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کد دار شدن راه آهن شیراز -جهرم  -الرستان-
بندرعباس
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گزیده سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی در
دیدار با دانشآموزان و دانشجویان

تجهیز درمانگاه تامین اجتماعی الرستان
به آمبوالنس پیشرفته

در یوم اهلل  13آبان؛
خروش مرگ بر آمریکای مردم الرستان طنین انداز شد

قابل توجه مسئولين الرستان

در پيگيري فاضالب شهري
اقدام عاجل نماييد

آغاز ساخت پارک خانواده در شهر «خور»

پایش و مراقبت از 97
راس اسب در سطح
شهرستان

ابقاء «مقیمی»

چنــد روز قبــل آقــاي عنايتالــه رحيمــي
معــاون عمرانــي اســتانداري فــارس
بــه الرســتان ســفر كــرده و نكاتــي
را در جلســه شــوراي اداري الرســتان
مطــرح نمودنــد از جملــه كــددار شــدن
راهآهــن شــيراز  -سروســتان  -جهــرم
 الر  -بندرعبــاس و نحــوه فعاليــتفاضالبهــاي شــهري شهرســتانها و
عــدم فعاليــت ايــن مهــم در الرســتان.
وي اظهــار داشــت «بســياري از
شهرســتانها از طريــق بانــك توســعه
اســامي و تبصــره  19مــاده  27قانــون
يــا فاينانــس داخلــي ،فاضالبهــاي
شــهري را اجرايــي كردهانــد»
طبعــاً ايــن كار از طريــق اســتانداري،
فرمانــداري ،شــهرداري و شــركت آب و
فاضــاب صــورت ميگيــرد.
مســئولين نامبــرده ضــرورت دارد بــا يــك
هماهنگــي منســجم بــراي حــل بحــران
فاضــاب الرســتان اقــدام عاجــل نماينــد و
بــه شــنيدن و برخاســتن اكتفــا نكننــد تــا
شــايد ايــن مشــكل حــل شــود و گامــي
مثبــت برداشــته شــود.
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در رأس شورای
شهرستان الرستان

ادعای پامپئو:
تحریمها مردم
ایران را هدف قرار
نمیدهد

معیارهای انتخاب
بهترین ایده
کارآفرینی

همین صفحه

در یوم اهلل  13آبان؛
خروش مرگ بر آمریکای مردم الرستان طنین انداز شد

دانش آموزان الرستانی همصدا با ساير گروههاي
مختلف مردم همچون هميشه با بر پايي راهپيمايي
پرشور  13آبان فرياد مرگ بر آمریکا و اسرائیل را
سردادند و بار دیگر به آمریکای جنايتکار فهماندند
که با گذشت  40سال از انقالب اسالمی ،به
آرمانهای انقالب پایبندند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری الر ،دانش
آموز و دانشجو ،زن و مرد ،پیر و جوان ،کارگر و
کارمند با حضور خود در راهپیمایی  13آبان که
از چهارراه پیروزی آغاز و تا میدان مدرس ادامه
داشت ،خشم و انزجار خود را به سیاستهای ضد
بشری و ددمنشانه استکبار جهانی به سرکردگی
آمریکای جنایتکار ابراز کردند.
راهپیمایی کنندگان با سردادن شعارهای مرگ
بر آمریکا و مرگ بر اسراییل ،خشم و نفرت
انقالبی علیه استکبار جهانی را به نمایش
گذاشتند و با آرمانهاي امام راحل و مقام معظم
رهبري و شهدای انقالب تجديد ميثاق کردند.
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در این مراسم که فرماندار  ،معاونین  ،شهردار و
کارکنان شهرداری ،مسئولین ادارات ،روحانیون،
نیروهای نظامی و انتظامی ،خانواده های معظم
شهدا ،جانبازان ،ایثارگران و دیگر اقشار مختلف
حضور داشتند  ،حجت االسالم والمسلمین
سید مختار موسوی خرم ،امام جمعه الرستان
پیرامون این روز تاریخی و بزرگ به ایراد سخن
پرداخت و در پایان قطعنامه یوم اهلل  ۱۳آبان

انجام عملیات روکش
آسفالت و راهداری
محوری در بخش
جویم الرستان
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گفت و گو با ریاست محترم اداره اوقاف و امور خیریه الرستان
به مناسبت دهه ی وقف

قرائت شد.
اجرای سرود حماسی توسط گروه سرود طاها از
ویژه های این مراسم بود.
گفتنی است مراسم مشابهی نیز در بخش
های اوز،جویم ،بیرم ،بنارویه ،صحرای باغ و
روستاهای بخش مرکزی الرستان با شکوه هر
چه تمام برگزار گردید.
روابط عمومی شهرداری الر

صفحه8

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مزایده فروش زمین

آگهی مزایده فروش زمین

شهردار الر در نظر دارد عمليات اجراي فاز يك پارك بانوان را با اعتبار
 4/000/000/000ريال ،از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار
نمايد.لذا از كليه پيمانكاران دعوت به عمل مي آيد با توجه به موارد ذيل جهت
اخذ اسناد مناقصه به آدرس:شهرداري الر واحد امور قراردادها مراجعه نمايند.
ضمن ًا در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن :واحد امور قراردادها
 52349490آماده پاسخگويي مي باشد.
 مبلغ تضمين شركت در مناقصه  200/000/000ريال بصورت ضمانت نامه بانكييا فيش واريزي نقدي به حساب سپرده  100790329766بانك شهر
 برندگان اول تا سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنانبه ترتيب ضبط خواهد شد.
 در زمان انعقاد قرارداد  %10مبلغ پيشنهادي بعنوان ضمانت حسن اجرايتعهدات بصورت ضمانتنامه بانكي اخذ مي گردد.
 اجراي مهلت تسليم پيشنهادات مورخ  97/08/24مي باشد. تاريخ بازگشايي پاكات مورخ  97/08/26مي باشد. مدت اعتبار پيشنهادها سه ماه مي باشد. بديهي هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداري در رد يك ياتمام پيشنهادها مختار مي باشد.
 ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.اسناد مناقصه در ساعت هاي اداري از تاريخ  97/08/15تا  97/08/23تسليم
مي گردند.

شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  95/5/17-778شوراي
اسالمي شهرالر نسبت به فروش يك قطعه زمين جای کوچه به مساحت
29/93مترمربع با كاربري مسكوني به آدرس شهر قديم -خيابان فاطميه از
طريق مزايده طبق آيين نامه مالي شهرداري و شرايط زير اقدام نمايد  .لذا
كليه متقاضيان خريد زمين مي توانند پس از واريز وجه سپرده شركت در
مزايده پيشنهاد مبلغ خود را به همراه فيش سپرده به دبيرخانه شهرداري
تحويل نمايند.
-1مبلغ واريزي بابت سپرده شركت در مزايده  8/230/750ريال مي باشد كه
مي بايست فيش مخصوص واحد درآمد اخذ و به حساب شماره 100790329766
بانك شهر و يا ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر به همان مبلغ واريز گردد.
-2حداقل قيمت پايه زمين مورد نظر به ازاي هر مترمربع  5/500/000ريال جمعاً
به مبلغ 164/615/000ريال مي باشد.
-3درصورت برنده شدن و استنكاف از معامله سپرده نفرات اول تا سوم به نفع
شهرداري ضبط مي گردد.
-4شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار است و به
پيشنهادات خارج از موعد مقرر يا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-5كليه هزينه هاي آگهي ،كارشناسي و غيره كه در اثر مزايده حادث گردد به
عهده برنده مزايده خواهد بود.
-6آخرين مهلت شركت در مزايده پايان وقت اداري  97/08/24و تاريخ
بازگشايي پاكتها مورخه  97/08/26مي باشد.

شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  97/7/4-771شوراي اسالمي
شهرالر نسبت به فروش يك قطعه زمين به مساحت  264مترمربع تحت پالك ثبتي
 29/4166با كاربري مسكوني به شهرجديد  10-متري فرعي از خيابان اميركبير از
طريق مزايده طبق آيين نامه مالي شهرداري و شرايط زير اقدام نمايد  .لذا كليه
متقاضيان خريد زمين مي توانند پس از واريز وجه سپرده شركت در مزايده پيشنهاد
مبلغ خود را به همراه فيش سپرده به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.
-1مبلغ واريزي بابت سپرده شركت در مزايده  85/800/000ريال مي باشد كه مي
بايست فيش مخصوص واحد درآمد اخذ و به حساب شماره  100790329766بانك
شهر و يا ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر به همان مبلغ واريز گردد.
-2حداقل قيمت پايه زمين مورد نظر به ازاي هر مترمربع  6/500/000ريال جمع ًا به
مبلغ  1/716/000/000ريال مي باشد.
-3درصورت برنده شدن و استنكاف از معامله سپرده نفرات اول تا سوم به نفع
شهرداري ضبط مي گردد.
-4شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار است و به
پيشنهادات خارج از موعد مقرر يا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-5سند مالكيت زمين موردنظر در صورت انجام مراحل ثبتي پس از تسويه حساب
كامل در مزايده به نام خريدار انتقال مي يابد.
-6كليه هزينه هاي اگهي ،كارشناسي و غيره كه در اثر مزايده حادث گردد به عهده
برنده مزايده خواهد بود.
-7آخرين مهلت شركت در مزايده پايان وقت اداري  97/08/24و تاريخ بازگشايي
پاكتها مورخه  97/08/26مي باشد.
نوبت چاپ دوم97/08/15 :
نوبت چاپ اول97/08/09 :

نوبت چاپ اول97/08/09 :

نوبت چاپ دوم97/08/15 :

محمد رضا قنبرنژاد -شهردار الر

نوبت چاپ اول97/08/09 :

نوبت چاپ دوم97/08/15 :

محمد رضا قنبرنژاد -شهردار الر

محمد رضا قنبرنژاد -شهردار الر
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فرماندار ویژه الرستان:

آغاز ساخت پارک خانواده در شهر «خور»

رؤسای ادارات شهرستان ،به صورت مستمر
از بخش ها و روستاها سرکشی نمایند

به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه
الرستان؛ جلیل حسنی در جلسه شورای اداری
شهرستان که با حضور عنایت ا ...رحیمی معاون
عمرانی استاندرای فارس ،برگزار شد؛ افزود:
همه بایستی نسبت به قوانین اداری اشرافیت
کامل داشته باشیم تا خدایی نکرده فساد اداری
و تخلفاتی در مجموعة اداری اتفاق نیفتد ،چرا
که اگر ما قانون را رعایت کنیم و همه وظایف
و برخوردهای ما مبتنی بر قانون باشد ،اقتدار و
سالمت نظام حفظ خواهد شد و هم رضایت
مندی مردم را در پی خواهد داشت ،دیگر اینکه
از آسیب دیدگی خودمان نیز جلوگیری و نهایتاً
عدالت ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد :برای رونق بخشیدن به
وضعیت و توسعه شهرستان ،بایستی زیر ساخت
ها تقویت گردد و نظارتی کامل و مستمر بر
وضعیت اقتصادی جامعه داشته باشیم و این
موارد مورد تأکید است که همکاری و همیاری
همه دستگاه های اجرایی شهرستان می طلبد.
فرماندار ویژه الرستان ،تأکید کرد :رؤسای
ادارات شهرستان به صورت مستمر از بخش
ها و روستاها سرکشی نمایند و خواسته ها و
مشکالت مردم را از نزدیک بررسی و نسبت به
رفع آنها تالش نمایند.
وی ادامه داد :البته این مهم ،ماهیانه به اتفاق
نماینده مردم ،امام جمعه و رؤسای ادارات
سفرهای بخشی و روستایی صورت می پذیرد.
حسنی ،ادامه داد :با توجه به ایام بارندگی و
فصل زمستان از ادارات راه و شهرسازی،
شهرداری ها ،بنیاد مسکن و دیگر ادارات
خدماتی می خواهیم که نسبت به الیه روبی
رودخانه ها ،سر و سامان دادن به منازل قدیمی
در بافت فرسوده و روستاها و غیره اقدام نمایند
تا در موقع بارندگی شدید مشکلی پیش نیاید.
معاون استاندار فارس ،افزود :با توجه به اینکه
شوراهای اسالمی شهر و روستا از نهادهایی
هستند که در قانون اساسی مورد توجه قرار
گرفته اند و یکی از ارکان های تصمیم گیری
و مشورتی مادر کشور محسوب می شوند ،لذا

دستگاه های اجرایی شهرستان با شوراها تعامل
و همکاری الزم داشته باشند و در جلسات
تخصصی آنها شرکت نمایند.
حسنی ،به کارهای خوب خیرین و سرمایه
گذاران در شهرستان هم اشاره کرد و گفت:
بیشتر سرمایه گذاران و خیرین از این گله مندند
که بعضی از ادارات شهرستان پاسخ استعالمات
را به موقع نمی دهند ،لذا از دستگاه های ذیربط
می خواهیم که با خیرین و سرمایه گذاران
کمال همکاری داشته باشند و به استعالمات
آنها پاسخ مقتضی ،قانونی و در سریع ترین
زمان ممکن ارائه دهند.
وی خاطر نشان کرد :ادارات شهرستان وظایف
محوله و فعالیت های خودشان را به نحو احسن
انجام دهند و رضایت مندی مردم را فراهم
نمایند تا نیاز به نظارت فرمانداری نباشد که
البته در این خصوص بازرسی و نظارت از ادارات
بصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
وی به در پیش بودن ایام ا 13 ...آبان و هفته
وحدت هم اشاره کرد و گفت :هفته وحدت
نماد عینی و تبلور وحدت ما مسلمانان است
که رؤسای ادارات دوشادوش مردم در شهرها و
روستا ها قرار گیرند و این ایام را گرامی بدارند.
حسنی ،به هفته پدافند غیر عامل هم اشاره
کرد و گفت :پدافند غیر عامل یکی از موضوعات
مهمی است که رؤسای ادارات به آن توجه ویژه
ای داشته باشند ،چرا که اگر به این مهم توجه
خاصی شود ،می تواند از بسیاری آسیب هایی
که ممکن است ما و جامعه ما را تهدید کند،
جلوگیری شود البته بایدزیربناها و بسترها هم
روز به روز تقویت تر شود.
رییس جلسه شورای اداری الرستان ،اظهار
داشت :با توجه به در پیش بودن بارش های
سیل آسا از همین ابتدا ادارات خدمات رسان
پیگیری کنند و نگذارند که بحران به وجود بیاید
و پیش بینی و پیشگیری کنند و اگر برنامه
ریزی صحیح از قبل بشود ،یقیناً مشکلی بوجود
نمی آید و اگر هم مشکل هم باشد خیلی جزئی
خواهد بود و سعی نماییم تهدیدهای احتمالی را
به فرصت تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه بایستی اقتدار مدیران و
متولیان امور حفظ شود و عزت نفس و اعتماد
به نفسشان تقویت گردد؛ گفت :ادارات در کنار
قانون گرایی و قانونمندی ،روان سازی در امور و
رضایت مردم را نیز مورد توجه قراردهند.
حسنی ،با توجه به گستردگی و پهناور بودن و
جمعیت زیاد شهرستان و فاصله زیاد تا مرکز
استان از معاونت عمرانی استانداری فارس
خواست که به این منطقه توجه ویژه داشته
باشد تا کاستی ها و کمبودها در شهرستان
جبران شود و شاهد رشد و توسعه و پیشرفت
در شهرستان باشیم.
شرکت در مراسم ملی و مذهبی مسئولین
ادارات شهرستان نیز یکی دیگر از توصیه هایی
بود که فرماندار الرستان بر آن تأکید کرد و
گفت :رؤسای ادارات سعی نمایند در مراسم
ملی و مذهبی در کنار مردم شرکت نمایند.
پیش از این نیز دکتر عنایت ا ...رحیمی ،معاون
عمرانی استانداری فارس ،حضرت حجت
االسالم و المسلمین سید مختار موسوی
امام جمعه شهرستان ،ابوذر رنجبر دادستان
الرستان ،محمد مظفری رئیس دفتر نماینده
مردم الرستان ،خنج و گراش در مجلس شورای
اسالمی و علی محمد ابراهیمی زاده رئیس
اداره صنعت ،معدن و تجارت هم به ایراد سخن
پرداختند.
در پایان نیز از ادارات برتر شهرستان در حوزه
حقوق شهروندی و عفاف و حجاب (شرکت
توزیع برق ،بنیاد شهید ،کمیته امداد امام
(ره) ،آموزش و پرورش ،کتابخانه های عمومیو
دانشگاه علمی کاربردی) ،با اهداء لوح سپاس از
سوی فرمانداری تجلیل به عمل آمد .همچنین
از فرماندهی انتظامی الرستان و پلیس فرودگاه
بین المللی آیت ا ...آیت اللهی الرستان هم
بخاطر برقرای نظم و امنیت و کشفیات مواد
مخدر تقدیر گردید.

ابقاء «مقیمی» در رأس شورای
شهرستان الرستان

به گزارش میالد الرستان،
شورای
جلسه
سیزدهمین
شهرستان الرستان با موضوع
“انتخابات هیئت رئیسه” با حضور
علی اصغر علی پور معاون سیاسی ـ
امنیتی فرمانداری ویژه الرستان و
کلیه اعضا در دفتر شورا برگزار شد.
ابتدا عبدالرحیم مقیمی ،رئیس
شورای شهرستان ،گزارش کوتاهی
ازتالش ها و فعالیت هایی که با

همکاری اعضای شورا و با توفیقات
الهی انجام گرفته بود را ارائه داد.
رؤسای شوراهای بخش بنارویه،
شهر اوز ،شهر بنارویه ،به ترتیب
مسائل ونکاتی رابیان کردند.
مهندس علیپور ،از حضور و فعالیت
های اعضا و خدمات عبدالرحیم
مقیمی ،رئیس پیشین ،تقدیر و
نکاتی را در مورد آئین نامه اجرائی
انتخابات یادآوری کرد.

آنگاه با رأی مخفی بین  ۱۳نفر از
حاضرین ،انتخابات انجام و نتایج
زیربرای سال دوم حاصل شد و
عبدالرحیم مقیمی ازالر با ۱۳رأی
موافق به عنوان رئیس ،محمدشریف
کارگر با  ۱۳رأی موافق از بنارویه

نائب رئیس ،احمد خرمی با  ۱۳رأی
موافق از خور به عنوان دبیر و علی
رام برزین از بخش بنارویه با ۱۳
رأی به عنوان سخنگو برای یکسال
انتخاب شدند.
خبرنگار:عشرت جهاندیده

موضوع ایجاد بندر خشک در جهرم ،در حال پیگیری است
به گزارش میالد الرستان ،محمد رضا رضایی
کوچی ،نماینده مردم شهرستان جهرم در
مجلس شورای اسالمی ،بیان داشت :با توجه
به موقعیت و قابلیت های شهرستان جهرم
با را ه اندازی بندر خشک و دهکده لجستیک
در منطقه ویژه اقتصادی جهرم ،امکان توزیع،
تخلیه ،بارگیری ،نگهداری ،بازرسیهای قانونی
و خدمات ارزش افزوده برای صادرات ،واردات و
ترانزیت کاال در این منطقه مهیا می شود.

وی افزود :محقق شدن این موضوع مهم،
ضمن اینکه موجب رونق تجارت می شود،
رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را برای این
شهرستان در پی دارد.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم هم در
این مورد به ایرنا گفت :در صورت اخذ مجوز
برای ایجاد دهکده لجستیکی و بندر خشک
در جهرم ،ظرفیت اقتصادی جدیدی برای این
شهرستان و استان فارس تعریف میشود.
پیام فخرو ،افزود :به تازگی در دیداری با مدیر
کل مرکز مطالعات لجستیک وزارت راه و
شهرسازی کشور برای اخذ مجوز بندر خشک
و تبدیل انبارهای منطقه ویژه جهرم و طرح
توسعه آن به یک دهکده لجستیک بر اساس
سند آمایش مراکز لجستیک کشور ،گفت و
گو و تبادل نظر شد.
وی ،در مورد انگیزه ایجاد بندر خشک،
اظهار داشت :افزایش استفاده از کانتینر در
حمل و نقل دریایی از یک سو و رشد قابل
توجه کشتیهای بسیار بزرگ حامل کانتینر
موجب افزایش قابل توجه کاال در بندرها و در
نتیجه تراکم تردد در این مکان ها و همچنین
مسیرهای منتهی به بندرها می شود.
فخرو ادامه داد :کشورهای مختلف برای مقابله
با این چالش ،اقدام به ایجاد بندر خشک

کردند تا از این طریق ضمن کاهش تراکم
کاال در بندرهای ساحلی ،تحویل و ارسال
محمولهها ،سریع تر و آسانتر انجام شود.
بندرخشک به پایان ه ای ترکیبی در داخل
کشور و مجاور خطوط اصلی ریلی و جاده
ای مبادالتی مانند ایستگا ه های ریلی و پایانه
های جاد ه ای گفته میشود که در نزدیکی
مراکز تجمع کاال (تولید یا مصرف) بوده و
حداقل به وسیله  ۲شیوه ریل و یا جاده به
بندر ساحلی یا مرزهای فعال تجاری متصل
میشود.
موضوع ایجاد بندر خشک در ایران در سال
 ۹۳مصوب شد.
لجستیک ،بخشی از فرآیند زنجیره ای تامین
کاال و تدارکات است که انتقال و انبار کردن
موثر کاالها و خدمات مربوطه را برای فراهم
کردن نیاز مصرف کننده از مبدا تولید تا
مقصد مصرف ،کنترل ،برنامه ریزی و اجرا
می کند.
دهکده لجستیکی ،محلی است که برای
مدیریت فعالیتهای مربوط به انتقال کاال
ساخته میشود و افزون بر برخورداری از
زیرساخت های الزم ،می تواند نیازهای
خدماتی را نیز برای انجام فعالیتهای حمل و
نقلی تامین کند.
خدمات گمرکی ،امکانات مختلف ارتباطی و
الکترونیکی ،امکان تردد و رفت و آمد اتوبوسی
در داخل دهکده ،محوطههای پارک ،تخلیه
و بارگیری ،رستوران ،جایگاه سوختگیری و
کارواش ،خدمات مختلفی هستند که در یک
دهکده لجستیک ارایه می شود.
منطقه ویژه اقتصادی جهرم که یکی از پنج
منطقه ویژه مصوب در استان فارس است،
در جاده شیراز به جهرم و در فاصله حدود

 ۳۰کیلومتری شهر جهرم واقع شده است.
مطالعات جامع این منطقه ویژه در سال
 ۱۳۹۱و با هدف گسترش حوزه صنعت و
افزایش اشتغال در این منطقه آغاز شد.
این منطقه ویژه زیر نظر سازمان گسترش
و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و با گراش
تجاری  -صنعتی در قالب  ۲فاز راه اندازی
خواهد شد.
فاز نخست آن در فضایی به وسعت حدود ۷۳
هکتار و فاز دوم آن در زمینی به مساحت
حدود  ۲۶۶هکتار و در مجموع این منطقه
ویژه اقتصادی در  ۳۳۹هکتار آماده بهره
برداری خواهد شد.
در استان فارس ،در حال حاضر شیراز دارای
منطقه ویژه اقتصادی است و راه اندازی این
منطقه برای شهرستانهاي فسا و الر نیز
مصوب شده است.
منطقه ویژه اقتصادی ،محدوده جغرافیایی
مشخصی در مبادی ورودی یا در داخل کشور
است که با هدف جذب سرمایه های خارجی
و داخلی و همچنین ایجاد عرصه فعالیت های
تولیدی و تجاری برای افزایش صادرات کاال
و ارائه بهینه خدمات برای حضور فعال در
بازارهای منطقه ای و بین المللی ایجاد می شود.
از جمله مزایای منطقه ویژه اقتصادی ،صدور
مجوز ساخت و پایان کار سرمایه گذاری و
تولیدی به صورت رایگان ،تبعیت از قانون کار
مناطق آزاد تجاری و صنعتی ،ورود ماشین
آالت خط تولید و ابزار و اثاثیه بدون عوارض
گمرکی ،فعالیت گمرکی تا سقف ارزش
افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر
ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات،
خرده فروشی کاال برای اتباع خارجی و
تخفیف مالیاتی ویژه است.

به گزارش میالد
الرستان به نقل
از روابط عمومی
معاونت استانداری
و فرمانداری ویژه
در
الرستان؛
مراسمی با حضور
دکتر عنایت ا...
رحیمی معاون عمرانی استانداری فارس،
جلیل حسنی معاون استاندار و فرماندار ویژه
الرستان ،مهندس میرزایی معاون مدیر کل
دفتر فنی استانداری ،احسان طاهری معاون
برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ،علی پیروز

بخشدار مرکزی،
اعضا
شهردار،
شورای اسالمی
شهر و امام جمعه
خور ،معتمدین و
خیرین ،کلنگ
پارک
احداث
خانواده در شهر
خور الرستان به زمین زده شد.
این پارک قرار است در زمینی به مساحت
یک هکتار با اعتباری افزون بر  ۶میلیارد ریال
توسط خیر خوری با همکاری شهرداری خور
احداث شود.

تجهیز درمانگاه تامین اجتماعی الرستان
به آمبوالنس پیشرفته

به گزارش میالد الرستان به نقل از اداره کل
روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ،دکتر
اکبر امیری ،اظهار داشت :با تحویل  ٣دستگاه
آمبوالنس به درمانگاه های شهدای گمنام
ممسنی ،وطن پرست الرستان و ابن سینا
داراب ،این واحدها به جمع مراکز دارای ناوگان
آمبوالنس مدیریت درمان تامین اجتماعی

استان فارس پیوستند.
وی افزود :آمبوالنس های مذکور ،مجهز به
امکانات روز پزشکی است و نقش مهمی در
بهبود خدمت رسانی به بیمه شدگان دارند.
دکتر امیری ،تصریح کرد :بالغ بر دو میلیون
و یکصد هزار بیمه شده تامین اجتماعی در
استان فارس هستند که حدود  ۴۴درصد
جمعیت این استان را تشکیل می دهند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر  ۲۰مرکز
درمانی تامین اجتماعی در این استان به
بیمه شدگان خدمات درمانی رایگان ارائه
می دهند ،گفت :ارتقاء هتلینگ ،نوسازی و
بازسازی بخش های درمانی ،تجهیز ناوگان
آمبوالنس و حذف دفترچه های درمانی از
دیگر خدمات این سازمان طی سال های
اخیر بوده است.

انجام عملیات روکش آسفالت و راهداری
محوری در بخش جویم الرستان
به گزارش میالد
به
الرستان
نقل از پایگاه
وزارت
خبری
راه و شهرسازی،
عبدا ...قهرمانی
رییس اداره راه
وشهرسازی جویم،
در خصوص آغاز عملیات روکش آسفالت
بلغان  -کاریان اظهار داشت :در حال حاضر
عملیات روکش آسفالت روستای جویم خرده
دره حدفاصل بلغان کاریان به طول  ۴کیلومتر
و عرض  ۷متر در حال انجام است.
وی افزود :این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۱
میلیارد و  ۶۰۰میلیون ریال در حال انجام است
که با بهره برداری از این پروژه مسیر تردد مردم
روستاهای بلغان و کاریان را به مرکز بخش

جویم و شهرستان
الرستان هموار
می سازد.
رییس اداره راه
وشهرسازی جویم،
ادامه داد  :یکی
دیگر از پروژه های
در حال انجام این
اداره روکش آسفالت هرم به خرده دره به طول
یک کیلومتر است.
عبدا ...قهرمانی ،خاطر نشان کرد  :یکی دیگر از
اقدامات مهم این اداره اجرای عملیات راهداری
محوری در راه روستایی چغان است که توسط
راهداران پر تالش این اداره به طول  ۵کیلومتر
شروع شده است وبیش از  ۳۵هزار متر مکعب
خاکریزی در این محور صورت گرفته است.

اخبار کوتاه دامپزشکی الرستان::::::::::::::::::::::::::::::

پایش و مراقبت از  97راس اسب در سطح شهرستان

دکتر سروش اسدی ،سرپرست اداره دامپزشکی
الرستان ،گفت :بیماری مشمشه یک بیماری
خطرناک مسری و مشترک بین انسان و
تکسمیان( اسب) بوده که با توجه به عالقه
همشهریان به پرورش و نگهداری اسب ،می
تواند سالمت انسان را به خطر بیاندازد.
وی در ادامه اظهار داشت :در راستای اجرای
سیاست های پدافند غیر عامل ،این طرح که
با همکاری پرورش دهندگان اسب شهرستان،
در دهه اول آبانماه  ۹۷اجرا شد ،تعداد ۹۷راس
اسب ،تحت پایش و مراقبت (خونگیری) قرار
گرفتند.
دکتر خیرالنساء نوروزی ،مسئول پست
دامپزشکی اوز ،نیز گفت :در صورت مثبت
شدن نتیجه تست ،اسب بیمار به صورت انسان
دوستانه کشتار و دفن بهداشتی میگردد .ضمنا
کلیه مالکین اسبها فرم رضایت معدوم سازی

در صورت مشاهده بیماری را امضا نموده اند.
در پایان ،دکتر اسدی از همکاری و هماهنگی
مثال زدنی اسب داران و پرورش دهندگان
اسب شهرستان به منظور خون گیری و پایش
حداکثری جمعیت تکسمیان تشکر کرد.

توقیف دو دستگاه خودرو در پی عرضه غیرمجاز
مرغ زنده در بیرم

گزارش
به
میالدالرستان
به نقل از روابط
اداره
عمومی
دامپزشکی
طی
الرستان،
بازرسی و گشت
نیروهای
زنی
دامپزشکی بیرم در
سطح شهر ،دو دستگاه خودرو وانت دوره گرد
به علت فروش مرغ زنده ،توقیف گردید.
دکتر سروش اسدی ،گفت :با توجه به شروع
فصل سرما و افزایش احتمال بروز بیماری
خطرناک آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان  ،در
پی اقدامات پیشگیرانه و بازرسی های سطح
شهرستان ،متوجه عرضه غیر مجاز مرغ زنده
شدند که با همکاری نیروی محترم انتظامی
بخش بیرم ،پس از توقیف خودرو های مذکور با

متخلفین برخورد
قانونی صورت
پذیرفت.
وی خاطر نشان
طبق
کرد:
دستورالعمل
سازمان
دامپزشکی کشور،
عرضه و فروش
و ذبح مرغ زنده به هر عنوان ،تهدید علیه
بهداشت عمومی محسوب شده و خالف
مقررات سازمان دامپزشکی کشور می باشد و
با افراد خاطی بر خورد قاطع صورت می پذیرد.
وی خاطر نشان کرد :شهروندان گرامی در
صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در
حیطه دامپزشکی ،با شماره ۵۲۲۴۶۰۲۷
واحد بررسی شکایات مردمی اداره دامپزشکی
الرستان ،تماس حاصل فرمایند.

حه
ف
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حوادث و کشفیات ::::::::::::::::::::::::::::::

قاچاق در پوستین
پیشخوان در الرستان

فرمانده انتظامی الرستان ،گفت :ماموران
انتظامی الرستان در بررسی از یک
دفتر پیشخوان 1793 ،دست پوشاک
کشف کردند .سرهنگ “داوود امجدی”
افزود :قاچاقچیها با شگردهای خاص،
پوشاکهای قاچاق را به نقاط مختلف
کشور پست میکردند.
وی گفت :برابر نظر کارشناسان  ،پوشاک
کشف شده ،یک میلیارد و  ۲۲۲میلیون و
 ۳۴۰هزار ریال ارزش دارد.
امجدی افزود :در این خصوص یک نفر
دستگیر و تحویل مقام قضایی شد.

توقیف پژو پارس حامل
زعفران سرطان زا
در الرستان
به گزارش میالد الرستان ،سرهنگ “داوود
امجدي” در گفت و گو با خبرنگار پايگاه
خبري پليس ،گفت :در راستاي مبارزه با
قاچاق و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه
هاي ملي ،ماموران اداره مبارزه با قاچاق
کاال و ارز پلیس آگاهی شهرستان الرستان،
اقدام به ايجاد ايست و بازرسي محسوس و
نامحسوس در محورهاي مواصالتي كردند.
وي افزود :در اين راستا مأموران به يك
دستگاه پژو پارس مشکوک و آن را براي
بررسي بيشتر متوقف کردند.
اين مقام انتظامي تصريح كرد :ماموران
موفق شدند در بازرسي از آن خودرو۶۰ ،
كيلوگرم گياه خارجي شبيه به زعفران
سرطان زا كه قاچاق و فاقد مدارك
گمرگي بود ،كشف كنند.
سرهنگ امجدي با بيان اينكه ارزش كاالي
قاچاق مكشوفه برابر نظر كارشناسان ۳
ميليارد ريال برآورد شده و در اين خصوص
يك قاچاقچي دستگير و تحويل مراجع
قضائي شد ،اظهار كرد :نيروي انتظامي
شهرستان الرستان در راستاي مبارزه با
قاچاق كاال از هيچ تالش و كوششي دريغ
نخواهد كرد.

كشف  ۶۴راس
احشام قاچاق
به گزارش ميالد الرستان به نقل از
سرهنگ داوود
باشگاه خبرنگاران،
امجدی فرمانده نیروی انتظامی الرستان،
گفت :در پی تشدید اقدامات انتظامی
و برخورد قاطع با قاچاقچیان ،ماموران
انتظامی شهرستان الرستان مطلع شدند
شخصی با یک دستگاه نیسان قصد انتقال
احشام قاچاق به استانهای دیگر را دارد.
وی افزود :موضوع در دستور کار ماموران
قرار گرفت و با برپایی تور ایست و
بازرسی خودرو را مشاهده و برای بررسی
بیشتر آن را به مقر انتظامی انتقال دادند.
سرهنگ امجدی ،با بیان اینکه در بازرسی
از این خودرو ۶۴ ،راس احشام قاچاق
کشف شد ،تصریح کرد :در این زمینه یک
نفر قاچاقچی دستگیر و پس از تشکیل
پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل
قانونی تحویل مراجع قضائی شد.
فرمانده نیروی انتظامی الرستان ،با
تاکید بر استمرار طرحهای عملیاتی
مبارزه با قاچاق به صورت برنامه ریزی
شده ،اظهار کرد :پدیده قاچاق عالوه
بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه
ساز جرائم دیگری در جامعه میشود و
مقابله با آن یکی از اولویتهای کاری
پلیس به شمار میرود.
ابالغيه

در خصوص دادخواست خانم سوسن هژبري به
طرفيت سيد شجاع هژبري و بقيه وراث مرحوم
سيدنادر هژبري مبني بر تحرير تركه از كليه
بستانكاران و بدهكاران آن مرحوم دعوت ميشود
كه در تاريخ شنبه  97/9/17ساعت  8/30صبح
در شعبه پنجم شوراي حل اختالف فيروزآباد
واقع در فيروزآباد بلوار شهيد بهشتي كوچه 1
جهت اجراي قرار تحرير تركه حاضر شوند.
دبير شعبه پنجم شوراي حل اختالف فيروزآباد
 نرگس بصيريم/الف629/

ص

گزیده سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با دانشآموزان و دانشجویان
حضرت آیت ا ...خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی ،در آستانه  ۱۳آبان روز ملی مبارزه با
استکبار ،در دیدار هزاران نفر از دانشآموزان و
دانشجویان با تجلیل از حضور پرمعنا و عظیم
مردم در «رزمایش بینظیر ،توصیفناپذیر و
آبان
شگفتیساز اربعین» ،سه حادثهی ِ ۱۳
 ۵۷ ،۴۳و  ۵۸را نشانههایی از چالش عمیق
و مستمر ملت ایران و آمریکا خواندند و با
اشاره به شکست شیطان بزرگ در تحقق
هدف اصلی توطئههای  ۴۰سال اخیر آن
یعنی بازگشت به سیطرهی دوران رژیم
ستمشاهی در ایران ،تأکید کردند« :افول
ِ
واقعیت مورد اجماع صاحبنظران
آمریکا» به
معتبر جهان تبدیل شده اما در سوی دیگر
این چالش ،ملت ایران با انگیزه ،روحیه و کار
و تالش جوانان عزیزش ،آیندهای درخشان و
بهمراتب بهتر را در پیش دارد.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنانشان
با تبریک به همهی کسانی که توفیق حضور
در حرکت پرشور اربعین را داشتند ،گفتند:
غربیها از درک و تحلیل این پدیدهی
فوقالعاده عاجزند؛ آنها چند سال در قبال
حرکت عظیم اربعین «توطئهی سکوت» را به
کار گرفتند اما امسال مجبور شدند مقداری
به آن بپردازند ،البته با تحلیلهای خصمانه و
غلط و بالهتآمیز.
ایشان با تأکید بر اینکه سرچشمه فیاض
راهپیمایی اربعین ،غربیها و رسانههای آنها
را دستپاچه کرده است ،گفتند :رسانههای
غربی همچون رادیو انگلیس ادعای حکومتی
بودن این مراسم عظیم را مطرح کردند اما
کدام دولت میتواند  ۱۰تا  ۱۵میلیون انسان
را در مسافتی حداقل  ۸۰کیلومتری ،پیاده به
حرکت درآورد؟
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :اگر
بر فرض محال هم قبول کنیم که جمهوری
اسالمی ایران و دولت عراق عامل شکلگیری
چنین حرکت عظیمی بودهاند ،این یک
معجزه است و غربیها هم اگر میتوانند
چنین حرکت بینظیری را راه بیندازند.
حضرت آیت ا ...خامنهای تأکید کردند:
حرکت بینظیر اربعین ،جز با عشق و ایمان
و جوشندگی خون شهیدان واالمقام شکل
نمیگیرد و هیچ عامل دیگری قادر به برپایی
چنین عظمتی نیست.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه حرکت
اربعین سال به سال عظیمتر و بهتر خواهد
شد ،از پذیرایی و میهمانداری محبتآمیز
دولت و ملت عراق و شخصیتهای صاحبنظر
و سیاسی این کشور قدردانی کردند.
رهبر انقالب اسالمی« ،حمله به طبس»،
«تحریک صدام برای جنگ با ایران»،
«حملهی موشکی به هواپیمای مسافری»
و «حمله به سکوهای نفتی» ایران را
نظامی» آمریکا در
نمونههایی از «جنگ
ِ
این چالش ۴۰ساله برشمردند و خاطرنشان
کردند :یکی دیگر از تحرکات آمریکاییها در
این  ۴۰سال ،استفاده از «جنگ اقتصادی»
است و اینکه اکنون میگویند تحریمها
اقدامی جدید بر ضد ایران است ،در واقع
کاله گذاشتن بر سر خود و یا ملت آمریکا
است زیرا موضوع تحریم از ابتدای پیروزی
انقالب اسالمی وجود داشته است.
حضرت آیتاهلل خامنهای یکی دیگر از
ابزارهای آمریکا در چالش ۴۰ساله با ایران
را استفاده از «جنگ رسانهای» دانستند
و گفتند :جنگ رسانهای آمریکا به معنای
دروغپراکنی ،فتنهانگیزی ،ترویج فساد و
تحریک افراد ،از ابتدای انقالب اسالمی وجود
داشته است که البته امروز با استفاده از فضای
مجازی ،شیوههای آن جدیدتر شده است.
ایشان در جمعبندی این بخش از سخنانشان
خاطرنشان کردند :در چالش ۴۰سالهی

آمریکا و ایران ،حقیقت مهمی وجود دارد که
گاهی از دیدهها پنهان میماند و آن اینکه،
طرف پیروز در این چالش ،جمهوری اسالمی
ایران و طرف مغلوب ،آمریکا بوده است.
رهبر انقالب اسالمی در بیان دلیل این
موضوع افزودند :هدف اصلی آمریکا در چهار
دههی اخیر ،سیطرهی مجدد بر ایران بود اما
با وجود همهی تالشها و توطئهها ،نتوانسته
است به این هدف دست پیدا کند.
حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :امروز
تنها کشوری که آمریکا کوچکترین نقشی در
تصمیمات آن ندارد ،جمهوری اسالمی ایران
است و این به معنای شکست آمریکا است.
ایشان هدف اصلی آمریکا از تحریک صدام
برای تحمیل جنگ هشتساله به ایران را
شکست و بیآبرو کردن نظام اسالمی در دنیا
برشمردند و تأکید کردند :ایران در جنگهای
 ۲۰۰سال گذشته همواره شکست خورده بود
اما در جنگ هشتساله توانست طرف مقابل
را شکست دهد و یک وجب از خاک کشور به
دست بیگانه نیفتاد.
رهبر انقالب اسالمی ،هدف آمریکا از جنگ
و تحریم اقتصادی در طول  ۴۰سال گذشته
را فلج کردن و عقب نگه داشتن کشور
دانستند و افزودند :در جنگ اقتصادی نیز
آنچه اتفاق افتاده ،برخالف خواست آمریکا
است زیرا حرکت به سمت خودکفایی و تولید
در داخل ،سرعت گرفته و امروز صدها گروه
فعال از جوانان خوشفک ِر دانشگاهی ،مشغول
فعالیتها و کارهای مهمی در کشور هستند.
ایشان سپس به شرایط آمریکا در جهان
اشاره کردند و افزودند :در یک نگاه وسیعتر،
قدرت و اقتدار و هیمنهی آمریکا در دنیا ،رو
به افول و زوال است و آمریکای امروز بهمراتب
ضعیفتر از آمریکای چهار دهه قبل است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اذعان بسیاری
از سیاسیون و جامعهشناسان معتبر دنیا مبنی
بر فرسوده شدن و از بین رفتن «قدرت نر ِم»
آمریکا گفتند :قدرت نرم آمریکا به معنای
«اقناع و قبوالندن نظر خود به کشورهای
دیگر» اکنون در ضعیفترین موقعیت ممکن
قرار دارد و بهخصوص از زمان روی کار آمدن
رئیسجمهور فعلی آمریکا نهتنها ملتها بلکه
دولتهای اروپا ،چین ،روسیه ،هند ،آفریقا
و آمریکای التین نیز با تصمیمهای آمریکا
صراحتاً مخالفت میکنند.
رهبر انقالب اسالمی« ،قدرت سخت» آمریکا
در زمینههای نظامیگری و اقتصاد را نیز رو
به افول خواندند و افزودند :آنها ابزار نظامی
دارند اما به علت افسردگی ،سردرگمی و
تردید سربازانشان مجبورند از سازمانهای
جنایتکاری نظیر بلکواتر برای تحقق
اهدافشان در کشورهای دیگر کمک بگیرند.
ایشان بدهی افسانه ای آمریکا و کسری
بودجهی  ۸۰۰میلیارد دالری این کشور
در سال جاری را از نشانههای روند زوال
اقتصادی آمریکا برشمردند و خاطرنشان
کردند :آنها این واقعیات را با ظاهرسازی
و شعار میپوشانند اما در زیر این زرقوبرق،
افول اقتصادی مشهود است.
حضرت آیت اهلل خامنهای با جلب توجه
کشورهای منطقه به واقعیت افول آمریکا

افزودند :کسانی که به پشتیبانی آمریکا
حاضرند مسئلهی فلسطین را بهکلی به
فراموشی بسپارند ،متوجه باشند که آمریکا
حتی در منطقهی خودش هم رو به زوال
است اما ملتهای این منطقه و حقایق آن،
زنده و پابرجا هستند.
رهبر انقالب ،استمرار روحیهی استقاللطلبی
در جوانان ایران با هر تفکر و رفتار را از دیگر
نشانههای شکست آمریکا دانستند و افزودند:
آنها با همهی تالش امپراتوری خبری و
رسانه ای خود نتوانستهاند احساس تنفر
و روحیهی استقاللطلبی و مقاومت در
مقابل بیگانگان سلطهطلب را در جوانان این
سرزمین از بین ببرند؛ بهگونهای که نسل
جوان کنونی از لحاظ انگیزهی ایستادگی و
مقاومت اگر از نسل اول انقالب جلو نباشد
حتماً عقب نیست.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به رسوخ
روحیهی استقاللطلبی جوانان ایرانی در
کشورهای دیگر افزودند :مردم و جوانان
عراقی ،سوری ،لبنانی ،افغانستانی ،پاکستانی
و کشورهای دیگر به علت سیطرهطلبی و
اهانتهای آمریکا از آن متنفر هستند اما
مقامات آمریکایی ناتوان از درک علل این
تنفر ،آن را از چشم ما میبینند.
رهبر انقالب اسالمی در همین زمینه
افزودند :آمریکاییها ما را تهدید میکنند و
پیغام میدهند که اگر جوانان فالن کشور
به نیروهای ما یا طرفداران ما حمله کنند،
ایران را مقصر می دانیم؛ اما ما میگوییم شما
غلط میکنید ایران را مقصر میدانید بلکه
باید به اقدامات تنفربرانگیز خودتان در آن
کشورها نگاه کنید.
حضرت آیتاهلل خامنهای با یادآوری افول
آمریکا به کسانی که به سازش با آمریکا
گرایش دارند ،افزودند :بیهوده نقشهی
بیاساس و بیپایه نکشید ،زوال آمریکا یک
واقعیت است.
ایشان عوامل افول شیطان بزرگ را بلندمدت
و مربوط به عملکرد سلطهطلبانهی آن در
طول تاریخ این کشور دانستند و تأکید
کردند :بر اساس سنت الهی ،آمریکا محکوم
است که از صحنهی قدرت جهانی زایل
بشود.
رهبر انقالب پس از ترسیم اوضاع آمریکا
بهعنوان یکی از دو طرف چالش عمیق و
مستمر آمریکا-ایران خاطرنشان کردند :در
سمت دیگر این چالش میتوان بدون مبالغه
و بزرگنمایی ،نشانههای پیشرفت و قویتر
شدن را در طول  ۴۰سال اخیر مشاهده کرد.
ایشان حضور فعال صدها گروه جوان،
خوشاستعداد ،مبتکر و باهمت را در
زمینههای مختلف فکری ،عملی و فناوری،
نشانهی آشکار حرکت جدی جمهوری
اسالمی در روند استقالل صنعتی و سیاسی
خواندند و افزودند :این جوانان به فکر
رئیس شدن و وزارت و وکالت نیستند و این
پدیدهی مبارک ادامه خواهد یافت.
سخنان رهبر معظم انقالب در جمع
دانشآموزان و دانشجویان با چند توصیه به
جوانان ادامه یافت که اولین آنها فراموش
نکردن دشمنی با آمریکا بود.

ادعای پامپئو :تحریمها مردم ایران را هدف قرار نمیدهد
«مایک پامپئو» ،وزیر خارجه آمریکا
در توئیتر نوشت هدف دولت آمریکا
از احیای تحریمها این است که
حکومت ایران را به متوقف کردن
آنچه «فعالیتهای مخرب» خوانده
شده ،متقاعد کند.
ادعای وزیر آمریکایی در حالی مطرح
شده که روزنامه گاردین ،از خودداری
دولت آمریکا از تسهیل مبادله
کاالهای انسانی با ایران خبر داده بود.
روزنامه گاردین گزارش داده
دولتهای اروپایی تا کنون موفق
نشدهاند دولت آمریکا را برای معاف
کردن کاالهای انسانی از تحریمها
متقاعد کنند.
دیپلماتهای آگاه به این مذاکرات
گفتهاند اقالم انسانی مانند غذا و
دارو معموالً از تحریمها مستثی
میشوند ،اما در گذشته بانکها و
شرکتهای خارجی به دلیل هراس
از جریمههای آمریکا از تسهیل
هر گونه تراکنش مربوط به ایران
خودداری کردهاند.
طبق گزارش گاردین ،سفرای

کشورهای انگلیس ،فرانسه و
آلمان مشترکاً در ماه سپتامبر به
وزراتخانههای خزانهداری و خارجه
آمریکا رفته و از دولت این کشور
خواستهاند یک «فهرست سفید» از
اقالم مجاز برای صادرات به ایران
تهیه کند.
«فهرست سفید» بایستی شامل
دستورالعملهایی برای بانکها و
شرکتهای اروپایی در خصوص
مبادالت قانونی با ایران ،بدون
هراس از جریمههای آمریکا باشد.
ژرارد آرود ،سفیر فرانسه در

واشنگتن گفت« :انتظار ما این است
که دوستان آمریکایی ما اقداماتی
را در زمینه کاالهای انسانی انجام
دهند .البته ،کاالهای انسانی تحریم
نیستند ،ولی مسئله اینجا است که
بانکها آنقدر از تحریمها میترسند
که نمیخواهند هیچ مبادله ای با
ایران انجام دهند»
وی گفت :صرف معاف کردن این
کاالها از فهرست تحریمها هم کافی
نیست ،بلکه دولت آمریکا بایستی
یک گام پیش گذاشته و درباره
نحوه انجام این مبادالت هم توضیح

دهد.
آورد گفت :اگر درباره نحوه انجام
این مبادالت توضیح داده نشود،
بانکها کاری نخواهند کرد.
بنابراین ،ما منتظر پاسخ فنی
هستیم.
«برایان هوک» ،نماینده ویژه
وزارت خارجه آمریکا در امور
ایران ،سخنانی مطرح کرد که
نشان میدهد دولت آمریکا اقدامی
برای صادرات اقالم انسانی به ایران،
فراتر از معاف کردن آنها از تحریمها
انجام نخواهد داد.
او در جمع خبرنگاران گفت:
وظیفه ایاالت متحده نیست که
کانالهای امن را شناسایی کند .ما
وظیفه خودمان را برای مجاز کردن
فروش اقالم انسانی به ایران انجام
دادهایم .سهم ما این است .ایران
هم وظیفهای دارد برای اینکه این
مبادالت را ممکن کند .بانکها
اعتمادی به نظام بانکی ایران
ندارند .این مشکل ایران است،
مشکل ما نیست.

تحريم آمريكا يعنی تحريم همه چیز

به گزارش میالدالرستان به نقل از العالم،
دراینکه دور دوم تحریم های امریکا علیه
ایران ،آغاز شده و البته برخی از شئون
اقتصادی ایران را متاثر می کند شکی نیست
اما در اینکه حجم این تاثیرات مخرب چقدر
است؟ و در عین حال این تاثیرات به چه
میزان به معنای موفقیت ترامپ در رسیدن به
اهدافش در تحریم ایران است؟ سخن بسیار
است .تاملی در جنس تحریم هایی که پنجم
نوامبر باز گردانده می شوند و همچنین تحریم
هایی که در ماه می گذشته بازگردانده شدند
و بالخره تهدید به تحریم هایی که به عنوان
«تحریم های اضافی» از آنها یاد می شود و
آمریکا وعده تحقق انها را می دهد گویای چند
نکته کلیدی است.
اولین نکته آنکه در تحریم های موسوم به
 90روزه در حالی دالر ،فلزات گرانبها ،فوالد،
آلومینیوم و بالخره صنایع خودروسازی ایران
هدف قرارگرفت که ترامپ امیدوار بود در سایه
فشار بر «زیرساخت های ایران» حکومت ایران
به پای میز مذاکره برگردد و یا به زعم او
رفتار منطقه ای خود را تغییر دهد .در سایه
این تحریم ها اگر چه بازار ارز خارجی قدری
متالطم شد اما حاکمیت در ایران تهدید مذکور
را فرصتی اساسی قلمداد کرد تا ضمن آسیب
شناسی وضع موجود به ترمیم نقاط احتمالی
ضعف خود مبادرت کند .تغییرات سیاستی و
مدیریتی در بخش اقتصادی و بانکی نمونه ای
از این رویکرد بود.
دومین نکته آنکه کشتی رانی ،بخش مالی و
بالخره انرژی ایران هدف تحریم های آمریکا در
بخش دوم این تهدیدات قرار می گیرد این در
حالی است که برخالف دوران تحریمی گذشته،
این بار ایران در یک سوی میز و آمریکا و دیگر
دولت ها در سوی دیگر میز جنگ اقتصادی
قرار ندارند و همین امر باعث شده است تا قبل
از هر کس شخص ترامپ نسبت به کارایی و
موثر بودن تحریم هایش دچار تردید باشد .کم
نبودند هیات های اقتصادی که طی ماه های
گذشته از آمریکا روانه دیگر کشورها شدند تا
آنها را با تحریم های آمریکا هم صدا و هم
راستا کنند ،ماموریت هایی که اغلب و به جز
در چند کشور تحت سلطه آمریکا در منطقه
از ماموریت دست پر بازنگشتند .واقعیت آن
است که در این دوره ترامپ بر این نظر بود که
در سایه بازگرداندن دور دوم تحریم ها خواهد
توانست حداقل فروش نفت ایران را به صفر
برساند اما در عمل مجبور شد  8کشور را از
دایره تحریم های خود معاف کند.
سومین نکته در این خصوص آن است که
ترامپ حتی در این مرحله نیز نسبت به تاثیر
گذاری تحریم هایش بسیار ناامید است و به
همین خاطر هم هست که علی رغم تن دادن
به معافیت برخی از کشورها از مشارکت در
پروژه تحریمی خود ،راه را فراروی خود مسدود
نکرده و از تحریم هایی یاد می کند که در
صورت عدم توفیق در فلج کردن ایران و به
پای میز مذاکره کشاندن جمهوری اسالمی
آنها را عملیاتی کند .این در حالی است که

واقعا و با تحریم های جدید ،هیچ چیز دیگری
باقی نخواهد ماند که ترامپ بتواند آن را در به
زانو در آوردن ایران تجربه کند .برخالف ادعای
بشر دوستانه ترامپ ،دارو ،غذا و محصوالت
کشاورزی نیز از تحریم های آمریکایی در خال
چند ماه گذشته بی نصیب نماندند .بر این
اساس شاید تنها راه باقی مانده فراروی ترامپ
در شرایط عدم کارایی تحریم ها تحمیل جنگ
بر ایران باشد ،امری که شخص ترامپ بیش و
پیش از هر کسی نسبت به عملیاتی کردن آن
خوف دارد و به شدت نگران است که اگر آغاز
کننده چنین مساله ای باشد از سویی لزوما
پایان دهنده آن نخواهد بود و در عین حال
به نظر می رسد رییس جمهور تاجر مسلک
آمریکایی به هیچ وجه حاضر نباشد بر سر
حضور مجددش در کاخ سفید چنین ریسکی
را عهده دار شود .تجربه کارتر در مواجهه
با جمهوری اسالمی به نظر به شکلی زنده
همواره مقابل دیدگان ترامپ قرار داشته باشد.
نکته چهارم در این باره ،توجه به دالیل
ناکارآمدی تحریم های آمریکایی در ساقط
کردن جمهوری اسالمی ایران است .واقعیت
آن است که ترامپ در نظر داشت با اعمال
تحریم ها و در گامی به زعم او موثر ،مردم
ایران را در قالب ناراضیان حکومت در خیابان
ها مشاهده کند ،مقوله ای که اینک و بعد از
تحمیل حداقل شش ماه جنگ روانی حاصلی
از آن به دست نیاورده است .شاید مهم ترین
دستاورد برجام برای ملت ایران در خالل چند
سال گذشته این بود که به آمریکا بیش از
گذشته و البته به شکلی عینی و ملموس بی
اعتماد شدند .از این پس اگر چه تحریم های
آمریکا علیه ایران برخالف گذشته هوشمند
ترشده است اما از یکسو آمریکا در اعمال
تحریم هایش تقریبا تنهاست ،از دیگر سو
ایرانیان بیش از گذشته در آنچه «دور زدن
تحریم ها» خوانده می شود خبره شده اند و
از سوی سوم ،مردم ایران به این جمع بندی
رسیده اند که در جنگ اقتصادی و روانی
تحمیلی از سوی ترامپ بایستی مصمم تر از
گذشته در صحنه حاضر شوند.
کالم پایانی در این باب ،توجه به نگاه
کارشناسان اقتصادی است که معتقدند علی
االصول موفقیت تحریم ها دارای مدت زمانی
محدود و مشخص است که چنانکه در این
مدت زمان پروژه تحریم موفق نشود خود
به خود از اثرگذاری آن کاسته می شود .در
شرایط حاضر به گفته مسئولین ایرانی ،هم
حساب های ارزی ایران و هم انبارهای کاال
برای تحمل شرایط تحریم از آمادگی الزم
برخوردار است فقط می ماند اینکه ترامپ تا
چه زمانی بر تعبیر شدن رویای کودکانه اش
مبنی بر وادار کردن ایران به حضور در پای
میز مذاکره اصرارکند .تحریم آمریکا یعنی
تحریم همه چیز ،البته فقط از ناحیه امریکایی
که  40سال است در همه چیز ایران تحریم
کرده است.
ابورضا صالح

آگهی مزایده
شهرداري لطيفي در اجرای بند  11صورتجلسه شماره  13مورخ  1396/12/20شوراي
محترم اسالمي شهر لطيفي در نظر دارد  5مترمربع از زمين واقع در ضلع جنوبي ميدان
شهدا جهت استقرار دكه به مدت يكسال را از طريق مزايده عمومي به متقاضيان واجد
الشرايط واگذار نمايد.
 -1مبلغ سپرده شرکت در مزایده  1/200/000ريال مي باشد كه مي بايست به شماره
حساب  252404309418133001نزد بانك انصار به نام شهرداري لطيفي واريز و فيش
آن را ضميمه پيشنهاد تحويل امور مالي گردد.
 -2هزينه درج آگهي در روزنامه برعهده برنده مزايده خواهد بود.
 -3شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 -4قبول پيشنهادات از تاريخ درج آگهي به مدت  10روز از تاريخ نوبت دوم چاپ آگهي
مي باشد و پيشنهادهاي خارج از موعد ،تحويل گرفته نخواهد شد.
 -5به پیشنهادهای مشروط  ،مخدوش،فاقد سپرده وپیشنهادهایی که پس از مهلت
مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6سپرده برندگان اول تا سوم در صورت عدم قبول مزایده به نفع شهرداری ضبط می شود.
لذا کليه متقاضيان حداکثر تا پايان مهلت مقرر فرصت دارند جهت دريافت فرم شرکت
در مزايده به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند.
نوبت اول چاپ 97/8/9

نوبت دوم چاپ 97/8/15

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات پايان وقت اداري 97/8/26

تاريخ تشكيل كميسيون عالي معامالت و بازگشايي پيشنهادات 97/8/28
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قدردانی نتانیاهو از ترامپ
بهدلیل اعمال مجدد
تحریمها بر ضد ایران

به گزارش شبکه خبری العالم به نقل از هاآرتص،
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی
گفت:پیامد دور نخست تحریمها که در تابستان
بازگشتند «همین حاال هم احساس میشود».
در بیانیه نتانیاهو آمده است« :رئیسجمهور
ترامپ ،از شما سپاسگزارم .واقعا تحریمها باز
میگردند».
به ادعای وی ،پیامد دور نخست تحریمها که
در تابستان بازگشتند «همین حاال نیز احساس
میشود ».در ادامه این بیانیه مضحک آمده
است« :سالهاست به دنبال بازگرداندن تحریمها
بر ضد رژیم تروریست ایران بودهام که کل جهان
را تهدید میکند ... .ارزش ریال سقوط کرده،
اقتصاد ایران تحت فشار است و نتایج (بازگشت
تحریمها) روشن است».

یونیسف در مورد سقوط
یمن به ورطه قحطی
هشدار داد
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،یونیسف
اعالم کرد که سه چهارم از جمعیت  29میلیون
نفری یمن در ناامنی غذایی به سر می برند و یک
میلیون و 800هزار کودک یمنی از سوء تغذیه
و  400هزار کودک زیر  5سال در این کشور
در معرض خطر مرگ ناشی از گرسنگی هستند.
یونیسف ،همچنین یادآور شد :هر  10دقیقه یک
کودک بر اثر ابتال به بیماری های قابل پیش
بینی در یمن جان می دهد.
حدود  40درصد از این  400هزار کودک در بندر
الحدیده و اطراف آن زندگی می کنند .این بندر
در ماه های اخیر هدف حمالت ائتالف عربی به
سرکردگی عربستان قرار گرفته است .این بندر به
عنوان گذرگاه اصلی برای انتقال غذا و کمک های
بشردوستانه در نظر گرفته شده است.
براساس اعالم یونیسف ،بسیاری از خانواده های
مستقر در بندر الحدیده به دلیل حمالت هوایی
ائتالف سعودی ،امکان دسترسی به بیمارستان
ها را ندارند.
یمن از مارس  2015صحنه جنگ داخلی است.
از آن زمان به بعد ،ائتالف عربی در حمایت از
دولت مستعفی یمن ،مناطق شمالی این کشور را
که در کنترل نیروهای انصاراهلل است ،در محاصره
دارد.
آمریکا ،میلیاردها دالر سالح در اختیار عربستان
قرار داده و از ائتالف عربی حمایت های
لجستیکی و غیره به عمل آورده است.
آگهي مزايده و ابالغ

با توجه به محكوميت آقاي رسول مومني
فرزند صفر به مبلغ  135080441ريال در
حق خانم افسانه علي محمدي وفق دادنامه
شماره  97009000236165صادره از شعبه 2
اصفهان نظر به اين كه محكوم له يك دستگاه
خودروي ليفان تيپ  520مدل  1387شماره
پالك  125-53د  96رنگ سفيد شماره شاسي
 080800359را به اين اجرا معرفي و جهت
انجام مزايده قرار كارشناسي صادر و كارشناسي
قيمت خودرو را مبلغ  145000000ريال اعالم
نمودهاند لذا مراتب به محكوم عليه ابالغ تا
چنانچه اعتراضي داريد ظرف مهلت يك هفته از
تاريخ نشر آگهي مراتب به اجراي احكام حقوقي
شوراي حل اختالف فيروزآباد اعالم نمايد و
اال در صورت عدم حضور به منزله قبول نظر
كارشناسي و اقدامات اجرايي جهت انجام مزايده
ادامه خواهد يافت.
قاضي اجراي احكام حقوقي شوراي حل اختالف
فيروزآباد  -مريم چوبينه
م/الف630/
رونوشت آگهي حصر وراثت

آقاي مراد صداقت كيا داراي شماره شناسنامه
 10696متولد  1334به شرح دادخواست به
شماره بايگاني ...از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان يوسف صداقتكيا به شناسنامه
شماره در تاریخ  97/2/7در اقامتگاه دائمی
خود بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم
 مرحومه عبارتند از: -1مراد صداقت كيا شماره شناسنامه 10696
متولد  1334كد ملي  229 - 1820109صادره
از شيراز پدر متوفي وال غير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را در روزنامه ميالد الرستان یک مرتبه
آگهی می نماید تا هر شخص يا اشخاصي
اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي از متوفی نزد
آنها باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
شوراي حل اختالف تقدیم نمايد .بديهي است
پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصميم
خواهد شد.
رئيس شعبه پنجم شوراي حل اختالف
شهرستان فيروزآباد
م/الف631/
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داشتن خانه ای تمیز و مرتب وظیفه سختی
است .به نظر می رسد به محض آن که خانه
را تمیز می کنید ،همسر و فرزندانتان آن را
دوباره به هم می ریزند .چند پیشنهاد ساده
کمک می کند تا خانه دار خوبی بوده و خانه
تان همیشه مرتب باشد.
یک منزل مرتب که هر یک از اسباب و لوازم
زندگی در جایمخصوص و مناسب قرار گرفته
باشد ،از جهاتی بر یک منزل شوریده و درهم
و برهم مزیت دارد.

رازهای داشتن خانه مرتب

چگونه خانه ای مرتب داشته باشیم؟

 نظم و ترتیب مخصوص به منزل صفا و رونقو زیبایی میبخشد ،تماشای تکراری خانه نه
تنها موجب مالل نمی شود بلکه مسرتبخش
و دلپذیر خواهد بود.
انجام کارهای خانهداری را آسان می کند،اوقات کدبانوی خان ه بیهوده تلف نمی شود،
زیرا به هر چیز احتیاج پیدا کرد می داند
کجاست ،برای پیدا کردن آن معطل نمی شود،
در نتیجه کارها به آسانی انجام میپذیرد و
خانمرا وامانده و خسته نمی گرداند.
رونق و صفای محیط مرتب منزل که از ذوقو سلیقه کدبانوی خانه حکایت می کند ،مرد را
به خانه و زندگی عالقه مند می سازد.
 چنین خانه مرتبی اسباب آبرو و سرافرازیخانواده بوده وهر کس آنرا ببیند از زیبایی آن
لذت میبرد و به ذوق و سلیقه کدبانوی خانه
آفرین خواهد گفت.
با خرید و تهیه اسباب لوکس زندگی زیبا
نمی شود بلکه نظم و ترتیب خاص زیبایی به
وجود می آورد .خود شما حتما خانواده های
مرفه و ثروتمندیرا دیدهاید با اینکه از انواع و

اقسام گوناگون لوازم لوکس زندگی برخوردارند
اما زندگی آنها چون درهم و برهم است صفا و
رونقی ندارد و دیدن آن ماللآور است ،به عکس
خانواد ه های متوسطی که را در عین مشکالت ،
زندگی زیبا و مسرت بخشی دارند ،چون همان
اسباب و لوازممختصر ،مرتب و منظم و تمیز
است،اصوال مگر زیبایی جز نظم و ترتیبخاص
چیز دیگری است؟
بنابراین ،یکی از وظائف مهم خانهداری رعایت
ب است ،اسباب و لوازم منزل ،را
نظم و ترتی 
درجهبندی نموده برای هر نوعی از آنها جای
مخصوصی انتخاب نمایید ،همه ظرف ها را
یک جا روی هم نریزید ،ظرفهایی را که مورد
احتیاج همیشگی است در دسترس قرار دهید
،اسبابشیرینی خوری و آجیل خوری را در یک
جا قرار دهید ،ظرف هایشربتخوری جای

مخصوص داشته باشند ،یک جا را اختصاص
بدهید بهاسباب چایخوری،اسباب و ظروف
غذاخوری را در یک جا قرار بدهید ،به طور
خالصه اسباب و لوازم زندگی بهقدری مرتب
باشد که خود شما و شوهرتان و فرزندانتان جای
مخصوصآنها را بدانند به طوریکه اگر در شب تار
هم خواستید آنها را پیدا کنید ،بتوانید مستقیما
به سراغ شان بروید.
هر کاری را به موقع انجام دهید و حتی االمکان
انجام کاری را به بعد موکول نکنید ،به این ترتیب
هیچ وقت کارها روی هم انباشته نمی شود.
شاید بعضی خانم ها بگویند :برنامه مذکور
برای اعیان و اشراف خوب است که زندگی
مفصلی دارند ،اما برای زندگانی فقیرانه ما این
همهتشریفات ضرورت ندارد ،لیکن خاطر نشان
می شود که اسباب و لوازمزندگی به هر حال

باید مرتب باشد،چه فقیر چه غنی.
والدین بیانضباط ،برای اینکه خودشان را بی
گناه معرفی کنند ،شوریدگی منزل را به گردن
بچهها می گذارند ،در صورتی که این موضوع
اشتباه است ،زیرا بچه ها از پدر و مادر تقلید
می کنند،اگر پدر و مادر منظمباشند آنها هم
منظم تربیت می شوند ،بچهها در آغاز امر با
رعایت نظم و ترتیب مخالف نیستند بلکه بدان
اظهار عالقه می نمایند .لیکن وقتی اوضاع
نامنظم داخلی را مشاهده نمودند از آنها درس
زندگی می آموزند.
پول و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و اسناد
و مدارک را درجای محفوظی بگذارید که در
دسترس بچ ه های کوچک نباشد ،زیرا ممکن
است در اثر غفلت از بین بروند و ضررهایی به
شما وارد گردد،زدن و تنبیهکردن بعد از عمل
سودی ندارد ،عالج واقعه را قبل از وقوع باید
کرد ،بچهگناهی ندارد ،تقصیر از جانب مادری
است که اشیاء ارزش دار را در دسترس او قرار
داده است .داروها و مواد خطرناک و سمی را
حتی نفت و بنزین را در جاییبگذارید که دست
بچههای کوچک بدانها نرسد ،زیرا ممکناست
در اثر نادانی آنها را بخورند و بیمار شوند
،احتیاط کردن ضرر ندارد لیکن در اثر غفلت
و بیاحتیاطی صدهاخطر در کمین شما است.
کدبانوی محترم !

در هیچ کاری افراط و تفریط خوب نیست،
بلکه میانه روی در هرحال بهتر است ،نه به
قدری بی انضباط باش که اوضاع زندگیتان
شوریده و بیحساب باشد نه آنقدر در حفظ
انضباط زیادهروی کن که به وسواس منجر
شود و راحتی را از شما بگیرد.

راه و رسم کدبانو شدن

برای خرید روزانه لیستی از مواد
الزم ،داشته باشیم تا در فروشگاه ها
با انبوه محصوالت سر درگم نشویم،
سعی کنیم بر اساس نیاز و لیست
مان خرید کنیم.
از مواد تازه ،مرغ و ماهی کشتار روز
استفاده کنیم ،حتما به برچسب
تاریخ تولید کاالها دقت کنیم ،میوه
های تازه ،سبزیجات و لبنیات را در
سبد روزانه مان جای دهیم.
از کنار سس ها ،تنقالت شور و
شیرین ،غذاهای نیمه آماده و
سوسیس و کالباس ها با سرعت
بیشتری عبور کنیم ،موادغذایی
فاسدشدنی را به مقدار کم تهیه
کنیم ،قهوه را به صورت دانه ای
تهیه کنیم تا هر وقت مصرف
کردیم ،عطر تازگی اش ماندنی
باشد ،مقدار چای و ادویه های
خریداری شده را کم کنیم ،چرا که
با گذر چند هفته عطر خود را از
دست خواهند داد.
سعی کنیم خودمان سبزی های
مورد نیازمان را خشک کنیم.
قبل از خرید کلی برنج مصرفی،
مقدارکمی از آن را بپزیم ،اگر از

کیفیت آن مطمئن شدیم ،می توانیم
با خیال راحت برنج مان را تهیه کنیم.
حبوبات دیر خراب می شوند ،اما اگر
مصرف کمی دارید ،زیاد تهیه نکنید،
چون آنها هم مثل هر ماده خوراکی
دیگر امکان خراب شدن و کرم زدگی
دارند.
وقتی خسته از یک خرید به خانه
برمی گردیم ،به جای خوردن یک
ابمیوه آماده با مواد نگهدارنده می
توانیم خودمان را به صرف یک آبمیوه
خانگی و لذت بخش دعوت کنیم.
نگهداری از مواد خریداری شده
میوه ها را قبل از گذاشتن به یخچال
بشوییم .میوه های کمتر رسیده را در
کف و رسیده ها را باالتر بگذاریم تا
زودتر مصرف شوند.
کنسروها و قوطی های رب و شیشه
های سس را بشویم و در جایی خشک
و خنک نگه داریم ،ادویه ها و سبزی
های خشک مان را در ظروف شیشه
ای دردار نگهداری کنیم تا عطر
ماندگارتری داشته باشند .سبد سیب
زمینی و پیازمان را کنترل کنیم که
مواد قدیمی تر را باال بگذاریم تا زودتر
مصرف شوند ،آنها را در جایی دور از

کپک ها نوعی ضایعه غذایی هستند که بیشتر
با رنگ های سفید یا آبی روی انواع مواد
خوراکی مانند رب  ،ترشی و آبغوره دیده می
شوند  .کپک ها اگرچه بیماری خطرناکی ایجاد
نمی کنند ،اما گاهی موجب ضعف سیستم
ایمنی بدن می شوند .عاملی که باعث گسترش
و افزایش کپک می شود ،مقدار بیش از حد
رطوبت است  ،اما همان طور که شاید خیلی از
شما تجربه کرده باشید ،نمی توان از شر کپک
در محیط خنکی مثل یخچال هم درامان ماند .
زدن کپک برروی مواد غذایی یکی از مشکالتی
است که اغلب خانم های خانه دار با آن مواجه
هستند  .یکی از مواد غذایی که همه ما به طور
رایج با کپک زدگی آن مواجه می شویم رب
گوجه فرنگی است.
بسیاری از ما برای ماندگاری باالتر وجلوگیری از کپک زدگی رب گوجه فرنگی را
داخل فریزر نگه داری می کنیم که این کار
اصال صحیح نمی باشد.
برای پیشگیری از کپک زدن رب گوجه فرنگیالزم است قوطی های کوچک آن را خریداری
نماییم و قوطی را قبل از باز کردن بجوشانیم تا
میزان آلودگی سطح قوطی کمتر شود.
اگر رب گوجه فرنگی را به مقدار زیاد تهیهکردید ،آن را داخل ظرف های کوچک بریزید
و سپس پوششی مناسبی روی آن قرار دهید
تا قارچ ها نتوانند روی سطح رب رشد کنند.
-در گذشته خانم های خانه دار روی رب روغن

رطوبت نگه داریم.
حاال که کیسه های خریدمان را مرتب
کرده ایم ،وقت مصرف مواد غذایی
است .هر خانم خانه داری باید میزان
مصرف غذا و خوراک خانواده اش را
برای هر وعده بداند ،همیشه سعی
کنیم به میزان درست از مواد استفاده
کنیم که غذایی هدر نرود ،می توانیم
با تکه های کوچک و استخوان ها ،آب
مرغ و گوشت تهیه کنیم.
برای سرخ کردنی ها حتماً از روغن
سرخ کردنی استفاده کنیم ،برای
کاهش مصرف روغن از ماهیتابه
های بدون روغن کمک بگیریم .برای
ساالدهایمان می توانیم با کمک کمی
ماست و آب لیمو و روغن زیتون،
سس تهیه کنیم.می توانیم در یک
عصر تابستانی به کمک بچه ها کیک
و شیرینی درست کنیم.اگر بچه ها
پیتزا می خواهند یا خودمان هوس
الزانیا کرده ایم به جای شال و کاله
کردن و رفتن به فست فودها می شود
به راحتی در خانه آنها را تهیه کرد و
حتی با خالقیت در آشپزی و استفاده
از مواد غذایی باب طبع خانواده تان
آن را لذیذتر هم کرد .تهیه کباب

خرید ،یک تجربه ی بسیار ساده است و به خانه بردن مواد غذایی
مورد نیاز راحت و لذت بخشتر خواهد بود ،اگر با خود یک لیست
خرید ماهیانه منزل را همراه داشته باشیم.
داشتن لیست خرید ماهیانه منزل یک هنر است .لیست خرید منظم
و سازمان یافته ،نیمی از موفقیت شما در خرید است .خریدارانی که
بدون لیست خرید به فروشگاه می روند ،خرید های نامعقول تری
دارند و چیزهایی می خرند که به آن نیازی ندارند.
ها کار سختی نیست ،کافیست یک
روز تعطیل به دل طبیعت برویم و
لذت طبخ یک کباب لذیذ را تجربه
کنیم .آشپزی در خانه دو مزیت بزرگ
دارد ،اول اینکه می دانیم از چه موادی
استفاده می کنیم و به سالمت خانواده
کمک کرده ایم؛ دیگر آنکه هزینه های
کم تری به اقتصاد خانواده وارد می
شود .برای میان وعده ها سعی کنیم
از مغزها به جای تنقالت شور و شیرین

کپک رب ،سرکه و ترشی
بهتر است ترشی های کپک زده را نخورید زیرا شما قادر نخواهید بود کپک های بیماری زا را
شناسایی کنید و با خوردن این کپک ها بیمار می شوید  .همچنین باید بدانید ترشی حاوی سرکه
مایع است که امکان انتشار کپک های بیماری زا در تمام آن وجود دارد .

می ریختند  ،این کار سبب می شد که اکسیژن
رسانی به رب متوقف شود و رب دیگر کپک نزند.
از اصلی ترین عواملی که سبب کپک رب میشود رطوبت است بنابر این برای برداشتن رب از
داخل قوطی از یک قاشق خیس استفاده نکنید.
اگر چه بهترین روش نگهداری رب گذاشتنآن داخل یخچال است اما گذاشتن رب داخل
یخچال سبب کپک نزدن آن نمی شود بلکه تنها
رشد باکتری ها و قارچ ها در دمای یخچال فقط
کند می شود.
بسیاری از خانم ها در صورت کپک زدن ربفقط با قاشق روی رب و قسمت کپک زده را بر
می دارند و باقی رب را مصرف می کنند اما باید
بدانید اگر رب تان کپک زد دیگر آن را مصرف
نکنید زیرا سم هایی که به وسیله کپک زدن
در رب تولید می شود در الیه های پایینی نفوذ
می کند و اسپور (هاگ) قارچ ها که با چشم
قابل دیدن نیستند نیز وارد الیه های پایینی
می شود .مصرف این رب ها بسیار برای سالمتی
خطرناک است.
نحوه جلوگیری از کپک زدن آبغوره

یکی از مواد غذایی که خیلی زود دچار کپک

زدگی می گردد آبلیمو وآب غوره است  .اگر
آبغوره و آبلیمو کپک بزند غیر قابل استفاده می
گردد و برای سالمت بدن مضر می باشد.
برای پیشگیری از کپک زدن آبلیمو وآب غوره
الزم است نکات مهم زیر را رعایت کنید.
بهتر است برای نگهداری آبلیمو وآب غوره ازبطری های شیشه ای با رنگ تیره که نور را از
خود عبور نمی دهند استفاده کنید زیرا بطری
های پالستیکی به علت فعل و انفعاالت آبلیمو
وآب غوره با دیواره پالستیکی مواد سمی و
سرطان زا تولید می کنند.
برای جلوگیری از کپک زدن آبلیمو وآب غورهشیشه حاوی این مواد را در آب بجوشانید زیرا
این کار سبب از بین رفتن آنزیم و باکتری های
داخل آن می شود و به قارچ ها امکان رشد
نمی دهد.
بهتر است آب لیمو یا آب غوره را داخل شیشهتمیز بریزید و به مقدار خیلی کم لبه شیشه
را خالی بگذارید و سپس درپوشی روی آن
بگذارید تا اکسیژن به داخل آن راه نیابد و کپک
ها امکان رشد نداشته باشند .
کپک ترشی را چه کنیم؟

ترشی یکی دیگر از مواد غذایی است که به

روش باز کردن یخ مرغ

ذوب کردن مرغ منجمد داخل ظرف آب

این روش سریع که در اغلب
آشپزخانه های حرفه ای استفاده
می شود بهترین روش است و 20

تا 30دقیقه طول می کشد تا مرغ یخ
زده ذوب شود.
کاسه یا ظرف بزرگی را با آب سرد پر
کنید (کاسه ساالد) طوری که مرغ
کامال زیر آب باشد .به طور منظم
آب را با آب سرد تازه تعویض کنید.
اگر در همان لحظه خیلی مشغول
هستید ،اجازه دهید قطره کوچکی از

آب سرد از باال جاری باشد.
از آب داغ استفاده نکنید چون خطر
را افزایش میدهد در حالی که داخل
آن هنوز یخ زده است  ،و بیرون آب
شده (حیطه خطر) دمای 41تا135
درجه فارنهایت است دمایی که در
آن باکتری ها بیشتر رشد می کنند و
غذا را به خطر می اندازند.

استفاده کنیم .میوه های تازه و شیر
انتخاب های خوبی هستند.
اما هر چه به آخر هفته نزدیک می
شویم دو اتفاق در آشپزخانه ما در
حال رخ دادن است .اول اینکه بعضی
مواد مثل میوه ها رو به پالسیدگی
است و دوم غذاهایی که به هر دلیل
اضافه مانده و در یخچال داریم و باید
برای این ها فکری کرد که بهترین
استفاده را از آنها ببریم.

سرعت کپک می زند  .کپک ترشی از میلیون
ها میسلیوم کپک تشکیل شده که برخی از آن
ها بی خطر و برخی دیگر بیماری زا هستند
 .بنابراین بهتر است ترشی های کپک زده را
نخورید زیرا شما قادر نخواهید بود کپک های
بیماری زا را شناسایی کنید و با خوردن این
کپک ها بیمار می شوید  .همچنین باید بدانید
ترشی حاوی سرکه مایع است که امکان انتشار
کپک های بیماری زا در تمام آن وجود دارد .
آیا کپک ها می توانند خطرناک باشند؟

برخی از گونه های کپک سم تولید می کنند وموجب مسمومیت می شوند .این گونه کپک ها
معموال به صورت کوکی شکل و پنبه ای مانند
هستند ،در گرما و رطوبت به سرعت رشد کرده
و سم خطرناک «مایکوتوکسین» تولید می کنند
 ،این سم مواد غذایی را نرم و طعم شان را ترش
مزه می کنند و رنگ شان را تغییر می دهند  .این
سم به راحتی می تواند موجب بروز مسمومیت
های خطرناک و در مواقع ضعف سیستم ایمنی
بدن ،سرطان زا شود  .معموال کپک های مولد
سم مایکوتوکسین ،روی مواد غذایی که دارای
ارزش تغذیه ای باالیی هستند نظیر انواع آجیل
و گوشت ها رشد می کنند و بسیار خطرناک تر
از کپک های میوه هستند .
برخی از کپک ها هم باعث بروز مشکالتتنفسی و واکنش های آلرژیک می شوند.
برخی کپک ها هم مفید بوده و در صنایع لبنیکاربرد دارند .

وقتی تکه های مرغ به اندازه کافی
از یخ زدگی درآمدند از هم جدا
می شوند .،بقیه آب شدن سریع تر
خواهد بود .فرآیند را ادامه دهید تا
اینکه یخ گوشت کامال ذوب شود .اگر
مرغ کامل دارید  ،مطمئن شوید آب
سرد در داخل آن رفته و از خارج و
داخل از یخ باز می شود.

بنابراین زمانی که از آب خنک ،قابل
شرب در دستشویی و شست وشو
استفاده می کنید ،به سرعت مرغ در
حال ذوب شدن است ( و هر گوشت
دیگری به طور کلی ) با آب جاری
کامال خوب ذوب می شود.
نکته :برای جلوگیری از رشد باکتری
ها ،مرغ تان را بالفاصله بعد از ذوب
شدن بپزید و هرگز غذاهای ذوب شده
را دوباره منجمد نکنید.

حه
ف
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ترفندها و اصول صحیح

سرخ کردن انواع مواد غذایی

سرخ کردن لزوما وقتی درست انجام شود
ناسالم نیست .در روغن زیاد سرخ کردن از
ایده اشتباهی ناشی می شود که غذا را در
روغن شناور می کند .در حقیقت ،دمای
باالیی که برای سرخ کردن مورد استفاده
قرار می گیرد باعث ایجاد بخار در طول
پخت وپز می شود و آن را درپوششی از
روغن قرار می دهد.
اما هنگامی که غذا پخته می شود ،فقط
الیه نازکی از روغن روی سطح آن وجود
دارد که بیشتر آن ها را می توان با کاغذ
آشپزخانه خشک کرد .
استفاده درست از وسایل و ابزار :
در روغن شناور ،سرخ کردن ساده ترین
گزینه است چون درجه حرارت پخت
را تنظیم می کند .از یک قابلمه گود با
سبدی گود (یا از یک کفکیر سوراخ دار
فلزی ) برای برداشتن غذاها وقتی پخته
می شود استفاده کنید.
از دماسنج دیجیتالی ( نوعی که دماهای
باال را تحمل می کند ) استفاده کرده تا
دمای باال را تست کنید  .داخل سینی
فلزی یا کاسه کاغذ آشپزخانه برای گرفتن
روغن غذا بعد از سرخ کردن بگذارید
مراقب باشید:
هرگز یک قابلمه را بیش از دو سوم پر از
روغن نکنید چون ممکن است وقتی غذا
اضافه می شود روغن به اطراف پخش یا
آتش بگیرد.
انتخاب درست روغن :
روغن بادام زمینی  ،زیتون و کانوال همگی
خوب هستند .فقط روغن هایی استفاده
کنید که به جای استخراج شیمیایی  ،له
می شوند .آن ها در طعم خنثی هستند و
بر غذا غلبه نخواهند کرد.
تنظیم درست درجه حرارت:

بیشتر سرخ کردن ها به دمای - 175
 180درجه سانتیگراد نیاز دارد  ،بنابراین
غذاها را بدون سوختگی سرخ کنید اگر
دماسنج نداشته باشید وقتی تکه نانی را
در روغن بیندازید و در طول  30ثانیه به
رنگ قهوه ای درآید دمای آن برای سرخ
کردن مناسب است
سرخ کردن مواد غذایی در دسته ها و
اندازه کم :
وجود بیش از حد مواد غذایی در قابلمه و
یا ماهی تابه ،دمای روغن را بیش از حد
کاهش می دهد .دمای زیر  100درجه
سانتیگراد باعث می شود غذا شروع به
جذب سریع روغن کند و هنگام خوردن
چرب خواهد بود در زیر  130درجه
سانتیگراد ،به آرامی قهوه ای خواهد شد،
بنابراین غذا زمانی زیادی را برای سرخ
شدن می برد و پوشش قهوه ای خواهد
شد .
گرفتن روغن مواد غذایی  ،خوب خشک
کنید :
به محض این که غذا را از داخل تابه
بیرون آوردید  ،آن را روی کاغذ آشپزخانه
قراردهید تا هر گونه روغن اضافی را تا
جایی که ممکن است جذب کند.
مزه دار کردن سریع غذاها پس از سرخ
کردن :
به محض اینکه غذاها را از سبد سرخ خارج
کردید ،نمک و لیمو و سرکه اضافه کنید.
نمک به الیه نازک روغن روی سطح غذا
می چسبد و حتی پوشش ایجاد می کند،
در حالی که لیمو و سرکه به سرعت در
این پوشش جذب می شوند و ترد می ماند
صاف کردن روغن :
وقتی سرخ کردن را تمام کردید ،بگذارید
روغن خنک شود ،سپس قبل از استفاده
مجدد با توری نازک یا الک رسوبات آن
را صاف کنید  -در غیر این صورت طعم ،
بوی روغن آلوده خواهد شد.
دمای گرم و نور خورشید نیز آن را بد می
سازد (روغن بوی بد و یا کهنه می گیرد)،
بنابراین آن را در یخچال داخل ظرف در
بسته نگه دارید .اگر آن را درست نگه
دارید می توانید چهار مرتبه با آن آشپزی
کنید.

روش تمیز کردن و برق انداختن آشپزخانه
یکی از مهم ترین قسمت های خانه،
آشپزخانه است ،خانم های خانه دار قسمت
زیادی از وقت خود را در آن می گذرانند
و مهم ترین دغدغه خاطر آنان نیز تمیز و
بهداشتی بودن این بخش از خانه است.
روزی یک بار روی سماور و کتری ،پارچه
مرطوب بکشید و با حوله نرم ،خشک کنید،
در مورد سماور برقی جهت انجام این کار
حتماً دو شاخه سماور را از پریز بیرون
بکشید.
برای از بین بردن جرم آهکی داخل سماور
و کتری مخلوطی از سرکه و آب را به نسبت
مساوی در آن بریزید و به مدت نیم ساعت
بجوشانید ،خواهید دید که جرم ها از دیواره
کنده خواهد شد .روش دیگر برای از بین
بردن جرم آهکی این است که چند دقیقه
سماور یا کتری را بدون آب حرارت دهید،
سپس داخل آن را با آب سرد پر کنید .آب
و جرم های جدا شده را خالی کرده و داخل
آن را بشویید.
روی پیشخوان کابینت و سایر وسایلی که
در آشپزخانه هستند با یک محلول مالیم و
ساده ضد عفونی شوند.
برای تمیز کردن کارد و چنگال میوه خوری
هرگز آنها را در آب خیس نکنید و همراه
ظرف های دیگر شستن آن را به بعد موکول
نکنید ،زیرا تیغه و دسته آن زیبایی خود
را پس از مدتی از دست خواهد داد .پس
از هربار استفاده آن را با آب ولرم و مایع
ظرفشویی و اسکاچ نرم شستشو دهید و
بالفاصله به طور کامل خشک کنید.
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه الر

آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه الر
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  1و شناسه
ملی  10980260998به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/19
و نامه شماره  103مورخ  97/02/01سازمان
اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نشانی صندوق از آدرس قبلی به آدرس جدید
استان فارس  -شهرستان الرستان  -بخش
مرکزی  -شهر الر-پاقلعه-کوچه ((خلیلیان))-
خیابان مدرس جنوبی-پالک  -0طبقه همکف-
کد پستی  7431983455تغییر یافت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
الرستان ()281675
م  /الف 713 /

از آنجا که بر اثر رطوبت  ،گرما و تاریکی در
جاهای مختلف قارچ رشد می کند و باعث
بیماری می شود باید هر چند وقت یک بار
روی پیشخوان کابینت و سایر وسایلی که
در آشپزخانه هستند با یک محلول مالیم و
ساده ضد عفونی شوند.
برای تهیه این محلول مقداری آب گرم را در
ظرفی بریزید و در آن یک قاشق چایخوری
جوش شیرین ریخته سپس به آن یک
قاشق غذاخوری صابون مایع و یک قاشق
الکل سفید اضافه نمایید .حال با یک ابر این
محلول را به روی سطوح مختلف بکشید .
چند دقیقه صبر کنید و با شستن همان
ابر مواد را روی سطوح کامال پاک کنید و
بالفاصله با استفاده از یک پارچه نخی که
آب را خوب به خود جذب کند روی تمام
سطوح را کامال خشک کنید ،چرا که رطوبت
عامل ایجاد قارچ  ،کپک و رشد باکتری
هاست .جهت انجام این کار می توانید از 72
پیمانه بوراکس که آن را در یک گالن آب
داغ ریخته اید هم استفاده کنید.
آگهی تغییرات شرکت صندوق قرض الحسنه
ولی عصر کورده الرستان

آگهی تغییرات شرکت صندوق قرض الحسنه ولی عصر
کورده الرستان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 19
و شناسه ملی  10862129813به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  97/04/05ونامه
شماره 830مورخ  97/06/19صادره از سازمان اقتصاد
اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 سرمایه صندوق از مبلغ  8000000ریال به مبلغ 500000000ریال افزایش یافت که مبلغ مذکور
توسط هیأت امناء صندوق به طور مساوی و بالعوض
پرداخت شده است .و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الرستان
( )281676م  /الف 714 /
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کسب و کار روستایی

اکنون توسع ه روستایی بیش از گذشته با
پدیده کارآفرینی سرو کار دارد .مؤسسات
و شخصیت های رواج دهنده توسعه
روستایی ،کارآفرینی را به منزل ه یک مداخله
راه بردی میدانند که می تواند فرایند
توسعه روستایی را تسریع بخشد اما به نظر
میرسد که همگی آنها بر نیاز به گسترش
بنگاههای اقتصادی روستایی نیز توافق
دارند .آژانسهای توسعه ،کارآفرینی روستا
را به عنوان یک نیروی اشتغالزای بزرگ،
سیاستمداران آن را همچون یک راهبرد
کلیدی برای جلوگیری از ناآرامی در مناطق
روستایی ،و کشاورزان ،آن را وسیلهای برای
بهبود درآمد خویش میدانند.به این ترتیب،
کارآفرینی از نقطه نظر تمام این گروهها به
عنوان وسیلهای برای بهبود کیفیت زندگی
فردی ،خانوادگی و اجتماعی و ابزاری
برای تثبیت اقتصاد و محیطی سالم تلقی
میگردد .در شرایط وجود یک سمتگیری
کارآفرینانه در قبال توسعهی روستایی ،این
موضوع پذیرفته میگردد که کارآفرینی،
یک نیروی مرکزی برای نیل به رشد و
توسعه اقتصادی است .بدون آن ،دیگر
عوامل توسعه به هدر رفته و تلف میشود؛
با این حال ،پذیرش این نکته نمیتواند
به تنهایی به توسعهی روستایی و پیشبرد
فعالیتهای اقتصادی بیانجامد .کارآفرینی
در نواحی روستایی در جستجوی ترکیب
واحدی از منابع ،هم در درون و هم در خارج
از فعالیتهای کشاورزی است .مثالهای
متنوعی از کاربردهای غیرکشاورزی منابع
موجود همچون :گردشگری ،آهنگری،
درود گری ،ریسندگی و مثالهایی از تنوع

بخشی به فعالیتهای نه چندان وابسته به
کشاورزی در زمینههای منابع آب ،اراضی
جنگلی ،ساختمان ،مهارتهای موجود و
توانمندیهای محلی وجود دارد که همگی
با کارآفرینی روستایی متناسب است.
ترکیب کارآفرینانهی این منابع در رشته
فعالیتهایی همچون :تسهیالت گردشگری،
ورزش و اوقات فراغت ،آموزش فنی و
حرفهای ،خرده فروشی و عمده فروشی،
فعالیتهای صنعتی (در سطح مهندسی و
استاد کاری) ،خدمات مشاورهای ،تولیدات
با ارزش افزوده باال ( همچون گوشت ،شیر،
فرآوردههای چوبی و سایر فعالیتهای
خارج از مزرعه تجلی مییابد .
کارآفرینی روستایی اساساً تفاوتی با
کارآفرینی در شهر ندارد جز اینکه باید
آن را در فضای روستا تصور نمود .پترین
( )۱۹۹۴کارآفرینی روستایی را مجموع سه
گزاره ذیل تعریف مینماید:
 .۱نیرویی که سایر منابع را برای پاسخگویی
به یک تقاضا بیپاسخ بازار بسیج میکند؛
 .۲توانایی خلق و ایجاد چیزی از هیچ؛
 .۳فرآیند خلق ارزش به وسیله امتزاج
مجموعه واحدی از منابع درراستای
بهرهگیری از یک فرصت.
آنچه در مجموع میتوان برای تعریف مقوله
کارآفرینی روستایی بکار برد عبارتست از:
”بکارگیری نوآورانه منابع و امکانات روستا
در راستای شکار فرصتهای کسبو کار“
این نوع کسب و کارها با توجه به اندازهی
کوچک روستاها ،در مقیاسی کوچک
هستند و اغلب بین  ۲۰-۱۰نفر بوده و با
توجه به غالب بودن فعالیتهای کشاورزی
و کارگاهی از کارایی خاصی برخوردارند.
با توجه به تغییرات عصر کنونی و ورود
به جامعهی اطالعاتی ،کسب و کارهای
روستایی نیز در نوع دچار تغییر و تحول
شدهاند و انواع کسب وکارهای خدماتی،
تولیدی ،صنعتی و فناوری اطالعات در آن
دیده میشود.

کسب و کارهای مرتبط با
فن آوری اطالعات و ارتباطات

-۱نرم افزاری یا خدماتی

رایانه ها و وسایل جانبی
بسته های نرم افزاری
تجارت کلی نرم افزار
تجارت خرده فروشی نرم افزار
طراحی رایانه های سیستم های یکپارچه
پردازش رایانه ای ،آماده سازی داده ها
خدمات بازیابی اطالعات
مدیریت خدمات رایانه ای
رهن و اجاره رایانه
تعمیر و نگهداری رایانه
خدمات مرتبط با رایانه
-۲خدمات مخابرات

مخابرات تلفن و تلگراف
پخش رادیویی و تلویزیونی

آگهي تحديد حدود اختصاصي

برابر راي شماره -139760311026000074
 1397/4/7هيات موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي خنج ششدانگ
يک درب باغ به مساحت  186221/14مترمربع
تحت پالك فرعي  113از اصلي 11889مفروز
و مجزي شده از پالك  11889/63واقع
در قطعه  6بخش18فارس شهرستان خنج،
روستاي شناييز در مالكيت عزتاله جرجي
فرزند محمدامين به شماره شناسنامه  4018و
كد ملي  2510688359استقرار يافته ،تحديد
حدودبه عمل نيامده است لذا از متقاضي و
كليه مجاورين طبق ماده  14قانون ثبت دعوت
ميگردد كه در ساعت  8صبح روز سهشنبه
مورخ  97/09/6در محل وقوع ملک حضور
بهم رسانند واخواهي مجاورين ثبت به حدود
و حقوق ارتفاقي باستناد ماده  20قانون ثبت
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به
مدت  30روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي
كتباً به اداره ثبت محل تسليم و رسيد دريافت
نمايد .ضمناً معترض از تاريخ تسليم اعتراض
به اداره ثبت يك ماه فرصت خواهد داشت كه
دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقديم و
گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت
ارائه نمايد در غير اين صورت سند مالكيت برابر
مقررات صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار 1397 /8 /15 :
عبداله جهانپور عمله  -رئيس اداره ثبت اسناد
و امالک خنج
م  /الف 258 /

خدمات تلویزیون کابلی و انواع دیگر
-۳سخت افزاری

رایانه ها و وسایل جانبی
تجارت کلی رایانه ها و وسایل جانبی
تجارت خرده فروشی رایانه ها و وسایل جانبی
ماشین های اداری و محاسباتی
وسایل ضبط مغناطیسی و نوری
المپ های الکترونی
قطعات الکترونیکی غیرفعال
وسایل اندازه گیری الکتریسیته
-۴تجهیزات مخابرات

وسایل صوتی و تصویری خانگی
تجهیزات تلفن و تلگراف
تجهیزات رادیو ،تلویزیون و مخابرات
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين
نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره  139760311026000059مورخ
 1397/03/19هيات موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي خنج تصرفات مالكانه و بالمعارض
متقاضي آقاي نوازاله قادريان فرزند محمدشريف به
شماره ملي  2511647974در ششدانگ يك قطعه
زمين مزروعي به مساحت  137234/79مترمربع
داراي پالك  11889/114مجزا شده از پالك
 11889/63واقع در بخش  18فارس حوزه ثبت ملك
شهر خنج ،روستاي شناييز از طريق مالك رسمي آقاي
سياه جليلي خريداري شده بنا به اظهارنامه ثبتي محرز
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود و چنانچه اشخاص
حقيقي و حقوقي نسبت به آگهي مذكور اعتراضي
داشته باشند ميبايستي از تاريخ انتشار اولين آگهي
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و
پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم و
رسيد دادخواست را به اين اداره تحويل نمايند.بديهي
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض يا عدم رعايت تشريفات قانوني در مدت مقرر
در صورت اعالم اعتراض طبق مقررات سند مالكيت
صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/08/15 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/08/30 :
عبداله جهانپور عمله  -رئيس اداره ثبت اسنادوامالک
خنج
م  /الف 715 /

یکی از چالش هایی که صاحبان ایده استارت
آپی یا سرمایه گذاران با آن مواجه هستند،
این است که چگونه از بین ایده های مختلف
که در طول روند نوآوری ظهور میکند ،ایده
مناسب را انتخاب کنند؟ کدام ایده بهتر
است؟ کدام ایده به نمونه اولیه منجر میشود؟
صاحبان ایده های استارت آپی نیازمند تیم
توسعه ایده ها و ارتباط بین آنها با روشهای
خالقانه است .وقتی ذهنتان به سمت ایده
پردازی حرکت میکند ،سفر سرگرم کننده،
هیجان انگیز و یا خسته کننده ای پیش رو
دارید.
در دنیایی که منابع کمیاب و محدودند
و تصمیم گیری ها اغلب با شکست مواجه
میشوند .صاحبان ایده مجبورند از تجربیات
خود برای انتخاب بهترین ایده از بین ایده
های مختلف ،استفاده کنند.
چگونه ایده مناسب را انتخاب کنید؟

قرار گرفتن صاحبان ایده بر سر دوراهی
انتخاب بهترین ایده ،معضل قدیمی است .و
این مشکل حل نمیشود مگر اینکه چارچوب
از پیش تعیین شده برای معیارهای انتخاب
ایده تنظیم شود .در یک سازمان که زمان
و منابع ضروری محدودند ،باید معیارهای
واضحی برای انتخاب بهترین ایده وجود
داشته باشد.
در تحلیالت اخیر صاحبان ایده تنها مسئول
موفقیت نمونه اولیه نیستند بلکه باید از
تصمیم خود مبنی بر انتخاب ایده تا آخر
پاسخگو باشند .در زیر مواردی ذکر شده که
صاحبان ایده در خصوص انتخاب ایده باید در
نظر داشته باشند:

بهانه بیبهانه! هیچ کس با این
بهانهها به جایی نرسیده .آدم های
موفق با بهانه میانه خوبی ندارند.
گاه ،حتی اگر این بهانهها موجه
به نظر میرسند نیز نباید به آنها
متوسل شویم .ما همیشه باید راهی
پیدا کنیم که کارها را بهتر انجام
بدهیم .بسیاری از بهانه هایی که
ما به آنها متوسل میشویم ،در
حقیقت دروغهایی بیش نیستند.
امکان ندارد

چرا فکر میکنید امکان ندارد؟
اگر کاری تا به حال انجام نشده،
مفهومش این نیست که اصال
امکانپذیر نست .دروغی مثل
این ،باعث میشود که ذهن ما از
چشمانداز جامع و امکاناتی که برای
به وجود آوردن موفقیت در زندگی
داریم منحرف شود ،به ویژه هر چه
را که در اطرافمان میبینیم یادآور
شکست باشد .بساط این بهانه را
جمع کنیم و به امکاناتی فکر کنیم
که برای موفقیت در اختیار داریم.
بدون مدرک دانشگاهی من کارهای
نیستم

این بهانه خیلی واهی است .چرا با
بهانهای که هیچ فایدهای برای ما
فکنیم در حالی
ندارد وقتمان را تل 
ک ه میدانیم که بدون یک مدرک
م میشود موفق شد.
دانشگاهی ه 
بسیاری از مردم در جامعه خودمان
از هیچ شروع کردند و موفق شدند
بدون آن که حتی یک روز سر کالس
هیچ دانشگاهی نشسته باشند.

برای این کار به اندازه کافی خوب
نیستم

شاید فکر کنید که شما مشکل خاص
فیزیکی و مالی و  ...دارید که به شما
اجازه نمیدهد که به رویاهایتان
جامعه عمل بپوشاندید .واقعیت
این است که در ابتدای کار هیچ
کس به اندازه کافی خوب نیست؛
تمرین و مهارت زیادی میخواهد
که در نهایت به موفقیت برسیم .این
که ما امتیاز خاصی نداریم خودش
میتواند دلیل و انگیزه مناسبی برای
شروع باشد.

معیارهای انتخاب بهترین ایده کارآفرینی

5

استفاده» منتج میشود .اما واژه چسبندگی
بیشتر به بعد عاطفی موضوع می پردازد .آیا
ایده یا نمونه اولیه قابلیت فروش در بازار در
ادوارهای مختلف را دارد؟ آیا مشتریان به آن
وفادار هستند؟ آیا مشتریان به آن احساس
نیاز دارند؟
 -6ادغام

آیا ایده توانایی ادغام با استراتژی های
سازمانی را دارد؟ اغلب ایده ها و نمونه های
اولیه بخودی خود گفت انگیزند ،اما ممکن
است حمایت سازمانی را دریافت نکنند و از
دسترس سازمان خارج شوند .ایده های بزرگ
و نمونه های اولیه باید بصورت یکپارچه با
استراتژی های سازمان سازگار شوند.

 -7سودآوری

 -1وضوح

صاحبان ایده باید ایده ای را انتخاب کنند که
کمترین شبهات را داشته باشد .با انتخاب ایده
ای که دارای کمترین ناشناخته هاست ،صاحب
ایده میتواند در برابر شگفتی ها و بالهای
مسیر کارآفرین شدن در امان بماند .هرچند
که انتخاب ساده ترین راه شجاعانه نیست و
کارآفرین واقعی که نواوری را ترویج میکند،
آسانترین راه را انتخاب نمیکند.
 -2قابل استفاده

آیا ایده یک نیاز عملی را برآورده میکند؟ آیا
مثمرثمر است؟ آیا مشکل ملموسی را حل
میکند؟ آیا تقاضای واقعی بازار را پاسخ میدهد؟
ایا خال بازار را پیدا کرده است؟ قابلیت اجرا،
قابلیت استفاده و بازار محور بودن از معیارهای
اصلی انتخاب ایده است.

 -3ثبات

آیا ایده تنها به یک نیاز منحصر به فرد برآورده
میکند یا تقاضای گروه بزرگی از مشتریان را
پاسخ میدهد؟ آیا ایده در طول زمان ثبات کافی
دارد یا محو میشود؟ ایده هایی که پیش از ورود
به بازار ،قدیمی میشوند ایده هایی هستند که
باید با احتیاط انتخاب شوند.
 -4مقیاس پذیری

آیا نمونه اولیه قابلیت اندازه گیری دارد؟ آیا
میتوان آن را تکرار کرد؟ استاندارد است؟ در
صورت تکرار تغییر میکند یا اصالح میشود؟
هرچه مقیاس پذیری بیشتر احتمال شکست
ایده کمتر است.
 -5چسبندگی

آیا ایده قابلیت تبدیل شدن به یک روال یا
عادت را دارد؟ اغلب واژه چسبندگی از «قابلیت

این چیزی است که همه بر آن متمرکزند.
اغلب رقابت در ایده ها بر مبنای سودآوری
آنهاست ،ولی خوب همیشه دقیق نیست.
صاحبان ایده و سرمایه گذاران نباید فقط به
ایده های درآمدزا توجه کنند بلکه معیارهی
دیگر که در باال به آنها اشاره شد را هم باید
مدنظر قرار دهند.
صاحبان ایده و سرمایه گذاران مجبورند
سنتی تصمیم بگیرند که کدام ایده را پیش
ببرند .هر تصمیمی با ریسک همراه است .مهم
نیست چقدر اطالعات جمع آوری شده و یا
منابع در دسترس است ،بعضی اوقات شکست
اتفاق می افتد .آنچه که مهم است توسعه
مبانی توجیه انتخاب ایده هاست .هرچند
که ایده شما موفق شد یا شکست خورد باید
بتوانید دالیل انتخاب ایده تان را برای دیگران
بازگو کنید.

موفقیت و کارآفرینی
برای به متحقق کردن رویاهامان را
در بیاوریم .نداشتن پول یک مشکل
و مساله نیست ،دروغی است که به
خودمان میگوییم تا نقش قربانی را
بازی کنیم.

مردم چی فکر می کنند اگر من این کار
را بکنم

واقعیت این است که کسی نگران و یا
مواظب شما نیست .هر کس آنقدر
در دنیای خودش غرق است و با
مشکالت خودش گرفتار که احتماال
شما دورترین موضوعی هستید که
بخواهد به آن توجه کند .حتی اگر
توجهی هم به شما بکنند گذرا است.
بهتر است تمرکزمان را بر راهحلهای
دایمی برای مشکالتمان بگذاریم تا
این که بنشینیم و فکر کنیم مردم در
باره ما چی فکر میکنند.

من خودم را میشناسم ،من نمیتوانم
تغییر کنم

نمیتوانید تغییر کنید؟ چرا؟ تغییر
یک اصل اساسی در زندگی انسان
است .آدمها به وجود آمدهاند تا با
شرایط سخت سازگار شوند و زنده
بمانند .اگر آنقدر جزمی باشیم و در
برابر تحوالت تغییرناپذیر ،دیر یا زود
توسط همین تحوالت به خاکستر
ل میشویم.
تبدی 
سنم برای این کارها خیلی باالست

این حرف معنایی ندارد و سن مفهومی
بسیار بیشتر از یک عدد است .پیله
ی مسن بودن را که دور خودتان
قدیم 
تنیدهاید ،پاره کنید و کاری را شروع
کنید که باید انجامش بدهید .کلنل
سندرز کی اف سی را در  62سالگی
تاسیس کرد .چرا در مورد سنتان
بهان ه میتراشید .اگر منتظر هستید
که کسی به شما مدالی بدهد و یا یک
شرکت ،برای این که کارتان را شروع
کنید ،برایتان خبر بد دارم :کسی

نخواهد آمد.

روزی که شانس را تقسیم می کردند ،من
غایب بودم

من بدشانس هستم .این هم یکی از آن
بهانههایی است که خیلی طرفدار دارد.
اصال مگر نام بعضی آدمها مترادف
شانس است؟ انتخابهایی که شما در
زندگی انجام میدهید تعیین میکند
که بخت و اقبال با شما یار است یا
نه .موفقیت یک چیز بخت و اقبالی
نیست .شما بدستش میآورید .بخت
وقتی به سرغ شما میآید که شما
پیشاپیش به جستجویش رفته باشید.
بعد از ازدواج این کار را میکنم

معنی این حرف این است که شما بعد
از ازدواج هم به سراغ این کار نخواهید
رفت .ازدواج نقطه عطفی در زندگی
ما به حسابمیآید اما ربطی بهمیزان
موفقیت و یا شکست ما ندارد .شاید به
دنبال یک مرد و یا زن پولدار هستید،
اما تبدیل شدن شما به یک آدم شاد
خیلی به این موضوع بستگی ندارد.
بهتر است که چشمنداز بزرگ زندگی
خودتان را پیش چشم داشته باشید
و بهتر است که اعتبارتان را افزایش
دهید تا ازدواج کنید به جای آن که
ازدواج کنید تا اعتبارتان افزایش یابد.
من خیلی گرفتارم

هیچ کس خیلی گرفتار نیست .به
جای شکایت کردن از این که خیلی
شلوغ و گرفتار هستید ،بهتر است
اولویتهای خودتان را دوباره تعریف
کنید .ما باید زمانمان را برای هدفها
و کارهای مهم باز کنیم .نه این که تا
میتوانیم برای خودمان کار بتراشیم
و خودمان را مشغول کنیم .مشغول
بودم مهم نیست ،مهم این است که،

در جهت هدفها و آرمان هایمان
قدم برداریم.
یک برداشت

اجازه بدهید این یاداشت را با شماره
پنجم شروع کنیم« .مردم چی فکر
میکنند ».بسیاری از ما ،در تمام
طول روز و البته بخشی از شب که
بیداریم ،شاید هم در خواب! به این
فکر میکنیم که مردم درباره ما چی
فکر میکنند .گویی ما مرکز ثقل دنیا
هستیم و تمام مردم دنیا آنچنان
بیکارکه محو کارهای ما هستند.
بسیاری از ما اگر حتی سر سوزنی
احتمال بدهیم که دیگران در فالن
مورد از ما راضی نیستند ،دمار از
روزگار خود در میآوریم .بدترین
دشنامها و بزرگترین توهینها را
نثار خودمان میکنیم که چرا چنان
رفتار نکردیم و بدتر از آن چرا چنان
نبودیم که دیگران از ما راضی باشند.
و متاسفانه ،در جامعه ما ،این مورد
چنان رواج دارد و چنان در تار و پود
شخصیت انسانها تنیده شده است
که به آن افتخار می کنند و از آن
برای خود فضیلتی میسازند.
این چنین بها دادن به دیگران ،روی
دیگر سکه خوار شمردن خویشتن
است .متاسفانه اغلب ما در کودکی و
پس از آن ،یاد نمیگیریم که خودمان
را به عنوان یک انسان دوست داشته
باشیم .ضعف ما در کودکی ،که در آن
شرایط کامال طبیعی است ،متاسفانه
گ سالی نیز ما را رها نمیکند
در بزر 
و همچنان در پی دریافت تایید از
دیگران هستیم .اگر در کودکی این
پدر و مادر هستند که منبع تایید ما
هستند ،در بزرگسالی ،همیشه یافت
میشوند دیگرانی که جای پدر و مادر
را پر کنند و تبدیل به منابع تایید
ما شوند.

به اندازه کافی پول برای این کار ندارم

به جای آنکه بنشینیم و غصه
بخوریم که پول مشکل ماست ،بهتر
است کاری بکنیم و یا سرویسی
ارایه بدهیم که پول مورد نیاز

شاید ذکر این نکته خالی از فایده
نباشد که منظور من از دیگران،
حکمی کلی مبنی بر تمام آدمها
نیست .این بسیار طبیعی است
که برخی از مردم باید برای ما
مهم باشند .گذشته از نزدیکان و
دوستان ،حتی دورترانی هم هستند
که نقشی مهم در زندگی ما بازی
می کنند .بیایید فرض کنیم که
شما یک کارآفرین جوان هستید
که کسب وکار کوچکی برای خود به
راه انداختهاید .آیا نظر مشتریانتان
نباید برای شما مهم باشد؟ شکی
نیست که باید مهم باشد .اما نظر
آنها درباره چه؟ درباره محصول و
کسب وکارتان و یا درباره خودتان؟
متاسفانه بسیاری از ما کوچکترین
نظر انتقادی در مورد محصولمان
و یا حتی رفتارمان را با خودمان و
شخصیتمان یکی میگیریم که در
نتیجه این اشتباه ،دچار واگویههای
ذهنی میشویم و تمام وقتمان صرف
جواب دادن به این آدمها در ذهنمان
میشود .بدیهی است که این وضعیت
در نهایت به چیزی منجر میشود
که در روانشناسی به آن وسواس
فکری گفته میشود .یعنی فکر و یا
به عبارت بهتر واگویهای که به طور
مدام به ذهن ما هجوم میآورد و ما
قادر نیستیم برای مدتی طوالنی آن
را از ذهنمان بیرون برانیم .این نوع
از وسواس ،مانند همه وسواسهای
دیگر دو مشخصه تکرار و اجبار
را در خود دارد .با وجود چنین
وسواسهایی ،ذهن ما فضای کافی را
برای نوآوری و خالقیت و در نهایت
موفقیت نخواهد داشت.
یک درخواست

دفعه دیگر وقتی از گفته کسی دلگیر
میشویم ،در خلوت خود کمی فکر
کنیم .چرا چنین آشفته شدهایم؟
آیا آن شخص اساسا انسان مهمی
در زندگی ما بوده است که بخواهیم
برایش چنین اهمیتی قائل شویم؟
اگر بوده است آیا گفته او رفتار ما را
هدف گرفته است و یا شخصیت ما
را؟ اگر هم چندان مهم نبوده است،
چرا چنین آشفته شدهایم؟
پاسخ به این سواالت و تجزیه و
تحلیل آنها میتواند ما را از شر
بسیاری از واگویههای درونی و حال
بد ناشی از آن برهاند.

زمان شما محدود است ،بنابراین آن را با زندگی به سبک دیگران هدر ندهید.

اجازه ندهید زمزمه های دیگران باعث شوند تا صدای درونی خود را نشنوید.

از همه مهم تر ،شجاعت این را داشته باشید که به حرف دل خود و یافته های درونی خود عمل کنید.

آنها به خوبی می دانند که شما دوست دارید چه کاری انجام دهید .همه چیزهای دیگر در درجه دوم
اهمیت قرار دارند.

(استیو جابز)

دعای خیر امام حسن
امام حسن (ع) چندین بار از
مدینه پیاده به مكه برای انجام
حج رفت در یكی از این سفرها
كه از مدینه به سوی مكه راه
افتاد ،پاهایش بر اثر پیاده روی
روی ریگ های خشك و سوزان
 ،ورم كرد.
شخصی به آن حضرت عرض
كرد :آقا اگر كمی سوار می
شدید ،پاهایتان بهتر می شد.
امام فرمود :خیر وقتی به
منزلگاه بعدی رسیدیم  ،مرد
سیاه چهره روغن فروشی پیدا
می شود كه فالن روغن را دارد
آن را برایم بخر ،به پاهایم می
مالم خوب می شود.
عده ای عرض كردند :پدران و
مادرانمان به فدایت در پیش
منزلی سراغ نداریم كه در آنجا
روغن بفروشند .امام به راه خود
ادامه داد ،چند ساعتی نگذشته
بود كه همان مرد روغن فروش
پیدا شد ،امام فرمود :نزد او
بروید و روغن را خریداری كنید
نزد او رفتند و روغن خواستند،
او گفت  :برای چه كسی می
خواهید؟
گفتند برای امام حسن (علیه
السالم) .روغن فروش گفت :
مرا نزد آن حضرت ببرید وقتی
كه او را به حضور امام حسن
(علیه السالم) بردند به امام
عرض كرد :من نمی دانستم
روغن را برای شما می خواهند
و من حاجتی به تو دارم و آن

قطعه ای از بهشت

(ع)

اینكه دعا كن خداوند فرزند
نیكوكار و پرهیزكاری به من
بدهد ،من وقتی از وطن بیرون
آمدم همسرم نزدیك زایمانش
بود.
امام حسن (علیه السالم)
فرمود :خداوند پسر سالمی كه
پیرو ما است به تو خواهد داد.
وقتی روغن فروش به منزلش
رفت  ،دید خداوند پسر سالمی
به او داده است .
همان پسر وقتی بزرگ شد به
سید حمیری معروف گردیده
و از شیعیان راستین و شاعران
آزاده بود كه در هر فرصتی از
امامان اهلبیت (علیهم السالم)
دفاع و حمایت می نمود ،و
فضائل علی (علیه السالم) را
به قصیده در آورده بود و می
خواند و هنگام شهادت علی (ع)
ببالینش آمد .نام او اسماعیل
بن محمد بود.
امام صادق (ع) به او فرمود:
مادرت تو را سید نامید و این
نام زیبنده تو است زیرا تو سید
شاعران هستی  .روزی اشعاری
درباره مصائب امام حسین
(علیه السالم) در حضور امام
صادق (علیه السالم) خواند،
قطرات اشك از دیدگان امام
سرازیر شد و صدای گریه از
منزل آن حضرت برخاست ،
سرانجام امام (علیه السالم) امر
به خودداری كرد.

سالم ،غریبتر از هر غریب!

آشنای غریب ،مهربانِ غریب ،بزرگ زاده غریب!
سالم،
ِ
سالم ،مزار بیچراغ ،تربت بیزایر ،بهشت گمشده!
سالم ،آتشفشان صبر ،چشمان معصوم ،بازوان مظلوم ،زبان ستمدیده!
سالم ،سینه شعلهور ،جگر سوخته ،پیکر تیرباران شده!
سالم ،امام غریب من!
آمده ام؛ با تمام دلم ،با قدم های احساسم ،با حضور هر چه تمام ارادتم.
آمدهام؛ تا فانوسهای روشن اشک هایم را ،بر مزار بیچراغت ،بیاویزم!
آمدهام؛ تا شریک غربت بینهایتت باشم.
آمدهام ـ کبوترانه آمدهام ـ تا از دستان مهربانت ،آب و دانه بدهی!
آمدهام؛ با دسته دسته یا کریمهای اخالص و محبّت ،تا شاید لحظهای
در گنبد نگاه مهربانت ،پناه گیرم.
ای کریم اهل بیت! حاال این من و این وسعت بیحدّ و مرزِ لطف تو.
این دلِ کوچک من و این عنایت بزرگ تو .این گدای غریب و این هم،
سلطان غریب؛ بزم غریبانهمان جور است.
تو غریب ،من هم غریب.
امّا … نه! غربت من کجا و غریبی تو کجا! آخر شما ،غربتت را هم از پدر
به ارث بردهای و هم از مادر موالی من! چگونه میشود زینت شانههای
پیامبر باشی ،خون علی و فاطمه در رگ هایت جاری باشد ،سید جوانان
اهل بهشت باشی و آن وقت ،این روزگار نامرد ،دل به عشقت نسپارد .امام
مظلوم من! چند بار از پشت ،خنجر خوردهای؟! چند بار نیش سوزناک
صه غربت شما پایان ندارد!
خیانت را چشیده ای؟! چند بار …؟ انگار ق ّ
آقا! زهری که بر جگرت نشست ،تنها زهر جعده نبود؛ زهر بدعتی بود
که مسیر عشق را عوض کرد .وقتی که دل به این بدعت بسپرند ،عجیب
نیست اینکه حتی در کنار همسفر زندگیت ،غریب باشی!
یا کریم اهلبیت! تو بزرگتر از آن بودی که در ذهن کوچک بشر بگنجی.

به حرمت حضور فاطمه علیها السالم  ،آرام،
در خانه را میکوبی؛ این بار صدای در زدن
ملک الموت ،آهنگی دیگر دارد.
به میهمانی رسول آمدهای؛ آمده ای تا او را
به معراج ابدی ببری.
کمی درنگ کن؛ اینکه با تو سخن میگوید،
امین آسمانها و زمین ،جبرئیل است.
میدانم که برای تو نیز دشوار است تا زیر باران
اشکهای فاطمه (ع)  ،جان نبی را بستانی.
میدانم که تو نیز سر به زیر افکندهای تا
چشمانت هم سو با غم چشمان زهرای اطهر
علیهاالسالم نباشد؛
اما گویا چارهای نیست و زمان پر کشیدن
محمد (ص) فرا رسیده است.
برادرم .ملک الموت! میخواهی از کجا آغاز کنی؟

خصوصیات رفتاری
پیامبر(ص)
-۱هنگام راه رفتن با آرامی و
وقار راه می رفت.
-۲در راه رفتن قدم ها را بر
زمین نمی کشید.
-۳نگاهش پیوسته به زیر افتاده
و بر زمین دوخته بود.
-۴هرکه را می دید مبادرت به
سالم می کرد و کسی در سالم
بر او سبقت نگرفت.
-۵وقتی با کسی دست می داد
دست خود را زودتر از دست او
بیرون نمی کشید.
-۶با مردم چنان معاشرت می
کرد که هرکس گمان می کرد
عزیزترین فرد نزد آن حضرت
است.
-۷هرگاه به کسی می نگریست
به روش ارباب دولت با گوشه
چشم نظر نمی کرد.
-۸هرگز به روی مردم چشم نمی
دوخت و خیره نگاه نمی کرد.
-۹چون اشاره می کرد با دست
اشاره می کرد نه با چشم و ابرو.
-۱۰سکوتی طوالنی داشت و تا
نیاز نمی شد لب به سخن نمی
گشود.
-۱۱هرگاه با کسی ،هم صحبت
می شد به سخنان او خوب
گوش فرا می داد.
-۱۲چون با کسی سخن می
گفت کامال برمی گشت و رو به
او می نشست.
-۱۳با هرکه می نشست تا او
اراده برخاستن نمی کرد آن
حضرت برنمی خاست.
-۱۴در مجلسی نمی نشست و
برنمی خاست مگر با یاد خدا.
-۱۵هنگام ورود به مجلسی در
آخر و نزدیک درب می نشست
نه در صدر آن.
-۱۶در مجلس جای خاصی را
به خود اختصاص نمی داد و از
آن نهی می کرد.

زینب بیاور آخرین رخت کفن را
تا که کفن پوشم تن سبز حسن را
خالیست جای مادرم تا که ببوسد
لبهای سرخ یوسف گل پیرهن را
حیدر بیا فتنه دوباره پا گرفته
بیرون کن از شهر مدینه بیوه زن را
قبل از سفر تا کربال غارت نمودند
ِ
هست من را
با تیرهای پر ز کینه
عباس را گویید تا بیرون بیارد
آن تیرها که دوخته تابوت و تن را
بیرون کشیدم تیر از پهلویش ای وای
کردم زیارت گوییا ام ّ الحسن را
پیراهن خود را ز خون او بشویید
حرفی از این تشییع با زینب نگویید
جواد حیدری

حه
صف
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تمامی وجود رسول ا ّ
لل در راه حق ذوب
شده است ،چشمانش ،نور خدا را در معراج
دیده ،زبانش با خدا سخن گفته و کالم او بر
آن جاری بوده ،قلبش ،محل نزول کتاب خدا
بوده و پاهایش ،راههای آسمانی را بهتر از
مسیرهای زمینی پیموده است.
آه چه دشوار است تاب آوردن این لحظه
اندوهناک! آیا میدانی بعد از او ،با فاطمه
عزیزش چه خواهند کرد؟
میدانی این در را که تو بی اذن زهرا (ع) از
آن عبور نکردی ،به آتش جهل و کینه خواهند
سوزاند و دستان علی مرتضی علیه السالم را
ی اهلل علیهوآله  ،انس
که با دستان رسول صل 
دیرینه داشت ،به بند خواهند کشانید؟
آیا میدانی پس از رسول خدا ،بر پارههای

تن او چه خواهد گذشت؟ میدانی که
چگونه قامت رعنای فاطمه را به خمیدگی
مینشانند و جایگاه بوسه های رسول را به
کبودی مینمایند؟
کوچه های مدینه ،پس از این برای من هم
غریب میشود و اهل بیت رسول اکرم (ص)
ب تر!
از آن هم غری 
نگاه کن که چگونه فاطمه علیهاالسالم با تمام
دلتنگی هایش سر به زیر افکنده تا تو در
تالقی چشمهایش ،در کارَت درنگ نکنی!
برخیز و جان عزیزترین و مقربترین بنده
خدا را بستان!
روح محمد (ص) از ازل ،آسمانی بود؛ این
چند صباح را هم که بر زمین هبوط کرد،
برای هدایت خلق بود و بس!

خصوصیات رفتاری
پیامبر(ص)

کعبه جان
شبی هک نور زالل تو رد جهان گُم شد

چش
ستاره خون شد و از م آسمان افتاد
هب باغ سبز فلک ،مهر و ماه ژپمردند

سپیده جاهم سیه کرد و انگهان گم شد

فلک ز جلوه فرو ماند و کهکشان گم شد
زمین هب سر زد و لبخند آسمان گم شد

دوباره شب شد و رد ازدحام اتریکی

س
پس از تو ،رپسش رفتن بدون پا خ ماند

صدا ی روشن خورشید مهربان گم شد

هب ذهن جاده ،ت کاپوی کاروان گم شد

بهار ،صید خزان گشت و باغ گل ژپمرد

شبی هک خنده شیرین باغبان گم شد

مع
رتاهن از لب صوم «یاکریم» افتاد

شکست قلب صبور فرشت گان از غم

نس
یم معجزه گل ،ز بوستان گم شد

شبی هک قبله ی توحید عاشقان گم شد

رسید حضرت روح االمین و رب سر زد
کشید صیحه ز دل ،گفت؛ بوی جان گم شد
نش بغ
ست ض خدا رد گلوی ارباهیم

مدینه در سوگ

شبی هک کعبه جان ،قبله جهان گم شد

رضا اسماعیلی

سروش ،تو را استواری بخشید و بزرگ
داشت ،تا ندای حق تعالی را در همه سرزمین
ها بیفشانی ،تا از همه جای خاک ،نهال ایمان
بشکفد و چراغ وحدانیت ،همه جا را به
روشنی بیاراید .تو ،تن را به خدای خویش
سپردی و جان را در طبق اخالص نهادی و
یک تنه در برابر دنیای کفر و باطل ایستادی.
نام تو ،دل های کافران را می سوزان َد ،و یاد
تو آرام بخش خاطر مؤمنان است .اینک هر

-۱۷هرگز در حضور مردم
تکیه نمی زد.
-۱۸اکثر نشستن آن حضرت
رو به قبله بود.
-۱۹اگر در محضر او چیزی
رخ می داد که ناپسند وی
بود نادیده می گرفت.
-۲۰اگر از کسی خطایی
صادر می گشت آن را نقل
نمی کرد.
-۲۱کسی را بر لغزش و
خطای در سخن مواخذه نمی
کرد.
-۲۲هرگز با کسی جدل و
منازعه نمی کرد.
-۲۳هرگز سخن کسی را
قطع نمی کرد مگر آنکه
حرف لغو و باطل بگوید.
-۲۴پاسخ به سوالی را چند
مرتبه تکرار می کرد تا
جوابش بر شنونده مشتبه
نشود.
-۲۵چون سخن ناصواب
از کسی می شنید .نمی
فرمودـ« چرا فالنی چنین
گفت» بلکه می فرمود «
بعضی مردم را چه می شود
که چنین می گویند؟»
-۲۶با فقرا زیاد نشست و
برخاست می کرد و با آنان
هم غذا می شد.
-۲۷دعوت بندگان و غالمان
را می پذیرفت.
-۲۸هدیه را قبول می کرد
اگرچه به اندازه یک جرعه
شیر بود.
-۲۹بیش از همه صله رحم
به جا می آورد.
-۳۰به خویشاوندان خود
احسان می کرد بی آنکه آنان
را بر دیگران برتری دهد.

چند از میان امت رفته ای ،اما درس ایمان
و وفا و جهاد و صبر که به پیروان خویش
آموخته ای ،باقی است .هم اکنون گرچه
مدینه ،در سوگ نشسته است ،اما در رواق
چشم های اشکبار ،انعکاس جاودانگی تو
پیداست .امروز ،گرچه محشر غم و قیامت
اندوه برپاست ،لیکن این داغ جانکاه را،
شکوه آیین و فروغ نامت ،تسلی می دهد .نام
تو زیور هر بامداد و شامگاه ما باد ای رسول.

قطعه ای از بهشت ،باید هم این
گونه باشد و مگر می شود قطعه
ای از بهشت روی زمین باشد و
شلوغ نباشد؟!
آنجا همیشه شلوغ است و چه
زیباست که این حالت توفانی
همیشه در سیطره ای عرفانی
است .وقتی که می رسی و روبه
روی ضریح می ایستی؛ وقتی
که می بینی دست های قد
کشیده را که به طرف ضریح
می روند؛ وقتی می بینی ضریح
نقطه ای شده است شبیه به
مرکز یک پرگار و گویی تمام
اشیا در اطراف را به طرف خود
می کشد؛ وقتی می بینی حتی
انگار آینه کاری ها و نقش
و نگارها دوست دارند کنده
شوند و به طرف ضریح بروند و
حتی تمام حروف و واژه های

متبرک در اطراف دوست دارند
به حرکت درآیند؛ وقتی حس
می کنی این مرکز ثقل منتظر
آمدنت بوده است و وقتی حس
می کنی ،غریب طوس همچنان
غریب است و تمام این آشنایان،
تمام روشنایی ها ،مثل وطن او
نیست؛ اینجاست که چشم
هایت خود به خود می جوشند
و دست هایت به طرف ضریح
قد می کشند؛ گویی این غریب،
تمام غربا را در آغوش مهربان
خود کشیده است.
حاجتت را بگویی یا نگویی مهم
نیست؛ سالم که بدهی ،حس
می کنی آنجا وطن توست.

تنها کافی است بگویی

ن
لس ُ
الم َع َلیک یا َعلِی اب ْ َ
«اَ َّ
الرضا الْ ُم ْر َتضی»
ُم َ
وسی ِّ

مهمان رغیب

عبا کشیده هب سر رغبتی نهان دارد
ن گاه زار هب این حالش آسمان دارد
هب یک قدم رنسیده دوباره می افتد
مشخ
ص است تنی زار و انتوان دارد
هب سوز زره پذریایی از رغیبی شد
تلخ
هچ یادگاری ی ز میزبان دارد

عطيه و بخششی است از جانب
عقل،
ّ
تحمل يك مش ّقت
خدا ،و ادب داشتن،
ّ
است ،و هر كس با زحمت ادب را
نگهدارد ،قادر بر آن میشود ،ا ّما
هر كه به زحمت بخواهد عقل را به
دست آورد جز بر جهل او افزوده
نمی شود.
امام رضا (ع)

آسمان زیر پرت بود زمین افتادی
یک عبا روی سرت بود زمین افتادی
نه صدای تو به گوش کسی آن روز رسید
نه کسی دور و برت بود زمین افتادی
صورتت خاکی و دستار و عبایت خاکی
مادرت در نظرت بود زمین افتادی
زهر از جان تو آقا جگرت را میخواست
آتشی بر جگرت بود زمین افتادی
ناله میکرد جوادت به سرش میزد آه
اشک در چشم ترت بود زمین افتادی
مثل یک مار گزیده به خودت پیچیدی
خوب شد که پسرت بود زمین افتادی
ولی افسوس به میدان دل خون برد حسین
نیزه از پشت زدند و به زمین خورد حسین...
مسعود اصالنی

حه
صف
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مضرات استفاده از
بتادین برای زخم

حتما برای شما هم پیش آمده است که موقع
آشپزی یا سایر کارها ،به یکباره دست خود
را ببرید .در این شرایط ،اولین چیزی که به
ذهن میرسد ،استفاده از چسب زخم است
اما گاه میزان بریدگی آنقدر عمیق است که
باید زخم سریعا پانسمان شود تا از خونریزی
بیشتر آن جلوگیری شود .معموال بتادین به
عنوان یکی از مواد ضدعفونی کننده است
که در جعبه کمکهای اولیه اکثر خانهها
پیدا میشود .استفاده از بتادین برای زخم
آنچنان که تصورش را میکنید مورد نیاز
نیست .گاه استفاده از آب ساده به تنهایی
برای شستشوی زخم کفایت میکند .به هر
حال در مواقعی که زخم عمیق است ،بهتر
است به نزدیکترین درمانگاه مراجعه و نسبت
به درمان آن اقدامات الزم را انجام دهیم.
استفاده از بتادین برای زخم چه
مضراتی دارد؟
ی کننده حاوی ید
بتادین یک ماد ضدعفون 
است که برای ضدعفونی کردن پوست ،قبل
و بعد از جراحی به کار برده میشود .برای
ضدعفونی کردن زخمها ۵ ،الی  ۶دقیقه این
ترکیب روی پوست قرار گرفته و بالفاصله از
محل پاک میشود .اگرچه بتادین میتواند
زخم را از هر گونه آلودگی پاک کند؛ اما به
دلیل وجود ید در این ماده ضدعفونی کننده،
بافتهای زنده داخل زخم تخریب شده و
باعث میشود درمان زخم با تاخیر انجام شود.
برخی از افراد فکر میکنند که اگر بتادین
را در حفره زخم بریزند باعث بهبود سریعتر
زخم میشود اما برعکس ،این کار باعث تاخیر
در ترمیم زخم شده و متعاقب آن جوشگاه و
اسکار بیشتری از زخم به جا میماند.
بهترین روش برای شستشو و پانسمان
کردن زخم
مهمترین مساله پس از ایجاد زخم در بدن،
حفظ خونسردی و متعاقب آن کنترل
خونریزی است که میتوان با فشار دست
یا با یک پارچه و گاز استریل تمیز آن را
کنترل کرد .پس از آن ،میتوانید از سرم
برای شستشوی زخم استفاده کنید .پس
از شستشو دادن زخم ،برای اطمینان از
عدم وجود آلودگی میتوانید اطراف آن را
با بتادین ضدعفونی کنید .در نهایت برای
پانسمان کردن زخم میتوانید از گازهای
استریل موجود در داروخانهها استفاده کنید.
به طور کلی در اولین ثانیه های ایجاد زخم
در بدن روند ترمیم زخم آغاز میشود.
معموال از روز اول تا روز چهارم باکتریها
و آلودگیها از محل زخم پاک میشوند .در
مرحله بعدی ،واسطه های التهابی ترشح
شده که این مرحله معموال از روز چهارم
تا دهم یا دوازدهم بعد از ایجاد زخم طول
میكشد .در نهایت مرحله سوم ترمیم زخم
از روز دهم تا دوازدهم طول میکشد .در این
مرحله ،بدن زوائد را از زخم برداشت میكند
و زخم همانند بافتهای اطرافش شكل
میگیرد .اگر مراحل گفته شده روال عادی
خود را طی کند ،معموال جای زخم بر روی
پوست باقی نمیماند.
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

آقای عبدالحميد فضلي فرزند عبدالرحمن به
شرح درخواستي كه به کالسه  96/619این شورا
ثبت گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم
عبدالرحمن فضلي فرزند ميرشكار عبدا ...به
شناسنامه  1344صادره از ح الرستان  -اوز در
تاریخ  69/5/11در اقامتگاه دائمی خود شهر اوز
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
-1شهربان فضلي فرزند ابوالقاسم ش ش 1215
ت ت  1303صادره از ح شهري  -الرستان -
اوز(همسر متوفي)
-2عبداله فضلي فرزند عبدالرحمن ش ش  45ت
ت  1325صادره از ح الرستان  -اوز
-3عبدالحميد فضلي فرزند عبدالرحمن ش ش
 140ت ت  1335صادره از ح شهري  -اوز
-4عبدالرحيم فضلي فرزند عبدالرحمن ش ش
 176ت ت  1340صادره از ح الرستان  -اوز
-5عبدالعزيز فضلي فرزند عبدالرحمن ش ش 82
ت ت  1337صادره از ح الرستان  -اوز
-6حبيبا ...فضلي فرزند عبدالرحمن ش ش
 5031ت ت  1347صادره از ح  2الرستان  -اوز
-7فاطمهبان فضلي فرزند عبدالرحمن ش ش 36
ت ت  1329صادره از ح شهري  -الرستان  -اوز
-8رقيه فضلي فرزند عبدالرحمن ش ش  76ت
ت  1331صادره از ح  2الرستان  -اوز فرزندان
متوفي والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به
اين شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه شهري اوز -
مصطفي روزگار م  /الف 712 /

شیوع سوءتغذیه دانشآموزان کشور در قالب اضافه وزن و چاقی

دانشآموز سالم چه میخورد؟

دوران تحصیل ،در زندگی هر کس از دبستان
گرفته تا متوسطه و دانشگاه به دلیل اثرات
شخصیتی و رشد جسمانی تکرار نشدنی است.
به همین دلیل توجه به الگوهای رفتاری طی
این دوران تاثیر غیرقابل انکاری در آینده شخص
خواهد گذاشت.
در این میان ،نقش تغذیه و خو گرفتن به الگوی
خوراکی مغذی ،متعادل و متنوع که شامل تمام
امالح و ویتامینها و موادمغذی باشد برای
بهرهگیری دانشآموز از حداکثر ظرفیت ذهنی و
جسمیاش بسیار اهمیت دارد.
وقتی صحبت از سوءتغذیه در دانشآموزان میشود
باید در نظر داشت که هر کدام از گروههای سنی
(کودکی و نوجوانی) نیازهای تغذیهای خاصی
دارند .بعالوه سوء تغذیه ،الگویی یکسان برای
کل کشور ندارد .کما اینکه ما در مناطق شرقی و
جنوبی کشور ،مشکل دسترسی به مواد غذایی را
بیشتر داریم .به همین دلیل دانشآموزان در این
مناطق بیشتر با کمبود ویتامین و امالح روبهرو
هستند ،اما در مناطق شمالی کشور دسترسی
به مواد غذایی بیشتر بوده و فقر فرهنگی بیشتر
آسیبرسان است .

کودکان چاقی که همیشه گرسنهاند!

سوءتغذیه به دو شکل بروز میکند؛ از سویی به
الغری مفرط و کمبود مواد مغذی منجر میشود
و از سوی دیگر به شکل چاقی و اضافه وزن
بروز مییابد که هر دو آسیبرسان است ،اما آنچه
امروزه در کشور ما بیشتر در طیف سنی کودکان
و نوجوانان شیوع دارد ،افزایش شیوع اضافه وزن
و چاقی است.
جالب است بدانید بچه هایی که مبتال به چاقی
هستند ،بهرغم پرخوری به گرسنگی سلولی
دچار هستند .این کودکان از راندمان ذهنی و
عملکرد تحصیلی پایینتری نیز برخوردارند.

غذای سالم؛ هدیه خانواده به کودک

الگوی غذایی خانوادهها از بدو تولد تا دو سالگی
و عمدتا تا قبل از پنج سالگی شکل میگیرد.
اگر خانوادهای الگوی غذایی ناسالم داشته باشد،
وقت کافی را برای تهیه غذای سالم اختصاص
ندهد یا اینکه در فضای خانه آرامش کافی وجود
نداشته باشد ،سوءتغذیه در فرزندان خانواده بروز
میکند.
پس والدین برای اینکه فرزندشان تغذیه سالم
داشته باشد باید برای تهیه غذای سالم و نیز

سرگیجه

سرگیجه هنگام افت قند خون،
به ویژه اگر مبتال به دیابت باشید،
عجیب نیست .بیماران مبتال
به دیابت ممکن است سرگیجه
ناگهانی را تجربه کنند که میتواند
با افزایش ناگهانی دمای بدن
همراه باشد و میتواند شرایطی
هشداردهنده باشد .در زمان وقوع
چنین حالتی ،فرد باید به دیگران
اطالع دهد که به بیماری دیابت
مبتال است تا کمک دریافت کرده
و در بهترین حالت یک خوراکی
به شما داده شود تا سطوح گلوکز
خون افزایش یابد .در شرایطی که
قند خون پایین میتواند موجب

فرهنگ تغذیه سالم از کودکی

خواندن لیبل (برچسب ارزش غذایی روی
محصوالت)باید از کودکی آموزش داده شود که
مدارس نیز میتوانند در این زمینه نقش موثری
داشته باشند .در واقع باید به بچهها یاد داده شود
انتخابهایشان به سمت غذاهای سالم برود .

احساس سرگیجه شود ،دالیل
دیگری نیز میتوانند در این زمینه
مؤثر باشند که دمای بیش از اندازه
باال ،کمآبی بدن ،یا واکنش به دارو
از آن جمله هستند.
از دست دادن تمرکز

مغز به طور ویژه نسبت به افت
سطوح گلوکز حساس است و
ممکن است در این شرایط در
حفظ تمرکز روی یک موضوع
یا درک صحبتهای فردی دیگر
که موضوعی را برای شما توضیح
میدهد ،دچار مشکل شوید .این
ناتوانی در تمرکز ممکن است
از خستگی بیش از اندازه ناشی
شود ،اما بیشتر مواقع میتوان با
دریافت قند آن را اصالح کرد.
مصرف خوراکیهایی که از محتوای
متعادل پروتئینها و چربیها سود
میبرند به جای مصرف کلوچه یا

خواص خرما

حفظ سالمت قلب

کودکانی که سوءتغذیه نمیگیرند

کودکی که صبحانه نخورد ،راندمان فکری و
تحصیلی خوبی ندارد .بعالوه صرف شامی سبک
و مقوی در ساعات ابتدایی شب و خواب بموقع
برای حفظ قوای فکری و جسمی کودکان بسیار
مهم است .
برای پیشگیری از سوءتغذیه در مدارس (در بوفه
مدارس) نیز باید برنامه تغذیه سالم رعایت شود.
برای رفع سوءتغذیه برنامه ویژه مکمل یاری
پیشنهاد نمیشود ،اما از آنجا که کمبود ویتامین
 Dدر کشورمان بیشتر شیوع دارد ،برای کودکان
زیر هشت تا  9سال هر دو ماه یکبار ،مصرف یک
قرص  50000واحد و از  9تا  19سال مصرف
ماهانه یک عدد قرص ویتامین  Dتوصیه میشود.
مساله کمبود آهن نیز در کودکان بویژه دختران
جدیتر است تا جایی که دریافت مکمل آهن
بویژه در دختران ضروری است .

بایدهای غذایی دانشآموزی

 تشویق به خوردن آب به جای نوشیدنی هایشیرین مثل ساندیس و آبمیوههای مصنوعی.
 برای تامین فسفر مورد نیاز فعالیتهای مغزیهنگام درس خواندن از خشکبار ،مغز بادام،
پنیر ،شیر و زرده تخممرغ استفاده شود.
 مصرف سبزیجات ،صیفیجات و میوه هابهعنوان میان وعده یا همراه وعده های اصلی
 تامین گلوکز مورد نیاز برای انجام فعالیتهایذهنی و فیزیکی با مصرف عسل ،نان و غالت
 تامین پتاسیم مورد نیاز برای بهبود عملکردمغز و تقویت ماهیچهها با مصرف موز ،مرکبات
و حبوبات.
پونه شیرازی

زنگ خطر افت قند خون

حرکت و لرزش

عدم تعادل قند خون میتواند
سیستم عصبی مرکزی را نیز
تحت تأثیر قرار دهد .بدن شما
سعی میکند هنگام افت قند
خون ،با آزاد کردن کاتکول آمینها
(هورمونهایی مانند دوپامین و
آدرنالین) ،این وضعیت را که به
معنای تحریک تولید گلوکز است
و میتواند به لرزش دستها منجر
شود .به طور معمول ،دوپامین
بیشتر در بدن چیز خوبی است
زیرا به عنوان یک ارتقادهنده خلق
و خو و مسکن عمل میکند .اما
اگر فعالیت ورزشی یا تجربهای
لذتبخش مانند خوردن شکالت
نداشتهاید باید مراقب این لرزشها
و تکانها باشید.

آشپزی زمانی را اختصاص دهند .پس مدیریت
زمان برای داشتن الگوی غذایی سالم بچهها
بسیار مهم است.
همچنین اگر در سبد غذایی کودک از سبزیجات،
میوهجات ،غالت کامل جوانهها و حبوبات
استفاده نشود ،فرزندان به سمت گرسنگی
سلولی میروند.

در هر خانواده ای باید داشتن فعالیت فیزیکی
پایه سالمت تلقی شود .همچنین استفاده از
سبزیجات ،میوه و مصرف کم لبنیات خامهای
و چرب و گوشتهای پر چرب یک الگوی تایید
شده دانسته شود.
دریافت منابع کافی کلسیم (مصرف سه وعده
در روز لبنیات برای تامین کلسیم مورد نیاز بدن
ضروری است) ،کاهش مصرف مواد سدیمی
(پرنمک) و نیز نوشابه ها در دوران کودکی و
نوجوانی بسیار اهمیت دارد .هیچ وعده اصلی
غذایی نباید حذف شود و والدین باید وقت کافی
برای تهیه و آماده کردن غذای سالم اختصاص
بدهند .از سوی دیگر نباید بچهها را از کودکی به
پرخوری عادت داد ،یعنی از کودکی باید رعایت
حجم و زمان مناسب برای صرف هر وعده
غذایی آموزش داده شود.

خرما برای حفظ سالمت قلب بسیار موثر است.
تعدادی خرما را یک شب در آب بخیسانید،
سپس هنگام صبح ،آنها را له کنید و مصرف
نمایید؛ طبق یافتههای علمی ،این کار در
تقویت قلب تاثیر مثبتی دارد .همچنین خرما
منبعی غنی از پتاسیم است؛ مطالعات نشان
دادهاند پتاسیم میتواند خطر سکتهی مغزی
و دیگر بیماریهای مرتبط با قلب را کاهش
دهد .به عالوه ،پژوهشگران مصرف خرما را
به عنوان راهی سالم و خوشمزه برای کاهش

تحریک پذیری

شکالت توصیه میشود.

پرشهای عضالنی

پرش عضالنی میتواند یکی از
نشانههای افت قند خون خفیف
باشد  -زمانی شکل میگیرد که
قند خون به زیر  ۴۰میلیگرم در
هر دسی لیتر برسد .پرشهای
عضالنی کام ً
ال غیرارادی هستند
و از این رو امکان متوقف کردن
آنها وجود ندارد .جدا از قند خون
پایین ،پرشهای عضالنی میتوانند
نشانهای از مصرف بیش از اندازه
کافئین باشند و بر همین اساس
شاید به کاهش مصرف قهوه و
تمرکز بر مصرف کربوهیدراتهای
پیچیده نیاز باشد.
از دست دادن هوشیاری

هشداردهنده دیگر به ویژه اگر به
دیابت مبتال هستید ،نباید نادیده
گرفته شوند .هیپوگلیسمی دیابتی
میتواند به تشنج نیز منجر شود که
نه تنها برای خود بیمار بلکه برای
کل افراد درگیر میتواند وضعیتی
وحشتناک باشد .در موارد نادر،
هیپوگلیسمی دیابتی میتواند
مرگبار نیز باشد .مصرف قرص
گلوکز به عنوان یک راه حل کوتاه
مدت برای بیماران دیابتی میتواند
به تنظیم قند خون کمک کند.

افرادی که هوشیاری خود را از
دست میدهند ،متوجه این نشانه
نمیشوند ،از این رو نشانههای

نوسانات خلقی و همچنین
گریههای هیستریک یا خشمهای
غیر قابل کنترل در برخی از افراد
نشانه افت قند خون است .معموالً
این حاالت احساسی با مصرف
منابع سالم غذایی مانند موز و
یا دیگر منابع سالم قند برطرف
میشود.
عرق کردن

اگر شما حتی در درجه حرارت
متوسط دچار تعریق میشوید ،این
نشان دهنده افت قند خون است.
تعریق دائمی یکی از نشانههای افت
خون است یعنی قند خون کمتر از
 ۷۰میلیگرم در هر دسی لیتر.
این نوع تعریق که بیشتر در پشت
گردن و یا خط مو اتفاق میافتد،
شب هنگام نیز رخ میدهد که به
آن هیپوگلیسمی شبانه میگویند.
منبع :زندگی آنالین

سطوح کلسترول  LDLدر بدن توصیه میکنند؛
 LDLیکی از عوامل اصلی سکتههای قلبی،
بیماری قلبی ،و سکتهی مغزی به شمار میرود.
بنابراین ،مصرف هفتهای دو وعده خرما میتواند
به واقع سالمت عمومی قلب را بهبود ببخشد.

رفع یبوست

غالبا خرما را جزء مواد خوراکی ملین طبقهبندی
میکنند .به همین دلیل ،افراد مبتال به یبوست
میتوانند مرتبا از این میوه استفاده کنند .برای
بهره مندی حداکثری و مطلوب از این خواص
خرما بهتر است آن را یک شب در آب بخیسانید،
سپس هنگام صبح ،وقتی ترکیب آب و خرما
شکلی مانند شربت به خود گرفت ،آن را میل
کنید؛ به این ترتیب ،میتوانید بهترین نتیجه

را از آن بگیرید .خرما دارای مقادیر باالیی
از فیبر محلول است که برای افزایش سطح
ِ
راحت غذاها
سالمت دستگاه گوارش و حرکت
در مجاری گوارشی و در نتیجه ،تسکین عالئم
یبوست بسیار ضروری است.

اثرات شگفت انگیز
آب هویج بر سالمتی
اضافه کردن هویج به وعد ه های غذایی کار
بسیار هوشمندان ه ای است زیرا به علت وجود
فیبر ،انرژی روز شما را تأمین میکند ،و
همینطور نوشیدن آب هویج هم به شما اجازه
میدهد که ویتامینها و مواد معدنی مفیدی را
جذب بدن نمایید.
اضافه کردن هویج به اسموتی ،یکی دیگر از
را ه های لذت بردن از این ماده غذایی
است ،زیرا فیبر الزم برای تثبیت قند
خون را فراهم میآورد؛ اما برخی افراد
به فیبر بیش از حد ،حساسیت دارند،
بنابراین مصرف آب این سبزی
میتواند بهترین راه بهرهمندی از
فواید آن باشد.
پس خوب است که بیش از قبل به این سبزی
شگفتانگیز توجه کرده تا به ارتقا سالمت خود
کمک کنید.
 .1آب هویج سیستم ایمنی را بهبود میبخشد
فصل شیوع سرماخوردگی و آنفلوانزا به طور
رسمی آغاز شده است و اکنون بهترین زمان برای
تمرکز بر روی بهبود عملکرد سیستم ایمنیتان
به منظور مبارزه هرچه بهتر با ویروسهای
آزاردهنده شایع این زمان است .به غیر از پیروی
از یک رژیم سالم ،فعالیت بدنی منظم و داشتن
مقدار خواب کافی ،راه دیگر محافظت از بدن این
است که آب هویج بنوشید .هویج مقادیر باالیی
از ویتامین  Cمورد نیاز سیستم دفاعی بدن را
تأمین میکند .بدن ما خود قادر به ساخت این
ویتامین نیست پس الزم است از مکملها و مواد
غذایی حاوی آن استفاده کنیم.
 .2این نوشیدنی قدرت بیناییتان را افزایش
میدهد
وقتی در مورد مزایای هویج فکر میکنید
احتماالً اولین چیزی که به ذهنتان میرسد
قدرت آن در بهبود بینایی تان است و این
درست است :مشخصات ویتامینی هویج باعث
ایجاد قدرت دید عالی میشود .هویج حاوی
ویتامین  Aاست که نه تنها یک آنتی اکسیدان
قوی ،بلکه یکی از مهمترین مواد مغذی برای
چشم است .کمبود ویتامین  Aمیتواند موجب
شب کوری و ایجاد نقاط بیتوت (ساخت کراتین
برروی الیه موکوسی چشم) شود.
 .3میتواند شما را از مصرف موادغذایی ناسالم
بازدارد
وقتی بین وعده های غذایی گرسنه هستید ،یکی
از اولین چیزهایی که ممکن است وسوسهتان
کند ،خوردن یک بسته چیپس و یا چند آبنبات
و شیرینی باشد .نوشیدن یک لیوان آب هویج
میتواند به کم کردن این نیاز کمک کند .یک
فنجان آب هویج مقدار زیادی از پروتئین  -بیش
از دو گرم -و همچنین حدود دو گرم فیبر را
فراهم میکند .هر دوی این مواد مغذی به
شما کمک میکنند که برای مدت طوالنیتری
احساس سیری کنید.
 .4نوشیدن آب هویج ،پوستتان را بهتر کند
نوشیدن آب میتواند به طور چشمگیری پوست
شما را بهبود ببخشد .اما عالوه بر آن ،آب هویج
نیز همین خاصیت را دارد و همچنین میتواند

درمان
ز خم ها
را سرعت ببخشد .عالوه بر ویتامین  ،Aاین
نوشیدنی یک منبع غنی از آنتی اکسیدان قوی
دیگری به نام ویتامین  Cاست که باعث تقویت
ایمنی بدن میشود که در بهبود زخم مهم است
زیرا برای تولید کالژن ،پروتئین اصلی موجود
در پوست و بافت همبند ما ،الزم است و به
عنوان یک آنتی اکسیدان ،همچنین میتواند به
جلوگیری از آسیب سلولی در بدن کمک کند.
 .5به کنترل فشارخون کمک میکند
اگر فشار خون باال برایتان به یک مسئله تبدیل
شده است ،نوشیدن یک لیوان آب هویج میتواند
یک راه ساده برای کمک به کنترل آن باشد.
پتاسیم ،یک ماده معدنی است که به مقابله
با اثرات سدیم و کنترل فشار خون ما کمک
میکند .از آنجا که آب هویج یک منبع عالی از
پتاسیم است  689 -میلیگرم در هر فنجان -
میتواند برای بدن شما بسیار مفید باشد.
 .6میتواند به کاهش نفخ کمک کند
هیچ چیزی بدتر از تالش برای مقابله با
نفخ نیست ،مخصوصاً اگر بخواهید لباس
موردعالقهتان را به تن کنید اما نتوانید .برای
رسیدن به احساسی بهتر ،توصیه میشود که
مقدار کمی آب هویج را کمکم بنوشید .این روش
به دو طریق به عمل میکند :گازهای شکمی را
کاهش داده و به شما کمک میکند به طور منظم
ادرار خود را دفع کنید.
 .7این یک راه عالی برای کاهش کلسترول است
فشار خون تنها چیزی نیست که آب هویج بتواند
به شما در کاهش آن کمک کند ،آب هویج
میتواند سطح کلسترول را نیز پایین بیاورد .این
نوشیدنی حاوی مقدار زیادی پتاسیم است که
نشان داده شده رابطه معکوسی با کلسترول دارد.
معموالً کسانی که رژیمهای غذایی با پتاسیم باال
مصرف میکنند ،کلسترول پایینتری دارند.
نکته :اگر میخواهید دست به کار شوید و آب
هویج خانگی تهیه کنید این موضوع را در نظر
داشته باشید که هرگز نباید به این نوشیدنی خود
قند و شکر اضافه نمایید؛ زیرا منجر به گرسنگی
و گرایش بیشتر به مصرف غذا میشود.

آگهي ابالغ اجرائيه
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شماره اجرائيه9710427177200095 :
شماره پرونده9609987177200238 :
شماره بايگاني شعبه960247 :
تاريخ تنظيم1397/07/14 :
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دوم  -2خانم ماهپسند عسكري فرزند حسين به نشاني فارس -شيراز ده پياله خيابان قالي بافي كوچه 5
سمت راست درب سوم  -3ماهپرويز عسكري فرزند حسين به نشاني فارس  -شيراز بلوار واليت كوچه 7
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دادنامه مربوطه  9709977177200511مورخ  97/05/31محكوم عليهم محكوم اند به الزام به
انتقال ميزان دو پنجم از چهار سهم از يك شانزدهم دانگ تحت پالك ثبتي  1133بخش  8فارس به
انضمام شرب تابعه و ملحقات بقدرالحصه در حق محكوم له و پرداخت حقاالجرا در حق صندوق دولت.
خواسته مقوم به  2010000تومان
مدير دفتر شعبه دوم حقوقي دادگاه فيروزآباد  -قاسم پورعلي
محل امضاء رئيس و مهر دادگاه  -عبداله محمدي
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:
-1ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد(.ماده  34قانون اجراي احكام مدني)-2ترتيبي براي
پرداخت محكوم به بدهد-3.مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سي روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و
قيمت همه اموال منقول و غير منقول ،به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان نزد
بانكها و موسسات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذكور و
كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست
نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور اززمان يك سال قبل از طرح دعواي اعسار به
ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضايي ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت ميشود (مواد
 8و  3قانون نحوه اجراي محكوميت مالي -4 .)1394خودداري محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال
به منظور فرار از اجراي حكم ،حبس تعزيري درجه هفت را در پي دارد( .ماده  34قانون اجراي احكام
مدني و ماده  20ق.م.ا و ماده  16قانون نحوه اجراي محكوميت مالي -5 .)1394انتقال مال به ديگري به
هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد موجب
مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات ميشود (ماده 21
قانون نحوه اجراي محكوميت مالي -6 .)1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود
آزادي محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفي كفيل توسط محكوم
عليه خواهد بود( .تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجراي محكوميت مالي .)1394
م/الف626/
استان فارس  -شهرستان فيروزآباد  -خيابان جهاد  -دادگستري فيروزآباد

روز
شانزدهم

اذان صبح

طلوع آفتاب اذان ظهر

غروبآفتاب اذان مغرب
17:05

17:22

4:49

6:07

11:36

17:22
17:21

هفدهم

4:50

6:08

11:36

17:04

هيجدهم

4:50

6:09

11:37

17:04

17:21

نوزدهم

4:51

6:10

11:37

17:03

پیامبر اکرم ص ّلى ّ
الل علیه و آله فرمود :
براى شهادت حسین علیه السالم  ،حرارت و گرمایى در دلهاى مؤمنان
است که هرگز سرد و خاموش نمى شود .
منبع  ( :کتاب جامع احادیث الشیعه  ،ج  ،12ص )556

نع
نع
چون نشاهن اهى مت رپوردگار آش كار شد ،با انسپاسى مت اه
را از خود دور نسازيد.

در وقف فضیلت بسیار و پاداش بی شمار وجود دارد.
اطعام بیش از  20000نفر عزادار حسینی از محل نیات موقوفات در الرستان

به مناسبت دهه آخر صفر که
دهه ی وقف نامگذاری گردیده،
گفت و گویی با ریاست محترم
اداره اوقاف و امور خیریه
الرستان صورت پذیرفته که
شرح آن بدین وسیله به سمع و
نظر شما می رسد.

همزمان با سوگواره بصیرت عاشورایی در
ایام دهه اول محرم الحرام در قالب عزاداری
و سوگواره حضرت سید الشهدا (ع) 20000
نفر از عزاداران حسینی از محل موقوفات
شهرستان الرستان اطعام شدند .
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه الرستان،
با اشاره به اینکه در ایام دهه اول محرم
الحرام در قالب اجرای سوگواره بصیرت
عاشورایی ،مراسم عزاداری و روضه خوانی
حضرت سید الشهدا (ع) در تمامی بقاع
متبرکه شهرستان (که امکان برگزاری
مراسمات بصیرت عاشورایی را داشته) به
نحو احسن اجرا گردید که البته محوریت
با امامزاده الزم التعظیم حضرت میر علی
ابن حسین (ع) گنبد سبز بوده که در
برگیرنده کلیه مراسمات مذهبی متناسب
با ایام از جمله برنامه های مناسبتی لبیک
یاحسین  ،احلی من العسل  ،شیرخوارگان
حسینی و  ...بوده است .
قاسم پور ،با اشاره به اینکه برای اولین بار در
ایام دهه اول محرم ،اقدام به اطعام عزاداران
حسینی در حسینیه آقا کاظمی گردید،
گفت :هرکدام از هیات های عزاداری که به
اداره اوقاف و امور خیریه الرستان مراجعه
نمود  ،از سفره پر نعمت موقوفات الرستان،
بهره مند شد.
همچنین در راستای تبلیغ و ترویج فرهنگ
وقف و شناساندن موقوفات و واقفین خیر
اندیش به آحاد مردم ،اقدام به نصب بنر
درتمامی هیات های عزاداری که از محل
موقوفات الرستان اطعام شدند گردید ،تا
از این رهگذر ضمن فرهنگ سازی ،مردم
و عزاداران حسینی با
موقوفات و واقفین خیر
اندیش شهر و دیار خود
آشنایی پیدا نمایند.
با توجه به بافت مذهبی
منطقه ،تعداد  25روحانی
اعزامی از قم در ایام
محرم و صفر و از محل
منطبق نیات واقفین ،به
سطح شهرستان اعزام تا
با استفاده از مبلغین آگاه
و بصیر ،بیش از پیش

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی فرمانداری ویژه الرستان ،عنایت
اله رحیمی در جلسه شورای اداری
الرستان ،اظهار داشت :استان فارس یکی
از پهناورترین استان های کشور است و
شهرستان الرستان نیز یکی از پهناورترین
و اثرگذارترین شهرستان ها در پیشرفت و
توسعه استان فارس قلمداد می شود.
وی با بیان اینکه استان فارس با مسائل و
مشکالتی مواجه می باشد و برای کاهش
مشکالت برنامه ها و فعالیت های زیادی
ترتیب داده شده است؛ گفت :یکی از
مشکالت اساسی که در استان وجود داشت
و در واقع می بایستی به آن بصورت ویژه
توجه می شد ،مشکل کمبود آب در سطح
استان فارس بر اثر خشکسالی های چندین
ساله بود ،کما اینکه در سال زراعی گذشته
کمتر از  ۱۳۵میلیمتر بارندگی داشته ایم که
در این راستا اقداماتی صورت گرفت.
رحیمی ،با بیان اینکه آب موجودی که
در استان قابل استفاده بوده حدود 11/8
میلیارد متر مکعب است که جهت شرب،
صنعت و در کشاورزی مصرف می شود و
به علت مصرف بیش از حد می بایست چاره
اندیشی می شد که اولین اقدام عملی تغییر
الگوی کشت در کشاورزی جهت اشتغال
روستائیان بود.

فرهنگ حسینی و عزاداری سرور و ساالر
شهیدان حفظ و شعائر اسالم ترویج یابد.
اداره اوقاف و امور خیریه ،با استفاده از
تمامی ظرفیت های موقوفات و با رعایت
نیات واقفین خیر اندیش و قیود زمان و
مکان آن ،همواره به عنوان نهادی فرهنگی
و مذهبی در خط مقدم برنامه های فرهنگی
شهرستان حضور داشته و در برگزاری مراسم
ها و برنامه های فرهنگی و مذهبی به سهم
خود مشارکت می نماید.
این مقام مسئول ،در بخش دیگری از سخنان
خود گفت :اقدام خوب و مهم دیگری که در
سطح شهرستان و با حمایت های معنوی و
راهگشای امام جمعه محترم حضرت حجت
االسالم و المسلمین دکتر موسوی خرم،
صورت پذیرفت  ،سر و سامان دادن به هیئت
امناء بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و مساجد
بود که پس از ابالغ دستور العمل جذب هیئت
امناء به کلیه اماکن مذهبی ،این اداره آمادگی
کامل دارد تا از تمامی عزیزان و واجدین
شرایط هیئت امناء نام نویسی کند تا پس از
طرح در کمیسیون تائید صالحیت ،نسبت به
صدور احکام هیئت امنایی اقدام نماید.
بی شک انجام این اقدام ،باعث رونق و
پیشرفت اماکن مذهبی خواهد شد ،چرا که
دارا بودن هیئت امنای فعال و با صالحیت
می تواند با فکر و ایده های نو و به روز باعث
جذب جوانان مومن و متدین و تبدیل شدن
مساجد و پایگاه های فرهنگی و همچنین
بقاع متبرکه به قطب فرهنگی کمک نماید.
قاسم پور ،گفت :ضمن ارج نهادن به زحمات
و تالش های خالصانه خدام بقاع متبرکه در
شهرستان ،تالش خواهیم کرد تا به وضعیت
معیشتی این عزیزان سر و سامان دهیم و در
این امر جدیت خواهیم داشت .
موضوع بیمه اماکن مذهبی ،موضوع دیگری
بود که این مقام مسئول به آن پرداخت و
افزود :یکی از دغدغه های اصلی سازمان
اوقاف و امور خیریه و به تبع آن اداره اوقاف
و امور خیریه الرستان ،بیمه نمودن بقاع
متبرکه در مقابل خطرات ناشی از آتش
سوزی و مسئولیت مدنی است که بحمدا...

این مهم با عقد قرارداد با شرکت بیمه انجام
و با ابالغی که به کلیه اماکن مذهبی اعم
از بقاع متبرکه ،مساجد و  ...صورت گرفت
و واریز مبلغ  1000000ریال برای مدت
یک سال از خدمات بیمه آتش سوزی و
مسئولیت مدنی استفاده نمایند که این اقدام
از جمله امور بسیار مهم و ضروری است که
بحمدا ...در  3ماهه اول مسئولیت اینجانب
تحقق پیدا نمود .
در خصوص رفع مشکالت مستاجرین اراضی
وقفی که از سنوات قبل با آن دست و
پنجه نرم می کنند ،نشست های متعددی
با شهرداری الرستان برگزار گردیده که با
حسن نیتی که جناب شهردار و همکارانشان
در مجموعه شهرداری الرستان برای حل
مشکالت و موانع پیش رو دارند و عزمی
که این اداره برای حل مشکالت مردم دارد،
این نوید را به همشهریان عزیر می دهم که
در اولین فرصت و در کمترین زمان ممکن،
نسبت به رفع مشکالت اقدام خواهد شد .
قاسم پور  ،در خصوص رفع یکی از دغدغه
های مردم مومن و والیتمدار الرستان ،در

خصوص موضوع موقوفه خواری ،گفت  :به
استحضار مردم و همشهریان عزیر می رساند،
بنده و سایر همکارانم در برخورد با این پدیده
و برخورد با دست اندازان به اموال موقوفات
عزم جدی داشته و در این امر به هیچ عنوان
از وظایف ذاتی و قانونی خود کوتاه نخواهیم
آمد و به متصرفین و غاصبین اراضی وقفی
هشدار جدی می دهم ،زیرا با عنایت ویژه
ریاست محترم دادگستری و همچنین
دادستان محترم شهرستان به موقوفات و
تشکیل کارگروه حفاظت از اراضی دولتی و
برخورد با متصرفین و غاصبین اراضی وقفی با
جدیت بیشتری عملی خواهد شد .
قاسم پور ،با اشاره به اینکه موقوفات و ظرفیت
های آن همسو با سیاست های کالن سازمان
اوقاف و امور خیریه به سوی سرمایه گذاری بر
روی موقوفات و رقبات مستعد قدم برداشته و
در همین راستا در خصوص پروژه بازار بزرگ
الرستان ،بیان داشت :اداره اوقاف و امور
خیریه الرستان به محض اطالع از موضوع به
قضیه ورود و در جهت صالح و صرفه موقوفه،
با انعکاس موضوع به مرکز استان ،تمهیدات

الزم را بعمل آورد که پس از ارائه نظرات
کارشناسان خبره و اخذ مجوزهای الزم از
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ،اقدام به
عقد قرارداد دو جانبه با سرمایه گذار نموده ،
الزم به ذکر است این پروژه بزرگترین پروژه
سرمایه گذاری فارس در اراضی وقفی بوده و
از پیشرفت و سرعت قابل توجهی برخوردار
است.
به اطالع همشهریان عزیز می رساند در
قرارداد تنظیمی ،کلیه حقوق وقف و موقوفه
و شاخص های فنی و عملیاتی به نحو احسن
و تحت نظارت مهندسین مشاور اداره کل
اوقاف و امور خیریه فارس لحاظ گردیده و
کلیه عواید حاصل از این پروژه ،بر اساس نیت
واقف خیراندیش در سطح شهرستان الرستان
و تحت نظارت و تولیت اداره اوقاف و امور
خیریه الرستان ،هزینه می گردد.
بی شک ،احداث چنین پروژه ای در اراضی
وقفی ،ضمن عمران و آبادانی اراضی وقفی
باعث عمران و آبادانی و رونق بازار در
شهرستان نیز خواهد شد.
الزم به ذکر است ،در کلیه پروژه های سرمایه
گذاری بر روی اراضی وقفی و به هر میزان
مساحت به هیچ عنوان بحث فروش اراضی
(عرصه) در میان نبوده و عرصه کلیه بناهای
احداثی در اراضی وقفی مادام العمر ،در ید
استیجاری باقی مانده و صرفا اعیان احداثی
قابلیت فروش و تملک را دارد.
در بازدیدی که معاونت محترم بهره
وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه
کشور،حجت االسالم و المسلمین دکتر
حاتمی ،در مهر ماه از پروژه داشتند ،ضمن
ابراز رضایت از پیشرفت پروژه خواستار
آن شدند که این پروژه با سرعت و دقت
پیش رود و ان شاا ...هر چه سریعتر به بهره
برداری برسد تا مردم شهرستان الرستان از
عواید و برکت آن منتفع گردند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ،با بیان اینکه
بانظر مساعد و دستور معاونت محترم استاندار
و فرماندار ویژه الرستان و گروهی از دلسوزان
شهر ،کارگروهی در قالب هیئت امناء برای
حفظ و مرمت و نگهدای آب انبارهای منطقه
به دبیری اداره اوقاف و امور خیریه الرستان
تشکیل ،تا با آسیب شناسی و نیاز سنجی و

کد دار شدن راه آهن شیراز -جهرم  -الرستان -بندرعباس
وی از دیگر موضوعات کاهش مصرف آب را
مکانیزه کردن کشاورزی ،نصب کنتور های
هوشمند بر روی چاه های کشاورزی ،کنترل
آب از چاه های کشاورزی ،پر کردن چاه
های غیر مجاز ،اصالح شبکه های آبرسانی،
استفاده از تکنولوژی پیشرفته در حوزه
صنعت عنوان کرد و افزود :برای آب شرب
مردم ،اقدامات اساسی صورت پذیرفته است،
یعنی هم احداث سدها برای استحصال آب
ها در حال انجام می باشد و هم خطوط
انتقال و هم شبکه های توزیع و مخازن و
ایستگاه های پمپاژ در نظر گرفته شده است
که در این راستا  ۴سد و بیش از  ۶خط آب
رسانی در دستور کار قرار گرفته است و این
طرح ها تا کنون بیش از  ۷۰درصد پیشرفت
فیزیکی را به همراه دارد.
معاون عمرانی استانداری فارس ،تصریح
کرد :در حوزه صنعت هم کارهای خوبی
انجام شده است که مهمترین آن انتقال
آب از دریا در دستور کار است و در حال
اجرای مقدمات آن هستیم که امیدواریم
همه مناطق استان فارس از این آب استفاده
کنند و از آن طرف هم بایستی مراقب باشیم
و توجه کنیم به محیط زیست تا به خلیج
فارس آسیبی نرسد.
وی با بیان اینکه بسیاری از شهرستان های

استان فارس از طریق بانک توسعه اسالمی
و تبصره  ۱۹و ماده  ۲۷قانون و یا از طریق
فاینانس داخلی اجرای فاضالب را در دست
اقدام دارند و در این خصوص شهرقدیم الر
هم نیاز به شبکة فاضالب و تصفیه خانه دارد؛
گفت :برای اجرای فاضالب شهر الر بایستی
از طریق استانداری ،فرمانداری ،شهرداری و
شرکت آب و فاضالب پیگیری جدی گردد،
البته نبایستی به این فکر باشیم که دولت
می تواند همه پروژه های خدماتی و عمرانی
به تنهایی اجرا کند ،بلکه بایستی به بخش
خصوصی تکیه کنیم و سرمایه گذاران را به
این سمت هدایت و راه را برای آنها تسهیل
نماییم.
رحیمی در ادامه گفت :حمل و نقل در ابعاد
مختلفی می تواند در توسعه استان اثرگذار

باشد و در این راستا استان فارس بر روی راه،
راه آهن و فرودگاه هدف گذاری کرده است.
وی با اشاره به اینکه احداث آزاد راه ها در
دولت یازدهم و دوازدهم در استان رشد
خوبی داشته است ؛ گفت :آزاد راه شیراز
اصفهان که تا کنون بیش از  ۷۵درصد
پیشرفت فیزیکی را در بر دارد برای مردم
استان فارس تاثیر به سزایی دارد و حتی
برای خطه جنوب هم صرفه جویی در وقت
حاصل شده و  ۱۳۵کیلومتر کاهش مسافت
را در پی خواهد داشت ،که امیدواریم هر
چه سریعتر آزاد راه الرستان -بندرعباس
تا اسکله شهید رجایی هم سرمایه گذاری
جذب شود ،که قطعاً در توسعه استان فارس
و این شهرستان هم اثرگذار خواهد بود.
رحیمی ،به احداث و توسعه راه آهن در

استان فارس هم تأکید کرد و گفت :اجرای
این طرح ها بخاطر صرفه جویی در وقت و
پروژه های اقتصاد مقاومتی است و هم در
واقع مباحث زیست محیطی ،مباحث امنیتی
و هم جلوگیری از تلفات جاده ای که یکی از
معضالت است در دستور کار قرار داده ایم.
وی با بیان اینکه راه آهن شیراز گل گهر یک
آنتنی به سمت داراب هم در دستور کار قرار
دارد؛ تاکید کرد :خوشبختانه راه آهن شیراز
جهرم  -الرستان -بندرعباس و یا در واقع
سروستان -جهرم  -الرستان -بندرعباس
سال گذشته کددار شد ،البته از قبل هم
مصوب بوده است و این کد دار شدن،خود
یک گام ما را به جلو هدایت می کند.
البته به این مهم هم باید توجه کنیم که
اعتبارات و منابع محدود است و بایستی از
این اعتبارات محدود بهترین استفاده کنیم.
معاون عمرانی استانداری فارس ،افزود :در
این دولت همچنین توجه ویژه به موضوع
بازآفرینی شهری و بافت فرسوده شده و
برنامه ای هم در این خصوص تدوین گردیده
و در حال اجراست ،هر چند هنوز این مهم
کند صورت می گیرد ،اما سعی می کنیم که
با شتاب بیشتری انجام شود.
وی افزود :همه دستگاه های خدماتی و
اجرایی همچون آب ،برق ،گاز ،مخابرات و

امام خمینی (ره)
استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود ،اعم
از منابع موقوفات و خیرین محترم بتوان
به مرمت و بهسازی این میراث گرانبها و
ارزشمند که نشان از تاریخ و تمدن این مرز
و بوم و منطقه دارد ،اهتمام ورزید و همین
موضوع باعث گردید تا از معاونت محترم
بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه
کشور ،دعوت به عمل آید تا در جلسه
ستاد بازآفرینی شهری (بافت فرسوده)
که در مهرماه  97در شهرستان الرستان
برگزار گردید ،شرکت فرمایند تا بتوان در
این خصوص رایزنی و از حضور ایشان در
راستای این مهم ،کمال استفاده را برد.
همانطور که مستحضرید شهرستان
الرستان به عنوان پایلوت در سطح استان
فارس ،در سازمان اوقاف و امور خیریه ،در
امر بازآفرینی شهری انتخاب و از این پس
یکی از اهداف اصلی و برنامه های سازمان
اوقاف و امور خیریه کشور و به تبع آن
اداره کل اوقاف فارس و اوقاف الرستان نیز
خواهد بود.
قاسم پور ،در خصوص برپایی موکب
پذیرایی از عزاداران اربعین حسینی اعالم
نمود  :همه ساله موکب بزرگ اداره کل
اوقاف و امور خیریه فارس در نقطه صفر
مرزی شلمچه برپا که این موکب از محل
عواید موقوفات منطبق سراسر استان برپا و
به نحو مطلوبی از عزاداران سید الشهدا(ع)
پذیرایی می نماید.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه الرستان،
در خصوص برنامه های دهه وقف سال
 1397گفت  :امسال نیز همچون سنوات
گذشته در دهه آخر صفرالمظفر ،دهه وقف
با برنامه های متنوع در سراسر کشور
برگزار می گردد .
اداره اوقاف و امور خیریه الرستان نیز
برای دهه وقف امسال برنامه های خوبی
را پیش بینی نموده که از جمله آن می
توان به برپایی خیمه های معرفت و مشاوره
وقف ،تقدیر از مستاجرین خوش حساب ،
سرکشی از بقاع متبرکه و خادمین گرامی و
 ...برگزاری مراسمات مذهبی مناسبتی ایام
ماه صفر اشاره نمود.
قاسم پور ،در بخش پایانی صحبت های
خود بیان داشت  :اینجانب
از همین رسانه استفاده
نموده و به مردم بزرگوار
الرستان،
شهرستان
اطمینان می دهم ذره
ای از حفظ و حراست از
موقوفات این میراث گرانبها
عقب نشینی نخواهم کرد و
از همشهریان عزیز نیز
خواهش می کنم هرجا که
تعرض و دست اندازی به
موقوفات را مشاهده نمودند

حتی آموزش و پرورش ،کار و فنی و حرفه ای
و غیره در سطح شهرستان های استان فارس
موظف هستند که  ۳۰درصد از اعتبارات
سالیانه خود را در قالب برنامه جامع مشترک
بازآفرینی شهری در محل های بافت فرسوده
هزینه کنند.
معاون عمرانی استانداری فارس ،در بخش
دیگری از سخنان خود گفت :در بخش
آبخیزداری نیز  ۵۶میلیارد تومان تفاهم
نامه با سازمان جنگل ها ،منابع طبیعی و
آبخیزداری کشور منعقد شده است که
بایستی پیگیری گردد که سهمی جهت
ایجاد سد و آبخیزداری و آبخوان داری در
این شهرستان جذب گردد.
وی با تاکید بر اینکه بنیاد مسکن هم در
سطح روستاها تالش های خود را مضاعف
نماید؛ از همه دستگاه های اجرایی شهرستان
خواست که به مردم خدمت کنند و خدمات
دولت را تبیین و شفاف سازی و امیدواری را
در بین مردم ترویج نمایند تا آینده بهتر از
گذشته رقم خورد.
رحیمی ،در پایان سخنانش اظهارداشت :می
بایستی امید و نشاط برای تحوالت و توسعه
در جامعه ایجاد کنیم و شفاف سازی ،اعتماد
آفرینی و مشارکت مردم را در دستور کار
قرار بدهیم و فاصله ها را کاهش دهیم.

