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کینوا ،خاویار گیاهی
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خیلی وقت است که دیگر خبری از اخبار
خوش نماینده نیست!!
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درخشش دونده الرستانی در مسابقات دو
ماراتن دبی

مهدی اسماعیلی مدیر آموزش و پرورش الرستان شد
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بهرهبرداری از مجتمع خدماتی رفاهی
بینجاده ای الر-جهرم

مراجعه بیش از دو
هزار نفر به بخش
اتفاقات بیمارستان امام
رضا(ع) الر

اولین جشنواره ی
ورزش روستایی
الرستان در روستای
کورده
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نخبه الرستانی:

در زمینه هوش مصنوعی در
الرستان سرمایه گذاری شود

5
ثبت مسقطی به نام الر
به کام شیراز؟!

صفحه 2

ضرورت سرعت در تداوم كارها

همــه ميگوينــد يكــي از مشــكالت جامعــه مــا ،زيــاد بــودن تعطيــات در
آن اســت كــه ايــن عمــل منجــر بــه كنــدي و تأخيــر در كارهــا ميشــود
واقعيــت ايــن اســت كــه ركــود و سســتي در قبــل و بعــد از تعطيــات ،از
اصــل وجــود تعطيــات بيشــتر و صــد البتــه مشــكلآفرينتر اســت .بــه
عنــوان نمونــه بانكهــا از مدتــي مانــده بــه تعطيــات عيــد نــوروز پرداخــت
تســهيالت بخصــوص تســهيالت كمبهــره را معــوق يــا نيمــه تعطيــل
مينماينــد و ايــن مســأله تــا حــدود پايــان فروردينمــاه ادامــه مييابــد
ايــن جريــان در ركــود و بيتحركــي بــازار نيــز تأثيرگــذار اســت.
همينطــور در توســعه كارهــاي عمرانــي و حتــي كارهــاي اجتماعــي و
فرهنگــي نيــز بــا هميــن مشــكل مواجــه اســت.
مســئولين بايــد بــا دقــت بســيار و ســرعت گســترده و تــاش ســازمان يافتــه
نگذارنــد چنيــن حوادثــي رخ دهــد و فعاليتهــا نــه بــراي  4يــا  5روز بلكــه
بــراي يــك مــاه بــه تعطيلــي يــا نيمــه تعطيلــي کشــانده شــود.
گفتيــم ايــن مســأله در فعاليتهــاي فرهنگــي و آموزشــي نيــز اثرگــذار اســت
آیــا مســئولين دانشــگاهها و آمــوزش و پــرورش دقــت كردهانــد در تــرم دوم
ســال جــاري اواخــر ارديبهشــت مــاه رمضــان اســت كــه طبعــ ًا وضعيــت
درسهــا و كالسهــا بايــد متناســب بــا مــاه ضيافــت الهــي باشــد و ايــن
ايــام مقــارن پايــان تــرم دوم دبيرســتانها و آغــاز امتحــان ميباشــد در
دانشــگاهها نيــز ايــام مذكــور مقــارن مــاه پايانــي تــرم دوم اســت كــه بايــد
از آغــاز تــرم امســال برنام ـهاي تنظیــم ميشــد كــه تدريسهــا بــا ســرعت
بيشــتري انجــام مــی گردیــد و مشــكالت آموزشــي تقليــل مييافــت.
بــه هــر حــال هنــوز نيــز ديــر نشــده ميتــوان بــراي آينــده برنامهريــزي
كــرد و مشــكالت را مرتفــع نمــود.

معاون امور فناوری
دانشگاه شیراز خبر داد
امکان فعالیت اشخاص
حقیقی و حقوقی در
«خانه جامعه و صنعت»
دانشگاه شیراز
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دانشجوی دانشگاه آزاد اوز،
نماینده شورای اسالمی
فارس در هیات حل
اختالف الرستان
گزارش
به
میالدالرستان
به نقل از آنا،
به استناد نامه
مدیر کل دفتر
شهری
امور
شوراهای
و
استانداری
فارس ،جعفر
راستگو ،دانشجوی مهندسی عمران در
دانشگاه آزاد اسالمی مرکز اوز و نماینده
شورای اسالمی شهر اوز در شهرستان
الرستان و نماینده شهرستان در استان
فارس به عنوان نماینده شورای اسالمی
استان فارس در هیات حل اختالف و
رسیدگی به شکایات شوراهای شهرستان
الرستان معرفی شده است.
هیات حل اختالف و رسیدگی به شکایات
شوراهای الرستان ،متشکل از جلیل
حسنی حقیقی ،فرماندار ویژه الرستان،
انصاری ،رئیس دادگستری الرستان و جعفر
راستگو نماینده شورای استان است .هیات
حل اختالف وظیفه رسیدگی به شکایات و
اختالفات شوراهای روستایی منطقه را به
عهده دارد.

برگزاری

یادواره شهیدضربی

و شهدای محله پیرغیب

برگزاری مراسم معارفه مدیر آموزش پرورش الرستان
به گزارش میالد الرستان ،طی آئینی با
حضور معاون آموزش ابتدایی اداره کل
آموزش و پرورش استان فارس ،رئیس
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی،
معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه
الرستان ،امام جمعه الرستان ،فرهنگیان،
اولیای دانش آموزان ،دبیران و مدیران مراسم
تودیع و معارفه سرپرست پیشین و مدیر
جدید آموزش و پرورش الرستان در تاالر
وحدت شهر الر برگزار شد .
در ابتدای این مراسم ،علی فوالدی سرپرست
پیشین آموزش و پرورش الرستان در سخنانی
با اشاره به فعالیتهای انجامشده در مدت
 ۳ماه مسئولیت خود ،گفت :در این مدت
فعالیتهایی در زمینههای فرهنگی و عمرانی
در سطح الرستان انجامشده که ازجمله آنها
ساخت قرارگاه قرآنی در محله کهویه شهر
قدیم الر ،تفاهمنامه با حوزه علمیه برای
استقرار روحانی در مدارس به خصوص مدارس
شبانهروزی ،برگزاری نمایشگاه مهدویت در
سطح شهرستان ،بازسازی مدرسه عارف در

شهر لطیفی و غیره است.
در ادامه مراسم ،امام جمعه الر ،آموزش و
پرورش را یکی از مهمترین نهادهای کشور
دانست و گفت :معلم ،مدرسه و دانشآموز و
مربی سنگر مبارزه با استکبار و ظلم هستند و
آموزش و پروش جایی است که هویت فرزندان،
مسئوالن ،مدیران ،پدران و مادران آینده در آن
پرورش داده میشود .
فرماندار ویژه الرستان ،نیز در سخنانی با اشاره
به اینکه بایستی از دوران کودکی ،دانش آموزان
را با تکنولوژی ایرانی اسالمی آشنا کنیم ،از

رئیس جدید آموزش و پرورش شهرستان
خواست که تحت هیچ شرایطی نگذارد اصالت
سازمانی ،ماهیت شغلی و وجدان کاری اش به
خصوص در حوزه فرهنگی آموزشی تحت تأثیر
جریانهای سیاسی قرار گیرد.
در بخش دیگر این مراسم ،رئیس کمیسیون
فرهنگی مجلس شورای اسالمی خواستار توجه
بیشتر به نهاد بزرگ و مهم آموزش و پرورش
شد و گفت :دولت و مجلس باید به سمت
تصویب و اجرای قوانین مناسب برای حمایت
از جامعه فرهنگی و آموزش و پرورش بروند.
جمشید جعفرپور ،افزود :منطقه الرستان نیرو

بهرهبرداری از مجتمع
خیز است و میتواند حتی نیرو نیز به سایر
مناطق صادر کند به همین دلیل باید با تالش
مسئوالن منطقه و استانی این امر تحقق یابد .
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و
پرورش فارس ،نیز در این مراسم به نقش
پررنگ خیرین در ساخت مراکز فرهنگی در
منطقه الرستان اشاره کرد و گفت :باید از این
ظرفیت استفاده مناسب شود.
علی عسکر جمشیدی ،بابیان اینکه %۹۹
بودجه آموزش و پرورش به حقوق فرهنگیان
اختصاص دارد ،افزود :فقط  %۱آن خرج دیگر
مسائل فرهنگی میشود.
وی ادامه داد :برای یادگیری و پویایی بهتر و
بیشتر دانش آموزان ،دبیران باید آموزشهای
کاربردی ببینند
همچنین مدیر جدید آموزش و پروش
الرستان ،نیز در سخنان کوتاهی به نقش
مدیران گذشته آموزش و پرورش در پیشرفت
آموزش و پرورش الرستان اشاره کرد و گفت:
تمام تالش خود را برای پیشرفت و ارتقای
آموزش و پروش الرستان به کار خواهم گرفت.

نکته ای که نماینده مردم به مدیر جدید آموزش و پرورش گوشزد کرد...
به گزارش میالدالرستان به نقل از دفتر نماینده
مردم ،دکتر جعفرپور ،نماینده مردم الرستان،
خنج و گراش در آیین معارفه مدیرجدید
آموزش و پرورش الرستان از فجرآفرینان
شهدای دانش آموز ،معلمان شهید و فرهنگیان
عزیزی که بار عمده انقالب را بر دوش کشیده
اند ياد كرده و اظهار داشت :از اول انقالب بنا
بر این بود که به آموزش و پرورش توجه ویژه
ای شود چون ما هیچ اداره و نهادی مهمتر
از آموزش و پرورش در تعقیب اهداف انقالب
اسالمی نداریم و این یک واقعیت است و هر
چند در عمل دچار کاستیها و کمبودها شدیم
ولي از لحاظ مبانی نطری واستداللی هیچ کس
نمی تواند در این مطلب شبهه کند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ،ادامه داد:
اگر میخواهیم اهداف بلند انقالب اسالمی
محقق شود باید بر آموزش و پرورش متمرکز

شویم .
جعفرپور ،با بيان اينكه آموزش و پرورش
دستگاهی است که هر اتفاق بزرگی که می
خواهد در جامعه بیفتد ،قطعات اولیه اش باید
در آموزش و پرورش آماده شود ،اظهار داشت:
به عنوان مثال اگر کسی میخواهد از دانشگاه
به مسئولیت هایي برسد قطعات اولیه اين
شخص در آموزش و پرورش تولید شده واگر

این قطعات دقیق و با مواد اولیه خوب و حساب
شده تولید نشود ،در دانشگاه هم قطعات نمی
توانند روی هم بخوبی سوار شوند و یک وسیله
مناسب تحویل دهند.
وی افزود :اگر میخواهیم به آموزش و پرورش
توجه کنیم مهمترین مولفه در بین مولفه های
تاثیر گذار معلمین هستند .بر این اساس یک
معلم خوب در مدرسه کپری و روی خاک،

بهترین دانش آموز را به جامعه تحویل
خواهد داد و از سوی دیگر یک معلم ضعیف
در بهترین و مجهزترین مکان خروجی های
مطلوبی نخواهد داشت.
نماینده مردم الرستان ،خنج و گراش در
مجلس شورای اسالمی ،نقش را در توسعه
آموزش و پرورش پررنگ تلقی نموده و اظهار
داشت :دولت باید آموزش و پرورش را در
اولویت خود قرار دهد.
وی افزود :آمارها نشان می دهد منطقه
الرستان منطقه ای نیرو خیز است و بهترین
استعداد های فرهنگی درمنطقه وجود دارد
و بر این اساس الرستان باید نیروسازی و
صادرات نیروی انسانی داشته باشد؛ همان گونه
که در گذشته نیز الرستان نیرو صادر میکرده
واین نکته ای است که جناب اسماعیلی ،مدیر
جدید آموزش و پرورش ،باید به آن دقت کند.

فارس مستعدترین استان جهت نصب پنلهای خورشیدی

به گزارش میالدالرستان در مراسمی با
حضور حجت االسالم سیدحسن آیت
الهی فرزند امام جمعه فقید الرستان،
جاهدی فرمانده سپاه الرستان ،محمدی
رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران ،اعضای
شورای شهر الر ،خانواده ی معظم شهدا و
جمعی ازمردم والیتمدار ،یادواره ی شهید
عبدالرسول ضربی و بزرگداشت شهدای
محله ی پیرغیب درسالن والیت گلزارشهدا
برگزارشد.
این برنامه که به همت واحدفرهنگی سپاه
و پایگاه مقاومت شهیدضربی مستقر در
زورخانه ی حسین بن علی (ع) ترتیب
داده شده بود ،با مرشدخوانی عبدالرضا
حق پناه و ابوالفضل حمامی ،اجرای سرود،
راویتگری شهبازی راوی جبهه و جنگ از
تهران ،پخش کلیپ و مصاحبه با والدین
شهیدضربی و نیز مراسم گلریزان همراه
بود.
درحاشیه ی این برنامه نیز نمایشگاه عکس
بسیج سازندگی سپاه نمای دیگری به
مراسم داده بود.
عکس وخبر:عشرت جهاندیده

مراجعه بیش از دو هزار نفر
به بخش اتفاقات بیمارستان
امام رضا(ع) الر

به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی دانشکده علوم پزشکی الرستان،
دکتر رجایی ،رئیس بیمارستان امام رضا(ع)
الرستان  ،اظهار داشت :تعداد مراجعات به
بخش های بیمارستانی به نسبت همین
موقع در سال قبل۱۵ ،درصد افزایش یافته
و ماهانه بیش از دو هزار نفر از خدمات
بخش اتفاقات این مرکز استفاده می کنند.
وی با اشاره به راه اندازی بخش های جدید
و ارتقا خدمات ارائه شده به بیماران ،آمار
ماهانه عمل ها را قریب به ششصد عمل
عنوان کرد و افزود :به طور میانگین ۱۸۹۷
بیمار در یک ماه در بخش های مختلف
بستری می شوند.
با آموزشی شدن بیمارستان الر و ارائه
خدمات آموزشی به دانشجویان در کنار
خدمات درمانی به همشهریان۱/۶۸۸ ،
متر مربع نیز جهت فضای آموزشی در این
بیمارستان اختصاص داده شده است.

به گزارش میالد الرستان به نقل از
خبرگزاری فارس ،اسماعیل تبادار در

آئین راهاندازی  ۴۰۰پنل خورشیدی
و تحویل  ۴۰۰دستگاه نیسان
زامیاد مددجویان کمیته امداد امام
خمینی(ره) ،با تقدیر از این حرکت
اشتغالزا اظهار داشت :استان فارس
مستعدترین استان کشور برای نصب
و راهاندازی پنل های خورشیدی
است و انتظار میرود این عرصه برای
همگان بازشده و زمینه کار برای
تمام عالقهمندان فراهم شود.

وی افزود :با توجه به ظرفیتهای
بسیار استان فارس در زمینه کسب
انرژی خورشیدی ،بسیار طالبم که
زمینه گستردهتری برای بهرهبرداری
از این انرژی پاک فراهمشده و افراد
بیشتری در این عرصه مشغول به کار
شوند.
مقام عالی دولت در استان فارس،
تصریح کرد :از مددجویان کمیته
امداد انتظار میرود که با راهاندازی

این پنل ها ،زمینه اشتغال افراد دیگر
را نیز فراهم کنند.
تبادار اضافه کرد :طرح پنل های
خورشیدی بسیار پسندیده و مبارک
بوده ،چراکه زمینههای اشتغال را به
وجود آورده ،آنهم در نظامی که
متکی به مردم است.
 ۴۰۰پنل خورشیدی و  ۴۰۰دستگاه
نیسان زامیاد به مددجویان کمیته
امداد امام خمینی(ره) استان فارس

تحویل داده شد که با راهاندازی
پنلهای خورشیدی ،مددجویان
متقاضی میتوانند تولید برق کرده و
از این راه کسب درآمد کنند.
برای راهاندازی این پنلهای
خورشیدی کمیته امداد امام
خمینی(ره) استان فارس به هر کدام
از متقاضیان تا سقف  ۳۰میلیون
تومان وام پرداخت میکند.

عملکردآموزش و پرورش الرستان ،تحت تأثیر جریانهای سیاسی قرار نگیرد
به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط عمومی
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه الرستان؛
جلیل حسنی در مراسم معارفه معاون اداره کل و
مدیریت آموزش و پرورش الرستان ،ضمن تقدیر
و تشکر از علی فوالدی ،سرپرست سابق آموزش و
پرورش و آرزوی موفقیت برای مهدی اسماعیلی
رئیس جدید آموزش و پرورش شهرستان در
سخنانی اظهار داشت :یکی از اولویت ها و یکی
از راه های موفقیت جامعه کنونی ،مدیریت زمان
است ،چرا که اگر ما نتوانیم مدیریت زمان را در
برنامه ها ،اقدامات و فعالیت های خودمان لحاظ
کنیم ،یقیناً در بقیة موضوعات هم با مشکل
مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد :امروزه اگر هنرمدیریتی ما این
باشد که در کنار تعلیم و تربیت و قبل از آنکه
نسل جدید جوان و نوجوان ما از تکنولوژی و از ره
آوردهای غربی نابجا استفاده کند و با تکنولوژی
غربی آشنا شود ،زودتر وارد شویم و جلو این
استفاده غیر صحیح را بگیریم و تکنولوژی
آگهي مزايده

جدید را در راستای ارزشهای علمی ،اعتقادی
 ،قرآنی ،مذهبی و غیره ارائه دهیم ،مطمئناً تا
سالیان سال دیگر افسوس آن را نخواهیم نخورد.
فرماندار ویژه الرستان ،با بیان اینکه بایستی
از دوران کودکی ،دانش آموزان را با تکنولوژی
ایرانی اسالمی آشنا نماییم تا آینده سازان ما
رشد کنند؛ افزود :خدا را شکر با همدلی و
همراهی و فهم مشترک و با حمایت همه الیه

با توجه به صدور اجرائيه شماره 9610427188300046مورخ  1396/6/23صادره
از شعبه اول دادگاه عمومي گراش ،نظر به محكوميت محكوم عليه آقاي روحاله
نخبهالفقهايي فرزند عبداله به آدرس شهرستان الرستان  12متري بانك سپه بلوك
 5به پرداخت تعداد چهارصد عدد سكه تمام بهار آزادي طرح جديد بانضمام كليه
خسارات دادرسي اعم از هزينه دادرسي ،حقالوكاله وكيل و هزينه كارشناسي در حق
محكوملها خانم حليمه خاتون شفيعي فرزند درويش با وكالت آقاي مقصود بهادريفر
و پرداخت مبلغ  155000تومان هزينه اجرا در حق دولت نظر به عدم پرداخت
محكومبه در حق محكوملها ،خودرو سواري پرايد سفيدرنگ به شماره پالك  699ج
 ،71ايران  73متعلق به محكوم عليه پس از توقيف به ميزان مبلغ 130000000
ريال حسب نظر كارشناس رسمي دادگستري يك نفره جهت انجام تشريفات مزايده
و فروش آن ارزيابي گرديده است .مورد مزايده به تاريخ  1396/12/10ساعت 10
الي  11در محل اجراي احكام حقوقي دادگاه عمومي گراش از طريق مزايده به فروش
ميرسد .مزايده از قيمت پايه شروع ميشود و به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه
باالترين قيمت را پيشنهاد كند فروخته خواهد شد  %10وجه مزايده فيالمجلس
به صورت نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي
وصول ميشود و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك ،مورد مزايده
به نام خريدار منتقل خواهد شد .درصورتي كه در مهلت مقرر خريدار بقيه وجه
مزايده را پرداخت ننمايد ،سپرده وي پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط
و مزايده تمديد ميگردد .در راستاي ماده  142قانون اجراي احكام در صورت وصول
اعتراض از ناحيه طرفين ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه مزايده
تا رسيدگي اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد.
متقاضيان ميتوانند ظرف  5روز قبل از مزايده با اطالع از اين اجرا از خودرو مورد
مزايده بازديد نمايند.
رئيس اجراي احكام مدني دادگاه گراش  -ابوذر رنجبر
م/الف350/

های اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جهت معرفی
رئیس جدید آموزش و پرورش در شهرستان
تالش شد که در نهایت آقای مهدی اسماعیلی
انتخاب گردید.
حسنی ،از رئیس جدید آموزش و پرورش
شهرستان خواست که تحت هیچ شرایطی
نگذارد اصالت سازمانی ،ماهیت شغلی و وجدان
کاری اش بخصوص در حوزة فرهنگی آموزشی

حه
ف

سال بیست و ششم-بهمن ماه -1396جمادی االول - 1439شماره 96/11/26-1164

تحت تأثیر جریان های سیاسی قرار گیرد ،البته
یکی از جلوه های زیبایی که در منطقه الرستان
بزرگ مشاهده می کنیم همین است که همه
کسانی که با نگرش های مختلف در پست های
مدیریتی شهرستان بوده اند به این موضوع
توجه بیشتر داشته اند و ماهیت شغلی ،وجدان
کاری و اصالت سازمانیشان را فدای جریان های
سیاسی نمی کنند.
معاون استاندار فارس ،تصریح کرد :یقیناً
آموزش و پرورش هم همینطور خواهد بود،
چون آموزش و پرورش ،نماینده دولت و نظام
در حوزه آموزشی و پرورشی است که بسترساز
تعلیم و تربیت برای آینده سازان این مملکت
است ،که امیدواریم نقش خودشان را خوب ایفا
نمایند که باعث رونق ،توسعه و بهینه سازی
فرهنگ ارزشی ما را در عرصه های مختلف
آموزشی بخصوص در مقاطع دوران ابتدایی و
متوسطه اول شوند.

آگهي مزايده(نوبت اول)

دايره اجراي احكام حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي الرستان در نظر دارد در خصوص پرونده كالسه
 940587شعبه اول اجراي احكام حقوق دادگستري الرستان ،ملك ذيل متعلق به نصراله محرابي فرزند علي
اكبر را به مزايده بگذارد لذا مراتب آگهي ميگردد تا هر كس كه مايل به شركت در مزايده ميباشد در روز
شنبه  1396/12/14ساعت  12صبح در محل اجراي احكام حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي الرستان
حضور يابد.
امالك:
ششدانگ يك باب ساختمان به شماره پالك فرعي  810از اصلي  13878واقع در قطعه  2بخش  18فارس واقع
در فارس الر  -شهرجديد  -بلوار انديشه  -نبش بلوك سوم  -به كد پستي  7431883495به مساحت عرصه
 461/70متر مربع و اعياني  750متر مربع ،داراي سند مالكيت اصلي به شماره چاپي  464777/3به صورت
دوبلكس و زيرزمين با اسكلت آجري با سقف تيرچه بلوك داراي نماي سنگ ،نماي سنگ و كف حياط موزائيك و
كف سالن و اتاقها سراميك و سقف سفيدكاري و رنگآميزي بوده و داراي يك انشعاب آب نيم اينچ و دو انشعاب
برق سه فاز و يك انشعاب گاز شهري ميباشد .قدمت ساخت حدود  7سال ميباشد.
قيمت كارشناسي نوزده ميليارد و يكصد و نه ميليون ريال (معادل  1910900000تومان) تعيين گرديده است.
شرايط مزايده:
-1مزايده اقالم فوق از قيمت پايه شروع ميشود.
-2مورد مزايده به هر كس كه باالترين قيمت پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد.
-3اجراي احكام حقوقي شعبه اول در رد يا قبول پيشنهاد اختيار قانوني دارد.
-4هر كس مايل به شركت در مزايده باشد ميتواند ظرف  5روز قبل از تاريخ مزايده جهت اطالعات بيشتر به
دايره اجراي احكام حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي الرستان مراجعه نمايد.
 %10 -5قيمت مورد مزايده از شخص برنده مزايده فيالمجلس دريافت ميگردد مابقي پس از  20روز از تاريخ
مزايده بايست پرداخت گردد.
-6در صورتي كه برنده مزايده از پرداخت مابقي وجه يا برداشتن مورد مزايده خودداري نمايد مبلغ مذكور (ده
درصد) پس از كسر هزينههاي اجرايي به نفع دولت ضبط خواهد شد.
دادرس شعبه اول اجراي احكام حقوقي دادگستري الرستان  -سيدرحيم روانبين
م  /الف 1124 /

خدماتی رفاهی

ی الر-جهرم
بینجاده ا 

به گزارش میالدالرستان به نقل از فارس،
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای
اسالمی ،در آئین گشایش مجتمع خدماتی
رفاهی بینجادهای در محور جهرم به الر،
اظهار داشت :محور جهرم به الر بخشی از
کریدوری است که در نقشههای وزارت راه،
مرکز استان فارس و پایتخت را به جنوب
کشور متصل میکند.
محمدرضا رضایی ،با اشاره به آمار تصادفات
جادهای در کشور گفت :در ایران ساالنه ۱۷
هزار نفر در حوادث رانندگی جان خود را از
دست میدهند که مجتمعهای رفاهی بین
جادهای میتواند این آمار را کاهش دهد.
وی افزود :مجتمعهایی که فقط بنزین و
گازوئیل عرضه میکنند مقرون به صرفه
نیست مگر اینکه در کنار آن خدمات رفاهی
و گردشگری برای مسافران پیشبینی شود.
فرماندار ویژه جهرم ،نیز در این آئین با بیان
اینکه این مجتمع به همت بخش خصوصی
با مساحت یک هکتار احداث شده است،
اظهار داشت :دولت باید نقش تسهیلگری
داشته باشد و درسال اقتصاد مقاومتی،در
تولید و اشتغال باید از ظرفیتهای مردمی و
بخش خصوصی بهره گرفت.
علیرضا صحرائیان ،افزود :فاز اول این پروژه
شامل جایگاه عرضه سوخت ،فروشگاه،
رستوران ،نمازخانه و استراحتگاه با مساحت
 ۵۰۰هزار متر مربع با اعتبار  ۲۸میلیارد
ریال احداث شده و با تکمیل فاز دوم آن
افزون بر  ۵۰نفر اشتغالزایی ایجاد میکند.

توقف مکان یابی

شهرجدید تابناک المرد

به گزارش میالدالرستان به نقل از وزارت
راه و شهرسازی ،شانزدهمین جلسه شورای
عالی شهرسازی و معماری ایران در سال
 ۹۶به دبیری محمدسعید ایزدی دبیر
شورای عالی و با حضور اعضای اصلی شورا،
مسئوالن استانی و دبیران کمیته های فنی
و مدیران کل دفاتر حوزه معاونت معماری
و شهرسازی با دستورجلسههای مکان یابی
شهر جدید تابناک در شهرستان المرد،
مغایرت اساسی طرح جامع مهریز یزد،
تدوین طرح جامع ساماندهی منظر راههای
ایران (معماری راه) و احداث هتل سرای
ایران در شانزدهمین جلسه شورایعالی در
سال  ،۹۶طرح ،بررسی و تعیین تکلیف شد.
بر این اساس موضوع مکانیابی احداث شهر
جدید در  ۷کیلومتری شمال شهر المرد در
مجاورت بالفصل منطقه ویژه صنایع انرژی
بر و شهرک صنعتی المرد به ظرفیت ۵۴
هزار نفر با وسعت  ۷۰۰هکتار طرح و مورد
بررسی اعضای شورای عالی قرار گرفت.
در بررسی این دستور جلسه ،کمیته فنی در
جلسات متعددی که در این باره تشکیل داد
اعالم کرد :با توجه به محدودیت منابع آب،
اتکای مطلق آن به آب شیرین خلیج فارس،
وجود ظرفیت های خالی سکونت در شهرهای
مجاور که شامل المرد ،مهر ،اشکنان و گله دار
در فواصل بسیار کم با موضوع احداث شهر
جدید تابناک در شهرستان المرد مخالفت
کرد.
در بررسی این طرح ،تصمیم شورا بدین
صورت شد که ایجاد یک شهر در شهرستان
المرد ،در صورت تحقق سرمایه گذاری وسیع
ناشی از صنایع انرژیبر ضرورت دارد .در
همین راستا ،مقرر شد تا تدقیق محدوده و
مکانیابی دقیق آن تا سال  ۱۴۰۰مسکوت
بماند و موضوع با طی زمان عنوان شده با
رصد دقیق میزان اشتغالی که ایجاد می کند،
ظرفیت سکونت واقع در شهرهای اطراف،
منابع آب و مواردی از این دست بار دیگر به
شورای عالی ارسال شود.

بدرقه پرگل استقالل
لطیفی از میهمان خود
به گزارش میالدالرستان ،در هفته ی هفدهم
مسابقات فوتبال لیگ برتر بزرگساالن فارس،
تیم استقالل لطیفی موفق شد با نتیجه  ۳بر
 ۰تیم امیرکبیر ممسنی را با شکست بدرقه
کرده و در رده دوم جایگاه خود را بیشتر
تثبیت نماید.

برگزاری مسابقات
هندبال دانشآموزی
به گزارش میالد الرستان ،به مناسبت دهه
مبارک فجر ،مسابقات هندبال دانشآموزان پسر
مقطع ابتدایی آموزشگاههای الرستان با حضور
 ۱۰مدرسه و  ۱۵۰دانشآموز برگزار شد.
این برنامه ،با برگزاری  ۲۴مسابقه به پایان
رسید و تیمهای آموزشگاه آزادگان ،آموزشگاه
دهخدا و آموزشگاه تربیت به ترتیب به عنوان
نخست تا سوم دست یافتند.
همچنین آموزشگاه مجتهدی به عنوان تیم
اخالق این دوره از مسابقات معرفی شد.
متین هادویان از مدرسه آزادگان ،عرفان
نبویفرد از مدرسه دهخدا ،ابوالفضل خوش
لقا از مدرسه مجتهدی ،محمد مهرآور از
مدرسه تربیت به عنوان بازیکنان و دانش
آموزان برتر مسابقات معرفی شدند.

برگزاری مسابقات تیراندازی
با تفنگ بادی بانوان

به گزارش میالدالرستان ،مسابقات تیراندازی،
به میزبانی باشگاه مدافعان حرم حضرت
زینب (س) در خانه تیراندازی استادیوم
شهید دانشیار با حضور تعدادی از بانوان
عالقمند به این رشته ورزشی برگزار شد.
این مسابقات ،در قسمت تفنگ بادی صورت
گرفت که در پایان این رقابت ها فاطمه
فربودنیا اول  ،مرضیه قنادی دوم و فاطمه
یاسایی سوم شد.

درخشش بانوان
کونگ فو کار الرستان
در مسابقات استان فارس
به گزارش میالدالرستان ،مسابقات کونگ فو
بانوان استان فارس ،انتخابی کشور ،میزبانی
شیراز با حضور  400شرکت کننده از سراسر
استان فارس برگزار شد.
این مسابقات ،جهت انتخاب بانوان برای
حضور در مسابقات قهرمانی کشور صورت
گرفت که تیم اعزامی الرستان توانست 4
سهمیه مسابقات کشوری را کسب نماید.
اسامی مدال آوران:
زهرا لطفی ،بزرگساالن ،نقره مبارزه (کسب
سهمیه حضور در مسابقات کشوری)
طاهره اسماعیلی ،جوانان ،طال و برنز فرم
و نقره مبارزه (کسب سهمیه حضور در
مسابقات کشوری)
فاطمه فیروزی ،جوانان ،نقره فرم  ،نقره
مبارزه (کسب سهمیه حضور در مسابقات
کشوری)
زهرا آهنی ،نونهاالن ،طال و برنز فرم و نقره
مبارزه
ستایش جوکار ،نونهاالن ،طال مبارزه
راحیل اکبری ،نوجوانان ،نقره (کسب سهمیه
حضور در مسابقات کشوری)
رها دانشیان ،نونهاالن ،طال مبارزه  ،نقره و
برنز فرم
حکیمه هژبر مربیگری این تیم را بر عهده داشت.

برگزاری یادواره ی
شهدای باستانی کار

به گزارش میالدالرستان ،همزمان با دهه
فجر و طی مراسمی به همت مصطفوی،
مسئول هیئت پهلوانی الرستان و باحضور
حجت السالم سیداصغر موسوی الری،
حجت االسالم موسوی معاون حوزه علمیه
امام علی بن ابیطالب(ع) الرستان ،قنبرنژاد
شهردار الر ،جاهدی فرمانده سپاه ،طیبی
رئیس اداره ی ورزش وجوانان ،محمدی
رئیس بنیادشهید و امور ایثارگران ،اعضای
شورای شهر و خانواده ی معزز شهدا ،یادواره
ی شهدای باستانی کار در الر برگزار شد.

جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان الرستان
به گزارش میالدالرستان ،علی رضا غالمیان،
رئیس هیات ورزش روستایی و بازی های
بومی محلی شهرستان الرستان ،در گفت و
گو با خبرنگار ای اف اسپرت( ،)ifsportدر
حاشیه جشنواره بازی های بومی محلی ،
اظهار داشت :جشنواره بازی های بومی محلی
شهرستان الرستان ،با مشارکت حداکثری
آقایان وبانوان به مناسبت دهه مبارک فجر
با حضور  19تیم شرکت کننده در روستای
کورده برگزار شد.
وی بیان کرد :در این جشنواره در بخش
فوتسال ،دو تیم از روستای کورده به عنوان
میزبان مسابقات و  6تیم از روستاهای براک،
دهکویه ،شهدای ناجا وغیره ،در قالب 96
ورزشکار به رقابت پرداختند که در این بخش
با برتری تیم امواج براک و پس از آن تیم
شهدای ناجا وشهدای کورده به ترتیب دوم
وسوم شدند
غالمیان ادامه داد :جشنواره بازی های بومی
محلی شهرستان الرستان در دو روز و در قالب
بازی های فوتسال ،روپایی ،طناب کشی ،هد

زنی،دارت ،طناب زنی و حلقه هوالهوپ با
شرکت آقایان وبانوان و کودکان با همکاری
رئیس محترم شورای اسالمی و دهیار محترم
روستای کورده برگزار شد
رییس هیات ورزش روستایی و بازی های
بومی محلی شهرستان الرستان ،تصریح کرد:
در این جشنواره که با دعوت از گروه شمشیر
بازی و ساز نقاره شهر خور توسط سعیدی
مسئول امور ارگانها ،سازمانها و نهاد های

برگزاری مسابقات چهار جانبه والیبال بانوان
به گزارش میالدالرستان ،مسابقات چهار جانبه
والیبال بانوان ،به مناسبت  22بهمن سالروز
پیروزی انقالب اسالمی ،بین تیم های منتخب
شهرداری و بسیج الر  ،کانون فرهنگی تربیتی
امام خمینی (ره)  ،منتخب کورده و گراش
جوان به صورت دوره ای در سالن سرپوشیده
مجتمع فرهنگی ورزشی عطایی الر برگزار
گردید.
در این دوره از رقابت ها ،تیم ها با انتصاب
امتیاز  2از  3ست با یکدیگر به رقابت پرداختند
که پس از شش بازی نتایج بدین شرح رقم
خورد :تیم گراش جوان ،اول (مربی غیبی) ،
تیم منتخب کورده ،دوم (مربی طاهری)  ،تیم
سوم منتخب شهرداری و کانون بسیج (مربی

معصومه بلیغی و سرپرست حمیده تأسف) و
تیم چهارم کانون فرهنگی امام خمینی (ره)
(مربی معصومه بلیغی).

هیات و اجرای این گروه هنری ،شور و نشاط را
حاکم نمود و اضافه کرد :هنر و ورزش بهترین
راه انتقال عواطف واحساسات بشر است
وی با اشاره به اینکه شهرستان الرستان ،دارای
6بخش با وسعت بسیار باال می باشد ،بیان کرد:
بازی بومی محلی خاص روستاها در شهرستان
الرستان در حال شناسایی می باشد که برای
برگزاری جشنواره بازی های بومی محلی و
ترویج و شناسایی این بازی ها و همچنین

در راستای ساماندهی رشته های ورزشی
نیازمند حمایت مسئوالن هستیم
رئیس هیات ورزش روستایی خاطر نشان
کرد :این جشنواره با هدف احیا ،ترویج و
گسترش آداب و رسوم محلی و گرامیداشت
دهه مبارک فجر با محوریت ورزش برای
همه برگزار شد و این نوید را به مردم شهید
پرور و ورزش دوست الرستان دادکه در صدد
برگزاری همایش بزرگ ثبت رکورد بیشترین
تعداد نفرات درحال اجرای حلقه(هوالهوپ)
باهمکاری اداره ورزش وجوانان و آموزش
وپرورش و دیگر ادارات الرستان هستیم.
برگزاری این جشنواره بزرگ روستایی با
همت نائب رئیس هیات ورزش روستایی و
بازی های بومی محلی شهرستان ،سکینه
طاهری ،انجام شد و در پایان مراسم تجلیل
از عوامل برگزاری ونفرات برتر هر رشته و
فعاالن عرصه ورزش روستایی با اهداء احکام
قهرمانی وجوایز نفیس و نقدی از دیگر برنامه
های این جشنواره بود.
سارا مرادی

تیم کاراته الرستان برسکوی سوم
مسابقات قهرمانی استان فارس
به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی هیأت کاراته الرستان؛ مسابقات کاراته
(کیوکوشین ایران) با حضور هشت تیم از
شهرستان های استان فارس به میزبانی خرامه
برگزار شد.
در این دوره از رقابت ها  90کاراته کا با یکدیگر
به مبارزه پرداختند که پس از اتمام مسابقات
و معرفی نفرات برتر ،تیم الرستان توانست بر
سکوی سوم تیمی بایستد که این مهم پس از
هفت سال برای ورزش کاراته الرستان اتفاق
افتاد .متین هادویان کاراته کا برجسته الرستانی
به عنوان جنگنده ترین فایتر معرفی شد.
اسامی مدال آوردندگان:
عرفان حیران ،کیان فروهر  ،امیرحسین فروهر

 ،محسن سعیدپور ،محمدجوادصالح پور،
متین هادویان ،علی نوبهارفرد ،امین انفرادی،
وحیدنیرومند ،سعیداندی  ،مصیب فرح بخش
امیر حسین صبوری ،مصیب فرح بخش به
عنوان داور مسابقات ،حمید فروهر سرپرست
و ایمان رجبی به عنوان مربی ،این تیم را
همراهی می کردند.

برگزاری مسابقات دارت و تنیس روی میز کارکنان ادارات الر
به گزارش میالدالرستان ،همزمان با دهه
فجر انقالب اسالمی یک دوره مسابقه دارت
و تنیس روی میز ،مخصوص کارکنان ادارات
در الر برگزار شد.
مسابقه دارت بانوان ،در سالن کنفرانس اداره
ورزش و جوانان و با همکاری هیئت بانوان
دارت شهرستان و با حضور بیش از ۴۰نفر از
کارکنان ادارات برگزار گردید.
مسابقات ابتدا بصورت مجموع پرتاب دو راند
محاسبه گردیده و در ادامه  ۶نفر به دور دوم
راه یافتند .در این دور بازی ها از امتیاز فیکس
 ۱۰۱محاسبه و نفرات برتر به قرار زیر مشخص
گردیدند.
مقام اول :زهرا سلطانی ازکمیته امدادخمینی
الرستان
مقام دوم :پیمانه رستگار از فرودگاه بین المللی

الرستان
مقام سوم:مرضیه سجادی از آموزش و پرورش
الرستان
نفر چهارم :فاطمه زرین از فرودگاه بین المللی
الرستان
نفر پنجم :خانم قبادی از دانشگاه آزاد اسالمی
الرستان

اولین جشنواره ی ورزش روستایی الرستان
در روستای کورده

به گزارش میالدالرستان ،همزمان به دهه
مبارک فجر ،مسابقات طناب کشی ،طناب زنی
و االغ سواری ویژه ی آقایان و مسابقات حلقه
هاالهوپ و دارت ویژه بانوان در روستای کورده
برگزار شد.
ازدیگر برنامه های این جشنواره ی یک روزه
می توان به اجرای نمایش شمیر بازی ،نمایش
لباس های بومی توسط کودکان و اجرای
نواهای محلی اشاره کرد.
این مسابقات ،به همت شورای اسالمی و
دهیاری کورده و هیات ورزش روستایی و بازی
های بومی و محلی الر برگزار و در پایان از افراد
و تیم های برتر تقدیر به عمل آمد.
عکس و خبر  :حیدر مروج

نفر ششم:آسیه رئوفی از شهرداری الر
در این دور مسابقات کارکنانی از کمیته امداد
امام خمینی ،فرودگاه بین المللی الرستان،
اداره آموزش و پرورش ،دانشگاه آزاداسالمی،
شهرداری ،مجتمع آموزش عالی ،اداره کل راه
و شهرسازی و اداره ورزش و جوانان الرستان
شرکت نمودند.

داوران این مسابقه ،دواری وعسکری و
سرپرستی فنی مسابقات را نیز نکیسا عهده
دار بودند.
همچنین مسابقات تنیس روی میز بانوان ،در
این سالن برگزار گردید .این دوره از رقابت ها
به صورت دوره ای انجام شد که در پایان مقام
های اول تا ششم بدین ترتیب معرفی شدند:
مقام اول :زهرا وحیدی از دانشگاه آزاد اسالمی
مقام دوم :زهره فرامرزیان دانشکده علوم پزشکی
مقام سوم :زیبا جالل الری آموزش و پرورش
مقام چهارم :معصومه محتشم زاده هالل احمر
مقام پنجم :فاطمه زرین فرودگاه
مقام ششم :افسانه مذاهبی فرودگاه
درپایان جوایز و حکم قهرمانی از سوی رییس
اداره ورزش و جوانان ،به نفرات برتر اهداشد.
خبر :عشرت جهاندیده

شهيد چمران ،قهرمان مسابقات فوتبال
باشگاه هاي الرستان

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی هیأت فوتبال الرستان ؛ مسابقات فوتبال
جام مرحوم امین و کمال جمال پور با حضور
 13تیم از بخش مرکزی الرستان برگزار شد.
این دوره از رقابت ها که در دو گروه به صورت
دوره ای برگزار شد ،چهار تیم نخست هر گروه
به دور بعد صعود و به صورت ضربدری به مصاف
یکدیگر رفتند.
در پایان دو تیم شهید چمران و ستاره آبی ،دیدار
فینال را برگزار کردند و پس از تساوی در وقت
قانونی بازی ،کار به ضربات پنالتی کشیده شد.
در این دوره از رقابت ها با درخشش دروازه بان
تیم شهید چمران ،این تیم توانست قهرمان این

دوره از رقابت ها شود.
این مسابقات طی دو ماه با همکاری اداره
ورزش و جوانان الرستان و هیأت فوتبال ،با
هزینه ای بالغ بر  150میلیون ریال که از سوی
خانواده جمال پور اهدا گردیده بود ،انجام شد.

حه
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برگزاریمسابقات
دارت آقایان کارمند ادارات

به گزارش میالدالرستان ،کارمندان ادارات
الرستان از اداره راه و شهرسازی  ،اداره
گاز  ،کمیته امداد ،اداره کل راه و ترابری ،
فرهنگ و ارشاد ،فرودگاه بین المللی  ،گمرک
 ،شهرداری و ورزش و جوانان با یکدیگر در
رشته ورزشی دارت به رقابت پرداختندکه در
پایان نتایج بدین شرح رقم خورد:
محمود رجبی ،اداره گاز اول
صابر احتشامی ،اداره ورزش و جوانان دوم
حمزه معقول ،اداره کل راه و ترابری سوم

درخشش دونده الرستانی
در مسابقات دو ماراتن دبی

به گزاش میالدالرستان ،مسعود رستمی،
دونده الرستانی در مسابقات دو ماراتن دبی
با حضور نمایندگان بیش از  130کشور
سیزدهم شد.
در این مسابقات که با حضور نمایندگانی از
سراسر کشورها برگزار شد ،مسعود رستمی
توانست با ثبت زمان  39دقیقه و  23ثانیه در
بین تمامی شرکت کنندگان رتبه سیزدهم را
از آن خود کند.

دعوت از بانوی الرستانی
به اردوی تیم ملی
والیبال جوانان
به گزارش میالدالرستان به نقل از ایرنا ،نائب
رئيس هيات واليبال فارس ،گفت  :سرمربي
تيم ملي واليبال بانوان جوان ايران۲۰ ،
بازيکن را به اردو دعوت کرد که  ۲بانوي
فارسي در بين آنها حضور دارند.
شهره سجادي افزود :فاطمه صبوري از الرستان
و مريم حبيبي از مرودشت بازيکنان دعوت
شده از فارس به اردوي تيم ملي هستند.
وي گفت  :دهمين مرحله تمرينات آماده
سازي تيم ملي واليبال جوانان دختر ايران
براي حضور در رقابت هاي قهرماني آسيا
از  ۲۴بهمن ماه در مجموعه ورزشي آزادي
تهران آغاز شده و به مدت  ۱۰روز ادامه دارد.
سجادي بيان کرد  :تيم ملي ايران ،خود را
براي نوزدهمين دوره رقابت هاي واليبال
قهرماني جوانان دختر زير  ۱۹سال آسيا که
از بيستم خرداد ماه  ۹۷در شهر هانوي ويتنام
بر گزار مي شود ،آماده مي کند.

برگزاری مسابقات فوتسال
جام فجر

خیز بانوی تیرانداز جهرمی برای ثبت رکورد در گینس
به گزارش میالدالرستان به نقل از
خبرگزاری تسنیم ،شاید تا چند دهه پیش
با عنوان قهرمان ورزشی ذهنها فقط به
سوی مردان میرفت اما امروز زنان زیادی
هستند که شایسته عنوان قهرمانیاند چرا
که در کنار ورزش و موقعیتهای اجتماعی،
مادر و همسری موفق نیز هستند.
زهرا مرادیان ،متولد  1359از شهرستان
جهرم ،کارمند معاونت غذا و دارو دانشگاه
علوم پزشکی جهرم و تکنسین دارو در
داروخانه بیمارستان استاد مطهری جهرم
است.
وی میگوید :حرفه ورزشی من تیراندازی
با کمان در رشته کمان کامپوند است .این
رشته در ایران در سه بخش کامپوند ریکرو
و کمان سنتی آموزش داده میشود که
هر سال مسابقاتی با عناوین مختلف مانند
انتخابی تیم ملی ،رنکینگ کشوری ،لیگ
کشوری ،قهرمان قهرمانان و آزاد استانی
برگزار میشود.

مرادیان میگوید :از بهمن ماه سال  89با
کمک همسرم که مربی این ورزش است در
این رشته ورزشی قدم گذاشتم و دورههای
مربیگری و داوری را زیر نظر اساتید معتبر
ایران آموزش دیدم و به همراه همسرم
تصمیم گرفتیم هیأت تیراندازی با کمان را
در شهرستان جهرم راهاندازی کنیم و از سال
 90تاکنون مربی و نائب رئیس تیراندازی با
کمان در شهرستان جهرم هستم.
مرادیان که با عنوان و لباس آرمدار دانشگاه
علوم پزشکی جهرم در مسابقات حضور پیدا
میکند و با خوشحالی میگوید :از دانشگاه
علوم پزشکی جهرم سپاسگزار هستم
که حامی من در تهیه کمان و حضور در
مسابقات شد.
این قهرمان تیراندازی میگوید :تاکنون موفق
به کسب  18مقام اول استانی در مسافتهای
 30 ،18و  50متر با عناوین مختلف در جام
رمضان ،لیگ استان و جام فجر شدم و
نخستین مسابقه کشوری که در سال  91در

انتخاب تیم ملی در سایت تیراندازی با کمان
آزادی تهران برگزار شد مقام سوم کشوری را
به دست آوردم و برای اردوی تیم ملی دعوت
شدم.
از افتخارات دیگر او مدال طالی لیگ کشور
در سال  ،92مدال نقره تیمی در استان
کرمان سال  93و نایب قهرمان ایران در سال
 95در استان بوشهر است.
همچنین مقام اول منطقه پنج کشور در
بین هفت استان جنوب کشور شامل استان
بوشهر ،کرمان ،یزد ،هرمزگان ،سیستان و
بلوچستان ،فارس و خوزستان است و دو
مدال برنز انفرادی و قهرمانی کشور و چهار
حکم قهرمان قهرمانان استان فارس از
سالهای  91تا  95را از آن خود کرده است.
به گفته وی سختترین رقابتی که داشته در
مسابقات قهرمان قهرمانان سال گذشته بوده
است که در مرحله آخر با مربی تیم شیراز که
درجه مربیگری بینالمللی را داشته روبهرو
شده و توانسته با پیروزی بر او برای چهارمین

سال مقام قهرمان قهرمانان به دست آورد.
وی بیان میکند :ورزش تیراندازی با کمان
یک ورزش جسمی و روحی است که باعث
تعالی و پرورش تمرکز ذهن میشود.
وی از مشکالتش در تعویض و ارتقاء کمان
و هزینههای باالی این رشته میگوید :به
دلیل استهالک کمان و از رده خارج شدن
و ضعف کمان نسبت به کمانهای رقیب،
هر سال تجهیزات به روزتر با خطای کمتر
تولید و وارد ایران میشود برای اینکه
بتوانم با حریفانم رقابت کنم مجبور هستم
با هزینه شخصی کمانم را تعویض و بعضی
از قطعات آن را ارتقاء دهم.
وی از برنامه آیندهاش میگوید :به دنبال
کسب رکورد برای گینس هستم و در
سایت جهانی رکوردهای گینس ثبت نام
کردم و منتظر پاسخش هستم.امیدوارم اگر
پاسخشان مثبت بود بتوانم نخستین بانوی
رکوردار گینس در استان فارس شوم.

به گزارش میالدالرستان ،مسابقات فوتسال
روستایی با عنوان ‹جام فجر› ،با معرفی تیم
های برتر در سالن ورزشی شادروان حاج
نورا ...قهرمانی به کار خود پایان داد.
این رقابت ها با شرکت  6تیم از روستاهای
شهرستان الر و در مدت یک روز به صورت
فشرده برگزار گردید.
در فینال مسابقات ،دو تیم شهدای نیروی
انتظامی و امواج براک به مصاف هم رفتند
که در پایان تیم امواج موفق شد به مقام
قهرمانی برسد.
در دیدار رده بندی نیز تیم کورده با پیروزی
بر تیم شهدای دهکویه به مقام سوم رسید.
در پایان به تیم های اول تا سوم جوائزی اهدا شد.
این دوره از مسابقات به همت اداره ورزش
و جوانان الرستان  ،هیات ورزش روستایی و
بازی های بومی و محلی الر ،شورای اسالمی
و دهیاری روستای کورده برگزار گردید.
عکس  :حیدر مروج
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خیلی وقت است که دیگر خبری از اخبار خوش نماینده نیست!!
مدت زمان زیادی است که کمتر
و به ندرت اخبار خوش از سمت
نماینده مردم شهرستانهای
الرستان ،خنج و گراش به گوش
می رسد.
از زمان انتخاب مجدد دکتر جمشید
جعفرپور به عنوان نماینده مردم در
مجلس شورای اسالمی ،بیش از
 ۲سال می گذرد .در این دوره به
تناسب آغاز فعالیت ایشان در روزها
و یکی دو سال نخست دوره اول،
تحرکات جناب جعفرپور بسیار کم
شده و یا ما از آن بی خبریم!!
اکنون بیش از  ۲سال از زمان
فعالیت نمایندگان در مجلس دهم
می گذرد و مردم توقع دارند با
اثبات و استقرار مسئوالن در دولت
و از سوی دیگر جایگاه مهم دکتر
جعفرپور به عنوان رئیس کمیسیون
فرهنگی در مجلس شورای اسالمی
و همچنین عضویت ایشان در
شورای عالی انقالب فرهنگی گام
های مهم و اثرگذاری در راستای
توسعه حوزه انتخابیه برداشته شود
(اگر چه فعالیت ها و تالش های
صورت گرفته را نادیده نمی گیریم)
الف) حوزه علمی  -فرهنگی

مردم توقع دارند با توجه به جایگاه
و همچنین روابط دکتر جعفرپور و
به واسطه ارتباط با مسئوالن متعدد
حداقل در بُعد علمی ،دانشگاهی و
فرهنگی شاهد تحول و دگرگونی
اساسی باشند که از آن جمله می
توان موارد زیر را ذکر نمود:
) ۱تالش جهت اختصاص بودجه
برای ساخت ساختمان دانشگاه
دولتی و نیز تالش در راستای
ارتقای چارت سازمانی مرکز
آموزشی عالی دولتی به دانشگاه،
 ) ۲پیگیری تحقق وعده وزیر برای
راه اندازی دانشگاه فرهنگیان )
با توجه به اطالع از پیگیری های
قبلی صورت گرفته در دولت
یازدهم ،در دولت دوازدهم و با
توجه به حضور وزیر جدید آموزش
و پرورش موضوع مجددا ً قابل
پیگیری است)
 ) ۳اخذ بودجه جهت احداث مرکز
فرهنگی سیدعبدالحسین الری(ره)
 ( ۴پیگیری اختصاص بودجه برای
اتمام ساختمان کتابخانه مرکزی
الرستان جهت خروج از بالتکلیفی
)اگرچه با توجه به تالش های

گذاري تأمين اجتماعي (شستا) به
عنوان يک مجموعه تخصصي در
امر سرمايه گذاري برای احداث
کارخانه های بزرگ با نیاز به نیروی
انسانی چند صدنفری ،احداث
نیروگاه ها و غیره  ،دعوت کرده تا
گام های اساسی و عملی برای رفع
عقب ماندگی صنعتی برداشته شود.
بسیاری پروژه ها در منطقه وجود
دارد که تشنه سرمایه گذاری اند.
د) حوزه فاضالب شهری

صورت گرفته نماینده مردم در سال
 ۹۵و پیش از آن مبالغی نیز در این
خصوص تخصیص یافته،اما یک
یاعلی(ع) دیگر در جذب بودجه
نیازمند است)
 ) ۵کسب بودجه چشمگیر و
اثرگذار برای صدها آثار تاریخی و
میراث فرهنگی موجود در منطقه(
این موضوع به جد باید از سوی
نماینده مردم پیگیری شود)
)۶به سرانجام رساندن ثبت جهانی
مجموعه تاریخی شهر الر
موارد فوق تنها در زمینه فرهنگی
از جناب جعفرپور انتظار می رود.
ب) حوزه راه و حمل و نقل

به جهت عقب ماندگی چندین
ساله در عرصه راه و جاده ،انتظار
می رود نماینده مردم اهتمام بسیار
جدی تری نسبت به این قضیه
مهم داشته باشند .چراکه حرکت
توسعه در احداث جاده ای جدید
در مسیرهای الر-بندرعباس ،الر-
جهرم ،الر-بستک ،الر-المرد ،الر-
خنج و غیره با بودجه های قطره
چکانی محقق نمی شود از طرفی
راه های روستایی نیز در بسیاری
محورها از وضعیت جالب و در خور
توجه برخوردار نیستند.
ذکر نکته مهمی در این زمینه
قابل توجه است و آن اینکه
جاده ترانزیتی الر -بندرعباس
طی سال های اخیر محل اصلی
عبور ماشینها و تانکرهای حمل
سوخت از هرمزگان به کل استان
فارس و حتی دیگر استان های
همجوار بوده است .الزم است در
این خصوص و با توجه به حرکت
همیشگی تانکرها از این مسیر
طی رایزنی با وزارت نفت(عالوه بر

وزارت راه وشهرسازی) در راستای
تکمیل سریعتر آن و اخذ بودجه
در این خصوص گام برداشت چرا
که تکمیل بزرگراهی این مسیر
در تامین امنیت بیشتر ماشینهای
سوخت رسان نیز اثر فراوانی خواهد
داشت.
در این خصوص مدیرکل راه و
شهرسازی الرستان و شخص
فرماندار ویژه الرستان باید به
همکاری با نماینده اهتمام ورزند.
در زمینه حمل و نقل ریلی و
هوایی باید این پتانسیل را جدی
تر گرفت و با رایزنی با اهل فن
عالوه بر شناسایی مسیرها و رایزنی
با شرکت های مختلف هواپیمایی،
آنان را برای برقراری پروازهای
جدید راغب کرد و به ویژه در
مسیرهای خارجی همچون دوحه
و مسقط اگر شرکت های داخلی
رغبتی برای سرمایه گذاری ندارند،
از شرکتهای خارجی همان کشورها
بهره گرفته شود(کاری که شرکت
هواپیمایی عمان در شیراز انجام
داده است)
عالوه بر موارد فوق ،پیگیری
نتایج سفر مدیرعامل ایران ایر به
الرستان نیز از مواردی است که
در این خصوص مسئوالن الرستان
خصوصا مدیرکل فرودگاه الرستان
و شخص فرماندار ویژه الرستان به
همکاری نماینده اهتمام ورزند.
ج) حوزه جذب سرمایه گذار

دکتر جعفرپور می توانند همچون
شهرهای جهرم و المرد با بهره
گیری از پتانسیل های سازمان
هایی مثل سازمان توسعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران «ایمیدرو» یا شرکت سرمايه
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روزانه ميليون ها نفر از اينترنت ديدن مي
كنند ،شهري كه در آن افراد نيكوكار و
خيرخواه هم مي تواني پيدا مي كني و افراد
شرور و تبهكار نيز يافت مي شود.
رشد روز افزون كاربران اينترنت در جهان،
زندگي انسان ها را دگرگون كرده است .باز
شدن درهاي اينترنت به سوي كشورها و
گسترش سريع آن و ساخته شدن هزاران
وب سايت ،وبالگ ،تشكيل گروه هاي چت
و  ....توسط كاربران آن  ،نشان دهنده ي
عطش شديد آنان در همگامي با دنياي مدرن
امروزي است ،كه در آن همه ي نژادها  ،ملت
ها ،اديان و انديشه ها در تالش براي بازيابي
 ،تثبيت و معرفي هويت خويشتن به ديگران
اند.
اينترنت ،فضايي مجازي به گستردگي دنيا،
كه در خانه هر صاحب كامپيوتر وارد شده
است.
دنيايي فوق العاده عجيب ،از شير مرغ تا جان
آدميزاد را مي توان در اين دنياي مجازي پيدا
كرد و اين هنر در گرو عقل و دانشي است كه
خداوند به انسان عطا كرده است.
اين گونه است كه خليفه بودن خدا روي زمين
تحقق پيدا مي كند .شرافت و بزرگي انسان بر
ديگر موجودات و مخلوقات پروردگار احساس
مي شود .اينترنت تنها سرگرمي نيست ،بلكه
يك شهر بسيار بزرگ ،كه در اين شهر شما
كتابخانه ،موزه ،اماكن ديدني و تفريحي ،بازار
و  ...مشاهده مي كنيد.
بسياري از مردم وقتي به آن داخل مي شوند
شكار شكارچيان شده و روزگارشان سياه مي
شود.
در مقابل ،بسياري بدون اينكه آسيبي به
آن ها برسد
سالم از آنجا
مي
بيرون
آيند .اينترنت
تكنو لو ژ ي
پيشرفته اي
كه به دنيا نور
بخشد ،اما اين
علم جديد و
تازه ،تاريكي
هاي بسياري
هم دارد.
اخبار دروغ،
شا يعا ت ،
تهمت ،ارسال
فيلم و مطالب
زشت ،از بين
بردن آبروي
افراد و به انحراف كشياندن جوانان ،آزار و
اذيت ،دزدي اطالعات ،فرستادن ويروس،
هك كردن ،فروش وسايل ممنوعه چون فيلم
و سي دي هاي مبتذل و ...
اين تكنولوژي چون ساير دست ساخته هاي
بشر بسياري از مشكالت را آسان كرده و بر
سرعت كارها افزوده است.
به گونه اي كه زندگي بدون آن مشكل شده
است .ابزاري است مفيد ،كه متاسفانه بسياري
از آن استفاده ناشايست مي كنند و براي
همنوعان خود ايجاد مزاحمت و دردسر مي
كنند و كرامتشان را زير پا مي گذارند و از اين
طريق افكار شوم و پست خود را براي نمايش
به ديگران عرضه مي كنند.
اينترنت وسيله دعوت به سوي خدا يا شيطان:
اگر گذاري به سايت هاي مختلف كني چون
هميشه چهره دو گروه را مي بيني؛ حق و
باطل،كه اينجا نيز با يكديگر درگيرند.
بسياري كه تابع حق هستند ،دعوت ،دلسوزي
و اخالق آنها را مشاهده مي كني و باطل را
با همان اعمال زشت و افكار پست مي بيني
كه چگونه در لجن زار ابتذال و رسوايي دست
و پا مي زنند.
خطرات اينترنت از ماهواره بيشتر است.
اطالعات فراوان و زيادي در شبكه اينترنت
وجود دارند كه به راحتي مي توان به آن
دسترسي پيدا كرد در زمينه اجتماعي،
سياسي ،فرهنگي و....
بعضي اوقات اينترنت باعث گمراه شدن و
سبب بيراهه رفتن فرد مي شود .بيان مسايل

فراموش کن

بی مزه
و نرن

مایع حیات

قنات

جدی

ابریشم
پست

خطی در
دایره

پروژه فاضالب شهری مدت زمان
زیادی است که هرچند با وعده
جناب جعفرپور ،متأسفانه همچنان
زمین گیر است و باید با جدیت
بیشتری این کار اساسی را پیگیری
و به مرحله اجرا رساند.
پیشنهادهای فوق تنها بخشی
از صدها کاری است که جناب
جعفرپور می توانند با اتکاء به
جایگاه و موقعیت خود با پشتوانه
فکری و حمایتی مردمی در منطقه
انجام دهند .یادمان باشد ،دیگران
در حال دویدن هستند… .
میالدالرستان:مطلب فوق،ارسالی
از طرف یکی از دلسوزان رسانه
ای الرستان می باشد که خواست
نامش فاش نشود.
میالدالرستان هم حسب وظیفه
در خصوص تذکر به مسئوالن و
نیز حمایت آنان در مواقع الزم
این مطلب را منتشر نموده است.
بیان مطالب فوق اص ً
ال به معنی
نادیده گرفتن فعالیت های شبانه
روزی نماینده مردم و مسئوالن
الرستان نبوده و چه بسا با رویکری
دیگر یادآوری برخی مواردی
است که حسب فراوانی کارهای
حوزه انتخابیه(الرستان،خنج و
گراش) شاید به فراموشی سپرده
شده است .بی شک مردم منتظر
خبرهای خوب همچون همیشه از
جناب نماینده و مسئوالن الرستان
هستند.
نکته دیگر اینکه برخی موارد فوق
الذکر تلنگری به مسئوالن اجرایی
شهرستان های الرستان ،خنج
و گراش بوده و لزوماً خطاب به
شخص نماینده نمی باشد،چه آنکه
توسعه منطقه نیازمند یکپارچگی
و اتحاد و تالش جهادی تمام
مسئوالن منطقه می باشد.

اگهی کودک باش؛

طراح  :هادی شاکرپور

آسان

فضاي مجازي فرصت يا تهديد
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و مشبهات ضد اخالقي و ديني در اين شبكه
كه توسط دشمنان در سايت هاي مختلف به
حد بسيار گسترده موجود مي باشد.

نقش بلوغ عاطفی
در ازدواج

فوايد اينترنت:

اينترنت نعمتي است كه خداوند آن را در
اختيار بندگان گذاشته ،تا ضمن تفكر در
مورد قدرت ها و آفريده هاي خدايي مراحل
دانش و آگاهي خود را با آن طي كرده و به
پايه ي تكميل برسانند.
اينترنت پايگاهي است كه در آن مي توان
معاني و مفاهيم قرآن و سنت را براي تشنگان
مفاهيم و معاني آن ها شرح داد .
اينترنت ،وسيله اي است كه مي توان توسط
آن به شبهات و ايرادات مخالفان اسالم و
پرسشهاي طالبان حقيقت اسالم  ،پاسخ داد.
اينترنت كالسي است كه مي توان در آن به
تربيت و اصالح افراد و جوامع پرداخت.
اينترنت تابلوي اعالناتي است كه در آن
مي توان  ،به آموزش و جهت دهي جوامع
پرداخت.
اينترنت پناهگاهي است كه فرزندان آدم و هوا
پس از قرن ها دوري و بيگانگي ،مي توانند
يكديگر را ببينند و همبستگي بشري را كه
قابيل از هم گسسته بود و قابليت هاي زمان
تارهاي ديگر آن را پاره كردند ،زنده كنند.
برخي از جنبه هاي زيانبخش اينترنت:

اينترنت به همان اندازه اي كه سودمند است
متاسفانه زيان هايي نيز دارد كه جنبه ي
منفي و ضررهاي آن از جنبه هاي مثبت آن
كمتر نيست و آن نيز بستگي به فرد استفاده
كننده دارد .كه در صورت توجه نكردن به
آن ،سالمت نسل
و در نهايت جامعه
را به خطر خواهد
انداخت.
افراد
متاسفانه
زيادي هستند كه
اعتياد شديدي به
اينترنت پيدا كرده
و وقت ،انرژي و
سرمايه شان را
ساعت ها براي
اهداف نا سالم
،صرف مي كنند.
كساني هستند كه
در تار عنكبوتي
جهاني يا همان
(وب) گير كرده و
در دام بالي (چت)
(گفتگوي اينترنتي) دست و پا مي زنند.
تعداد بي شماري هستند كه ضمن استفاده
از عكس هاي مبتذل ،فيلم هاي مستهجن
و برنامه هاي ضد اخالقي در مسير گناه و
آلودگي قدم بر مي دارند.
دانشجويان و محصالني هستند كه به جاي
استفاده هاي مثبت علمي و سودمند از
اينترنت ،وقتشان را با برنامه هاي پوچ و واهي
تلف كرده و روز به روز دچار افت تحصيلي و
علمي مي شوند.
افرادي هستند كه با استفاده زياد از اينترنت
به چشم ،كمر ،اعصاب ،و جسم خود زيان
هاي جبران ناپذيري وارد مي كنند ،بدون آن
كه سودي دنيوي يا ديني نصيب آنان شود.
جوانان و نوجونان زيادي كه به علت سرگرم
بودن زياد با اينترنت از فعاليت هاي ديني
عقب مانده و روابط انساني و همبستگي
اجتماعي اشان كاهش يافته است.
بهره برداري از اينترنت ،به ويژه از سايت هاي
غير اخالقي ،همچون ويروسي است كه هر
ساله مقاومتش در برابر آنتي ويروس ها بيشتر
مي شود.
اين خوراكي هاي غير بهداشتي و نا سالم ،از
جوان مومن ،متعهد و الگو ،فردي الابالي ،بي
شرم و ناسالم مي سازند.
اين لجن هاي گنديده سرازير شده از
جويبارهاي صهيونيزم ،از دين داران ،دين
ستيز ،از درس خوانان ،تنبل و از زحمت
كشان  ،مفت خور پديد مي آورند.
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی
شهرستان الرستان

افالطون:
وقتی دائم بگویی گرفتارم ،هیچ وقت آزاد منی شوی.
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وقتی دائم بگویی وقت ندارم ،هیچوقت زمان پیدا منی کنی

سواد عاطفی یعنی فرد مراحل شروع یک
رابطه عاطفی را می شناسد و می داند که در
هر مرحله از مراحل روابط عاطفی چه رفتاری
مناسب است ،چه عملی باید انجام دهد و چگونه
رابطه عاطفی خود را به خوبی هدایت و مدیریت
کند .او بر روابط عاطفی خود مسلط است و اگر
بر س ِر را ِه رابطه عاطفی وی موانعی ایجاد شود،
او آگاهانه این موانع را از سر راه بر خواهد داشت.
استقالل عاطفی یا خود تمایزیافتگی ،بخشی از
عالیم آمادگی افراد برای ازدواج است .در واقع
برای شروع زندگی مشترک ،افراد باید عالوه
بر رسیدن به شرایط اقتصادی مناسب و بلوغ
جسمی به استقالل عاطفی که یکی از ابعاد بلوغ
عاطفی است ،رسیده باشند .این امر به قدری
اهمیت دارد که ممکن است تالش های فرد
را برای انتخاب یک همسر مناسب و زندگی
مشترک موفق ،تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل است که کارشناسان تأکید می
کنند رسیدن به بلوغ عاطفی و استقالل عاطفی،
یکی از مهم ترین مشخصه های تصمیم گیری
درباره ازدواج است .بهتر است با تعریف و تشریح
این واژه ها ،بحث را آغاز کنیم.
سواد و بلوغ عاطفی ،هردو ،هم در زندگی
زناشویی و هم در روابط جنسی اهمیت بسیاری
دارند .به خاطر داشته باشید اگر کسی به بلوغ
عاطفی دست پیدا نکرده باشد حتی اگر آگاهی
و سواد عاطفی را هم داشته باشد قابلیت اجرای
مهارتهای یاد گرفته را نخواهد داشت زیرا
موانعی در درون او مانع اجرای سواد عاطفی
می شود .ناپختگی های عاطفی و مجهول بودن
فرد در حوزه عاطفی مانع اجرای سواد عاطفی
می شود.
نقطة شروع آموزش الفبای سواد عاطفی در
خانواده و بین روابط والدین شکل میگیرد و
به تدریج شخص با مشاهدة فیلمهای تلویزیون،
مطالعة کتاب های رمان و مصاحبت با دوستان
اطالعاتی را کسب می نماید و در ذهن وی
الگویی شکل می گیرد .در حقیقت بستر اولیه
از خانواده کسب می شود و سپس با رسانه ها
و اطالعاتی که فیلم ها و رمان های عاشقانه به
شخص می دهند الگوی عاطفی برای فرد شکل
میگیرد و او با مجموعه ای از باورها وارد رابطة
عاطفی می شود  .الگویی که در خانواده در ذهن
فرد شکل گرفته و عینیت داشته ،الگوی غالب
است و شخص در رابطه با همسرش به دلیل
باورهای ذهنی که البته ضرورتی نیز برای صحت
این باورها وجود ندارد ،دچار مشکل می شود.
بلوغ عاطفی مانند تمام بلوغ ها در خانواده
اتفاق می افتد .بنابراین باید آن را به فرزندان
آموزش داد .مادران باید به موقع جایگاهشان
را در کنار پسرشان تغییر دهند تا فرزندشان
به بلوغ عاطفی برسد .برای مثال فرض کنید
پسر  21ساله ای به دلیل اینکه مادرش همیشه
او را ،بچه و ناتوان می پنداشته و همیشه به او
سرویس می داده معتاد شده است .حال مادر
اظهار می کند پد ِر کارخانه دار این پسر حتی
یک بار هم فرزندش را به استخر و کوه نبرده
است .در صورتیکه مادر باید بگوید پسرش از 9
سالگی تا به حال حتی یک بار هم به کارخانه
پدرش نرفته است و به خاطر همین به رشد
کافی نرسیده است.
حال اگر دختر و پسر جوانی ازدواج کردند و در
روابط عاطفی خود دچار مشکل شدند باید خود
را در معرض رشد قرار دهند و برخی از مسائل
را در خود تغییر دهند.
یکی از عالیم بلوغ عاطفی ،آمادگی برای زندگی
دو نفری (مشترک) است .اکثر اوقات خواسته
و یا عالقة دو طرف ،هماهنگ نیست ،اما باید
کام ً
ال بالغانه برای احساس رضایت همسر تالش
نموده و عالوه بر لذت از شادی خود ،از شادی
همسر نیز لذت برده شود و در کنار یکدیگر با
بر آوردن نیازهای یکدیگر خیلی خوب زندگی
نمایند .گاهی بعضی از افراد نمی توانند نیازهای
منفی خود را بیان نمایند و همواره سکوت
میکنند و زمانی فرا می رسد که این نیازهای
منفی زندگی را مانند سیلی نابود خواهد کرد.
زوجین با آموزش می توانند یاد بگیرند حتی
اگر پنج درجه ناراحت هستند این ناراحتی را
بیان کنند برای مثال فردی که از تماس نگرفتن
همسرش ناراحت شده ،باید آن را بیان کند
تا همسرش نیز متوجه شود .او بعد از بیان
دلخوری متوجه میشود که همسرش به دلیل
مشغله بسیار فرصت نکرده که با او تماس بگیرد
اما در تمام مدت به یاد او بوده است .در حقیقت
تخلیة احساس صورت میگیرد و مشکل در
جای خود حل میشود و با مشکالت بعدی
پیوند نمی خورد.
مح ّمدرضافاریابی
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نخبه الرستانی :در زمینه هوش مصنوعی در الرستان سرمایه گذاری شود

به گزارش میالد الرستان ،سعید
صدیقی یکی از جوانان نخبه
الرستانی است که با تحصیل
در رشته کامپیوتر ،مدیرعاملی
شرکت مهندسی در زمینه تولید
سختافزار و نرمافزارهای هوشمند
را بر عهده دارد.
برای آشنایی با علوم مدرن ،خبرنگار
میالد الرستان گفتوگویی را با این
نخبه علمی ترتیب داده است که در
زیر میخوانیم:
مختصری از سرگذشت خود را
بیان کنید
اینجانب سعید صدیقی ،دوران
تحصیلی خود را تا سال دوم
دبیرستان در مدرسه استعداد
درخشان شهید بهشتی الر
گذراندهام و به خاطر شغل پدر
به شهر شیراز مهاجرت کرده و
ادامه تحصیل خود را در دبیرستان
استعدادهای درخشان شهید
دستغیب شیراز ادامه دادم .بعد از
پایان دوران متوسطه وارد دانشگاه
شیراز شدم و در رشته کامپیوتر
تحصیالت خود را تا مقطع
کارشناسی ادامه دادم ،همچنین
تحصیالت تکمیلی خود را در
مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه
آزاد اسالمی واحد شیراز گذراندهام.
افتخارات خود را در زمینههای
مختلف بیان نمایید
برگزیده پژوهشی و فرهنگی
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز و
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شیراز ،همچنین دبیر کمیته
انفورماتیک کنفرانس و نمایشگاه
بینالمللی فناوریهای نوین در
صنعت الستیک و پلیمر و عضو
چندین انجمن تخصصی خارجی
و داخلی.
دارای چندین مقاله داخلی و
خارجی ،تألیف کتاب تخصصی
و اختراع در زمینههای مختلف
هستم .همچنین افتخار همکاری
با پرفسور ( SosAgaianاستاد

دانشگاه  UTSAتگزاس آمریکا)،
دکتر ) Paul Radاستاد و
مسوول  Open Cloudمؤسسه
دانشگاه UTSAتگزاس آمریکا)،
روپایی(استاد
مهدی
دکتر
دانشگاه  UTSAتگزاس آمریکا)،
دکتر محمدامین شایگان (عضو
هیئتعلمی و رئیس دانشکده
مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شیراز) و دکتر امیر شمسنیا
(عضو هیئتعلمی و رئیس باشگاه
پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد شیراز) در طرحهای
پژوهشی و فعالیتهای تحقیقاتی
رادارم.
در حال حاضر در رشته
تخصصی شما به چه میزان در
کشور و منطقه دارای نیاز است؟
رشته کامپیوتر که باعث
جهانیشدن اطالعات و ارتباطات
شده است ،رشته روز و رشته آینده
است تا جایی که پیشبینی میشود
تا  ۱۰سال دیگر در کشورهای
پیشرفته مردم هم آنقدر که بر
نیروی برق وابسته هستند به شبکه
اینترنت وابسته خواهند شد.
با توجه به پیشرفت ُکند ایران
نسبت به جامعه جهانی رایانه در
سالهای اخیر نیاز به مهندسین
خالق و کوشا در این زمینه کام ً
ال
احساس میشود .همچنین این
روند پیشرفت در الرستان از
بسیاری از شهرستانهای دیگر
کشور کندتر است.
به عنوان یک الرستانی در
حوزه تخصصی شما چه
کارهایی جهت پیشرفت منطقه
میتوان انجام داد؟
به نظر بنده روند تولید نرمافزار و
سختافزار در الرستان بسیار پایین
است .برای باال بردن سرعت رشد
در این شهرستان باید استفاده
گسترده از شبکه اینترنت و
زمینههای مرتبط با آن ،فراهم
آمدن شرایط آموزش و تجارت
الکترونیک و همچنین تربیت
نیروهای متخصص در دستور کار
دولتمردان منطقه قرار گیرد تا
چشمانداز روشنی نسبت به آینده
برای این شهرستان به وجود آید.
همچنین میتوان با توجه به
سرمایهگذاران بالقوه در منطقه

آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

آقای عبدالرحمن الهي فرزند براتعلي به شرح
درخواستي كه به کالسه  960619این شورا
ثبت گرديده درخواست صدور گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
مرحوم عبدالصمد الهي فرزند احمد به كد
ملي  2510829696صادره از ح  3الر در
تاریخ  1396/9/24در اقامتگاه دائمی خود جويم
روستاي احمد محمودي بدرود زندگی گفته ورثه
آن مرحوم منحصر است به
-1عبدالرحمن الهي فرزند عبدالصمد ك م
 2511828103ت ت  1360/1/1صادره از ح
 3الر
-2عبدالغفور الهي فرزند عبدالصمد ك م
 2511863049ت ت  1363/6/1صادره از ح
 3الر
-3عبدالحميد الهي فرزند عبدالصمد ك م
 2512071111ت ت  1365/7/1صادره از ح
 3الر
ك م
-4نبياله الهي فرزند عبدالصمد
 2500102378ت ت  1368/4/15صادره از
ح  3الر
-5عبدالوحيد الهي فرزند عبدالصمد ك م
 2500196331ت ت  1369/12/7صادره از
ح  3الر
ك م
-6عدنان الهي فرزند عبدالصمد
 2500292207ت ت  1371/6/2صادره از ح
 3الر
ك م
-7دنيا الهي فرزند عبدالصمد
 6710037428ت ت  1378/9/19صادره از ح
 3الر فرزندان متوفي
-8پري شمسي فرزند شمسالدين ك م
 2511776091ت ت  1340/1/1صادره از ح 3
الر 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.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه اول جويم -
روحاله رشيدي
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با جذب سرمایه مناسب ،وارد
مصنوعی
هوش
حوزههای
و یادگیری ماشین شد و
کسبوکارهای بزرگ و سودآوری
به وجود آورد.
برنامه شما برای ادامه تحصیل
در رشته خود چیست و آیا در
صورت ایجاد شرایط مناسب
قصد بازگشت به شهر خود
رادارید؟
بنده در کنکور دکترای تخصصی
امسال شرکت کردهام و قطعاً هدف
اینجانب ادامه تحصیل در مقطع
دکترا است و در صورت ایجاد
شرایط مناسب قطعاً وظیفه خود
میدانم به شهرستان خود بازگشته
و به همشهریهای خود خدمت
کنم.
به نظر شما الرستان دارای
چه ظرفیتهایی جهت رشد و
توسعه است و در کدام بخش
صنعت میتوان بهتر عمل کرد؟
با توجه به موقعیت جغرافیایی
منطقه و داشتن سرمایهگذاران
بالقوه میتوان کارهای بزرگی در
زمینه تجارت الکترونیک و تولید
نرمافزار و سختافزار هوشمند با
توجه به نیاز کشور ،انجام داد.
با توجه به وجود دانشگاههای
مختلف موجود در سطح
الرستان ،چه راهکارهایی
برای ارتقا سطح علمی منطقه
پیشنهاد میکنید؟
برگزاری کنفرانسهای علمی
و پژوهشی و نزدیک کردن
دانشگاههای الر به صنعت قطعاً
باعث باال رفتن سطح علمی منطقه
خواهد شد.

آگهي ابالغ وقت دادرسي

بدينوسيله اعالم ميگردد خواهان آقاي
محمدقلي جعفري فرزند شهيد قلي
دادخواستي به خواسته ابطال سند و
اثبات مالكيت در پالك  993/24بخش 8
فارس معروف به تلريگي گرگان نظامآباد
به ميزان  123/5متر بطرفيت خواندهها
(خسرو) رهام ،كاوه ،آرش ،اشكان ،عطارد،
منوچهر همگي با شهرت نجفي و خانم
فريده حقيقت پژوه تسليم شعبه دوم
دادگاه عمومي فيروزآباد فارس نموده
است كه به اين شعبه ارجاع و به شماره
بايگاني 960600ثبت و وقت رسيدگي
آن تاريخ  1397/01/20ساعت  11صبح
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  -كشاورزي
م/الف358/

کالم پایانی؟
آرزو دارم که شهرستان الرستان
یک روز مرکز تخصصی «آی تی»
در کشور شود چراکه این منطقه با
توجه به موقعیت جغرافیایی خود
ظرفیت بزرگی برای توسعه «آی
تی» دارد و فقط همت مسئولین و
حمایت سرمایهگذاران را میطلبد.
در پایان جا دارد در از کمکهای
بیدریغ پدر و مادر عزیزم بسیار
تشکر و قدردانی کنم.

آگهي درخواست گواهي حصر وراثت
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آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

ثبت مسقطی به نام الر به کام شیراز؟!
به گزارش میالد الرستان ،خبرگزاری
تسنیم در خبری بهنقل از روابطعمومی
میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
استان فارس ،از تالش برای ثبت پرونده ۳
اثر مهارت پخت کلوچه و مسقطی در شیراز،
تهیه شیره انگور در نورآباد ممسنی و مراسم
حلیمپز در اقلید برای ثبت در فهرست آثار
ملی کشور ارسال شد.
مژگان ثابت قدم ،مسئول حوزه مطالعات
مردمشناسی ادارهکل میراث فرهنگی فارس،
گفت :استان فارس دارای  ۵۹اثر ناملموس
ثبت شده ملی است و تالش برای ثبت
بسیاری از قابلیتهای استان در این زمینه
ادامه دارد.
وی افزود :مهارت پخت کلوچه و مسقطی در
شیراز ،تهیه شیره انگور در نورآباد ممسنی و
مراسم حلیم پز در اقلید سه پرونده ناملموس
استان هستند که پس از تصویب در شورای
ثبت اداره کل فارس برای ثبت در فهرست
آثار ملی کشور به سازمان مرکزی ارسال
شدهاند.
الزم به ذکر است میراث فرهنگی ناملموس
( )Intangible cultural heritageتوسط
یونسکو بهعنوان همتای میراث جهانی
یونسکو ترویج میشود و تمرکز عمده آن بر
جنبههای ناملموس فرهنگ است.
میالد الرستان ،درخصوص ثبت این آثار
که برای همیشه در فهرست ملی به نام آن
شهر باقی خواهد ماند ،الزم است تا مسئوالن

میراث فرهنگی فارس به عنوان متولی اصلی
حفظ آداب ،رسوم ،سنن ،فرهنگ و غیره در
ثبت صحیح و دقیق آثار دقت کافی به خرج
دهند .کارشناسان جامعه شناسی و مردم
شناسی و تاریخ شناسان به خوبی و براساس
اسناد و شواهد علمی به خوبی واقفند که
پیشینه اصلی تولید حلوا مسقطی شهر الر
است .پس با این اوصاف ،انصاف نیست تا به
هر دلیلی نام شهر دیگری را به عنوان منشأ
و خاستگاه تولید این محصول ثبت و معرفی
کنند و عالوه بر این کار ،باید با تحریف
کنندگان در این زمینه برخورد کنند.
میالد الرستان آماده درج توضیحات
مسئوالن اداره کل میراث فرهنگی فارس
خواهد بود و از طرفی از مسئوالن میراث
فرهنگی الرستان  ،فرماندار و نماینده مردم
در مجلس شورای اسالمی به عنوان رئیس
کمیسیون فرهنگی که ناظر بر سازمان
میراث فرهنگی است ،تقاضای پیگیری و
اصالح این نوع ثبت ها را دارد.

زمینههای شغلی خود را ذکر
کنید؟
اینجانب مدیرعاملی شرکت
مهندسی در زمینه تولید سختافزار
و نرمافزارهای هوشمند هستم
که اعضا این شرکت از اساتید و
نخبگان دانشگاهی هستند .هدف
اصلی بنده و اعضای هیئتمدیره از
تأسیس این شرکت نزدیک کردن
دانشگاه به صنعت بوده تا بتوان
نیازهای کشور را در ارگانهای
دولتی و خصوصی مرتفع کرد.

به شرح
آقای عبدالرضا غالمي فرزند غالمعباس
درخواستي كه به کالسه س  2شعبه اول این شورا ثبت
گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان مرحوم غالمعباس غالمي
فرزند داداله به شناسنامه  396صادره از الرستان در
تاریخ  96/10/30در اقامتگاه دائمی خود شهرستان
الرستان بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است
به
-1عبدالرضا غالمي فرزند غالمعباس ش ش 741
آبادان
-2سهراب غالمي فرزند غالمعباس ش ش 497
الرستان
-3عليرضا غالمي فرزند غالمعباس ش ش  350الرستان
-4صادق غالمي فرزند غالمعباس ش ش 2500214753
الرستان
-5احمدرضا غالمي فرزند غالمعباس ش ش 23
الرستان
-6فرزانه غالمي فرزند غالمعباس ش ش  520الرستان
فرزندان متوفي
 -7رقيه اصيل فرزند غالم ش ش  1495آبادان 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

خانم سكينه جعفريان فرزند قدرتا ...به شرح درخواستي كه
به کالسه س  1شعبه اول این شورا ثبت گرديده درخواست
صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان مرحوم جالل رنجبر فرزند جواد به شناسنامه 1441
صادره از الرستان در تاریخ  96/7/9در اقامتگاه دائمی خود
شهرستان الرستان بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر
است به
-1حديث رنجبر فرزند جالل ش ش  2500663541الرستان
-2فاطمه رنجبر فرزند جالل ش ش  2500746062الرستان
فرزندان متوفي
 -3سكينه جعفريان فرزند قدرتا ...ش ش  14الرستان همسر
-4دختربس بهزادي سدهي فرزند محمدرضا ش ش  9داراب مادر
-5جواد رنجبر فرزند حسين ش ش  7داراب پدر 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
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به نظر شما چه راهکارهایی
برای بازگشت نخبگان الرستان
به دیار خود میتوان ارائه کرد؟
نخبگان ،سرمایههای انسانی بسیار
ارزشمندی هستند که محور توسعه
و ثروت ملی محسوب میشوند که
اگر دیده شوند ،پشتوانه عظیم
فکری و اجرایی هر کشور خواهند
بود .الر نیز دارای نخبگان زیادی
است که به نظر بنده مهیا نبودن
بستر مناسب علمی و شغلی برای
این نخبگان دلیل اصلی مهاجرت
آنان به شهرستانهای اطراف
است .برای بازگشت این نخبگان
نیاز است تا انگیزهها ،دغدغهها
و انتظارات این نخبگان جوان
شناسایی و مرتفع شود.

رونوشت آگهي حصر وراثت

حه
ف
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اصطالح «گاو بندی» به این معناست که دو یا
چند نفر در منافع نامشروعی با هم شریک شوند
حال بینم این اصطالح از کجا آمده است.
عبارت «گاو بندی» در لغت به معنی استفاده
از گاو نر برای شخم زدن و زراعت است به این
ترتیب که یک جفت گاو نر را به خیش می
بستند و با کمک آنها زمین کشاورزی را برای
کشت آماده می کردند.
در زمان گذشته تمام زمین های کشاورزی یک
منطقه ،زیر نظر یک مالک بزرگ قرار داشت و
این مالک یا ارباب ،مباشرانی داشت که وظیفه
شان اجاره دادن زمین ها به کشاورزان بود .این
کشاورزان دو دسته بودند ،دسته اول کشاورزان
محلی ،که در همان ناحیه ساکن بودند و دیگری
خوش نشین ها که از مناطق دیگر می آمدند و
برای یک سال زمین را اجاره می کردند و بعد
از حصول سود به روستا و ناحیه خود بر می
گشتند.
بعضی وقتها مباشران برای بدست آوردن
سود بیشتر ترجیح می دادند با خوش نشین
ها وارد معامله شوند چون آنها از وضعیت و
مساحت زمین مطلع نبودند و همچنین بعد از
پایان قرارداد نیز به ناحیه خود می رفتند پس
مباشران با آنها شریک می شدند و کشاورزان
محلی را نادیده می گرفتند  ،برای همین
کشاورزان محلی که شاهد این وضعیت بودند
می گفتند فالن مباشر با فالن خوش نشین
تبانی یا گاو بندی کرده است ،یعنی زمین
کشاورزی را برای کشت آماده کرده است .این
اصطالح به تدریج گسترش یافت و حتی از دایره
کشاورزی هم خارج شد و وارد کارها و صنعت
های دیگر شد.
رأي دادگاه

با مطالبه گری روستا و شهر خود را بسازیم
میالد الرستان :واژه مطالبه گری هر چند در
لغت معنایی هم وزن درخواست و بازخواست
دارد اما به نظارت همگانی بر امور حکومتی و
مسئوالن و پیگیری حقوق شهروندی و شیوه
دستیابی به آن نیز بستگی دارد.
هر چند در قوانین و بخشنامه های سیاسی
و اداری کشور ،مانند حقوق شهروندی برای
مطالبه گری شهروندان جایگاه ویژه ای قایل
شده ،اما ضعف و فقر شناخت مطالبه گری و
شیوه های اجرا ،این مقوله را به یکی از معضل
های اصلی جامعه ایرانی تبدیل کرده است.
نبود مطالبه گری و آگاهی نداشتن از روش
پیگیری آن ،ضمن به وجود آوردن آسیب
ها ،انحراف ها و کاهش نشاط و مشارکت در
جامعه ،گاهی باعث می شود شیوه های غلط
ابراز مطالبات و خواسته های بحق به بیراهه
رود و عواقب جبران ناپدیری داشته باشد.
امروزه رسانه ها بخش زیادی از مطالبه گری
را به دوش می کشند زیراکه در سالهای اخیر
با تحوالت فناورانه در دنیای ارتباطات روبرو
بودیم و این به طور حتم بر سبک زندگی ما از
جمله مطالبه گری تاثیر گذاشته است.
رسانه های جدید به دلیل تعاملی بودن به
افراد و کاربرانشان این توانایی را می دهند که
مثل یک رسانه محتوا تولید و انتشار بدهند
و هرچند حساسیت و حرفه ای گری رسانه
ها را ندارند.
جامعه و افراد جدید از رسانه های کاربر محور
استفاده می کنند و صاحب قدرت شده اند و
می توانند مطالبات و خواسته ها را مطرح و
باعث ایجاد یک موج بشوند.
هر چند گاهی این مطالبات از خواسته ها و
مسیر صحیح منعکس نمی شود و با شبه خبر،
اخبار جعلی و دروغین و یا غلو شده مواجه
می شویم که آسیب هایی در سطح جامعه
پدید می آورد.
در کنار نظام آموزشی ،باید نهاد رسانه

آقاي علي بخش براتي داراي شماره شناسنامه  7متولد 960947
به شرح دادخواست به کالسه  96/2از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا
براتي به شناسنامه شماره  2440230324در تاریخ 96/11/8
در اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم
 مرحومه عبارتند از:-1علي بخش براتي به شماره شناسنامه  7ت ت 1336/2/25
صادره از حوزه فيروزآباد پدر متوفيه
-2فرنگيس الياسي به شماره شناسنامه  290ت ت 1340/1/1
صادره از حوزه فيروزآباد مادر متوفيه
-3يوسف آخته به شماره شناسنامه  20ت ت 1364/4/20
صادره از مهر همسر متوفيه 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.
شوراي حل اختالف شهرستان فيروزآباد م/الف354/

تغییراتی در خود ایجاد کنند و رسانه های
رسمی ،تغییرات فناورانه و قدرت بخشی
مخاطبان را بپذیرد و با گشودگی بیشتری با
جامعه رفتار کند تا همه افکار و دیدگاه های
را نمایندگی کند.
باید تمامی صداها و مطالبات در چارچوب قانون
شنیده شود و سیاست های سلبی جواب نمی
دهد.
باید باور کنیم که همه می توانیم با مطالبه
گری روستا ،شهر و کشور خودمان را بسازیم
و از نگاه تقدیر گرایی فاصله بگیریم.
باید بخشی از نظارت ها به مردم و جامعه
محلی واگذار شود و می توان با استفاده از
پیشرفت تکنولوژیک و شفافیت الزم ،مردم را
آگاه و مطالبه گری را پاسخ داد چرا که برخی
اوقات حتی شهروندان از حقوق شهروندی
خود اطالع ندارند و از مطالبه گری بی اطالع
هستند.
خالء فضای مطالبه گری موجب تحمیل
هزینه های زیادی به جامعه می گردد و باید
پیگیری مطالبات در جامعه از کانال های
درست و منطقی انجام و دنبال شود .
رسانه ها فرصت بسیار خوبی برای بیان و
انتقال صحیح و به موقع مطالبات هستند و
احزاب ،جمعیت ها ،گروه ها و نهادهای مدنی
نیز هم به نوبه خود کمک بسیار موثری برای
ابراز مطالبات در جامعه بشمار می روند.
مطبوعات به تنهایی نمی توانند کاری در
زمینه مطالبه گری انجام دهند و باید در همه
ابعاد جامعه مانند نهادهای سیاسی ،آموزشی،
فرهنگی در زمینه مطالبه گری همکاری
وجود داشته باشد تا تالش مطبوعات به ثمر
برسد.
مطالبه گری در جامعه برغم اهمیت بسیار
زیاد آن در تعالی و پیشرفت و آبادانی
همچنان مغفول مانده و خالء وجودی آن
احساس می شود.
رونوشت آگهي حصر وراثت

آقاي احمد آتشافروز داراي شماره شناسنامه  15متولد  1329به شرح دادخواست
به کالسه  96/2از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان محمد آتشافروز به شناسنامه شماره  3390در تاریخ 96/11/6
در اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه عبارتند
از:
-1متقاضي /متقاضيه با مشخصات فوقالذكر
-2احمد آتشافروز به شماره شناسنامه  15ت ت  1329صادره از حوزه فيروزآباد
-3بلقيس آتشافروز به شماره شناسنامه  407ت ت  1332صادره از حوزه
فيروزآباد
-4كبري آتشافروز به شماره شناسنامه  3ت ت  1336صادره از حوزه فيروزآباد
-5منظر آتشافروز به شماره شناسنامه  483ت ت  1346صادره از حوزه
فيروزآباد
-6سهيال آتشافروز به شماره شناسنامه  441ت ت  1342صادره از حوزه
فيروزآباد 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.
رئيس شعبه دوم شوراي حل اختالف شهرستان فيروزآباد م/الف357/

ابالغ دادنامه

در اين پرونده1و  -2آقاي طيب هوشيار فرزند
محمد و آقاي ماشاءاله هاشمي كيا فرزند يوسف
با وكالت آقاي علي پرهون دادخواستي را به
طرفيت  -1شركت سبزرويان فسا و -2آقاي
محمد اسفندياري اصيل و مسئول شركت رديف
اول به خواسته مطالبه خسارات ناشي از قرارداد
شماره  105مورخ ( 1393/12/15بند يك
صفحه دوم قرارداد) و استرداد وجوه پرداختي
به مبلغ  936000000ريال به انضمام خسارات
دادرسي و تأخير تأديه تقديم و مبناي طلب خود
را قرارداد شماره  105مورخ  1393/12/15و
عدم انجام تعهدات توسط خوانده اعالم نموده و
جهت اثبات ادعاي خود به قرارداد شماره 105
مورخ  1393/12/15و نظريه كارشناسي مورخ
 1395/8/25رسيد و مدارك عادي پرداخت،
نامه شماره  4497/129/21مورخ 1395/9/2
شركت توزيع برق الرستان استناد كرده است .در
مقابل خوانده محترم حاضر و در مقام دفاع مفادا
اصل قرارداد و مدارك پرداختي را پذيرفته است
و دفاع خاصي ارائه ننموده به مدارك پرداخت
و ساير دالئل خواهانها و نظر كارشناسي نيز
ايرادي ننموده است بنابراين دادگاه با عنايت
به محتويات پرونده به ويژه قرارداد شماره 105
مورخ  1393/12/15و نظريه كارشناسي مورخ
 1395/8/25رسيد و مدارك عادي پرداخت ،نامه
شماره  4497/129/21مورخ  1395/9/2شركت
توزيع برق الرستان و عدم ايراد خوانده به دالئل
و مدارك پرداخت و احراز تخلفات خوانده از
توافقات قرارداد و عدم انجام تعهدات خود حسب
دالئل پيش گفته دعواي مطروحه را وارد دانسته
و با استناد به مواد  519 ،515 ،198قانون آئين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور
مدني مصوب سال  1379حكم بر محكوميت
بالسويه خواندگان به پرداخت خسارت ناشي از
بند اول صفحه دوم قرارداد از تاريخ 1395/3/15
مبلغ روزانه  50000تومان تا اجراي تعهد يا حكم
 هر كدام مقدم حاصل شد  -و مسترد كردنوجوه پرداختي به مبلغ  936000000ريال اصل
خواسته و مبلغ  30925000ريال هزينه دادرسي،
حقالوكاله وكيل وفق تعرفه رسمي از باب تسبيب
و خسارت تأخير تأديه مبلغ محكوميت اخير از
تاريخ تقديم دادخواست  1395/9/22لغايت
اجراي حكم با احتساب واحد اجراي احكام مدني
وفق شاخص اعالمي بانك مركزي در حق خواهان
صادر و اعالم مينمايد .رأي صادره حضوري و
ظرف بيست روز از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي
نزد محاكم محترم تجديد نظر فارس ميباشد.
ياسر محبي  -رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي
حقوقي الرستان م  /الف 1123 /
رونوشت آگهي حصر وراثت

خانم صديقه رهروان داراي شماره شناسنامه
 5022متولد  1340به شرح دادخواست به کالسه
 96002از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
ابوالقاسم رهروان به شناسنامه شماره  1362در
تاریخ  96/9/27در اقامتگاه دائمی خود بدرود
گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه
عبارتند از:
-1متقاضي /متقاضيه با مشخصات فوقالذكر دختر
متوفي
-2منيژه رهروان به شماره شناسنامه  5703ت
ت  1344صادره از حوزه فيروزآباد دختر 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 دوم شوراي حل اختالف شهرستان
فيروزآباد
م/الف356/
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امام خمینی

(ره)

رباعیات طنز

بحران آب!

روز بگذشته خیال است هک از نو آید
فرصت رفته محال است هک از سرگردد
کشت زار دل تو کوش هک ات سبز شود
مع
شیپ ازآن کاین رخ گلنار صفر گردد
نفس
غنی
زندگی جز ی نیست ،مت شمرش
هم
نیست امید هک واره نفس رب گردد

خم کرد سرش شاهخ ی انگور و هب هم ریخت

اقنون خماری و همه اقعده اهیش

رد شیپ قدم اهی تو ای حضرت ساقی

ات گوش کند از لب تو افیده اهیش

میخاهن سند خورد هب انم تو و رقصید

با مردمِ شهرِ خود  ،نکویی بکنید

دور سر تو مولوی قرن معاصر

رد حوزه ی آب چون هک بحران داریم

رد مصرف عشق صرهف جویی بکنید!

پروين اعتصامي

بعد از پدرم کنار ما می مانی!

رد راستای استخدا م

یا زنگیِ زنگ یا هک رومی باشید

ده روز زمین داد و زمان داد هب دستت

باران ،هک زنی شخم همه فرضیه اه را

یا فکر رباردان بومی باشید

ای صنف شریف باندبازان! قدری

با بذر یقین آمدی و داهنی ایمان

از دست ندا دی گذر اثنیه اه را

ده روز شدی معتکف و جاهم ردیدی

عم
شرمنده اف کار ومی باشید...

ﺍﻋﺘﺮﺍف یک کاندیدا !

ماردم اریان بانو

ات گل بشود غنچهی امید رد این دشت

فص
رد ل زمستان هچ بهاری جریان یافت
بهم
شد بیست و دوی ن مان عید رد این دشت

مادرم ایران بانو ،خاتون صبور هزاره هاست.
زخم بسیار بر تن دارد و اندوه بسیار در دل؛ تاب جراحت بیشتر ندارد که خنجر
بسیار بر ُگرده اش جا مانده در گذر زمان.
مادرمان دردمند است و رنجور و خسته و ناتوان اما دردش به خشم و خشونت و
خون و آتش درمان نمی شود.
مادرمان عشق می خواهد و تعقل و صبوری و تدبیر.
سوزاندن دامن مادر و بریدن گیسوانش نه حال مادر را بهتر می کند  ،نه حال ما را.
مرگ مادر خوشبختمان نمی کند ،یتیم مان می کند.
مرگ مادر ما عزای ماست اما سور بسیاری کسان است
که جنازه مادرمان بیشتر به کارشان می آید
تا قامت افراشته و برومندش.
مراقب مادرمان باشیم که رنج مادر  ،رنج ماست.
مادرم ،ایران بانو! جز عشق و جز کلمه مرهمی ندارم
تا روی زخم هایت بگذارم ،همین را برایت می آورم ،
آغوشت را بگشای مادرم  ،دخترت را بغل کن.

رد زند سلیمان همه شارع شده بودند

می خواند زغل ،حافظ و خیام ،رباعی

ات مورهچ هم گندم خود را هب تو می داد

کس
با وسع خودش ره ی آورد متاعی

شد نقش رب آب از جذهب نقشهی تهدید

با مشت زدی رب دهن ره هک غلط کرد

خش
ره بار هک م توگره خورد هب غیرت

ل
اربوی تو یک شکر انرتس هب خط کرد

رد مشرق و رد مغرب دلها دو حرم را

خم
نم
رب پای ودیم ربای تو ینی

ره بار هک دل شوق تماشای رتا داشت

رد سینه هب پا گشت هچ نیب الحرمینی

مح
رد ضر ﻣﻠﺘﯽ ﺧﺮﺍبم ﻧﮑﻨﯿﺪ

ﻟﺐ تشنه رواهن ی ﺳﺮﺍﺑﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ

ﺑاور بکنید رذه ای بارم ﻧﯿﺴﺖ

پس از سرِ لطف انتخابم نکنید!

نذر چلوکباب!

با دلهره و شتاب باید ربویم

کم
با قصدِ ی ثواب ! باید ربویم

م ّ
دل حکم و نیتِ وکالت خیر است

با نذر چلوکباب باید ربویم!

ردبی!

یادی ز گذشته اهی «باوی»کردیم

عرفان نظرآهاری

ره شایعه را هب انم راوی کردیم

چش
ات کور شود م اجانب از نو ،

خلیل رویینا

این (ردبیِ) لوس را مساوی کردیم!

پیر ما

پیر ما گفت :اگرچه پدر را حق بسیار بر ذمۀ
فرزند است و فرزند را باید که احترام پدر را
نیکوتر وجهی نگاه دارد ،لکن من پدر خویش
را ارج میننهم و او را مینبخشم!
گفتند :چرا؟
گفت :زیرا که وی دروغ بسیار بگفت و چاخان
بسیار میبکرد.

خوبی؟ =نغزی؟سازی؟
خیلی ممنون =رحمت کالن
تلویزیون =آینهی نیلگون
عکس گرفتن =صورت گرفتن
بستنی =یخ ماست
زباله =پرتافته
کروات =گردنبند
سفر به خیر=راه سفید
سمنو=سوملک
هویج =سبزی(در هفت سین هم میگذراند)
چای سبز =چای کبود
حمام کردن =آب بازی کردن
نوش جان! =آش شود!

مارد ،تو فقط هب قصه اه می مانی

قح
رد طیِ عاطفه بیا قول بِده...

ات ثبت شود مثنوی قرن معاصر

کدام «نغز»تر است؟

مارد

رد باور من فرارت از انسانی

از دوری تو نی چقدر کرد ش کایت

فارسی ما و فارسی تاجیکی

نفرین هب دو رنگی و دو رویی بکنید

گفتند :چه خالف گفت آن مرحوم رحمتا...؟
گفت :همه خالف گفت؛ که گفت« :یک شهر
و دو نرخ نشود» و شد ،و گفت« :دزد رسوا
شود» و نشد! و گفت« :دروغ بدترین چیزی
است» و بهترین چیزی بود ،و گفت« :جوانان
حرمت پیران نگاه دارند» و نگاه نداشتند.
آنجا جوانان بودند ،این بشنیدند .گفتند :ای
پیر! خپه (خفه ) کن و بیش مگوی که تو را
از پس یقه بگیریم و بجنبانیم و پای بر قفای
تو زنیم و به آسمان فرستیم و چشم بداریم
تا سال دیگر با برف به زمین بازگردی [یا
بازنگردی به جهت خشکسالی را].
طنز پیر ما گفت
مجموعۀ ِ
نوشته ی :زنده یاد منوچهراحترامی

شاهنامه آخرش خوش است
زمانی به کار می رود که شخصی بدون فکر و
مطالعه مشغول به انجام کاری شود که سرانجام
خوبی نخواهد داشت ،از این رو افراد باتجربه و
دوراندیش برای آنکه بخواهند شخص بی فکر را
از انجام این کار منصرف سازند این اصطالح را
به کار می برند .حال ببینیم این اصطالح از کجا
آمده است.
این روایت تاریخی حقیقت دارد که یکی از
دالیل نگارش شاهنامه توسط «فردوسی»
این بوده است که او به امید گرفتن خلعت از
جانب «سلطان محمود غزنوی» این کار را

برخی از ما هرگز زندگی

سواد زندگی

نمی کنیم،بلکه همیشه در

انتظار زندگی هستیم!ما به

جای اینکه همین امروز خوشحال

باشیم،به امید یک آینده خوب و خوش

نشسته ایم وبه همین خاطر امروزمان

را از دست می دهیم...
ما

وقت

بیشتر

بیشتر

می

می

خواهیم،پول

خواهیم،شغل

انجام داده بود البته باید گفت این تنها دلیل
نگارش شاهنامه نبوده یعنی فرودسی سی سال
از عمر خود را تنها به امید گرفتن متاعی ناچیز
بر سر این کار نگذاشته بود .فردوسی براساس
حرف های دیگران گمان می کرد که سلطان
محمود غزنوی انسان فرهیخته و هنر پروری
است به همین دلیل در بخش ابتدایی شاهنامه
مدح سلطان محمود را گفت .اما بعد از مدتی
که می بیند محمود هم مانند دیگر سالطین
است از کار خود پیشمان شده و هجو نامه ای
در مورد محمود می نویسد .در واقع منظور از

این اصطالح آن است که اقدام فردوسی در
مورد مدح سلطان محمود کار شتاب زده ای
بوده است.
(فقط فرودسی در شناخت افراد دچار اشتباه
نشده است بلکه آهنگساز معروف آلمانی یعنی
«بتهوون» هم در ابتدا به خاطر عالقه ای که به
«ناپلئون بناپارت» داشت نام سمفونی سوم خود
را ناپلئون گذاشته بود ،اما بعد از دیدن اقداماتی
که ناپلئون در اروپا انجام داد از کار خود پشیمان
شد و نام سمفونی خود را به «قهرمانی» تغییر
داد).

مصرف بی روهی

ن
آانن هک هب سوی ر ج رپاتب شدند

لی
دانی هک چرا ذ ل و بی اتب شدند؟

از مصرف بی روهی ی گوشت هک هن

از مصرف بی روهی آب شدند!

تل
شربت خ

از کوهچ ی عاشقی گذر خواهم کرد

تل
من شربت خ دکترم ،بی رتدید

هن گام وافت هم ارث خواهم کرد!

رباعی آبکی!

بهتر می خواهیم،بازنشستگی می

خورشید تابان لذت ببری و با دوستانت

خواهیم....

پس خدا رو شکر کن و از امروزت

گف
ما لکشمِ آب را حسابی تیم

به خاطرات بد گذشته نگاه نکن و

یک عده رباعیاتشان اننی بود

خواهیم،مسافرت

و

تعطیالت

می

بگویی وبخندی....

وامروز برای همین از دست خواهد

لذت ببر.

نمی کنیم!

نگران آینده نباش!

رفت و ما به این مسئله اصال توجهی

مهم نیست در آینده چه چیزی پیش

تو فقط در این لحظه،از زنده بودن

اگر امروز می توانی غذا بخوری،از نور

از دست نده و قدر آن را بدان!

می آید.

م
ات ملکت جنون سفر خواهم کرد

گف
با “جعفر” و “مش حسن کبابی” تیم

خود مطمئنی،پس این شانس بزرگ را
راشدانصاری( خالوراشد)

گف
ما نیز رباعیات آبی تیم !

حه
صف
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یاد خدا

کرمی که اعداد را می دانست
روزی ،روز گاری کرمی در باغی زندگی می کرد .کرمی که اعداد را می دانست .یک روز صبح که
برای بازی اش از النه اش بیرون آمد ،دختر کوچکی را دید .دختر کوچولو گریه می کرد کرم با مهربانی
از او پرسید :چرا گریه می کنی دختر خانم؟ دختر کوچولو پاسخ داد :من اعداد را بلد نیستم.
کرم گفت :خوب ،پس دوست داری اعداد را یاد بگیری؟ دخترک گفت :آه ،بله ،بله .چه قدر خوب می شود .خیلی عالی
می شود .کرم گفت :پس شروع می کنیم.
کرم :اول باید به سواالت من جواب بدهی .تو چند تا بینی داری؟ دختر کوچولو سعی کرد بینی اش را ببیند ،ولی نتوانست.
چون می دانست که یک بینی بیشتر ندارد ،گفت :یکی ،من یک بینی دارم .کرم گفت :تو می دانی که عدد یک شکل چیست؟ دخترک
گفت :نه! نمی دانم کرم گفت :ببین! شکل من است و خود را به شکل عدد یک درآورد.
کرم دوباره گفت :سوال دیگری هم دارم .تو چند تا پا داری؟ دختر کوچولو به پاهایش نگاه کرد و با خود گفت :شمردن پاها خیلی راحت تر از
نگاه کردن به بینی است .بعد به کرم گفت :من دو تا پا دارم .کرم گفت :درست است .تو دوتا پا داری ولی من پا ندارم .بعد خود را به شکل عدد دو
در آورد .دختر کوچولو گفت :عدد دو همین شکل است؟ کرم با خنده گفت :بله .درست است .عدد دو به همین شکل است.
کرم از دختر کوچولو پرسید :بعد از دو چه عددی است؟
دختر کوچولو گفت :نمی دانم! کرم گفت :سه .عدد سه بعد از دو است .دو هم بعد از یک .بعد به دختر کوچولو گفت :آن جا را نگاه کن! درآن باغ سه درخت
است .و خود را به شکل عدد سه در آورد .دختر کوچولو گفت :یک ،دو ،سه .و کرم گفت :درست است .آفرین!
کرم گفت :بعد از عدد سه ،چهار است .آن درخت را نگاه کن! روی شاخه ی آن چهار تا گنجشک نشسته است .آن ها رابشمار! دختر کوچولو
شمرد :یک ،دو ،سه ،چهار .کرم لبخند زنان گفت :آفرین! و خود را به شکل عدد چهار در آورد.
کرم و دختر کوچولو به طرف دروازه نرده ای رفتند کرم پرسید :این دروازه چند تا نرده دارد؟ دختر کوچولو از نرده ها باال رفت و آن

يه روز دلم گرفته بود
كنج اتاق نشستم
با دلي پر ز غصه
زانو بغل گرفتم
اشكاي دونه دونه
مي ريخت به روي گونه
دلم كه بيقرار بود
هي مي گرفت بهونه
رفتم وضو گرفتم
رو به خدا نشستم
گفتم خدا  ،مهربوني
درد منو تو ميدوني
از غصه ها بكن رها
اين دل بي تاب مرا
دلم كه بيقرار بود
ميون سينه لرزيد
از اون باال باالها
نوري به قلبم تابيد
اندوه و بيقراري
پا به فرار گذاشتند
به جاش اميد و شادي
تو قلبم پا گذاشتند
ياد خدا به دلها
اميد ميده با شادي
با ياد اون مهربون
از رنج وغم ،آزادي

ها را یکی یکی شمرد :یک ،دو ،سه ،چهار ،پنج .و کرم در حالی که خود را به شکل عدد شش
می ساخت گفت :این هم عدد شش.
پیامبراکرم (ص) فرمودند:

بهترین کارها در نزد خدا نماز به وقت است،
آنگاه نیکی به پدر و مادر ،آنگاه جنگ در راه خدا.

غلط ننویسیم

پادشاه و طال

سالها پيش درسرزميني دور ،يك
پادشاه بسيار ثروتمند زندگي ميكرد
كه طال و ثروت زيادي داشت .او
درتمام دنيا ،طال را بيشترازهمهچيز
دوست داشت و حاضرنبود آن را با
چيزي عوض كند.
پادشاه ميداس ،يك دختر داشته
كه نام او را هم طال گذاشته بود.
او آنقدر غرق در جمع كردن طال
و نگهداري از آنها بود كه از يكدانه
دخترش هم غافل شده بود و كمتر به
او توجه ميكرد.
روزي درحاليكه مشغول نگاه كردن
به سكههاي طاليش بود ،پسري
زيبا و نوراني او را به نام صدا
كرد .پادشاه ابتدا ترسيده بود .پسر،
بسيار زيبا و نوراني با بالهايي در
پشتش مقابل او ايستاده بود :خب
پادشاه ميداس ،طبق محاسبات ما،
تو ثروتمندترين پادشاه در تمام دنيا
هستي .بنابراين بزرگترين آرزويت
را بگو تا آن را برآورده كنم .پادشاه

بسيار خوشحال شد.
كمي فكر كرد و بعد گفت :آرزو
ميكنم به هرچيزي كه دست ميزنم
تبديل به طال شود.
پسر به او قول داد ،فردا صبح كه از
خواب بيدار شود ،به آرزويش خواهد
رسيد .صبح كه پادشاه از خواب
بيدار شد ،خواست تا صبحانهي
كاملي بخورد .پشت ميز نشست.
دست برد و نان تازهاي برداشت،
ولي همينكه خواست آن را در دهان
بگذارد ،نان تبديل به يك تكه طال شد.
پادشاه متعجب و حيران دست برد
تا ليوان شيري بخورد ،ولي آن هم
تبديل به طال شد.
پادشاه از داشتن آن همه طال
خوشحال شده بود ،ولي ازطرفي
گرسنگي آزارش ميداد .به باغ
رفت تا از ميوهي درختان بخورد.
درهمانحال دخترش «طال» كه
مشغول بازي در باغ بود به سمت او
دويد و گفت :پدر ،پدر ،سالم ،صبح
بخير.
قبل از اينكه پادشاه بتواند كاري
بكند ،دخترك در آغوش پدر پريد
و تبديل به يك مجسمهي طال شد.
پادشاه بسيار ناراحت شد .او
ديگر طال نميخواست .حتي غذا و
آب هم نميخواست .او فقط دختر
كوچولويش را ميخواست .گريهاش
گرفت .درهمانحال پسر بالدار به او
نزديك شد :خب پادشاه ،چرا گريه
ميكني؟ مگر به آرزويت نرسيدي؟
 چرا رسيدم ،ولي اشتباه ميكردم.من چيزهاي باارزشتر از طال
داشتم و بيخبر بودم ،من دخترم را
ميخواهم .پسر بالدار براي پادشاه
توضيح داد كه اودرتمام اين م ّدت
طالهاي باارزش ديگر در اطرافش
داشته و به آنها بيتوجه بوده.
سالمتي ،غذا ،فرزند و ...حال پادشاه
به اشتباه خود پي برده و فرشته هم
تصميم گرفت دختر كوچولوي او را
به همان شكل به او برگرداند.
پادشاه ،حاال آدم خوب و مهرباني
شده بود.

****

درست بنویسیم

مصراع  /مصرع
به معنای «نیمه ای از یک بیت شعر».
آنفلوآنزا يا آنفالنزا؟
در عربی مصرع نیامده است و به همین جهت «آنفلوآنزا» كه نوعي سرماخوردگي شديد
بعضی از فضال آن را غلط می دانند .اما بزرگان است ،به همين شكل نوشته و خوانده ميشود
شعر و نثر فارسی از قدیم مصرع را نیز مانند در اصل هم از اسم عربی این بیماری گرفته
مصراع به کار برده اند و اشکالی ندارد.
شده که «أنف ُ ال َعنزة» است؛
زمن به حضرت آصف که می برد پیغام
به معناي بینی بُز
که یادگیر دو مصرع ز من به نظم دری (حافظ)

کوشا و بهترین هدیه تولّد
یکی بود یکی نبود،کوشا کوچولو جشن تولد را خیلی دوست داشت .کوشا میدانست چند روز
دیگر تولد او است برای همین تصمیم گرفت که به پدر و مادرش کمک کند.
آن روز پدر وقتی از راه رسید چند عدد بادکنک را روی میز قرار داد و از مادر کوشا خواست تا برای مراسم
کوشا آنها را باد کند.
کوشا میدانست سر مادرش خیلی شلوغ است و او باید تمام کارهای مربوط به جشن تولد را انجام دهد به همین خاطر از
مادر اجازه گرفت تا بادکنکها را باد کند.
بیرون رفتند ،کوشا به سرعت شروع به مرتب
وقتی پدر و مادر کوشا برای خرید از خانه
از زحمات پدر و مادرش به آنها کمک کند.
کردن خانه کرد او میخواست برای تشکر
اینکه او یک سال بزرگتر شده است و هر
کوشا میدانست که جشن تولد یعنی
بهتری با اطرافیانش داشته باشد.
کس که بزرگتر میشود باید رفتار
برگشتند متوجه شدند خانه تمیز و مرتب
وقتی پدر و مادر کوشا به خانه
کنار هم چیده شدهاند.
شده است و بادکنکها گوشهای
راه رسیدند و هر کدام برای کوشا یک
دوستان کوشا کوچولو یکی یکی از
شمع روی کیک را فوت کرد ،هدیههایش
هدیه آوردند .کوشا بعد از اینکه
تشکر کرد.
را باز کرد و با خوشحالی از همه
تولد ،وقتی تمام مهمانها خانه کوشا
بعد از تمام شدن مراسم جشن
رفتند ،کوشا با اینکه خسته بود،
را ترک کرده و به خانه خود
بشقابها و ظرف میوه ،لیوان شربت و
به مادر و پدرش در جمع کردن
دقت تمام هدیههایش را در کمد خود
همه چیزهای دیگر کمک کرد .او با
قرار داد.
برود ،با خودش احساس کرد ،چقدر
آن شب کوشا قبل از اینکه به خواب
میشوند ،کارهای خوب و بزرگ هم
خوب است بچهها همینطور که بزرگ
خودشان و هم باعث شادمانی اطرافیانشان
انجام دهند .کارهایی که هم باعث خوشحالی
میشود.
از آن شب به بعد بود که کوشا تصمیم گرفت هر روز یک کار خوب انجام دهد و شبها قبل از خواب ،با به
یاد آوردن آن احساس خوشحالی کند.
کوشا میدانست هر کار خوب یک ستاره میشود که در آسمان به او چشمک خواهد زد.
شما تا حاال
چندتا کار خوب انجام دادی؟

روز

اذان صبح

طلوع آفتاب

اذان ظهر

غروب آفتاب

 -امام حسین علیه السالم فرمودند:

اذان مغرب

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می

بيست و هفتم

5:12

6:29

12:07

17:45

18:02

بيست و
هشتم

5:11

6:29

12:07

17:45

18:02

بيست و نهم

5:11

6:28

12:07

17:46

18:03

دهد و نگرانیها به او رو می آورد.
(بحار االنوار  ،ج  ، ۳ص )۳۹۷

سی
یکس
 -هب خدا سوگند اگر دلاهی شما ره بگدا زد و دیدگانتان از شوق رپوردگار یا از بیم کردگار ل

خون روان سازد و ات چند هک دنیا پایدا ر است رد آن بمانید این همه کردهاهی شما پاداش نعمتاهی
خدا نخواهد بود هب وژیه این نعمت هک شما را هب راه ایمان هدا یت فرمود.

کینوا ،خاویار گیاهی

فرصتی اقتصادی در بخش کشاورزی
به گزارش میالدالرستان به نقل از
روابط عمومی معاونت سازمان و
مدیریت جهاد کشاورزی الرستان،
فرزاد قاسمی معاون سازمان و
مدیر جهاد کشاورزی الرستان ،از
کاشت گیاه کینوا در بخش درز و
سایبان الرستان خبر داد.
وی با توجه به بحران آب در
کشور به خصوص در مناطق
جنوبی کاشت گیاهان کم آب بر
را ضروری دانست و معرفی این
گونه گیاهان از قبیل کینوا را به
عنوان فرصتی اقتصادی در بخش
کشاورزی به بهره برداران حائز
اهمیت دانست.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد:
هزینههای پایین کشت کینوا
و قیمت به نسبت باالی آن از
یکسو و نیاز به آب کم و سازگاری
با شرایط دشوار آب و هوایی از
سوی دیگر باعث شده تا کشت

این محصول به لحاظ اقتصادی
بسیار بهصرفه باشد .دوره کشت
این گیاه حدود پنج ماه است و
به طور میانگین میتوان انتظار
برداشت سه تا چهار تن محصول
در هکتار را داشت.
وی افزود :ورود کینوا به الگوی
کشت و زراعت شهرستان
میتواند افق روشنی در تحول
بخش کشاورزی از نظر اقتصادی

و مدیریت منابع آبی باشد .این
گیاه به دلیل سازگاری بسیار باال با
شرایط آب و هوایی مختلف و نیاز
کم به آب ،قابلیت کشت گسترده
در تمامی بخش های شهرستان را
دارا می باشد.
قاسمی ،در ادامه یاد آور شد :کینوا
گیاهی از خانواده اسفناجیان است
که این گیاه پروتئینی ،سرشار از
فیبر ،ویتامین ،Bمس ،منیزیم و
منگنز می باشد که میتوان آن

را بهصورت مخلوط با برنج مصرف
نمود که دانه های خوراکی آن
در بسته بندی های مناسب در
فروشگاه های مواد غذایی الرستان
به فروش می رسد.
در فرآیند تولید این محصول،
بیشتر دانه گیاه مورد توجه قرار
میگیرد در صورتی که سایر
قسمتهای گیاه نیز در بخش
دامپروری در تولید خوراک دام
قابل استفاده است.
وی اظهار امیدواری نمود،
کشت این گیاه در سایر مناطق
شهرستان ،در سال های آتی
روند رو به رشدی خواهد داشت
تا هم کشاورزان در بخش تولید،
سرمایهگذاری بیشتری داشته
باشند و هم از لحاظ فرهنگسازی
مصرف ،فعالیتهای ترویجی جهت
پیشبرد همزمان دو جنبه عرضه و
تقاضا صورت گیرد.

آغاز عملیات آسفالت بزرگترین تونل جنوب کشور در المرد
به گزارش میالد الرستان به نقل
از روابطعمومی اداره کل راه
شهرسازی الرستان ،باقری فرد
ضمن بازدید از تونل شهید باقری
المرد ،اظهار کرد :این تونل به طول
 ۲۶۵۰متر است که خوشبختانه از
پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار
بوده و همزمان با دهه مبارک فجر
عملیات آسفالت داخل تونل شروع
شده و تاکنون بیش از  ۲۰۰متر
پیشرفت داشته است.
وی ادامه داد :آسفالت ورودی و
خروجی تونل به اتمام رسیده و
پیمانکار نصب عالئم اطالعاتی و
راهنمایی و رانندگی در این مسیر

مشخص شده و به زودی عملیات
اجرایی آن آغاز می شود.
باقری فرد ،افزود :در ورودی تونل
عملیات ترانشه برداری جهت دید
بهتر در حال انجام است و حجم

واکنش دانشکده علوم پزشکی
الرستان به اعتصاب پزشکان

به گزارش میالد الرستان به
نقل کانال خبری روابط عمومی
دانشکده علوم پزشکی الرستان در
پی اعتصاب پزشکان متخصص در
بیمارستان الرستان و سرگردانی
مردم ،دانشکده علوم پزشکی
الرستان اطالعیه ای منتشر کرده
است که متن آن در زیر می آید:
در پی تماس های مکرر همشهریان
مبنی بر عدم حضور متخصصان در
درمانگاه بیمارستان الر،این موضوع
را از رییس بیمارستان الر پیگیر
شدیم که پاسخ دکتر رجایی را در
زیر می خوانید:

امروز  ۲۵بهمن ماه ،۹۶پزشکان
متخصص شهر الر ،طبق قرار
سراسر کشوری جهت اعتراض به
تاخیر پرداخت معوقات یکساله و
موارد ناعادالنه ،تصمیم به همراهی
با پزشکان سراسر ایران داشتند.
اما با توجه به پیگیری های انجام
شده و صحبتهای دکتر کریمی،
ریاست دانشکده و دکتر اکبرزاده،
معاونت درمان ،به احترام این
جنابان و به جهت عدم اختالل
در روند درمان بیماران ،الحمدهلل
امور بیمارستان بدون هیچ وقفهای
ادامه دارد.

خاکبرداری آن نیز بیش از ۱۵
هزار متر مکعب است.
مدیرکل راه وشهرسازی الرستان،
خاطر نشان کرد :عملیات ساب
بیس تونل کامال به اتمام رسیده

و بیش از  ۱۵۰۰متر عملیات بیس
آن انجام شده و  ۶۰۰متر از طول
مسیر به جهت مقاوم سازی سقف
و بدنه تونل نیز شاتکریت الیافی
شده است.

افتتاح دومین کتابخانه خانگی
در الرستان

همزمان با دهه شكوهمند فجر
انقالب اسالمي دومين کتابخانه
خانگی چهارده معصوم (ع) الر
با شعار هر خانه یک کتابخانه با
حضور مدیریت حسینیه چهارده
معصوم (ع) و معاونت حوزه
علميه الرستان و نائب رئيس
شوراي اسالمي شهر الر و مدير
بنياد الرشناسي و تني چند از
فرهنگيان و دوستداران كتاب در
منزل يكي از شهروندان واقع در
خيابان معلم  - 13انتهاي بلوك
 3افتتاح شد.
در اين مراسم ساده و فرهنگي

تعدادي كتاب از سوي نهاد
كتابخانه عمومي الرستان و
ساير حضار و نيز تعدادي از
كتب موجود در منزل مذكور در
كتابخانه خانگي قرار گرفت و مقرر
گرديد در اختيار اهالي محله و
بستگان و همسايگان قرار گيرد.
اين طرح با هدف گسترش فرهنگ
كتاب و كتابخواني با همكاري
حسينيه چهارده معصوم و نهاد
كتابخانههاي عمومي و بنياد
الرشناسي در سطح شهر الر در
حال اجراست.

معاون امور فناوری دانشگاه شیراز خبر داد

امکان فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در «خانه جامعه و صنعت» دانشگاه شیراز

معاون امور فناوری و طرحهای
کاربردی دانشگاه شیراز گفت :هم
اشخاص حقیقی و هم حقوقی و
حتی مالک یک سوپر مارکت نیز
میتواند در طرح«خانه جامعه و
صنعت» دانشگاه شیراز عضو شود.
به گزارش میالدالرستان به نقل
ازخبرگزاری فارس از شیراز،
فخرالدین افضلی در آیین
افتتاح«خانه جامعه و صنعت»
در برج نوآوری دانشگاه شیراز با
اشاره به اهداف این افتتاحیه که
هم افزایی ،تعامل ،ارتباط مستمر
و مداوم دانشگاه با صنعت و جامعه

است ،اظهار داشت :ما اعتقاد
داریم که فصل مشترک جامعه و
صنعت می تواند در نوآوری باشد
و دانشگاه نیز در نوآوری و اقتصاد
با عنوان دانشگاه نسل سوم و نسل
چهارم نقش آفرینی میکند.
وی ادامه داد :الزمه توسعه استانی
و ملی ،اقتصاد دانش محور است
و نیازهای آینده باید بر اساس
برنامه ریزی در چنین اقتصادی
برآورد شود تا مشکالت کشور نیز
قابل حل باشد.
معاون امور فناوری و طرحهای
کاربردی دانشگاه شیراز افزود:
عدم احساس نیاز در صنعت برای
ارتباط با دانشگاه و فقدان انگیزه
دانشگاه برای ارتباط با صنعت از
مشکالت موجود است که افتتاح
طرح«خانه جامعه و صنعت» راه
حلی برای این مشکل خواهد بود.
افضلی خاطرنشان کرد :در این
طرح اگرچه عنوان صنعت مشخصا

قید شده اما از جهاد کشاورزی تا
گروههای علوم انسان و مسائل
اجتماعی و ...را در بر میگیرد ،هم
اشخاص حقیقی و هم حقوقی و
حتی مالک یک سوپر مارکت نیز
میتواند در این طرح عضو شود.
وی گفت :دانشگاه به عنوان یک
جزء این طرح فقط به دفتر ارتباط
با صنعت محدود نمیشود ،همه
اجزای دانشگاه و تواناییهای بالقوه
و بالفعل دانشگاه در این طرح
امکان حضور و بروز دارند.
معاون امور فناوری و طرحهای
کاربردی دانشگاه شیراز تاکید
کرد :قول دادیم که در طرح«خانه
جامعه و صنعت» تشکیالت
بروکراسی اداری ایجاد نکنیم.
افضلی یادآور شد :اتاق فکر این
طرح ترکیبی از نخبگان دانشگاه و
صنعت است که کارگروه تخصصی
نیز با حضور  400نفر از  700نفر
عضو هیأت علمی دانشگاه به صورت

داوطلبانه شکل گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در یک
ماهه گذشته نمایندگی موسسه
آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاع در
منطقه جنوب کشور با عضویت
در طرح«خانه جامعه و صنعت»
مشغول فعالیت هستند ،ابراز داشت:
طرحها را از قالب تفاهمنامه کلی که
شاخص ارزیابی ندارد به قالبهایی
با عدد و رقم تبدیل کردیم که قابل
ارزیابی و بررسی باشد.
این مقام مسوول بیان کرد :بخش
دانشجویی نیز در طرح«خانه
جامعه و صنعت» جای دارد که در
تعریف پروژه ها ،کارآفرینی و ایده
پردازی میتوانند فعالیت کنند.
وی افزود :تعامل و پیوند با
انجمنهای علمی با همکاری مرکز
کارآفرینی ،برج نوآوری دانشگاه
شیراز ،پارک علم و فناوری و ...به
برگزاری نمونههایی مثل ایده شو و
استارت آپ خواهد بود.

عکس  :علی اکبر شامحمدی

فناوری سامانهی اطالعات جغرافیائی؛ شاه کلید مبارزه با قاچاق

ازآنجا که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با
حجم زیادی از اطالعات مختلف سر و کار
دارد و از سوی دیگر مدیریت و سازماندهی
نهادهای دیگر را نیز در امر مبارزه با قاچاق
کاال برعهده دارد بنابراین نیازمند استفاده
از فناوریهائی میباشد که بتواند برمبنای
مکان و موقعیت جغرافیائی کلیهی اطالعات
را کنار یکدیگر قرار داده و مدیریت و نظارت
اساسی بر کاالها را اعمال نماید GIS.سامانهی
دریافت ،ذخیره ،ویرایش ،تحلیل و نمایش
دادههای مرتبط با مکان و جغرافیا میباشد.
با بهرهگیری از سامانهی اطالعات جغرافیائی
( )GISمیتوان کلیهی دادههای مکانی و
جغرافیائی را نگهداری و تجزیه و تحلیل کرد.
همچنین  GISامکان انجام تحلیلهای پیچیده
با استفاده از مجموعهی دادههای مختلف
مکانی و غیر مکانی را بهصورت همزمان
دارد و از آنجا که سازماندهی جهت مبارزه
با قاچاق کاال نیازمند اطالعات جامع و دقیق
و سریع میباشد بنابراین فناوری اطالعات
جغرافیائی برای تامین این نیاز بسیار الزم و
ضروری است .از دیگر قابلیتهای  GISآن
است که میتوان تمامی اطالعات از جمله
اطالعات آماری ،اقتصادی ،نظامی ،فرهنگی
و ...را براساس موقعیت جغرافیائی دستهبندی
و بهروز رسانی کرد بهگونهای که مجموعهای از
اطالعات پراکنده و مرتبط همگی بر روی نقشه
و موقعیت جغرافیائی قرار میگیرند که بررسی
تمامی آنها درکنار یکدیگر در مدیریت مبارزه
با قاچاق کاال و ارز نقش مهمی ایفا میکند و
بهمنظور تعیین برنامههای کوتاه مدت و بلند
مدت جهت مبارزه با قاچاق کاال بسیار حائز
اهمیت است .در  GISبه هر نقطه مجموعهای
از اطالعات متصل میشود بهطوری که انبوهی
از اطالعات در یک نقطه و در محل سرور ستاد
جمعآوری میشوند .بهعنوان مثال مجموعهای

از اطالعات پراکنده در رابطه با امور متعددی که
در یک شهر مرزی صورت گرفته است ،دراختیار
نهادهای مختلف قرار دارد حال اگر تمامی این
اطالعات در محل شهر مرزی و برروی نقشه جمع
شود میتواند کمک چشمگیری به تعیین راهکار
مبارزه با قاچاق از طریق مشخص کردن وظایف
و مسئولیتها نماید .همچنین تمامی اقدامات
صورت گرفتهی قبلی و مصوبات مربوطه همگی
به نقطهی شهر مرزی مدنظر متصل خواهند بود
که مجموعهی اینها کمک شایانی در ارتقاء
اقدامات الزم جهت مبارزه با قاچاق کاال خواهند
کرد .با استفاده از فناوری اطالعات جغرافیائی
میتوان تصمیمات مهمی رادر سطح ملی در
این زمینه گرفت ،به این موارد ی از آن اشاره
میکنیم -1 :افزایش مشارکت عموم مردم در
جهت مبارزه با قاچاق کاال بدین صورت که افراد
با استفاده از اینترنت میتوانند محل رفتوآمد
قاچاقچیان را بر روی نقشه مشخص نموده و با
توضیح کوتاهی برای مامورین ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز ارسال نمایند.
 -2ایجاد وهم در قاچاقچیان با افزایش ریسک
قاچاق به سبب اطالعات بدست آمده از کل
گسترهی جغرافیائی.

-3آرشیو بندی و مقایسهی اطالعات مربوط به
قاچاق کاال بر روی نقشه بهگونهای که بتوان
مشاهده کرد که چه استانی با افزایش یا کاهش
قاچاق کاال در طی چند سال مواجه شده است.
 -4مقایسهی نتایج اقدامات انجام شده در هر منطقه
که در جهت مبارزه با قاچاق کاال و ارز صورت گرفته
و در قالب نقشه و نمودار مشخص میشود.
 -5در اختیار قرار دادن مجموعهی کاملی از
اطالعات از جمله وضعیت اشتغال ،وضعیت
اقتصادی ،جمعیت شهرهای مرزی ،نوع کاالی
قاچاق ،انواع گزارشها ،اطالعات توپوگرافی و
تصاویر ماهوارهای از مناطق به کارشناسان و
مدیران مسئول.
بر اساس ماده هشتاد و یک ودو فصل سیزدهم
برنامه ششم در راستای اعمال دولت الکترونیک
میبایستی فناوری اطالعات جغرافیائی ()GIS
در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین
در تمامی نهادهای مربوط مورد استفاده قرار
گیرد تا شرایط مناسبی برای مدیریت و نظارت
هوشمندانه در جهت مبارزه با قاچاق کاال و ارز
فراهم شود.
دکتر حسن نجفی سوالری؛
عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما  -ایرنا

نجات فرد در حال خودکشی توسط آتش نشانان
به گزارش میالد الرستان به نقل از کانال
خبری سازمان آتش نشانی الرستان ،طی
تماس یک شهروند با سامانه  ۱۲۵مبنی بر
خودکشی یک شخص ،تیم امداد و نجات

آتش نشانی الرستان سریعا به محل حادثه
اعزام شد.
در این حادثه ،فرد که از کارگران ساختمانی
بود ،به دالیل نامعلومی قصد پریدن از ساختمان

نیمه کاره را داشت که پس از تالش فراوان
آتش نشانان و آرام نمودن حس هیجان وی،
او را نجات داده و تحویل اورژانس اجتماعی
الرستان دادند .

کارگر بیرمی کارخانه آلومینیوم جنوب جان باخت
به گزارش میالدالرستان به نقل از ایلنا ،یکی
از کارگران پیمانکاری کارخانه آلومینیوم
جنوب که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری
صفا فوالد در این واحد مشغول کار بود،
در مسیر کارخانه با یک خودروی سنگین
برخورد و بر اثر شدت جراحات وارده جان
خود را از دست داد.
صمدی،سرپرست کارگاه شرکت پیمانکاری
صفا فوالد،ضمن تایید این مطلب گفت:
فرد فوت شده از کارگران پیمانکاری شرکت

آلومینیوم جنوب بود که در مسیر کارخانه بر
اثر تصادف با خودرو کامیون جان خود را از
دست داد.
به گفته وی ،عمار فیاض،کارگر جانباخته،
متولد  ۱۳۶۸اهل بیرم الرستان بود که مدت
کوتاهی است مراحل استخدامی و بیمهاش
انجام شده و در کالسهای ایمنی شرکت کرده
و آموزشهای الزم را گذرانده بود.
براساس اظهارات سرپرست کارگاه شرکت
پیمانکاری صفا فوالد ،در این حادثه شدت

برخورد با کارگری که جانباخته آنقدر
شدید بود که پیکر وی چند متر آن طرفتر
از محل حادثه پرتاب شده بود.
وی گفت :راننده خودرو سنگین دستگیر و
به مراجع قضایی تحویل داده شده است.
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سهامی
خاص) در سال  ۱۳۸۲در منطقه ویژه
اقتصادی المرد در استان فارس تاسیس
شده است.

ریجستری هم مانع نشد؛بازهم کشف گوشی قاچاق در الرستان...
به گزارش میالد الرستان؛ فرمانده انتظامي
فارس از توقيف  ۲دستگاه خودروی ال ۹۰و
کشف  ۲۴۱دستگاه موبايل قاچاق در الرستان
خبر داد.
سردار “احمد علي گودرزي” در گفت و گو با
خبرنگار پايگاه خبري پلیس ،گفت :در راستاي

مبارزه با قاچاق و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه
هاي ملي ،ماموران انتظامی “الرستان” هنگام
کنترل محورهای اصلی ،به  ۲دستگاه خودرو
ال ۹۰حامل موبايل مظنون شدند و آن ها را
متوقف كردند.
وي افزود :ماموران موفق شدند در بازرسي از آن

خودرو ها ۲۴۱ ،دستگاه موبايل قاچاق و فاقد
مجوز گمرکی کشف كنند .این مقام انتظامی
با بیان اینکه ارزش گوشي هاي مکشوفه ۲
ميليارد و  ۳۰۰ميليون ريال برآورد شده
است ،بيان كرد :در این زمینه  ۲دستگاه
خودرو توقيف و  ۲قاچاقچی دستگیر و تحویل
مقام قضائی شدند.

