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سفر مدیران دستگاه های اجرایی استان
به بیرم

تعطیلی تمرینات تیم منتخب شنا
به دلیل کمبود استخر

2

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان
در الرستان راهاندازی میشود

انتصاب « قنبری »
به سمت بخشدار بنارویه

ایجاد زیرساختهای سرمایهگذاری
در شهرکهای صنعتی «اوز»« ،بیرم» و «خنج»

سرويس الر  -تهران و

الر  -مسقط به كجا انجاميد؟!

ارائه خدمات رایگان
در  ۱۷مرکز
دندانپزشکی
الرستان

2

4

از واحد مسکونی که به
اصطبل تبدیل شد
تا مجسمه فلکه
فرمانداری الر

«عـزیـز جـهان»
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روایتی تاریخی از زندگی
پرفسور اهل اوز

پایان طرح پژوهشی 3
ساله گیاهان دارویی
سازگار با اقلیم

عکس  :آرشیو

مدتــي قبــل شــركت آســمان طبــق
معمــول يكــي از ســرويسهاي الر
 تهــران را لغــو كــرد و مديــركلفــرودگاه بينالمللــي آيــتاهلل
آيتاللهــي الرســتان قــول داد كــه
بــراي جايگزينــي تــاش خواهــد
نمــود.
اكنــون بيــش از چنــد مــاه ميگــذرد
هنــوز هيــچ كار محسوســي انجــام
نشــده و اگــر كاري انجــام شــده بــه
اطــاع عمــوم نرســيده اســت.
وعــده بــود در نيمــه ديمــاه
مديرعامــل ايــران ايــر بــه الر
بياينــد روزنامــه ميــاد الرســتان در
شــماره  96/10/20 – 1149هفــت
مــورد درخواســتهاي مــردم از
مديرعامــل را منعكــس نمــود كــه
ضــرورت دارد مســئولين فــرودگاه
الرســتان بررســي نمــوده ،آنهــا را
در ميــان درخواســتهاي خويــش از
مديرعامــل بخواهنــد.
جنــاب آقــاي مديــركل در رفــع
نقايــص پــروازي و تكميــل ســالن
پروازهــاي خارجــي اقــدام عاجــل
مبــذول و مشــكالت مــردم را مرتفــع
نماييــد ســزاوار اســت عملكــرد
خويــش را در مــدت مديركلــي شــما
در فــرودگاه الرســتان بــه اطــاع
مــردم برســد.
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همین صفحه

ایجاد زیرساختهای سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی «اوز»« ،بیرم» و «خنج»
رئیس شرکت شهرکهای صنعتی الرستان از
فراهم بودن زیرساختهای سرمایهگذاری در
شهرکهای صنعتی «اوز»« ،بیرم» و «خنج»
خبر داد.
محمدرضا پیمان فر در گفتوگو با خبرنگار میالد
الرستان با اشاره به تأمین آب ،گاز ،روشنایی،
آسفالت ،ساختمان نگهبانی و غیره در شهرک
صنعتی  ۷۲هکتاری بخش اوز ،اظهار داشت :کار
آسفالت این شهرک با  ۵۵۰میلیون تومان ،تأمین

روشنایی با هزینه  ۱۵۰میلیون تومان ،ساختمان
نگهبانی  ۹۰میلیون تومان ،سر درب ورودی ۴۵
میلیون تومان ،هزینه  ۲۰۰میلیون تومانی خط
انتقال آب و غیره انجامشده است.
وی از فروش  ۱۳قطعه زمین و فعالیت  ۴واحد
صنعتی در شهرک صنعتی اوز خبر داد و گفت:
امید میرود با استقبال شهروندان بخش اوز
شاهد رونق صنعتی در این شهرک باشیم.
رئیس شرکت شهرکهای صنعتی الرستان بابیان

اینکه در شهرک صنعتی بیرم  ۲۰۰میلیون تومان
کار زیرسازی و  1/5میلیارد تومان خط انتقال آب
از شهر بیرم تا ورودی شهرک انجامشده است،
تصریح کرد :ایجاد جاده دسترسی و خط انتقال
آب در شهرک صنعتی بیرم در حال پیگیری است
و امید میرود با رفع مشکالت موجود بتوان این
پروژهها را اجرایی کرد.
ادامه در صفحه آخر

هزینه  ۲۰۰میلیارد
ریالی جهت اجرای
 ۸۸پروژه عمرانی
بهداشتی الرستان
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به كارگيري نيرو
شركت الرين بركه پالست توليدكننده مخازن پلي اتيلن واقع در شهرك صنعتي اوز جهت تكميل نيروي انساني خود از افراد
واجد شرايط با مشخصات ذيل دعوت به همكاري مينمايد:
حسابدار ترجيح ًا آقا مسلط به حسابداري صنعتي (داراي حداقل  2سال سابقه كار)
رشته تحصيلي :كارداني  /كارشناسي حسابداري ،مديريت بازرگاني يا صنعتي
فروشنده آقا با مدرك حداقل ديپلم و داراي روابط عمومي باال و تجربه فروشندگي (حداقل  2سال سابقه كار) و داراي
گواهينامه رانندگي
عالقهمندان ميتوانند جهت دريافت فرم استخدام با شماره تلفنهاي 071 5251 9001 - 2 :در ساعت اداري تماس حاصل فرمايند.

آگهی مناقصه عمومی
آگهی مزایده دكه شماره  4پارك شهر

اجراي رفوژ وسط و جدول خيابان معلم

شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  95/11/27-1632شوراي اسالمي شهر الر يك باب
دكه به شماره  4واقع در پارك شهر را طبق آئين نامه مالي شهرداري و شرايط زير به اجاره گذارد .
لذا از متقاضيان محترم دعوت به عمل مي آيد پس از واريز سپرده تا تاريخ معين شده ،پيشنهاد مبلغ اجاره
خود را به همراه فيش واريزي به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.
 -1مبلغ واريزي بابت سپرده شركت در مزايده  1020000ريال معادل يكصد و دو هزار تومان كه بايستي
به صورت فيش واريزي به حساب سپرده شماره  100790229766بانك شهر واريز گردد
 -2حداقل قيمت پايه اجاره ماهيانه مبلغ  1700000ريال معادل يكصد و هفتاد هزار تومان ميباشد.
 -3در صورت برنده شدن و استنكاف از معامله سپرده نفرات اول تا سوم به نفع شهرداري ضبط ميگردد
 -4شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مجاز و مختار است و به پيشنهادهاي خارج از موعد مقرر
يا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -5هزينه برگزاري مزايده به عهده برنده مزايده خواهد بود.
 -6آخرين مهلت شركت در مزايده پايان وقت اداري  96/11/14و تاريخ بازگشايي پاكتها مورخه
 96/11/15ميباشد.
 -7متقاضيان محترم مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره  071-52339490تماس حاصل فرمايند.

شهرداري الر در نظر دارد اجراي رفوژ وسط و جدول خيابان معلم با مبلغ  1680750000ريال از
محل اعتبارات داخلي شهرداري الر از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد الشرايط واگذار
نمايد .لذا از كليه پيمانكاران دعوت بعمل مي آيد با عنايت به شرايط زير جهت اخذ مدارك و اسناد
مناقصه به واحد امور قراردادها شهرداري الر مراجعه و يا با شماره  071 -52339492تماس حاصل
فرمايند.
 -1زمان ،مهلت و نشاني دريافت اسناد :متقاضيان محترم مي توانند حداكثر تا  10روز پس از تاريخ
نشر آگهي چاپ دوم با مراجعه به واحد امور قراردادها ،اسناد مناقصه را دريافت نمايند و حداكثر تا
تاريخ  96/11/14پاكتهاي خود را به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند ضمن ًا تاريخ بازگشايي پاكتها
مورخه  96/11/15ميباشد.
 -2نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه  :ارائه مبلغ 84037500ريال به عنوان سپرده شركت در مناقصه
بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر و يا واريز همان مبلغ به حساب سپرده  100790329766بانك شهر
 -3شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مجاز و مختار است و به پيشنهادهاي مشروط،
مخدوش ،فاقد سپرده و همچنين به پيشنهادهاي خارج از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -4سپرده نفرات اول تا سوم در صورتيكه برنده شناخته شدند و حاضر به انجام عقد قرارداد نگردند به
نفع شهرداري ضبط خواهد شد و هزينه برگزاري مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -5شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبولي كليه شرايط و مندرجات مناقصه و قرارداد ميباشد.
 -6مدت اجراي پروژه تا پايان سال جاري ميباشد.

نوبت چاپ اول آگهي96/10/23 :

نوبت چاپ دوم آگهي96/11/03 :

محمد رضا قنبرنژاد -شهردار الر

نوبت چاپ اول آگهي96/10/23 :

نوبت چاپ دوم آگهي96/11/03 :

محمد رضا قنبرنژاد -شهردار الر
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ارائه خدمات رایگان
در  ۱۷مرکز دندانپزشکی
الرستان

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی دانشکده علوم پزشکی الرستان،
حامد هاشمی از تجهیز  ۷آزمایشگاه از ۲۰
آزمایشگاه این شهرستان به دستگاههای
انجام آزمایشهای هورمونی خبر داد و اظهار
داشت ۲۰ :مرکز در شهرستان الرستان
مجهز به آزمایشگاه است که تمامی خدمات
ارائهشده در این آزمایشگاهها برای رفاه حال
شهروندان با تعرفه دولتی انجام میشود.
مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سالمت معاونت
بهداشتی دانشکده علوم پزشکی الرستان،
تصریح کرد ۲۶:دندانپزشک با استقرار
در  ۱۷مرکز دندانپزشکی در مراکز جامع
خدمات سالمت شهرستان الرستان به شکل
رایگان به گروه هدف ،خدمت میکنند.
این مسوول بیان کرد :این  ۱۷مرکز شامل
مراکز خدمات جامع سالمت شهری و
روستایی در سطح شهرستانهای الرستان
و خنج میشود که مجهز به درمانگاه
دندانپزشکی شدهاند.
هاشمی ،یادآور شد :در این مراکز ارائه
خدمات جهت گروه سنی زیر  ۱۴سال،
زنان باردار و مادران در دوران شیردهی به
شکل رایگان بوده و برای سایر افراد خدمات
با تعرفه بر طبق مصوبات دولتی محاسبه
میشود.
وی عنوان کرد :در این مراکز ۲۶ ،پزشک
مستقر است و همه آنها در ساعات صبح و
برخی مراکز در ساعات بعدازظهر نیز به ارائه
خدمت میپردازند.
مدیر ارتقاء سالمت دانشکده علوم پزشکی
الرستان بابیان اینکه برابر استانداردهای
وزارت بهداشت به ازای هر  ۱۵هزار نفر باید
یک دندانپزشک به ارائه خدمت بپردازند،
اضافه کرد :پیرو پیگیریهای مسووالن در
معاونت بهداشتی ،به علت تراکم جمعیتی
منطقه ،این تعداد به  ۱۰هزار نفر کاهش
یافت.

اتمام عملیات زیرسازی
شهرک محمدقاسمی بیرم
به گزارش میالد الرستان به نقل از
روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس،
ناصر زائری اظهار داشت :طرح زیرسازی
بدون بیس هفت هزار مترمربع از شهرک
روستای محمدقاسمی از بخش بیرم با
اعتباری بالغ بر  ۴۰۰میلیون ريال از
محل اعتبارات آماده سازی زمین توسط
امور ماشینآالت بنیاد مسکن استان
فارس اجراشده است.
وی بابیان اینکه در  ۶ماهه نخست
سال جاری  ۱۹۲واحد مسکونی در این
شهرستان بهسازی و مقاومسازی شده
است افزود :در این مدت  ۳۵میلیارد و
 ۶۰۰میلیون ریال در این حوزه صرف
شده است.
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی
الرستان تصریح کرد :تعداد واحدهای
مقاومسازی شده از ابتدا تا پایان سال ۹۵
در این شهرستان  ۱۰هزار و  ۱۱۷واحد
بوده است که با اعتباری بالغ بر یک هزار
و  ۴میلیارد ریال انجامشده است .
این مسئول گزارشی از تملک اراضی
مسکونی در روستاها در راستای توسعه
مسکونی روستاها از ابتدا تا سال  ۹۵ارائه
داد و گفت :در این مدت هکتار  ۲هزار
 ۴۸۸و در نیمه نخست امسال  ۲۵هکتار
زمین در این شهرستان تملک شده است .
زائری ،همچنین به تخصیص اعتبارات
در این شهرستان اشاره کرد و گفت:
در حوزه عمران روستایی ،در سالهای
گذشته  ۱۳۵میلیارد و  ۳۶۰میلیون ريال
و امسال  ۶میلیارد و  ۳۴۰میلیون ريال به
این الرستان اختصاصیافته است .
مدیر بنیاد مسکن الرستان ،به اعتبارات
در حوزه بهسازی مسکن روستایی اشاره
کرد و افزود :اعتبارات این حوزه در
سالهای گذشته  ۹۳۷میلیارد و ۳۵۴
میلیون ریال و در سال جاری  ۳۹میلیارد
و  ۷۰۰میلیون ريال بوده است .
روستای محمدقاسمی از بخش بیرم
الرستان در فاصله  ۱۴۳کیلومتری از
مرکز شهرستان و  ۴۷۶کیلومتری از
مرکز استان واقعشده است.

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان در الرستان راهاندازی میشود
علیمحمد ابراهیمزاده ،رئیس اداره صنعت،
معدن و تجارت الرستان از راهاندازی اتحادیه
تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این
شهرستان خبر داد.
وی در گفتوگو با خبرنگار میالد الرستان ،با
اشاره به اینکه بنا به مصوبه کارگروه توسعه
صادرات الرستان ،اتحادیه تولیدکنندگان
و صادرکنندگان در این شهرستان در حال
راهاندازی است ،اظهار داشت :در چند روز آینده
این اتحادیه کار خود را در اداره صنعت ،معدن
و تجارت الرستان آغاز و همه تولیدکنندگان
محصوالت مختلف به ویژه تولیدکنندگان حلوا
مسقطی الری میتوانند از مشاوره ،بازاریابی و
تسهیالت این اتحادیه بهرهمند شوند.
وی بابیان اینکه در سطح این شهرستان
 ۱۸واحد تولیدکننده صنعتی و سنتی حلوا

مسقطی الری در حال فعالیت هستند ،بیان
کرد :محصوالت تولیدشده در این کارگاهها
به شهرهای بسیاری از جمله مشهد ،تهران،
همدان ،شیراز و غیره ارسال میشود که مورد
استقبال هموطنان قرارگرفته است.

بازدید ریاست دانشکده

وی در تشریح وضعیت صادرات این محصول
منحصربهفرد شهرستان الرستان به کشور
روسیه ،افزود :چندی پیش جلسهای با
حضور کارشناسان سازمان توسعه و تجارت
وزارت صنعت ،معدن و تجارت با یک گروه

اقتصادی فعال در کشور روسیه برگزار شد که
در آن جلسه تصمیماتی مبنی بر صادرات حلوا
مسقطی الری به این کشور صورت گرفت.
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت الرستان،
تصریح کرد :در آن جلسه بازرگانی خارجی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت به عنوان مسوول
رایزنی کننده انتخاب شد که در صورت حصول
نتیجه بر اساس سلسلهمراتب پس از اطالع به
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان فارس
به این شهرستان و در پی آن به تولیدکنندگان
حلوا مسقطی الری ابالغ میشود.
ابراهیمزاده ،بابیان اینکه موضوع صادرات
حلوای مسقطی الری همچنان مورد پیگیری
قرار میگیرند ،ادامه داد :البته واحدهای صنفی
و تولیدی این محصول نیز باید با تالش بیشتر
در پی بازاریابی در کشورهای مختلف باشند.

بررسی مسائل و مشکالت بهداشت و درمان بیرم الرستان

از بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) بیرم

به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی الرستان ،در سفر یکروزه
ریاست دانشکده به بخش بیرم ،دکتر کریمی
به همراه معاونین و مدیران ارشد مجموعه
از بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) بیرم و
مراکز بهداشتی بازدید و به بررسی امکانات
و کمبودهای موجود در بیمارستان پرداختند.
در این دیدار ،دکتر سلطانی زنجانیه ،رییس
بیمارستان بیرم با اشاره به حذف حق ماموریت
در سطح شهرستان ،افزود :با توجه به بعد
مسافت با مرکز شهرستان همچنین محرومیت
منطقه ،به نوعی حق پزشکان و پرسنل ضایع
شده و موجبات بی انگیزگی را در آنها ایجاد
کرده چون هیچ تفاوتی با پرسنل در مراکز
دیگر ندارند.
وی افزود ،امیدواریم با مدیریت جدید دکتر
کریمی اقدامات مناسبی در جهت رفع مشکالت
و کاستی های پرسنل بیرم صورت پذیرد .
رییس بیمارستان بیرم ،با اعالم نیازمندی ها در
بخش تجهیزات خواستار خرید دستگاه ABG
جهت تجهیز آزمایشگاه این بیمارستان شد تا
بتوان با آن پاره ای از مشکالت مردم بیرم را
مرتفع کرد.
در ادامه دکتر کریمی ،گفت :مشکالت مطالبات

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی فرمانداری ویژه الرستان؛ جلیل حسنی
در مراسم تودیع و معارفه بخشدار بنارویه در
سخنانی بابیان اینکه بخشدار پیشین بنارویه
در راستای اهداف نظام و انقالب و با همکاری
مردم و مسئولین توانست طی این چند سال
اخیر کارهای ارزندهای را در سطح بخش بنارویه
انجام دهد ،اظهار داشت :در طول این مدت،
هدفش فقط خدمت به مردم شهر و بخش بوده
است.
وی با اشاره به اینکه اینجانب از خدمات
بخشدار سابق بنارویه رضایت دارم اما به جهت
ایجاد تنوع و نوآوری ،تغییراتی در سمت مدیران
الزم است ،افزود :اگر یک نفر چند سال مدام در
یک مسئولیتی ماندگار شد ،دیگر کشش آن را
ندارد که در کارش نوآوری و خالقیت ایجاد کند
و دارای ایده باشد و برای خودش هم فعالیتها
تکراری میشود ،بنابراین تغییر الزم است.
فرماندار ویژه الرستان ،بابیان اینکه الزم است
از تجربیات مدیران گذشته هم در طول خدمت
استفاده شود ،ادامه داد :در راستای خدمت به
مردم ،جابجایی و تغییرات در پست مدیریتی
الزمه تکامل و پویایی جامعه است و الزمه
تحرک و تنوع کاری برای شخص تودیعشده نیز
هست و فرد جدید نیز باید با ایدههای جدید و
نو همراه با خالقیت و نوآوری سکان بخشداری
پیش ببرد.

و عقب افتادگی حق و حقوق پزشکان و پرسنل
از اولویت های اصلی دانشکده به شمار می آید
اما باید با صبوری و سعه صدر جهت رفع این
معظل تالش نماییم چرا که مشکل پرداختی
ها ویژه دانشکده الر نیست اما امیدواریم با
پرداخت مطالبات بیمه ای و اعتبارات مصوب
شده اخیر که مسئولین بودجه در جهت
پیگیری آن بسیار تالش کردند ،این بخش از
مشکالت حل شود.
رئیس دانشکده ،درخصوص حق ماموریت به
پرسنل نیز عنوان کرد :با توجه به مصوبه دولت
اعزام درون شهرستانی تا مسافت  ۵۰کیلومتر
شامل حق ماموریت نمی شود اما باید رایزنی
هایی با کمک معاونت توسعه با وزرات خانه
صورت پذیرد تا این مشکل هرچه سریعتر حل
شده و موجبات رضایت پرسنل و کارکنان
فراهم آیید.
دکتر کریمی ،ضمن ابراز خرسندی مجدد از
حضور در میان پرسنل فعال بخش بیرم مژده
خرید دستگاه  ABGبا هدف تجهیز آزمایشگاه
بیمارستان و ایجاد شرایط بهتر خدمت رسانی
به مردم منطقه را داد و گفت  :خدمت رسانی
به مردم از اولویتهای اصلی و اساسی مجموعه
علوم پزشکی الرستان است که تحت هیچ
شرایطی نادیده گرفته نمی شود.

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی دانشکده علوم پزشکی الرستان ،با
حضور ریاست دانشکده علوم پزشکی الرستان
مسائل و مشکالت بهداشت و درمان بخش بیرم
مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این بازدید ،دیداری با حجت االسالم
والمسلمین زندوی امام جمعه بخش بیرم
صورت گرفت که وی در سخنانی ضمن عرض
خیر مقدم به ریاست دانشکده و هیئت همراه،
گفت :مردم بخش بیرم به دلیل بعد مسافت و
دوری از مرکز شهرستان و موقعیت جغرافیایی
با مشکالتی روبه رو هستند که امیدواریم
مسئولین ذیربط در حوزه بهداشت و درمان با
مد نظر قرار دادن این شرایط در خصوص رفع
مشکالت مردم منطقه تالش نمایند.
وی در ادامه با اشاره به مشکالت عدیده در
حوزه بیمه افرادی که از بخش های همجوار به
بیرم مراجعه کرده و جزء شهرستانهای مجاور
هستند ،اذعان داشت :مردمی که از مناطق
اطراف نظیر چاهورز ،عالمرودشت و ...به مراکز
درمانی ما مراجعه می کنند و تحت پوشش
بیمه الرستان نیستند با مشکل روبرو شده
و مراکز بهداشتی درمانی پاسخگوی هزینه
کرد آنان نمی باشند ؛ چرا که بیمه هایشان از
شهرستان دیگر صادر شده است.
امام جمعه بیرم در ادامه خواستار رفع این
مشکل شد تا شرایطی محیا گردد که باری از
روی دوش این بیماران نیز برداشته شود.
بخشدار بیرم ،از جمله مطالبات مردم را اخذ
مجوز راه اندازی شبکه بهداشت بیرم عنوان
نمود و افزود :خیرین منطقه نیز در این زمینه
آماده هرگونه کمک و یاری می باشند.
دکتر کریمی ،ریاست دانشکده ،ضمن ابراز
خرسندی از حضور دربخش بیرم گفت :خدمت
به خلق در حوزه بهداشت و درمان از اهداف کالن
دانشکده علوم پزشکی الرستان محسوب می شود

انتصاب « قنبری » به سمت بخشدار بنارویه

معاون استاندار فارس ،با تأکید بر اینکه با
همیاری و همکاری مردم ،روحانیت ،امام
جمعه ،مسئولین و شوراها ،در راستای خدمت
به مردم بخش قدم برداشته شود ،تصریح کرد:
باید با استفاده از تجربیات گذشته خود ،بیش
از پیش در بخش بنارویه خدماترسانی را ارائه
شود.
وی با اشاره به اینکه اولین کسی که بایستی
در سطح بخش در خصوص هرگونه اقدام،
فعالیت و نارسایی که ایجاد میشود پاسخگو
باشد ،بخشدار است ،عنوان کرد :بخشدار در
حوزههای مختلف ازجمله امنیتی ،سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجرایی نقش
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مهم و اصلی را ایفا میکند و در نحوه تعامل،
هماهنگی ،همدلی ،همگرایی و عدم تعارضاتی
که در حوزه استحفاظی رخ میدهد ،نیز یقیناً
اولین کسی است که باید جوابگو باشد.
نماینده عالی دولت در الرستان ،بابیان اینکه
بخشدار بایستی این هنر را داشته باشد که
بتواند در همه حوزهها ،همنظر دهد و هم
پیگیری ،فعالیت ،تعامل ،همراهی و همدلی
بین مجموعه مدیریتی شهرستان و بخش را
ایجاد کند ،تأکید کرد :بخشدار جدید اولین
کارش این است که با ایجاد تعامل بین
مدیریت بخش و ارتباط این بدنه مدیریتی و
اتصال آن به بدنه مدیریتی شهرستان و ایجاد

که بنده ،خود و دیگر همکارانم را به تحقق و
اجرایی شدن این هدف سفارش می کنم .
این مسئول ،در ادامه از نقش خیرین و کمک
های بی شائبه آنان به مجموعه علوم پزشکی و
سالمت مردم سخن گفت و اشاره نمود :احترام
به خیرین از جمله وظایف مسئولین منطقه
محسوب می شود چرا که این بزرگواران
بدون هیچ چشم داشتی در ارتقای و اعتالی
شهرستان و منطقه تالش می نمایند .
وی حرکت خیرین نیک اندیش را ستودنی
توصیف نمود و گفت :بسیاری از خیرین منطقه
با وجود سکونت در خارج ازکشور و بدون اینکه
حتی یک بار به شهرستان سفر کرده باشند،
فقط و فقط به دلیل عرق به دیار پدری خود
کمک های بی دریغ خود را به شهرستان
ارسال می نمایند که این کار بسیار بزرگ و
ارزشمندی است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی الرستان ،در
خصوص درخواست و مطالبه مردم بیرم در
خصوص راه اندازی شبکه بهداشت و درمان،
بیان داشت :اخذ مجوز شبکه بهداشت و درمان
ویژه مرکز شهرستان می باشد و چون بخش
بیرم ،شهرستان محسوب نمی شود گرفتن این
مجوز عمال منتفی است و وعده که به واقعیت
تبدیل نمی شود را به مردم نمیدهم اما این
قول را به مردم و مسئولین منطقه خواهم داد
که با راه اندازی مراکز درمانی جامع سالمت
به گونه ای عمل نماییم که دیگر مردم منطقه
مجبور به مراجعات متعدد به مرکز شهرستان
نشوند و بخش های بیمارستان بیرم را نیز با
کمک خیرین منطقه احداث ،تجهیز و تأمین
نیرو نماییم.
کریمی ،در رابطه با رفع مشکل بیمه ای مردم
بیرم از تدوین تفاهم نامه بین بیمارستانی خبر
داد و گفت :با اجرایی شدن این تفاهم نامه
مشکالت بیمه مردم رفع خواهد شد.

تعامل بین دستگاههای اجرایی ،سیستم اداری
و بدنه مردم شهر و بخش و شوراهای اسالمی
شهر و روستا و دهیاران فعالیتهای خودش
را جلو ببرد ،البته تعامل ،نباید تعامل تبعیتی
باشد ،بلکه باید همراه بااقتدار دولت انجام گیرد.
وی ادامه داد :این مهم ،از فعالیتها و
مدیریتهای تعارضی جلوگیری میکند چراکه
مدیریت تعارضی به تداوم فعالیتها ضربه
میزند ،که امیدواریم بخشدار با معطوف کردن
توجه خویش به همه مسائل و به صورت خاص،
وضعیتی را در بخش ایجاد کند که عالوه بر
اینکه فعالیتهای گذشته تداوم یابد ،از خدمات
جدید هم مردم بهرهمند گردند.
فرماندار ویژه الرستان در پایان سخنانش با
تأکید مجدد بر ارتباط و تعامل با گروههای
مختلف جامعه ،گفت :باید ارتباط بخشدار با
مردم ،روحانیت ،امام جمعه ،شوراها و مسئوالن
روزبهروز تقویت شود.
در ادامه ،حکم سجاد قنبری به عنوان بخشدار
جدید بنارویه الرستان به وی تقدیم شد و از
اسماعیل بهروز تل سرخی بخشدار سابق هم با
لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.
سجاد قنبری اهل مرودشت و دارای مدرک
لیسانس حقوق قضایی است و پیش از این نیز
کارشناس اداره کل مدیریت بحران استانداری
فارس و بخشدار پاسارگاد بوده است.
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تخصیص  36درصد
از اعتبارات خشکسالی
به استان فارس
به گزارش میالد الرستان ،حسن فیاضپور
در گفتوگو با خبرنگار تسنیم ،با اشاره به
اعتبارات ماده  ۱۰که به عنوان اعتبارات
خشکسالی معروف است ،اظهار داشت :از ۷۴۰
میلیارد ریال اعتبارات خشکسالی که مربوط
به سال گذشته بوده ۳۶ ،درصد در قالب اسناد
خزانه به استان فارس ابالغ شده است.
وی گفت :این اعتبار برای دستگاههای
اجرایی ،شهرستانها با شاخصهای مشخص
و پروژههای مرتبط تعیین شده است و برای
تنظیم موافقتنامه به سازمان مدیریت و
برنامهریزی اعالم شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس،
افزود :سازمان مدیریت و برنامهریزی نسبت
به تهیه موافقتنامه اقدام کرده که برخی از
دستگاههای اجرایی موافقتنامه را مبادله
کردند یا در حال انجام این امر هستند.
فیاضپور بیان کرد :این اعتبار برای اجرای
پروژههای مقابله به خشکسالی است که به
دستگاههایی چون آب منطقهای ،منابع طبیعی،
آبفای شهری و روستایی ،محیط زیست و دیگر
دستگاههای مرتبط داده میشود.

دیدار دانش آموزان
آموزشگاه شهید زینلی
با شهرداری الر

به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی شهرداری الر؛ دانش آموزان پایه
هفتم آموزشگاه شهید مهرداد زینلی به
همراه کادر آموزشی آموزشگاه از شهرداری
الر بازدید کردند.
در این بازدید ،دانش آموزان با حضور در
واحدهای مختلف شهرداری ،از نزدیک با
وظایف این واحدها آشنا شدند.
در پایان ،دانش آموزان بازدید کننده در دفتر
کار شهردار حضور یافتند و با نواز شریفی
الری ،معاون شهردار ،دیدار کردند.
شریفی الری ،در جمع دانش آموزان اهداف
و وظایف شهرداری ها را تشریح کرد و به
سواالت مطرح شده پاسخ گفت.
در پایان هدایایی به رسم یادبود به دانش
آموزان اهدا شد.
خبرنگار :سید کامران علوی

کنترل نامحسوس
نیروهای اورژانس
توسط ریاست دانشکده
علوم پزشکی الرستان

به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی الرستان ،با توجه به حضور
ریاست دانشکده در مسیر بازگشت از بخش
بیرم ،طی تماس تلفنی جهت اعالم گزارش
تصادف به نیروهای اورژانس  ۱۱۵هرمود
میزان سرعت عمل نیروهای اورژانس زیر
ذره بین ریاست دانشکده رفت.

پس از تماس تلفنی با نیروهای اورژانس
و حضور به موقع نیروهای اورژانس به
محل حادثه ریاست دانشکده با غافلگیری
نیروهای اورژانس در محل حاضر و از
سرعت عمل نیروهای اورژانس تجلیل
نمود
ابالغ وقت رسيدگي

با توجه به شكايت فرهاد مرداني فرزند
زينالعابدين مبني بر ايراد ضرب و جرح عمدي
با چاقو عليه محمد غفاري فرزند علي حسب
ماده  174قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 92
بدينوسيله وقت دادرسي  96/11/23ساعت 12
جهت شركت متهم در جلسه دادرسي تعيين و
اعالم ميگردد.
منشي شعبه  2دادگاه كيفري  2دادگستري
فيروزآباد  -فرود قرباني شعار
استان فارس  -شهرستان فيروزآباد  -خيابان
جهاد  -دادگستري فيروزآباد  -كد پستي
7471787199
م/الف305/

دیدار اعضای
هیات فوتبال الرستان با
اعضای شورا اسالمی الر

تعطیلی تمرینات تیم منتخب شنا به دلیل کمبود استخر
به گزارش میالد الرستان رشته ورزشی شنا،
یکی از رشتههای پرطرفدار در میان اقشار
مختلف جامعه است که به همین دلیل باعث
شده تا افراد زیادی به صورت حرفهای به این
رشته وارد شوند.
تعطیلی تمرینات
به دلیل ساعت تمرین نامناسب

به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی شورای اسالمی شهر الر ،اعضای هیات
فوتبال الرستان به همراه جمعی از پیشکسوتان
این رشته ورزشی در جلسه شورای اسالمی
شهر الر حضور یافتند تا به بررسی مسائل
مرتبط با ورزش به ویژه فوتبال بپردازند.
در ابتدا طارمی زاده رئیس هیئت فوتبال
الرستان ،ضمن معرفی حاضرین در جلسه به
مشکالت فوتبال از جمله رکود بی سابقه این
ورزش در الر و الرستان ،وضعیت استادیوم ها
و نیاز به سامان دادن آنها اشاره کرد و کمک
و مساعدت شهرداری و شورا را در این زمینه
خواستار شد.
تعدادی از پیشکسوتان ،مربیان و فعاالن عرصه
فوتبال الرستان ضمن صحبت های کوتاه،
به موارد مهمی همچون نیاز جوانان به فضا
و امکانات ورزشی ،وضعیت بد مالی تیم های
فوتبال در شهرستان ،لزوم توجیه مردم و خیرین
برای ورود جدی تر به عرصه ساخت مکان های
ورزشی ،توجه ویژه به درآمدزایی در فوتبال،
هدایت مردم به ورزش برای پیشگیری از برخی
آسیب های اجتماعی ،و ضرورت بودجه بندی
و هزینه کرد مناسب برای تیم های رده های
مختلف سنی اشاره کردند و خواستار نشست
هم اندیشی با حضور دیگر مسئوالن شهرستان
شدند.
پس از سخنان اهالی فوتبال ،رحیم بیژنی نائب
رئیس شورا ضمن تقدیر و تشکر از حاضران در
جلسه در تالشهای صورت پذیرفته ،موفقیت
ورزشکاران عرصه های مختلف الرستان را آرزو
کرد.
عبداله محبی ،رئیس شورا ،نیز ضمن ابراز
خرسندی از حضور ورزشکاران در شورا،
صحبت های شفاف و صادقانه آنان را ستود
و گفت :بسیاری از معضالت اجتماعی و
ناهنجاری ها ناشی از دوری مردم و جوانان از
ورزش است.
وی همچنین بر رعایت اخالق اسالمی و
فرهنگ پهلوانی در محیط های ورزشی به ویژه
عرصه فوتبال تاکید کرد.
در پایان ،ضمن اهداء لوح یادبود به اعضای
شورا؛ مقرر شد درخواست های هیئت فوتبال و
پیشکسوتان این عرصه به صورت کتبی به شورا
ارائه شده و همچنین جلسه مشترکی با حضور
نماینده مجلس ،امام جمعه ،فرماندار و شورا به
منظور رسیدگی به مشکالت برگزار شود.

برگزاری مسابقات فوتسال
مدارس در الرستان

به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری
فارس از الرستان ،مسابقات فوتسال
دانشآموزان پسر مقطع متوسطه اول
آموزشگاههای الرستان ،با معرفی تیمهای برتر
به کار خود پایان داد.
این مسابقات ،با همکاری و همیاری مدیران،
معاونان و معلمان تربیت بدنی مدارس با حضور
 ۲۱مدرسه متوسطه اول پسرانه و با برگزاری
 ۲۹مسابقه به پایان رسید.
در پایان این مسابقات ،آموزشگاه شهید
فراست به مقام قهرمانی رسید و آموزشگاههای
تیزهوشان و شهید مرادی لطیفی به ترتیب
جایگاههای بعدی را از آن خود کردند و
آموزشگاه اتحادبراک به عنوان تیم اخالق این
مسابقات معرفی شد.
همچنین محمدحسین رشیدی از مدرسه
شهید فراست به عنوان بازیکن برتر ،حسین
طالبی از مدرسه اتحادبراک به عنوان آقای
گل و حامد شیرشمسی مدرسه تیزهوشان به
عنوان بازیکن اخالق انتخاب شدند.

صعود مشترک گروه
کوهنوردی دکتر چمران
و کوهنوردان براکی
به گزارش میالدالرستان ،اعضای گروه
کوهنوردی شهید دکتر مصطفی چمران
الرستان در یک برنامه از پیش تعیین شده در
یک صعود مشترک با همنوردانی از روستای
براک ،ارتفاعات محدوده این روستا معروف به
«تنگ مه»را طی نمودند .این برنامه به میزبانی
کوهنوردان روستای براک برگزار شد.
نکته جالب توجه برنامه این هفته ،حضور
نونهال  5ساله در کنار پیرمرد  73ساله بود.
روستای  2900نفری براک در  5کیلومتری
مرکز شهرستان الرستان از توابع بخش
مرکزی است که نام قدیم آن ،یعنی «بُراق»
از نام زیارتگاه سیدی جلیل القدر (پیر براق)
گرفته است .این روستا در ادامه رشته کوه های
زاگرس در ضلع جنوبی آن واقع شده است.
راه های دسترسی کوهنوردان به کوههای این
روستا از تنگه های مشهور به تنگه پاریاب،
تنگه مه و تنگه پارو است.

در همین زمینه ،رئیس هیئت شنا ،شیرجه
و واترپلو الرستان و بازرس هیئت شنا
شهرستانهای جنوب فارس ،در گفتوگو با
خبرنگار میالد الرستان بابیان اینکه این هیأت
در زمینه تربیت شناگران و مربیان در حال
انجام فعالیت است ،اظهار داشت :هیأت شنا
الرستان ،دارای  ۷۰شناگر بانو و  ۳۰شناگر آقا
در ردههای سنی مختلف است که در عضویت
تیم منتخب این شهرستان قرار دارند.
صانع صالحی ،از وظایف این هیئت را برگزاری
کلینیکها و دورههای مختلف جهت ارتقا سطح
دانش مربیان شنا ،برگزاری مسابقات در سطوح
مختلف و همچنین نظارت بر فعالیت مربیان شنا
برشمرد و افزود :هیئت کنونی بالغ بر یک سال و
نیم است که مشغول به فعالیت است.
وی یکی از مشکالت مهم این هیئت را عدم
وجود زیرساختهای الزم و عدم همکاری
باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری الر به عنوان
تنها استخر موجود در این شهرستان دانست
و تصریح کرد :علیرغم دستور مکتوب شورای
شهر الر برای اختصاص سانسی مناسب جهت
تمرین تیم شنای الرستان اما تاکنون این مهم
محقق نشده است.
رئیس هیئت شنا ،بابیان اینکه در حال حاضر
زمانی که برای تمرینات این تیم در نظر
گرفتهشده است ساعت  ۱۴بعدازظهر یعنی
همزمان با ساعت تعطیلی دانش آموزان است،
گفت :از نظر کارشناسان ورزشی ،این ساعت
بدترین زمان تمرینی است و همین موضوع
باعث شده تا خانوادههای شناگران نیز از حضور
فرزندان خود در تمرینات ممانعت کنند.
این مسئول ،با ابراز تأسف نسبت به اینکه
ادامه این روند باعث شده تا تعداد نفرات حاضر
در تیم شنا کاهش یابد و به لحاظ آمادگی
شناگران دچار افت شوند ،ادامه داد :هرچند
نامهنگاریهای الزم با مدیران مختلف الرستان
انجامشده است اما هماکنون تمرینات تیم
منتخب شنای این شهرستان در حال تعطیلی
قرارگرفته است.
صالحی ،با تأکید بر اینکه نباید با عدم همکاری
و سوء مدیریت موجب افت ورزش الرستان شد،
گفت :هیئت شنای الرستان برای جلوگیری از
افت شناگران که در این ماه مسابقه لیگ دارند
و در بهمنماه فینال آن برگزار خواهد شد،
قصد دارد با تدابیر مناسب این تیم را جهت
تمرین به استخر گراش اعزام کند.

وی با ابراز تأسف نسبت به اینکه مجموعه
فرهنگی ورزشی عطایی شهرداری الر طی
مدت یک سال گذشته فقط یک دوره
کالسهای آموزش شنا در رده سنی پایه
برگزار و با هیأت شنا در این مورد هیچ نوع
همکاری نداشتهاند ،افزود :در مجموع باید
به صورت منظم کالسهای آموزش شنا
در جریان باشد تا باعث از بین رفتن شنای
پایه در الرستان نشود و به دنبال آن با کشف
استعدادهای جدید این شهرستان به جایگاه
واقعی خود در استان بازگردد.
کاهش  ۸۰درصدی اعضای تیم منتخب شنای الر
به دلیل کمبود استخر

در همین خصوص ،رئیس اداره ورزش و جوانان
الرستان نیز در گفتوگو با میالد الرستان
بابیان اینکه هیأت شنای این شهرستان
چندین ماه با مشکل تنظیم ساعت مناسب
تمرین در استخر عطایی شهر الر به عنوان تنها
استخر فعال در این شهر روبهرو است ،گفت:
با وجود موافقت و درخواست شورای اسالمی
شهر الر برای تغییر ساعت تمرینات تیم شنای
الرستان در استخر زیرمجموعه شهرداری الر،
اما تاکنون این مهم از سوی مسئوالن استخر
صورت نگرفته است.
محمدحسن طیبی ،بابیان اینکه درخواست ما
تغییر ساعت از  ۱۴به  ۱۵عصر بوده است ،افزود:
متأسفانه به دلیل عدم همکاری ،تعداد شناگران
از  ۶۰نفر به  ۱۰نفر کاهشیافته که باعث
تضعیف تیم شنای پایه الرستان شده است.
وی با اشاره به اینکه با رایزنیهای صورت
گرفته ،قرار است میزبانی برگزاری مسابقات
استانی به الرستان تعلق گیرد ،تصریح کرد:
در صورت ادامه این روند ،احتمال لغو این
مسابقات که برای الرستان بسیار حائز اهمیت
است ،وجود دارد.
رئیس اداره ورزش و جوانان الرستان ،در پاسخ
به این سؤال که وعده سال گذشته شما برای
تبدیل استخر روباز شهر قدیم الر به استخر
سرپوشیده ،گفت :قرار بود برای این پروژه
 ۳۰۰میلیون تومان از طرف نماینده مردم در
مجلس شورای اسالمی و  ۳۰۰میلیون تومان

نیز از طرف اداره کل ورزش و جوانان فارس
اختصاص یابد اما به دلیل عدم تخصیص بودجه
این طرح متوقفشده است.
این مسئول ابراز امیدواری کرد با تخصیص
اعتبارات موردنیاز این کار تا پایان سال جاری
به مرحله اجرایی برسد.
امکان تغییر ساعت تمرین فقط با ابالغ رسمی از
شهرداری و شورای اسالمی شهر امکان پذیر است

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری الر
در این خصوص در گفتوگو با خبرنگار میالد
الرستان بابیان اینکه اولویت کاری این مجموعه
تأمین تمام هزینههای جاری از محل درآمد
آن است ،اظهار داشت :بنا به برنامهریزیهای
انجامشده ،روزانه از ساعت  ۱۵و  ۳۰دقیقه تا
 ۱۸و  ۳۰دقیقه به امور آموزش شنا ،آبدرمانی
و استفاده آزاد بانوان اختصاصیافته و یک
ساعت نیز بنا به اعالم شبکه بهداشت و درمان
و همچنین اداره اماکن نیروی انتظامی جهت
نظافت استخر و تخلیه محیط از بانوان در نظر
گرفتهشده است.
صدری سدره نشین ،با اشاره به اینکه بهطور
روزانه نیز از ساعت  ۱۹و  ۳۰دقیقه تا  ۲۲و
 ۳۰دقیقه به فعالیتهای آبدرمانی ،سانس
های خصوصی و ادارات و همچنین سانس آزاد
ویژه آقایان اختصاص دارد ،افزود :مابقی ساعات
روزانه نیز در اختیار مدارس ،دانشگاهها و تیم
شنا قرار دارد.
وی با اذعان به اینکه با توجه به حضور دانش
آموزان از صبح شنبه تا چهارشنبه در مدرسه
که اکثریت اعضای تیم شنا الرستان را تشکیل
میدهند ،تصریح کرد :ساعاتی که برای تمرین
آنان باقی میماند از ساعت  ۱۴تا  ۱۵و ۳۰
دقیقه بعدازظهر است و این روال در طول
سالیان گذشته در استخر عطایی به همین
شکل بوده است.
مدیر مجتمع ورزشی عطایی ،با تأکید بر اینکه
ساعات تعیینشده برای تمرین شنا به لحاظ
فنی هیچ مغایرتی با اصول تمرینی ندارد
همچنان که بنده اطالع دارم تمرینات تیم ملی
شنا نیز از ساعت  ۱۲تا  ۱۵بعدازظهر انجام
میشود ،ادامه داد :باید به این نکته نیز توجه

داشت که در شهرستانهای دیگر برای استفاده
تیم شنا از استخر ،مبلغی دریافت میشود و این
در صورتی است که مجتمع عطایی شهر الر به
صورت رایگان استخر را در اختیار هیأت شنا
الرستان قرار داده است.
سدره نشین بابیان اینکه برای حمایت بیشتر از
تیم شنای الرستان به جهت نزدیکی به مسابقات،
پیشنهاد استفاده از استخر در روزهای پنجشنبه
و ظهر جمعه به کادر فنی تیم دادهشده است،
یادآور شد :متأسفانه مسئولین هیأت شنا اصرار
بر این دارند که ساعت  ۱۵عصر به بعد برای
تمرین این تیم اختصاص یابد که در صورت
اقدام به چنین کاری ،بازخوردهای منفی برای
ورزش الرستان به ویژه بانوان به همراه دارد.
وی درباره معایب این کار ،گفت :در صورت
تغییر و کاهش ساعات فعالیت ،حضور مربیان
و اعضای نجاتغریق برای همکاری مقرون
بهصرفه نیست و از طرفی با لغو سانس ساعت
 ۱۵و  ۳۰تا  ۱۷بانوان که با حضور  ۱۰۰نفری
شناگران برای آموزش و آبدرمانی برگزار
میشود ،میتواند عواقب منفی و اعتراض در پی
داشته باشد.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری
الر ،درباره مصوبه شورای اسالمی شهر ،مبنی
بر واگذاری ساعت درخواست شده ،بیان کرد:
چندی پیش نامهای در این خصوص دریافت
شد اما پس از اعالم نظرات کارشناسی درباره
معایب این موضوع ،تاکنون ابالغیهای برای
اجرایی کردن این طرح ارسال نشده است و بر
اساس سلسلهمراتب در صورت اعالم نظر نهایی
از سوی شهرداری و شورای اسالمی شهر الر،
این مهم حکم قانونی و اجرایی پیدا میکند.
وی در خصوص برگزاری کالسهای آموزشی
برای سنین پایه ،اضافه کرد :به دلیل فراغت
بیشتر دانش آموزان در فصل تابستان ،آموزش
شنا در سطح پایه فقط در این فصل انجام
میشود و در طول سال دانش آموزان دختر
همراه با بانوان آموزش میبینند که در چند
سال گذشته نیز با توجه به رویکرد آموزش
و پرورش برای آموزش شنا به دانش آموزان
مقطع دبستان ،بیشتر آنها از این طریق اقدام
میکنند.
فعالیت یک استخر از سه استخر در الر

به گزارش میالد الرستان ،شهرستان الرستان
در حال حاضر دارای  ۲استخر سرپوشیده و
یک استخر روباز است که متأسفانه فقط از ۳
استخر موجود یک استخر در حال فعالیت بوده
و استخر روباز شهر قدیم الر سالهاست که به
دلیل فرسوده بودن و تبدیل آن به سرپوشیده،
تعطیل است و استخر هاللاحمر این شهرستان
نیز از اوایل امسال به بهانه تعمیر موتورخانه
تعطیلشده و اکنون فقط استخر عطایی برای
عالقهمندان در حال فعالیت است.

آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک واقع در بخش  18فارس حوزه ثبتی الرستان
برابر مقررات ماده  14قانون ثبت اسناد و امالک
 ،تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در قطعات
مختلف بخش  18فارس حوزه ثبتی الرستان با
ذکر شماره پالک و نام و نام خانوادگی مالک و
نوع و مقدار و محل وقوع ملک به شرح زیر آگهی
و همه روزه از ساعت  9عملیات تحدید حدود به
عمل خواهد امد.
قطعه 1

 -15102آقای غالمرضا قدسی فرزند محمد
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 116/70متر مربع واقع در قطعه  1بخش 18
فارس شهر قدیم الر.
 -15790آقای علیرضا خرم بخت فرزند
قدرت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 120/20متر مربع واقع در قطعه  1بخش 18
فارس شهر قدیم الر .
قطعه2

 -3697آقای اسداهلل زمانی فرزند محمد جواد
و شرکا به سهام معین ششدانگ یک قطعه
زمین زراعتی به انضمام اشجار گز واقع در آن
معروف به باغ نو با کافه متعلقات و منضمات
واقع در قطعه  2بخش  18فارس شهر الر .
 -4433/2آقای غالم آزادی فرزند محمد
جعفر ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 267/87متر مربع مجزا شده از پالک 4433
واقع در قطعه  2بخش  18فارس شهر الر.
 -4433/3آقای غالم آزادی فرزند محمد
جعفر ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 278/18متر مربع مجزا شده از پالک 4433
واقع در قطعه  2بخش  18فارس شهر الر .
شنبه 96/11/14

............
 -4710/10آقای محمد عارف شادمانی فرد
فرزند علی ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 254/25متر مربع مجزا شده از پالک 4710
واقع در قطعه 2بخش  18فارس شهر خور .
 -4726/11آقای سید عرفان موسوی
فرزند احمد ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 293/10متر مربع مجزا شده از پالک 4726
واقع در قطعه  2بخش  18فارس شهر خور .
 -4726/12خانم فاطمه خورشیدی فرزند
جعفر ششدانگ یکبابخانه به مساحت
....

......

....

..

 554/20متر مربع مجزا شده از پالک 4726
واقع در قطعه  2بخش  18فارس شهر خور.
 -4743/17آقای علیرضا نامور فرزند حسین
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  470/70متر
مربع مجزا شده از پالک  4743واقع در قطعه
 2بخش  18فارس شهر خور .
 -4761/5آقای غالمرضا رضایی فرزند محمد
رضا ششدانگ یکبابخانه به مساحت  425متر
مربع مجزا شده از پالک  4761واقع در قطعه
 2بخش  18فارس شهر خور .
 -5154/35آقای محمود کاروانی فرزند ماشاهلل
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 473/5
متر مربع مجزا شده از پالک  5154واقع در
قطعه  2بخش  18فارس شهر خور.
 1شنبه 96/11/15

..................
 -5168/23خانم کلثوم پرواز فرزند محمد
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 347/64
متر مربع مجزا شده از پالک  5168واقع در
قطعه  2بخش  18فارس شهر الر .
 -5198/6آقای عبدالرحیم اکرمی فرزند محمد
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 364/49
متر مربع مجزا شده از پالک  5198واقع در
قطعه  2بخش  18فارس شهر خور .
 -5431/1آقای خرم عزمی فرزند محمد و
شرکا به سهام معین ششدانگ یک قطعه
زمین زراعتی به مساحت  1709/15متر مربع
مجزا شده از پالک  5431واقع در قطعه 2
بخش  18فارس شهر خور .
 -13898آقای محمد امین گرامی فرزند اسداهلل
ششدانگ یک قطعه زمین ستون گذاری شده به
مساحت  398متر مربع واقع در قطعه  2بخش
 18فارس شهر جدید الر .
 -15782آقای علی اکبر صمدی فرزند حبیب اهلل
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  88/54متر
مربع واقع در قطعه  2بخش  18شهر الر .
 -15789آقای عبدالعزیز دوزنده فرزند ابراهیم
و عنایت اهلل دوزنده فرزند محمد بالمناصفه
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 748/87
متر مربع واقع در قطعه  2بخش  18فارس
شهر جدید الر .
....

....

 2شنبه 96/11/16

..

..

قطعه 3

....

..........

......

....

..

 -7104/10آقای ماشاهلل عباسی فرزند محمد
ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت
 385/38متر مربع مجزا شده از پالک 7104
واقع در قطعه  3بخش  18فارس شهر خور .
 -7104/11آقای ماشاهلل عباسی فرزند محمد
ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت
 382/03متر مربع مجزا شده از پالک 7104
واقع در قطعه  3بخش  18فارس شهر خور .
 -8040آقای مصطفی زرفشان فرزند
عبدالحسین و شرکا به سهام معین ششدانگ
یک قطعه نخلستان واقع در قطعه  3بخش 18
فارس صحرای سیدنی الر .
 -8436آقای کرمعلی یزدان پناه فرزند فتح
اهلل و شرکا به سهام معین ششدانگ یک قطعه
زمین زراعتی مشهور به بست تغل گز سی
من بذر افکن با جمیع متعلقات و منضمات
و جداول و مجاری آب شور و شیرین واقع
در قطعه  3بخش  18فارس صحرای لطیفی .
 3شنبه 96/11/17

..

قطعه 4

....

..........

......

....

..

 -9115/1آقای ابراهیم عسکری فرزند محمد
امین ششدانگ یکبابخانه به مساحت 156/25
متر مربع مجزا شده از پالک  9115واقع در
قطعه  4بخش  18فارس شهر اوز .
 -9861/100خانم مریم الماسی فرزند
عزیز ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 201/38متر مربع مجزا شده از پالک 9861
واقع در قطعه  4بخش  18فارس شهر اوز .
 - 9868 -41آقای مهرزاد بخشی زاده فرزند
عبدالحمید ششدانگ یک قطعه زمین محصور
به مساحت  400متر مربع مجزا شده از پالک
 9868واقع در قطعه  4بخش  18فارس شهر اوز.
 -9868/42آقای پویا بخشی زاده فرزند
عبدالحمید ششدانگ یک قطعه زمین محصور
به مساحت  565/74متر مربع مجزا شده از
پالک  9868واقع در قطعه  4بخش  18فارس
شهر اوز.
 -9868/43آقای داریوش رحیمی فرزند

محمد علی ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 304/33متر مربع مجزا شده از پالک 9868
واقع در قطعه  4بخش  18فارس شهر اوز .
 -9873/7آقای جمشید عسکرپور فرزند
محمد رسول ششدانگ یک قطعه زمین به
مساحت  447/15متر مربع مجزا شده از
پالک  9873/1واقع در قطعه  4بخش 18
فارس شهر اوز .
 -10157/25ناحیه مقاومت بسیج سپاه
پاسداران انقالب اسالمی الرستان ششدانگ
یکباب ساختمان به مساحت  6854متر مربع
مجزا شده از پالک  10157واقع در قطعه 4
بخش  18فارس شهر اوز .
 -10158/29آقای یونس محبی فرزند حاجی
علی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 721/50متر مربع مجزا شده از پالک 10158
واقع در قطعه  4بخش  18فارس شهر اوز .
 -10812/5آقای هوشنگ حاجیانی فرزند
محمد ششدانگ یکبابخانه به مساحت 295
متر مربع مجزا شده از پالک  10812واقع در
قطعه  4بخش  18فارس شهر اوز .
 4شنبه 96/11/18

..
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..........
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....

..

بدینوسیله مراتب جهت اطالع صاحبان امالک
و مجاورین اعالم میدارد چنانچه نسبت
به حدود و حقوق ارتفاقی واخواهی دارند
میتوانند واخواهی خود را طبق ماده  20قانون
ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی تا
 30روز کتبا و مستقیما به اداره ثبت اسناد
و امالک الرستان تسلیم نماید و همچنین
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تقدیم
اعتراض به اداره ثبت بایستی دادخواست خود
را به مراجع قضایی تسلیم نماید و گواهی
تقدیم دادخواست به اداره ثبت ارائه نماید .در
غیر این صورت مالک یا قائم مقام قانونی ثبت
با مراجعه به دادگاه و دریافت گواهی عدم
دادخواست از طرف معترض میتواند نسبت به
ادامه عملیات ثبتی اقدام نماید .
نوبت انتشار96/10/23:
شمسعلی اسکندری
رییس ثبت اسناد و امالک الرستان
م  /الف 1039 /
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گفت و گو با پیشکسوتان
فوتبال الرستان

وحید اسماعیلی سرمربی و مدیر تیم فوتبال
هالل احمر است.
وی متولد سال  1359در شهرستان الر است
و فوتبال را از سال  72با این تیم شروع کرد
و تا کنون به این تیم وفادار مانده است.
اسماعیلی ،مراحل پیشرفت و ترقی خود را
پله به پله با این تیم پیمود و تقریبا با هالل
احمر به تمامی افتخارات ممکن در سطح
منطقه و استان دست یافت و در مکتب
بزرگانی چون صدره سدرنشین ،مسعود
زینلی ،حمزه مظلومی عبدالرضا رویینا،
سعید عطارزادگان و قاسم نظری پرورش
یافت و امروز خود به عنوان مربی کاردان
با مدرک سی آسیا به تعلیم و تربیت جوانان
همت گماشته است .
وحید اسماعیلی ،پیشرفت و شکل گیری
شخصیت ورزشی خود را مدیون صدره
سدرنشین و مسعود زینلی می داند و بر
این باور است که فوتبال الرستان بنا به
دالیل مختلف از قافله ترقی عقب مانده که
مهمترین آن ها عدم توجه به تیم های پایه
و برنامه ریزی اصولی ،به فراموشی سپردن
نقش بزرگان و پیشکسوتان فوتبال و عدم
استفاده از افراد متخصص است.
مدیر باشگاه هالل احمر ،از حسین طارمی
زاده به عنوان مسئولی دلسوز یاد کرد و
افزود نباید وی را در این کار تنها گداشت،
چون در حال حاضر شور و اشتیاقی به
فوتبال بخشیده که نباید این شور و شوق
کم رنگ شود.
این مدیر مسئول ،ضمن دعوت مردم و
مسئولین جهت حمایت از فوتبال شهرستان،
گفت :هر چه بیشتر در ورزش سرمایه گذاری
شود متقابال به همان نسبت از هزینه کردن
در مباحث درمان و معضالت اجتماعی به
خصوص اعتیاد جوانان جلوگیری خواهد
شد .
میرزا اکبری

استقالل الرستان
در انتظار لغزش حریفان
به گزارش میالد الرستان ،در اولین هفته
از دور برگشت مسابقات فوتبال لیگ برتر
بزرگساالن استان فارس چند دیدار در
شهرهای مختلف برگزار شد.
بازی تیمهای هاللاحمر گراش و گلستان
فاروق مرودشت ،یک بر صفر به سود تیم
مرودشتی پایان یافت تا این تیم همچنان
یکهتاز صدر جدول ردهبندی باشد.
در دیگر بازی این هفته ،تیم امیرکبیرممسنی
مقابل خلیج فارس شیراز به میدان رفت که
این بازی با نتیجه پرگل  ۴بر صفر به سود
تیم امیرکبیر پایان یافت.
تیم شهید فخاران کازرون ،توانست در یک
بازی خارج از خانه با احتساب  ۲بر یک برابر
تیم المهدی جهرم به برتری دست یابد و
خود را به نیمه باالی جدول نزدیک کند.
در دیگر بازی هفته دوازدهم ،پارسه شیراز
موفق شد با یک گل پارسه مرودشت را
مغلوب کند و بازی تیمهای پاس نیریز و
پادنا میمند به دلیل حاضر نشدن حریف ۳
بر صفر به سود تیم نیریزی پایان یافت.
در دیگر بازی پایانی هفته نخست از دور
برگشت این مسابقات ،تیم استقالل الرستان
میزبان تیم شریف بتن ممسنی بود که در
پایان این تیم الرستانی موفق شد با نتیجه ۲
بر یک حریف خود را مغلوب کند.
به گزارش میالد الرستان ،با احتساب
نتایج بهدست آمده تیمهای گلستان فاروق
مرودشت با  ،۲۶امیرکبیر ممسنی با  ۲۴و
استقالل لطیفی الرستان با  ۲۳امتیاز در
ردههای نخست تا سوم قرار دارند که با
توجه به نزدیکی امتیازات در صورت لغزش
تیمهای مرودشت و ممسنی در بازیهای
هفته های آینده ،تیم الرستانی میتواند
صدرجدول را از آن خود کند.
در نیمه پایین جدول نیز تیمهای پادنا میمند
با  ،۱۱پارسه مرودشت با  ۹و خلیج فارس
شیراز با  ۸امتیاز به ترتیب در رده های دهم تا
دوازدهم جدول ردهبندی قرار دارند.
مسابقات لیگ برتر فوتبال بزرگساالن فارس با
حضور  ۱۲تیم از شهرهای مختلف به صورت
رفت و برگشت در حال برگزاری است.
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قوانین طالیی برای زندگی بهتر

نکات شیرین ازدواج

از میان ضرب المثل های ملل مختلف و
همین طور سخنان شخصیت های بزرگ
جهان پیرامون ازدواج موارد را انتخاب کرده
ایم .بسیاری از این حرف ها جنبه شوخی و
مزاح دارد اما تعداد دیگری از آنها شاید وصف
حال من و شما باشد! همین طور قسمت
دیگری از این گفته ها می تواند برای عده ای
حکم کلید راهنما را داشته باشد.
 من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقهشناس باشد تا هر چه پیرتر شدم ،برای
اوعزیزتر باشم  ( .آگاتا کریستی)
 هر چه متأهالن بیشتر شوند  ،جنایت هاکمتر خواهد شد ( .ولتر)
 هیچ چیز غرور مرد را به اندازة شادیهمسرش باال نمی برد ،چون همیشه آن را
مربوط به خودش می داند  ( .جانسون )
 زن ترجیح می دهد با مردی ازدواج کندکه زندگی خوبی نداشته باشد ،اما نمی تواند
مردی را که شنونده خوبی نیست  ،تحمل
کند ( .کینهابارد)
 اصل و نسب مرد وقتی مشخص می شود کهآنها بر سر مسائل کوچک با هم مشکل پیدا
می کنند ( .شاو)
 وقتی برای عروسی ات خیلی هزینه کنی ،مهمان هایت را یک شب خوشحال می
کنی و خودت را عمری ناراحت! (روزنامه نگار
ایرلندی)
محمدرضا فاریابی

اگر دقت کنید و به صحبت های
کودک گوش دهید  ،کم کم شروع
به فهم زبان او خواهید کرد .وقتی
او صحبت میکند هرچیزی را که از
حرف هایش می فهمید ،تکرار کنید.
از جمالت ساده برای صحبت کردن
در مورد کاری که دارید انجام می
دهید یا آنچه که ممکن است او
احساس کند  ،استفاده کنید.
هیچوقت کودکتان را برای صحبت
کردن تحت فشار قرار ندهید.
صحبت کردن هر کودک با روند
طبیعی خاص خود او کامل می
شود و این امر در رابطه با هر کودک
متفاوت است :
مراحل و گام ها :
 با دقت به صحبت های کودکتانگوش دهید .بعد از مدتی متوجه می
شوید که واقعا معنایی پشت اصوات
او وجود دارد .او با گفتن کلماتی مثل
(با) یا (گا) قصد دارد مفهومی را به
شما برساند.
 با عالقه  ،نسبت به آن چهکودکتان قصد دارد به شما بفهماند
 ،پاسخ دهید.

 .1برای زندگی خود قوانینی در نظر بگیرید و
سعی كنید از آنها سرپیچی نكنید .این قوانین را
پس از مشورت با متخصصان و افرادی كه تجربه
یك زندگی موفق را داشته اند ،تدوین كنید.
 .2از «خود»« ،افرادی كه در زندگی شما نقش
دارند» و «محیط اطرافتان» شناخت كافی به
دست آورید.
 .3به این نكته واقف باشید كه شما سهم عمده
ای در ساختن زندگی خود دارید .در بیشتر
مواقع این شما هستید كه می توانید از زندگی
لذت ببرید یا آن را به كام خود تلخ كنید.
 .4بیشتر چیزهایی كه در زندگی شما وجود
دارد و برایتان لذت بخش نیستند ،می توانند به
دست خود شما از بین بروند .به طور مثال ،اگر
از شغل خود راضی نیستید فقط نیاز به تالش
و پشتكار دارید تا با شایسته كردن خود شغل
بهتری به دست آورید و یا اگر از چاقی خود رنج
می برید ،كافی است كمی همت كنید.
 .5در زندگی نقش یك قربانی را بازی نكنید یا
سعی نكنید با یادآوری تجربه های تلخ گذشته
برای خود بهانه بسازید .این كار فقط تضمین
می كند كه یأس ،عدم پیشرفت و عدم موفقیت
در انتظار شماست.
 .6دیگران را مقصر عدم موفقیت خود قلمداد
نكنید .زندگی مال شماست ،پس خودتان هستید
كه دوباره و دوباره می توانید آن را بسازید.
 .7هر فكری می كنید و هر تصمیمی می

گیرید ،پیامدهایی را برایتان به دنبال خواهد
داشت .اگر مثبت فكر كنید ،نتیجه مثبت می
گیرید و اگر به دنبال افكار منفی باشید ،نتیجه
تان هم منفی خواهد شد.
 .8علت بروز وقایع ناخوشایند در زندگی را
پیدا كنید یا سری به تجربه های پیشین خود
بیندازید تا ببینید عیب كار از كجا بوده است.
 .9هیچگاه از تغییر نترسید .گاهی اوقات
تغییرات نقش مهمی در زندگی تان خواهند
داشت و علی رغم انتظارتان عمل خواهد كرد.
 .10واقع نگر باشید .خود ،زندگی و دنیای
اطرافتان را آن گونه كه هست بشناسید ،نه آن
گونه كه خودتان می خواهید.
 .11با خودتان صادق باشید و اگر می دانید
كاری باعث موفقیتتان نمی شود آن را از
زندگی خود خارج كنید و به جای بهانه آوردن
از همین حاال دست بكار شوید.
 .12نسبت به انجام هر کاری درست و با دقت
تصمیم گیری كنید.
 .13به خاطر داشته باشید عملكردهای
شماست كه داستان زندگی تان را می نویسد.
 .14فكرها ،آرزوها ،هدف ها و تصمیمات خود
را به عملكردهای معنادار ،هدفمند و سازنده
ترجمه كنید.
 .15خودتان را بر اساس نتایجی كه می گیرید
ارزیابی كنید ،نه فقط بر اساس حرف ها.

توصيه هاي الزم در خصوص
پيشگيري از سرقت در معابر
و اماكن عمومي

 .1براي انتخاب شماره رمز ،از تاريخ تولد،
شماره تلفن يا ساير اعداد محرمانه شخصي
استفاده ننمائيد.
 .2از در اختيار گذاردن كارت عابر بانك خود
نزد ديگران جدا ً خودداري نمائيد.
 .3در حين استفاده ازدستگاه خودپرداز بانك
به نحوي عمل نمائيد كه ديگران از شماره رمز
شما آگاه نگردند.
 .4پس از استفاده از دستگاه خودپرداز بانك
وجوه خود را برداشته و زمان ديگري آنرا
بشماريد.
 .5هرگز قبض را روي دستگاه خودپرداز باقي
نگذاريد.
 .6چنانچه كارت عابر بانك شما مفقود شد
بالفاصله مراتب را به بانك مربوطه اطالع دهيد.
 .7در حين صحبت خود در معابر عمومي و
اماكن عمومي با خانواده و دوستان و فاميل
مراقب باشيد هر حرفي را به زبان نياوريد.
ممكن است افراد رهگذر و ناشناس از اسرار
شخصي و محرمانه شما سوء استفاده نمايند.
 .8از آراستن فرزندان خردسال خود به طال و
جواهر و رها نمودن آنان در معابر و كوچه ها
جدا ً خودداري نمائيد.
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی
شهرستان الرستان

منبع:عصر ایران

دالیل دیر حرف زدن کودک چیست؟

 اولین تالش هایکودکتان را برای استفاده
از زبان  ،با تکرار کردن
آن چه که فکر می کنید
او در حال گفتن آن به
شماست  ،تشویق کنید.
هنگامی که مثال او در
حال گفتن کلمه ی توپ
است به او بگویید ( :توپ .
اون یه توپه) .یا مثال وقتی
متوجه شدید که او سعی
در گفتن کلمه ی دختر
دارد به او بگویید ( :آره
دختر .اون جا یه دختره )
 از جمله های ساده برای صحبتکردن با کودکتان استفاده کنید  ،مثل
من دارم شام می پزم یا می خوای بری
پارک ؟ در مورد چیزهایی که در حال
اتفاق افتادن می باشد با او صحبت کنید
 .بدین ترتیب شما می توانید هر واژه
را به موضوعی که در اطرافتان در حال
وقوع است  ،ربط دهید.
 -نسبت به احساسی که کودکتان

طراح  :هادی شاکرپور

ممکن است در مورد چیزی داشته
باشد ،با صدای بلند عکس العمل
نشان دهید .مثال به او بگویید  :تو
ناراحت شدی ،چون پدربزرگ رفت
خونشون .بدین ترتیب او میتواند
احساساتش را با حوادث مرتبط سازد
و یاد بگیرد که چگونه آنها را با حرف
زدن بیان کند.
 هنگامی که کودک احساساتش رابیان می کند  ،به او گوش دهید ،

خالی

حتی اگر از نظر شما
ترس او از چیزی
غیرمعقول باشد .اگر
شما به احساساتش
گوش دهید  ،او حس
می کند که بیشتر
مورد قبول واقع شده
و بیشتر مورد عالقه ی
شماست.
جای امیدواری است
که وقتی کودک
میتواند کامال صحبت
کند  ،به راحتی در
مورد احساساتش با شما حرف خواهد
زد.
با عالقه ،نسبت به آن چه کودکتان
قصد دارد به شما بفهماند  ،پاسخ
دهید
توصیه های مفید
بچه هایی که در خانواده های نسبتا
پر جمعیت متولد می شوند  ،به
تنهایی صحبت کردن را یاد می گیرند
و نیازی نیست برای آموختن زبان به

آنان از فلش کارت (کارت حافظه) یا
دیگر لوازم یادگیری استفاده کرد.
در هر حال توجه داشته باشید که
مجبور کردن کودک ،پیش از آن
که او آمادگی الزم را برای این گونه
آموزش ها به دست آورده باشد،
می تواند به استعداد ذاتی وی در
یادگیری ،صدمه بزند.
برای کودکتان کتاب بخوانید ،با این
کار نه تنها قدرت درک او را در زبان
و توانایی صحبت کردن باال میبرید ،
بلکه زمینه ی عالقه به مطالعه را نیز
در او ایجاد می کنید.
(به یاد داشته باشید که بین آموختن
و خواندن برای کودک تفاوت وجود
دارد .وقتی شما برای او کتاب می
خوانید  ،در واقع از او انتظاری نداشته
و او را برای گرفتن اطالعات خاصی
تحت فشار قرار نداده اید)
به خاطر داشته باشید که آلبرت
انیشتن تا قبل از سه سالگی شروع
به صحبت نکرد!
بگذارید کودکتان با روند طبیعی رشد
خویش شروع به صحبت کردن نماید.
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حاتم احمدي با تسليم دو برگ استشهاديه كه در دفتر اسناد رسمي شماره
 56اوز تنظيم گرديده است مدعي است كه تعداد يك جلد سند مالكيت مربوط
به ششدانگ يك باب خانه پالك  379/1واقع در قطعه  4بخش  20فارس
روستاي بيدشهر كه ذيل ثبت  7114صفحه  211دفتر  37امالك بنام حاتم
احمدي ثبت و سند مالكيت بشماره چاپي  910988الف  89صادر كه به علت
اسبابكشي مفقود گرديده است و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده
است  ،مراتب طبق ماده  120اصالحي آئين نامه قانون ثبت آگهي ميشود
كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معاملهاي كرده و يا مدعي وجود سند
مالكيت نزد خود ميباشد تا ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله ،تسليم نمايد
و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسيده و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه
نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي
تسليم خواهد كرد.
تاريخ انتشار1396/10/23 :
عبدالمهدي باغبان  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك جويم
م  /الف 1037 /
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از واحد مسکونی که به اصطبل تبدیل شد
تا مجسمه فلکه فرمانداری الر

۵۰۰۰۱۰۰۰۸۸

سامانه پیامکی
میالدالرستان جهت دریافت انتقادات
پیشنهادات و نظرات کاربران گرامی و
همچنن پیگیری مشکالت موجود در منطقه
راه اندازی شده و بدون هیچ محدودیتی
پیامک های شما عزیزان را دریافت نموده
و با انجام تصحیحات الزم ویرایشی توسط
تیم تحلیل و توسعه میالدالرستان آن را به
سمع ونظر مسئوالن می رساند .ضمن آن
که از کاربران گرامی درخواست می شود
ارتباط بیشتر با این سامانه را حفظ نمایند
بخش دیگری از درخواست های مردمی را
در ادامه با هم مرور می کنیم
 (۱انتهاي خيابان پاسداران  ۱۵ساختماني با
كاربري مسكوني به اصطبل اسب تبديل شده
است .به درخواست صاحب اين واحد (اصطبل)
انتهاي خيابان كه محل تردد ماشينها و پياده
به سمت خيابان اصلي و بازار است زير و
روشده و دچار مشكالتی از قبیل جمع شدن
آب هاي خروجي از خانه ها و آلودگي محل
شده است .لطفا پیگیری بفرمایید
(قابل توجه شهرداری الر و اماکن)

 )۲چرا با استقرار دفتر نمایندگی وزارت
خارجه و فرمانداري ويژه در الرستان باز
بايد كارگران افغاني براي تمديد اقامت و يا
بعضي امور ديگر به بعضي شهرستان هاي
هم جوار و يا مركز استان مراجعه كنند؟
(قابل توجه دفتر نمایندگی وزارت
خارجه و فرمانداری ویژه الرستان)

 )۳درخت نخل مخصوصاً وقتي چند متري
بلند شود خيلي زيباست،به خصوص براي
كساني كه اولين بار بلوارهاي سي متري
شهرجديد را ببينند .درخواست ما از
شهرداري اين است كه هم در بلوارها نخل
بكارند و هم در بين نخل هاي سر به فلك
كشيده جوانه هاي جديد غرس كنند تا در
آينده بتوانند جايگرين اين درختان كهنسال
شوند.
(قابل توجه شهرداری الر)

 )۴با تشکر از شهرداری الر جهت بهسازی
بلوار پاسداران ،اميد است است تدابيري

انديشده شود كه سايرقسمت هاي بلوار و
ضلع مقابل آن هم اصالح و مسير بهسازي
شود.
(قابل توجه شهرداری الر)

 (۵مجسمه موجود در فلكه فرمانداري با نام
اين فلكه تناسبي ندارد الزم است پس از
صرف هزينه و زماني كه براي بهسازي آن
صرف شده براي مجسمه آن هم فكري شود.
(قابل توجه شهرداری الر)

)۶لطفا در خصوص وظيفه پليس قرارگاه
جنوب اطالع رسانی بیشتری نمایید
(قابل توجه فرماندهی
قرارگاه پلیس جنوب فارس)

 (۷درميالدالرستان شماره  ۱۱۴۰از قول
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي پيشرفت
هاي فيزيكي وكلنگ زني درمانگاه هاي اين
سازمان درسطح استان بيان شده بود .آيا
ساختمان هاي ساير شهرستان ها هم مثل
شهر ماخيرساز است يا توسط دولت احداث
مي شود؟
(قابل توجه
ریاست تامین اجتماعی الرستان)

 )۸در بلوار پرواز و در بريدگي سوم آن ،آب
بسیاری در جداول جمع شده كه بوي بدی
را با خود به همراه دارد .لطفا راه فاضالب
را باز نمایید.
(قابل توجه شهرداری الر)

)۹ميدان امام خميني بدون خط كشي و
عاليم راهمايي است و بسيار خطرناك مي
باشد .لطفا پیگیری بفرمایید
( قابل توجه راهنمایی و رانندگی
الرستان)

 )۱۰اميداست مسئولين فرهنگي شهر براي
تجمعات و راهپيمايي ها طوري برنامه ريزي
و تبليغات و مكان يابي كنند كه اين مراسم
ها در شان مردم الرستان بزرگ انجام شود.

(باتوجه به تجمع عصر۱۴دي)
( قابل توجه
سازمان تبلیغات اسالمی الرستان)

چند گام برای تقویت اعتماد به نفس
این جمله را به خاطر بسپارید و با كوچكرتین نامالیامت از تالش خود دست
بر ندارید و به سادگی خود را بازنده تلقی نكنید.

 -1اولین گام در موفقیت «خودشناسی»
است.
ابتدا سعی كنید شناخت درستی از خود و
ویژگی های اخالقی و شخصیتی خود كسب
كنید و با توجه به این كه هیچ كس كامل
نیست ،اگر ایرادی یا مشكلی دارید كه خود
به تنهایی قادر به یافتن راه حل مناسبی
برای مقابله با آن نیستید و شخص قابل
صالحیتی برای مشورت ندارید ،از مشاوران
و متخصصین كمك بخواهید.
 -۲تاریك ترین زمان شب ،نزدیك ترین
زمان به سپیده صبح است.
این جمله را به خاطر بسپارید و با كوچكترین
نامالیمات از تالش خود دست بر ندارید و به
سادگی خود را بازنده تلقی نكنید.
 -۳بدون توجه به نتیجه كار ،تمامی نیروی
خود را به كار گیرید تا مسئولیتی كه به
عهده شماست ،به بهترین نحو انجام پذیرد.
در واقع اولین هدف در انجام وظایفتان
باید،داشتن وجدان كاری ،دقت و تالش
باشد .با انتخاب این الگو ،حتی اگر به
موفقیت هم نائل نشوید ،وجدانی آسوده
خواهید داشت و لطمه ای به اعتماد به نفس
شما وارد نخواهد شد.
 -۴همیشه هدف مند باشید.
اگر خواسته هایتان خیلی دور از دسترس
به نظر می آید ،برای تحقق آنها برنامه ای
چند مرحله ای طراحی كنید .یعنی برای
خود اهداف كوتاه مدت انتخاب كنید و
مطمئن باشید حتی اگر یك گام كوچك،
اما درست بردارید ،این گام در دستیابی به
اهداف نهایی شما بسیار مؤثر خواهد بود و
در واقع ،فاصله شما را به هدف دلخواهتان
كوتاه تر خواهد كرد.
 -۵در لحظات سختی كه احساس تنهایی
و ناامیدی می كنید ،به خاطر بیاورید یگانه
قادر متعال در كنار شماست.
به خدا توكل كنید ،محكم و راسخ گام
بردارید و پس از موفقیت شكر گزار باشید.
 -۶هیچ گاه اجازه ندهید افراد منفی باف
با عقاید ناسالم خود ،ذهن شما را مسموم
كنند.
اگر از درستی كاری كه قصد انجام آن را
دارید ،اطمینان حاصل نموده اید ،بدون فوت
وقت آن را به انجام برسانید و نگذارید كسی
به اراده شما خللی وارد كند.
 -۷از شوخی های توهین آمیز كه باعث
خدشه دار ساختن شخصیت خودتان یا
دیگران می شود ،خودداری كنید.
 -۸توانایی های خود را دست كم نگیرید.

استعدادهای خود را باور داشته باشید و
مطمئن باشید انسان در فرهنگ مذهبی ما
بی جهت «اشرف مخلوقات» نامیده نشده و
می تواند با اراده و پشتكار ،به موفقیت های
نامحدودی دست یابد.
 -۹در لحظات سختی و پریشانی ،دقایقی را
با خود خلوت كنید .
سعی كنید عوامل مولد نگرانی تان را پیدا
كرده و درصدد رفع آن عوامل برآیید .اجازه
ندهید افكار منفی به ذهنتان هجوم بیاورد.
خود را دلداری بدهید و تصمیم بگیرید
تالش های خود را از سر بگیرید.
 -۱۰نسبت به كودكان خود بیش از حد
سخت گیر نباشید و با خشونت با آنان رفتار
نكنید.
سعی كنید بین خودتان و آنان رابطه
دوستانه ای برقرار سازید و در صورتی كه
خطایی انجام می دهند ،با تذكرات به جا و
دوستانه آنان را متنبه كنید.
 -۱۱قبل از انجام هر كاری به عواقب حاصله
آن خوب فكر كنید.
در صورت نیاز به راهنمایی با افراد مثبت
اندیش ،واقع گرا و آگاه مشورت كنید و از
انجام كارهای غیرمنطقی و غیراصولی كه
می تواند به شكست یا سرزنش دیگران
منتهی شود ،بپرهیزید.
 -۱۲اگر خواستار دیگران هستید ،اول
خودتان به خودتان احترام بگذارید.
 -۱۳سعی نكنید با توسل جستن به كارهای
ضد ارزشی و غیرانسانی ،موفقیتی كسب
كنید.
به خود گوشزد كنید موفقیتی كه در گرو
لطمه زدن به سجایای انسانی باشد ،فاقد
ارزش و ناپایدار است.
 -۱۴محیط كاری شما به مثابه یك دهكده
كوچك است.
قطعاً هر حرف یا اظهارنظری كه در مورد
همكارانتان انجام دهید ،دیر یا زود به
گوش آنان خواهد رسید .پس مراقب رفتار
و سخنان خود باشید .شاید یك حرف
نسنجیده و نادرست ،رابطه شما را برای
همیشه با دوستی خوب و همكاری شایسته
و دلسوز قطع نماید و شما هرگز قادر به
جبران این خسارات معنوی نباشید.
 -۱۵با افراد حسود و بدبین مشورت نكنید.
 -۱۶اگر عادت یا ویژگی در شما وجود دارد
كه باعث آزارتان می شود ،با برنامه ریزی
درست و اصولی آن را از خود دور كنید.

فواید استفاده از ظروف سفالی
ظروف سفالی در قدیم برای غذا خوردن
استفاده های بسیاری داشته اند .اکنون
تحقیقات نشان می دهد که غذا خوردن در این
ظروف فوایدی نیز دارد .ظروف سفالی عالوه بر
زیبایی برای سالمت هم مفید است .به گفته
برخی از کارشناسان بهتر است استفاده از
ظروف پالستیکی و فلزی را کاهش دهید و به
استفاده از ظروف سفالی روی بیاورید.

نانش بده،
نامش(ایمانش) مپرس

اما این ظروفی
که از گل و خاک
درست میشود،
خاصیتی
چه
دارد؟

بعضی ها هنگام احسان و نیکوکاری هم
دست از تعصب و تقید برنمی دارند و از
کیش و آیین و سایر معتقدات مذهبی
سائل مستمند پرسش می کنند و اگر او
از کیش و آیینی دیگر باشد پشیزی به او
کمک نمی کنند و حتی او را از خود می
رانند ،اگر چنین موردی پیش آید جواب
این زمره از مردم را با استفاده از عبارت
مثلی باال می دهند و می گویند :نانش بده،
ایمانش مپرس.
اگر کسی تا به حال پنیر نخل را از
نزدیک ندیده  ،از آن استفاده نکرده
و یا نخورده باشد ،حتما با شنیدن نام
آن شاید این پیش زمینه در ذهنش
ایجاد شود ،که پنیر نخل چیزی
نیست جزء پنیر های معمولی که
شاید ترکیبی از خرما در آن استفاده
شده باشد.اما الزم است بدانید که
پنیر نخل اصال ارتباطی به پنیری که
از شیر تهیه می شود ،ندارد.
پنیر نخل به ماده ترد ،سفیدرنگ،
خوردنی و شیرین بخش میانی سر
درخت نخل گفته میشود .پنیر
نخل در استان هرمزگان کور و در
بوشهر غاپ و در الرستان خَ پ،
نامیده میشود که برای دستیابی به
آن معموالً سر درخت را میاندازند و
برگها و لیفهای دور برگها را تا
رسیدن به میانه و پنیر نخل ،جدا
میکنند.پنیر نخل در واقع ماده اولیه
تشکیل تنه و برگهای نخل پیش از
مرحله چوبی شدن است.
اگر چه بعضی از عشایر عادت دارند
برای مهمان مهمی که سر میرسد
گوسفندی قربانی کنند ،حال اینکه

* در ظروف فلزی
مانند آلومینیم،
نیکل و کروم،
احتمال نشت فلز
به مواد غذایی
دارد؛
وجود
ی که این
درحال 
خطر در ظروف گلی وجود ندارد .همچنین،
پختوپز در سفال باعث حفظ بسیاری از مواد
مغذی خوراکی ها می شود.
* مصرف آب نگهداری شده در ظرف یا بطری
پالستیکی به دلیل وجود مواد شیمیایی مانند
 BPAبرای بدن مضر است .درحالیکه ظروف
سفالی این مشکل را ایجاد نمیکند .از طرفی،

آبی که در ظروف سفالی نگهداری میشود،
دارای طعم طبیعی است.
* نتایج برخی از مطالعات نشان می دهد که آب
ذخیرهشده در ظروف پالستیکی باعث کاهش
سطح هورمون تستوسترون در بدن میشود،
درحالیکه آب نگهداری شده در ظروف سفالی
به حفظ هورمون تستوسترون کمک می کند
و درنتیجه باعث بهبود روند سوختوساز بدن
میشود.
* سفال قلیایی
است و سطح
 pHآب را حفظ
میکند .درواقع،
غذاهای
وقتی
اسیدی در ظروف
پخته
سفالی
میشود ،طبیعت
ظروف
قلیایی
کمی
سفالی
طبیعت اسیدی
را خنثی میکند .بهاینترتیب ،باعث حفظ
سالمت بدن و دستگاه گوارش میشود.
* ظرف سفالی طبیعی و غیر سمی است و
بخار را در خود نگه می دارد .همچنین مواد
مغذی محلول در آب را نیز در خود حفظ
می کند .ظرف سفالی گرما را در خود حفظ
ط زیست است.
میکند و سازگار با محی 

قابل توجه اداره
ميراث فرهنگي الرستان

منطقه الرستان عليرغم توسعه امكانات
شهري در جاي جاي آن ،برخي نقاطش
دست نخورده و بكر باقي مانده كه براي
تورهاي تفريحي يك روزه بسيار مناسب
است .براي انجام اين تورها شايسته است
اداره ميراث فرهنگي با همكاري اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمي همت نمايند
شناخت كاملي از روستاهاي مورد نظر،
وجود محصوالت دامي يا كشاورزي در
منطقه و ...تهيه و اين اطالعات را به
عالقهمندان تورها منتقل نموده و امكان
خريدن برخي كاالهاي روستائيان را فراهم
نمايد تا به اين وسيله هم ارتباط روستائيان
با شهريها ارتقا يابد و هم محصوالت
آنان به طور مستقيم در معرض فروش
قرار گيرد و هم براي همشهريان وسيله
تفريحات سالم فراهم شود.

نگاهی به ارزش غذایی پنیر نخل( َخپ)
مردم مناطق کویر به
جای گوسفند یکی از
درختان نخلشان را سر
میزنند .در این میان
در شهرهایی که درخت
خرما وجود دارد رسم بر
این است تا هرگاه اهالی
مهمان ویژهای دارند ،یکی
از درختان خرما  -درخت
پیر  -را سر بریده و پنیر
ش او
خرمای آن را پیشک 
می کنند.
پنیر نخل که در اصطالح
محلی به آن خپ می گویند با رنگ
سفید ،در همه فصل های سال به
دست می آید و در فصل های پر بارش
از طعم شیرین تری برخوردار است.
درخت خرما با نام التین (phoenix
 )dactlyliferalیکی از سه نوع
درخت میوه ای مهم از خانواده
نخیالت می-باشد .قلب خرما که
قسمت انتهایی باالی درخت و در
حقیقت سلول های بنیادی درخت
دادنامه

خرما را تشکیل می دهد از ارزش
های غذایی باالیی برخوردار می
باشد .به عنوان یک داروی محلی
مورد استفاده متعددی از جمله
تقویت بنیه و در درمان ضعف جنسی
به کار برده می شود.
به منظور بررسی ارزش های غذایی
این محصول درخت نخل میزان
کربوهیدرات ها ،پروتئین-ها،
چربیها و مواد معدنی موجود در آن

مرجع رسيدگي :شعبه سوم شوراي حل اختالف فيروزآباد
كالسه پرونده95 - 49-2 :
شماره دادنامه95/6/14-383 :
خواهان :سيد علي رسولينژاد با وكالت عيسي اميري بهمن بيگلو -فيروزآباد  -روبروي دادگستري
خوانده :عبداله قنبري  -مجهولالمكان
موضوع:مطالبه
گردشكار :خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع
به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و اجراي تشريفات قانوني در وقت فوقالعاده  /مقرر شعبه به
تصدي امضاكننده ذيل تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده و پس از اخذ نظريه اعضاي
شورا ختم رسيدگي اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شورا
در خصوص دادخواست آقاي سيد علي رسولينژاد با وكالت آقاي عيسي اميري بهمن بيگلو به
طرفيت خوانده آقاي عبداله قنبري به خواسته مطالبه مبلغ يكصد ميليون ريال وجه نقد به
انضمام هزينههاي دادرسي و تأخير تأديه با عنايت به محتويات پرونده ،مفاد دادخواست تقديمي،
نظريه مشورتي اعضاي محترم شوراي حل اختالف ،اظهارات خواهان در جلسه دادرسي و
رونوشت تعهدنامه فيمابين طرفين مندرج در پرونده و نظر به اين كه خوانده در جلسات شورا
حضور نيافته و دفاع موجهي در مقابل ادعاي خواهان ننموده است لذا دعوا را وارد تشخيص و
به استناد مواد  522 - 519-515 - 198قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده
به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و حقالوكاله وكيل وفق تعرفه قانوني و
پرداخت مبلغ  1510000هزار ريال بابت هزينه دادرسي و اوراق و تمبر صادر و اعالم ميگردد.
خسارت تأخير تأديه مطابق نرخ اعالمي شاخص تورم بانك مركزي از تاريخ  95/2/22تا زمان
تأديه از سوي واحد اجراي احكام در حق خواهان محاسبه و وصول ميگردد .اين رأي غيابي و
ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض واخواهي در همين شورا و ظرف بيست روز از
سوي طرفين قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي دادگستري فيروزآباد ميباشد.
قاضي شعبه سوم شوراي حل اختالف فيروزآباد  -سيدهادي صادقي
م/الف308/
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

آقای عليرضا فرجاد فرزند عبدالرسول به شرح درخواستي كه به
کالسه  3س شعبه اول این شورا ثبت گرديده درخواست صدور
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
مرحوم عبدالرسول دلخسته فرزند غالمحسين به شناسنامه
 149صادره از الرستان در تاریخ  96/8/7در اقامتگاه دائمی
خود شهرستان الرستان بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم
منحصر است به
-1محمدابراهيم فرجاد فرزند عبدالرسول ش ش 119
الرستان
-2عبدالهادي فرجاد فرزند عبدالرسول ش ش  750الرستان
-3محسن فرجاد فرزند عبدالرسول ش ش  766الرستان
-4عليرضا فرجاد فرزند عبدالرسول ش ش 2500308227
الرستان فرزندان متوفي
 -5جواهر طالبپور فرزند طالب ش ش  667الرستان همسر
والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک
ماه به اين شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
ناصر فنوني  -رئيس شوراي حل اختالف شعبه اول الرستان
م  /الف 1036 /

مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است.پنیر
نخل از چند درخت
مختلف خرمای کبکاب
از منطقه تهیه و توسط
مخلوط کن خرد و
در دمای  ۷۰درجه
سانتیگراد بهصورت
پودر خشک در آمد.
چربی های نمونه ها
استخراج و توسط روش
 Bligh & Dyerو
کروماتوگرافی  GCمورد
آنالیز قرار گرفت.
میزان پروتئین تام و کربوهیدرات
ها به ترتیب با روش کجل -دال و
لین  -آینون (Eynon Lane -and
 )Kjldahlاندازه گیری شد .مواد
معدنی موجود در نمونه ها توسط
روش اتمیک آبزوربشن تعیین مقدار
گردید .همچنین مقدار فیبر موجود
در نمونه ها اندازهگیری شد.
یافته ها :میانگین مقدار چربی تام نمونه

ها  ۰/۲۷±۰/۵گرم در  ۲۸گرم تعیین
گردید .میزان اسیدهای چرب غیراشباع
موجود در نمونه های مورد آزمایش
عمدتاً اسیدهای چرب لینولئیک،
لینولنیک و اولئیک جمعاً  ۲۷/۲درصد
کل چربی ها را تشکیل می دهند .عمده
ترین چربی اشباع موجود در نمونه ها
اسید پالمتیک می باشد.
میزان پروتئین تام نمونه ها  ۰/۳گرم
در هر اونس ( ۲۸گرم) تخمین زده
شد .مقدار کربوهیدرات نمونه ها ۲/۲۹
گرم در هر اونس تعیین مقدار گردید.
مواد معدنی موجود در نمونه ها عمدتاً
روی ،آهن ،منیزیم ،فسفر ،منگنز،
کلسیم ،پتاسیم و سلنیوم می باشد.
از نتایج این مطالعه این طور به عمل
می آید که پنیر نخل حاوی اسیدهای
چرب ضروری و مواد معدنی مفید به
ویژه روی که اثرات ضد التهابی دارد
می باشد .میزان فیبر خام موجود در
نمونه ها ارزش غذایی آنها را بیشتر
نشان می دهد و پیشنهاد می شود که
این محصول بهعنوان یک مواد مغذی
بدون کلسترول مورد استفاده در رژیم
های غذایی مختلف قرار گیرد.
منبع :میهن پست

دادنامه

خواهان :آقاي وحيد شيخي گوري فرزند حسين با وكالت آقاي روئين آرست فرزند غالمرضا به نشاني فيروزآباد -
روبروي دادگستري  -جنب خدمات درماني
خوانده :آقاي نوروز رستمنژاد فرزند يداله به نشاني فارس  -قير و كارزين فلكه پروين بولوار پروين باشگاه خزر پ 3
خواستهها-1 :مطالبه خسارات دادرسي  -2مطالبه خسارت تأخير تأديه  -3تأمين خواسته -4مطالبه حقالوكاله به
درخواست وكيل  -5مطالبه وجه چك
گردشكار :خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و
ثبت به كالسه فوق و اجراي تشريفات قانوني در وقت فوقالعاده شعبه به تصدي امضاكننده ذيل تشكيل است و
با توجه به محتويات پرونده و پس از اخذ نظريه اعضاي شورا ختم رسيدگي اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور
رأي مينمايد.
رأي شورا
در خصوص دعوي آقاي وحيد شيخي گوري با وكالت آقاي روئين آرست به طرفيت نوروز رستمنژاد داير بر مطالبه
مبلغ يكصد و چهل هشت ميليون و دويست هزار ريال وجه يك فقره چك به شماره  141/076890مورخ
 96/3/17عهده بانك صادرات به انضمام خسارات تأخير تأديه و نيز هزينههاي دادرسي با بررسي جامع اوراق
پرونده ،اظهارات خواهان به شرح دادخواست تقد يمي و نيز جلسه دادرسي ،گواهي عدم پرداخت چك صادره از
بانك محال عليه و تصديق امضاءخوانده ذيل آن توسط بانك مربوط و نظر به اين كه بقاء اصول مستندات مذكور
در يد خواهان دليلي بر اشتغال ذمه خوانده و استقرار دين به ميزان خواسته است و خوانده نيز با وصف ابالغ قانوني
در جلسه رسيدگي شورا حاضر نشده و اليحهاي نيز ارسال ننموده و مدركي كه داللت بر برائت ما فيالذمه باشد
ارائه ننموده است كه مورد توجه قرار گيرد بنابراين به جهت مصون ماندن دعوي و مستندات از تكذيب ،شورا دعوي
اقامه شده را وارد دانسته و به استناد ماده  9قانون شوراهاي حل اختالف و مواد  313 -311 -310قانون تجارت
و مواد  194 - 198 - 515 - 519قانون آئين دادرسي مدني و تبصره الحاقي به ماده  2قانون صدور چك حكم به
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ  148200000ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسي طبق تعرفه قانوني به
مبلغ  4775000ريال و خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك موصوف  96/3/17لغايت زمان اجراي حكم به
نسبت محكومبه با رعايت تناسب شاخص قيمت ساالنه برمبناي نرخ اعالمي تورم بانك مركزي كه توسط اجراي
احكام حقوقي محاسبه و اخذ خواهد شد صادر و اعالم ميگردد .حكم صادره غيابي و ظرف مدت بيست روز پس از
ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و پس از آن ظرف مدت بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهي در دادگاههاي
محترم حقوقي فيروزآباد ميباشد.
قاضي شعبه ويژه ايل قشقايي شوراي حل اختالف فيروزآباد  -سعيد محمودي
م/الف306/

رونوشت آگهي حصر وراثت

آقای ابوذر پورنگ داراي شناسنامه شماره  250-035807-0متولد 1372/5/17
به شرح دادخواست به کالسه  961018از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نوذر پورنگ به شناسنامه شماره
 850در تاریخ  96/10/7در اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته و ورثه حينالفوت
آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
-1سهيال راستگو به ك  .م  2510557491صادره از حوزه گراش همسر متوفي
-2ابوذر پورنگ به ك  .م  2500358070صادره از حوزه الرستان
 -3مالك پورنگ به ك  .م  2500451887صادره از حوزه گراش
-4فاطمه پورنگ به ك  .م  2500394891صادره از حوزه الرستان
-5سيما پورنگ به ك  .م  6560047180صادره از حوزه گراش
-6زينب پورنگ به ك  .م  6560071413صادره از حوزه الرستان
-7مانا پورنگ به ك  .م  6560124347صادره از حوزه گراش فرزندان متوفي
-8زهرا شايسته به شماره شناسنامه  36صادره از حوزه المرد مادر متوفي
 -9عزيز پورنگ به شماره شناسنامه  338صادره از حوزه الرستان پدر متوفي
والغير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه ميالد الرستان یک
مرتبه آگهی می نماید تا هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي از
متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم و اال گواهی
صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف گراش  -زهره زبردست
م/الف326/

آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

خانم مرضيه منتظري فرزند قنبر به شرح درخواستي كه به
کالسه  2س شعبه اول این شورا ثبت گرديده درخواست
صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان مرحوم منصور منتظري فرزند غالمحسين به
شناسنامه  426صادره از الرستان در تاریخ 1394/3/22
در اقامتگاه دائمی خود شهرستان الرستان بدرود زندگی
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
-1امير حسين منتظري فرزند منصور ش ش
 2500445380الرستان
-2سمانه منتظري فرزند منصور ش ش  369الرستان
-3فاطمه منتظري فرزند منصور ش ش  1894الرستان
-4ريحانه منتظري فرزند منصور ش ش 2500240606
الرستان
-5مرضيه منتظري فرزند قنبر ش ش  531الرستان
والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف
یک ماه به اين شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
ناصر فنوني  -رئيس شوراي حل اختالف شعبه اول الرستان
م  /الف 1035 /
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«عـزیـز جـهان»
روایتی تاریخی از زندگی پرفسور اهل اوز

به گزارش میالد الرستان ،کتاب «عزیز
جهان» نام اثری است که به زندگی نامه
داستانی پرفسور خضری از مفاخر پزشکی
الرستان ،استان فارس و کشور می پردازد.
اکبر صحرایی ،نویسنده شیرازی در گفتگو
با خبرنگار شیرازه درخصوص این کتاب که
انتشارات کتابستان معرفت ،در قم آن را روانه
بازار کتاب کرده و در همین سال اول به چاپ
چهارم رسیده است ،گفت« :عزیز جهان»
به زندگی نامه داستانی پرفسور خضری از
مفاخر پزشکی استان فارس و کشور می
پردازد که متخصص رشته مجاری ادراری
(اورولوژی) میباشد و مبتکر چند ایده نیز
بودهاند .ایشان متولد سال  ۱۳۱۳در بخش
خیر بودن شهره
اوز الرستان میباشند و به ّ
بوده و نیازمندان را با ویزیت و درمان رایگان
یاری میکند.
وی توضیح داد :به بهانه زندگی پرفسور
خضری ،داستان از سال  ۱۳۰۶یعنی دوران
رضاشاه شروع میشود و با ترور شهید فقیهی
جلو بیمارستان شهید فقیهی(سعدی) در سال
 ۱۳۶۲پایان مییابد .در این کتاب ،خواننده
افزون بر مطالعه روایت زندگی این پزشک
متخصص و همسرش که او نیز متخصص
بیهوشی است تاریخ و اتفاقات سالهای
زندگی این پزشک را نیز مطالعه میکند.
صحرایی ،با بیان اینکه نام کتاب از دکتر
عبدالعزیز خضری و همسر او که جهان توکلی
نام دارد ،گرفته شده است ،تصریح کرد :این
داستان حاصل بیش از  ۸جلسه و  ۳۸ساعت
مصاحبه با شخصیت اصلی است که در قالب
این کتاب به صورت زندگینامه منتشر شده
است .همچنین به مطبوعات برای اطالع از
وقایع شهر شیراز در طول تاریخ و استفاده از
آن در کتاب مراجعه کردم.
وی در مورد قهرمان داستان میگوید :دکتر
عبدالعزیز خضری اهل سنت است و انسانی
مردمی ،فرهیخته و خونگرم است ،این پزشک
تا زمان نگارش کتاب عزیز جهان  ۱۵هزار
عملیات جراحی رایگان را انجام داده و سعی
میکند که مریض را در بیمارستان ببیند،
اخالق دکتر خضری موجب شده است که او
در شهر شیراز و در شهرهای اطراف به عنوان
شخصیتی مردمی شناخته شود.
در بخشی از این کتاب آمده است« :تابلو
درست جفت اسکلت سیاهخان قرار داشت.
سیاهخان قدش به دومتر و شصت سانتیمتر
میرسید .وزنش هم به اندازهای افزایش
مییابد که تنها با درشکه میتوانستند او را جا
به جا کنند  ،فیلسوف روانشاد ،استخوانهای
سیاهخان را سرهم بندی میکند و داخل
ویترین شیشهای سر در آمفیتئاتر دانشکده

مواد الزم:

به نمایش میگذارد.
 عزیز … عزیز … باتوام .اوناهاش! خانمجهان توکلی!
رد انگشت اشاره دوستم را که دنبال کردم
نگاهم افتاد به دختر الغر و زیبارو با قد
میانهای که سنگین و با وقار لباس پوشیده
بود ،صدایش کردم :خانم توکلی! برگشت.
چشمم که به صورت گندمی او افتاد ،مهرش
به دلم افتاد …»
بنابراین گزارش ،پروفسور خضری در سال
 ۱۳۴۴فارغ التحصيل رشته پزشكي از
دانشكده پزشكي شيراز میشود و پس از
گذراندن ۴سال دوره جراحی عمومی در سال
 ۱۳۴۸بهعنوان عضو هيات علمي در بخش
جراحي دانشكده پزشكي شيراز استخدام
میشود .او حدود  ۴-۵سال در بخش جراحي
دانشگاه علوم پزشکی شیراز و بيمارستانهاي
وابسته در جنوب خدمت كرد که حاصل آن
انجام  ۵۷۰۰جراحي و درمان براي فقيرترين
قشر مردم جنوب بود سپس با گرفتن بورسيه
عازم انگلستان میشود و در دانشگاه برستول
به عنوان عضو هيات علمي دائم استخدام
میشود اما پس از شش ماه با تصمیمی
انقالبی از چنین پست و موقعیتی چشم
میپوشد آنهم در مهرماه  ۵۷و هنگامی که
مردم براي انقالب بزرگ اسالمي در خيابانها
بودند به ميهن بازمیگردد درحالی که درآن
برهه زمانی بسیاری از افرادی که شانس
چنین موقعیتی در خارج از کشور را داشتند،
جالی وطن مي كردند.
پي ريزي یک بخش آموزشي مدرن و فعال بر
طبق استاندارد قابل قبول ،خدمت خالصانه
تمام وقت جغرافيايي در دانشگاه ،نوآوری
در عرصه درمان و اعمال جراحی ،عضویت
در انجمن ارولوژي ايران ،اروپا و بين الملل،
چاپ بیش از  ۶۵مقاله علمی در مجالت
ایندکس شده بینالمللی ،تالیف کتابهای
درسی ،مداواي بيماران مستمند ،خدمات
پزشكي در جبهه هاي جنگ تحميلي
و پشت جبهه ،شركت در تربيت هزاران
دانشجوي پزشكي و آموزش بيش از ۱۴۰
دستيار ارولوژي كه فارغ التحصيل شده و
اكثرا ً برخوردار از دانش الزم ،حذاقت شغلي
و اخالق حسنه بوده و عالماني كه وجود آنها
باعث افتخار جامعه بوده ازجمله افتخارات و
خدمات ارزنده این پزشک حاذق و با اخالق
است که بارها از سوی دانشگاه علوم پزشکی
شیراز و نظام پزشكي ايران به عنوان استاد
برتر و نمونه انتخاب شده است؛ استادی
که به قول خویش ،دستياران و دانشجويان
را فرزندان خود ميداند و بههمان اندازه به
آنها مهر میورزد.

طرز تهیه لگیمات (لیقمات)

آرد گندم 2 :پیمانه
آب 2 :پیمانه
شیره خرما 1:پیمانه
نشاسته 2:قاشق غذاخوری
مایه خمیر (مخمر) 1:قاشق چایخوری
تخم مرغ 1:عدد
روغن مایع 1:پیمانه
طرز تهیه لگیمات (لیقمات):

ابتدا پودر مایه خمیر را با آرد گندم مخلوط
کرده و سپس آب را کم کم اضافه می کنیم
تا خمیر شود بعد خمیر را در ظرف در بسته
ای ریخته و در جای نسبتا گرم به مدت
 3-2ساعت نگهداری می کنیم تا به اصطالح
خمیر برسد.
پس از تخمیر خمیر یک عدد تخم مرغ را
خوب هم می زنیم و همراه با نشاسته به
خمیر اضافه می کنیم تا خمیر نسبتا روانی
بدست آید ،خمیر را در قیف مخصوص (قیف
بامیه) ریخته و بصورت گرد گرد در روغن
داغ انداخته و می پزیم تا طالئی رنگ شود.

سپس آنها را با کفگیر برداشته و در شیره
خرما که قبال کمی روی حرارت مالیم
گرم کرده ایم می اندازیم تا شیره خرما را
جذب کند و بعد در آب کش می ریزیم.
شیرینی ما آماده است ،ضمنا در صورتی که
قیف نداشتید می توانید با قاشق غذا خوری
اینکار را انجام دهید.
نکته :

این شیرینی چون از شیره خرما درست
میشود در واقع یک نوع شیرینی سالم
می باشد و بخصوص برای بچه ها مفید پر
کالری ،پر انرژی و خونساز و همچنین بسیار
خوشمزه و خوش خوراک می باشد.

آگهي فقدان سند مالكيت بخش  20فارس

حاتم احمدي با تسليم دو برگ استشهاديه كه در دفتر اسناد رسمي شماره  56اوز تنظيم گرديده است
مدعي است كه تعداد يك جلد سند مالكيت مربوط به ششدانگ يك باب خانه پالك  1985/72واقع
در قطعه  4بخش  20فارس روستاي بيدشهر كه ذيل ثبت  8590صفحه  157دفتر  45امالك بنام
حاتم احمدي ثبت و سند مالكيت بشماره چاپي  215859الف  91صادر كه به علت اسبابكشي مفقود
گرديده است و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده است  ،مراتب طبق ماده  120اصالحي آئين
نامه قانون ثبت آگهي ميشود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معاملهاي كرده و يا مدعي وجود
سند مالكيت نزد خود ميباشد تا ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را
ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله ،تسليم نمايد و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسيده و
يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به
متقاضي تسليم خواهد كرد.
تاريخ انتشار1396/10/23 :
عبدالمهدي باغبان  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك جويم
م  /الف 1038 /
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راههاي كارآمدي امر به معروف و نهي از منكر

جامعه ی رو به رشد و کمال اخالقی و انسانی مرهون آن دسته
افرادی است که مسووالنه به حیات جمعی بشر توجه دارند و همواره تالش میکنند آن را ازمیان امواج پرتالطم رهانده و به ساحل نجات برسانند .اینگونه انسانها همیشه در اندیشه خیر و صالح فرد
و جامعه هستند .دین مبین اسالم بر ارزش واالی چنین
انسانهایی
تأکید
داشته و این گروه را بهترین امت میداند؛ و ازعمل آنان که سرآمد تکالیف الهی و حقوق بشر است با نام امر به معروف و نهی از منکر یاد میکند.
اداره محیطی است که ما بخش قابل
توجهی از زندگی خود را در آن سپری میکنیم و پیوسته با انسانهایی از جنس خودمان ارتباط داریم .انسانهایی که یا همکار ما هستند و یا برای انجام کاری و دریافت خدمتی به اداره مراجعه کردهاند.
ما نیز برای تعالی و رشد این
بخش مهم از زندگی الزم است مسئوالنه برخورد کنیم و همواره مراقب باشیم که این محیط مهم و حساس زندگی ما روز به روز متعالی تر گردد .در نوشتار حاضر تالش شده است با رعایت ایجاز و
اختصار به طرح مطالبی پرداخته شود که بر دانش و مهارت آن گروه از مسلمانان که در این راه خیر گام بر میدارند بیفزاید.
ابتدا الزم است هفت اصل را به خوبی فرا گرفته و همیشه و همه جا آن را به خاطر داشته باشیم .توجه مداوم به این
اصول
هفتگانه ما را به خاطر داشته باشیم .توجه مداوم به این اصول هفتگانه ما را در
سـهـل شـوشترى از بزرگان عرفاست
انجام صحیح و مؤثر این حرکت الهی کمک میکند .این اصول عبارتند از :خیر خواهی ،احترام به فهم دیگران شناخت و آگاهی ،دوری از کنجکاوی ،صبر ،همراهی و در آخر ساده اما هنرمندانه
دل خويش به موعظه زنده دار و به پرهيزگارى و
بودن امر به معروف ونهی از منکر .شایان ذکر است در ابتدای پرداختن هر اصل ،داستانی کوتاه به عنوان نمونه بیان گردیده و آنگاه به توضیح اصل پرداخته شده است.
ق
283ه.
كه در سن هشتاد سالگى،به سال
پارسايى بميران و به يقين نيرومند گردان و به حكمت
هر روز برای کارهای مختلف یکی دو ساعت از اداره بیرون میرفت ،امروز وقتی برگشت به او گفتم «بیا برویم کارگزینی ببینم چند
ساعت
مرخصی
طلبکارم»
تو
پیچ
پل
ه
ها
بودم
سـاله
سـه
از دنيا رفت .او مـى گـويـد :مـن
روشن ساز و به ذكر مرگ خوار كن و وادارش نماى كه به
که رسیدیم به او گفتم این رویه برای تو دردسر ساز میشود حتی ممکن است کارت را از
دست
بدهی،
نم
ی
خواستم
این
موضوع
را
در
حضور
همکاران
گفته
كه نيمه هاى شبى ديدم دايى ام محمدبن سوار از
مرگ خويش اقرار كند  .چشمش را به فجايع اين دنيا بگشاى
باشم»نگاه معنا داری به من کرد و بدون خداحافظی رفت .از فردای آن روز این کار خود را کنار گذاشت ،یک ماه بعد سر نماز با لبخند به من گفت:
بستر خواب برخاسته و مشغول نماز شب است  .يك بار به
و از حمله و هجوم روزگار و كژ تابيه اى شب و روز برحذر دار  .اخبار
امروز حراست مرا خواست و گفت به دلیل نامنظم بودن رفت و آمد میخواستیم تو را به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کنیم
گذشتگان را بر او عرضه دار و از آنچه بر سر پيشينيان تو رفته است آگاهش
من گفت :پسرم  ،آيا آن خداوندى كه تو راآفريده ياد نمى كنى
اما چند وقتی است منظم شدهای فع ً
ال صرف نظر کردیم سعی کن همیشه منظم باشی.
ساز  .بر خان ه ها و آثارشان بگذر و در آنچه كردهاند و آن جايها  ،كه رفتهاند و
؟ گفتم  :چگونه او را ياد كنم ؟ گفت  :شب  ،هنگامى كه براى خواب
آن جايها  ،كه فرود آمدهاند  ،نظر كن  .خواهى ديد كه از جمع دوستان بريدهاند
اگر اقدام ما از روی خیر خواهی و دلسوزی باشد ،چون طرف مقابل این احساس و نیت ما را درک میکند ،میتوان
در بسترت مى آرمى ،سه بار از صميم دل بگو :خدا با من است و مرا مى
و به ديار غربت رخت كشيدهاند و تو نيز  ،يكى از آنها خواهى بود  .پس منزلگاه خود را
انتظار داشت که سخن و تذکر ما اثر گذار باشد .به قول معروف (آن سخن کز دل برآید ،الجرم بر دل
سپس
نگرد و من در محضر اوهستم  .چند شب همين گفتار را از ته دل گفتم .
نيكو دار و آخرتت را به دنيا مفروش و از سخن گفتن در آنچه نمىشناسى يا در آنچه بر عهده
نشیند) .اما متأسفانه گاهی اوقات تذکر ما نه از روی خیر خواهی بلکه برای ضایع کردن
شيرينى
.
كردم
به من گـفـت :ايـن جملـه ها را هر شب هفت بار بگو .من چنين
تو نيست  ،بپرهيز و در راهى كه مىترسى به ضاللت كشد  ،قدم منه  .زيرا باز ايستادن از كارهايى
همکاران ،تخریب او نزد دیگران و از روی کینهتوزی ،عدوات و یا حسادت
تا
عمر
تمام
در
گفتم
اين ذكر در دلم جاى گرفت  .پس از يك سال به من گفت  :آنچه
كه موجب ضاللت است  ،بهتر است از افتادن در ورطهاى هولناك  .به نيكوكارى امر كن تا خود در زمره
میباشد ،که بدون تردید هر گونه اقدام با اینگونه نیات واکنش
آن گاه كه تو را در گور نهند از جان و دل بگو ،كه همين ذكر ومعنويتش دست تو را در دو
نيكوكاران در آيى  .از كارهاى زشت نهى بنماى  ،به دست و زبان  ،و آن را كه مرتكب منكر مىشود  ،بكوش تا
منفی بدنبال خواهد داشت.
از ارتكاب آن دور دارى و در راه خدا مجاهدت نماى  ،آنسان  ،كه شايسته چنين مجاهدتى است  .در كارهاى خدايى
يافت
جهان بگيرد و نجات بخشد .بـه اين ترتيب نور ايمان به توحيد ،در دوران كودكى در دلم راه
ادامه دارد...
مالمت مالمتگران در تو نگيرد  .و در هر جا كه باشد  ،براى خدا  ،به هر دشوارى تن در ده و دين را نيكو بياموز و خود را
و بر سراسر قلبم چيره شد.
به تحمل ناپسندها عادت ده و در همه كارهايت به خدا پناه ببر  .زيرا اگر خود را در پناه پروردگارت در آورى  ،به پناهگاهى
استوار و در پناه نگهبانى پيروزمند در آمدهاى  .اگر چيزى خواهى فقط از پروردگارت بخواه  ،زيرا بخشيدن و محروم داشتن به
دست اوست و فراوان طلب خير كن و وصيت را نيكو درياب و از آن رخ بر متاب  .زيرا بهترين سخنان سخنى است كه سودمند افتد و
محمدرضا فاريابي
بدان كه در دانشى كه در آن فايدتى نباشد  ،خيرى نباشد و علمى كه از آن سودى حاصل نيايد  ،آموختنش شايسته نبود .

اثر تربيت در كودك

نامه ای از نهج البالغه

پژوهش در قرآن و حديث
*)ترك انفاق در رديف كفر به معاد ذكر شده
قرآن :همانها كه زكات را نميپردازند و آخرت
را منكرند.
آنچه به مفهوم آيه نزديكتر است ،اين كه
منظور از زكات همان مفهوم عام انفاق بوده
و ذكر آن در نشانههاي شرك به خاطر اين
است كه انفاقهاي مالي در راه خداوند ،يكي
از روشنترين نشانههاي ايثار و گذشت و عشق
به خدا است ،چرا كه مال از محبوبترين امور
نزد انسان است و انفاق و ترك انفاق ميتواند
شاخصي براي شرك و ايمان در بسياري از
موارد محسوب گردد ،منظور ،ترك انفاقي است
كه نشانهي ايمان نداشتن آنها به خداست و به
همين دليل در رديف كفر به معاد ذكر شده
است.
*)پيشگامان در ايمان و جهاد و انفاق
قرآن كريم :چرا در راه خدا انفاق نكنيد در
حالي كه ميراث آسمانها و زمين همه از آن
خداست (و كسي چيزي را با خود نميبرد)
كساني كه قبل از پيروزي انفاق كردند و
جنگيدند (با كساني كه پس از پيروزي انفاق
كردند) يكسان نيستند .آنها بلند مقامتر از
كساني هستند كه بعد از فتح ،انفاق نمودند و
جهاد كردند ،و خداوند به هر دو وعدهي نيك
داده ،و خدا به آنچه انجام ميدهيد آگاه است.
پایتخت رسمی (رژیم اشغالگر)
اسرائیل شهر تلآویو است .با
مدتهاست که این
وجوداین،
ّ
کشور (بیتالمقدس یا به تعبیر
آنان) اورشلیم را به عنوان پایتخت
میشناسد.
خود
غیررسمی
المقدس که یکی از کهنترین
بیت ّ
شهرهای جهان به شمار میرود،
هفتاد سال است رسماً میان اسرائیل
و فلسطین تقسیم شده است و در
تاریخ بالغ بر پنج هزار سالۀ
طول
ِ
خود ،بارها از مالکیت یکی به مالکیت
دیگری درآمده است .ا ّدعاهای (رژیم
اشغالگر) اسرائیل دربارۀ این شهر
دهها سال کشمکش و درگیری را
در میان آنها رقم زده است .در این
سالها ،ساکنان یهودیِ شهر اعراب
مسلمان را از خانههایشان بیرون
راندند و در اواسط قرن بیستم
دولت اسرائیل را تشکیل دادند.
در ششم دسامبر امسال دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا سیاست
پیشین ایاالت متّحده را زیر
خارجۀ
ِ
پا گذاشت و اعالم کرد که آمریکا
اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل
به رسمیت میشناسد و از حکومت
اسرائیلیها بر این شهر حمایت به
عمل میآورد.
ادیان یهودیت ،مسیحیت و اسالم
همگی ارتباط تنگاتنگی با این شهر
طی چند هزار
باستانی دارند و در ّ

منظور از پيروزي ،فتح مكه يا حديبيه است.
و اين كه ميفرمايد« :قبل از پيروزي انفاق
كردند و جنگيدند» نشان ميدهد كه منظور از
انفاق در اينجا خرج كردن در راه جهاد است.
از اين آيه استفاده ميشود هر قدر در انفاق در
راه خدا شتاب شود ،نزد خدا محبوبتر است و
ارزشمندتر.
بدون ترديد ،كساني كه در ايمان و اعمال
خير بر ديگران مقدم ميشوند ،هم شجاعت
و آگاهي بيشتري دارند و هم ايثار و فداكاري
فزونتر ،و به همين دليل ،در پيشگاه خدا
يكسان نيستند.
از اين رو در آيه بر همين نكته تكيه شده است
كه كساني كه قبل از فتح (فتح مكه يا حديبيه

(قسمت چهاردهم)

يا مطلق فتوح اسالمي) انفاق و جهاد كردند
در پيشگاه خداوند با ديگران يكسان نيستند.
در حديثي از ابوسعيد خدري نقل شده است:
«در سال حديبيه (سال ششم هجري) با رسول
خدا(ص) بوديم ،هنگامي كه به عسفان (مكاني
نزديك مكه معظمه) رسيديم ،فرمود :ممكن
است در آينده قومي بيايند كه اعمال شما را
در مقايسه با اعمال خود كوچك شمارند.
گفتم :آنها كيانند اي رسول خدا؟ آيا منظور
قريش است؟
فرمود :نه .آنها اهل يمن هستند كه دلهايي
رقيقتر و نرمتر از شما دارند
گفتم :آيا آنها از ما بهترند؟
فرمود :اگر براي يكي از آنها كوهي از طال باشد

و در راه خدا انفاق كند ،به اندازه يك مد (وعده
طعام) يا نصف آن كه شما انفاق كنيد ،پاداش
ندارد ،بدانيد اين تفاوتي است ميان ما و مردم،
و شاهد آن اين سخن خداست«:اليستوي
منكم من اتق من قبل الضح و قاتل»...
*)انفاق؛ عامل موثري در اصالح انسان و نجات
در آخرت
قرآن كريم :از آنچه به شما روزي دادهايم انفاق
كنيد ،پيش از آن كه مرگ يكي از شما فرا
رسد و بگويد پروردگارا چرا مرگ مرا مدت
كمي به تأخير نينداختي تا در راه خدا صدقه
دهم و از صالحان باشم؟
در تفسير نمونه (ج  24ص  )173آمده است
كه گرچه بعضي امر به انفاق در اينجا را به
معناي وجوب تعجيل در لواي زكات تفسير
كردهاند ،روشن است كه اين آيه هرگونه انفاق
واجب و مستحب را كه وسيله نجات انسان در
آخرت است ،شامل ميشود.
در بخش پاياني آيه آمده است« :صدقه دهم و
از صالحان باشم» اين تعبير بيانگر تأثير عميق
انفاق در صالح بودن انسان
است.

المقدس
بهانه اسرائیل برای تصرف بیت
ّ
سال گذشته ،پیروان هر یک از این
ادیان بهتناوب تمام یا بخشی از این
شهر را در دست خود گرفتهاند .در
سال  1000پیش از میالد مسیح،
با حکومت حضرت داوود ،یهودیان
طی دو
بر اورشلیم مسلّط شدندّ .
سال پس از آن ،شهر پیوسته
هزار
ِ
از گروهی به گروه دیگر منتقل شد؛
بهویژه در زمان جنگهای صلیبی .در
صلیبیون مسیحی بر سر
آن زمان،
ِ
حکومت بر این شهر با دیگر رقبای
مسیحی و مسلمانان وارد جنگ
شدند .بین سالهای  1517تا 1917
نیز امپراطوری عثمانی (که دین
رسمی آن دین اسالم بود) بر شهر
حاکم شد.
کرات از
ه
ب
عبری
س
مقد
در کتاب ّ
ّ
شهر اورشلیم یاد شده است .در
س ّنت یهودی ،این شهر مکانی است
که هزاران سال پیش در آن ابراهیم،
یعنی نخستین فرد از آباء یهودیت،
فرزند خود اسحاق را به قربانگاه
الهی آورد .بنا به آنچه در سفر
مدتی بعد نوۀ
تثنیه آمدهّ ،
ابراهیم یعنی یعقوب (که نام
«اسرائیل» بر او نهاده شد)
پی برد اورشلیم مکانی

است که خداوند آن را به عنوان
محلّی که به نام او بنیاننهادهشده از
میان تمام قبایل برخواهد گزید.
مقدس عبری ،در
براساس کتاب
ّ
زمان حکومت حضرت داوود ،اورشلیم
پایتخت اسرائیل بوده است .همچنین
اینجا شهری است که پسر داوود،
یعنی سلیمان معبد خود را در آن
بنا کرد .در آن زمانها یهودیانی
که نمیتوانستند به زیارت اورشلیم
بروند ،رو به سویِ این شهر به دعا و
نیایش میپرداختند.
از طرف دیگر ،طبق آنچه در قرآن
آمده است ،بیتالمقدس آخرین
مکانی بود که پیامبر اسالم پیش
از معراج و گفتگو با خداوند از

آن دیدن کرد .وی شبانه سوار بر
موجودی اسطورهای از م ّکه به سوی
المقدس پرواز کرد.
بیت ّ
این سفر اعجابآو ِر شبانه و تکلّم
(حضرت)محمد با خداوند رویدادهای
ّ
مهمی در دین اسالم تلقّی میشوند.
ّ
محمد وارد بهشت شد ،خداوند
وقتی ّ
به او گفت که باید پنجاه مرتبه در روز
نماز بخواند .اما وی از خدا تقاضا کرد
تا تعداد نمازها را به پنج وعده در روز
کاهش دهد؛ یعنی همان چیزی که
امروز معیار نماز در دین اسالم است.
محمد رسالت خود را در امتداد
ّ
دیگر سنن ابراهیمی یعنی یهودیت و
مسیحیت میدید .لذا نخستین قبله،
یا جهتی که مسلمانان باید رو به سوی
المقدس بود که
آن نماز بگزارند بیت ّ
بعدها این قبله به م ّکه تغییر یافت.
عالوه بر این ،براساس پیشبینیهای
المقدس نقش
س ّنت اسالمی ،بیت ّ
م ّهمی را در آینده ایفا خواهد کرد
و یکی از شهرهایی خواهد بود که
آخرال ّزمان در آن رقم خواهد خورد.
حال اعالمیۀ ترامپ موجب
افزایش کشمکشها شده است.
تصمیم او مبنی بر به رسمیت
شناختن اورشلیم به عنوان

نصراله طالعزاده

پایتخت اسرائیل موجب برانگیخته
شدن تحسین بنیامین نتانیاهو،
نخستوزیر اسرائیل شده است.
اما متّحدان فلسطینی این اقدام را
محکوم کردهاند؛ آنها نگران آنند که با
این اقدام ،مذاکره کردن دربارۀ پیمان
مدتهاست
صلح میان دو کشور (که ّ
سخن از آن میرود) دشوارتر شود.
در حقیقت چند ساعت پیش از
اعالمیۀ ترامپ ،هیئت نمایندۀ
عمومی فلسطین در بریتانیا عنوان
داشت که اگر رئیسجمهور آمریکا
اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل
به رسمیت بشناسد ،عم ً
ال با این کار
«اعالم جنگ» کرده است.
پس از تصمیم ترامپ بر اعالم این
شهر بهعنوان پایتخت رژیم اشغالگر
و انتقال سفارت امریکا به این شهر،
بسیاری از رسانههای غربی با تحلیلی
مشابه تحلیل هیستوری رفتار ترامپ
را غلط ارزیابی کردند و برای آن
عواقب سنگینی برشمردند.
بیتالمقدس درنزد مسلمانان و
یهودیان مقدس است و مسلمانان و
یهودیان و بلکه مسیحیان دراین باره
به احترام یکدیگر ارج مینهند ،اما
تصمیم ترامپ که در راستای اهداف
رژیم صهیونیستی و در ادامه غصب
این سرزمین مقدس اتفاق میافتد
مورد پذیرش همه جامعه یهودی
نیست.

جرعه وصال
آيتاهلل بهجت
کمتر کسی پیدا می شود که زندگی بر وفق
مراد او باشد .هرگونه عیش و نوش دنیا ،با
هزار تلخی و نیش همراه است! اگر کسی
دنیا را این گونه پذیرفت و شناخت ،در برابر
ناگواریها و بدیهای همسر و همسایه و...
کمتر ناراحت می شود؛ زیرا از دنیا بیش از
این که خانۀ بال است ،انتظار نخواهد داشت!
***
اختالف بشر ،در علم و جهل آنها است؛ و ارزش
و قدر انسانها هم به علم است ،نه به مال!
***
گویا علّت عقب ماندگی ما ،ترک
مستحبات است! علمای سابق ،بدان ملتزم
ّ
بودند؛ از قبیل زیارت و دعا و تالوت قرآن
و یا نماز اول وقت و ترک مکروهات ،مانند
خواب بین الطلوعین.
***
کار امروز را به فردا ا ِحاله کردنَ ،غبن
[ضرر] است؛ زیرا فردا کاری برای خود
دارد .امروز که برود ،از دست رفته و قابل

جبران نیست.
***
توفیق ،ربطی به سرمایه و دارایی و نداری
و خواب و بیداری ندارد .گاهی انسان،
سرمایه دارد ولی موفق به کار خیر نمی
گردد ،و گاهی هم کم درآمد ،ولی پرخیر
و برکت است!
***
اگر کسی طالب هدایت و معرفت خدا باشد
و در طلب ،جدی و خالص باشد ،در و دیوار
به اذن اهلل ،هادیِ او خواهند بود.
***
خداوند ،نوازل و بالها را بدون حکمت
و بدون مالک و مصلحت نمی فرستد،
بلکه برای دعا و تضرع ما می فرستد.
بنابراین ،برای رفع آنها دعا الزم ،و تضرع
به درگاهش مطلوب است.
***
ظلم و ستمی که هیچ تالفی و انتقام ازظالم
در آن صورت نگیرد ،در عالم وجود ندارد.

حکیم سید سلمان موسوی جهرمی
از نوادگان امام موسی کاظم

حکیم سید سلمان موسوی جهرمی معروف
به شاه سلمان فرزند ابوالفتوح  ،طبیبی حاذق
و زاهد و عارفی وارسته بود که در اواخر قرن
دهم و اوائل قرن یازدهم میزیسته و نسب
وی با  36واسطه به امام موسی بن جعفر
(علیه السالم) میرسد.
وی در جهرم متولد شد و در زادگاه خود و
اصفهان تحصیالت خویش را پی گرفت و به
خصوص در علم پزشکی و طب شهره آفاق
گشت به طوری که او را جالینوس و بقراطِ
زمان نامیدهاند و چون شاه عباس اول از مقام
و شهره علمی وی مطلع شد او را به اصفهان
فرا خواند.
وقتی معالجات وی در بیماری شاه و اطرافیان
موثر افتاد ،مقام و منصب و لقب حکیم باشی
به وی اعطاء شد ،البته عموم اجداد و آبا شاه
سلمان موسوی ،حکیم و طبیب بوده و نیز
تعدادی از فرزندان وی پزشک بودند .از جمله

(ع)

حکیم میرزا سید احمد حکیم باشی فرزند
سید سلمان که پس از فوت پدر به مقام
حکیم باشی میرسد و تعلیم و تربیت شاه
صفی صفوی را برعهده میگیرد.
آیتاهلل سید عبدالباقی آیتاللهی که از
نوادگان سید سلمان است ،مینویسد؛ جد
اعالی ما در جاهایی از جمله در جهرم
دارای امالک بوده لذا پس از ماجرایی که در
اصفهان پیش آمد به جهرم میآید و پس از
وفاتش او را در یکی از امالکش دفن میکنند
و اکنون مقبره وی که در کوی صحرا کوچه
جنب امامزاده اسماعیل (ع) جهرم واقع است
زیارتگاه و محل دعاست.
شکراهلل جهان مهین
مدیر و متولی مقبره

حکیم سید سلمان موسوی
جهرمی

منظور از صله رحم چیست؟
یعنی چه كارهایی باید بكنیم تا اطالق صله
ارحام بشود؟

صله رحم یعنی داشتن رابطه با قوم و خویش
نسبی.
رفت و آمد داشتن
یا مرتبط بودن با
یکدیگر از طریق
تلفن ،احوالپرسی و ...
از مصادیق صله رحم
است و الزام در نوع
خاصی نیست
البته عرف باید بر این
گونه ارتباط صحه

بگذارد و با توجه به شرائط کافی بداند.
محدوده رحم را عرف مشخص می کند.
حتی عمو زاده ها و فرزندان آنها و  ...را هم
شامل می شود .بله ،مثال نسل ششم ممکن
است جزء ارحام محسوب نشوند.

ص

حه
ف
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مواد غذایی که حتما باید در دوران بارداری مصرف کنید

کارشناسان در جدیدترین پژوهشهای خود دریافتند مصرف تخم
مرغ در دوران بارداری به وسیله مادر میتواند سبب افزایش ضریب هوشی جنین ( )IQشود.تخم مرغ دارای مادهای به نام کولین است که در خوراکی هایی همچون گوشت قرمز ،ماهی ،مرغ و
دانههای آجیل نیز وجود دارد.کولین ،سبب افزایش
حافظه و توانایی نوزاد برای پردازش اطالعات میشود ،به همین دلیل کارشناسان به مادران باردار که دارای حساسیت به تخم مرغ نیستند توصیه میکنند روزانه یک الی  2عدد تخم مرغ مصرف کنند.
یک عدد تخم مرغ دارای  ۱۱۵میلی گرم کولین است و برای حفظ سالمت مادر ،تقویت او و نیز افزایش توان ذهنی جنین بسیار مفید است.
با وجود خواص فوق العاده مصرف
تخم مرغ برای سالمتی مادر باردار ،اما بسیاری از آنها به دلیل ویار بارداری ،بی عالقگی به طعم تخم مرغ ،حساسیت و یا ترس از باالرفتن کلسترول خون مقدار کمی تخم مرغ در این دوران
مصرف میکنند .به
تازگی در پژوهشی مشابه دانشمندان دریافتند مصرف تخم مرغ روزانه یک عدد به مدت 6ماه میتواند اثرهای مفیدی بر رشد جسمانی و ذهنی کودکان داشته باشد و سبب تیزهوشی آنها شود .تخم
مرغ دارای اسیدهای چرب مفید ،پروتئین ،کولین ،ویتامین  .Aو  B۱۲و سلنیوم است که برای تقویت و سالمت افراد درردههای سنی مختلف مناسب است.
کارشناسان دریافتند کلسترول تخم مرغ برای بدن مضر نیست اما روغنهایی که در طبخ و سرخ کردن غذا از آنها استفاده میشود دارای ترکیبهایی هستند که سبب باال رفتن کلسترول خون
پوسته پوسته شدن ناخنهای دست ،پس از
میشود و به همین دلیل توصیه میشود افراد از خوراکهای پخته ،بخار پز و کبابی استفاده کنند .پژوهشگران در این آزمایش  ۲۶زن را که در سه ماهه سوم بارداری خود بودند مورد
شکستن دومین موردی است که برای خانمها سخت
برخی از افراد تصور میکنند که هنگام مطالعه باید
بررسی قرار دادند و در رژیم غذایی آنها مصرف تخم مرغ را قرار دادند؛ سپس میزان هوش ،واکنش به محیط و تست هوش متناسب با سن نوزادان این مادران در ماههای ،۴
،۷
۱۰
و
۱۳
ماهگی
را
بررسی
کردند
و عذاب آور است و نه تنها شکل ناخن آنها تغییر میکند
و
با
سایر
نوزادان
مقایسه
کردند؛
نتیجه
منحصر
به
فرد
بود
زیرا
نوزادانی
که
این
که
مواد غذایی شیرین را بیشتر مصرف کنند در حالی
مادران
آ
ن
ها
تخم
مرغ
مصرف
کرده بودند از ضریب
هوشی
بسیار
باالتری
برخوردار
بلکه کار کردن را هم برای آنان سخت میکند در این جا به
بودند.
در
کنار
مفید
بودن
تخم
مرغ
برای
سالمتی
بانوان
عاملی
خواندن
باوری اشتباه است ،زیرا مطالعه کردن و درس
باردار
باید
در
انتخاب
نوع
تخم
مرغ
و
مصرف
آن دقت کنند؛ از
مصرف
تخم
مر
غ
های
معرفی مواردی میپردازیم که این معضل را رفع میکند.
محلی
که
در
یخچال
نگهداری
نشده
اند
برای سوزاندن کالری بیشتر نیست.
خودداری
کنید،
تخم
مرغ
را
به
طور
کامل
پخته
یا
به
صورت
نیمرو،
املت یا با
داشتن تغذیه مناسب از جمله مواردی است که ناخنهایی زیبایی برای
سایر خوراکیها مصرف کنید.
دانش آموزان و دانشجویان برای اینکه در زمان امتحانات با افت قند خون
شما به ارمغان میآورد خوردن انواع پروتئینها و محصوالت لبنی سبب
مواجه نشوند باید وعدههای غذایی اصلی و میان وعدهها را در برنامه غذایی
از خوردن تخم مرغ عسلی که هنوز به طور کامل سفت نشده است خودداری کنید ،زیرا میتواند سبب ابتالی شما
شکالت،
روزانه خود بگنجانند.قندهای ساده مانند قند ،شکر ،آبنبات ،شیرینی و
میشود تا ناخنهای دست محکم و مقاوم شوند.
به
باکتری
سالمونال
و
بیمار
ی
های
ناشی از آن شود؛ ازجمله عارضههای جانبی ابتال به باکتری مرگبار
خون
قند
افت
خرما و آبمیوه به سرعت قند خون را افزایش میدهند و سپس افراد با
برای داشتن ناخنهایی سالم نباید روغن زیتون را فراموش کنید؛ چند قاشق روغن
سالمونال میتوان ناهنجاریهای مادرزادی و حتی سقط جنین را نام برد.
شادابی
احساس
کوتاهی
مواجه میشوند؛ اشخاص پس از مصرف قندهای ساده برای مدت
زیتون را حرارت دهید و سپس دستان خود را درون آن قرار دهید این کار سب میشود تا
همچنین نیمرو و املت نیز باید به طور کامل پخته و تخم مرغ سفت شود تا از ابتال
قندهای
مصرف
به
دوباره
بنابراین
و نشاط دارند اما پس از آن دچار رخوت و سستی میشوند،
ناخن هایتان زیبا و سالم شود.
به بیماریها جلوگیری شود؛ درصورت ابتال به آلرژی به تخم مرغ و یا
در
دانشجویان
و
آموزان
ش
شوند.دان
ی
م
چاقی
ساده روی میآورند و در طوالنی مدت دچار اضافه وزن و
رطوبت بیش از اندازه سبب نرمی ناخنهای دست میشود و از سویی دیگر شرایط محیطی خشک،
فرآوردههایی که در آنها تخم مرغ استفاده شده است مانند
استفاده
بیشتر
را
زمینی
ب
سی
و
ماکارونی
برنج،
نان،
زمان امتحانات باید قندهای کمپلکس )پیچیده) مانند
باعث خشکی و پوسته شدن ناخنها میشود یکی از آسانترین راهکارها قرار دادن ناخنهای دست درون آب
کیک یا بیسکوئیت مادر باردار باید با مشاوره با
این
مصرف
با
افراد
از
برخی
که
صورت
این
به
دارند
ای
کنند .نوشیدنیهای کافئیندار مانند قهوه اثر  ۲گانه
است هرشب قبل از خواب انگشتان دست خود را به مدت  ۱۵دقیقه درون آب قرار دهید.
متخصص و کارشناس تغذیه جایگزین
قهوه
و
چای
مانند
دار
ن
کافئی
های
ی
نوشیدن
که
ی
صورت
در
بنابراین
ترکیبات هوشیار و برخی از آنها خوابآلود میشوند.
لوسیونهای مناسب ناخن و مخصوص هم سبب رفع پوسته پوسته شدن ناخنهای دست میشود اگر در کارتان با آب
مناسبی برای آن پیدا کند.
نیز
فیبر
کنیم.مصرف
استفاده
متعادل
حد
در
امتحانات
زمان
در
ها
ی
نوشیدن
به هوشیاری ما کمک کنند ،میتوانیم از این
سروکار زیادی دارید حتما از یک دستکش ضد آب استفاده کنید.
سبزیجات،
و
ها
ه
میو
از
باید
امتحانات
زمان
در
دانشجویان
و
آموزان
ش
دان
بنابراین
نشویم
موجب میشود که دچار افت قند خون
استفاده مکرر از الک و پاک کردن آن توسط الک پاک کنهای شیمیایی هم از جمله عواملی است که سبب پوسته پوسته شدن
نان و بیسکویتهای سبوسدار به مقدار کافی استفاده کنند ،فیبر از نوسانات شدید قند خون جلوگیری میکند و قند خون را در
ناخنهای دست میشود.
یک سطح ثابت نگه میدارد.

رفع پوسته پوسته
شدن ناخن دست

تغذیه در ایام امتحان

راه های کنترل افت ناگهانی فشار خون

اگرچه استرس و اضطراب ،بدن را در شرایط
نامطلوبی قرار میدهد اما این واکنش
همیشه و در هر شرایطی بد نیست.
داشتن «استرس خوب» باعث هوشیاری
فرد شده و به طور مثال موجب میشود فرد
هنگام عبور از خیابان دقت بیشتری داشته
باشد .در واقع وجود این نوع از استرس بدن
را وارد وضعیت «خودمحافظتی» میکند.
با این حال زمانی که استرس مزمن شده
و به شکل استرس بد ظاهر شود ،فرد را
دچار استیصال میکند و میتواند بر سالمت
کل بدن تاثیر سوء بگذارد .همچنین بدن
به لحاظ جسمی و اتوماتیک به آن واکنش
نشان میدهد و همچون یک عامل تهدید
کننده با آن برخورد میکند.
زمانی که بدن به طور پیوسته در وضعیت
آماده باش و خودحفاظتی باشد ،سیستم
احساس خستگی کرده و روند افولی را در
پیش میگیرد .سطح ایمنی کاهش پیدا
کرده ،بدن دچار التهاب میشود .در قدرت
حافظه و تمرکز فرد و خواب مشکالتی
بوجود میآید .همچنین ممکن است
تغییرات جسمی دیگری همچون گرفتگی
ماهیچهها ،اضطراب و ترشح هورمونهای
استرس کورتیزول و آدرنالین ظاهر شود.
در بیشتر مواقع ،فرد در مقابل استرس
احساس ضعف میکند اما تحقیقات نشان
میدهد اقدامات بسیاری وجود دارد که
میتوان برای مقابله با استرس انجام داد .به
گفته متخصصان راه حل مورد نظر فرار از
احساسات منفی و دردناک نیست بلکه باید
چگونگی واکنش ذهن و بدن را تغییر داد.
بررسیها حاکی از آن است که این مهارتها
مغز را آموزش میدهد تا از درد و احساس
ناخوشایند جسمی و روانی دور شود.
راهکار:

 آرام کردن سیستم عصبی با واکنشهایآرام کننده:

واکنشهای آرام بخش اقداماتی است که
به طور مستقیم با افزایش استرس ،تنش و
درد مقابله میکند .برای این منظور تنفس

دیافراگمی یا دیگر تمرینات تنفسی یوگا
توصیه میشود .این روشهای آرامش بخش
از طریق کاهش فشار خون ،ضربان قلب و
گرفتگی ماهیچهای سیستم عصبی را آرام
میکنند .زمانیکه ذهن در وضعیت استرس
باشد تنفس سخت میشود .اما بررسیها
نشان میدهد زمانیکه فرد آگاهانه تنفس
خود را تغییر دهد میتواند به سرعت تغییر
احساسات خود را حس کند.
 -مدیتیشن (مراقبه):

مدیتیشن هم تکنیک دیگری است که
واکنش آرام سازی را در پی دارد .اسکن
مغزی افرادی که به طور مرتب مدیتیشن
انجام میدهند نشان دهنده کاهش فعالیت
در بخشهایی از مغز است که با درد مرتبط
است .همچنین فعالیت را در بخشهایی از
مغز افزایش میدهد که با تنظیم احساس
ارتباط دارد.
افرادی که دچار درد مزمن یا استرس
هستند با انجام مدیتیشن ،احساس درد
روی آنان تاثیر کمتری دارد .زمانیکه تنفس
دیافراگمی و مدیتیشن به طور مرتب انجام
شود ذهن و بدن آموزش میبیند تا در برابر
عوامل استرسزا کمتر واکنش نشان دهد.
 -دور کردن افکاری که درد و ناراحتی را در

خود جای میدهند:

افکار منفی میتوانند احساس درد و
ناراحتی را افزایش دهند .به همین دلیل
ضرورت دارد به فرد آموزش داده شود که
چگونه میتوان از مشغول کردن ذهن به
آنها جلوگیری کرد.
یکی از روشهای عملی «رفتار درمانی
شناختی» است که به افراد در تشخیص
و تغییر اعتقادات و باورهای غیر مفید که
در تشدید ناراحتیهای جسمی و احساسی
نقش دارند ،کمک میکند .در این روش
افراد از الگوهای فکری پیروی میکنند که
عملهای مثبت و حس خوب را تقویت
میکنند.

دادنامه
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خون کمک می کند .افزایش مصرف مایعاتی
مانند آب و یا نوشیدنی های حاوی الکترولیت
مانند آب نارگیل به پیشگیری از عالئم کمک
می کنند.

در حالی که در برخی موارد مداخالت
پزشکی برای افت فشار خون ضروری است،
اما برخی از روش های خانگی برای افزایش
فشار خون ،قابل انجام هستند:
مصرف مقادیر کافی از نمک :بدن ما برایعملکرد صحیح ،تعادل مایعات و جلوگیری
از افت فشار خون نیاز به مقادیر کافی از
نمک در روز دارد .یک فرد باید به طور
متوسط روزانه یک قاشق چای خوری نمک
یا در حدود  2300میلی گرم سدیم به بدن
برساند.

-اضافه کردن قهوه به رژیم غذایی:

باور کنید یا نه ،قهوه و یا حتی چای کافئین
دار یک گزینه درمانی برای افت فشار خون
است .مصرف کافئین منجر به افزایش
گردش خون و مبارزه با افت فشار خون
وضعیتی می شود.
-اجتناب از موقعیت های خاص:

-خوردن وعده های غذایی کوچک و منظم:

خوردن وعده های غذایی بزرگ و سنگین
می تواند منجر به افت ناگهانی فشار خون
تحت عنوان افت فشار خون وضعیتی شود.
بهترین راه برای جلوگیری از بروز این
حالت ،انتخاب وعده های غذایی کوچکتر و
کم کربوهیدرات در طول روز و اضافه کردن
میان وعده های غذایی به ساعات روز است.

یکی از راه های مبارزه با این عالئم تغییر
آرام وضعیت فیزیکی است .ماندن در یک
موقعیت فیزیکی حداقل برای  60ثانیه و
مجددا جا به جا شدن ،از سرگیجه ناشی
از افت فشار خون وضعیتی ،جلوگیری می
کند.

اگر با انجام هر حرکت فیزیکی مانند جا به جا
شدن دچار تجربه سرگیجه ،تاری دید ،سبکی
سر ،می شوید ،دچار افت فشار خون وضعیتی
شده اید.

این کار یک ترفند عالی برای مبارزه با افت
فشار خون است .خوابیدن با یک بالش
اضافه باعث می شود سر باالتر از سطح قلب
قرار گیرد و با این کار با اثرات جاذبه زمین

-تغییر آرام وضعیت فیزیکی:

-در نظر گرفتن بالش اضافه هنگام خواب:

 -1از دست دادن حافظه

یکی از شایع ترین عالئم آلزایمر
فراموش کردن چیزهایی است که
در فاصله ی زمانی نه چندان دور
فرا گرفته اید .در حالی که فراموش
کردن قرار مالقات ،نام یا شماره
تلفن دوستان طبیعی است ،اما در
افراد مبتال به آلزایمر فراموشی بیشتر
اتفاق می افتد و بعد ها نیز با گذر
زمان موارد فراموش شده را به خاطر
نخواهند آورد.
 -2مشکل در انجام امور زندگی و
کارهای روزانه

افراد مبتال به آلزایمر به سختی می
توانند وظایف خود را بدون فکر
کردن به خاطر بیاورند .فراموش
کردن شیوه ی طبخ غذا ،تعمیر لوازم
منزل و یا بازی های ساده از جمله
مشکالت این افراد است.
 -3مشکالت زبانی

هر فردی ممکن است بعضی اوقات
به سختی بتواند کلمات صحیح را
پیدا کند .اما افراد مبتال به آلزایمر
اغلب مواقع کلمات ساده را فراموش
می کنند و یا واژه های غیر معمولی
را جایگزین می کنند.
 -4سردرگمی زمانی و مکانی

فراموش کردن تاریخ روز و یا این که
به سمت کجا در حال رفتن هستید،
تا حدودی نرمال است .اما افراد مبتال
به آلزایمر اغلب خیابان خودشان را

استفاده از این جوراب ها به دلیل اضافه
کردن فشار به پاها ،منجر به بهبود عالئم
افت فشار خون می شود و جریان خون را
در سراسر بدن افزایش می دهد .جوراب
واریس یک درمان شناخته شده برای
جلوگیری از ترومبوز عروقی نیز شناخته
می شود.
-نوشیدن مایعات بیشتر:

نوشیدن مایعات به جلوگیری از افت فشار

-استفاده از ریشه شیرین بیان:

ریشه شیرین بیان یک درمان گیاهی برای
درمان فشار خون پایین است .این گیاه با
حمایت از عملکرد سالم آدرنال ،فشار خون
را تنظیم می کند .شما می توانید ریشه
شیرین بیان را در فرم های کپسول ،قرص،
یا حتی چای مصرف کنید .اگر از داروهای
رقیق کننده خون ،یا داروهای فشار خون
استفاده می کنید ،حتما در مورد استفاده
از این گیاه با پزشک تان مشورت کنید.

روش های پیشگیری از آلزایمر

عالئم آلزایمر

عالئم اولیه آلزایمر در افراد مختلف
و حتی روزهای پی در پی متفاوت
خواهد بود .بعضی از نشانه های آن
به قدری ظریف است که هیچ کس
به آن توجه نخواهد کرد.
عالئم بعدی به صورت بارزتری جلوه
می کند و آن زمانی است که بیماری
پیشرفت زیادی کرده است.
از جمله عالئم اولیه ابتال به این
بیماری عبارت هستند از:

کمتر می شود.

-استفاده از جوراب واریس:

شرایط خاصی مانند موقعیت های ترسناک
یا ناراحت کننده عاملی برای افت سریع فشار
خون است و آنهم به واسطه افزایش استرس.

گم می کنند و فراموش می کنند
کجا هستند و یا چگونه به این نقطه
رسیده اند و یا این که چگونه به خانه
باز گردند.
 -5کاهش قوه قضاوت

هیچ کس در همه ی زمان ها قضاوت
درستی ندارد .اما افراد مبتال به
آلزایمر اغلب بدون در نظر گرفتن آب
و هوا لباس می پوشند .مثال ممکن
است در روزهای گرم چندین بلوز
روی هم بپوشند و یا برعکس.
افراد مبتال به آلزایمر قضاوت
صحیحی راجع به پول ندارند و ممکن
است مقدار زیادی پول به فروشنده
بدهند و یا چیزهایی بخرند که اصال
به آن نیازی ندارند.
افرادی که مرتب مطالعه می کنند و
یا بازی های فکری انجام می دهند،
جدول حل می کنند و  ...کمتر در
معرض ابتال به این بیماری خواهند بود.
 -6مشکل در تفکر انتزاعی

افراد مبتال به آلزایمر اغلب به طور
کلی شماره ها را فراموش می کنند
و یا نمی دانند که چه کاری باید با
آن انجام داد.

 -7قرار دادن اشیاء در جای غلط

هر کسی ممکن است به طور اتفاقی
کلید یا کیف پول خود را در جای
غلط بگذارد .اما افراد مبتال به آلزایمر
اغلب چیزها را در جای غلط می
گذارند .مثال ممکن است اتو را در
یخچال قرار دهند.
 -8تغییر در رفتار و خلق و خو

افراد مبتال به آلزایمر به سرعت تغییر
خلق و خو می دهند .مثال ممکن
است بدون هیچ دلیل مشخص از
حالت آرام به گریه و یا عصبانیت
تغییر خلق دهند.
 -9تغییر شخصیتی

شخصیت افراد در طول زندگی
معموال تا حدودی عوض می شود،
اما افراد مبتال به آلزایمر به طور
بارزی تغییر شخصیت می دهند.
مثال ممکن است بدگمان ،ترسو و یا
وابسته به سایر افراد خانواده شوند.
 -10از دست دادن قوه ی ابتکار و
نوآوری

بعضی اوقات خستگی بابت کارهای
خانه ،فعالیت های تجاری و یا
مسئولیت های اجتماعی طبیعی است.
اما افراد مبتال به آلزایمر اغلب بسیار
غیر فعال هستند .ساعت های طوالنی
به تماشای تلویزیون می نشینند.
بیش از حد طبیعی می خوابند و هیچ
تمایلی برای فعالیت ندارند.
روش های پیشگیری از الزایمر

تاکنون هیچ راه تضمین شده ای برای
پیشگیری از آلزایمر وجود نداشته است،
اما تحقیقات اخیر روش های زیر را در
پیشگیری از آلزایمر موثر می داند.
تمرینات فکری

افرادی که مرتب مطالعه می کنند و
یا بازی های فکری انجام می دهند،
جدول حل می کنند و  ...کمتر در
معرض ابتال به این بیماری خواهند بود.
تمرینات بدنی

 30دقیقه ورزش روزانه تاثیر به
سزایی در سالمت قلب ،ماهیچه ها
و مغز دارد .پیاده روی ،باغبانی ،تمیز
کردن منزل و....می تواند نوعی ورزش
باشد.

نوشیدن مایعات به اندازه ی کافی

کم آبی ،مهم ترین فاکتور متغیر برای
از دست دادن حافظه است .به مقدار
کافی مایعات بنوشید و از مصرف
نوشیدنی های الکلی اجتناب کنید.
مراقب داروهای مصرفی باشید

پزشک شما باید از کلیه داروهای
تجویزی و غیر تجویزی که مصرف
می کنید آگاه باشد .زیرا ترکیب
بعضی از داروها باعث گیجی،
فراموشی و یا آسیب بلند مدت به
حافظه شود.
از رژیم غذایی سالمی پیروی کنید

روزانه حداقل  5نوع میوه و سبزی
تازه بخورید .سبزیجات پهن برگ
مثل بروکلی ،اسفناج و کاهو بسیار
مفید است.
کار کردن بر روی دستگاههای موسیقی

ساخت آهنگ ،باعث افزایش عمر
مغز شما می شود .طبق تحقیقی که
انجام شد ،نشان داده شد افرادی که
بر روی یکی از دستگاههای موسیقی
کار میکردند ،در انجام فعالیتهای
ذهنی ،در مقایسه با دیگران بهتر
بودند.
تماس گرفتن با دوستان

داشتن ارتباط اجتماعی مستمر،
باعث میشود مغز شما جوان بماند.
بنابراین انجام سرگرمیها که ترکیبی
از فعالیت اجتماعی ،فیزیکی و روانی
است ،ممکن است ،بهترین محافظ
در برابر بیماری جنون باشد.
خوردن ماهی

طبق تحقیقی که در سال  2011در
مرکز رادیولوژیک آمریکای جنوبی
انجام شد ،ماهی در واقع ،غذای
مغز است .اسکن از مغزها ،نشان داد
افرادی که ماهی کباب شده بر روی
آتش و پخته شده -نه ماهی که در
روغن سرخ میشود -حداقل یک
مرتبه در هفته ،مصرف میکنند ،از
ماده خاکستری در نواحی کلیدی
مغزشان ،بهتر محافظت میشود.

روز

اذان صبح

طلوع آفتاب

اذان ظهر

غروب آفتاب

اذان مغرب

بيست و
چهارم

5:24

6:45

12:02

17:19

17:37

بيست و
پنجم

5:24

6:45

12:02

17:20

17:38

صاحبالزمان ،مهدي موعود(عج) ميفرمايند؛
اگر خواستار رشد و کمال معنوي باشي هدايت ميشوي ،و
اگر طلب کني مييابي

شم
اگر رب د نت دست یافتی ،بخشیدن او را شکراهن پیروزی قرار ده.

امام خامنه ای:

مطالبات مردم و حرکات وحشیانه را تفکیک کنید

تذکرات علنی،یک دهم تذکرات ما در جلسات خصوصی هم نیست

به گزارش میالد الرستان به نقل از پایگاه
اطالع رسانی مقام معظم رهبری ،هزاران
نفر از قشرهای مختلف مردم قم به مناسبت
سالروز قیام  ۱۹دی  ۱۳۵۶با رهبر معظم
انقالب اسالمی دیدار کردند .محورهای مهم
بیانات رهبری به شرح زیر است:
*ملت ایران در اقصی نقاط کشور -در
شهرهای بزرگ و کوچک -از روز نهم دی
که این آتشبازیها و این شیطنتکاریهای
افرادی تازه شروع شده بود ،در همه
جای کشور از روز نهم دی این حرکت
[راهپیماییشان] آغاز شد .بعد که [مردم]
دیدند نه ،مزدوران دشمنان دستبردار
نیستند ،آنوقت پیدرپی و روزهای متوالی
این راهپیماییها تکرار شد.
*از روز سیزدهم در قم ،در اهواز ،در همدان،
در کرمانشاه و روز پانزدهم و شانزدهم و
هفدهم در شهرهای مختلف ،در شهرهای
بزرگ ،در مشهد ،در شیراز ،در اصفهان ،در
تبریز( ،راهپیماییها ادامه یافت)
* اینها حوادث معمولی نیست ،اینها هیچ
جای دنیا وجود ندارد؛ من این را از روی اطالع
عرض میکنم.این حرکت عظیم منسجم
مردمی در مقابل توطئهی دشمن با این نظم،
با این بصیرت ،با این شور و انگیزه در هیچ
جای دنیا نیست و این چهل سال است که
ادامه دارد.
* بحث یک سال و دو سال و پنج سال و اینها
نیست .نبرد ملت با ضد ملت است ،نبرد ایران
با ضد ایران است ،نبرد اسالم با ضد اسالم
است؛ این ادامه داشته ،البته بعد از این هم
خواهد بود.
*همهی حرکاتی که دشمن در این چهل
سال در مقابل ما انجام داده است پاتک
انقالب است .انقالب ،ریشهی دشمن را از
لحاظ سیاسی در کشور َکند ،دشمن حاال
مرتباً پاتک میکند و در هر دفعه هم شکست
میخورد؛ اقدام میکند و نمیتواند [کارش
را] پیش ببرد؛ به خاطر ایستادگی ،به خاطر
این سد محکم مردمی و ملی .این بار هم
ملت با قدرت تمام به آمریکا و به انگلیس
و به لندننشینها میگوید این دفعه هم
نتوانستید ،باز هم نخواهید توانست.
*در این روزها تحلیلهای گوناگونی انجام
گرفت .در این تحلیلها یک نقطهی تقریباً
مشترکی وجود داشت که آن نقطه ،نقطهی
درستی است که آن تفکیک بین مطالبات
صادقانه و بهحق مردم و حرکات وحشیانه و
تخریبگرانهی یک گروه است .اینها باید از
هم تفکیک بشود.
* اینکه فالن انسانی از یک حقی محروم
بماند و اعتراض بکند یا این اعتراضکنندهها
-حاال صد نفر ،پانصد نفر -بیایند یک جایی

جمع بشوند و حرف خودشان را بزنند ،این
یک مطلب است ،و اینکه یک عدهای از این
تجمع ،از این انگیزه سوءاستفاده کنند ،بیایند
به قرآن دشنام بدهند ،به اسالم دشنام بدهند
به پرچم اهانت کنند ،مسجد را بسوزانند،
تخریب کنند ،آتش بزنند یک حرف دیگر
است .اینها را با هم نباید مخلوط کرد.
* آن تمناهای مردمی یا درخواستهای
مردمی یا اعتراضهای مردمی در این کشور
همیشه بوده ،االن هم هست ،خب این
صندوقهای مشکلدار ،یا بعضی از مؤسسات
مالی مشکلدار ،بعضی از دستگاهها مشکلدار
بودهاند ،بعضی از مردم را ناراضی کردهاند.
*خبرها غالباً میرسد به ما .اجتماع میکنند
در فالن شهر ،مقابل فالن مؤسسه ،مقابل
استانداری ،مقابل مجلس شورا در اینجا ،از
این چیزها هست ،همیشه بوده ،هیچکس
هم با اینها مخالفت و معارضهای ندارد .باید
هم به این حرفها رسید ،باید گوش کرد،
باید شنید .باید در حد وسع و توان به آنها
پاسخ داد.
*همهی ماها ،من نمیگویم باید «دنبال
بکنند» ،خود بنده هم مسئولم ،همهمان
«باید دنبال کنیم».
*اما اینها ربطی ندارد به اینکه کسانی بیایند
پرچم کشور را آتش بزنند یا کسانی بیایند
از اجتماع مردم استفاده کنند علیه اعتقادات
مردم حرف بزنند ،فریاد بکشند ،علیه قرآن،
علیه اسالم ،علیه نظام جمهوری اسالمی.
*من عرض بکنم به شما یک مثلثی در این
قضایا فعال بوده است .برای امروز و دیروز
هم نیست ،این سازماندهی شده بوده است.
اینهایی که عرض میکنم همه قرائن
اطالعاتی دارد .حاال بعضی آشکار است
حرفهای خودشان است بعضی هم از طرق
اطالعاتی به دست آمده است.
*یک مثلثی فعال بودهاند -۱:نقشه ،مربوط
به آمریکاییها و صهیونیستها است .چند
ماه هم هست که دارند نقشه میکشند.
اینکه بیاییم در شهرهای کوچک ،از شهرهای
کوچک شروع کنیم به طرف مرکز بیاییم.
* -۲پول برای یکی از این «دولتهای
خرپول اطراف خلیج فارس» است .خب این
کارها خرج دارد باید پول بدهند .آمریکاییها
که حاضر نیستند پول خرج کنند تا وقتی
اینها هستند.
* -۳ضلع سوم پادوییاش است ،پادوییاش
هم مربوط به سازمان منافقین بود .سازمان
آدمکش منافقین.
*از ماهها قبل اینها آماده بودند .خود
رسانههای منافقین اعتراف کردند در همین
روزها گفتند ما در ارتباط با آمریکاییها
بودیم .از چند ماه قبل نسبت به این قضیه

که پادویی کنند ،سازماندهی کنند ،بروند
این و آن را ببینند .کسانی را در داخل نشان
کنند ،پیدا کنند که بهشان کمک کنند ،تا
بیایند به مردم فراخوان بدهند .فراخوان را
هم آنها دادند .شعار نه به گرانی بگذارند .خب
این شعاری هست که همه خوششان میآید.
با این شعار یک عدهای را جذب کنند .بعد
خودشان بیایند وسط ،اهداف شوم خودشان
را دنبال کنند ،مردم را هم دنبال خودشان
بکشند.
*کاری که مردم کردند در اینجا این است:
اول خب یک عده ای آمدند ،البته عده ی
زیادی هم نبودند ،لکن به مجرد اینکه دیدند
که اینها هدفهایشان چیست ،در شعارهایشان
معلوم بود ،مردم صفها را جدا کردند.
*از یک طرف گفتند جانم فدای ایران ،از یک
طرف پرچم ایران را آتش زدند! بیعقلها
نفهمیدند که این دو با هم نمیسازد .خب
انشاءاهلل شما قربان ایران بروید! اما کِی تا
حاال شماها مقابل دشمنان ایران سینه سپر
کردهاید؟ در مقابل دشمن ایران هم همین
جوان حزباللهی باز سینه سپر کرده ،جوان
انقالبی باز سینه سپر کرده ،سیصد هزار
شهید دوران دفاع مقدس چه کسانی بودند؟
همین بچههای مؤمن و انقالبی بودند که از
کشورشان دفاع کردند ،شما کِی قربان ایران
رفتید که میگویید جانم فدای ایران؟
*خب ،آمریکا هم عصبانی است ،بهشدت
هم عصبانی است؛ فقط از این حقیر عصبانی
نیست ،از شما هم عصبانی است ،از ملت
و حکومت ایران عصبانی است ،از انقالب
ایران عصبانی است .برای خاطر اینکه از این
حرکت عظیم شکست خورده است.
*حاال مسئولین آمریکایی افتادند به
مهملگویی؛ رئیسجمهور آمریکا میگوید
حکومت ایران از مردمش میترسد؛ نه،
حکومت ایران متولد این مردم است ،برای
این مردم است ،بهوسیلهی این مردم به
وجود آمده ،تکیه به این مردم میدهد .چرا
بترسد؟ اگر این مردم نبودند که حکومتی
نبود.
*میگوید که حکومت ایران از قدرت آمریکا
هراس دارد؛ خب اگر ما از شما هراس داریم
چطور در دههی پنجاه شما را از ایران بیرون
ریختیم و در دههی نود شما را از کل منطقه
خارج کردیم؟
*حضرات حاکم در آمریکا اوالً بدانند که
تیرشان به سنگ خورده ،ممکن است این کار
را تکرار کنید اما بدانید که باز هم سرتان به
سنگ خواهد خورد.
*ثانیاً ،به ما در این چندروز خسارت زدند،
بدانند این بیتقاص نخواهد بود.
*ثالثاً آن آقایی که در رأس آنجاست اگرچه
ظاهرا آدم متعادلی نیست ،اما این را بداند
که این دیوانهبازیهای نمایشی هم بیجواب
نخواهد ماند.
*آنهایی هم که دوست دارند با آمریکاییها
نشست و برخاست کنند ،چه در خارج ،چه
متأسفانه بعضیها در داخل ،آنها هم بدانند
که این نظام محکم ایستاده و به توفیق الهی
همه ضعفها و مشکالت را برطرف خواهد
کرد.
* برخی گله میکنند که رهبری چرا تذکر
نمیدهد اما بنده با گزارشهای مردمی و
دیگر گزارشها از مسائل اساسی و مشکالت
مردم باخبرم و مدام تذکر میدهم؛ بهگونهای
که این تذکرات علنی ،یک دهم هشدارها و
اوقاتتلخیهای ما با مسئوالن در جلسات
غیرعمومی هم نیست.

بازدید علمی کودکان از مزرعه گل و گیاه
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومي معاونت سازمان و مديريت جهاد
كشاورزي الرستان ،بازديد علمي آموزشي
كاشت و نگهداري از گل و گياه و مصرف
بهينه آب جهت دانش آموزان مهد قران خور
با همكاري انجمن سبز انديشان خور در مزرعه
صيفي جات واقع در صحراي نيمه انجام گرفت.
عاليه سادات رفعت حقيقي كارشناس باغباني
مركز جهاد كشاورزي هدف از اين بازديد را
باال بردن سطح آگاهي علمي كودكان در زمينه
طبيعت،توانمند سازی کودکان در زمینه حفظ
طبیعت ،پرورش گياهان و اهميت آب دانست .
رفعت حقيقي ،به صورت تئوري و عملي

به معرفي اجزاي گياهان و نحوه كاشت آنها
پرداخت و از دانش آموزان خواست نگهبان
فضاي سبز و طبيعت شهرشان باشند.
وي از اهميت آب  ،شيوه صحيح مصرف آن و
حفاظت از طبيعت با آنان گفتگو كرد.

در ادامه كودكان با دستهای خود بوته هاي
گل را در داخل گلدان كاشتند.
کودکان حاضر در پایان این جشن در نیایشی،
از خداوند بزرگ طلب باران کردند.

عکس  :راضیه کاوه

ایجاد زیرساختهای سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی «اوز»« ،بیرم» و «خنج»
ادامه از صفحه اول

این مسئول از اتمام شبکهگذاری داخلی
با مبلغ  ۳۰۰میلیون تومان در شهرک
صنعتی بیرم خبر داد و افزود :شهرک
صنعتی شهرستان خنج شبکه داخلی برق
آن با هزینه  ۱۰۰میلیون تومان به اتمام
رسیده است و1/5میلیارد تومان نیز صرف
هزینه خط انتقال آب این شهرک شده
است.
وی با اشاره به اینکه شبکه داخلی آب
شهرک صنعتی خنج با هزینه ۳۵۰
میلیون تومان به اتمام رسیده است،

ادامه داد :در حال حاضر مشکلی بابت
استقرار صنعتگران وجود ندارد و تنها مانع
موجود انتقال شبکه برقرسانی است که
تا آن زمان امکان بهرهگیری از کابلهای
عبوری برق در این شهرک فراهم است.
پیمان فر بابیان اینکه فاصله ایستگاه برق
تا شهرک صنعتی خنج نزدیک به ۲۰
کیلومتر بوده که برای انتقال برق نیازمند
بودجه  ۳میلیارد تومانی است ،یادآور شد:
تا آن زمان میتوان با همکاری اداره برق
واحدهای صنعتی را به شبکه سراسر برق
وصل کرد.

هزینه  ۲۰۰میلیارد ریالی جهت اجرای
 ۸۸پروژه عمرانی بهداشتی الرستان

به گزارش میالد الرستان به نقل
از روابط عمومی دانشکده علوم
پزشکی الرستان ،حامد هاشمی،
مدير ارتقاء سالمت دانشکده علوم
پزشکی الرستان ،با اشاره به طرح
مشارکتی دانشکده علوم پزشکی
الرستان ،اظهار داشت ۵۰ :درصد
هزینههای  ۸۸پروژه بهداشتی این
دانشکده از سوی وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشکی مصوب
شده در سال  ۹۵از محل اعتبارات
دولتی بوده و مابقی آن از سهم
استانداری ،درآمد دانشکده و
کمکهای خیران تأمینشده است.
وی افزود :تاکنون با پرداخت ۲۰۰
میلیارد ریال از هزینههای جاری
موفق با ساخت صددرصدی ۲۸
پروژه از مجموع  ۸۸پروژه شدهایم.
مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سالمت
معاونت بهداشتی دانشکده علوم
پزشکی الرستان ،بابیان اینکه
 ۵۰درصد سایر پروژههای این
طرح پیشرفت داشته ،تصریح کرد:
برای تکمیل  ۸۸پروژه به مبلغ ۶۰
میلیارد ریال از سوی دولت و ۵۰
میلیارد ریال از اعتبارات داخلی
شهرستان موردنیاز است که امید
میرود باهمت خیران و پیگیری
مسووالن ذیربط تأمین شود.

سفر مدیران دستگاه های اجرایی
استان به بیرم

به گزارش میالد الرستان ،در
جلسه شورای اداری بخش بیرم
الرستان که به ریاست رحیمی
معاون عمرانی استانداری فارس
برگزار شد ،مسائل و مشکالت
شهر بیرم و  ۱۳روستای این
بخش مورد بررسی قرار گرفت.
اجرای طرحهای آبخیزداری،

تسریع در عملیات گازرسانی،
ساخت جاده ورودی بیرم،
بهسازی راههای روستایی ،اجرای
طرح هادی روستایی ،اتمام
استخر سرپوشیده آموزش و
پرورش و تعریض محور الرستان
به کمال از جمله مواردی بود که
درباره آنها بحث و تبادل نظر
شد.

پایان طرح پژوهشی  3ساله گیاهان دارویی سازگار با اقلیم
به گزارش میالدالرستان
به نقل از روابط عمومی
معاونت سازمان و مدیریت
جهاد کشاورزی الرستان،
عالیه سادات رفعت حقیقی
کارشناس گیاهان دارویی مرکز
جهاد کشاورزی حومه از پایان
طرح پژوهشی سه ساله گیاهان
دارویی سازگار با اقلیم الرستان
خبر داد.
رفعت حقیقی ،بیان کرد:
الرستان به سبب برخورداری
از شرایط اقلیمی گرم و خشک
مناسب تولید گیاهان دارویی با
ماده موثره باالست.
وی افزود :به دلیل خشکسالی
های متوالی به منظور مدیریت
منابع آبی با توجه به اینکه
گیاهان دارویی از میزان مصرف
آب کمی برخوردارند ،می توان
به عنوان کشت جایگزین در
مقابله با خشکسالی استفاده
نمود.
کارشناس گیاهان دارویی ،با
بیان اینکه این طرح پژوهشی
سه ساله به منظور شناسایی

گونه های سازگار مورد بررسی
قرار گرفته است ،افزود :بررسی
میزان آب مصرفی ،بررسی
میزان ماده موثره و تولید
محصول سالم به واسطه عدم
مصرف کود و سم شیمیایی از
دیگر اهداف این طرح می باشد.
رفعت حقیقی ،ادامه داد :با

کشت گیاهان دارویی عالوه بر
صرفه جویی در مصرف آب می
توان گام هایی در جهت رونق
اقتصادی خانوارهای روستایی
برداشت.
به گفته وی ،هم اکنون
گیاهان دارویی مرزنجوش،
آویشن باغی ،زوفا ،مریم گلی،

چای ترش و به لیمو از جمله
گیاهانی هستند که با توجه
به سازگاری ،عملکرد و بازار
پسندی به کشاورزان الرستانی
توصیه می شود.
رفعت حقیقی ،با اشاره به نتایج
حاصل از آنالیز اسانس گیاهان
دارویی کشت شده خاطر نشان
کرد :الرستان شرایط تولید
گیاهان دارویی با درصد اسانس
مناسب جهت بازارهای مختلف
از جمله کارخانه های اسانس
گیری و داروسازی را دارد.
وی افزود  :گیاهان دارویی
مزیت هایی نسبت به سایر
کشت ها دارند که مصرف کم
آب ،عدم نیاز به سردخانه،
نگهداری آسان و بازار فروش
مناسب و مقرون به صرفه
بخشی از این مزایاست.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت
صنایع تبدیلی و تکمیلی
گیاهان دارویی ،بحث صادرات
آن را با توجه به پتانسیل های
الرستان در حوزه خلیج فارس
بسیار مهم دانست.

