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شباهت رژیم پهلوی با
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چهار راه پیروزی

فرودگاه بین المللی
الرستان و چهل سال
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رأی الیوم :ایران در  40سالگی انقالب ،قدرتی جهانی شده است
روزنامه فرا منطقهای رأیالیوم در
گزارشی به مناسبت چهل سالگی
انقالب اسالمی ایران نوشت :یازدهم
فوریه  2019چهل سال از زمان
پیروزی انقالب اسالمی در ایران
میگذرد؛ انقالبی که حادثهای
تاریخی را رقم زد و نتایج و آثار آن از
مرزهای جغرافیایی ایران فراتر رفت.
انقالب اسالمی ،تغییر بزرگی را
نه تنها در داخل ایران ،بلکه در دو
صحنه منطقه و بینالمللی بهوجود
آورد.
انقالب اسالمی ،تغییرات ریشهای را
در پایه و ساختار نظام ایران بهوجود
آورد .انقالب اسالمی در ایران ،شوک
بزرگی به بسیاری از قدرت های
منطقه و جهان وارد آورد.
جنگ هشت ساله در ناکام گذاشتن
انقالب ایران موفق نشد ،بنابراین
کشورهای غربی به رهبری آمریکا
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به اتخاذ راهبرد جدیدی علیه ایران
روی آوردند :اعمال تحریمهای
شدید اقتصادی علیه ایران ،مسئلهای
که باعث شد ایران نیز به نوبه
خود تاکتیکهایش را تغییر دهد
به گونهای که تصمیم گرفت به
خودش متکی شود و منابع طبیعی
و انسانی خود را برای به دست آوردن
خودکفایی و پاسخگویی به نیازهای
مردمش رشد و توسعه دهد.
راهبرد ایران در مقابله با تحریمهای
اقتصادی ،به راهبردی بلندپروازانهتر
منجر شد به گونهای که با هدف
تولید محصوالت صنعتی با فناوری
پیشرفته ،بخش اعظم توانمندیهای
خود را به بخش صنعت اختصاص
داد بهویژه پس از آنکه تحریم های
اقتصادی باعث جلوگیری از ورود
فناوریهای غربی به کشور شد.
توسعه فناوری در ایران بخشهای

گستردهای را شامل شد.
مسئلهای که باعث شد به بلند
پروازیهایش در زمینه ماهواره و
فضا نیز چشم بدوزد همانطور که
بخشهای تولیدات مهندسی و
سختافزار و نرمافزار را نیز ارتقا داد.
ایستادگی و مقاومت ایران که
انقالب اسالمی آن را به وجود آورد،
باعث شکلگیری سیاست خارجی
برای ایران در دو سطح منطقهای
و بینالمللی شد و باعث گردید
حضوری گسترده در منطقه داشته
باشد و به عنوان طرف اصلی در
گفتگوها با طرفهای منطقهای و
قدرتهای بینالمللی در بسیاری از
مسائل و پروندهها از جمله ،اوضاع
عراق پس از اشغالگری آمریکا،
بحران سوریه ،پرونده یمن و نزاع
عربی اسرائیلی ،چه از طریق
حزباهلل و چه از طریق کمک به

جنبش های مقاومت فلسطینی در
سرزمین های اشغالی به ویژه دو
جنبش حماس و جهاد اسالمی،
حضور داشته باشد .ایران توانست
با آن گروه ها در کنار سوریه آنچه
را که «محور مقاومت» خوانده
میشود ،تشکیل دهد؛ محوری که
به لطف ایستادگی و تبدیل شدن
به خنجری در پشت رژیم اشغالگر
اسرائیلی ،حضور خود را در میدان
منطقه تقویت کرد ،بنابراین مقاومت
مسلحانه به برگهای تبدیل شد که
همه روی توانایی و جایگاه آن در هر
حل و فصلی حساب باز میکنند.
ایران پس از انقالب توانست سیاست
خارجی مستقلی را بدون هرگونه
فشارهایی در پیش گیرد ،در حالی
که پیش از انقالب تنها مهرهای بود
که کشورهای غربی و آمریکا آن را
حرکت میدادند.

فرماندار الرستان ،موانع پیش روی سرمایه گذاران بخش خصوصی را رفع کند
به گزارش میالد الرستان ،سید
علی نقی طبیب لقمانی ،معاون
هماهنگی امور عمرانی استانداری
فارس ،که جهت افتتاح چندین
پروژه عمرانی ،خدماتی و رفاهی
به شهرستان الرستان سفر کرده
است ،در جمع مردم شهر لطیفی
با اشاره به دسترسی کشور ایران
در شمال و جنوب به دریا به
عنوان ارزانترین و مطمئنترین
حمل و نقل ،افزود :دستاورد
انقالب اسالمی در بخش راهها
و حمل و نقل چشمگیر بوده
ی که در سال ۵۷
است به طور 
تقریباً یک هزار کیلومتر در انواع
مختلف وجود داشته است ولی
امروز بالغ بر  ۲۰هزار کیلومتر
جادههای دسترسی در استان
فارس وجود داشته است.
وی بابیان اینکه پیش از انقالب
حتی یک متر آزادراه در استان
فارس وجود نداشته است ،تصریح
کرد :در حال حاضر  ۲۷۵کیلومتر
آزادراه در فارس ساخته شده که

 ۵۰کیلومتر آن در حوزه اداره کل
راه و شهرسازی الرستان در دست
احداث است.
معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری فارس ،با اذعان به
اینکه قبل از انقالب حتی یک
کیلومتر خط آهن وجود نداشته
است ،ادامه داد :در حال حاضر
 ۵۰۰کیلومتر راهآهن زیر بار
وجود دارد و یک هزار و ۶۰۰
کیلومتر راهآهن و خط ریلی در
دست اجرا وجود دارد.
این مسئول خطاب به فرماندار
الرستان جهت رفع موانع
گسترش ،توسعه و تولید بخش
خصوصی ،یادآور شد :امید می
رود با حمایت از سرمایهگذاران،
اقدامات مناسبی برای توسعه
خطه الرستان ایفا شود.
لقمانی ،با اشاره به اینکه تمام
شهرهای استان فارس از نعمت
گاز برخوردارند ،ادامه داد :یک
هزار و  ۷۰۰روستای با بیش از
 ۲۰خانوار استان فارس گازرسانی

شده است و تا پایان سال ۹۸
تمام روستاهای باالی  ۲۰خانوار
از نعمت گاز بهرهمند خواهند
شد.
وی بابیان اینکه در پهنه استان
فارس  ۲هزار و  ۲۰۰دهیاری
وجود دارد ،گفت ۱۰۷ :شهرداری
در استان فارس است که سالیانه
با بودجهای بالغبر  ۴هزار میلیارد
تومان که  ۳۰درصد آن با کمک
مستقیم دولت تحقق می یابد،
موردحمایت قرار میگیرند.
معاون عمرانی استاندار فارس،
با اذعان به اینکه قبل از انقالب
فقط یک دانشگاه در سطح
استان فارس وجود داشته است،

یادآور شد :در دوران حاضر بیش
از  ۱۸۳مرکز علمی ،دانشگاه و
غیره مشغول تربیت فرزندان این
ملت هستند.
لقمانی به مراودات تاریخی و
تجاری مردم خطه الرستان با
کشورهای حوزه خلیجفارس
بر لزوم سرمای ه گذاری در این
شهرستان تأکید کرد و افزود :راه
اندازی سایت پرورش عقرب در
الرستان که به گفته مسئول آن
در دنیا کم نظیر است ،میتواند
سبب ارزآوری مناسبی برای
کشور ایران شود و به دلیل
مدرن بودن ،باید مورد حمایت
قرار گیرند.
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تأثیرگذاری مردم در سیستم مدیریتی کشور ،بهترین دستاورد انقالب اسالمی است
به گزارش میالد الرستان ،جلیل
در ششمين دوره همايش علماء و
روحانيون اهل سنت استان فارس،
گفت :اگر تمامی دستاوردهای
انقالب را در حوزه های اقتصادی،
بخصوص در ابعاد خدماترسانی،
احداث زیرساخت ها و در همه
جنبه ها از سال  ۵۷تا االن در
تمام مناطق شهری و روستایی و
در اقصی نقاط کشور نادیده بگیریم،
فقط و فقط قاعده مند کردن جابه
جایی قدرت در کشور و برگزاری
 ۳۵انتخابات به طور میانگین در
کشور و تاثیرگذاری نقش و جایگاه
مردم در سیستم مدیریتی کشور
بهترین دستاورد نظام خواهد بود.
وی با بیان اینکه مردم عزیز ما
هم دیده ،شنید ه و خوانده اند
که جابجایی قدرت در سیستم
مدیریتی کشور ما در قبل از انقالب
چگونه بوده است ،افزود :در دوران
پیش از انقالب جابجایی قدرت
همراه با ناآرامی ،نا امنی ،قتل،

غارتگری و خونریزی و به طور کامل
و جامع همراه با به هم ریختن
سیستم زندگی اجتماعی در کشور
بوده است.
فرماندار ویژه الرستان ،تصریح کرد:
پس اگر همین یک پیامد انقالب را
در نظر بگیریم ،می بینیم که انقالب
برای همه ما و برای نسلهای بعدی
موقعیتی را ایجاد کرده که در کمال
آرامش مردم با مشارکت خودشان
در جابجایی و قاعدهمند کردن نظام
مدیریتی کشور تاثیر گذار باشند
و اکنون هر جا که نیاز به تصویب
باشد تصویب کنند و هر جا که نیاز
به تصحیح باشد تصحیح کنند و به
شکل مسالمت آمیز و قاعدهمند
آرامش را به جامعه ارائه دهند .شیخ
محمد عزیز حنیفی ،در سخنانی با
بیان اینکه دین مقدس اسالم دینی
است که هیچگونه کتمانی بر آن
نیست و ما اگر پایبند دین باشیم
آنچنان که خداوند فرموده و آنچنان
که رسول رحمت ما را بر آن تربیت

کرده است ،اظهار داشت :هیچ
شک و تردیدی در آن نیست نظام
جمهوری اسالمی با تمام اقتدار
باقی خواهد ماند.
وی با اشاره به اینکه اگر ما به
گوشه و کنار دنیا توجه کرده باشیم
خیلی انقالبها در کشورهایی نظیر
مصر ،عراق ،لیبی و یمن رخ داده
ولی هیچ کدام از این نظامها پایدار
نبوده است ،افزود :در بسیاری از
انها این انقالب ها سبب مصیبتها و
دربدری بیشتر برای مردم آن کشور
ها نیز شده است.
عضو شورای برنامه ریزی مدارس

علوم دینی اهل سنت علت شکست
انقالب ها را نداشتن رهبری مدبر
و مسئولیت شناس که محبوب
مردمشان باشد دانست و تصریح
کرد :ما ملت ایران باید افتخار کنیم
و خدای خود را شاکر باشیم که
دارای امامی زاهد و رهبری مدبر
و اندیشمند هستیم.
امام جمعه فیشور با تأکید بر اینکه
اصل نظام بر پایه «اطیعوا اهلل و
اطیعوا الرسول» است ،خاطر نشان
کرد :نظام جمهوری اسالمی ایران
برپایه این دو اصل است و با این
دو بال توانسته است که پرواز کند.

بهره برداری از سالن سینما دانش آموزی
به گزارش میالد الرستان ،در مراسمی با
حضور مشاور وزیر آموزش و پرورش ،معاون
مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش الرستان،
معاون سیاسی فرماندای ویژه الرستان ،شهردار
و اعضای شورای اسالمی شهر الر ،رییس بنیاد
شهید و امور ایثارگران ،فرمانده ناحیه سپاه
الرستان ،خانواده شهید نوبخت و مدیران و
معاونین مدارس ،تاالر اجتماعات و سینما
دانش آموزی شهید سیروس نوبخت مورد بهره
برداری قرار گرفت.
در این مراسم ،مشاور وزیر آموزش و پرورش
با احترام به خانواده معزز شهدا و همت بلند
این عزیزان و گرامیداشت چهلمین سالگرد
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی گفت :یکی
از شعارهای انقالب همواره استقالل بوده که
جنبه های مختلفی از جمله استقالل اقتصادی،
سیاسی ،نظامی ،فرهنگی و فکری دارد.
رضا مددی ،با یادآوری بخشی از سخنان امام
خمینی(ره) مبنی بر استقالل فکری و فرهنگی،
افزود :کشور و ملتی که استقالل فکری و
فرهنگی نداشته باشند ،سایر جنبه های
استقالل را هم به طور کامل نخواهند داشت.
این مسئول ،بیان کرد :با توجه به داشتن
پیشینه غنی فرهنگ اسالمی و ایرانی،
وابستگی فکری و فرهنگی به دیگران می تواند
بسیار زیان آور و مضر باشد .
وی دستگاه های فرهنگی را یکی از مهمترین

راه های تامین استقالل فکری و فرهنگی
دانست و تاکید کرد :امروز هر تالشی در دنیا
صورت می گیرد برای وابستگی فکری و در
دست گرفتن اندیشه ها از راه تعلیم و تربیت و
کار فرهنگی است و دشمنان ما مثل گذشته به
یورش های نظامی و تسلط فیزیکی روی نمی
آورند بلکه مهمترین استراتژی و مسیری که
انتخاب کرده اند وابسته کردن فکری آدم به
یک فرهنگ و به عبارتی دیگر در دست گرفتن
اندیشه های آنهاست.
مشاور وزیر آموزش و پرورش ،با هشدار نسبت به
موضوع وابستگی فرهنگی ،خاطر نشان کرد :اگر این
اتفاق بیفتد آن وقت اندیشه هاست که مسیر زندگی
او را تعیین می کند و به آنها جهت می دهد.
وی ابراز خرسندی کرد :خوشبختانه دستگاه
تعلیم و تربیت ما در سند تحول بنیادین به
دنبال استقالل فکری و فرهنگی و پرهیز از
وابستگی به فرهنگ و اندیشه دیگران است.
مدیر آموزش و پرورش الرستان ،نیز در
سخنانی با گرامیداشت دهه پرفروغ فجر از

همت بلند خانواده شهید سیروس نوبخت
در ساخت سالن اجتماعات و سینمای دانش
آموزی ،از مدیران و معاونین مدارس خواست
تا حداکثر استفاده از حضور مشاور محترم وزیر
آموزش و پرورش در دوره آموزشی سند تحول
بنیادین داشته باشند.
در ابتدای مراسم نیز از خیر اندیش حاج احمد
نوبخت پدر این شهید بزرگوار که خود امر
بازسازی سالن را به عهده داشته تجلیل شد.
این تاالر زیبا در دبستان شاهد فرهنگیان
فرزاد بنی زمان با ظرفیت  ۲۲۰نفر و با هزینه
ای بالغ بر  ۶میلیارد ریال توسط پدر شهید
نوبخت بازسازی و توسط ادارهکل نوسازی
مدارس فارس تجهیز شده است.
در ادامه و پس از آیین افتتاح این تاالر ،کارگاه
تخصصی تشریح سند تحول بنیادین نظام
آموزش و پرورش با تدریس مشاور وزیر آموزش
و پرورش ویژه مدیران و معاونین هر سه مقطع
تحصیلی برگزار شد.

رونمایی رسمی از پوستر سی و هفتمین جشنواره سرود آواها و نغمه های دانش آموزی

به گزارش میالد الرستان ،با
رونمایی از پوستر سی و هفتمین
جشنواره سرود آواها و نغمه های
دانش آموزی الرستان ،رسما زنگ
رقابت سالم در بین دانش آموزان
و مدارس به صدا در آمد.
این مراسم با حضور حجت
االسالم سیدمختار موسوی امام
جمعه الر ،قنبرنژاد شهردار الر،
جاهدی فرمانده ناحیه سپاه
الرستان ،علیپور معاون فرماندار

ویژه الرستان ،اسماعیلی معاون
مدیرکل و رئیس آموزش و
پرورش الرستان و برخی دیگر
از مسئوالن و دانش آموزان و با
نیز گروه هنری مصباح الهدی
در مدرسه شهید فراست برگزار
گردید.
این جشنواره به همت گروه هنری
مصباح الهدی و معاونت پرورشی/
تربیت بدنی مدیریت آموزش
وپرورش الرستان با همکاری

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي تحديد حدود اختصاصي موضوع ماده
 13آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760311011000678
مورخه  97/5/30هيأت اول  -موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت
ملك الرستان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي
ب بشماره
متقاضي آقاي عبدالحميد لطافتي فرزند طال 
شناسنامه  776صادره از الر در ششدانگ يك باب
خانه به مساحت  300متر مربع پالك  2فرعي از
 4544اصلي مفروز و مجزا شده از پالك شماره 1
فرعي از  4544اصلي قطعه  2واقع در بخش 18
فارس الر با عنايت به اين كه تحديد حدود پالك
 4544تاكنون به عمل نيامده حسب تقاضای نامبرده
که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصي
نموده وقت تحدید حدود روز چهارشنبه مورخه
 97/12/22تعیین و عملیات تحدید از ساعت  8صبح
در محل به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه
مجاورين طبق ماده  14قانون ثبت دعوت ميگردد
كه در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم
رسانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقي باستناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم
صورت جلسه تحدید به مدت  30روز پذيرفته خواهد
شد كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم و
دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه
از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 97/11/21 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالک
الرستان م  /الف 857 /

بسیج هرمندان و بسیج دانش
آموزی الرستان در تاریخ ۳۰

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760311011000607
مورخه  97/9/20هيأت اول /موضوع قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي خانم حميده اكرمي
فرزند محمد بشماره شناسنامه  43صادره از
الر در قسمتي از ششدانگ يك باب خانه به
مساحت  236متر مربع پالك  37فرعي از
 5005اصلي مفروز و مجزا شده از پالك 9
فرعي از  5005اصلي قطعه  2واقع در بخش
 18فارس الر خريداري از مالك رسمي محمد
اكرمي محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند ميتوانند 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 نمايند .بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر
خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/11/06 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/11/21 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و
امالك الرستان
م/الف590/

بهمن لغایت  ۲اسفند با حضور
 ۶۰گروه سرود برگزار می گردد.

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760311011000867
مورخه  97/7/11هيأت اول /موضوع قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالرضا
عملهگي فرزند محمدرسول بشماره شناسنامه
 420صادره از الر در قسمتي از ششدانگ يك
باب خانه به مساحت  250متر مربع پالك 13
فرعي از  8666اصلي مفروز و مجزا شده از
پالك  8666اصلي قطعه  3واقع در بخش 18
فارس الر خريداري از مالك رسمي ورثه آقاي
علي اصغر افتخار محرز گرديده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند ميتوانند 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 نمايند .بديهي
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر
خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/11/06 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/11/21 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و
امالك الرستان
م/الف589/

ایثار در ایثار یک دانش آموز خردسال اهل بنارویه
به گزارش میالد الرستان به
نقل از روابط عمومی آموزش
و پرورش الرستان ،سیده
فاطمه موسوی دانش آموز
پایه سوم ابتدایی دبستان
زینبیه(س) بخش بنارویه
الرستان ،مدت ها بود که
به طور مخفیانه هر روز پول
توجیبی خود را با یکی از دانش آموزان بی
بضاعت مدرسه اش که همکالسی او هم
نیست تقسیم می کرده و حتی کفشی نیز
برایش می خرد.
پس از مدتی که مدیر مدرسه از این
حرکت زیبا مطلع می شود و تصمیم

گرفته می شود با حضور رییس آموزش
و پرورش و معاونین از این دانش آموز
خردسال بلندطبع تقدیر شود اما جالب تر
اینکه سیده فاطمه ،هدیه ای که از دست
مسئوالن گرفت نیز بالفاصله اعالم کرد که
این هدیه نقدی به یک دانش آموز نیازمند
بخشیده شود.

افتتاح مهمانسرای دانشگاه آزاد اسالمی الرستان

به گزارش خبرنگار
خبرگزاری آنا از
الرستان ،به مناسبت
گرامیداشت
سالروز
چهلمین
انقالب
پیروزی
اسالمی ،مهمانسرای
دانشگاه آزاد اسالمی
الرستان با حضور رئیس و هیات رئیسه
واحد افتتاح شد.
حجت االسالم عبد اهلل عباسیؤ معاون
فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی
الرستان در حاشیه افتتاح مهمانسرا،
گفت :به منظور در آمدزایی و استفاده
بهینه از فضاهای موجود در دانشگاه ،یکی
از ساختمان های واحد که شرایط تغییر
کاربری داشت با حداقل هزینه وبا استفاده
از امکانات موجود به مهمانسرای دانشگاه
تبدیل شد.
عباسی ادامه داد :به مناسبت ایام خجسته
دهه مبارک فجر ،نام (شهدای انقالب) برای
این مهمانسرا در نظر گرفته شده است و
امیدواریم در این روزهای مبارک با برنامه
هایی که تدارک دیده شده است ،چهلمین

سالروز پیروزی
انقالب اسالمی
به نحوی بسیار
شایسته برگزار
شود.
وی ،جلسه (نقش
والیت فقیه در
انقالب اسالمی) را
از دیگر برنامه های این واحد معرفی کرد
و متذکر شد :این جلسه تخصصی با حضور
دانشگاهیان و بسیجیان شهرستان الر در
سالن دانشگاه آزاد اسالمی الرستان برگزار
می شود که امید است مورد استفاده
عزیزان قرار بگیرد.
معاون فرهنگی دانشجویی در خاتمه از
پرسنل واحد و مردم والیی و همیشه در
صحنه الرستان بزرگ خواست تا با خلق
حماسه ای دیگر ،همگام با مردم همیشه
قهرمان ایران اسالمی در راهپیمایی 22
بهمن ماه حضوری بیادماندنی داشته باشند
و با امام و مقتدای خود تجدید میثاقی
دوباره کنند.
خبرنگارآنا :مهدی یزدانی

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی الرستان:

شهادت ،انتخاب بهترین نوع وداع با دنیا در راه
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برگزاری دوره
تخصصی آموزش هیئت
امنا و خدام بقاع متبرکه
جنوب فارس در الر

به گزارش میالد الرستان ،دوره تخصصی
آموزش هیئت امنا و خدام بقاع متبرکه جنوب
استان فارس در امامزاده میرعلی بن الحسین(ع)
الرستان برگزار شد.
سید یعقوب مصطفوی مدیر آستان مقدس
امامزاده میرعلی بن الحسین(ع) الرستان با بیان
ت امنا و خدام بقاع متبرکه،
اینکه آموزش هیئ 
یکی از اقداماتی است که برای خدمترسانی بهتر
به زائران و مجاوران بقاع متبرکه انجام میشود.
وی افزود :دوره مذکور برای آشنایی با
بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی،
فرهنگی ،ایمنی و حراست بقاع متبرکه برگزار
و به شرکتکنندگان ،گواهینامه شرکت در این
دوره آموزشی اعطا خواهد شد.
مصطفوی ،با اشاره به اینكه در این دوره ۱۵۰
نفر از هیئتامنا ،خدام ثابت ،خدام افتخاری
جنوب فارس توسط کارشناسان اعزامی از اداره
کل اوقاف و امور خیریه استان فارس به میزبانی
امامزاده میرعلی بن الحسین(ع) الرستان مورد
آموزش قرار گرفتند ،تصریح کرد :این دورهها به
صورت منطقه ای در سطح استان فارس برگزار
که دوره آموزشی در منطقه مرکزی ،به میزبانی
شیراز ،منطقه شمال فارس در سعادت شهر،
جنوب فارس در الرستان ،شرق فارس در جهرم
و غرب فارس به میزبانی کازرون برگزار شد.

رونمایی از کتاب
«جهرم ،همچنان یک
دارالمومنین است»

ارزش های متعالی است

به گزارش خبرنگار
خبرگزاری آنا از
الرستان ،به مناسبت
گرامیداشت چهلمین
پیروزی
سالگرد
اسالمی،
انقالب
مراسم تجلیل از
بزرگوار
خانواده
شهید احمد خلیل زاده با حضور رئیس،
هیات رئیسه و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی
الرستان در نمازخانه شهید آگاه این واحد
برگزار شد.
دکتر مهدی زارع ،رئیس دانشگاه آزاد اسالمی
الرستان با برشمردن صفات و خصوصیات
برجسته شهدا ،گفت :شهدا نظاره گر اعمال
ما هستند و از جایگاه رفیعی در نزد خدا
برخوردار هستند.
زارع ،با بیان این جمله که بر اساس روایات
مستند اسالمی هر کس که از ارزش های
متعالی انسانی دفاع کند و در این راه کشته
شود ،شهید محسوب می گردد ،اظهار کرد:
مقام و منزلت شهدا دارای سلسله مراتب
متفاوتی هستند و آنان برخالف انسان های
عادی که می میرند ،محدودیت نداشته و
لذات دنیای بعد از مرگ ظاهری را به حد
کمال تجربه کرده و از نعمت های وصف
ناشدنی الهی برخوردار هستند.
زارع ،متذکر شد :تکریم و تعظیم شهیدان،
م سرخ
تالشی مقدس است در برافراشتن پرچ 
استقالل و آزادی بشریت از یوغ ذلت و اسارت
و یک حرکت باارزشی است در راستای احیای
ارزشهای مکتب توحیدی و عدالت خواهی
در زمانی که این اصول ارزشمند به دست

انسانهای دنیا طلب،
کم رنگ شده یا از
بین رفته است.
واحد
رئیس
الرستان ،با بیان
این موضوع که
«شهادت ،انتخاب
بهترین نوع وداع
با دنیا در راه ارزش های متعالی است»،
خاطرنشان کرد :امام راحل با پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی این ارزش ناب را در
جهان زنده و فرهنگ شهادت طلبی و عدالت
خواهی را به عنوان فریضه ای ارزشمند در
زندگی بشریت احیا کرد.
وی گفت :شهدای انقالب با خون خود در
تاسیس انقالب اسالمی سهیم بودند ،انقالبی
که در ایران اسالمی به رهبری امام راحل پایه
گذاری شد و بر اساس فرهنگ آزادی خواهی
برای تمام ملت های مستضعف ،شکل گرفت.
رئیس واحد ،با اشاره به این که شهید احمد
خلیل زاده ،نمونه ای از هزاران انسان آزاده
ای است که با رشادت خود منجر به تاسیس
انقالب اسالمی شده است ،اظهار کرد :در روند
پیروزی انقالب اسالمی ،روحیه شهادت طلبی،
ایثار ،اتحاد و همبستگی به حدی جلوه گر بود
که تمام قدرت های استکباری هم نتوانستند،
در مقابل اراده برحق ملت ستم دیده ایران،
خللی ایجاد کنند.
در این مراسم از خانواده شهید احمد خلیل
زاده که از کارکنان این واحد دانشگاهی
هستند ،با لوح سپاس تقدیر و تجلیل شد.
خبرنگار آنا :مهدی یزدانی

رونوشت آگهي حصر وراثت

خانم آمنه اميري داراي شماره شناسنامه  2440008613متولد  68به شرح دادخواست به شماره
بايگاني  970967از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
االمان اميري به شناسنامه شماره  598در تاریخ  97/10/2در اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته و ورثه
حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
 -1نازآفرين طهماسبي ش ش  124ت ت  44/6/8ك.م  2450368991صادره از حوزه فيروزآباد
همسر متوفي
-2محمدهادي اميري ت ت  82/3/17ك.م  2283615054صادره از حوزه شيراز
-3آمنه اميري ت ت  68/2/28ك.م  2440008613صادره از حوزه فيروزآباد
-4زهرا اميري ت ت  70/5/2ك.م  2280846020صادره از حوزه شيراز
-5فاطمه اميري ت ت  73/9/25ك.م  2281784487صادره از حوزه شيراز فرزندان متوفي
وال غير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه ميالد الرستان یک مرتبه آگهی می
نماید تا هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم نمايد .بديهي است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصميم خواهد شد.
م/الف682/
رئيس شعبه پنجم شوراي حل اختالف شهرستان فيروزآباد

به مناسبت ایام اهلل دهه فجر و سالگرد پیروزی
انقالب شکوهمند اسالمی کتاب «جهرم،
همچنان یک دارالمومنین است» با حضور
معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان
جهرم ،فرمانده ناحيه بسيج سپاه شهرستان
جهرم ،رئیس اداره تبلیغات اسالمی جهرم،
رئیس اداره آموزش و پرورش  ،فرمانده انتظامی
شهرستان ،رئیس دادگستری شهرستان  ،رئیس
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ،اعضای شورای
تامین شهرستان جهرم ،در سالن فردوسی اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی جهرم رونمایی شد.
این کتاب حاوی بیانات گهربار حضرت آیت
اهلل العظمی خامنه ای (دامت برکاته) در مصلی
نماز جمعه شهرستان جهرم در سال ۱۳۶۷
می باشد که مجیدرضا جهان مهین مدیر مرکز
جهرم شناسی آن را در 4بخش در  ۵۵صفحه
مصور تدوین کرده است
کتاب «جهرم همچنان یک دارالمومنین است»
در هزار نسخه ،توسط انتشارات مرکز جهرم
شناسی و بنیاد فارس شناسی با مقدمه حضرت
آیت ا ...دکتر لطف اهلل دژکام (دامت برکاته)
نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه
شیراز به چاپ رسیده است.
این کتاب دهمین اثر این نویسنده است.
آگهي فقدان سند مالكيت

نظر به اين كه آقاي ميالد آگاه الري با تسليم
دو برگ استشهاديه مدعي است يك جلد سند
مالكيت پالك  15033/76واقع در بخش 18
فارس الر قطعه  2كه ذيل ثبت  -صفحه
 دفتر  -بنام نامبرده صادر و تسليم گرديدهو به علت سهلانگاري مفقود گرديده .لذا برابر
تبصره يك ماده  120آئيننامه اصالحي قانون
ثبت مراتب فقدان سند مالكيت يك نوبت در
نشريه ميالد الرستان منتشر ميگردد .هر كس
نسبت به ملك مورد آگهي معاملهاي انجام داده
و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد
ظرف مدت ده روز از تاريخ نشر آگهي به ثبت
اسناد الرستان مراجعه و واخواهي خويش را
ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله،
تسليم نمايد .در غير اين صورت پس از سپري
شدن مدت مذكور و عدم مراجعه و يا ارسال سند
مالكيت برابر مقررات نسبت به تنظيم و صدور
سند مالكيت المثني اقدام خواهد شد.
تاريخ انتشار97/11/21:
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالک
م  /الف 856 /
الرستان

ص

سردار سالمی :حفاظت اطالعات ،رسالت خطیری در صیانت از قدرت
دفاعی جهان اسالم بر عهده دارد
به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری فارس،
سردار حسین سالمی جانشین فرمانده کل
سپاه در مراسم گرامیداشت سالروز عملیات
غرور آفرین والفجر  ۸و روز حفاظت اطالعات
سپاه که در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار
شد ،عملیات «والفجر  »۸را از پیچیدهترین
عملیات های تاریخ توصیف و تصریح کرد :در
این عملیات تعیین کننده ،رزمندگان سپاه
اسالم توانستند با استفاده از اصل غافلگیری
مطلق ،طومار دشمن را در جنوبیترین
منطقه جنگ در هم پیچیده و یکی از
راهبردیترین عملیات ها را به بهترین شکل
و با غلبه قوه ایمان بر سالح به پایان برسانند.
وی افزود :با درخشش حفاظت اطالعات در آن
عملیات موفق که شاهکاری هنرمندانه را رقم زد،
سالروز عملیات والفجر  ۸به روز حفاظت اطالعات
سپاه نام گرفت.
سردار سالمی با پاسداشت مجاهدتهای
تالشگران عرصه صیانت از سپاه ،اظهار داشت:
حفاظت اطالعات که رسالت خطیر صیانت از
نیرومندترین قدرت دفاعی جهان اسالم را برعهده
دارد ،طی  ۴دهه توانسته است دشمن را در
دستیابی به اهداف شوم خود ناکام گذارد.
وی با اشاره به دستاوردهای ارزشمند انقالب
اسالمی طی  ۴دهه ،تأکید کرد :انقالب اسالمی
ایران تنها یک نظام سیاسی را تغییر نداد ،بلکه
بعثت مجدد اسالم را رقم زد و با بازیابی و احیای
عزم مسلمانان ،نظم ساخته قدرت های مستکبر
و سلطه گر را بر هم زد و با حاکمیت بخشی به
مستضعفان ،آنان را از تحقیر قدرتهای استعمار

گر و سلطه جو نجات داد.
جانشین فرمانده کل سپاه ،با بیان اینکه بیرق
حیات بخش اسالم که توسط امام خمینی (ره) به
اهتزاز درآمد عامل کرامت بخشی به مسلمانان بود،
گفت :به دلیل الهامبخشی گفتمان انقالب اسالمی
دشمن از ارائه این الگو در راهبردیترین نقطه دنیا
و تنگ شدن فضای تنفس قدرت های سلطه گر و
شکل گیری تمدن جدید به شدت در هراس بود.
وی افزود :دشمنان برای متوقف کردن حرکت
توفنده انقالب اسالمی از هیچ تالش و تهدیدی
فروگذار نکردند ،اما جمهوری اسالمی ایران در
برابر صف آرایی فشرده نظامی ،سیاسی ،روانی،
فرهنگی ،اطالعاتی و رسانهای قدرتهای شیطانی
با ایمان به خدا و فرهنگ عاشورایی ایستاد و
نصرت الهی شامل حال ملت ایران شد.
سردار سالمی ،با بیان اینکه انقالب اسالمی نظریه
تسلط قدرتهای بزرگ را شکست ،اظهار کرد:
سقوط شاه بزرگترین شکست تاریخی بر امپراتوری
آمریکا بود که این شکست ها همچنان تداوم دارد.

وی با بیان اینکه جنگ تحمیلی به
عنوان تهدیدی خطرناک به دفاع
مقدس و فرصتی برای شکوفایی ملت
ایران تبدیل شد ،گفت :دشمن در ادامه
راهبردهای منتهی به شکست خود،
تحریمهای اقتصادی را اعمال کرد تا
نظام و ملت ایران با پذیرش قواعد بازی
آنان ،از آرمان ها و اعتقادات خود دست
بردارند؛ اما ملت ایران آموخته است که
در جهان امروز یا باید تسلیم شد و یا
مقتدر بود و ما اقتدار را انتخاب کردیم.
جانشین فرمانده کل سپاه ،با تاکید
بر اینکه دشمنان تنها به تحقیر ملت ایران می
اندیشند ،تصریح کرد :ملت ایران همواره ثابت
کرده است که در هر عرصه ای که ایستادگی
کردیم به موفقیت دست یافته ایم.
وی با بیان اینکه آمریکایی ها در فلسفه سیاسی
شکست خورده اند ،خاطر نشان کرد :آمریکا امروز
توان تولید قدرت را از دست داده است ،اما در
مقابل انقالب اسالمی برای جهان اسالم قدرت
سازی می کند.
جانشین فرمانده کل سپاه ،در پایان با تاکید
بر اینکه به اذن الهی دشمن را درهم خواهیم
شکست ،افزود :نقطه امن ما مقاومت است؛
آموخته ایم زمانی که رهبری فرزانه ،حکیم و
دشمن شناس ،آرمانی واال و ملتی بزرگ داریم؛
داشتن دشمن موجب قدرتمندتر شدن ما می
شود؛ هیچ فشاری نتوانسته ملت ایران را از حرکت
توفنده خود مایوس کند.

سردار باقری :ایران با همکاری نیروهای مسلح عراق و سوریه کمر داعش را شکست
به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری
تسنیم به نقل از روابط عمومی وزارت
دفاع ،سرلشکر محمدحسین باقری
با حضور در نمایشگاه دستاوردهای
دفاعی در جمع سفرا و وابستگان
نظامی در جمهوری اسالمی ایران
با گرامیداشت ایام اهلل 22بهمن و
خیر مقدم به میهمانان اظهار داشت:
امیدوارم در دوران حضورتان در ایران
با آرامش زندگی کرده و خاطرات
خوبی با کشور بزرگ و با فرهنگ و
با مردم خونگرم و مهربان ایران داشته
باشید.
وی با بیان اینکه ملت بزرگ ایران
در این ایام در حال برگزاری جشن
ملی چهلمین سال پیروزی انقالب
بزرگ اسالمی خویش هستند ،گفت:
این انقالب 40سال پیش با رهبری
حضرت امام خمینی(ره) و پایمردی و
ایثار مردم عزیز و قهرمانپرور ایران،
رژیم شاه را سرنگون و نظامی مستقل
در قالب یک نظام مردم ساالر دینی
پایهگذاری کرد و با تقدیم بیش از
 250هزار شهید و صدها هزار جانباز
تداوم یافت.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح،
ادامه داد :ایران در ادامه مسیر انقالب
اسالمی و با رهبری و هدایت داهیانه
مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و
فرماندهی کل قوا امام خامنهای به
استقالل کامل دست یافت و کشورخود
را از وابستگیهای بلند مدت و تاریخی
در ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و
به ویژه نظامی به بیگانگان نجات داد
و معادالت قدرت در جهان را به هم
ریخت و مسیر تاریخ منطقه و حتی
جهان را به سمت توسعه عدالت و
آزادی تغییر داد.
سرلشکر باقری ،با بیان اینکه انقالب
اسالمی ایران ماهیتی اسالمی و مردمی
داشته و استقاللطلبی و خودکفایی و
خود اتکایی از اهداف و ویژگیهای آن
بود ،نقطه آغاز حسادت ها ،تهدیدات،
دشمنی ها و توطئه های گوناگون
سیاسی ،نظامی ،امنیتی و اقتصادی
از سوی قدرت های سلطه طلب شد،
افزود :ایران اسالمی طی  40سال
گذشته طرحها و توطئههای گوناگون
با هدف شکست انقالب اسالمی علیه
جمهوری اسالمی ایران طراحی و اجرا
شد که از جمله میتوان به ایجاد و
حمایت از جریانهای جدایی طلب و
بحرانهای امنیتی در برخی از مناطق
مرزی کشور اشاره کرد.
وی در ادامه با بیان برخی از توطئهها
و دسیسه ها علیه جمهوری اسالمی
ایران بیان کرد :تحمیل  8سال جنگ
بر ملت ایران و اشغال مناطق گسترده
ای از میهن ما ،حمایت گسترده از
رژیم صدام حسن در عراق و تجهیز
وی به سالحهای شیمیایی و همچنین
حمایت از تروریستهایی که  17هزار
نفر از مردم بیگناه ما را کشتند از
جمله مشکالتی بود که بر سر راه
مردم ایران قرار داده شد.
سرلشکر باقری با اشاره به تحریم
طوالنی مدت اقتصادی طی  40سال
گذشته به عنوان یکی از اقدامات مهم
دشمنان علیه جمهوری اسالمی ایران
گفت :این تحریم ها حتی در حوزه

هایی مانند خرید و تعمیر هواپیماهای
مسافربری ،تحریمهای داروئی ،غذایی
صورت پذیرفت که در حقوق بینالملل
به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
وی در همین زمینه اضافه کرد :در
حالی که جمهوری اسالمی ایران
در یک تعامل نزدیک و همگرا با
محیط بینالملل و با رعایت قواعد
اخالقی واصولی و موازین بینالمللی،
رفتاری کام ً
ال خردمندانه را در روابط
با جامعه بین المللی پایهریزی نموده
و بر آن پایبند بوده و هست اما مورد
ظالمانهترین تحریمها قرار گرفته
است.
سرلشکر باقری ،در بخش دیگری
از سخنان خود با اشاره به موضوع
فعالیت های صلح آمیز هسته ای بیان
کرد :با وجود اینکه جمهوری اسالمی
ایران هیچ گاه اقدامی بر خالف اصول
و موازین رایج بین المللی انجام نداده
بود اما در عین حال با رویکردی مثبت
در مذاکرات  1+5وارد شد و برخی
محدودیت های مربوط به تحقیقات
هسته ای را پذیرفت و به تعهدات
خود پایبند ماند اما آمریکا با عهد
شکنی و زیر پا گذاشتن همه تعهدات
اخالقی و سیاسی و حقوقی از اجرایی
شدن توافقات برجام خودداری کرد و
متاسفانه برخی کشورهای اروپایی و
دیگر کشورهای مشارکت کننده در
این مذاکرات نیز از انجام اقدامات الزم
اطمینان بخش برای اجرای توافقات و
برای ممانعت از این عهد شکنی ها
خودداری کردند.
وی با اشاره به بحرانهای غرب آسیا
و نقش محوری ایران در منطقه اظهار
داشت :در شرایطی که منطقه آسیای
غربی گرفتار زنجیرهای از بحرانهای
نظامی و امنیتی و تروریستی بوده
است و در حالی که رژیم صهیونیستی
با ادامه تجاوزات نظامی به مردم مظلوم
و بی دفاع فلسطین و با کشورهای
همسایه مانند لبنان و سوریه به
جنایات خود همچنان ادامه می دهد
و در حالی که کشور یمن در جنگی
تحمیلی و خانمان سوز گرفتار بوده و
مردم یمن در بدترین شرایط اقتصادی
و امنیتی و بهداشتی به سر می برند،
جمهوری اسالمی ایران ظرفیت ها و
امکانات خود را برای مقابله با تروریسم
در میادین نبرد و مقابله با جنایت های
غیر قابل تصور داعش بسیج کرد و با
حضور مستشاری در میادین نبرد در
عراق و سوریه و تقدیم شهدا خدمتی
بزرگ به امنیت مردم آسیای غربی و
بلکه بشریت ارزانی داشت.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود:
جمهوری اسالمی ایران توانست در
کنار نیروهای مسلح عراق و سوریه
کمر داعش را شکسته و از پیشروی

آنها به دیگر کشورها حتی به اروپا
جلوگیری کند.
سرلشکر باقری همچنین با اشاره به
توانمندی جمهوری اسالمی ایران در
بخش دفاعی با توجه به تحریم های
40ساله علیه ملت ایران اسالمی بیان
کرد :نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران موفق شده اند تا  80درصد از
نیازهای تسلیحاتی و تجهیزاتی خود
را در در حوزه های زمینی ،هوایی،
موشکی ،دریایی و پدافند هوایی در
داخل تولید کنند .در این حوزهها
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران توان بومی طراحی و تولید انواع
موشکها ،تجهیزات پدافند هوایی،
تجهیزات راداری و الکترونیکی را
ایجاد و توسعه دادهاند.
وی همچنین گفت :دستیابی به بلوغ
فناورانه و حرکت در لبه فناوریها در
حوزههای مختلف با همت و تالش
دانشمندان کشور حاصل شده و به
لطف خداوند آنها توانستهاند با وجود
تحریمهای سخت به قابلیت طراحی
و تولید تمامی سامانهها و تجهیزات
مورد نیاز نیروهای مسلح دست یابند.
سرلشکر باقری ،با بیان اینکه نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی ایران عالوه
بر توسعه توان فنی و صنعتی و
تجهیزاتی خود همزمان در حوزه
های اقتصادی و کمک به آبادانی
و سازندگی کشور نیز نقش تعیین
کننده ای داشتهاند ،اظهار داشت:
مشارکت در راهسازی ،سد سازی،
صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ،تولید
بنزین ،احداث پاالیشگاه بزرگ نفت
ستاره خلیج فارس و سایر حوزههای
مرتبط با سازندگی و آبادانی کشور
از جمله مهمترین موارد مشارکت
نیروهای مسلح برشمرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با
بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران در حالی که دارای
روابط دوستانه با بسیاری از
کشورهای جهان می باشد آماده است
که روابط دوستانه و برادرانه خود را
در حوزههای نظامی و دفاعی با همه
کشورهای دوست و غیرمتخاصم در
جهان توسعه و تعمیم داده و ارتقاء
بخشد بیان کرد :نیروهای مسلح ما
آمادهاند در یک رویکرد تعاملی و
همگرا با کشورهای دوست و مسلمان
و در حوزههای آموزشی و علمی و
تبادل تجربیات نظامی در سطوح
راهبردی و تاکتیکی همکاریها
و مراودات خود را توسعه داده و
تجربیات عظیم خود را در امر مقابله
با تروریسم و افراطی گری در اختیار
آنان قرار دهند.
وی با بیان اینکه ملت ایران با اتکا
به خداوند متعال بی تردید به مسیر

عزت ،استقالل و شرف خود در سایه
یک نظام مردم ساالر دینی ادامه
داده و خواهد داد بیان کرد :دکترین
نظامی جمهوری اسالمی ایران یک
دکترین دفاعی بوده و همه اقداماتش
طی  40سال گذشته در چارچوب
قاعده دفاع مشروع و حفظ موقعیت
باردارنگی فعال در برابر تهدیدات بوده
است.
سرلشکر باقری در ادامه تأکید کرد:
کشور و ملت ایران کشوری و مردمی
متمدن و با فرهنگ ومسئولیت پذیر
در محیط بین المللی و حکومتی صلح
طلب بوده و همچنان بر مسئولیت
های خود در جامعه بین المللی پایبند
بوده و خواهد بود اما در عین حال
برای دفاع از امنیت ومنافع ملی خود
هشیاری و مراقبت الزم را مستمرا
حفظ خواهد کرد و از ظرفیت های
دفاعی و نظامی خود برای حفاظت از
منافع ملی و امنیت داخلی و امنیت
و ثبات در مرزها استفاده خواهد کرد.
جمهوری اسالمی ایران به لطف الهی
و توانایی های دفاعی و نظامی و بومی
خویش بر مرزهای خود تسلط کافی
داشته و ضمن اشراف بر تحوالت
خلیج فارس و تنگه هرمز در حفظ
امنیت و ثبات منطقه از هیچ اقدامی
فروگذار نخواهد کرد.
وی با اشاره به بازدید سفرا و وابستگان
نظامی از نمایشگاه دستاوردهای
دفاعی گفت :الزم به تأکید می دانم
آنچه که در نمایشگاه دستاوردهای
دفاعی به نمایش گذاشته شده بخشی
از تالش هایی است که جمهوری
اسالمی ایران برای حفظ آمادگی
های دفاعی و حراست از امنیت
ملی و در چارچوب دکترین دفاعی
خود و در مسیر خود اتکائی و خود
کفائی خویش با همت دانشمندان و
متخصصین خود مبذول داشته است.
جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی
از دستاوردهای مهم انقالب اسالمی
طی  4دهه گذشته با عزمی راسخ به
توسعه صنعت دفاعی همت گماشته و
این صنعت را در همه سطوح و ابعاد
آن به صنعتی کام ً
ال بومی تبدیل
نموده است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در
ادامه تصریح کرد :نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران امروز نه تنها
مفتخر به پاسداری از انقالب اسالمی
و تأمین امنیت و آسایش ملت ایران
و حفظ تمامیت ارضی و استقالل
کشور هستند ،ثابت کردهاند که برای
صلح و امنیت جهانی و امنیت مردم
منطقه نیز آماده تالش و فداکاری اند
و تفاوت اساسی آنها هم با بسیاری
از قدرتهای استکباری این است که
اهداف استعماری و هژمونی ندارند.
سرلشکر باقری در پایان تأکید کرد:
پیام ما به دولتهای استکباری و
زیاده طلب این است که آمادگی برای
دفاع و مقابله با توطئه های گوناگون
آنها را داریم و هرگز از وظیفه ملی،
انقالبی و الهی خود غفلت نخواهیم
کرد و مرعوب تهدیدات آنها برای
معامله در مورد توان دفاعی ،موشکی
و منافع منطقه ی خود نخواهیم شد.

معاون عملیات ارتش :بُرد موشکهای ساحل به
دریای ارتش افزایش مییابد

به گزارش میالدالرستان به نقل از تسنیم،
امیر دریادار دوم موسوی ،معاون عملیات،
در نشست صمیمی ارتش با مردم و اصحاب
رسانه که در سالن خلیج فارس باغ موزه
انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار شد،
اظهار داشت :حفظ و آمادهبه کاری تجهیزات،
یکی از مأموریت های مهم ارتش از ابتدای
پیروزی انقالب اسالمی تا به امروز است که
این مهم به خوبی انجام شده است.
وی ادامه داد :قبل از انقالب موشک ساحل
به دریا نداشتیم اما امروز برد موشکهای ما
به  300کیلومتر رسیده و در آیندهای نزدیک
افزایش خواهد یافت .حضور مقتدر در خلیج
فارس ،دریایی خزر و اقیانوس ها یکی دیگر

از دستاوردهای ارتش بعد از انقالب
اسالمی ایران است ،همه اینها
نشان میدهد ظرفیت ،اقتدار و
توان دفاعی ارتش در سایه انقالب
اسالمی افزایش بسیاری داشته
و قابل مقایسه با پیش از انقالب
نیست.
معاون عملیات ارتش ،با اشاره به
فداکاریهای مختلف ارتش در مقاطع مختلف
انقالب اسالمی ایران ،گفت :اولین پاسخ را
نیروی هوایی ارتش به دشمن متجاوز داد
و بعد از آن در عرصههای مختلف زمینی،
دریایی و هوایی مجاهدتهای فراوانی توسط
فرزندان انقالب اسالمی ایران در ارتش صورت
گرفته است.
امیر موسوی ،اظهار داشت :ارتش بازسازی
توان و تجهیزات دفاعی را بعد از دفاع مقدس
در دستورکار خود قرار داد و با تشکیل یگان
زیر سطحی که راهبردی است و قبل از
انقالب اسالمی وجود نداشت و از سوی دیگر
با طراحی و ساخت موشکهای مختلف ،توان
بازدارندگی کشور را ارتقا داد.

آمریکا بیانیه شورای امنیت علیه رژیم صهیونیستی
را متوقف کرد

به گزارش میالدالرستان به نقل
از العالم ،آمریکا پیش نویس یک
بیانیه در شورای امنیت سازمان
ملل متحد درباره اقدام رژیم
صهیونیستی پیرامون الخلیل را
متوقف کرد.
شورای امنیت قرار بود در این
بیانیه از اقدام یکجانبه رژیم
صهیونیستی برای اخراج ناظران سازمان ملل
از شهر الخلیل ابراز تاسف کند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم
صهیونیستی،اعالم کرد که حکم ناظران
هیات موقت سازمان ملل در الخلیل را تمدید
نخواهد کرد.
این هیات پس از کشتار  30نمازگزار
فلسطینی در «مسجد ابراهیمی» توسط
یک یهودی نژادپرست آمریکایی تبار به نام
«باروچ گلدشتاین» در سال  ،1994به الخلیل
اعزام شد.

توافقنامه اعزام هیات موقت سازمان ملل
در الخلیل موسوم به «تیف» بین رژیم
صهیونیستی و تشکیالت خودگردان فلسطین
امضا شده بود.
ماموریت این هیات  64نفره که هر  6ماه
یکبار تمدید می شد ،در روز  31ژانویه (11
بهمن) به پایان رسید.
نروژ که در  22سال گذشته ریاست این
هیات را به عهده داشته ،این اقدام رژیم
صهیونیستی را به معنای توقف اجرای بخش
مهمی از پیمان اسلو توصیف کرد.

حه
ف
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زیاد النخاله:

امام خمینی فلسطین
را در مرکز توجه
قرار داد

به گزارش میالدالرستان به نقل از العالم،
«زیاد النخاله» ،دبیر کل جنبش جهاد اسالمی
فلسطین به مناسبت همایش چهلمین سالروز
پیروزی انقالب اسالمی ایران در شهر بیروت
سخنرانی کرد.
وی در ابتدای این سخنرانی به روح امام خمینی،
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و رهبر انقالب
اسالمی سالم و درود فرستاد.
دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین گفت :امام
خمینی (ره) ،بنیانگذار جمهوری اسالمی
توانست «قطبنمای جهان اسالم» را به سمت
فلسطین و آرمان متمرکز کند.
النخاله گفت :کسانی که فکر میکنند با
هم زیستی و عادی سازی روابط با رژیم
صهیونیستی میتواند مقاومت را نابود و ریشه
کن کنند ،متوهم هستند.
دبیر جهاد اسالمی فلسطین ،خاطر نشان کرد:
اوضاع فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی و
سایر اماکن ،نه تنها لکه ننگی بر اشغالگران بوده
بلکه لکه ننگی بر انسانیت است.
وی گفت :مقاومت فلسطین از غزه میتواند به
رژیم صهیونیستی درس فراموش نشدنی دهد.
النخاله تأکید کرد که مقاومت هرگز گزینه
مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن صهیونیست
را ترک نخواهد کرد.

یوسفیان:

دستور رهبر انقالب،
مربوط به ساختار
بودجهریزی است

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139760311011000867مورخه  97/7/30هيأت اول /موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
الرستان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ميثاق شكوري فرزند نبي  بشماره شناسنامه
 2500164373صادره از الر در قسمتي از ششدانگ يك باب خانه به مساحت  69/85متر مربع
پالك  3فرعي از  4566اصلي مفروزي و مجزا شده از پالك  4566اصلي قطعه  2واقع در بخش
 18فارس الر خريداري از ورثه علياكبر مظفري و شركاء محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند 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 نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/11/06 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/11/21 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان
م/الف592/
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  1397603110110010810مورخه  97/8/28هيأت اول /موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
الرستان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيدعلياكبر موسوي فرزند سيدموسي بشماره
شناسنامه  1497صادره از الر در ششدانگ يك باب خانه به مساحت  800متر مربع پالك  13فرعي
از  4467اصلي مفروز و مجزا شده از پالك  1فرعي از  4467اصلي قطعه  2واقع در بخش  18فارس
الر خريداري از مالك رسمي مسعود اخالقي محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند 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 نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/11/06 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/11/21 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان
م/الف591/
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139760311011000678مورخه  97/5/30هيأت اول /موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت
ملك الرستان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالحميد لطافتي فرزند طالب بشماره
شناسنامه  776صادره از الر در ششدانگ يك باب خانه به مساحت  300متر مربع پالك  2فرعي
از  4544اصلي مفروز و مجزا شده از پالك  1فرعي از  4544اصلي قطعه  2واقع در بخش 18
فارس الر خريداري از آقاي طالب لطافتي محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند 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 نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/11/06 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/11/21 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان
م/الف588/

به گزارش به گزارش میالدالرستان به نقل از
فارس ،خبری به نقل از رئیس مجلس درباره
دستور رهبر انقالب برای ایجاد تغییرات در
ساختار کشور منتشر شد.
پس از انتشار این خبر ،تحلیل های مختلفی
در فضای سیاسی کشور پیرامون این تغییرات
مطرح شد .برای اطالع از جزئیات این
تغییرات سراغ عزتاهلل یوسفیان مال نماینده
مردم آمل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس رفتیم.
ت و گو تأکید
یوسفیان مال ،در ابتدای این گف 
کرد که اساساً دستور مقام معظم رهبری
مربوط به نظام بودجه ریزی است و ارتباطی
با مسائل دیگر ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با
اشاره به ضرورت بازنگری در نظام بودجه
ریزی کشور تأکید کرد :در بحث بودجهریزی
مشکالتی وجود دارد که باید برای بهبود
وضعیت هرچه سریعتر آنها را مرتفع کرد.
وی با اشاره به بررسی بودجه سال  ۹۸در
مجلس خاطرنشان کرد :ما بودجه را در زمان
مقرر در مجلس بررسی خواهیم کرد و پس
از تصویب آن که به احتمال زیاد دو هفته
زمان میبرد در مدت چهار ماه تعیین شده
تغییرات الزم را طبق دستور رهبر انقالب
دنبال خواهیم کرد.
«البته پیشتر هم تغییراتی در بودجه ایجاد
شده است اما گویا این تغییرات با توجه به
شرایط کشور کافی نبوده و الزم است تغییرات
جدیتری انجام دهیم».
یوسفیان مال یکی از مشکالت جدی در
بودجهریزی را اتکای باال به نفت عنوان کرد و
گفت :قرار بود اتکا به نفت در بودجه کاهش
یافته و نهایتاً از بین برود و به جای آن موارد
تولیدات غیرنفتی جایگزین شود اما این اتفاق
تاکنون نیفتاده است؛ هرچند خامفروشی ما
نیز در این زمینه غلط است زیرا ما میتوانیم
نفت را فرآوری کرده و به فروش برسانیم و
خامفروشی آن به نفع کشور نیست.
وی توجه ویژه به تولید و افزایش بودجه
عمرانی کشور را از دیگر مسائلی خواند که
باید در بودجهریزی به آن توجه جدی صورت
گیرد.
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در حالی که طول عمر ماهی قرمز بین  25تا
 40سال گزارش شده  ،به علت سهل انگاری و
کم توجهی ،ماهیان قرمز عید حتی چند ماه هم
عمر نمی کنند .الزم است نسبت به نگهداری و
مراقبت از جاندارانی بپردازیم که زندگی و جان
آنان هم اکنون در اختیار ماست.
یکی از سنت های دیرینه ما ایرانیان به هنگام
آغاز فصل بهار برگزاری جشن نوروز و پهن
کردن سفره هفت سین است .اجزای اصلی
این سفره؛ سبزه و سماق ،سمنو ،سیب ،سرکه،
سیر و سنجد هستند اما در کنار این سین های
نامبرده  ،اجزای دیگری نیز قرار می دهند که
هریک به نوبه خود بر زیبایی این خوان نوروزی
می افزایند.
یکی از این اجزا که هر ساله ما در کنار سفره
هفت سین خود قرار می دهیم  ،ماهی قرمز
در یک تنگ بلوری است که نماد زایش ،تازگی
و تکاپو می باشد و رنگ سرخش و زالل آبی
که در آن غوطه ور است پیام آور کمال جویی
انسان است.
این حیوان کوچک خانگی بسیار مورد عالقه
کودکان است ،در صورت مراقبت مناسب می
تواند تا چند سال در کنار ما در منزل زندگی
کند اما متاسفانه به خاطر قیمت ارزان آن،
توجه الزم به آن نمی شود و در شرایط نامناسب
نگهداری می گردد ،لذا عمر آن بیش از چند ماه
عمر نمی باشد.
انتخاب ماهی قرمز سالم
برای انتخاب ماهی قرمز ،الزم است که یک
ماهی قرمز دارای تحرک مناسب  ،پولک های
سالم و فاقد هرگونه ضایعه از قبیل زخم و...

نکاتی برای نگهداری از ماهی قرمز عید

انتخاب نماییم  .همچنین باله های شنای ماهی
نیز باید قائم و دم آن کشیده باشد و از تحرک
الزم برخوردار باشد.بدن ماهی سالم بدون هیچ
گونه برآمدگی است و چشم های ماهی بیرون
زدگی و یا تورفتگی ندارد  .هنگام خرید ،یک
ماهی قرمز چابک با رنگ روشن تر انتخاب
مناسب تری خواهد بود.
در نگهداری ماهی قرمز نکات زیر را رعایت
نمایید تا ماهی قرمز شما چند سالی بتواند
درون تنگ بلوری زندگی کند:

تا تمام کلر آن خارج شود.
 هنگام عوض کردن آب ماهی ،مقداری از آبقبلی ماهی را به آب جدید اضافه کنید زیرا
ماهی در آب باکتری های مورد نیاز برای زندگی
خود را تولید می کند و با هربار عوض کردن ،او
مجبور به تولید باکتری های جدید می شود که
این موضوع از طول عمر ماهی می کاهد.
 اجازه ندهید آب ماهی گرم و یا از اکسیژنخالی شود توجه کنید به سطح آب آمدن ماهی
به دلیل کمبود اکسیژن است.

آب :
 دمای آب ماهی باید یکنواخت باشد و از تغییردمای آن باید خودداری شود.
 دمای نگهداری ماهی باید  20درجه سانتیگراد باشد.
 آب ماهی باید بدون کلر باشد. آب ماهی را باید به موقع تعویض نمود. کلر موجود در آب لوله کشی شهری می تواندسبب کشته شدن ماهی قرمز شود پس حتما
اجازه دهید تا یک شبانه روز آب در ظرفی بماند

تنگ ماهی
 بزرگترین تنگ ماهی و ظرف شیشه ای ممکنرا برای نگهداری ماهی قرمز تهیه کنید .سایز
مورد نیاز در کمترین حالت ممکن برای نگه
داری تنها یک ماهی قرمز  20لیتر است.
 برای بیشتر زنده ماندن ماهی ،دهانه تنگنگهداری ماهی باید گشاد باشد .سطح آب بیشتر
به تبادل هوا به درون آب کمک میکند .اهمیت
سطح آب بیشتر از مقدار آب است زیرا کمبود
اکسیژن منجر به مرگ ماهی قرمز خواهد شد.

نکاتی در مورد سرخ کردن غذا
روغن را تا حد دمای مطلوب سرخ کردن که
 ۱۹۰درجه سانتیگراد است ،داغ کنید ،نه بیشتر
و نه کمتر.
سطح ماده غذایی را قبل از سرخ کردن آن ،با
یک الیه خمیر بپوشانید .این کار باعث می شود
که روغن به داخل غذا نفود نکند و خیلی چرب
نشود .در این حالت غذا با حرارت غیرمستقیم
خواهد پخت.
اگر روغن به اندازه کافی داغ نشود ،سریعا به
داخل ماده غذایی نفود می کند و آن را چرب
می کند.
اگر روغن خیلی داغ شود ،قبل از اینکه ماده غذایی
به اندازه کافی بپزد ،سطح آن خواهد سوخت.
قبل از سرخ شدن غذا به آن نمک نزنید ،زیرا نمک
آب موجود در ماده غذایی را بیرون می کشد ،در
نتیجه وقتی ماده غذایی را در داخل روغن داغ قرار
دهید ،روغن داغ به اطراف می پاشد.

خارج کردن ژله از قالب
قبل از خارج کردن ژله از قالب دور آن را با
نوک چاقو از ظرف جدا کنيد .سپس کناره
هاي ژله را با انگشتان خيس از ظرف به آرامي
جدا کنيد .قالب را به مدت ده ثانيه در آب
گرم فرو بريد ،تا جداره ژله کمي ذوب شده و
از ظرف جدا شود .سپس قالب را از آب بيرون
آوريد و به آرامي تکان دهيد تا ژله کام ً
ال از
قالب جدا شود؛ آنگاه يک بشقاب مرطوب را
روي دهانهي قالب بگذاريد وقالب و بشقاب را
با همديگر برگردانيد و قالب را به آرامي تکان
داده و از روي ژله برداريد.
تهيه ترشی
ـ سرک ه ترشي بايد خالص و بدون آب باشد،
بهترين سرکه براي ترشي سرکه انگور است.
ـ اگر از خالص بودن سرکه مطمئن نبوديد،
قبل از تهيهي ترشي بايد آن را چند جوش
بدهيد تا ترشي کپک نزند.
ـ ظرفي که ميخواهيم ترشي را در آن بريزيم ،بايد
کام ً
ال تميز و خشک و دري محکم داشته باشد.
ـ انواع ميوه و سبزيهايي که به مصرف ترشي
ميرسد بايد شسته شده و کام ً
ال خشک باشد.
ـ ترشي را حتماً در جاي خنک قرار دهيد.

شاید در ابتدا شنیدن این جمله برایتان کامال
آشنا و قابل لمس باشد که  ،بیشتر ما دوست
داریم هنگامی که زیر دوش می رویم آب با فشار
باال بر بدنمان بریزد ،شاید این یک نوع وسواس
ذهنی باشد که فکر می کنیم اگر با فشار باال
دوش بگیریم تمیزتر خواهیم شد و حس رضایت
بیشتری از حمامی که رفتیم داریم.
اما بد نیست این را بدانیم که سردوش هایی
که با فشار باال آب را بیرون میدهند (یا همان
سردوش های معمولی ) چقدر مصرف آب را باال
می برند  .به طور مثال سر دوش های معمولی
در هر دقیقه حدود  2/5گالن را هدر می دهند.
در صورتی که همین میزان در مقایسه با زمانی
که از سردوش با فشار کم استفاده می کنند،
بسیار کمتر می شود .در نتیجه مشخص ترین
نتیجه ای که حاصل می شود طرفه جوئی در
مصرف آب است .مخصوصا در طی مدت زمان
طوالنی مثال یک بازه زمانی یکساله صرفه جویی

نکات مهم آشپزی

ترد ماندن بيسکوييت
در قوطي آن چند حبه قند بيندازيد و در
ضمن هرگز آن را در قوطي غير قابل نفوذ يا
پاکت پالستيکي قرار ندهيد.
پف کردن سفيده تخم مرغ
براي اينکه سفيده تخم مرغ زودتر و بهتر پف
کند ،قدري نمک به آن بيفزاييد ،بعد آن را
خوب بزنيد.
برطرف کردن کم نمکي پلو
اگر هنگام دم کردن پلو معلوم شد که نمک
ندارد ،فورا ً مقداري آب نمک تهيه کرده و با
آب روغن مخلوط کنيد ،سپس آن را بوسيلهي
کفگير بر روي تمام قسمتهاي پلو بريزيد؛ بی
نمکی آن کام ً
ال رفع خواهد شد.

آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

خانم فريناز فرهادي فرزند فريدون به شرح درخواستي كه به کالسه
 97/469این شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم فريدون فرهادي فرزند فرج به
شناسنامه  1479صادره از ح  9آبادان در تاریخ  1397/10/3در اقامتگاه
دائمی خود شهر اوز بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
-1كنيز شمسيزاده فرزند محمدرسول ش ش  9ت ت  1334صادره از
ح الرستان  --اوز(همسر متوفي)
-2فريناز فرهادي فرزند فريدون ش ش  20295ت ت  1366صادره از
ح يك شهري بندرعباس
-3فرحناز فرهادي فرزند فريدون ش ش  3380004431ت ت 1368
صادره از ح شهري بندرعباس
-4پريسا فرهادي فرزند فريدون ش ش  2500239349ت ت 1370

نکات مهم در نگهداری از ماهی قرمز عید
 در صورت مشاهده تغییر در ظاهر و رفتار ماهیمی بایستی با دکتر دامپزشک مشورت کرد.
 مراقب مشکالت انگلی ماهی های قرمز مانندبیماری سفیدک باشید.
 از دست زدن کودکان و افراد حساس دارایسابقه آلرژی به ماهی جلوگیری کنید.
 پس از تماس با ماهی دست های خود را با آبو صابون بشویید.
 در صورت رفتن به مسافرت و یا ترک منزلماهیان را دراماکن محصور مجاز مشخص شده
رهاسازی کرده و یا به اقوام خود داده و یا به
آکواریوم دارها تحویل نمایید.

صرفه جویی درمصرف آب با نصب سر دوش کم فشار

همچنین نمک ،نقطه دود روغن را کاهش می
دهد ،در نتیجه روغن سریع تر تجزیه می شود.
لذا بعد از سرخ کردن غذا و هنگام خوردن ،به
آن نمک بزنید.
اگر ماده غذایی را شسته اید یا آب دارد ،مثل
خالل سیب زمینی یا بادمجان ،قبل از سرخ
کردن کام ً
ال آن را خشک کنید  ،زیرا درغیر این
صورت روغن به اطراف می پاشد.
موقع سرخ کردن ماده غذایی ،یک جا مقدار
زیادی از آن را در ماهیتابه نریزید ،چون این
کار دمای روغن را کاهش می دهد و غذا دیرتر
سرخ می شود .به مقدار کافی روغن در ماهیتابه
بریزید ،نه کم و نه زیاد.
قبل از سرخ کردن غذا ،ابتدا روغن را به میزان ۷
تا  ۸درجه بیشتر از دمای مطلوب سرخ کردن،
حرارت دهید ،ولی بیشتر از این مقدار نشود،
زیرا ساختمان مولکولی روغن را خراب می کند.

خوشمزه تر شدن خورش قیمه
برای اینکه خورش قیمه شما خوشمزه تر شود
لپه را ابتدا خیس کنید سپس همراه گوشت
تفت دهید .مزه آن بسیار خوش طعم می
شود و احتیاج به جدا پختن لپه هم نیست
و مطمئن باشید ،که لپه با گوشت می پزد.

 برای شستن تنگ از هیچ گونه ماده شویندهاستفاده نکنید.
 در صورت امکان ماهی قرمز را حتما در یکآکواریوم با تجهیزات مناسب نگه داری کنید
زیرا نگهداری در تنگ میزان عمر ماهی را
کاهش می دهد.
 آکواریوم ها و یا تنگ های ماهی در جلوینور مستقیم آفتاب ،کنار شومینه ها و یا داخل
آشپزخانه نگهداری نکنید.
 کمی سنگریزه کف تنگ ماهی بریزید زیراعالوه بر زیبایی به خنثی سازی آمونیاک در آب
کمک می کند  ،پیش از استفاده سنگریزه ها را
زیر شیر آب بشویید.
 کمترین تعداد ماهی با کوچکترین سایزممکن را انتخاب کنید.
 هر هفته یا حتی دو بار در هفته با توجهبه تعداد ماهی ها و میزان کثیفی تنگ ماهی
تمیز شود.

جلوگيري از ترک خوردن تخم مرغ
براي اينکه تخم مرغ ،هنگام آبپز شدن ترک
نخورد ،کمي نمک يا سرکه به آب آن اضافه
کنيد و با حرارت معمولي آن را بپزيد ،در هر
حال بهتر است تخم مرغها را قبل از پخت
زمان کوتاهي زير شير آب داغ بگيريد تا دمايي
که از يخچال گرفته است تعديل شود.
اگر در حين پخت ،تخم مرغ ترک خورد ،فورا ً
آن را از آب بيرون آورده مقداري نمک بر جاي
ترکيدگي بپاشيد ،تا دوباره به هم بچسبد
نکاتی در مورد لیمو عمانی
ما از مادران خود یاد گرفته ایم که وقتی می
خواهیم از لیمو عمانی در غذا استفاده کنیم با

صادره از ح  2الرستان  -اوز فرزندان متوفي
-5فريده فرهادي فرزند فرج ش ش 18ت ت  1339صادره از ح آبادان
-6فرشته فرهادي فرزند فرج ش ش  792ت ت  1342صادره از ح آبادان
-7فريبا فرهادي فرزند فرج ش ش  2111ت ت  1343صادره از ح آبادان
خواهران متوفي
-8فرهاد فرهادي فرزند فرج ش ش  2057ت ت  1344صادره از ح آبادان
برادر 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 855 /

از بین بردن سوختگی روی فرش
اگر مقدار سوختگی روی فرش یا موکت شما
ایجاد شده در صورتی که جای سوختگی
کوچک باشد می بایستی انتهای پرزهای
سوخته را با قیچی کوتاه کنید و با شامپوی
فرش یک الیه ضخیم روی آن قسمت تشکیل
دهید و بعد از خشک شدن کامل آن را جارو
بکشید در صورتی که آثار سوختگی باقی ماند
رنگ بر ضعیفی به کار ببرید.
اما هرگز فرش یا موکت را زیاد خیس نکنید و
صابون نیز به کار نبرید و سر انجام یک جسم
سنگین زیر محل شسته شده فرش بگذارید و
فرش را روی آن باز نمایید تا باالتر از کف قرار
گیرد و زودتر خشک شود.
از بین بردن سوختگی فرش یا موکت
در اثر سیگار
اگر محلی از فرش یا موکت در اثر افتادن آتش
سیگار سوخته است ،می توانید به وسیله یک
ریش تراش یا موچین ،مقداری پرز یا فرش از
قسمت سالم فرش جدا کنید و آن را متناسب
با قسمت سوخته نمائید.
مقداری چسب (از نوع چسب هایی که به
تدریج سفت می شوند مانند چسب سیمان و
غیره) به قسمت سوخته شده بزنید و پرزها را
بر روی آن گذاشته و فشار دهید .سپس روی
آن یک کتاب سنگین بگذارید .در مورد موکت
هم به همین روش عمل نمائید.
نحوه از بین بردن لکه اتو بر روی فرش
همچنین برای از بین بردن لکه اتو بر روی فرش
و موکت همانند لباس می توانید یک پیاز را به
دو نیم کرده و روی محل لکه بگذارید .بعد آن را
با سرد خیس کنید و بشویید.
چگونگی از بین بردن سوختگی لکه
شمع در فرش و موکت
روش اول:
در صورتی که فرش یا موکت شما در اثر ذوب
شدن شمع در حال سوختن ،دچار آسیب شد،
به محض وقوع لکه ،آن را پاک کنید .لکه های
مایع شمع که هنوز سفت نشده است را ،با

نحوه تشخیص فلفل تند از فلفل شیرین
تندی فلفل به خاطر دانه های داخل آن می
باشد فلفل ها با یکدیگر فرق دارند بعضی از
آنها تند هستند و بعضی دیگر شیرین هستند .
معموال از ظاهر فلفل می شود به تندی آن پی
برد اگر فلفل ریز باشد معموال تندتر است  .و
یا اینکه اگر فلفل تازه نباشد و چین وچروک
داشته باشد و رنگش تیره باشد تندی
بیشتری دارد .
اگر فلفل براق باشد معموال تند تر است از
بوی فلفل هم می توان به تندی آن پی برد .
اگر می خواهید تندی فلفل شما کمتر باشد
دانه های درون فلفل را خارج کنید .

استفاده از خمیر مایه تازه در شیرینی
شیرینی پزهای حرفه ای بر این باورند
که خمیرمایه تازه طعم بهتری نسبت به
خمیرمایه خشک به شیرینی و نان شما
میدهد .گاهی یافتن خمیرمایه تازه دشوار
است ،اما یافتن خمیرمایه تازه ارزشش را
دارد.

یک حوله کتان یا دستمال کاغذی های سفید
خشک کنید .هرگز دستمال را روی موکت
مالش ندهید ،چون باعث می شود به داخل
فیبر نفوذ کند ،فقط سعی کنید آن را خشک
نمایید .با فشار دست روی حوله خشک ،این
قسمت را تقریبا خشک کنید.
روش دوم:
سوختگی لکه شمع در فرش ها و موکت های
پرزدار را با یک قاشق بتراشید .سپس روی
لکه دستمال کاغذی یا پارچه سفید گذاشته،
با حرارت کم اتو بکشید .زمانی که موم کامال
جذب شد ،دستمال را بردارید.
روش سوم:
راه دیگری نیز برای از بین بردن لکه شمع
از روی فرش یا موکت وجود دارد .در این
روش باید یک محلول لکه بر بسازید .برای
این منظور چند قطره مایع ظرفشویی را (که
خمیری نباشد) با آب مخلوط کنید.
حدود یک چهارم قاشق چایخوری از آن را به
حدودا به یک لیتر آب اضافه نمایید و سپس
روی لکه بریزید .دقت کنید موکت خیلی
خیس نشود .در انتها به آرامی لکه را پاک و
با آب تمیز کنید .مراحل را تا رفع کامل لکه
تکرار کنید.
در صورت تغییر رنگ موکت های دارای الیاف
مصنوعی ،لکه احتماال چسبناک بوده است .آن
را با آب گرم شسته ،با یک دستمال سفید و
تمیز خشک کنید.
روش چهارم:
در مورد لکه موکت های پشمی از آب ولرم
استفاده کنید .هرگز از آمونیاک یا لکه برهای
دارای ترکیبات قلیایی که به بافت موکت
آسیب می رساند ،استفاده نکنید.
موکت ها و پادری های دارای الیاف گیاهی
مانند کنف دارای الیاف زبر و سخت بوده،
در مقایسه با موکتهای پشمی و موکتهای
دارای مواد مصنوعی مقاومت کمتری در برابر
لکه دارند .بعد از از بین بردن لکه ،قسمت
خیس شده را سریع با فن یا سشوار و حرارت
کم خشک کنید.

نکاتی برای استفاده از جارو برقی

چشمگیری خواهد داشت.
ویژگی اصلی در استفاده از سردوش با فشار کم
این است نه تنها باعث کم شدن فشار آب نمی
شود ،بلکه باعث می شود به صورت موثر تر از
آب خروجی از دوش ها استفاده کنید.
این صرفه جویی ۲ ،نتیجه مهم دارد اول از همه
از هدر رفت آب جلوگیری کرده اید دوم اینکه
مبلغ قبض آب پرداختی شما کمتر می شود .و
این همان هدفی است که به دنبال آن هستید
یعنی صرفه جویی در هزینه ها.

چاقو چند سوراخ در آنها ایجاد کنیم اما بهتر
است به جای سوراخ لیمو عماتی را از وسط
دو نیم کنیم و هسته های آنها را خارج کنیم
که اگر تلخ بود تلخی آن با خارج کردن هسته
ها از بین برود یکی دیگر از کارهایی که باید
انجام دهید این است که حتما از شب قبل
لیمو ها را در آب خیس کنید .سعی کنید از
پودر لیمو استفاده نکنید زیرا خورشت شما را
کدر می کند .

حه
ف
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قبل از جارو زدن نگاهی به اطراف خانه
بیندازید و به دنبال چیزهایی روی فرش باشید
که برای جارو بزرگ هستند ،مث ً
ال تکه های
کوچک اسباب بازی ،سکه ،گیره ی کاغذ و...
این وسایل باید با دست برداشته شوند تا به
طور اتفاق وارد جارو نشوند.
شاید وسوسه انگیز باشد که به هم ریختگی ها
را با یک حرکت سریع عقب و جلوی جاروبرقی
تمیز کنید ،اما ممکن است بعدا ً پشیمان شوید.
برخی چیزها به جاروی شما آسیب می زنند.
جاروبرقی شاید همه کاره ترین وسیله در
میان وسایل نظافتی شما باشد ،اما هر چیزی
نمی تواند بدون واردکردن آسیب توسط جارو
مکیده شود.
تکه های بزرگ شیشه
تکه های بزرگ شیشه شکسته برای جارو
برقی شما خطرناک هستند .آن ها ممکن است
کیسه جارو را سوراخ کرده ،در لوله جارو
مانده یا داخل جارو را خراش دهند .بنابراین
برای تمیز کردن آن ها به جای جاروبرقی از
جارو دستی استفاده نمایید.
گرد و غبار خیلی ریز
اگر اخیرا ً خانه خود را بازسازی کرده اید ،باقی
مانده های سمباده زنی یا دیگر ذرات ریز را با
جاروبرقی جارو نکنید -شما باید به جای آن
از یک ماشین با استقامت تر (مانند جارو برقی
هایی که لوله و مخزن بزرگ دارند) استفاده
نمایید .گرد و غبارهای خیلی ریز فیلتر یا
کیسه جارو را فورا ً مسدود کرده و در نتیجه
ماشین شروع به برگرداندن خاک ها به درون
هوا می کند.
غذای خیس (یا هر چیز مرطوب دیگر(
جاروبرقی معمولی شما برای برداشتن و نظافت
چیزهای خیس طراحی نشده است ،خواه

آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

آقای حسين مومني فرزند احمد به شرح درخواستي كه به اين شورا
ثبت گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان مرحوم احمد مومني فرزند غالمرضا به شناسنامه 138
صادره از الرستان در تاریخ  1397/07/05در اقامتگاه دائمی خود محمله
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
-1فاطمه مومني فرزند غالمحسين ش ش  137ك  .م 2510797069
صادره از الرستان همسر متوفي
-2بلقيس مومني فرزند احمد ش ش  194ك.م  2510797638صادره
از خنج
-3موسي مومني فرزند احمد ش ش  224ك.م  2510797931صادره
از خنج
-4عباس مومني فرزند احمد ش ش  266ك.م  2510798375صادره

حبوبات خیس یا حتی مقداری از غذای ریخته
شده باشد .به جای آن از یک دستمال کاغذی
استفاده کنید ،یا برای کارهای بزرگ یک
جاروبرقی دو کاره مخصوص سطوح خشک و
خیس بخرید.
خاکستر شومینه
این خاکسترها گرما را در خود نگه می دارند و
همچنین ذرات بسیار ریزی هستند .بنابراین آن
ها را با یک جارو برقی عادی تمیز نکنید .حداقل
 4روز به خاکسترها اجازه دهید که خنک شوند،
سپس از جاروبرقی دو کاره خیس/خشک برای
نظافت آن منطقه استفاده نمایید.
سکه ،گیره کاغذ یا اشیای ریز دیگر
زمانی که این گونه موارد را روی کف زمین
می بینید بسیار وسوسه انگیز است که خیلی
راحت با جارو برقی روی آن ها بکشید ،اما
ممکن است داخل برس چرخنده گیر کرده و
یا تکه های پالستیکی داخل وسیله را بشکنند.
چه چیزهایی را می توان با جاروبرقی
تمیز کرد؟
مو
موها را می توانید با جاروبرقی تمیز کنید اما
مواظب باشید موها داخل برس جارو در هم
گیر نکنند.
شن
درحالی که تکه های بزرگ سنگ برای جاروی شما
خوب نیستند ،تکه های کوچک شن می توانند از
میان اتصاالت لوله ی جاروبرقی عبور کنند.
غالت خشک
خوراکی های میان وعده  -مانند غالت ،کورن
فلکس ،چیپس و یا خرده های نان و شیرینی-
به سادگی با جاروبرقی تمیز می شوند.

از خنج
-5مجتبي مومني
صادره از خنج
-6مرتضي مومني فرزند احمد ش ش  383ك.م 2510799551
صادره از خنج
-7حسين مومني فرزند احمد ش ش  2500038904صادره از خنج
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.
مهرداد خسروي  -قاضي شوراي حل اختالف شعبه دوم خنج
م/الف279/
فرزند احمد

ش ش  284ك.م 2510798561
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اگرتونبودی

آهنگ کاروان هستی ،به گوش نمی رسید و قافله
وجود ،به راه نمی افتاد!
اگر تو نبودی؛ بهار سبز نمی شد ،تابستان نمی
رسید ،پاییز زرد و زمستان پیر نمی گشت!
واگرتونمیآمدی؛
غنچه های نشکفته ،داغ پژمردگی می دیدند و
پرندگان نغمه شادی نمی زدند ،دخترکان معصوم،
در بهار ،مظلومانه می مردند و در سردی آغوش
خاک می آرمیدند.

اگرتونبودی؛

زمزمه جویباران شنیده نمی شد ،بادها مرثیه
نمی خواندند ،درختان نمی روییدند .گیاهان نمی
موییدند ،مهر نمی تابید ،دریا نمی خروشید،
آسمان نمی غرید ،باران نمی بارید ،گل نمی جوشید
و بلبل نمی نالید!
اشک شفق سرخ ،دل سیاه و سینه صبح سپید ،نمی
شد.
ای لیلی مجنون وجود!
خاک وجود ما ،با شبنم عشق تو گل شد و درخت
آفرینش به شوق تو گل کرد!

اگرتونبودی!

آدم ،دم نمی زد ،نوح نوحه نمی کرد ،ابراهیم در
آتش می سوخت ،موسی ،در نیل غرق و یوسف
در چاه گم می شد ،گل مریم نمی شکفت ،نسیم
مسیح نمی وزید و بوی گل محمدی(ص) آفاق و انفاس
عالم را در نمی وردید!

اگرتونبودی؛

علی(ع) را همسر و محمد(ص) را مادری نبود! اگر
تو نبودی ،حسن(ع) و حسین(ع) «سید شباب اهل
الجنه» نبودند!
اگر تو نبودی ،هیچ ستاره ای در آسمان والیت نمی
درخشید و هرگز کوکبی در ظلمت خاک سوسو
نمی زد!
اگر تو نبودی ،تربت کربال شفا نمی داد و عطر خون
خدا جهان را آکنده نمی ساخت!
الله ای نمی رویید ،زنبور عسلی ،شهد گل های
شهادت را ،نمی چشید!
و نوای نی نوا ،تا همیشه روزگار ،در گوش تاریخ
طنین انداز نبود!

اگرتونبودی؛

حسن(ع) را صبر و وقار ،حسین(ع) را ،شور و قرار،

سجاد(ع) را ،صحیفه راز ،باقر(ع) را ،علم و حلم،
صادق(ع) را ،صداقت گفتار ،کاظم(ع) را کظم غیظ،
نبود!
رضا(ع) راضی به رضا نبود و هرگز آهویی ضمانت
نمی شد!
ابر جود و کرم جواد(ع) نمی بارید و کوکب فضل
و هدایت هادی(ع) نمی درخشید!
و اگر از بیم و هیمنه تو نبود ،هیچ سپاهی برگرد
عسگری (ع) حلقه نمی زد!
باری ،اگر تو نبودی؛ مهدی هم نبود ،و اگر مهدی
نبود ،چه بود؟!
اگر مهدی نبود ،مهد عالم ،نمی جنبید ،کودک روح
نمی بالید و دیده یعقوب انتظار ،در التهاب دیدار
حسن بهار ،می سوخت!
اگر او نبود؛ شیرازه خلقت از هم گسیخته می شد،
نبض زمان نمی تپید ،زمین اهلش را می بلعید ،روح
انسانیت می مرد و هیچ گاه وعده خدا تحقق نمی
یافت!
ای ساقی الست؛
اگرتونبودی؛ باده در خم خمین ،جوش نمی زد
نفخه روح ا ...در آستین مریم دنیا نمی وزید و گل
خوش بوی محمدی(ص) در یخبندان زمین و قطبی
بودن شب ،تاریخ در  ۲۲بهمن  ،۵۷در الله زار ایران،
نمی شکفت!
اگرتونبودی؛ این همه الله های سرخ در دشت
کربالی ما سر نمی زد ،این همه گل در گلستان
جهان شکفته نمی شد و این همه سرو ،در بوستان
زمان قد برنمی افراشت!
زهرا جان! در شب های آتش و خاک و خون،
کلید ذکر تو بود که قفل دل هایمان را باز نمود
و اسم اعظم تو بود که دژهای مستحکم دشمن را
شکست و دروازه های فتح و پیروزی را یکی پس از

بانوی اعتراض،
بانوی حماهس

ابوالقاسم حسین جانی

ایدریایاندوه!

ابرها ،گریان از شب غربت موالیت ،دل ها خون از
غم مجتبایت ،آب ها تشنه لب های حسینت و کوه
های مبهوت پایداری زینب تو ،هستند!
ای قافله دار اشک و اندوه!
آه! که هنوز ،از پس خاکستر این همه سال شرار سوز
تو از بیت االحزان تا بلندای عرش زبانه می کشد!
هنوز ،طنین دادخواهی تو ،از مسجد و محراب
پیامبر(ص) به گوش می رسد!
هنوز ،صدای استغاثه تو از کوچه های مدینه ،بلند
است!
هنوز ،دل شیعیانت ،در التهاب داغ تو ،داغدار
است
هنوز ،آل تو در رثایت دستار سیاه به سر می
پیچند!
و ما هنوز هم ،تقاص محبت تو را پس می دهیم و
آواره عشق تو ،هستیم!
و هنوز ،هر صبح و شام ،در راه تو الله می کاریم!
و مسیر عشق تو را ،با آب دیده می شوییم و با
جاروی مژگان ،می روبیم!
درسحرگاه هر آدینه چشم به راه سپیده می باشیم،
تا میوه دلت ،آن تک سوار سبز مهدی دین پناه(عج)،
از راه رسد و برق ذوالفقارش سینه سیاه شب را
بشکافد و زمین را به نور پروردگارش ،روشن سازد.
او بیاید و داد دلت را ،از خصم بستاند و انتقام همه
الله های پرپرت را ،از بادهای خزانی بگیرد.
آن روز حاصل اشک های تو به ثمر می رسد و
درخت اسالم به بار می نشیند .او زخم های تو
را التیام خواهد داد و مروارید اشک را ،از گلبرگ
گونه هایت خواهد سترد.

ایپارهدلرسولخدا(ص)

گریه های تو در آن روز ،نشان اعتراض و گواه تنفر
تو ،نسبت به غاصبان حق علی(ع) بود!
گریه های تو ،برای غربت موالیت بود!
گریه های تو ،برای تنهایی ،تنهاترین سردار حسن
مجتبایت(ع) بود!
گریه های تو ،برای مظلومیت سیدالشهداء حسین
سرجدایت (ع) بود!
گریه های تو ،برای جوانمردی علمدار عشق عباس
با وفایت(ع) بود!
(س)
گریه های تو ،برای مصائب زینت کبری بود،
گریه های تو برای دل داغدار و تن تب دار امام
سجاد (ع) بود!
گریه های تو ،برای تشنه کامی فرزندت علی اکبر
بود ،آن شبیه ترین فرد رسول خدا(ص)! گریه های
تو ،برای غنچه پرپر شده ات علی اصغر بود .سرباز
شش ماهه عاشورا .گریه های تو ،برای معصومیت
و مظلومیت دختر سه ساله ات رقیه ،دق کرده
کربال .بود!
هریک از سخنان تو در خلوت و جلوت اخطاری
بود که به آن توجه نکردند و نصایحی بود که
نپذیرفتند
مصیبت شما ،بس گران است و اندوهتان
بیکران،همانگونه که خود گفتی:
«صبت علی مصائب لوانها
صبت علی االیام صرن لیالیا»
«در این بال به جای من از روزگار
روز سپید او ،شب تاریک می نمود»

َ
یناک الکو َثر»
زهرا تازه ترین اتفاقی بود که در عالم افتاد و هیچ وقت نیست که این ا ّتفاق ،باز هم تازه نباشد! زهرا حرف تازه خدا بود« :انّا اَ ْع َط
؛ نگاهی نو ،به سراپای هستی .ارتباط خاک با خدا؛ مادر شهود و شهادت؛ بانوی محراب؛ بانوی اعتراض؛ بانوی حماسه؛ بانوی بسیج بنی هاشم؛
بانوی شهادت ...پیش از زهرا ـ هیچ زنی را ندیده بودند ،که پدر خویش را مادر باشد! پیش از زهرا «شهادت» این همه ،تازگی نداشت .او که
آمد ،جانی تازه گرفت .قب ً
ال ،کلمه ای بود و بعد ،معنا شد! «شهادت» در خانه زهرا ،حیثیت پیدا کرد ،بزرگ شد و انتشار یافت .و او ،به روشنی
این همه را می دانست .مادرانه ،شهادت را بزرگ می کرد .آگاهانه شهادت را شیر می داد ...از جغرافیای قتلگاه خبر داشت .کربال را بر دامان
می نشاند .برای عاشورا ،الالیی می خواند .گیسوان «اسارت» را شانه می زد! حکایت چاه و محراب خون را می دانست .با این همه ،اهل شکایت
نبود .اگر هم می گفت ،درد می گفت که درمان بشنود!...

اگر به دیگران اجازه دهید بیشتر از اینکه
بازدهی مثبت به زندگیتان بدهند ،از
ِ
آن کسر کنند ،تعادل زندگیتان بر هم
خورده و بدون اینکه بفهمید اسیر منفی
بافی خواهید شد .نظرات بی فایده و آزار
دهندۀ دیگران را نادیده بگیرید .هیچکس
حق پیش داوری کردن در مورد شما را
ندارد .ممکن است داستان زندگیتان را

شنیده باشند اما مطمئناً نمیتوانند حس
و حالتان را درک کنند .شما هیچ کنترلی
روی حرف های دیگران ندارید؛ اما کنترل
اینکه به آن ها اجازه بدهید این حرف ها
را به شما بزنند یا نه ،دست خودتان است.
شما میتوانید حرفهای مسموم آنها را رد
کنید تا به ذهن و فکرتان آسیب نرسانند.

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760311011001377
مورخه  97/10/23هيأت اول /موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
الرستان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي
مهدي حميدينژاد فرزند قنبر بشماره شناسنامه
 394صادره از الر در ششدانگ يك باب خانه به
مساحت  299متر مربع پالك  3فرعي از 4402
اصلي مفروز و مجزا شده از پالك  1فرعي از
 4402اصلي قطعه  2واقع در بخش  18فارس
الر خريداري از ورثه آقاي ميرزانيا و تربتي محرز
گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند 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 نمايند .بديهي است در
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/11/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/12/06 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك
الرستان م/الف596/

دیگری برویمان گشود!

اشک هایی را که برای مظلومیت دین خدا ریختی
و گریه هایی که برای غربت موال ،کردی .چرا که،
آن چه دیگران در آئینه نمی دیدند در خشت خام
می دیدی!
تو می دانستی وقتی که در خانه ات را آتش زدند،
به خیمه گاه حسینت آتش خواهند زد ،و چون
پهلویت را شکستند و محسنت را سقط کردند،
از همانجا حسینت را زیر سم اسبان لگدکوب
نمودند.
وقتی که ریسمان سیاهی به گردن علی(ع) انداختند
و ناجوانمردانه او را ،کشان کشان برای بیعت ،به
سوی مسجد بردند ،از همان وقت سجاد بیمار و
داغدار تو را ،بی رحمانه با غل و زنجیر ،بر شتر بی
جهاز ،بستند!
آری ،ای قافله دار اشک و فریاد! ما می دانیم و
خدایت بهتر نیز ،که گریه های تو ،برای غم دنیا و
حب مافیها نبود و این را همه می دانند:
«آنکه رست از فلک فدک چه کند!؟»

برابر رأي شماره 139760311011013055
مورخه  97/10/20هيأت اول /موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
الرستان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي
عبدالصمد افشار فرزند اسكندربشماره شناسنامه
 2500060950صادره از الر در ششدانگ يك باب
خانه به مساحت  300متر مربع پالك 20فرعي از
 4454اصلي مفروز و مجزا شده از پالك 4454
اصلي قطعه  2واقع در بخش  18فارس الر
خريداري از ورثه آقاي اقتداري ،لطفينژاد و شركاء
محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند 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 نمايند .بديهي است در
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/11/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/12/06 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك
م/الف598/
الرستان

زمانی که اوضاع بر وفق مراد نیست اغلب
اشخاص فکر می کنند «همیشه به همین
منوال خواهد بود» اما شاید بتوانید از تمثیل
بهتری هم استفاده کنید .مث ٌ
ال «زندگی هم
دارای فصل هایی است و من اکنون در
فصل زمستانم»...
در زمستان بعضی ها یخ می زنند و بعضی

دیگر اسکی بازی می کنند! بعالوه در پس
هر زمستانی بهاری است! همچنان که در پی
هر روزی شبی است ،خورشید طلوع می
کند و می توان دانه های تازه ای کاشت.
آنگاه تابستان و سپس پائیز و فصل برداشت
فرا می رسد.

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760311011001392
مورخه  97/10/26هيأت اول /موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
الرستان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي
احمد جيافرام فرزند بمان بشماره شناسنامه
 387صادره از الر در ششدانگ يك باب خانه به
مساحت  270متر مربع پالك  4فرعي از 4566
اصلي مفروز و مجزا شده از پالك  4566اصلي
قطعه  2واقع در بخش  18فارس الر خريداري از
آقاي علي اكبر مظفري محرز گرديده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
ميتوانند 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
نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت
صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/11/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/12/06 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك
م/الف901/
الرستان

برابر رأي شماره 139760311011000972
مورخه  97/07/29هيأت اول /موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضي آقاي منوچهر خواجوئي فرزند
شكراله بشماره شناسنامه  299صادره از جهرم
در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 354/63
متر مربع تحت پالك  6فرعي از  4522اصلي
مفروز و مجزا شده از پالك  4522اصلي قطعه
 2واقع در بخش  18فارس الر خريداري از ورثه
آقاي ارغوان محرز گرديده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند ميتوانند 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 نمايند .بديهي است در صورت
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/11/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/12/06 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك
م/الف594/
الرستان

5

حکومتهایی که شبیه یکدیگرند

شباهت رژیم پهلوی با حکومت آل سعود

حکومتهای وابسته همواره ویژگیها ،رویکردها
ن های شبیه به هم داشتهاند .ازجمله
و داستا 
این حکومتها رژیم پهلوی و آل سعود دو
همسایه مجاور بودند که با بررسی تطبیقی آنها
شباهتهای بسیاری در نوع حکمرانی ،ارتباط
خارجی و نظامیگری آنها قابل مشاهده است.
آل سعود و پهلوی هر دو بهجای تکیه به هویت،
تاریخ و فرهنگ ملی ،بنمایه هویت اسالمی
و پتانسیل اتحاد منطقهای تکیه به دولتهای
استعمارگر داشته و ظرفیتهای درونی و منافع ملی
را فدای منافع شخصی خاندان خود کرده و ملت را
از آزادی ،عزت ،استقالل و پیشرفت بازداشتند.
عربستان از حکومتهای باقی مانده وابسته
در منطقه کماکان به جای عبرت گرفتن از
سرنوشت حکومت پهلوی و سایر حکومتهای
مرتجع بهجای مردم ساالری و استقاللطلبی
هنوز بر وابستگی اصرار دارد.
استبداد بی قید و شرط
ساختار هر دوی این حکومتها پادشاهی
بوده و یکی از مواردی که تحت این نوع شیوه
حکمرانی از دست رفته ،حق آزادی شهروندان
بوده است.
در ایران ،بعد از کودتا و نخست وزیر شدن
سید ضیا دوره تمرکز قدرت سیاسی در ایران
آغاز شد و جامعهی مدنی و مسائل مرتبط با
آن ،از جمله دموکراسی ،آزادی بیان و ...رو به
زوال گذاشت رضاخان بهصورت خاص آزادی
بیان را خفه میکند ،معروف است که در دوره
او تمام نشریات حداقل یکبار توقیف شده و
روزنامهنگارانی چون تقی آرانی ،میرزا زاده
عشقی و فرخی یزدی بهصورتهای دهشتناک
ترور و در زندان کشته شدهاند.
آل سعود و پهلوی هر دو به جای تکیه به هویت،
تاریخ و فرهنگ ملی ،بن مایه هویت اسالمی و
پتانسیل اتحاد منطقه ای تکیه به دولت های
استعمارگر داشته و ظرفیتهای درونی و منافع
ملی را فدای منافع شخصی خاندان خود کرده
و ملت را از آزادی ،عزت ،استقالل و پیشرفت
بازداشتند.
مقابله با آزادی در دوران پهلوی به آزادی
مطبوعاتی محدود نشده و استبداد سایه خود را
در تمام جامعه گسترانده بود تا جایی که نهتنها
او مخالفان سیاسی را از سر راه برمیداشت بلکه
به دوستان خود نیز رحم نمیکرد تیمورتاش،
نصرت الدوله و سردار اسعد از این جملهاند.
در عربستان وضع نیز به همین گونه است
مخالفان حکومت به زندان و فجیع ترین
مجازات دچار میشوند .در بارزترین نمونه که
اخیرا ً رخ داد قتل فجیع خاشقچی روزنامهنگار
منتقد حکومت عربستان بود که صدای
همپیمانان آل سعود را نیز درآورد.
در همین راستا شاخصهای آزادی بیان در
عربستان وضعیت خوبی ندارند؛ طبق گزارش
سال  ۲۰۱۳سازمان گزارشگران بدون مرز،
عربستان سعودی طی این سال از میان ۱۷۹
کشور ،رتبه  ۱۶۳را در شاخص آزادی بیان به
خود اختصاص داده است.
از دیگر مصادیق نبود آزادی در عربستان
محرومیت زنان از اندک حقوق مسلمشان است.
آزادی و کرامت آنها در حکومت عربستان مانند
ایران قبل از انقالب اسالمی نقض میشود .مبارزه
زنان برای دستیابی به اندکی از حقوق خود اخیرا ً
آنها با شرط و شروط فراوان در حال نتیجه دادن
است .محدودیت زنان در این کشور تا حدی است
که بسیاری از پژوهشگران علوم اجتماعی وضع
آنها را به وضعیت سیاهان در نظا ِم تبعیض
نژادی آفریقای جنوبی مانند کردهاند.
موسسه صلح زیبا بیانیهای با عنوان لیست 112
موردی نقض حقوق بشر و آزادیهای مدنی
توسط رژیم عربستان سعودی منتشر کرده
است .برخی از بندهای این گزارش که چهرهای
نمایان از خفقان و استبداد در عربستان را
گزارش میدهد ،عبارتاند از:
 نقض حقوق کودکان و اهمال در رسیدگی بهجنایات علیه کودکان.
 قلع و قمع و سرکوب اقلیتهای دینی وقومی.
 عدم توجه به آزادیهای اجتماعی و جلوگیریاز آزادی بیان و قلم
 بدرفتاری و سوءاستفاده از زنان زندانیجنون نظامیگری
جنون خرید تسلیحات نظامی از ویژگیهای
مشترک سران رژیم پهلوی و عربستان
است .جنونی که هدر رفت سرمایه ملی
ایران و عربستان ،کمک به رفع مشکالت
مالی کشورهای فروشنده ،سودجویی و رانت
درباریها و البته تأمین اهداف دول غربی در
منطقه از نتایج آن بوده است.
محمدرضا پهلوی بهصورت خاص در دهه 50

همگام با افزایش قیمت نفت رکوردی بینظیر
در خرید اسلحه میگذارد .فریدون هویدا سفیر
ایران در سازمان ملل و برادر امیرعباس هویدا
نخستوزیر یك آماری را در كتاب خودش «
سقوط شاه» ارائه میدهد كه از سال  1950تا
 1971در یك دوره  21ساله میزان خرید سالح
از امریكا به یك میلیارد دالر نمیرسید اما از
 1971تا  1978در عرض  7سال این میزان
خرید تسلیحات به  19میلیارد دالر رسید.
جیمز بیل مورخ آمریکایی انتقال تسلیحات
از آمریکا به ایران در فاصله سالهای ۱۹۷۸
 )۱۳۵۱- ۱۳۵۷( ۱۹۷۲را در تاریخ سیاستبینالملل بیسابقه میداند.
محققان این حجم از خرید را بر مبنای نیاز
واقعی کشور نمیدانند و اشاره دارند بیش از
آنکه کشور خریدار نوع خرید را مشخص کند
این کشور فروشنده بوده که فهرست خرید را
تعیین میکرده است.
این میزان خرید اسلحه با مدیریت کشورهای
فروشنده مسلماً بیارتباط با نقش ژاندارمی
آمریکا در منطقه و تأمین منافع آن نبوده است.
حال عربستان با تأمین این نقش همان رفتار را
از خود نشان میدهد .آل سعود با افزایش حجم
خرید تسلیحاتی از غرب بهویژه آمریکا بیشترین
کمک را در منطقه به حفظ منافع اسرائیل و
مقابله با جریان مقاومت میکنند.
این حجم تبادل بهگونه ای است که ترامپ
اذعان میکند اگر فروش تسلیحات به عربستان
متوقف شود صدمه خواهند دید ،در همین
راستا وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی Fox
 Businessمیگوید« :ریاض قب ً
ال سامانههای
موشکی ،ناو و دیگر وسایل به مبلغ 110
میلیارد دالر به واشنگتن سفارش داده که برای
آمریکاییان  500هزار فرصت شغلی به وجود
میآورد!»
کابینه اجارهای
از دیگر ویژگیهای مشترک دو حکومت،
دخالت آمریکا و دیگر دولتها در سیاست
داخلی آنها است .نقطه عطف در این شباهت
نقش انگلستان در تأسیس ایجاد وهابیت و
حکومت پهلوی است که در واقع نمیتوان
دخالتی بیش از این را متصور کرده و به تبع
دخالتهای بعدی دول غربی در این دو کشور
نیز قابلانتظار بوده است.
عربستان ب ه صورت خاصتر به سمت وابستگی
و غربزدگی با شیوه محمدرضا پهلوی پیش
میرود ،هرچند در دل خود آزادی ظاهری
زنان را دارد اما تیغ استبدادش به برندگی اره
است!
مصادیق بسیاری از دخالت انگلیس و آمریکا در
حکومت پهلوی با روایت درباریها وجود دارد.
فرح پهلوی در این مورد میگوید :در موقع
انتصاب دکتر منوچهر اقبال به نخستوزیری،
محمدرضا نظر سفیر کبیر آمریکا در تهران را
هم استعالم نمود و با خوشحالی به من گفت:
هم آمریکا و هم انگلستان بر سر نخستوزیری
دکتر اقبال توافق دارند .محمدرضا همیشه قبل
از صدور حکم نخستوزیری جدید ،با سفرای
آمریکا و انگلستان مشورت میکرد .او این
عادت را از زمان اشغال ایران در شهریورماه
 1320پیداکرده بود!
عربستان نیز بر پایه همان دخالت اولیه و البته
نوع تعامل و رویکردهای بعدی خود زمینه
ادامه دخالتها را فراهم آورده است .بهعنوان
نمونه بر سر چالش قتل خاشقچی و تالش
آمریکا برای جایگزینی احمد بن عبدالعزیز با
بنسلمان مقامهای روسی به آمریکا هشدار
دادهاند در امور خاندان سلطنتی عربستان
سعودی و موضوع جانشینی پادشاه عربستان
دخالت نکند .پیشازاین هم در جریان بیماری
ملک عبداهلل و مسئله جانشینی وی بالفاصله
یک کمیته از مقامات بلندپایه امریکا برای
مدیریت انتقال قدرت وارد ریاض شده و با
شورای بیعت مالقات کرده بودند.
نحوه ارتباط خارجی و دخالت آمریکا در
سیاستهای حکومت سعودی تا حدی است
که ترامپ در موضعگیری دیگر گفته بود
اگر حمایت آمریکا نبود عربستان سعودی دو
هفته بیشتر دوام نمیآورد .این جنس مواضع
و ارتباط یادآور موضعگیریها و نقش آمریکا
در تغییر کابینه دولتهای رژیم پهلوی است.
جالب است با تغییرات جدید در آلسعود و نحوه
گشایشهای سیاسی و اجتماعی بنسلمان
ورق برنگشته و تنها استبداد بهگونهای دیگر
رخ مینماید؛ گویا عربستان بهصورت خاصتر
به سمت وابستگی و غربزدگی با شیوه
محمدرضا پهلوی پیش میرود ،هرچند در
دل خود آزادی ظاهری زنان را دارد اما تیغ
استبدادش به برندگی اره است!

اذان صبح

روز

طلوع آفتاب اذان ظهر

-در برابر هر کارى درنگ کن تا [را ِه] درون شدن و برون آمدن

غروبآفتاب اذان مغرب

بيست و دوم

5:16

6:33

12:07

17:41

17:58

بيست و سوم

5:15

6:33

12:07

17:42

17:59

بيست و
چهارم

5:14

6:32

12:07

17:42

17:59

از آن را  ،پیش از آن که در آن وا مانى و پشیمان شوى  ،نیک
بشناسى
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افتتاح طرح های عمرانی در سفر معاون استاندار فارس به الرستان

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی فرمانداری ویژه الرستان در
پنجمین روز از دهه فجر انقالب اسالمی،
باحضور معاون عمرانی استانداری فارس،
فرماندار ویژه الرستان ،مدیرعامل شرکت
پخش فراورده های نفتی فارس ،مدیرکل
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
فارس ،مدیرعامل شرکت توزیع برق
استان فارس مدیرکل راه و شهرسازی
الرستان و جمعی از مسئولین چندین
طرح عمرانی ،زیربنایی و خدماتی با
اعتباری بالغ بر  ۳۷میلیارد تومان در
الرستان افتتاح و به بهره برداری رسید.
مجتمع خدمات رفاهی پیمان در جاده
الرستان  -جهرم اولین طرحی بود که
افتتاح شد.
این مجتمع در زمینی به مساحت ۵
هزار متر مربع با زیر بنای  ۷۲۰متر
مربع با اعتباری بالغ بر  ۲میلیارد و ۵۰۰
میلیون تومان توسط بخش خصوصی
احداث شده است.
این مجتمع دارای  ۸نازل بنزین  ۸ ،نازل
نفت و گاز ،سوپرمارکت ،واحد اداری و
غیره می باشد که زمینه اشتغال زایی
برای  ۱۰نفر فراهم شده است.
شرکت زاگرس ترابر خلیج فارس
الرستان ،دومین طرحی بود که به بهره
برداری رسید.
این شرکت نیز در زمینی به
مساحت  ۷۰۰۰متر مربع با
زیربنای  ۳۰۰۰متر مربع با
اعتباری بالغ بر  ۴میلیارد و
 ۵۰۰میلیون تومان توسط
بخش خصوصی احداث و دارای
 ۱۰سالن نمایندگی ،نمازخانه،
اتاق صدور بارنامه ،دفتر اداری،
کارواش ،مکانیکی و تعویض
روغنی می باشد و برای  ۶۰نفر

اشتغال ایجاد شده است.
مسئولین سپس مزرعه پرورش عقرب
در شرکت پالیزان کژدم ایراهستان
الرستان را افتتاح کردند.
این مزرعه هم در زمینی به مساحت
 ۲۲هکتار با زیربنای  ۳هزار متر مربع با
اعتباری بالغ بر  ۸میلیارد تومان توسط
بخش خصوصی احداث شده است که
دارای  ۴سالن تکثیر و پرورش عقرب
می باشد که تا عید امسال قریب به
 ۳۰۰هزار عقرب در این مزرعه تکثیر
و پرورش می یابد و برای  ۲۰نفر
اشتغالزایی صورت گرفته است.
معاون عمرانی استانداری فارس و
فرماندار ویژه الرستان در ادامه ،پروژه
های شهرداری لطیفی را با اعتبار ۵
میلیارد تومان افتتاح کردند.
این طرح ها شامل مجتمع اداری
شهرداری لطیفی در زمینی به مساحت
 ۲۰۰۰متر مربع با زیربنای  ۷۵۰متر
مربع در دو طبقه ،پارک محله ای
خرمنزار در زمینی به مساحت  ۷۵۰متر
مربع ،دفتر شورای اسالمی شهر لطیفی،
ایستگاه آتش نشانی ،اجرای جداره سازی
ضلع جنوبی بلوار امام علی علیه السالم
به مساحت  ۱۷۰۰متر مربع ،اجرای
موزاییک فرش پیاده رو ضلع جنوبی بلوار
امام علی علیه السالم به مساحت ۲۳۰۰

متر مربع و اجرای بهسازی و آسفالت
معابر شهری به مساحت  ۴۹هزار و
 ۵۰۰متر مربع بود.
ایستگاه خط  ۶۶کیلو ولت برق
الر  ۳پروژه بعدی بود که توسط
مسئولین افتتاح شد.
این ایستگاه هم شامل احداث ۹
کیلومتر خط دو مداره  ۶۶کیلو
ولت حد فاصل پست  ۲۳۰الر و
پست جدید االحداث الر ۳همراه با
پست پکیج الر  ۳شامل احداث یک
دستگاه پکیج  ۶۶.۲۰به ظرفیت ۴۰
مگا ولت آمپر است که با اعتباری
بالغ بر  ۱۵میلیارد تومان توسط
دولت احداث شده است.
در پایان نیز مسئولین ساختمان
اداره بیمه سالمت الرستان افتتاح
کردند.
این ساختمان در زمینی به مساحت
 ۶۵۰متر مربع با زیربنای  ۶۰۰متر
مربع در دو طبقه با اعتباری افزون
بر یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان
توسط دولت احداث و شامل ۱۶
اتاق ،نمازخانه ،اتاق سرایداری و
غیره می باشد.
پیش از این نیز مسئولین کلنگ
احداث ساختمان کالنتری شهر
لطیفی را به زمین زدند.
ساختمان کالنتری قرار است
در زمینی به مساحت ۴۰۰
مترمربع با زیربنای ۷۰۰
مترمربع با اعتباری بالغ بر
یک میلیارد تومان توسط
شورای اسالمی شهر لطیفی،
خور و خیرین محلی ساخته
شود .زمین این پروژه نیز
اهدایی حاج علی عباسیان از
اهالی شهر لطیفی است.

آگهـی مزایده

اجاره واحدهای تجاری شهرداری خور
شهرداری خور در نظر دارد به استناد بند  1مصوبه شماره  20مورخ  96/10/18شورای اسالمی
شهر خور نسبت به اجاره واحدهای تجاری از طریق مزایده به شرح زیر طبق آیین نامه شهرداری و شرایط
زیر اقدام نماید.
لذا کلیه متقاضیان می توانند پس از واریز وجه سپرده شرکت در مزایده پیشنهاد مبلغ خود را به همراه
فیش سپرده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
 -1مبلغ واریزی بابت سپرده شرکت در مزایده مطابق با مبالغ مندرج در جدول زیر می باشد که می
بایست از فیش مخصوص واحد درآمد اخذ به حساب شماره  3100001712002بانک ملی شعبه خور و
یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر همان مبلغ اقدام گردد.
 -2حداقل قیمت اجاره واحدهای تجاری مورد نظر مطابق با مبالغ مندرج در جدول زیر می باشد.
 -3در صورت برنده شدن و استنکاف از معامله سپرده نفرات اول تا سوم به نفع شهرداری ضبط می گردد.
 -4شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و پیشنهاد خارج از موعد مقرر یا مخدوش
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -5کلیه هزینه های آگهی ،کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد
بود.
 -6آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان وقت اداری  97/12/02و تاریخ بازگشایی پاکتها مورخ 97/12/04
می باشد.
ردیف

شماره
باب

مساحت هر باب
(مترمربع)

مبلغ اجاره ماهانه
(ریال)

محل ملک

سپردهواریزی
(ریال)

1

28

30/88

2/000/000 2/000/000

بلوار صنعت -مجتمع تجاری شهرداری

2

29

32/5

2/000/000 2/000/000

بلوار صنعت -مجتمع تجاری شهرداری

3

30

28/8

2/000/000 2/000/000

بلوار صنعت -مجتمع تجاری شهرداری

4

31

27/73

2/000/000 2/000/000

بلوار صنعت -مجتمع تجاری شهرداری

6

33

27/023

2/000/000 2/000/000

بلوار صنعت -مجتمع تجاری شهرداری

28

2/000/000 2/000/000

5

32

7

34

9

36

8
10

35
37

27/38
26/67

2/000/000 2/000/000
2/000/000 2/000/000

23/04

2/000/000 2/000/000

22/8

2/000/000 2/000/000

چاپ اول97/11/13 :

چاپ دوم97/11/21 :

بلوار صنعت -مجتمع تجاری شهرداری
بلوار صنعت -مجتمع تجاری شهرداری
بلوار صنعت -مجتمع تجاری شهرداری
بلوار صنعت -مجتمع تجاری شهرداری
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مهدیحلیمی-شهـــردارخـــور

ت
اگر ما را وعده دهد ردوغ میگوید ،و اگر هب نویدی دلخوش کند خلف

مینماید ،و اگر تو  -حیله و نیرنگش را از ما نگردانی ما را گمراه میکند و اگر از
فساد او ن گاهمان ندا ری ،ما را دچار لغزش مینماید.

فرودگاه بین المللی الرستان و چهل سال خدمت صادقانه
یکی از مراکز مهم الرستان که قبل از
انقالب در الرستان تاسیس شد را می
توان فرودگاه الرستان نام برد .فرودگاهی
که در فاصله  ۱۴۷مایلی فرودگاه شیراز
و ۱۱۰مایلی فرودگاه بندرعباس قرار دارد.
اما به برکت وجود انقالب اسالمی الرستان
فرودگاه الرستان با باند خاکی خود اکنون
به یکی از فرودگاه های مجهز کشور تبدیل
شده است.
گسترش فرودگاه الرستان در دوره
 ۴۰ساله:
فرودگاه الرستان ،پس از وقوع زلزله سال
 ۱۳۳۹به منظور کمک رسانی به مردم
آسیب دیده تاسیس شد  .در طول سال
های  ۳۹تا  ۵۷امکانات فرودگاه صرفا از
یک باند خاکی به یک باند آسفالت به طول
 ۲۴۰۰وعرض  ۳۰متر تبدیل شد وگاهی
پروازهای باری و مسافری به مقصد شیراز
و بندرعباس انجام می شد .
پس از انقالب و به برکت نظام جمهوری
اسالمی و با عنایت به کسب وکار بیشتر
مردم منطقه درکشورهای حاشیه خلیج
فارس و همچنین تاسیس مراکز دانشگاهی
و درمانی افزایش پروازهای خارجی و داخلی
فرودگاه الرستان ضرورت یافته و مورد توجه

مسئولین قرار گرفت و با حمایت مردم
و مسئولین شهرستان و به ویژه سازمان
هواپیمایی شرکتی و شرکت فرودگاه ها و
ناوبری هوایی ایران با بسترسازی و فراهم
نمودن زیرساخت ها روند توسعه را باشتاب
طی نمود.
این فرودگاه در حال حاضر به لحاظ پروازهای
بین المللی در جایگاه پنجم بین  ۵۴فرودگاه
کشور قرار دارد و با انجام حدود۱۵۰۰
پرواز در سال و جابجایی  ۱۲۰هزار مسافر
و ۳۰۰۰تن کاال به عنوان یکی ازمهمترین
ارگان ورود و خروج مسافر و کاال و گردشگری
منطقه جنوب کشور محسوب می شود.
درحال حاضر ۳۲ ،پرواز در هفته به مقاصد
دبی  ،شارجه  ،قطر ،کویت  ،تهران وبه
صورت ترانزیت بیش از  ۹۰نقطه دنیا
توسط شرکتهای هواپیمایی ایران ایر ،کیش
ایر ،فالی دبی و ایرعربیا از فرودگاه الرستان
انجام می شود.
مهمترین دستاوردهای انقالب اسالمی
ایران در فرودگاه الرستان عبارتند از:
احداث باند پروازی به طول  ۳۲۰۰متر
وعرض  ۴۵متر
احداث ترمینال مسافری جمعا به مساحت
 ۸۲۰۰مترمربع

احداث و تجهیز ساختمان تکنیکال بالک
اداری وبرج مراقبت پرواز
نصب سیستم های کمک ناوبری مدرن
وبروز دنیا مانند – DVOR-DME-NDB
فرستنده وگیرنده – رکوردر وسایت رادارو
 RCAGکه پوشش راداری وفرکانس
جنوب کشورتا تنگه هرمز را دربر میگیرد.
احداث پارکینگ پرواز و راه های ارتباطی
باند پروازی
اختصاص سیستم مخابرات هواپیمایی
 – AFTNموتور ژنراتور برق اضطراری –
تلمبه خانه تامین آب قسمت های مختلف
فرودگاه – بسترهای ارتباطی واینترنتی
احداث ایستگاه آتش نشانی واختصاص
تجهیزات وخودروهای عملیاتی در راستای

تامین ایمنی وهدایت زمینی هواپیما
استقرار واحد سوخت رسانی به منظور
تامین سوخت هواپیما
استقرار نهادها و ارگان های خدماتی و
امنیتی مانند گمرک – دفتر صدور روادید
– بانک باجه ارزی – نهاد ریاست جمهوری
– سپاه حفاظت هواپیمایی وپلیس فرودگاه
بمنظور ارائه خدمات و تامین ایمنی پروازها
و مسافرین
احداث پارکینگ مسقف خودرو مسافری واداری
احداث ساختمان فنی وانبار با تمام
تجهیزات تاسیساتی
احداث و تجهیز ساختمان (cctvدوربین
های مداربسته)
احداث ایستگاه هواشناسی

افتتاح چند طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر  25میلیارد ریال در بخش بنارویه
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی معاونت استانداری و فرمانداری
ویژه الرستان؛ بمناسبت دهه مبارک فجر،
با حضور جلیل حسنی معاون استاندار و
فرماندار ویژه الرستان ،احسان طاهری
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری،
حجت االسالم روانبخش امام جمعه،
احمد علمدار بخشدار بنارویه و جمعی
از مسئولین و قشرهای مختلف مردم،
چندین طرح عمرانی ،درمانی و زیربنایی
در بخش بنارویه الرستان افتتاح و یا
ساخت آن آغاز شد.
بهره برداری از یک دستگاه  OPGدر
درمانگاه بنارویه با اعتباری بالغ بر 2

میلیارد ریال جهت عکسبرداری از دهان
و دندان و فک بیماران،کانون سالمت
محله ای بنارویه ،ساختمان اداره برق
بنارویه در زمینی به مساحت  2700متر
مربع با زیربنای 210متر مربع با اعتباری
بالغ بر  4میلیارد و  800میلیون ریال،
نصب  ۶دستگاه پست هوایی با اعتبار 4
میلیارد و  150میلیون ریال ،بهرهبرداری
از طرح افزایش قدرت چهار دستگاه
ترانسفورماتور با اعتبار  3میلیارد و 600
میلیون ریال و طرح روشنایی معابر
روستای شرفویه با اعتبار  520میلیون
ریال از مهمترین طرح های افتتاح شده
در بخش بنارویه بود.

پیش از این نیز کلنگ آغاز ساخت پارک
کوهپایه ای اتحاد روستای الغران بخش
بنارویه با حضور فرماندار ویژه الرستان به
زمین زده شد.
این پارک قرار است در زمین به مساحت

 :::...خاطرات انقالب ...:::

از مجسمه شاه تا ناپاکدامن و هلی کوپتر باالسر”

در ایام دهه فجر و چهل سالگی
انقالب اسالمی و به منظور پاسداشت
و گرامیداشت خاطرات آن زمان ،سعی
کردیم تا گپ و گفت هایی هر چند
کوتاه با برخی از افراد تاثیرگذار انقالب
اسالمی در الرستان را ترتیب دهیم.
اگرچه کم و کاستی در این زمینه
وجود داشته و ناگفته های فراوانی
هنوز باقیمانده است،اما در فرصت
کم و بضاعت محدود به نظر می رسد
نکات و خاطراتی خواندنی از مصاحبه
ها استخراج گردیده است .با هم اولین
مصاحبه را که با آقای منصور راست پور
ترتیب داده شده در ادامه می خوانیم.
البته جنس این مصاحبه به خواسته
خودشان از فرم سوال و جوابی به
مطالب موضوعی تغییر یافته است.

منصور راستپور متولد  ۱۳۳۹فرهنگی
بازنشسته سن در زمان انقالب ۱۸سال

در واقع جرقه انقالب در ایران از سال
 ۱۳۵۶با دو اتفاق شروع شد .اول فوت
شهادت گونه سیدمصطفی خمینی
فرزند ارشد امام خمینی(ره) در عراق و
دوم چاپ مقاله ای توهین آمیز به مقام
امام خمینی(ره) توسط رژیم پهلوی در
روزنامه اطالعات آن زمان بود که در پی
این اتفاق روحانیون قم حوزه را تعطیل
و تظاهرات نمودند .رژیم شاه با مقابله
با این راهپیمایی و شهادت تعدادی از
روحانیون موجب شد که مردم تبریز
در چهلم شهدا تظاهرات کنند و باز هم
تعدادی از مردم به شهادت رسیدند.
در واقع از اینجا چهلم ها تکرار شد و
تظاهرات در شهرهای مختلف برگزار
گردید تا جایی که این اتفاقات به
شهرهای کوچک مانند الر نیز کشیده
شد .اولین شعاری که علیه رژیم در الر
نوشته شده بود چند روز قبل از چهلم
مردم تبریز در سال  ۱۳۵۶بود که بر
روی دیوار حسینیه اعظم شبانه ،مردم
را به تظاهرات علیه رژیم به مناسبت
چهلم مردم تبریز دعوت کرده بودند.
صبح عمال رژیم دستور پاک کردن
نوشته را داد نداما خادم حسینیه در
ایتدا وقتی با گچ سعی بر حذف نوشته
داشت گچ باعث شده بود که شعار

چهار و نیم هکتار با اعتباری بالغ بر 10
میلیارد ریال تا یک سال آینده احداث شود.
فرماندار ویژه الرستان ،همچنین از
بازارچه صنایع دستی ،غذایی و بومی
بانوان شهر بنارویه نیز بازدید نمود.

(قسمت اول)

بهتر معلوم شود .در ادامه اما افراد
اطالعات آن زمان باالخره نوشته را
محو نمودند.

من اولین بار شعار مرگ بر شاه و استقالل
و آزادی را در شیراز پس از سخنرانی
شهید آیت اهلل دستغیب شنیدم .در

ادامه نیز البته صدای انقالب به الر
آمد و رهبری آن نیز بر عهده حضرت
آیت اهلل حاج سیدعبدالعلی آیت
اللهی(ره) و حضرت ایت اهلل موسوی
الری(ره) بود .روحانیت مبارزی مانند
حجت االسالم نسابه نیز با سخنرانیهای
خود روشنگریها را انجام میدادند.
البته عده ای از دانشجویان الری
که در شیراز و تهران در حال درس
خواندن بودند نیز با آوردن اطالعیه
های امام به جو انقالب در الر کمک
مینمودند .همچنین اطالعیه های صادر

شده توسط حضرت امام از پاریس
بوسیله تلفن به دست افراد مبارزی
مانند مرحوم حاج یوسف عسکری زاده
می رسید و مخفیانه چاپ می شد و در
مساجد و راهپیمائیها به دست مردم می
رسید .محل تجمع انقالبیون آن زمان
صبحها منزل آقای بزرگ بود و شبها
در حسینیه حاج تقی و مسجدجامع
بیشتر صورت می گرفت.

یکی از روزها مردم و انقالبیون تصمیم
گرفتد مانند شهرهای دیگر علیه رژیم
راهپیمایی نمایند .حضرت آقا نیز بعنوان
سردمدار راهپیمایی جلو آمدند .در آغاز
راهپیمایی حدود صدنفر بودیم .از کوچه
منزل آقا به طرف خیابان که آمدیم مردم
دیدند حضرت آقا جلو هستند به مرور به
جمعیت اضافه شدند .حدود صدمتری
شعار داده بودیم که در مقابل آب انبار
سبزکوه ( بانک مسکن فعلی) متوجه
شدیم عده ای نیروی شهربانی از فلکه
مدرس به طرف ما می آیند .روبروی
منزل آقا مجتبی نیروهای شهربانی از
ماشین پیاده شدند و حالت تیراندازی
به خود گرفتند .رئیس شهربانی آن
زمان به نام پاکدامن و یکنفر دیگر جلو
راهپیمایی آمدند و دستور متفرق شدن
را دادند .مردم اعتنا نکردند و چند قدم
دیگر برداشتند و شعار دادند .سرهنگ
پاکدامن دست کرد کلت خود را بیرون

بیاورد که از دستش افتاد و عصبانی
شد  .به تیراندازی هوایی پرداخت.
همراه او نیز ،یک نارنجک دودزا به
طرف جمعیت پرتاپ کرد که عمل
نکرد و دوباره مردم نارنجک را به سمت
خودشان انداختند که دود بلند شد.
با این اتفاقات نیروهای ژاندارم نیز به
تیراندازی هوایی پرداختند .افرادی که
سمت قلعه اژدها پیکر خانه داشتند از
ترس ،داد میزدند که آقا را کشتند اما
من و چند نفر دیگر که دور حضرت آقا
بودیم ایشان را تا منزل رساندیم .بعد
از ورود به منزل آقا ،ایشان به باالی
تاالر رفته و سخنرانی کوتاهی کردند و
گفتند که من این ناپاکدامن را از اول
می شناختم .پس از این اتفاقات ما از
درب پشت منزل آقا متفرق شدیم .
از آنجا که ما در آن زمان دانش آموز
بودیم زمانی که افرادی چند سنگ
به داخل مدارس می انداختند ما
نیز مدرسه را تعطیل کرده و به صف
راهپیمایی و تظاهرات ملحق می شدیم.
برخی مردم و مغازه داران نیز به این
هاملحق می شدند اما بیشتر تظاهرات
توسط جوانان و نوجوانان مبارز در الر
صورت می گرفت.
در روز  ۱۴دیماه سال  ۵۷الرستان،
سه شهید را به انقالب تقدیم کرد .در
این روز عده ای از جوانان در پی حادثه
ای که شب قبل آن اتفاق افتاده بود
و یکی از نیروهای ژاندارمری به امام
خمینی(ره) و انقالب توهین نموده
بود سعی بر تنبیه این فرد داشتند
و به سمت خانه او حرکت کردند.

وقتی نیروی ژاندارمری فهمید که عده
ای قصد تنبیه او را دارند شروع به
تیراندازی نمود .صدای تیراندازی که
بلند شد مردم مغازه ها را تعطیل کرده
و تجمع نمودند .همچنین نیروهای
ژاندارمری از سمت خیابان گردان به
سمت پل نه تا و مدرسه پیام زینب
آمدند ..ژاندارم نامبرده از پشت منزل
خود به مردم تیراندازی می نمود.

شهید محمدعلی طاهری برای اینکه
تیراندازی او را متوقف کند به سمت
پشت بام رفته بود که با تیری به
شهادت رسید .بقیه ژاندارم ها نیز در
ابتدا تیراندازی هوایی می کردند و
سپس شروع به تیراندازی به طرف
مردم نمودند .شهید رستگار در آن روز
روبروی نانوایی جاوید(محمدرضا) که
هنوز هم آن نانوایی هست به شهادت
رسید .زمانی که به محل شهادت
شهید رستگار رسیدم دیدم جسد
ایشان را ژاندارم ها برده اند که در
این لحظه فردی دست خود را به
خون این شهید آغشته کرده و بر
روی دیوار نوشته بود( خون شهید).
همچنین شهید خلیل زاده نیز روبروی
لبنیاتی نظر به شهادت رسید .پس از
این واقعه راهپیمایی ها و تظاهرات
در الر گسترش یافت .فردای روز
شهادت این سه شهید در تشییع آنها
تظاهرات عظیمی که تعداد از مردم
اسلحه به دست داشتند ،رخ داد که به
دلیل حساسیت موضوع توسط نیروی
انتظامی هلی کوپترهایی باالی سر
مردم در حال پرواز بود.

ادامه دارد...

