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محتاجی:برای پردیس دانشگاه علوم پزشکی
الرستان کد اعتباری تعریف شود

3

 ۱۲پروژه مهم بهداشت و درمان
بنیاد نیک اندیشان هاشمی در الرستان

2

2

افتتاح بخش  ICUبیمارستان نبی اکرم (ص) خنج
و بازدید از بیمارستان خیرساز اوز توسط وزیر
بهداشت

قابل توجه مسئولین
بزرگترین سد الرستان با  ۷۰سال قدمت ،الیروبی
نشده است

بهره برداری از چند طرح بهداشتی و درمانی

2

پاسداشت مردم
الرستان از سپاه
پاسداران

با حضور وزیر بهداشت در الرستان

مسئوالن وعده های
وزیر بهداشت را
پیگیری کنند

وزير بهداشت در اين جلسه دو قول داد كه ضرورت دارد مسئولين
به جد پيگيري نمايند

 -1يکي از راه هاي ارتقا و ايجاد يک دانشگاه که در تقاضاهاي
مسئولين الرستان بود ايجاد زيرساخت هاي الزم در منطقه است،
تصريح کرد :اين قول را مي دهيم که در اولين جلسه بحث افزايش
دانشکده هاي موجود در الرستان را عملي کنيم تا زيرساخت هاي
ارتقاء دانشکده علوم پزشکي الرستان فراهم شود.
-2در اولين جلسه شوراي معاونين وزارتخانه تخصيص
 10ميليارد تومان هزينه انشعابات پرديس دانشگاه علوم
پزشكي الرستان ابالغ خواهد شد

نشنال اینترست:
ایران بزرگترین
زرادخانه موشکی
منطقه را دارد

حرکت انقالبی مردم
سودان
یک گام به جلو

2

3

3

کمک  ۷۰۰میلیونی
مردم الرستان
از طریق کمیته امداد
به سیل زدگان

صفحه 8

8

آگهی مزایده فروش واحدهای تجاری

رديف

شماره
واحد

كاربري

مساحت هر
باب متر مربع

قيمتهرمترمربع
(ريال)

قيمت هر باب
(ريال)

سپرده واريزي
(ريال)

1

6

تجاری

28

90/000/000

2/520/000/000

126/000/000

شهر قديم
بازار جنب شهرك بوستان

2

7

تجاری

28/5

94/500/000

2/693/250/000

134/662/500

شهر قديم
بازار جنب شهرك بوستان

آگهی
نوبت دوم

3

13

تجاري

14/40

2/016/000/000 140/000/000

100/800/000

شهرجديد
مجتمع تفريحي تجاري نگين

آگهی
نوبت اول

نوبت چاپ اول98/01/18 :

محل ملك

توضیحات

آگهی
نوبت اول

نوبت چاپ دوم98/01/25 :

محمد رضا قنبرنژاد  -شهردار الر

ردیف

شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  95/12/18-1756و  97/5/29-654شوراي اسالمي شهر الر نسبت
به فروش واحد های تجاري از طريق مزايده به شرح زير طبق آئيننامه مالي شهرداري و شرايط زير اقدام نمايد لذا كليه
متقاضيان مي توانند پس از واريز وجه سپرده شركت در مزايده پيشنهاد مبلغ خود را به همراه فيش سپرده به دبيرخانه
شهرداري تحويل نمايند.
 -1مبلغ واريزي بابت سپرده شركت در مزايده مطابق با مبالغ مندرج در جدول ذيل مي باشد كه مي بايست فيش
مخصوص واحد درآمد اخذ و به حساب شماره  100790329766بانك شهر و يا ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر به همان
مبلغ واريز گردد.
 -2حداقل قيمت پايه فروش واحدهاي تجاري مورد نظر به ازاي هر مترمربع مطابق با مبالغ مندرج در جدول
زير مي باشد.
 -3در صورت برنده شدن و استنكاف از معامله سپرده نفرات اول تا سوم به نفع شهرداري ضبط ميگردد.
 -4شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار است و به پيشنهادات خارج از موعد مقرر يا مخدوش
ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -5زمان تحويل واحدهاي تجاري از تاريخ اعالم برنده توسط شهرداري به مدت شش ماه است (.مربوط به واحدهاي
تجاري بازار جنب شهرك بوستان)
-6كليه هزينه هاي آگهي ،كارشناسي و غيره كه در اثر مزايده حادث گردد به عهده برنده مزايده خواهد بود.
 -7آخرين مهلت شركت در مزايده پايان وقت اداري 98/02 /03و تاريخ بازگشايي پاكتها مورخه  98/02/04است.

استان

شهرستان

نشانی

الرستان

الرستان شهر جدید،
بزرگراه دکتر دادمان
روبروی بیمارستان امام رضا
مجتمع سینا طبقه اول

قدرالسهم

الرستان شهر جدید،
بزرگراه دکتر دادمان
روبروی بیمارستان امام رضا
مجتمع سینا طبقه دوم

قدرالسهم

عرصه

1
فارس
2

مساحت(مترمربع)

الرستان

نوع کاربری

اعیان

مبلغ پایه به ازای
هر متر (ریال)
(نقدی)

مبلغ سپرده (ریال)

شرایط
پرداخت
غیرنقدی

 %30نقد
187/87

تجاری

39،300،000

 370،000،000الباقی در
اقساط
حداکثر

76/04

مسکونی

23،340،000

89،000،000

 12ماهه
با %15
کارمزد

متقاضیان می توانند از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی  http://sinainsurance.comیا مراجعه حضوری به آدرس
فوق ضمن دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده با هماهنگی قبلی با شماره تلفن071 - 52249282 -4 :اقدام به
بازدید ملک و دریافت اطالعات تکمیلی نمایند.
نحوه و شرایط شرکت در مزایده:
 -1تکمیل ،امضاء و ارسال فرم شرکت در مزایده.
 -2تودیع سپرده شرکت در مزایده با قید ملک مورد تقاضا.
 -3ارسال و یا تحویل فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده و پیشنهاد قیمت طبق فرم شرایط مزایده در پاکت های جداگانه حداکثر تا
تاریخ  1398/02/05به آدرس الرستان -شهر جدید -بزرگراه دکتر دادمان -روبروی بیمارستان امام رضا بیمه سینا ارسال نمایند.
 -4پیشنهادات واصله در تاریخ  1398/02/10در جلسه کمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.
 -5اولویت با متقاضیانی است که پیشنهاد تسویه نقدی ارائه نمایند.

ص

نقاط حادثه خیز وقوع سیل احتمالی شناسایی شود
مسئوالن وعده های وزیر بهداشت را پیگیری کنند

به گزارش میالد الرستان ،حجت
االسالم و المسلمین سیدمختار
موسوی خرم در آئین عبادی
سیاسی نماز جمعه این هفته شهر
الر با اشاره به بیانات اخیر رهبر
معظم انقالب و محکوم کردن اقدام
امریکا در تروریستی خواندن سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،اظهار
داشت :این نشان دهنده حضور
پاسداران در خط مقدم مقابله با
دشمن خصوصا آمریکاست.
وی با بیان اینکه علت اصلی
خصومت آمریکا با سپاه پاسدارن،
پیشگامی آنان در دفاع از کشور و
اسالم است ،افزود :سپاه در مقابله با
دشمن در مرزها و هزاران کیلومتر
آن طرف تر و همچنین مقابله
سیاسی با دشمن پیشقدم است.
امام جمعه الر ،با اذعان به اینکه
طرح تروریست نامیدن سپاه
پاسداران انقالب اسالمی از سال
 ۲۰۰۱روی میز روسای جمهور
آمریکا بوده است ،تصریح کرد:
هدف فوری رئیس جمهور احمق
امریکا ،کمک به نخست وزیر رژیم
جعلی اسرائیل پیش از انتخابات و
پیروزی «نتانیاهو» اعالم شده است.

این استاد حوزه و دانشگاه،
شکست آمریکا در جبهه های
مختلف از ایران با محوریت سپاه
پاسداران را یکی دیگر از دالئل
آمریکا در روی آوردن به جنگ
های روانی دانست و خاطر نشان
کرد :آنان به دنبال آن هستند تا
نشان دهند عامل همه مشکالت
در ایران سپاه پاسداران است و
این در حالی است که ملت ایران

به خوبی می داند که سپاه جایگاه
مهمی در کشور دارد.
حجت االسالم موسوی ،سپاه
پاسداران را فرزندان ملت برشمرد
و تأکید کرد :همه ملت ایران در
برابر دشمن یکی هستند.
وی با بیان اینکه باید در مقابل
منافع آمریکا در منطقه غرب آسیا
برنامه داشت و آن را با خطر روبه
رو کرد ،گفت :باید با نشان دادن
عکس العمل مناسب ،آمریکایی ها
را نسبت به اعمال ناصواب آگاه کرد.
امام جمعه الر ،با اشاره به اینکه
آمریکایی ها عامل بسیاری از
شکست های خود را پاسدارن
می دانند ،تصریح کرد :شکست
در انواع فتنه ها در داخل ایران،
کودتاهای ناکام ،عبور از ایران از
تحریم ها ،تکمیل پروژه های نفتی
و گازی در پارس جنوبی ،تأمین
امنیت داخلی ،شکست در تجزیه
کشورهای سوریه و عراق ،ناکامی
در به قدرت رساندن تروریستها در
کشورهای منطقه و غیره از جمله
دالئل اقتدار سپاه پاسداران در
برابر آمریکاست.
این مسئول با تأکید بر اینکه
رئیس جمهور امریکا باید از
عصبانیت و عقده نسبت به سپاه
پاسداران بمیرد و هیچ غلطی
نمی تواند بکند ،ادامه داد :آمریکا
در زمان «اوباما» اعتراف کرد که
«القاعده» در افغانستان توسط انها
ایجاد شده است.
وی با تأکید بر اینکه آمریکا در
زمینه تروریسم پرونده سیاهی
دارد ،گفت« :ترامپ» در زمان

تبلیغات انتخابات اعالم کرد که
«داعش» توسط «اوباما» ساخته
شده است و در سال ۲۰۱۴
ترامپ اعالم کرد که به دنبال
حذف داعش نیست بلکه می
خواهد آن را مدیریت کند.
حجت االسالم موسوی ،با برشمردن
اقدامات آمریکا در ترویج تروریسم
در نقاط مختلف دنیا از جمله جنگ
و تجزیه در یوگسالوی ،افغانستان،
حمله اتمی به ژاپن ،حمله به
هواپیمای مسافربری ایران ،جنایت
در زندان ابوغریب عراق ،حمایت و
آموزش ابوبکر البغدادی ،حمایت
از منافقین و کشتار  ۱۷هزار نفر
در ایران و غیره یادآور شد :برخی
مسئوالن نباید فریب خوش رقصی
های دولتمردان آمریکایی را
بخورند.
امام جمعه الر ،با گرامیداشت
میالد حضرت علی اکبر(ع) و
روز جوان ،تصریح کرد :جای یک
مراسم به عنوان روز جوان در
مراسم های شهر الر خالی است
و مسئوالن به فکر باشند.
وی با گرامیداشت روز ارتش و
نیروی زمینی برای انان آرزوی

موفقیت کرد.
حجت االسالم موسوی ،ضمن
همدردی با سیل زدگان در
غرب و جنوب کشور ،از مسئوالن
الرستان خواست تا با شناسایی
نقاط حادثه خیز ،نسبت به
جلوگیری از وقوع سیل احتمالی
اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند.
امام جمعه الر ،با تأکید بر ایجاد
تعامل و همفکری بین ادارات
برای رفع مشکالت ،افزود :انتظار
می رود با برگزاری نشست های
مختلف بین مسئوالن و نهادهای
مختلف نسبت به حل معضالت و
کمبودها تالش کرد.
وی با اشاره به سفر اخیر وزیر
بهداشت به الرستان از مسئوالن
دولتی خواست تا نسبت به
پیگیری مشکالت و همچنین
تحقق وعده های مطرح شده
از مقامات اهتمام جدی داشته
باشند ،اضافه کرد :وزیر بهداشت
مبلغ  ۱۰میلیارد تومان به پروژه
خیرساز پردیس دانشگاه علوم
پزشکی اختصاص دادند که انتظار
می رود با پیگیری مسئوالن این
مهم تحقق یابد.

قابل توجه مسئولین

بزرگترین سد الرستان با  ۷۰سال قدمت ،الیروبی نشده است
به گزارش میالد الرستان ،در الرستان۲۳ ،سد
مورد شناسایی قرار گرفته است که قطعاً تعداد
آنها بیشتر است.
بزرگترین سد الرستان سد کونذ الر می باشد
که در معرض نابودی و خطر است.
این سد با همت حضرت آیت اهلل سید علی
اصغر موسوی (ره) در سال  ۱۳۲۷شمسی
توسط استادان ماهر تبریزی و کارگران الری
و گراشی در ضلع غربی صحرای دشتو و ضلع
جنوب غربی صحرای اناغ احداث گردید .بلندی
سد ۴۵متر ،طول آن  ۱۱۰متر ،عرض آن در
باالترین قسمت سه متر و درپایین ترین قسمت
۸متر است.
جهت اطالع مسئولین و مردم ،از بدو احداث این
سد تا کنون که نزدیک به ۷۰سال می گذرد

الیروبی در آن صورت نگرفته است .آب سد
مذکور طی ۷۰سال سه بار سرریز شده و
به اعتقاد عده ای اگر این سد نبود قطعا شهر
الر بخصوص شهر قدیم توسط سیالب آسیب
جدی می دید.

لذا همت مسئولین را می طلبد که بعد از
خشک شدن سد ،الیروبی فنی آن صورت
گرفته و مسائل فنی -مهندسی آن مورد توجه
قرار گیرد.
صمد کامجو

بررسی مسائل و مشکالت جاری تامین سوخت بخش جویم
به گزارش گروه شهروند خبرنگار میالد
الرستان از جویم ،طی دیدار روسای
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
و انبار نفت الرستان با بخشدار جویم،
مسائل و مشکالت پیرامون تامین
سوخت بخش جویم مورد بررسی قرار
گرفت.
در ابتدا داود شفیعی بخشدار جویم  ،با
اشاره به فرایند پیچیده توزیع سوخت
اظهار کرد :وضع اقتصادی مردم به گونه
ای است که دوست نداریم در خصوص کمبود
نفت مشکلی داشته باشند و به جهت اینکه
در سال  ۹۷بارش ها بیش از سال  ۹۶بود و
دو شاخص مهم کاهش دما و افزایش بارندگی
باعث شد تا اواخر سال با کمبود نفت مواجه
شویم که بحمداهلل با همکاری شوراهای شهر
و روستا که کمبودها را اطالع رسانی نمودند
و همچنین تشکیل جلسات در فرمانداری
تعامل خوبی جهت رفع این مشکل برقرار شد.
مسعود حسنیان ،رئیس شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی الرستان نیز ضمن تشکر
از تعامل خوب بخشداری و شورای اسالمی
شهر به جهت ارائه گزارش کمبودهای سوخت

افزود :اگر همکاری این عزیزان نباشد ،اداره
گستردگی شهر و بخش در راستای رفع
مشکالت به تنهایی میسر نخواهد بود.
وی در ادامه تصریح کرد :سال گذشته،
میانگین رشد بنزین  ۱۰درصد ،نفت
گاز(گازوئیل) ۱۴درصد ،نفت سفید  ۱درصد
بوده که مقایسه سال  ۹۷نسبت به سال  ۹۶می
باشد و همچنین میانگین ساالنه یک درصد و
اسفندماه به تنهایی  ۱۰۱درصد رشد داشتیم
که این رشد  ۱۰۱درصدی در اسفندماه ۹۷
نسبت به سال  ۹۶به جهت تغییرات دمایی
بوده که باعث شد در جویم نسبت به سال ۹۶
دو برابر سوخت توزیع نماییم،تخلفات جایگاه

های سوخت در بخش جویم نیز به
جهت کنترل مسئولین بسیار پایین
بوده و این اطمینان را به مردم می
دهیم که کیفیت ایده آل می باشد.
حسنیان ،همچنین نسبت به
جداسازی بخش فروش نفت
سفید و نفت گاز(گازوئیل) جهت
کشاورزی از جایگاه تاکید نمود که
بایستی این دو بخش تفکیک گردد
و اقدام دیگر دولت الکترونیک این
است که کاالبرگ های کاغذی لغو گردد و به
جای آن مردم می توانند در سامانه تجارت
آسان به منظور تامین سوخت ثبت نام نمایند
که این کار خود به منزله جلوگیری از قاچاق
سوخت و برخورد با عاملین توزیع غیر مجاز
خواهد بود و تاکید ما این است که مردم از
هم اکنون در سامانه تجارت آسان ثبت نام
نمایند تا در نیمه دوم سال با مشکل سوخت
مواجه نشوند چرا که به احتمال قوی از اوایل
مهر  ۹۸کاالبرگ نفت سفید لغو و توزیع
الکترونیک صورت پذیرد.
خبرنگار :آرزو جهان پیما

اجتماع سه هزارنفری مردم بیرم درجشن میالد سه پرچمدار کربال
به گزارش گروه شهروند خبرنگار
میالد الرستان از بیرم ،این مراسم
که به همت هیئت فرهنگی مذهبی
مهدیه بیرم و پایگاه مقاومت شهید
جعفری برگزار شده بود ،متشکل
از برنامه های متعدد فرهنگی و
مذهبی بود که به فرصتی برای
ارادت ورزی مردم این شهر
به ساحت سه علمدار عشق و
پرچمداران کربال (امام حسین (ع)
،حضرت ابوالفضل وامام سجاد (ع) )

تبدیل شد.
این مراسم با حضور علی
ضیا(مجری) ،سپندامیر سلیمانی
(بازیگر)،خلیل دشت (استندآپ
کمدی)،رضا نظری (استندآپ
کمدی)  ،حاج اقا ترکاشوند
،جعفرپور نماینده مردم درمجلس
شورای اسالمی و… برگزار شد.
در میان برنامه ،خطبه عقد یک زوج
جوان ،اهل روستای ابکنه خوانده شد.

پاسداشت مردم الرستان از سپاه پاسداران
به گزارش میالد
الرستان ،در پی
تروریست خواندن
پاسداران سپاه
انقالب اسالمی از
سوی «ترامپ»
رئیس جمهور
آمریکا ،همزمان
با مردم سراسر ایران اسالمی ،مردم همیشه
در صحنه و والیتمدار الرستان پس از آئین
عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته شهر الر
به راهپیمایی پرداختند.
این مراسم که از مسجد جامع تا میدان شهید
مدرس شهر الر ادامه داشت ،حاضران با در

داشتن
دست
پال کا ر د ها ی
منقش به آرم
مقدس سپاه ،با
شعار
سردادن
های «مرگ بر
آمریکا»« ،مرگ
اسرائیل»،
بر
«مرگ بر آل سعود خائن» و «سپاه قدس
ایران ،خار چشم آمریکا» انزجار خود را از این
اهانت اعالم داشتند.
در پایان این راهپیمایی بیانیه ای در
محکومیت این ادعا از سوی یکی از پاسداران
سپاه ناحیه الرستان قرائت شد.

افتتاح بخش  ICUبیمارستان نبی اکرم (ص) خنج و

بازدید از بیمارستان خیرساز اوز توسط وزیر بهداشت
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حوادث و کشفیات ::::::::::::::::::::::::::::::

سرعت زیاد خودروی
پژو ،دو جوان را به کام
مرگ کشاند

به گزارش میالدالرستان به نقل از کانال
خبری آتش نشانی الر ،در پی اعالم خبر
واژگونی یک دستگاه خودروی پژو  ۴۰۵در
محور الر  -گراش (روبروی نیروی هوایی)
تیم نجات آتش نشانی الرستان سریعا به
محل حادثه اعزام شد.
در این حادثه ،خودروی پژو بعلت سرعت زیاد
و عدم تسلط راننده در کنترل خودرو  ،واژگون
شد که طی آن دو نفر از سرنشینان در دم
جان باختند و دو نفر دیگر نیز مصدوم شدند.
آتش نشانان پس از ایمن سازی محیط حادثه
و خودرو  ،به عملیات خاتمه دادند.
::::::::::::::::::::::::::::::::::

کشف  ۱۳راس احشام
قاچاق در یک پژو!!

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی دانشکده علوم پزشکی الرستان ،دکتر
نمکی در ابتدای ورود خود به خنج بخش
 ICUبیمارستان نبی اکرم (ص) شهرستان
خنج را افتتاح نمود.
ساخت بخش  ICUبیمارستان نبی اکرم(ص)
خنج با زیربنای  ۴۳۰متر مربع به همت خیر
ایرج منصوری به یادمان مرحوم ابوالحسن
منصوری در سال  ۹۶آغاز و در سال  ۹۷به
پایان رسید.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
ادامه حضور خود در منطقه الرستان در

معیت مسئوالن منطقه از میزان پیشرفت و
روند ساخت بیمارستان خیرساز راهپیما اوز
بازدید نمود.
در این دیدار ،همچنین جعفرپور نماینده
مردم در مجلس شورای اسالمی ،کریمی
رئیس دانشکده علوم پزشکی الرستان و خیر
پروژه حضور داشتند.
همچنین جان بابایی ،معاون درمان وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز از بخش
های مختلف بیمارستان امیدوار اوز با همراهی
اکبرزاده ،معاون درمان دانشکده علوم پزشکی
الرستان بازدید نمود.

برگزاری همایش تجلیل از
خدمات دکتر جمشید جعفرپور در خنج
به گزارش میالد
الرستان به نقل
از روابط عمومی
دفتر نماینده
مردم الرستان،
خنج و گراش
مجلس
در
شورای اسالمی،
با دعوت امام
جمعه و شوراي شهر خنج از دكتر جعفرپور
نماينده مردم شريف الرستان ،خنج و
گراش تجليل بعمل آمد.
در اين نشست كه با حضور معتمدين
شهرستان هاي الرستان و خنج ،مسئولين
ادارات و اعضاي شوراي تامين شهرستان
خنج برگزار شد ابتدا شهرام جليلي
سخنگوي شورا از هماهنگي و همدلي
دستگاه هاي نظارتي و اجرايي و نهادهاي
نظامي و انتظامي و نهادهاي مردمي تجليل
كرد و عامل توسعه و تعالي شهرستان در
 ٦ساله اخير را همين وحدت و هماهنگي
دانست.
وي با توجه به حل و فصل نهايي قضيه
زمين هاي معروف به  ٥٠٠هكتاري شهر
خنج از عبداهلل محمدي ،قاضي كميسيون
ماده واحده و پيگيري هاي مصرانه و
مجدانه دكتر جعفر پور و همچنين عباسي،
فرماندار شهرستان و مدير كل منابع طبيعي

فارس
استان
و رييس اداره
منابع طبيعي
شهرستان خنج
تشكر و قدرداني
كرد.
شيخ عبدالصمد
ابونجمي ،امام
جمعه نيز در
بياناتي وحدت موجود بين دستگاه هاي
اجرايي را ستود و از تالش و پيگيري هاي
نماينده مردم قدرداني نمود.
در ادامه ،غفوري رييس آموزش و پرورش
نيز از حمايت هاي دكتر جعفرپور در بازپس
گيري زمين اردوگاه آموزش و پرورش و
كمك به تامين اعتبار براي ساخت چندين
مدرسه در شهرستان تشكر نمود.
دكتر احمدي آزاد ،سرپرست شبكه بهداشت
و درمان نيز پس ارائه گزارشي در قالب فيلم
كوتاه از دستاوردهاي بهداشتي -درماني
از آغاز فعاليت دكتر جعفرپور در كسوت
نمايندگي مردم ياد كرد.
در پايان جلسه ،نماينده مردم ضمن تشكر
و قدرداني از برگزاركنندگان اين جلسه
گزارش مختصري از اقدامات انجام شده از
جمله درج نام بيمارستان  ١٣٠تخت خوابي
خنج در جداول بودجه دولت ارائه دادند.

به گزارش میالدالرستان به نقل از برنا
،سرهنگ داود امجدی ،اظهار داشت :ماموران
انتظامی پاسگاه چهاربرکه هنگام گشت زنی
در محورهای مواصالتی در یک عملیات
ضربتی به یک دستگاه پژو  ۴۰۵حامل احشام
مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی با بیان اینکه پس از طی مسافتی تعقیب
و گریز ،ماموران موفق به توقیف خودرو شدند،
تصریح کرد :در بررسی های انجام گرفته
مشخص شد این سواری حامل  ۱۳راس
احشام فاقد مجوز بهداشتی و قانونی می باشد.
فرمانده انتظامی الرستان ،با بیان اینکه
ارزش این دام های قاچاق و فاقد مجوز بر
اساس نظر کارشناسان۵۰۰ ،میلیون ریال
برآورد شده است ،افزود :در این راستا یک
نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی
تحویل مراجع قضائی شد.
::::::::::::::::::::::::::::::::::

مرگ کودک  ۵ساله
در تصادف محور اوز-خنج

به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری
صدا و سیما ،رئیس پلیس راه جنوب استان،
گفت :بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو ۲۰۶
در محور اوز به خنج سرنشین  ۵ساله خودرو
در دم فوت کرد و راننده نیز مجروح و به
بیمارستان منتقل شد.
سرهنگ حمداهلل هوشمندی علت این حادثه
را تخطی از سرعت مطمئنه از جانب راننده
اعالم کرد.
::::::::::::::::::::::::::::::::::

کشف  97کیلوگرم
حشیش در الرستان

به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری
صدا و سیما ،فرمانده انتظامی الرستان
گفت :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر
این شهرستان ،هنگام کنترل خودروهای
عبوری در محورالرستان -جهرم ،به خودرو
پیکان مشکوک و آن را متوقف کردند.
سرهنگ داود امجدی گفت :در بازرسی از
این خودرو ۹۷ ،کیلو گرم مواد مخدر از نوع
حشیش کشف و یک قاچاقچی دستگیر شد

نمایشگاه آثار
استاد عباس زاده
در هنرسرای شهروند الر

ایجاد اشتغال برای  ۳۱۰نفر از مددجویان کمیته
امداد الرستان
هوشنگ دالور ،در گفت و گو با میالد
الرستان ،با بیان اینکه در سال  ۹۷تعداد ۱۶۱
طرح اشتغالزايي در سطح الرستان اجرا و
برای  ۳۱۰نفر شغل به صورت مستقيم ایجاد
شد ،اظهار داشت :برای ایجاد این مشاغل ٤٨
ميليارد ريال تسهيالت اختصاص یافته است.
وی درخصوص اهم شغل های ایجاد شده،
افزود :مهمترین این مشاغل شامل فعالیت
های دانش بنيان مثل پرورش جلبك خوراكي،
كشت الوئه ورا و جلبك در شهرستان الرستان
است.
مدیر کمیته امداد الرستان  ،از پرداخت
١٩ميليارد ريال وام قرض الحسنه در قالب
صندوق امداد واليت به مددجویان خبر داد
و تصریح کرد :این تسهیالت با سپرده گذاري
حدود  ٨ميليارد ريالي خيرين در اين صندوق
پرداخت شده است.
این مسئول از کمک  ۳میلیارد ریالی مردم

در جشن نيكوكاري اشاره کرد و ادامه داد :از
مبلغ فوق یک هزار و  ۶۰۰كارت هديه اهداي
خيرين در قالب طرح  ١٣٩٨لبخند بوده است.
وی اضافه کرد :میزان كل صدقات در طی
سال گذشته ٥٣٠ ،ميليون تومان در سطح
الرستان بوده است.

به گزارش میالد الرستان ،به نقل از روابط
عمومی شهرداری الر ،نمایشگاه آثار طراحی
و نقاشی استاد باقر عباس زاده ،در محل
هنرسرای شهروند واقع در بوستان ندای
بهار(پارک حاشیه) افتتاح شد.
در این مراسم از فیلم آموزشی استاد عباس زاده
باعنوان «کارگاه طراحی  »1نیز رونمایی شد.
این نمایشگاه تا  ۲۸فرودین ماه هر روز از
ساعت  ۱۹الی  ۲۱:۳۰در محل هنرسرای
شهروند دائر خواهد بود.
ورود برای عموم عالقمندان ،آزاد است.

ص

آمریکا چطور از تروریسم علیه کشورهای رقیب استفاده میکند؟

()1

بلیکلی توضیح میدهد که آمریکا و متحدانش
در دوران جنگ سرد ،تروریسم دولتی را در
«مقیاس اقتصادی» توسعه داده و حمایت
کردند و بهانهای که برای آن میآوردند ،مهار
کمونیسم و همچنین ایجاد محیط مساعد
برای منافع شرکتهای آمریکایی در خارج از
این کشور و حفاظت از منافع سرمایهداران،
مخصوصا زمانی که دولتهای مستقل اجازه
سوءاستفاده از منابع این کشور را به واشنگتن
نمیدادند ،بود.

دولت آمریکا به ریاست «دونالد ترامپ» در
راستای خوشخدمتی به رژیم صهیونیستی
و دولتهای عربی مرتجع در منطقه ،سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ایران را یک «سازمان
تروریستی خارجی» خوانده و اعالم کرد این کار
را برای افزایش حداکثری فشارها بر تهران انجام
داده است.
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی
ایران ،نیز در واکنش به این اقدام آمریکا و
با اشاره به سابقه طوالنی فرماندهی مرکزی
نیروهای آمریکایی در غرب آسیا در حمایت از
گروههای تروریستی ،این مقر فرماندهی را در
فهرست گروههای تروریستی قرار داد.
ایاالت متحده در حالی دولت ایران را «حامی
رسمی تروریسم» میخواند که به اذعان
تحلیلگران و کارشناسان آمریکایی ،این
واشنگتن بوده که در برهههای متعددی از تاریخ
و در مناطق مختلفی از جهان به ارائه حمایت
از سازمانهای تروریستی واقعی پرداخته است.
دولت آمریکا ،مفهوم تروریسم را اینگونه تعریف
ِ
«خشونت از پیش برنامهریزی شده با
میکند:
انگیزههای سیاسی که توسط گروههای فراملی
یا ماموران مخفی ،و با هدف تاثیرگذاری بر یک
مخاطب (خاص) علیه اهداف غیرنظامی انجام
میشود» .با این حال ،هیچ اجماع بینالمللی
روی تعریف قانونی یا آکادمیک از تروریسم
وجود ندارد .کنوانسیونهای سازمان ملل نیز
نتوانستند به تعریف جامعی درباره تروریسم
دولتی یا غیردولتی برسند.
تعریف جامع بینالمللی قانونی یا آکادمیک
از مفهوم «تروریسم» وجود ندارد
«الکساندر جورج» استاد علوم سیاسی دانشگاه
استنفورد و «نوام چامسکی» فیلسوف و
نظریهپرداز آمریکایی در کتابی با نام «تروریسم
دولتهای غربی» مینویسند که کاخ سفید
در زمانهای مختلفی در تاریخ معاصر ایاالت
متحده آمریکا ،از تروریستها و سازمانهای
شبهنظامی مختلف در سراسر جهان حمایت
کرده است .واشنگتن همچنین به تعداد زیادی
از رژیمهای دیکاتوری مانند کشورهای عربی
حاشیه خلیج فارس کمک کرده تا با استفاده
از «تروریسم دولتی» مردم و مخالفان خود را
سرکوب کنند.
این دو همچنین بر حمایتهای برجسته رژیم
آمریکا از گروهها و سازمانهای تروریستی
غیردولتی در آمریکای التین ،غرب آسیا و
جنوب آفریقا تاکید کردند.
در حالی که کاخ سفید ،جمهوری اسالمی ایران
را به حمایت از تروریسم دولتی متهم میکند اما
چامسکی در سلسله تحقیقات خود که بهصورت
کتابهایی در دهه  ۱۹۷۰میالدی منتشر شد
(برای مثال کتاب اقتصاد سیاسی حقوق بشر)
تصریح میکند این خود واشنگتن است که
تروریسم دولتی را اجرا کرده و مفهوم تروریسم با
تاروپود سپهر نفوذ آمریکا در کشورهای در حال
توسعه عجین شده است .وی همچنین تاکید
میکند که افزایش تروریسم دولتی در جهان،

نتیجه سیاست خارجی ایاالت متحده است.
وی همچنین در کتابی به نام «( »۹/۱۱یازده
سپتامبر) صراحتا تاکید میکند :آمریکا
بزرگترین دولت تروریست در جهان است و به
آن نیز افتخار میکند.
این دانشمند آمریکایی با بیان اینکه واشنگتن
از تروریسم در دولتهای دستنشانده خود
حمایت میکند ،میگوید ایاالت متحده با
ارائه حمایتهای نظامی ،مالی و دیپلماتیک
به تروریستها ،کمک میکند که رژیمهای
دیکتاتوری جهان سوم در قدرت باقی بمانند،
زیرا در صورت وقوع انقالب و استقالل یافتن آن
کشورها منافع آمریکا تهدید میشود.
نوام چامسکی :آمریکا بزرگترین حامی
تروریسم دولتی در جهان است

در مقاله «ارزیابی علل تروریسم غیردولتی در
آمریکای التین» نوشته «آندرس فلدمن» آمده
است که ایاالت متحده از سال  ۱۹۸۱تا ۱۹۹۱
به مدت یک دهه ،انواع و اقسام حمایتها از
جمله تسلیحاتی ،آموزشی ،مالی و لجستیکی
را به تروریستها در نیکاراگوئه که روشهای
مختلفی را علیه دولت قانونی این کشور به کار
بردند ،ارائه کرد.
بر این اساس ،دولت آمریکا همچنین در
برهههای مختلفی از تروریستهای کوبایی که
برای براندازی دولت «فیدل کاسترو» تالش
میکردند ،حمایت کرده و به آنها نیز آموزش
نظامی و تسلیحات ارائه میداد؛ افرادی مانند
«اُرالندو بوش» و «لوئیز پوسادا کاریز» از
سرکردههای گروه موسوم به «اتحاد سازمانهای
انقالبی» که همزمان از سوی «افبیآی»
تروریستی شناخته شده و از سوی «سیا»
حمایتهای مختلفی دریافت میکردند.
البته دولتمردان و سیاسیون آمریکایی با
بهانههای مختلفی این حمایتها را توجیه یا
سعی کردند چهرهای دیگر به آن بپوشانند ،از
بهانه حرکت برخی کشورها (کوبا) به سمت
شوروی سابق و کمونیسم گرفته تا ادعای
حمایت از خواست مردم و برکناری دولت یک
کشور (ونزوئال).
پروفسور «روث بل ِیکلی» استاد علوم سیاسی و
روابط بینالملل در دانشگاه شفیلد ،طی مقالهای با
اشاره به حمایت دولتهای مختلف ایاالت متحده
از تروریستم در اقصینقاط جهان ،مینویسد
که این حمایت در برخی موارد ،به بهانه مبارزه
باقاچاق بینالمللی مواد مخدر شکل گرفت.

شکلهای مختلف تروریسم آمریکایی:
دولتی ،غیردولتی ،اقتصادی ،نظامی ،سیاسی،
فرهنگی ،اجتماعی ،مذهبی و مواد مخدر
«ویلیام اُدِم» رئیس وقت آژانس امنیت ملی
آمریکا در زمان ریاست جمهوری «رونالد ریگان»
در کتاب «هژمونی آمریکا :چگونه از آن استفاده
کرد» با اذعان به استفاده واشنگتن از تروریسم
دولتی ،مینویسد« :آنطور که خیلی از منتقدان
اشاره کردند ،تروریسم یک دشمن نیست .بلکه
یک تاکتیک است .به دلیل اینکه خود ایاالت
متحده سابقه طوالنی در حمایت از تروریستها
و استفاده از تاکتیکهای تروریستی دارد،
شعارهایی که امروز درباره جنگ با تروریسم سر
میدهد فقط آمریکا را در برابر جهانیان بهصورت
منافق و دورو نشان میدهد».
پروفسور «ریچارد فالک» استاد حقوق بینالملل
در دانشگاه پرینستون و گزارشگر ویژه سازمان
ملل در امور حقوق بشری فلسطین اشغالی
( )۲۰۰۸نیز در یکی از کتابهای خود (دو
چهره تروریسم) با بیان اینکه آمریکا ،متحدانش
و رسانههای جریان اصلی باعث مبهم شدن
ویژگیها و ابعاد تروریسم شدند تا دیدگاه
یکجانبه کشورهای جهان اول تحمیل شود،
میگوید« :اگر تروریسم ،بهعنوان اصطالحی
برای فضاحت اخالقی و قانونی بهکار رود ،پس
باید درباره خشونتی که عامدانه غیرنظامیان را
هدف میگیرد نیز استفاده شود ،خواه توسط
بازیگران دولتی انجام شود یا نیروهای متخاصم
غیردولتی».
فالک ضمن توجه به استفاده گسترده ایاالت
متحده از تروریسم دولتی برای پیشبرد مقاصد
و منافع خود در نقاط مختلف جهان ،معتقد
است حتی کسانی که اقدامات تروریستی
انجام میدهند ،میتوانند با توسل به «دفاعیه
نورمبرگ» یا مفهوم «دفاع مقابله به مثل»،
هرگونه شکایت یا انتقاد آمریکا از خودشان
را خنثی کنند .دفاع مقابله به مثل که برای
اولین بار در جریان محاکمه  ۲۲نفر از سران
آلمان نازی بعد از پایان جنگ جهانی دوم در
دادگاه نورمبرگ مطرح شد ،بر مبنای استدالل
دکترین «دستان پاک» است که میگوید« :اگر
یک طرف منازعه مرتکب جرایم معینی شود،
دستانش برای تعقیب یا مجازات اتباع طرف
مقابل به دلیل ارتکاب جرایم مشابه پاک
نیست»( .باقری )۱۳۹۷
در همین راستا ،نشریه دوهفتهنامه «نیویورک»
در مطلبی به قلم «یوناه شِ پ» به تاریخ ۷
آگوست  ،۲۰۱۸ضمن اشاره به اظهارات
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در
اعمال مجدد تحریمهای ذیل توافق هستهای
علیه جمهوری اسالمی ایران ،نوشت« :درست
است که اشاعه تسلیحاتی ،دخالت در امور
دیگر کشورها و تروریسم را میتوان در مفهوم
“فعالیتهای شرورانه” گنجاند اما در همین
زمان ،سخت است که انتظار داشته باشیم ایران
اقداماتی را متوقف کند که رقبا و دشمنانش
بهصورت روزانه و روتین همان اقدامات را انجام
میدهند».
نویسنده :گروه رصد

یک خبر چند خط تحلیل ::::::::::::::::::::::::::::::

خبر:

حرکت انقالبی مردم سودان
یک گام به جلو

درحالی که در اثر پافشاری
مردم سودان وزیر دفاع بشیر
از ریاست شورای انتقالی
نظامی استعفا کرد وبجای او
«عبد الفتاح برهان» مسئولیت
این شورا را برعهده گرفت اما
مردم مخالف حکومت البشیر
همچنان درخیابان ها حاضرند
و مطالباتشان را شعار میدهند.
تحلیل:

 بازرس کل ارتش که بجای «عوف»متصدی شورای نظامی انتقالی شده
است از دیدگاه مخالفین سودانی
همچنان یک نظامی است که
مدارج ترقی را درسایه حاکمیت
البشیر طی کرده است .او که اخیرا
و در سایه نا آرامیهای سودان به
ریاست بازرسی کل ارتش گمارده

شده است ،طی نطقی هم وعده کرد
بازداشت شدگان درجریانات اخیر
را آزاد کند و هم قانون منع آمد و
شد را لغو کرد اما نه تغییر عوف با
برهان و نه این اقدامات باعث نشد
مردم سودان خیابانها را ترک کنند
این یعنی آنکه مطالبه مردم مبنی
بر برخوردای از «حکومتی مدنی»
و نه نظامی همچنان درصدر اولویت
های ایشان قرار دارد.
 ازدیدگاه مخالفان و بویژه «مجمعاتحادیه صنفی سودان» که رهبری
ویژه حرکت جدید درسودان را
عهدار است آنچه تاکنون در سودان
اتفاق افتاده اگرچه حرکتی به جلو
محسوب میشود اما همچنان فاصله
ای معنادار بین آنچه رخداده با
مطالبه اصلی مردم وجود دارد .از
دیدگاه ایشان حتی اگر رویدادهای
این روزهای سودان را نتوان با نام
«کودتای نظامی» معرفی کرد اما

وقاحت فرانسوی

قبل از آمریکا سپاه پاسداران را ما تحریم کردیم
ژان ایو لودریان در گفتوگو با خبرنگاران
اظهار داشت :اتحادیه اروپا پیشتر ،افراد و
نهادهای وابسته به سپاه پاسداران را به
دلیل اعمال تروریستی تحریم کرده است.
وی افزود :این سازمان و همچنین افراد و
نهادهای وابسته به آن از سال  2010به
دلیل حمایتهایشان از برنامه موشکهای
بالستیک ایران به وسیله اتحادیه اروپا تحریم
شدهاند.
لودریان ،همچنین گفت :تا وقتی که ایران
به تعهداتش در قالب برجام عمل میکند به
این توافق پایبند هستیم.
متهم کردن سپاه به تروریسم در حالی
است که رژيم فرانسه بالغ بر  30سال است
سران گروهک تروریستی منافقین را پناه
داده و این گروه جنایتکار هر سال چند
نوبت در فرانسه نشست و میتینگ برگزار
میکنند.
در همین حال کاخ الیزه فرانسه با انتشار
بیانیهای اعالم کرد ،امانوئل مکرون در
گفتوگو با رئیسجمهور ایران ،خواستار
آزادی نسرین ستوده (از عناصر همکار با
محافل ضد انقالب خارجی) شده است.
طبق بیانیه الیزه ،مکرون در این گفتوگوی
تلفنی نسبت به وضعیت نسرین ستوده
وکیل زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده و
بار دیگر خواستار آزادی او شد.
شورای شهر پاریس پیش از این رأی به
اعطای تابعیت فرانسه به نسرین ستوده داده
بود.
فرانسه پیشتر نیز اقداماتی در حمایت از

ستوده انجام داده است .ماه گذشته نماینده
فرانسه در کمیسیون مقام زن ،از وی به
عنوان فعال حقوق زنان نام برد و از او
حمایت کرد.
نماینده فرانسه در کمیسیون مقام زن
اظهار کرد :ما از تمام فعاالن شجاع حقوق
زنان حمایت میکنیم به خصوص آنها که
زندگیشان در معرض خطر قرار گرفته است.
این نماینده فرانسه که نامش اعالم نشد،
گفت :نمونه این زنان ،نسرین ستوده است
که اکنون در کشورش زندانی است .امانوئل
مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم ستوده
را به عنوان مشاور برابری جنسیتی منصوب
کرد و این در حالی است که زنان در فرانسه
مورد اجحاف گسترده قرار دارند .مکرون
هم چندی پیش نامهای مبنی بر عضویت
ستوده در کمیته مشورتی برابری جنسیتی
«گروه  »7که فرانسه در سال 2019
ریاست آن را به عهده دارد ،به همسر وی
ارائه کرده بود.

نشنال اینترست:

ایران بزرگترین زرادخانه موشکی منطقه را دارد

نشنال اینترست نوشت :در حالی که آمریکا
احتماال به تهدیدهایش علیه ایران ادامه خواهد
داد ،ایران همچنان موشکهای قدرتمندتری
را توسعه میدهد .ایران به توسعه موشکهای
بالستیک دوربرد خود و پرتاب برخی از
موشکهایش با بُرد کوتاهتر ادامه داده است،
هرچند که دولت آمریکا از این کشور خواسته
بهطور کامل هرگونه سالحی را که میتواند
بهطور فرضی توانایی حمل کالهک هستهای
را داشته باشد ،کنار بگذارد.
ایران در  8سپتامبر و اول اکتبر سال 2018
موشکهای ذوالفقار ،قیام  1و فاتح 110
را به سوی کردهای معارض در کردستان
عراق پرتاب کرد .این حمالت در مجموع
گستردهترین حمالت موشکی ایران در حدود
 20سال گذشته بوده است .همچنین در حمله
اکتبر که از موشکهای ذوالفقار و قیام 1
استفاده شد ،شبه نظامیان داعش در نزدیکی
شهر مرزی ابوکمال سوریه هدف قرار گرفتند.
موشکهای فاتح  110در حمالت سپتامبر،
گروههای معارض ُکرد را در کردستان عراق
هدف قرار داد و به کشتهشدن دستکم  17تن
و مجروحشدن شماری دیگر از جمله زنان و
کودکان منجر شد.
ایران در بحبوحه تشدید تنشها با آمریکا
اقدام به پرتاب موشک کرد .در مه 2018
دولت ترامپ از توافق بینالمللی برجام خارج
شد؛ هرچند ایران به آن پایبند است.

دولت آمریکا در ایران میخواهد توسعه همه
برنامههای موشکی خود را متوقف کند اعم
از اینکه بخواهد در زمینه کالهک هستهای
فعالیت کند یا نکند .همچنین آمریکا از ایران
میخواست حمایت از حزباهلل را متوقف و از
سوریه خارج شود .اما ایران اینخواستهها را
رد کرده است.
تارنمای مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی
در واشنگتندیسی در توضیح این موضوع
میگوید :تهران از زیربناها و تخصص تقویت
موشکهای موجود خود برخوردار است.
این کشور متنوعترین و بزرگترین زرادخانه
موشکی را در خاورمیانه در اختیار دارد که
شامل هزاران موشک بالستیک کوتاه میانبرد
و موشکهای میانبرد و موشکهای کروز
میشود که میتواند مناطقی تا اسرائیل و
جنوب شرق اروپا را در تیررس قرار دهد.
ایران فاقد موشکهای بالستیک قارهپیما
است .آمریکا ،روسیه ،چین ،فرانسه و بریتانیا
از این موشکها برای انتقال کالهکهای
اتمی در سراسر جهان استفاده میکنند.
«مایکل اِلمن» کارشناس امور موشکی در
موسسه بینالمللی مطالعات راهبردی لندن
به روزنامه نیویورکتایمز گفت :تأسیسات
شاهرود به «توسعه موشکهای قارهپیما در
پنج تا  10سال آینده کمک خواهد کرد البته
اگر تهران تمایلی به توسعه این نوع موشکها
داشته باشد».

رونوشت آگهي حصر وراثت

میتوان نام «کودتای نظامیان»
را بر آن نهاد ،کودتایی که بدون
خونریزی جدی باعث دست
بدست شدن قدرت از یک شکل
نظامی به شکل دیگر آن شد.
بدیهی است اقتضای این نگاه
مطالبه «حکومتی مدنی» و وفق
قانون باشد.
 سرنوشت نامعلوم البشیر ،بقاءبرخی از مسئوالن حکومت سابق
در حکومت ،عدم انحالل حزب
سابق حاکم و سرویسهای امنیتی
و مداخالت آشکار کشورهایی
چون آمریکا ،سعودی و امارات که
البته از چشم تیز بین مخالفین

دور نمانده است مخالفین را به
این جمع بندی رسانده است که
هوشیارانه تحوالت میدانی سودان
را تعقیب کنندوالبته عرصه
راخالی نکنند.
 ابتکار جالب توجه «مجمعاتحادیه صنفی سودان» در نگاه به
مساله رهبری حرکت باعث شده
است تا مردم نسبت به رویکردها و
شعارهای ایشان استقبال ویژه ای
نشان دهند .در نگاه این جماعت
رهبری حرکت در قالبی «افقی»
تعریف میشود و اختیار نهایی در
امر تصمیم سازی متوجه مردم
خواهد بود.

خانم سميه مرادي داراي شماره شناسنامه  26متولد  1362به شرح دادخواست به شماره بايگاني
 980026از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواد
مرادي به شناسنامه شماره  1741در تاریخ  1397/8/26در اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته و ورثه
حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
 -1فردين مرادي ش.ش  1ت.ت  1349ك.م  2451629258صادره از حوزه فيروزآباد
-2رامين مرادي ش.ش  1543ت.ت  1351ك.م  2294766121صادره از حوزه شيراز
-3مهدي مرادي ش.ش  629ت.ت  1363ك.م  2450348423صادره از حوزه فيروزآباد
-4گوهرتاج مرادي ش.ش 13ت.ت  1345ك.م  2451871822صادره از حوزه فيروزآباد
-5فاطمه مرادي ش.ش  597ت.ت  1353ك.م  2450348115صادره از حوزه فيروزآباد
-6زهرا مرادي ش.ش  622ت.ت  1361ك.م  2450348360صادره از حوزه فيروزآباد
-7سميه مرادي ش.ش 26ت.ت  1362ك.م  2451679646صادره از حوزه فيروزآباد فرزندان متوفي
-8شيرين مرادي ش.ش  128ت.ت  1326ك.م  2450832455صادره از حوزه فيروزآباد همسر
متوفي وال غير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه ميالد الرستان یک مرتبه آگهی می
نماید تا هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم نمايد .بديهي است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصميم خواهد شد.
رئيس شعبه ايل قشقايي شوراي حل اختالف شهرستان فيروزآباد
م/الف11/
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ورشکستگی شرکت های
کرهای پس از تحریم
آمریکا علیه ایران

به گزارش میالدالرستان به نقل از العالم،
حسین تنهایی ،رئیس اتاق مشترک بازرگانی
ایران و کره جنوبی  ،با اشاره به کاهش 70
درصدی تجارت ایران و کره جنوبی پس
از اعمال تحریمهای آمریکا اظهار کرد:
فعالیت شرکتهای کره جنوبی به شکل
و شیوهای است که کام ً
ال مستقل هستند و
دولت نمیتواند فشاری بابت فعالیت آنها و
روابطشان با شرکتها و کشورهای دیگر وارد
کند ولی شرکتهای بزرگ این کشور که
عمدتاً در زمینه خودروسازی ،پتروشیمی و
لوازم خانگی فعالیت دارند ،با توجه به حجم
روابطشان با آمریکا ،پس از تحریمهای ایران
از سوی ایاالت متحده ،مجبور به کاهش روابط
تجاریشان با ایران شدند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره
جنوبی با تاکید بر اینکه کاهش روابط تجاری
شرکتهای کرهای با ایران علیرغم میل و
اراده آنها است گفت :حجم روابط برخی از
شرکتهای بزرگ کره جنوبی با آمریکا به
اندازهای است که  25درصد تجارت آنها
با سایر کشورهای دنیا را شامل میشود و
این در حالی است که روابط تجاری آنها با
ایران ،تنها یک درصد از حجم تجارت آنها را
تشکیل میدهد؛ این یعنی حجم تجارت آنها
با آمریکا 25 ،برابر حجم تجارت این شرکتها
با ایران است ولی با این وجود و با توجه به
تمایل بسیار شرکتهای کرهای برای ادامه
فعالیت تجاریشان با ایران ،حجم تجارت
شرکتهای این کشور پس از تحریمهای
آمریکا به میزان  70درصد کاهش یافت.
وی با اشاره به مشکالت پیش آمده در ادامه
فعالیت تجاری شرکتهای کره جنوبی و ایران
افزود :پس از تحریم ،شرکتهای بزرگ این
کشور مجبور شدند ،با مالحظه بسیار زیادی
به روابط تجاری با ایران نگاه کنند و از سوی
دیگر  2بانک بزرگ ووری بانک و اینداستریال
بانک کره ،مشکالت بسیاری برای ادامه
فعالیت با ایران داشتند؛ این در حالی است که
شرکتهای حمل و نقل و کشتیرانی بزرگ این
کشور نیز حاضر به ادامه روابط با ایران نبودند
و بیمه کشتیرانی آنها برای بارگیری به مقصد
ایران نیز دچار مشکالت تحریمی است.
تنهایی خاطرنشان کرد :همه این مشکالت
باعث شد تا به دنبال کاهش روابط اقتصادی
ایران و کره جنوبی ،بسیاری از شرکتهای
موسوم به  SMEیا شرکتهای متوسط و
کوچکی که با ایران روابط داشتند ،دچار
ورشکستگی شوند.
به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و
کره جنوبی 20 ،تا  25درصد از کاهش روابط
تجاری این دو کشور مربوط به کاهش صادرات
لوازم خانگی دو شرکت بزرگ تولید لوازم
خانگی کرهای به ایران است.
وی در پایان با اشاره به مذاکرات انجام شده
ابراز امیدواری کرد که هرچه سریعتر این
مشکالت حل و فصل شود.
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

خانم ستاره عسكري منصورآبادي فرزند حسن
به شرح درخواستي كه به این شورا ثبت
گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان
مرحوم كهندل پردل فرزند عبدالرضا به
شماره ملي  2511012596صادره از ح  3الر
در تاریخ  1397/11/20بدرود زندگی گفته
ورثه آن مرحوم منحصر است به
-1كرامتاله پردل فرزند كهندل ك م
 2511014351ت ت  1336/5/4صادره از
ح  3الر
 -2رقيه پردل فرزند كهندل ك م
 2511014361ت ت  1339/2/15صادره
از ح  3الر
-3قدرت پردل فرزند كهندل ك م
 2511014378ت ت  1341/1/25صادره
از ح  3الر
-4ثريا پردل فرزند كهندل ك م
 2511014386ت ت  1342/7/15صادره
از ح  3الر
-5حشمتاله پردل فرزند كهندل ك م
 2511015048ت ت  1344/6/10صادره
از ح  3الر
-6ربابه پردل فرزند كهندل ك م
 2511812460ت ت  1354/5/1صادره از
ح  3الر
-7پري پردل فرزند كهندل ك م
 2511017539ت ت  1357/5/9صادره از ح
 3الر فرزندان متوفي
 -8ستاره عسكري منصورآبادي فرزند حسن
ك م  2510975420ت ت 1312/10/2
صادره از ح  3الر همسر متوفي والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف
یک ماه به اين شورا تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه اول جويم
م  /الف 122 /
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طرز تهیه کباب کوبیده

برای تهیه کباب کوبیده باید از گوشت چرخ
کرده گوسفندی یا مخلوط گوساله استفاده
کنید و برای اینکه کباب کوبیده ترد و
خوشمزه شود باید از گوشت چربی دار استفاده
کنیم .گوشتی که چربی آن کم باشد هنگام
ماساژ دادن خودش را ول میکند.
مواد الزم:

گوشت چرخ کرده گوسفندی :یک کیلوپیاز  250 :گرمفلفل سیاه و نمک به میزان الزمپودر پاپریکا به میزان الزم (ادویه مخصوصکباب کوبیده)
طرز تهیه:

ابتدا پیازها را پوست می کنیم و با گوشت
کوب برقی له می کنیم و به صورت پوره در
می آوریم.
دقت کنید پیازها را نباید رنده کنید.
در این دستور نسبت پیاز به گوشت  1به 4
است یعنی اگر یک کیلو گوشت داریم باید
 250گرم پیاز استفاده کنیم  .پیازهای له شده
را به همراه گوشت کامال ورز می دهیم و در
حین ورز دادن پودر پاپریکا  ,نمک و فلفل
سیاه را اضافه میکنیم تا کامال مخلوط شوند و
گوشت حالت چسبندگی پیدا کند.

هر چقدر گوشت بیشتر ورز داده شود نرم تر و
چسبنده تر می شود.
ورز دادن را به مدت پنج دقیقه ادامه می
دهیم .بعد از اینکه گوشت حسابی ورز داده
شد و به چسبندگی دلخواه رسید در ظرفی
سرپوشیده آن را به مدت یک ساعت در
یخچال نگهداری می کنیم .بعد از یک ساعت
استراحت گوشت را به مدت یک دقیقه دوباره
ورز می دهیم .برای این که گوشت به دست
نچسبد می توانید دستتان را بامقداری آب را
خیس کنید.
به اندازه یک مشت از مایه کباب برمی داریم
و بر روی سیخ های پهن قرار می دهیم و با
فشار و حالت دست ،مایه گوشت را به اندازه
ای که نه خیلی کلفت و نه خیلی نازک شود
سطح سیخ را می پوشانیم .با انگشتتان روی
سیخ فشار دهید تا اثر انگشتان بر روی گوشت
باقی بماند .حاال ابتدا و انتهای کباب را به سیخ
بچسبانید.
سیخ های کباب را روی آتش قرار دهید .فقط
دقت کنید که اگر آتش را توسط ذغال و هیزم
دایر کرده اید باید صبر کنید تا شعله آن
فروکش کرده و تنها ذغال گداخته در منقل
شما وجود داشته باشد ،زیرا در صورتی که از
مواد اشتعال زایی همچون نفت استفاده کرده
باشید ،بوی آن از بین رفته و غذای شما بد
بو نشود و یا اینکه دوده هیزم و یا ذغال شما
به طور کامل سوخته باشد و بر روی غذای
شما ننشیند .سپس سیخ های کباب را روی
آتش بچینید .فقط باید دقت داشته باشید که
در ابتدا باید سیخ ها را مرتب و با دقت به
دفعات بچرخانید و باد بزنید تا گوشت خودش
را بگیرد و کباب از سیخ جدا نشود و وقتی
گوشت کمی برشته شد ،دیگر باد زدن الزم
نیست و اجازه دهید به آرامی کباب بپزد.

استرس رطوبت

زمانی که برگ ها زرد می شوند،
آبیاری بیش از حد بوده است .در
گیاهان گلدانی ،مهم است تنها به
اندازه نیاز به گیاه آب بدهید.اگر
گیاهی با برگ های زرد دارید ،خاک
را در گلدان بررسی کنید .خشک
است یا خیس؟
اگر گیاهان به اندازه کافی آب
دریافت نکنند ،برگ ها می ریزد تا
از فرا تراوش (اساسا ،روش تعریق)
جلوگیری کنند و آب را حفظ کنند.
با این وجود ،قبل از این که آن ها

مواد الزم:

فیله مرغ 8 :عددفلفل دلمه 2 :عدد 1عدد
پیاز: 400گرم
قارچ :پنیر پیتزا :به میزان الزمنان تست 12 :عدد-نمک و فلفل سیاه :به مقداری الزم

بیفتند ،برگ ها به طور معمول زرد
خواهند شد .اگر خاک خشک باشد
و این اتفاق بیفتد ،باید برنامه آبیاری
منظم داشته باشید.

شده است ،حتما خاک گیاه را بررسی
کنید و متوجه شوید خشک است یا
نه .چنانچه تمامی خاک گلدان خشک
است پس علت زردی برگها کم آبی
گیاه است.

آب دهی بیش از حد:

آب بیش از حد می تواند به برگ
ها آسیب بزند .وقتی خاک به خوبی
زهکشی نشود ،بیش از حد مجاز آب
باقی می ماند و سیستم های ریشه
ای می توانند به معنای واقعی غرق
شوند .بدون اکسیژن ریشه ها شروع
به مرگ می کنند.

پیری گیاه:

در بسیاری از گیاهان پیر برگ های
پایین زرد می شوند و می ریزند .این
تنها بخش طبیعی رشد آن هاست.
این امر به ویژه در مورد گیاهان شاخ
و برگ دار دیفنباکیا که انواع محبوب
گیاهان خانگی هستند ،صادق است.
در این مورد ،نگران نباشید .اگر گیاه
بیش از حد ساقه دار باشد ،کاهش
ساقه اصلی را برای ترویج رشد و رشد
جدید در نظر بگیرید.

آب دهی خیلی کم:

شاید بعد از زرد شدن برگ های
گیاه آپارتمانیتان مستقیم به فکر
این بیفتید که حتما آب کمی به
گیاه داده اید چراکه یکی از علل
زرد شدن برگهای گیاه این است
که آب کافی دریافت نمی کند.
چنانچه گلدانتان برگ هایش زرد

اگر می خواهید لباس هایتان هنگام اتوکشی براق نشود
یا آثار سوختگی روی آن ها باقی نماند ،کافی است هنگام
اتوکشی ،به اصول آن توجه کنید! چراکه اتوکشی هم مثل هر
کاری ،قوانین خاص خود را دارد.

مکان سرد:

مکان سرد در گیاهان گرمسیری،
اغلب باعث می شود برگ ها زرد
شوند و بیفتند .این تفاوت با دوره

های کوتاه مدت قرار گرفتن در
معرض سرمای شدید است که باعث
قهوه ای شدن آشکار در شاخ و برگ
ها و یا کم رنگ شدن نقاط شفاف می
شود تا بین رگ ها ظاهر شود.
اگر گیاه در تابستان به دریچه کولر
و یا پنجره در زمستان نزدیک باشد
آن را به مکان بهتری منتقل کنید.
مراقب آن باشید تا ببینید برگ های
زرد بیشتر پخش می شوند یا نه.
کمبود نور:

گیاهانی که نور کمی دریافت می
کنند اغلب قبل از این که برگ ها
بریزند شروع به زرد شدن می کنند.
اگر این موضوع تان است ،سرنخی
وجود دارد که می توانید به آن نگاه
کنید.گیاهی که از کمبود نور زرد
شده اند معموال در آن قسمتی که نور
وجود ندارد زرد خواهند شد.
مثال برگ های نزدیک پنجره همه نور

اصول اتو کشی لباس

چند راه برای تمیز کردن کف اتو

برای شروع کار ابتدا فیله ها را نازک برش
بزنید.فلفل دلمه ای ها را نگینی خرد کنید و
قارچ ها را حلقه ای ببرید.
سپس پیاز ها را با رنده درشت رنده کنید و
فیله مرغ برش زده را به همراه کمی نمک و
فلفل با هم مخلوط کنید تا به خوردش برود.
کمی بعد فیله ها را در روغن تفت دهید تا
حدی که خشک نشود و رنگ آن طالیی
شود.

آگهي مزايده

در خصوص اجرائيه شماره  40/95صادره از شوراي حل اختالف جويم شماره پرونده  960213محكوم عليه
مصيب دهقاني فرزند بهمنيار محكوم است به پرداخت مبلغ  200000000ريال (دويست ميليون ريال) بابت
اصل خواسته و حقالوكاله وكيل و خسارت تأخير تأديه و هزينه دادرسي در حق محكوم ٌ له نظام كارگر و
مبلغ  1000000ريال بابت حقاالجراء در حق صندوق دولت با توجه به اين كه اجرائيه به محكوم عليه
ابالغ گرديده است در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است ،بنا به درخواست محكومله و
به منظور استيفاء محكوم به و هزينه اجرائيه يك باب منزل مسكوني به مساحت  465/17متر مربع فاقد
هرگونه زيربنا داراي سند تك برگ و داراي انشعاب برق تك فاز با ديوار آجري محصور بخش جويم روستاي
دامچه جهت مزايده توقيف شده است كه ملك فوق توسط كارشناس رسمي دادگستري با رعايت ماده 75
قانون اجراي احكام مدني به قيمت پايه  199551000ريال ارزيابي شده است .ملك مورد مزايده به تاريخ
پنجشنبه  98/02/12ساعت  10صبح در محل اجراي احكام حقوقي دادگاه عمومي بخش جويم از طريق
مزايده به فروش ميرسد .مزايده مجدد از قيمت پايه شروع ميشود و به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه
باالترين قيمت را پيشنهاد كند فروخته خواهد شد  %10وجه مزايده فيالمجلس به صورت نقد يا چك بانكي
تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول ميشود و پس از انجام مراحل قانوني و صدور
حكم تمليك ،مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد .درصورتي كه در مهلت مقرر خريدار بقيه وجه
مزايده را پرداخت ننمايد ،سپرده وي پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تمديد ميگردد.
در راستاي ماده  142قانون اجراي احكام در صورت وصول اعتراض از ناحيه طرفين ظرف يك هفته از تاريخ
مزايده نسبت به نحوه مزايده تا رسيدگي اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد.
متقاضيان ميتوانند ظرف  5روز قبل از مزايده با اطالع از اين اجرا از ملك مورد مزايده بازديد نمايند.
رئيس اجراي احكام دادگاه عمومي جويم  -امين حشمتي
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آگهي مزايده(نوبت دوم)

دايره اجراي احكام حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي الرستان در نظر دارد در خصوص پرونده
كالسه  970367شعبه اول اجراي احكام حقوق دادگستري الرستان ،ملك ذيل متعلق به نيما نبئي
فرزند محسن را به مزايده بگذارد لذا مراتب آگهي ميگردد تا هر كس كه مايل به شركت در مزايده
ميباشد در روز چهارشنبه  1398/02/18ساعت  11صبح در محل اجراي احكام حقوقي شعبه اول
دادگاه عمومي حقوقي الرستان حضور يابد.
مشخصات ملك:
ششدانگ يك باب مغازه به مساحت  11.2متر مربع واقع در شهرقديم  -خيابان ساحلي شرقي  -بازار
بروند  -واحد  24به كد پستي  7431656220داراي مبايعهنامه به شماره  239مورخ  1396/12/12با
مشخصات سقف كاذب با تايل  ، 60*60بدنه كاشي ،كف سراميك ،درب برقي ،و شكل هندسي مغازه
به صورت ذوزنقه ميباشد.
قيمت كارشناسي يك ميليارد و چهارصد و پنجاه و شش ميليون ريال (معادل  145600000تومان)
تعيين گرديده است.
شرايط مزايده:
-1مزايده اقالم فوق از قيمت پايه شروع ميشود.
-2مورد مزايده به هر كس كه باالترين قيمت پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد.
-3اجراي احكام حقوقي شعبه اول در رد يا قبول پيشنهاد اختيار قانوني دارد.
-4هر كس مايل به شركت در مزايده باشد ميتواند ظرف  5روز قبل از تاريخ مزايده جهت اطالعات
بيشتر به دايره اجراي احكام حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي الرستان مراجعه نمايد.
 %10 -5قيمت مورد مزايده از شخص برنده مزايده فيالمجلس دريافت ميگردد مابقي پس از  20روز
از تاريخ مزايده بايست پرداخت گردد.
-6در صورتي كه برنده مزايده از پرداخت مابقي وجه يا برداشتن مورد مزايده خودداري نمايد مبلغ
مذكور (ده درصد) پس از كسر هزينههاي اجرايي به نفع دولت ضبط خواهد شد.
دادرس شعبه اول اجراي احكام حقوقي دادگستري الرستان  -امين اوجي م  /الف 118 /

اگر قصد خرید میز اتو دارید ،بهتر است میزی را انتخاب کنید
که قابلیت تنظیم ارتفاع داشته باشد؛ چراکه با تنظیم ارتفاع
میز متناسب با قدتان از خستگی های حاصل از اتوکشی
جلوگیری خواهید کرد .برای افزایش عمر میز اتو ،روی آن را
روکش بکشید تا در صورت سوختگی یا تغییر رنگ ،آسیبی
به میز اتو وارد نشود .اگر در منزل میز اتو ندارید از سطوح
صاف و نرم استفاده کنید چرا که اتوکشی روی این سطوح
آسان تر انجام می شود.

برای پاک کردن لکه های مام از روی لباس،
ابتدا لباس را پشت و رو کرده ،سپس یک
کاسه کوچک از محلول پاک کننده را با 2
قاشق سوپ خوری صابون پودر شده یا رنده
شده و  2قاشق سوپ خوری آب و کمی
جوش شیرین ) حدود  2 / 1قاشق چای
خوری ) را به مخلوط اضافه کنید.
سپس می توانید پیراهن را در کاسه بیاندازید
و مطمئن شوید که همه لکه های زیر بغل
با مقداری از مخلوط خیس شدند .اگر به
اندازه کافی ترکیب را روی لکه نریزید بعد
از شستن ،لک روی لباس باقی خواهد ماند.
پیراهن را  2ساعت در ترکیب خیس کنید
؛در پایان این دو ساعت می توانید آن ها را
بشویید.
لباس ها را داخل لباسشویی روی گرم ترین
چرخه بگذارید .

اگر گلدانی آب را نگه نمی دارد،میتوانید پارافین را ذوب کنید و آن
را ته گلدان بریزید .بدین ترتیب ترک
گلدان بسته می شود و آب از گلدان
نشت نمی کند.
اگر می خواهید محفظه نان بوی ناو کپک نگیرد ،گاهی آن را با محلول
آب و سرکه آبکشی کنید.
دستمالی را با آمونیاک خیس کنیدو چند ساعت داخل فر بگذارید
تا تکه های غذا که به سطوح فر
چسبیده اند شل شوند.
برای تمیز کردن بطری ها ،شیشهها یا تنگ ها ،پوست تخم مرغ و آب
و صابون ولرم داخل آنها بریزید و
خوب تکان دهید .در زمان کوتاهی
داخلی آنها تمیز می شود.
برای آنکه دستمال گردگیری بدونپرزی داشته باشید ،آن را داخل آب
داغ و کف دار بگذارید و چند قطره
تربانتین داخل آن بریزید و بگذارید
چند ساعت بماند .سپس دستمال را
بچالنید و پهن کنید تا خشک شود.
این دستمال بدون پرز به خوبی برق
می اندازد و گرد و غبار را نگه می
دارد .این کار را هر دو هفته یکبار
انجام دهید.
آیا می خواهید قابلمه آلومینیومیسوخته خود را دور بیندازید؟ کمی

دلیل زردی برگ های گیاه میتواند
وضعیت ناهنجاری به نام کلروز باشد.
در واقع طبق صحبت های کارشناسان
پرورش گیاه زردی یا کلروز به
وضعیتی اطالق میشود که برگها
رنگدانه سبز خود به نام کلروفیل را
از دست داده و زرد میشوند.

عفونت ویروسی:

اگر گیاه مبتال به عفونت ویروسی
است ،ممکن است تا حدی لکه های
زرد بر روی برگ ها در سراسر گیاه
پخش شود .این ممکن است با برگ
ها و ساقه های ناقص و همچنین گل
های بی رنگ همراه باشد.عفونت
های ویروسی در گیاهان را نمی توان
درمان کرد می تواند همه گیاهان
مستعد را آلوده کند.
در حالی که ممکن است دردآور
باشد اگر فرد مورد عالقه شما باشد،
هر گیاهی را که مظنون به آن
هستید دور بیندازید .قبل از استفاده
از گیاهان دیگر ،ابزار باغبانی و یا
ظروف را بشویید.

برای تمیز کردن محفظه آب اتوی بخار ،محلولی از آب و سرکه
سفید تهیه کنید و درون آن بریزید .توجه داشته باشید که مقدار
سرکه و آب باید به یک نسبت باشد .بعد از چند دقیقه محلول
را خارج و در نهایت مخزن را آبکشی کنید .سپس مقداری خمیر
دندان را روی یک تکه پنبه قرار دهید و روی کف اتو بمالید.
چند دقیقه صبر کنید تا خمیر دندان خشک شود سپس آن را
با یک پارچه نمدار پاک کنید .اگر اتویتان از نوع بخار است دقت
کنید خمیر دندان وارد سوراخ های مخصوص خروج بخار نشود.
تمیز کردن لکه سوختگی کف اتو

کشیدن روکش روی میز اتو

قارچ ها را تفت دهید و کمی نمک روی آن
بپاشید .کف و روی دستگاه ساندویچ سازتان
را چرب کنید و نان تست را روی آن بگذارید
و روی نان تست یک الیه مرغ ،قارچ  ،فلفل
دلمه ای و پنیر پیتزا بگذارید و روی آن را
با یک نان تست دیگر بپوشانید و در دستگاه
ساندویچ میکر را ببندید.
حدود  3تا  5دقیقه بعد ساندویچ های آماده
شده و برشته شده را خارج کنید و با سس
خردل و کچاپ میل کنید.

را دریافت می کنند و طرف مقابل را
مسدود می کنند .اگر این مورد صدق
می کند ،گیاه را به مکان آفتابی
منتقل کنید و ببینید که چگونه
تغییر می کند .اگر نور پنجره سخت
وارد خانه می شود به خصوص در
زمستان ممکن است الزم باشد یک
یا دو المپ مصنوعی را نصب کنید.
زردی یا کلروز:

اگر روی کف اتو ،لکه های سوختگی ایجاد شده ،کافی است
تکه ای پارچه را به محلول آب گرم و مواد شوینده یا الکل
صنعتی آغشته کنید و به کف اتو بکشید .هم چنین محلول
سرکه و نمک نیز کمک کننده خواهد بود.

طرز تهیه اسنک مرغ

طرز تهیه:

زرد شدن برگ های گیاهان علل
گوناگونی دارد  .گاهی اوقات ،علت
واضح است ،به این معنی است که
می توانید آن را سریعا ثبت کنید.
مواقعی هست که مشکل بیشتر از
یک معما است .در این موارد ،باید
یک چیز را در یک زمان تغییر دهید
تا بهبود پیدا کند.
حتی بعد از اینکه مشکل را اصالح
کنید ،باز هم این احتمال وجود دارد
که برگ های زرد با گذر زمان بریزد
ولی نگران نباشید  .اگر گیاه ،سالمتی
خود را دوباره به دست آورد ،امکان آن
وجود دارد که برگ های جدید در
طول فصل رشد بعدی پر شوند .رشد
گیاهان همیشه نیاز به صبر و شکیبایی
دارد  .بهترین کار را انجام دهید تا این
دالیل معمول برای برگ های زرد شده
را از بین ببرید ،سپس صبر کنید تا
ببینید چه اتفاقی می افتد.

دلیل زرد شدن برگ گیاه آپارتمانی

حه
ف
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جلوگیری از براق شدن لباس با اتو

بعضی پارچه های تیره ،هنگام اتوکشی برق می افتد و ظاهری
نامناسب پیدا می کند .برای جلوگیری از این حالت ،یک پارچه
رنگ روشن روی لباس تیره تان قرار دهید و سپس به اتوکشی
اقدام کنید .از این روش می توانید برای اتوکشی پارچه های
حساس و ظریفی مثل حریر هم استفاده کنید.

اگر روی کف اتو ،لکه های سوختگی ایجاد شده ،کافی است تکه
ای پارچه را به محلول آب گرم و مواد شوینده یا الکل صنعتی
آغشته کنید و به کف اتو بکشید .هم چنین محلول سرکه و نمک
نیز کمک کننده خواهد بود.
پس از پایان کار به طور حتم آب درون اتو را خارج کنید .اگر
اتوی شما دکمه مخصوص خروج بخار دارد آن را آن قدر فشار
دهید تا آب درون اتو به طور کامل تخلیه شود .با این حال سعی
کنید برای اتوی بخار ،همیشه از آب مقطر استفاده کنید چرا که
استفاده از آب معمولی ،باعث گرفتگی منافذ آن می شود.

روش های از بین بردن لکه های روی لباس

هر نوع مواد شوینده که به طور معمول
داخل لباسشویی استفاده می کنید را اضافه
کنید ،اگر چرخه آبکشی اضافه در برنامه
ماشین لباسشویی داشته باشید  ،توصیه

نکات جالب خانه داری
آب در آن بریزید و پیاز هم اضافه
کنید .سپس بگذارید بجوشد و
خیلی زود می بینید که مواد
سوخته آن شل می شوند و رو می
آیند ،و قابلمه تمیز می شود.
پیچ و مهره ،گوه ،واشر و چیزهایریز دیگر را داخل شیشه های
خالی بریزید تا هر وقت به آنها نیاز
داشتید ،بتوانید از بیرون شیشه آنها
را ببینید.
اگر می خواهید کاغذ دیواری نصبکنید ،جای سوراخ میخ ها خالل
دندان بگذارید تا برای نصب تابلوها
جای میخ را به راحتی پیدا کنید.
پوست سیب زمینی یا هویج را درکتری بجوشانید تا آهک آن جدا
شود.
 دو برگ کاغذ خشک کن را زیرسطل زباله قرار دهید .این کار باعث
جذب ریزش مایعات درون سطل
می شود و از منتشر شدن بوی بد
زباله جلوگیری می کند.
از صابون مایع یا صابون گلیسیریناستفاده کنید .کف ایجاد شده
توسط صابون های سنتی باعث به
وجود آمدن پسماند و زیاد شدن
لکه های بزرگ در جا صابونی می
شود.
-مایکروویو را با بیش از  10حوله

می کنم از آن استفاده کنید تا مطمئن شوید
که همه صابون از بین رفته است.
زمانی که شست و شو به پایان می رسد ،
آن ها را بیرون آورید و اجازه دهید تا خشک

کاغذی تراز کنید .این عمل باعث
جلوگیری از لرزش و احتماال چرخش
و افتادن دستگاه می شود .بعد از هر
بار استفاده می توانید یکی از کاغذها
را از زیر آن بردارید.
فن خروجی دستشویی را به کاراندازید یا این که یک پنجره را هنگام
دوش گرفتن و حداقل  10دقیقه
بعد از آن باز بگذارید .این کار باعث
تهویه شده و از به وجود آمدن قارچ
جلوگیری می کند.
لکه های به وجود آمده در توالت رامی توان با ریختن یک فنجان سرکه
سفید تقطیر شده در آن از بین برد.
اجازه دهید سرکه کامال در طول شب
روی لکه ها اثر کند ،سپس سیفون
را بکشید و آن را بشوئید .این کار را
باید حداقل ماهی یک بار انجام دهید.
بعد از دوش گرفتن باید کاشی هاو درهای شیشه ای را تمیز کرد .این
کار را می توان با یک شیشه پاک
کن کوچک و انعطاف پذیر انجام داد.
اگر کف صابون باقی مانده پاک نشود
باعث ایجاد لکه می شود.
از ظاهر تخم مرغ می توانید بهتازگی یا کهنگی آن پی ببرید .یادتان
باشد که تخم مرغ های تازه ظاهری
زبر و خشن دارند و پوست آنها
درست مانند گچ می ماند اما تخم

شوند .دقت کنید که تمام لکه ها پاک شود
اگر می توانید قبل و بعد از آن را ببینید.
پیشگیری از بروز لکه مام روی لباس با
پودر بچه
یکی دیگر از راه های جلوگیری از بروز لکه
مام روی لباس به خصوص زیربغل لباس
استفاده از پودر بچه است به این روش که
:بعد از شستشوی لباس آن را پشت و رو
کرده و مقداری مناسب از پودر بچه را به
قسمت های زیربغل لباس بپاشید ؛ این کار
بدون هیچ زحمتی مانع از لک شدن زیربغل
لباس شما به دلیل استفاده از مام می شود.
از ضد عرق ها یا مام های بدون آلومینیوم
استفاده کنید  .در حقیقت این گونه لکه ها
از واکنش آلومینیوم با عرق بدن بوجود می
آیند .

مرغ هایی که کهنه هستند ظاهری
صاف و شفاف دارند.
اگر موقع طبخ مرغ ،دست بر قضامتوجه شدید که در خانه پیاز ندارید
نباید بابت بوی زهم آن نگران شوید.
در این مواقع باید سراغ هویج بروید.
کافی است یک عدد هویج را درسته
یا خرد کرده همراه مرغ در حال طبخ
بپزید تا بوی زهم آن گرفته شود.
هویج در عین حال باعث خوشمزه تر
شدن و لعاب دار شدن آب مرغ شما
هم خواهد شد.
افزودن نمک به گوشت خام قبل ازپخت ،طعم آن را از بین می برد در
حالی که افزودن کمی نمک به ماهی
قبل از پخت به طعم آن می افزاید.
دانه های ذرت را بهتر است همیشهدر فریزر نگهداری کنید .نه تنها تازه
می ماند ،بلکه با انجماد از چروکیده
شدن آن جلوگیری خواهد کرد.

ی جلوگیری از حمله حشرات،
برا به ظرف حبوبات چند دانه میخک
به آن ها اضافه کنید.
برای جلوگیری از ورود مورچهبه خانه ،خیار به ویژه خیار تلخ را
جلوی راه آنها قرار دهید .مورچه
ها از خیار متنفرند .همچنین کمی
سرکه سفید به مکان هایی که محل
عبور مورچه است بپاشید. می توانید
با مخلوطی از یک لیوان آب و یک
لیوان سرکه سیب پنجره ها را تمیز
کنید تا مورچه ها را دور نگه دارد.
برگ های خشک نعناع را در مسیر
مورچه ها قرار دهید. در ضمن،
مورچه ها از مسیری که دارچین،
آب لیمو ،پودر قهوه و فلفل پاشیده
شده باشد عبور نخواهند کرد. یک
راه دیگر این است که در ترک های
دیوار سیر قرار دهید تا مورچه ها را
دور نگه دارد.

سوخت و ساز ،تغذیه و عملكرد گوارش
نقش دارند .اما هسته آركوآتوس
( )Arcuatusهمچون دروازه بانی
در باالی هیپوتاالموس وجود دارد.
چنانچه مغز با نبود گلوكز روبهرو شود،
این دروازهبان گلوكز را از قسمتهای
دیگر بدن تأمین میكند .از همین رو،
به محض این كه مغز نیاز به انرژی
پیدا میكند ،حتی اگر انرژی دیگر
قسمتهای بدن تأمین باشد ،مشتاق
خوردن شیرینی میشویم.
یك آزمایش جالب

مغز ما فقط  2درصد از وزن بدنمان
را تشكیل میدهد ،اما روزانه نیمی
از كربوهیدرات بدن ما را مصرف
میكند .گلوكز مهمترین سوخت
مغز است .زمانی كه مغز در معرض
استرس شدید قرار میگیرد ،به 12
درصد انرژی بیشتر نیاز دارد .این
موضوع موجب میشود بسیاری از
افراد به خوردن خوراكیهای شیرین
تمایل پیدا كنند .كربوهیدراتها

تأمینكننده
سریعترین
انرژی بدن هستند .در آزمونهای
روانشناختی صورتگرفته ،افرادی
كه قبل از آزمون مقدار ناچیزی
غذا خورده بودند استرس داشتند،
اما عملكرد آنها پس از مصرف غذا
به حالت عادی بازگشت .هنگامی
كه گرسنه هستیم بخش زیادی از
مغز فعال میشود .هیپوتاالموس
ونتومدیال ( )VMHو هیپوتاالموس
جانبی در مركز مغز قرار دارند.
این دو ناحیه كه در قسمت فوقانی
ساقه مغز قرار دارند در تنظیم

برای درك بیشتر ارتباط بین مغز و
كربوهیدراتها ،ما  40نفر را در دو
جلسه مورد آزمایش قرار دادیم .در
جلسه اول ،از شركتكنندگان در این
مطالعه خواستیم در مقابل حاضرین،
 10دقیقه سخنرانی كنند .در جلسه
بعدی ،از آنها نخواستیم كه سخنرانی
كنند .پس از پذیرایی از شركتكنندگان
در پایان هر جلسه ،غلظت هورمونهای
استرس یعنی كورتیزول و آدرنالین را
در خون شركتكنندگان اندازهگیری
كردیم .بررسیها نشان داد آنهایی كه
پیش از سخنرانی غذا نخورده بودند،
استرس بیشتری داشتند .در نتیجه
بعد از پایان جلسه به طور متوسط 34
گرم كربوهیدرات ،اضافهتر از زمانی كه
سخنرانی نكردند ،خورده بودند .برای

داشتن روحیه باال و حفظ تندرستی،
بعد از ظهرها شكالت بخورید.
افرادی كه كار میكنند و غالبا
استرس دارند مغزشان نیاز به انرژی
بیشتری دارد .اگر فرد چیزی برای
خوردن نداشته باشد ممكن است
مغز از گلوكزی كه به شكل چربی در
سلولهای عضالنی بدن ذخیره شده
است استفاده كند ،كه این موجب
ترشح بیشتر هورمونهای استرس
میشود .از سوی دیگر این فرآیند
در دراز مدت خطر حملههای قلبی،
سكته مغزی یا افسردگی را در فرد
افزایش میدهد .همچنین میتواند
موجب كاهش كارایی مغز شود.
چگونه به مغز كمك كنیم؟

برای پاسخگویی به نیازهای افزایش
یافته مغز هنگام استرس ،میتوانیم از
سایر مواد غذایی بیشتر بخوریم یا تنها
با مصرف خوراكیهای شیرین موجب
تسهیل كار مغز شویم .حتی نوزادان
هم به خوردن مواد شیرین نیاز دارند.
از آنجا كه مغز آنها در مقایسه با بدن
كوچكشان خیلی بزرگ است ،نیاز به
انرژی زیادی دارند .آنها این انرژی را
از طریق شیر مادر دریافت میكنند
كه حاوی مقدار زیادی قند است.
با گذشت زمان نیاز بدن به شیرینی
كاهش مییابد ،اما به طور كامل

رانندگی با چراغ روشن بنزین

روشن شدن چراغ های اضافی خودرو یکی از پر دغدغه ترین
مسائل اکثر رانندگان است چرا که یک راننده همیشه آرزو
دارد در سفرها ،هیچ گاه شاهد روشن شدن چراغ های اضافی
نباشد .این چراغ ها که در صفحه پشت آمپر دیده می شوند ،
هریک نشانه ای از یک عارضه در اتومبیل است .
مسافت قابل طی کردن قبل از تمام شدن بنزین در پشت
آمپر بیشتر خودروهای جدید هنگام روشن شدن چراغ بنزین
نمایش داده می شود که تخمین میزند که چه مسافتی را قبل
از تمام شدن بنزین می توانید با خودرو بپیمایید .این تخمین
زیاد دقیق نیست و بر اساس میانگین مسافت طی شده هنگام
رانندگی با خودرویتان محاسبه شده است .

فرهنگ انسان دوستی
در آلمان دور انداختن هرگونه بطری شیشه
ای و پالستیكی كار كامال عجیبی محسوب
می شود! در این كشور ،به علت اهمیت
مسئله بازیافت شما می توانید با برگرداندن
بطری ها به هر سوپر ماركتی بخشی از پولی
كه در ازای خرید محصول داده بودید را پس
بگیرید.
اما در كنار این قانون ،فرهنگ زیباتری شكل
گرفته كه معموال مردم بطری هایشان را
در كنار سطل آشغال ها می گذارند تا بى
بضاعت ها با برگرداندن آنها به سوپر ماركت
پول خورد و خوراكشان را در بیاورند.
انسان دوستى
در هر شكل و آیینى
زیباست!...
آگهی تحدید حدود اختصاصي

نظر به اینکه آگهي و عملیات تحدید حدود ششدانگ یک قطعه نخلستان و زمين
زراعتي متصل به آن مشهور به بورجه تحت پالک  10866/557واقع در قطعه
 5بخش  18فارس روستاي فيشور ملكي آقاي اسماعيل عليپور و شركا كه به علت
مشخص نبودن حدود ملك باید تجدید شود و برحسب تقاضای مالک که درخواست
انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصي نموده وقت تحدید حدود مورخه 98/02/21
تعیین و عملیات تحدید از ساعت  8صبح در محل شروع و 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 30
روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم و رسيد عرض حال
دريافت نمايد .ضمناً معترض از تاريخ تسليم اعتراض باداره ثبت يك ماه فرصت خواهد
داشت كه دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقديم و گواهي تقديم دادخواست را اخذ
و به اداره ثبت ارائه نمايد در غير اين صورت سند مالكيت برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 98/1/25 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک الرستان م  /الف 120 /
آگهی تحدید حدود اختصاصي

نظر به اینکه آگهي و عملیات تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمين تحت پالك
 8756/3مفروز و مجزا شده از پالک  8756واقع در قطعه  3بخش  18فارس شهر الر
ملكي آقاي علي زابل به علت عدم حضور مالك باید تجدید شود و برحسب تقاضای
مالک که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصي نموده وقت تحدید حدود
مورخه  98/2/15تعیین و عملیات تحدید از ساعت  8صبح در محل شروع و 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 رسيد عرض حال دريافت نمايد .ضمناً معترض از تاريخ تسليم اعتراض باداره ثبت
يك ماه فرصت خواهد داشت كه دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقديم و گواهي
تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نمايد در غير اين صورت سند مالكيت برابر
مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 98/1/25 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک الرستان
م  /الف 119 /

راه حل چیست؟

مغز برخی افراد قادر به دریافت
انرژی از ذخایر بدن نیست ،حتی
اگر ذخایر چربی به میزان كافی هم
وجود داشته باشد و مهمترین علت
آن استرس مزمن و شدید است.
برای این كه مغز آنها بیانرژی نشود
باید به اندازه كافی غذا بخورند .تنها
راه رسیدن به عادتهای غذایی
صحیح این است كه محیط دائمی
استرسزا را ترك كنیم .بنابراین گر
چه بسیاری از افراد به شدت تمایل
به خوردن شیرینی یا كربوهیدراتها
دارند ،دالیل چنین اشتیاقی همیشه
ناشی از هوس نیست و ممكن است
نیاز به نگاهی عمیقتر به شیوه
زندگی و موقعیتهای استرسزای
گذشته و حال شخص باشد .هنگامی
كه علت اصلی استرس ریشهیابی
شد ،فرد میتواند عادتهای غذایی
خود را مناسبسازی كند.

پراید :این خودرو با مصرف شهری حدود  6/5می تواند در شرایط
بدون ترافیک از لحظه روشن شدن چراغ بنزین  ،حدود 130
کیلومتر را طی کند.
پژو  :206خودرو پژو با متوسط مصرف  8/9در مصارف شهری ،از
لحظه ای که چراغ بنزین روشن می شود  ،حدود  109کیلومتر
را می تواند طی کند.
پژو : 405این خودرو با متوسط مصرف  8/12لیتر در شهر  ،می
تواند از لحظه روشن شدن چراغ بنزین ،حدود  76کیلومتر را
بپیماید.
سمند :این خودرو با مصرف شهری حدود  11می تواند در شرایط
بدون ترافیک از لحظه روشن شدن چراغ بنزین  ،حدود 89
کیلومتر را طی کند.
ساندرو :خودرو ساندرو  ،با مصرف  9/4در شهر ،می تواند از لحظه
روشن شدن چراغ بنزین ،حدود  104کیلومتر را بپیماید.
ال : 90این خودرو با متوسط مصرف  9لیتر در شهر  ،می تواند از
لحظه روشن شدن چراغ بنزین ،حدود  108کیلومتر را بپیماید.

اگر به بچه های کار لبخند بزنیم؛ اگر برای درد دل ها و نارضایتی
های پیرزن ها و پیرمردهای توی اتوبوس و مترو گوش باشیم؛ اگر به
فروشنده ها و صندوقدارها سالم دهیم؛ اگر تراکت های تبلیغاتی را از
آدم ها بگیریم و حداقل چند متر دورتر توی سطل آشغال بیندازیم؛ اگر
زمانی که کنار خیابان منتظر ایستاده ایم و تاکسی ها جلوی پایمان می
ایستند با خشم و عصبانیت نگاهشان نکنیم و در مقابل ،با تکان دادن
سر به آنها بگوییم که نیازی به تاکسی نداریم؛ اگر دیرمان شده و
دنبال اتوبوس می دویم و راننده صبر میکند تا برسیم ،البالی نفس
نفس زدن هایمان از او تشکر کنیم؛ اگر کودکی نگاهمان میکند به جای
رو گرداندن از او لبخند بزنیم یا شکالتی به دستش دهیم ،بذر کوچک
شادی را در این دنیا کاشته ایم.
این کارهای ساده هزینه ای برای ما ندارند .چیزی از ما کم نمیکنند و
وقتی از ما نمیگیرند .اما بدون شک میتوانند حال دنیا را خوب تر کنند.
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 139760311011001392مورخه  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 به شماره شناسنامه  387صادره از الر در ششدانگ يك باب خانه به مساحت  270متر
مربع پالك  4فرعي از  4566اصلي مفروز و مجزا شده از پالك  4566اصلي قطعه  2واقع در بخش  18فارس الر محرز
گرديده با عنايت به اين كه تحديد حدود پالك  4566تاكنون به عمل نيامده حسب تقاضای نامبرده که درخواست انتشار
آگهی تحدید حدود اختصاصي نموده وقت تحدید حدود روز سهشنبه مورخه  98/2/17تعیین 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 98/1/25 :
م  /الف 121 /
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالک الرستان
رونوشت آگهي حصر وراثت

 10سیل بزرگ در  10سال اخیر

از بین نمیرود .میزان این نیاز در
افراد متفاوت است و به نظر میرسد
به دیگر شرایط از جمله وضعیت
معیشت فرد بستگی دارد .نتایج
برخی مطالعات نشان میدهد افرادی
كه در كودكی استرس زیادی را
تجربه كردهاند ،بعدها در زندگی میل
بیشتری به خوردن شیرینی دارند.

بگیریم  ،خودروهای زیر می توانند این مقدار از مسافت را طی کنند :

با بررسی بیش از  40خودرو و محاسبه میزان باقی مانده بنزین در
باک آن ها ،مشخص گردید که متوسط بنزین باقی مانده در باک
خودروهای خارجی به صورت متوسط  2/6گالن و بر حسب لیتر
در حدود  9/8لیتر می باشد.
رانندگی با خودرویی که مقدار کمی یعنی یک چهارم باک ،بنزین
دارد  ،سبب آسیب به خودرو می شود  .صدمه به کاتالیزور از جمله
آسیب های وارد شده به خودرو هنگام رانندگی با باک خالی بنزین
است که در این صورت شما مجبور به تعمیر یا تعویض کاتالیزور
خواهید شد .رانندگی با بنزین کم داخل باک سبب آسیب دیدن
پمپ بنزین به علت آشغال و کثیفی ته باک  ،می شود زیرا هر
آشغال و کثیفی جمع شده در ته باک هنگامی که باک خالی باشد
از پمپ بنزین شما عبورمی کند و سبب آسیب به آن می شود.
هنگام رانندگی با چراغ بنزین روشن سبب می شود که ناگهان
در جاده و یا بزرگراه بنزین تمام کنیم و خودرویمان از حرکت
باز ایستد  ،پیش آمدن این حالت بسیار خطرناک است ،زیرا
خودروهای کناری با سرعت زیاد در حال حرکتند و ممکن است با
خودرو شما تصادف کنند.
اگر استفاده از خودرو را در حالت رانندگی بدون ترافیک در نظر

ص

رابطه اضطراب و میل به مصرف شیرینی

حه
ف
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آقاي سيدروحاله خالصي داراي شماره شناسنامه  46متولد  58/2/28به شرح دادخواست به شماره بايگاني  980026از
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سيدمحمد تقي خالصي به شناسنامه
شماره  138در تاریخ  1397/12/5در اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
 -1سيدروحاله خالصي ك.م  2451487178صادره از حوزه فيروزآباد
-2سيدحسين خالصي ك.م  2451535989صادره از حوزه تهران
 -3سيدجعفر خالصي ك.م  2440079911صادره از حوزه فيروزآباد
-4سيدحسن خالصي ك.م  2451535989صادره از حوزه فيروزآباد
-5رقيه خالصي ك.م  2297472935صادره از حوزه شيراز
-6اشرفالسادات خالصي ك.م  0452802652صادره از حوزه تجريش
-7سكينه خالصي ك.م  2450091238صادره از حوزه فيروزآباد
-8الهه خالصي ك.م  2450082190صادره از حوزه فيروزآباد 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.
رئيس شعبه سوم شوراي حل اختالف شهرستان فيروزآباد
م/الف10/

همانطور که میدانید به سرازیر شدن آب
که خارج از کنترل انسان ،خارج از محدوده
مکانی متعارف و سرعت و قدرتی خارج از
حد متعارف داشته باشد سیل گفته میشود.
سیل یکی از بالیای طبیعی است که وقوع
آن ممکن است ناشی از سرریز شدن آب از
بسترهای آب مثل رودخانه یا دریاچه و یا
ناشی از انباشت آب باران روی زمین اشباع
شده از آب باشد .عالوه بر اینها سیل میتواند
زمانی که نرخ جریان آب بیش از گنجایش
مسیر رودخانه باشد به ویژه در بخشهای
خمیدگی یا پیچ و خم مسیر رودخانه رخ
دهد.
الزم به ذکر است برخی از سیلها به آرامی
گسترش مییابند اما برخی دیگر میتوانند در
مدت چند دقیقه و به سرعت گسترش یافته و
خسارات مهیبی برجای بگذارند.
سیل سال  2013هندوستان

در ژوئن (2013خرداد  ،)1392رگبار و بارش
شدید و چندروزه در ایالت اوتاراکند در شمال
هندوستان ،موجب وقوع سیلی ویرانگر و
رانش زمین شد .این حادثه طبیعی «بدترین
فاجعه رخ داده» از سال  2004به بعد در
هندوستان نام گرفت .درواقع بارش شدید
موجب سیل ناگهانی و سیل شدید منجر به
رانش زمین شده بود.
اگرچه غیر از ایالت اوتاراکند ،مناطق دیگری
از هندوستان شامل اوتارپرادش ،دهلی،
هاریانا و هیماچال پرادش نیز شاهد بارندگی
شدید و سیل بودند اما حدود  %89از تلفات
انسانی متعلق به ایالت اوتاراکند بود .طبق
گفتههای مقامات دولتی ،تعداد کشتههای
این سیل بیش از  5700نفر بود 4021 .نفر
از کشتهها را افراد مفقودی که بر اثر سیالب
یا رانش زمین مدفون شده بودن تشکیل
میدادند .در این فاجعه  2119خانه بهطور
کامل تخریب 3001 ،خانه بهشدت و 11759
خانه بهطور نسبی دچار آسیب شدند4500 .
روستا در این سیل تحت تاثیر قرار گرفتند.
این سیل سیویکمین سیل پرتلفات تاریخ
قلمداد میشود.
سیل سال  2010چین

این سیل در اوایل ماه می سال
(2010اردیبهشت  )1389رخ داد .بر اثر
وقوع این سیل رانش زمین اتفاق افتاد .در
این فاجعه بیش از  3189نفر کشته ،بیش از
1056نفر مفقود و درحدود  51.4میلیارد دالر
خسارت مالی وارد شد .این سیل ویرانگر بیش
از 230میلیون نفر در  28استان و ناحیه را
تحت تاثیر قرار داد .بعد از وقوع این فاجعه
میلیونها نفر از داشتن آب آشامیدنی محروم
شدند 1/36 ،میلیون خانه کامال تخریب شد.
 16/5میلیون هکتار از زمینهای کشاورزی
تحت تاثیر سیل قرار گرفت و بیش از 2میلیون
هکتار هم بهطور کامل تخریب شد.
سیل سال  2011جنوب شرق آسیا

در سال  2011در منطقهی هندوچین که
درواقع شامل گروهی از کشورها ازجمله
تایلند ،کامبوج ،ویتنام و میانمار میشود
و برخی دیگر از کشورهای آن ناحیه مثل
فیلیپین و مالزی ،چند مرحله سیل پی در پی
اتفاق افتاد که تلفات مالی و جانی سنگینی
در پی داشت .این سیل چهلوپنجمین سیل
مرگبار شناخته شده است که در آن مجموعا
بیش از  2828نفر جان خود را از دست دادند
و میلیاردها دالر خسارت مالی به بار آمد.
سیل سال  2017جنوب آسیا

وقوع سیل در کشورهای بنگالدش ،هند ،نپال
و پاکستان در سال  2017منجر به کشته شدن
حدود  1300نفر شد .البته وقوع سیل هر ساله
در این منطقه طبیعی است اما سیل مربوط به
سال  2017دارای تلفات بسیار باالتری نسبت
به سالهای گذشته بود .کارشناسان معتقدند
سیل و درپی آن رانش زمینی در این مقیاس
در سالهای اخیر در این منطقه سابقه نداشته
و از این سیل ویرانگر به عنوان بدترین سیل
جنوب آسیا در دهه حاضر نام بردهاند .این
سیل زندگی 45میلیون انسان در آن منطقه
را تحت تاثیر قرار داد.
سیل سال  2010پاکستان

سیل مرگبار پاکستان در اواخر جوالی
(2010مرداد  )1389رخ داد .این سیل
ناشی از بارانهای موسمی شدید در ایاالت
سرحد ،سند ،پنجاب و بلوچستان بود که

درواقع حوضهی آبریز رود سند را تحت
تاثیر قرار داد .طی این حادثه یک پنجم کل
مساحت پاکستان درگیر سیل ویرانگر بود .به
گفته مقامات پاکستان این حادثه با تخریب
اموال و زیرساختها بهطور مستقیم زندگی
20میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داد و جان
نزدیک به 2000نفر را گرفت و خسارات مالی
درحدود 43میلیارد دالر به بار آورد.
سیل سال  2011فیلیپین

این سیل مهیب میزان تلفاتی نزدیک به
 1500نفر از خود به جای گذاشت .این میزان
تلفات موجب شیوع بوی تعفن در این کشور
شده بود .توفانهای گرمسیری منجر به باران
شدید و درنتیجه سرریزی رودخانهها و وقوع
سیل ناگهانی(سیلی که به سرعت گسترش
مییابد) شده بودند .مقامات فیلیپین در آن
زمان اعالم کردند که تلفات جانی ممکن
است تا  2000نفر نیز باشد چراکه از تعداد
افراد مدفون شده در زیر گلوالی بیاطالع
هستند .خسارات مالی این فاجعه درحدود
14میلیارد دالر تخمین زده شد.
سیل سال  2011برزیل

بر اثر این سیل در «ریو د ژانیرو» برزیل
 903نفر کشته و  1/2میلیارد دالر خسارت
وارد شد .این فاجعه هشتادمین سیل مرگبار
جهان لقب گرفته است .این سیل همراه با
رانش زمین و حرکت گلوالی همراه بوده
و مقامات برزیلی این حادثه را بدترین
فاجعه آبوهوایی در تاریخ برزیل خواندند.
البته برخی کارشناسان برزیلی دیگر مدعی
بودند که درسال  1967در همین منطقه
حادثه مشابهی رخ داده که درحدود 1700
کشته داشته و مهلکتر از این حادثه قلمداد
میشود .این سیل نیز ناشی از بارندگی شدید
بوده و میزان باران مورد انتظار برای 2ماه،
در 2روز فرود آمده بود .خسارات مالی این
سیل حدود 1.2میلیارد دالر در نظر گرفته
شده است.
سیل ناشی از گردباد موراکوت در تایوان

گردباد مهیب موراکوت در سال  2009در
تایوان ،مهلکترین گردباد تاریخ تایوان است.
این توفان که سرعت آن تا 140کیلومتر
میرسید باعث وقوع سیل مهیب و حرکت
گلوالی و درنتیجه ،کشته شدن  789نفر و
خسارت مالی  6/2میلیارد دالر شد .در این
حادثه ،بر اثر سیل و رانش زمین ،یک روستا
بهطور کامل نابود و بیش از 400نفر اهالی
آن کشته شدند.
سیل سال  2018شرق آفریقا

این سیل در کشورهای آفریقایی کنیا ،اتیوپی،
اوگاندا ،رواندا ،سومالی ،جیبوتی و بوروندی
رخ داد .بر اثر این حادثه طبیعی زندگی
میلیونها نفر در معرض خطر قرار گرفت
این سیل زمانی آغاز شد که بعد از یک سال
خشکسالی شدید ،بارانهای شدیدی شروع
به باریدن گرفتند .این بارندگیهای شدید
منجر به راه افتادن سیل ،رانش زمین ،سرریز
شدن و شکست سدها شد .بر اثر این فاجعه
حدود  500نفر جان خود را از دست داده و
صدها نفر دیگر بیخانمان شدند.
سیل سال  2016چین

در اواسط ژوئن (2016خرداد  )1395باران
شدیدی جنوب چین را فرا گرفت و منجر
به وقوع سیل مرگباری شد که با ادامه
بارندگیها ،سیل و تلفات آن هم افزایش یافته
و محدودههای وسیعتری را دربر گرفت.
بر اثر این تراژدی ،درمجموع بیش از 449
نفر کشته و 22میلیارد دالر خسارت وارد شد.
همچنین  280000هکتار زمین زراعی نابود
شد .کارشناسان  3عامل اصلی را موجب بروز
این فاجعه اعالم کردند:
 -1بخشهای جنوبی چین در سال 2016
تحت تاثیر شدید پدیده آبوهوایی «ال نینو»
قرار داشته و این پدیده منجر به بروز این
فاجعه شد.
 -2بسیاری از دریاچهها و آبگیرهایی که در
شهرها قرار داشتند در حین پروسه گسترش
مدرن سازی شهرها ،تبدیل به زمین خشک
شده و سیستم زهکشی طبیعی دچار آسیب
شده است.
 -3سدهای زیادی در امتداد رودخانه یانگ
تسه ساخته شده که درواقع باعث کاهش
میزان آبی که میتواند در رودخانه جریان
داشته باشد شده است.

ص

تو آسمانی و من ریشه در زمین دارم

تو آسمانی و من ریشه رد زمین دارم

همیشه افصله ای هست ،داد ازاین دارم

قبول کن هک گذشته ست کار من از اکش

هک سال اهست هب تنهایی ام یقین دارم

تو نیز دغدهغ ات از داقیقت پیدا ست

ب خب
چش
مرا ش اگر م نکته نیب دارم

بخوان و پاک کن و اسم خویش را بنویس

هب دفتر زغلم رههچ نقطه چین دارم

نف
کس
ی هنوز عیار رتا همیده است

نگ
منم هک از تو هب اشعار خود ین دارم
محمدعلی بهمنی

چشم داشت
حسین بن منصور حالج را که به دار
آویختند ،جماعتی فریب خورده یا
زرگرفته و حق به ناحق فروخته ،پای
چوبه دار گرد آمده و به او سنگ می
زدند و حالج لب فرو بسته بود .نه
سخنی به اعتراض می گفت و نه از درد
فریادی می کشید.
در این میان شیخ شبلی نیز که از آن
کوی می گذشت ،سنگی برداشته و به
سوی او پرتاب کرد .منصور حالج از
ژرفای دل آه سردی کشید و به فریاد
از درد نالید .پرسیدند از آن همه سنگ
که بر پیکرت زدند گالیه ای نکردی،
مگر سنگ شبلی چه سنگینی داشت

که فریاد برآوردی؟
منصور در پاسخ گفت :از آن جماعت
فریب خورده انتظاری نیست .چرا که مرا
نمی شناسند و علت بر دار شدنم را نمی
دانند ،شبلی اما از ماجرا باخبر است .از
او انتظار دلجویی و حمایت داشتم ،نه
سنگ پرانی و مالمت .
گفت آن یار کـــز او گشت سر دار بلند
جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد
فیـــــض روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگران هم بکنند آن چه مسیحا میکرد
گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست
گفت حافظ گلهای از دل شیدا میکرد
منبع :تقریرات
برتولت برشت :آنان که حقیقت را نمی
دانند  ،ابله اند  ،آنان که می دانند ،ولی
آن را دروغ می نامند ،تبه کارند!

از سخن چینان شنیدم آشنایت نیستم
سخ
نیس
از ن چینان دینشم آشنایت تم

کیس
خاطراتت را بیاور ات بگویم تم

صح
سیلی هم بتی از موج خوردن ،سخت نیست

یس
صخره ام ره قدر بی مهری کنی می ا تم

شم
ات نگویی اکش اهی ع ازکم طاقتی است

یس
رد خودم آتش هب پا کردم ولی نگر تم

چون شکست آینه ،حیرت صد ربارب می شود

شکس بی کیس
بی سبب خود را تم ات ننم تم

ص
زندگی رد ربزخ و ل و جدا یی ساده نیست

یس
کاش قدری شیپ از این یا بعد از آن می ز تم
فاضل نظری

محمد بن ابراهيم
نام كاملش َف
ّ
ريدالدين ابوحامِد ّ
كدكني نيشابوري و متولد سال  ۵۴۰هجري
برابر با  ۱۱۴۶ميالدي در شهر نيشابور دكان
عطاري داشته است .مانند بسياري از كاسبهاي
زمان خود كه هر روز دكان خود را به اميد
رزق الهي ،باز ميكردند به سراغ كسب و كار
خود ميرفته است .در زمان فريدالدين ،عطارها
تقريباً همان كارهاي يك پزشك عمومي را انجام
ميدادند .آنها بيمار را معاينه و بر اساس شرح
حالي كه بيمار از خود ارائه مي داده ،نسخهاي
از داروهاي موجود در عطاري براي وي تجويز
ميكردند .منشأ تحول روحاني شيخ فريدالدين
نيز داستاني دارد .ميگويند روزي عطار در دكان
خود مشغول به معامله بود كه درويشي به آنجا
رسيد و چند بار با گفتن جمله «چيزي براي خدا
بدهيد» از عطار كمك خواست ولي او به درويش
چيزي نداد .درويش به او گفت :اي خواجه تو
چگونه ميخواهي از دنيا بروي؟
عطار گفت :همانگونه كه تو از دنيا ميروي.
درويش گفت :تو مانند من ميتواني بميري؟
عطار گفت :بله.
درويش كاسه چوبي خود را زير سر نهاد و با
گفتن كلمه اهلل از دنيا برفت.
عطار چون اين را ديد شديدا ً متغير شد و از
دكان خارج شد و راه زندگي خود را براي هميشه
تغيير داد.
عطار پس از اين قضيه مريد شيخ ركن الدين
اكاف نيشابوري ميگردد .وي يكي از پركارترين
شاعران ايراني به شمار ميرود ،بنا بر روايتي
وي بيش از  ۱۸۰اثر مختلف به جاي گذاشته
كه حدود  ۴۰عدد از آنان به شعر و مابقي نثر
است .وي در زمينه عرفاني نيز از مرتبهاي باال
برخوردار بودهاست .شيخ فريدالدين تا پايان عمر
با بسياري از عرفاي زمان خويش همصحبت
گشته و به گردآوري حكايات صوفيه و اهل
سلوك پرداختهاست.
برخي از آثار عطار نيشابوري عبارتند از :ديوان
اشعار ،منطقالطير ،تذكره االولياء ،الهي نامه،
بلبل نامه ،اسرارنامه ،خسرونامه ،مختارنامه
(رباعيات) ،سي فصل ،بيان االرشاد ،بيسرنامه،

چهل نامه کوتاه به همسرم
عزیز من!
چندی پیش برایت نوشتم که چه خوب است
جای کوچکی برای « انتخاب گریستن » باز
کنیم! جایی همیشگی ،از امروز تا آخرین
روز.
و شنیدم که می گفتی ـ با لبخند ـ که « در
چنین روزگاری اگر کاری باشد که آن را
خیلی خوب و ماهرانه بدانیم ،همان خوب
گریستن است و بس»
بله ،قبول .اما مقصود من ،البته ،نه گریستن
زیر فشارهای جاری ،بل « اراده به گریستن
» بود؛ و میان این دو تفاوتی است.
من با این سخن منظوم موافقم که می گوید:
کالمی که نتوانیش گفت راست
به غیظ فروخورده تبدیل کن !
اما موافق نیستم که همه چیز را چون نمی
توانی بگویی  ،آنقدر به غیظ فرو خورده
تبدیل کنی که یک روز ،با گلودردی
خوفناک از پا درآیی ـ بی تأثیری بر زمان
و زمانه ی خود.
همه ی حرف های نازدنی را به غیظ تبدیل
مکن ،همچنان که به بغض .بعض حرف
هایت را به اشک مبدل کن! روشن است که
چه می گویم؟ گریستن به جای گریستن،
نه .گریستن به جای حرفی که نمی توانی به
تمامی اش بزنی ،و در کمال ممکن.

عطار ،مغازه داري كه عارف شد
هيالج نامه ،مظهر ،جوهرالذات،مظهرالعجايب،
مصيبت نامه ،وصلت نامه ،نزهت االحباب،
پندنامه ،اشترنامه ،فتوت نامه.
پيشگويي عطار در مورد مولوي
يكي از مسائل جالب توجه در زندگي عطار
نيشابوري ديداري است كه مولوي در سن
نوجواني با وي داشته است .موالنا با پدرش
در مسير سفر به بغداد ،در نيشابور با
فريدالدين عطار نيشابوري مالقات ميكند و
در آن مالقات عطار ،موالنا را ميستايد و كتاب
اسرارنامه خود را به او هديه داده و درباره وي
پيشگويي انجام ميدهد .عطار خطاب به پدر
موالنا ميگويد« :زود است اين پسر تو آتش در
سوختگان عالم زند» .كه اين پيشگويي چندي
بعد به حقيقت ميانجامد .همان گونه كه
تحول در زندگي عطار نيشابوري بر اساس يك
اتفاق شكل ميگيرد ،مرگ وي نيز بر اساس
يك داستان غمانگيز اتفاق ميافتد.
ميگويند پس از تسلط چنگيزخان مغول بر
بالد خراسان شيخ عطار نيز به دست لشكر
مغول اسير گشت .گويند مغولي ميخواست او
را بكشد ،شخصي گفت :اين پير را مكش كه به
خون بهاي او هزار درم بدهم.
عطار گفت :مفروش كه بهتر از اين مرا خواهند
خريد .پس از ساعتي شخص ديگري گفت:
كه به
اين پير را مكش
خون بهاي او
يك كيسه
كاه تو را
خو ا هم
داد .شيخ
فر مو د :
كه
بفروش
بيش از اين
نميارزم .مغول از گفته
او خشمناك شد و او را هالك
كرد.
همه ی آب ها نباید در اعماق زمین جاری
شوند ،تا یک روز ،شاید ،مته ی چاهی به
آنها برسد ،و فورانی و طغیانی...کمی از آب
ها باید که چشمه کنند و چشمه شوند ،و
جریانی عینی و ملموس یابند.
تشنگی ما را ،همیشه ،آب هایی که در
اعماق جاری اند فرو نمی نشانند ،و همه
ی رهگذران را  ،همیشه ،چنان بازوی بلند،
َدلو کهنه  ،و چرخ چاهی نیست که بتوانند
به مدد آن ،داغی بی پی ِر این کویر را تحمل
پذیر کنند.
اشک ،خدای من ،اشک...
بدون احساس کمترین خجالت ،به پهنای
صورت گریستن را دوست می دارم؛ اما
نه به خاطر این یا آن مسأله حقیر ،نه
به خاطر دئانت یک دوست ،نه به خاطر
معشوق گریز پای ُپر ادا ،و آن که ناگهان
تنهایمان گذاشت و رفت ،و آن که اینک در
خاک خفته است و یادش به خیر ،و نه به
خاطر ُخبث طینت آنها که گره های کور
روح صغیرشان را تنها با دندان شکنجه
دادن دیگران می خواهند باز کنند. ...
نه ...اشک نه برای آنچه که بر تک تک ما در
محدوده محقر زندگی فردیمان می گذرد؛
بلکه به خاطر مجموع مشقاتی که انسان در
زیر آفتاب کشیده است و همچنان می کشد؛
به خاطر همه ی انسان هایی که اشک می
ریزند و یا دیگر ندارند که بریزند.

تأثير عطار بر حافظ
استاد بهاءالدين خرمشاهي اديب و پژوهشگر
معاصر در مورد شخصيت عطار نيشابوري
ميگويد« :زماني كه بنده ديوان عطار و نيز
منطقالطير را به قصد شناخت عطار مطالعه
كردم تصميم گرفتم ب ه تأثير واقعي يا احتمالي
كه بر اشعار حافظ داشته است بپردازم ،عطار
كه از بزرگترين شاعران و عارفان ايران است،
صاحب مثنويها و منظومههاي متعددي است
و در ادبيات منظوم عرفاني ميتوان او را در تراز
سنايي و موالنا به شمار ميآورد .حافظ كه شغل
شاغلش ،تجسس قوانين ادب و تتبع دواوين
عرب بوده ،در طول عمرش ۵۰۰ ،غزل سروده
است .بنده در مقالهاي تحت عنوان حافظ چه
كتابهايي خوانده است؟ حدود
 ۵۰كتاب را به همراه
قرينه ذكر كردهام
كه حافظ از آنها
بهره گرفته
است .حافظ
طبعاً عطار
را ناديده
نگر فته
ا ست .
برخي از
مضا مين

گریستن به خاطر دردهایی که نمی شناسی
شان و درمان های دروغین.
به خاطر رنج های عظیم آن کس که هرگز
او را ندیده ای و نه خواهی دید.
به خاطر بچه های سراسر دنیا ـ که ما
چنین جهانی را به ایشان تحویل می دهیم
و می گذریم...
عزیز من!
اینک سخنی از سهراب به خاطرم
می آید ،در باب گریستن  ،که شاید
نقطه ی پایانی بر این نامه نیز
به حساب آید:
«بی اشک ،چشمان تو ناتمام
است و نمناکی جنگل نارساست»...
نادر ابراهیمی

حه
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عطار كه شبيه يا عين آنها در اشعار حافظ يافت
ميشود ،ذي ً
ال ذكر ميگردد .تأثير عطار بر شعر
حافظ مسلم است .اگرچه اين تأثير به اندازه تأثير
سنايي بر عطار ،يا عطار بر موالنا نيست ،يا حتي
تأثير كمالالدين اصفهاني و سعدي و خواجو بر
حافظ ،اما در حد و اندازه خود قابل توجه است.
در ادامه نمونهاي از شباهتهاي لفظي و معنايي
اشعار عطار و حافظ را خدمت شما عرض ميكنم.
عطار:
همه كس طالب يارند ولي مفلسي مست پديدار
كجاست؟
حافظ:
همه كس طالب يارند چه هشيار و چه مست
عطار:
خورشيد را ز پرده مشكين نقاب بست
حافظ:
گلبرگ را ز سنبل مشكين نقاب كن
عطار:
بيا كه قبله ما گوشه خرابات است
/ بيار باده كه عاشق نه مرد
طامات است
حافظ:
بيا كه قصر امل سخت
سست بنياد است / بيار
باده كه بنياد عمر بر باد
است

ص

آرزوی مورچه کوچک

نان تازه
داني من كه هستم؟
من نان تازه هستم
خوش عطرم و برشته
عطرم به جان سرشته
زينت سفره هايم
قوت دست و پايم
حاصل كار ياران
خوراك صد هزاران
حكايتم دراز است
در من هزار راز است
بشنو تو سرگذشتم
چه بودم و چه گشتم
گندم بودم در آغاز
گندم ناز و طناز
دهقان پير مرا كاشت
زحمت كشيد تا برداشت
هر روز و شب داد آبم
ببين چقدر شادابم
از رنج و كار دهقان
كم كم شدم شكوفان
قدم بلند شد كم كم
بوسيد رويم را شبنم
به به به خوشه هايم
گندم با صفايم
شد ساقه ام طاليي
آي برزگر كجايي؟
پيشم بيا شتابان
با داس تيز و بران
دروم كرد مرد دهقان
برد پيش آسيابان
آردم كرد آسيابان
خمير شدم پس از آن
گذاشت رو پاروش نانوا
چيد تو تنور خمير را
گرفتم از آتش جان
يواش يواش شدم نان
ده ها تن گرم كارند
شب تا سحر بيدارند
تا نان شود مهيا
آيد به سفره ما
اي كه می خوري نان را
بدان تو قدر آن را

غلط ننویسیم

منتها  /منتهی

کلمه منتهی در عربی بر
حسب معنی به فتح یا به
کسر (ه) تلفظ می شود.
ولی در فارسی بهتر است
که آن را برحسب این
دو تلفظ به دو صورت
بنویسیم .منتها و منتهی .
«ساختمان های این ناحیه
همه بلند است ،منتها
محکم نیست».
«داوطلبان باید مدارک
خود را منتها ساعت 10
روز چهارشنبه تحویل
بدهند».
«این جاده به جنگل
منتهی می شود».
«این خیال باطل به جنون
منتهی خواهد شد».
منبع :کتاب غلط ننویسیم
نویسنده  :ابوالحسن نجفی
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کنترل خشم
و عصبانیت
روزی مردی در برابر
سجاد(ع) ایستاد
امام
ّ
و حرف تندی به ایشان
گفت؛ اما حضرت جوابش
را نداد و آن مرد رفت.
امام (ع) به افرادی که
آنجا نشسته بودند،
فرمود« :دوست دارم
که همراه من بیابید
وجواب من را بشنوید».
امام و همراهانش به راه
افتادند و امام این آیه
را می خواند« :کسانی
که خشم خودشان را
فرو ببرند و از مردم
گذشت کنند ،خدا آنان
را دوست دارد ».وقتی
به خانه او رسیدند ،امام
فرمود به او بگویید که

غروب بود ،آقا گنجشک توی النه اش
نشسته بود و به چهار راه نگاه می کرد.
همان جایی که آقای پلیس ایستاده
بود.
آقای پلیس کف دستش را به ماشین
ها نشان داد و محکم توی سوتش فوت
کرد .طوری که سبیلش تکان خورد.
آن وقت تمام ماشین ها سرجایشان
ایستادند.
آقا گنجشکه زیر لب گفت :خب معلوم
است .باید هم از او بترسند و بایستند.
آن وقت سرش را روی لبه النه
گذاشت و گفت :کاش من هم
مثل او سبیل داشتم و زور
داشتم .آن وقت پلیس می
شدم پلیس گنجشک ها.
صبح شد .آقا
بیدار
گنجشکه
شد .پشت نوکش
می خارید .به خاطر
همین هر دو چشمش
را پایین آورد .با چشم
های چپ شده

علی بن حسین (ع) آمده
است.
آن مرد منتظر دعوا
بود .فکر می کرد امام
برای تالفی آمده؛ ولی
وقتی در برابر امام قرار
گرفت ،امام فرمود« :ای
مرد! آنچه که چندی
پیش به من گفتی اگر
در من هست ،خدا مرا

من
به نوکش نگاه کرد و با تعجب از
خودش پرسید :این دیگر چیست؟
پرید و روی دستگیره یک ماشین
نشست .توی آیینه بغل آن نگاه کرد
و فریاد کشید :وای من سبیل در
آورده ام.
آقا گنجشکه با خوش حالی روی
شاخه درخت نشست و داد
زد :آهای گنجشک ها...
زود باشید .بیایید.
مامان گنجشکه و
چند تا گنجشک
دیگر آمدند و
چی
پرسیدند:
شده؟
آقا گنجشکه گفت:
مگر نمی بینید؟
من سبیل در
آورده ام

بیامرزد؛ ولی اگر چیزی
که گفتی در من نیست،
خدا تو را بیامرزد».
وقتی آن مرد این حرکت
امام را دید از حرف هایی
که به آن امام عزیز گفته
بود شرمنده شد و گفت:
«چیزی که در تو نبود
به تو گفتم و من به آن
حرف ها سزاوارترم».

دارم
مثل آقای پلیس .پس زورم از همه شما
بیش تر است .هرچه بگویم باید گوش
کنید زود باشید .یکی برود برایم کرم
شکار کند؛ یکی هم چند تا پر بیاورد ،تا
زیر سرم نرم شود .می خواهم بخوابم.
یکی هم گربه را نگه دارد حوصله میو
میو ندارم.
گنجشک ها به هم نگاه کردند .اولی
گفت :چه حرف ها؟ اگر زورت زیاد
است تو باید گربه را نگه داری  .مثل
پلیس که ماشین ها را نگه می دارد.
مامان گنجشکه گفت :تازه باید
مواظب جوجه های ما هم باشی،
مثل :پلیس که مواظب است بچه ها از
خیابان رد شوند.
سومی گفت :البته ،اگر سبیلت
کار کند .چون که سبیلت
خیلی مسخره است .اصال
شبیه سبیل آدم ها نیست.
آقا گنجشکه گفت:

توی حیاط یک خانه قدیمی ،دو تا درخت
بزرگ بود .یکی این طرف حیاط و یکی آن
طرف حیاط.
چند تا مورچه نزدیک درخت این طرف
حیاط ،توی باغچه زندگی می کردند.
یک روز مورچه کوچک به مادرش گفت:
ای کاش می شد به باغچه آن طرف حیاط
می رفتم تا از درخت بزرگش باال بروم.
به نظر من دنیا از آن طرف حیاط خیلی
قشنگ تر است!
مادر مورچه کوچک آهی کشید و گفت:
خیلی فکر خوبی است ،اما تا وقتی که این
مرغ و خروس ها توی حیاط هستند نمی
توانی از آنجا عبور کنی .همین چند روز
پیش که من از النه کمی دور شده بودم،
چیزی نمانده بود که غذای آقا خروسه
بشوم.
مورچه کوچک که ناامید شده بود ،با
ناراحتی مشغول پیدا کردن غذا شد.
تا این که یک روز اتفاق جالبی افتاد .آن
روز زن صاحبخانه با یک طناب بلند و یک
سبد لباس به آنجا آمد .یک سر طناب را به
درخت این طرف حیاط بست و سر دیگر
طناب را به درخت آن طرف حیاط .لباس
ها را هم یکی یکی روی طناب پهن کرد
و رفت.
مورچه کوچک که از الی برگ ها نگاه می
کرد ،با خودش گفت :به به چه راه خوبی!
حاال می توانم خودم را به درخت آن طرف
حیاط برسانم.
مورچه کوچک خودش را به طناب رساند
و از روی آن شروع به حرکت کرد .باد
آرام وزید و طناب و لباس ها را تکان داد.
مورچه کوچک کمی جلوتر رفت .باد تندتر
شد و طناب و لباس ها را شدیدتر تکان
می داد.
مورچه کوچک کمی ترسیده بود اما او که
هدفش رسیدن به آن درخت بود ،محکم
تر به لباس ها چسبید تا باد آرام شود.
کمی جلوتر که رفت ،راه تمام شد و مورچه
کوچک به آرزویش رسید.
حاال چند روز است که مورچه ها پشت سر
هم از باالی سر مرغ و خروس ها راه می
روند.
دنیا از باالی درخت آن طرف حیاط،
واقعا جالب و دیدنی بود!

راست می گی و دوباره به سبیلش نگاه
کرد.
سبیل تکان خورد .پشت نوکش دوباره
خارش گرفت .آقا گنجشکه کله اش را
تکان داد.
یک مرتبه سبیل از پشت نوکش کنده
شد .توی هوا پیچ و تاب خورد .افتاد
روی برگ ها،گفت :اخ.
گنجشک ها پریدند جلو و زل زدند به
سبیل و سبیل خودش را صاف کرد و
گفت :چرا این جوری نگاه می کنید؟
مگر تا به حال هزار پا ندیده اید؟ و
دوید و زیر برگ ها پنهان شد.
گنجشک ها خندیدند و گفتند :حیف
شد سبیل خوشمزه ات فرار کرد و
پریدند و رفتند.
یکی از جوجه ها از النه بیرون آمد
و دنبال مادرش بال بال زد .نزدیک
بود از روی شاخه بیفتد.گربه هم زیر
درخت ایستاده بود.
آقا گنجشکه گربه را دید .پرید و
جوجه را گرفت  .جوجه گفت :تو چرا
مواظبم هستی؟ تو که مادرم نیستی.
آقا گنجشکه گفت :اخه من پلیس
گنجشک ها هستم .یک گنجشک بی
سبیل.

لطيفه

اتوبوس سواری

مردی سوار اتوبوس دو طبقه
می شود .هرچه اصرار می کنند
به طبقه باال برود ،نمی رود و می
گوید:دفعه پیش که سوار شدم،
فهمیدم که طبقه باال راننده ندارد!

دستور زبان

آموزگار:بچه ها توجه کنید! بعضی
از کلمه ها با «ان» و «ها» جمع
بسته نمی شوند .مثل «درس» که
می شود «دروس» حاال یکی از شما
مثال دیگری بزند.
احمد:آقا اجازه! مثل خرس که جمع
آن می شود خروس!

پیراهن تنگ

مریم :مادر این پیراهن برای من
خیلی کوچک شده است که به
سختی می توانم نفس بکشم.
مادر:پیراهن هیچ عیبی نداره
دخترم ،تو سرت را از آستین
بیرون آورده ای!

اذان صبح

روز

طلوع آفتاب اذان ظهر

غروبآفتاب اذان مغرب

بيست و ششم

5:09

6:29

12:53

19:17

19:34

بيست و هفتم

5:09

6:29

12:53

19:17

19:34

 ۱۲پروژه مهم بهداشت و درمان
بنیاد نیک اندیشان هاشمی در الرستان

به گزارش میالد الرستان ،طی
آئینی با حضور وزیر و معاونین
بهداشت و درمان ،رئیس دانشگاه
علوم پزشکی فارس ،نماینده مردم
شهرستان های الرستان ،خنج
و گراش ،امام جمعه الرستان،
معتمدین و خیرین پروژه های
مختلفی در شهرستانهای الرستان،
خنج و گراش مورد بهره برداری یا
کلنگ زنی شد.
جمشید جعفرپور ،نماینده مردم
در مجلس شورای اسالمی با اشاره
به پتانسیل های این مناطق در
حوزه بهداشت و درمان ،گفت :این
ظرفیتها می تواند این مناطق به
عنوان محور درمانی و مراجعات
جنوب فارس و شمال هرمزگان
قرار بگیرند.
جعفرپور با برشمردن مهمترین
مطالبات حوزه انتخابیه ،افزود :ارتقا
دانشکده علوم پزشکی الرستان به
دانشگاه ،تکمیل کارهای خیرین و
پرداخت سهم دولت ،افزایش نیرو
و تبدیل وضعیت نیروها به پیمانی
و رسمی ،تخصیص بودجه الزم
جهت انشعابات پردیس دانشکده
که بالغ بر  ۱۰میلیارد تومان
هزینه دارد از جمله این درخواست
هاست.
وی تصریح کرد :اختصاص کمک
هزینه  ۳میلیاردتومانی به بخش
معاونت غذا و دارو دانشکده علوم
پزشکی الرستان برای انجام
وظائف محوله ،اختصاص ارز
دولتی برای خرید دستگاه های
مورد نیاز بیمارستان سرطانی
مرحوم صالح پور که هزینه آن
توسط خیرین تامین خواهد شد و
همچنین تخصیص نیرو و امکانات
به پایگاههای اورژانس از دیگر

مواردی است که نیاز به اهتمام
بیشتری دارد.
مدیرعامل بنیاد نیک اندیشان
هاشمی با بیان اینکه به نیت ۱۲
امام ۱۲ ،پروژه در حال ساخت یا
بهره برداری قرار دارد ،گفت :از
جمله این پروژه ها می توان به
کلینیک قلب و عروق ۱۸ ،واحد
پانسیون پزشک ،بخش زنان و
 ،picuبخش  ،pnicuبازسازی
و تجهیز آشپزخانه بیمارستان،
مشارکت در ساخت ساختمان
 ، ctscan۱۶مشارکت در خرید
سی تی اسکن  ۱۲۸اسالید،
بازسازی ساختمان انتقال خون
الرستان ،احداث بخش دیالیز
بیمارستان ایرانشهر سیستان و
بلوچستان و خرید دستگاههای
مورد نیاز بیمارستان سرطانی
اشاره نمود.
اسماعیلی ،با اشاره به اینکه از
گذشته و پس از جنگ به صورت
ویژه ای خیرین الرستانی به کمک
دولت آمدند که نمونه ای از آن
احداث بیمارستان امام رضا(ع)
توسط حاج محمدکارگر است و
پس از آن توسط دیگر خیرین
پروژه تکمیل تر شد ،افزود :امروز
درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی
هاشمی زاده الرستان و بخش
داخلی بیمارستان که شاهد بهره
برداری از آن بودیم توسط جوانان
بومی منطقه و با تالش های شبانه
روزی انان و با هزینه خیر و دولت
به بهره برداری رسیده است.
وی تصریح کرد :خیرین در واقع
عاملی شدند که دولت با وجود
تنگناهای بودجه ای خود در این
پروژه سهیم شود و این پروژه
عظیم به بهره برداری برسد.

کمک سه میلیونی مردم

به سیل زدگان در یک جشن

به گزارش ميالد الرستان به
همت پايگاه شهيد رزبان ،هيئت
فرهنگي مذهبي زينبيون ،كميته
امداد امام خميني و روابط عمومي
شهرداري الر ،جشن اعياد شعبانيه
در ميدان فرمانداري الرستان در
ل زدگان برگزار
جهت كمك به سي 
شد .در اين مراسم برنامههايي

از جمله :مداحي ،خوانندگي،
استندآپ كمدي و اجراي گروه
سرود طاها به اجرا در آمد.
ضمناً در اين جشن مبلغ  ۳ميليون
تومان اعم از كمك هاي نقدي و
غير نقدي جهت کمک به سیل
زدگان استان های لرستان ،گلستان
و خوزستان جمعآوري گرديد.

خروش رودخانه فصلی وربند الر

 امام حسن عسکری علیه السالم فرمودند:کوشنده ترین مردم کسی است که گناهان را رها سازد.
(تحف العقول  ،ص )۴۸۹

معبودا ،اگر مرا از رزقت ناکام گردانی ،کیست که روزیام
دهد؟ و اگر به خواریام کشانی ،کیست که یاریام دهد؟

بهره برداری از چند طرح بهداشتی و درمانی با حضور وزیر بهداشت در الرستان
به گزارش میالد الرستان ،وزیر بهداشت و
درمان در جمع مسئوالن و خیرین الرستان
در سخنانی با بیان اینکه خیرین الرستان
پرچم کارهای خیر در کشور را باال نگه
داشته اند ،گفت :زمانی که فردی بخاطر این
کارهای خیر بهبودی می یابد و دوباره نفس
می کشد تمام کائنات بر دستان خیر بوسه
خواهند زد.
وی با اشاره به اینکه بزرگترین خصیصه
منطقه این نیست که دارای قدمت تاریخی
می باشد ،بلکه افرادی است که در جهت
خدمت به منطقه خود در حال تالش هستند
و در واقع آنچه که این منطقه را متمایز کرده
عشقی است که در خیرین در جهت خدمت
به منطقه وجود دارد ،افزود :دومین خصیصه
منطقه عشق خیرینی است که با وجود
دوری از شهر خود به آن
خدمت می کنند و این
کاری بس ستودنی است.
سعید نمکی ،سومین
خصیصه مهم مردم
الرستان را مودت و
برادری دانست و تصریح
کرد :با وجود اختالف
مذهب در شهرستان
وجود دارد
و شیعه و
سنی مانند
یک برادر
در کنار هم
زندگی می
کنند.
این مسئول،
با اذعان به اینکه تروریست های
دنیا برای اینکه در مقابل نتانیاهو
دلنوازی کنند ،روزی جوالن را به
او هدیه می دهند و روزی نیز یکی
از ضد تروریست ترین گروه های
جهان را به عنوان تروریست معرفی
می نمایند ،خاطر نشان کرد :زمانی
ما شاهد این بودیم که یک فرد
پاسدار بازنشسته که دیگر نیازی به خدمت
کردن نداشت به سوریه می رود و بدن تکه
تکه شده او را برای نوه اش می فرستند و
در واقع این اقدام ننگی بزرگ برای دولت
آمریکاست.
وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه امروز ،روز
برابری و برادری و در کنار هم بودن ارکان
جمهوری اسالمی است ،عنوان کرد :سیاست
دولت تدبیر و امید این بوده است که در
کنار خیرین باشد و در پروژه های خیرساز
سهم خود را پرداخت نماید و در این منطقه
نیز قول می دهیم در اولین جلسه وزارتخانه

تخصیص سهم دولت در پروژه های خیرساز
منطقه را به نتیجه برسانیم.
نمکی ،با بیان اینکه یکی از راه های ارتقا و
ایجاد یک دانشگاه که در تقاضاهای مسئولین
الرستان بود ایجاد زیرساخت های الزم
در منطقه است ،تصریح کرد :این قول را
می دهیم که در اولین جلسه بحث افزایش
دانشکده های موجود در الرستان را عملی
کنیم تا زیرساخت های ارتقاء دانشکده علوم
پزشکی الرستان فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه در اولین جلسه شورای
معاونان وزارتخانه ،تخصیص  ۱۰میلیارد
تومان هزینه انشعابات پردیس دانشگاه علوم
پزشکی الرستان ابالغ خواهد شد ،افزود :در
منطقه الرستان ما نیازمند یک نقشه راه
هستیم تا هزینه ای که دولت و خیرین در

منطقه می کنند به هدر نرود و نباید کارهای
موازی در سطح منطقه صورت پذیرد.
وزیر بهداشت ،با تقاضا از مسئولین منطقه
الرستان برای همفکری در ترسیم یک طرح ۵
ساله برای آینده شهرستان ،گفت :ما نیازمند
این هستیم که بدانیم برای توسعه خطه
الرستان باید چه کارهایی انجام داد و با ایجاد
این طرح و نقشه راه ،خود بخود تصویب طرح
ها در مدارج باال صورت خواهد گرفت زیرا از
منطق برخوردار خواهد بود.
نمکی ،با تأکید بر اینکه نیازهایی که در
الرستان وجود دارد با نیازهای شیراز و

اصفهان و تهران متفاوت است به همین
دلیل باید یک مدل بومی در سطح منطقه
ترسیم شود ،بیان کرد :بهتر است آینده
منطقه الرستان بر اساس همت بلند موجود
در آن ترسیم و برنامه ریزی شود نه اینکه
فقط به کارهای کوچک در منطقه الرستان
اکتفا کنید.
وی با بیان اینکه باید با برنامه ریزی بر
اساس همت واالی مردمان منطقه فکر کرد
و بدنبال کارهای بزرگ بود ،پیشنهاد ایجاد
مرکز کنفرانس های بین المللی در الرستان
را مطرح کرد و گفت :این کار باعث می
شود افرادی نخبه از داخل و خارج به سمت
الرستان بیایند و موجب رونق منطق و جذب
توریسم درمانی نیز در الرستان شود.
وزیر بهداشت ،با تأکید بر اینکه پتانسیل
منطقه الرستان بیش از
درخواست افزایش چند
تخت بیمارستان و این قبیل
موارد است ،اضافه کرد :باید
الرستان در سطح بین الملل
شناخته شود.
وزیر بهداشت در سفر یک
روزه خود به جنوب فارس،
از درمانگاه تخصصی و فوق
تخصصی
خیر سا ز
مر حو م
هاشمی زاده
که با زیر
بنای  ٦هزار
متر مربع ،با
١٣
اعتبار
میلیارد تومان در سه طبقه شامل
فضای درمانی ،آموزشی و رفاهی با
بروز ترین و پیشرفته ترین تجهیزات
ساخته شده است و سالن کنفرانس،
آمفی تئاتر،کالس های آموزشی،
کتابخانه و کافی شاپ از دیگر
امکانات این درمانگاه بازدید کرد.
همچنین دو طرح دیگر افتتاحی
توسط وزیر بهداشت شامل آشیانه بالگرد
اورژانس هوایی با اعتبار  ٤٠٠میلیون تومان
و بازسازی بخش داخلی بیمارستان امام رضا
با اعتبار  ٣میلیارد و  ٣٠٠میلیون تومان بود
که با همت خیرین و مشارکت دولت ساخته
شده است.
کلنگ ساخت ساختمان کتابخانه و سالن
مطالعات دانشکده علوم پزشکی الرستان نیز
به زمین زده شد و این طرح قرار است در دو
طبقه و با اعتبار یک میلیارد تومان به همت
خیر عرصه سالمت آقای نراقی ساخته شود.

تأکید شورای شهرستان الرستان بر لزوم آمادگی در برابر سیل احتمالی
به گزارش میالد الرستان،
نخستین نشست علنی شورای
اسالمی شهرستان الرستان در
سال  ،۹۸در سالن جلسات شورا
و با حضور  ۱۲عضو این شورای
فرادست برگزار شد.
عبدالرحیم مقیمی رییس شورای
شهرستان در ابتدای نشست ،پس
از تبریک سال نو و اعیاد پربرکت
شعبانیه ،برای اعضا و شوراهای
بخش و شهر در خدمترسانی به
مردم آرزوی موفقیت بیشتر کرد.
قبل شورا
وی با اشاره به جلسه
ِ
که در استانداری فارس تشکیل
شد ،بر پیگیری همه اعضا برای
محقق شدن خواستههای مطرح
شده تأکید کرد.
مقیمی ،به حوادث اخیر در چند
استان کشور بر اثر بارش و سیل
هم اشاره کرد و با ستایش همدلی
و کمک رسانی مردم ،نیروی
نظامی و مسئوالن ،خاطرنشان

کرد :اگر برخی اقدامات پیشگیرانه
را انجام ندهیم ،احتمال رخداد
سیل و خسارت به مردم منطقه ما
نیز وجود دارد.
رییس شورا ،افزود :شوراها بر
شهرداریها ،دهیاریها و دیگر
مسئوالن بخشها فشار بیاورند
تا با کارهایی همچون پاکسازی
مسیل ها و رعایت اصول مهندسی
و آبخیزداری ،جلوی خسارتهای
احتمالی را بگیرند.
در ادامه جلسه ،چند عضو دیگر شورا
هم برخی مسائل و معضالت مناطق
خود را بیان کرده و نسبت به بیتوجهی
بعضی مسئوالن گالیه کردند.
نوروزی ،نماینده شورای بخش بیرم
نیز در سخنانی ،ضمن انتقاد شدید
از شیوه مدیریت کالن شهرستان و
ی توجهی بعضی مدیران نسبت به
ب
خواست ه های شوراها ،تأکید کرد :الزم
است شورای شهرستان با فرماندار
و نماینده مردم در مجلس اتمام

حجت کنند که نحوه تعامل مدیران
شهرستان با شوراها بهتر شود.
نایب رییس پیشین شورای
شهرستان الرستان ،با بیان اینکه
حدود  ۸۰درصد مسئوالن ادارات
الرستان غیربومی هستند ،تصریح
کرد :متاسفانه خیلی از مدیران
بومی هم کارآیی چندانی ندارند و
از سوی دیگر شوراها را به حساب
نمیآورند.
در این جلسه ،تعدادی از اعضا
گزارش کوتاهی از فعالیتهای
شوراهای بخش و شهر در ایام
نوروز را ارائه کردند.
همچنین پیرامون افزایش
فعالیت کمیسیون های شورا
و بهرهگیری از ایدههای نو و
جوانان تحصیلکرده در زمینههای
گوناگون پیشنهادهایی ارائه شد.
در جلسه هجدهم شورای اسالمی
شهرستان الرستان ،مهندس فرزاد
قناعت پور مشاور علمی و فناوری

شورا نیز حضور داشت و در پایان
نشست مطالبی بیان کرد.
وی در بخشی از سخنانش،
خواستار حمایت ویژه شورای
شهرستان از بعضی مدیران فعال و
جوان شد و اظهار داشت :بسیاری
از نیروهای جوان و خوشفکر
الرستان پشتیبانی از سوی جامعه
و دوستان خود ندارند و این
تنهایی است که باعث میشود
نتوانند در پست های مدیریتی
وارد شوند.
سرپرست مرکز رشد واحدهای
فناور الرستان ،در پایان با اشاره
به پیشبینیهای جهانی مبنی بر
شرایط سخت اقتصادی در سال
جاری ،از همه شوراها و فعاالن
اقتصادی و اجتماعی خواست
کارآفرینی
تا در فعالیتهای
ِ
دانشبنیان وارد شوند و از این راه،
کسبوکارهای کوچک و متوسط
را در کل کشور رونق بخشند.

تخلیه اولین محموله ارسالی مردم الرستان در روستاهای پل دختر

رودخانه فصلی “وربند” الر در پی
بارشهای اخیر به جریان افتاد.
به گزارش میالد الرستان ،در
پی بارش های اخیر در شهر الر،
رودخانه فصلی “وربند” پس از
مدت ها با حجم قابل توجهی از

آب به جریان افتاد.
زنده شدن دوباره این رودخانه
فصلی ،باعث شادابی ،نشاط
و حضور گسترده مردم برای
تماشای این جریان گردید.

به گزارش میالد الرستان ،اولین
محموله کمک های ارسالی مردم
الرستان که به همت سپاه سازندگی
الرستان جمع آوری گردیده بود در
روستاهای پل دختر استان لرستان
تخلیه و در یکی از انبارها جهت
تحویل به مردم سیل زده روستاهای
پل دختر دپو گردید.
بنا بر اظهار نظر نیروهای جهادی
محلی ،این محموله کمک ها طی
یکی دو روز آینده و بر اساس

آمارگیری صورت گرفته بین سیل
زدگان تقسیم خواهد شد .جاهدی
فرمانده سپاه الرستان ،ضمن تشکر از
مردم خداجوی منطقه با بیان اینکه
طبق وعده داده شده این کمک ها
مستقیما به دست نیازمندان منطقه
سیل زده خواهد رسید ،اظهار
امیدواری کرد :کمک های نقدی و
غیر نقدی مردم مجددا به این منطقه
گسیل گردد.

محتاجی:برای پردیس دانشگاه علوم

پزشکی الرستان کد اعتباری تعریف شود

به گزارش میالد الرستان ،طی آئینی
با حضور وزیر و معاونین بهداشت و
درمان ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی
فارس ،نماینده مردم شهرستانهای
الرستان ،خنج و گراش ،امام جمعه
الر ،معتمدین و خیرین پروژه های
مختلفی در شهرستانهای الرستان،
خنج و گراش مورد بهره برداری یا
کلنگ زنی شد.
در این مراسم ،امام جمعه الرستان
نیز در سخنانی با اشاره به فاصله زیاد
الرستان تا مرکز استان فارس ،گفت:
با توجه هزینه های زیاد مراجعات
مردم به مرکز استان برای امور
مختلف به ویژه درمانی ،می طلبد
که با وجود خیرین این منطقه در
کنار دولت ،به این خطه محروم و
روستاهای آن نگاه ویژه تری شود.
حجت االسالم و المسلمین موسوی
بیان کرد :باید در روستاها و بخش
های کم برخوردار الرستان نیز
امکانات و تجهیزات فراهم شود تا آنها
نیز نیازی به حضور در الر نداشته
باشند.
فرماندار ویژه الرستان ،با بیان اینکه
با وجود منفک شدن  ۸شهرستان از
الرستان کماکان بزرگترین شهرستان
کشور شناخته می شود ،گفت :هم
افزایی ویژه بین خیرین و دولت در
الرستان موجب رونق شده است.
جلیل حسنی ،با اشاره به اینکه در
الرستان خیرین همیشه در کنار
دولت حضور فعال داشته اند که اگر
اینگونه نبود دولت به تنهایی نمی
توانست این هزینه ها را در منطقه
تامین نماید ،افزود :هم اکنون باید
با حمایت های مالی و تزریق بودجه
به الرستان موجب ایجاد انگیزش در
خیرین منطقه شد تا فعالیت های
بیشتر خیرین را به دنبال داشته

باشد.
رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین
سالمت الرستان نیز در این مراسم در
سخنانی با بیان اینکه در حال حاضر
دانشکده علوم پزشکی الرستان بیش
از  ۳۵۰هزارنفر را تحت پوشش خود
قرارداده است ،گفت :عالوه بر آن،
خدمات مناسبی به مراجعه کنندگان
از شهرستانهای جنوب فارس و شمال
هرمزگان ارائه می شود.
منصور محتاجی ،با اشاره به اینکه
در شهرستان الرستان  ۷۷خانه
بهداشت ۴۷ ،مرکز شهری و
روستایی ۵ ،بیمارستان و  ۲۵واحد
شهری و روستایی ساخته شده است،
افزود :این توقع می رود بیش از پیش
از لحاظ بودجه به الرستان توجه
شود.
وی با بیان اینکه طی سال های ۹۵
تا  ۹۷بیش از  ۱۰۰میلیارد تومان
توسط خیرین در منطقه الرستان
هزینه شده است ،ادامه داد :در
پردیس دانشگاه علوم پزشکی
الرستان  ۲۰هزار مترمربع ساخت
و ساز توسط خیرین در حال انجام
است که توقع داریم کداعتباری آن
توسط وزارت بهداشت مصوب شود،
زیرا این مهم مدت هاست توسط
مسئولین الرستان درحال پیگیری
است.
وی با تأکید بر اینکه یکی از
درخواست های مردم الرستان ارتقاء
دانشکده علوم پزشکی الرستان به
دانشگاه است ،یادآور شد :از دیگر
اقدامات مجمع خیرین الرستان
ساخت  ۵واحد خانه بهداشت در
منطقه زلزله زده کرمانشاه و ارسال
یک هزار بسته غذایی به مناطق سیل
زده کشور بوده است.

کمک  ۷۰۰میلیونی مردم الرستان
از طریق کمیته امداد به سیل زدگان

به گزارش میالد الرستان به نقل
از روابط عمومی کمیته امدادامام
خمینی (ره) الرستان ،هوشنگ
دالور با بیان اینکه مردم نیک
اندیش و همیشه در صحنه
الرستان بیش از  ۷۰۰میلیون
ریال کمک های نقدی و غیرنقدی
به کمیته امداد امام خمینی (ره)
الرستان جهت سیل زدگان استان
های گلستان  ،لرستان و خوزستان
تحویل داده اند ،اظهار داشت :از
این میزان ،مبلغ  ۵۱۰میلیون
ریال به صورت نقدی و مبلغ
 ۲۰۰میلیون ریال نیز به صورت
غیرنقدی بوده است.
وی افزود :کمک های غیرنقدی
شامل یخچال ،فرش ،بخاری

گازی ،پتو ،پوشاک ،آب معدنی و…
می شود.
دالور ،با اشاره به اینکه با توجه
به وضعیت معیشتی سیل
زدگان نیازمند ،منتظر دستان
سخاوتمند شما همشهریان عزیز
هستیم ،تصریح کرد :شهروندان
هر اندازه که در توان دارند کمک
های نقدی را به شماره کارت
 ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۷۵۴۶۰بنام
کمیته امداد امام خمینی (ره)
الرستان واریز نمایند و کمک های
غیرنقدی نیز به واحد مشارکتهای
مردمی کمیته امداد تحویل تا در
اسرع وقت به سیل زدگان تحویل
داده شود .

