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درخواست جمعي از شهروندان
از معاونت استاندار و فرماندار ويژه الرستان
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آغاز فعالیت کمیته «موتوآفرود»
در الرستان

راه اندازی دستگاه عابر بانک
در دهستان درز و سایبان

منطقه ویژه اقتصادی الرستان به کجا انجامید؟
مسئولین به در خواست های مردمی پاسخ دهند

2

کسب مقام پنجم جشنواره ملی «آموزش ،آگاهی
و پیشگیری» توسط دانش آموز اوزی

افزایش پرواز مسیر
“تهران-الر-تهران” از
فرودگاه الرستان

شمخانی :سیگنالی
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برای مذاکره با
آمریکا ندادهایم

بازی جدید آمریکا
بر سر عقب نشينی از
سوريه

یک پیشنهاد ابتکاری و
کاربردی به معلمان
در الرستان!!

بهره برداری از دستگاه
پیشرفته رادیولوژی
در بیمارستان امام
رضا(ع) الر

اجاره داده ميشود

يك باب مــغازه دو دهنــه واقــع در
شهرجديد،فلكه فرمانداري  -جنب كلينيك
تخصصي نور (داروخانه دكتر رهجو سابق)
اجاره داده ميشود.
شماره تماس0917 882 5961 :

اطالعيه فروش  2واحد تجاري
تعاوني مسكن شبكه بهداشت و درمان الرستان
شركت تعاوني مسكن شبكه بهداشت و درمان الرستان با توجه به مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده و تصويب هيئت مديره در نظر دارد
نسبت به فروش  2واحد مغازه واقع در شهرقديم  -روبروي آتشنشاني با پايه قيمت كارشناسي به مبلغ  10000000000ريال (ده
ميليارد ريال) از طريق آگهي مزايده اقدام نمايد.
لذا از متقاضيان محترم دعوت به عمل ميآيد پيشنهاد خود را در پاكت «ب» به صورت سربسته حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه
مورخ  1397/10/29به آدرس ميدان امام خميني  -بلوار واليت  -دبيرخانه دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان
ارائه و در صورت لزوم با شماره تلفنهاي  0917 181 6027 - 0917 782 2738تماس حاصل نمايند.
متقاضيان ميبايست  5درصد از مبلغ پايه معادل ( 500000000ريال) بابت تضمين شركت در مزايده به حساب بانك سينا به شماره
حساب  37081823818851بنام تعاوني مسكن كاركنان شبكه بهداشت و درمان الرستان واريز و اصل فيش را در پاكت «الف» به
همراه پاكت «ب» (پاكت پيشنهاد قيمت) به دبيرخانه تحويل و رسيد دريافت نمايند.
در صورت پيشنهاد قيمت برابر ،چنانچه يكي از پيشنهاددهندگان از اعضاي تعاوني باشد اولويت با عضو تعاوني خواهد بود.
شايان ذكر است پرداخت هزينه كارشناسي و آگهي مزايده به عهده برنده مزايده ميباشد.
ضمناً شركت حداكثر تا تاريخ  1397/11/04نسبت به برگزاري جلسه هيئت مديره و بازگشايي پاكتها و اعالم برنده اقدام مينمايد.
بديهي است شركت در رد يا قبول پيشنهادها مجاز و مختار ميباشد.

هيئت مديره تعاوني مسكن شبكه بهداشت و درمان الرستان

3

4

6

ص

حه
ف

2

سال بیست و ششم -دی ماه -1397جمادی االول  - 1440شماره 97/10/18-1293

افزایش پرواز مسیر “تهران-الر-تهران” از فرودگاه الرستان
به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط عمومی اداره
کل فرودگاه الرستان ،با پیگیری های دکتر جعفرپور
نماینده مردم الرستان ،خنج و گراش در مجلس
شورای اسالمی و مهندس صولتی مدیرکل فرودگاه
الرستان و بنا به اعالم رسمی شرکت هواپیمایی
کیش ایر ،پرواز مسیر تهران-الر-تهران از روز شنبه
مورخ  ۲۲دی ماه سال جاری انجام می شود.
صولتی مدیر کل فرودگاه الرستان دراین خصوص
اظهار داشت :این اقدام در راستای ایجاد فضای
رقابتی و ارائه خدمات مطلوب تر و رفاه حال

مسافرین صورت پذیرفته است.
گفتنی است در حال حاضر  ۳پرواز در مسیر
تهران -الر و  ۲پرواز نیز در مسیر الر -تهران در
طول هفته ،توسط هواپیمایی ایران ایر انجام می
شود که از این پس پروازهای فرودگاه الرستان در
مسیر مذکور افزایش یافته و برنامه پروازی داخلی
این فرودگاه به شرح زیر تغییر می یابد:
ایر (ساعت ورود
شنبه  :تهران-الر-تهران ،کیش 
به فرودگاه الرستان  ۹ :صبح) (ساعت خروج از
فرودگاه الرستان)۹:۴۵:

دوشنبه  :تهران-الر-تهران ،ایران ایر
سه شنبه :تهران-الر -تهران ،ایران ایر
پنجشنبه  :تهران الر ،ایران ایر

شهردار کنارتخته ،استعفا داد

به گزارش میالدالرستان ،خشایار
شیبانی شهردار ُکنار تخته ،پس از
 15ماه خدمت در این شهرداری
استعفا داد.
خشایار شیبانی ،در گفتوگو با خبرنگار
فارس در مورد دالیل این استعفا ،به
اختالف سلیقه و دیدگاه خود با اعضای
شورای شهر کنارتخته ،اشاره کرد.
وی در همین رابطه افزود :به هر حال
اعضای شورا در زمان انتخابات وعده
هایی به مردم داده و طبیعتا به دنبال
تحقق آن هستند که برای این کار،
فشارهایی به شهرداری اعمال میشد.
شیبانی ،ادامه داد :البته خواسته
مردم به حق است اما متاسفانه درآمد
شهرداری نیز اندک و نمیتوان این
خواسته ها را با این منابع مالی
محدود برآورده کرد.

شهردار مستعفی کنار تخته ،تصریح
کرد :می توان در یک سال تا چندین
میلیارد شهرداری را بدهکار کرد و
پروژه اجرا کرد که به اعتقاد بنده این
کار صحیح نیست.
وی افزود :به هر حال ما با محدودیت
شدید منابع مالی روبه رو بودیم و به
همین دلیل نمی توانستیم خواسته
اعضای شورا را نیز محقق کنیم و
همین موجب اختالف نظر با اعضای
شورا بود.
شیبانی ،با بیان اینکه نمی خواسته
حضور وی موجب تشدید اختالف در
شهر کنارتخته شود ،اظهار داشت:
برای بنده مقدور نبود که پروژه هایی
که منابع مالی آن در بودجه مشخص
نبود را اجرایی کنم؛ بنابراین استعفا را
ترجیح دادم.

وی همچنین گفت :بنده میتوانستم
با انجام پروژه های متعدد بدون در
نظر گرفتن منابع مالی ،برای خود
اسم و رسم درست کنم اما این کار به
قیمت نابود کردن شهرداری بود و به
نظر من صحیح نیست که شهرداری
را بدهکار کنیم.
شیبانی ،با بیان اینکه در مدت
حضورش در کنارتخته ،ترجیح
داده در حد بودجه ای که در اختیار
داشته کار کند ،افزود :شهرداری
طبق قانون باید خودکفا باشد اما

متاسفانه شهرداری کنار تخته فاقد
درآمد پایدار بود؛ از طرفی به دلیل
تعدد نیروها نیز هزینههای بسیاری
تحمیل شده و مدیریت هزینه و
درآمد دشوار بود.
خشايار شيباني مديریت پايگاه
ميراث فرهنگي شهر تاريخي الر
،مشاور مديرکل ميراث فرهنگي
صنايع دستي و گردشگري استان
فارس و رياست شوراي شهرستان
الرستان در دور سوم را در کارنامه
خود دارد.

اخبار ورزشی :::::::::::::::::::::::::::::::::::::

کارگروه ورزش بانوان و خانواده در الرستان تشکیل می شود

به گزارش میالد الرستان ،در
جلسه هم اندیشی رئیس اداره
ورزش و جوانان الرستان که با
حضور خانم ها مفید ،نصیری،
راضی از مسئولین بانوان
اداره ورزش و جوانان،باقریه
از فرمانداری ویژه الرستان،
جهاندیده ازشورای اسالمی
شهر الر تشکیل شد،مسائل
و مشکالت حوزه بانوان مورد
بحث و بررسی قرار گرفت و
پیشنهادهایی توسط هر یک از
حاضرین ارائه گردید.

محمد حسن طیبی ،نیز هدف
از تشکیل این کار گروه را ایجاد
نشاط و شادابی و گسترش
فرهنگ ورزش در بین بانوان و
خانواده در شهرستان و همچنین
ساماندهی و انسجام هر چه

برد مقتدرانه شهید چمران الرستان
در لیگ برتر هندبال بانوان

به گزارش میالد الرستان ،در
چارچوب هفته دهم لیگ برتر
هندبال بانوان باشگاه های ایران،
چهار بازی در شهرهای مختلف
برگزار شد.
در نخستین بازی این هفته ،در
اصفهان و در سالن شهید سجادی
این شهر ،فوالد سپاهان میزبان
تیم نفت و گاز گچساران بود .این
بازی حساس با حساب  ۲۶بر ۲۳
به سود میزبان به پایان رسید.
هرچند کسب این پیروزی تغییری
در جایگاه  ۲تیم ایجاد نکرد اما
باعث شد تیم سپاهان در یک
قدمی تیم گچساران قرار بگیرد.
در دیگر بازی این هفته ،تیم
ذوب آهن اصفهان و تأسیسات
دریایی تهران حساس ترین بازی
هفته را برگزار کردند .این دیدار
که به میزبانی شهر تهران برگزار
شد با شکست  ۲۴بر  ۱۹ذوب
آهن همراه بود .تأسیسات تهران
با کسب این پیروزی ۲۰ ،امتیازی
شد تا فعال صدرنشین باقی بماند و
ذوب آهن نیز با  ۱۱امتیاز در رده
سوم قرار دارد.

در ادامه بازی های هفته دهم،
تیم شهید چمران الرستان در یک
بازی خانگی توانست در یک بازی
مقتدرانه با نتیجه  ۲۹بر  ۱۶تیم
انتهای جدولی اشتادسازه طرقبه
شاندیز را شکست دهد و به ۱۸
امتیاز دست یابد و رقیب اصلی
تیم تهرانی برای کسب عنوان
قهرمانی باشد.
در بازی پایانی این هفته ،هیئت
هندبال البرز در خانه موفق به کسب
پیروزی برابر پتروآموت پویا بوشهر
شد .این بازی با حساب  ۲۹بر ۲۷
به سود البرزی ها به پایان رسید.
به گزارش میالد الرستان،
چهاردهمین دوره لیگ برتر
هندبال بانوان باشگاههای ایران
با حضور  ۸تیم تأسیسات دریایی
تهران ،ذوبآهن اصفهان ،فوالد
سپاهان اصفهان ،نفت و گاز
گچساران ،شهید چمران الرستان،
اشتادسازه طرقبه شاندیز مشهد،
پتروآموت پویا بوشهر و هیئت
هندبال البرز به صورت دوره ای
در حال برگزاری است.

بیشتر فعالیت های حوزه ورزش
بانوان و خانواده عنوان کرد.
وی افزود :اولین جلسه این
کارگروه ،با حضور نماینده
بانوان از فرمانداری ،شورای
شهر ،آموزش و پرورش ،اداره

ورزش و جوانان ،علوم پزشکی،
دانشگاهها ،حوزه مقاومت بسیج
خواهران و رابطین بانوان ادارات
و....تشکیل خواهد شد.
وی اضافه کرد :در دهه
فجرامسال ،بیش از۳۰برنامه
متنوع ونشاط آور با شرکت
بانوان و خانواده در مرکز
شهر الر اجرایی می شود
که توضیحات الزم درجلسه
کارگروه ارائه خواهد شد.
خبرنگار میالدالرستان
جهاندیده

جوانان فرهنگیان
قهرمان لیگ والیبال الرستان

به گزارش میالد الرستان،
مسابقات لیگ والیبال در
سالن شهدا با شرکت تیم های
فرهنگیان الر ،شهید فتحی
الر،رعد کورده و پارسمهر زروان
به صورت دوره ای به مدت ۳هفته
برگزار شد که در پایان تیم
والیبال جوانان فرهنگیان توانست
در تمام مسابقات با نتیجه ۰-۲
به پیروزی رسیده و مقتدرانه به
مقام قهرمانی دست یابد.
مربیان تیم فرهنگیان ،رزمان

و خوش سیما بوده و بازیکنان
تیم نیز به شرح زیر در مسابقات
شرکت داشته اند:
-۱عبدا ...پروانه -۲رضا پیشرو
-۳حسین طالبی -۴محمد
امین مصلحی -۵ابوالفضل
فرخاری -۶علیرضا اسمائی
-۷امین عباسنیا -۸امیر حسین
مهربانی-۹سروش شکیبا -۱۰
امیر حسین نوری -۱۱علی تقوی
راد -۱۲مجتبی فرخاری

آغاز فعالیت کمیته «موتوآفرود»
در الرستان

به گزارش میالد الرستان ،رشته
مهیج ورزشی «موتوآفرود» یکی
از زیر شاخه رشته های هیئت
موتورسواری و اتومبیل رانی الرستان
فعالیت خود را آغاز کرده است.
موتوآفرود ترکیبی از موتور
سواری در جاهای دشوار با موانع
طبیعی و مسیرهای صعب العبور

با قدرت بدنی و تمرکز و مهارت
رانندگی شخص موتورسوار است.

ن کاران الرستان در مسابقات استانی
کسب دو نشان توسط کیوکوشی 

به گزارش گروه شهروند خبرنگار
میالد الرستان ،یکدوره مسابقات
سبک
کاراته
کیوکوشین
ماتسوشیما قهرمانی استان فارس
و انتخابی مسابقات آسیایی ۲۰۱۹
در شیراز با حضور  ۳۰۰کاراته کا
برگزار شد.
تیم کیوکوشین کاراته شهید عفیفه
الرستان ،با  ۸کاراته کا در این
مسابقات شرکت کردند و در نهایت

ابوالفضل نظیری در وزن  -۲۵موفق
به کسب مقام دوم و مسعود امرالهی
در وزن  -۶۰کیلو موفق به کسب
مقام سوم شدند.
اسامی تیم شهید عفیفه الرستان در
این مسابقات عبارتند از رسول زرفشان،
ابوالفضلنظیری،طاهاکمالیان،ابوالفضل
کهنسال ،علیرضا مرزبومی ،ابوالفضل
پسران ،مسعود امرالهی و ایوب منشی
تشکیلمیدادند.

کسب مقام پنجم جشنواره ملی «آموزش ،آگاهی
و پیشگیری» توسط دانش آموز اوزی

به گزارش میالد
الرستان به نقل
از جماران ،آیین
اختتامیه نخستین
ملی
جشنواره
پویانمایی آموزش،
آگاهی و پیشگیری
در شیراز برگزار شد.
رحمانیان ،دبیر نخستین جشنواره پویانمایی
آموزش ،آگاهی و پیشگیری ،در اختتامیه این
مراسم ،در سخنانی اظهار داشت :اهداف این
جشنواره ،پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از
طریق فعالیت های هنری ،فراهم کردن زمینه
فعالیت هنرمندان ارزشی و متعهد در حوزه
جرایم و آسیبهای اجتماعی و استفاده از
ابزار نرم در مقابله با جنگ نرم دشمن است.
رحمانیان ،با بیان اینکه رهبر معظم انقالب
از چند سال پیش در باره جنگ نرم هشدار
جدی دادند ،گفت :یکی از روشهایی که

دشمن از آن بهره
میگیرد ،استفاده
از فیلم ،آثار
هنری ،موسیقی و
مانند آنهاست که
در قالب هنر غیر
متعهدانه و غیر
ارزشی به جوانان ارایه میشود.
وی اضافه کرد :این جشنواره که به صورت
مشارکتی برگزار شد ،موضوع برپایی آن
از ابتدای سال  ۹۷در فارس کلید خورد و
پس از فراخوان ۱۸۶ ،اثر از  ۱۶استان در ۲
بخش دانش آموزی و عمومی به دبیرخانه این
جشنواره ارسال شد.
در بخش دانش آموزی این مسابقات مهیا براری،
زهرا عبادی ،رضا رحمانیان و عسل فالح نژاد از
استان تهران به ترتیب به عنوان نفرات اول تا
چهارم معرفی شدند و مهرداد سلیمانی از اوز
الرستان مقام پنجم را کسب کرد.

اخذ سند یک آب انبار وقفی در خنج
به گزارش میالد الرستان به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،جواد ناسک رئیس اداره
اوقاف و امور خیریه شهرستان خنج با اشاره به
اینکه اخذ سند مالکیت امالک اوقافی یکی از
اصلیترین وظیفههای اداره اوقاف و امور خیریه
این شهرستان در راستای حفظ موقوفات است،
اظهار کرد :در این راستا  ،موفق به اخذ سند
مالکیت آب انبار حاجی محمد حاجی و حریم
آن شدهایم.
وی افزود :زمین آب انبار فوق در منطقه
مرکزی شهر خنج و در یکی از بهترین مکانها
قرار گرفته است.

ناسک گفت :با توجه به نیاز شهرستان ،یکی از
بیشترین نیات واقفان از گذشته ،موضوع آب
آشامیدنی و آب انبارها است و بخش عمدهای
از موقوفات را آبانبارها تشکیل میدهند.

کارگاه بدو تلبس طالب
در جنوب فارس برگزار شد

به گزارش میالد
الرستان ،حجت
ابوذر
االسالم
برفر ،مدیر مدرسه
علمیه باقرالعلوم(ع)
شهرستان گراش،
در گفت و گو با
خبرنگار «حوزه» ،با اشاره به برگزاری کارگاه
بدو تلبس روحانیون در جنوب فارس ،اظهار
داشت :این کارگاه از سوی دادگاه ویژه
روحانیت استان فارس در گراش برگزار شد.
وی افزود :کارگاه تلبس در جنوب استان فارس
بین مدارس علمیه شهرستان گراش ،الرستان،
عالمرودشت ،المرد در گراش برگزار شد.

مدیر مدرسه علمیه
با قر ا لعلو م ( ع )
تصریح
گراش
برگزاری
کرد:
کارگاه بدو تلبس با
حضور و سخنرانی
االسالم
حجت
والمسلمین خوشنویس برگزار شد که وی در
این دوره به بررسی مشکالت و آسیب هایی
که برای روحانیون ملبس اتفاق می افتاد ،بیان
کردند.
وی خاطرنشان کرد :در این دوره همچنین بر
انجام کارهای اساسی طالب و روحانیون برای
دور شدن از مشکالت تاکید شد.

راه اندازی دستگاه عابر بانک
در دهستان درز و سایبان

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط عمومی
بخشداری مرکزی الرستان ،دهستان درز و سایبان
که سال ها مشکالت خدمات بانکی داشتند،
با حضور سه شبانه روزی بخشدار و مسئولین
شهرستان الر ،همچنین شورا و دهیارهای بخش
مرکزی بخصوص دهیار درز ،از دستگاه عابر بانک
بهره مند شدند و این یکی از مشکالت و کمبود
منطقه درز و سایبان محسوب میشد.
مردم درز و سایبان که سال ها از خدمات بانکی
محروم بودند و معضل پول فروشی رواج زیادی
داشت ،با همکاری موسسه اعتباری کوثر شعبه
الر و مشارکت بخش خصوصی ( ابوذر شکوهی
اصل) از دستگاه عابر بانک بهره مند شدند و

اکنون مردم این دهستان حداقل مشکل خدمات
بانکی نخواهند داشت و میتوانند از خدمات ارائه
شده این دستگاه استفاده کنند .

نتایج اولین جلسه
ستاد گرامیداشت دهه فجر جویم

گزارش
به
میالدالرستان ،به
هماهنگی
منظور
و برنامه ریزی در
اجرای
خصوص
برنامه های چهلمین
پیروزی
سالگرد
انقالب  ،اولین جلسه
ستاد گرامیداشت دهه فجر بخش با حضور
مدیران دستگاه های اجرایی در سالن جلسات
بخشداری جویم برگزار گردید.
در این جلسه ،داود شفیعی بخشدار جویم ،طی
سخنانی در ابتدا اظهار داشت:امسال با توجه به
چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی که یک
اتفاق میمون و مبارک است بایستی مسئولین
با ایجاد هماهنگی بین ادارات ،این مناسبت را
باشکوه تر از سالهای قبل برگزار نمایند چرا
که اجرای برنامه های فرهنگی در سطح بخش
باعث آشنایی بیشتر مردم با دست آوردهای
نظام جمهوری اسالمی خواهد شد و همچنین
با افزایش مشارکت عمومی نقش مردم را در
گرامیداشت این ایام پررنگ تر نماییم.
پس از آن حجت االسالم احمدی ،امام جمعه
شهر جویم نیز ضمن گرامیداشت پیروزی انقالب
اسالمی خاطرنشان ساخت :به لطف الهی این
انقالب را که از هر جهت اسالمی است باید تا
ابد پابرجا نگه داریم،هر واقعه ای که بتواند به

بلوغ برسد یعنی به
مرحله ای رسیده
که برای همیشه
ماندگار است و
اسالمی
انقالب
ایران نمونه ای
از این واقعیات
است،پس وظیفه
همه ما ایرانیان است که مراسم سالگرد پیروزی
انقالب به ویژه امسال را متفاوت تر از هرسال
برگزار نماییم و انتظار ما در وهله اول این است
که این مراسم مردمی برگزار شود ،چرا که اگر
انقالب از مردم گرفته شود افراد ضد دین بر
کشور حاکم می شوند،اما درایت نظام و مردم
مانع از نقشه های شوم دشمن خواهد شد.
نواختن زنگ انقالب در مدارس ،عطرافشانی
و گلباران قبور شهدا،دیدار با خانواده معظم
شهدا،آذین بندی سطح شهر،برپایی نمایشگاه
دست آوردهای انقالب  ،برگزاری مسابقات
ورزشی و هنری و مراسم راهپیمایی  ۲۲بهمن
از جمله مواردی بود که در این جلسه توسط
حاضرین مطرح گردید.
الزم به ذکر است در این جلسه مسئوالن به
مصادف شدن ایام فاطمیه با ایام اهلل دهه فجر
امسال اشاره و خواستار برنامه ریزی مناسب برای
حفظ حرمت این ایام شدند.
خبرنگار-آرزو جهان پیما

دستگیری  22نفر از
سرشبکه های اصلی
دالالن ارز در شیراز

به گزارش میالدالرستان و تسنیم به نقل از
معاونت اجتماعی انتظامی فارس ،سردار احمد
علی گودرزی اظهار داشت :در پی نابسامانی
بازار ارز و بروز نوسانات قیمت ارز ،طرح برخورد
قانونی با دالالن ارز و صرافی های غیرمجاز به
صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس
آگاهی قرار گرفت.
وی افزود :در این راستا عملیات یک روزه
مبارزه با اخاللگران ارزی پس از انجام کارهای
اطالعاتی و پلیسی توسط مأموران انتظامی
اجرایی شد.
سردار گودرزی ،تصریح کرد :در نتیجه این
عملیات  22نفر از عناصر و سرشبک ه های
اصلی دالالن ارز دستگیر و با تشکیل پرونده
به مراجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی استان فارس ،افزود :در نتیجه
اجرای این عملیات ،از متهمان دستگیر شده
مبالغی ارز شامل  25هزار و  498دالر ،یک
هزار و  840یورو ،یک هزار و  520پوند ،یک
هزار و  405لیر 9 ،هزار و  700درهم 85 ،عدد
کارت بانکی و تعداد  10دستگاه کارت خوان
کشف شد.
سردار گودرزی ،با بیان اینکه برخورد با مجرمان
و اخاللگران نظام اقتصادی در دستور کار پلیس
است ،گفت :شهروندان میتوانند در صورت
مشاهده هر گونه اقدام مشکوک ،موضوع را از
طریق تلفن  110به پلیس اطالع دهند.
حوادث و کشفیات ::::::::::::::::::::::::::::::

یک کشته
در برخورد دو پراید
در جاده بستک -الر

به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری
صدا و سیما ،برخورد دو پراید در جاده
بستک -الر ،یک کشته بر جای گذاشت.
فرمانده انتظامی بستک ،گفت :این حادثه ،در
نزدیکی گردنه شورد در  ۵کیلومتری جاده
بستک -الر رخ داد و بر اثر آن راننده پراید
مجروح شد و پس از اعزام به بیمارستان
شهید محمدی بندرعباس ،جان باخت.
سرهنگ جعفری ،علت حادثه را انحراف به
چپ راننده پراید اعالم کرد.

کشف  30هزار لیتر
گازوئیل قاچاق در
محور جهرم-الر

به گزارش میالد الرستان به نقل از ایرنا،
سرهنگ افشین حیدری در گفت و گو با
پایگاه خبری پلیس گفت :در اجرای طرح
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و جلوگیری از
سوخت قاچاق ،ماموران پلیس اطالعات این
شهرستان در محور جهرم به سمت الرستان
به یک دستگاه کامیون تانکردار مشکوک و
آن را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان جهرم ،با اشاره
به اینکه در این زمینه یک نفر متهم
دستگیر شد ،افزود :در بررسی و بازرسی از
این خودرو مشخص شد که حامل  ۳۰هزار
لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل است.
این مقام انتظامی ،گفت :برابر اعالم
کارشناسان مربوط ارزش سوخت کشف
شده یک میلیارد ریال برآورد شده است.
وی از شهروندان خواست در زمینه مبارزه با
سوداگران و قاچاقچیان هرگونه اخبار و اطالعات
خود را از طریق تلفن  ۱۱۰به خدمتگزاران خود
در انتظامی جهرم اطالع دهند.

پلمب کارگاه تولید
روغن موتور تقلبی
در شیراز

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از
روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی
استان فارس ،مدیر کل تعزیرات حکومتی
استان فارس از پلمب یک کارگاه تولید
روغن موتور تقلبی در شهرستان شیراز
خبر داد.
علی مبشری ،اظهار داشت :با اعالم گزارشی
مبنی بر تولید روغن موتور تقلبی در
کارگاهی واقع در حومه شهرستان شیراز،
گشت مشترک تعزیرات حکومتی به همراه
بازرسان اتحادیه و اداره استاندارد به محل
مورد نظر اعزام شدند.
وی افزود :در بررسیهای مقدماتی مشخص
شد که افراد سودجو با تصفیه ناقص روغن
سوخته اقدام به تولید روغن موتور کرده و
تحت عنوان برندهای مشهور بسته بندی و
در بازار عرضه میکنند.
مبشری بیان کرد :صاحبان این کارگاه تحت
تعقیب قضایی قرار گرفته و محل مورد نظر
نیز پلمب و مقدار زیادی روغن تقلبی جمع
آوری شده است.

ص

شرکت سوخو :فروش هواپیما به ایران هنوز منتفی نشده است
به گزارش میالدالرستان به نقل از تسنیم
 ،تهران احتماال سوپر جت های سوخوی
روسیه را برای تقویت ناوگان هوایی
فرسوده اش به خاطر محدودیت های
تجاری آمریکا دریافت نمیکند.
این جت ها بیش از آنچه مجاز است،
قطعات ساخت آمریکا دارند و نمی توانند
بدون مجوز واشنگتن صادر شوند .
روسیه و ایران قب ً
ال قراردادی برای
تحویل  40هواپیمای مسافربری جدید
از جدیدترین مدل سوپرجت سوخوی 100
برای دو خط هوایی ایران ایر و آسمان امضا
کرده بودند .انتظار می رود ارزش این قرارداد
 2میلیارد دالر باشد .قراردادی نیز برای خرید
 100هواپیمای دیگر در حال بررسی بود .
مقصود اسعدی سامانی ،دبیر انجمن شرکتهای
هواپیمایی ایران گفت :به نظر میرسد به خاطر
نداشتن مجوز دفتر کنترل سرمایههای خارجی
خزانه داری آمریکا ،دریافت این هواپیماها فعال
ممکن نیست.
وی در مورد خرید هواپیما برای ایران ایرتورز،
بخشی از شرکت هوایی ایران ایر صحبت کرد
ولی اشاره ای به خطوط هوایی آسمان که 20

هواپیمای دیگر از روسیه سفارش داده بودند
نکرد .
مشکل اینجاست که بیش از  10درصد قطعات
این هواپیماها ساخت آمریکا هستند یعنی نیاز
به مجوز واشنگتن دارند .
شرکت سوخوی اعالم کرد :زود است به خاطر
عدم دریافت هواپیماها توسط ایران تاسف
بخوریم .ما هنوز پاسخی از طرف آمریکا در
مورد تأیید این قرارداد دریافت نکرده ایم ،چه
مثبت چه منفی.
این تولید کننده روسی قبال قول داده بود تعداد
قطعات آمریکایی این هواپیماها را کم کند.
در مارس  2018الکساندر رابتسوف ،رئیس
هواپیمایی سوخوی گفت که این شرکت سعی

می کند تولید کنندگان خارجی و داخلی
برای ساخت قطعات سوپر جت های
جدید سوخوی پیدا کند .
ایران مدتهاست به خاطر دهه ها تحریم
توسط کشورهای اروپایی ،درگیر کمبود
هواپیماهای مدرن است .این شرایط پس
از امضای توافق اتمی برجام در 2015
تسهیل شد و ایران اجازه پیدا کرد
هواپیماهای جدیدی از غولهای صنعتی
دنیا مثل ایرباس و بوئینگ سفارش دهد .
ولی پس از بیرون رفتن آمریکا از قرارداد
برجام و اعمال دوباره تحریمها ،قراردادهای
خرید هواپیما متوقف شدند .پیش از لغو مجوز
های فروش آمریکا ،شرکت های ایرانی تنها 16
هواپیما از  200هواپیمایی را که سفارش داده
بودند دریافت کردند 3-تا از ایرباس و  13تا از
شرکت فرانسوی ایتالیایی ای تی آر .
تهران با تاخیر در مدرن کردن ناوگانش ،به
مسکو روی آورد .ماه گذشته علی عابدزاده،
رئیس سازمان هواپیمایی ایران گفت که بازار
بزرگ ایران نیازمند  500هواپیما است و
سوپرجت های سوخوی یکی از گزینه ها برای
پر کردن این کمبود هستند .

شمخانی :سیگنالی برای مذاکره با آمریکا ندادهایم
به گزارش خبرنگار دفاعی
خبرگزاری فارس ،دریابان علی
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت
ملی ،در حاشیه همایش دفاع و
امنیت در غرب آسیا و در جمع
خبرنگاران ،اظهار داشت :آمریکا با
خصوصیات فعلی نمیتواند طرف
مذاکره هیچ کشوری قرار بگیرد.
فهرستی که از خروج آمریکاییها
از پیمان های مختلف بینالمللی
اعالم کردم و در شعارهای انتخاباتی
ترامپ بود ،کدامش محقق شد؛
هیچ کدام.
وی افزود :ایران راهبرد عدم تسلیم
و مایوس سازی آمریکا را اتخاذ
کرده است.
*نیرویی در سطح منطقه نداریم
که بخواهیم خارج کنیم

شمخانی در پاسخ به سوالی
درخصوص حضور ایران در منطقه
نیز گفت :ایران نیرویی در سطح
منطقه ندارد که بخواهد آن را خارج
کند؛ نیروهای ما مستشاران نظامی
بودند و تنها بحث مشاوره را انجام
میدادند .ملتهای منطقه در عراق،
سوریه ،افغانستان و یمن خودشان

پی کمک به دولت افغانستان برای
رسیدن به یک فرمول به منظور
صلح و ثبات است.

از کشورشان دفاع میکردند و ما
هیچ نیرویی در منطقه نداریم.
*این آمریکاییها هستند که
پیام میدهند
وی در خصوص موضوع مذاکره
با آمریکا نیز تصریح کرد :مسئله
دیگری که باید به آن توجه کنیم
این است که ایران هیچ سیگنال و
پیامی برای مذاکره با آمریکا نداده و
آمریکاییها ثابت کردهاند که قابل
اعتماد نیستند ،تاریخ مذاکرات هم
این موضوع را تائید میکند.
شمخانی یادآور شد :مسئله دیگر
این است که این آمریکاییها
هستند که پیام میدهند و برای
مذاکره اعالم آمادگی میکنند نه

جمهوری اسالمی ایران و آنها
توسط نمایندگانی به ما اعالم
کردند که آماده مذاکره با ایران
هستند.
* ایران به دنبال کمک به
دولت افغانستان برای تحقق
ثبات در این کشور است
دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره
مذاکرات ایران با طالبان و دولت
افغانستان نیز خاطرنشان کرد :به
دنبال کمک به دولت این کشور
برای تحقق ثبات هستیم .طالبان
به دنبال این است که بتواند با
دولت این کشور به مصالحه برسد.
جمهوری اسالمی نیز به دلیل نیات
عدم سلطهگری و صلح طلبی در

*روند مذاکرات آستانه را
دنبال میکنیم
شمخانی در پاسخ به سؤالی درباره
ائتالف ایران ،روسیه و ترکیه در
مورد سوریه نیز عنوان کرد :ما روند
مذاکرات آستانه را دنبال میکنیم
و بعد از سرکوب تروریستها یک
کار مشترک بین طرفین درحال
اجراست تا بتوانند در روند تکمیل
قانون اساسی و واگذاری قدرت به
مردم همکاری داشته باشند ،این
همکاری به دلیل پیروزیهای اخیر
فراهم شده است .البته در شرق
فرات موضوع پیچیدهتر است و
نیاز مذاکرات بیشتری بین طرفین
احساس میشود.
وی در پایان درباره همایش ،تاکید
کرد :حضور گسترده نمایندگان
کشور های مختلف در این همایش
نشان دهنده عدم انزوا پذیری ایران
است و بهترین نمونه برای نشان
دادن ناکارآمد بودن راهبرد آمریکا
در انزوای ایران است.

امیر حاتمی :قدرت دفاعی ایران ،متعلق به همه برادران مسلمان است

به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری فارس،
سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح ،در همایش دفاع و امنیت در
غرب آسیا که در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار
شد ،اظهار داشت :حرص و طمع استعماری
غرب مولفه مهمی در شکل گیری تحوالت
منطقه بوده و منبعث از اندیشه و منفعت طلبی
غربی است.
حاتمی ،افزود :این منطقه پس از جنگ جهانی
دوم زیارتگاه اردوگاه شرق و غرب شد و ایجاد
اسرائیل مانند یک دمل چرکین در اذهان مردم
منطقه مانده است.

وی تصریح کرد :وضعیت کنونی حکایت از آن
دارد که به رغم همه الگوهای وارداتی غربی،
منطقه ما هنوز روی آرامش ندیده است.
وزیر دفاع گفت :معتقدیم دوران فعلی مهم است
و تحوالت سال های آینده را رقم خواهد زد و
با صلح و ثبات در منطقه فاصله چندانی نداریم.
حاتمی ،با بیان اینکه مردم منطقه ما برنده و
پیروز جریان آینده خواهند بود ،خاطرنشان کرد:
نظم جدید در غرب آسیا تفاوت زیادی با نظم
مد نظر بازیگران سابق خواهد داشت چراکه این
نظم جدید استکبارستیز و بومی خواهد بود.
وی افزود :تحوالت سال های گذشته نشان می
دهد که دیگر غرب ،محور امنیت سازی در
منطقه ما نیست و خروج آمریکا از سوریه نیز
این موضوع را تایید می کند.
وزیر دفاع ادامه داد :پافشاری دنیای استکبار بر
اعمال گذشته خود ،جز اخراج آنها از منطقه
غرب آسیا نتیجه ای نخواهد داشت.
حاتمی ،در بخش دیگری از سخنان خود اظهار
داشت :پیام روشن ما به برادران و دوستان این
است که زمان همکاری و همگرایی امروز است
و صلح و ثبات حق همه ملت ها و دولت های

مردمی است که با تکیه بر رژیم های همکاری
منطقه ای میسر خواهد بود.
وی گفت :هیات حاکمه آمریکا در یک بن بست
گیر افتاده و آمریکا دیگر حاضر به سرمایه
گذاری در منطقه نیست و با این دیدگاه به
تجارت امنیت روی آورده است.
وزیر دفاع تصریح کرد :کسانی که تصور می
کنند و مدعی هستند توان دفاعی ما باعث بی
ثباتی در منطقه می شود ،الزم است مروری بر
اقدامات بی ثبات کننده خود و متحدان مرتجع
و کودک کش و قراردادهای تسلیحاتی خود
داشته باشند.
حاتمی اضافه کرد :آیا در برابر کسانی که به
تاسیسات و زیرساخت های ما حمالت سایبری
می کنند باید ساکت نشست؟ پاسخ ما به
دشمنان این است که االن زمان مناسبی برای
آزمودن توان ما نیست.
وی تاکید کرد :قدرت دفاعی خود را متعلق
به همه برادران مسلمان می دانیم و معتقدیم
قدرت های مداخلهگر خودشان می دانند که
نمی توانند با دامن زدن به نا امنی در منطقه،از
آثار آن مصون بمانند.

یک خبر چند خط تحلیل

بازی جدید آمریکا بر سر عقب نشينی از سوريه

خبر:
• درحالی كه بولتون براي خروج
نيروهای آمريكايی از سوریه دو شرط
شکست کامل داعش و حمایت از
کردهای سوریه را مطرح می کند،
ترامپ می گوید :نیروهایمان را
از سوریه بیرون میآوریم ،اما من
هیچوقت نگفتم که این کار را سریع
انجام می دهیم.
تحلیل:
• بازی جدید آمریکا در خصوص عقب نشینی
از سوریه وارد فاز جدیدی شده است ترامپ
همچنان و البته در سایه ارائه برخی اما و
اگرهای جدید همچنان بر موضع اعالمی
اش در خصوص خروج تاکید می کند و در
مقابل بولتون آن را مشروط به تحقق برخی
شروط می کند اگر چنانچه واقعا اعالم خروج
از سوریه از ناحیه ترامپ بدون مطالعه و به
شکلی ناگهانی صورت پذیرفته باشد می
توان انتظار داشت در آینده ای نه چندان
دور «جان بولتن» نیز مانند ماتیس ،هیلی،
تیلرسون و  ...مجبور به پیاده شدن از قطار
سیاستگذاری آمریکا شود.
• اعالم پیش شرط های جدید از ناحیه
بولتون آن هم در اسرائیل این گمانه را تقویت
می کند که این چهره افراطی کاخ سفید بیش

از هر چیز در ماجرای عقب نشینی از سوریه
نگران اسرائیل است و تمام کوشش خود
را به کار گرفته است تا اگر حتی نتواند بر
تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از سوریه تاثیر
بگذارد حداقل در قالب خرید زمان به رژیم
صهیونیستی جهت تجهیز و کسب آمادگی
در قبال این عقب نشینی مساعدت کند.
• در شرایطی که فعال شدن داعش در
سوریه این روزها به رسوایی بزرگی برای
ترامپ تبدیل شده است ،کردها برای
بازگشت به دامان سوریه به روسیه متوسل
شده اند و مطالبات ترکیه برای نقش آفرینی
به جای آمریکا از ترامپ بیش از ماندگاریش
در سوریه هزینه بر اعالم شده است .به نظر
می رسد ترامپ بی میل نباشد که در سایه
خلق بهانه ای جدید از موضع دو هفته پیش
خود عدول کند و آبرومندانه بر استمرار
حضور نیروهای آمریکایی در سوریه مجددا
تاکید کند.
• در حالی که هیچ دود سفیدی از حضور دو
دادستان آمریکایی در ترکیه که برای بررسی
مساله گولن به این کشور رفته اند بیرون
نمی آید بناست پمپئو پس فردا به کشورهای
منطقه سفر کند اگر چه هدف اعالمی این
سفر بررسی مساله خاشقچی عنوان شده
است اما به نظر هدف اعمالی این سفر بر
مسائل اساسی تری مانند خروج آمریکا از
سوریه متمرکز باشد.

هشدار دبیرکل اتحادیه عرب درباره عواقب انتقال
سفارتهای خارجی به قدس اشغالی

به گزارش فارس« ،احمد ابوالغیط» دبیر کل
اتحادیه عرب درباره تصمیم هندوراس برای
انتقال سفارتخانه این کشور به قدس اشغالی،
بشدت ابراز نارضایتی کرد.
ابوالغیط ،تأکید کرد که اقدام هر کشوری
برای انتقال سفارتخانه خود به قدس اشغالی،
نقض صریح قوانین بینالمللی است که
قدس را یک شهر اشغالی میداند و انتقال
سفارتخانهها به این شهر پیش از روشن
شدن تکلیف مذاکرات فلسطینی-اسرائیلی را
ممنوع کرده است.
طبق گزارش وبگاه «الیومالسابع»« ،محمود
عفیفی» سخنگوی دبیرکل اتحادیه عرب
به نقل از وی گفت که کشورهایی که قصد
انتقال سفارت خود به قدس اشغالی و به
رسمیت شناختن این شهر به عنوان پایتخت
رژیم صهیونیستی را دارند ،بهتر است که در
مواضع خود تجدیدنظر کرده و پیآمدهای این
اقدامات و تأثیرات آن بر روابط این کشور در
جهان عرب را بررسی کنند.
عفیفی افزود :رایزنیهایی در سطح کشورهای
عربی به منظور هماهنگی و استفاده از تمامی
ظرفیتهای ممکن جهت تأثیرگذاری بر موضع
برزیل در خصوص به رسمیت شناختن قدس

به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال
سفارت این کشور به قدس ،در جریان است.
وی اشاره کرد که ابوالغیط از تمامی کشورهای
عربی خواسته است تا نهایت تالش خود را به
منظور منصرف کردن برزیل از تصمیم خود
بکار ببندند.
«دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا آذر ماه
سال گذشته در اقدامی غیرقانونی قدس را
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی برگزید،
و دستور انتقال سفارت واشنگتن به این شهر
را صادر کرد .این اقدام وی با موج انتقادات
گسترده و محکومیتهای بینالمللی مواجه شد.

دیدار دبیرکل نجباء با رهبر شیعیان بحرین

حماس ،اداره گذرگاه رفح در مرز غزه با مصر را بر عهده گرفت
وزارت امور داخلی نوار غزه
(وابسته به حماس) ،اداره گذرگاه
«رفح» را بر عهده گرفت.
بر اساس گزارش خبرگزاری
«آناتولی» ،این اتفاق پس از آن رخ
داد که تشکیالت خودگردان تمام
کارمندان خود در اداره این گذرگاه
را خارج کرد .تشکیالت خودگردان
دیشب به صورت ناگهانی تصمیم
مذکور را اعالم کرد.
بیشتر گروه های فلسطینی این
تصمیم تشکیالت خودگردان را
مردود دانستند و اعالم کردند این
اقدام ،اختالفات داخلی را تعمیق
میکند.
بر اساس توافق آشتی فتح با
حماس در اکتبر  ،2017تشکیالت

خودگردان در نوامبر همان سال
کنترل و اداره گذرگاه رفح را بر
عهده گرفته بود.
بند تحویل گذرگاه های غزه به
تشکیالت خودگردان تنها بندی
بود که از توافقنامه آشتی مذکور
اجرایی شد.
کارشناسان معتقدند تنش کنونی

به وجود آمده میان تشکیالت
خودگردان و حماس از زمان
امضای توافق آشتی ،در نوع خود
شدیدترین تنش بوده است.
تنشها میان دو طرف از لغو
مجلس قانونگذاری فلسطین
توسط محمود عباس رئیس
تشکیالت خودگردان آغاز شد و

با دستگیری اعضای حماس در
کرانه باختری و اعضای فتح در
نوار غزه شدت گرفت.
تشکیالت خودگردان هفته جاری
اعالم کرد تمام مقرها و دفاتر
خود در نوار غزه را تا اطالع ثانوی
تعطیل میکند.
نوار غزه که شامل پنج منطقه
یا استان است از غرب محصور
به دریاست و از جهات دیگر به
فلسطین اشغالی و برای ارتباط
با دنیای خارج هفت گذرگاه
دارد که شش گذرگاه در کنترل
کامل رژیم صهیونیستی است و
یک گذرگاه رفح در مرز با مصر
در کنترل مشترک قاهره و طرف
فلسطینی قرار دارد.

به گزارش میالدالرستان به نقل از گروه بین
الملل خبرگزاری تسنیم ،شیخ اکرم الکعبی،
به نجف اشرف رفت و با آیت اهلل شیخ عیسی
قاسم رهبر شیعیان بحرین دیدار کرد که طی
آن در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند
درمانی این عالم مبارز بحرینی قرار گرفت.
در این دیدار ،همچنین آخرین تحوالت
بحرین که شاهد سرکوب مستمر اکثریت
مردم یعنی شیعیان بهدست رژیم آلخلیفه
است ،مورد بررسی قرار گرفت.
دبیرکل نجباء  ،با دعا برای سالمتی کامل

شیخ عیسی قاسم ،جنایات آلخلیفه علیه
مردم بحرین را که با حمایتهای آلسعود
ادامه دارد ،محکوم کرد.
آیتاهلل عیسی قاسم ،پس از سلب تابعیت و
تحمل نزدیک به دو سال حصر در منطقه
«الدراز» ،برای درمان به لندن اعزام شد
و از آنجا به نجف اشرف عزیمت کرد ،این
شخصیت مبارز بحرینی در این مدت با
شخصیتهای برجسته عراقی و بزرگان حوزه
علمیه بهویژه آیتاهلل العظمی سیستانی دیدار
داشته است.

حه
ف
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منابع اطالعاتی ترامپ
سوراخ است!

درحالی که بیش از دو هفته از تعطیلی دولت
امریکا می گذرد ترامپ ،در جمع خبرنگاران
اعالم کرد اگر این تعطیلی چند سال هم
طول بکشد از موضعش کوتاه نخواهد آمد.
این در حالی است که در سایه تعطیلی دولت
در آمریکا مردم این کشور تنها از خدمات
اساسی بهره مند هستند و دورنمای این مساله
کابوسی چون قیام «جلیقه زردهای فرانسه» را
برای ترامپ البته درخیابان های آمریکا تداعی
می کند.
در همین حال ترامپ در پاسخ به سوالی درباره
ایران مدعی شد :وضع ایران خوب نیست،
خروج من از موافقتنامه هستهای وحشتناک با
ایران تاثیر عظیمی بر ایران داشته است.
ترامپ اضافه کرد :آن ها نیروهایشان را از
همه جا بیرون میکشند .وضعشان خوب
نیست .آنها در پی مذاکره هستند .البته ترامپ
مشخص نکرد ایران از کجا خارج شده و یا
حتی وعده خروج داده است؟
او همچنین روشن نکرد مبتنی بر چه اطالعاتی
مدعی است وضع ایران خوب نیست؟ و مبتنی
بر چه سندی می گوید ایرانی ها در پی مذاکره
با او هستند؟ به باور کارشناسان تاکید بر این
مواضع تکراری و غیر مستند از سوی ترامپ
بیشتر با هدف فرار به جلو و پرهیز از رو به
رو شدن با واقعیات این روزهای آمریکا صورت
می پذیرد.
سرخوردگی ترامپ از اعالم عجوالنه خروج
از سوریه ،تعطیلی دولت در آمریکا ،مواجهه
با نمایندگانی از حزب دموکرات که برای هر
اقدام ترامپ او را مواخذه می کنند و بالخره
موثر واقع نشدن تحریم های ترامپ علیه ایران
و متاثر از آن عدم تسلیم ایران در پذیرش
مذاکره با آمریکا دالیل پریشان گویی های
رییس جمهور آمریکا است و البته مهم تر از
همه این دالیل سوراخ بودن منابع اطالعاتی
ترامپ و در عین حال سوءاستفاده اطرافیان او
از آستانه تحریک پذیری باالی ترامپ در این
میان نقشی بسیار اساسی دارد.
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

آقای عبدالرحمن دادگر فرزند جعفر به شرح
درخواستي كه به کالسه  97/397این شورا ثبت
گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحومه
شهناز خوشآبي فرزند محمدعلي به شناسنامه
 1167صادره از ح شهري الرستان  -اوز در
تاریخ  1396/5/23در شهرستان شيراز بدرود
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
-1عبدالرحمن دادگر فرزند جعفر ش ش 156
ت ت  1332صادره از ح شهري الرستان  -اوز
-2سهراب دادگر فرزند جعفر ش ش 4431
ت ت  1335صادره از ح شهري الرستان -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 800 /آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

به شرح
خانم عايشه فتحي فرزند عبدا...
درخواستي كه به کالسه  97/353این شورا ثبت
گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم
ناصر رنجيزاده فرزند ابوالقاسم به شناسنامه 54
صادره از الرستان  -اوز در تاریخ 1397/2/13
در اقامتگاه دائمی خود شهر اوز بدرود زندگی
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
-1عايشه فتحي فرزند عبدا ...ش ش  129ت
ت  1358صادره از ح الرستان  -اوز(همسر
متوفي)
-2فاطمه رنجيزاده فرزند ناصر ش ش
 6490044242ت ت  1378صادره از ح
الرستان -اوز (فرزند متوفي)
-3محمد رنجيزاده فرزند ابوالقاسم ش ش 190
ت ت  1335صادره از ح 2الرستان  -اوز
-4احمد رنجيزاده فرزند ابوالقاسم ش ش 187
ت ت  1338صادره از ح الرستان  -اوز
-5شهباز رنجيزاده فرزند ابوالقاسم ش ش 394
ت ت  1341صادره از ح شهري الرستان  -اوز
-6محمدنور رنجيزاده فرزند ابوالقاسم ش ش
 50ت ت  1349صادره از ح الرستان -اوز
(برادران متوفي)
-7ماهناز رنجيزاده فرزند ابوالقاسم ش ش 61
ت ت  1330صادره از ح الرستان -اوز
-8خيرالنساء رنجيزاده فرزند ابوالقاسم ش ش
 38ت ت  1344صادره از ح  2الرستان -اوز
خواهران 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
م  /الف 801 /
-مصطفي روزگار

خوراکی نوستالژیک
همه شما در کودکی خوراکی هایی نوش جان
کرده اید که ممکن است به طور روزانه آنها را
تجربه نکنید .عطر و طعم خوراکی ها در حافظه
بلند مدت ثبت می شوند و خاطراتی دوست
داشتنی را برایمان زنده می کنند .این خوراکی
شاید دستپخت خوشمزه مادر ،مادربزرگ یا
حتی یک دوست باشد .اگر به آشپزش دسترسی
دارید از او بخواهید که آن را برایتان بپزد اگر نه
خودتان فورا ً دست به کار شوید .امروزه با یک
سرچ کوچک در اینترنت به راحتی می توانید
دستور تهیه همه جور خوراکی را به دست آورید.
این خوراکی ممکن است شیربرنج ،کاچی ،حلوا،
فرنی یا انواع غذاهای ایرانی و محلی باشد .باور
کنید با خوردن یک قاشق از آن حالتان دگرگون
خواهد شد.
فیلم نوستالژیک
شاید تماشای یک فیلم یا کارتونی که در کودکی
یا نوجوانی حالتان را خوب می کرده االن به نظر
وقت تلف کردن بیاید اما امتحانش ضرری ندارد.
این فیلم چه کمدی باشد و باعث قهقهه زدن
تان شود ،چه اشک انگیز باشد و حسابی اشک
تان را در بیاورد ،در هر صورت باعث پاالیش

چند راهکار نوستالژیک که حالتان را خوب می کند
روحتان می شود .اینکار غیر از اینکه حواس
خود را از افکار منفی دور می کند ،می تواند
شما را در خاطرات خوب کودکی تان غرق کند
و دنیایی متفاوت پیش رویتان قرار دهد .کاله
قرمزی ،بابا لنگ دراز یا کازابالنکا هیچ فرقی
ندارد .هر کدام که برای شما نوستالژیک و ویژه
است را همین حاال تماشا کنید.
فضای نوستالژیک
هیچ چیز به اندازه یک منظره نمی تواند حال
آدم را خوب کند .این منظره می تواند طبیعتی
بکر یا شهری شلوغ و پر از ساختمان های بلند
باشد .اگر این فضا کمی برای شما دور است و
ناچار به سفر کردن می شوید در صورت امکان
راهی شوید و بدانید که دست یافتن به یک حال
خوب ارزشش را دارد تا کمی از زندگی روزمره
جدا شوید .اگر هم به شما نزدیک است که خیلی
خوش شانسید .بام تهران ،مکانی تاریخی در هر
یک از شهرستان های زیبای ایران ،جنگل ،دریا،
کافه یا رستوران فرقی نمی کند .کافیست پا به
آن مکان بگذارید تا خاطرات خوب به سمت تان
هجوم بیاورند و غرق لذت بشوید.

یک پیشنهاد ابتکاری و کاربردی به معلمان
در الرستان!!

به گزارش میالد
الرستان یکی از
شهروندان با طرح
ایده ای ابتکاری
و کاربردی برای
معلمان شاغل در
بگونه
الرستان،
ای خواسته است
تا دانش آموزان و
فرزندان نسل جدید
این شهرستان را با تاریخ ،فرهنگ ،هویت و غیره
خود مأنوس تر کنند.
این شهروند از دبیران و معلمان مدارس شاغل
در مدارس الرستان خواسته است جهت ترویج
زبان شیرین بومی این منطقه در ساعات مربوط
به کالس ادبیات ،هفته ای یک شعر الری از
شاعران شیرین زبان این خطه از جمله آقایان
طالع زاده ،پدرام ،مفتوحی و ...که دارای
شعرهایی زیبا و پرمغز هستند خوانده شود.
در ساعات مربوط به درس تاریخ ،هفته ای چند
دقیقه کتاب تاریخ مفصل الرستان برای دانش

آموزان بازخوانی
شود تا به تدریج
به تاریخ ،هویت
و قدمت خود پی
ببرند.
در کالس جغرافیا
آثار
درمورد
ارزشمند طبیعی،
زیست محیطی و
جغرافیایی مناطق
مختلف الرستان بحث شود یا حتی اردوهایی به
شکل حضوری برای دانش آموزان در این مناظر
ارزشمند و بی نظیر برگزار شود.
در مباحث مربوط به درس دانش اجتماعی
مطالبی درخصوص آداب و رسوم ،فرهنگ
و زندگی اجتماعی الرستان تدریس شود
که قطعاَ انجام هر یک از این موارد می تواند
مورد استقبال دانش اموزان قرار گیرد و مطالب
ملموس تر برای آنان تداعی کند.
باشد که حافظ و میراث دار خوبی برای
گذشتگان و آیندگان باشیم.

قطعه موسیقی االن به تاریخ پیوسته باشد و
شما زمان زیادی به آن گوش نداده باشید اما
خاصیت گذشت زمان این است که حتی اگر
در دوره بدی از زندگی تان آن ترانه را شنیده
باشید ،اکنون با شنیدنش حس خوبی پیدا می
کنید .اگر در حال حاضر به آن دسترسی ندارید
کافیست در اینترنت چرخی بزنید و پیدایش
کنید .خبر خوب این است که نیازی نیست
نوارهای کاست قدیمی را عقب و جلو کنید تا
آهنگ مورد عالقه تان را بیابید .این روزها همه
چیز به راحتی در دسترس است.

دوست نوستالژیک
همه شما حتما کسی را دارید که به خاطراتی
زیبا وصلتان می کند .کسی که محرم راز و
مرهم دردهایتان باشد .این فرد می تواند
دوست یا یکی از اقوام تان باشد .فورا ً با او
تماس بگیرید و مالقاتی با وی ترتیب دهید.
همین که در حال نوشیدن یک چای یا قهوه
از خاطرات مشترک تان با هم صحبت کنید
تمام دلتنگی هایتان را فراموش خواهید کرد.
شنیدن خاطرات تان از زبان دیگری می تواند
صمیمیت میان شما را بیشتر نشان دهد و این
باعث می شود احساس کنید که تنها نیستید.
یادآوری روزهای خوش گذشته بسیار خوشایند
است اما بدانید حتی گاهی حرف زدن درباره
مسائلی که آزارتان می دهد نیز می تواند شما
را به یک تخلیه روانی برساند .پس اگر کسی را
دارید که از شنیدن حرفهایتان سواستفاده نمی
کند ،برای دیدنش معطل نکنید.

یادگاری نوستالژیک
این یادگاری می تواند آلبوم عکس های قدیمی
یا هر چیزی که شما آن را از سالهای دور به
یادگار نگه داشته اید باشد .حتی گاهی خواندن
دفترچه خاطرات قدیمی تان نیز حالتان را
خوب می کند .ورق زدن خاطرات ،ساده ترین
کاریست که حال و هوایتان را عوض می کند.
اکثر ما به تقلید از مادربزرگ ها ،یک صندوقچه
قدیمی از یادگاری های با ارزشمان داریم .اگر
ندارید از امروز یک صندوقچه کوچک کنار
بگذارید و یادگاری های عزیزتان را در آن
نگهداری کنید .این کار چند سال دیگر حسابی
به دردتان می خورد.

موسیقی نوستالژیک
برای همه شما پیش آمده که در دوره ای از
زندگی آنقدر به یک موسیقی خاص گوش داده
اید که اطرافیان را کالفه کرده باشید .شاید آن

کمپین حمایت از زبان شیرین الری ایجاد کنیم...
هیچ توجه کرده اید وقتی با یک نفر الری که
فارسی صحبت می کند هم کالم می شوید
علیرغم اینکه می دانید او الری را می فهمد
و حتی می تواند تکلم کند ،ناخودآگاه شما
هم فارسی صحبت می کنید و معموال از الری
صحبت کردن ابا داریم.
این دو مثال را آوردم که بگویم که چقدر سخت
است برای کسی که در طول عمر  ۳۰یا  ۴۰ساله
خود ،فارسی صحبت کرده به یکباره شروع کند
به الری حرف زدن ،مگر با یک عزم جمعی.
اگر بتوانیم جوانان و خصوصا افرادی که فارسی
صحبت می کنند را متقاعد کنیم که به قول
امروزی ها کمپینی تشکیل دهند و همگی راس
ساعت معین در روزی معین مثال لحظه سال
تحویل ،زبان خود را به الری تغییر دهند ،شاید
از نابودی این زبان جلوگیری شود.
البته اینکار ساده نیست و نیاز به تبلیغات زیادی دارد.
فضای مجازی محیط بسیار مناسبی برای انجام
این تبلیغات فراهم ساخته است.
ای کاش کسانی که قلم رسایی دارند تبلیغات را
شروع کنند ،شاید با عنایت خداوند متعال این
زبان نجات یابد.

میالد الرستان :سالها پیش به دلیلی که نمیدانم
الریها در مقابل سرحدی ها( غیر گرمسیری
ها) احساس حقارت داشتند شاید بخاطر
اینکه اکثریت کسانی که مقام و منصبی در
الر داشتند سرحدی بودند از آموزگار مدرسه
گرفته تا پاسبان و کارمند و رئیس ادارات و...
لذا شاید این حس در الری ها بوجود آمد که
سرحدی ها قوم برتر هستند و به نادرست
نتیجه گیری کردند که اگر بخواهیم فرزندانمان
عاقبت بخیر شوند و پیشرفت کنند بایستی
به زبان فارسی تکلم نمایند و از اینجا بود
که عده ای با بهانه کردن پیشرفت تحصیلی،
با فرزندانشان در منزل فارسی صحبت کردند
و به سرعت بقیه افراد جامعه برای اینکه
فرزندانشان از قافله پیشرفت عقب نیفتند از این
روش اشتباه پیروی کردند تا جایی که تمامی
دخترانمان و عده کثیری از پسرانمان فارسی
صحبت می کنند و اگر این روش ادامه یابد،
زبان الری به کلی نابود خواهد شد.
شاید برایتان پیش آمده باشد که یک نفر الری
را به اشتباه سرحدی تصور کرده اید ،پس از
آنکه به اشتباه خود پی می برید دیگر سخت
است که به زبان الری برگردید و نمیدانم چرا
آدم در یکجور رودربایستی قرار می گیرد.

برگرفته از نوشته های یک شهروند در فضای
مجازی

رمز جدول  :كاروانسرايي در الرستان متعلق به دوران صفويه

درخواست جمعي از شهروندان

از معاونت استاندار و فرماندار ويژه الرستان
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جمعي از شهروندان درخواست را ه اندازي و
تجهيز مجدد بيمارستان امام سجاد(ع) الر
را نمودهاند كه عين نامه درخواستكنندگان
جهت اطالع عموم منعكس ميشود:
به استحضار ميرساند كه بيمارستان امام
سجاد(ع) واقع در شهرجديد الر از سال
 1385عم ً
ال تعطيل شده است .لذا با توجه
به وسعت شهرستان و افزايش جمعيت و
دسترسي سريع شهروندان به مراكز پزشكي
ضرورت دارد اين بيمارستان ماندگار و با
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باال بردن امید برای داشتن آینده ای بهتر

غرق شدن در گذشته ما را به آینده امیدوار می
کند .براساس نتایج تحقیقی که در نشریه معتبر
شخصیت و روان شناسی اجتماعی منتشر شد،
صِ رف فکر کردن درباره کلمات نوستالژیک یا
گوش دادن به آهنگ هایی که حس نوستالژی
را در ما برمی انگیزند ،می تواند در ما امید به
آینده ای روشن تر ایجاد کند.
کاهش اضطراب و استرس
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حيوانات ميگويند
-2خوار و زبون  -در معدن يافت ميشود  -ويران
كردن
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-5نوعي ميمون اگر وارونه شود  -ركن ،پايه -
واحد پول كشور آسيايي  -برهنه
-6الهه شكار  -تكرارش كنيد خدمتكار پير است
 جامش معروف است-7بزرگ ايل  -الفباي موسيقي
-8زنجيري كه به پاي اسيران ميبستند  -قنداق
نوزاد
-9خاك گور  -دهان ،كام  -شكاف كوه يا دره
-10ندادهنده  -بيماري  -ستور و چارپايان
-11زيرزمين  -گنجه كوتاه مخصوص لباس  -داد
و فرياد بلند
-12واحد سطح  -دوش و شانه  -پسوند شباهت
-13دختر لر ،ابريشم  -دام  -برشته شده روي سنگ
-14حنظل را گويند
-15از شاعران سده چهارم  -ناپاك شرعي  -نفس
نفس زدن ،اضطراب
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پروفسور «کلی روتلج» دانشمند رفتارشناس،
نویسنده و استاد روان شناسی دانشگاه
ایالتی داکوتای شمالی در این باره می
گوید« :نوستالژی ،افزایش احساس وابستگی
اجتماعی ما به دیگران به خصوص اعضای
خانواده مان را به دنبال دارد».
کمک به مدیریت تغییرات

در زمان های بی ثباتی و نداشتن قطعیت
(مانند زمانی که به جای دیگری نقل مکان
کرده اید یا کار جدیدی را شروع می کنید)،
نوستالژی می تواند مانند لنگری عمل کند که
به احساسات شما ثبات می بخشد .یادآوری
خاطرات شاد گذشته این امید را در شما ایجاد
می کند که این دوران گذار نیز به آرامی
خواهد گذشت و به زودی جز خاطره ای از آن
به جا نخواهد ماند.
افزایش میزان خوش بینی

پروفسور «کریستین باچو» از دانشگاه ایالتی
اوهایو دراین باره می گوید« :هر تغییری ،چه
مثبت و چه منفی ،می تواند بسیار اضطراب
آور باشد .کاری که نوستالژی هم از نظر
عاطفی و هم از نظر شناختی می کند ،این
است که ردپای چیزهایی را که ثابت مانده
اند حفظ کند و با ایجاد نوعی حس تداوم به
شما حس استواری و ثبات ببخشد ».همچنین
خاطرات نوستالژیک با یادآوری این که زندگی
همیشه هم دشوار نبوده است ،حس ثبات و
توانایی گذر از دشواری ها را به ما القا می کند.
بازگشت ذهنی به دوران ثبات و آرامش ،مقابله
با استرس و فشار کنونی را برای ما آسان تر
می سازد.
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تماشای یک فیلم قدیمی یا نگاه کردن به عکس
های قدیمی که با دوستان و اعضای خانواده تان
دارید ،می تواند احساس امنیت ،گرمی و محبت
گذشته را در زمان هایی که احساس تنهایی می
کنید به شما برگرداند .فقط باید به خاطر داشته
باشید که یادآوری خاطراتی که زیاد خوشایند
نیستند ،ممکن است حس تنهایی شما را حتی
بیشتر کند.

6

10
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کاستن از حس تنهایی

2
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قابليت و با حسن سابقه كه در قلب شهر الر
قرار دارد مجددا ً تجهيز و راهاندازي و مورد
بهرهبرداري قرار بگيرد.
مستدعي است ضمن هماهنگي با دانشكده
علوم پزشكي و جمعيت هالل احمر الرستان
به منظور رفاه حال شهروندان دستور فرماييد
نسبت به تمهيد مقدمات تجهيز و راهاندازي و
فعاليت مجدد اين مركز پزشكي اقدامات الزم
مبذول فرمايند.
با تشكر و سپاس -جمعي از شهروندان

چرا در کنار هم هستید و این یادآوری به
تقویت پیوند شما کمک می کند.

بهترین راه برای حفظ آرامش و ادامه مسیر
زندگی ،یادآوری خاطرات گذشته است.
خاطراتی که به یادمان می آورد زندگی
باوجود همه سختی ها ادامه یافته است.
حس نوستالژی به شما کمک می کند که در
مواجهه با نگرانی ها نگرش مثبت تان را حفظ
و شرایط استرس زا را به تجربیاتی خوشایند
برای یادگیری بیشتر تبدیل کنید.
ایجاد ثبات شخصیت

*
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چرا عاشق نوستالژیها هستیم؟

معنی دادن به زندگی
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کسانی که از مرگ می ترسند ،فایده بیشتری
از حس نوستالژی می برند .می پرسید چرا؟
دلیلش این است که سفر ذهنی به گذشته به
زندگی معنای بیشتری می بخشد و افکار منفی
درباره مرگ را سرکوب می کند.
افزایش اعتماد به نفس

12

*
عمودي

-1آتشكدهاي در كاريان از توابع الرستان  -فلز
سرخ رنگ  -از فراوردههاي نفتي
-2كم خردي  -اثري از شيخ محمود شبستري
-3حركت بسكتبال  -وسيله رگ زدن  -ضربهاي
در فوتبال
-4پهلوان  -عقيده و نظر  -در رديف ششم و دهم
جدول بجوييد  -كم پشت
-5عالمت مفعول غير صريح
-6درختي از تيره پروانه داران  -خداي درويش
-7آويخته شده  -كاشف بيماري سل  -عالمت
جمع
-8بهترين مربا  -ميزان الحراره
-9از روي خشم با خود حرف زدن  -خوك نر،
گراز  -گزيدن مار
-10قاتل مهاتماگاندي  -كنسول بازي رايانهاي نه
چندان دور
-11نفس خسته  -پرخاش كردن
-12خمره سفالي  -محيط و پيرامون  -نرم وآرام
-13سائل  -نامي پسرانه  -به موقع ،در خور
-14لجن ته حوض  -اصطالحي در فرش بافي -
چين برداشتن  -آخرين نازي
-15قصد و اراده  -زمينه  -زشت و ناپسند -
شكمو

خاطرات قدیمی که موفقیت های گذشته را به
یادتان می آورد ،باعث می شود بتوانید سرتان
را باال بگیرید و بر مشکالت فائق آیید .خاطرات
دستاوردهای گذشته و پس زمینه ای که از
احساس پیروزی در ذهن تان وجود دارد ،شما
را برای کسب موفقیت در حال و آینده آماده
تر می کند.
نزدیک ساختن روابط خانوادگی
اگر با همسرتان مشکل دارید سعی کنید به
لحظات خوب در روابط تان بیندیشید .یادآوری
این لحظات خوب به یادتان می آورد که اساسا

بسیاری از افراد در مواجهه با تغییرات اساسی
زندگی به سختی می توانند با خودشان صادق
باشند .در این بین خاطرات نوستالژیک این
اجازه را به افراد می دهد که در البه الی
تغییرات هم به خاطر داشته باشند که بوده
اند ،از کدام گذشته آمده اند و چه چیزهایی
واقعا اهمیت دارند.
ایجاد حس تعلق
وقتی درباره خودتان و روابط تان با دیگران
حس بدی دارید ،نوستالژی به شما کمک می
کند جایگاه تان در جهان را به خاطر بیاورید
و آرامش پیدا کنید .پروفسور روتلج در کتابش
به نام «نوستالژی :یک منبع روان شناختی»
دراین باره می نویسد« :نوستالژی این فرصت
را به افراد می دهد که به خودشان اطمینان
بدهند از موفقیت های میان فردی برخوردار
بوده اند ،از سوی دیگران دوست داشته شده
اند و برای آن ها ارزشمند بوده اند .نوستالژی
به افراد حس محبوب بودن ،مورد حمایت
بودن و از شایستگی اجتماعی برخوردار بودن
را القا می کند».

منبع  :خراسان

آگهي احضار متهم

بدينوسيله به محسن عسگري فرزند حسن فع ً
ال مجهولالمكان كه با اتهام كالهبرداري و تحصيل مال
نامشروع موضوع شكايت مسلم فتاحي ناصر آباد در پرونده كالسه انتظامي97/255817/220000/21
شعبه دوم دادياري دادسراي عمومي شهرستان فيروزآباد فارس تحت تعقيب ميباشد اعالم ميگردد
ظرف يك ماه پس از تاريخ نشر آگهي در اين شعبه حاضر شود در صورت عدم حضور وفق مقررات
اقدام خواهد شد.
داديار شعبه دوم دادياري دادسراي فيروزآباد -عارف انصاري
م/الف669/
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يخچال وسيله اي است كه از مدت هاي طوالني
براي نگهداري بهتر و ماندگاري بيشتر مواد
غذايي كاربرد داشته است .با اين حال ،بسياري
از افراد تصور مي كنند كه يخچال بهترين مكان
براي همه خوراكي هايي است كه خريداري مي
كنند زيرا به نظر مي رسد كه شرايط آن از دماي
محيط مناسب تر است.
اما جالب است بدانيد كه همه مواد غذايي،
محيط يخچال را دوست ندارند زيرا سرما بافت
و مزه آنها را تغيير مي دهد و باعث خراب شدن
سريع تر مي گردد.

ميوه هاي هسته دار
در صورتي كه اين ميوه ها كامال رسيده باشند
بايد هر چه زودتر مصرف شوند .اما اگر قرار است
آنها را در يخچال بگذاريد حتما بايد دورتر از
خوراكي هاي ديگر باشند .اگر هم نارس هستند
نبايد در محيط سرد نگهداري شوند زيرا سرما
مانع از رسيدگي كامل آنها مي شود.
سير
اين خوراكي مفيد اگر مدت طوالني در دماي
بسيار پايين باشد طعم خود را از دست مي دهد.

موادی که نباید در یخچال نگهداری شود
براي حفظ سير در بهترين حالت و مدت طوالني
تر بايد آن را در پاكت كاغذي در محيطي خنك
و تاريك قرار دهيد.
قهوه
نگهداري قهوه در يخچال تصور اشتباهي است
زيرا اين شرايط طعم خوشمزه و تلخ آن را تغيير
مي دهد .بهترين حالت نگهداري قهوه در دماي
محيط است زيرا روغن هاي طبيعي و همچنين
مقدار باالي ريز مغذي هاي آن حفظ مي شود.
سبزيجات معطر
رطوبت يخچال روند فساد سبزيجات معطر را
تسريع مي كند زيرا اين خوراكي ها به محيط
نسبتا گرم نياز دارند تا تركيبات آن به بهترين
حالت حفظ شوند .بهتر است ساقه هاي سبزي
را در يك ظرف شيشه اي و حاوي آب بگذاريد و
هر زمان كه نياز داريد برگ هاي آن را جدا كنيد.
عسل
عسل را نبايد در يخچال نگه داشت زيرا باعث
ايجاد شكرك مي شود .اين خوراكي محيطي
نسبتا گرم و ترجيحا تاريك را مي پسندد.

تخم مرغ
امروزه در اكثر كشورهاي دنيا ،تخم مرغ به
شكل صنعتي توليد و در دماي محيط نگهداري
مي شود زيرا دماي پايين تازگي آن را از بين
مي برد و طعم تخم مرغ را تغيير مي دهد .اين
خوراكي در محيط خنك و خشك تا دو هفته
قابليت نگهداري دارد بدون اينكه مزه و بافت آن
تغييري كند .اگر پوست آن كثيف يا ترك خورده
است بهتر است در يخچال نگهداري شود و هر
چه زودتر مصرف گردد تا از فساد آن جلوگيري
شود.
روغن هاي گياهي
روغن زيتون ،كتان ،سويا و ديگر روغن هاي
گياهي كه به طور معمول در آشپزي استفاده مي
شوند تحمل دماي سرد مانند يخچال را ندارند.
توصيه مي شود اين روغن ها را در محيط خنك،
خشك و تاريك در آشپزخانه نگهداري كرد تا
ماندگاري بيشتري داشته باشند .به عالوه ،بهتر
است مقدار كم خريداري شود تا هميشه روغن
تازه مصرف گردد.

راه حل هايي براي رفع تندي غذا
 -۱اگر در هنگام پختن غذا احساس کردید غذا
تند شده است مقدار همه مواد غذایی به کار
برده شده در غذا را اضافه کنید این کار باعث
کاهش تندی غذا می شود.
 -۲اگر غذایتان تند شد ،می توانید از لبنیات
استفاده کنید کپسایسین که باعث تندی می
شود به راحتی در لبنیات حل می شود چربی
موجود در لبنیات کپسایسین را به مولکول
کپسیوم تبدیل می کند و باعث می شود
گیرنده های روی زبان دور شوند و شما احساس
تندی نکنید .امروزه در بسیاری از غذاهای
محلی از این روش استفاده می شود .طعم
غذاهای مکزیکی ،هندی و تایلندی اغلب تند
است به همین دلیل معموال خامه ترش همراه
غذاهای مکزیکی یا ماست همراه غذاهای هندی
می دهند.
 -۳اگر کسی از لبنیات استفاده نمی کند یا با
الکتوز موجود در آن حساسیت دارد می تواند از
شیر نارگیل استفاده کند که معموال در غذاهای
تایلندی از آن زیاد استفاده می شود.از شیر
سویا ،شیر بادام ،و شیربرنج هم که حاوی چربی
هستند نیز می توانید استفاده کنیداگر چه به
اندازه شیر طبیعی موثر نیستند.
 -۴اضافه کردن موادی که دارای اسید هستند
مانند سرکه و اب لیمو ،کپسایسین را خنثی

می کند پس اگر غذایتان تند شد می توانید
به غذای در حال پخت اب لیمو یا سرکه اضافه
کنید یا از شیر هم می توان استفاده کرد
الکتیک اسید موجود در شیر ،تاثیر زیادی در
خنثی کردن تندی غذا دارد.
 -۵معموال غذاهای تند را با نشاسته سرو می
کنند .برنج ساده و نان ،ادویه را به خود جذب می
کند و باعث می شود تندی غذا را کمتر احساس
کنید چون ادویه را در همه جای غذا پخش می
کند.بسیاری از غذاهای تند مانند غذاهای هندی
همراه نان ،غذاهای مکزیکی همراه تورتیال و
غذاهای تایلندی همراه با برنج سرو می شوند.
تا تندی غذا را کمتر احساس کنند.
* فلفل برای چشم بسیار مضر است ،مواظب
باشید در هنگام پخت و پز دست فلفلی خود را
به چشمتان نزنید.

گوجه فرنگي
زماني كه گوجه فرنگي را چندين روز در يخچال
نگه مي داريد ،بافت ،مزه و رنگ طبيعي آن
تغيير مي كند .به عالوه ،اگر گوجه ها سبز است
زمان بيشتري براي رسيدن نياز دارند و اين در
حالي است كه سرما اين روند را به تاخير مي
اندازد .براي نگهداري گوجه فرنگي در بهترين
شرايط ،توصيه مي شود گوجه فرنگي را در
پاكت كاغذي قرار دهيد .هنگامي كه گوجه ها
كامال رسيده است ،آنها را در كوتاه ترين زمان
ميل كنيد تا قبل از اينكه خراب شوند از ريز
مغذي هاي بي نظير آن بهره برده باشيد.
آووكادو
معموال آووكادو قبل از رسش كامل چيده و به
فروش مي رسد .نگهداري اين ميوه در يخچال
مانع از رسيدن آن مي شود ،تركيبات غذايي آن
را كاهش مي دهد و طعم آن را تغيير مي دهد.
براي اينكه يك آووكادو شيرين ،نرم و عالي
داشته باشيد ،بهتر است آن را در تكه اي كاغذ
روزنامه بپيچيد و در قسمت گرم منزل بگذاريد.
زماني كه با دست زدن نرمي آن را احساس
كرديد ،زمان مصرف خواهد بود.

توصیه های هنگام ترک منزل

 .1قبل از ترک منزل خود تمامی وسایل
غیرضروری الکتریکی را خاموش و درصورت
امکان جریان برق آن را از ناحیه فیوز مینیاتوری
قطع نمایید.
 .2وسایل گرما زا را خاموش کرده و شیر اصلی
گاز را از ناحیه بعد از کنتور و یا سیلندر گاز
کام ً
ال ببندید.
 .3از بسته بودن شیرهای آب گرم و سرد منزل
خود در زمان ترک منزل کام ً
ال مطمئن شده یا
در صورت امکان شیر کنتور آب را قبل از ترک
محل ببندید.
 .4قبل از ترک منزل از بسته بودن د ر و پنجره
های خانه اطمینان کامل حاصل کرده و کلید
خانه را به سرایدار و یا شخص قابل اطمینان

خود بسپارید تا در هنگام وقوع حادثه احتمالی
بتوان از آن استفاده کرد.
 .5از قراردادن هرگونه وسیله اضافی و یا اثاثیه
منزل در بالکن منزل خودداری کنید چرا در اثر
وزش باد احتمال سقوط اجسام برروی رهگذران
وجود دارد و یا در اثر افتادن مواد آتش زنه
امکان آتش سوزی میسر می باشد.
 .6از نگهداری ظروف مواد قابل اشتعال و
یا کپسول گاز اضافی در محیط خانه جدا ً
خودداری نموده و اینگونه وسایل را در خارج
از محیط منزل به مکانی مناسب انتقال دهید.
 .7اسناد و مدارک مهم و اساسی و لوازم با ارزش
خود را در محلی امن و مناسب نگهداری نمایید.

نکاتی برای شستشوی انواع لباسهای
پاییزی و زمستانی
جنس الیاف لباسهای پاییزی و زمستانی با
لباسهای سبک تابستانه متفاوت است و یک
اشتباه کوچک در شستشوی آنها کافی است
تا لباس زمستانه ای را که با قیمت زیادی تهیه
کردهاید ،از دست بدهید .برای باال بردن عمر
لباس های زمستانه ،راه هایی وجود دارد که
مربوط به شستشو و خشک کردن آنهاست.

دمای آب چقدر باشد؟

یکی از اولین نکاتی که موقع شستن لباسهای
زمستانه پشمی به خصوص انواع مدل ژاکت و
پلیور بافتنی جلو باز یا بسته که قیمت بیشتری
دارند ،باید به آن توجه داشته باشید ،دمای آب
است .استفاده از آب داغ برای شستن لباس
پشمی یا بافت یکی از بزرگترین اشتباهاتی
است که ممکن است مرتکب آن شوید .آب
داغ عالوه بر از بین بردن رنگ لباس ،باعث
تغییر سایز ،کش آمدن و بد شکل شدن آن
هم میشود .به همین دلیل الزم است دمای
آب را هر چه پایینتر انتخاب کنید تا فرم
لباستان عوض نشود .دمای آب  45درجه و
حتی پایینتر برای شستن لباسهای پشمی و
زمستانه مناسب است.

با دست بشویم یا با ماشین؟

اگر ماشین لباسشویی شما مدرن است و گزینه
مخصوص به شستشوی لباسهای ظریف
و حساس را دارد ،میتوانید با احتیاط از آن
استفاده کنید .حتی میتوانید لباس زمستانه
تان را در یک کیسه پارچهای سفید بگذارید و
داخل ماشین بیندازید تا الیاف آن سالمتر بماند
و به سایر لباسها گیر نکند .اما اگر ماشینتان

قدیمی است ،ترجیحا انواع لباس پشمی سبک
زمستانه را با دست بشویید .برای این کار ابتدا
مایع لباسشویی یا پودر دستی شستشوی لباس
را در مقداری آب گرم داخل یک تشت حل
کنید و سپس آن را با آب سرد ترکیب کنید.
سپس پلیور یا بلوز پشمیتان را داخل آب قرار
دهید و بگذارید کمی خیس بخورد و آب و مواد
شوینده به عمق بافت آن نفوذ پیدا کند.
در مورد لباسهای عادی ،معموال بعد از خیس
خوردن نوبت به چنگ زدن میرسد؛ اما در مورد
لباسهای پشمی نباید از این قاعده پیروی کرد.
چنگ زدن زیاد لباس پشمی باعث از بین رفتن
فرم لباس میشود .بنابراین لباس را به آرامی
چنگ بزنید و سپس آب بکشید .بهتر است
لباس را زیر شیر آب نگیرید و چندین بار آب
تشت را خالی کنید تا لباس کش نیاید.

لباس را نتکانید

برای گرفتن آب لباس زمستانه ،نباید لباس را
به اصطالح بچالنید یا تکان دهید .بهترین کار
این است که لباستان را روی لبه یک سبد قرار
دهید و آن را نزدیک بخاری یا شوفاژ بگذارید.
زیر سبد را با استفاده از سینی بپوشانید تا آب
اضافه لباس روی زمین پخش نشود .همچنین از
پهن کردن لباس پشمی روی بند لباس به شدت
خودداری کنید .وجود جاذبه و سنگینی لباس
باعث کش آمدن و خراب شدن آن خواهد شد.
میتوانید لباس را روی استند رخت آویز پهن
کنید و در سایه قرار دهید تا نور آفتاب به رنگ
آن آسیبی نزند.

با سویشرتها چه کنیم؟

این روزها در بازار جدیدترین انواع سویشرت
زنانه اسپرت و بلند و انواع سویشرتهای زیبای
مردانه دیده میشود؛ اما جنس بیشتر این
لباسها پشمی نیست .بسیاری از این لباسها از
نخ پنبه تهیه شدهاند اما قطر زیادشان یا داشتن
کرک در الیه داخلی لباس ،باعث ایجاد گرمای
آن میشود.
برای شستن لباسهای پنبهای زمستانه از اصول
مربوط به شستن لباسهای پشمی استفاده
کنید؛ با این تفاوت که میتوانید این لباسها
را به راحتی داخل ماشین لباسشویی بیندازید.
از مایع مخصوص شستشوی لباس رنگی کمک
بگیرید یا اگر لباسهایتان تیره هستند ،سراغ
مایع شستشوی لباسهای مشکی و تیره بروید.
عالوه بر اینکه باید مراقب پس دادن رنگ این
لباسها باشید ،دقت زیادی داشته باشید که این
لباسها را با لباسهایی داخل ماشین نیندازید
که آنها هم ممکن است رنگ پس بدهند.

ماشین را سنگین نکنید

اگر تا به حال یک پلیور پشمی را با دست شسته
باشید ،متوجه زیاد شدن وزن آن موقع تمام
شدن شستشو شدهاید .دلیل این اتفاق این است
که حجم آبی که یک سویشرت زمستانه موقع
خیس شدن نگه میدارد ،باعث باال رفتن وزن
آن خواهد شد .بنابراین مراقب باشید ماشین را
خیلی سنگین نکنید و در هر سرویس تعداد

کمی لباس زمستانه داخل آن قرار دهید تا
ماشین لباسشویی بتواند لباسها را بهتر بشوید.

توجه به برچسب لباس

روی هر لباسی برچسبی وجود دارد که بهترین
نحوه شستشو و خشک کردن آن لباس را
آموزش میدهد .روی برچسب لباسهای
زمستانی هم نوشته شده که دمای مناسب
برای شستشویشان کدام است؛ آیا بهتر است
شستنشان را به خشکشویی واگذار کرد یا
شستشوی دستی برایشان کافی است .همچنین
نحوه اتو کردن و دمای مناسب اتو هم از دیگر
نکاتی است که روی برچسب لباس نوشته شده
است .بنابراین قبل از هر کاری برچسب روی
لباس را بخوانید.

وایتکس ممنوع است

ممکن است یک پلیور سفید داشته باشید که
بدتان نیاید آن را با وایتکس یا سایر شویندههای
قوی بشویید؛ اما بهتر است بدانید استفاده از
این ماده شوینده و هر ماده قوی دیگری برای
شستن الیاف پشمی و بافت لباسهای زمستانه
کامال ممنوع است .وایتکس به راحتی بافت
لباس را از بین میبرد و عمر آن را کم میکند.
برای شستن لباسهای رنگی هم از شویندههای
سبک کمک بگیرید و سعی کنید رنگ لباس را
تثبیت کنید؛ البته از روشهایی استفاده کنید
که به الیاف پشمی آسیبی نمیرساند.

نحوه نگهداری از چای عطری
گذاشتن بسته یا ظرف چای
در کنار سماور بدترین روش
نگهداری آن است.
اگر هیچ چاره ای ندارید ،چای
مورد نیاز برای دو یا سه روزتان
را درون ظرفی بریزید و دور آن
را با فویل آلومینیومی بپیچید تا
با گرما ،نور و رطوبت کمتری در
تماس باشد و عطر آن نیز خارج
نشود.

 بهتر است چای خشک را درظروف دربسته شیشه ای یا چینی
نگهداری کنید به این ترتیب عالوه
بر این که عمر مفید چای را حفظ
کرده اید ،عطر آن هم دیرتر می پرد
و خواصش ماندگارتر خواهد بود.
 فراموش نکنید گرما ،رطوبت ونور دشمنان اصلی کیفیت و مانایی
چای است.
ظروف و بسته های چای را در

یخچال یا فریزر نگهداری نکنید.
 بوی مواد خوراکی دیگر بهخصوص مواد تند به راحتی به چای
خشک سرایت می کند و عطر آن
را تغییر می دهد .از قراردادن چای
در کنار سبد نگهداری پیاز و سیر
خودداری کنید.
 چای هم مثل خیلی مواد خوردنیدیگر تاریخ انقضا دارد.
انواع متفاوت آن اگر به درستی

نکاتی کوچک برای خانه ای بهتر

نگهداری خانه ای تمیز و مرتب برای خانم
های شاغل بخصوص که دارای فرزند باشند و
همچنین کم بودن متراژ خانه های آپارتمانی،
تمیز و مرتب نگهداشتن خانه را تبدیل به
یک چالش تمام وقت برای مادران خانه نموده
است.
در این قسمت  4نکته کوچک را که برای
تمیز و مرتب نگهداشتن خانه به شما کمک
می نماید بررسی می کنیم.
از یک کمد بزرگ برای نگهداری
-1
مدارک و کاغذهایتان استفاده نمایید
برای در دسترس نگهداشتن و در دسترس
بودن مدارکی چون قبوض پرداخت شده و
نشده ،مدارک شخصی و اسناد مهم زندگی
بهتر است همه آنها را در پوشه های طبقه
بندی شده در کمد بزرگی نگهداری نمود.
هنگامی که دارید فایل اسناد خانودگیتان
را درست می کنید به یکسری کاغذ برمی
خورید که دیگر به آنان نیازی به آن ندارید
پس بهتر است همین االن آنان را دور
بیندازید .هنگام طبقه بندی اسناد بهتر است
بعد از دسته بندی آنانرا بر اساس تاریخ طبقه
بندی نمایید تا هنگام جستجو راحت تر پیدا
نمایید.
 -2آشپزخانه خود را تمیز نگه دارید
آشپزخانه ،مهمترین بخش خانه است .بهتر
است در تمیز نگه داشتن آن کوتاهی ننمایید.
هرگونه لک خوراکی مانند قهوه و یا سس را

نحوه نگهداری از باقيمانده غذا

در تمام مواد غذايي خام و پخته ،انبوهي
از باكتري هاي كم و بيش مضر زندگي مي
كنند كه البته كامال طبيعي است .بدن ما
مانند يك محيط استريل آزمايشگاهي نيست
و سيستم ايمني پيشرفته بدن مانع از فعاليت
و آسيب رساني ميكروب ها مي شود .اما اگر
بعضي از ميكروب ها به گونه غير قابل توجهي
در بدن تكثير يابند مي توانند سيستم ايمني
را خلع سالح كنند.
رطوبت و گرما شرايطي هستند كه ميكروب
ها به سرعت تكثير مي يابند و هر خوراكي را
آلوده مي كنند .اگر چند نوع غذا را براي يك
وعده سرو مي كنيد ،آنها را به ترتيب سر ميز
يا سفره ببريد و باقيمانده هر كدام را نيز فورا
در يخچال بگذاريد .دسر را نيز پس از صرف
غذا بياوريد و از اول روي ميز رها نكنيد .شايد
كمي زحمت بيشتري داشته باشد اما خطر
رشد و تكثير باكتري ها را از بين برده ايد.
نگهداري باقيمانده غذا در ظروف مناسب
معموال بيشتر افراد عادت دارند باقيمانده
غذاها را در ظروف پالستيكي مي ريزنند
كه باعث مي شود بخشي از غذا در معرض
جريان هوا باشد .اگر به اندازه كافي ظروف
در دار نداريد مي توانيد كاغذهاي مخصوص
تهيه كنيد و روي هر ظرفي يك اليه از آن را
بكشيد .اين نكته را در مورد سبزيجات خرد
شده و مواد اوليه غذاها نيز رعايت كنيد.
پنيرهاي كيلويي كه بسته بندي ندارند را
مي توانيد به اين ترتيب براي مدت طوالني
تري نگهداري كنيد .در اين صورت خوراكي
ها در محيط كامال ايزوله قرار مي گيرند كه
رشد باكتري ها را محدود مي كند .به عالوه،
غذاها خشك نمي شوند و جاي كمتري نيز
در يخچال مي گيرند.
كاغذهاي آلومينيومي را فراموش كنيد!
گرچه كاغذهاي آلومينيومي از كاغذهاي بسته
بندي مواد غذايي در دسترس تر است اما
چندان توصيه نمي شوند .در واقع اين كاغذها
كامال بدون منفذ هستند اما آلومينيوم كمي
هوا را عبور مي دهند .به عالوه غذاها ممكن

نگهداری شود از  ۱۸ماه تا دو
سال با توجه به نوعشان خواص
خود را حفظ می کنند.

به تاریخ مصرف بسته دقت کنید
و از انبار کردن بیش از نیاز آن
خودداری کنید.

در همان لحظه تمیز نمایید تا باعث بوجود
آمدن جرم نشود .بهتر است بشقابها و لیوانهای
کثیف سریعتر شسته و در جای خود قرار
گیرند .روزی دو بار ،حداقل ،آشپزخانه باید
تمیز گردد بهترین زمان یکی فبل از سر کار
رفتن و بعد از صرف صبحانه است و دیگری
شب هنگام قبل از رفتن به تخت خواب.
آشپزخانه خود را تمیز نگه دارید تا خانه شما
مرتب و تمیز بنظر برسد.
 -3لباس های کثیف را زود بشویید
اکثر مادران شاغل کار شستن لباسهای کثیف
را می گذارند برای روز جمعه ،جمع شدن
لباس های کثیف ممکن است باعث ایجاد بوی
بد در فضای آپارتمان کوچک شما شود .بهتر
است هفته ای دو بار لباسهای گثیف را بشوئید
و حتما پس از شستشو آنان را اتو زده و در
کمد لباسها قرار دهید.
 -4وسائل اضافی را نگه ندارید
هر چند وقت یکبار در وسط خانه بایستید
و نگاهی به اطراف بیندازید ،تعدادی زیادی
وسایل دارید که از آنها استفاده نمیکنید.
وسایلی را که امکان استفاده ار آن هنوز
هست بهتر است به خیریه محل بسپارید .این
کار را با کمد لباسهای خود نیز انجام دهید.
فضای زیادی از خانه ما را وسائلی پر کرده که
نیازی به آنان نیست بهتر است خانه خود را به
سمساری محل تبدیل ننماییم.

است در اين صورت چند روز در يخچال بمانند
زيرا ديده نمي شوند .همچنين تماس مستقيم
با آلومينيوم به خصوص مواد اسيدي ( ترش)
بعضي از تركيبات آن را جذب مي كند كه براي
سالمتي مضر خواهد بود.
منجمد كردن
بسياري از خوراكي ها و غذاها را مي توان
منجمد كرد البته به شرط اينكه فورا در
فريزر قرار گيرد .اگر خوراكي ها مدتي در
هواي محيط بمانند و ميكروب ها تكثير يابند
و بعد منجمد شوند ،به محض اينكه مجددا
گرم شوند به سرعت تكثير مي يابند و محيط
مناسبي براي رشد خواهند يافت.
همچنين ظروف كوچكي را براي غذاهاي درون
فريزر انتخاب كنيد تا سرما فورا به همه قسمت
ها برسد .حتما اين نكته را نيز به خوبي مي
دانيد كه غذا پس از يك بار انجماد زدايي
نبايد مجددا يخ بزند .اگر الزانياي باقيمانده از
مهماني رادر فريزر مي گذاريد بايد حتما تا 48
ساعت بعد آن را ميل كنيد.
سرد كردن سريع غذا
معموال عادت داريم زماني كه غذايي را زودتر
آماده مي كنيم تا براي مدتي در يخچال
بگذاريم ،اجازه مي دهيم تا غذا در هواي
محيط خنك شود .در حالي كه شرايطي براي
ميكروب ها فراهم مي آوريم تا به راحتي تكثير
يابند .اين عادتي اشتباه است كه نسل ها ميان
مردم رايج بوده و دليل آن نيز جلوگيري از
خراب شدن يخچال است .در واقع اگر غذاي
گرم را درون يخچال بگذاريم فقط مقدار خيلي
كمتري نسبت به هميشه برق مصرف مي شود
تا غذا را به درجه سرما برساند .اما باعث هيچ
نقص يا اختاللي نخواهد شد.
البته بهتر است ابتدا غذاها را در ظروف
بزرگتري بريزيد و مدتي در فريزر بگذاريد تا
سريعا سرد شود و سپس در يخچال جابجا
كنيد .در غير اين صورت غذا را فورا در يخچال
بگذاريد .شايد كمي بيشتر برق مصرف شود اما
خطر تكثير ميكروب ها را كه باعث مسموميت
هاي غذايي مي شود را به حداقل رسانده ايد.

اذان صبح

روز

طلوع آفتاب اذان ظهر

غروبآفتاب اذان مغرب

نوزدهم

5:23

6:45

12:00

17:15

17:33

بيستم

5:24

6:45

12:00

17:16

17:34

گزارش خبرگزاری دولتی «ایرنا»

درباره شایعات تقسیمات کشوری در الرستان

به گزارش میالد الرستان به نقل از
ایرنا ،هیات وزیران چهارشنبه  ۱۲دی
ماه جاری به « عنایت اهلل رحیمی»
رای اعتماد داد تا با مسئولیت استاندار
فارس در مسیر خدمت به مردم
بکوشد.
انتخاب رحیمی به عنوان گزینه ای
بومی و اهل استان فارس (متولد
شهرستان مرودشت) و فردی که
دوران خدمت خود در عرصه های
مختلف را در این استان گذرانده است،
با استقبال فعاالن سیاسی اجتماعی
این استان همراه شد که پیش تر
خواستار انتخاب استانداری بومی برای
این استان پهناور بودند.
اسماعیل تبادار استاندار سابق فارس،
در اجرای قانون منع به کارگیری
بازنشستگان  ۴۶روز قبل از این
مسئولیت خداحافظی کرده بود.
از منظر این فعاالن سیاسی اجتماعی
استان فارس ،وسعت استان فارس و
اداره  ۲۹شهرستان ،مستلزم داشتن
شناختی صحیح از این استان است و
با توجه به این مقوله ،گزینه های بومی
نیازی به صرف زمان برای شناخت
ظرفیت های استان ندارند و در واقع
می توانند با قید فوریت در مسیر
بالفعل کردن ظرفیت ها و استعدادهای
استان گام بردارند.
انتخاب گزینه بومی در هیات دولت،
پاسخ مثبتی بود به این درخواست
ها که پس از دو استاندار غیربومی،
استانداری بومی سکان مدیریت ارشد
استان فارس را برعهده گیرد.
در این مقطع که دولت ،استانداری
بومی را برای دیار فارس برگزیده است،
فرصت مغتنمی است که نیروهای
مختلف در استان فصل کنونی مدیریت
استان را به موسم همدلی و تقویت هم
افزایی ها تبدیل کنند.
در شرایطی که فضای غالب استان
فارس حرکت در مسیر همدلی بود،
درست در فاصله یک یا دو روز پس
از انتخاب استاندار جدید فارس حرکت
هایی در استان فارس رصد شد که
مشکوک به نظر می رسید.
پایه و اساس این حرکت ها ،اقدام بر
اساس تصورات و داستان پردازی هایی
بود که عده ای در شبکه های اجتماعی
درباره تقسیمات کشوری در استان
فارس ساخته و پرداخته بودند.
در غرب استان فارس ،در کازرون
در ۱۲۰کیلومتری غرب شیراز -عدهای باری دیگر ماشین شایعه پراکنی را
روشن کردند و از جدایی مناطقی از
این شهرستان سخن گفتند که برای
مردم کازرون ،تداوم پیوستگی با این
مناطق مهم تلقی می شود.
این داستان پردازی های مشکوک در
حالی بود که استاندار وقت فارس در
سفر اردیبهشت ماه خود به کازرون
اعالم کرده بود که در طرح تفکیک این
شهرستان ،جدایی مناطقی همچون
انارستان ،دشت برم ،امامزاده حسین
(ع) و بیشابور مدنظر نیست.
طرح موسوم به تفکیک کازرون مدت
ها پیش مطرح و آبان  ۹۶در محافل
شهرستان کازرون علنی شد که طبق
آن اعالم شد دو بخش کوهمره نودان
و چنار شاهیجان از کازرون منفک
خواهد شد و شهرستان جدید کوه

چنار شکل می گیرد .با این حال این
طرح ،از هیات دولت بازگشت داده
شده است تا نظر مردم کازرون درباره
آن لحاظ شود.
در سوی دیگر این استان پهناور ،در
الرستان -در  ۳۷۸کیلومتری جنوب
شیراز -برخی افراد در شبکه های
اجتماعی به این موضوع دامن زدند
که قرار است منطقه دیگری از این
شهرستان تفکیک و به شهرستان
جدیدی تبدیل شود.
مردم الرستان در سال های پس
از پیروزی انقالب اسالمی ،شاهد
تفکیک شهرستان خود و شکل گیری
شهرستان هایی همچون خنج ،المرد،
ُمهر و گراش بوده اند و با این وجود،
این شهرستان همچنان بزرگترین
شهرستان استان از نظر وسعت تلقی
می شود و بر پایه چنین ویژگی
جغرافیایی و همچنین مولفه های
جمعیتی ،اداره الرستان به صورت
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه
صورت می گیرد.
در حالی که هیچ منبع رسمی ،ادعای
تفکیک دوباره شهرستان الرستان
را مطرح نکرده بود ،برخی افراد در
شهر الر ،مرکز این شهرستان پس از
آیین نمازجمعه  ۱۴دی ماه طوماری
را امضا کردند و با اشاره به تفکیک
شهرستان الرستان در دهه های اخیر
و شکل گیری شهرستان های المرد،
ُمهر ،خنج و گراش ،از وزارت کشور
خواستند که اگر بنا است شهرستان
دیگری از محدوده جغرافیایی این
شهرستان شکل گیرد ،شهرستان
الرستان نیز به استان ارتقا یابد.
این خواسته در چند پارچه نوشته و
یک طومار که در ورودی سالن اصلی
مسجد جامع الر نصب شده بود،
خودنمایی می کرد.
کسب اطالع خبرنگار ایرنا از منابع
رسمی حاکی از آن است که تفکیک
شهرستان الرستان در دستور کار
قرار ندارد و طرح تفکیک شهرستان
کازرون نیز اردیبهشت ماه امسال از
دولت بازگردانده شده است تا دیدگاه
مردم شهر کازرون در آن اعمال شود.
از این رو ،انتظار است مردم مناطق
مختلف استان ضمن بی توجهی به
داستان پردازی های برخی افراد و
کانال ها در شبکه های اجتماعی،
اخبار دقیق منطقه خود را از رسانه
های رسمی همچون خبرگزاری
جمهوری اسالمی (ایرنا) و پایگاه
های اطالع رسانی وزارت کشور و
استانداری فارس دنبال کنند.
با این حساب ،هیچ رویداد جدیدی در
حوزه تقسیمات کشوری استان فارس
نیفتاده است و تحرکات برخی افراد
در غرب و جنوب استان در فاصله یک
یا دو روز از تعیین استاندار جدید،
مشکوک به نظر می رسد.
این در حالی است که انتخاب استاندار
بومی برای استان فارس ،فرصتی برای
تقویت همدلی نیروها برای شتاب
بخشی به توسعه استان فارس است
و انتظار می رود ،همه افراد ذی نفوذ
و صاحب تریبون در استان ،بستر را
برای کار و خدمت به مردم بیش از
گذشته فراهم نمایند و از پرداختن به
حاشیه ها خودداری کنند.

فراخوان صدور و تمدید
پروانه کار اتباع خارجی

به گزارش میالد الرستان به نقل
از خبرگزاری صدا و سیما ،صدور و
تمدید پروانه کار اتباع خارجی ساکن
استان فارس ،آغاز شد.
اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
فارس ،اعالم کرد :بر اساس دستور
العمل ابالغی ،تمام اتباع خارجی
ساکن استان شامل پناهندگان
افغانستانی و اتباع عراقی دارای کارت
اقامت معتبر ،میتوانند برای دریافت و
تمدید پروانه کار اقدام کنند.
متقاضیان میتوانند به کاریابیهای
کارگشایان ،تکاپو و مهر در شیراز،
کارجویان الرستان در شهر جدید

الر ،رهاورد در جهرم و پویش نوین
کوار مراجعه کنند.
مهاجرانی که برای تمدید پروانه کار
اقدام نکنند بر اساس قانون پروانه
آنها ابطال میشود.

امام علی علیه السالم فرمودند:
ظیم ال َیفنی؛
ِلم َکنزٌ َع ٌ
اَلع ُ
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.
(غرر الحکم و درر الکلم)

زهد  ،رثوت می باشد .

استاندار فارس :با مردم ،برای مردم و همراه با مردم
قدم در راه مدیریت میگذارم

به گزارش میالدالرستان به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،عنایت ا ...رحیمی استاندار
فارس ،در مراسم تکریم و معارفه استانداران
قدیم و جدید فارس با اشاره به فعالیت ۲۸
ساله خود در عرصه خدمت در استان فارس،
گفت :بر اساس این سوابق طوالنی آشنایی
مناسبی با دیدگاه ها ،نوع تصمیمات ،رفتار
و منش مدیریتی موجود دارد.
وی تاکید کرد :به روز کردن تجربیات،
مسلح شدن به علم روز ،تاکید بر استفاده
از مشورت نخبگان و متخصصین را در
راستای تکامل بخشیدن به روش مدیریتی
خود به کار خواهم گرفت.
استاندار فارس ،با اشاره به تسلط خود بر
توانمندی ها و چالشهای استان ،بیان
کرد :بزرگترین توانمندی استان فارس
عالقه و عشق به نظام مقدس جمهوری
اسالمی و توسعه و پیشرفت ایران است که
تقدیم  ۱۴هزار و  ۶۰۰شهید گلگون کفن،
 ۳۸هزار جانباز و  ۲هزار و  ۷۰۰آزاده به
نام جمهوری اسالمی نشانهای برای اثبات
این مدعا است.
وی با بیان اینکه تقدیم این شهدا و ایثارگری
های مردم دیار فارس را نشانهای از عشق به
والیت و کشور میدانم ،عنوان کرد :روحیه
ایثار و فداکاری مردم استان فارس به عنوان
سرمایهای بزرگ و تکیه گاه قدرتمند ما برای
حرکت رو به جلو و دستیابی به قلههای
توسعه و پیشرفت است.
رحیمی ،وجود حرم شریف حضرت
شاهچراغ (ع) و سید عال الدین حسین
(ع) و همچنین وجود هزار و  ۴۰۰بقعه و
امام زاده واجب التعظیم را از پتانسیلهای
اصلی سرمایه گردشگری و زیارت در
استان فارس دانست و اظهار کرد :بهره
گیری از این پتانسیلها نه تنها فرهنگ
ایرانی اسالمی را ترویج میدهد بلکه
زمینه ایجاد درآمد برای کسبه و تجار را

نیز مهیا خواهد کرد.
وی افزود :وجود اقلیم چهار فصل استان
فارس ،مقام دوم استان در تولید محصوالت
کشاورزی ،وجود  ۵هزار واحد تولیدی در
بخش صنعت ،رتبه اول فارس در دارا بودن
ذخایر معدنی خاک نسوز ،رتبه دوم استان
در دارا بودن معادن سنگهای تزیینی
و همچنین پیشینه  ۶هزارساله عمیق
فرهنگی ،تاریخی و باستانی فارس توشه
مناسبی برای استفاده از این توانمندیها
در مسیر ایجاد رفاه و آرامش برای مردم
در اختیار ما قرار خواهد داد.
استاندار فارس ،با بیان اینکه بدون تردید
چالش ها و تنگناهایی نیز در استان فارس
وجود دارد که به آنها واقف هستیم ،تاکید
کرد :با ایجاد تعاملی موثر میان مدیریت
ارشد استان ،نماینده محترم ،ولی فقیه در
استان ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی،
مدیران دستگاههای اجرایی و سایر اقشار و
گروهها از پتانسیلهای استان فارس برای
پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری
اسالمی و دولت تدبیر و امید استفاده الزم
را خواهیم کرد و در این مسیر خستگی
ناپذیر در خدمت مردم خواهیم بود.
رحیمی ،تاکید کرد در مسیر مدیریت خود
همواره با مردم برای مردم و همراه مردم
طی طریق خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه سعی من شنیدن
دیدگاههای صاحبان اندیشه و حرکت
در چارچوب مشی اعتدالی که دولت
هم بر آن تاکید دارد ،عنوان کرد :ایجاد
بستر مناسب برای جلب و جذب سرمایه
گذاری داخلی و خارجی ،حمایت از بخش
خصوصی ،توجه به توسعه اقتصادی و
تکمیل پروژههای عمرانی ،توجه به حوزه
فرهنگ ،تقویت سمنها و گروههای
مردمی فعال در جامعه ،تقویت احزاب
واقعی سیاسی ،ایجاد بستر مناسب برای
جوانان و بانوان را در برنامههای مدیریتی
خود مد نظر قرار خواهم داد.
رحیمی ،افزایش سرمایه اجتماعی را امری
مهم در اصول مدیریتی خود برشمرد و
تاکید کرد :تقویت و توسعه بستر نشاط و
سر زندگی در جامعه را مد نظر دارم چرا
که معتقدم جامعه افسرده روی پیشرفت
را نخواهد دید و مسیر توسعه از جامعهای
شاد و پر نشاط و سرزنده میگذرد.
اسماعیل تبادار استاندار پیشین فارس،
نیز در این جلسه ضمن ابراز خرسندی

از دوران فعالیت خود در استان فارس
از همکاری و همراهی مسئوالن به
ویژه امامان جمعه شیراز مرحوم آیت
ا ...ایمانی و آیت ا ...دژکام و آیت ا...
دستغیب تولیت محترم استان احمدی
ومحمدی تشکر کرد.
تبادار تاکید کرد :در این مدت کوتاه
تالش کردم با کمک مدیران و همکاران
با ایجاد فضای آرام و دور از تنش ،مدارا
و اخالق مداری را زمینهای برای توسعه
متوازن فارس قرار دهم.
وی با بیان اینکه تعامل و همکاری و
اعتماد به همه دستگاههای اجرایی
استان را سیاست کاری خود قرار
دادم ،افزود :همواره تالش کردم ضمن
ایجاد تعامل با همه گروهها و نهادها و
سازمانها سیاستهای کلی دولت را در
دستور کار قرار دهم.
استاندار پیشین فارس ،حفظ سرمایه های
اجتماعی و جلب اعتماد عمومی را یکی از
نیازهای اصلی امروز در جامعه برشمرد و
عنوان کرد :در دوران فعالیت خود کوشیدم
امیدبخشی و ایجاد نشاط اجتماعی را در
برنامه ریزیها مد نظر قرار دهم.
تبادار تاکید کرد :در این یک سال سعی
کردم محور کارم قانون و منافع مردم باشد.
وی با بیان اینکه آرامش و امنیت را
در مدیریت استان حائز اهمیت دانسته
و پیش بینی و پیشگیری را در شورای
تامین در دستور کار قرار دادم ،اظهار
کرد :با تمام فراز و فرودهایی که بود
توانستیم با هم افزایی و تفاهم ،مشکالت
و عوامل ناآرامی را رفع و امنیت و آرامش
را تامین کنیم.
وی افزود :استان فارس را یکی از پر
ظرفیتترین استانها در عرصههای
مختلف فرهنگی اجتماعی تولیدی
اقتصادی و  ...میدانم و از بدو ورودم
سعی کردم هیچ جلسهای را رفع تکلیفی
برگزار نکنم و همواره برنامه ریزی برای
آینده را مد نظر قرار داده ام.
تبادار تهیه و تنظیم سند آمایش استان
فارس را یکی از دستاوردهای دوران
مدیریت خود برشمرد و خاطرنشان کرد:
این سند با همت همکارانم در سازمان
مدیریت و برنامه ریزی به عنوان راهبرد
اصلی تنظیم شد و امروز میتوانیم بر
اساس شاخصهای آن ،راه خود را ادامه
دهیم.

بهره برداری از دستگاه پیشرفته رادیولوژی در بیمارستان امام رضا(ع) الر
به گزارش میالد الرستان به
نقل از روابط عمومی دانشکده
علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی الرستان،
با حضور دکتر کریمی رئیس
دانشکده علوم پزشکی ،دکتر
اکبر زاده معاون درمان ،دکتر
ایزدی رئیس بیمارستان امام
رضا(ع) الر و مظفری مسئول
دفتر نماینده مردم در مجلس،
دستگاه جدید رادیولوژی افتتاح
و به بهره برداری رسید.
این دستگاه که با مدل  ۲۰۱۸در
مرداد ماه سال جاری به بیمارستان
تحویل داده شده ،پس از طی
مراحل اخذ تاییدیه از سازمان
انرژی اتمی ،در محل خود نصب
و شروع به کار کرده است.
دکتر مجید اکبرزاده ،معاون
درمان دانشکده علوم پزشکی
الرستان با بیان اینکه این

دستگاه درنوع خود جدیدترین
دستگاه وارد شده به کشوراست،
اظهارداشت :این دستگاه امکان
آن را دارد که عکس های با
وضوح باالتر و کیفیت مناسب
تر را ارائه دهد تا پزشکان
بتوانند تشخیص بهتری را
داشته باشند.
وی با بیان اینکه ارزش
کنونی دستگاه نزدیک به
دو میلیاردتومان است گفت:
این دستگاه در زمان خرید

با هزینه  ۹۰۰میلیون تومان
خریداری شده که با توجه به
مرکز آموزشی درمانی بودن
بیمارستان امام رضا(ع) وجود
این دستگاه در کنار دستگاه
قبل سبب میشود تا عملکرد
و خدمت رسانی بهتری را به
مردم داشته باشیم.
دکتر اکبرزاده ،با اشاره به مزیت
دیگر این دستگاه نسبت به
دستگاه قبل افزود :یکی از این
مزیت های مهم این دستگاه

این است که صفحه عکس
برداری که در مدل های قبل
در حالت عمودی قرار داشته در
این دستگاه امکان تغییر به حالت
افقی و قرار گرفتن در زوایای
مختلف را دارد ،و این امکان
سبب میشود تا حتی کودکان
را نیز بجای عکس برداری روی
تخت که موجب هراس کودکانه
از تخت بیمارستانی میشود ،بر
روی همین صفحه امور مربوط به
رادیولوژی را برایشان انجام شود.
معاون درمان دانشکده علوم
پزشکی الرستان ،خاطرنشان
کرد :نصب وافزودن برخی
امکانات و همچنین در دسترس
بودن کلیدهای مختلف در این
دستگاه سبب شده تا کار با
آن برای کارکنان و کارشناسان
راحت تر و با دقت بیشتری باشد.

حدود  ٦٠درصد متقاضیان مشاغل خانگی در الرستان زنان روستایی هستند
به گزارش میالد الرستان
به نقل از ایانا ،مدیر جهاد
کشاورزی شهرستان الرستان،
گفت :حدود  ٦٠درصد
متقاضیان مشاغل خانگی در
الرستان زنان روستایی هستند .
فرزاد قاسمی ،گفت :مشاغل
خانگی را فرصتی برای رفع
معضل بیکاری و ایجاد شغل
های جدید دانست که می تواند
عالوه بر تاثیر در رشد و توسعه
اقتصادی ،در زمینه توسعه
اجتماعی نیز تغییرات مثبت
ایجاد کند.
معاون رئیس سازمان جهاد

کشاورزی فارس ،یادآورشد :در
سال گذشته  ١٥٤مجوز مشاغل
خانگی صادر شد و  ٤٦نفر از
متقاضیان موفق به جذب ٦٠
درصد اعتبار شهرستان در سال
 ٩٦شدند.

قاسمی ،با بیان اینکه در سال
جاری  ٩٥نفر جهت صدور
مجوز و  ٨٠نفر از متقاضیان
جهت دریافت تسهیالت به
اداره کار معرفی شدند ،افزود:
حدود  ٦٠درصد متقاضیان

زنان روستایی هستند که خود
اشتغالی زنان به توانمندسازی
اقتصادی آنان انجامیده و از
آسیب پذیری آنان می کاهد.
کشاورزی
جهاد
مدیر
شهرستان الرستان ،تاکید کرد:
عمده رشتههای مشاغل خانگی
که در شهرستان منجر به ایجاد
اشتغال شده شامل :پرورش گاو
شیری ،پرورش گوسفند و بز،
پرورش مرغ بومی ،پرورش
قارچ ،صنایع دستی ،تولید
ترشیجات و شوریجات و پخت
نان و شیرینی محلی است.

گفت و گو با حسن شفیعی

رئیس اداره ثبت احوال الرستان

به گزارش میالد الرستان ،ثبت احوال
تنها نهادی است که تمام افراد کشور را
تحت پوشش خدمات خود قرار می دهد
و بر خالف سایر ارگانها که ممکن است
فقط با یک مجموعه از افراد جامعه سر
و کار داشته باشند ،خدمات ثبت احوال
جنبه همگانی دارد و همه افراد جامعه
دارای مدارک هویتی هستند.
وظیفه اداره ثبت احوال ،در ظاهر تنها
صدور مدارک شناسایی و هویتی است
اما در کنار صدور این مدارک ،آمار و
اطالعات جمعیتی هر منطقه مشخص
و در پایگاه اطالعات جمعیتی ثبت می
شود که نهادهای مختلف دولتی برای
ارائه خدمات به این آمار و ارقام نیاز
دارند .به همین دلیل به روز بودن آمار
و اطالعات تاثیر مستقیم بر هر چه بهتر
شدن عملکرد این دستگاهها دارد.
خبرنگار میالد الرستان برای اطالع
بیشتر از ارائه خدمات اداره ثبت احوال،
با حسن شفیعی ،مسئول این اداره در
الرستان ،گفت و گو کرده است:
وقایع حیاتی که در ثبت احوال ثبت
می شود ،شامل چه چیزهایی است؟

وقایعحیاتیچهارگانهشاملاطالعاتمربوط
به والدت ،فوت ،ازدواج و طالق است.

حداکثر زمان قانونی برای اعالم
وقایع حیاتی چقدر است؟

حداکثر زمان قانونی برای اعالم تولد
نوزادان  ۱۵روز و برای وفات  ۱۰روز است.

ثبت به موقع اطالعات وقایع حیاتی
چه تأثیری دارد؟

باید همه مردم و مسئولین آگاه باشند
که اگر این اطالعات درست و به موقع
به دست ما برسد ،ثبت و انتشار آمارهای
جمعیتی دقیق و به روز خواهد شد که
در نتیجه استفاده کاربردی هم برای دیگر
نهادهای دولتی و موسسات خواهد داشت
از طرفی ثبت و انتشار آمار در زمینه وقایع
حیاتی مستلزم همکاری نهادهای مرتبط
با ثبت احوال در زمینه اعالم آمارهای
حیاتی بخصوص شبکه بهداشت ،شوراها
و دهیاران ،فرمانداری ،بیمارستانها،
دفاتر ازدواج و طالق و آرامستان هاست
و انتظار می رود که اطالعات مربوط به
وقایع حیاتی را به موقع به این نهاد ارائه
دهند تا در جهت ثبت این اطالعات مورد
استفاده قرار گیرد.
باید توجه داشت که هرچقدر این
اطالعات به روز و صحیح باشد ،مستند
خیلی خوبی برای برنامه ریزی و تصمیم
گیری دیگر نهادها خواهد بود.
نقش وقایع حیاتی در زمینه ثبت و
تکمیل آمارهای جمعیتی چیست ؟

اهمیت این موضوع تا جایی است که
سازمان ملل دهه  ۲۰۱۵تا  ۲۰۲۴را
دهه ثبت و آمار حیاتی نامگذاری کرده
و در واقع این آمارها مبنا و اساس
تحوالت و آمار جمعیتی در کشور است
و پوشش همگانی و کامل ثبت این
رویدادها مبنای برنامهریزی و تصمیم
گیری های کالن در خصوص تخصیص
منابع ،توزیع عادالنه امکانات و رفاه
اجتماعی خواهد بود.
تاکنون در زمینه ثبت نام کارت ملی
هوشمند چه اقدامی در الرستان
شده است؟

تاکنون بیش از  ۶۰درصد جمعیت
واجد شرایط شهرستان الرستان ،کارت
ملی هوشمند دریافت کرده اند و قریب
به  ۴۰درصد هنوز ثبت نام نکرده
اند که این  ۴۰درصد شامل افرادی
که در خارج از کشور به سر میبرند،
سالمندان ،افرادی که به هر نحوی

دارای مشکل هستند و در روستاها به
سر می برند ،عشایر و غیره است.
کارت های ملی قدیمی تا چه زمانی
اعتبار دارد؟

کارت های ملی قدیمی تا پایان سال
جاری اعتبار خود را از دست می
دهند که به همین جهت باید مجموعه
افرادی که در خارج از کشور به سر می
برند و همچنین افرادی که تا االن به
هر دلیلی موفق به ثبت نام نشده اند،
نسبت به ثبت نام و دریافت این کارت
اقدام کنند.
چرا مردم باید کارت ملی هوشمند
داشته باشند؟

کارت ملی هوشمند در راستای منافع
عمومی افراد تعریف شده و منابع
خدمات دهی دولت براساس همین
کارت ملی است .زیرا به وسیله کارت
ملی هوشمند اطالعات افراد کامل و به
روز جمع آوری و نگهداری می شود .از
طرفی تمام افراد باالی  ۱۵سال جامعه
بدون استثناء باید کارت ملی هوشمند
داشته باشند و در این مورد باید به
طور کامل اطالع رسانی شود.
نقش شوراها و دهیاران در زمینه
ثبت نام کارت ملی هوشمند برای
افراد سایر مناطق چیست؟

عالوه بر دفاتر پیشخوان و پست بانک
در شهر الر که در کنار ثبت احوال کار
ثبت نام و صدور و تحویل کارت ملی
هوشمند را انجام می دهند ،جهت
سهولت ثبت نام برای روستاییان و
شهروندان در این راستا یک پایگاه
ثبتنام سیار در الرستان تشکیل شده
است که از شوراها و دهیاران بخش ها
و روستاهای شهرستان الرستان تقاضا
می شود چنانچه افرادی در روستاها
هستند که هنوز موفق به ثبت نام و
اخذ کارت ملی نشدهاند این موضوع را
به ثبت احوال اعالم کنند تا گروه ثبت
نام سیار در محل مستقر شده و این
مهم انجام شود.
انتظار داریم مسئولین محلی استقبال
و پیگیری در این زمینه داشته باشند،
زیرا این خدمات عمومی و حقوق تمام
افراد جامعه است و با توجه به این همه
امکانات و زیرساخت ها نباید هنوز
جمعیت بالغ بر  ۴۰درصد در منطقه
الرستان فاقد کارت ملی هوشمند باشند.
وضعیت رشد جمعیت و فرزندآوری
در شهرستان الرستان چگونه است؟

در این زمینه باید گفت با توجه به اینکه
یکی از چالش های روز کشور این است
که تمایل خانواده ها به فرزندآوری و
تولد فرزند کمتر شده است در نتیجه
شهرستان الرستان نیز از این قضیه
مستثنا نبوده و این آمار نسبت به سالهای
گذشته رو به کاهش بوده است .این امر
در درازمدت منجر به پیری جمعیت و
مشکالت اجتماعی می گردد.
انتخاباسامیبرایفرزنداندرالرستان،
در سال جاری چگونه بوده است؟

در زمینه اسامی مورد عالقه برای
دختران در الرستان ،خانواده ها
همچنان اسامی مذهبی را بیشتر مورد
توجه قرار داده اند و اسامی فاطمه،
زهرا و مریم برای دختران در صدر قرار
دارد هر چند که اسامی اصیل ایرانی
نیز در کنار اسامی مذهبی رو به رشد
و مورد اقبال است .همچنین در پسران
معموال اسامی با پیشوند «امیر» نظیر
نام های امیر حسین ،امیرعلی و امیر
محمد در الرستان پیشتاز هستند.
خبرنگار :سحر طاهری

