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8

مسئولین باید با عمل به وعده ها ،زمینه
امیدواری مردم به نظام را فراهم کنند
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فرماندار محترم پاسخگو باشید

برای استقرار بانک صنعت و معدن و تجارت در الرستان چه اقدامی کرده اید؟!
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جابجایی بیش از
 ۳۵هزار مسافر در
فرودگاه الرستان
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برگزاری آزمون
استخدامی
دستگاههای دولتی

بیتوجهی به ایجاد
اشتغال روستایی،
عامل اصلی خالی
شدن روستاها از سکنه

از تعمیرگاه صافکاری
اتباع بیگانه در الر تا
هزینه باالی درمانگاه
های دولتی
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آگهی تجدید مناقصه (مرحله دوم)
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 مردادماه  1397به قیمت پایه 11/397/120/000
ریال از طریق مناقصه عمومی به صورت جداگانه به بخش خصوصی واگذار نماید.
شرایط مناقصه:
 )1قبول پیشنهاد حداکثر تا  10روز پس از درج آخرین 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.
 )6مبلغ سپرده نباید کمتر از  %5قیمت پیشنهادی باشد.
 )7هزینه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 )8تاریخ گشایش پاکتهاي پیشنهادها روز چهارشنبه مورخ  97/04/27ساعت  13می باشد.
 )9متقاضیان 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 چاپ97/04/12 :

نوبت دوم چاپ97/04/17 :

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ساعت  13مورخ97/04/27 :

تاریخ تشکیل کمیسیون عالی معامالت و بازگشایی پیشنهادها97/04/27 :

مهدی حلیمی  -شهردار خور

چرا حلوا مسقطی
الرستان به روسیه
صادر نشد؟مسئوالن
پاسخ دهند...
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فرماندار محترم پاسخگو باشی 
د
برای استقرار بانک صنعت و معدن و تجارت در الرستان چه اقدامی کرده اید؟!
آذرماه  ۹۶بود که فرماندار ویژه
الرستان در نشستی با فعاالن
اقتصادی  ۵ناحیه صنعتی الرستان،
با تأکید بر نیاز شهرستان الرستان
در راه اندازی نمایندگی اتاق
بازرگانی برای تسهیل در امور بخش
خصوصی ،اظهار داشته بود :استقرار
بانک صنعت و معدن ،راهاندازی
شهرک صنایع تبدیلی کشاورزی در
منطقه جویم ،ایجاد زیرساختهای
منطقه ویژه اقتصادی از قبیل
پست  ۴۰۰کیلوولت ،گازرسانی و
راهاندازی بارانداز کاالیی بهعنوان

پشتیبان مناطق جنوبی جهت
صادرات کاالها از درخواستهای
مهم برای الرستان است.
اگرچه برخی موارد اشاره شده
فوق شاید نیاز به سرمایه گذاری
های کالن داشته باشد که در حال
حاضر و با توجه به شرایط اقتصادی
کشور به آنها اشاره نمی کنیم(البته
به شرط اینکه سایر شهرستان ها
هم از آن بگذرند)اما برخی دیگر از
موارد بیشتر جنبه پیگیری داشته
و از آن جمله استقرار بانک صنعت
و معدن در الرستان می باشد.

موضوعی که به خوبی می تواند
سرمایه سرمایه گذاران الرستانی را
وارد چرخه تولید منطقه نیز نماید.
حال باید پرسید جناب فرماندار
محترم ،از آذرماه  ۹۶تا تیرماه ۹۷

امام جمعه موقت الرستان:

(حدود  ۷ماه) چه اقداماتی در این
خصوص انجام داده اید؟
میالد الرستان آماده انتشار پاسخ
شما می باشد...

صرفه جویی در مصرف انرژی به معنای بخیل بودن ،نیست
به گزارش میالد الرستان ،حجت االسالم
محمد رمضانی در خطبه های آئین عبادی
سیاسی نماز جمعه این هفته شهر الر با
عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت
امام صادق(ع) اظهار داشت :مکتب امام
صادق(ع) مصداق بارز دین آل محمد(ص)
است.
وی با تأکید بر اینکه بانک تجارت جهانی،
سازمان تجارت جهانی FATF ،و غیره
برای سلطه جویی است ،افزود :این مراکز
برای ما اهداف خیرخواهانه ندارند.
امام جمعه موقت الرستان ،با اشاره به موضع
گیری مقتدرانه و صریح رئیس جمهور کشورمان
در برابر «ترامپ» در زمینه فروش نفت ایران،
تصریح کرد :این موضع گیری انقالبی قابل
تقدیر است.
این استاد حوزه و دانشگاه ،با تأکید بر اینکه
همیشه کشور ما به انقالبی فکرکردن و به
انقالبی عمل کردن آحاد مردم و مسئوالن نیاز
دارد ،خاطر نشان کرد :باید در مقابل ترفندهای
استکبار جهانی به ویژه آمریکا ایستاد.
حجت االسالم رمضانی ،بیان کرد :هیچ ملتی در
طول تاریخ با عقب نشینی و تسلیم شدن در برابر
دشمن لجوج راه به جایی نبرده است.

وی با اذعان به اینکه به خیال خام دشمنان،
ملت ایران به خاطر مشکالت اقتصادی پشت
نظام را خالی می کنند ،ادامه داد :انقالبی که
بیش از  ۲۴۰هزار شهید و بیش از یک میلیون
جانباز برای دفاع از آرمان های خود در جنگ
تحمیلی تقدیم کرده است ،هیچگاه از نظام خود
دست برنمی دارند.
امام جمعه موقت الرستان ،یادآور شد :دشمنان
به دنبال آن هستند تا با فشار اقتصادی ،اعتقاد و
اعتماد مردم را نسبت به مسئوالن نظام اسالمی
کم کنند و جایگاه مردمی حکومت آسیب ببیند.
این مسئول با تأکید و توصیه بر ضرورت صرفه
جویی در مصرف آب و برق در فصل تابستان

توسط مردم ،گفت :صرفه جویی در مصرف
انرژی به معنای بخیل و خساست نیست،
بلکه به معنای مصرف بهینه است.
وی با بیان اینکه همه باید در زمان
مسواک زدن ،وضوگرفتن ،شستشوی
لباس ،حمام کردن ،شستن میوه و سبزی
و غیره ،باید حداکثر توجه در کاهش
مصرف آب داشته باشیم و شیرآب را باز
نگذاریم ،اضافه کرد :یک حمام کردن ۶
دقیقه ای بیش از  ۹۰لیتر آب مصرف می
شود ،که با کاهش زمان استحمام توسط
همه مردم ،می تواند کم شایانی به کاهش
مصرف آب شود.
امام جمعه موقت الرستان ،با اشاره به اینکه می
شود بدون طال ،خودرو ،اینترنت ،موبایل و غیره
زندگی کرد اما بدون آب ادامه حیات و زندگی
امکان ندارد ،تصریح کرد :آب ارزشمندترین چیزی
است که در اختیار بشر است و هیچ جایگزینی
ندارد.
حجت االسالم موسوی ،تأکید کرد :در صورت
مصرف بیش از اندازه آب و برق ،به حقوق
دیگران تعدی و تجاوز شده و عده ای را از
داشتن این نعمات بی بهره کرده ایم.

 ۷۵درصد حجاج ،بیش از  ۵۰سال سن دارند

به گزارش میالد الرستان به نقل
از ایسنا ،حمید محمدی ،رییس
سازمان حج و زیارت ،در حاشیه
همایش منطقهای مدیران و
کارگزاران حج استانهای خراسان
رضوی ،شمالی و جنوبی و سیستان
و بلوچستان در جمع خبرنگاران
درباره امنیت زائران در حج امسال،
خاطرنشان کرد :با توجه به توافقی
که در مهر ماه سال گذشته با
عربستان شد ،بیش از  ۸۵هزار
زائر برای شرکت در فریضه حج
سازماندهی شدند.
وی افزود :آموزشهای الزم این
ن ماه امسال
زائران از اواسط فروردی 
شروع شده و برای هر کاروان به
طور میانگین  ۱۰جلسه آموزشی
توسط مدیران و مسؤوالن بخشها و
حوزههای مختلف برگزار شده است.
محمدی ادامه داد :خوشبختانه
امسال ثبتنام و پرداختها
الکترونیکی بود تا رفتوآمد به دفاتر
زیارتی و کاروانها به حداقل برسد.

زائران امسال بین  ۳۰تا  ۴۰روز در
مکه و مدینه اقامت خواهند داشت
که  ۸۵هتل در مکه و  ۲۰هتل
در مدینه منوره به زائران خدمات
خواهند داد.
وی گفت :امسال تالش شده است
که محل اقامتی مناسبتر ،جدیدتر
و بزرگتر تدارک دیده شود تا
تجمع در هتلها بیشتر باشد و
خدمات بهتری نیز ارائه شود ،اما به
دلیل محدودیتهایی که در مدینه
منوره درخصوص اسکان وجود دارد
حجاج باید آگاه باشند که مشکالتی
وجود دارد و به دلیل محدودیت
تعداد هتلها در مدینه اقامتشان
در این شهر ،به حداکثر شش روز
کاهش پیدا کرده است.
محمدی ،با اشاره به اینکه  ۷۵درصد
زائران امسال باالی  ۵۰سال سن
دارند ،افزود :ارائه خدامت برای ۸۵
هزار نفر در کشور دیگر محدودیت
و مشکالتی دارد ،اما تمامی ارگانها
و سازمانهایی که در موضوع حج
دخیل هستند شرایطی را به وجود

آوردند که حج امسال همانند پارسال
رضایتبخش باید.
وی با بیان اینکه  ۶۰درصد هزینه
سفر حجاج هزینه هتل آنهاست،
ن ماه
عنوان کرد :در اواخر بهم 
جداول هزینهای حجاج نهایی شده
است که امسال پایین ترین نرخ
 ۱۳میلیون و  ۵۰۰هزار تومان و
باالترین نرخ  ۱۸میلیون و ۵۰۰
هزار تومان بوده است و تنها دلیل
این تفاوت ،قیمت هتلهای اسکان
زائران است که بسته به نوع و درجه
هتل ،این اختالف قیمت به وجود
آمده است ،پروازها نیز در این
تفاوت قیمت تاثیر دارند اما تاثیر
اندکی خواهند داشت.
رییس سازمان حج و زیارت ادامه داد:
عموم مردم میدانند که روابط ایران
و عربستان وضعیت خوبی ندارد به
همین دلیل برای تامین امنیت حجاج
توافقنامهای بین ایران و عربستان
امضا شده و تمام موضوعات و مسائلی
که مدنظر ما بود در این توافق نامه
ذکر شده است.

وی درباره خرید سوغات زائران از
عربستان با توجه به اینکه امسال
سال حمایت کاالی ایرانی نامگذاری
شده است ،گفت :یکی از راهکارهای
عملیاتی درباره ارائه اقالم و اجناس
مورد نیاز حجاج ،توافق با یکی از
سامانههای معروف و توانمند برای
ارائه این محصوالت است.
محمدی ،یادآور شد :این امر باعث
ممانعت از خروج ارز ،حمایت از
کاالی ایرانی و جلوگیری از به
وجود آمدن مشکالت حمل و نقلی
زائران در فرودگاه میشود و از همه
مهمتر وقت و انرژی که حجاج
باید معطوف به مسائل معنوی
کنند به بازار گردی در مکه و
مدینه اختصاص نمییابد .پیشنهاد
میشود حجاج خریدهای خود را به
صورت اینترنتی از این سامانه انجام
دهند تا بسیاری از مشکالت حل
شود ،اما خرید از این سامانه کامال
اختیاری است و فقط برای راحتی
و آسایش زائران پیشنهاد میشود.

انتصاب مسئول جدید هسته گزینش مدیریت آموزش و پرورش الرستان
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط عمومی
معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش
الرستان ،در مراسمی با حضور محمد رضا
صابری مدیر هسته گزینش اداره کل آموزش و
پرورش فارس ،حسین رنجبر کارشناس مسئول
تحقیقات و پیگیری گزینش استان ،اسماعیلی
معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش
الرستان و معاونین و کارشناسان این مدیریت،
آیین تودیع و معارفه کارشناسان قدیم و جدید
نمایندگی گزینش آموزش و پرورش الرستان
برگزار شد.
در این مراسم ،مدیر هسته گزینش اداره کل
آموزش و پرورش استان فارس در سخنانی
تاکید کرد کشورهایی که در زمینه های مختلف
توسعه یافته اند قطعاً در بحث آموزش هزینه های
شایانی کرده اند و متاسفانه امروز نظام آموزشی
ما دچار بیماری شده و علت آن است که در بحث
گزینش نتوانسته ایم به خوبی وارد شویم و لذا

تالش مضاعفی در این زمینه الزم است.
دکتر صابری ،همچنین با اشاره به عدم توزیع
مناسب نیرو در مناطق مختلف و ایجاد کمبود
در یک منطقه و تورم نیرو در منطقه ای دیگر
و در پیش رو بودن استخدام نیروهای جدید ،
خواستار همکاری بیش از پیش شورای معاونین
با هسته گزینش شد و ضمن تقدیر از کارشناس
پیشین گزینش برای مسوول جدید آن آرزوی
توفیق نمود.
رنجبر ،کارشناس مسئول هسته گزینش استان
نیز در سخنانی کوتاه ،بهترین گزینشگر را خود
مردم برشمرد و تاکید کرد زیر بنا و شالوده
گزینش ،تحقیق دقیق است که این امر با
مراجعه به افراد مورد اعتمادی که بدون هیچ
گونه حب و بغض اطالعات فرد مورد گزینش را
در اختیار قرار میدهند محقق می شود.
در ابتدای این مراسم ،معاون مدیر کل و مدیر
آموزش و پرورش الرستان ،ضمن عرض خیر

مقدم به مسوولین استانی اظهار داشت :در
کشور ساالنه  ۱۵۰هزار پرونده در حوزه گزینش
بررسی می شود و تنها دو درصد گزینش نهایی
میشوند و این خود نشان از امر خطیری است
که بر عهده گزینش نهاده شده تا با دقت ،افراد
شایسته انتخاب شوند و سالمت یک سیستم به
خوبی حفظ شود.
اسماعیلی ،همچنین با تقدیر از تالش های
آقایان روانشاد و بهروزی که در حوزه گزینش
تالش داشته اند برای مسوول جدید آن آرزوی
موفقیت در این پست خطیر نمود.
در پایان با قرائت ابالغ حکم ابوذر ایزدی ،وی
به عنوان کارشناس جدید نمایندگی گزینش
مدیریت آموزش و پرورش الرستان معرفی
و منصوب شد و با اهدای لوح های سپاس از
صادق روانشاد کارشناس پیشین و امین بهروزی
که برای مدتی در امور گزینش همکاری داشت
تقدیر به عمل آمد.

آگهي ابالغ رأي دادگاه به آقاي مهدي يارمحمدي فرزند علي

خواهان آقاي احمد كيهانمنش دادخواستي به طرفيت متهم آقاي :مهدي يارمحمدي  -مهندسي سبحان ثنا اتهام :عدم رعايت ضوابط و معيارهاي
سازمان محيط زيست براي احداث كارخانه و كارگاه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه  9609987821100162شعبه اول
دادگاه عمومي شهر خنج ثبت و منجر به دادنامه شماره  9709977820300216گرديده است كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون
آئين دادرسي مدني به علت مجهولالمكان بودن متهم و درخواست شاكي 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 ،جهت ابالغ دادنامه در شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان
خنج دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر دادگاه كيفري شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان خنج  -امين همتي
م/الف232/
استان فارس  -شهرستان خنج  -بلوار معلم  -دادگستري خنج  -كد پستي 7443136613

بهره برداری از سالن چند منظوره

و تاالر سلمان فارسی روستای هرم الرستان
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه
الرستان؛ در مراسمی با حضور جلیل حسنی
معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان،
داوود شفیعی بخشدار جویم و جمعی از
معتمدین ،خیرین و قشرهای مختلف مردم،
سالن چند منظوره و تاالر سلمان فارسی
روستای هرم از بخش جویم الرستان افتتاح
و به بهره برداری رسید.
این پروژه در زمینی به مساحت  ۴هزار متر
مربع ،با زیربنای  ۴۵۰متر مربع با اعتباری
بالغ بر  ۷میلیارد ریال توسط خیر هرمی،
حاج فریدون سلجوقی احداث شده است.
فرماندار ویژه الرستان ،در سخنانی از خیرین
روستای هرم ،بویژه خیر ساخت این پروژه،
برادران سلجوقی تقدیر و تشکر کرد.
تاالر روستای هرم ،یکی از مجلل ترین
تاالرهای این منطقه به شمار می رود که
دارای دو سالن مجزا با دیزاین متفاوت و
متناسب با سلیقه های مختلف با امکان
برگزاری دو مراسم همزمان و با ظرفیت

حداکثر  ۴۵۰نفر بوده و آماده پذیرایی از
کلیه مراسم و جشن های مختلف می باشد.
در دکوراسیون و چیدمان این تاالر از
طراحان برجسته بهره گرفته شده و
از جدیدترین استانداردهای طراحی و
دکوراسیون روز دنیا استفاده شده و با
نورپردازی مدرن و اختصاصی جلوه زیبایی
پیدا کرده است.
پیش از این نیز فاز اول تاالر پذیرایی
سلمان فارسی روستای هرم که با زیربنای
 ۹۰۰متر مربع با ظرفیت  ۷۵۰نفر با اعتبار
 ۱۳میلیارد ریال ساخته شده بود؛ به بهره
برداری رسیده است.

الرستان ،دارای مقام نخست

در کشت دانه روغنی کنجد فارس
به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط عمومی
معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی
الرستان ،علی سعیدی نژاد ،رئیس اداره بهبود
تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان،
گفت :کشت دانه روغنی کنجد در این شهرستان
آغاز شده و انتظار می رود در سال جاری نزدیک
به  2هزار هکتار از کشت تابستانه شهرستان به
این محصول اختصاص یابد.
وی افزود :الرستان ،با سطح زیر کشت حدود
 2هزار هکتار از این محصول و برداشت ساالنه
بالغ بر هزار و پانصد تن کنجد با کیفیت باال،
در استان فارس مقام اول را دارد.
سعیدی نژاد ،بیان داشت :الرستان ،از لحاظ
دارا بودن شرایط اقلیمی مناسب جهت کشت
دانه روغنی کنجد و نیز دارا بودن کارگاه های
تولید روغن و مشتقات کنجد در استان فارس
شاخص است.

وی تصریح کرد :بازار مصرف محصول تولیدی
از مزارع کنجد عالوه بر شهرستان های فارس
عمدتاً استان های یزد و اصفهان می باشد.
دانه کنجد ،از جمله دانه های روغن
سرشار از اسیدهای چرب اشباع نشده است
که  %75آن را چربی و پروتئین و 25
درصد دیگر را مواد معدنی ،کربوهیدرات
ها و فیبر تشکیل می دهد و عالوه بر
مصرف خوراکی ،خواص دارویی نیز دارد.

بیتوجهی به ایجاد اشتغال روستایی،

عامل اصلی خالی شدن روستاها از سکنه

به گزارش میالدالرستان به نقل ازخبرگزاری
تسنیم  ،مسعود رضایی ،در همایش
بزرگداشت روز دهیاری با بیان اینکه اگر
در روستاها امکانات آموزشی ،بهداشتی و
اشتغال فراهم باشد مهاجرت از روستا به
شهر متوقف میشود ،اظهار داشت :زمینه
ایجاد اشتغال ارزان و زودبازده در روستاهای
ما وجود دارد که باید از آن بهره گرفت
زیرا اگر برای اشتغال روستاییان چاره ای
اندیشده نشود با روستاهای خالی از سکنه
روبهرو خواهیم شد.
وی با تاکید بر اینکه دهیاران باید با ایجاد
ارتباط سازنده با مسئوالن شهرستانی و
استانی در روستاهای خود شغل و رفاه
ایجاد کنند ،خاطرنشان کرد :اگر دهیاران به
خوبی با وظایف و اختیارات خود آشنا شوند
روستاها پیشرفت میکنند.
 79درصد از آب مورد نیاز فارس از منابع
زیرزمینی تامین میشود
حمیدرضا دهقانی ،مدیرعامل شرکت آب
منطقهای فارس نیز در این همایش با بیان
اینکه در استان فارس برای داشتن 11/6
میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر باید
 307میلیمتر بارندگی داشته باشیم ،اظهار
داشت :با بارندگیهای امسال تنها  5میلیارد
مترمکعب از آب تجدیدپذیر فارس تامین
شده است و برای تامین مابقی نیاز استان
فارس باید از ذخایر تجدیدناپذیر استفاده

شود.
وی با بیان اینکه امسال در همه نقاط استان
فارس با کاهش بارندگی مواجه بودیم،
خاطرنشان کرد :بارندگی امسال در مقایسه
با سال گذشته  66درصد و در مقایسه با
میانگین بلندمدت  56درصد کاهش داشته
است و این اوج شرایط خشکسالی را در این
استان نشان میدهد.
دهقانی در تشریح وضعیت ورودی و
خروجی سدهای استان فارس ورودی سد
درودزن را  271لیتر برثانیه و خروجی آن را
 5هزار لیتر بر ثانیه عنوان و بیان کرد :این
وضعیت اوج بحران کمبود آب را در استان
نشان میدهد.
وی با بیان اینکه مصرف آب زیرزمینی در
استان فارس زیاد است به طوری که 79
درصد از آب مورد نیاز استان از منابع
زیرزمینی و تنها  21درصد از آن از منابع
سطحی تامین میشود ،گفت :آبهای
سطحی منابع تجدیدپذیر و آب زیرزمینی
منابع تجدیدناپذیر آب هستند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان
فارس با بیان اینکه بیش از  73هزار چاه
غیرمجاز و  15هزار چاه غیرمجاز در استان
فارس وجود دارد که این رقم با تعداد
چاههای  16استان برابری میکند ،افزود:
از سال  92تاکنون  7846چاه غیرمجاز پر
شدهاند.

آگهي وقت رسيدگي
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مبني بر الزام به انتقال خط تلفن ثابت در ميمند به شماره  071 - 38772362كه در حال حاضر
مجهولالمكان ميباشد به نامبرده ابالغ ميگردد كه در روز سهشنبه  97/5/30ساعت  4عصر وقت
رسيدگي تعيين شده تا در شوراي حل اختالف ميمند  -كوچه شكيب ( 6شرق شهرداري) مراجعه
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شوراي حل اختالف شهرستان ميمند
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جابجایی بیش از  ۳۵هزار
مسافر در فرودگاه الرستان

امین ا ...صولتی ،در گفت و گو با خبرنگار
میالد الرستان با اشاره به آمار فعالیت
پروازی فرودگاه این شهرستان ،اظهار داشت:
در سه ماهه نخست سال  ۹۷تعداد ۸۸
پرواز در مسیرهای داخلی و  ۲۸۸پرواز در
مسیرهای خارجی در فرودگاه بین المللی
الرستان انجام شده است.
وی افزود :در طی این مدت  ۶هزار و ۵۲۸
مسافر در پروازهای داخلی و  ۲۹هزار و ۱۹۰
مسافر در پروازهای خارجی فرودگاه الرستان
را برای سفرهای خود انتخاب کرده اند.
مدیرکل فرودگاه بین المللی الرستان،
درخصوص میزان بارهای جابجا شده در
مدت سه ماه گذشته از این فرودگاه ،تصریح
کرد :در پروازهای داخلی  ۸۹هزار و  ۳۶۶تُن
و در پروازهای خارجی  ۷۶۹هزار و  ۷۱۸تُن
بار در مسیرهای مختلف جابجا شده است.
این مسئول ،خاطر نشان کرد :در حال حاضر
در فرودگاه بین المللی الرستان به صورت
هفتگی  ۳پرواز در مسیر تهران-الر-تهران،
 ۵پرواز در مسیر شارجه-الر-شارجه ۳ ،پرواز
در مسیر دبی-الر-دبی ۲ ،پرواز در مسیر
الر-کویت ،یک پرواز مسیرالر-قطر و یک
پرواز مسیر اهواز-الر-اهواز برقرار است.

برگزاری آزمون استخدامی
دستگاههای دولتی
به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری
تسنیم ،معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس،
گفت ۱۵ :درصد خدمات دستگاههای اجرایی
به بخش خصوصی واگذار میشود.
احمد علی افکاری ،در جمع خبرنگاران با اشاره
به برگزاری آزمون استخدامی دستگاههای
دولتی  ،اظهار داشت :در استان فارس  ۲۳هزار
و  ۶۵۵داوطلب شرکت در این آزمون هستند.
وی با بیان اینکه سهمیه جذب این آزمون
استخدامی در استان فارس  ۶۵۵نفر است،
افزود ۶۲۰ :نفر از این سهمیه مربوط به استخدام
در آموزش و پرورش ۴ ،نفر استخدامی در اداره
کل اوقاف ۸ ،نفر استخدامی در اداره کل محیط
زیست ۹ ،نفر استخدامی در دامپزشکی ۶ ،نفر
استخدامی در اداره کل راه و شهرسازی فارس
و  ۸نفر استخدامی اداره کل راه و شهرسازی
الرستان است.
افکاری با بیان اینکه این آزمون استخدامی
همزمان با سراسر کشور برگزار میشود ،افزود:
این آزمون در استان فارس در  ۱۱شهرستان و
 ۱۳حوزه برگزار میشود که در شهر شیراز در
 ۳حوزه و در شهرستانهای مرودشت ،ممسنی،
اقلید ،فیروزآباد ،فسا ،نیریز ،داراب ،جهرم،
کازرون ،داراب و الرستان نیز برگزار میشود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان فارس گفت :برای
هر سهمیه  ۳نفر انتخاب میشود که تنها یک
نفر از آنها بعد از قبولی در مصاحبه حضوری در
دستگاه مربوطه استخدام میشود.
وی با بیان اینکه مراحل گزینش و مصاحبه از
افراد پذیرفته شده در ادارات مربوطه صورت
میگیرد ،افزود :سازمان برنامه و بودجه باید
تامین اعتبار برای جذب نیروهای پذیرفته
شده را به دستگاههای مربوطه ابالغ کند و اگر
مشکلی در زمینه جذب قبولشدگان سال قبل
وجود دارد میتواند مربوط به تامین اعتبار باشد.
حوادث و کشفیات ::::::::::::::::::::::::::::::

کشف ۲۰۰۰ثوب
پوشاك قاچاق
به گزارش ميالد الرستان به نقل از باشگاه
خبرنگاران ،سرهنگ حسین دیندارلو
فرمانده نیروی انتظامی الرستان ،گفت:
ماموران در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس
موفق به کشف  ۲هزار و  ۸ثوب پوشاک
قاچاق به ارزش یک میلیارد و  ۱۰۰میلیون
ریال شدند.
این مقام انتظامی ،تصریح کرد :در این
خصوص راننده خودرو دستگیر و به مرجع
قضائی تحویل داده شد.
وی اضافه کرد :مأموران در بررسیهای
انجام شده دریافتند که این خودرو حامل
کاالی قاچاق و بدون مدارک قانونی است.

ص

چرا ورزش حالتان را خوب میکند
افزایش سطح اندورفین
اندورفین ،هورمونی است که وقتی کاری انجام
میدهید که به انرژی زیادی نیاز دارد ترشح
میشود و شما را وادار به تحرک و جنبش
میکند .ورزش باعث افزایش ترشح اندورفین
میشود که در نتیجه احساس سرخوشی و
شادی میکنید و حس خوبی خواهید داشت.
بهبود سالمت قلب
ورزش ،سالمت قلب و عروقتان را بهتر میکند
که باعث میشود در طول روز استقامت بیشتری
داشته باشید .اگر انجام فعالیتهای روزمره
برایتان سادهتر شود ،انرژی بیشتری برایتان
باقی مانده و وقتی کارهایتان تمام شوند احساس
خستگی و ناتوانی نمیکنید .طبق توصیهی
انجمن قلب آمریکا ،شما باید  5روز در هفته
حداقل  30دقیقه فعالیت هوازی با شدت متوسط
انجام دهید .برای کاهش کلسترول و فشار خون،
هفتهای سه تا چهار بار 40 ،دقیقه تمرین هوازی
با شدت متوسط تا شدید انجام دهید.
بهبود خواب
ورزش به شما اجازه میدهد خواب و استراحت
بهتری داشته باشید .وقتی خوابتان کافی و
باکیفیت باشد ،در طول روز احساس شادابی و
سرحالی میکنید .در آوریل  2015مطالعهای
روی افرادی که بیخوابی داشتند انجام شد.
این افراد طبق برنامه ،طی یک هفته150 ،
دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط انجام
دادند .محققان نتیجه گرفتند این مقدار فعالیت
فیزیکی نه تنها باعث کاهش شدت عالئم
بیخوابی شده بود ،بلکه حال عمومی این افراد
نیز بهتر شده بود.
دقت و تمرکز بیشتر
بعد از ورزش و تحرک بدنی ،از لحاظ فکری
نیز احساس میکنیم انرژی بیشتری داریم و
آمادهایم تا با چالشهای فکریمان روبرو شویم!
زیرا اندورفین ،سطح انرژی جسمیمان را باال
برده است .مطالعهای در سال  2016نشان داد
یک برنامهی  24هفتهای شامل ورزش هوازی
با شدت متوسط توانسته بود عملکرد ادراکی و
تمرکز را بهبود بدهد.

ورزش از لحاظ فیزیولوژیکی و سالمت
روانی نیز مفید است
دیگر میدانید که هر چه احساس بهتری داشته
باشید ،احساس انرژی بیشتری نیز خواهید
داشت .پژوهشهای زیادی نشان دادهاند که
ورزش منظم منجر به کاهش ریسک افسردگی
میشود .مکانیسمها و فاکتورهای زیادی این
میان دخیلاند و برای توضیح چگونگی این
ارتباط ،به تحقیقات گستردهتری نیاز است.
اما طبق آزمایشهایی که تاکنون انجام شده،
ورزش موجب تولید فرارسانهای عصبی و
پروتئینهایی به نام فاکتورهای نوروتروفیک
میشود که عصبها را وادار به برقراری ارتباطات
جدید میکنند ،در نتیجه عملکرد مغز بهتر شده
و در کاهش عالئم افسردگی مؤثر است.
هر چند این ارتباط مثبت به دلیل فواید خود ِ
ورزش است اما جنبههای اجتماعی و محیطی
ورزش کردن نیز این میان نقش دارند؛ رفتن به
پارک ،باشگاه ،فضای سبز و یا طبیعت ،همراهی
با گروه و تعامل با دیگران و به طور خالصه ،از
خانه بیرون زدن ،احساس تنهایی و افسردگی را
از فرد دور میکند.
چه ورزشهایی بیشتر از همه سطح انرژی
را باال میبرند؟
هر ورزش و فعالیت بدنی که ضربان قلب را باال
ببرد ،گردش خون را بیشتر کند و اندورفین
ترشح کند ،سطح انرژیتان را هم باال میبرد.

ورزشهای هوازی ،قلبتان را تقویت کرده
و استقامتتان را بیشتر میکنند .از جنبهی
تخفیف عالئم افسردگی نیز ،ورزشهای هوازی
بهترین گزینهها هستند.
اما ورزشهایی که شدت کمتری دارند ،مانند
یوگا نیز این پتانسیل را دارند که حالتان را
خوب کنند .یوگا از اضطراب و افسردگی کم
میکند .مطالعهای دریافته  6هفته یوگا در کنار
درمانهای استاندارد افسردگی ،عالئم را کاهش
داده بود.
اینکه چه ورزشی برای شما مناسبترین است
به خود شما بستگی دارد .اگر تمرین و ورزشی
را دوست نداشته باشید آن را ادامه نخواهید
داد ،پس باید ورزشی را انتخاب کنید که
برایتان لذتبخش باشد .تغذیهی سالم را ابدا ً
فراموش نکنید ،مصرف شیرینیها را کم کنید
و بیشتر پروتئین بخورید تا عضله بسازید و
بیشترین بهره را از ورزش کردن ببرید.
بسکتبال ،فوتبال و یا تنیس ،پیاده روی با
یک دوست یا دوچرخه سواری ،همهی اینها
مناسباند و فقط باید انتخاب کنید .برای
خودتان وقت بگذارید ،وقتی روی الپتیکال
هستید یا پیاده روی میکنید به موسیقی
دلخواهتان گوش دهید و از زمانی که برای
ورزش صرف میکنید بیشترین لذت را ببرید.
هر چه که برمیگزینید ،مهم این است که
دوستش داشته باشید ،ادامهاش دهید و به طور
منظم پایبند بمانید تا نتیجه بگیرید.

رازهایی که فقط دوندهها میدانند
 .1احساس غرور میکنید
شاید در مورد احساس غرور دوندهها شنیده
باشید و فکر کنید تنها یک باور اشتباه است.
اما دوندههای همیشگی میدانند که درست
است .وقتی شما برای ساعتهای طوالنی ورزش
میکنید ،مث ً
ال میدوید ،بدنتان اندورفین ترشح
میکند که به شما احساس سرخوشی و غرور
میدهد.
 .2دویدن همانقدر که برای بدن خوب
است برای ذهن نیز خوب است
حتماً دیدهاید که در مسابقات دو ،دوندگان به
خودشان فشار میآورند تا به خط پایان برسند.
آنهایی که به صورت منظم میدوند میدانند
که گاهی این اراده است که آنها را به جلو
میراند ،نه صرفاً فیتنس بدنی .آنها میتوانند
این ارادهی شگفت انگیز را در سایر جنبههای
زندگی نیز به کار ببرند.
 .3دویدن به شما حس بیپایان آزادی
میدهد
دویدن میتواند شما را از تمام مشکالتتان
دور کند و احساس رهایی به شما بدهد .شما
هنگام دویدن چیزی جز بادی که در موهایتان
میپیچد و صدای ضربات پاهای خود ندارید و
به موضوع دیگری فکر نمیکنید.
 .4دهیدراته شدن بدن سادهتر از آنکه
فکر کنید روی میدهد
دویدن عوارضی هم دارد! یکی از چیزهایی که
دوندهها خیلی زود آن را یاد میگیرند ،اهمیت
هیدراته ماندن بدن است .آنها میدانند که
باید مرتباً آب بنوشند وگرنه احساس بدی شبیه

آنفلوانزا خواهند داشت.

 .7دویدن شما را به طبیعت نزدیکتر
میکند
وقتی میدوید میتوانید نگاهی به اطراف خود
کنید و از طبیعت لذت ببرید .اگر در پارک
جنگلی بدوید چیزهای زیادی خواهید دید که
ممکن است در حالت عادی به چشمتان نیایند.

 .5میتوانید دوباره بچه شوید
یکی دیگر از چیزهایی که آنهایی که همیشه
میدوند میدانند این است که دویدن بسیار
مفرح و لذتبخش است .افرادی که نمیدوند
فقط تالش سخت و عرق ریختن دوندهها را
میبینند اما چیزی که نمیدانند این است که
دوندهها به طور رمزآلودی دوباره احساس بچه
بودن میکنند .آنها میتوانند بیمهابا بدوند ،پا
بکوبند و از هر جا که میخواهند عبور کنند،
بدون اینکه کسی آنها را منع کند.

 .8محلتان را کشف میکنید
البته گاهی دویدن میتواند کسل کننده هم
باشد اما اگر هر بار مسیرهای متفاوتی را
امتحان کنید ،چیزهای جدیدی نیز کشف
خواهید کرد ،چه در محلهتان و چه در شهرتان.

 .6همانطور که بدن را گرم میکنید،
باید سرد هم بکنید
اگر اهل دویدن نباشید ممکن است تعجب کنید
اگر بدانید بعد از دویدن هم باید بدن را سرد
کرد .خیلی از دوندهها بعد از پایان ،دست کم
پنج دقیقه راه میروند تا بدنشان فرصت پیدا
کند خودش را دوباره تطبیق بدهد.

 .9بدنتان را بهتر میشناسید
دویدن باعث میشود نسبت به بدن خود
دقیقتر و آگاهتر شوید .میتوانید عضالت و
مفاصلتان را حس کنید و به درک بهتری از
تواناییها و ناتوانیهایتان برسید .این یعنی
هماهنگتر شدن با بدن و شرایط آن و در
نتیجه افزایش اعتماد به نفس.

آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

آقای حسينقلي طاهري فرزند كاظم به شرح درخواستي كه به کالسه 2
س شعبه اول این شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحومه شابيبي طاهري فرزند غالم
به شناسنامه  8صادره از الرستان در تاریخ  97/3/8در اقامتگاه دائمی
خود شهرستان الرستان بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
-1رسول طاهري فرزند حسينقلي ش ش  473الرستان
-2عبداله طاهري فرزند حسينقلي ش ش  800الرستان
-3محمدرضا طاهري فرزند حسينقلي ش ش  360الرستان
-4عبدالرحمن طاهري فرزند حسينقلي ش ش  474الرستان
-5عبدالرضا طاهري فرزند حسينقلي ش ش  569الرستان
-6سعيد طاهري فرزند حسينقلي ش ش  29الرستان
-7رقيه طاهري فرزند حسينقلي ش ش  5الرستان فرزندان متوفي
-8حسينقلي طاهري فرزند كاظم ش ش  2الرستان همسر والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او
باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به اين شورا تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد.
ناصر فنوني  -رئيس شوراي حل اختالف شعبه اول الرستان
م  /الف 404 /

آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

آقاي محمدرضا قرباني دولت آبادي فرزند غالمعباس به شرح درخواستي كه
به کالسه  4س شعبه اول این شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحومه فائقه غربالي
فرزند بابا به شناسنامه  573صادره از الرستان در تاریخ  96/11/5در
اقامتگاه دائمی خود شهرستان الرستان بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم
منحصر است به
-1شايان قرباني دولت آبادي فرزند محمدرضا ش ش 2500668002
الرستان
 -2شميم قرباني دولت آبادي فرزند محمدرضا ش ش 2500777456
الرستان فرزندان متوفي
 -3محمدرضا قرباني دولت آبادي فرزند غالمعباس ش ش  350الرستان
همسر متوفي
 -4سكينه نيكزاد فرزند حاجي ش ش  11282الرستان مادر متوفي
والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او
باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به اين شورا تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد.
ناصر فنوني  -رئيس شوراي حل اختالف شعبه اول الرستان
م  /الف 403 /

الرستان ،در زمره شهرهای برتر در برگزاری
المپیاد ورزش همگانی
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره
کل ورزش و جوانان فارس با حضور مدیر کل
ورزش و جوانان فارس ،معاونین و مدیران
ستادی واحدهای اداره کل و روسای ادارات
ورزش و جوانان شهرستانها ،از مدیران برتر
در برگزاری اولین المپیاد ورزش همگانی در
سال  ۹۶که این برنامه را به نحو مطلوب و
شایسته در سطح شهرستان برگزار نمودند با
اهدای لوح سپاس و هدایا تجلیل و قدردانی
به عمل آمد.
نخستین المپیاد ورزش همگانی استان برابر
دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان بهمن ماه
سال گذشته در  ۸رشته ورزشی طناب کشی،
طناب زنی ،داژبال ،دو صحرانوردی ،والیبال،
دارت و دو بازی بومی و محلی در سطح استان

فارس برگزار شد.
فاضل صفری ،حسن مسعودی ،محمدحسن
طیبی ،عبدالمجید دوراندیش ،عباس
ریاستی و فرهاد قنبری به ترتیب روسای
ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای
ممسنی ،اقلید ،الرستان ،خنج ،فیروزآباد و
سروستان در این جلسه به عنوان مدیران
برتر در این بخش معرفی و از تالشهای آنان
با اهداء لوح سپاس و هدایا قدردانی شد.

نخستين خط توليد موتورسيکلت برقي در کازرون
به گزارش میالدالرستان به نقل از
خبرگزاری صدا و سیما ،خط مونتاژ انواع
موتورسیکلتهای برقی در شهرک صنعتی
شهید مصلحیان کازرون ،راه اندازی شد.
مدیرعامل این کارخانه ،گفت :این موتور
سیکلتها بدون آالیندگی و سازگار با محیط
زیست هستند که در آن از سوخت بنزین
استفاده نمیشود و با هشت ساعت شارژ برقی
بیش از دویست کیلومتر پیمایش دارد.
تقریبی ،با اشاره به این که سرعت این
موتورهای برقی هفتاد کیلومتر در ساعت
و برای عبور و مرور در شهر مناسب است،
افزود :قیمت آنها حدود شش میلیون تومان
است.

تجهیز ورزشگاه روستای

«الغران» به سیستم روشنایی

به گزارش میالد الرستان ،در راستای پیشرفت
زیرساخت های ورزشگاه های الرستان،
خصوصا در روستاها و ارج نهادن به اعمال
نیک خیرین ورزشیار در ساخت پروژه های
ورزشی و فراهم نمودن مجموعه های ورزشی
استاندارد برای ورزشکاران خصوصا در رشته
تخصصی فوتبال ،به همت اداره ورزش و جوانان
الرستان ورزشگاه اتحاد الغران با مبلغی بالغ
بر  ۵۰میلیون تومان به پروژکتورهای قوی و
استاندارد مجهز شد.

انتخاب جعفرپور به عنوان
عضو تحقيق و تفحص از
استقالل و پرسپوليس

وی تصریح کرد :برای راه اندازی این کارخانه
 ۱۵میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
این تولید کننده که اکنون توانسته برای
حدود هفتاد نفر ایجاد اشتغال کند ،گفت:
درصورت تخصیص اعتبارات الزم و راه
اندازی فاز دوم این کارخانه میتوان برای
بیش از  ۱۰۰نفر اشتِغال جدید ایجاد کرد.

انتخاب شهر دوچرخه سواری فارس
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری
صدا و سیما ،رئیس هیات دوچرخه سواری
فارس در همایش عمومی دوچرخه سواری در
استهبان گفت :در شهرستان استهبان۵۰۰ ،
دوچرخه سوار فعال وجود دارد که در طول
سال مسابقات دوچرخه سواری متعددی در
سطح استانی و شهرستانی برگزار میکنند.
با شفاعت ،افزود :استهبان با دارا بودن موقعیت
جغرافیایی مناسب و آب و هوای دلپذیر مکانی
مناسب برای ورزش دوچرخه سواری است.
باشفاعت ،در ادامه با توجه به مساعدت
شهرداری استهبان مبنی برایجاد مسیرهای
چندگانه دوچرخه سواری در این شهر،
استهبان را به عنوان شهرستان دوچرخه
سواری فارس انتخاب کرد.
درهمایش عمومی دوچرخه سواری که با
حضور  ۲۰۰نفر از دوچرخه سواران استهبانی
برگزارشد ،دوچرخه سواران مسیر  ۲کیلومتری
آرامگاه شهدای گمنام پارک آبشار تا آرامگاه
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شهدای گمنام در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
استهبان را رکاب زدنند.
شهردار استهبان ،در این همایش با بیان
اینکه هدف از برگزاری همایش دوچرخه
سواری ،زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا،
ایجاد نشاط عمومی و جایگزین کردن
دوچرخه به جای وسایل نقیلهی موتوری
است ،افزود :با توجه به اینکه استهبان به
عنوان شهر دوچرخه سواری در استان فارس
انتخاب شده است هر هفته همایش دوچرخه
سواری در این شهر برگزار میشود.

به گزارش ميالد الرستان به نقل از فارس،
 ۱۵عضو کمیته تحقیق و تفحص از باشگاه
استقالل و پرسپولیس مشخص شدند.
بر اساس حداکثر آراء مأخوذه ،احد آزادیخواه،
اصغر مسعودی ،مهدی شیخ ،طیبه سیاوشی
شاهعنایتی ،علیرضا ابراهیمی ،محمدصادق
طباطبایینژاد ،محمداسماعیل سعیدی،
جمشید جعفرپور و سید احسان قاضیزاده
هاشمی ،از کمیسیون فرهنگی و سیدفرید
موسوی ،علی اصغر یوسفنژاد ،نادر قاضیپور،
محمدرضا نجفی و محمدعلی وکیلی بهعنوان
درخواستکنندگان تحقیق و تفحص و
محمد عزیزی از میان سه نماینده آزاد
درخواستکننده حضور در کمیته با رایگیری
برای این تحقیق و تفحص انتخاب شدند.

افتخاری دیگر برای بانوان
ورزشکار الرستانی

نائب قهرمانی بانوی

الرستانی در مسابقات

مچ اندازی استان فارس

تعیین  ۱۶تیم برای شرکت
در مسابقات فوتبال جام تالش خور
به گزارش میالد الرستان ،پس از اعالم هیئت
فوتبال خور مبنی بر برگزاری مسابقات فوتبال
جام تالش  ۹۷در رده آزاد ۲۷ ،تیم ،آمادگی
خود جهت شرکت در این مسابقات را اعالم
کردند که بدلیل محدودیت های زمانی و
جلوگیری از تداخل مسابقات با ماه محرم،
با تصمیم کمیته برگزاری مسابقات ۱۶ ،تیم
مطابق مالک های معینی انتخاب شدند.
اسامی تیم ها به شرح زیر است:
امید خور -استقالل لطیفی -برکه خنج-
جنوب خنج -شهید چمران الر -گراش
جوان -طوفان کوخرد بستک -هیئت فوتبال
بیرم -شهدای ده فیش -خلیج فارس منصور
آباد -شهدای شرفویه -علی آباد جوان-
منتخب بلوک آل اشپورت -اتحاد گراش-
شهدای بنارویه -شهید علی مختار الر

این مسابقات با حضور  ۱۶تیم از  ۳شهرستان
الرستان ،خنج و گراش از  ۱۸مرداد ماه ۹۷
در زمین چمن استادیوم ورزشی فتحعلی آل
خواجه خور برگزار می شود.
این مسابقات به همت هیئت فوتبال خور
با همکاری اداره ورزش و جوانان الرستان،
هیئت فوتبال الرستان ،شورای ورزشی خور،
شورای اسالمی و شهرداری خور برگزار می
شود.

برگزاری همایش ورزشی مشترک
روستای بلغان و چغان
به گزارش میالدالرستان ،همایش نونهاالن و
قرآن آموزان دار القرآن روستاهای چغان و
بلغان در ورزشگاه پرشیا آرنا روستای چغان
با حضور مدرسان مربیان مسووالن فوتبال دو
روستا ،دهیار روستای چغان و تنی چند از
نیک اندیشان ورزشیار برگزارشد.
در این همایش ،که بازی ها به دلیل کثرت
شرکت کنندگان نونهال چهار ساعت به
طول انجامید تیم ها در رده های مختلف
بنا به مشورت مربیان ابروش و عبدا ...آگاه با

سرداوری پیشکسوت عبدا ...رافعی به رقابت
پرداختند.

به گزارش میالدالرستان ،مسابقات مچ اندازی
بانوان قهرمانی استان فارس ،انتخابی مسابقات
کشوری ،در باشگاه ایثار شیراز با حضور ۲۱۳
ورزشکار از شهرستان های مختلف استان
برگزار شد .سمانه عقیلی فر ،بانوی ورزشکار
الری در این مسابقات در دسته وزنی +۸۰
کیلوگرم نایب قهرمان شد.
سمانه عقیلی فر ،بانوی ورزشکار الرستانی،
جواز حضور در مسابقات کشوری را کسب کرد.
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

خانم سوسن آزادي فرزند رحمتاله به شرح
درخواستي كه به کالسه  1س شعبه اول این
شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان مرحوم رمضان فيروزي فرزند جبار
به شناسنامه  9صادره از الرستان در تاریخ
 97/3/7در اقامتگاه دائمی خود شهرستان
الرستان بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم
منحصر است به
-1عليرضا فيروزي فرزند رمضان ش ش
 2500467910الرستان
-2سميه فيروزي فرزند رمضان ش ش
 250056436الرستان فرزندان متوفي
-3جبار فيروزي فرزند نقي ش ش 11
الرستان پدر متوفي
 -4سوسن آزادي فرزند رحمتاله ش ش
 1227الرستان همسر متوفي والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف
یک ماه به اين شورا تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد.
ناصر فنوني  -رئيس شوراي حل اختالف شعبه
اول الرستان م  /الف 402 /
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راهکارهایی
برای جلوگیری از
افسردگی و استرس
آرام راه بروید و آرام تر از قبل صحبت کنیدتا ضربان قلب و تنفس تان آرام شود.
شوخ طبع باشید .دیگران را شاید کنید .بهنزدیکان هدایای کوچک ببخشید و زا مهربانان
قدردانی کنید.
پوشیدن لباس های گشاد و کفش راحتباعث احساس آرامش می شود و درآوردن
ساعت و کفش ها به کاهش فشار عصبی
کمک می کند.
بازی های کامپیوتری اگر به اعتیاد تبدیلنشوند ،برای سرگرم شدن و تخلیه فشارهای
روحی بسیار مفید هستند.
انجام دادن کارهای ساده در منزل نیز درکاهش اضطراب موثر است .می توانید 20
دقیقه آشپزی و باغبانی را امتحان کنید.
زمانی که حمالت اضطرابی آغاز می شود،غذاخوردن با آرامش یا خوردن بستنی به شما
کمک می کند اما غذاهایی که میزان ترشح
هورمون های دوپامین و سروتونین را افزایش
می دهند سطج شادابی شما را بیشتر افزایش
می دهند.
رنگ ها هم آرامش بخش هستند و تاثیرمثبتی بر روح و روان تان می گذارند .پوشیدن
یک تی شرت رنگی و تعویض رنگ دیوارها و
پرده های ساده و رنگارنگ کردن آنها شما را
شاد خواهد کرد.
اگر در معرض حمالت شدید اضطرابیهستید مصرف دارو را فراموش نکنید .مصرف
داروهای تجویزشده توسط پزشک متخصص
روش مناسبی برای کاهش عالئم اضطراب و
دلشوره و همچنین حفظ خونسردی است.
قدیمی ها می گفتند خنده بر هر درد بیدرمان دواست .پزشکان هم به این نتیجه
رسیده اند که خندیدن میزان هورمون های
استرس در بدن را کاهش می دهد و تیک
های عصبی را از بین می برد .خندیدن باعث
تسکین دردها ،افزایش نشاط و تقویت سیستم
ایمنی بدن می شود.
یک فرمول جهانی می گوید راحت ترین راهبرای برطرف شدن تنش های روحی ،تنفس
عمیق است .نفس کشیدن عمیق باعث شل
شدن عضالت و در ادامه تسکین روح می
شود .باور کنید این روش ساده موثر است
و استرس را از شما دور می کند .می توانید
امتحان کنید.
منبع:برترین ها

از تعمیرگاه صافکاری اتباع بیگانه در الر تا هزینه باالی درمانگاه های دولتی

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.

افقي

عمودي

-1ياران  -درياچهاي در فارس
-2سوبسيد  -پايتخت قزاقستان
-3نوعي ميمون  -وسط به زبان الري

قابل توجه شهرداری الر

 )۲لطفا پيگيري بفرماييد براي تعريض
خيابان به سمت پارك شهر ،جاي قطع يک
درخت  ۱۰ساله آيا  ۱۰راس درخت  ۱ساله
كاشته شده است؟؟ با توجه به نياز شهر الر
به درخت و فضاي سبز آيا شهرداري تدبيري
براي تامين درختان در شهر نموده است؟
***

قابل توجه بهداشت و درمان الرستان

 )۱لطفا در خصوص هزینه های ویزیت در
درمانگاه های دولتی شهر پیگیری بفرمایید.
اصال دفترچه بیمه سالمت که مالحظه نمی
شود .ای کاش دکتر خوب در آنجا بود.
متاسفانه شهروندان به دلیل اینکه نامش
درمانگاه هست به این مکان مراجعه می
کنند تا هزینه ها دولتی محاسبه شود .اگر

قابل توجه شهرداری الر و صنف کارواشها

 )۳لطفا گزارشي از كارواش هاي سطح شهر

قابل توجه شهرداری الر

 )۴بعضي ازمغازه داران با قرار دادن وسايلي
درجلو مغازه خود ،مانع از پارك اتومبيل
در جلو مغازه مي شوند كه اين كار خالف
مقررات مي باشد .ازشهرداري الر تقاضا داریم
پيگيري داريم.

عذرخواهی

***

قابل توجه پلیس اماكن ،اتحاديه
تعميركاران خودرو ،اتاق اصناف الر،
اداره تعزيرات و سازمان اتباع بيگانه
فرمانداري الرستان

سالها قبل صحبت از تأسيس ترمينال
مسافربري در الر بود و در هر دوره
انتخابات شورا ساخت ترمينال ،جزء
تبليغات آنها بوده و هر از چند ماه
نويدي در انتخاب محل و ساخت
ترمينال در روزنامه منتشر ميگردد.
ولي متأسفانه پس از  20سال نه تنها
ترمينال ساخته نشده بلكه گاراژها كه
به عنوان ترمينال استفاده ميگردند
مثل پيام گوهر و مهتاب هم به سوي
تخريبي و تعطيلي ميروند .مردم
انتظار داشتند اگر جاده شيراز  -جهرم
 الر  -بندر ،بهبود يابد الر از اينوضعيت بيرون ميآيد آن هم تحقق
پيدا نكرد .گويا شهر بدون مسئول
است و كسي نيست مطالبات مردم

را پيگيرينمايد.
روزانه بيش از  20دستگاه اتوبوس
شيراز و جهرم كه از كمربندي عبور
نموده و حاضر نيستند به الر ورود
نموده و يا با دفتر مهتاب و پيام گوهر
تعامل برقرار كنند حتي مسافران
شيراز و بندرعباس عليرغم داشتن
بليط ،متأسفانه در پمپ بنزين لطيفي
و يا پشته سنگر پياده ميكنند كه در
نيمههاي شب و يا ظهر گرم زن و بچه
در بيابان رها ميكنند كه بعضاً منجر
به حوادث تلخ شده است.
اخيرا ً نيز سرويسهايي كه از اوز به
بندر در حركت هستند با هماهنگي
در جلو ترمينال پيام گوهر سوار
ميشوند كه از توقف در الر منع
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مشاغل مختلف همچنین تخلفاتی مانند آلودگی
صوتی ،ایجاد آلودگی هوا یا خاک ،دفع نامناسب
پسماندها و رعایت نشدن اصول بهداشت حرفه ای
را به این سامانه اطالع دهند.
همچنین تخلفاتی که در مراکز تفریحی و ورزشی
رخ می دهد مانند رعایت نشدن اصول بهداشتی
یا عرضه غیر مجاز مواد دخانی ،دوپینگی در
استخرها ،باشگاه های ورزشی  ،آرایشگاه ها و هتل
ها  ،در تماس با این مرکز پیگیری و کارشناسان
بهداشت محیط در سامانه  ۱۹۰در صورتی که
موارد ارجاع شده اورژانسی باشد در زمان کوتاه
به آن رسیدگی و در غیر اینصورت با ارائه کد
پیگیری و زمان رسیدگی امکان پیگیری موضوع
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را به شهروندان می دهند.
وی در پایان از مردم خواست به منظور کمک
به رفع مشکالت بهداشتی استان ،شکایات خود
را در خصوص موارد بهداشت محیط مراکز تهیه
،توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی،
غیر بهداشتی بودن آب شرب و شکستگی لوله
های آبرسانی،عرضه و فروش مواد غذایی فاسد،
تاریخ گذشته ،تقلبی ،فاقد پروانه ساخت و
پروانه بهداشتی واردات و عرضه مواد غذایی به
صورت دست فروشی و دوره گردی،عدم رعایت
بهداشت فردی و بهداشت محیط در مراکز تهیه
و توزیع مواد غذایی ،و اماکن عمومی کارگاهها
و کارخانجات ،عدم رعایت بهداشت در محیط

15 14 13 12 11 10

ابالغ قرار امر به داوري

به عنوان مثال تاكسي بين شهري
بندر  -خمير  -بندر لنگه و بالعكس
بندر  -داراب  -شيراز  -جهرم  -شيراز
 فسا و...به اميد اين كه مسئولين و شوراي
شهر گره از مشكل مردم باز كنند.
ابوالحسن فخاريان  -بندرعباس

های آموزشی،دفع غیر بهداشتی زباله و کودبار
در معابر عمومی ،وجود سگ های ولگرد ،موش و
سایر حیوانات موذی در محل زندگی یا محل کار
،استعمال دخانیات در مراکز تهیه و توزیع مواد
غذایی و اماکن عمومی،گزارش تخلفات بهداشتی
در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی پرتو
پزشکی ،رادیولوژی ،پزشکی هسته ای و،...حمل
و نقل نامناسب مواد غذایی توسط ماشین های
غیر مجاز و فاقد مجوز ،گزارش بالیای طبیعی و
حوادث غیر مترقبه از طریق شماره تلفن رایگان
 ۱۹۰اطالع دهند.
گفتنی است این سامانه با شماره تلفن رایگان
 ۱۹۰به صورت شبانه روزی پاسخگوی شکایات
عموم مردم در سراسر کشور می باشد.

طراح  :هادی شاکرپور

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-4موي صورت  -طبل بزرگ  -رنگ
-5باران اندك  -حقالزحمه شوفر  -قلعه
نظا مي
-6چوبي كه بر گردن گاو نهند  -صومعه
 بهره-7واحد سطح  -ذغال گداخته به زبان

شهرستانهاي همجوار با توجه به كم
بودن مسافت و به منظور استفاده از
سرويسهاي راحتتر و جلوگيري
از اتالف وقت ايستگاه هاي سواري
برقرار كنند تا مشكل مردم كمتر شود
و حوادث ناگوار كه منجر به رفت و
آمد ماشينهاي شخصي و تك نفره
ميباشد ،جلوگيري شود.

با سامانه  ۱۹۰وزارت بهداشت ،بازرس بهداشتی باشید

سامانه  ۱۹۰وزارت بهداشت چندی است به
منظور بیان انتقادات ،پیشنهادها ،ویزیت های
گران و سایر مشکالت حوزه بهداشت و درمان راه
اندازی شده است.
مدیرگروه بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی
الرستان ،در این خصوص گفت :شهروندان با
سامانه بهداشت  ۱۹۰یک بازرس بهداشتی باشند.
مجید امینی ،با اعالم این مطلب ،گفت :هدف از
راه اندازی سامانه تلفنی  ۱۹۰در وزارت بهداشت،
ثبت و رسیدگی به شکایات مردم از رستورانها،
اغذیه فروشی ها ،تخلفات مربوط به مواد غذایی و
آلودگی های محیطی می باشد.
وی افزود :مردم می توانند در صورت مشاهده
تخلفات حرفه ای و رعایت نکردن اصول بهداشت
حرفه ای مانند نور و فضای شغلی نامناسب در
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كردهاند و مسافران الري بايد بروند
اوز سوار شوند و يا پمپ بنزين لطيفي
خارج از شهر.
آيا مسئولين نبايد به اين مهم
رسيدگي نمايند؟
البته چند سال قبل بنده از طريق
بندر و فرمانداري الر پيگير بودهام
ولي متأسفانه هيچ يك از مسئولين
همكاري ننمودهاند.
لذا خواهشمند است از هر طريق
صالح ميدانيد پيگيري نماييد و
مشكل الرستانيهاي مقيم بندر و
همچنين دانشجويان و كارمندان حل
گردد و اگر به اين نتيجه رسيدند
كه ترمينال ديگر توجيهي ندارد كه
الزم است ،پيشنهاد ميگردد همچون

پاسخ جدول شماره 1215
کاخخشایارشاه
رب

پ

مارکی بر
آبمعدنی
سوبسید

ی
گریه

لگام اسب

د

ماه میالدی

و

ر

د

و

ی

و

ا

ا

ر

ا

ن

ه

ز

ا

ر

ی

ه

ن

ه

م

ه

درخت
مجنون

د
ر

شراب

ن

ت
پول تایلند
چاله نظامی

رشوه

ب

محافظ گل

خ

ا

د

ن

ج

چشم

گرم

سوراخ کوه

و

غ

ت

ا
ر

از گلها

بین

د

ا

و

د

ک
هاون
به زبان
الری

ج

ل

مردد

د

ا
غ

ص

ا

د

ق

ب

ب

ا

د

ه

علم برتر

ل

د

خ

م

ه

عضو پرواز

ب

ا

ل

حقوق
کاسب

و

ی

ت

ی

ل

یابندگی
کارآگاه

د

گل سرخ

ی

ل

اصل نیست

ر

س

ر

ت

ز

شهر کرمان

نت دوم

ا

ب

ف

ر

ا

م

ن

م

ا

آثار تاریخی
لرستان

م

د

م

از کشورهای
عربی

ک

پهلوان

شرف

ر

ل
ل
خمره الری
پاسپورت

راست آزمایی
خسیس

شهر فارس

بی صدا

خرد و کوچک

ر

ع

زبان الري
-10چغندر
چهره!
-11سوم شخص مفرد  -ترازو  -سرفه به
زبان الري
-12مهاجرت كردن  -اثر خراشيدگي

پخته  -حركت هوا  -فلز

خانم سروناز خرام داراي شماره شناسنامه  1269متولد  31/12/4به
شرح دادخواست به کالسه  970412/1از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عليرضا وزين به
شناسنامه شماره  1382در تاریخ  1397/01/26در شيراز بدرود گفته
و ورثه حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
-1اعظم وزين به شماره شناسنامه  1269صادره از حوزه الرستان
همسر متوفي
-2سكينه وزين به شماره شناسنامه  6490014726صادره از حوزه
اوز
-3صديقه وزين به شماره شناسنامه  2500022196صادره از حوزه
الرستان

جای خلوت

گ

ا

ر
قورباغه
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ن

ذرت پخته

د

خواهان زينب سياه چهره فرزند فرهاد به طرفيت خوانده سيدحسين يعقوبي فرزند سيدمرتضي به خواسته صدور
گواهي عدم امكان سازش طالق تقديم دادگاههاي عمومي شهرستان شهرستان الرستان نموده كه جهت رسيدگي
به شعبه دوم دادگاه عمومي (حقوقي) دادگستري شهرستان الرستان واقع در شهرستان الرستان ارجاع و به كالسه
 9609988901400203ثبت گرديده و قرار ارجاع امر به داوري صادر و اعالم گرديده تا هر يك از زوجين ظرف
مهلت يك هفته از تاريخ ابالغ يك نفر از اقارب مرد مسلمان كه آشناي نسبي مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي
داشته متأهل و معتمد بوده و اشتهار به فسق و فساد نداشته باشد و حداقل داراي سي سال سن باشد به عنوان داور
به دادگاه معرفي نمايند به علت مجهولالمكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده  73قانون آئين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرائد كثيراالنتشار
آگهي ميشود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضرگردد.
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان الرستان  -جمشيد باقدم م  /الف 405 /

خانه جغد
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لباس بلند
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رونوشت آگهي حصر وراثت
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دعوا الری
اسب ترکی
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از مستحبات
نماز

ق

راندن
مزاحم

د

قلب

الري  -چاشني سفيد  -روستا
-8نامي مردانه و سلطان صداي موسيقي
ايراني  -واژ هاي براي راه رفتن كودك به
زبان الري
-9آسياب كوچك  -تاوه نا نپزي -
حشر هي چسبنده  -مغز سفيد نخل به

فک

با روش ققنوس

 )۵دو اتباع افغاني غير مجاز اخیرا در بين
شهر قديم و جديد الر اقدام به تاسيس
مغازه و تعميرگاه صافكاري و نقاشي
اتومبيل و با دستمزدهاي گران و خارج از
نرخ نموده و فعالیت می کنند.
اوال اینکه اساسا آیا امکان جواز کسب برای
اتباع بیگانه فراهم است؟ ثانیا با این هزینه
های سرسام آور برخورد نمایید.

سخني در چند و چون پایانه مسافربري

1
-1ماه سرد سال  -آدميرال  -چرك
گوشه چشم به زبان الري
-2آبزي بزرگ  -مزه نمك  -كوزه -
آغشته به زهر
-3تخت شاهي  -دزديده نگاه كردن به
زنان
-4خودكفا  -مرطوب  -سردار پارتي
معاصر  -اشك سيزدهم
-5نامي براي آقايان  -وسيلهاي براي
ترسيم دايره  -اثري باستاني از تمدن
ماياها در مكزيك
-6رود  -زيرخاكي گرانبها  -پارسايي
-7رنج و الم  -زنبور قرمز الري
-8از سريا لهاي پربيننده دهه شصت
-9پول تركيه  -تله
-10عطر زير بغل  -لكههاي حاصل
از عرق روي لباس به زبان الري  -از
شهرهاي فارس
-11ماه نو  -بلدرچين  -بدكردار (جانب
دريا)
-12روزي كه درآنيم  -خوراكي از برنج
و غيره  -محل چرخشي پله گويند
-13از حيوانات  -منسوب به آهنگ
-14مزرعه جاليزي به زبان الري  -از
ُكنده برخيزد  -خنزير  -گهواره و مهد
-15حرف پيروزي!  -از آثار باستاني الر
 -نفس خسته

با این هزینه های باال بخواهند فعالیت نمایند
که بهتر است مریض به مطب خصوصی
پزشکان مراجعه نماید.
***

تهيه كنيد كه مصرف بي رويه آب دارند .باید
در این مراکز قوانینی مصوب شود که از آب
شهري استفاده نشده يا اينكه آب مصرفي
را طبق فرآیندی به چرخه مصرف مجدد
برگردانند .شهرداری الر باید در این خصوص
نظارت جدی نمایند كه در مصرف اب صرفه
جويي شده و دوباره به چرخه برگردانده شود.
***

حه
ف

سال بیست و ششم -تیر ماه -1397شوال - 1439شماره 97/04/17-1219
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روي پوست  -مقام و منزلت
-13بيرون زدن آب از سد  -گاز نجيب
-14سازي زهي  -خانه جغد
-15حيف بود به زبان الري  -بيماري
يرقان به زبان الري

-4عاطفه وزين به شماره شناسنامه  2500278591صادره از حوزه
الرستان
 -5فاطمه وزين به شماره شناسنامه  6490027909صادره از حوزه
الرستان
-6سميرا وزين به شماره شناسنامه  6490026600صادره از حوزه اوز
-7بدريه وزين به شماره شناسنامه  82صادره از حوزه الرستان
-8صغري وزين به شماره شناسنامه  13صادره از حوزه الرستان
-9كبري وزين به شماره شناسنامه  7صادره از حوزه الرستان
-10زهرا وزين به شماره شناسنامه  2415صادره از حوزه الرستان
-11عذري وزين به شماره شناسنامه  2500137420صادره از حوزه
الرستان
-12بهمن وزين به شماره شناسنامه  2500210855صادره از حوزه

این را بدانید که عذرخواهی شما نباید
با عبارت «عذر می خواهم اما »...
شروع شود .همچنین ،برای عذرخواهی
نباید عبارات «ببخشید که شما  »...و
«متأسفم اما شما  »...را به کار برد.
بههیچعنوان ،از این عبارات استفاده
نکنید .
ممکن است چنین به نظرتان بیاید که
عذرخواهی تان بسیار خوب و قابل فهم
بوده اما در واقعیت ،شنونده احساس می
کند که سخنان شما به منظور توجیه
کردن ،بهانه تراشی و انداختن تقصیر بر
گردن دیگران است .از این مسئله ،هیچ
سودی حاصل نخواهد شد.
اگر اینطور بخواهید پیش بروید ،به
احتمال زیاد این پاسخ را خواهید شنید:
«شما حتی نمی دونین که برای چی
دارین عذرخواهی می کنین» یا «تو
احساس شرمندگی نمی کنی ،تو فقط
به خاطر اینکه دستت رو شده متاسف
هستی »
در حق خودتان لطفی کنید و مراحل
زیر را که مربوط به عذرخواهی صحیح با
روش ققنوس است ،دنبال نمایید:
ق :قول دهید که دیگر چنین اتفاقی رخ
نخواهد داد:
عذرخواهی حقیقی ،شما نشان
در یک
ِ
می دهید که اگر شرایط مشابهی رخ
دهد ،تصمیمی متفاوت ،بهتر و عاقالنه
تر خواهید گرفت .این مسئله را بر زبان
بیاورید تا طرف مقابل متوجه شود که از
اشتباهات خود درس گرفته اید.
ق :قبول کنید که اشتباه کرده
اید:مراحل کار خود را مرور کرده و علت
اشتباه بودن عمل خود را دقیقاً توضیح
دهید .کمی اقرار و همدلی می تواند
تأثیر بسزایی داشته باشد.
ن :نباید بهانه بیاورید:اگر پذیرا و صادق
باشیدممکن است شرایط دشوار و طاقت
فرسایی برای شما پیش بیاید (مث ً
ال در
محل کار خود توبیخ شوید)؛ اما اهمیتی
ندارد .لحظه ای که شما برای عذرخواهی
از فرد ،شروع به توجیه کردن کار اشتباه
خود می کنید،به احتمال فراوان دست
از گوش دادن به توجیهات پوچ شما
برخواهد داشت.اجازه دهید صداقتی که
در عذرخواهی شما وجود دارد کار خود
را انجام دهد.
و :وظیفه خود را در نحوه مدیریت
موقعیت های مشابه در آینده توضیح
دهید :بهترین چیزی که می تواند پس
از هر تجربه ای حاصل شود نکاتی است
که فرد یاد می گیرد .اگر بتوانید نکات
آموزنده ای را که از تجارب خود به
دست می آورید بهصورت جزئی بررسی
و مشخص نمایید ،از فرصت تبدیلشدن
به فردی بهتر و عاقل تر استفاده کرده
اید.
س :سخن را به عمل تبدیل نمایید:
سخن یک فرد تا زمانی که جامه عمل
به خود نپوشد ،بی معنا و پوچ است .از
هر فرصت ممکن بهمنظور جبران مافات
استفاده نمایید.
بخشایشگری نیاز به زمان ،تمایل ،تعهد
و شکیبایی هر دو طرف دارد .همیشه
نمی توان به بخشایشگری دست یافت
اما اگر در عذرخواهی و تمایل برای
تغییر خود ،صداقت داشته باشید،
بهترین فرصت برای برقراری ارتباط
دوباره و پیشرفت در روابط را برای خود
فراهم آورده اید.
منبع :میگنا

الرستان
-13غالمرضا خرام به شماره شناسنامه  2148صادره از حوزه الرستان
-14غالمعباس خرام به شماره شناسنامه  2147صادره از حوزه
الرستان فرزندان متوفي
-15سروناز خرام به شماره شناسنامه  1269صادره از حوزه الرستان
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 شورا تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف گراش  -زهره زبردست
م/الف33/

ص

مزیت های اقتصادی
صنایع دستی در ایران

صنایع دستی و هنرهای ملی و بومی در میان
هر قوم و ملتی از گذشته تاکنون به عنوان
شاخصه فرهنگی آن ملت درنظرگرفته شده و
در واقع مسیری برای شناخت ابعاد و زوایای
آشکار و پنهان زندگی آنها است؛ اما آنچه صنایع
دستی را ب ه یک صنعت رو به رشد در میان
ملل مختلف تبدیل کرده ،مزیت های اقتصادی
صنایع دستی است .بهعبارت دیگر اگر یک
محصول بومی به بازارهای جهانی ،منطقه ای
و یا دست کم بازارهای کوچک شهری دست
نیابد ،انگیزه ای برای بازتولید آن محصول چه از
جانب تولیدکننده آن و چه در میان آن قوم یا
ملت وجود نخواهد داشت.
عالوه بر این موضوع ،امروزه یکی از روش های
معرفی فرهنگ ها و آداب و رسوم در میان اقوام
مختلف ،رسیدن به رشد قابل توجه اقتصادی در
این حوزه است ،چراکه تا زمانی که یک هنرمند
و یا تولیدکننده این آثار به لحاظ مالی تأمین
نشود دست به خلق آثار بعدی نخواهد زد و به
عبارتی مهارت و تخصص های بومی در خانه
می ماند.
بنابراین در میان عوامل مختلفی که موجب
توسعه صنایع دستی در میان ملل مختلف می
شود ،عوامل اقتصادی نقش پررنگتری داشته و
ارتباط مستقیمی با گسترش این صنعت روبه
رشد دارد.
در میان این عوامل اقتصادی ،شاید به جرأت
بتوان گفت که اشتغال زایی حاصل از فروش
محصوالت ،مهم ترین عامل رشد صنایع
بومی است ،چراکه تا زمانی که این صنایع به
بازارهای خارج از محل تولید خودشان راه یابند،
هنرمندان و خالقان این آثار نیز دست به تولید
می زنند و در صورت بیکاری و عدم تأمین
نیازهای مالی خود دست از کار می کشند و
از مزیت های اقتصادی صنایع دستی بی بهره
خواهند ماند.
وجهه دیگر صنایع دستی که می تواند آن را به
یک صنعت پرسود و اشتغال زا تبدیل کند ،عدم
نیاز این رشته به ف ّناوری های پرهزینه است،
درواقع تولید کم هزینه و پرسود این صنعت با
یک سرمایه گذاری اندک هم انجام می شود.
از سوی دیگر ،توسعه اقتصاد کشاورزی نیز،
ارتباط مستقیمی با توسعه صنایع دستی دارد،
چراکه رشد صنایع بومی و سودآوری حاصل از
آن در میان مناطق کوچک و روستایی موجبات
پیشرفت در زمینه صنعت کشاورزی را نیز فراهم
می آورد.
به عبارت دیگر هنرمندان و صنعتگران روستایی
که کار اصلی آن ها کشاورزی است ،با اشتغال
در فعالیت های هنری در فواصلی از سال که
بیکار هستند ،نهتنها بیکار نمانده و معیشت
بهتری می یابند ،بلکه کشاورزی را نیز با بهره
وری بیشتری دنبال می کنند و درنتیجه آفت
مهاجرت روستاییان که در همه ی برهه ها
وجود دارد ،گریبان گیر صنعت کشاورزی نمی
شود و به توسعه اقتصادی روستا کمک می کند.
بنابراین با توجه به این ویژگی ها که حکایت از
کم هزینه بودن و سودآوری صنایع دستی دارد،
می توان با گسترش این صنعت به شکوفایی
اقتصادی چه در ابعاد محلی و چه در ابعاد ملی
امیدوار بود ،به عبارتی بها دادن به این حوزه
موجب توانمندی بیشتر تولیدکنندگان آن شده
و به طبع آن ،عمران و آبادانی مناطق روستایی
و شهری را به همراه دارد و در نهایت از مزیت
های اقتصادی صنایع دستی بهره جست.
آگهي مزايده(نوبت اول)

دايره اجراي احكام حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي
حقوقي الرستان در نظر دارد در خصوص پرونده
كالسه  960482شعبه اول اجراي احكام حقوق
دادگستري الرستان ،ملك ذيل متعلق به عبدالرضا
حسينزاده فرزند اكبر را به مزايده بگذارد لذا مراتب
آگهي ميگردد تا هر كس كه مايل به شركت در
مزايده ميباشد در روز چهارشنبه 1397/05/10
ساعت  11:30صبح در محل اجراي احكام حقوقي
شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي الرستان حضور
يابد.
مشخصات ملك:
ششدانگ يك باب مغازه يك دهانه به شماره پالك
فرعي  1244از اصلي  14009واقع در قطعه  2بخش
 18فارس به آدرس فارس -الر  -شهرجديد  -ابتداي
بلوار دادمان  -روبروي بيمارستان امام رضا(ع) -
ساختمان دانشمند به كد پستي  7131813947به
مساحت  13.5متر مربع و فاقد فعاليت و تعطيل
ميباشد .داراي بدنه ساختمان سفيدكاري گچ و رنگ
آميزي ،قرنيز  10سانتيمتري ،كف فرش سراميك،
درب شيش ه سسكوريتي و درب رول آپ ميباشد.
قيمت كارشناسي يك ميليارد و يكصد ميليون ريال
(معادل  110000000تومان) 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
م/الف406/
الرستان  -امين اوجي

چرا حلوا مسقطی الرستان به روسیه صادر نشد؟مسئوالن پاسخ دهند...

مرداد ماه ( ۹۶حدود یک سال پیش) بود
که رییس اداره صنعت ،معدن و تجارت
الرستان از صادرات حلوا مسقطی الری به
عنوان سوغات اصیل این شهرستان به کشور
روسیه خبر داد.
علی محمد ابراهیم زاده ،در گفت و گو با

صنایع دستی استان فارس به لحاظ
پیشینه و قدمت تاریخی در جایگاه
ممتازی قرار دارد .بسیاری از صنایع
دستی اصیل در این استان توسط
عشایر کوچ رو در این منطقه ،حفظ
و حراست شده است .در میان عشایر
استان فارس ،ایل قشقایی نقش
مهمی در تولیدات صنایع دستی این
منطقه دارد .هنرمندان صنایع دستی
این استان غالبا در زمینه بافته های
داری و پس از آن در حرفه خاتم
کاری ،فعال هستند .پس از این دو
حوزه ،منبت کاری ،معرق چوب ،ریزه
کاری و نقاشی بر روی چوب ،سفال
و سرامیک در رتبه های بعدی قرار
دارند .برای آشنایی بیشتر با صنایع
دستی استان فارس  ،در ادامه به
تعدادی از مهم ترین آن ها اشاره ای
خواهیم داشت:
قالی بافی

خبرنگار میالد الرستان ،در آن زمان با بیان
اینکه با توجه به اقدامات صورت گرفته در
جهت ثبت منطقه جغرافیایی حلوا مسقطی
الری بعد از گذشت بیش از  ۹۰سال،
تالش های الزم مبنی بر مطرح نمودن آن
در سطح کشور از راه های مختلف و رقابت
با برادر خوانده های ناخلف مثل مسقطی
یا باسلق شیرازی و غیره ،اظهار داشته بود:
برای گنجاندن حلوای مسقطی الری در بین
کاالهای صادراتی ،مکاتبات با سازمان صنعت،
معدن و تجارت فارس توسط این اداره صورت
گرفته است.
وی در آن زمان بیان داشته بود :اقدامات الزم
در زمینه توجیه ،نحوه و روند ثبت منطقه

صنایع دستی استان فارس

نقوش قالی های قشقائی غالبا به
صورت ذهنی و بدون استفاده از نقشه
خاصی ،بافته می شود .در واقع این
نقوش و طرح ها از نسل های پیشین
به یادگار مانده است .ذهنی بافی در
قالی های قشقائی سبب شده هیچ
یک از قالی ها ،به لحاظ نقش و طرح
یکسان نباشند .در ایل خمسه نیز دو
تیره عرب و باصری ،معموال به بافت
قالیچه اشتغال دارند .این قالیچه ها
نقوش متنوع و فارسی باف دارد و
تماما از پشم بافته می شود.
عالوه بر عشایر استان فارس،
روستاییان این منطقه نیز به کار بافت
قالی و قالیچه مشغول اند .قالیچه های
بافته شده در روستاهای استان فارس
به لحاظ کیفیت و مرغوبیت در جایگاه
پایین تری نسبت به قالیچه های
عشایر ،قرار دارند .این حرفه به ویژه
در مناطقی نظیر شیراز،فسا و آباده از
رونق بسیاری برخوردار است.
گلیم بافی

یکی از صنایع دستی مطرح استان
فارس ،قالی بافی است و غالبا توسط
زنان عشایری و روستایی انجام می
شود .در میان عشایر استان ایل
قشقائی و خمسه ،در تولید این نوع
دستبافته فعالیت بیشتری دارند.
دارهای قالی ایل قشقائی معموال
افقی بوده و دلیل آن نوع زندگی
کوچ نشینی آنان است .به این دلیل
که حمل و نقل دارهای افقی توسط
چهارپایان آسان تر است و با زندگی
عشایری همخوانی بیشتری دارد.

جغرافیایی حلوا مسقطی الری ،به عنوان تنها
برند با چنین ثبتی و گنجاندن آن در سبد
کاالهای صادراتی (در دسته شیرینی جات) و
دفاعیات الزم انجام شده است.
این مسوول تصریح کرده بود :در ادامه با
پیگیری های سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان فارس مبنی بر صادرات شیرینی جات
از استان فارس به کشورهای شمالی ایران از
جمله روسیه ،حلوا مسقطی الری نیز در ردیف
کاالهای صادراتی قرار گرفت که مقرر شد با
جلسات کارشناسی اولیه و طرح آن در جلسه
با حضور رایزن های اقتصادی روسی بررسی تا
سپس اقدامات صادرات صورت گیرد.
اما از آن زمان تا کنون خبری از صادرات

محصول به روسیه شنیده نشده و طبق
پیگیری میالد الرستان نام این محصول
الاقل در لیست صادرات گمرک الرستان
هم نیست.
جای سوال اینجاست که عدم پیگیری
مجدد از سوی اداره صنعت معدن و تجارت
الرستان موجب این فرصت سوزی شده و
یا صنف قنادی های الرستان در این زمینه
به خاموشی رفته اند؟ شاید هم بوروکراسی
اداری پیگیری مسئوالن ارشد شهرستان را
می طلبد؟
میالد الرستان آماده است تا پاسخ مسئوالن
و صنف حلواپزان و قنادی ها را در این
زمینه منتشر سازد.

یکی دیگر از صنایع دستی استان
فارس گلیم بافی است .بافت گلیم در
این استان نیز توسط زنان عشایر و
روستایی و به صورت ذهنی بافی انجام
می شود .غالب تولیدات این رشته
هنری به دست زنان ایل قشقائی
بافته می شود .بافندگان این گلیم ها
معموال از نقوشی که مربوط به زمان
های گذشته است ،استفاده می کنند.
در چند سال اخیر با افزایش بافت
گلیم در مناطق روستایی و شهری،

استفاده از نقشه نیز رواج یافته است.
در استان فارس برای رنگرزی نخ های
پشمی در بافت گلیم ،از رنگ های
گیاهی و شیمیایی استفاده می شود.
در بین گلیم های بافته شده در این
منطقه ،گلیم های قشقائی از اعتبار
فراوانی برخوردار است .در این استان
در مناطقی نظیر ممسنی ،داراب و
فیروزآباد ،گلیم بافی رونق بسیاری
دارد.

نوع جاجیم دقیقا مشابه گلیم است.
جاجیم گل برجسته دارای زمینه ای
روشن بوده و بافت قسمت هایی از آن
به صورت پود پیچی است .این نوع
بافت ،سبب می شود قسمت هایی از
زمینه به صورت برجسته درآید.
گبه بافی

جاجیم بافی

این حرفه در میان عشایر استان
فارس رایج بوده و برای زندگی کوچ
نشینی بسیار پر کاربرد است .عشایر
استان از جاجیم به عنوان پوششی
برای رختخواب ،اثاثیه داخل چادر
و روانداز استفاده می کنند .به این
دلیل در اصطالح محلی به آن پوشن
می گویند .جاجیم های بافته شده
در این منطقه ،غالبا از رنگ های
روشن تشکیل شده و تار و پود آن نیز
همرنگ است .نقوش تزئینی در بافت
آن معموال شامل نقش لوزی ،نقش
کنگره ،نقش شطرنجی ، ،نقش موازی
و  ...می شود.
یکی از شاخص ترین جاجیم های
بافته شده در استان فارس ،جاجیم
گل برجسته است .این نوع جاجیم
توسط ایل قشقایی و به خصوص
طایفه کشکولی بافته شده و شباهت
زیادی به گلیم گل برجسته دارد.
اندازه ،ابزار کار و نحوه چله کشی این

منبت کاری

از دیگر صنایع دستی استان فارس
گبه بافی است و غالبا در میان عشایر
رونق فراوان دارد .این نوع دستبافته
غالبا به صورت درشت بافت بوده
و ازپرزهایی بلند و پودهای متعدد
تشکیل شده است .ویژگی متمایز
گبه های بافته توسط ایل قشقایی
این است که از نقوش و رنگ های
متنوع تشکیل می شود .اصوال گبه
های بافته شده در سایر مناطق کشور،
خود رنگ هستند .همچنین گبه های
بافته توسط قشقایی ها به طور کامل
از پشم تشکیل شده است .یکی دیگر
از ویژگی های گبه های قشقائی ،به
کار بردن نقش شیر در آن ها است.
این نقش طبق عقاید گذشتگان ،نماد
جوانمردی بوده و گویا به دلیل وجود
شیر در منطقه کامفیروز و دشت
ارژن ،این نقش بسیار متداول است.
نقوش دیگری که در گبه های این
استان دیده می شود ،عبارتند از نقش
خشتی ،لچک ترنج ،ستاره و...

یکی دیگر از صنایع دستی استان
فارس  ،منبت کاری است که سابقه
ای دیرینه در این منطقه دارد .از
جمله تولیداتی که با این هنر زیبا
آمیخته شده عبارتند از مبلمان،
صفحات شطرنج ،جعبه ،میز و  ...از
مهمترین مراکز منبت کاری در استان
فارس می توان به شهر آباده و شیراز
اشاره کرد.
قلم زنی

این حرفه نیز در استان فارس از
پیشینه ای طوالنی برخوردار است.
هنرمندان قلم زن استان معموال
نقوشی زیبایی از تخت جمشید را بر
روی فلز حک می کنند .کاربرد های
این رشته هنری اغلب در وسایلی
نظیر سینی ،انواع ظروف ،گیره های
استکان و لیوان و  ...دیده می شود.
از دیگر صنایع دستی استان فارس
می توان به گیوه دوزی ،سفالگری،
رنگرزی ،شیشه کاری ،مینیاتور ،نمد
مالی ،رودوزی های سنتی ،سرامیک
سازی ،زیورآالت سنتی ،آئینه کاری،
گل سازی ،وارونه بافی ،خراطی ،سنگ
تراشی ،چرم سازی و  ...اشاره کرد.

نخستین گام برای از میان برداشتن یک ملت ،پاک كردن حافظه آن است .باید كتابهایش را ،فرهنگش را ،زبانش را از میان برد .باید كسی
را واداشت كه كتابهای تازهای برای او بنویسد  ،فرهنگ جدیدی را جعل كند و بسازد ،تاریخ و زبان جدیدی را اختراع كند ،كوتاه زمانی
بعد ملت آنچه هست و آنچه بوده را فراموش میكند .دنیای اطراف همه چیز را با سرعت بیشتری فراموش میكند.
میالن كوندرا
خوس دوزی

خوس دوزی ازجمله سوزن دوزی های
هرمزگان است ،توجه به نوع پارچه و نوع
نخ این هنر را در زمره تخصص این بانوان
هنرمند قرار داده است.
نخ خوس ،نوعی نخ پالستیکی در رنگ
های مختلف می باشد ولی عالقه به رنگ
طالیی و نقره ای با طیف های متفاوت به
صورت بارز بین این هنرورزان با دست
دوخته هایشان می باشد.
هنرخوس دوزی می تواند برروی تور یا
مخمل انجام گیرد ولی معموال بر پارچه
مخمل باید با سوزن مخصوص با نام سوزن
چنایل انجام گیرد و در سوزن دوزی بر
روی تور که به حالت گره نقوش ذهنی و یا
نقوش متنوع و یا تک گره بر روی البسه و
گاه پرده خودنمایی می کند.
این هنر به کمک نوارهای نقره ای باریک
و برروی پارچه توری ریز بافت تجلی یافته
و گاه ستاره هایی فلزی برروی پارچه
می نشانند ،و ازآن برای تزئین مقنعه،
دستار(چادر زنانه) استفاده می شود .پارچه
مصرفی معموالً به رنگ های سیاه ،سفید،

صنایع دستی استان هرمزگان

سبز و زرشکی است که هر دو روی پارچه
شکل یکسان دارند.
این هنر آن چنان در بین این هنرمندان
مرسوم است که به صورت هدیه ،اسامی
داماد و عروس حتی برروی پارچه مزین می
گردد و در مراسم ازدواج ،به آنان هدیه شده
و باعث توجه عام وخاص می گردد.

حصیربافی

از حصیر بافی باید به عنوان رایج ترین و
معمول ترین صنعت دستی استان هرمزگان
نام برد ،چرا که ماده اولیه مورد نیاز حصیر
بافی ،برگ درخت خرما بوده که به حد وفور
در اختیار صنعتگران است و تولید انواع
فرآورده های حصیری که کام ً
ال جنبه مصرفی
دارد در استان شایع است .روستاهای میناب
 ،بشاگرد ،بندر لنگه و اطراف آن از مناطق
مهم بافت حصیر است که اکثر کار آن توسط
زنان و دختران منطقه صورت می گیرد.
مواد اولیه مورد مصرف عبارت است از برگ

درخت خرما(پیش ُمغ) و ضایعات درخت
خرما و گیاهی به نام «مور» .حصیر بافان
میناب در روستاهای بهمنی ،چلو ،نصیرابی،
محمودی و قاسم آباد ساکن هستند.
گالبتون دوزی

زردوزی که در نقاط مختلف ایران به «کم
دوزی»« ،گلدوزی»« ،برودری دوزی» و «کمان
دوزی» شهرت دارد ،در اکثر نقاط ایران رواج
دارد و در استان هرمزگان بویژه شهرهای بندر
لنگه ،بندر عباس و میناب رونق بسیار دارد.
از گالبتون دوزی برای تولیداتی نظیر دمپایی،
شلوار های زنانه ،سر آستین ،پیش سینه،
دور یقه ،لبه پرده ،دیوارکوب ،پشتی ،کوسن،
سجاده ،جلد قرآن و تابلو استفاده می کنند.
سوزن دوزی

نوع دیگر از رودوزی است که فقط در
بخش «بشاگرد» و توسط زنان و دختران
روستایی به شیوه زنان بلوچ انجام می
گیرد و دلیل آن نزدیکی منطقه به استان
سیستان و بلوچستان است.
صنایع دستی دریایی

حه
ف
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سوغات جهرم

خرما
خرما یکی از محصوالت اصلی جهرم است و
در این شهر نخلستانهای زیادی وجود دارد.
نیمهخشک بودن خرمای جهرم ،پوست
نازک آن و نسبت باالی گوشت به پوست در
کنار قیمت مناسب ،باعث شده تا تقاضای
جهانی برای این محصول روزبهروز افزایش
یابد .در حال حاضر خرمای جهرم یکی از
گرانقیمتترین انواع خرما در جهان است.
نان مشت
نان مشت یکی از نانهای محلی استان
فارس و شهر جهرم است .خرما ماده
اصلی تشکیلدهنده این نان است و از
دیگر ترکیبات آن میتوانیم به آرد گندم،
دارچین ،زنجبیل و روغن اشاره کنیم.
حلوای خارک
حلوای خارک یکی از حلواهای خوشمزه
استان فارس است .ماده اصلی تشکیلدهنده
این حلوا ،خرمای خارک است ،برای تهیه
حلوای خارک ،خرمای خشک (خارک)
شسته شده به همراه رطب هسته گرفته،
چرخ میشود و با آرد برنج و آرد گندم روغن
سرخ شده تهیه میشود.
مرکبات
شهر جهرم ساالنه بین  ۴۰۰تا  ۶۰۰هزار
تن انواع مرکبات را بستهبندی کرده و
به سراسر کشور صادر میکند .جهرم را
میتوان قطب تولید مرکبات فارس دانست.
لیموشیرینهای جهرم ،یکی از محبوبترین
میوههای این شهر است ،اگر روزی به این
شهر سفر کردید ،حتما مرکبات آن را
امتحان کنید.
صنایعدستی
در منطقه جهرم صنایعدستی زیادی ازجمله
مسگری ،ملکی دوزی ،کوزهگری ،نمدمالی،
لوده بافی ،چینیبندزنی و قالیبافی دیده
میشود ،ولی امروز آثار کمی از صنعت
دستی این خطه در بازارها دیده میشود.
ملکی دوزی
ملکیدوزی یا گیو ه دوزی یکی از آثار دستی
ایرانی است که در بسیاری از شهرهای ایران
رواج دارد .گیوه در واقع نوعی پایپوش
تابستانی است که تمام مراحل تهیه آن
دستی است .مواد اولیه گیوه نخ قالی ،نخ
ابریشم و ضایعات چرم است.
این صنعت ظریف دستی و بهظاهر کوچک،
چرمسازی ،بافندگی و تختکشی را شامل
میشود .رویه گیوه به دستزنان و توسط
انواع سوزنها (بهجز سوزن خیاطی) و
جوالدوز با نخ پنبهای و دوال بافته میشود.
نفر دومی که در تهیه گیوه همراهی دارد،
تختکش است که تخت گیوه را از کتان
محکم یا کهنه ،الستیک درست میکند .نفر
سوم گیوهدوز است که دوره یا کمر محکمی
در دورتادور تخت گیوه میدوزد.
نمدمالی
نمد سادهترین نوع کفپوش است که در
تهیه آن نیازی به دستگاه خاصی نیست .در
هر خطهای از ایران هنر نمدمالی با شیوه
خاصی اجرا میشود .در جهرم هم با سبک و
سیاق خاصی نمدمالی انجام میشود .امروز
نمدمالی مانند سایر صنایعدستی جهرم
فراموششده است.
م بافی
گلیم و جاجی 
گلیمبافی و جاجیمبافی هنری است که با
عشایر همراه است ،هرکجا نشانی از عشایر
هنرمند باشد ،گلیم و جاجیم ساخته دست
آنها هم دیده میشود .عشایر استان فارس
به بافت جاجیمهای زیبا مشهور هستند و
در منطقه جهرم هم عشایر به بافت گلیم
و جاجیم مشغول هستند ،ولی این هنر
هم مانند سایر هنرهای دستی این منطقه
روبهزوال است.
رونوشت آگهي حصر وراثت

همه ساله به هنگام جزر و مد دریا ,مقادیر
متنابهی از انوع صدف ها ,حلزون ها و بقایای
آبزیان خلیج فارس در سواحل جزایر متعدد
این خلیج (کیش ،ابوموسی ،الرک ،قشم،
هرمز و  )...می ریزد که توسط اهالی بومی
جمع آوری شده و توسط افراد باذوق از آنها
تابلو ،مجسمه ها و اشیاء گوناگونی تولید می
شود .مواد اولیه مصرفی شامل پوسته حلزون
ها ,صدف ها ,استخوان ماهی ,گوش ماهی و
مرجان است و برای اتصال قطعات انتخاب
شده از چسب بی رنگ استفاده می کنند

آقاي محسن پورعلي داراي شماره شناسنامه 15
متولد  1349/10/30به شرح دادخواست به
کالسه  0003از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان احمدرضا پورعلي به شناسنامه
شماره  2440463434در تاریخ 1397/03/31
در اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته و ورثه
حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
-1متقاضي /متقاضيه با مشخصات فوقالذكر
-2محسن پورعلي به شماره شناسنامه 15
ت ت  1349/10/03صادره از حوزه فيروزآباد
پدر متوفي
فراشبندي به شماره
-3خديجه پورعلي
صادره از حوزه
شناسنامه  9501ت ت
فيروزآباد مادر 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  -بهرام عباسي
م/الف507/

مکن سرگشته آندل را هک دست آموز غم کردی
هب زری پای هجرانش  ،لگدکوب ستم کردی

قلم رب بیدالن گفتی نخواهم راند و هم راندی

جفا رب عاشقان گفتی نخواهم کرد و هم کردی

اصطالح «آبشان از یک جوی نمی
رود» در مواردی به کار می رود که بین
دو یا چند نفر در امری از امور توافق
و سازگاری وجود نداشته باشد .حال
ببینم ریشه این ضرب المثل از کجا
آمده است.
سابقا که شهرها لوله کشی نشده بود
سکنه هر شهر برای تامین آب مورد

گاهي اوقات الزم است براي تمركز اعصاب،
برخي از آدمها را از زندگيمان حذف كنيم
و آنها را به دست فراموشي بسپاريم و
وقتمان را فقط به كساني اختصاص دهيم
كه روحمان را سرشار از آرامش ميكنند.
آن وقت است كه طعم واقعي زندگي را با
خيال آسوده و بيدغدغه حس ميكنيم!!
***
وقتي احساست به تاراج رود تمام آمالهايت
نقش بر آب ميشود!!
همه جوانب را در نظر بگيريد و در

احتیاج خود از آب رودخانه یا چشمه
و قنات ،که غالبا در جوی های سر
باز جاری بود استفاده می کردند  .به
این ترتیب که اول هر ماه ،یا هفته ای
یک بار بسته به وفور آب حوض ها و
آب انبارها را با آب جوی کوچه پر می
کردند و از آن برای شربت و شستشو و
نظافت استفاده می کردند.
طبیعی است در یک محله که ده
ها خانه دارد و همه بخواهند از آب
یک جوی در دل شب استفاده کنند،
چنانچه بین افراد خانواده ها سازگاری
وجود نداشته باشد  ،هر کس می خواهد
زودتر آب بگیرد .همین عجله و شتاب
زدگی و عدم رعایت تقدم و تأخر موجب
مشاجره و منازعه خواهد شد.

انتخابتان سخت محتاط باشيد تا هيچگاه
به مرز نابودي نرسيد!!...
***
وقتي متوجه ميشويد كه بعضي از آدمها
در زندگيتان نقش يك َسم زيانآور را
دارند و باعث اختالالت روحي و عصبي شما
ميشوند دريغ نكنيد و بدون معطلي آنها را
از زندگيتان حذف كنيد زيرا شما بيوقفه
مستحق آرامش هستيد !...
فاطمه پورشمسي  -كارشناس ادبيات

خ
ب
ب
رد آغوش خدا وا ید

حضرت سعدی

آدماههمهمیپندا رندهکزندهاند،ربایآنهاتنهانشاهن

نصیب من بینوا کو؟

اگر می فروشی ،بهایش که داده؟

ساعت خوش
محم
ود دولت آبادی

آدمی همیشه عاشق آن چیزیست که ندیده
است ،نشنیده است و فهم نکرده است و
شب و روز آن را می طلبد.
اما از آنچه فهم کرده و دیده ،ملول و
گریزان است.

نیمه شبی ست از هزاره دوم عشق و ما مرشدی
نداریم جز ماه.
او هر شب بر منبر آسمان باال می رود و هزار
ستاره مریدش است.
ماه مرشد سخن نمی گوید ،می تابد و کدام مرشد
ْ
جز اوست که به جای گفتن  ،بتابد؟!
ماه مرشد ماست و نور ،نور  ،نور
خاموشی،پند ْ
ذکر اوست.
ماه مرشد حرام است.
خوابیدن پای صحبت ْ
ماه مرشد اما می گوید ،خوابتان مباح ترین کار
ْ
جهان خواهد بود اگر در آغوش خدا بخوابید.
آنگاه بر شما چنان خواهم تابید که خوابتان،
بیداری شود و شبتان  ،روز.
ماه مرشد ،می گوید :خدا هر شب شما را در آغوش
ْ
می گیرد .اما کاش شبی نیز شما او را در آغوش
می گرفتید تا آغوشتان گشاده می شد ،آنقدر که

بهر خاصان نهادی،

خواجه عبدا ...انصاری

کس کس نم
یاز ی یرپسد:آاهی

است؟چراغشنوری داردهنوز؟

از آن خوان که از

و گر بی بها می دهی ،بخش ما کو؟

حیات،بخارگرمنفساهیشاناست
فالنی،ازخاهندلتهچخبر؟گرم

حه
صف
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ستارگان به جای آنکه در سینه آسمان بتپند ،در
سینه شما می تپیدند.
ماه مرشد
دیشب ستاره ای ،می گفت :اگر به مجلس ْ
آمديد ،هدیه ،آهی بیاورید ،آ ِه شما عطر و عود
ماه مرشد است.
مجلس ْ
ماه مرشد آمدید ،دعایی
ستاره می گفت :اگر به خانه ْ
بیاورید ،زیرا که هر دعا چراغی ست و این همه
چراغ که در آسمان روشن است ،دعای بندگان
خداست.
ماه مرشد برپاست .آسمان صاف
امشب نیز مجلس ْ
است و نه غریبه ای و نه ابری .همه َمحرم اند ،هم
تو و هم درخت و هم دريا.
ِ
ماه مرشد تا سحر ادامه خواهد داشت تا صبح
وعظ ْ
که او آسمان را به شیخ آفتاب خواهد سپرد.
ماه مرشد را عشق است.
ماه مرشد بيا ،مجلس ْ
به مجلس ْ
عرفان نظرآهاری از کتاب« در سینه ات نهنگی می تپد»

از اول هفته هوا حسابي سرد شده بود ،طبق
پيش بيني ها قرار بود آخر هفته برف ببارد.
بگذار هر چقدر دلش مي خواهد ببارد ،ما
كه اينجا نيستيم! با بچه ها قرار گذاشته بوديم
چهارشنبه برويم سمت كوير شهداد.
كاله را روي گوش هايم كشيدم و از خانه
زدم بيرون .چند ماهي مي شد كه پول هايم را
جمع كرده بودم تا براي خودم ساعت بخرم.
نه از اين ساعت هاي معمولي ،از آن ساعت ها
كه جي پي اس و قطب نما دارند و مي شود
مسير را روي حافظه شان ثبت كرد .اگر توي
اين سفر ،اين ساعت را پشت دستم مي بستم،
سري توي سرها در مي آوردم! باالخره بين آن
همه بچه پول دار و مارك پوش بايد خودي
نشان مي دادم .ديگر از عاريه كردن وسايل و
لباس از اين و آن جانم به لبم رسيده بود .با
چه ِخ َّفتي هر دفعه بايد كوله پشتي و ُگرتِكس
و بادگير و بقيه ي وسايل را از رفقايم قرض
مي گرفتم .آن وقت تمام طول برنامه به جاي
لذت بردن ،فكر و ذكرم سالم نگه داشتن
وسايلِ مردم بود .شش ماه پيش با تمام پول
توجيبي ها و پول دو ترم وام دانشجويي ،يك
ِ
ِ
دست دوم براي خودم خريدم.
خواب
كيسه
ن ِو نو بود ،به همه گفتم عمويم از آن طرف
آب برايم سوغاتي آورده! اما ساعت قضيه اش
فرق مي كرد .نمي شد يك بار قرض بگيري و
فردايش توي خيابان دستت نباشد .ساعت بايد
مال خو ِد آدم باشد .تمام اين شش ماه ناهار
سلف را خوردم ،عالوه بر وام دانشجويي چند
تا پايان نامه تايپ كردم و دو روز در هفته به
بچه هاي همسايه ي ديوار به ديوارمان رياضي
و فيزيك درس دادم .تهش يك و نيم ميليوني
دستم را گرفت كه مي شد رويش حساب
كرد .چند ماهي بود كه توي اينترنت و ساعت
فروشي ها به دنبال ساعت مورد نظرم بودم .آن
هايي كه من پسنديده بودم همگي باالي دو
سه ميليون بود ،يكي دو مدل قديمي تر هم بود
كه با پو ِل من جور در مي آمد.
وارد مغازه ي مورد نظر شدم .مغازه ي
بزرگي بود ،سه چهار نفر فروشنده داشت
كه توي آن هواي سرد و خلوتي بازار
داشتند مگس مي پراندند .يكي شان كه از
همه جوان تر بود به سمتم آمد و گفت« :در
خدمتم ،بفرماييد!»
مدل و مارك ساعت مورد نظرم را گفتم
و او هم بعد از كلي تعريف از حسنِ سليقه
ام رفت و ساعت را در سه رنگ از پشت
ويترين برايم آورد .همه را با ذوق روي دستم
امتحان كردم ،يكي از يكي قشنگ تر بود .با
خودم كلنجار رفتم و در نهايت رنگ مشكي
را انتخاب كردم .قيمتش را كه پرسيدم،

فروشنده من و مني كرد و با هزار قابلِ شما
رو نداره و مهمان ما باش قيمت را گفت.
يك ميليون و هشتصد و پنجاه هزار توما ِن
ناقابل! بماند كه از نظر آقاي فروشنده بيشتر
از اين ها مي ارزيد و فقط مدلش قديمي تر
بود .اما من فقط به موجودي كارتم فكر مي
كردم كه با كسر پنج هزار تومان ته مانده ي
حساب دقيقاً سيصد و پنجاه و پنج هزار تومان
كم داشتم!
با خجالت گفتم« :ولي تا جايي كه يادمه ،اين
مدل ارزونتر بود!»
فروشنده خنده اي كرد و گفت« :اي آقا
دالره ديگه ،ارزون كه نمي شه ،روز به روز
گرون تر مي شه!»
حسابي حالم گرفته شده بود .لعنت به اين
زندگي! آخر چه مي شد كه ما هم مثل
بقيه بچه ها دستمان به دهنمان مي رسيد .ياد
حرف بابا افتادم كه تا صحبت پول مي شد،
مي گفت« :ببين پسر جان ،برو خدا رو شكر
كن كه يه سقفي باالي سرته! من يه كارگ ِر
ساده ام ،نه ارثيه اي دارم ،نه باغ باال و نه
ِ
آسياب پايين!» راست مي گفت بنده ي خدا!
بيشتر از اين در توانش نبود.
از در مغازه زدم بيرون .همين طوري توي
خيابان ها مي چرخيدم و توي راسته ي
ساعت فروش ها ،ويترين ها را با حسرت
تماشا مي كردم .فايده نداشت! مغازه هاي
ديگر يا همان قيمت مي دادند و يا گران تر.
ِ
سمت دانشكده راه افتادم.
از همان جا پياده به
موبايلم زنگ خورد ،حوصله نداشتم جواب
بدهم .حتماً مادر بود و مي خواست براي
ظهر نان بگيرم .دوباره زنگ خورد .اين بار
جواب دادم .يكي از رفقايم بود ،از همان
بچه هاي وضع خوب .احوال پرسي كرد و
با كلي مِن و مِن پرسيد« :مي گما ،تو نمي
خواي ساعت بخري؟»
ساعت خيلي خوبي داشت .گفت كه شديدا ً
به پولش احتياج دارد و مي خواهد ساعتش
را زير قيمت بفروشد .گفت كه يك سال
پول هايش را جمع كرده بود تا بتواند آن را
بخرد .براي همان روز عصر قرار گذاشتيم و
من ساعتش را خريدم .كلي با هم گپ زديم
و درد دل كرديم.
از خوشحالي توي پوست خودم نمي
گنجيدم ،نه براي آن كه ساعت دار شده ام،
ِ
دست كمي
نه! براي اين كه فهميدم بقيه هم
از من ندارند و همه مان بيخودي خودمان را
به زحمت انداخته ايم تا پو ِل نداشته مان را به
رخ هم بكشيم.
ِ
مریم ذاکری

روزی روزگاری پیرمرد کشاورزی با
خانواده اش در یک مزرعه کوچک
زندگی می کردند  .پیرمرد هر روز صبح
قبل از طلوع خورشید بیدار می شد و کار
می کرد  .گاو ها را میدوشید  ،طویله را
تمیز می کرد  ،به حیوانات آب و علف
می داد  ،زمین را شخم می زد  ،دانه ها را
می کاشت  ،درختان را آب می داد و ...
خال صه این پیرمرد یه لحظه بیکار نمی
نشست  ،زنش هم همینطور توی خانه
بی امان مشغول بود .
روزی پیرمرد مشغول بیل زدن زمین
بود متوجه یه چغندرقند بزرگ شد  .به
خودش گفت امروز یه غذای خوشمزه
می خوریم  .برگهای چغندر را گرفت
و خواست از ریشه در بیاورد ولی مثل
اینکه خیلی سنگین بود  .دوباره امتحان
کرد این بار با زور بیشتر  ( .بیا بیا
بیرون بیا  ،از دل خاک بیرون بیا  ،با این
تکون یا این تکون بیرون بیا  ،بیا بیا بیا
 ) .....ولی نشد .
پیرمرد زنش رو صدا کرد  .ماجرا
رو برای زنش تعریف کرد  ،پیر مرد
برگهای چغندر رو گرفت و زنش شال
کمر پیرمرد رو گرفت و با هم کشیدند
 ( .بیا بیا بیرون بیا  ،از دل خاک بیرون
بیا  ،با این تکون یا این تکون بیرون بیا
 ،بیا بیا بیا  ) .....ولی باز هم نشد .
زن کشاورز رفت پسرشون رو صدا زد

پیر مرد و چغندر

و ماجرا رو براش تعریف کرد  .پیر مرد
برگهای چغندر رو گرفت زن کشاورز
شال کمر پیرمرد رو گرفت پسره لباس
مادرش رو گرفت و با هم کشیدند ( .
بیا بیا بیرون بیا  ،از دل خاک بیرون بیا ،
با این تکون یا این تکون بیرون بیا  ،بیا
بیا بیا  ) .....ولی باز هم نشد .
پسره رفت و سگش رو صدا زد ماجرا
رو برای سگش تعریف کرد  .پیر مرد
برگهای چغندر رو گرفت زن کشاورز
شال کمر پیرمرد رو گرفت پسره لباس
مادرش رو گرفت و سگه شلوار پسره
رو گرفت و با هم کشیدند  ( .بیا بیا
بیرون بیا  ،از دل خاک بیرون بیا  ،با
این تکون یا این تکون بیرون بیا  ،بیا بیا

بیا  ) .....ولی باز هم نشد .
سگه رفت گربه رو صدا زد و ماجرا رو
براش تعریف کرد  .پیر مرد برگهای
چغندر رو گرفت زن کشاورز شال
کمر پیرمرد رو گرفت پسره لباس
مادرش رو گرفت و سگه شلوار پسره
رو گرفت و گربه دم سگه رو گرفت و
با هم کشیدند  ( .بیا بیا بیرون بیا  ،از
دل خاک بیرون بیا  ،با این تکون یا این
تکون بیرون بیا  ،بیا بیا بیا  ) .....ولی باز
هم نشد .
گربه رفت موشه رو صدا زد و ماجرا رو
براش تعریف کرد  .پیر مرد برگهای
چغندر رو گرفت زن کشاورز شال
کمر پیرمرد رو گرفت پسره لباس
مادرش رو گرفت و سگه شلوار

ساخت آویز فرشته با چوب بستنی

خرگوش من چه نازه
گوشاش چه قدر درازه
مثل بخاری گرمه
چه خوشگل و چه نرمه
دستاشو پیش میاره
به روی هم می ذاره
می خوره برگ کاهو
می پره مثل آهو
چون ناخوناش درازه
به پنجه هاش مینازه

بردیا و غول سیاه

روستایی بود که کنار اون ،یک جنگل
سیاه بود یک غول سیاه کثیف اونجا
زندگی می کرد یه روز یک بچه ای به
اسم بردیا رفت پنچ سیب شست و
خورد وبعد رفت در خونه غوله رو زد.
غوله گفت :کیه کیه در میزنه در منو
محکم می زنه؟
بردیا گفت :منم منم بردیا ،اومدم به
جنگت ای غول سیاه،
اومد که دست غوله رو بگیره و پرتش
کنه ،یهو دید دست غوله محکمه ونمی
تونه پرتش کنه .
فرداش رفت یک کاسه پر شیر خورد،
اما باز نتونست غول رو شکست بده
پس فردا رفت یک عالمه عسل و
خوراکی های مفید خورد بعدش حسابی
قوی شد و تونست تموم بچه هایی رو
که غوله زندانی کرده بود آزاد کنه و
خود غوله رو شکست بده

پسره رو گرفت و گربه دم سگه رو
گرفت و موشه دمه گربه رو گرفت و
با هم کشیدند  ( .بیا بیا بیرون بیا  ،از
دل خاک بیرون بیا  ،با این تکون یا این
تکون بیرون بیا  ،بیا بیا بیا  ) .....ولی باز
هم نشد .
موشه یه فکری به سرش زد  .شروع
کرد به کندن زمین همه با تعجب به
هم نگاه می کردند  .موشه هی کند و
هی کند و یه هو بیرون اومد و گفت
حاال دیگه حاضره  .همه به هم یه نگاه
کردند و پیر مرد برگهای چغندر رو
گرفت زن کشاورز شال کمر پیرمرد رو
گرفت پسره لباس مادرش رو گرفت و
سگه شلوار پسره رو گرفت و گربه دم
سگه رو گرفت و موشه دمه گربه رو
گرفت و با هم کشیدند  ( .بیا بیا بیرون
بیا  ،از دل خاک بیرون بیا  ،با این تکون
یا این تکون بیرون بیا  ،بیا بیا بیا ) .....
و ناگهان چغندر قند بزرگ از دل خاک
بیرون اومد  .همه از خوشحالی فریاد
کشیدند و شادی کردند و به هوش
موشه آفرین گفتند .
زن کشاورز گفت من هم یک شام
خوشمزه با این چغندر آماده میکنم و
اون روز همه اونها با خوشحالی به خانه
پیرمرد رفتند و از یک شام خوشمزه
لذت بردند .
وسایل الزم
چوب بستنی -چسب چوب -ماژیک های
رنگی یا گواش -مهره های تزیینی -نخ
کنفی -مقوا -کاتر
ابتدا رنگ فرشته را انتخاب کنید و با توجه به
رنگ مدنظرتان چوب بستنی ها را با گواش
رنگ کنید ،بعد از اینکه رنگ آن ها خشک
شد طبق عکس چوب بستنی ها را بچسبانید
تا شکل یک فرشته شوند.
اگر الزم است برای درست کردن دست
های فرشته ،چوب را با کاتر نصف کنید.
بال های فرشته را با مقوا یا روزنامه درست
کرده و به پشت آن بچسبانید .برای درست
کردن سر فرشته ،از یک مهره چوبی بزرگ
استفاده کنید و نخ آویز را از داخل مهره رد
کرده و به پشت فرشته بچسبانید .در آخر هم
می توانید با مهره ،روبان یا هر وسیله دیگری
که دوست دارید کاردستی تان را تزیین
کنید.

حیله گری روباه و زیرکی لک لک
روباه با حرف های خوبی که به
بقیه حیوانات می زد ،اعتماد آن ها
را به دست می آورد و قبل از بازی
آن ها را گول می زد.
یک روز روباه ،لک لکی را دید .با
لک لک مانند یک دوست خوب و
صمیمی رفتار کرد و خیلی زود لک
لک را برای یک مهمانی دعوت
کرد و لک لک نیز با خوشحالی
دعوت روباه را قبول کرد.
روز مهمانی ،لک لک به خانه روباه
رفت .روباه به لک لک گفت :من
نمی توانم به قول خودم عمل کنم
و یک مهمانی برایت بگیرم و فقط
میتوانم سوپی برای غذا تهیه کنم.
روباه کاسه سوپ را از آشپزخانه
آورد اما کاسه کوچک با سوپ

کمی که در آن بود باعث تعجب و
ناامیدی لک لک شد.
لک لک بیچاره با نوک بلندش
نتوانست سوپی بخورد ،اما روباه به
راحتی کاسه سوپ را لیسید و تمام
سوپ را خورد .لک لک فقط می
توانست با نوک خود ،سوپ را لمس
کند .روباه از لک لک پرسید :سوپ
چطور است؟ سوپ دوست نداری؟
لک لک گرسنه گفت :سوپ خیلی
خوبیه اما معده ام درد می کنه.
روباه هم به لک لک گفت :متأسفم.
لک لک دوباره گفت :عزیزم اینجوری
نگو من حال خوبی ندارم و از این

پذیرایی نمی تونم استفاده ای کنم.
لک لک بعد از تشکر از روباه و
دعوت او برای شام به خانه اش
رفت .روباه به خانه لک لک رفت و
لک لک بعد از سالم و احوالپرسی،
سوپی را در شیشه ای باریک و
بلند برای خودشان آورد .لک
لک به راحتی با نوک بلند خود می
توانست سوپ را بخورد اما روباه
نمی توانست .وقتی لک لک سوپ
را خورد از روباه پرسید :سوپ
خوبی بود؟
روباه با یادآوری سوپ خودش
شرمنده شد و گفت :من بهتره برم،
دل درد دارم و نمی تونم بمونم.
و روباه شرمنده شده ،خانه لک لک
را ترک کرد و به خانه خودش رفت.

حه
صف
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ده تا جوجه
رفتن تو کوچه
یکی شون دوید دنبال دونه
نه تای دیگه باقی میمونه
از نه تا جوجه
یکی شون اومد پیش مرغابی
مرغابی شب ها ،کجا می خوابی؟
اگر بشماری ،دونه به دونه
هشت تای دیگه ،باقی می مونه
از هشت تا جوجه
یکی شون دوید ،رفت اون گوشه
توی قفس ،آقا خرگوشه
هر کی ندونه ،مرغه می دونه
هفت تای دیگه ،باقی می مونه
از هفت تا جوجه

از شش تا جوجه

یکیشون پرید رو پای هاپو

پیشی که اومد ،همه ترسیدن

گفت :آهای هاپو!

این ور دویدن ،اون ور دویدن

چی میگی؟ بگو!

یکیشون دوید داخل خونه

وسط حیاط ،کنار لونه

شش تای دیگه ،باقی می مونه

پنج تای دیگه ،باقی می مونه

از پنج تا جوجه
یکی شون به یک ،ببعی رسید
که چوپونه داشت ،پشماشو می چید
همون جا ایستاد ،پیش چوپونه
چهارتای دیگه ،باقی می مونه
از چهار تا جوجه

یکی شون اومد ،پیش االغه

به االغه گفت- :دماغت چاقه؟

سواری دادن ،برات آسونه؟

ازچهارتا جوجه

سه تای دیگه ،باقی می مونه
از سه تا جوجه
یکی شون اومد نزدیک بزی:
حالت چطوره ،آی خاله قزی؟توی چمن و شبدر و پونه
دوتای دیگه ،باقی می مونه
از دو تا جوجه

یکی شون اومد ،پیش دختره

-خانوم خانوما ،شیر دوشیدی؟

به من هم میدی؟

از دو تا جوجه ،تنها یه دونه
روی علف ها ،باقی می مونه

جوجه تنها ،رفت توانباری
گفت :آقا اسبه!

از تو انباری ،خبری داری؟
اسبه گفت :آره!

نه تا جوجه ،توپول و موپول ،توی انباره
جوجه ها همه بیرون اومدن
حاال دوباره ده تا شدن

نگارنده :منوچهر احترامی

اذان مغرب
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مالى به برادرانشان

روز

اذان صبح

طلوع آفتاب

اذان ظهر

غروب آفتاب

ب
بخشندگی آدمی او را محبوب مخالفانش میکند و خلش او را

میزان الحکمه ،باب صفات ّ
الشیعه

سرلشکر سلیمانی در نامهای خطاب به روحانی:

بیانات ارزشمندتان نسبت به رژیم صهیونیستی مایه افتخار است
به گزارش میالد الرستان به نقل از
خبرگزاری مهر ،در پی اعالم موضع قاطع
حسن روحانی در قبال اظهارات سلطه
طلبانه و تهدیدات و زیادهخواهیهای
مقامات آمریکایی و صهیونیست ها ،سردار
سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
پیامی از سخنان عزتمندانه ریاست محترم
جمهوری اسالمی ایران قدردانی کرد.
متن پیام فرمانده نیروی قدس سپاه به این
شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
برادر بزرگوار جناب آقای روحانی ریاست
محترم جمهوری اسالمی ایران
سالم علیکم

آنچه از فرمایشات حضرتعالی در رسانهها
منعکس شد ،مبنی بر اینکه اگر نفت جمهوری
اسالمی ایران صادر نشود ،تضمینی برای صدور
نفت کل منطقه نمیباشد و بیانات بسیار
ارزشمندی که در موضع جمهوری اسالمی ایران

نسبت به رژیم صهیونیستی فرمودید ،مایه
مباهات و افتخار است.
حقیر به عنوان سرباز والیت و این ملت
سرفراز و با همه جان به حضور جنابعالی
عرض میکنم :این همان دکتر روحانی
است که ما شناخت داشتیم و داریم و
می بایست باشد ،شما با سخنان حکیمانه
ارزشمند و قدرتمندانه خودتان رهبر عزیز،
ملت بزرگوار ایران اسالمی و مسلمانان
جهان را سرافراز کردید.
دست شما را برای ایراد این سخنان به
موقع ،حکیمانه و صحیح می بوسم و برای هر
سیاستی که مصلحت نظام اسالمی باشد در
خدمت هستیم.
برادرتان قاسم سلیمانی

رئیس شورای اسالمی شهر الر در دیدار با رئیس دادگستری و دادستان الرستان:

مسئولین باید با عمل به وعده ها ،زمینه امیدواری مردم به نظام را فراهم کنند
به گزارش میالدالرستان به نقل
از روابط عمومی شهرداری الر؛
به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه
قضاییه ،محمدرضا قنبرنژاد شهردار
الر به همراه عبداله محبی رئیس
و اعضای شورای اسالمی شهر الر
با رئیس دادگستری و دادستان
الرستان دیدار کردند.
در این دیدار ،محبی رئیس شورای
اسالمی شهر الر ،ضمن تبریک
گرامیداشت هفته قوه قضائیه و
سالروز شهادت آیت ا ...دکتر بهشتی و  72تن
از یاران حضرت امام خمینی (ره) ،گفت :انشاا...
بتوانیم در مدت زمان خدمتگزاری کاری کنیم
که رضایت خداوند و مردم را به همراه داشته
باشد؛ این امر میسر نمی شود مگر با تعامل بین
مسئولین و دستگاه های اجرایی.
محبی ،با تاکید بر فرمایشات مقام معظم
رهبری در رابطه با امیدوار کردن مردم نسبت
به نظام گفت :باید ما مسئولین این زمینه را
فراهم کنیم و این اصل با عمل به وعده ها
تحقق می یابد.
وی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد:
مجموعه شهرداری و شورای پنجم با این هدف

و انگیزه برنامه های خود را تدوین نموده است.
در ادامه ،محمدرضا انصاری رئیس دادگستری
الرستان ،کار قضایی را به مراتب سخت تر و
مهمتر از دیگر مشاغل دانست و خاطر نشان
کرد :این کار از نظر جسمی و روحی واقعاً جزء
مشاغل سخت محسوب می شود.
رئیس دادگستری الرستان ،با بیان اینکه
رسیدگی به امور مردم در این شرایط مهم
اقتصادی و اجتماعی جامعه بسیار دشوار است،
گفت :همکاران ما در دستگاه قضا با برخورد
خوب با ارباب رجوع ،رعایت حقوق شهروندی
و صحه صدر ،درکمترین زمان و با بهترین
کیفیت مسائل و مشکالت مردم را حل و فصل

می کنند.
وی خرسندی و متانت مردم الر را
مثال زدنی توصیف کرد و افزود :به
حمد ا ...مردم الرستان ،مردمی فهیم،
صبور و نجیب هستند که این امر
موجب شده الرستان از لحاظ مسائل
امنیتی در جایگاه مناسب قرار گیرد.
انصاری ،دادگستری الرستان را از نظر
شاخصه معین یکی از دادگستری های
برتر در استان نام برد و افزود :هر چند
برخی از رسیدگی ها مورد اعتراض
قرار می گیرد ،ولی باز هم از دید دادگاه تجدید
نظر نسبت به دادگستری های دیگر ،از صالبت
خاصی برخوردار هستیم.
محمدرضا انصاری ،با بیان اینکه مشکالت
موجود در جامعه باعث سرازیر شدن پرونده
های متعددی به دستگاه قضاء می شود ،افزود:
وجود مدیران توانمندی همچون شما انگیزه ی
ما را برای کار دو چندان می کند.
در ادامه شهردار و هیئت همراه با سید ابراهیم
مرتضوی دادستان الرستان نیز دیدار کردند.
در این دیدار ،پیرامون تعامل هرچه بیشتر شورا
و دستگاه قضا در خصوص رفع ناهنجاری های
موجود بحث و تبادل نظر شد.

جبهه اصلی نبرد استکبار با انقالب اسالمی« ،جبهه اقتصاد» است
به گزارش میالدالرستان و تسنیم به نقل از
روابط عمومی سپاه ناحیه احمدبنموسی(ع)
 ،سرهنگ مرتضی خسروانی در گردهمایی
توانمندسازی فرماندهان بسیج شرق شیراز،
اظهار داشت :جبهه اصلی نبرد دشمن با انقالب
اسالمی ،جبهه اقتصادی است.
وی گفت :از زمان آغاز و شکلگیری انقالب،
استکبار جنگ خود را در تمامی جهات شروع
کرد و حال با ناکامی در عرصههای نبرد سخت،
تمام توان خود را در جبهه اقتصادی ،فرهنگی
و در حال حاضر جبهه اقتصادی متمرکز کرده
است و مردم و مسئولین باید هوشیار باشند.
فرمانده سپاه احمدبنموسی(ع) با بیان اینکه
مردم ما بیش از هر زمان دیگری در جنگ نرم
دشمن قرار دارند ،افزود :با مدیریت اسالمی
و تبدبل کردن تهدیدات به فرصتها توام با
وحدت در جامعه میتوان از مشکالت کشور به
ویژه مسائل اقتصادی عبور کرد.
وی خاطرنشان کرد :در اوایل انقالب کشور

عالوه بر مشکالت اقتصادی با جنگ سخت در
مرزهای غربی و مشکالت امنیتی که منافقین
در درون کشور به وجود آورده بودند نیز مواجه
بود که به حول و قوه الهی توانستیم از آن همه
مشکالت مقتدرانه عبور کنیم.
خسروانی افزود :در حال حاضر با مدیریتی
صحیح و با برنامهریزی و وحدت در جامعه
میتوان در جبهه اقتصادی بر دشمن فائق آئیم
و مدیران باید سعی کنند مشکالت مردم را قبل
از اینکه به مطالبه عمومی مردم تبدیل شود
شناسایی و رفع کنند تا برای دشمن زمینه
اینکه عوامل خود را وارد کرده و مطالبات به
حق مردم را منحرف کند ،نداشته باشد.
وی به نکات مدیریتی امام علی(ع) در
نهجالبالغه اشاره کرد و گفت :امیرالمومنین
علی(ع) درباره مدیریت به نکاتی ظریفی از
جمله اندیشه قبل از کار ،عدم غفلت در کار
و برنامهریزی ،عدم استفاده از سست عنصرها،
سعه صدر مدیران و آرامش و نرم خویی در

برخورد با مراجعهکنندگان تاکید داشتهاند.
وی خطاب به فرماندهان گفت :فرماندهان باید
با الگوگیری از امیرالمومنین علی(ع) در مدیریت
از همه ظرفیتهای بسیج مردمی در جهت حل
مشکالت مردم گام بردارد و از ظرفیت بصیرت
مردم در خنثی سازی توطئههای مردم نیز
نهایت استفاده را ببرند.

اردوهای جهادی با هدف پیگیری مشکالت مردم،
اولویت بسیج رسانه در شهرستانها
به گزارش میالدالرستان و تسنیم بهنقل از
روابط عمومی بسیج رسانه استان فارس ،رضا
جاویدی در مراسم افتتاح کانون بسیج رسانه
شهید درستکار شهرستان مرودشت ،اظهار
داشت :تکیه بر ظرفیتهای داخلی کشور و
توجه به فرامین مقام معظم رهبری و حفظ
وحدت و انسجام ملی همه توطئههای دشمنان
نظام و انقالب را خنثی میکند.
وی گفت :امروز شاهد هستیم معاندین و ضد
انقالب در فضای مجازی نقش دلسوزانه برای
مردم بازی کرده در حالی که پس از پیروزی
انقالب اسالمی تاکنون بیش از  17هزار نفر
از مسئوالن و مردم بیگناه و مظلوم کشور
توسط گروهک تروریستی منافقیق به شهادت
رسیدهاند.
جاویدی ،افزود :توجه به نیازهای مردم باید
دغدغه مسئولین باشد و امروز خبرنگاران
میتوانند با قلم خود صدای رسای محرومین و
مستضعفین باشند و در کنار مسئولین به بیان
دستاوردهای انقالب اسالمی بپردازند.

مدیر کانون بسیج رسانه شیراز ،با بیان اینکه
یکی از رسالتهای خبرنگاری پیگیری مشکالت
به حق مردم در فضایی آرام همراه با نقد
منصفانه است افزود :باید طوری عمل کنیم که
مرجع کسب اخبار و رویدادها در جامعه جراید و
خبرگزاریها باشند نه اینکه شاهد نشر اکاذیب
و اتفاقات خالف واقع در فضای مجازی توسط
ضد انقالب باشیم که موجب ایجاد التهاب در
جامعه شود.
جاویدی ،افزود :بسیج رسانه همراه با مسئولینی
که دغدغه خدمت به مردم را دارند ،خواهد
بود اما در کنار انعکاس اقدامات صورت گرفته
باید درد دل مردم را شنید و با اتحاد و همدلی
نسبت به رفع مشکالت آنان اقدام کرد.
وی تصریح کرد :استکبار جهانی و در راس آن
آمریکا با حمایت و تقویت رسانههای ضد انقالب
تالش دارد به نا آرامیها و مشکالت اقتصادی
کشور که خود عامل آن است ،دامن زده و از این
فضای به وجودآمده به اهداف خام خود برسد،
اینجاست که باید بگوییم آمریکا هیچ غلطی

نمیتواند بکند.
رئیس هیئت اندیشهورز بسیج رسانه استان
فارس ،برگزاری اردوهای جهادی در مناطق
محروم استان به منظور پیگیری مشکالت
مردم را یکی از وظایف مهم کانون بسیج رسانه
در شهرستانها برشمرد و افزود :امیدواریم با
همراهی مسئولین بتوانیم در بیان منطقی
خواستهها ،شاهد برطرف کردن مشکالت مردم
به ویژه محرومین ومستضعفین باشیم.
جاویدی ،همچنین با اشاره به ویژگیهای
خبرنگار از منظر مقام معظم رهبری بیان کرد:
کسی که قلم به دست میگیرد باید تقوا ،صداقت،
عفاف و انصاف نسبت به دیگران داشته باشد.
وی گفت :بسیج رسانه استان فارس به عنوان
نخستین سازمان بسیج رسانه تشکیل شده در
کشور است که با برنامهریزی و هدفگذاری
در حال راهاندازی کانونهای بسیج رسانه
بوده که بهزودی شاهد آغاز فعالیت در تمامی
شهرستانهای استان پهناور فارس خواهیم بود.

زند فرزندا نش هم منفور میسازد.

دستور مهم رهبر معظم انقالب به رئیس جمهور درباره بازار سکه و ارز
به گزارش ميالد الرستان به نقل از فارس،
منابع آگاه از نامه مهم رهبر معظم انقالب
به حسن روحانی رئیس جمهور در خصوص
مسائل به وجود آمده در بازار سکه و ارز
خبر دادند.
براساس این گزارش رهبر معظم انقالب،
در این نامه که خطاب به رئیس جمهور

نوشته شده است ،ضمن ابراز نگرانی از
اخبار منتشر شده درخصوص واگذاری
ارز و سکه در ماه های اخیر و ابهاماتی که
در افکار عمومی ایجاد کرده است دستور
فرمودند؛ ضمن رسیدگی به موضوع گزارش
دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال شود.

اشتغال  ،راز ماندگاری مردم در روستاها است
به گزارش میالد الرستان به نقل از ایسنا،
اسماعیل تبادار در همایش بزرگداشت روز
دهیار و تجلیل از دهیاران نمونه استان فارس،
گفت :شوراها رهآورد بزرگ نظام جمهوری
اسالمی برای مشارکت مردم در ارکان مدیریتی
و خدماتی است.
او دهیاران را یاریدهنده روستائیان دانست و
در عینحال تاکید کرد که دهیار باید مدیری
کامل باشد ،زیرا هرچه مسئولیتها از ستاد به
صف منتقل میشود ،کار دشوارتر خواهد شد.
استاندار فارس ،شرایط کنونی را مشکلترین
دوران نظام مدیریتی در کشور دانست و گفت:
امروز و در عرصههای دشوار هنر مدیریتی
افراد در ابعاد مختلف جلوخهگر میشود؛ امروز
میتوان تفاوت بین سره و ناسره را در عرصهی
مدیریتی شناخت.
تبادار ،با قدردانی از مدیرکل امور شوراها و
روستاهای استانداری فارس ،گفت :اعضای
شورای روستا و دهیاران استان فارس نگاهی
ژرف به مدیریت کشور دارند و کامال بر شرایط
آگاه و واقف هستند.
استاندار فارس ،همچنین گفت :امروز در
مناطق فرامرز ایران ،افراد مدعی حقوق بشر؛
که در نگاه و گفتار و کردارشان مولفهای برآمده
از حقوق بشر وجود ندارد؛ به خیال خود عزم
خود را جزم کردهاند که برای جمهوری اسالمی
ایران مشکل ایجاد کرده و با نیت خودشان
سقوط این نظام را رقم بزنند.
تبادار ،با تصریح اینکه ایران و نظام اسالمی از
بدو پیروزی نظام اسالمی تاکنون بحرانهای

عدیدهای را پشت سر گذاشته ،گفت :اگر
درایت و تدبیر مدیران باشد ،مردم زیاد توفیری
نکردهاند ،ما نیازمند همسایگی بیشتر ،گفت و
گوی بیشتر و شنیدن بیشتر حرفهای مردم
داریم.
استاندار فارس ،تصریح کرد ،اگر مردم صداقت
را در گفتار ،نگاه و کردار مدیران ببینند همواره
همراه بوده و هستند ،گفت :امروز دهیاران
بهعنوان پایینترین رده مدیریتی جامعه نقشی
مهم در این زمینه عهدهدار هستند.
تبادار ،با بیان این که دهیاری در وهله اول
پایداری و توسعه روستا را باید مد نظر قرار
دهد ،امرار معاش و فراهم شدن بسترهای
زندگی روستایی را اصلی مهم توصیف و اضافه
کرد :اولین موضوع مد نظر دهیاران اشتغال
است ،اینکه چگونه ماندگاری مردم در روستا
معنا پیدا میکند.
استاندار فارس ،با یادآوری اینکه در ابتدای
شکلگیری دهیاریها ،تصور این بود که
دهیار باید کوچهها را آسفالت کرده و میدان
بسازد ،گفت :دهیار باید نگاه ژرفی به معیشت
و اشتغال روستائیان داشته و زمینههای الزم را
فراهم کند.
تبادار ،با هشدار نسبت به واقعیت که امروز
بحران آب رسیده است ،خاطرنشان کرد:
جهادکشاورزی میگوید که ما مددکار کشاورز
بودهایم و نمیتوانیم در این شرایط با کشاورز
مقابله کنیم!! اما اصال مقابله با کشاورز نیاز و
مد نظر نیست؛ مدیریت کار مد نظر قرار دارد.
استاندار فارس ،لزوم همراهی تمام مدیران و

مسئوالن دستگاههای اجرایی مختلف را برای
عبور از شرایط دشوار کنونی مورد تاکید قرار
داد و گفت :اگر امروز کشاورزان نمیتوانند برنج
بکارند ما میتوانیم محصول جایگزین برای آنان
مد نظر گرفته و حمایت کنیم.
تبادار ،با اشاره به لزوم توسعهی فعالیتهای
اشتغالزای مختلف در روستاها ،تاکید کرد که
شرط کافی برای فعالیت روستائیان وجود بازار
مناسب برای محصوالت تولیدی و خدمات ارائه
شده است.
استاندار فارس ،گفت :از بدو تشکیل شورا در
روستاها تاکنون  ۲۰هزار میلیارد تومان تزریق
شده که  ۱۵هزار میلیارد تومان آن در دولت
تدبیر و امید بوده است .این مسئولیت ما را
بیشتر میکند ،باید بر مشارکت مردم تاکید
کرد.
تبادار ،با اشاره به لزوم حضور دهیاران در
شورای اداری شهرستانها ،گفت :حضور
دهیاران آشنایی آنان با سیاستهای دولت و
همراهی بیشتر را بهدنبال دارد.

 ۸۰درصد سهم از دست رفته بازار اصناف ،در جیب فروشگاههای آنالین
به گزارش میالدالرستان به نقل از
خبرگزاری تسنیم  ،شاید برای اینکه
بگوییم زنگ خطر برای اصناف به صدا
درآمده است اندکی دیر باشد زیرا سرعت
بروز تغییرات در جامعه و در فضای حقیقی
و مجازی به قدری زیاد است که دیگر
نمیتوانیم با آن مقابله کنیم.
اگر نگاهی بر صنوف متعدد در استان فارس
و شیراز بیاندازیم درمییابیم که بزرگترین
مشکل این واحدها سنتی بودن و تکیه بر
فروش سنتی است ،اما برای اینکه صنوف
بتوانند در بازارهای جدید حضور یابند و
فعالیت کنند چه باید کرد؟ این سوالی است
که در اینگزارش به آن پاسخ خواهیم داد.
اتحادیهها و اصناف تا حدودی با یک سری
مشکالت مواجه شدهاند و گسترش فضای
ارتباطات و توسعه تکنولوژی اصناف را
تحتالشعاع قرار داده است.
همسو شدن با تکنولوژی گرهگشای
مشکالت صنوف سنتی
خسرو فروغان ،معاون اتاق اصناف مرکز
فارس ،درباره سابقه تاریخی صنوف،
گفت :اصناف به دلیل فعالیت اقتصادی و
نقشآفرینی در مسائل سیاسی در بسیاری
از موارد تاثیرگذار بودند؛ اما در حال حاضر
اصناف مورد نظارت دستگاههای امنیتی قرار
گرفتهاند و امروزه دستگاههای مختلفی بر
رفتار این قشر نظارت میکنند به طوری که
بخشی از تصمیمگیریها در حوزه اصناف
توسط دستگاههای مختلف انجام میشود.
فروغان ،در خصوص وجود استارتاپها و ایجاد
رقابت با صنوف ،عنوان کرد :حاکم بودن تفکر
سنتی در پیکره اتاق اصناف و اتحادیه ها از
مشکالتی است که تشکلهای صنفی و اتاق
اصناف با آن دست و پنجه نرم میکنند و این
در حالی است که کسب و کارها به سمت
آنالین و استارتاپی رفته است.
وی افزود :با توجه به تغییراتی که در کسب
و کارهای نوین رخ داده است این نوع کسب
و کار رقیب جدی برای کسب و کارهای
سنتی است و این در حالی است که اصناف
فارس در بخش نوآوری موفق نبودهاند.
فروغان با بیان اینکه بر اساس آمار 80
درصد سهمی که کسبه از دستدادهاند
مربوط به فروشگاههای آنالین بوده و تنها
 20درصد مربوط به فروشگاههای زنجیرهای
است ،گفت :ارزش بسیاری از استارتاپهایی

که در حال فعالیت هستند ارزش بالغ بر
 1300میلیارد تومان است.
وی گفت :اگر فروشگاهها و مغازهها فعالیت
خود را به صورت سنتی ادامه دهند بدون
شک در آیندهای نه چندان دور به بنبست
میخورند اما همسو شدن این واحدها
با کسب و کارهای نوین و به کارگیری
تکنولو ِژی میتواند گرهگشای این بخش
باشد.
فروغان ،درباره تاثیرگذاری صنوف در اقتصاد
با بیان اینکه اصناف دارای بیشترین تداول
سرمایه هستند ،بیشترین گردش مالی در
بخش اصناف و اتحادیهها رخ میدهد و
اصناف سیبل اول اقتصاد به شمار میآیند،
گفت :تمام تولیدکنندگان و واردکنندگان
کاالی خود را از طریق اصناف و اتحادیهها
به فروش میرسانند و اصناف محلی برای
تحمیع تولیدکنندگان و واردکنندگان است.
در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد واحدهای
مجازی و آنالین در اختیار نیست زیرا تعداد
کمی از این واحدها دارای پروانه کسب
هستند ،تعدادی از آنها با اخذ نشان اعتماد
مشغول به فعالیت هستند و در کنار آن برخی
از فروشگاهها نیز به صورت نیمهمجازی و با
راهاندازی پیجهایی در فضای مجازی اقدام
به فروش بخشی از اجناس خود به صورت
آنالین و غیرحضوری میکنند.
بیشتر فروشگاههای آنالین و مجازی که مردم
فارس از آن خرید میکنند مربوط به خارج
از استان است و سهم درآمد فروشگاههای
آنالین فارس در برابر فروشگاههای مجازی
کشور  2درصد در برابر  98درصد است و این
یعنی  98درصد پولهایی که مردم فارس به
فروشگاههای آنالین میپردازند به خارج از
استان میرود.

عدم نظارت بر بخش عرضه سبب ایجاد
هرج و مرج در بازار میشود
جواد رزمی ،نایب رئیس اتحادیه
نمایشگاهداران اتومبیل شیراز ،بیان کرد:
اصناف قدیمی که به صورت سنتی در حال
فعالیت هستند هنوز نتوانستهاند خود را با
تکنولوژی همراه کنند و از تکنولوژی روز
عقب ماندهاند.
وی بیان کرد :از سوی دیگر با توجه به
مشکالتی که در بخش اصناف وجود دارد
و تغییر مداوم مقررات کسب و کارهایی
که پایه و اساس فعالیت خود را بر فضای
مجازی و اینترنت گذاشتهاند چندان موفق
نبودهاند به عنوان مثال بیشتر کسب و
کارهای مجازی از طریق تلگرام انجام میشد
که فیلتر شدن آن تمام این کسب و کارها
متضرر شدند.
رزمی با بیان اینکه عرضه و تقاضا در مسائل
مختلف با هم تفاوت دارد و با یک بررسی
متوجه میشویم که بخش عرضه از عدمنظارت
دقیق رنج میبرد ،عنوان کرد :در برههای از
زمان شاهد بلوکه شدن بعضی از محصوالت
مانند خودرو در بازار هستیم و به تبع به دلیل
نظارت ضعیفی که در بخش عرضه وجود دارد
قیمتها افزایش پیدا میکند و در ادامه شاهد
یک هرج و مرج در بازار هستیم بنابراین
دولت باید در جهت کنترل بازار نظارت بر
بخش عرضه را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه حفظ حریم تجاری به این
معنا است که در محدود مشخصی نباید
صنوف همسان در کنار هم فعالیت کنند،
بیان کرد :کسب و کارهای سنتی عالوه بر
همسو نبودن با تکنولوژی با مشکالتی مانند
عدم حفظ حریم تجاری نیز روبهرو هستند.
گزارش از علیرضا پرنیان

