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امام خامنه ای :شنیدهام برخی مفاد سند
انحرافی  ۲۰۳۰در حال اجرا است
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اوز ،میزبان مسابقات جوانان تنیس روی میز
بانوان جنوب فارس

فعالیت  ۱۶۳موسسه و بانک در الرستان

2

افتتاح و آغاز ساخت  ۳طرح خیرساز در گراش

قابل توجه جهاد كشاورزي الرستان

اختالف فاصله  180كيلومتر،
تفاوت قيمت  900000ريال
يكــي از مشــكالت هميشــگي فــرودگاه بينالمللــي الرســتان
افزايــش بيرويــه بهــاي بليــط داخلــي نســبت بــه جاهــاي ديگــر
اســت .بــه عنــوان نمونــه هواپيمــاي (آتــا) از فــرودگاه جهــرم بــه
تهــران بــا مبلــغ  160000تومــان و ايــران ايــر از الر بــه تهــران بــا
مبلــغ  250000تومــان و بعضــاً كمــي كمتــر!
وقتــي ميگوييــم چــرا چنيــن اســت؟ ميگوينــد هواپيمــاي آتــا
هواپيمــاي كوچكــي اســت كــه ســرعت آن هــم زيــاد نيســت و مثـ ً
ا
از تهــران بــه جهــرم دو ســاعته ميآيــد ولــي شــما بــه ايربــاس
ســوار ميشــويد و بــا ســرعت يــك ســاعت و نيــم از تهــران بــه الر
ميرســيد .امنيــت پــروازي ايربــاس بيشــتر از آتــا هســت و ...
كســي كــه نميدانــد ريشــه قضيــه كجاســت؟ ميگويــد خــوب
درســت ميگوينــد ،حــق دارنــد نــوع هواپيمــا ،ســرعت بيشــتر
آرامــش زيادتــر و...
امــا وقتــي دقــت ميكنيــم كــه آمــدن ايربــاس بــه الر بــراي
ســفرهاي كشــورهاي حاشــيه خليــج فــارس اســت كــه هواپيمــا
پــر مــيرود و پــر هــم برميگــردد و بــراي ســفرهاي خارجــي
هواپيماهــاي كوچــك نميتواننــد برونــد .ميبينيــم كــه دلســوزي
بــراي مــا نيســت اينــان دلشــان بــه حــال مــا نســوخته و جيــب
مبــارك خويــش را ميشناســند .
مســئولين هواپيماهــا انصــاف بدهنــد بهــاي بليــط تهــران بــه الر بــه
قيمــت ارزانتــر حســاب كننــد و بگوينــد از آن طــرف بــه كشــورهاي
خليــج فــارس كــه ميرويــم برايمــان منفعــت بيشــتر دارد .بگــذار
يــك معاملــه بــرد  -بــرد بــا خودمــان و مــردم الرســتان انجــام
دهيــم در غيــر ايــن صــورت مســئولين فــرودگاه بــا هواپيماهــاي
كوچــك قــرار ببندنــد تــا تهــران  -الر  ،الر  -شــيراز  ،الر  -مشــهد
و ...انجــام دهنــد و هواپيماهــاي بــزرگ و پهنپيكــر هــم بــراي
ســفرهاي خارجــي تشــريف بياورنــد كــه ايــن قــدر مــردم تحــت
فشــار قــرار نگيرنــد.
در خبرهــا خوانــدم كــه چنــد فــرودگاه از جملــه فــرودگاه
الرســتان نــه تنهــا ضــرر نميدهــد كــه منافــع خوبــي هــم عايــد
ســرويسهاي هواپيمايــي ميشــود! چــرا مســئولين مربوطــه
قــدردان ايــن مســأله نيســتند و كاري نميكننــد كــه رضايــت
مــردم را جلــب نمــوده و يــأس آفرينــي ننماينــد؟ مــا بايــد آمــاده
خدمــت بــه مــردم بــوده و رنــج خــود و راحــت يــاران طلــب كنيــم،
نــه صرفــاً در پــي منافــع خــود باشــيم.
چنــدي قبــل ،مديــر كل ايــران ايــر بــه الرســتان آمدنــد .هنــوز هيچ
اثــر عملــي از حضــور ايشــان در الر ديــده نشــده.
ســزاوار اســت مســئولين مربوطــه اعــم از نماينــده مجلــس ،فرماندار،
ـد پيگيــري نماينــد و مدافــع حقــوق
مديــر كل فــرودگاه و ...بــه جـ ّ
مــردم باشــند .هرچنــد براســاس اطــاع ،اينــان پيگيــر هســتند،
اميدواريــم كــه ســريعتر بــه نتايــج مطلــوب دســت يابنــد.
سخن درست بگويم نميتوانم ديد
كه مي خورند حريفان ومن نظاره كنم

كاشت گياهان داروئي راهي براي
توسعه اقتصاد مقاومتي

موفقیت کانون
فرهنگی تربیتی کمیته
امداد الرستان در
جشنواره قرآن و سرود

از کیفیت کاالی بومی
تا زباله درمانگاه تامین
اجتماعی و چراغ
تاکسی در شب

ممنوعیت دریافت
حق الزحمه سونوگرافی
توسط متخصصان غیر
رادیولوژیست

گياهاني مانند كرچك  -عنّاب  -سپستان  -آويشن  -بابونه و ...در الرستان بازدهي خوبي دارد

با ايجاد يك خزانه گياهان داروئي گامي موثر در اين راه برداريد

آگهی مناقصه
شهرداری خور به استناد بودجه سال  97در نظر دارد امور فضای سبز و تنظیف و پسماند و
قسمتی از امور اداری و سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه به مدت یکسال از تیرماه  1397به
قیمت پایه  11/397/120/000ریال از طریق مناقصه عمومی به صورت جداگانه به بخش خصوصی
واگذار نماید.
شرایط مناقصه:
 )1قبول پیشنهاد حداکثر تا  10روز پس از درج آگهی در روزنامه می باشد.
 )2محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادها :شهرداری خور ،واحد مالی
 )3شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار می باشد.
 )4به پیشنهادهای مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادی که پس از مهلت مقرر ارسال شود ترتیب
اثر داده نخواهد شد.
 )5مبلغ سپرده نباید کمتر از  %5قیمت پیشنهادی باشد.
 )6هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 )7تاریخ گشایش پاکتها روز شنبه مورخ  97/03/19ساعت  14می باشد.
 )8متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن  52271932تماس و جهت دریافت
اوراق مناقصه و سایر شرایط به امور مالی شهرداری خور مراجعه نمایند.
نوبت اول چاپ97/02/26 :

آغاز ثبت نام پنجمین
آزمون استخدامی
کشور

نوبت دوم چاپ97/03/03 :

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها پایان وقت اداری97/03/17 :

تاریخ تشکیل کمیسیون عالی معامالت و بازگشایی پیشنهادها97/03/19 :

مهدی حلیمی  -شهــردار خـــور

گرگ های الرستان
قربانی خرافات
شده اند
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سال بیست و ششم -اردیبهشت ماه -1397شعبان المعظم - 1439شماره 97/02/26-1196

شهردار الر در دیدار با مدیرآموزش و پرورش الرستان:

همه ما برای به دست آوردن جایگاه کنونی خود ،مدیون اساتید و معلمین هستیم
به گزارش میالدالرستان به نقل
از روابط عمومی شهرداری الر،
به مناسبت فرا رسیدن شهادت
استاد مرتضی مطهری و بزرگداشت
مقام معلم ،محمدرضا قنبرنژاد
شهردار الر به همراه جهاندیده
عضو کمیسیون فرهنگی شورا و
کارشناسان مجموعه شهرداری
با اسماعیلی معاون مدیرکل و
مدیریت آموزش و پرورش الرستان
دیدار کردند.
قنبرنژاد ضمن تبریک اعیاد
شعبانیه و تبریک هفته بزرگداشت
مقام شامخ معلم گفت :همه ما برای
به دست آوردن جایگاه کنونی خود،
مدیون اساتید و معلمین پرتالش
این مرز و بوم هستیم .
وی با بیان اینکه تعامل در همه
ادارات شهرستان به طور قابل
توجهی مشهود است و مجموعه
شهرداری نیز این امر مهم را
در دستور کار خود قرار داده،
خاطرنشان کرد :همان طور که
در سال های گذشته مجموعه
شهرداری با ارگان مهم و ارزشی
به نام آموزش و پرورش همکاری
های تنگاتنگ داشته،کماکان نیز
در جهت پیشبرد اهداف آموزش
و پرورش این همکاریها پایدار و
به قوت خود باقی است تا بتوانیم
دست به دست هم قدمهای مؤثری
برای آینده الرستان برداریم.
در ادامه ،عشرت جهاندیده عضو
کمسیون فرهنگی شورای اسالمی

شهر الر ،ضمن تبریک هفته
بزرگداشت معلم ،قشر فرهنگیان
را مهمترین قشر جامعه برشمرد و
گفت :امید است بتوانیم با همدلی و
همفکری و وحدت مثال زدنی قشر
فرهنگی ،آموزش و پرورش و جامعه
دانش آموزی هرچه زودتر به اهداف
مهمی که دارند دست پیدا کنند.
مهدی اسماعیلی ،معاون مدیرکل و
مدیریت آموزش و پرورش الرستان،
هم طی سخنانی پشتوانه مدیران
شهری شهرستان را مثال زدنی
دانست و گفت :به دلیل گستردگی
آموزش و پرورش ،بدون پشتوانه
مدیرانی همچون شهردار ،فرماندار و
اعضای شورای شهر ،این نهاد آموزشی
به تنهایی قادر به فعالیت نیست.
اسماعیلی تصریح کرد :بیش از
پیش پویایی و شرایط مطلوبی در
مجموعه شهرستان حاکم است
که امیدواریم برنامه های آموزشی
تدوین شده ،هرچه بهتر و مطلوبتر

اجرایی شود.
وی با بیان اینکه نباید از فعالیت
های گسترده ای که در سالهای
گذشته انجام شده غافل شد ،افزود:
فعالیت های انجام شده در ادوار
گذشته قابل تقدیر و تحسین است.
معاون مدیرکل آموزش و پرورش،
استعداد یابی شهرستان را یکی از
اهداف مهم این مدیریت برشمرد و
گفت :کسب مقام های قابل توجه
علمی توسط فرهنگیان و دانش
آموزان الرستانی در چند ماه اخیر
در سطح استان مایه افتخار و
مباهات شهرستان است.
اسماعیلی ،در بخش دیگری از
سخنان خود به موضوع خیرین
مدرسه ساز اشاره کرد و گفت:
با رایزنی هایی که با مسئولین
کشوری،استانی و شهرستانی انجام
شده ،در آینده ای نزدیک شاهد
ساخت مدارس در مناطق محروم به
همت خیرین و دولت خواهیم بود.

مدیر آموزش و پرورش الرستان،
جلسات شورای آموزش و پرورش را
پر اهمیت برشمرد و خواستار نگاه
جدی تر مسئولین شهرستان به این
شورا شد.
همچنین به همین مناسبت شهردار
الر ،رئیس شورای اسالمی شهر،
بیژنی و جهاندیده از اعضای شورای
اسالمی شهر با حضور درآموزشگاه
صدیقه کبری(س) و آموزشگاه
شهید غریبی از مقام شامخ معلم
تجلیل کردند.
در این برنامه ،عبداله محبی رئیس
شورای اسالمی شهر الر ضمن
تبریک هفته بزرگداشت معلم،
خطاب به تالشگران عرصه تعلیم و
تربیت گفت :اگر امروز توفیق این
را پیدا کردیم که به عنوان یک
خدمتگزار در شورای شهر در خدمت
مردم باشیم ،همه اینها را مدیون
معلمان و استادان هستیم که حق
بسیار بزرگی به گردن ما دارند .
وی با بیان اینکه همه اقشار جامعه
به نوعی مدیون قشر معلمین
هستند گفت :باید همه مسئولین با
ِین خود را به
روحیه قدرشناسی ،د ِ
این قشر زحمت کش ادا کنند.
در ادامه این دیدار ،بیژنی ضمن
تبریک این هفته ،روحیه تالش و
فعالیت معلمین در مدرسه را مثال
زدنی دانست و برای جامعه فرهنگی
در همه عرصه های زندگی آرزوی
موفقیت کرد.
روابط عمومی شهرداری الر

بافت مذهبی سنی وشیعه منطقه الرستان ،یک نعمت است
به گزارش میالد الرستان ،جمشید جعفرپور
در جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه ساز
الرستان با بیان اینکه در برابر آمار های داده
شده ،مردم الرستان پیش قدم انجام کارهای
خیر نسبت به بسیاری از مناطق کشور
هستند ،اظهار داشت :در شهرستان گراش ۱۴
میلیارد تومان کلنگ زنی انجام شده است که
در واقع خیریه بوده است و امروز حداقل ۱۰
میلیارد تومان تعهد مالی شده است و کلنگ
زنی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بافت مذهبی سنی وشیعه
منطقه الرستان یک نعمت است ،افزود :در
این بین بافت مستحکم فرهنگی وجود دارد

که بدون تفاوت خیرین برادران اهل سنت و
برادران شیعه هستند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اسالمی ،با اشاره به اینکه بایستی زمینه ای
فراهم شود که بتوان از ظرفیت خیرین بهتر
استفاده کنیم ،تصریح کرد :گاهی به دلیل
ضعف ساختاری و نحیف بودن ساختمان
موجود برخی از فرصت ها از دست منطقه و
خیرین گرفته می شود زیرا امکان رسیدگی به
موقع این امر خیرگرفته نمی شود.
نماینده مردم الرستان در مجلس شورای
اسالمی ،با درخواست از معاون وزیر آموزش و
پرورش برای ارتقاء نمایندگی نوسازی مدارس

الرستان را به سطح اداره ،خاطر نشان کرد :با
این اقدام می توان از فرصت موجود به نفع
جامعه و نظام آموزش و پرورش بهتر بهره
برداری کرد.

موفقیت کانون فرهنگی تربیتی کمیته امداد الرستان در جشنواره قرآن و سرود
به گزارش میالد الرستان به نقل
از روابط عمومی و اطالع رسانی
کمیته امداد الرستان ،هوشنگ
دالور اظهار داشت :به دنبال ایجاد
زمینه هایی برای رشد معنوی و
فرهنگی مددجویان به خصوص
جوانان هستیم و برآنیم تا ارزشها
و باورهای دینی را در آنها نهادینه
کرده و چنین جشنواره هایی این
فرصت را به ما می دهد که در

کنار ایجاد نشاط معنوی ،افراد با
استعداد را شناسایی نموده و زمینه
شکوفایی آنها را فراهم سازیم.
رئیس کمیته امداد الرستان،
حضور اعضای کانون فرهنگی
تربیتی این اداره در جشنواره
قرآنی و سرود استانی را مثبت
ارزیابی نمود و تصریح کرد :مقام
اول در رشته حفظ  ۱۰جزء در
رده سنی  ۱۲-۱۸سال برادران،

مقام اول در رشته ترتیل در رده
سنی زیر  ۱۲سال و مقام دوم
در رشته حفظ  ۱۵جزء در رده
سنی  ۱۲ -۱۸سال خواهران ،در
جشنواره قرآنی و کسب مقام دوم
سرود توسط دانش آموزان خواهر
از جمله دستاوردهای تیم اعزامی
به جشنواره قرآنی و سرود استان
فارس بوده است.

و همت باالی نیروی انسانی باعث شده که این
شهرستان توسعه یابد.
فرماندار ویژه الرستان ،با بیان اینکه در
شهرستان الرستان  ۱۶۳موسسه و بانک وجود
دارد ،تصریح کرد :سه برابر بانک ها ،در الرستان
حسینیه و مراکز مذهبی وجود دارد که نشان
دهنده این است که سرمایه و دارایی و پول و
ثروت بی جهت در شهرستان هزینه نمی شود.

موقعیت مناسب الرستان برای کاشت درخت «توت»
به گزارش میالد الرستان ،درخت
«توت» از جمله درختانی است
که می توان از اجرای مختلف
آن بهره گرفت .این درخت به
لحاظ شکل ظاهری به گونه ای
است که دارای سایه زیاد ،زیبا و
سرسبز به ویژه در فصول تابستان
و بهار ،دارای میوه ای خوشمزه
و خوش رنگ ،مقاوم در برابر
تغییرات محیطی و جغرافیایی و
غیره است.
درخت «توت» یکی از گونه
هایی است که به جهت سازگاری
با آب و هوای منطقه الرستان،
می توان به شکل کم و بیش در
نقاط مختلف شهری یا باغ های
این شهرستان مشاهده کرد.
اما با توجه به خواص فیزیکی و
زیستی این درخت ،هنوز آنچان

که باید و شاید به شکل وسیع
برای کاشت و بهره گیری از آن
در الرستان اقدام در خور توجهی
انجام نشده است که شاید یکی از
دالئل آن عدم آگاهی عموم مردم
درخصوص این درخت است.
در این زمینه ،مسئول باغبانی اداره
جهاد کشاورزی الرستان در گفت
و گو با خبرنگار میالد الرستان با
اشاره به مزایای درخت توت ،اظهار
داشت :این درخت نیاز به مصرف
آب کمی دارد ،در برابر شوری آب
و خاک نیمه مقاوم است و امکان

پرورش کرم ابریشم در آن وجود
دارد.
مجتبی ضیافت ،با بیان اینکه
درخت توت با شرایط آب و
هوایی الرستان کامال سازگار
است ،افزود :میزان مصرف آب
درخت توت بین  ۴تا  ۸هزار
مترمکعب در هر هکتار در سال
است.
وی با اشاره به اینکه درخت توت
در سه نوع سفید ،سیاه و نوغان
است ،تصریح کرد :به طور میانگین
سالیانه حدود  ۱۵تن انواع توت در

به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری
صدا وسیما  ،آموزشگاه شادرام با ۸۰۰
مترمربع زیربنا و با  ۱۰میلیارد ریال هزینه
ساخته شده که  ۸۵درصد هزینه ساخت آن
را حاج حسین شادرام از خیران منطقه تقبل
کرده و  ۱۵درصد باقی مانده نیز از اعتبارات
دولتی تامین شده است.
سالن آمفی تئاترمحبی ،نیز با  ۸۵۰متر مربع
زیربنا و با اعتباری افزون بر  ۱۰میلیارد ریال
در آموزشگاه نمونه دولتی به همت خیر مدرسه
ساز حاج احمد محبی ساخته شده است .

همچنین ساخت بنای جدید اداره آموزش و
پرورش این شهرستان در زمینی به مساحت
 ۴هزار و  ۳۰۰متر مربع آغاز شد.

بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی اوز
از مراکز صنعتی گراش و اوز
به گزارش میالد الرستان به نقل از ایسکانیوز؛
مهندس سعید امیری که به اتفاق جمعی
از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی اوز و در
شروع بازدید از سه مجتمع صنعتی آسفالت
سازی ،نان صنعتی و کارخانه سنگ شکن در
گراش و اوز سخن می گفت ،اظهار کرد :برای
زندگی بهتر بایستی آموخت ،و برای ساختن،
بایستی کار مشارکتی را تجربه کرد تا جمعی
ساخته شود و متفقا ترویج داده شود.
استاد کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی اوز،
افزود :ما با آموخته های تئوری یاد می گیریم
و با دانش عملی می سازیم .تا یاد گرفتن
نباشد نمی توان ساخت و اگر نسازیم نمی
توانیم زندگی کنیم و از همه مهم تر ،رسالت
دانشگاه اقدامات پژوهشی و ورود به تمرین
مهارت در میدان عمل است.
دانشجویان پس از گفتگو و تبادل نظر با
استاد ،جهت آشنایی با کار عملی بازدید خود
را از شهرک صنعتی گراش ،کارخانه آسفالت
سازی گراش و نان صنعتی آغاز کردند و در
کارخانه سنگ شکن به پایان رساندند.
این برنامه در راستای شناخت جایگاه رشته

های مختلف تحصیلی در بازار ،بررسی نحوه
کار انواع دستگاه ها و سختی مراحل تبدیل
مواد اولیه به مواد قابل استفاده ،و شنیدن
توضیحات مسئوالن واحدهای صنعتی صورت
گرفت.
محمود کریما ،مدیر کارخانه سنگ شکن،
که در محوطه سازی دانشگاه آزاد اسالمی
همکاری صمیمانه و راهبردی با مدیریت
دانشگاه داشته است با برشماری ویژگی های
کارخانه و کمک موثر به اشتغالزایی و وجود
روحیه مشارکت بین کارکنان کارخانه ،خاطر
نشان کرد :مجموعه باعث اشتغال  ۳۲نفر از
کارگران ،دانشجویان و مهندسان شده است.

آغاز ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی کشور
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش
و پرورش الرستان ،ثبتنام برای شرکت در
پنجمین آزمون استخدامی دستگاههای
اجرایی شامل :وزارت آموزش و پرورش،
سازمان دامپزشکی ،سازمان شیالت کشور،
وزارت راه و شهرسازی ،سازمان محیط
زیست ،وزارت امور اقتصاد و دارایی ،سازمان
بیمه سالمت ،سازمان ملی زمین و مسکن و
سازمان اوقاف و امور خیریه از یکشنبه۲۳ ،
اردیبهشت ،آغاز شد.
در این آزمون  ۱۸هزار و  ۲۰۷نفر در ۹
دستگاه اجرایی جذب خواهند شد که از این
تعداد  ۱۵هزار نفر در وزارت آموزش و پرورش
جذب میشوند؛ داوطلبان برای شرکت در
این آزمون تا دوشنبه ( ۳۱اردیبهشت) باید
به سایت سازمان سنجش()sanjesh.org
مراجعه و به صورت اینترنتی ثبتنام کنند.
این آزمون در تاریخ  ۱۵تیر برگزار خواهد شد

و دفترچه راهنمای ثبتنام در سایت سازمان
سنجش بارگذاری شده است.
طبق گفتههای وزارت آموزش و پرورش،
این وزارتخانه  ۱۵هزار نیرو را در دورههای
تحصیلی مختلف جذب خواهد کرد و ۶۳
رشته تحصیلی مشمول این آزمون استخدامی
هستند و آغاز به کار این افراد از مهر  ۹۷یا
از مهر  ۹۸خواهد بود که زمان دقیق آن بعدا ً
اطالعرسانی میشود.

بخشودگی جرایم بیمهای کارفرمایان

فعالیت  ۱۶۳موسسه و بانک در الرستان
به گزارش میالد الرستان ،جلیل حسنی،
فرماندار ویژه الرستان ،در جشنواره تجلیل
از خیرین مدرسه ساز الرستان ،اظهار داشت:
توسعه شهرستان الرستان منابع محور نیست
در حالی که اکثر مناطق توسعه یافته کشور
بیشتر مبتنی بر منابع طبیعی و معدنی نفت و
گاز و سایرمسائل مربوط به طبیعت بوده است.
وی افزود :توسعه شهرستان الرستان مبتنی
بر دانش و انسان محور و اعتقاد محور است

افتتاح و آغاز ساخت  ۳طرح خیرساز در گراش

الرستان تولید می شود.
مسئول باغبانی اداره جهاد
کشاورزی الرستان ،با بیان اینکه
به صورت پراکنده  ۵هکتار از
اراضی این شهرستان زیرکشت
درخت توت قرار دارد ،عنوان
کرد :اغلب توت های تولیدشده
در الرستان به شکل تازه خوری
مصرف می شود.
به گزارش میالد الرستان ،میوه
توت ،دارای فوائد زیادی است که
می توان برخی از مهمترین آن
را ویتامین «آ» موجود در توت
به رشد ناخنها و تقویت چشم
کمک میکند و به دلیل داشتن
انواع ویتامینهای گروه «ب» این
محصول در کاهش و رفع ترس،
عصبانیت ،خمودی ،اضطراب و
هیجان مؤثر است.

به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری
صدا و سیما ،مدیر کل تامین اجتماعی فارس
،گفت :قانون بخشودگی جرایم در مورد
کارفرمایانی اجرا میشود که حق بیمه
کارگران تحت پوشش خود را به صورت منظم
و مطابق با قانون پرداخت کرده باشند ،اما به
دلیل بروز مشکالت ناخواسته نظیر حوادث و
بالیای طبیعی ،تحریمهای ظالمانه و نوسانات
نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت
حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال
نیروی کار ،بازماندهاند.
عبدالکریم نباتی ،افزود :کارفرمایان کارگاههای
معدنی ،تولیدی ،خدماتی ،صنعتی ،ییمانکاری
و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی یا
غیر دولتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به
قبل از تاریخ  ۲۹اسفند  ۹۵باشد ،اگر تا دهم
تیر امسال در مورد پرداخت یا قسط بندی
اصل بدهی قطعی شده ،با تامین اجتماعی
توافق کنند ،از بخشودگی برخوردار میشوند.
وی اضافه کرد :کارفرمایان بدهکاری که
در دوره اجرای بخشنامههای قبلی با وجود
ارائه درخواست از پرداخت همه یا بخشی از
بدهی خود خودداری کردهاند در صورت ارائه
درخواست مجدد میتوانند با رعایت ضوابط
مربوط مشمول استفاده از تسهیالت این
بخشودگی شوند.
مدیر کل تامین اجتماعی فارس گفت:
بدهیهای تا  ٥میلیارد ریال توسط شعب
تامین اجتماعی ،بدهیهای تا  ٢٠میلیارد
ریال به وسیله اداره کل تامین اجتماعی و

بدهی بیش از  ٢٠میلیارد ریال توسط ستاد
مرکزی سازمان بررسی میشود.
وی در خصوص شرایط پرداخت اقساط بدهی
کارفرمایان هم گفت :چنانچه کارفرمایان
بتوانند بدهی خود را یکجا پرداخت کنند ،با
تقسیط  ١٢ماهه  ١٠٠درصد جرایم ،با تقسط
 ١٨ماهه  ٨٥درصد جرایم ،با قسط بندی ٢٤
ماهه  ٧٥درصد جرایم و  ٣٠و یا  ٣٦ماه به
ترتیب  ٦٠و  ٥٠درصد جرایم بخشیده خواهد
شد.
عبدالکریم نباتی ،اجرای این طرح را حمایت
از نیروی مولد و کاالی داخلی اعالم کرد و
افزود :خوش حسابی کارفرمایان و فعال بودن
کارگاه از مهمترین شروط استفاده از مزایای
این طرح است.
وی با بیان اینکه کارگاههای تعطیل،
ورشکسته و راکد مشمول این قانون نیستند،
افزود :از همه کارفرمایان محترم واجد شرایط
دعوت میشود تا دهم تیر امسال با مراجعه
به شعب تامین اجتماعی از این طرح ملی
استفاده کنند.
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افشانی ،شهردار تهران شد

به گزارش میالد الرستان به نقل از ایرنا،
اعضای شورای اسالمی شهر تهران ،در شصت
و سومین جلسه علنی شورا با  ۱۹رای موافق
«سیدمحمدعلی افشانی» را به عنوان شهردار
انتخاب کردند.
رای گیری انتخاب شهردار تهران با حضور
 ۲۱عضو شورا و میان  ۲گزینه اصلی تصدی
این پست «سمیع ا ...حسینی مکارم و
سیدمحمدعلی افشانی» برگزار شد.
سید محمدعلی افشانی(متولد  )۱۳۳۸در دولت
یازدهم استاندار فارس بود که در ابتدای دولت
دوازدهم به عنوان معاون عمرانی وزیر کشور
و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای
کشور منصوب شد.
شهردار جدید تهران ،با حکم وزیر کشور
منصوب و فعالیت خود را آغاز می کند.

اشتغالزایی  ۳۰۰نفر
با کشت گیاه «آلوئه ورا»
به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری
صدا و سیما ،عبدالهی از کشاورزان ساکن شهر
عالمرودشت شهرستان المرد ،جنوبی ترین
نقطه فارس است که توانسته در زمینهای
خشک و شوره زار این منطقه حدود  ۳۰هکتار
گیاه الوئه ورا کشت کند.
وی گفت :از سال  ۹۴کار کشت این گیاه را
آغاز کردم و اکنون هفتهای  ۹۰۰تن محصول
الوئه ورا برداشت میکنم.
این کشاورز پرتالش ،سرتاسر مزرعه اش را با
گونی پوشانده تا ضمن حفظ رطوبت مصرف
آب را به کمتر از ماهی دوبار برساند.
عبدالهی ،گفت :بوته گیاه الوئه ورا بیش از ۷۰
سال در زمین باقی میماند و در اراضی خشک
و شوره زار هم قابل رشد است.
وی افزود :از این گیاه انواع نوشیدنی و لوازم
آرایشی بهداشتی تولید میشود.
عبدالهی ،گفت :با ایجاد این مزرعه بزرگ
توانسته ایم کارخانه تولید نوشیدنی هم
راه اندازی کنیم و محصول الوئه ورا در این
کارخانه به انواع نوشیدنی تبدیل می شود .
این کشاورز که اکنون در کارخانه و مزرعه خود
برای بیش از  ۳۰۰نفر بصورت مستقیم اشتغال
ایجاد کرده است ،گفت :اگر جهاد کشاورزی
استان اراضی شوره زار این شهرستان را به
زیر کشت محصول الوئه ورا ببرد ،میتواند
برای 200نفر دیگر بصورت مستقیم و دوهزار
نفر هم غیر مستقیم اشتغال ایجاد کند.
شهر عالمرودشت شهرستان المرد از شهرهای
با آب وهوای گرم وخشک است و بخش زیادی
از زمینهای این شهر شوره زار و غیر قابل
کشت است.

برقراری پرواز
شرکت هواپیمایی«آتا»
از فرودگاه جهرم

به گزارش میالد الرستان ،محمدرضا رضایی،
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی،
گفت :با پیگیرهای صورت گرفته ،برنامه افزایش
شمار پروازهای فرودگاه جهرم از  ۲مورد به
چهار مورد در هفته نتیجه داد.
وی در مصاحبه با ایرنا افزود :هم اکنون
پروازهای شنبه و دوشنبه هر هفته در مسیر
تهران به جهرم و بالعکس برقرار است که
پروازهای یکشنبه و چهارشنبه در برنامه پروازی
جهرم  -تهران گنجانده می شود.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی،
بیان کرد :با همکاری هواپیمایی آتا ،روزهای
یکشنبه و چهارشنبه پرواز جهرم به تهران و
بالعکس نیز برقرار شد و چهارشنبه شاهد اولین
پرواز خواهیم بود.
رضایی ابراز داشت :پرواز از تهران ساعت  ۶صبح
و از جهرم ساعت  ۸صبح خواهد بود و مسیر در
یکساعت و ده دقیقه طی خواهد شد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
اظهار کرد:در پرواز هواپیمایی آتا از هواپیمای
جت امبرائر استفاده خواهد شد که این هواپیما
از هواپیماهای ایمن و با سرعت باالست.
وی بیان کرد :برنامه پروازی ایران ایر همچون
گذشته در روزهای شنبه و دوشنبه در مسیر
تهران  -جهرم و بالعکس برقرار است.
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بیوگرافی::::::::::::::::::::::::::::

ابوالحسن عسکری
معروف به حسن عطا
کاپیتان هندبال و عضو تیم بسکتبال
الرستان ،قهرمان سه دوره مسابقات هندبال
و قهرمان سوم بسکتبال شهرستانهای فارس
با تیم منتخب الرستان ،ریئس هیات هندبال
شهرستان در دهه شصت ،نفر اول اولین دوره
انتخابات شوراهای اسالمی الرستان با رای
قاطع مردم و مسئول هیئت مذهبی حضرت
ابوالفضل (ع) محله قنبربیکی الر ،شمه ای
از فعالیت های ابوالحسن عسکری معروف به
حسن عطا است که کمتر کسی در الرستان
می توان سراغ داشت که با نام و آوازه وی
آشنایی نداشته باشد .
وی در سال  1335در شهر الر متولد شد .
نوجوانی پر انرژی و فعال که برای نخستین بار
زنده یاد محمود روانبخش استعداد و نبوغ وی
را کشف و به جامعه ورزش الرستان معرفی
نمود.
در آن سال ها محراب طاهری ،مرحوم

مروری بر زندگی بزرگان ورزش الرستان

اسماعیل رویئن تن ،عبدالصمد محمودی ،
سید صادق خلیلی و خلیل شکاری از چهره
های شاخص هندبال شهرستان بودند که
حسن به این جمع پیوست و با همت و تالشی
مضاعف و تمرینات فشرده جایگاه خود را در
هندبال الرستان تثبیت کرد .
هندبال الرستان در دهه پنجاه یکی از قطب
های قدرتمند استان بود که با مدیریت مرحوم
روانبخش سه دوره متوالی در شهرستانهای الر،
کازرون و فیروزآباد موفق به کسب مقام قهرمانی
هندبال فارس شده بود که نقش حسن در کسب
این پیروزی ها بسیار پر رنگ جلوه میکرد .
جوان جویای نام الرستانی ،در ورزش فقط
به هندبال بسنده نکرد بلکه طبع خالق و
پر تحرکش وی را واداشت تا بخت خود
را در بسکتبال نیز بیازماید و با قرار گرفتن
در جمع بزرگانی چون جعفر منیری ،محمد
جعفر پوراحمدی و منصور کاظمی در دهه
پنجاه قهرمان سوم بسکتبال فارس در شیراز
شد ،حسن وقتی به نام جعفر منیری میرسد با
مکثی معنا دار می گوید :جعفر منیری یکی از
فنی ترین بسکتبالیست های الرستان و استان

بود و با توانمندی هایی که داشت می توانست
در سطح اول بسکتبال کشور بازی کند .
کاپیتان سالهای نه چندان دور هندبال الرستان،
بر این باور است که شکوفایی ورزش الرستان
در دهه پنجاه شمسی را بایستی مرهون تالش
و همت بزرگ مردانی چون شادروان استاد
رزمیوش ،زنده یاد محمود روانبخش ،مرحوم
غالمعباس رضایئان ،فتح ا ...سعدی پور ،خلیل
امینی الری و ابراهیم بنی زمان دانست که با
درایت و اقتدار ،ورزش الرستان و منطقه را
مدیریت و بذر صفا و صمیمیت و تعصب را به
ورزش شهرستان تزریق می کردند.
حسن عطا ،پس از اینکه از ورزش حرفه ای
فاصله گرفت ،در دهه شصت ریاست هیئت
هندبال شهرستان را پذیرفت و سپس خود
را کاندید اولین دوره انتخابات شواری اسالمی
الرستان کرد که با رای اکثریت مردم به عنوان
نفر اول با صداقت ،وقت خود را به رتق و فتق
امور مردم اختصاص داد .
تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن
به دمی ،یا درمی ،یا قدمی یا قلمی
میرزا اکبری

بهترین زمان ورزش برای چربی سوزی

مقاله::::::::::::::::::::::::::::
مطالعاتی وجود دارد که نشان میدهد بهترین
زمان روز برای ورزش کردن با هدف چربی
سوزی و عضلهسازی چه وقت است ،اما زمان
تنها یکی از عواملی است که بر عملکرد
تمرینیتان اثر میگذارد .عوامل دیگری مانند
شدت و مدت زمان ورزش نیز نقش بسیار
مهمی دارند و نباید از آنها غافل شد.
بهترین زمان تمرین برای چربی سوزی،
صبح است
وقتی صبحها ورزش میکنید بدن شما تمایل
بیشتری برای چربی سوزی دارد ،به  ۲دلیل:
پایین بودن سطح قند خون ،بدن را مجبور
میکند به دنبال منابع دیگری برای تأمین
انرژی بگردد ،بنابراین از ذخایر چربی بهعنوان
سوخت استفاده میکند.
میزان هورمونهایی که چربی سوزی را تسریع
میکنند (مانند کورتیزول) صبحها باالتر است.
فواید ورزش صبحگاهی
نتایج تحقیقات نشان داده است کسانی که
صبحها ورزش میکنند ،تمایل بیشتری به
پیگیری تمریناتشان دارند و بهتر میتوانند
به برنامهی ورزشی خود پایبند بمانند و برای
مدت طوالنی آن را ادام ه بدهند.
برای بعضیها ورزش کردن در صبح راحتتر
است چون بعد ازظهرها خستهاند و تمایلی به
تمرین و ورزش ندارند.
معایب ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی ممکن است برای بدن کار
سخت و استرس برانگیزی باشد و بنابراین
برای هر کسی مناسب نیست .بسته به سطح
هورمونهایتان شاید جزو کسانی باشید که
ورزش صبحگاهی برایتان بسیار سخت باشد.
ورزش شدید صبحگاهی ممکن است به جای
چربی سوزی باعث از دست رفتن عضالت شود.
اگر با معدهی خالی ورزش کنید و تمرینات
سنگین انجام دهید ،احتمال اینکه بدنتان
برای تأمین انرژی مورد نیازش سراغ بافتهای
عضالنی برود زیاد است .به همین دلیل مهم
است که قبل از ورزش صبحانهی کاملی از
پروتئین میل کنید.
آگهي مزايده

اگر قبل از خوردن صبحانه ورزش کنید ،به این
دلیل که سطح انرژیتان پایین است نمیتوانید
شدت الزم را در انجام تمرینات داشته باشید.
بهترین زمان تمرین از نظر عملکرد،
بعدازظهر است
اگر بعدازظهرها ورزش کنید عملکرد بهتری
خواهید داشت .مطالعات گوناگونی عملکرد
افراد را در ورزش صبح و بعدازظهر مورد تحلیل
و بررسی قرار دادند .نتایج مطالعات نشان داد
جلساتی که بعدازظهرها برگزار میشد از نظر
عملکرد ورزشی ،استقامت و قدرت نتایج بهتری
دربرداشت .افراد شرکتکننده گزارش دادند که
واکنش بدنشان بعدازظهرها بهتر از صبحهاست
و میتوانند تمرینات بیشتری انجام بدهند.
برای شما ،بهترین زمان تمرین
برای چربی سوزی چه وقت است؟
مطالعات و تئوریهای گوناگون مفید است و
میتوانید برای کسب آگاهی دربارهی بهترین
ن از آنها بهره ببرید اما باید بدانید
زمان تمری 
تشخیص بهترین زمان برای شما به عهدهی
شخص شماست .در این بخش دربارهی نکاتی
صحبت میکنیم که در این تصمیمگیری به
شما کمک میکنند:
سعی کنید صبحها کمی ورزش هوازی انجام
دهید (مثال  ۱۰دقیقه پیادهروی) و ببینید
نتیجه چگونه است و چه حسی دارید .اگر فکر
میکنید میتوانید برای مدت طوالنی انجامش
دهید ،سعی کنید دوی آهسته را هم به مدت ۳
تا  ۵دقیقه به برنامهتان اضافه کنید.
اگر با معدهی خالی ورزش کردید و احساس
خستگی یا ضعف داشتید ،اول صبحانه بخورید

با توجه به صدور اجرائيه شماره 9410427188300050مورخ 1394/5/03
صادره از شعبه اول دادگاه عمومي گراش ،نظر به محكوميت محكوم عليه آقاي
مرتضي محمدنژاد فرزند محمد به پرداخت مبلغ  350هزار درهم هزينه دادرسي
و حقالوكاله وكيل وفق تعرفه قانوني در حق محكومله آقاي محسن قرباني فرزند ...
بابت مطالبهي وجه چك ،با توجه به اين كه محكوم عليه جهت پرداخت محكوم به
دو قطعه زمين با مشخصات -1يك قطعه زمين مشاعي فاقد سند رسمي به مساحت
تقريبي  370متر مربع واقع در گراش ،بلوار امام ،كوچه مسجد صاحبالزمان (مال
موروثي كه از مرحوم محمد محمدنژاد به وراث (چهار برادر و يك خواهر) كه مزايده
نسبت به سهم محكوم عليه به ميزان  82/222متر مربع -2يك قطعه زمين محصور
(باغ) واقع در شهر گراش ،انتهاي خيابان بسيج به مساحت تقريبي  2000متر مربع
با تعدادي درخت نخل و حق استفاده از چاه آب كه به صورت مشترك مورد استفاده
قرار دارد به اين اجرا معرفي نموده است كه امالك فوق الذكر توقيف و توسط
كارشناس رسمي دادگستري با رعايت ماده  75قانون اجراي احكام مدني ملك
شماره  1به قيمت پايه به مبلغ  1295000000ريال معادل (يكصد و بيست و نه
ميليون و پانصد هزار تومان) و ملك شماره  2به قيمت پايه به مبلغ 1400000000
ريال معادل (يكصد و چهل ميليون تومان) ارزيابي شده است .مورد مزايده به تاريخ
 1397/03/24ساعت  10الي  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
ملك مورد مزايده بازديد نمايند.
مدير اجراي احكام مدني دادگاه گراش  -مهدي اسماعيلي
م/الف21/

و بعد ورزش کنید .سعی کنید یاد بگیرید
چطور قند خونتان را با غذا کنترل کنید.
میتوانید تمرینات صبح و بعدازظهر را با هم
ترکیب کنید تا نتایج بهتری بگیرید .مثال
میتوانید صبح یک جلسهی  ۱۰دقیقهای
ورزش هوازی داشته باشید و بعدازظهر هم
یک جلسهی  ۲۰دقیقهای تمرین سنگین.
این شیوه بر مصرف اکسیژن بعد از ورزش
( )EPOCاثر میگذارد و به شما کمک میکند
تا کالری بیشتری بسوزانید.
هیچوقت بدون خوردن یک صبحانهی کامل،
ورزش سنگین نکنید .چون همانطور که گفته
شد ممکن است بافت عضالنیتان را از دست
بدهید.
یادتان باشد که ورزش شدید و سنگین در
ساعات انتهایی بعدازظهر روی خوابتان تأثیر
منفی میگذارد .پس بهتر است دستکم ۴
ساعت قبل از رفتن به رختخواب ورزش کنید.
ورزش کردن برای سالمتی و کاهش وزن
اضافی اهمیت دارد و شما باید بخشی از
روزتان را به ورزش کردن اختصاص دهید ،چه
صبح و چه بعدازظهر .بعضی افراد صبحها را
ترجیح میدهند چون انگیزهی بیدار شدن پیدا
میکنند و در طول روز پرانرژیتر هستند اما
برای همه اینطور نیست .بررسی کنید ببینید
ورزش کردن در چه زمانی از روز برای شما
مناسبتر است و چند هفته به آن پایبند بمانید
تا نتیجهاش را ببینید .در پایان فراموش نکنید
که طبق توصیهی دپارتمان سالمت ایاالت
متحده آمریکا ،بزرگساالن باید در هفته ۱۵۰
دقیقه فعالیت بدنی هوازی با شدت متوسط یا
 ۷۵دقیقه ورزش با شدت باال انجام بدهند.
آگهي ابالغ وقت دادرسي

بدينوسيله اعالم ميگردد آقاي ناصر نظافت
(همايو نفر) فرزند حسين دادخواستي با موضوع
الزام به انتقال سند در پالك  687/1و  687بطرفيت
خوانده حسن دالور فرزند حسين تسليم شعبه دوم
دادگاه عمومي فيروزآباد فارس نموده است كه به اين
شعبه ارجاع و به شماره بايگاني 960682ثبت و وقت
رسيدگي آن تاريخ  1397/03/29ساعت  10صبح
تعيين شده است به علت مجهو لالمكان بودن خوانده
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
 كشاورزيم/الف452/

قاب خاطرات :::::::::::::::::::::::::::::::::::
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ورزش بانوان:::::::::::::::::::::::::::::::::::

اوز ،میزبان مسابقات
جوانان تنیس روی میز
بانوان جنوب فارس

كالس پاياني آموزش شنا ،در سال  1360در محل استخر شهداي گمنام

الرستان به مربيگري ابراهيم عزمي ،شهرقديم استخر شهداي گمنام الرستان
گزارش ورزشی :::::::::::::::::::::::::::::::::::

برگزاری دوره آمادگی نجات غریق
به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی هیأت نجات غریق الرستان ،یک دوره
کالس تئوری نجات غریق با حضور ناجیانی
از گراش  ،اوز  ،خنج  ،المرد  ،فیروز آباد
و الرستان در سالن همایش شورای شهر
و مجموعه فرهنگی ورزشی شهرداری الر
(مجتمع عطایی) برگزار شد.
مجید جعفری ،رئیس هیأت نجات غریق
الرستان ضمن خرسندی از برگزاری مناسب
این دوره گفت :در این دوره  50نفر از آقایان
و  34نفر از بانوان حضور داشتند که بصورت
تئوری و عملی به آموزش آنها پرداخته شد.
جعفری ،در ادامه گفت :این کالس ها در دو
روز برگزار شد که اساتید به آموزش در مبحث
حیات بخشی ( ، )cprحمل آدمک به خشکی
و موارد دیگر پرداختند.
حسن گلمینا ،رئیس هیأت و فروغ منقاد نائب

رئیس هیأت نجات غریق استان فارس در این
کالس ها حضور داشتند که در پایان به نفرات
شرکت کننده گواهی حضور در دوره و حکم
ناجیان حاضر در این دوره به مدت یکسال
تمدید گردید.

بازدید فرماندار ویژه الرستان

از پروژه ورزشی نیمه تمام روستای درز
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی معاونت استانداری و فرمانداری
ویژه الرستان ،جلیل حسنی فرماندار ویژه
الرستان  ،ضمن بازدید از پروژه ورزشی نیمه
تمام روستای درز ،که با  ۲۰درصد پیشرفت
فیزیکی نیمه تمام مانده ،بر لزوم تکمیل این
مجموعه تاکید کرد.
در حاشیه این بازدید ،حسنی در سخنانی
کوتاه افزود :در این خصوص پیگیری می
نمائیم که از محل اعتبارات اداره کل ورزش و
جوانان استان ،بودجه مورد نیاز جهت تکمیل
این طرح ورزشی را فراهم کنیم.
فرماندار ویژه الرستان ،ادامه داد :قطعا با
تکمیل ورزشگاه روستایی درز ،سرانه فضاهای
ورزشی در روستاهای بخش مرکزی افزایش
خواهد یافت و ساکنان دهستان درز و سایبان
و روستاهای اطراف می توانند از این ورزشگاه

استفاده کنند.
گفتنی است مساحت زمین ورزشگاه روستایی
درز  ۴هکتار است که تاکنون  ۱۰۰میلیون
تومان برای آن هزینه شده است.
در این بازدید ،همچنین حضرت حجت
االسالم والمسلمین سید مختار موسوی خرم
امام جمعه الر ،ماشاا ...ثمری بخشدار مرکزی
الرستان و دهیار روستای درز نیز حضور
داشتند.

بدمینتون الرستان در میان برترین های استان فارس
به گزارش میالدالرستان ،طی مراسمی که
در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان
استان فارس برگزار گردید ،هیأت بدمینتون
الرستان به عنوان هیأت برتر شهرستان های
استان فارس معرفی و از جالل احمدی راد
رئیس و شیما علیرضایی نائب رئیس هیأت
الرستان تجلیل و تقدیر بعمل آمد.
از عملکردهای هیأت بدمینتون الرستان می
توان به حضور در میان هشت تیم حاضر در
لیگ برتر استان در بخش آقایان و حضور
تیم آقایان و بانوان در لیگ دسته یک استان
فارس اشاره کرد.

حضور کیک بوکسور های الرستانی
در مسابقات قهرمانی استان فارس

به گزارش میالدالرستان ،بیستمین دوره
مسابقات تای کیک بوکسینگ قهرمانی استان
فارس در بخش آقایان با حضور  110شرکت
کننده از شهرستان های شیراز  ،کازرون
 ،فراشبند  ،فیروز آباد  ،استهبان  ،آباده ،
صفاشهر  ،مرودشت  ،سپیدان  ،زرین دشت
به میزبانی شیراز در سالن ورزش های رزمی
مجموعه پایگاه قهرمانی برگزار گردید که تیم
اعزامی الرستان توانست با مربی گری یونس
مهربان و سرپرستی روح ا ...اسالمی و محمد
جعفر رزاقیان بدین ترتیب کسب مقام نماید:
نادر براهویی ،طال -یحیی شه بخش ،نقره -

آرمین شه بخش و مهدی ،مرادی برنز -عادل
شه بخش  ،عرفان شه بخش و صالح نارویی
نصب چهارم

آباده و الرستان ،فاتح پیکارهای مچ اندازی فارس
به گزارش میالد الرستان به نقل از ایرنا ،رقابت
های مچ اندازی که به میزبانی شیراز برگزار
شد ،در رده سنی جوانان تیم های اوز الرستان،
خنج و رستم به ترتیب اول تا سوم شدند.
همچنین در رده بزرگساالن ،تیم آباده بر

سکوی قهرمانی ایستاد ،تیم استهبان نایب
قهرمان شد و شهرستان رستم هم عنوان
سوم را به خود اختصاص داد.
نفرات برتر این رقابت ها به بازی های کشوری
اعزام خواهند شد.

به گزارش میالد الرستان ،مسابقات
تنیس روی میز بانوان جنوب فارس به
میزبانی اوز با حضور  ۲۵شرکت کننده
از شهرهای داراب ،الر ،گراش و اوز ،در
سالن تنیس روی میز اوز برگزارشد.
یونس خادم ،مسئول هیئت تنیس روی
میز اوز ،پس از انجام  ۹۰مسابقه بین
شرکت کنندگان ،نفرات برتر به شرح زیر
معرفی کرد:
مقام اول :آیدا اسماعیلی از الر
مقام دوم :ملیکا مینایی از داراب
مقام سوم :زینب افسر دیر از الر
مقام چهارم :مهدیس مولوی از اوز
در این مسابقات ،به نفر اول  ۱۰۰هزار
تومان و نفرات دوم تا چهارم به ترتیب،
 ۵۰ ،۷۰و  ۲۰هزار تومان کارت هدیه
داده شد .برای نفر پنجم نیز به قید قرعه
 ۲۰هزار تومان به بهار حسینا اهدا شد.
فاطمه هاشمی به قهرمان خردساالن
کشور؛ آوا یزدان پناه  ۲۰هزار تومان
اهداکرد.
در پایان مسابقات ،یزدان پناه رئیس
هیئت تنیس روی میز داراب به اتفاق
قربان رئیس هیئت تنیس روی میز الر،
جعفری مربی تنیس روی میز و اعضای
هیئت تنیس روی میز اوز از سالن در
دست احداث تنیس روی میز خیرساز
امینی بازدید کردند.

برگزاری لیگ برتر
هندبال بانوان با حضور
شهیدچمران الرستان

به گزارش میالدالرستان به نقل از
روابط عمومی فدراسیون هندبال ،جلسه
هماهنگی چهاردهمین لیگ برتر بانوان
با حضور مدیران و مسئوالن فدراسیون
هندبال ،نمایندگان باشگاهها و روسای
هیئتهای استانی در محل این فدراسیون
برگزار شد.
در این جلسه ،تصمیمگیریهای الزم
درباره چگونگی برگزاری و آئین نامه
مسابقات صورت گرفت.
بر اساس مصوبات این جلسه ،چهاردهمین
دوره لیگ برتر بانوان با حضور هشت تیم
شهید چمران الرستان ،تاسیسات دریایی
تهران ،نفت و گاز گچساران ،هیئت هندبال
اصفهان ،هیئت هندبال شاهین شهر،
سبزسوار بوشهر ،سوهان خودکار قم و
هیئت هندبال البرز در دوم شهریور ماه
آغاز خواهد شد.
همچنین مراسم قرعه کشی این مسابقات
 ۲۳تیر ماه برگزار خواهد شد.
مرجع ثبت شركتها
و موسسات غير تجاري الرستان

آگهي تغييرات شركت سامان كاران پديده
صبور شركت سهامي خاص به شماره ثبت
 1346و شناسه ملي  14005019120به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده
مورخ  1397/02/17تصميمات ذيل اتخاذ
شد:
-1شركت مذكور در تاريخ فوق منحل اعالم
گرديد و آقاي ابراهيم صبورزاده به سمت
مدير تصفيه انتخاب شدند ،آدرس مدير و
محل الرستان شهرك صنعتي خور الر كد
پستي  7437176619تعيين گرديد.
با ثبت اين مستند تصميمات انحالل 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
الرستان
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قابل توجه مسئولين ورزش الرستان

حقيقت يا شعار

به راستي از بدو انقالب سعي و تالش مسئولين
در رابطه با ورزش همگاني چگونه بوده و عملكرد
پيگيرانه آنها چه بازدهاي را شامل شده؟ همواره
شعار دادهايم با ورزش نشاط و سالمتي را به
جوانان انتقال داده و روح و جسم آنها را شاداب
سازيم ،اما با تنها نصب وسايل در پارك ها
آن هم مثل ميز تنيس روي ميز غيراستاندارد
و عدم تبليغات و انجام مشوقهاي الزم ،آيا
اهداف واالي آمادگي جسماني در وسعت نسبي
جوانان انجام شده و آيا توانستهايم جلو حركات
و رفتارهاي انحرافي را بگيريم؟ آيا جامعه را به
نشاط نسبي جهت آماده بودن براي مقابله با
مشكالت رساندهايم؟ آيا با اين كار حسها و
نيتهاي خيرخواهانه را در جامعه نشر دادهايم؟
تا حال به نظر بنده كارها به دست افرادي غير
كارشناس و يا جامعهشناس و نبود پيشينهي
ورزشي در افراد مسئول اين موارد سپرده شده
است و ادامه اين وضع نه به صالح جامعه است
و نه كمكي به قشر جوان و آيندهساز ايران
اسالمي ميكند.
بياييد حداقل با خودمان صادق باشيم و كار را
به كاردان بسپاريم.
صدراله مجيدي  -فرهنگي بازنشسته

همه ما آلبومهایی داریم از عکسهای دوران
کودکی؛ عکسهایی بانمک و شیرین از لحظات
خاص کودکی که در آلبومهای شخصی نگه
داری میشوند و ما از دیدن آنها لذت میبریم و
این لذت را با کسانی که دوست داریم به اشتراک
میگذاریم .اما این روزها قصه آلبومهای شخصی
متفاوت شده است ،عکسهای کودکان بیش از
آن که برای آیندهشان ذخیره و خاطرهساز باشد،
برای سایرین به نمایش گذاشته میشود.
قبل از آنکه آنها درکی از دوران کودکی
خود در ذهن داشته باشند این ذهنیت درباره
کودکیشان با عکس و فیلمهای خصوصی توسط
پدر و مادرها در اذهان دیگران شکل گرفته و
قضاوت ،الیک و ...را به همراه خواهد داشت.
قضاوت از سوی افرادی که نه ،میشناسید و نه
آنها شما را میشناسند.
امروزه در رویکرد اتوبار اطالعاتی و مجرای
شبکههای اجتماعی؛ محتوایی که بسیار تولید و
به اشتراک گذاشته میشود ،عکس و فیلم کودکان
است .صفحات بسیاری در وب و انواع شبکههای
اجتماعی سرشار از تصاویر کودکان یا مختص به
آنها وجود دارد که اتفاقا این نوع محتوا و صفحات با
استقبال گستردهی کاربران روبرو است.
در واقع با یک جستجوی ساده در اینستاگرام
با آماری قابل توجه روبرو میشویم که مدام در
حال افزایش است .واژهی کودک 1 :میلیون و
 43هزار و هفتصد و شصت و چهار پست ،واژهی

میالد الرستان ،حسب وظیفه و تا حد امکان
در اعالن و بیان مشکالت و پیگیری آنها به
مسئوالن تذکرات الزم را ارائه می دهد.
در حال حاضر سامانه پیگیری مشکالت
مردمی با شماره  ۲۰۰۰۳۰۰۰۰۵۰۰۰۰در
خدمت شما می باشد.

آمیزی دیوارهای شهر ،لطفا با کسانی که
دیوارهای سطح شهر را محل تبلیغ خود می
نمایند برخورد نمایید.
(قابل توجه شورای شهر الر
جهت مصوب نمودن قانون شهری)

***

 (۶لطفاجهت رفع مشكل جاده خور به شهرك
صنعتي اقدام نماييد اين جاده باريك ،بدون
چراغ وعالمت بوده و خطرناك ميباشد)

قابل توجه مسئولین محترم

 )۱در خصوص کیفیت کاالهای الرستانی
جهت امکان رقابت با دیگر کاالها ،باید اوال
کاالهای الرستانی كيفيت الزم راداشته باشد،
مثال دستمال كاغذي لطافت و ضخامت اجناس
مشابه خود را داشته باشد .در اين صورت ،قطعا
هر الرستاني كاالي الرستاني را خريداري
خواهدكرد.
ثانيا چون اكثر مردم خريدهاي خود را از
فروشگاه هاي بزرگ انجام می دهند لذا
الزم است اداره صنعت معدن و تجارت و
توليدكنندگان پي گيري كنند كه اين اجناس
در فروشگاه هاي بزرگ سطح شهرستان به
فروش برسد ولي متاسفانه كاالهاي الرستاني در
اين فروشگاهها عرضه نمي شود.

 (۲درپياده رو روبروي پاساژ هالل مهر دو
مجسمه روبروي هم نصب شده و در آن زنی
با مقنعه و مانتو شلوار را نشان داده است .اين
خودالقای اين مطلب نيست كه چادر مخصوص
خانم هاي مسن است و جوان ها بايدمانتو شلوار
بپوشند؟ خواهشمند است خودمان فرهنگ
چادر را حذف نکنیم...آن هم در الرستان؛
ميالد الرستان لطفا در این خصوص قلم بزند.
(قابل توجه شهرداری الر ،متولیان فرهنگی
و روابط عمومی میالد الرستان)

 )۳باسالم مسير مسكن مهر به طرف فلكه امام
رضا(ع) از فلكه آب نياز به اصالح مسيردارد.

***

بانمک میچسبانیم ،مانند عکسهایی که از
کودک در شرایط یا مکان خاص یا از شیطنت
و خرابکاریهای او گرفته شده است باشد ،در
آینده وی را خجالتزده و منزوی میکنیم .در
واقع عکسهایی که بعدها توسط کودک مناسب
تشخیص داده نمیشوند ،وی را سرخورده و
دچار فقدان اعتماد به نفس خواهد کرد.
در یک گفتار کلی ،آنچه در ناخواسته توسط
والدین از حقوق کودکان نقص میشود و
اینچنین پیامدهایی را به دنبال دارد ،موضوع
حفظ حریم خصوصی است که در این زمینه،
هویت و نحوهی شکلگیری آن در کودک ،زیر
ساختی است که نباید آسیب ببیند که متاسفانه
این اتفاق در جامعهی ما در حال پیشروی است.
«استیسی اشتاینبرگ» ،استاد حقوق دانشگاه
فلوریدا و مدیر مرکز کودکان و خانواده این
دانشگاه ،در این راستا می نویسد« :حامیان
حقوق کودکان در حوزههای رفتاری و پزشکی
اذعان دارند که سعادت کودک به تصورات سنتی
از سالمت محدود نمیشود .در واقع ،کودکانی
که با احساس حاکمیت بر حریم خصوصی خود
رشد میکنند و والدینشان از آنها حمایت
کرده و کمتر آنان را کنترل میکنند ،در زندگی
موفقتر خواهند بود .مطالعات نشان میدهد
که این کودکان ،در مقایسه با کودکانی که در
دوران کودکی از خودمختاری کمتری برخوردار
بودهاند ،بیشتر احساس سعادت میکنند و

کودک آزاری!
چه سرنوشتی در انتظار این کودکان است؟ آیا
انتشار عکس از کودکان صرفا یک کار فانتزی و
تفننی است که جلب نظر دیگران را به دنبال
دارد یا اثرات جانبی ،پیامد و آسیبهایی نیز
خواهد داشت؟
در کشورهایی نظیر اتریش ،فرانسه و دانمارک،
فرد بعد از رسیدن به سن  18سالگی میتواند
در این مورد از والدین خود شکایت کند و
دادگاه نیز به درخواست او رسیدگی خواهد کرد.
با اینکه بیشک؛ نیت والدین از انتشار عکس
کودکان ،سمت و سوی بدی ندارد اما با توجه
به اثرات منفی این کار ،شاید بتوان آن را از
مصادیق آسیب رساندن به کودکان است.
باید توجه داشت که اگر عکس و فیلمهای
به اشتراک گذاشته شده که ما به آنها پسوند

به استقبال کسی
رفتن

ویتامین گروهی

خون بها

کاهش قند خون

تا کیکاردی

پوست خارجی

(قابل توجه اداره مسکن و شهرسازی
جهت پیگیری موضوع(

***

 )۴از سمت دهكويه دو پيچ پي در پي وجود
دارد كه اداره راه تابلو زده و در آن خطر واژگوني
اعالم نموده ،خواهشمند است در صورت امکان
ایمنی این مسیر را بهتر نمایید
(قابل توجه اداره کل راه وشهرسازی
الرستان)

***

)۵ضمن تقدیر از شهرداری الر به منظور رنگ

حضور ناخواستهی کودکان در فضای مجازی

کودکانه 149 :هزار و صد و هفتاد و سه پست،
واژهی کودکان 181 :هزار و ششصد و هشتاد و
هشت پست ،واژهی کودک -من 11 :هزار و
پانصد و بیست و نه پست ،واژهی کودکم 9 :هزار
و هفتصد و سی و شش پست ،واژهی کودک-
زیبا 4 :هزار و ششصد و هفتاد و هشت پست و
همچنین واژهی کودکان -کار و کودک -کار به
ترتیب  31هزار و دویست و چهل و شش پست
و هفت هزار و بیست و سه پست به اشتراک
گذاشته شدهاند.

از اشکال دارو

ماشين ها يا بايد قسمتي از مسير را خالف بروند
و يا راهي طوالني را طی نمایند

***

(قابل توجه اداره صنعت معدن تجارت و
فروشندگان و تولیدکنندگان کاالی بومی)

از بیماریها

رضایتمندی بیشتری از زندگی دارند .کودکان،
برای آنکه در دوران جوانی و بزرگسالی به
موفقیت و شکوفایی دست یابند ،باید بتوانند
خویشتن
هویت خود را شکل دهند و خود به
ِ
فردی و اجتماعی خویش معنا بخشند»
نباید به جای اینکه چگونگی ساخت هویت را
به کودک آموزش دهیم ،آینده او را با رفتارهای
خودخواهانه دچار محدودیت و چالش کنیم.

جای خالی قوانین
در حو زهی سواد رسانهای ،حقوق ارتباطات و
کودکان؛ بهطور خاص و جامع آییننامهها و
نظریههایی وجود دارد که چگونگی رفتارهای
مجازی کودک ،نحوهی تعامل آنها با اینترنت
و حضور در این فضا را کامال تشریح کرده است.
اینکه کودکان در چه سطح و به چه مواردی در
چه سنی دسترسی داشته باشند از اهمیت خاصی
برخوردار است .نحوهی استفاده آنها از رایانه و
تلفنهای هوشمند و همچنین مدت زمان حضور
در این فضا نیز باید آموزش داده شود.
دو چالش اصلی که درباره انتشار محتواهای
شخصی مربوط به کودکان و در حوزه حریم
خصوصی آنها وجود دارد ،عبارتند از:
الف) اطالعاتی که بدون دخل و تصرف و اشراف
آنها منتشر میشود و ممکن است سالمت
روحی و روانی کودک را مورد مناقشه قرار دهد.
ب) سوءاستفادههای ذهنی و جنسی که ممکن

طراح  :هادی شاکرپور

کتاب به عنوان محصول تجربه های بشری و
خالقیت های ذهنی و آموخته های دراز مدت
انسان ها در سبد خرید خانوارها قرار می گیرد.

عدد اول
از اشکال دارو

پر بیراه نیست اگر بگوییم سهم کتاب در
انتقال دانش ها گاهی به مراتب بیشتر و
فراتر از دیگر ابزار آموزشی است .مطالعه
کتاب میتواند در شکوفایی و بالندگی افراد
و جوامع نقش سازندهای ایفا کند.
بر این اساس ،بررسی مقایسه ای میزان
مطالعه کشورهای توسعه یافته با کشورهای
کمتر توسعه یافته حاکی از آن است که
توسعه یافتگی و پیشرفت با مطالعه دارای
نسبتی همبسته است؛ به این معنا که هر
چه میزان مطالعه و تحقیقات باالتر باشد
کشورها بیشتر به سمت توسعه یافتگی
حرکت می کنند.
مطالعه ،سطح آگاهی عمومی را ارتقا داده
و نقش مهمی در تقویت تعهد و مسئولیت
اجتماعی دارد .کتابخوانی عالوه بر گسترش
دایره اطالعات عمومی و عمق بخشی به
اندیشه افراد ،قوه استدالل و تخیل را تقویت

جسم به زبان
قدیم الری

خوراک بیمار
زیارت کننده
نردبان الری
استاد خودمانی

خون

علم دارو شناسی

عدد اول

بی باک

اندیشه و سگال

سوراخ شکم

دوست و رفیق

مادر عرب

ریزه میزه الری

جسد

میراث

لوله گوارشی

مفعول بی واسطه

ویتامینیدرآفتاب
مخالف

سنگی زینتی

ساز کوبه ای

چهره به زبان
الری

عاری از میکروب

پسوند شباهت

نت دوم

ریه

ویتامین لیمو

فرایند گردش
بیمار

2

سایت اینترنتی

3

کلمه پرسشی ؟

مریض

4
5

سخنگو
و قصه پرداز

ستون بدن
خودکار فرنگی

6
کبوتر سفید
عبرانی

دراز و بلند

ماتم
رخنه

!تعجب خانمها

حیوان مقدس

پاسخ جدول شامره 1189
1

شخص

از نزوالت

7
8
9

دریادار

10

مقابل این

11
عامل وراثت

نوعی نان ماشینی

12
13
14

پادشاه

قابل توجه شرکت شهرکهای صنعتی
و اداره کل راه و شهرسازی الرستان)

***

(۷درمانگاه تامين اجتماعي الرستان توسط
خيرمحترم بنا شده وتوسط دولت راه اندازي
شده ولي شهرداري الر براي جمع آوری آشغال
و زباله های آن اقدامی نمی کند)
قابل توجه شهرداری الر(

***

 (۸خواهشمند است در طول شب تاکسی ها
چراغ باالی ماشین خود را روشن نمایند تا
تشخیص ماشین شخصی از تاکسی میسر گردد
)قابل توجه سازمان تاکسیرانی الر
به منطور تذکر موضوع به تاکسی رانان(

است از این اطالعات شود.
اینجا است که قانونگذار باید با افزایش سطح
نظارت بر فضای مجازی و نیز وضع قوانین
پیشگیرانه ،توجه بیشتری به این قبیل موارد
نشان دهد .حفظ کرامت انسانی کودکان،
حمایت معنوی و مادی و صیانت از آنها در
برابر خشونت و ...از مواردی است که اسالم
بر آن تاکید فراوان داشته و قانونگذار باید بر
حفظ حقوق کودکان در حوزهی فضای مجازی
نیز همت گمارد.
با فراگیر شدن حضور در فضای مجازی،
کشورهای بسیاری نسبت به حقوق کودکان در
این فضا واکنش نشان داده و به وضع قوانینی در
راستای صیانت از آنها مبادرت ورزیدهاند .در
کشورهایی نظیر اتریش ،فرانسه و دانمارک ،فرد
بعد از رسیدن به سن  18سالگی میتواند در
این مورد از والدین خود شکایت کند و دادگاه
نیز به درخواست او رسیدگی خواهد کرد.
این موضوع زمانی از اهمیتی بیش از پیش
برخوردار شد که کودکان عالوه بر آسیبهای
روانی در حوزهی امنیت و جرائم مربوط به
کودک آزاری و انواع سوءاستفادهها ،مورد
مزاحمتهای جنسی و ناامنیهای حریم
خصوصی قرار گرفتند .بعنوان مثال در آمریکا
پس از آن که مادری برای شرکت در «چالش
مادر بودن» عکسهایی از کودک خود را در
استخر به اشتراک گذاشت ،ماموران بخش

آدمها « ،دروغ» میگویند ،تا از چشم
هم نیفتند غافل از اینکه ،دروغ تنها
چیزیست که آدمها را از چشم هم
می اندازد ؛ «قدر» چیزهایی را که
دارید بدانید ،قبل از اینکه  ،روزگار
به شما بفهماند که باید قدرشان را
میدانستید ؛ به جای اینکه ،از كسی
«متنفر باشيد» او را از «دايره توجه
تان» خارج کنید ؛بعضی از انسان ها
به «خودشان قول داده اند» که تا آخر
عمر  ،در برابر فهمیدن مقاومت کنند ؛
اگر به دنبال یک ناجی قدرتمند «می
گردید» ،تا زندگیتان را دگـرگـون
نمـاید ،به «آینه ای» که در مقابلتان
قرار دارد نگاهی بیندازید.

تحقیق آمریکا از انتشار عکس او در یک سایت
پورنوگرافی خبر دادند!
کنوانسیون حقوق کودک در ایران
ایران از اسفند سال  72با تصویب مجلس و تایید
شورای نگهبان ،رسما در کنوانسیون حقوق
کودک عضویت پیدا کرده است .اما در قوانین
داخلی همانطور که اشاره شد قانون صریح و
جامعی پیرامون صیانت و حمایت از حقوق
کودکان در فضای مجازی وجود ندارد .تنها در
برخی قوانین از جمله ماده  28قانون جرایم
رایانهای ،مصوب  5/3/1388مجلس شورای
اسالمی در راستای صیانت از حقوق کودکان در
فضای مجازی مقرر شده است« :جرایم رایانهای
متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از ١٨
سال ،اعم از آنکه مرتکب یا بزهدیده ایرانی یا
غیر ایرانی باشد».
باتوجه به آنچه که گفته شد ،ضرورت پیشگیری
از آسیبهای مادی و معنوی کودکان در برابر
فضای مجازی اهمیتی دو چندان پیدا میکند
که دو بازوی سواد رسانهای و آگاهی بخشی
در راستای حقوق کودکان ،کمک چشمگیری
در کاهش سطح آن خواهد داشت و امید آن
میرود که مسئولین مربوطه ،توجه خاصی به
آن اختصاص دهند.
منبع :تبیان

چرا باید کتاب بخوانیم؟!

شرح در متن پزشکی

ماه دوم مدرسه
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می کند.
به باور کارشناسان افرادی که مطالعه می کنند
از حافظه و تمرکز بهتری نسبت به افرادی که
مطالعه نمی کنند ،برخوردارند .از آنجایی که
دایره فرهنگ گستره و اثرگذاری بیشتری بر
دیگر حوزه ها دارد ،ترویج و توسعه فرهنگ
کتابخوانی می تواند به مثابه پیشرانی برای
پیشرفت در عرصه های مختلف اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی باشد.
از دیگر مزایای کتابخوانی میتوان به پیشرفت
مهارتهای فکری ،ساخت کلمات ،بهبود
مهارتهای نگارشی و مهارتهای ارتباطی
اشاره کرد .تجربه اندوزی از دیگر دالیل
مهم کتابخوانی است ،در واقع با مطالعه آثا ِر
مختلف بر میزان تجربه های ما افزوده می
شود و با جهان ،اندیشه ها و تفکرات جوامع
مختلف آشنا می شویم و از حاصل تجربیات
نویسندگان استفاده می کنیم.
از آنجایی که انسان موجودی کمال گرا است،
همیشه به دنبال راهی است که گره ای از
مشکالت خود بگشاید .پس برای پیشرفت

در عرصه های زندگی ،به شناخت از خود و
جامعه نیاز دارد ،بر این اساس باید با گذشته
وآینده ارتباط برقرار کند .کتابخوانی حلقه
واسطی است که می تواند این امر را محقق
سازد.
نظر به این که پاسخ مناسب پیدا کردن برای
پرسش هایی که ذهن انسان را مشغول کرده
با کتابخوانی جامه عمل می پوشد ،مطالعه
می تواند پرسش های افراد را با جواب های
متنوعی همراه سازد و این امر موجب می
شود که بر خالقیت افراد افزوده شود.
هرگاه ضرورت کتابخوانی و اهمیت آن با
فرهنگ سازی و آموزش برای همگان تفسیر
و تعبیر شود ،می توان انتظار داشت که بیگانه
بودن با مطالعه به حاشیه رانده شود .البته
فرهنگ سازی در زمینه مطالعه نیازمند
تاملی دوباره و برنامه ریزی های کالن در
این زمینه است .زیرا تا زمانی که کتاب و
کتابخوانی به عنوان امری ویترینی و تزیینی
شناخته شود نمی توان شاهد ترویج مطالعه
در جامعه شد.

آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

 15 14 13 12 11 10 9آقای سجاد يزدانپناه الري فرزند علي به شرح درخواستي كه به کالسه
ک ا ش ا ل و ت این شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین
ا ج ق و ج ق توضیح داده که شادروان مرحوم علي يزدانپناه الري فرزند ابوطالب به
شناسنامه  90صادره از الرستان در تاریخ  96/12/13در اقامتگاه دائمی
ر ا ن د
ب
خود شهرستان الرستان بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است
ر ن
ب به
ف ا ن و س ق ه -1سجاد يزدانپناه الري فرزند علي ش ش  16472الرستان
-2غالمرضا يزدانپناه الري فرزند علي ش ش  12999الرستان
د م
ر خ
-3مهرداد يزدانپناه الري فرزند علي ش ش  13593الرستان
ن
د
پ
و و
-4نيكو يزدانپناه الري فرزند علي ش ش  292الرستان
-5شكوه يزدانپناه الري فرزند علي ش ش  679الرستان
خ ن گ و
ا
ت -6مريم يزدانپناه الري فرزند علي ش ش  404الرستان فرزندان متوفي
گ ر
ن ه
-7بتول راستي حقيقي فرزند يوسف ش ش  138الرستان همسر متوفي
ا
ا
ب
س
والغير...
ک ل م ق م ر ی اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک
ر نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
ک و
نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به اين شورا تقدیم دارد و
ک ر چ ک
ل
اال گواهی صادر خواهد شد.
ک ل و ک ل و ناصر فنوني  -رئيس شوراي حل اختالف شعبه اول الرستان
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به شما توصیه می
کنم که همیشه و
در همه جا پیرو
والیت فقیه باشید
و از روحانیت
پیروی
متعهد
کنید .دلبسته مال
دنیا نباشید و به
هم نوع خود همیشه یاری رسانید .نماز اول
وقت را فراموش نکنید و در محافل مذهبی و
نماز جمعه و جماعات شرکت کنید.با قرآن
مأنوس باشید و سیره ائمه را سرلوحه زندگی
خود قرار دهید.از خواهرانم می خواهم که
حجاب خود را رعایت کنند و
حضرت زهرا(س) را الگوی خود قرار دهند.
سردار شهید جاویداالثر محمد نوری تیرتاشی

ردس زندگی

به فرزندان خود بیاموزید از باختن درس بگیرند
و از موفقیت لذت ببرند.
به فرزندان خود بیاموزید که یک برنده با ادب
باشد و یک بازنده سربلند.
به آنها بیاموزید که مسئله مهم بردن نیست؛
شرکت کردن در مسابقات هم به همان اندازه
مهم است.
به آنها بیاموزید که شکست محدود و موقتی را
بپذیرند اما هرگز امید بی انتها را از دست ندهند.
با یک تبسم ،یک کلمه تشویق آمیز و یک
دست نوازش ،تفاوت بردن و باختن را برای
فرزندان خود رقم بزنید.
گاهي بايد كوچك بود ،حتي ظاهري ،تا
دردها تعطيلي رسمي بگيرند!...
**

تا تو قرار است بيايي ...خبري از وا رفتن
دلها نيست ...منتظريم!...
**
خوش نميگذرد ...ولي خودش چرا،
ميگذرد!...
**
ميهمان ناخوانده در گلويم دارم،
كه گاهي از چشمانم فرار ميكند!...

مهسا عزيزيفرد

پرسش و پاسخ قانون کار (بخش سی و چهارم)
پرسش  :در مواردی که با شکایت کارفرما
 ،کارگر بازداشت می شود چنانچه مرجع
صالحه با قید ضمانت با آزادی موقت او
موافقت نماید و کارفرما وی را موقتا بکار
اعاده نماید آبا باز هم تکلیفی به پرداخت
حقوق مقرر در تبصره ماده  18قانون کار
خواهد داشت ؟
پاسخ  :با توجه به اینکه هدف قانونگذار در
تبصره ماده  18قانون کار عنایت به مشکالت
معیشتی خانواده کارگر بوده است و براساس
رویه های موجود چنانچه کارگر بر اثر شکایت
کارفرما توقیف و سپس با قید ضمانت آزاد شود
کارفرما می تواند تا تعیین تکلیف و رسیدگی از
طرف مراجع قضائی کارگر را دعوت بکار نماید
 .بدیهی است در غیر اینصورت و عدم اشتغال
مجدد کارگر در کارگاه  ،کارفرما مکلف به اجرای
مفاد تبصره مذکور خواهد بود .

***
پرسش  :کارفرمائی علیه کارگر خود در
مراجع دادگستری طرح شکایت نموده
است و از همان تاریخ از ادامه کار وی نیز
جلوگیری نموده است آیا کارفرمای مزبور
مکلف نیست حداقل پنجاه درصد حقوق
وی را به خانواده کارگر پرداخت نماید ؟
پاسخ  :تبصره ماده  18قانون کار ناظر بر مواردی

است که کارگر به سبب شکایت کارفرما توقیف
گردیده باشد و به مواردی که شکایت موجب
توقیف نگردیده و نیز به ماده  17قانون مرقوم
شمول پیدا نمی کند .
***
پرسش  :کارگری بنا بر شکایت کارفرما
بازداشت گردیده است در دوران
بازداشت حقوق و مزایای وی چگونه
است و چنانچه در دادگاه محکوم شود

مکتوبات مجازی :::::::::::::::::::::::::::::
تکلیف سنوات او چه می شود ؟
پاسخ  :چنانچه کارگری به موجب شکایت
کارفرما بازداشت گردیده باشد مستند به تبصره
ماده  18قانون کار  ،مادامی که حکم قطعی
دادگاه صالحه در خصوص محکومیت و یا عدم
محکومیت وی صادر نگردیده  ،کارفرما مکلف
خواهد بود حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهانه
او را بطور علی الحساب به خانواده اش پرداخت
نماید  .بدیهی است در صورت محکومیت کارگر
در مرجع صالحه چنانچه مراجع حل اختالف
موضوع فصل نهم قانون کار فسخ قرارداد کار را
از سوی کارفرما تشخیص دهند با عنایت به مفاد
ماده  27این قانون نسبت به حق سنوات متعلقه
صدور رأی خواهند نمود.
منبع  :کتاب پرسش و پاسخ روابط کار  -نوشته
محمد جواد الهیان

تهیه و گردآوری  :بازرس کار -
غالمرضا قناعت پیشه

خواستم كمي از افكارش طرح بزنم ،گفتمش :جملهاي كوتاه بگو
گفت :كاش گينس ركورد غم را به نام من بزند ،اما من كاغذ را اين گونه خط خطي كردم ،بايد ركورد خنديدن و خنداندن را
بشكنم.
گفتم :چيز ديگري بگو
گفت:كاش شبيه اين روزهاي خودم شوم.
و اين بار اينگونه قلم زدم :بايد كمي بهتر از اين روزهاي خودم شوم.
دوباره همان سوال من و جواب او
كاش ،قبل از اين كه منتظر بقيهي تفكراتش باشم بزرگي دنیا را روي تمام برگهها بنویسم.
آدمها خيلي زودتر از آنچه فكرش را بكنيد ،شبيه نوشتههايشان ميشوند.
اگر مثبت نميانديشيد ،مثبت بنگاريد.
حديث حقشناس

مثب
ت اند ی
ش
باش

کانون گرم خانواده
چرا اصرار بر  14سکه

اینکه میبینید ما گفتیم  14سکه بیشتر را
عقد نمیکنیم ،نه برای این است که چهارده
سکه بیشتر اشکالی در ازدواج ایجاد میکند.
خیر .چهارده هزار سکه هم باشد ،ازدواج
اشکالی ندارد .فرقی ندارد .برای این است
که آن جنبهی معنوی ازدواج ،غلبه پیدا کند
بر جنبهی ما ّدی .مثل یک تجارت و معامله
نباشد .داد و ستد ما ّدی نباشد .اگر تشریفات
را کم کردید ،جنبهی معنوی تقویت خواهد
شد.
مهریّه هر چه کمتر باشد ،به طبیعت ازدواج
نزدیکتر است ،چون طبیعت ازدواج معامله که
نیست ،خرید و فروش که نیست ،اجاره دادن
که نیست ،زندگی دو انسان است .این ارتباطی
مقدس یک
به مسائل مالی ندارد .ولی شارع ّ
مهریّهای را معین کرده که باید یک چیزی
باشد .ا ّما نباید سنگین باشد .بایستی عادی
باشد جوری باشد که همه بتوانند انجام دهند.

در ازدواج ،آنچه که اتفاق میافتد ،یک حادثه
و پیوند انسانی است ،نه یک معاملهی پولی و
مالی ،اگرچه یک مالی هم در بین هست در
مقدس اسالم ،آن مال جنبهی نمادین
شرع ّ
دارد .جنبهی رمزی دارد .خرید و فروش و

بده بستان نیست
مهریهی باال بیاحترامی به دختر است
اهمیت قائل است،
اگر کسی برای دختر خود
ّ
یا دختری برای خود ارزش قائل است ،راهش
این نیست که بگوید باید مِهریهی ما را زیاد

حه
ف

وصیت انهم شهدا
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کنید .مهریّه هر چقدر کمتر باشد،جنبه
انسانی این پیوند بیشتر است
هیچ پولی ،هیچ ثروتی ،معادل یک انسان
نمیشود ،نه هیچ مهریّهای میتواند قیمت
زن مسلمان باشد و نه هیچ
سرانگشت یک ِ
درآمدی برای یک مرد یا زن میتواند معادل
شخصیت او باشد .کسانی که مهریّههای
با
ّ
دخترشان باال میبرند ،اشتباه میکنند .این
احترام نیست .این بیاحترامی است .برای اینکه
با باال بردن مهریّه ،شما جنس این معاملهی
انسانی را ،یعنی یکی از دو جنس معاملهی
انسانی را  -چون هر دو در مقابل هم هستند
حد یک کاال و یک متاع
 تن ّزل میدهید به ّمیگویید دختر من آنقدر میارزد .نه آقا! دختر
شما اص ً
ال با پول قابل مقایسه نیست...
این مهریّه یک سنت اسالمی و الهی است.
برای این نیست که در مقابل این موجود
ِ
شریف عزی ِز انسانی ،انسان بخواهد یک چیزی
بدهد.

کودکان فوعه و کفریا
چیپس نخوردند!

یک سال پیش در چنین روزهایی ،اتوبوس
های حامل مردم غیرنظامی فوعه و کفریا
برای خارج ساختن آنان از محاصره
تروریستها ،در خروجی شهر صف بسته
بودند.
کودکان که طعم تلخ چند سال محاصره،
گشنگی و نداری را چشیده بودند ،با مشاهده
وانتی که ظاهرا حاوی چیپس و خوراکیهای
کودکانه بود ،به سمتش دویدند .دورش را
گرفتند تا بعد از چند سال ،مزه چیپس و
پفک را بچشند!
وقتی کودکان دور وانت جمع شدند،
تروریست وحشی چاشنی را زد و به یک
باره آتش و انفجار ،بدنهای ضعیف ،ظریف
و لطیف کودکان را چنان تکه پاره کرده که
منطقه پر شد از خون و گوشت ،دود و آتش.
در آن انفجار که تروریستهای زیر چتر
حمایت آمریکا ،عربستان و ترکیه مرتکب
شدند 128 ،نفر به شهادت رسیدند که از
آنان 80 ،نفرشان کودک بودند!
جنایت به این جا ختم نشد.
یکی دو روز که از انفجار گذشت و تکه پاره
کودکان را جمع کردند ،متوجه غیبت حد.ود
 60کودک شدند که بین کشته ها نبودند.
این  3خواهر کوچک نیز جزو مفقودین
حادثه هستند.
ولی آنها چه شدند؟
بعدا مشخص شد تروریست ها در شلوغی و
اغتشاش بعد انفجار ،به بهانه کمک ،آنان را
ربوده اند .مدتی بعد چند تایی از کودکان در
اردوگاه های داخل ترکیه پیدا شدند درحالی
بر روی بدن آنها جراحی صورت گرفته بود.
تجارت اعضای بدن انسان ،جنایت کثیف
دیگر حامیان تروریستها.
برای این  ۳خواهر و  ۶۰بچه دیگر که ربوده
شدند و برای  ۷۰۰۰نفری که سال هاست در
فوعه و کفریا در محاصره هستند دعا کنید.

مثبت اندیشی درآیات
مثبت اندیشی همان مثبت درمانی است و این
ِنعمه َرب ّ ِ َ
ک
معجزه قرآن است که فرمودَ :و ا َ ّما ب َ
َف َحدِّث!
تلقین مثبت مهم ترین چیزی است که
روانشناسان در درمان انسان از آن کمک می
گیرند .شما آنگاه که با شخصی روبرو شوید و
به او بگویید که حالش بسیار خوب است ،این
تلقین ناخودآگاه او را تحت تاثیر قرار می دهد و
نوعی لذت و حرارت در وجودش می دواند و در
نتیجه قوای جسمی او به بهترین وجهی وظیفه
خود را دنبال می کند .همان گونه که تلقین
تیره بختی و توضیح و بسط شوربختی ها که
همان منفی بافی است می-تواند تا حد ایجاد
سرطان پیش برود! از کشفیاتی که درباره خوش
بین بودن و مثبت اندیشی در علم پزشکی به
دست آمده این است که کلسترول (نوعی چربی)
ماده ای سمی است و در بدن به وجود می آید و
در شریان ها رسوب می کند و در نتیجه امراض
فراوانی از قبیل انسداد شرایین و نارسایی قلب
و ناراحتی های سینه و سکته قلبی به وجود می
آورد که علت آن اغلب کارهای مداوم فکری و

کوشش های مریض گونه و تکرار تصور منظره-
های مصیبت هایی است که برای انسان پیش
آمده است.
پزشکان ،بیمارانی را که به کلسترول باال متبال
هستند توصیه می کنند که بکوشند تا در خود
شادی و سرور بیافرینند و جالب اینکه گفته اند
بهترین راه پیشگیری از ابتال به آن ،خوش بینی
و خوش رویی و یادآوری نعمت های موجود و
حاالت مطلوب است .کسی که تصمیم گرفت
آیه فوق را شیوه خود بگیرد ،دیگر از کمبودها
شکوه نمی کند و اگر عضوی بیمار شد بر
سالمت باقی اعضا شاکر می شود .هرگاه نیمی از
لیوان آرزوهایش پر باشد بر آن سپاسگزار خواهد
بود و مانند بدبین ها ،بر نیمه خالی آن زانوی
غم در بغل نخواهد گرفت و اشک حسرت از
دیده نخواهد ریخت و انگشت حسرت به دندان
نخواهد گزید؛ البته انسان مثبت-اندیش از یاد
نعمت ها غرور و خودبرتری را منظور نمی دارد
که آن نیز خود مرض دیگری است ،بلکه او در
هر حالتی باشد شاکر است و به نزد مردم شکوه
کاستی ها نمی برد و آثار نعمت و رفاه را در

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم
به آقاي فرشيد گودرزي فرزند فرهاد

خواهان آقاي يداهلل ساالري دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي فرشيد
گودرزي به خواسته مطالبه طلب وجه چك به ميزان بيست ميليون ريال
بابت چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه
 9609988833700385شعبه اول شوراي حل اختالف گراش ثبت و وقت
رسيدگي مورخ  1397/03/30ساعت  19:00تعيين كه حسب دستور دادگاه
طبق موضوع ماده  73قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهولالمكان بودن
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار
آگهي ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف گراش  -زهره زبردست
استان فارس  -گراش  -بلوار گلزار شهدا  -طبقه فوقاني دادگستري گراش
 كد پستي 7441966345م/الف22/

ای محمد! خدا تو را دوست دارد؛ آینده تو بهتر از حال است؛ خدا آن قدر به
تو نعمت خواهد داد که خشنود شوی؛ به یادآور که یتیمی بودی پناهت داد،
نمی دانستی و تو را آگاه نمود ،و نیازمند بودی تو را غنی کرد ،پس تو نیز این
نعمت ها و شادی ها را به دیگران منتقل کن و از این راه وجود نعمت هایت
را حدیث کن.
خود و خانواده اش ظاهر می سازد و با انفاق به
دیگران ،به ویژه محرومان ،شادی خود را به آن
دادنامه

ها نیز منتقل می کند و چند برابر آن شادی به
خود او برمی گردد.

شاكي :آقاي علي خاص باغباني فرزند ولي به نشاني استان فارس  -شهرستان فيروزآباد
 شهر فيروزآباد  -زمين شهري فاز  1ك .سلمان فارس 3متهم :آقاي اميد مرادي فرزند امير به نشاني فارس  -مجهولالمكان
اتهام :جعل و استفاده از سند مجعول در خصوص يك فقره چك
بتاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه هزار و سيصد و نود و هفت در وقت فوقالعاده پرونده
كالسه فوق تحت نظر است؛ با مالحظه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي اعالم
و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير مبادرت به صدور رأي ميگردد:
رأي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي اميد مرادي فرزند امير ،داير بر جعل و استفاده از سند مجعول
 /امضاء و مندرجات يك فقره چك شماره  87251446مورخ  1389عهده بانك ملت
فيروزآباد موضوع شكايت آقاي علي خاص باغباني فرزند ولي ،با عنايت به محتويات
پرونده ،كيفرخواست دادسراي عمومي و انقالب فيروزآباد ،و با عنايت به عدم حضور
متهم با وصف ابالغ از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيراالنتشار ميالد الرستان سال
بيست و ششم فروردين ماه شماره  1177سال  1397بزه انتسابي به وي محرز و مسلم
دانسته و لذا به استناد مواد  523و  536قانون مجازات اسالمي بخش تعزيرات مصوب
 ،1375ناظر بر ماده  19قانون مجازات اسالمي مصوب  ،1392حكم بر محكوميت متهم
به تحمل دو سال حبس صادر و اعالم ميدارد ،رأي صادره غيابي و ظرف مدت بيست
روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و سپس ظرف بيست روز پس از انقضاء
مهلت واخواهي ،قابل تجديدنظر خواهي در محاكم تجديدنظر استان فارس ميباشد.
رئيس شعبه  102دادگاه كيفري دو  -عبداله محمدي
م/الف454/

روزی دانشمندی در سخنرانی خود دستور داد
روی تخته سیاهی کاغذ سفید بزرگی نصب
شود و سپس خود وی نقطه کوچکی در وسط
آن ترسیم کرد .آنگاه رو به حاضران سوال کرد
شما روی تخته سیاه چه می بینید؟ اکثر آن
ها پاسخ دادند ما نقطه سیاهی می بینیم .آن
دانشمند گفت :چطور شد که شما کاغذ سپید
بزرگی را که یک سوم تخته سیاه را فرا گرفته
نادیده گرفتید و فقط نقطه سیاه کوچک نظر
شما را جلب کرد؟ وی افزود این راه دعوت به
سالمت و سعادت و خوشی است .سپیدی ها را
باید دید و سیاهی ها را ندید .این عمق کالم
قرآن است که فرمودَ :و ا َ ّما بنعمه ربک فحدث.
جالب اینکه دکتر سرهنینگ اوجیلفی جراح
انگلیسی می گوید :احساس سعادت و مثبت
اندیشی ممکن است امراض را بدون درمان شفا
بخشد .این طبیب  ۴۴سال مداوم به کار معالجه
سرطان مشغول بوده که نتیجه تجارب خود را
چنین بیان می کند :شخص مثبت اندیش دچار
سرطان نمی شود .او می گوید :در مغز انسان
مرکز معینی وجود دارد که رشد سلول های بدن

آگهي ابالغ مالحظه نظريه كارشناس
و اظهار هر مطلبي نفي ًا يا اثبات ًا به خواندگان

در پرونده كالسه  1/960105ح آقاي غالمرضا شمسي با
وكالت آقايان جهانشا طلوعي و منصور باقري دادخواستي به
خواسته اثبات مالكيت و اعتراض به ثبت يك قطعه زمين
تحت پالك  10810/40واقع در قطعه  4شهر اوز به مساحت
 400متر مربع و الزام خواندگان به پرداخت هزينه دادرسي
و حقالوكاله وكيل و ساير خسارات وارده قانوني به طرفيت
كليه مالكين پالك  10810و  10810/40واقع در كنار
سبز اوز كه تعدادي از خواندگان مجهولالمكان ميباشند
تسليم دادگاههاي عمومي حقوقي الرستان نموده به شعبه
اول ارجاع و با توجه به وصول نظريه تكميلي كارشناس به
علت مجهولالمكان بودن تعدادي از خواندگان به درخواست
خواهان و دستور دادگاه وتجويز ماده  73قانون آئين
دادرسي مدني در يكي از جرائد كثيراالنتشار آگهي ميشود
تا خواندگان به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن مالحظه نظريه
تكميلي كارشناس و اظهار هر مطلبي نفياً يا اثباتاً ظرف
مهلت مقرر  7روز اقدام نمايند ،در غير اين صورت وفق
مقررات قانوني اتخاذ تصميم خواهد شد .
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي الرستان -
اسماعيل قائدي

م  /الف 233 /

را با ترشح نوعی هورمون در خون ،به طور دقیق
کنترل می کند و از این مرکز فرماندهی به سایر
سلول های بدن رهنمودهای الزم داده می شود
و ثابت شده که این رهنمودها تا هنگامی به
آگاهی و دقت انجام می گیرد که ذهن از آرامش
کامل برخوردار باشد ،ولی اگر ذهن فرسوده و
خسته باشد دستورهای این مرکز به سلول های
جسم ،مضطربانه و ناهماهنگ ابالغ می شود و
در نتیجه انقسام و تکاثر غیرطبیعی سلول ها
را موجب می گردد و زمینه پیدایش سرطان
مساعد می شود.
قابل توجه اینکه ،این سوره مبارکه درباره
همین مثبت اندیشی ها و برشماری نعمت هایی
است که به انسان رسیده است .آنجا که فرمود:
ای محمد! خدا تو را دوست دارد؛ آینده تو بهتر
از حال است؛ خدا آن قدر به تو نعمت خواهد
داد که خشنود شوی؛ به یادآور که یتیمی بودی
پناهت داد ،نمی دانستی و تو را آگاه نمود ،و
نیازمند بودی تو را غنی کرد ،پس تو نیز این
نعمت ها و شادی ها را به دیگران منتقل کن
و از این راه وجود نعمت هایت را حدیث کن.
رونوشت آگهي حصر وراثت

داراي شماره شناسنامه  14483متولد
خانم بهاره كيهان
 1359/05/30به شرح دادخواست به کالسه  0003از این شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
به شناسنامه شماره  122در تاریخ
شادروان لطفعلي كيهان
 96/3/15در اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته و ورثه حينالفوت
آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
-1بهاره كيهان به شماره شناسنامه  14483ت ت 59/5/30
صادره از حوزه شيراز
-2ستاره كيهان به شماره شناسنامه  2280711435ت ت
 69/4/20صادره از حوزه شيراز فرزندان متوفي
-3كبري زندي به شماره شناسنامه  64ت ت  43/4/28صادره
از حوزه فيروزآباد 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.
دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف شهرستان فيروزآباد
م/الف453/
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لتحصی

ل

افرغ ا

لتحصی
بی
منم آن افرغ ا ل کار

گف
تم ،ستاره سحری یاهک پاره ماه

هنگامى كه نوشتن شاهنامه را آغاز كرد ،ارباب دِ ه بود و تمام زمين هاى ده براى او بود،
اما هنگام وفاتش ،از تمام زمين هاى ده تنها تكه اى براى خاك كردنش باقى مانده بود!

گفتا ،هک دیده ماه هک ربسر نهد کاله

گف
تم ،هک آفتاب رخت از هچ رد نقاب

گفتا،هک یوسفی است فتاده هب قعرچاه

هک دارم ردد دلها با تو بسیار

گش
چو تم افرغ و مدرک گرفتم

گف
تم ،هک نقش روی تو ردهم کشیده اند

گفتا،هک هست رابطه آهنیی ون گاه

شدم از شور و شادی بنده بیمار

شدم ردداهن ی مامان و بابا

سپس آوازه ام رد شهر دیچیپ

مش
شدم هور توی کوهچ بازار

مهندس می دینشم انم خود را

هب شهر و روستا از رد ودیوار

زبرگ و کوچک و پیر و زن و مرد

مهندس؛ آی مهندس؛ گشت تکرار

هدا یا می ستانیدم از آنها

دو داهن سی دی و یک داهن گیتار

پس از یک جشن بی اندا زه باحال

شدم آواره ات پیدا کنم کار

اردارات و صناعی زری و رو شد
نجٌس
تم کار و از غم میزدم زار
دو دستی میزنم رب سر هک دیگر

طنابی نیست ات خود را زنم دار

«ز دست دیده و دل ره دو فریاد»

زدم داد و فغان و رغش و جار
سپس کردم فرو ردمعبرِغار

منی هک افرغ و بی کارم اکنون

الهی هک زند من را یکی مار

ربارد جان مهندس انم من نیست

لتحصی
بی
منم آن افرغ ا ل کار

اردیبهشت رازی به من گفت ...
اردیبهشت رازی را به من گفت
که من با شام در میانش می گذارم ؛
اینکه هیچ زمستانی ابدی نیست
هامن گونه که هیچ شکوفه ای.
اما هر شکوفه قبل از اینکه مبیرد،
اول می رقصد بعد بر خاک می افتد.
اردیبهشت به من گفت :تنها کسانی به بهشت می روند
که آفریدن بهشت را در دنیا مترین کنند.
وگرنه با پیراهنی از آتش و غضب
هرگز منی توان به مالقات فرشتگان رفت.
با دامنی از هیزم خشم و خشونت
هرگز کسی را به بهشت راه نخواهند داد.
پس من به قدر عمر شکوفه ای شادمانم
و به اندازه توان شکوفه ای در آفریدن بهشت می کوشم.
عرفان نظرآهاری

گف
تم ،هک خاک ازهچ شده گل ربهگذا ر

گفتا،هک اکش عاشق بیدل بودرباه

مق
گف
تم ،چسان بساهب مهرت شوم یم

گفتا ،هک مهر را نبود ملجا و پناه

گف
فس یه
تم ،هک تخت و ا ر و د یم شد بباد

گفتا،هک عشق را چکند افتخار و جاه

گف
تم ،بیاهک شام فراقم سحرشود

صب
گفتا،هک عشق رانبود شام و ح گاه

رمضان

پيوسته بال و امتحان ميآيد
از اين سو و آن سوي جهان ميآيد
هان اي بشر خيرهسر نفسپرست
سوي تو طرب با هيجان ميآيد
گر پير شدي يا كه جوان ماندستي
فعل گنهآلود جوان ميآيد
در پهنه درياي خروشان هوس
شيطان زكران تا به كران ميآيد
هان اي دل غفلت زده برخيز و شنو
هاتف زميان آسمان ميآيد
بعد از مه پرشور رجب با شعبان
بنگر كه هالل رمضان ميآيد
ماه رمضان با همه زيبايي
هم حامل ابواب جنان ميآيد
هان اي بشر غافل وهم آلوده
غفار همه دور و زمان ميآيد
برخيز و بكوش در شب قدر كز آن
سوي همه جانان جهان ميآيد
گر سعي كني در شب قدر چنان
غفران معالحور و جنان ميآيد
القصه اگر مطلب خود فهم كني
موعود و معاد (آن) هم چنان ميآيد

هک گویی من زدم الیی هب نیمار

هماان مدرکم را لوهل کردم

گف
تم ،گفتا

گف
تم ،هک دیده ازهچ نکردی توسرهم سا

لم
گفتا،چسان توان هک شودعا ی سیاه
تسخ
گف
تم ،هک قلب اه هب هچ یرکرده ای

گفتا،هب تیر غمزه هچ حاجت مراسپاه
بنم
گف
تم ،هک پنجه ات زهچ وده ای خضاب
گفتا،بخون سرخ زحلقوم بیگناه

گف
شف
حش
تم ،ربوز ر هک آری یع خویش

گفتا ،ولی عصر هک روحی هل الفدا ه

گف
تم ،زعاشقی هچ نشان داری ای حبیب

گفتا،هک اکش سرخم وزردی رخ گواه

گف
تم ،هک زرهفرقت اوچون چشیده ای

گفتا،هک حق بدا ندوالغیره سواه

محمود عادل

گف
تم ،هک واقف هست زاقبال وحال او

سواد زندگی

گفتا،بلی هک ردخوراونیست اشتباه

گف گلش
تم ز نش توگلی اتزه چیده ای

آدمها « ،دروغ» میگویند ،تا از چشم هم نیفتند غافل از اینکه ،دروغ تنها چیزیست که آدمها را از چشم هم می اندازد ؛ «قدر» چیزهایی را که دارید بدانید ،قبل از اینکه،

گل هستم
گفتابپای بن او ی گیاه

روزگار به شما بفهماند که باید قدرشان را میدانستید ؛ به جای اینکه ،از كسی «متنفر باشيد» او را از «دايره توجه تان» خارج کنید ؛ بعضی از انسان ها به «خودشان قول
داده اند» که تا آخر عمر  ،در برابر فهمیدن مقاومت کنند ؛ اگر به دنبال یک ناجی قدرتمند «می گردید» ،تا زندگیتان را دگـرگـون نمـاید ،به «آینه ای» که در مقابلتان
قرار دارد نگاهی بیندازید.

زنده یاد
حاج محمد صادق اقبال الری

رامین کجباف

گاهی زندگی آدم به چيزهايی مانند مو بستگی دارد

وقتی از من میپرسند چه شد فيلمساز شدی؟
من میگويم تصادفی!
ولی قضيه خيلی هم تصادفی نبود و بيشتر شرايط فراهم شد .من
کنکور هنرهای زيبا را دادم و رد شدم.
بعد در اداره پليس راه استخدام شدم.
سال آيندهاش به لکی اين قضيه را فراموش کرده بودم
که به سراغ يکی از دوستانم به نام عباس کهنداری که
کتابفروشی و خرازی داشت رفتم
او به من پيشنهاد کرد برويم سر پل تجريش
ولی من گيوه پام بود و نمیتوانستم همراه او بروم.
بعد کفشهای او را پوشيدم و با هم رفتيم.
سر پل يکی از دوستانم را ديدم و او پيشنهاد کرد با هم به خانه
فرهاد اشتری شاعر برويم.
به اتفاق رفتيم ،در خانهی اشتری يک آقای نقاشی بود
که وقتی فهميد من در کنکور رد شدهام ،از من پرسيد الکس
رفتی يا نه!؟
او به من توصيه کرد در الکس طراحی اسمم را بنويسم و سال
بعد کنکور شرکت کنم من در رو دربايستی که داشتم
در آن الکس اسم نوشتم.
سال بعد کنکور دادم و قبول شدم.
بعد نقاشی تبليغاتي کردم
بعد فيلم تبليغاتي ساختم و به همين طريق با ماکنيزم دوربين
آشنا شدم و...
حاال فکر میکنم اگر کفش های
دوستم به پای من نخورده بود من
االن بازنشسته ی وزارت راه بودم .
اگهی زندگی آدم به چيزهايی مانند مو
بستگی دارد.

عيب گويي
یاد دارم که در ایام کودکی ،اهل عبادت بودم و شب ها بر می خاستم و نماز می گزاردم و
به زهد و تقوا ،رغبت بسیار داشتم .شبی در خدمت پدر رحمة ا ...علیه نشسته بودم و تمام
شب چشم بر هم نگذاشتم و قرآن گرامی را بر کنار گرفته ،می خواندم.
در آن حال دیدم که همه آنان که گرد ما هستند ،خوابیده اند.
پدر را گفتم :از اینان کسی سر بر نمی دارد که نمازی بخواند .خواب غفلت ،چنان اینان
را برده است که گویی نخفته اند ،بلکه مرده اند.
پدر گفت :تو نیز اگر می خفتی ،بهتر از آن بود که در پوستین خلق افتی و عیب آنان گویی
و بر خود ببالی!
گلستان سعدی

عباس کيارستمی

این کھنه رباط را هک عالم انم است

امگ بل صب
س
و آر ه ا ق ح و شام ا ت

جم
زبمیست هک وامانده صد شید است

قصریست هک تکیه گاه صد بھرام است
حکیم عمر خیام

قرآن

هرچه را خداوند براى مؤمن ،مق ّدر فرمايد ،خير او است ،خواه حوادثى كه او را ناراحت مىكند
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امامان مهربانند

مثل بيمارى و خواه امورى كه او را خوشحال مىكند .حوادث محزون كننده ،كفاره گناهان و حوادث خوشحال كننده عطاياى الهى است.
حضرت محمد (ص)

منم قرآن  ،منم قرآن منم پیغام جاویدان
منم سر چشمه ی ایمان  ،منم برنامه انسان
سرود عشق و امیدم  ،فروغ پاک توحیدم
زدودم تیر گیها را به هر قلبی که تابیدم
بیا یکدم تماشا کن گلستان محمد را
نگر در آیه های من جمال آل احمد را
منم قرآن  ،منم قرآن منم پیغام جاویدان
منم سر چشمه ی ایمان  ،منم برنامه انسان
سرود عشق و امیدم  ،فروغ پاک توحیدم
زدودم تیرگیها را به هر قلبی که تابیدم
منم قرآن  ،بها ر خرم گلهای تابنده
منم سر چشمه ی فیاض و بی پایان فزاینده
منم قرآن  ،منم قرآن منم پیغام جاویدان
منم سر چشمه ی ایمان  ،منم برنامه انسان
بیا یکدم تماشا کن گلستان محمد را
نگر در آیه های من جمال آل احمد را
منم قرآن کتاب عشق و عقل و دانش و تقوا
به حکم آیت عدلم ستمگر را کنم رسوا

تافی ،ببر کوچولویی بود که داشت بین شاخ و
برگ درختها بازی میکرد .اینور میدوید،
اونور میدوید و از روی این درخت به اون
درخت دنبال شاپرکها میکرد .یكهو یک باد تند
آمد و درختها را تکان داد.
تافی محکم شاخه یک درخت را گرفت .اما باد
آمد ،از روی تافی رد شد و راه راه های او
را با خودش برد .تافی کوچولو دنبال باد دوید و
صدا زد« :وایسا ،من راه راههام رو الزم دارد».
اما باد دور شد و تافی به آن نرسید.
تافی بدون راههای سیاهش خجالت میکشید
توی جنگل راه برود .اول فکر کرد برود پشت
شاخ و برگ درختها تا راهراه به نظر برسد و
معلوم نشود راههایش گم شده .اما کمی بعد
دید با ایستادن پشت درختها حوصلهاش سر
میرود .به همین خاطر تصمیم گرفت برود ،باد
را پیدا کند و راههایش را پس بگیرد .تافی که
نمیدانست باید کجا دنبال باد بگردد ،فکر کرد
برود پیش درخت بزرگ جنگل که همه چیز را
میدانست و از او آدرس خانه باد را بپرسد.
تافی از تپه بلند جنگل باال رفت تا رسید به
درخت بزرگ .درخت تا تافی را دید به او
گفت« :تافی کوچولو ،راههای خوشگلت کو؟»
تافی نفسنفس زنان به درخت گفت« :باد
بدجنس اومد و راههام رو برد ».درخت گفت:
باد که بدجنس نیست.
هر روز میاد ،منو تمیز میکنه ،برگای خشک رو
از روی شاخههام برمیداره و میبره تا همیشه

تافی کوچولو

سبز و تازه باشم .تافی گفت :ولی راههای منو
برداشت و رفت .میخوام اونا رو ازش پس
بگیرم .تو میدونی خونه باد کجاست؟ درخت
گفت :باد که خونه نداره .به همه جا سر میکشه.
حاال هم رفته پیش گندمزار .اگه تند بدوی بهش
میرسی .تافی کوچولو از درخت خداحافظی کرد و
با سرعت به سمت گندمزار دوید.
تافی رسید به گندمزار .گندمزار تا تافی را دید،
به او گفت :تافی کوچولو ،راههای خوشگلت کو؟
تافی نفسنفس زنان به او گفت :باد بدجنس
اومد و راههام رو برد.
گندمزار گفت :باد که بدجنس نیست .هر روز
میاد منو ناز میکنه تا گندمها موج بزنن و قشنگ
بشن .تافی گفت :ولی راههای منو برداشت
و رفت.
تافی رسید به ساحل .ساحل تا تافی را دید به او
گفت :تافی کوچولو ،راههای خوشگلت کو؟
تافی نفسنفس زنان به او گفت :باد بدجنس
اومد و راههام رو برد.
ساحل گفت :باد که بدجنس نیست .هر روز
میاد منو تمیز میکنه ،بعد میره دریا و برمیگرده.
اگه اینجا منتظرش بمونی میتونی باهاش حرف
بزنی.
تافی کوچولو توی ساحل منتظر باد نشست.
کمی که گذشت ،چیز خنکی به صورتش خورد .تافی
از جا پرید و گفت« :باد بدجنس .راههای منو کجا

بردی؟» باد گفت« :وای ،معذرت میخوام .اون
نوارهای سیاه براق راههای تو بود؟» تافی گفت
بله .باد گفت« :من همه چیزهایی رو که توی
روز جمع میکنم میبرم توی جزیره وسط دریا
میگذارم .راههای تو هم االن اونجاست .سوار
قایق شو و برو به جزیره ،راههات رو بردار».
تافی کوچولو سوار قایق شد .بادبانها را هم باال
کشید اما قایق از جایش تکان نمیخورد.
تافی با ناراحتی به ساحل گفت« :قایق راه
نمیافته .حاال چیکار کنم؟»
ساحل گفت« :بدون باد که قایق نمیتونه حرکت
کنه ».بعد رو کرد به باد و گفت« :باد مهربون.
تافی راههاش رو الزم داره .بهش کمک میکنی

بره جزیره و پیداشون کنه؟» باد چرخی زد و
به بادبانها وزید .قایق راه افتاد و رفت به
سمت جزیره .مدتی بعد ساحل قایق و باد
و تافی را دید که با هم دارند به سمتش
میآیند.
راههای تافی سر جایش بود و داشت
میخندید.
وقتی به ساحل رسیدند ،باد چرخی دور تافی
زد و گفت« :از این به بعد راههات رو
سفت بگیر ،ببر کوچولو .من باید برم که خیلی
کار دارم ».بعد هوی بلندی کشید ،از ساحل و
تافی خداحافظی کرد و رفت .تافی به ساحل
گفت :باد اصال بدجنس نبود .راههای منو
برام پیدا کرد و با هم دوست شدیم .حاال هم
باید برم و به ابر و گندمزار و درخت بگم که
باد چقدر مهربونه.

نشست روی شاخه ،پرنده سفیدی
اگرکهبودیآنجابهچشم خود میدیدی

میگفت آن پرنده از ُگل و از گیاهان

برای رشد اینهاگردیده خلق ،باران
برای خوبی ما ،برای رشد انسان
از طــرف خداوند،آمدهاند امامان
امامان مهربانند ،عالم و خوش بیانند
هادی مردمانند ،روشنگر جهانند

بهار قرآن

بهار قرآن رمضان

عطر دل و جان رمضان

بزرگترا روزه دارن

سحرها از خواب بیدارن

از صبح تا شب بی آب و نون

منم قرآن  ،منم قرآن  ،منم پیغام جاویدان

روزه دارن با دل و جون

منم سر چشمه ی ایمان  ،منم برنامه انسان

شب که میشه وقت اذون

می خوریم با هم افطاریمون

روزه مایه سالمته

هست بهترین عبادت

آی بچه ها اما خدا

روزه نخواسته از شما

غلط ننویسیم

معاصر/مآثر
تلفظ و امال و معنای این دو کلمه را نباید باهم
اشتباه کرد.
معاصر به ضم اول،به معنای «همزمان و هم
عصر» است و توسعا به معنای «همزمان با ما ،
مربوط به عصر حاضر» به کار می رود.
اما مآثر به فتح اول به معنای «کارهای بزرگ و
کارهای نیک» است.
منبع :کتاب غلط ننویسیم
نویسنده  :ابوالحسن نجفی

شهری بود به اسم مدینه  ،تو این شهر
مردم به خوبی و خوشی زندگی می کردند
چون مرد خیلی مهربانی بین اونها بود که
همیشه به فکر کمک و هدایت مردم بود
ایشان پیامبر اکرم حضرت محمد (ص)
بود با اینکه پیامبر خدا خیلی مهربان بود
و زود اشتباهات مردم رو می بخشید ولی
یه نفر یه روز اشتباه خیلی بزرگ و زشتی
انجام داده بود و پیامبر رو ناراحت کرده
بود.
اون مرد تو کوچه داشت رد میشد که
چشمش به دو کودک افتاد ناگهان فکری
به ذهنش رسید
رفت جلو و گفت سالم عزیزان ،اسم شما
حسن و حسینه درسته ؟
هردو باهم گفتن بله درسته و خندیدن
مرد خوشحال شد و گفت :خدا رو شکر که
شما رو دیدم خواهش میکنم به من کمک
کنید
حسن و حسین با تعجب پرسیدن :چی
شده؟
مرد گفت  :ای فرزندان پیامبر من گناه
زشتی انجام داده ام و پدربزرگ شما از
دست من ناراحت شده است و چون کار
من خیلی بد بوده میترسم من رو نبخشد
حسن و حسین پرسیدن خب ما چه کاری
میتونیم برای شما انجام بدیم
مرد خواهش کرد بیایید روی شانه های
من بنشینید تا باهم به خانه پیامبر (ص)
برویم
آنها قبول نکردن که روی شانه های مرد

هيچ فقري از ناداني بدتر نيست و هيچ مالي از عقل سودمندتر نيست
و هيچ تنهائي از خودپسندي وحشتناک تر نيست و هيچ مددکاري از مشورت بهتر نيست
و هيچ عقلي چون عاقبت انديشي نيست و هيچ حسب و نسبي چون خوشخوئي نيست
و هيچ عبادتي همانند فکر کردن نيست
حضرت محمد (ص)

باید بازم بزرگ بشید

رشد کنید و قد بکشید

وقتی شدی بزرگتر

روزه بگیر گل پسر (گل دختر)

حاال که تو کوچیکی

روزه بگیر گنجیشکی

شاعر  :مجید ناصری

مرد پشیمان

بنشینند ولی مرد با التماس گفت :شما نور
چشم پیامبرید و اگر پدربزرگتان شما رو
ببیند و شما ضمانت مرا بکنید حتما من رو
میبخشد
آنها روی شانه های مرد نشستند و مرد به
سمت خانه حضرت محمد به راه افتاد
بین راه افرادی که این صحنه رو میدیدن
لبخند میزدن و با خودشون میگفتن حتما
حضرت محمد او را خواهد بخشید
و مرد در دلش به خدای مهربان میگفت
خدایا من رو به خاطر این دو عزیز ببخش و

از پیامبرت بخواه از گناه من بگذرد
وقتی به خانه رسیدند ،مرد با خجالت اجازه
ورود خواست و وقتی وارد شد سالم کرد
پیامبر جواب سالمش را داد و با دیدن گل
هایش بر شانه مرد خوشحال شد و لبخند
زد و به مرد گفت :من تو را بخشیدم و
امیدوارم خداوند تو را ببخشد
مرد خیلی خوشحال شد و قول داد دیگر
اشتباهش را تکرار نکند
بعد هم از حسن و حسین تشکر کرد و
گفت :خدایا شکر که پیامبری به این
مهربانی برای هدایت ما فرستاده ای

آرزوی
گنجشك کوچولو

روزي روزگاري ،گنجشكي بود به نام وروجك .وروجك از خودش ناراضي بود و خسته شده بود و دوست داشت انسان شود .يك روز كه در همين
فكرها بود و با خداي خودش در مورد انسان شدن حرف ميزد ،ناگهان از درخت افتاد و بعد از چند ساعت بيدار شد و ديد كه پا در آورده آن هم
نه پاي معمولي پاي آدميزادي! از خوشحالي فريادي كشيد ،بلند شد .باورش نميشد انسان شده باشد .رفت تا اين خبر را به دوستانش بدهد اما
همين كه به طرف خانهي دوستانش رفت دوستانش از دست او فرار كردند .وروجك ناراحت شد و یادش آمد که گنجشكها از آدمها ميترسند.
بعد از كلي گشت و گذار گرسنهاش شد رفت تا غذا پيدا كند اما نه غذايي وجود داشت و نه آبي!بايد كلي راه ميرفت تا به خانهاش برسد ناراحت
شد از آرزويي كه كرده بود و از آن صرف نظر كرده بود اما چه فايده ،او حاال انسان شده بود و كاري نميتوانست بكند .گريهكنان زير درختي نشست
و از شدت خستگي به خواب رفت .بيدار كه شد ديد دوباره به حالت اولش برگشته خوشحال شد و خدا را به خاطر گنجشك بودنش شكر كرد.

هستي حقشناس

روز

اذان صبح

طلوع آفتاب

اذان ظهر

غروب آفتاب

اذان مغرب

بيست و هفتم

4:36

6:03

12:49

19:36

19:54

بيستوهشتم

4:36

6:02

12:49

19:36

19:54

بيست و نهم

4:35

6:02

12:49

19:37

19:55

حضرت زهرا سالم اهلل علیها فرمودند:
فجعل اهلل...اطاعتنا نظاما للملة و امامتنا أمانا للفرقة؛
خدا اطاعت و پیروی از ما اهل بیت را سبب برقراری نظم
اجتماعی در امت اسالمی و امامت و رهبری ما را عامل وحدت
و درامان ماندن از تفرقه ها قرار داده است.
(بحار االنوار ،ج  ،43ص )158

زبان ،حیوان ردنده است ،اگر راه شود می گزد.

امام خامنه ای :شنیدهام برخی مفاد سند انحرافی  ۲۰۳۰در حال اجرا است
سخنان مهم رهبری در جمع مسئوالن و
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان حاوی نکات
مهمی در باب سندهای تحول فرهنگی کشور
بود که به نظر می رسد به دلیل تحت الشعاع
قرارگرفتن با موضوع برجام و مواضع معظم له
در همان دیدار در این خصوص ،نکات مهم
فرهنگی اشاره شده توسط ایشان کمی مغفول
مانده باشد .به همین دلیل برخی از مهمترین
موارد فرهنگی ذکر شده توسط مقام معظم
رهبری در دیدار اخیرشان با مجموعه دانشگاه
فرهنگیان را مجددا مرور می نماییم.
رهبر انقالب اسالمی ،در این دیدار در سخنانی
با تأکید بر لزوم تعلیم «علم نافع» در آموزشو
پرورش ،گفتند :نباید نگرش به آموزشو پرورش
همانند نگرش به دیگر دستگاهها و ادارات باشد
زیرا این مجموعه ،فرصت کمنظیر و ۱۲ساله
برای انتقال صحیح و جامع آرمانهای انقالبی
و ملی و نهادینه کردن هویت ملی در کودکان
و نوجوانان را در اختیار دارد.
ایشان افزودند :آموزشو پرورش برای رسیدن
به اهداف واالی خود نیازمند نوسازی است و این
نوسازی با تحقق سند تحول آموزشوپرورش،
امکانپذیر است.
رهبر انقالب اسالمی ،تحقق سند تحول را از
واجبترین کارها برشمردند و گفتند :بهرغم
اقدامات انجامگرفته اما گزارشها نشان میدهد
تاکنون فقط کمتر از  ۱۰درصد از سند تحول
آموزشوپرورش تحقق یافته است.
حضرت آیتا ...خامنهای ،تأکید کردند :مطالبه
اصلی من از آموزشوپروش این است که
برای تحقق سند تحول ،زمانبندی دقیقی
معین و این سند اجرا شود.
ایشان یکی دیگر از کارهای ضروری
برای تحقق سند تحول آموزشوپرورش
را آشنایی بدنهی آموزشوپرورش با
این سند دانستند و درخصوص معاونت
پرورشی نیز گفتند :من بارها بر موضوع
معاونت پرورشی تأکید کردهام و انتظار
این است وزیر محترم که فردی باانگیزه
و بانشاط هستند ،این موضوع را بهطور
جدی پیگیری کنند.
یکی دیگر از نکاتی که رهبر انقالب
اسالمی مورد تأکید قرار دادند ،توجه
همهجانبه و کام ً
ال حرفهای و بدون تبعیض
به موضوع تیزهوشان و مدارس سمپاد بود.
حضرت آیتا ...خامنهای در ادامه

درخصوص سند  ۲۰۳۰نیز گفتند :من سال
گذشته ،رسماً و علناً و با قاطعیت ،اجرای
این سند انحرافی را منع کردم که با استقبال
مسئوالن هم مواجه شد اما شنیدهام در
بخشهای مختلف ،برخی مفاد سند  ۲۰۳۰در
حال اجرا است که این به معنای قرار دادن
مهمترین مسئلهی کشور ،در اختیار بیگانگان
است.
ایشان افزودند :معنی ندارد کشوری همچون
ایران با این سابقه و فرهنگ و با این نظام
مقتدر ،برنامههای آموزشی و تربیتی خود را
از دیگران بگیرد.
رهبر انقالب اسالمی همچنین به موضوع
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاههای تربیت معلم
پرداختند و گفتند :دانشگاههای تربیت معلم
کمی توسعه یابند زیرا
باید از نظر کیفی و ّ

تا چند سال آینده تعداد زیادی از معلمان
بازنشسته میشوند و کشور با بحران کمبود
معلم مواجه خواهد شد.
حضرت آیتا ...خامنهای ،با تأکید بر اینکه
«معلمی» یک حرفهی هنری و تخصصی است
و نیاز به آموزش دارد ،خاطرنشان کردند:
متأسفانه درخصوص دانشگاه فرهنگیان و
دانشگاههای تربیت معلم کوتاهی شده است و
این دانشگاهها از لحاظ استاد ،بودجه و فضای
آموزشی دچار کمبودهای جدی هستند.
ایشان از وزارت علوم ،سازمان مدیریت و
سازمان امور استخدامی خواستند با همکاری
وزارت آموزشوپرورش این مشکالت را برطرف
کنند و سهمیهی جذب اعضای هیأت علمی
این دانشگاهها را افزایش دهند.
حضرت آیتا ...خامنهای درخصوص جذب
اساتید برای دانشگاههای فرهنگیان
تأکید کردند :اساتید این دانشگاهها باید
از لحاظ خصوصیات فکری و از لحاظ
علمی و تدیّن و روحیهی انقالبی ،جزو
شاخصترینها و منطبق با معیارهای
سند تحول باشند.
ایشان با تأکید بر اینکه هستههای
گزینش در رعایت این معیارها نباید
هیچگونه مسامحهای انجام دهند،
اساتید و دانشجویان دانشگاههای تربیت
معلم را به انس با آثار شهید مطهری
توصیه کردند.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان،
آیندهی کشور را روشن و متعلق به
ملت بهویژه جوانان عزیز این سرزمین
دانستند و تأکید کردند :آیندهی ایران
ما ،بدون تردید بهمراتب بهتر از امروز
خواهد بود.

 ۳۰درصد مدارس کشور نیازمند بازسازی
به گزارش میالد الرستان ،مهرا ...رخشانی
مهر ،در جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه
ساز الرستان با اشاره به اینکه برای ارزیابی یک
کشور باید به سراغ پیش دبستانی ودبستان آن
رفت و ببینیم در آن نشر پویا و خالقیت صورت
گرفته یا خیر ،اظهار داشت :تربیت نسل آینده
به شدت وابسته به فضایی است که دانش آموز
در آن تحصیل می کند.
وی با بیان اینکه انسان های بزرگ در فضاهای
بزرگ تربیت می شوند و تا مادامی که فضای
مناسب و تجهیزات مناسب در اختیار نداشته
باشیم تالش های معلمین ما اثرگذار نخواهد
بود ،افزود :در همین راستا در کشور ۱۰۵
هزار مدرسه با سرانه میانگین  5/2مترمربع
سرانه استاندارد یا سرانه مطلوب که براساس
استاندارد های دنیا باید  8/4مترمربع به ازای
هر دانش آموز است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به
اینکه  ۱۱استان کشور از جمله استان های
تهران ،البرز ،سیستان بلوچستان و ...زیر سرانه
میانگین قرار دارند ،خاطر نشان کرد :تنها
استان یزد باالی خط استاندارد قرار دارد آن
هم به واسطه تالشهایی است که به توسط

خیرین صورت گرفته است.
رئیس سازمان نوسازی تجویز مدارس کشور،
تصریح کرد :در همین وضعیت موجود ۳۰
درصد مدارس ما شامل پروژه های تخریب،
بازسازی و مقاوم سازی در بهترین حالت
ممکن هستند و این موضوع جز با مشارکت
خیرین امکان ندارد.
وی با بیان اینکه اگر ما از مدارس به موقع ،به
خوبی و به شایستگی نگهداری مناسب انجام
ندهیم به معنای این است که به زودی این
مدرسه فرسوده خواهد شد و به ناچار مجبور
به تخریب و بازسازی آن میشویم ،ادامه داد:
کمکی که خیرین می توانند در این راستا
انجام دهند نظارت مستمر و تامین منابع الزم
و مناسب فضا است که براین بناهایی که می
سازند و تحویل آموزش و پرورش می دهند.
رخشانی مهر ،یادآور شد :ما باید عمر بناها
را افزایش دهیم که عمر مدارس ما حداقل
بایستی  ۸۰سال باشد.
این مسئول ،با اشاره به اینکه مسئله دیگر
بحث مکان یابی مدارس است و باید نرم افزاری
تهیه شود که مکان مناسب را تشخیص و تا
مادامی که این نرم افزار ساخته شود مسئوالن

و خیرین نظارت داشته باشند مدرسه باید در
مکانی ساخته شود که حداقل تا  ۲۰سال بعد
قابل کاربرد باشد ،عنوان کرد :حدود ۵۰درصد
مدارس کشور جمعیت دانش آموزی آن زیر
 ۴۵نفر است.
وی افزود :چه بسا که بتوانیم با ایجاد مدارس
شبانه روزی یا مدارس مجتمع در موقعیت
مکانی هزینه های سربار را کاهش دهیم.
معاون وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد۵۰ :
درصد مدارس ساخته شده در سال  ۹۶توسط
خیرین صورت گرفته شده است.

ممنوعیت دریافت حق الزحمه سونوگرافی
توسط متخصصان غیر رادیولوژیست
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی دانشکده علوم پزشکی الرستان ،دکتر
اکبرزاده ،معاون درمان علوم پزشکی الرستان،
گفت :با توجه به شکایات متعدد از سوی مردم و
متخصصصین رادیولوژیست در چند سال اخیر،
مسئله از سوی مسئوالن وزارتی بررسی و از
بهمن ماه سال  ۹۶با ارسال دستور العملی از
سوی وزارتخانه تمامی پزشکان متخصص غیر
رادیولوژیست و بطور خاص متخصصین زنان
و زایمان موظف شده اند که «در صورت لزوم
انجام سونوگرافی در شرایطی که به تشخیص
بهتر کمک می کند از دریافت هر گونه وجه
بابت این امر خودداری نمایند.
وی در ادامه با اشاره به یک مورد استثنا در این
بخشنامه اذعان داشت :پزشکان متخصصی که

دارای گواهی مورد تایید معاونت آموزشی وزارت
بهداشت و درمان می باشند می توانند در قبال
انجام سونوگرافی سطح یک یا همان سونوگرافی
حاملگی در مراکز دولتی و با تعرفه دولتی از
مراجعه کنندگان وجه دریافت نمایند.
معاون درمان علوم پزشکی الرستان ،با بیان
این مطلب که پس از ابالغ آئین نامه جلسه
توجیهی با پزشکان متخصص مربوطه تشکیل
شد ،بیان داشت :با اطالع رسانی دقیق و تشریح
آئین نامه و ارسال سه مرحله ای آن به تمامی
متخصصان زنان و زایمان و سایر متخصصین
غیر رادیولوژیست،این متخصصین مکلف شدند
که در قبال انجام سونوگرافی در مطب هیچ
مبلغی را دریافت نکنند.
این مسئول تصریح کرد :مردم محترم شهرستان

یادداشت:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

استفاده از کاالی خارجی ممنوع

به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری صدا
و سیما ؛ در راستای حمایت از کاالی ایرانی ،کانال
مسجدنما روایتی را به صورت پوستر منتشر نموده است :
روز موعود فرامیرسد .مجتهد الرستان با بیانی
قاطع وجوب انحالل رژیم سلطنتی قاجار را صادر
مینماید« :واجب است تبدیل سلطنت امویه قاجاریه
به دولت حقه اسالمیه»
آیتا ...الری در زمان قاجاراعالم کرد :استعمال
چای ،قند ،ادویه ،خوراك و پوشاکهایی را كه از
كشورهای خارجی وارد ایران و سایر كشورهای
اسالمی میشود ،تحریم می شود.
رزمندگان سلحشور الرستان ،سپاه ستم را تار و مار
كرده و اموال حاكمان دستنشانده استعمار مصادره
می شود .تبلیغات عملی وی كه با درستی كارگزاران
حكومتی به نمایش  گذارده شده است ،هر روز بر
وسعت حكومت اسالمی میافزاید .مشروطهخواهی
مردم شهرهای ایران برخاسته از تجربه مباركی است
كه مردم الرستان آن را به رهبری آیتا ...الری به
ارمغان آوردهاند.

«نقش شوراها در گسترش امنیت»
موضوع نشست شورای شهرستان و رییس اداره اطالعات
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط عمومی
شورای شهرستان الرستان ،بر اساس برنامه
زمانبندی ،هفتمین نشست علنی شورای اسالمی
شهرستان با حضور  ۱۳نفر از نمایندگان بخشها و
شهرهای الرستان ،برگزار شد.
مهمان ویژه جلسه ،رییس اداره اطالعات بود.
عبدالرحیم مقیمی رییس شورا همزمان با حضور
مهمان جلسه ،ضمن خوشامدگویی و تقدیر از
فعالیتهای شبانهروزی وی و همکارانش در جهت
حفظ امنیت و آرامش جامعه ،میالد امام زمان
(عج) را که به روز «سربازان گمنام» نامگذاری
شده به مجموعه وزارت اطالعات و نیروهای
اطالعاتی -امنیتی الرستان بزرگ تبریک گفت.
در نشست صمیمانه ،رییس اداره اطالعات و
اعضای شورای شهرستان ،به موضوع «نقش
اساسی شوراهای اسالمی شهر و روستا در
گسترش امنیت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی»
ِ
تنگاتنگ
پرداخته و بر ارتباط مناسب ،دوسویه و
نمایندگان بدنهی مردمی نظام با متن جامعه
تأکید شد.
در آغاز دومین نشست شورای اسالمی شهرستان
در سال  ،۹۷مقیمی رییس شورا ضمن تبریک
اعیاد و مناسبتهای گذشته ،روز ملی شوراها را
به همه اعضا و خانواده بزرگ شوراهای اسالمی
در الرستان تبریک گفت و تصریح کرد :برگزاری
مراسم مختلف به همین مناسبت در بخشها،
نشان از همت و تالش خودجوش نمایندگان
واقعی مردم دارد که مطمئناً در درگاه پروردگار
مأجور خواهد بود.
وی نظارت قانونی شوراها بر شهرداریها و
دهیاریها را موضوعی مهم و کام ً
ال جدی ارزیابی

کرد و افزود :شوراهای اسالمی باید بر قراردادهای
منعقد شده در این نهادهای شهری و روستایی
نظارت دقیق داشته باشند که این امر مستلزم
تسلط همه اعضا بر قوانین حقوقی است.
«استفاده بجا و حساب شده از ُمهر شوراها»
موضوعی دیگری بود که بر اساس نامه فرمانداری
ویژه الرستان ،رییس شورای شهرستان ،آن را
مورد تأکید قرار داد؛ وی خاطرنشان کرد :برای
مسائل حقوقی ،امنیتی و اختالفات خانوادگی و
قبیلهای ،شوراها از مهر شورا استفاده نکنند و تنها
از طریق راهنمایی افراد به مراجع اداری برای
رسیدگی به درخواستشان اقدام نمایند.
مقیمی ،افزود :البته فلسفه وجودی شوراهای شهر و
روستا ایجاب میکند در مسائلی غیر از این ،با جدیت
پیگیری و بر امور نظارت دقیق داشته باشند.
در ادامه ،گزارش نمایندگان بخشها و شهرهای
الرستان از مراسم مختلف بهمناسبت روز
«شوراها» ،روز «کارگر» و هفته «معلم» ،بخش
زیادی از جلسه را به خود اختصاص داد .موضوع
برپایی نمایشگاههای عرضه کاالهای بومی
سال «حمایت از کاالی ایرانی» ،موضوع
بهمناسبت ِ

مهم دیگری بود که بعضی اعضا به ارائه گزارش از
آن پرداخته یا بر حمایت بیشتر مسئولین از چنین
نمایشگاههایی تأکید کردند.
همچنین در این نشست ،چند تن از اعضا خواستار
دیدار با نماینده مردم در مجلس یا حضور وی در
جلسه بعدی شورای شهرستان شدند که مقیمی نیز
قول برنامهریزی داد و گفت :در صورت
در این زمینه ِ
تمایل اعضا و هماهنگی با دفتر دکتر جعفرپور،
رسمی آینده ،جلسهای فوق
میتوانیم پیش از جلسه
ِ
العاده با ایشان در ماه رمضان داشته باشیم.
مشکالت عدیده مردم بعضی بخشها برای
دریافت پروانه کسب ،معضالت مرتبط با نظام
مهندسی بهویژه در شهرها و روستاهای اطراف،
مهم مرز و حوزه استحفاظی،
رسیدگی به موضوع ِ
تأکید بر نقش شوراها در کنترل بحران آب،
لزوم سرمایهگذاری بیشتر در روستاها برای
اشتغالزایی و اهمیت اطالعرسانی از جلسات
شورای شهرستان در همه رسانههای محلی و
حتی استانی ،موضوعات مهم دیگری بود که ۱۲
عضو دیگر این شورای فرادستی مطرح کردند.

گرگ های الرستان قربانی خرافات شده اند

های الرستان و خنج در صورت مشاهده دریافت
وجه می توانند با مراجعه حضوری به واحد
نظارت بر درمان دانشکده مستقر در ستاد
مرکزی و یا تماس با سامانه  ،۱۹۰موارد را به
این معاونت گزارش داده و در اجرای هر چه
بهتر این دستور العمل مسئولین دانشکده را
یاری رسانند.

به گزارش میالد الرستان به نقل از ایرنا؛ روابط
عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان
فارس ،اعالم کرد :برخی خرافه گرایی ها
موجب قربانی شدن گرگ ها در برخی مناطق
استان از جمله الرستان شده است.

این روابط عمومی ،اعالم کرد :یگان حفاظت
محیط زیست شهرستان الرستان موفق به
دستگیری  ۲فرد متخلف شد که همراه
این افراد مقداری کیسه صفرای گرگ بود

که شکارچیان اقرار کردند این صفرا را برای
درمان می خواهند.
اداره کل حفاظت محیط زیست فارس،
اعالم کرد :یکی از تهدیدهای حیات وحش،
وجود تفکرات غلط در زمینه درمان با کیسه
صفرا در فرهنگ بعضی از جوامع است که
این افکار و اقدامات متعاقب آن برای محیط
زیست زیانبار است.
در این مطلب آمده است :ادعای خاصیت

درمانی زهره (صفرا) گرگ به لحاظ علمی و
پزشکی ثابت نشده و این گونه حیات وحش
قربانی خرافه گرایی شهروندان در برخی از
مناطق می شود.
این متخلفان به همراه یک قبضه اسلحه
گلوله زنی و یک قبضه اسلحه سوزنی ساچمه
زنی طی عملیات گشت و کنترل از خودرویی
در منطقه شکارگاه سفید بام الرستان کشف
و ضبط شد.

