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واحد الرستان  ۳۰ساله شد

افزایش رشتههای علوم پزشکی و بینالمللیشدن
در دستور کار دانشگاه آزاد اسالمی الرستان

به گزارش میالد الرستان ،دکتر مهدی
مهدیزاده ،رئیس دانشگاه آزاد اسالمی
واحد الرستان ،به مناسبت  ۱۸بهمن
سالروز راهاندازی دانشگاه آزاد اسالمی
الرستان در گفتوگو با خبرنگار
خبرگزاری آنا برنامهها و عملکرد این
دانشگاه از بدو تاسیس تاکنون را
تشریح کرد :سال  ۱۳۶۶این دانشگاه
به همت مردان بزرگی همچون دکتر
محمود مروج ،محمد حسین نخبه،
عبدا ...محبی و اسعد زاهدی راهاندازی
شد و با حداقل امکانات آموزشی و با
یک ماشین کرایه ای ،ساختمان اجاره
ای وسه رشته زبان و ادبیات انگلیسی،
جغرافیا و دامپزشکی کار خود را آغاز
کرد.
رئیس واحد الرستان ،تقارن سالروز راه
اندازی این واحد با دهه فجر انقالب
اسالمی را یکی از برکات پیشرفت این
دانشگاه دانست و ادامه داد :در آن زمان
هیچ کس فکر نمی کرد که این واحد
بتواند گام های استواری بردارد و مسیر
ترقی را طی کند اما با همت کارکنان
و اعضای هیات علمی دلسوز و فهمیم
دانشگاه به جرات می توان گفت امروز
دانشگاه آزاد اسالمی الرستان ،همانند
نگینی در جنوب کشور می درخشد.
مهدیزاده ،به امکانات موجود دانشگاه
اشاره کرد و گفت :اکنون این واحد
دانشگاهی با  ۴۰۲۷۲مترمربع کل
فضای دانشگاهی و  ۱۶۹۷۷مترمربع
فضای آموزشی و  ۲۰آزمایشگاه مجهز
در شاخه های پیراپزشکی ،مهندسی
عمران ،معماری و کامپیوتر یکی
از برترین امکانات آموزشی منطقه
و جنوب کشور را دارد و در کنار
آموزش دانشجویان خود آماده است تا

مهندسان و مدیران شهرستان را آموزش
دهد.
مهدیزاده ،رشته ها و امکانات آموزشی
و کمک آموزشی موجود در دانشگاه را
یادآور شد و افزود :واحد الرستان اکنون
با داشتن  ۵رشته دکتری ۳۰ ،رشته
کارشناسی ارشد ۱۱ ،رشته کارشناسی،
 ۱۰رشته کاردانی ،امکانات آموزشی و
کمک آموزشی روز و کتابخانه ای با بیش
از  ۵۶هزار عنوان جلد کتاب التین و
فارسی و استادان مجرب و متعهد آماده
تربیت جوانان این کشور است.
رئیس واحد الرستان ،با توجه به اعضای
هیات علمی موجود در دانشگاه گفت:
اکنون  ۷۰عضو هیات علمی تمام وقت به
همراه  ۸۰نفر از مدرسان حق التدریس
متخصص و متعهد این مجموعه در حال
تربیت فرزندان این مرز و بوم هستند.
وی ادامه داد :دانشگاه آزاد اسالمی
الرستان ،با داشتن مرکز رشد ،حرکت
خوبی را آغاز کرده و در زمینه
دستاوردهای پژوهشی تاکنون بیش

از  ۱۰اختراع در زمینه نرم افزاری
کاربردی از سوی دانشجویان و استادان
ارائه و  ۵۸جلد کتاب توسط محققان
این واحد دانشگاهی چاپ شده است.
امروز حوزه پژوهشی با ایجاد اتاق فکر
نخبگان و با تقویت باشگاه پژوهشگران
جوان گام های سازنده ای را در مسیر
حرکت به سمت فعالیت های دانش
بنیان برداشته است.
رئیس واحد الرستان ،به برنامه های
فرهنگی در دانشگاه اشاره و اظهار
کرد :نخستین دانشگاهی هستیم
که جشنواره موذنین دانشجو را اجرا
کردیم و در همه برنامه های فرهنگی و
مسابقات قرآنی بیشترین شرکت کننده
را در استان داریم که همه از برکات
این کتاب آسمانی است.
رئیس واحد الرستان ،یکی دیگر از
برکات این واحد دانشگاهی را حضور
دو تن از شهدای جاویداالثر در این
واحد دانست و افزود :شهدا همیشه و
در همه حال زنده هستند و حضورشان

برای ما مایه برکت و خیر و دانشگاه
آزاد اسالمی الرستان افتخار این را دارد
که در قلب خود دو تن از شهدای هشت
سال حماسه و ایثار را تا ابد جای داده
است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی الرستان ،به
چشم اندازها و برنامه های آتی دانشگاه
اشاره کرد و افزود :امروز رسالت دانشگاه
آزاد اسالمی افزایش سطح مهارت های
دانشجویان که زمینه ساز ایجاد اشتغال
به صورت پایدار است را در دستور کار
قرار دارد و ما نیز با ایجاد کارگاه های
آموزشی مهارت دانشجویان در این
جهت در حال حرکت هستیم.
مهدیزاده ،استفاده از درآمدهای
غیرشهریه ای ،عقد قرارداد با شرکت
های تولیدی و صنایع زودبازده ،استفاده
از کمک های خیران به منظور سرمایه
گذاری در فعالیت های زیرساختی که
منجر به اشتغال و افزایش سطح مهارت
می شود و سرمایه گذاری در اموری که
دانشگاه دارای پناسیل فعال است را از
جمله برنامه های این واحد دانشگاهی
دانست.
وی یادآور شد :در حوزه آموزشی نیز
به دنبال آن هستیم تا رشتههای علوم
پزشکی که نیاز منطقه است را افزایش
دهیم ،حرکت به سمت سیستم مجازی
بعضی از دروس و رشته های تحصیلی
و بین المللی کردن این واحد با توجه
به نزدیک بودن منطقه الرستان به
کشورهای حاشیه خلیج فارس را
دنبال می کنیم تا انشاهلل در آینده ای
نزدیک شاهد رشد و پیشرفت این واحد
دانشگاهی به همت سایر همکارانم
باشیم.
مصاحبه  :مهدی یزدانی

بهرهبرداری از ساختمان گمرک الرستان

به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری
فارس ،در آئینی با حضور مدیرکل گمرک
فارس ،معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه
الرستان و نماینده مردم الرستان در مجلس
شورای اسالمی ،ساختمان گمرک الرستان
مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
ساختمان گمرک الرستان ،دارای  2انبار،

اتاق اداری و انتظامات است .متراژ هر انبار
 700مترمربع و محیط اداری آن  650متر
مترمربع است که در مجموع مساحت کل زمین
اختصاصیافته به این پروژه  3هکتار است.
ساختمان گمرک الرستان با هزینهای بالغ بر
 45میلیارد ریال احداثشده است.
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افتتاح قطعه اول

محور گراش  -چک چک

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی اداره کل راه وشهرسازی الرستان،
همزمان با دهه مبارک فجر با حضور
مسئوالن شهرستان گراش ۵ ،کیلومتر از
مسیر گراش  -چک چک به بهره برداری
رسید.
رییس اداره راه وشهرسازی گراش در
مراسم افتتاح این پروژه عنوان داشت :این
محور به طول  ۳۵کیلومتر است که در
قطعه اول  ۵کیلومتر آن به بهره برداری
رسیده است.
محمدباقر تنهایی پور ،ادامه داد :این قطعه
با همکاری شهرداری بیش از  ۵۸هزار
متر مکعب خاکریزی و  ۶هزار متر مکعب
خاکبرداری صورت گرفته است و ۱۰
دستگاه پل نیز در این قطعه  ۵کیلومتری
ساخته شده است.
وی افزود :برای احداث این پروژه بیش از
 ۵۰میلیارد تومان هزینه شده است .

الرستان،

میزبان نخستین جشنواره
«فرهنگ شهروندی»

به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرنگار
خبرگزاری آنا از الرستان ،نشست تخصصی
(نقش والیت فقیه در انقالب اسالمی) به
مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی با حضور
هیات رئیسه ،استادان ،کارکنان واحد و
نمایندگان دانشگاهها در سالن دانشگاه آزاد
اسالمی الرستان برگزار شد.
فرمانده بسیج اساتید و عضو هیات علمی
دانشگاه .،در این مراسم با تبریک دهه فجر
انقالب اسالمی ،سیر مطالعاتی درباره ریشه
های انقالب ها در طول تاریخ و مبانی نظام
های سیاسی دنیا در این خصوص را یادآور
شد و با مقایسه با انقالب اسالمی ایران،
گفت :مبانی انقالب اسالمی ناشی از دین
و مرجعیت دینی که در نظریه والیت فقیه
تبلور یافته است.
دکتر مهدی زارع ادامه داد :امروز به خوبی
دشمن قدرت و نقطه اقتدار تشیع را می داند

مبنای انقالب اسالمی دین و مرجعیت دینی است

و تمام تالش های خود را برای تضعیف آن به
کار بسته است.
زارع ،والیت فقیه را محور امنیت ملی و تمامیت

ارضی ایران دانست و اظهار کرد :اگر خدای
نکرده این محور تضعیف شود اتحاد و انسجام
ملی از بین خواهد رفت و بر همه ما واجب
است تا حول محور والیت باشیم و وظیفه

داریم که در این زمینه روشنگری کنیم.
دکتر مهدی مهدیزاده ،رئیس واحد الرستان،
با تبریک دهه فجر انقالب اسالمی ،انواع
حکومت ها و نظام های سیاسی رایج در دنیا
را تشریح کرد و گفت :نباید مرعوب غرب
شویم و نسخه های حکومت های غربی را
برای خودمان مناسب بدانیم.
رئیس واحد ادامه داد :انقالب اسالمی ،نقطه
عطف پیشرفت ایران است که باید توسط
همه مردم مخصوصا دانشگاهیان حراست و
حفاظت شود.
وی با تبریک  18بهمن ماه سالروز تاسیس
دانشگاه آزاد اسالمی الرستان به همه استادان
و کارکنان خدوم دانشگاه ،از همه همکاران
خواست تا با همت و عزمی راسخ در سایه این
نظام و انقالب ،موجبات تعلیم و تربیت جوانان
مرز و بوم را فراهم کنند.

افتتاح چند طرح درمانی ،مخابراتی و برق رسانی در بخش صحرای باغ
به گزارش میالدالرستان به نقل
از روابط عمومی فرمانداری ویژه
الرستان؛ چندین طرح عمرانی،
درمانی ،مخابراتی و برق رسانی با
حضور جلیل حسنی فرماندار ویژه
الرستان ،حضرت حجت االسالم
والمسلمین سید مختار موسوی امام
جمعه الرستان ،سید احمد قتالی
امام جمعه عمادده ،علی اصغر علی
پور معاون برنامه ریزی فرمانداری،
احمد دالور بخشدار صحرای باغ،
دکتر کریمی رییس دانشکده علوم
پزشکی ،اعضا مجمع خیرین سالمت
شهرستان ،شهردار واعضاء شورای
اسالمی شهر عمادده ،تعدادی از
مسئولین ادارات شهرستان ،دهیاران
و خیرین و قشرهای مختلف مردم،
به ارزش  4میلیارد و  700میلیون
تومان در بخش صحرای باغ الرستان
افتتاح و کلنگ زنی شد.

افتتاح طرح های
بخش
مخابراتی
به
صحرای باغ
ارزش یک میلیارد
تومان شامل نصب 3
دستگاه  BTSتلفن
همراه در روستاهای
دشتی و هرمود
و شهر عمادده،
ماهواره و آنتن تلفن
ثابت و اینترنت های
وب در روستای
گاوبست با اعتبار
 100میلیون تومان و پارک شادی
عمادده در زمینی به مساحت 3000
متر مربع با اعتباری بالغ بر 300
میلیون تومان ،از طرح های افتتاح
شده در این بخش بود.
افتتاح  4واحد پانسیون پزشکان
خیریه حاج عبدالواحد حبیبی در

روستای باغ با زیربنای  600متر مربع
با اعتباری افزون بر  700میلیون
تومان و بوستان ملت روستای خلور
در زمینی به مساحت  3هکتار با
اعتباری بالغ بر  400میلیون تومان
ساخته شده توسط خیر عبدالرحمن
کندوشی از دیگر طرح های افتتاح
شده در صحرای باغ است.

ویژه
فرماندار
در
الرستان،
مرکز
ادامه
خدمات جامع
سالمت روستایی
دشتی را هم
افتتاح کرد.
این مرکز در
به
زمینی
مساحت  3هزار
متر مربع با
زیربنای  446متر
مربع با اعتباری
بالغ بر  650میلیون تومان توسط
خیر محلی حاج عبدا ...عارف احداث
شده است.
افتتاح  2واحد پانسیون پزشک در
روستای دشتی با زیربنای  200متر
مربع با اعتباری بالغ بر  200میلیون
تومان و بهره برداری از روشنایی

بلوار محمدی الهاشمی روستای
هرمود به طول  1500متر و نصب
یک دستگاه  KVA 50با اعتباری
بالغ بر  190میلیون تومان همراه
با نصب  46پایه فلزی و  96چراغ
الکپشتی از دیگر طرح های به بهره
برداری رسیده در بخش صحرای باغ
الرستان بود.
همچنین پکلنگ ساخت دهیاری
روستای گاوبست و مسجد بالل
عمادده هم با حضور مسئولین
شهرستان الرستان به زمین زده شد.
ساختمان دهیاری گاوبست قرار
است با زیربنای  150متر مربع با
اعتباری بالغ بر  150میلیون تومان و
مسجد بالل عمادده نیز در زمینی به
مساحت  1200متر مربع با اعتباری
افزون بر یک میلیارد تومان توسط
محمد هیهات احداث گردد.
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افتتاح و بهره برداری از
 72طرح برق رسانی و
روشنایی معابر

به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی مدیریت توزیع نیروی برق الرستان ،
همزمان با ایام ا ...دهه فجر امسال  72طرح
برق رسانی روشنایی معابر  ،تقویت ترانس
های فول بار و توسعه شبکه های زیر ساخت
در سطح شهرستان الرستان به بهره برداری
رسید.
مدیر توزیع برق الرستان با اعالم این خبر
افزود  :جهت اجرای این طرحها مجموعاً 4
میلیارد و  72میلیون تومان هزینه گردیده
که اجرای عمده این پروژه ها مربوط به بازه
زمانی  6ماهه دوم سال جاری (شهریورماه تا
ابتدای بهمن ماه) می باشد.
امین دامن کشان ،در این خصوص اظهار
داشت :اجرای اکثر طرح های روشنایی معابر
شهری و روستایی با مشارکت  50درصدی
شهرداری ها ،دهیاری ها و شوراهای اسالمی
شهر و روستاها صورت پذیرفته و آخرین
روستاهای بی برق شهرستان که هر کدام
حدود  10خانوار سکنه داشتند امسال از
نعمت برق برخوردار گردیدند.

دیدار رئیس دانشکده
علوم پزشکی الرستان
با امام جمعه شهرستان

پرداخت بیش از  ۴۵میلیارد ریال وام بهسازی مسکن روستایی
به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی شهرداری الر ،نخستین جشنواره
فرهنگی هنری دانش آموزی ”فرهنگ
شهروندی“ ویژه جنوب استان فارس که
حاصل همکاری فرهنگسرای مرتضوی
وابسته به حوزه فرهنگی و اجتماعی
شهرداری الر و پژوهش سرای دانش
آموزی الرستان با همراهی ادارات ،ارگان ها
و سازمان ها است ،با افتتاح نمایشگاه آثار
هنری دانش آموزان در هنر سرای شهروند
شروع به کار کرده است.
در این جشنواره ،پس از برگزاری کارگاه
های آموزشی سه ماهه ،آثار هنری و ادبی
در زمینه های فرهنگ قرآن ،آموزه های
دینی و نماز ،فرهنگ کار و تولید و دوری
از مصرف گرایی ،حفاظت از آثار مادی و
معنوی پیشینیان ،فرهنگ سالمت ،فرهنگ
حفاظت از محیط زیست ،فرهنگ کتاب و
کتاب خوانی ،ورزش و جوانان ،فرهنگ
بهره گیری مناسب از فضای مجازی و
شناخت آسیب های آن ،فرهنگ راهنمایی
و رانندگی و ترافیک و فرهنگ صرفه جویی
و کنترل مصرف ثروت های عمومی تولید
شده است.
در نمایشگاهی که به همین مناسبت برپا
شده است ،آثار هنری دانش آموزان مدارس
جنوب استان فارس در قالب نقاشی،
عکاسی ،پوستر ،تصویرسازی و کاریکاتور
در هنر سرای شهروند واقع در بوستان
ندای بهار (پارک حاشیه) در معرض دید
عالقه مندان قرار گرفته است.
در حاشیه این نمایشگاه ،کارگاه های
آموزشی هنری در زمینه های عکاسی،
کاریکاتور ،فیلم سازی و پوستر برگزار
شد .در این کارگاه ها ،فیلم های منتخب
جشنواره نیز اکران شد.
همچنین کارگاه آموزشی با موضوع فرهنگ
کار ،تولید و دوری از مصرف گرایی با حضور
بیش از  ۶۰دانش آموز مدرسه راهنمایی
عدالت در فرهنگسرای مرتضوی برگزار شد.
در این کارگاه ،زهره کیان پور ،معاون اداره
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی الرستان در
مورد مزیت های بخش تعاون ،نحوه تشکیل
شرکت تعاونی ،اشتغال و مشاغل خانگی
صحبت کردند.
سرویس خبر :سید کامران علوی
ابالغ وقت رسيدگي

با توجه به شكايت اداره ميراث فرهنگي شهرستان
فيروزآباد مبني بر ساخت و ساز غير مجاز در حريم
كاخ اردشير عليه نهضت رجبي فرزند نادر حسب
ماده  174قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 92
بدينوسيله وقت دادرسي  96/12/23ساعت 13
جهت شركت متهم در جلسه دادرسي تعيين و
اعالم ميگردد.
منشي شعبه  2دادگاه كيفري  2دادگستري
فيروزآباد  -قرباني
استان فارس  -شهرستان فيروزآباد  -خيابان
جهاد  -دادگستري فيروزآباد  -كد پستي
7471787199
م/الف350/

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی بنیاد مسکن استان فارس ،همزمان
با دهه فجر انقالب اسالمی  ،مهندس ناصر
زائری با گرامی داشت یاد و خاطره امام راحل
و شهدای انقالب ،گزارشی از اجرای طرح
های عمرانی دراین شهرستان ارائه داد و بیان
داشت :اجرای طرح های محرومیت زدایی،
توسعه روستایی ،صدور اسناد مالکیت ،واگذاری
اراضی و اجرای طرح های مسکن شهری در
این شهرستان ،موجب زدودن غبار محرومیت
از بخش عمده ای از مناطق این شهرستان و
حرکت در مسیر توسعه و کاهش محرومیت ها
شده است .
وی افزود :از بهمن ماه سال گذشته تا کنون،
این بنیاد در این زمینه ۳۳۰ ،قطعه زمین
واگذار کرده است ،میزان ارضی تملک شده
به گزارش میالدالرستان به نقل
از روابط عمومی فرمانداری ویژه
الرستان؛ در هفتمین روز از دهه
فجر 5 ،طرح خدماتی،کشاورزی و
ارتباطاتی،زیربنایی و برق رسانی با
حضور جلیل حسنی فرماندار ویژه
الرستان ،حضرت حجت االسالم
والمسلمین زندوی امام جمعه بیرم،
علی اصغر علی پور معاون برنامه
ریزی فرمانداری ،روح ا ...بامداد
بخشدار بیرم ،شهردار واعضاء شورای
اسالمی شهر  ،تعدادی از مسئولین
ادارات شهرستان و قشرهای مختلف
مردم ،به ارزش  6میلیارد تومان در
بخش بیرم الرستان افتتاح شد.
مسئولین ابتدا  250هکتار طرح آبیاری
نوین در این بخش را افتتاح نمودند.
برای اجرای این طرح یک میلیارد و
 750میلیون تومان از محل اعتبارات
بالعوض دولتی اجرای سامانه های
آبیاری تحت فشار و  375میلیون

دراین عرصه نیز  ۳۸هکتار بوده است .
زائری اضافه کرد :دراین مدت  ۹۷۴جلد سند
مالکیت روستایی نیز با همکار اداره ثبت
الرستان دراین شهرستان صادر شده است .
این مسئول ،صدور پروانه های ساخت
روستایی را از دیگر عملکردهای بنیاد مسکن
الرستان ذکر کرد و گفت :از بهمن ماه سال
گذشته تا کنون در الرستان  ۸۰۳پروانه
ساخت برای احداث  ۱۰۱هزار و  ۶۵۷متر
مربع واحد مسکونی صادر شده است .
مدیر بنیاد مسکن الرستان ،بیان کرد ۵ :دفتر
فنی در مناطق و بخش های مرکزی ،صحرای
باغ ،بیرم ،اوز ،جویم و بنارویه مستقر است و ۳۶
نفر از ناظرین فنی در روستاهای این شهرستان
با بنیاد همکاری می کنند .
زائری ،با ارائه گزارشی از عملکرد مالی و
اعتباری این بنیاد ،گفت  ۲۴۴ :فقره تسهیالت

ویژه بهسازی مسکن روستایی از بهمن ماه سال
گذشته تا کنون دراین شهرستان اعطا شده
است ،مبلغ این وام ها در مجموع  ۴۵میلیارد و
 ۱۲۰میلیون ریال بوده و این وام ها در سقف
 ۱۸و  ۲۰میلیون تومان پرداخت شده است .
وی اعطای تسهیالت بازسازی مسکن شهری
با سقف  ۳۰میلیون تومان به تعداد  ۸۵فقره
و به مبلغ  ۲۵میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال و
اعطای تسهیالت بازسازی مسکن با سقف ۲۰
میلیون تومان را به مبلغ  ۴۱میلیارد و ۸۰۰
میلیون ریال از دیگر عملکرد های بنیاد مسکن
ذکر کرد .
مدیر بنیاد مسکن الرستان ،همچنین به اعطای
تسهیالت تعمیری مسکن روستایی و شهری با
سقف  ۴۰میلیون ریال اشاره کرد و گفت  :در
این حوزه نیز از سال گذشته تا کنون  ۳۹۸فقره
تسهیالت اعطا شده است .

وی اجرای طرح های هادی در روستاهای
دهمیان ،چغان ،قالت ،کهنه ،آبکنه ،شرفویه
و محمد قاسمی در مجموع به مبلغ  ۵میلیارد
و  ۳۷۰میلیون ریال اعتبار از جمله طرح های
عمران روستایی در مدت یاد شده دراین
شهرستان دانست .
زائری ،در زمینه اجرای طرح های مسکن شهری
نیز گفت :پروژه نخل  ۲که اعتبارات آن از محل
سفر مقام معظم رهبری تامین شده است به اتمام
رسید و به متقاضیان واگذار شد .
وی همچنین گفت :در زمینه طرح های تجاری،
پروژه انبوه سازی مسکن روستایی در روستای
منصور آباد در بخش جویم شهرستان الرستان
پروژه ای در زمینی به مساحت یک هزار و ۷۸۰
متر مربع به صورت  ۴۰واحدی احداث شده
است .

افتتاح  5طرح خدماتی و کشاورزی در بخش بیرم

تومان نیز توسط خود
کشاورزان هزینه شده
است.
سپس مجتمع آبرسانی
روستای آبکنه بیرم
الرستان هم به بهره
برداری رسید.
این مجتمع شامل 12
کیلومتر خط انتقال،
حفر چاه دستی به
عمق  50متر ،برق
رسانی به طول  900متر18 ،
حوضچه شیرآالت نصب و ساخت
ساختمان ایستگاه پمپاژ به مساحت
 24متر می باشد.
با بهرهبرداری از مجتمع آبرسانی
آبکنه ،بیش از  2هزار نفر از ساکنین،
از آب شرب سالم برخوردار میشوند.
برای عملیاتی شدن این پروژه

که مجموع مشترکین آن به 900
خانوار می رسد ،مبلغ یک میلیارد و
100میلیون تومان هزینه شده است.
تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی
روستای باالده بیرم طرح بعدی بود
که توسط فرماندار ویژه الرستان
افتتاح گردید.
هدف از اجرای این پروژه ،تغذیه
سفره آب زیرزمنی منطقه،کنترل

سیالب و کاهش
نامطلوب
اثرات
ناشی از خشکسالی
های اخیر می باشد،
که مساحت حوضه
آبریز مسیل هوا
 120کیلومتر مربع
و دبی طراحی آن
158/4متر مکعب بر
ثانیه است .همچنین
دارای  2عدد حوضچه
با مساحت تجمعی  28هکتار و
ظرفیت آبگیری  450هزار متر مکعب
در یک نوبت و دارای  320هزار متر
مکعب حجم مخزن حوضچه تغذیه و
 182هزار متر مکعب حجم مخزن
حوضچه رسوب گیر می باشد .
برای اجرای این طرح ،یک میلیارد
و  800میلیون تومان از طرف دولت

هزینه شده است.
در پایان دفتر خدماتی ارتباطی
دولت و بخش عمومی یا همان ict
روستایی نیز در روستای باالده بیرم
به بهره برداری رسید ،که  4نفر در
این دفتر مشغول به کار شده اند.
پرداخت قبوض به صورت
الکترونیکی ،خرید انشعاب در دفاتر
 ICTتغییر نام  ،خدمات همراه اول
و ایرانسل ،رفع مشکالت قبوض،
دریافت قبض المثنی و توزیع قبوض
از جمله خدمات دفاتر خدمات
ارتباطی روستایی است.
برق رسانی به روستای طبله با
اعتباری بالغ بر  200میلیون تومان و
اجرای فیبر نوری و نصب  2دستگاه
 BTSدر بیرم هم با مبلغ 500
میلیون تومان از دیگر طرح های
بهره برداری شده در بخش بیرم
الرستان بود.

گروههای برتر جشنواره «هنرهای آوایی» مشخص شدند

به گزارش میالد الرستان ،بخش رقابتى
جشنواره هنرهاى آوایى در الرستان با حضور
 ۸۰گروه سرود و بیش از  1200عضو ،مربی
و سرپرست به مدت  ۴روز و به مناسبت
دهه پرفروغ فجر انقالب اسالمی در تاالر
وحدت شهر الر برگزار و آئین اختتامیه آن
در باشگاه فرهنگیان الرستان به اجرا درآمد.
این مسابقه مهیج فرهنگی هنری ،با معرفی
گروههای برتر به کار خود پایان داد که نتایج
آن به شرح ذیل است:
در بخش پایگاههای مقاومت بسیج محالت
برادران گروههای امام حسین علیهالسالم و
شهید فانى الف به مقام اول مشترک دست
یافتند و گروههای شهید فانى ب و شهید
خوشهچین مقامهای دوم و سوم را از آن
خود کردند.
در بخش پایگاههای مقاومت بسیج محالت

خواهران امام رضا(ع) بائن به مقام نخست
دست یافت و پایگاه امام جعفرصادق(ع) به
عنوان اثر شایسته تقدیر برگزیده شد.
در بخش پایگاههای مقاومت بسیج روستایى
برادران مقام اول به پایگاه شهید صفرى
دهکویه رسید و اثر پایگاه حسین بن على(ع)
هرمود به عنوان شایسته تقدیر انتخاب شد.
در بخش پایگاههای مقاومت بسیج روستایى
خواهران به ترتیب کوثر کرمستج ،حضرت
معصومه(س) علیآباد و نرجس خاتون هرمود
مقامهای برتر را از آن خود کردند.
در بخش بسیج دانشآموزی مقطع ابتدایی
برادران دبستان انصاریان ،دبستان غیردولتی
خرد اول و دوم شدند و دبستان غیردولتی
تربیت و شاهد فرزاد بنی زمان بهطور مشترک
مقام سوم را به دست آوردند.
در بخش بسیج دانشآموزی مقطع ابتدایی

خواهران ،مقام اول مشترک به دبستان صدیقه
کبری و هالل مهر رسید و دبستان شهدای
فرهنگی دوم شد و مقام سوم مشترک به
دبستان مکتب الزهرا و شادروان رجایى
اختصاص یافت.
در بخش بسیج دانشآموزی مقطع متوسطه
اول برادران به ترتیب شاهد بانو آفتابی ،شهید
فراست و طالیه داران شهید بهشتی مقامهای
اول تا سوم را به دست آوردند.
در بخش بسیج دانشآموزی مقطع متوسطه
اول خواهران فرزانگان مقام اول ،شهید مهرداد
زینلی مقام دوم و امام موسى کاظم(ع) مقام
سوم را برای خود به ارمغان آوردند
در بخش بسیج دانشآموزی مقطع متوسطه
دوم خواهران ،گروههای هنرستان فاطمه
الزهرا(س) ،فاطمیه(س) ،مشفق خور اول تا
سوم شدند.

در بخش بسیج دانشآموزی مقطع متوسطه
دوم برادران نیز هنرستان ابوذر غفاری مقام
اول را به خود اختصاص داد.
گروههای سرود اندیشه کرمستج و آمنه بنت
وهب کرمستج با توجه به ترویج فرهنگ
محلى در سرود از سوى هیات داوران به
عنوان گروه ویژهی جشنواره هنرهاى آوایى
معرفى شدند.
جشنواره هنرهای آوایی به همت گروه هنری
طاها الرستان ،با همکاری باشگاه سرود بسیج،
حوزه مقاومت بسیج شهدا ،فرهنگی اجتماعی
سپاه ناحیه الرستان ،معاونت اداره کل و
مدیریت آموزش و پرورش الرستان ،اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی الرستان ،دفتر بسیج
دانشجویی الرستان ،حوزه بسیج دانشآموزی
امام جعفرصادق(ع) ،برگزار شد.

به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی دانشکده علوم پزشکی الرستان،
دکتر محمد حسین کریمی رئیس دانشکده
علوم پزشکی و جمعی از معاونین و مدیران
دانشکده با حضور در دفتر امام جمعه ،ایام
ا ...دهه مبارک فجر را به ایشان تبریک
گفته و گزارشی از برنامه های دانشکده و
همچنین پروژه های قابل افتتاح در این ایام
را به ایشان اعالم نمودند .
حجت االسالم و المسلمین دکتر موسوی
خرم ،با تبریک این ایام به حاضرین و تشکر
از ریاست و معاونین دانشکده به ریشه ها و
بال های اساسی و مهم انقالب اسالمی ایران
اشاره کرد و گفت :انقالب مردم ایران با
داشتن سه اهرم مردم ،اسالم و والیت فقیه
توانسته است در طول سالیان دراز و نزدیک
به چهار دهه از برپایی این انقالب و همچنین
با وجود دشمنی و توطئه های بیگانگان در
زمینه نابودی و براندازی انقالب اسالمی
ایران پابرجا بماند و باعث تأثی گرفتن دیگر
انقالب ها از انقالب اسالمی ایران در منطقه
شود ،لذا ما مسئولین باید با رفتار صحیح و
خالصانه در هر پست و مقامی باعث رضایت
مردم شویم تا دشمنان اسالم به اهداف
شوم خود که همانا ناامید کردن مردم از
نظام جمهوری اسالمی ایران می باشد ناکام
بگذاریم .
در پایان ،ایشان با اشاره به حضور و نقش
خیرین در منطقه توصیه نمودند که با
آگاهی دادن به مردم و خیرین در خصوص
عملکرد دانشکده از پتانسیل خیرین
استفاده نمایند.
آگهي احضار متهم

بدين وسيله در اجراي ماده  115قانون آئين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور
كيفري نظر به شكايت آقاي محمدرضا كياني
فالورجاني فرزند ابوالقاسم عليه آقاي اكبر
كياني فرزند مهدي به اتهام آتش زدن خودرو
 206واقع گراش محله بيدله حسينيه چهارده
معصوم و آقاي مرتضي حيدري فرزند غالمعلي
به اتهام تهديد به قتل كه در پرونده كالسه
 9609987188300815از طرف دادگاه عمومي
گراش تحت تعقيب ميباشد و ابالغ اوراق احضاريه
به واسطه نامعلوم بودن محل نامبردگان ميسور
نگرديده مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف يك
ماه پس از تاريخ نشر آگهي در شعبه اول دادگاه
عمومي شهرستان گراش به منظور پاسخگويي
و دفاع از اتهامات انتسابي حاضر گردد بديهي
است نتيجه عدم حضور در وقت مقرر ،وفق مواد
 217و  218قانون ياد شده تصميم غيابي اتخاذ
ميگردد.
رئيس دادگاه عمومي گراش  -ابوذر رنجبر
م/الف347/

استقالل الرستان
بدون بازی  ،بُرد
به گزارش میالد الرستان ،هفته شانزدهم
لیگ برتر فوتبال بزرگساالن استان فارس
با برگزاری  ۴دیدار در شهرهای مختلف
پیگیری شد.
بازی بین تیمهای پادنا میمند و شریف بتن
نورآباد(لیدوما) با نتیجه  ۲بر صفر به نفع
شریف بتن پایان یافت .پارسه مرودشت و
فدائیان المهدی جهرم با نتیجه یک بر یک
به اتمام رسید .پاس نیریز در یک بازی
پرگل ،برابر گلستان فاروق مرودشت با ۳
گل مغلوب شد.
بازی استقالل لطیفی الرستان و شهدای
فخاران کازرون به دلیل عدم حضور تیم
کازرون  ۳بر صفر به سود استقالل الرستان
اعالم شد.
در سایر بازیهای این هفته ،به ترتیب در
نخستین بازی ،امیرکبیر نورآباد توانست
در خانه با یک گل برابر هاللاحمر گراش
به برتری دست یابد و در دیگر بازی دِربی
تیمهای شیرازی پارسه و خلیجفارس با یک
گل به سود تیم خلیجفارس به پایان رسید.
تا پایان بازیهای هفته شانزدهم تیمهای
گلستان فاروق مرودشت با  ،۳۴استقالل
لطیفی الرستان با  ،۳۰امیرکبیر نورآباد با
 ۲۹امتیاز در ردههای نخست تا سوم جدول
ردهبندی جای دارند و تیمهای پاس نیریز
با  ،۱۴پادنا میمند با  ۱۲و پارسه مرودشت
با  ۱۱امتیاز در ردههای دهم تا دوازدهم
جدول ایستادهاند.

معرفی تیم های برتر
مسابقه «کبدی»
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی هیئت کبدی الرستان ،مسابقه
کبدی در دو رده سنی کودکان (ابتدایی) و
نوجوانان (متوسطه اول) برگزار شد.
این مسابقات  ،با استقبال پرشور نوجوانان
مواجه شد که  ۱۰تیم و بیش از  ۷۰نفر
بازیکن از منطقه الرستان شرکت داشتند.
در بخش کودکان ،مقام قهرمانی به تیم
شهید باقرپوریان ( دانش آموزان افاغنه
دبستان کمیل) رسید و تیم های ستاره آبی
(دانش آموزان دبستان دهخدا) ،امواج براک
(باشگاه ورزشی روستای براک) ،دبستان
شاهد فرهنگیان مقام های دوم تا چهارم را
از آن خود کردند.

ویژه برنامه های فرهنگی
ورزشی در بیرم

به گزارش میالدالرستان ،به مناسبت
سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی،
شهروندان بخش بیرم برنامه های فرهنگی
ورزشی اجرا نمودند که از جمله آن ها می
توان به پیاده روی بانوان از حرم امامزاده
شاه زندو تا حرم شهدای گمنام  ،مسابقه
پرواز بادباک ها  ،نمایشگاه کتاب بین
کودکان و نوجوانان توسط شورای ورزشی و
کتابخانه عمومی ،صعود ورزشی به ارتفاعات
بخش بیرم  ،بازدید از اماکن تاریخی توسط
کوهنوردان  ،برگزاری مسابقات فوتسال بین
ادارات و جوانان بخش و برگزاری مسابقات
گل کوچک نیز اشاره نمود.

آگهي ابالغ وقت دادرسي

بدينوسيله اعالم ميگردد آقايان عباس رشيدي
و نوراهلل آزادي و ساير خواهان (با وكالت خانم
مريم محسنپور و شهرام فتحينژاد) دادخواستي
به خواسته رفع اختالف نسبت به حد مشترك
پالكهاي  1112و  1116بخش  8فارس و تثبيت
حد پالك  1112و قلع يد خواندگان از تمامي
اراضي مورد تصرف در پالكهاي ياد شده به ميزان
 250الي  300هكتار و مطالبه منافع اراضي مورد
خلع از سال  1358تا زمان صدور حكم و اجراي
آن به طرفيت خواندهها منوچهر ،بهادر ،خدر،
سارايل ،منيژه ،زهرا ،اسفنديار ،پريوش ،فرانگيز،
فرخ ،تهميه ،فاطمه ،نسرين ،عبدالرحيم همگي با
شهرت خسروي عليرضا بهرامي خسروي ،پيران،
عليرضا ،جهانگير ،عبدالحسن ،طهمورث ،الياس،
هما ،خداداد ،محمد ،سهراب ،مهتاب ،منيژه همگي
با شهرت مختاري ،مهرداد (مهرزاد) كيانوش،
فريده ،شهين ،پروانه ،نادر ،زرير ،فرخ ،داريوش،
افروز ،فاطمه ،ذوالقدر ،جمشيد ،اردشير ،خورشيد،
زهره ،شهال ،مريم ،بهمن ،حسين ،شهرام ،فريدون،

شروع ورزش قبل از  ۶۵سالگی به سالمت قلب کمک میکند
افرادی که قصد دارند تاثیر افزایش سن بر
قلب را کاهش دهند باید قبل از سن ۶۵
سالگی ورزش کردن را آغاز کنند .افرادی
که جوانتر از  ۶۵سال هستند و هرگز ورزش
نکردهاند برای جلوگیری از آسیب رسیدن به
قلب باید هر چه زودتر ورزش را آغاز کنند.
مطالعات انجام شده در داالس آمریکا نشان
داده است که شروع ورزش قبل از سن ۶۵
سالگی میتواند از احتمال بیماریهای قلبی
بکاهد.
افراد باید قبل از سن  ۶۵سالگی ،چهار تا
پنج بار در هفت ه ورزش کنند و در این دفعات
شدت و مدت ورزش را تغییر دهند.
همان طور که مردم هر روز دندانهایشان
را مسواک می زنند ،لباسهایشان را عوض

میکنند و غذا می خورند باید برای بهداشت
فردی نیز ورزش را به برنامههای خود اضافه
کنند.

افتتاح زمین تنیس خاکی در الرستان
به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط عمومی
اداره ورزش و جوانان الرستان ،طی مراسمی با
حضور فرماندار ویژه الرستان ،شهردار و اعضای
شورای شهر الر ،رئیس اداره ورزش و جوانان
الرستان و تنی چند از مسئولین و معتمدین،
زمین تنیس خاکی الرستان افتتاح شد.
این زمین ورزشی با همکاری اداره ورزش و
جوانان الرستان ،حمایت و مشارکت شهرداری
و شورای اسالمی شهر الر ،بنیاد نیک اندیشان
هاشمی الرستان و همراهی خانواده شهید
یوسفی در استادیوم شهید دانشیار ایجاد
گردیده و آماده استفاده اهالی ورزش می باشد.

محمد جواد آذربادگان ،بازیکن و مربی اسبق
فوتبال استقالل ،عضو تیم منتخب جوانان ،امید
و آموزشگاهای الرستان و استان ،داور درجه
دو ،قهرمان رقابت های باشگاهی شهرستان
در رده های سنی نوجوانان ،جوانان ،امید و
بزرگساالن شهرستان و قهرمان مسابقات بخش
های استان و لیگ دسته دو فارس با استقالل،
قهرمان بازی های مناطق استان با تارا در
شهرستان نی ریز ،دارای مدرک مربی گری A
ایران ،مربی و سرمربی تیم فوتبال هالل احمر
گراش از سال  ۹۰تاکنون و کسب ده ها عنوان
و مقام قهرمانی رقابت های باشگاهی گراش،
استان و مناطق کشور با این تیم و بالخره
مدیریت نمایندگی بیمه سامان شهرستان ،از
جمله فعالیت های ورزشی و اجتماعی این
مربی جوان و کاردان است که در کنار حاج
فرسوده مدیر هالل احمر برای فوتبال گراش
در فارس و کشور ،افتخار آفرینی می کنند.
محمد جواد آذربادگان ،متولد سال ۱۳۶۰
گراش است که فوتبال را از نوجوانی با تیم
استقالل این شهر شروع کرد و به مرور زمان به
چهره شاخص فوتبال شهرستان و استان بدل

در این مراسم از شهردار الر ،معاونت شهرداری
الر ،خانواده محترم خیر ( به نمایندگی
یوسفی) و برادران دیباچی ،دو تنیس باز
نونهال ،تقدیر شد.
جهت ساخت این زمین ورزشی ،قریب به ۴۵۰
میلیون ریال هزینه شده است.

افرادی که به صورت مرتب ورزش میکنند،
نسبت به دیگران  ۱۸درصد در جذب ماکزیمم
اکسیژن پیشرفت دارند و ماهیچههای قلب آنها

رقابت  ۱۱۴شطرنج باز در الرستان
به گزارش میالدالرستان ،با حضور ۱۱۴
بازیکن ،مسابقات شطرنج قهرمانی جام فجر
توسط اداره ورزش و جوانان و هیأت شطرنج
الرستان در محل سالن شطرنج دانشگاه آزاد
اسالمی الرستان برگزار شد.
بازیکن دختر
در این مسابقات با حضور ۱۱۴
ِ
و پسر در ردههای سنی زیر  ۶تا  ۱۶سال در
 ۹جدول و در  ۵دور به روشهای سوئیسی به
رقابت پرداختند.
در پایان این مسابقات ،در رده زیر  ۶سال
امیرعلی فربودی و پرنیا علوی به مقام اول
دست یافتند .در رده زیر  ۸سال پسران به
ترتیب عرفان سال افزون ،امیرحسین تدینی،
آریا حیدریپ حائز مقامهای برتر شدند و
در همین رده سنی در بخش دختران ساره
خاندل ،طناز محمدی اول و دوم شدند.
در رده زیر  ۱۰سال دختران ،غزل مرشدی و
دینا مذاهبی به ترتیب اول و دوم شدند و در
همین رده سنی در بخش پسران فربد فربودی،
آریا اسماعیلی و رضا بهارستانی به ترتیب
مقامهای برتر را کسب کردند.

گفتگو با موفق ترین مربی فوتبال گراش
گشت ،متاسفانه
آسیب دیدگی زود
هنگام وی باعث
شد تا تیم استقالل
و گراش از داشتن
مدافعی جسور و
جنگنده محروم
بماند.
وی پس از
به
مصدومیت،
حرفه مربیگری
روی آورد و در این
کسوت به تعلیم
و تربیت جوانان
همت گماشت .بدون تردید آذربادگان یکی
از مربیان با دانش فوتبال شهرستان است که
امروز با هالل احمر نام خود را به عنوان یک
مربی کاردان در فوتبال فارس تثبیت نموده
است.
سرمربی هالل احمر ،بر این عقیده است
که برای حضور قدرتمندانه در رقابت های

کوهیپمایی گروه شهید چمران

 ۲۵درصد افزایش کارایی دارد .زمانی که
عضالت قلب سفت شوند ،فرد به فشار خون
مبتال میشود .در مواردی ممکن است خون
داخل قلب ،به ریهها وارد شود.
بررسیها نشان داده است افراد باالی ۷۰
سال که فعالیتی نداشتهاند نمیتوانند دیگر
تاثیرات منفی افزایش سن در قلب را بر طرف
کنند.
افراد زیر 65باید یک روز در هفته ورزش با
شدت زیاد انجام دهند که در این تمرینات
انرژی زیادی مصرف کنند و باید در طول
هفته دو تا سه بار نیز به مدت حداقل نیم
ساعت ورزش هوازی انجام دهند ،طوری که
عرق کنند و در زمان ورزش تنفس سختتری
داشته باشند ،اما بتوانند حرف بزنند.

قهرمانی استان و
کشور بایستی از
پشتوانه غنی مالی
و مدیریت قوی
برخوردار بود که
در مورد نخست با
مشکالت فراوانی
مواجه هستیم که
اگر مدیریت خوب
حاج فرسوده نبود
که متوسط هزینه
سالیانه تیم که بالغ
بر یک میلیارد ریال
تامین را نماید،
خیلی زودتر از آنچه انتظار می رفت بایستی
از گردونه رقابت ها خارج می شدیم ،چون
مدریت کردن چهار تیم در رده های مختلف
سنی در سطح استان و کشور با بیش از یک
صد بازیکن و با توجه به محدودیت های پیش
رو و بُعد مسافت و انجام دو بازی در هفته کاری
بس دشوار و طاقت فرساست که مسئولین تیم

در رده زیر  ۱۲سال دختران ،فاطمه محسنی
و غزل میری اول و دوم شدند و در همین
رده سنی در بخش پسران محمدرضا ندیمی
مقام نخست ،امیرحسین نوازشپور مقام دوم
و آرمین طالبی مقام سوم از آن خود کردند.
در رده زیر  ۱۴سال دختران ،مقام اول به یلدا
محسنی رسید و مبینا معتمدی مقام دوم را
به دست آورد و در بخش پسران به ترتیب آریا
طالبی ،محمد طلوعی و حسین یگانه جایگاه
برتر را کسب کردند.
در رده زیر  ۱۶سال پسران هم علی بردبار
مقام نخست و احسان ناطقی مقام دوم را به
دست آوردند.

بدون کوچکترین چشم داشتی فقط به صرف
عالقه این بار گران را به دوش میکشد.
آذربادگان افزود :متاسفانه انگیزه الزم جهت
حضور بازیکنان شهرستان در سطح باالتر
فوتبال کشور دیده نمی شود به گونه ای که
در اوایل امسال ،محسن محمدی بازیکن جوان
هالل احمر با پشت سر گذاشتن سه مرحله
اردوی تیم ملی نوجوانان در مرحله پایانی
بخاطر سهل انگاری از کاروان اعزامی به
مسابقات جهانی هند باز ماند.
مدیریت باشگاه همه توان خویش را جهت
فراهم نمودن زمینه و شرایط حضور بازیکنان
در رده باالی فوتبال کشور به کار گرفته که
یک مورد آن را می توان به حضور علی زاهدی
بازیکن اسبق شهید چمران الرستان و هالل
احمر گراش در لیگ برتر کشور اشاره کرد.
در پایان سر مربی تیم هالل احمر ،از همه
مسئولین و دست اندر کاران باشگاه به خصوص
خیرین نیک اندیش ،مدیریت جمعیت هالل
احمر ،هیات فوتبال ،هواداران و عالقه مندان
تیم تشکر و قدر دانی کرد.
میرزا اکبری

تجلیل از مدال آوران بازنشسته استان فارس

به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی گروه کوهنوردی شهید چمران ،به
مناسبت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ایران اعضای گروه کوهنوردی شهید
دکتر مصطفی چمران الرستان ،بعد از تجمع
در میدان قبله شهر جدید الر به طرف یکی

از ارتفاعات شهر الر حرکت کردند .صعود این
هفته به ارتفاعات پارک شهر الر بود .این برنامه
ورزشی به صورت مشترک با اداره تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی الرستان برگزار شد.
قرآن بیت
در این برنامه تعدادی از حافظان
ِ
االحزان شهرستان الرستان نیز حضور داشتند.

مسابقات ورزشی ویژه بازنشستگان استان
فارس در رشته های شنا ،شطرنج  ،تنیس روی
میز  ،دارت و تفنگ بادی با حضور بیش از
 600نفر شرکت کننده از سراسر استان فارس
برگزار گردید.
در این دوره از مسابقات ،ورزشکاران الرستان
توانستند پس از رویارویی با حریفان خود به

شرح زیر کسب مقام نمایند:
شطرنج ،سیدریحان ا ...کشفی ،مقام اول
شنا ،حسین صادقی ،مقام اول
تفنگ بادی ،عذری باقریان ،مقام اول
تفنگ بادی ،مرضیه قنادی ،مقام سوم
تنیس روی میز ،حبیب شجاعی ،مقام سوم

شاهرخ ،فرخ ،شهنواز ،فوزيه ،عاليه ،بانو ،ثريا،
حوريه ،كامران ،ساسان ،سارا ،نگار ،الهيار ،احسان،
ايمان ،روشن ،شعله و پريچهر همگي با شهرت
حيدري خداخواست ،شمشاد ،كرامت ،خداداد،
نسير ،كوثر ،افسر ،ايرج ،سليمان ،مهراب ،داراب،
سهراب ،رستم همگي با شهرت شهبازي ،نرگس
جعفري ،باال ،علياكبر ،زليخا ،صغري ،نازبانو،
زينب ،قزبس ،سكينه ،اردشير و قدرتاله همگي
با شهرت زماني ،سارا آزادي چگيني ،رضا ،منظر،
عبدل ،قاسم،نزاكت ،ماهتاب ،ماهتواز ،اورانوس،
زينب ،سليمه و علي همگي با شهرت رشيدي
جهانبخش ،تيمور ،افسر ،طمراس(چوپانعلي)
غالمحسين ،همگي با شهرت نوروزي ،جان محمد،
حاج رضا ،حاجي محمد ،صمد همگي با شهرت
زبردست ،علي اكبر حسني ،صغري صفرپور ،ماه
بس روستا ،كاووس ،احمد ،چنگيز ،سالطون،
كتايون ،ماه پري ،فلك ،همگي با شهرت احمدي،
شاه پري رستمي ،درويش ،ابوذر ،پري ،معصومه،
وجيه ،همگي با شهرت عيان ،فاطمه نورسته،
صفدر  ،حيدر ،احسان ،ستار ،محسن ،كبري،

محبوبه ،را ضيه ،همگي با شهرت منصوري ،عنبر
محمودي ،ابراهيم ،داوود  ،حبيب ،حميد همگي
با شهرت قاسمي ،جمشيد ذوالفقاري ،رحمان
جوزي ،جهانزير قرهپور ،عباس ( حسين) حاجتي،
احمد كاظمي ،ابراهيم مروت ،ملت مرادي،
عزيزاله (عوض) چگيني ،سرخاب علي ،ارجعلي
چمنپرور،صفر صفري ،امير آقا بخشي ،مراد
(نصير) ،رضايي ،نواز جهاننيا ،قياس ذوالقدر ،قباد
مرادي ،محمدقلي هاشمي ،اكبر رضازاده ،قدرت اله
زماني ،الياس كيوان منش ،حسن و اسد فضلي،
علي قربان و شاه مراد هر دو رضايي چگيني ،اداره
آموزش و پرورش فيروزآباد و بانك كشاورزي
فيروزآباد ،سرمست ،الماس ،پرويز و مراد رشيدي
كريم و خداداد قاسمي ،منيژه ،سوريه ،عظيمه،
حوري ،مجيد حيدري ،محمد علي كوهستاني،
كوروش و آرش و فرجاهلل روستا سيدحسين
حسيني نسب ،منيجه زماني ،محمد جواد تاجيكي،
عبدالرسول رضا زاده ،جعفر شهبازي ،نسبر خانم
و عليرضا و فرجاهلل و خدامراد شهبازي احمد
رضا  ،ندا ،مختار ،جهانگير و محمد علي و خداداد

مختاري ،حيدرعلي ،شهاب الدين و شير محمد
صفري هوشنگ فرهنگ ،حسين ،توماج و احمد
بخشي ،حميد رحيم بيگي چگيني ،آيت اهلل،
سيفاله ،شيرافكن ،و غالم نوروزي چگيني ،عوض
قلي تقي پور ،اسحاق ذوالفقاري ،شكراله پناهي،
محمدعلي صادقي ،غالمعلي چرپانلو ،فرهاد اميري،
حسين ومريم صراحي ،زهرا ،كبري ،شهين تاج،
علي ،شقايق ،قاسم ،محمدعلي و محمديار صفر
پور ،رضا ،علي ،پروانه ،شهال ،و مهتاب صيرفي،
فريده ،طاهره ،حميده ،سكينه ،غالمرضا ،
غالمعباس ،فاطمه ،محمدعلي و ابراهيم راستي،
مسعود  ،زهرا ،عبدالمجيد ،هادي ،عليرضا فتحي،
جواد ،شمسي ،سيمين ،جمال و نسرين ،ژاله،
عليرضا زهرا و هايده كتابي ،چنگيز مروج ،مريم،
شكوه ،عبداهلل ،ابراهيم و عبدالعلي كاظمزاده،
سياوش ،بيژن و بهرام بهنام ،حوروش ،پريوش
و مهروش پرورش ،هجير ،فرانگيس و سرايل،
درنا ،آذرميدخت و حوري خسروي ،قباد و مريم
مرادي ،مراد رضايي چگيني ،هوشنگ كرمي ،زياد
ذوالقدر ،علي محمدي  ،عباس حاجتي ،احمدرضا و

سالطين احمدي ،پري رستمي قرقاني ،احمدعلي
كاظمي ،امامقلي هاشمي ،جاويد نوروزي ،رضا
زبردست ،صحنعلي كرم بخش ،لطفعلي و سعيد
جوزي ،شاميرزا كشاورزي تسليم شعبه دوم
دادگاه عمومي فيروزآباد فارس نموده است كه به
اين شعبه ارجاع و به شماره بايگاني 960199ثبت
و وقت رسيدگي آن تاريخ  1397/02/26ساعت
 10صبح تعيين شده است به علت مجهولالمكان
بودن خواندهها و همچنين به درخواست خواهان
پرونده و دستور دادگاه و تجويز ماده  73قانون
آئين دادرسي مدني مراتب يك نوبت آگهي
ميشود تا خوانده از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف
مدت يك ماه به دفتر اين دادگاه واقع در فيروزآباد
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم
دادخواست و ضمائم مربوطه را دريافت نموده و
در وقت ياد شده جهت رسيدگي حاضر گردد در
غير اين صورت وفق مقررات قانوني اتخاذ تصميم
خواهد شد .
منشي شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان
فيروزآباد  -قاسم كشاورزي م/الف351/
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انتصاب اعضای جدید
هیأت کشتی شهرستان

به گزارش میالد الرستان علی اکبر
عسکرپور ،پس از تصویب در نود و یکمین
جلسه هیأت کشتی شهرستان الرستان،
عبدالرضا راکعی ،حمید حدیدی ،جعفر
معقول ،کاظم اکبری ،حامد اکبری و
حسن امین پور را به عنوان اعضای هیأت
رییسه این هیأت تعیین کرد.
وی همچنین هومن اکبری را به عنوان
نایب رییس ،عبدالنبی عسکری زاده را به
عنوان دبیر ،نادر آگاه را به عنوان خزانه
دار ،داود عسکرپور را به عنوان مسوول
کمیته روابط عمومی و امور فرهنگی،
اکبر حاجب را به عنوان مسوول کمیته
انضباطی ،احمد حبیب نیا را به عنوان
مسوول کمیته مربیان ،سید محمد
قریشی را به عنوان مسوول کمیته داوران،
حکمت ا ...ملتفت و بیژن درویش بیگی
را به عنوان مسووالن کمیته استعدادیابی
و نخبه پروری ،دکتر محمود عسکرپور را
به عنوان مسوول کمیته پزشکی ،اسدا...
جکستانی را به عنوان مسوول کمیته
پیشکسوتان و غالمرضا ساالری و احمد
رضاپورمرادی را به عنوان مسووالن کمیته
اجرایی مسابقات منصوب کرد.
به گزارش ایپنا ،اعضای جدید هیأت
کشتی شهرستان الرستان به هیأت کشتی
استان فارس و اداره ورزش و جوانان این
شهرستان نیز معرفی شدند.

برگزاری مسابقات
دارت بانوان ادارات
شهرستان

به گزارش میالدالرستان ،مسابقات پرتاب
دارت به مناسبت دهه مبارک فجر با حضور
بانوان کارمند ،با حضور  40نفر از کارکنان
ادارات الرستان برگزار گردید.
این مسابقات ،ابتدا به صورت مجموع پرتاب
در دو مرحله محاسبه شد و در ادامه شش
نفر به دور دوم راه یافتند.
در این قسمت ،بازی ها از امتیاز فیکس
 101محاسبه و سه نفر برتر مشخص گردید:
مقام اول :زهرا سلطانی ازکمیته امدادخمینی
مقام دوم :پیمانه رستگار از فرودگاه
مقام سوم :مرضیه سجادی از آموزش و
پرورش
نفر چهارم :فاطمه زرین از فرودگاه
نفر پنجم :قبادی از دانشگاه آزاد اسالمی
نفر ششم:آسیه رئوفی از شهرداری
ارگان های شرکت کننده در مسابقه دارت:
کمیته امداد امام خمینی ،فرودگاه ،آموزش
و پرورش ،دانشگاه آزاداسالمی ،شهرداری،
آموزش عالی ،مسکن و شهرسازی ،اداره
ورزش و جوانان
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

خانم بهناز مريدي فرزند علياصغر به شرح
درخواستي كه به کالسه  1س شعبه اول این شورا
ثبت گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم
علي اصغر مريدي فرزند عباس به شناسنامه
 86صادره از در تاریخ در اقامتگاه دائمی خود
شهرستان بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم
منحصر است به
-1بهزاد مريدي فرزند علي اصغر ش ش 622
الرستان
-2محسن مريدي فرزند علي اصغر ش ش 477
الرستان
-3محمدرضا مريدي فرزند علي اصغر ش ش
 202الرستان
-4فرحناز مريدي فرزند علي اصغر ش ش 305
الرستان
-5فضيلت مريدي فرزند علي اصغر ش ش 326
الرستان
-6بهناز مريدي فرزند علي اصغر ش ش 451
الرستان فرزندان
-7شهناز ابدالوند فرزند گل محمد ش ش 177
الرستان همسر متوفي والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به
اين شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
ناصر فنوني  -رئيس شوراي حل اختالف شعبه
اول الرستان
م  /الف 1110 /
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با چشمهایی عمیق

آرام ،ساده ،نجیب ،با چشمانی
که دنیا را مبهوت کرده است،
با دستانی که قصه ابراهیم
علیهالسالم را تکرار میکند،
با دلی به وسعت آسمان و
اندیشهای به فراخنای درک
حقیقت ،روی صندلی نشسته
است .هواپیما روی زمین
مینشیند ،عبای سادگیاش را
روی دوش میاندازد ،امواجی
از دلهای مشتاق و آغوشهای
گشوده او را انتظار میکشند،
پلههای هواپیما پُلی میشود تا
او را به سیل جمعیت پیوند دهد.
آرام ،ساده ،نجیب ،با همان وقار
همیشگی؛ از پلهها که پایین
میآید ،زمین زیر پایش گل
میدهد .اشک شوق فرشتگان
را میشود دید .در چشمهایش
رازی است که دل را میلرزاند.
سیمایش آفتابی است که
اشعههای زاللش ،تمام مرزهای
ادراک انسان را درمینوردد.

آیت اهلل نسابه؛

بهشت زهرا علیهاالسالم
سالهاست قدمهای او را
انتظار میکشد .یارانش تشنه
کالم او ،گرد شمع وجودش
جمع میشوند .فضا در عطر
متبرک میشود.
نفسهایش
ّ
لحن ساده کلمات او دلها را
به آتش میکشد و تا عمق
روح و جان انسان نفوذ میکند.
ابرمردی که با نفوذ چشمهای
عمیق ،واژههای ساده ،دل
بیپروا و عزم پوالدینش تاریخ
را دگرگون کرد .ابر مردی که با
محمدی صلیاهللعلیهوآله
اعجاز
ّ
 ،بر جاهلیت ُمدرن شورید و
«بوی ساده خدا» را در مشام
انسان عصر آهن و فوالد منتشر
کرد .ابرمردی که تاریخ وامدار
اوست .ابرمردی که ارزش رفته
انسان را زنده کرد .ابرمردی آزادی و استقالل بر مرزهای تمام افسانههای حماسی تاریخ
که تکههای اراده ملت را به
حیثیت و شرف بنا کرد .ایران را از یادها زدود.
ّ
خرمی
هم پیوند زد و َس ّدی از جنس با نام خمینی اسطورهای شد که
عاطفه ّ

 11شهید انقالب اسالمی شهرستان جهرم
انقالب اسالمی ایران دارای ماهیتی
مخصوص و ویژه است که این انقالب را از
تمامی انقالبهای جهان ممتاز می کند که
دالیل اصلی این تمایز ،اسالمی و مردمی
بودن انقالب اسالمی است و ایمان قلبی و
عملی مردم سراسر خاک ایران و تالش ها
و رشادت های مردم همه شهرهای بزرگ
و روستاهایی است که در پیروزی انقالب
اسالمی نقش به سزایی داشتهاند.
و در این میان باید مردمان متدین و مذهبی
شهرستان جهرم را از پیشگامان این نهضت
به حساب آورد چون مردمان این کهنه
سرزمین ،تربیت یافتگان علمای بزرگ و
روحانیون بلند رتبه می باشند و سابقه
ی طوالنی در مبارزات علیه حکومتهای
ستم شاهی داشته اند که آن را بایست در
تاریخ جستجو کرد که دو چهره از مشروطه
خواهان این خطه :حضرت آیت اهلل العظمی
حاج سید عبدالحسین نجفی الری ـ رحمت
اهلل علیه ـ (طراح و پایه گذار حکومت
اسالمی و سرسلسه ی خاندان آیت اللهی)
و حضرت آیت اهلل آقا سید اسد اهلل موسوی
اصفهانی (حق شناس) ـ رحمت ا ...علیه ـ
(از مشروطه خواهان حاضر در مجلس هنگام
به توپ بستن مجلس) در جهرم زیسته اند.
و در انقالب اسالمی ایران به سال  1341که
نهضت آن به رهبری حضرت امام خمینی
ـ رحمت اهلل علیه ـ شروع شد مردم جهرم،
یکپارچه و همگی در تبعیت از روحانیت آگاه
خود با تظاهرات و راهپیمایی ها و مخالفت
ها و فداکاری ها و ایثارگری ها و خون دادن
ها ،رژیم پهلوی را در سراشیبی سقوط قرار
دادند و به رهبری خردمندانه علما و بزرگان
و روحانیون به خصوص دو نماینده حضرت
امام خمینی ـ رحمت اهلل علیه ـ در شهر
جهرم ،دو رهبر آزاده و انقالبی شهر :حضرت
آیت اهلل حاج سید ابراهیم حق شناس و

حضرت آیت اهلل حاج سید حسین آیت اللهی
شاگرد امام خمینی و امام جمعه فقبدجهرم
و با آگاهی بخشی های دیگر شاگرد امام
خمینی آیت اهلل حاج شیخ حسین شب زنده
دار با تقدیم  11شهید در دوران انقالب به
پیکر نحیف رژیم ضربه ی نهایی وارد کردند
و با خون پاک خویش فجر انقالب اسالمی
ایران و طلوع نظام مقدس جمهوری اسالمی
را اعالن داشتند .این علما مردم دالور این
سامان را این گونه تربیت نمود که برای به
دست آوردن استقالل خود از شهادت ،ترس
و باکی نداشته باشند .شهرستان جهرم که
یکی از دوازده شهر حکومت نظامی است
برخود می بالد که در دوران انقالب شهدایی
را تقدیم نموده است که با دالور مردی
های مردم انقالبی آن به صورت ماندگار در
صحیفه ی انقالب اسالمی ایران ثبت شده
است و با کمال افتخار و در نهایت با سقوط
رژیم پهلوی ،انقالب شکوهمند اسالمی ایران
در سراسر مملکت و سرزمین ایران از جمله
در شهر مذهبی جهرم با چنگ به ریسمان
والیت به ثمر نشست.و به فرمان رهبرکبیر
انقالب حضرت امام خمینی ـ رحمت اهلل
علیه ـ کمیته انقالب در جهرم نیز مستقر و
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران استقرار
کامل یافت.

شهدای انقالب اسالمی
شهرستان جهرم
1ـ شهیده معصومه زارعیان ،تولد:
 1339/4/14جهرم؛ شهادت 1357/1/10 :
جهرم.
2ـ شهید عبدالرسول مصلی نژاد ،تولد:
 1337/4/17جهرم؛ شهادت1357/5/11 :
جهرم.
3ـ شهید جهانگیر (عباداهلل)کارگر ،تولد:

باغ کوچکم  ،وطن

عطر دلانگیز حضور ،میوزد .به میزند ،دریافتم .بهار ،در راه
گمانم ،بهار ،در راه است .این را است و آمدنش این بار حتمی
از آوا ِز خوش پرندهها فهمیدم؛ از است! میتوان این ات ّفاق را،
آسمان که از همیشه آبیتر
است ،از رود ،که عاشقانه
به پیشواز میرود ،از گرمای
دلپذیری که خواب یخیِ ،
کوچه و خیابان را شکسته
است و از فرا ِر دزدانهی
برف ِ
های روی دیوار ،که
از شرم حضور ،قطره قطره،
میگریزد!
من این راز را از انتظار
شیرینی که در کوچه
کوچهی نگاهِ
شهر ،قدم

 1341/2/19جهرم؛ شهادت1357/5/29 :
جهرم.
4ـ شهید آهن علی مزدور دشتابی ،تولد:
 1337/10/23جهرم؛ شهادت1357/9/11 :
جهرم.
5ـ شهید بهروز کارگر فرد ،تولد1347/1/1:
جهرم ؛ شهادت 1357/9/13:جهرم.
6ـ شهید محمد اسدی،تولد1357/1/27 :
روستای موسویه (دهزیر) جهرم؛ شهادت:
 1357/9/27روستای موسویه (دهزیر)
جهرم.
7ـ شهید منصور محبوبی فرد ،تولد:
 1341/10/20جهرم؛ شهادت1357/10/8 :
جهرم.
8ـ شهید حسین اکبری ،تولد 1327 :خف ِر
جهرم؛ شهادت.1357/11/22 :
9ـ شهید قنبر علی استادی بابا عربی ،تولد:
 1331/10/7علویه(باباعرب) جهرم؛ شهادت:
 1357/11/23جهرم.
10ـ شهید احمد (محسن) فانی ،تولد:
1345/12/15جهرم؛ شهادت1357/11/23 :
جهرم.
11ـ شهید علی اکبر امیرحمیدی ،تولد:
1333/3/5جهرم؛ شهادت1357/11/23 :
جهرم.
درود و سالم و صلوات خدا بر تمامی
شهدای انقالب اسالمی شهرستان جهرم
که به موال و مقتدایشان حضرت اباعبداهلل
السالم ـ اقتدا کردند و با
الحسین ـ علیه ّ
سرودن غزل شهادت به او پیوستند.
و امید است مورد پذیرش درگاه ربوبی و
ِ
مطالعات انقالب
عالقمندان
عنایت و توجه
ِ
اسالمی شهرستان جهرم قرار گیرد.

از بیتابیِ لحظههایی که برای
درک حضورش ،دقیقه شماری
میکنند ،فهمید!
ای باغ پاییززدهی تاریخ! پلک
بگشا و کوچ زمستان را به تماشا
بنشین؛ نفس بکش و ریههایت را
از بوی بهار لبریز کن؛ قیام کن و
ِ
بازگشت بهار
با تما ِم سر ْوهایت،
را جشن بگیر!
امروز ،رو ِز به ُگل نشستنِ
غنچههای پرپ ِر توست .قیام کن و
برفهای تعلّق را از شانههایت،
ِ
جسارت هیچ
بتکان! دیگر
دستی ،برای قطع نهالهای
کوچک ،قد نخواهد
کشید و گلهای
نورس و

مجیدرضا جهان مهین

مدیر مرکز جهرم شناسی

نوشکفتهات را نخواهد چید!
دیگر قیام سبز هیچ جوانهای در
خاک مدفون نخواهد شد و هیچ
گیاهی به جرم رویش ،محکوم!
پلک بگشا ،نفس بکش؛ باغ
کوچکم و قشنگم ـ وطن ـ!
بلند شو و لحظه لحظه
شکوفاییات را ـ با گل و لبخند ـ
به تماشا ،بنشین.
خوش باش! که از این لحظه به
بعد ،صدای هیچ «کالغی»ِ ،دل
شاخههایت را نخواهد لرزاند و
آهنگ قدمهای هیچ «تَبری»،
آرامش درختانت را نخواهد
آشفت!
نفسهای
رایحهی
این
«مسیحاییِ » بهار است که در تار
و پود جانت میپیچد و زندگی
را میهمان پیکرت میکند؛ تا
برای همیشه ،باقی بمانی و
تقدیرت ،تا ابد ،شکوفایی
و بالندگی باشد!
خدیجه پنجی

حه
ف
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خوشال ا ِِّسن َگپ و َكيدو ِ
ك ُاندِ ش

مرد منبرهای آتشین روزهای انقالب الرستان

به گزارش میالد الرستان به نقل از شیرازه،
آیت اهلل نسابه در دوران انقالب و سال ها
پیش از آن ،بنا به گواهی تاریخ به شدت با
نیروهای سرکوبگر رژیم درگیر بوده و دائما
در سخنرانی های خود از دهه چهل تا پنجاه
به آنان حمله و انتقاد شدید می نمود.
این مسئله باعث شد تا ایشان در طی دوران
مبارزه  ،ممنوع المنبر و تبعید شوند«.آیت
ا ...حاج سید محمد حسین نسابه» که بنا
به تصریح کتبی و شفاهی حضرت آیت
ا ...العظمی حاج سید عبدالعلی آیت اللهی
و حافظه تاریخی مردم منطقه  ،موتور
انقالب اسالمی در الرستان بوده و اقدام به
سازماندهی مردم و انقالبیون می کرد.
ایشان در یکی از سخنرانی های خود که
بعد از شهادت شهیدان طاهری  ،رستگار و
خلیل زاده در جمع پرشور مردم و جوانان
الرستان ایراد شد ضمن انتقاد شدید از
ارتش شاهنشاهی (به عنوان نماد سرکوب

مردم توسط رژیم طاغوت ) که در منطقه
خلیج فارس تبدیل به حافظ منافع آمریکا
و غرب شده و در داخل نیز نقش سرکوب
مردم را به عهده گرفته بود ،اقدام به
تهدید نیروهای امنیتی و نظامی رژیم شاه
می نمایند و در سخنرانی خود خطاب به
مسئولین امنیتی رژیم طاغوت  ،با شجاعت
می گوید ... :اگر عوامل و مسببین وقایع
خونین الر را مواخذه و مجازات نکنید ،
مجازات خواهید شد ...
البته دستگاه های رژیم در صدد ایجاد
مشکالت بیشتری برای ایشان بودند که
بنا به اسناد افشا و منتشر شده ی پس از
پیروزی انقالب اسالمی  ،مشخص گردید
که یکی از عوامل نگرانی و تردید آنان در
برخورد بیشتر با آیت اهلل نسابه ،ترس از
محبوبیت خانوادگی و حمایت مردمی از
ایشان در منطقه بوده است.

همگام با دریا

و ایمانشان را چون کوه ،استوار
خیل مشتاقان،
میکرد .حاال
ِ
ِ
کوچک به هم
چون جویبارهای
پیوسته ،دریایی به وجود آورده
بودند که دستگاه ظلم را در خود
میبلعید ،دستگاهی که قرنها ساقه
نهالهایِ اعتراض و قیام و عدالت خواهی
را با تبر ستم ،شکسته بود و حاال ریشهها
از خواب تاریخی خود بیدار شده و به هم
گره خورده بودند و از عمق خاکهای تیره
جهل و تاریکی سر بر آورده بودند و فریاد
میکشیدند ،تا بهار دیگری را درطلوعی دیگر
به تماشا بنشینند ،بهاری که سرشار بود از
گل و آواز پرنده و رنگین کمان و شکفتن و
رستن و پویایی .در آن روزها و شبها ،جنگلی
از درخت و پرنده به راه افتاده
بود تا
خز ا ن
را برای
همیشه
از مرزهای
این سرزمین بیرون
کند .جنگلی که از هر گوشه آن،
چشمهای میجوشید و درختهای جوانش به
حفاظت از حریم بهار برمیخاست.
در آن روزها و شبهای دهگانه ،دلها یکی
بود« ،کلمه» یکی بود ،هدف یکی بود و
امام یکی بود تا مردم تجلّی درخشانترین
معنای وحدت را در خود و با خود بیابند،
و پرشورترین روزهای همدلی و برادری ،و
شور و اشتیاق را در تاریخ این سرزمین ،به
یادگار بگذارند.
محمدسعید میرزایی

آن روزها ،روزهای استغاثه و شهادت بود .آن
شبها شبهای قیام و تکبیر بود .مردی به
میان خیل عاشقان و جانبازان آمده بود که
خود سر حلقه عشاق جهان بود .باغبانی
به آبیاری گلهای تشنه باغ انقالب
آمده بود تا این باغ ،سبز و پر
طراوت بماند و
عطر گلهای آن،
در دور دستترین
نقاط جهان بپیچد
و قلب آزادگان
دنیا را بنوازد؛ و
چنین بود که شمیم
معنویت انقالب ،با نام
نورانی امام ،جهان را به
تسخیر درآورد.
آری ،در آن
هر
شبها،
گره
مشت
خوردهای به
ستا ر ه ا ی
نو ر ا نی
میمانست.
به
که
ستیز با
ظلم و ظلمت
آمده بود .هر تکبیری ،کاخهای
ستمگران را به لرزه درمیآورد.
مردی در میان مردم بود که
دلهاشان را قوی میساخت

بوى بهاران
ماندن
واماندن است؛
و رفتن ،رسيدن...
او آمد و اين را به ما گفت و خود
ـ موسى وار ـ بر شبزدگان كوه
طور ،برآشفت .عصايى در مشت و
كولهبار دين و دانش ،بر پشت.
زمين ،شوق و شورى ديگر گرفت
و زمان ،با فغان عندليبان ،نغمهاى از
سر.
انفجار تاريخ؛ زالل خون پاك خاكيان و
ترن ّم قصيدههاى حنجرههاى افالكيان ،در
بيشههاى پريشان بىباران اقليم شب گساران!
گي ِو زمان ،طلسم بسته ديوان روزگاران را
شكست .از آسمان نگاهش هزار هزار ستاره
در گلشن فردا نشستُ .رخَ ش چونان هور و
پيامش زاللتر از نور.
زمان رسيد و دستهايى از جنس آسمان بر
زخمهاى كهنه شهر شب ،عطر مرهم نشانيد.
سرو ِد سبز رود را به كف با ِد صبا نهاد و نويد
شكفتن را در سرزمين شقايق گو ِن شاهدان،
سر داد.
آن مهربان آفتاب را گفت و آب و آينه را؛ و
مسيحاتر از مسيح ،همدوش موسى ،خروش
نيل را بر پيكر فرعونيان آشفت .و زَمهري ِر
بهمنِ پيروز ،بهاران شد؛ بوستان .عط ِر سحر،

ش اُندِ ش نايب مهدي اَايرون
َخ ْ
وجودت الزم اَند اَي نور ايمون
َندم
ا ََمي ُمو عاشق
ديدارت ا َ
ُ
بس عهد و پيمون
ا ََمش با تو ُم ِّ
خوشال ا ِِّسن َگپ و َكيدو كِ اُندِ ش
تو غربت تَز َبرند مونند زِ ندون
ِسمت از ا ََمهِ ُدنيا َا َدر چو
تو ا ُ
طرفدارت ُبدِ ن كل ُمسلمون
ُ
ُچ ِن يك َچشمهِ ا َِو ُزالل ِش
ُخروشونِش تو مثل رود َجيحون
ِبشو دنياي ُظلمت از وجودت
تاج قارون
اَباد آ ِد تو تخت و ِ
ل ِوير شاه ُخ وا َكت تا تو اُندِ ش
فِرار ا ِ
ُشك ُچ ِن روبا از ايرون
گِريغ ا ِ
ُشك ُمدي كِ ُبت شبورند
اكاخ پهلوي تود َزت شبيخون
َرچ كه اَندِ ن
امش ُپك ُپك ُبدِ ن ا ِ
ُش ُگم كِ راه كوچي و خيابون
هلل
سِ الح حق ت ََد َسند آيتا
توكل با خدا اُندِ ش اَميدون
تو ِ
نيسش از ُدم َكسب حكومت
تو اُت َنووي اَدنيا گنج قارون
خدا ا ُ
ِفظت ُبكن عمرت َوجا بو
بدسن شرق و غرب از كارت حيرون
وس ي تو (مخلص) اُيگت شعر الري
ُ
كه دشمن ِب ْش ُن ِو وابو پريشون
جعفر روئينا الري
نتوان گفت كه اين قافله واميماند

نتوان گفت هك اين اقفله واميماند
خي
خسته و خُفته از اين ل جدا ميماند
اين رَهي نيست هك از خاطرهاش ياد كني

اين سفر ه مرَهِ اترخي هبجا ميماند

داهن و دام رد اين راه فراوان اما
شميم رهايى،
روح خدايى ،بوى
خوش آشنايى و ...همه
را ،تنها داشت.
به خشكسالى مجال ندهيم!
زمان رسيد .بغض آسمان تركيد و زمين،
فرياد هستى را شنيد .خورشيد در ميهمانى
ماهترين همسايه اسفند ،جامه گلگون شكوه
و شعور پوشيد .آفتاب تابيد و از قلب هر
شهيد ،درختى روييد.
شرممان باد ،اگر چون ابرها نباريم؛
اگر بگذاريم شاخهاى ـ تنها ـ عريان بماند؛
ِ
خاك خوب خدا،
و در پهنه
حتى يك بيابان،
ما را به خشكسالى بخواند!
مهدى خليليان

مرغِ دلسير زِ ره دام راه ميماند

ميرسيم آخر و افساهن ی واماندنِ ما
هم
چو داغي هبدلِ حادهثاه ميماند

بيصدا رت زِ سكوتيم ،ولي گاهِ خروش

نعره ی ماست هك رد گوشِ شما ميماند

بِويد اي دلتان نيمه هك رد شيوه ی ما

مرد با ره هچ سِتم ،ره هچ بال ميماند
محمدعلی بهمنی

ص

چگونگی نگهداری از باقی مانده گوشت
ذخیره کردن مرغ

ذخیره کردن گوشت گوسفند

ذخیره کردن ماهی

ِ
گوشت مرغ را از استخوان های آن
جدا کرده ،سپس با یک سلفون
(محافظ) ،گوشت و استخوان ها
را به طور جداگانه بپوشانید .بعد
فویل را دور گوشت بپیچید .با این
روش می توانید آن ها را به مدت
سه ماه در فریزر نگه داری کنید؛
به یاد داشته باشید که آن ها را با
گوشت های نپخته در یک طبقه
داخل فریزر قرار ندهید .می توانید
از آن در تهیه غذاهایی مانند
کاری مرغ با هل ،سوپ مرغ و
ذرت ،ساالد مرغ با چاشنی هویج
و سیب استفاده کنید.

ِ
گوشت باقی مانده را از استخوان
جدا کنید .فویل را دور گوشت
پیچیده و هنگام استفاده آن
را برش دهید .بگذارید گوشت
کام ً
ال خنک شود ،سپس آن را
فریز کنید .این نوع گوشت ها را
می توانید به مدت یک تا سه روز
در یخچال و به مدت سه ماه در
فریزر نگه داری کنید ،همچنین
می توانید از آن در تهیه غذاهایی
مانند هوموس با گوشت ،پای
گوشت و سیب زمینی استفاده
کنید .از استخوان های گوسفند
نیز می توانید برای تهیه استاک
استفاده کنید.

ماهی را در یک ظرف پالستیکی
گود قرار داده ،د ِر آن را ببندید یا
درون بشقابی گذاشته و با سلفون
روی آن را کام ً
ال بپوشانید و طبقه
آن را در فریزر از غذاهای نپخته
مجزا کنید؛ دقت کنید که قبل از
قرار دادن آن در یخچال یا فریزر،
ماهی باید کام ً
ال خنک باشد.
ماهی را می توانید به مدت یک تا
دو روز در یخچال و تا سه ماه در
فریزر نگه داری کنید .همچنین
می توانید در غذاهایی مانند پای
سالمون ،پاستا با ماهی ،ساالد و
کیک ماهی استفاده کنید.

ذخیره کردن گوشت گاو

رازهای صرفه جویی در هزینه خرید لباس
برای شما هم بارها اتفاق افتاده است که بعد
از یک خرید اساسی رضایت الزم را از نتیجه
نداشته اید.

 -1لیست خرید لباس و وسایل ضروری را
تهیه کنید:

اشتباهات رایج در شستن ظرف ها

استفاده از سینک ظرفشوییآلوده یا ماشین ظرفشویی کثیف

شما ظروف کثیف را در سینک
ظرفشویی یا ماشین ظرفشویی می
شویید اما بیشتر اوقات فراموش
می کنید خود ِ سینک یا ماشین
ظرفشویی را تمیز کنید .سینک
ظرفشویی و ماشین ظرفشویی باید
به طور مرتب تمیز شوند تا ظروفی
که در آن قرار می گیرند از انچه که
هستند کثیف تر نشوند.
میکروب هایی که در سینک یا
ماشین ظرفشویی ساکن هستند ،به
ظرف ها منتقل می شوند و آشپزی
کردن و غذا خوردن با استفاده از
ظروف کثیف باعث می شود دیر یا
زود مریض شوید .بعد از شستشوی
ظروف ،سینک ظرفشویی را هر روز
با جوش شیرین و سرکه یا با نمک و
سرکه تمیز کنید .برای تمیز کردن
ماشین ظرفشویی ظرفی را با سرکه
ی سفید پُر کرده و در آن قرار دهید
و با گرم ترین درجه آن را روشن
کنید .سرکه به عنوان عاملی آنتی
باکتریال عمل می کند .این کار را
هفته ای یکبار انجام دهید.
-استفاده ی زیاد از شوینده

استفاده ی زیاد از شوینده ،مثال
مایع ظرفشویی ،یک اشتباه بزرگ
دیگری است که خیلی ها مرتکب
می شوند.
استفاده ی زیاد از شوینده هنگام
شستن ظروف یعنی اینکه مجبور
هستید برای آبکشی آنها آب
فراوانی مصرف کنید و این چیزی
جز هدر دادن آب نیست .اگر از
ماشین ظرفشویی استفاده می
کنید ،شوینده ی زیاد می تواند
باعث کدر شدن ظرف های تان
شود ،چون شوینده به طور کامل از
روی ظروف آبکشی نخواهد شد و
در نهایت غذایی که در این ظروف
سرو می کنید با این مواد آغشته
شده و وارد بدن تان می شوند.
برای شستشوی درست ظروف

گوشت باقی مانده را از استخوان
جدا کرده و به قطعات کوچک
برش داده و در یک ظرف
پالستیکی دردار بریزید .اجازه
دهید تا گوشت کام ً
ال خنک شود.
می توانید آن را به مدت دو تا
سه روز در یخچال و به مدت سه
ماه در فریزر نگه دارید .همچنین
می توانید در غذاهایی مانند
پای گوشت ،ساالد گوشت ،بیف
استراگانف ،خوراک قارچ و گوشت
استفاده نمایید .از استخوان های
گوشت گاو نیز می توان برای تهیه
استاک استفاده کرد .دقت داشته
باشید که آن ها را به طور جداگانه
در فویل بپیچانید و فریز کنید.
آشپزخانه بکار می برید برای خشک
کردن ظرف ها استفاده کنید .برای
خشک کردن ظروف همیشه یک
حوله ی تمیز و جدید بردارید و بعد
از هر بار استفاده آن را در ماشین
لباسشویی بیندازید .به جای حوله
می توانید آبچکان استفاده کنید.
آبچکان با نگه داشتن ظروف اجازه
می دهد جریان هوا آنها را خشک
کند.

حتما با خود می گویید که این حرفها شعار
است و بدون لیست هم می توان یک خرید
خوب را انجام داد اما سایت فوربس در گزینه
های پیشنهادی اش داشتن لیست خرید را در
درجه اول است .داشتن یک لیست خرید شما
را از خرید لوازم غیرضروری باز می دارد.
 -2برای خرید لباس بودجه تعیین کنید:

برای داشتن یک خرید خوب و به صرفه نباید
بدون تعیین هزینه و بودجه پیش بروید .زمانی
که  100هزار تومان برای خرید یک مانتو
تعیین کرده اید پس  101هزار تومانش نکنید.
 -3زمان مناسب برای خرید لباس را
انتخاب کنید:

با تغییر فصل ،همیشه فروشگاه های بزرگ و
مراکز خرید اجناس و پوشاک فصل گذشته
را تا چند روز حراج می کنند .از این فرصت
حتما استفاده کنید چرا که اگر در این زمان
های خاص سال درست و با کیفیت خرید
کنید پس عالوه بر صرفه جویی در هزینه
صاحب یک سری لباس های زیبا خریداری
کرده اید.
 -4در این زمان ها خرید لباس ممنوع:

در حین خرید اگر به یکی از این شرایط
رسیدید خرید را متوقف کنید چرا که عالوه بر
نداشتن یک خرید خوب خودتان را نیز خسته
کرده اید .اگر در زمان خرید گرسنه شدید ،

تماس فوری داشتید و یا اینکه کاری را که
فراموش کرده بودید به یاد آوردید خرید را
متوقف کنید و به ادامه کاری که ضروری تر
است بپردازید.

 -5گول حراجی ها را در خرید لباس و
وسایل دیگر نخورید:

در یکی از گزینه های پیشنهاد شده گفتیم که
فرصت حراج ها را غنیمت بشمارید اما ریز بین
باشید و خرید لباس ها و وسایل غیر ضروری
را انجام ندهید چون اگر نگاهی داخل کمد
لباس و کشوهای دراورتان بیاندازید هستند
لباس ها و وسایلی که از یک حراجی خریداری
کرده اید اما مورد نیازتان نبوده و بی مصرف
مانده است.
 -6در خرید لباس جسارت داشته باشید:

اگر وارد مغازه ای شدید و به دلیل جو موجود
در فروشگاه نتوانستید با دقت لباس مورد
نظرتان را برانداز کنید خرید خوبی نخواهید
داشت.
در مزان خرید به خوبی لباس را زیرو رو کنید
و با دقت به پشت و روی لباس نگاه کنید
چرا که ممکن است بعد از خرید لباس متوجه
نقص یا ایرادی در لباس ببینید
 -7با صبر و حوصله خرید لباس را پیش ببرید:

اگر عجوالنه و یا با بی حوصلگی خرید کنید
 80درصد احتمال نارضایتی از نتیجه خرید
برای شما وجود خواهد داشت .اگر قصد یک
خرید مناسب با صرف جویی در هزینه ها را
دارید پس دقت کافی راز مهمی در این مسیر
است.

-انباشته کردن ماشین ظرفشویی

کافیست از آب داغ و کمی شوینده
استفاده کنید .همچنین از مصرف
شوینده هایی که حاوی سفید
کننده ،تری کلوزان و یا سایر
ضدعفونی کننده های قوی هستند
اجتناب کنید زیرا می توانند ابَر
میکروب یا سوپر باگ هایی مقاوم
به دارو ایجاد کنند.
پیش از شستن ظرف ها آنها راآبکشی نمی کنید

خیلی معمول است که تکه های
غذا در ظرف باقی بماند ،اما قرار
دادن ظرف ها با همین وضعیت در
ماشین ظرفشویی اصال کار درستی
نیست.
خیلی مهم است که حتما قبل
از گذاشتن ظروف در ماشین
ظرفشویی آنها را از خرده غذای
باقیمانده پاک کنید .این کار باعث
می شود ماشین بهتر کار کند .ضمنا
جلوی رشد باکتری ها و میکروب
ها در داخل ماشین را می گیرد و
به تمیز ماندن آن کمک می کند.
حتی اگر ظرف ها را با دست می
شویید ،ابتدا با آب آنها را آبکشی
کنید تا کارتان هم کمتر شود و
سینک تان هم کثیف نشود.
-استفاده از اسفنج آلوده

استفاده از اسفنج آلوده هم اشتباه
دیگری است که خیلی از ما هنگام
شستشوی ظروف مرتکب می شویم.

رونوشت آگهي حصر وراثت

آقاي بهيار كاظمي داراي شماره شناسنامه  1598متولد
 49/3/10به شرح دادخواست به کالسه  96002از
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان عبداله كاظمي به شناسنامه
شماره  1860در تاریخ  96/5/31در اقامتگاه دائمی
خود بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه
عبارتند از:
-1متقاضي /متقاضيه با مشخصات فوقالذكر بهيار كاظمي
ش ش 158
-2همت علي كاظمي به شماره شناسنامه  1599ت ت
 1350صادره از حوزه شيراز
 -3علي قربان كاظمي به شماره شناسنامه  228ت ت
 1345صادره از حوزه فيروزآباد
-4علي يار كاظمي به شماره شناسنامه  310ت ت
 1348صادره از حوزه فيروزآباد
-5آفتاب كاظمي به شماره شناسنامه  309ت ت
 1346صادره از حوزه فيروزآباد
-6خانم سلطان كاظمي به شماره شناسنامه  227ت ت
 1344صادره از حوزه فيروزآباد
-7شهال كاظمي به شماره شناسنامه  535ت ت 1354
صادره از حوزه فيروزآباد
-8خوش آواز كاظمي به شماره شناسنامه  1600ت
ت  1352صادره از حوزه شيراز فرزندان متوفي وال غير...
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 شوراي حل اختالف تقدیم نمايد .بديهي است پس از
انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد.
قاضي شعبه دوم شوراي حل اختالف شهرستان فيروزآباد
م/الف352/

اسفنجی که فکر می کنید تمیز و
مناسب ظرف شستن است ،منبع
میکروب هاست که ظروف تان را
نه تنها تمیز نمی کنند بلکه آلوده
هم می کنند .وقتی بعد از اتمام
کار شستشوی تان اسفنج خیس
را همانطور رها می کنید ،میکروب
ها و باکتری ها در آن شروع به
رشد کردن می کنند .بنابراین
سعی کنید اسفنج ظرفشویی تان
را تا جایی که امکان دارد تمیز
نگه دارید .می توانید بعد از هر بار
استفاده آن را با مایع آنتی باکتریال
بشویید و آن را در آفتاب بگذارید
تا خشک شود .همچنین می توانید
اسفنج مرطوب را به مدت  30ثانیه
در مایکرویو بگذارید .ضمنا توصیه
می کنیم از اسفنج های پالستیکی
استفاده نکنید چون سخت تر تمیز
می شوند .سعی کنید از اسفنجی
استفاده کنید که با الیاف طبیعی
درست شده باشد.

-نشستن حوله های خشک کن

اگر ظرف ها را با دست می شویید،
احتماال بعد از شستشو آنها را با
حوله خشک می کنید .استفاده از
حوله کار خوبی است ،اما اگر حوله
مرطوب باشد یا تمیز نباشد پس
اشتباه بزرگی مرتکب خواهید شد.
شما نباید حوله ای را که برای
خشک کردن دست ها یا کانتر

اگر عادت دارید ظروف زیادی را در
ماشین ظرفشویی تان بچپانید باید
این عادت را کنار بگذارید.
انباشته کردن ماشین ظرفشویی
باعث می شود ماشین نتواند
کارش را درست انجام بدهد.
حتی گرانقیمت ترین ماشین های
ظرفشویی هم نمی توانند ظروفی
را که بهم چسبیده اند خوب
تمیز کنند .ضمنا ،اگر ظروف تان
بسیار شکننده باشند و خیلی بهم
بچسبند ،احتمال شکستن ها زیاد
خواهد شد .همیشه بین ظروف
فضای کافی باقی بگذارید تا آب به
خوبی جریان پیدا کند.
ظروف چوبی را هرگز داخل ماشین
ظرفشویی نگذارید
ظروف چوبی را مدت طوالنی در
آب نخیسانید ،فورا آنها را بشویید
تا ترک نخورند و باد نکنند.
برای ماشین ظرفشویی از آب
داغ استفاده کنید .حتی وقتی که
ظروف را با دست می شویید آب
را تا جایی که برای تان قابل تحمل
است داغ کنید.
قاشق و کارد و چنگال هایی را که
دسته های سفت و محکم ندارند در
ماشین ظرفشویی نگذارید.
شستن کاردها با دست باعث می
شود تیز بمانند و به دسته ها و
حاشیه های شان آسیبی نرسد.
برای تمیز کردن تخته های چوبی
از آبلیمو و نمک استفاده کنید.

رونوشت آگهي حصر وراثت

آقاي هومان هاديزاده داراي شماره شناسنامه  1266متولد  1343/9/8به شرح دادخواست به
کالسه  960004از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان افراسياب هاديزاده به شناسنامه شماره  1043در تاریخ  96/4 /24در اقامتگاه دائمی
خود بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
-1متقاضي /متقاضيه با مشخصات فوقالذكر
-2هومان هاديزاده به شماره شناسنامه  1266ت ت  43/9/8صادره از حوزه  4شيراز
-3بهرام هاديزاده به شماره شناسنامه  7258ت ت  50/11/17صادره از حوزه فيروزآباد
-4بهمن هاديزاده به شماره شناسنامه  40ت ت  52/2/10صادره از حوزه فيروزآباد
-5عليرضا هاديزاده به شماره شناسنامه  220ت ت  59/7/1صادره از حوزه فيروزآباد
-6خسرو هاديزاده به شماره شناسنامه  1398ت ت  47/4/30صادره از حوزه شيراز
-7ارسالن هاديزاده به شماره شناسنامه  2440307351ت ت  72/10/29صادره از حوزه
فيروزآباد
-8ثريا هاديزاده به شماره شناسنامه  1397ت ت  45/6/4صادره از حوزه شيراز
-9سميه هاديزاده به شماره شناسنامه  513ت ت  64/4/18صادره از حوزه فيروزآباد
-10فرخنده هاديزاده به شماره شناسنامه  2440073873ت ت  68/9/26صادره از حوزه
فيروزآباد
-11ناهيد هاديزاده به شماره شناسنامه  4544ت ت  66/10/4صادره از حوزه فيروزآباد
-11ليال هاديزاده به شماره شناسنامه  9347ت ت  55/1/1صادره از حوزه فيروزآباد
-12پريوش هاديزاده به شماره شناسنامه  9348ت ت  56/12/2صادره از حوزه فيروزآباد
-13مهوش هاديزاده به شماره شناسنامه  375ت ت  61/5/20صادره از حوزه فيروزآباد
فرزندان متوفي
ي نژاد به شماره شناسنامه  1144ت ت  22/3/2صادره از حوزه شيراز همسر
-14سودابه هاد 
متوفي
-15احترام موصلو به شماره شناسنامه  12ت ت  43/7/2صادره از حوزه شيراز همسر متوفي
وال غير...
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 شوراي حل اختالف تقدیم نمايد .بديهي است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد.
رئيس شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان فيروزآباد
م/الف349/

از بین بردن بوی بد یخچال
حتما شما هم با این موقعیت ناخوشایند
مواجه شدهاید که در یخچال را باز میکنید
تا برای خودتان یک غذای خوشمزه درست
کنید ،ولی ناگهان با بوی بدی مواجه
میشوید که نمیدانید منشأ آن چیست.
 .۱یخچال را بادقت تمیز کنید
ممکن است سخت باشد ولی باید حتما این
کار را انجام دهید .داخل یخچال را نگاه
کنید و هر چیزی که درحال فاسدشدن
است یا هرچیزی که طی  ۵روز آینده آن
را مصرف نخواهید کرد دور بریزید .مواد
باقیمانده را در جای خنکی قرار دهید ،روی
آنها را با یخ بپوشانید و یخچالتان را از برق
جدا کنید .موقع تمیز کردن ،همهی قفسهها
را پاک کنید ،کشوها را بیرون بیاورید و در
سینک ،خیس کنید و تمام فضای زیر
کشوها را تمیز کنید .دیوارهها و کف یخچال
را هم فراموش نکنید.
 .۲از شویندههای طبیعی و غیرشیمیایی
استفاده کنید
بهتر است تا حد ممکن از مواد شیمیایی
کمتری استفاده کنید .خوشبختانه
تمیزکنندههای طبیعیای وجود دارد که
میتوانید بهسادگی آنها را در خانه بسازید.
نصف فنجان جوش شیرین را در آب گرم
حل کنید و با آن تمام سطوح یخچال را
بشویید .برای اینکه همهجای یخچال
سفید و درخشان شود ،میتوانید از ترکیب
سرکهی سفید و آب هم استفاده کنید.
 .۳بوی بد قفسهها را از بین ببرید
میتوانید برای جلوگیری از بوی بد یخچال،
یک جعبه جوش شیرین در آن بگذارید و د ِر
آن را تا زمانیکه بوی بد از بین برود ببندید.
همچنین میتوانید روی یک سینی ،جوش
شیرین بریزید تا تمام بوهای بدی را که بعد
از تمیزکردن یخچال همچنان در آن باقی
مانده ،به خودش جذب کند .هر قدر سینی
بزرگتر باشد ،کار سریعتر انجام میشود.
فقط حواستان باشد بعد از اتمام کار حتما
جوششیرینها را دور بریزید .همچنین
میتوانید نصف فنجان جوش شیرین را با
یک قاشق غذاخوری وانیل مخلوط کنید تا
بوهای تندتر و ماندگارتر را هم از بین ببرید.
راههای دیگر استفاده از قهوهی خشک،
سرکهی سفید ،زغال چوب یا حتی یک
کاسه جو است! میتوانید این مواد را در
قفسههای مختلف بگذارید تا تمام بوها را
به خودشان جذب کنند .در این حالت دمای
یخچال را روی کمترین مقدار بگذارید و د ِر

یخچال را ببندید .طی چند روز ،تمام بوها
از بین میروند.
حاال که یخچال تمیز شده باید این کارها را
انجام بدهید:
 .۴غذاهای تازه را دمدست و جلوی دید
بگذارید
اگر یادتان میرود میوهها و سبزیهای تازه
را بهموقع مصرف کنید ،آنها را در کشوها
نگذارید! آنها را در قفسهی باالیی بگذارید
تا با باز کردن د ِر یخچال آنها را ببینید.
اینطوری قبل از خرابشدن ،آنها را مصرف
کردهاید و از اسراف هم جلوگیری میکنید.
 .۵از ظروفی استفاده کنید که داخل آنها هوا
نفوذ نمیکند
باقیماندهی پیتزا را با ظرف مقواییاش
داخل یخچال نگذارید ،ساندویچ را با
برگهی دورش در یخچال نگهداری نکنید
و کاسههای سس و مواد دیگر را بهصورت
سرباز داخل یخچال قرار ندهید .همهچیز
را در ظروفی بگذارید که هوا به داخلشان
نفوذ نکند .این کار عالوه بر اینکه باعث
فاسدشدن دیرهنگام مواد غذایی میشود،
از بو گرفتن یخچال هم جلوگیری میکند.
 .۶روی غذاهای باقیمانده تاریخ بگذارید
این کار کمک میکند تا یادتان بماند که این
دوشنبه پیتزا خوردید یا دوشنبهی پیش؛ به
این ترتیب ،میتوانید غذاخوردنتان را بهتر
کنترل کنید .عالوهبراین میدانید که فالن
غذا چند روز داخل یخچال مانده و باید آن
را بخورید یا اینکه روانهی سطل زبالهاش
کنید.

حه
ف
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کاربردهای جالب
دهان شویه
در حالی که از دهانشویه ها برای پاکسازی و از
بین بردن میکروب های داخل دهان استفاده
می شود  ،به طرز شگفت اوری برای کاربردهای
دیگری بسیار مناسب و مطلوب است و می توانید
از آن استفاه نماید .
از آنجا که دهان شویه ها خواص آنتی باکتریال
دارند  ،می توانند در پاکسازی و میکروب زدایی
برخی از قسمت های مختلف خانه هایمان موثر
باشند.
شما می توانید از دهانشویه ها برای پاکسازی و
میکروب زدایی ماشین لباس شویی ،توالت ها ،
تمیز کردن سینک ها و حتی می توانند برای گل
های قطع شده مناسب باشند.
کاربرد دهانشویه برای تمیز کردن ماشین لباس
شویی
برای تمیز کردن ماشین لباسشویی  ،می
توانید یک فنجان دهان شویه را داخل ماشین
لباسشویی بریزید و سپس ماشین لباسشویی را
روشن کنید و اجازه دهید چند دور بچرخد  .آنتی
سپتیک (  ) antisepticکه یک ضد عفونی
کننده قوی می باشد  ،می تواند باعث تمیزی و
میکروب زدایی ماشین لباسشویی شود .
کاربرد دهانشویه در میکروب زدایی توالت
برای میکروب زدایی سرویس بهداشت می توانید
یک فنجان دهانشویه را داخل توالت بریزید و
سپس به مدت  30دقیقه اجازه دهید تا در توالت
باقی بماند  .سپس از برس استفاده نمایید و کامال
آنرا تمیز کنید  .اینک توالت شما کامال تمیز می
باشد و از عاری از هرگونه میکروب می باشد .
پاکسازی سینک
برای پاکسازی سینک های پر از جرم می توانید
از یک فنجان دهان شویه استفاده نمایید و کاری
که شما باید بکنید عبارت است از یک فنجان
دهان شویه را در داخل سینک بریزید و اجازه
دهید به مدت  30دقیقه بماند  .بعد از  30دقیقه
با آب گرم شستشو دهید و اینک سینک شما
کامال تمیز است .
کاربرد دهانشویه در نگه داری طوالنی مدت گل
ها
آنتی سنتیک در دهان شویه به شما در نگه
داشتن طوالنی مدت گل ها در خانه تان کمک
می کنند  .برای اینکار ابتدا مقداری از پایین
شاخه را قطع کنید  .سپس یک قاشق غذاخوری
دهان شویه را داخل گلدان بریزید .
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

آقای ناصر توانگر فرزند محمدحسين به شرح
درخواستي كه به کالسه  1س شعبه اول این
شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
مرحوم محمد حسين توانگر فرزند عبدالحسين
به شناسنامه  13صادره از الرستان در تاریخ
 96/9/28در اقامتگاه دائمی خود شهرستان
الرستان بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم
منحصر است به
-1ناصر توانگر فرزند محمدحسين ش ش 19
الرستان
-2نادر توانگر فرزند محمدحسين ش ش 2341
الرستان
-3بهادر توانگر فرزند محمدحسين ش ش 3
الرستان
-4باقر توانگر فرزند محمدحسين ش ش 2715
الرستان
-5مهدي توانگر فرزند محمدحسين ش ش
 107الرستان
-6هادي توانگر فرزند محمدحسين ش ش 228
الرستان
-7احمد توانگر فرزند محمدحسين ش ش
 2500233715الرستان
-8حسين توانگر فرزند محمدحسين ش ش
 2500367339الرستان
-9ليال توانگر فرزند محمدحسين ش ش 667
الرستان
-10فاطمه اسدي فرزند داداله ش ش  8الرستان
همسر متوفي والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به
اين شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
ناصر فنوني  -رئيس شوراي حل اختالف شعبه اول
م/الف 1109 /
الرستان
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

خانم سروناز كهزادي فرزند جمال به شرح
درخواستي كه به کالسه  960687این شورا ثبت
گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم يوسفعلي
اكبري انصاري فرزند نورعلي به شناسنامه 22
صادره از داراب در تاریخ  96/10/1در اقامتگاه
دائمی خود شهرستان الرستان بدرود زندگی گفته
ورثه آن مرحوم منحصر است به
-1علي اكبري انصاري فرزند يوسفعلي ش ش
 1851الرستان
-2عباس اكبري انصاري فرزند يوسفعلي ش ش
 2500140709الرستان
-3مهرانگيز اكبري انصاري فرزند يوسفعلي ش
ش  39داراب فرزندان
-4سروناز كهزادي فرزند جمال ش ش 959
داراب همسر متوفي والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به
اين شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
ناصر فنوني  -رئيس شوراي حل اختالف شعبه اول
الرستان م/الف 1111 /

عصاره معرفت
معارف را بيان کنيد!
عالمه خندهی مهربانی کرد.
نگاهی از س ِر لطف و رأفت به من کردند و
سپس فرمودند :با همه مهربان باش! با دوستان
مروت و با دشمنان مدارا کن .خالصهی
همهی دين و قرآن« ،بسم اهلل الرحمن الرحيم»
است
بنابراین هرحرکتی که از تو سر میزند ،باید
اسم اهلل ،رحمن و رحیم باشد ،یعنی
یادآور ِ
هم با تما ِم خلق خدا ،رحمن باش؛
و هم با اهل ایمان و محبت ،رحیم باش.

بندهی خدایی از شاگردان عالمه میگفت« :به
عالمه طباطبایی عرض کردم :آقا! من عجول و
بیصبرم .در يک جمله برايم عصارهی همهی

کتاب آشنای آسمان؛
از
ِ
خاطرات و اسنادی منتشرنشده دربارهی عالمه
طباطبایی
نوشتهی محمدتقی انصاریان خوانساری

ظن و گمان
اگر به چیزی ّ
داشته باشی و آن را به صورت
یقینی بیان کنی ،همین دروغ
محسوب می شود!
***
اگر کسی هدف خلقت انسان
را بفهمد ،بسیار برایش شیرین
است که هفتاد بار زنده می
شود ،و دوباره شهید شود!
***
خرج کردن برای مصالح
خصوصاً که اهل مذهب حقّه
تشخیص بدهند ،مثل روضه
مداحی ،و
خوانی ها ،مجالس ّ
مجالس عید و امثال آن ،ترویج
و تعظیم مذهب است.
***
(گفتیم :به کام وصلت خواهم
رسید روزی

مبحث اصلی

در نظام آموزشی که مبتنی بر دین محوری
است  ،باید قرآن کریم محور همۀ دروس
قرارگیرد  ،نه موازی با سایر دروس  ،کم
توجهی به موقعیت درس قرآن در مقایسه با
دیگر دروس باعث می گردد تا دانش آموزان
آن چنان که باید و شاید به قرآن و معارف
آن انس و الفت و توجه کافی نداشته باشند
و چون فرآیند یادگیری یک رویداد مهم است
که به عوامل گوناگونی ارتباط پیدا می کند
نیازمند نقشه وطراحی است .در مهندسی به
این برنامه ،توجه به اصالح ساختار آموزش و
پرورش یک اصل غیر قابل انکار است و اما اصلی
ترین و مهترین ضعف ساختاری نظام آموزش و

پرورش فقدان حاکمیت رویکرد
علمی به مقولۀ تعلیم و تربیت
در حوزه های اجرائی است.
نهادینگی قرآن
موارد ذیل در نهادینه کردن
قرآن می تواند موثر باشد:
الف -تشکیل ستاد نهادینه
کردن قرآن با شرح وظائف زیر:
 -1تشکیل گروه های از اساتید
 ،متخصصان ،صاحبنظران ،
پیشکسوتان قرآنی ،مسئوالن
موفق دارالقرآن ما و مراکز
قرآنی و دانشکده های علوم
قرآنی ،و برنامهریزان جهت
اتخاذ تصمیماتی در جهت
جلوگیری از مهجور ماندن قرآن
و ارسال و انعکاس نظرات به
مقامات و مسئوالن وزارت به
منظور اجرائی شدن آنها .
 -2پرورش و تربیت معلمان
قرآن که تخصص اصلیشان علوم قرآنی و
تدریس قرآن باشد  ،و ایجاد دوره هائی
آموزشی جهت مربیانی که قب ً
ال تدریس قرآن
برعهده آنها بوده است .
فقط باید از مربیانی که عالوه برداشتن مدرک
دانشگاهی یا حوزوی مناسب در دوره های
روش تدریس قرآن دارالقرآن ها و مراکز علمی
قرآنی شرکت کرده اند ،استفاده شوند.
 -3واسط میان آموزش و پرورش و وزارت
علوم تحقیقات و فناوری ،جهت ایجاد رشته
های متعدد دانشگاهی با موضوعات مربی قرآن
کریم یا مدرسی قرآن کریم و مانند اینها.
البته دانشگاه های علوم و معارف قرآن کریم

حجاب از نگاه مقام معظم رهبری

جرعه وصال
گفتا :درست بنگر ،شاید
رسیده باشی)
اگر معنای این شعر فهمیده
شود ،معنای این آیۀ شریفه
معلوم می شود که می فرماید:
(به زودی آیات خود را در آفاق
و نواحی [زمین و آسمان] و
در درون آنها ،به آنان می
نمایانیم ،تا بر آنان آشکار گردد
که خداوند فقط حق است .آیا
برای حق بودن پروردگارت
همین بس نیست که او بر هر
چیز ،مشهود است!)
***
در رسیدن به مقصود ،باید
صبر کرد! در صبر ،حالت خوف
و رجا نهفته است ،و دلیل آن
این است که کارها از جای
دیگر ناشی می شود و انسان

راه های نهادینه کردن قرآن در آموزش و پرورش

خود ،کاره ای نیست .و قوام
صبر به این است که انسان،
حصول کاری را بخواهد ،اما در
وقت دیگری حاصل شود.
***
حضرت امیر (علیه السالم)
قسم یاد می کند کهَ ( :واهلل ِ
البن أَ
ِالموتِ
ٍ
ُ
َس ب َ
بیطالب آن ُ
ُ
م َِن ّ
فل بِثَدی أ ِّمه :به خدا
الط ِ
سوگند ،قطعاً عالقۀ پسر ابی
طالب به مرگ ،از عالقۀ کودک
به پستان مادر بیشتر است ).نه
از این جهت که از فشارها و
بالها و نامالیمات این جهان
رهایی یابد ،و نه برای این که
از نقص به کمال برسد ،بلکه از
جهت شوق به آن چه که آن
جا است که مقارن موت است.
آيتاهلل بهجت

انتخاب سر گروه مستقل برای درس قرآن که
تمامی مربیان و معلمان و مدرسان قرآن زیر
مجموعه این گروه می شوند .
 -10شروع آموزش قرآن از دوره پیش دبستانی
و حتی مهدهای قرآنی طرحی خوب و جالب
و مسرت بخش.
چند سال قبل رئیس وقت آموزش وپرورش
استان گیالن بر ضرورت آموزش قرآن در
دوره پیش دبستانی تاکید کرد .وی گفت
به منظور نهادینه کردن آموزش قرآن و در
راستای توصیه های مقام عظمای والیت برای
جلوگیری از مهجور ماندن قرآن ،آموزش
و پرورش گیالن برنامه های متنوعی را در
زمینه آموزش قرآن اجرا کرده است.وی اظهار
داشت  :تشکیل ستاد نهادینه کردن قرآن ،
اعزام شش نفر از همکاران پیشکسوت قرآنی به
مکتب القرآن قم برای فراگیری نحوۀ آموزش
قرآن در دورۀ پیش دبستان از فعالیت های
انجام شده است .
امید است این سنت حسنه در همه استانها و
در سرتاسر کشور اسالمی عملی گردد.
 -11توجه جدی به احیاء زنگ درس قرآن در
مدارس( به ویژه در دورۀ ابتدایی).
 -12درس قرآن باید به عنوان درس آموزشی
تلقی گردد نه فوق برنامه .
 -13برگزاری جلسات مستمر تبادل تجربه
های معلمان قرآنی
شکراله جهان مهین

،مدیرگروه معارف اسالمی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
جهرم

جهاد در رکاب امام غائب !
هنگامی که بنیان َگذار حکومت واحد
جهانی ،حضرت مهدی موعود علیه السالم
بر اساس عدالت و آزادی واقعی ،مأمور به
تشکیل حکومت می َشود ۳۱۳ ،نفر از یاران
خاص او اطراف شمع وجود مقدسش جمع
می َشوند .آنها در واقع فرماندهان لشکری و
کشوری دولت امام موعود علیه السالم می
َباشند .در مرحله بعد ده هزار نفر خدمت
حضرت حاضر می شوند که سپاه امام را
تشکیل می دهند ،اما یاران امام مهدی
علیه السالم به این تعداد ختم نمی شود
زیرا برپایی حکومت جهانی نیاز به یاری
همگانی دارد ،و همه شیعیان باید خود را
برای یاری امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه
الشریف آماده کنند.

یار و یاور امام بودن ،ویژگی هایی دارد كه
هم با مالحظه روایات معصومین علیهم
السالم و هم با مالحظه تاریخ می توان آنها
را به دست آورد .وقتی تاریخ ائمه معصومین
علیهم السالم را بررسی می كنیم ،در می
یابیم كه در میان مسلمانان ،آنهایی كه به
امام خویش معرفت و شناخت بیشتر و
عمیقتری داشتند و به همین دلیل ،در برابر
امام و فرمانهایش به صورت كامل تسلیم
بودند و به جای حرف و ادعا ،در مقام عمل،
پیروی خود را نشان دادند ،و در زمان فتنه
ها از امام خود جدا نشدند همانها یاران
واقعی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و ائمه
علیهم السالم در جنگها ،سختی ها و تلخی
ها بودند.
افرادی چون سلمان فارسی ،ابوذر و
مقداد برای پیامبر صلی اهلل علیه و آله و
عمار یاسر برای
افرادی مثل مالك اشتر و ّ
امیرمؤمنان علی علیه السالم و نیكانی چون

 72تن شهید كربال برای امام حسین علیه
السالم .جالب اینكه در روایات فراوانی كه
درباره ویژگی های یاران امام مهدی علیه
السالم آمده است ،بر مسأله معرفت عمیق
یاران به آن حضرت و اطاعت كامل و بی
چون و چرای ایشان از امام خود ،تأكید
شده است؛ همچنین روایات ،به سالمت
نفس ،پاكی و تقوای آنان تصریح می کند.
امام صادق علیه السالم درباره این افراد
فرموده است« :آنها مردانی هستند كه
دلهایشان همانند قطعه های آهن [محكم]
است؛ هرگز دچار تردید نمی شوند...؛ پروانه
وار دور شمع وجود امام می گردند و خود
را سپر جان او قرار می دهند...؛ در سراسر
شب ،نغمه های نماز و ذكر و عبادتشان
چون صدای زنبور به گوش می رسد؛ آنها
زاهدان شب و شیران روز و در برابر امام
عزیزشان كام ً
ال مطیع و تسلیم هستند».

البته به این نكته باید توجه کرد كه یاران
امام مهدی علیه السالم هم مثل یاران دیگر
ائمه علیهم السالم ،مراتب مختلفی دارند و
روایات ،بیشتر به ویژگی های یاران نزدیك
حضرت كه از بهترین شیعیان هستند،
پرداخته است .به طور طبیعی ،هر یك از ما
امیدواریم جزو یاران حضرت باشیم؛ چون
هم به او عشق می ورزیم ،و هم منتظر قدوم
مبارك اوییم و هم در دل و جان تصمیم به
همتمان آن
اطاعت از او داریم ،ولی باید ّ
باشد كه در مقام یاوری ،تا آنجا باال رویم كه
مایه روشنی چشم ایشان باشیم ،به گونه ای
كه امام به یاری ما دلگرم باشد ،همان گونه
كه مالك اشتر برای امام علی علیه السالم

این چنین بود و حضرت علی علیه السالم
در فراق او و در ماتم او گریست و فرمود:
«شما نمی دانید مالك كه بود؟»

نكته دیگر آن است كه در یاری امام عصر
علیه السالم ،فرقی بین زن و مرد نیست و
هر كس می تواند با توجه به توانایی های
خود ،در خدمت امام علیه السالم باشد؛ زیرا
یاری امام مهدی علیه السالم تنها جنگیدن
و شمشیر زدن نیست تا مخصوص مردان
باشد؛ همگان چه مرد و چه زن می توانند
در جبهه یاوران امام زمان علیه السالم قرار
گیرند؛ بنابراین ،راه برای همه باز است تا
جزو یاوران حضرت باشند ،اما شروطی دارد:
 (۱به دست آوردن ویژگی های رفتاری
یاران حضرت و سعی در به دست آوردن
اخالق اسالمی و تقواپیشگی در همه حال.
 )۲دعا و تضرع به درگاه حضرت حق ،از
جمله خواندن دعای عهد در هر صبح كه
براساس فرموده امام صادق علیه السالم
«خواننده دعای عهد از جمله یاوران مهدی
است و اگر بمیرد ،خدا او را در روزگار ظهور
بر می گرداند»
در متن دعا نیز از خدا می خواهیم اگر قبل
از ظهور از دنیا رفتیم ،دوباره زنده شویم؛ «
پروردگارا! اگر مرگ كه آن را براى بندگانت
یك امر حتمى قرار داده اى میان من و
آن حضرت جدائى انداخت ،مرا از قبرم
بیرون آور تا در حالى كه كفنم را پوشیده
و شمشیرم را از غالف درآورده و نیزه ام را
به دست گرفته ام ،دعوت كننده آن حضرت
در شهرها و بیابان ها را اجابت كنم»

نكته بسیار مهم اینكه یاری امام زمان

همیشه به شکل غلطی در نظام های طاغوتی به
زن نگاه شده؛ امروز در غرب هم همین جور
است .حاال عدهای از زنان  -مثل خیلی از
مردان  -در همین نظامهای غربی شخصیتهای
برجسته و محترم و پاکیزهای ممکن است
در بیایند ،لیکن نگاه عمومی به زن که در
فرهنگ غربی نهادینه شده ،نگاه غلطی
است؛ نگاه ابزاری است ،نگاه اهانتآمیز
است .از نظر غرب ،علت اینکه شما نباید
توی چادر باشید ،نباید حجاب داشته باشید،
این نیست که آزاد باشید .شما دارید میگوئید
من با حجاب هم آزادی دارم .او چیز دیگری
مورد نظرش است؛ زن را برای نوازش چشم
مرد ،برای بهرهوری نامشروع مرد ،میخواهند
به شکل خاصی در جامعه ظاهر بشود .این،
بزرگترین اهانت به زن است؛ حاال ولو با
چندین ل ّفاف تعارفآمیز این را بپوشانند و

اسم های دیگری رویش بگذارند.

راههاي كارآمدي امر به معروف و نهي از منكر

(قسمت دوم)

و دانشکدۀ های قرآنی از جمله دانشكده
مطالعات تطبیقی قرآن شیراز و...در سالهای
اخیر خوب درخشیده اند.
 -4ساماندهی و هدایت فعالیت های قرآنی در
مدراس با نظارت کامل.
 -5برگزاری جشنواره ها و مسابقات قرآن
در کلیۀ سطوح با روش علمی و برنامه های
صحیح ،زیر نظر متخصصان و پرهیزی جدی
از مسابقات صوری و کلیشه ای و بی محتوا.
تذکر و توجه :ترتیبی اتخاذ شود که در
جشنواره ها ،همایش ها و مراسم های قرآنی
و مذهبی  ،جوائز نفیس قرآنی  ،مثل کتابهای
ترجمه یا تفسیر قرآن و  .. .یا  CDهای مذهبی
و قرآنی مناسب و متناسب با مقطع تحصیلی
و حتی کتاب های تفسیری که در دوره های
دانشجوئی و در طول عمر بتوان از آن بهره
گرفت اهدا گردد .
 -6تدوین و تالیف کتاب و انتشار مجالت قرآنی
مخصوص خانواده ها  ،مربیان  ،معلمان ،دبیران
و دانش آموزان و حتی مدیران انجمن های
اولیاء و مربیان به صورت جداگانه و متناسب
با آنان.
 -7برپایی اردوهایی جهت دانش آموزان و
دبیران برای بازدید از نمایشگاههای قرآنی ،
موزه های قرآنی  ،کتابخانه های قرآنی ،کتاب
های قرآنی و ،مؤسسات قرآنی ،دارالقرآن
ها،جامعه القرآن ها ،دانشکده ها قرآنی و بازدید
و عیادت و  ....خواهی از پیش کسوتان و فعاالن
قرآنی و...
 -8تالش برای راه اندازی البراتورهای
مخصوص قرآن.
 -9تفکیک و مستقل شدن گروه قرآن از گروه
دینی و عربی و الهیات و معارف اسالمی و

حه
صف
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این گام کلیدیترین مرحله میباشد
مانند پزشک که پس از روبرو شدن
با بیمار و معاینه وی باید بیماری او
را تشخیص دهد و چنانچه تشخیص
وی ناصحیح باشد دهها نوع دارو هم
که تجویز کند نه تنها موجب سالمتی
بیمار نمیشود بلکه چه بسا موجب
وخیمتر شدن حال وی گردد .در این
مرحله چند چیز باید تشخیص داده
شودک
برای این کار الزم است ما اطالعات
و آگاهی قابل قبولی از کارهای خوب و بد و
مالکهای آنها داشته باشیم این مالکها شامل
فقه اسالمی ،عقل ،قوانین و مقررات اداری است.
هرگز نباید به اطالعات ناقصمان اعتماد کنیم
واگر نسبت به معروف یا منکر بودن عملی
تردید داریم بهتر آن است که اقدامی نکنیم.
در این مرحله (بند) با توجه به موقعیت زمانی
و مکانی و شرایطی که شما در آن بسر میبرید
و یا مخاطب با آن روبروست این تصمیم گرفته
میشود که آیا باید تذکر داد یا بهتر است
چیزی گفته نشود .در شرایط و موقعیتهای زیر
حتیالمقدور از امر به معروف و نهی از منکر
اجتناب کنید:
وقتی شدیدا ً عصبانی ،گرسنه ،تشنه و ناراحت
هستید.
وقتی خسته و بیحوصله هستید.
وقتی نسبت به مسئله ناآگاه هستید.
وقتی موجب هتک حرمت و ضایع کردن
همکارتان میشود.
وقتی همکارتان خسته و عصبی و نارحت و
گرسنه است.
وقتی از کسی تنفر دارید.
وقتی همکارتان آمادگی روحی ندارد.

وقتی همکارتان سرش شلوغ است.
وقتی همکارتان توبیخ شده است.
وقتی اول ماه آمده و هنوز حقوق ماه قبل
همکارتان را ندادهاند.
فراموش نکنیم که گاهی اوقات چشمپوشی
کردن از اشتباه یک نفر میتواند به اندازه تذکر
دادن یا حتی بیشتر از آن مؤثر واقع شود ،به
شرط آنکه مخاطب از چشمپوشی ما و قصد
خیرخواهیمان مطلع گردد.
در این بخش شما با توجه به موقعیت و
شرایطی که برقرار است یکی از راههای کلی
را ترجیح میدهید.
الف -برخورد مستقیم (کالمی یا غیر کالمی)
ب -برخورد غیر مستقیم (کالمی یا غیر کالمی)
بنابراین چهار مسیر کلی وجود خواهد داشت
مستقیم کالمی مستقیم غیر کالمی غیر
مستقیم کالمی غیر مستقیم کالمی
که از باال به پایین از شدت برخورد کاسته
میشود.
این مرحله نیز به نوبه ی خود حائز اهمیت است
زیرا اگر طرف مقابل از آمادگی اولیه برخوردار
نباشد ودر یک وضعیت نامتعادل و یا بحرانی به
سر ببرد شاید بهتر باشد که ابتدا زمینه پذیرش
را فراهم کنیم آن گاه اقدام به تذکر نماییم.

شگفتيها از منظر امام بيان
علیه السالم ،تنها در زمان ظهور حضرت
نخواهد بود ،بلكه همین امروز و در دوره
غیبت هم ،راه یاری رساندن برای همه باز
است ،البته این به تناسب موقعیت افراد
فرق می کند؛ برای مثال ،یكی از راه های
یاری امام زمان علیه السالم این است كه
سعی كنیم دوستان آن حضرت را زیاد
كنیم و این هدف مقدس را از راه های
گوناگون به انجام رسانیم؛ مثل اینكه یاد
و نام امام زمان علیه السالم را در محیط
و جمع فامیل و دوستان و همسایگان زنده
نگه داریم و سعی كنیم دوستان و فامیل را
از بدی ها دور نگه داریم؛ چون گناه و فساد،
آنها را از امام زمان علیه السالم و دوستی
آن حضرت جدا می كند .پس بكوشیم با
روی خوش ،نصیحت ،دلسوزی و عملكرد
زیبا ،در ساختن دیگران گام برداریم و از
امر به معروف و نهی از منكر خسته و آزرده
نشویم.
از راه های یاری امام زمان علیه السالم
این است كه وقتی ما را شیعه ،دوستدار
و مرید امام زمان علیه السالم شناختند،
كاری نكنیم كه سبب نفرت دیگران از دین
و پیشوایان دینی گردیم ،همان گونه كه در
روایات آمده استُ « :كون ُوا لَنا َزیْناً َو الت َُكون ُوا
َعلَ ْینا شَ ْیناً ؛ برای ما زینت باشید ،نه مایه
ننگ و زشتی» .هم از نظر ظاهر تمیز و
مرتب بوده و هم اخالق ،رفتار و برخورد
خوبی با دیگران داشته باشیم.
به طور کل همه شیعیان باید در راه یاری
امام زمان خود تالش کنند و مقدمه این
یاری معرفت و شناخت مقام امام به همراه
تهذیب نفس و دوری از گناه و خطا می
باشد ،تا هم خود را اصالح کرده و هم در
صدد هدایت جامعه برآیند.

ج)شگفتيهاي ترتيبي :در
شگفتيهاي ترتيبي امام(ع)
خواننده را به توجه به خود و
پرورش درون خويش وا مي
دارد و راهكارهاي هر مورد را
بيان ميفرمايد.
جبت ل ِ َمن يَرجو َرح َم َه
َ -1ع ُ
وقه َك َ
اليرح ُم َم ْن
يف
َم ْن َف ُ
َ
دونه
ُ
در شگفتم از كسي كه اميد
به رحمت باالتر را دارد
چگونه به كسي كه زير
دست اوست رحم نميكند.
شبيه فراز فوق درمورد ديگر
نيز از امام(ع) نقل شده است
بت ل َِمن يَرجو َفضْ َل َم ْن
َعجِ ُ
َفو َق ُه َك َ
يف يَح ِر ُم َم ْن دون ُه
در شگفتم از كسي كه به
احسان باالتر از خود اميد
دارد چگونه كسي كه پايين تر
از خود است محروم ميسازد.

اسالم دين رحمت و شفقت
براي جامعه انساني است رسول
خدا در جامعه جاهلي عرب
كه از عطوفت و ترحم چيزي
عايدشان نشده بود و دختران
را زنده به گور مي كردند با
بوسه زدن به دست دختر
خودش و بوسيدن نوادگان
خود كاخ محبت و ترحم
را بنيان نهاد و استوانههاي
عطوفت را استوار ساخت.

رسول خدا با صراحت تمام
ميفرمايد« :اَيُّما را ٍع ل َ ْم
يَ ْرحِ ُم َرع َّي ُت ُه َح َّر َماهلل َعلي ُه
الج َّنه»
َ
هر كس به زيردستان خود

سفارش ميفرمايد :اَشْ ع ِر
َق َ
ميع
حم َه
لبك
ل َِج َ
الر َ
َّ
ال ّناس َو االحسان إلي ِهم
َحيفاً والتَكن
والتُ ْنل ِ ُهم
َعلي ِهم َسيفاً

رحم نكند خداوند بهشت را
بر او حرام كند

و براي اين كه بذر رحمت را
در دل بندگان خدا بروياند
و آنها را با رحمت رشد دهد،
رح ِم
ميفرمايدَ « :م ْن اليَ َ
رح ْم ُه اهلل»
اس اليَ َ
ال ّن َ

هركه به مردم رحم نكند خدا
به او رحم نخواهد كرد.

امام علي در منشور آسماني
خويش به مالك اشتر
ميفرمايد:
َ
حم َه لِلَّرعي ِه
الر
ك
ب
َّ َ
« َواَشْ عِر َقلْ َ
ُّ
ْ
َ
َ
المح َّبه ل ُهم َو اللطف ب ِ ِهم
َو َ
َوالتَك ُون ََّن َعلَي ِهم َس ُبعاً ضا ِرياً
نفان
تَ ْغ َتن ُِم ا َ ْكلَ ُهم َفاِن َّ ُهم صِ ِ
ا ِ ّما اَخٌ ل َ َ
َظير
ك فِي ّ
الد ِ
ين ا َ ْو ن ٌ
لَ َ
لق»
ك فِي الخَ ِ

نسبت به مردم ،از رحمت
و ترم دلي سرشار باش و
از محبت و لطف به آنان
پربار مبادا درلباس شباني،
درندهاي باشي كه خوردنشان
را غنيمت شماري زيرا كه
مردم دو دستهاند :يا برادران
هم بينش با تو و يا دستهاي
هم آفرينش با تو

در فرازي ديگر امام (ع)

نسبت به عموم مردم از
رحمت و نرم دلي سرشار
باش و از احسان به آنان
پربار ،به آنان ستمي مرسان
و بر آنان شمشيري مباش.

فرازهايي كه از رسول خدا و
امير مومنان ذكر شد براي
تبيين اين نكته است كه
رحمت و نرم دلي و محبت
و صميمت از اصول فكري
يك مسلمان بوده و بايد
باشد ،كفايت ميكند زيرا تا
ترحم در وجود انسانها سرشار
نگردد غنچههاي صميمت و
محبت شكوفا نميشود و بهار
حقيقي انساني بارور نميگردد
چگونه ميخواهيم مورد ترحم
خداي رحمان قرار گيريم اما
حاضر به ترحم به زيردستان
و ناتوانان نيستيم در
فرازهاي ديگر امام(ع) توصيه
ميفرمايند كه بذل رحمت به
زيردستان نزول رحمت الهي
را به دنبال دارد و ترحم به
ضعيفان و مستمندان رحمت
خداوند را نازل ميفرمايد.

ابوالحسن مويدي

حه
صف
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نکاتی برای پیشگیری از سرماخوردگی
عوامل موثر در بروز سرماخوردگی

ویروسهای سرماخوردگی پس از ورود به بدن
در مخاط دستگاه های تنفسی ایجاد بیماری
کرده و همراه با ترشحات دستگاه تنفسی از
فردی به فرد دیگر قابل انتقال است .بنابراین:
 دست دادن ،روبوسی ،عطسه و سرفه درمحلهای عمومی باعث انتقال آن میشود.
 رطوبت و درجه حرارت در انتشار ویروسنقش دارد ،این بیماری در کشورهای مناطق
معتدل در فصل سرما (زمستان و پاییز) به علت
بارندگی و رطوبت بیشتر است.
 از دیگر علل افزایش بروز سرماخوردگی درفصل سرما حضور در مكانهای شلوغ همچون
وسایل نقلیه عمومی و تجمع در فضاهای بسته
و عدم استفاده از تهویه مناسب است.
 تغذیه یکی از فاکتورهای موثر در عملکردسیستم ایمنی است .بنابراین سوء تغذیه در
بروز بیماریهای عفونی نقش مهمی را ایفا

میکند .ابتال به بیماریهای مزمن قلبی ،
کلیوی و ریوی نیز فرد را مستعد ابتال به این
عفونت میکند.
سرماخوردگی بیماری است که اگر چه مرگ و
میر به دنبال ندارد ولی بروز آن باعث مشکالت
زیادی برای افراد می شود و باعث غیبت از کار
می شود .از طرفی با انجام اقداماتی به راحتی
قابل پیشگیری است بنابراین در مبارزه با سرما
خوردگی ،پیشگیری باید هدف اصلی باشد
برای پیشگیری باید اقدامات زیر را انجام داد:
 دستهای خود را بشوئید -سرفه و عطسهخود را با دستانتان نپوشانید -صورتتان را لمس
نکنید -مقدار زیادی مایعات بنوشید -از سونا
استفاده کنید -از هوای آزاد استفاده کنید -
ورزش های آیروبیک را به طور منظم انجام
دهید -غذاهای گیاهی مصرف کنید  -ماست
بخورید -سیگار نکشید -راحت و آسوده باشید
-غرغره کردن نمك

کسانی که سکته را تجربه کرده اند ،حتما بخوانند
 ۸۰درصد مرگهای مربوط
به قلب و عروق در کشورهای
با درآمد کم و متوسط رخ
کشورهایی که
میدهد،
منابع حداقلی انسانی و
مالی برای پرداختن به بار
بیماریهای قلبی را دارند.
فدراسیون جهانی قلب،
شعار امسال روز جهانی این
بیماری را « همه با هم
برای قلب» انتخاب کرده
است تا مانند هر سال توجه
مردم را به سالمتی مهمترین
عضله بدن جلب کند .یکی از
مهمترین نکاتی که در زمینه
بیماریهای قلبی یادآوری
میشود حوادث قلبی بدون
نشانه است؛ عبارت «سکته

ساکت» مربوط به مواردی
است که بیمار از بیماری
خود اطالع ندارد.
در سکتههای ساکت گروهی
از بیماران که بخش زیادی
از آنها را سالمندان تشکیل
میدهند و کسانی که دیابت
دارند ،ممکن است با وجود
تنگی رگهای قلب ،متوجه
عالئم بیماریهای یا احساس
ناراحتی در قفسه سینه خود
نشوند؛ این در حالیست که
بیماری در رگهای آنها
پیشرفت میکند و آنها را در
معرض خطر قرار میدهد.
ما عادت داریم عالئم
بیماریها را به مسائل
ضعیف و کم اهمیت نسبت

فواید آب درمانی برای کودکان فلج مغزی

ورزش آب درمانی بهترین ،موثرترین،
مفیدترین ،ایمن ترین و پربازده ترین درمان
حال حاضر در دنیا برای تمامی گروههای
سنی است.
آب به دلیل خاصیت هیدرواستاتیکی
که دارد وزن بدن را کاهش می دهد در
نتیجه عضله کودکان دچار فلج مغزی ،نیاز
به نیروی کمتری برای حرکت کردن دارند.
در این کودکان ،انتقال پیغام های عصبی
از مغز به عضله ها به خوبی صورت نمی
گیرد .بنابراین عضالت در محیط آبی نسبت
به خشکی با پیام عصبی ضعیف تری حرکت
می کنند.
خاصیت سایش آب به بدن در هنگام
حرکت ،نوعی ماساژ مالیم برای عضالت
بدن به شمار می آید.
آب ،با تحریک پوستی که در تماس با بدن
بیمار ایجاد می کند ،پیوسته پیغام های
عصبی را به مغز می فرستد بنابراین فعالیت
مغز افزایش پیدا کرده و عملکرد اندام های

بدن هماهنگ تر می شود.
آب ،مقاومتی به همه بدن وارد و این
مقاومت باعث تقویت عضله های کودک
دچار فلج مغزی می شود.
در فلج مغزی ،برخی از عضله ها بیش از
حد فعالیت می کنند و وقتی کودکان مبتال
به فلج مغزی در آب قرار می گیرند ،این در
برگیری توسط آب و تحریک سیستم عصبی
سبب می شود پیغام های عصبی وارد شده
از سوی مغز به عضالت کاهش یافته و عضله
هایی که سفت و بیش از حد درگیر بودند
آرامتر شوند.
بهترین محیط آموزش کودک برای یادگیری
الگوی طبیعی حرکت ،با کاهش وزن ،حس
خوب ،بیوفیدبرک ُحسن عمیقی و حمایت
خوب ،آب می باشد .اما ابتدا ما باید به
کودک آموزش دهیم که چگونه از عهده آن
برآید( .چگونگی تنفس در آب ،شناور شدن)
سپس شروع به آموزش همه ی انواع حرکت
مثل نشستن ،ایستادن و راه رفتن می کنیم.
حرکات بسیار زیادی می تواند در محیط
آبی انجام شود .به طور مثال درمانگر با
گرفتن دست کودک دچار فلج مغزی و
حرکت دادن آن در آب با الگوهای حرکتی
خاصی که اثر درمانی دارد مانند  ،RIPباعث
بازآموزی عصبی و عضالنی فرد می شود.
فاطمه وثوقی فرد

کارشناس ارشد کاردرمانی

از دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو سازمان نظام پزشکی و انجمن علمی
کاردرمانی ایران

درمان طبیعی سنگ کلیه
در اینجا درمان های طبیعی
و ساده خانگی برای کمک
به تسکین درد و ناراحتی
ناشی از سنگ کلیه و سرعت
بخشیدن به روند درمان
طبیعی بدن بیشتر معرفی
شده است:
نوشیدن آب لیمو :یک راه کار
ساده ،موثر و در عین حال
ارزانقیمت برای درمان سنگ
کلیه و کاهش درد ناشی از
آن ،مصرف آب مرکبات بویژه
آب لیموست که راه حلی
کارآمد و امیدبخش برای این
بیماران است.
برگ توت فرنگی :برگ توت
فرنگی می تواند به درمان
سنگ کلیه کمک کند.
افرادی که به سنگ کلیه
مبتال هستند می توانند 40
گرم از برگ توت فرنگی را با
یک لیتر آب به مدت  3تا 4
دقیقه بجوشانند .سپس ،این
محلول را هر  5ساعت یک بار
بنوشند.
ریشه قاصدک :این گیاه پاک
کننده کلیه است و
مصرف آن به میزان
 500میلی گرم دو
بار در روز می تواند
برای دفع سنگ کلیه
بسیار مفید باشد.
ریشه قاصدک از صدها
سال پیش به عنوان
روشی درمانی برای
دفع سنگ کلیه به کار
رفته است.
لوبیا :لوبیا سرشار
از پتاسیم و یک

درمان خانگی موثر برای
سنگ کلسیه است .به گفته
متخصصان  60گرم لوبیا قرمز
باید برای  6ساعت در آب
گرم جوشانده شود .این آب را
باید از صافی رد کنید و اجازه
بدهید مایع به دست آمده
برای  8ساعت خنک شود .به
مدت یک روز و هر دو ساعت
یک بار می توان یک لیوان از
این مایع نوشید و آنهم برای
کاهش درد و وخامت سنگ
کلیه.
چای ریحان :چای ریحان و
به طور کلی ریحان از جمله
سبزی های مفیدی است
که مصرف آن به طور روزانه
سالمت کلیه ها را تضمین می
کند .در صورت ابتال به سنگ
کلیه می توانید طی شش ماه،
هر روز یک قاشق چایخوری
آب ریحان را با عسل مخلوط
و میل کنید .این ترکیب به
دفع سریع تر و آسانتر سنگ
کمک می کند.
انار :همیشه شنیده ایم انار

فواید زیادی برای سالمت
دارد ولی هسته ها و آب آن
به عنوان یک درمان طبیعی
برای دفع سنگ های کلیوی
به شمار می رود .دلیل آن
هم ویژگی ترش و قابض
بودن آن است که کلیه ها را
شست و شو داده و به دفع
راحت تر سنگ کمک می
کند.
منیزیم :مطالعات نشان می
دهد که مردم با سنگ های
راجعه کلیوی هنگامی که
مکمل های کلسیم را دریافت
می کنند ،نرخ بهبودشان به
 92.3درصد می رسد.
دریافت روزانه  300میلی
گرم منیزیم برای پیشگیری
و کاهش عالئم سنگ کلیه
توصیه می شود.
کرفس :افرادی که به سنگ
کلیه مبتال هستند می توانند
نصف فنجان آب کرفس
را قبل از هر وعده غذایی
بنوشند.

منبع :آوای سالمت

دهیم ،به آنها توجه نکنیم
یا نشانهها را نفی کنیم.
همچنین ممکن است آنها
را به بیماریهای دیگری
نسبت دهیم ،اما اجتناب
از قبول عالئم یا اشتباه در
تفسیر آنها میتواند باعث
بروز حادثه قلبی شود .در
گروههای در معرض خطر
مانند مردان باالی  ۴۰سال
که سابقه بیماری خانوادگی
دارند و کسانی که زمینه
چاقی ،فشار خون ،چربی باال
و مصرف سیگار دارند ،ضمن
حذف عوامل خطر ،بهتر
است مراقبتهای دورهای را
انجام دهند و خطر بیماری
قلبی را به حداقل برسانند.

حس ترش سالمتی!

خواص شگفت انگیز سماق

عصاره سماق و ترکیبات زیستی فعال موجود
در آن دارای خواص ضد قارچ ،ضد میکروبی،
آنتي اکسیدان و ضد التهاب است.
خاصیت ضد التهابی این گیاه باعث میشود که
در کاهش تب موثر باشد .این گیاه در درمان
آرتریت ،التهاب پوست و مشکالت تنفسی
مانند برونشیت و سرماخوردگی موثر است؛
همچنین میتوان بسیاری از انواع آلرژی را با
سماق درمان کرد.
سماق در مبارزه با باکتریهای عامل سالمونال
بسیار موثر است .میتوان سبزیجات را هنگام
شستشو با عصاره سماق مخلوط کرد تا انواع
میکروبهای سبزی زدوده شوند.
دانههای سماق قادر به درمان یک نوع قارچ
خاص به نام قارچ آسپرژیلوس هستند .این قارچ
سبب عفونت ریه و سایر اندامهای بدن میشود.
سماق مملو از ویتامین  Cو اسیدهای چرب

امگا  3است و از بیماریهای قلبی عروقی و
سکته مغزی جلوگیری میکند .سماق به بدن
کمک میکند تا از شر رادیکالهای آزاد ،به
ویژه در دستگاه گوارش خالص شود .سماق
جزو  10آنتی اکسیدان گیاهی برتر محسوب
میشود.
سماق حاوی پروتئین ،فیبر ،پتاسیم ،کلسیم،
منیزیم و فسفر است.
از عصاره سماق برای دوران نقاهت استفاده
میشود.
سماق اشتهاآور است.
در درمان بیماری دیابت موثر است.
از رشد تومور جلوگیری میکند.
مانع ورود صفرا به معده میشود.
در درمان نقرس موثر است.
گیاهی ُمدِر است و باعث دفع اوره میشود.
باعث التیام زخم میشود.

روش های درمان صحیح ریزش مو
کمبود پروتئین در برنامه غذایی

مو از نوعی پروتئین به نام کراتین ساخته
شده ،برنامه غذایی باید شامل مقدار کافی
از پروتئین با کیفیت مرغوب بوده تا موها به
درستی تغذیه شوند ،کمبود پروتئین در برنامه
غذایی یا صرفا مصرف پروتئین های گیاهی
مانند حبوبات و ...که دارای پروتئین با کیفیت
مرغوب نیستند(پروتئین های گیاهی دارای
تمام اسیدهای آمینه به اندازه کافی نیستند)
ریزش موها را به دنبال خواهد داشت .یکی از
دالیلی که برنامههای غذایی گیاه خواری مورد
تایید نیستند همین موضوع است .در آنالیز مو
میزان فسفر بیانگر وضعیت متابولیزم و سنتز
پروتئین در بدن است.
مشکالت غده تیروئید

غده تیروئید ،هورمونهای بسیار مهمی از
جمله تیروکسین ،کلسیتونین و ...ترشح
میکند ،این هورمون ها وظایف مهمی در بدن
از قبیل تنظیم وزن ،تنظیم سوخت و ساز بدن،
ترمیم و بازسازی بافتهای بدن و ...ایفا می
کنند.وقتی غده تیروئید کم کار باشد سبب
کاهش سرعت متابولیزم بدن ،خشک ،نازک
و شکننده شدن موها شده و در نهایت باعث
ریختن موها میشود ،از طرفی دیگر به دلیل
کند شدن سرعت متابولیزم بدن رویش مجدد
موها نیز با سرعت کمتری روی می دهد که
تدریجا باعث خالی شدن قسمتهای مختلف
سر می شود.از دالیل کم کاری غده تیروئید
می توان به کمبود ید ،منگنز ،سلنیوم ،ویتامین
 Cو سایر مواد مغذی که غده تیروئید جهت
فعالیت خود به آنها احتیاج دارد اشاره کرد.
در آنالیز مو نسبت کلسیم به پتاسیم بیانگر
عملکرد غده تیروئید است .همچنین می توان
با انجام آزمایشهای خون TSH ,۴ T ,T۳

وضعیت و میزان هورمونهای غده تیروئید را
بررسی کرد.
کم کاری غدد
آدرنال(فوق کلیوی)

فوق

کلیوی(آدرنال)غدد

 ۲غده گرد به اندازه  ۳الی  ۴اینچ هستند
که هر کدام باالی هر کلیه قرار گرفته اند.
این غدد برای ادامه بقاء حیاتی هستند ،آن
ها هورمونهای مختلفی از جمله آدرنالین،
کورتیزول ،آلدوسترون ،استروژن ،تستسترون،
پروژسترون  DHEA،و ...تولید کرده که
نقشهای مختلفی در بدن ایفا می کنند.
بعضی از وظایف هورمونهای تولید شده توسط
این غدد عبارتند از :فعال کردن سیستم فرار و
گریز(سیستم مقابله با استرس) ،تولید انرژی،
افزایش قند خون ،تنظیم قوای جنسی ،تنظیم
سوخت و ساز بدن و ...وقتی غدد آدرنال کم
کار شوند متقابال ترشح هورمونهای نام برده
شده نیز کاهش می یابد که باعث کاهش
سرعت متابولیزم بدن می شود که یکی از
عالیم آن ریزش مو است.
سایر عالیم عبارتند از :ضعف و خستگی
زودرس ،افسردگی ،افت قند خون ،کاهش فشار
خون ،کاهش مقاومت بدن در برابر بیماری ها،
مشکالت جنسی ،نیاز به خوابیدن بیش از حد و
متاسفانه تعداد کمی از پزشکان از ناراحتیهای
مرتبط با ضعف غدد آدرنال آگاه هستند.
دالیلی که سبب تضعیف غدد آدرنال می شوند
عبارتند از :مصرف بیش از اندازه شکر ،الکل و
نوشیدنیهای کافئین دار ،کمبود ویتامین ها
و مواد معدنی که غدد آدرنال جهت فعالیت
به آنها احتیاج دارند مانند روی ،سلنیوم،
منیزیوم ،منگنز ،ویتامینهای  E،Cو گروه ،B
ازدیاد مس ،استرس و فشارهای روحی ،کم
خوابی و ...در آنالیز مو نسبت سدیم به پتاسیم

بیانگر عملکرد غدد فوق
کلیوی(آدرنال) است.
همچنین می توان با
انجام آزمایش خون
 Salivaوضعیت غدد
فوقکلیوی را بررسی
کرد.
عوامل ارثی در مردان
در برخی از مردان با
افزایش سن ،تبدیل
هورمون تستسترون به
دی هیدرو تستسترون
افزایش مییابد که
سبب طاسی و ریزش
موها می شود که اصطالحا به آن ریزش موی
مردانه گویند .با انجام آزمایش خون DHT
می توان میزان این هورمون را بررسی کرد،
همچنین در آنالیز مو زمانی که میزان سدیم
و پتاسیم باال و کلسیم و منیزیوم پایین باشد
بیانگر سرعت متابولیزم سریع بدن بوده ،به
عبارتی بیانگر فعالیت بیش از حد غدد تیروئید
و آدرنال است که در این حالت احتمال باال
بودن میزان هورمون  DHTدر بدن وجود دارد.
کم خونی

کم خونی سبب می شود خون که حاوی
اکسیژن و مواد مغذی بوده به اندازه کافی به
ریشه موها نرسیده و به مرور زمان ریشه موها
تضعیف می شوند ،علل شایع کم خونی می
تواند کمبود ویتامینهای Folic, E ,C ,B۶
 Acidباشد و با توجه به برنامههای غذایی به
ندرت کمبود آهن نقشی در آن ایفا می کند،
در بسیاری از موارد ،کمخونی به دلیل ازدیاد
مس است که سبب اختالل در متابولیزم آهن
می شود که به اشتباه از سوی بسیاری از

درمان طبیعی سنگهای صفراوی
به چای ،آبمیوه ،ساالد ،سبزیجات ،همبرگر و
خوراکیهای دیگری اضافه کنید.
این سخن طالیی که خوردن یک سیب در
روز دکتر را از شما دور نگه میدارد ،بیخودی
معروف نشدهاست .سیب با خواص درمانی
زیادی که دارد ،میتواند سنگ صفرا را از بین
ببرد .برای این منظور میتوانید آب سیب یا
سرکه سیب بخورید .اسید مالیک موجود در
سیب به نرم شدن سنگ کیسه صفرا کمک
میکند و سرکه جلوی تولید کلسترول را
توسط کبد میگیرد .کلسترول مسئول تشکیل
سنگ در کیسه صفرا است .این میوه نه تنها
سنگ صفرا را از بین میبرد بلکه از شکلگیری
مجدد آن جلوگیری میکند؛ همچنین از درد
در زمان عود بیماری میکاهد.

کیسه صفرای گالبی شکل میتواند با میوهای
به شکل خودش تمیز شود -بله خو ِد گالبی!
از قدیم باور بر این است که آب گالبی سنگ
صفرا را از بین میبرد .به توجه به مزایای این
میوه ،میتوان گفت که هیچ ضرری در مصرف
آب گالبی وجود ندارد .میتوانید آن را با دیگر
داروهای خانگی برای سنگ کیسه صفرایتان
ترکیب کنید.

خار مریم گیاهی دارویی از منطقهی مدیترانه
است .این گیاه به عنوان یک درمان طبیعی
سنتی برای سنگهای صفراوی و همچنین
سمزدایی کبد به طور گستردهای استفاده
میشود .خارمریم به کوچک شدن سنگ
کیسه صفرا و از بین بردن درد مثانه کمک
میکند .با اضافه کردن این گیاه به برنامهی
غذاییتان از شر سنگ کیسه صفرا خالص
شوید .حاال چهطور باید از خارمریم استفاده
کنیم؟ شما میتوانید پودر دانهی خارمریم را

معروف است که روغن نعناع برای هضم غذا
مفید است ،زیرا جریان صفرا و دیگر مایعات
گوارشی را تحریک میکند .این گیاه همچنین
شامل ترپن است ،ترکیبی طبیعی که گفته
میشود به از بین رفتن سنگ کیسه صفرا
کمک میکند .چه چیزی بهتر از خوردن
چای نعناع تهیه شده با برگ نعناع است .با
این حال ،اگر نمیخواهید این چای را درست
کنید ،میتوانید از کپسولهای روغن نعناع -
کپسولهای دارای پوشش رودهای  -استفاده
کنید ،زیرا آنها روغن را در رودهی کوچک
و بزرگ آزاد میکنند ،نه در معده .اگر شما
دچار حملهی سنگ صفرا شدهاید ،چای نعناع
بسیار مفید است .این گیاه کمکتان میکند
اسپاسمها آرام شوند و درد شدیدتان کمی
تسکین بیابد.

آب لیمو نیز درست مانند سرکه مانع از
این میشود که کبد کلسترول بسازد.
به طور کلی آب مرکباتی از این دست
چنین عملکردی دارند .بنابراین میوههای
خانوادهی مرکبات را به میزان زیاد بخورید
اما فراموش نکنید که آب لیمو را به طور
روزانه مصرف کنید .میتوانید خیلی
راحت آب نیمی از یک لیمو را به یک
لیوان آب اضافه کنید و آن را دو یا سه
بار در روز بنوشید .به جای این ترکیب،
میتوانید درمان آیورودای زیر را با استفاده
از آب لیمو انتخاب کنید تا سنگ کیسه
صفرایتان را از بین ببرید.

برای درمان سنگ کیسه صفرا ،باید تغییرات
خاصی در برنامهی غذایی و شیوهی زندگیتان
اعمال کنید .در اینجا چند پیشنهاد برای اعمال
این تغییر میبینید:
  ۸تا  ۱۰لیوان آب در روز بنوشید. اگر اضافه وزن دارید ،وزنتان را کاهشبدهید .از غذاهای چرب اجتناب کنید .به طور
منظم ورزش کنید .وعدههای غذایی کوچکتر
بخورید و آنها را در طول روز پخش کنید .مثال
به جای  ۳وعده غذای بزرگ ۵ ،تا  ۶وعده
غذای کوچکتر میل کنید.
 از ابتال به یبوست جلوگری کنید ،زیرا این مشکلبه تشکیل سنگ کیسه صفرا کمک میکند.
 به طور روزانه قهوه بخورید ،اما در خوردن آنزیادهروی نکنید .یک یا دو فنجان در روز کافی
است .قهوه جریان صفرا را افزایش میدهد و به
این ترتیب مانع از تشکیل سنگ کیسه صفرا
میشود.
 به میزان زیاد ویتامین ث در طول روزبخورید .برای این منظور ،میوههای خانوادهی
مرکبات را در برنامهی غذاییتان بگنجانید .آب
لیمو بخورید.
 از ادویهجات و گیاهان دارویی که باعثتحریک کبد و همچنین کیسه صفرا میشوند
استفاده کنید ،از جمله زردچوبه ،زنجبیل
خشک ،فلفل سیاه ،فلفل سبز ،آنقوزه ،و غیره.
برنامهریزی دقیق برنامهی غذایی و انتخاب
هوشمندانهی درمانهای خانگی با توجه به
نیازهای بدنتان ،مطمئنا میتواند به شما
شانس این را بدهد که از طریق راههای طبیعی
سنگها را از بین ببرید ،و کیسه صفرایتان را
حفط کنید

پزشکان با کم خونی فقر آهن اشتباه گرفته
میشود .با انجام آزمایش خون  CBCمیتوان
وضعیت کم خونی را بررسی کرد.
تشخیص و درمان اولین و مهمترین گام در
درمان ،تشخیص علل ریزش مو است ،بدین
منظور در کنار آزمایش خون از روشی به نام
آنالیز مو استفاده می کنیم که با انجام آنها
اطالعات کاملی درباره علل ریزش مو از قبیل
میزان مواد معدنی در بدن ،وضعیت متابولیزم
پروتیین ،وضعیت متابولیزم بدن و فعالیت غدد
تیروئید و آدرنال و ...بهدست میآید و ما با
بررسی اطالعات بدست آمده می توانیم برنامه
درمانی دقیقی که شامل تجویز مکملهای
غذایی مناسب ،برای تنظیم میزان مواد معدنی
و ویتامین ها در بدن ،انتخاب نوع مناسب از
محلولهای محرک رویش مو ،تجویز گیاهان
درمانی جهت کمک به تنطیم متابولیزم و
میزان هورمون ها در بدن و  ...تنظیم کنیم
که عالوه بر درمان ریزش مو و رویش مجدد
موها ،سبب تنظیم متابولیزم ،افزایش انرژی و
سالمت بدن نیز میشود.
آگهي ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهي

تجديدنظرخواهي راضيه بهجتي فرزند غالمرضا
به طرفيت تجديدنظر خوانده آقاي علي
جوهري فرزند كريم نسبت به دادنامه شماره
 9609977188301061در پرونده كالسه
 960680شعبه اول دادگاه گراش تقديم كه طبق
موضوع ماده  73و  346قانون آئين دادرسي مدني
به علت مجهولالمكان بودن تجديد نظر خوانده
مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكي از جرائد
كثيراالنتشار آگهي ميگردد تا تجديدنظر خوانده
ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم تجديدنظر
خواهي را دريافت و چنانچه پاسخي دارد كتباً به
اين دادگاه ارائه نمايد .در غير اين صورت پس از
انقضاء مهلت مقرر قانوني نسبت به ارسال پرونده
به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد .
منشي دادگاه عمومي گراش  -سيدحسن
نژادحسيني
م/الف346/
مرجع ثبت شركتها و موسسات غير تجاري گراش

آگهي تغييرات شركت دكلسازان گراش الكتريك
شركت سهامي خاص به شماره ثبت  128و شناسه
ملي  14006895800به استناد صورتجلسه هيئت
مديره مورخ  1396/10/28تصميمات ذيل اتخاذ
شد:
-1سمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين
گرديدند:
آقاي سجاد پيروزي با كد ملي  2511977060به
سمت رئيس هيأت مديره و مدير عامل
خانم الهام پيروزي با كد ملي  2500219811به
سمت نائب رئيس
خانم نجمه پيروزي با كد ملي  2511513560به
سمت اعضا
-2كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت به
امضاء مشترك رئيس هيئت مديره و مديرعامل
همراه با مهر شركت داراي اعتبار ميباشد.
با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب و تعيين
سمت هيئت مديره ،تعيين دارندگان حق امضاء
انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الكترونيك
شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهيهاي
سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان فارس
مرجع ثبت شركتها و موسسات غير تجاري گراش
م/الف 1112 /

روز

اذان صبح

طلوع آفتاب

بيست و دوم

5:16

6:33

12:07

بيست و سوم

5:15

6:32

12:07

بيست و
چهارم

5:14

6:32

12:07

اذان ظهر

غروب آفتاب

حضرت امام رضا (ع):

اذان مغرب

17:41

17:58

پيوند خويشاوندى را برقرار كنيد گرچ ه با جرع ه آبى باشد و بهترين

17:42

17:59

ن است
پيوندخويشاوندى ،خوددارى از آزار خويشاوندا 

17:42

17:59

(تحف العقول  ،ص )469

تعل
 آنکه خود را پیشوای مردم سازد ،شیپ از یم دیگری باید هب ادب کردن خود بپردازدتعل
تعل
و شیب از آنکه هب گفتار یم فرماید باید هب کردار ادب نماید ،و آنکه خود را یم دهد و

تع
تعل
ادب اندوزد ،شایستهرت هب ظیم است از آنکه دیگری را یم دهد و ادب آموزد

آمادگی برای راهاندازی گمرک واردات در الرستان

به گزارش میالد الرستان ،خداداد رحیمی،
مدیرکل گمرک فارس ،در آئین بهرهبرداری از
پروژه ساختمان جدید اداره گمرک الرستان
اظهار داشت :قرارداد احداث گمرک الرستان از
سال  ۸۹منعقد و در سال  ۹۰عملیات ساخت
آن با اعتبار  ۲۲میلیارد ریال آغاز شد.
وی افزود؛ برای راهاندازی این پروژه ،تابهحال
 ۴۵میلیارد ریال هزینه شده است و کماکان
نیز این هزینهها ادامه خواهد داشت تا توسعه
منطقه الرستان و استان فارس را به دنبال
داشته باشد.
رحیمی ،با اشاره به اینکه در استان فارس
به جز مرکز استان ۲ ،گمرک فعال در
شهرستانهای الرستان و المرد وجود دارد،
تصریح کرد :شهرستانهای دیگر نیز تقاضای
گمرک داشتهاند اما فع ً
ال این  ۲شهرستان
دارای این امتیاز هستند که میتواند باعث
توسعه آنها شود.
مدیرکل گمرک فارس ،با اشاره به اینکه در
بحث تولید و اشتغال و همچنین مراودات

سیاسی ،نقش گمرک بسیار پررنگ است،
ادامه داد :از مردم و مسئولین محلی الرستان
تقاضا داریم که با توجه به امکانات مختلفی
که در این شهرستان مانند فرودگاه بینالمللی
قرار دارد در توسعه تجارت بیشتر قدم بردارند،
زیرا از قدیم مردم الرستان درزمینه تجارت
فعالیت داشتهاند و از طرفی ما نیز در زمینه
تولید و اشتغال ،تالش خود را به کار بستهایم
تا مشکالت را حل کنیم.
وی بابیان اینکه گمرک الرستان در زمینه
صادرات و مسافری هماکنون در حال فعالیت
است اما در صورتی که استقبال خوبی صورت
گیرد و عملکرد گمرک مثبت ارزیابی شود در
زمینه ترانزیت داخلی و خارجی و واردات نیز
میتوان امتیازاتی را اخذ کرد ،خاطرنشان کرد:
اگر قرار است که بحث واردات نیز به گمرک
الرستان داشته باشیم باید در زمینه های
مختلف مردم و مسئولین عملکرد مثبت از
خود نشان دهند تا بتوانیم ما نیز در جهت اخذ
مجوزها قدم برداریم.

این مسئول خطاب به فرماندار الرستان ،گفت:
تقاضا داریم تا با توجه به اینکه از لحاظ تولید
و کشاورزی شهرستان الرستان زیاد پیشرفتی
نداشته است با تسهیل کردن روند اداری کارها
باعث رونق این شهرستان درزمینه تجاری شوند.
وی با تأکید بر اینکه باید زیرساختها را برای
گمرک مهیا کرد ،افزود :پیشنهاد میکنیم
کمیته توسعه صادرات الرستان راهاندازی و
پیرو جلساتی که تشکیل میشود مسائل را به
استان اعالم تا در کمیته استانی موردبررسی
قرار گیرد و در جهت رفع آن قدم برداریم.
مدیرکل گمرک فارس از نماینده مردم شهرستان
الرستان در مجلس شورای اسالمی ،خواستار
پیگیری جهت افزایش بودجه گمرک این
شهرستان از طریق ماده  ۱۶شد و تصریح کرد:
یکی از مشکالتی که با آن مواجه هستیم عدم
وجود خانههای سازمانی برای اعضای گمرک
الرستان است که باعث شده اعزام کارشناس از
استان به الر با مشکالتی مواجه شود.
وی ادامه داد :با توجه اینکه اعتباراتی جهت
ساخت خانههای سازمانی اخذشده است ،تقاضا
داریم مشکالت و موانع را از پیش رو بردارند
تا کارشناسان نیز بدون دغدغه بتوانند در
شهرستان مستقر شوند.

افتتاح پایگاه امداد و نجات چهاربرکه توسط رئیس هالل احمر کشور

به گزارش میالدالرستان به نقل از باشگاه
خبرنگاران ،علی اصغر پیوندی ،رئیس جمعیت
هالل احمر کشور ،که برای افتتاح پایگاه امداد
و نجات چهاربرکه به الرستان سفر کرده بود،
در سخنانی با بیان اینکه اینکه  ۵۳۱پایگاه
امدادی در سراسر کشور داریم ،اضافه کرد:
بر اساس برآوردهای صورت گرفته به هزار و
 ۲۰۰پایگاه امدادی جاده ای ،دریایی و هوایی
نیازمند هستیم.
وی اضافه کرد :یکی از وظایف مهم هالل احمر
امداد و نجات است ،کشور ما حوادث تلخی را
تجربه کرده است که یکی از این تجربههای
تلخ زلزله سال  ۱۳۳۹در منطقه الرستان بوده
است.
رئیس جمعیت هالل احمر کشور ،بر ضرورت
تقویت امداد و نجات در بخشهای مختلف
کشور تاکید کرد و ادامه داد :با توجه به اینکه
کشور ما همیشه در معرض حوادث قرار دارد
باید آمادگی خود را در باالترین سطح ممکن
حفظ کنیم.
وی تصریح کرد :با توجه به این واقعیت که
کشور ما همواره با حوادثی از جمله زلزله ،سیل،
برف و کوالک درگیر بوده و به همین دلیل باید
با آمادگی کامل توان پاسخگویی به این حوادث

را داشته باشیم.
پیوندی ،با اشاره به پرتردد بودن جادههای
شهرستان الرستان افزود :پایگاه امداد و نجات
بین شهری چهاربرکه الرستان نیاز این منطقه
بوده است.
وی بیان کرد :تصادفات جادهای که از آن به
مرگ خاموش یاد میشود هر سال باعث جان
باختن هموطنان میشود که ایجاد چنین
پایگاهی میتواند پاسخگویی در این حوادث را
تسهیل کند.
پیوندی اظهار کرد :هالل احمر از درون مردم
است و ما دست خود را به سوی مردم و خیرین
دراز میکنیم چرا که جمعیت هالل احمر
یک نهاد اداری و تشکیالتی و رسمی نیست
بلکه یک سازمان مردم نهاد است ،یک حرکت
داوطلبانه که از درون مردم شکل گرفته است.
رئیس جمعیت هالل احمر کشور ،با تاکید
بر اینکه تمام دستگاه ها و مردم باید هالل
احمر را در امر پاسخگویی به حوادث یاری
کنند ،گفت :پایگاه امداد و نجات بین شهری
چهاربرکه الرستان نمونهای از همراهی یک
خیر ،دستگاهی اداری استان و جمعیت هالل
احمر است.

وی با اشاره به اضافه شدن یک آمبوالنس
تا قبل از شروع طرح امداد و نجات نوروزی
به پایگاه امداد و نجات بین شهری چهاربرکه
الرستان ،ادامه داد :پیگیری برای تامین اعتبار
ساخت ساختمان اداری و انبار اقالم در این
شهرستان در حال انجام است.
جمشید جعفرپور ،با ابراز خرسندی از ایجاد
این پایگاه جاده ای و آرزوی سالمتی با نیک
اندیش این پروژه ،افزود :پایگاه امداد شهری
هالل احمر الرستان نیاز به تأمین اعتبار دارد
که در اصلی ترین نقطه شهر الر واقع شده
و امید می رود با همت مسئوالن به سرانجام
برسد.
نماینده مردم الرستان در مجلس شورای
اسالمی ،با درخواست از رئیس جمعیت هالل
احمر کشور برای رفع مشکل مالکیت زمین
برخی نهادهای دولتی ،تصریح کرد :انتظار می
رود امالکی که متعلق به سازمان هالل احمر
موجود در این شهرستان که به فروش می
رسد ،عوائد آن در خود الرستان مصرف و از
این شهرستان خارج نشود.
وی ابراز امیدواری کرد :از محل فروش امالک
هالل احمر در الرستان نیازهای این شهر
همچون استخر ،پارک ،خدمات متنوع هالل
احمر و غیره برای مردم صرف شود.
همچنین ،فرماندار ویژه الرستان با تقدیر از
خیرین ،تصریح کرد :امید می رود مناسب با
مشارکت خیرین ،مسئوالن هم پیشگام شوند و
اقدامات تکمیلی را انجام دهند موجب دلگرمی
خیرین شود.
حسنی،خواستار رفع مشکالت و بروکراسی
های اداری موجود درخصوص امالک هالل
احمر در الرستان شد.
پایگاه امداد و نجات بین شهری چهاربرکه
الرستان ،دارای مساحت  ۵هزار متر مربع و
با کمک خیرین شهرستان الرستان و جمعیت
هالل احمر ساخته شده است.

سرقت از ضریح مطهر امامزاده میر احمد(ع) بریز
به گزارش میالد الرستان ،ضریح مطهر
امامزاده میراحمد(ع) در روستای بریز مورد
دستبرد قرار گرفت.
ورود به این حرم مطهر ،با بریدن قفل در
ورودی صورت گرفته ،سپس با بریدن قفل
ضریح ،تمام وجوهات نقدی به سرقت رفته
است.
قابل توجه مسئولین محلی و اداره اوقاف؛ از
آنجایی که حرم مطهر امامزاده میراحمد(ع)
در طول شبانه روز محل اسکان و استراحت

مسافرین و زوار است و در این ضریح مطهر
همواره مقادیر قابل توجهی وجوه نقدی وجود
دارد الزم است که نسبت به ایجاد امنیت باالتر
در این مکان اقدامات جدی تری صورت گیرد
این اتفاق برای چندمین بار به وقوع پیوسته
است.
با توجه به اینکه این مکان مجهز به دوربین
مداربسته بوده ،تالش برای به دام انداختن
عوامل این حرکت ،همچنان ادامه دارد.
خبرنگار؛ سحر طاهری
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افتتاح سد تغذیه سیالب ۳۷۵هزارمترمکعبی بیدشهر با حضور مسئوالن کشوری

به گزارش میالد الرستان ،در آئینی با حضور
معاون سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری
کشور ،مدیرکل منابع طبیعی استان فارس،
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اسالمی و معاون استاندار فارس و فرماندار
ویژه الرستان ،علمای اهل تسنن ،تعدادی از
مسووالن ادارات و اقشار مختلف مردم ،سد
تغذیه مصنوعی و کنترل سیالب روستای
«بیدشهر» بخش اوز الرستان به بهرهبرداری
رسید.

این پروژه ،سطحی حدود  ۲هزار هکتار را به
خود اختصاص داده و هزینه طراحی و اجرای
آن توسط خیرین انجامشده است .طول تاج
بند  ۱۱۰متر و ارتفاع آن از پایینترین نقطه
 ۱۷متر است که حجم آبگیری مخزن آن
قابلیت  ۳۷۵هزار مترمکعب آب را دارد و
حجم سالیانه آبگیری آن یکمیلیون و ۱۲۵

هزار مترمکعب است.
هدف از اجرای این طرح ،کاهش حجم روان
آبها ،کاهش بروز سیالب ،تغذیه آبهای
زیرزمینی ،جلوگیری از انتقال رسوب به روی
محصوالت کشاورزی و زمینهای زراعی ،تقویت
پوشش گیاهی و کمک به اقتصاد بهرهوران
است.

الرستان مرکز مبادالت منطقهای جنوب کشور شود

به گزارش میالد الرستان،
جمشید جعفرپور ،در آئین
بهرهبرداری از پروژه ساختمان
جدید اداره گمرک الرستان با
تبریک ایام ا ...دهه فجر  ،اظهار
داشت :وقتی کسی به چهل
سالگی می رسد یعنی به کمال
و پختگی رسیده و این وظیفه
ماست که انقالبی که از عمر آن
 ۴۰سال گذشته است ببینیم
در چه مرحله ای قرار دارد.
وی با ابراز خرسندی از ظرفیت
ایجاد شده در گمرک الرستان ،افزود :توقع می
رود تمام مسئولین الرستان ،روال صادرات را
در شهرستان به آمار خوبی برسانند.
نماینده مردم الرستان در مجلس شورای
اسالمی ،با بیان اینکه ادارات مختلفی از جمله
فرودگاه ،استاندارد و پست و غیره به این نهاد
مرتبط هستند که باید با کمک فرمانداری
تالش خود را انجام دهند تا الرستان را به
مرکز مبادالت منطقه ای جنوب کشور تبدیل
کنند ،تصریح کرد :از آنجا که توسعه صادرات
غیرنفتی در دستور کار کشور است و مرکز این
صادرات غیرنفتی گمرک است این اتفاق نشان
از نقش حساس آن در امور کشوری است.
جعفرپور ،ادامه داد :وظیفه ملی و میهنی همه
مسئوالن آن است که در زمینه رفع موانع در
زمینه صادرات قدم بردارند.
وی با بیان اینکه در دیدارهایی که با مسئولین
کشوری داشته ایم در زمینه خانه های
سازمانی قول همکاری و حل این مشکل گرفته

شده است ،ابراز امیدواری کرد این اتفاق مهم
به نفع گمرک و الرستان رخ دهد.
جعفرپور اضافه کرد :امید می رود طی سال
آینده شاهد رشد گمرک الرستان بوده تا
بتوان سایر رویه ها و خدمات گمرک را در این
شهرستان برقرار کرد.
همچنین جلیل حسنی ،با بیان اینکه در هر
مقطعی از انقالب دارای دغدغه خاصی بوده
ایم ،اظهار داشت :در ابتدا مقابله با گروهک ها
و سلطنت طلب ها را در دستور کار قرارداده
بودیم و پس از آن دفاع مقدس و بازسازی
آن را دنبال می کردیم اما هم اکنون در اکثر
زمینه ها و زیرساخت ها موفقیت های خوبی
کسب شده است.
وی افزود :طی روزهای گذشته تمام روستاهای
شهرستان الرستان دارای برق شدند که نشان
از خدمات نظام اسالمی می باشد و حتی
اکنون روستاهای دارای چهارخانوار نیز دارای
برق هستند.
فرماندار ویژه الرستان ،یکی از الزامات در تداوم

ديدار شهردار خور و اعضاي شوراي اسالمي با

حجتاالسالم حضرت حاج سيدحسن آيتاللهي
شهردار خور به اتفاق جمعي از اعضاي شوراي
اسالمي در بيت مرحوم حضرت آيتاهللالعظمي
آيتاللهي حضور يافته و با حجتاالسالم حاج
سيدحسن آيتاللهي ديدار كردند.
در اين ديدار شهردار از وي خواستار شدند كه
ما را از راهنمايي و ارشادات خود بهرهمند سازند
و جلسه فوق با صلوات پايان يافت.

انقالب اسالمی را توانمندسازی
بنیه های اقتصادی کشور دانست
و تصریح کرد :رهبر معطم انقالب
نیز طی سالهای اخیر بر تولید و
اشتغال توجه داشته اند.
این مسئول ،با بیان اینکه یکی از
کارهایی که می توان بر آن تمرکز
کرد ،صادرات از طریق گمرک
است ،ادامه داد :با توجه به حضور
تقریبی  ۱۵۰هزارالرستانی خارج
از کشور ،می توان در این زمینه
در الرستان بخوبی عمل کرد.
معاون استاندار فارس ،با اشاره به اینکه با ایجاد
گمرک و نمایندگی وزارت خارجه در الرستان
و همچنین وجود فرودگاه بین المللی ظرفیت
های تجارت خارجی و صادرات در الرستان
کامال مهیا است ،گفت :انتظار می رود با وجود
ایجاد ساختمان گمرک الرستان ،الزامات مربوط
به نرم افزاری و محوطه سازی این ساختمان نیز
از طریق مسئولین استانی زودتر اتفاق بیافتد.
وی بیان کرد؛ الرستان تنها شهرستانی است که
دارای کارگروه توسعه اقتصادی است که طی
امسال دوجلسه نیز تشکیل شده و در آن از
سرمایه گذاران و صادرکنندگان دعوت شد و از
آنها نظرخواهی کرده ایم.
فرماندار ویژه الرستان ،خطاب به مسئوالن
گفت :توقع می رود با توجه به ظرفیت های
گمرک الرستان ،از لحاظ چارت سازمانی
گمرک الرستان کامل و از طرفی به معاونت
مدیرکل ارتقا یابد.

