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اهدای تبلت به دانشآموزان محروم بیرم
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طرح های تفصیلی شهر الر بدون آینده نگری؛
زلزله دومی که الر را به تکامل رساند

2

2

باالخره استفاده از ماسک در همه جای الرستان
اجباری شد /تجمع ها ممنوع شد؛ پلیس  ۱۱۰با
خاطیان برخورد می کند

صدور مجوز برای ایجاد  ۱۷نیروگاه خورشیدی در الرستان

ابراهیمی زاده ،از سه اتفاق خوش
در حوزه تولید الرستان خبر داد
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نخستین سرپرست
شبکه بهداشت و
درمان شهرستان اوز
منصوب شد
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اشتباهاتي در آشپزی
که چاقتان میکند

این نیروگاه ها چنانچه با
سرمایه گذاری داخلی انجام
شود به ازای هر مگاوات
نیروگاه خورشیدی رقمی
افزون بر  ۶۰تا  ۱۰۰میلیارد
ریال سرمایه گذاری و هزینه
نیاز دارد.
صفحه آخر
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توصیههایی برای
استفاده از ماسک

سرایت کرونا به سرای
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سالمندان الر  /گواهی صحت
سالمت مسافران خارجی در
فرودگاه صادر می شود
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اجرای  ۸۵برنامه در
دهه کرامت الرستان
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مرگ  ۱۲۰نفر و مجروح شدن ۷۰۰نفر در جاده الر به جهرم طی  ۲سال اخیر

اسعدیان جای جعفرپور را گرفت

انتصاب معاون
غذا و دارو دانشکده
علوم پزشکی الرستان

سرپرست جدید معاونت غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی الرستان
منصوب شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی الرستان ،دکتر کریمی
رئیس دانشکده علوم پزشکی الرستان طی
حکمی دکتر محمد اسعدیان را به عنوان
معاون غذا و دارو دانشکده منصوب کرد.
پیش از این دکتر هوشنگ جعفرپور در
سمت معاون غذاودارو دانشکده علوم
پزشکی الرستان فعالیت داشت که اکنون
به کسوت بازنشستگی نایل شده است.
دکتر محمد اسعدیان ،فارغ التحصیل
دکتری داروسازی از دانشگاه شهید
بهشتی تهران است.

بازسازی مناطق زلزله
زده خنج با تسهیالت
و وام بالعوض
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد
مسکن استان فارس از بازسازی مناطق زلزله
زده خنج با اعطای تسهیالت و وام بالعوض
خبرداد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،فرج اهلل نصیری در نشست
شورای مدیریت بحران شهرستان خنج که
با حضور مدیران کل استانی در خصوص
رسیدگی به امور زلزله زدگان روستاهای توابع
بخش محمله تشکیل شد ،افزود :بنیاد مسکن
از ساعتهای اولیه بروز حادثه زلزله در کنار
مردم بوده و کار ارزیابی واحدهای خسارت
دیده را انجام داده است.
وي اضافه کرد :قطعاً برخی ساختمانهای
قدیمی که جزو بافت فرسوده است نیاز به
بازسازی دارند .روستای محمله در این زمین
لرزه متحمل خسارت شده است و بنیاد
مسکن با اعطای تسهیالت و وامهای بالعوض
و همچنین زمینه سازی برای بازسازی ومرمت
واحدهای آسیب دیده در کنار مردم خواهد بود.
مختار عباسی ،فرماندار شهرستان خنج نیز
در این نشست ،گفت :در حال حاضر تیم
ارزیاب بنیاد مسکن در نقاط روستایی در
حال بررسی میزان خسارت هستند و این
خسارتها با اعطای وام و تسهیالت جبران
خواهد شد.
عباسی ادامه داد :دستگاههای عضو شورای
مدیریت بحران در آماده باش هستند و در
حال حاضر آب ،برق و گاز هیچ کدام از نقاط
شهرستان قطع نیست.

مفقود
شده است

نماینده مردم شهرستانهای الرستان ،خنج،
گراش و اوز با بیان اینکه محور الر به جهرم
بایستی در اولویتهای اصلی قرار گیرد و به آن
ویژه توجه شود ،گفت :این محور به جاده مرگ
مشهور است و گواه آن فوت بیش از  ۱۲۰نفر و
مجروح شدن بیش از  ۷۰۰نفر در  ۲سال اخیر
است.
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط عمومی
دفتر نماینده مردم ،حسین حسین زاده نماینده
مردم شهرستانهای الرستان ،خنج ،گراش و
اوز بهاتفاق محمدرضا باقری فرد مدیرکل راه و
شهرسازی الرستان از پروژههای راهسازی حوزه
انتخابیه بازدید کردند.
وی در بازدید از محور الرستان-بستک در جریان
اقدامات انجامشده در این مسیر قرار گرفت .پروژه
باند دوم محور الر به بستک به طول  ۱۶کیلومتر
بااعتباری بالغبر ۶۵۰میلیارد ریال و پیشرفت
فیزیکی  ۳۵درصد در حال احداث است که به
گفته مدیر پروژه در صورت تأمین اعتبار الزم تا
یک سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
در این بازدید ،حسین زاده بابیان اینکه حوزه
استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی الرستان
ازلحاظ وسعت تحت پوشش از  ۱۶استان کشور
جدیت بیشتر و
پهناورتر است و میطلبد که با ّ
تأمین اعتبار ،پروژههای راهسازی را سریعتر به
سرانجام رساند.
بازدید از مراحل احداث باند دوم محور الر-
بندرعباس دیگر پروژهای بود که مورد ارزیابی قرار
گرفت .پروژه باند دوم محور الر به بندرعباس
که فاز ابتدایی آن به طول  ۲۰کیلومتر است و
میزان اعتبار موردنیاز جهت اتمام پروژه ۵۳۰
میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی  ۳۱درصد در
حال احداث است.
حسین زاده ،در بازدید از این محور با اشاره به
اینکه جاده الرستان به بندرعباس از محورهای
مهم شریانی و ترانزیتی کشور و حلقه اتصال
مرکز کشور به بنادر مهم اقتصادی و مناطق
آزاد تجاری و بنادر عباس ،شهید رجایی ،شهید
باهنر و جزیره قشم محسوب میشود که طبق
آمار بیش از  ۴۵درصد ترافیک عبوری از این
محور ترافیک سنگین علیالخصوص محمولههای
سوختی است و جزء چهار محور خطرناک استان
فارس محسوب میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی الرستان ،نیز گفت:
پیمانکار این پروژه پیشتر در حوزه وزارت نفت
فعالیت داشته و بهتازگی به حوزه راهسازی ورود
کرده است.

همچنین پیمانکار پروژه نیز با اذعان به اینکه
بیشترین ترافیک حوزه الر-بندرعباس ۲۰
کیلومتر ابتدایی محور است که در صورت رسیدن
به بهرهبرداری بخش زیادی از حجم ترافیک
کاسته خواهد شد.
بازدید از بخشی از احداث باند دوم محور الر-
جهرم نیز در برنامه بازدیدهای نماینده مردم از
محورهای مواصالتی قرار داشت .محور جهرم-
الر-بندرعباس بهعنوان قسمتی از شریان
مواصالتی بین استانهای فارس و هرمزگان،
مناطق جنوبی کشور بهویژه بندرعباس را از
طریق الر به شیراز و مرکز کشور متصل میکند.
این مسیر به دلیل کوتاهتر بودن طول و زمان سفر
نسبت به محور شیراز-فسا-داراب -بندرعباس و
همچنین مطلوبیت بیشتر به لحاظ مشخصات
فنی و مهندسی توسط رانندگان بهویژه رانندگان
وسائط نقلیه سنگین موردتوجه قرار گرفت که
با افزایش حجم ترافیک و وقوع تصادفات ناگوار،
احداث باند دوم آن به طول  ۳۸۶کیلومتر
بهتدریج از سال  ۱۳۹۱آغاز شد.
هماکنون  ۹۰کیلومتر از آن بهصورت بزرگراه
در دست بهرهبرداری و ۱۱۶کیلومتر در دست
اجرا است.
در راستای تکمیل این بزرگراه در استان فارس،
احداث باند دوم بخشی از مسیر در محور الر-
جهرم درمجموع به طول  ۳۱کیلومتر به ارزش
 ۸۳۴میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد.
در این بازدید نماینده مردم شهرستانهای
الرستان ،خنج ،گراش و اوز ،بابیان اینکه محور
الر به جهرم بایستی در اولویتهای اصلی قرار
گیرد و به آن ویژه توجه شود ،گفت :این محور به
جاده مرگ مشهور است و گواه آن فوت بیش از
 ۱۲۰نفر و مجروح شدن بیش از  ۷۰۰نفر در ۲
سال اخیر است.

در این بازدید ،مدیرکل راه و شهرسازی الرستان
نیز ابراز امیدواری کرد تمام محور الر-جهرم در
طی چهار سال آتی به بهرهبرداری برسد.
همچنین پیمانکار اجرای این پروژه نیز با اشاره
به اینکه  ۱۳کیلومتر از مجموع  ۳۱کیلومتر
با پیشرفت  ۷درصد پروژه در مرحله عملیات
اجرایی است ،گفت :امیدوار میرود تا پایان سال
این طرح به بهرهبرداری برسد.
در ادامه این بازدیدها از پروژه احداث تونل باند
دوم محور جهرم-الر مورد بازدید قرار گفت .پروژه
تونل باند دوم محور جهرم-الر به طول  ۷۷۰متر
و مجموع  ۲کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۴۹
درصد با  ۲۶۷میلیارد ریال اعتبار موردنیاز در
حال احداث است.
نماینده مردم الرستان ،خنج ،گراش و اوز در
مجلس شورای اسالمی و مدیرکل اداره کل راه و
شهرسازی الرستان از گردنه هیرم واقع در محور
خیر ساز بختیارویه-هیرم-کوره-اوز بازدید کردند.
هدف از این محور تبدیل راه فرعی به راه اصلی
با مشارکت خیرین به طول  ۴۴کیلومتر است.
نماینده مردم الرستان ،خنج ،گراش و اوز در
مجلس شورای اسالمی گفت :ورود خیرین در
عرصه پروژههای راه و شهرسازی مایه مباهات
است و بایستی به آن ارج نهاد.
بررسی پروژه بهسازی در محور ورودی خنج
نیز در برنامه بازدید نماینده مردم قرار داشت.
پروژه بهسازی محور ورودی خنج به طول ۱۷
کیلومتر و میزان اعتبار  ۴۲۰میلیارد ریال برای
اتمام پروژه با پیشرفت فیزیکی  ۱۰درصد درحال
به کار است.
بازدید از قطعه سوم محور خنج-المرد نیز انجام
شد .قطعه سوم این طرح به طول  ۲۴کیلومتر حد
فاصل حسینآباد-هنگویه قرار دارد.

باالخره استفاده از ماسک در همه جای الرستان اجباری شد
تجمع ها ممنوع شد؛ پلیس  ۱۱۰با خاطیان برخورد می کند

ستاد کرونا الرستان در اطالعیه
 ۴۳خود استفاده از ماسک را در
همه جای الرستان اجباری نمود.
در این اطالعیه آمده است:
علي رغم تاكيدات و توصيه هاي
مكرر مراكز بهداشتي درماني و اين
ستاد ،در خصوص رعايت فاصله
گذاري هاي اجتماعي و پروتكل
هاي بهداشتي توسط كليه آحاد
مردم در همه شرايط ،متاسفانه با
توجه به آمار مبتاليان به كرونا و
شيوع آن در بين افراد و همچنين
متعاقب آن آمار افزايشي فوت
شدگان اين بيماري ،لذا ستاد
مبارزه با كرونا در سي و نهمين
جلسه خود ،تصميمات زير را اتخاذ
و از همه مردم عزیز خواسته مي
شود نسبت به اجراء آنها اقدام و
همكاري داشته تا هرچه سريعتر
وضعيت به حالت عادي بر گردد:
 )۱استفاده از ماسك براي همه
افراد و سنين هاي مختلف در

هر نقطه و مكاني در شهرستان
اجباري و الزاميست.
 )۲برگزاري مراسم عروسي،
جشن هاي تولد ،مراسم ترحيم
و...درمنازل،تاالرهاوغیره ممنوع
ودرصورت عدم توجه ومشاهده
موارد فوق ،طبق مصوبه ستاد
و هماهنگي به عمل آمده با
دادستاني محترم شهرستان،
همشهريان عزيز ميتوانند با

فاكتور خريد اتاق ماشين سواري پژو پارس
به شماره پالك  174/73م  69به مالكيت
معصومه محمدي مفقود شده و از درجه

قابل توجه تكنسينهاي دامپزشكي

به دو نفر تكنسين دامپزشكي يا كارشناس علوم دامي به عنوان واكسيناتور
در مركز توزيع واكسن گراش نيازمنديم.

اعتبار ساقط ميباشد.

آگهي فقدان سند مالكيت بخش  20فارس

آقاي نصراله رضايي با تسليم دو برگ استشهاديه كه در دفتر اسناد رسمي
شماره  135جويم تنظيم گرديده است مدعي است كه تعداد يك جلد سند
مالكيت مربوط به ششدانگ يك باب خانه پالك  1481/44واقع در قطعه 3
بخش  20فارس جويم روستاي كاريان كه ذيل ثبت  1642صفحه  272دفتر
 7امالك بنام نصراله رضايي ثبت و سند مالكيت بشماره چاپي  579021الف
 81صادر و به موجب سند رهني شماره  14643مورخ  91/10/16دفترخانه
 135جويم تمامي ششدانگ فوق در قبال مبلغ  130000000ريال به مدت
سه ماه در رهن بانك صادرات شعبه جويم ميباشد كه به علت اسبابكشي
مفقود گرديده است و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده است  ،مراتب
طبق ماده  120اصالحي آئين نامه قانون ثبت آگهي ميشود كه هر كس نسبت
به ملك مورد آگهي معاملهاي كرده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود
ميباشد تا ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را
ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله ،تسليم نمايد و اگر ظرف مدت
مقرر اعتراضي نرسيده و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت
سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد.
قاسم برخورداري  -مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملك جويم
م/الف226 /

پليس ١١٠تماس ومراتب را اطالع
و ضمن برخورد ،موارد به عنوان
جرم و تهديد بهداشت عمومي از
طريق مراجع قضايي نیز برخورد
خواهد شد.
 )۳نمازهاي جماعات يوميه
و جمعه تا اطالع ثانوي برگزار
نخواهد شد.
 )۴تجمع افراد در پارک ها،
بوستانها،ميادين ،باغ هاي شهري

،سالن هاي ورزشي و …ممنوع
ودرصورت مشاهده توسط بازرسين
ستاد برخورد خواهد شد.
 )۵تاكيد مي گردد همشهريان
عزيز ضمن رعايت فاصله گذاري
هاي اجتماعي با همكاري اصناف
و ساير مراكز اعم از دولتي و غير
دولتي ،بطور جدي اهميت داده
تا بتوان در جلوگيري از شیوع
و انتقال بیشتر بيماري موفق
شویم ،در غیر این صورت اعمال
محدودیت های بیشتر و تعطيلي
كليه مراكز و فعاليتهاي غير ضرور
اجتناب ناپذير خواهد بود.
 )۶یادآور می شود که بازرسين
و تيم هاي گشت و كنترل ستاد
مبارزه با كرونا شهرستان ،بصورت
روزانه در ساعات صبح ،عصر و
شب موارد را نظارت و در صورت
مشاهده عدم رعايت دستورالعمل
ها ،بدون اغماض برخورد قاطع و
الزم را به عمل خواهند آورد.

آگهي ابالغ وقت رسيدگي

درمانگاه دامپزشكي و مركز واكسيناسيون دكتر ميري
آدرس :فارس  -گراش  -ابتداي بلوار جانبازان
تلفن تماس0912 932 2916 - 0715 244 5209 :

بدينوسيله اعالم ميشود آقاي غالمرضا سليماني با وكالت
علي سليماني به طرفيت خوانده آقاي سيدعليرضا موسوي
فرزند سيدمحمدحسن تسليم شعبه شهري شوراي حل
اختالف شهرستان اوز نموده كه به اين شعبه ارجاع و به
كالسه  98/449ثبت و وقت رسيدگي براي روز پنجشنبه
مورخ  1399/5/16ساعت  12:00تعيين شده به علت
مجهولالمكان بودن خوانده به درخواست خواهان و
دستور قاضي شورا و تجويز ماده  73قانون آئين دادرسي
مدني مراتب يك نوبت آگهي ميشود تا خوانده از تاريخ
انتشار اين آگهي ظرف مدت يك ماه به دفتر اين شورا
واقع در شهرستان اوز  -خ محيط زيست دفتر شوراي حل
اختالف شهرستان اوز مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و
در وقت ياد شده جهت رسيدگي حاضر گردد در غير اين
صورت وفق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد.
مدير دفتر شوراي حل اختالف شعبه شهري شهرستان
اوز  -شهاب اسفندياري م  /الف 227 /

آگهي ابالغ وقت رسيدگي

بدينوسيله اعالم ميشود بانك ملت به مديريت عاملي محمد
بيگدلي با نمايندگي آقاي محسن احمدي با وكالت حميد گودرزي
دادخواستي به خواسته مطالبه طلب (قرارداد مرابحه) به طرفيت
خواندگان -1خانم فاطمه حسيني فرزند سيدعظيم -2سيديوسف
زارع فرزند محمدعلي ،تسليم شعبه شهري شوراي حل اختالف
شهرستان اوز نموده كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 98/421
ثبت و وقت رسيدگي براي روز پنجشنبه مورخ  1399/5/16ساعت
 10:00تعيين شده به علت مجهولالمكان بودن خواندگان به
درخواست خواهان و دستور قاضي شورا و تجويز ماده  73قانون
آئين دادرسي مدني مراتب يك نوبت آگهي ميشود تا خوانده از
تاريخ انتشار اين آگهي ظرف يك ماه به دفتر اين شورا واقع در
شهرستان اوز  -خ محيط زيست دفتر شوراي حل اختالف شهرستان
اوز مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و
ضمائم را دريافت نموده و در وقت ياد شده جهت رسيدگي حاضر
گردد در غير اين صورت وفق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد.
مدير دفتر شوراي حل اختالف شعبه شهري شهرستان اوز  -شهاب
اسفندياري م  /الف 228 /

حه
ف

چهار شنبه  - 1399/04/11نهم ذی القعده  - 1441سال بیست و هشتم  -شماره 1518

ابراهیمی زاده ،از سه اتفاق خوش
در حوزه تولید الرستان خبر داد

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت الرستان ،
همزمان با روز صنعت و معدن سه اتفاق خوب در
حوزه صنعت و تولید منطقه خبر داد .ابراهیمی زاده
در مصاحبه کوتاه با میالدالرستان ضمن تبریک روز
صنعت و معدن به اهالی صنعت و تولیدگران منطقه
و با اشاره به سال جهش تولید از تالش در راستای
گسترش فعالیت های تولیدی منطقه خبر داده و
اظهار داشت :خوشبختانه مطابق مصوبات کارگروه
رفع موانع تولید استان فارس ،مشکل پرداخت
تسهیالت سرمایه گذاری در کارخانه کنسانتره
سنگ آهن الرستان به سرمایه گذاری آقای کیانی
در حال حل شدن می باشد.
وی ادامه داد :به استناد مصوبات همین کارگروه با
پرداخت به سرمایه گذار آقای امانی به عنوان مالک
بزرگترین کارخانه ریسندگی جنوب کشور در
الرستان نیز موافقت شده و امید است با پیگیری
سریعتر بتوان این موضوع را نیز عملیاتی نمود.
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت الرستان،
سومین خبر خوش را نیز به احیا قریب الوقوع
کارخانه شمیم گلبرگ الرستان به عنوان تولید

کننده سس مایونز و کچاپ اشاره نموده و افزود:
این موضوع طبق اعالم متصدی این کارخانه و با
در اختیار گذاشتن شکر اولیه از سوی اداره صنعت
و معدن الرستان عملیاتی خواهد شد.
امید است با پیگیری تولید کنندگان و نیز حمایت
همیشگی اداره صنعت معدن و تجارت الرستان و
با مساعدت کارگروه رفع موانع تولید استان فارس
خبرهای خوش فوق هرچه سریعتر جامه عمل به
خود بپوشانند.

نخستین سرپرست شبکه بهداشت و درمان
شهرستان اوز منصوب شد
از سوی دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی الرستان دکتر نازنین رضائی ،به عنوان
نخستین سرپرست و مسئول راه اندازی شبکه
بهداشت و درمان شهرستان اوز منصوب شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از پسین اوز،
در آیین معارفه وی که با حضور علی اصغر علی
پور فرماندار ،حسین کریمی رئیس دانشکده
علوم پزشکی ،وحید یگانه معاونت بهداشتی،
محمدهادی شمسائی معاونت درمان و رئیس
بیمارستان امیدوار و گروهی از معتمدان و کادر
درمان پزشکی شهرستان و عده ای از اهالی
شهر جویم در تاالر فرمانداری انجام شد ،دکتر
نازنین رضائی به عنوان مسئول راه اندازی
شبکه بهداشت و درمان اوز و سرپرست این
شبکه معرفی گردید.
در ابتدای نشست ،علی پور فرماندار اوز ،ضمن
تشکر از نماینده مردم در مجلس و رئیس
دانشکده علوم پزشکی گفت :با راه اندازی
شبکه بهداشت و درمان بسیاری از کارهای
مردم در زمینه بهداشت و درمان آسان تر می
شود .وی دکتر رضائی را نیروی جوان و مدیر
دانست و برایش آرزوی موفقیت کرد.
محمد حسین کریمی ،رئیس دانشکده علوم
پزشکی  ،طی سخنانی از پیگیری فرماندار برای
تاسیس شبکه تشکر کرد و گفت :ما می خواهیم
در کنار مردم برای مردم خدمت کنیم .امید
است بیمارستان های امیدوار و راه پیما بتوانند
خدمتگزار مردم جنوب فارس باشند .کریمی،
رعایت مسائل بهداشتی از جمله استفاده از
ماسک و دستکش و شستن دست ها را بطور
مکرر و پیوسته توصیه کرد و گفت :متاسفانه
آمار بیماران کرونا در منطقه باالست.
یگانه ،معاون بهداشتی ،وجود اتباع بیگانه را عامل
اصلی شیوع بیماری کرونا در مناطق جنوبی ذکر
کرد و گفت :در شهرستان اوز سه روستا بیشتر
درگیر این بیماری بودند که با مدیریت فرماندار
و ستاد مبارزه با بحران کرونا و ایجاد محدودیت
جواب گرفتیم و آمار بیماری کمتر شد.

محمدهادی شمسائی نیز از خیران و مردم اوز
تشکر کرد و گفت :شبکه بهداشت و درمان می
تواند بسیاری از مشکالت درمان و بهداشت
شهرستان را برطرف سازد.
در ادامه جلسه ،دکتر نازنین رضائی گفت :ابتدا
الزم است از حسن نیت فرماندار و رئیس و
معاون دانشکده علوم پزشکی الرستان تشکر
کنم .همچنین از مردم خوب شهر جویم که مرا
همراهی کرده اند سپاسگزارم .وی گفت :من به
اتفاق مردم می توانم در کارها موفق باشم و با
شناختی که از مردم خوب اوز دارم ان شاء اله
بتوانیم شبکه بهداشت و درمان قوی راه اندازی
کنیم .وی ضمن نام بردن از پزشکان خوب شهر
اوز گفت :من از آنان مشاوره و کمک خواهم
گرفت؛ و افقی روشن برای این شهرستان
فرهنگی پیش بینی می کنم.
دکتر رضائی ضمن اعالم این که انتقاد پذیر
است ،گفت :شهروندان و مسئوالن می توانند
انتقادات و پیشنهادهاي خویش را نیز ارائه
دهند .وی قول داد که در پست های سازمانی
از نیروهای بومی شهرستان استفاده کند .دکتر
رضائی در پایان گفت :من  ۴سال در منطقه
بوده و در بلغان ،شرفویه ،بنارویه ،هرم و جویم
مشغول انجام وظیفه بوده ام.
در انتهای جلسه محمود محبی رئیس شورای
اسالمی شهر اوز خواستار به کارگیری نیروهای
بومی در پست های سازمان شبکه بهداشت و
درمان و سایر ادارات شد.

آگهي مزايده(نوبت اول)

دايره اجراي احكام حقوقي شعبه شوراي حل اختالف الرستان در نظر دارد در خصوص پرونده كالسه
 980270شعبه اجراي احكام حقوقي شوراي حل اختالف الرستان خودرو ذيل متعلق به مظفر
جمشاسب فرزند حمزه را به مزايده بگذارد لذا مراتب آگهي ميگردد تا هر كس كه مايل به شركت
در مزايده ميباشد در تاريخ شنبه  1399/05/04ساعت  10صبح در محل اجراي احكام حقوقي شعبه
شوراي حل اختالف الرستان حضور يابد.
مشخصات خودرو:
يك دستگاه خودرو سواري پژو  405تيپ جي ال ايكس رنگ نقرهاي مدل  1389به شماره پالك
انتظامي  72م  598ايران  83به شماره شاسي  54843و شماره موتور  12489230109كه خودرو ياد
شده با كاركرد  236868كيلومتر مسافت طي شده الستيكها مستعمل و فرسوده ،فاقد بيمهنامه شخص
ثالث ،داراي رنگ از ناحيه درب موتور (كاپوت) سقف خودرو آفتاب سوختگي دارد ،باالي زه درب جلو
شاگرد خراشيدگي رانگ دارد گلگير عقب شاگرد خراشيدگي رنگ دارد سيني جلوي موتور زنگ زدگي
دارد وضعيت ظاهري و فني آن حسب اعالم كارشناس ميباشد.
قيمت كارشناسي چهارصد و بيست ميليون ريال (معادل  42000000تومان) 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.
قاضي اجراي احكام حقوقي شوراي حل اختالف الرستان  -سيدعبدالهادي عابدي م  /الف 229 /
رونوشت آگهي حصر وراثت

خانم فاطمه رضائي آبگلي داراي شماره شناسنامه  2451332956متولد  1344/6/8به شرح دادخواست
به کالسه  99-1-83ح 0014از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان آقاي مصطفي مهرآور به شناسنامه شماره  2440573094در تاریخ  98/12/19در
اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
 -1فاطمه رضائي آبگلي ش ش  2451332956ت ت  1344/6/8صادره از حوزه فيروزآباد مادر
متوفي
-2قدرت مهرآور ش ش  2451332727ت ت  1320/7/9صادره از حوزه فيروزآباد پدر متوفي وال
غير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه ميالد الرستان یک مرتبه آگهی می
نماید تا هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم نمايد .بديهي است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصميم خواهد شد.
م/الف18/
قاضي شعبه حل اختالف ميمند  -شوراي حل اختالف شهرستان فيروزآباد

ص

طی این سالها و از حدود دهه  ۸۰ ،۷۰تا ۹۰
سه بار طرح تفصیلی شهر جدید الر تدوین شده
اما با تحلیل ها و بررسی های انجام شده از
سوی کارشناسان و استادان شهرسازی  ،تهیه
این طرح ها هرچند هزینه های هنگفت را به
دبنال داشته اما پاسخ مثبتی به توسعه و آینده
شهر جدید الر نداده است.
به گزارش میالد الرستان به نقل از ایرنا ،شهر
جدید الر ،شهری که اکنون نام پرآوازهاش با
کالبد و ساختاری مدرنیته ،ویالیی  ،بدون کوچه
و بن بست و تقریبا با خیابانهای یکنواخت و با
شکلی هندسی و شطرنج گونه از سال  ۱۳۴۰بر
سر زبان ها افتاده،از ویرانههای شهری دیگر با
همین نام سر برآورده است.
اما فلسفه شکل گیری این تنها شهر بدون کوچه
در ایران و شاید خاورمیانه در استان فارس در
حقیقت از یک تراژدی غم انگیز از واقعه ای تلخ
و دردناک در اردیبهشت سال  ۱۳۳۹و وقوع یک
زلزله مهیب و دهشتناک حکایت دارد.
زلزله ای که تقریبا  ۴۰۰نفر را به کام مرگ
کشاند حدود ۷۵درصد خانه های شهر(قدیم)
را ویران و بیش از صدها خانواده را بی خانمان
و آواره کرد.
از همان سال  ۱۳۳۹و در آن تالطم ناشی
از ویرانه های شهر و آوارگی مردم ،مسئوالن
حکومتی وقت بر اساس یک تصمیم و در فاصله
ای تقریبا چهار کیلومتری از شهر زلزله زده الر
قدیم ،خیمه گاه جدیدی را با ساختار و بنیانی
نو و در حقیقت با هدف ساخت بناهایی مقاوم در
برابر زلزله و حوادث طبیعی پیشنهاد کردند و از
همانجا شکل گیری یک شهر جدید با ساختاری
کامال متفاوت و مدرنیته بنیان گذاشته شد.
فرآیند شکل گیری الر جدید

گرچه هنوز پژوهش های جامع و کاربردی و
در عین حال تحلیل های جامعه شناختی از
منظرهای مختلف در فرآیند شکل گیری شهر
جدید و ویرانه های آن زلزله مهیب در الر
قدیم و همچنین برنامه های راهبردی در آینده
شهری و طرح های تفصیلی و توسعه ای این
شهر آنگونه که شایسته باشد ،در دست نیست
اما در معدود مقاالت ،رفرنس ها و تاریخ نگاری
های برخی افراد دانشگاهی می توان روزنه ها و
مواردی هر چند ناقص را در این رهگذر یافت.
براساس برخی مقاالت و تاریخ نگاری ها
که البته به تایید مسئوالن و مدیریت فعلی
شهرستان الرستان نیز رسیده ،مساحت زیربنای
شهر جدید در آن زمان حدود  ۱۰۰هکتار پیش
بینی شد.
الر ،شهری واقع در بخش جنوب شرقی استان
فارس که از نظر شهرسازی یکی از عجیبترین
شهرهای ایران و حتی خاورمیانه محسوب میشود.

طرح های تفصیلی شهر الر بدون آینده نگری؛ زلزله دومی که الر را به تکامل رساند
این موضوع نگاهی چندوجهی می طلبد و بدون
شک نباید از یک بعد و تنها بر روی شکل و
ساختار هندسی شهر جدید الر تکیه و تمرکز
کرد.
مجتبی آراسته اضافه کرد :به همان میزان که
تفرق و دوگانگی و تناقض و تمایز آشکار بین
ساختار و شکل کالبدی شهر الر قدیم با شهر
جدید را می توان به وضوح مشاهده کرد در
سوی دیگر نیز باید به زمینه های اجتماعی و
فرهنگی موضوع و هویت تاریخی و تمدنی الر
هم توجه داشت.
استاد رشته شهرسازی دانشگاه شیراز می گوید:
این دو شهر کامال متناقض و متفاوت به لحاظ
ساختار و کالبدی سالهاست که مردمانش آن
هم اتفاقا با خرده فرهنگ ها و مذاهب شیعی
و سنی اش یک زندگی کامال مسالمت آمیز
شهری بدون کمترین تنش زندگی می کنند
که این مهم را باید یک وجه برجسته از ابعاد
گوناگون شکل گیری شهر جدید قلمداد و
تفسیر کرد.
وی بیان داشت :اگر از یک سو تناقض و تفاوت از
منظر ظاهری بین سنت و مدرنیته را در ساختار
و فیزیک شهرهای قدیم و جدید شاهدیم اما از
آن سو نوعی درهم تنیدگی و آمیختگی درونی
و هویتی بین مردمانش نیز هویداست.
آراسته بیان کرد :سالهای متمادی است مردمان
این دو شهر قدیم و جدید با همه تفاوت های
فرهنگی  ،اجتماعی و حتی مذهبی خود و
بدون کوچکترین خلل و شکاف اجتماعی
مشغول زندگی هستند و اکنون مردم این دو
شهر هنرمندانه و به زیبایی با این دوگانگی ها
کنار آمده اند و خود را با ساختار فعلی و حاکم
بر این شهرها تطبیق داده اند.
وی می گوید :به همان میزان که شهر قدیم
الر و بافت تاریخی آن با گنبدها و داالن ها
و قنات ها و آب انبارهای موجودش شکل و
هویتی یگانه و بی همتا و خاص را در طول زمان
بوجود آورد ،شهر جدید الر با ساختار و شکل
هندسی و شطرنج گونه آن نیز منحصر بفرد و
شهری خاص در ایران لقب گرفته است.
نشانه های تقابل با زلزله در معماری شهر
جدید الر

پرداختن به شهر جدیدالر؛ نگاهی چندوجهی
می طلبد

یک عضو هیات علمی دانشگاه های شیراز
و الرستان در تشریح و تبیین فرآیند شکل
گیری شهر جدید الر می گوید :پرداختن به

زمین لرزه هایی برای پیدایش و تکامل الر
جدید

این صورت بود که خانه ها ابتدا به شکل ویالیی
و اعیانی ساخته شده و عرصه گسترده ای را نیز
به مساحت نزدیک  ۶۰۰متر برای هر خانه در
نظر گرفته بودند.
این استاد دانشگاه گفت :این در حالی است
که بافت و کالبد شهر قدیم الر با الگوی کامال
متفاوت از شهر جدید ،بافتی تاریخی به صورت
فشرده و درهم تنیده و ارگانیک و با کوچه های
باریک و ساختمان ها نیز به هم نزدیک و گاه در
دو تا سه طبقه با ارتفاع بلند طراحی و ساخته
شده اند و کامال در طول روز سایه اندازی بر
روی معبرهای شهری داشتند.
آراسته گفت :در شهر جدید خانه های باز،
اعیانی  ،از هم گسسته و شطرنجی و به شکل
هندسی طراحی و ساخته شده به گونه ای که
در شهر نیازی به کوچه تاکنون احساس نشده
است.
این استاد دانشگاه همچنین به برخی از نکات
قابل توجه در بازسازی شهر جدید الر اشاره کرد
و گفت :انجام مطالعات جامع روی منطقه پس
از وقوع زلزله ،تامین و پیش بینی تمامی هزینه
ها اعم از ساخت مسکن تا فرآیند جابه جایی،
توجه به بازتوانی اقتصادی پس از بروز سانحه ،
نادیده نگرفتن و توجه به احساس تعلق مردم به
موطن خود ،تأمین تسهیالت و تأسیسات زیربنا
یی و همچنین مشارکت مردم منطقه در تصمیم
گیری های مرتبط بازسازی از جمله شاخص ها
و نکات جالب توجه در پی ریزی و بنیان شهر
جدید الر است.
طرح های تفصیلی بدون آینده نگری

زندگی و رونق در هر دو شهر جریان دارد

بر اساس آنچه که این پژوهش ها و مدیران
شهری الر می گویند  :زندگی و رونق بویژه
فعالیت های اقتصادی و حتی تجاری که همواره
ویژگی بارز مردمان الری بوده تاکنون در هر دو
شهر قدیم و جدید از همان سال  ۱۳۳۹با گذر
از زمین لرزه و شکل گیری شهر جدید ،تاکنون
جریان دارد.
هر چند عمق فاجعه و ویرانگری ها و خرابی
های ناشی از وقوع آن زلزله دلخراش پس از
گذشت بیش از نیم قرن هنوز بر چهره شهر
قدیم الر و مردمانش هویداست اما روی دیگر
سکه آنست که ساخت شهر جدید در فاصله ای
حدود چهار کیلومتر با شهر قدیم در آن شرایط
سخت ،امید و رونق دوباره را در فاصله ای
کوتاه در دل های افسرده و غمناک آن روزهای
مردمان این دیار زنده کرد.
نکته جالب تر آنکه با وجود همه آن پیامدها
و تکان های ناموزونی که آن زلزله مهیب بر
عمق جان مردم جاری ساخت اما بسیاری از
ساکنان از همان دوران تاکنون دل از یار و دیار
خود برنتافتند و همچنان در شهر قدیم الر و در
میان بافت های فرسوده و خانه های کاه گلی و
قدیمی آن سکنی گزیده اند تا هرگاه سخنی از
الر جدید و آوازه این شهر به میان آید ،نام کهن
دیار دیروز الر نیز دوباره در اذهان زنده شود.

زلزله مقاوم باشد در نتیجه بهترین نقشه برای
این شهر ،مدل شطرنجی بود.
شهردار الر می گوید :ساختمان های این شهر
نه تنها بر اساس اصول ایمنی ساخته شدند بلکه
خیابان ها هم به گونه ای طراحی و ایجاد شدند
که همدیگر را منقطع می کنند.
وی گفت :در واقع در الر با شهری روبرو هستیم
که دارای خیابان های متقاطع است و در عین
حال منقطع از همدیگر هستیم و در نتیجه هیچ
کوچه ای در آن وجود ندارد وهمین نکته دلیل
اصلی برای شهرت یافتن شهر بدون کوچه برای
الر شده است.
شهردار الر تاکید می کند که در واقع این الگوی
ساخت و ساز با خیابان های پهن و ساختمان های
کم ارتفاع باعث می شود تا در صورت وقوع دوباره
ی زلزله ،مردم کمتر در خطر آسیب قرار بگیرند.

آراسته ادامه داد :مسئوالن وقت حکومت با
محوریت مهندسان شهرسازی از کشور فرانسه
و یا ایتالیا که البته هنوز اطالع دقیق در این
حوزه بدست نیامده ،با بررسی دقیق و مطالعات
میدانی برای مکان یابی شهر جدید اقدام کردند
و در نهایت تصمیم بر آن شد که در فاصله چهار
کیلومتری شهرقدیم ،این شهر جدید با کالبد
خاص و خانه هایی تقریبا با ارتفاع محدود و
شطرنجی و با خیابان های با عرض ،۲۰ ، ۱۲
 ۳۰و تا  ۴۵متری و یکنواخت در بخش های
مختلف شهر شکل گیرد.
وی اضافه کرد :در حقیقت فرآیند شکل گیری
شهر جدید الر با نظارت دقیق و مستمر حکومت
و ناظران ایرانی در آن زمان شکل گرفت.
این استاد دانشکده هنر دانشگاه شیراز می
گوید :البته در آن برهه زمانی نیز مدرنیزاسیون
در فرآیند شهرسازی و معماری در برخی
شهرهای بزرگ کشور همچون تهران و اصفهان
و شیراز در جریان بود و برخی شهرها وارد
فرایند توسعه شهری شده بودند اما بدون شک
شهری با ساختاری اینچنین متفاوت ،موزون و
بدون هیچ کوچه و بن بستی به جز الر در ایران
پیدا نمی شود.
وی گفت :الگوی شهر جدید الر در حقیقت به
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وی البته معتقد است که طی این سالها و از
حدود دهه  ۸۰ ،۷۰تا  ۹۰سه بار طرح تفصیلی
شهر جدید الر تدوین شده اما با تحلیل ها و
بررسی های انجام شده از سوی کارشناسان و
استادان شهرسازی  ،تهیه این طرح ها هرچند
هزینه های هنگفت را به دبنال داشته اما پاسخ
مثبتی به توسعه و آینده شهر جدید الر نداده
است.
این استاد دانشگاه شیراز گفت :بیشتر فشار شهر
همچنان بر روی یک بخش شهر و حد فاصل
میدان فرمانداری تا بیمارستان امام سجاد فعلی
(کوروش قدیم) و میدان امام حسین است و
عمده مکان های عمومی و مجتمع های رفاهی
و خدماتی در این نقطه ها تمرکز یافته اند.
وی گفت :کماکان طراحی شهر بر روی همین
هسته مرکزی متمرکز شده و شاهد طراحی ها
و توسعه متناسب با ساختار و آینده شهری الر
نیستیم.
این عضو هیات علمی دانشگاه شیراز بیان
داشت :این نکته که تمام خدمات رفاهی و
عمومی شهر که البته با طراحی ها و ساختار
مورد نظر شهر بدون کوچه آن زمان تا حدودی
در تناقض است ،متمرکز شده اند نشان می دهد
که دقت نظر و مطالعه دقیقی در خصوص طرح
های تفصیلی و توسعه شهر انجام نشده است.
آراسته می گوید :از سوی دیگر متاسفانه
ساختارهاو الگوهای فرعی در اطراف این کالبد
اصلی بشدت و به شکل قارچ گونه رشد یافته
اند که تا حدودی ساختار شهری با آن هویت و
کالبد خاصش را نیز تحت شعاع قرار داده است.
وی البته شهرهای خور و لطیفی نیز که
ساختاری مشابه با کالبد شهرهای قدیم و
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جدید هستند را نیز فرصتی برای رشد و توسعه
آینده شهر جدید الر دانست و گفت :توسعه این
شهرها منافاتی با ساختار فعلی شهر ندارد.
ایمنی در برابر زلزله مهمترین فلسفه شهر
جدید

شهردار شهر الر نیز گفت :شهر جدید که به
مانند شهر قدیمش خاصیت ها و ویژگی های
های منحصر به فرد در ساختار و کالبدی آن
از ساخت آب انبارها و گنبدها و تا بازار قیصریه
آن و نمادها و نماهای زیبای آن شهر را متمایز
کرده بود ،در شهر جدید نیز به خاطر برخی
شاخص های خاص آن از جمله بدون کوچه
و بن بست بودنش آن را از دیگر شهرهای نه
تنها ایران بلکه در سطح خاورمیانه نیز متمایز
کرده است.
محمدرضا قنبرنژاد اظهار داشت :این شهر پس
از زلزله سال  ۱۳۳۹که منجر به تخریب بخش
اعظمی از مناطق مسکونی آن شد ،به صورت
شهری بدون کوچه در مکانی جدید بازسازی
شده است.
وی اضافه کرد :هم اینک شهر الر به دو بخش
شهر قدیم و شهر جدید تقسیمبندی شده که
درواقع پس از زلزله  ۶.۷ریشتری سال ۱۳۳۹و
تخریب بخش عمده ای از بافت شهری الر که
حدود  ۴۲۰کشته نیز بر جای گذاشت ،شهر
جدیدی در فاصل ه چهار کیلومتری از بافت قدیم
بازسازی شد.
قنبرنژاد گفت :تجربه بسیار تلخ زلزله و مرگ
بسیاری از مردم باعث شد مهندسان در هنگام
بازسازی شهر الر نکات ایمنی منحصربه فردی
را به کار گیرند.
وی ادامه داد :از آنجا که مهندسان می دانستند
این شهر روی گسل زلزله قرار گرفته  ،باید
ساختمان هایی بنیان گذاشته شود که در برابر

معاون عمرانی فرماندار ویژه الرستان نیز با
اشاره به فرآیند شکل گیری و ایجاد شهر جدید
الر می گوید :همه چیز از از پیدایش و آغاز
شهر جدید الر و البته تکامل و ترغیب و تمکین
مردم برای ایجاد شهر جدید از وقوع  ۲زلزله
بین سال های اردیبهشت  ۱۳۳۹و  ۲۱خرداد
 ۱۳۴۰آغاز شد.
احمد دالور در تبیین شکل گیری شهر جدید
الر گفت :به همان میزان که سرآغاز ایجاد و
بنیان شهر جدید الر را در سال  ۱۳۳۹باید
ناشی از وقوع زمین لرزه  ۶.۷ریشتری دانست ،
در عین حال باید زلزله نسبتا شدید در  ۲۱خراد
سال  ۱۳۴۰را نیز عاملی در تکامل و تمکین و
ترغیب و استقبال نهایی مردم برای شهر جدید
الر قلمداد کرد.
دالور بیان کرد :بر اساس مکان یابی و مطالعات
عمیق زمین شناسی و شناسایی گسل شهر الر
 ،اقدام های اولیه به انتخاب زمین برای ساخت
شهر جدید ودر کوتاهترین زمان ممکن پس از
وقوع زلزله انجام شد.
معاون عمرانی فرمانداری الرستان گفت :با
توجه به مطالعات زمین شناسی ،شهر قدیم
الر به علت عبور گسل و آسیب پذیری های
کالبدی موجود در مسکن و بافت شهر و سابقه
زلزله خیزی آن برای ادامه سکونت به جهت
مواجهه با خطرات بعدی ،مکان مناسب و ایمنی
تشخیص داده نشد و این امر موجب روی آوردن
عده ای به شهر جدید و توسعه آن شد.
زلزله  ۲۱خرداد  ۱۳۴۰تکمیل کننده الر جدید
وی با اشاره به وقع زمین لرزه دوم در  ۲۱خرداد
سال  ۱۳۴۰گفت :در این زلزله نسبتا شدید
که مرکز آن نیز روستای دهکویه در منطقه
الرستان بود حدود  ۶۰نفر کشته شدندو به
همین تعداد زخمی و خانه هایی نیز ویران شد.
معاون فرماندار ویژه الرستان گفت :این زمین
زلزله باعث شد که تا آن زمان که برخی
معارضات اجتماعی و تمایالت شخصی و عاطفی
اجازه دل کندن مردم از شهر و دیار قدیمی خود
را به آنها نمی داد ،اما اکنون بناچار و با ترس
از ویرانه ها و خطرات زمین لرزه های دیگر این
اطمینان را در درون مردم ایجاد کرد که هجرت
از شهر قدیم به الر جدید می تواند آرامش را به
مردم منطقه برگرداند.
وی گفت :بسیاری از مردم وقتی دیدند که در
سایت و شهر جدید الر ساختمان ها و خانه های
ایجاد شده تخریب نشده اند  ،هجوم مردم برای
ساختن و درخواست زمین های واگذاری تا حد
قابل مالحظه ای افزایش یافت.

آگهي فقدان سند مالكيت بخش  18فارس الر

سوسن جمالپور با تسليم دو برگ استشهاديه كه در دفتر اسناد رسمي شماره
 188الر تنظيم گرديده است مدعي است كه تعداد يك جلد سند مالكيت مربوط
به ششدانگ يكباب خانه پالك  4749/2واقع در بخش  18فارس الر كه ذيل
ثبت  22436صفحه  105دفتر  185امالك بنام نامبرده ثبت و سند مالكيت
به شماره چاپي  578784صادر و به موجب سند  11961-86/6/25دفتر 143
الر موازي چهار و نيم دانگ مشاع از مورد ثبت را به احمد و يلدا و علي محمودي
هريك موازي يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ منتقل نموده است سند هريك
جداگانه صادر و تسليم شده است و به علت سهلانگاري مفقود گرديده است و
نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده است .مراتب طبق ماده  120اصالحي
آئيننامه قانون ثبت آگهي ميشود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي
معاملهاي كرده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد تا ده روز پس
از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند
مالكيت يا خالصه معامله ،تسليم نمايد و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسيده و
يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق
مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد.
تاريخ انتشار99/4/11:
م/الف232/
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالک الرستان
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وی گفت :حتی با وجود این افزایش و میزان
استقبال مردم متراژ خانه ها البته آنگونه که
برخی پژوهش ها می گوید از  ۶۰۰متر مربع به
حدود  ۴۰۰متر مربع کاهش یافت.
پیش بینی فضاهای عمومی و رفاهی

معاون فرماندار الرستان بیان کرد:در بازسازی
شهر الر عالوه بر تأمین مسکن مساله تأمین
آب ،برق ،بناهای عمومی و واحدهای تجاری
نیز از ابتدا مد نظر قرار گرفت و به تدریج این
ملزومات برای شهر ایجاد شد.
وی اضافه کرد :ساخت بناهای عمومی همچون
بیمارستان ،فرمانداری ،چندین بانک و بناهای
اداری باعث انتقال این امور به شهر جدید شد
که از آن زمان تاکنون دالیل پیشرفت توسعه
شهر جدید نیز شده اند.
دالور همچنین یکی از مهمترین دالیل اصلی
در استقبال و روی آوردن مردم و شکل
گیری کامل شهر جدید الر را موضوع مسکن
و ضرورت شرایط ایمن سازی در ساخت و
سازهای مسکونی دانست و اضافه کرد :ایمن
بودن خانه های ساخته شده از لحاظ سبکی،
مواد و مصالح و شیوه ساخت و عدم تخریب
آن در زلزله سال  ۱۳۴۰باعث اعتماد مردم به
خانه ها و مسئولین اجرای بازسازی و دلیلی بر
استقبال مردم از شهر جدید شد.
وی بیان داشت :اگر چه در زلزله الر مشارکت
مردمی تنها به صورت کارگری در ساخت شهر
جدید بوده و درطرح و نقشه و موارد مشابه
دیگر نظرخواهی و یا پرسشی از مردم صورت
نمی گرفت اما مردم از این امر ناراضی نبودند و
ساخت شهری مدرن و اصولی زیر نظر مهندسان
و برنامه ریزان را فراتر از دخالت و سهم خواهی
خود در ساختار شهر می دانستند و از مهندسان
و ناظران غیربومی اعم از ایرانی و غیرایرانی در
ساخت شهر استقبال کردند.
دالور با بیان اینکه ساخت سریع مسکن یکی از
تقاضاهای مردم الر پس از عادی شدن نسبی
امور شهر و همچنین یکی از اولویت های
بازسازی مناطق زلزله زده به علت نزدیک بودن
تابستان و هوای گرم منطقه بود ،گفت :بر اساس
بررسی ها بخش عمده ای از مردم ظرف کمتر
از یک سال در شهر جدید صاحب خانه شدند.
وی گفت :شهر جدید با ویژگی های کالبدی
بیانگر الگوی شهرسازی شطرنجی و فاقد نظام
محله ای است ،بناهای احداثی در این شهر عمدتا
با مصالح جدید و متمایز با بافت سنتی شهر
قدیم است و هم اینک نیز بسیاری از کارکردهای
شهری را در خود متمرکز کرده است.
وی جمعیت فعلی شهرهای الر قدیم و جدید را
افزون بر  ۷۰هزار نفر ذکر کرد و گفت :زندگی
و رونق هم اینک در هر دو شهر جریان دارد و
مردم نیز با همان پیوندهای عمیق و عاشقانة
نسبت به مسایل دینی  ،مذهبی و موطنی
خود و در فضایی صمیمی و امیدبخش و بدون
کمترین تنش و در کمال امنیت مشغول گذران
زندگی هستند.

آگهي فقدان سند مالكيت بخش  18فارس الر

احمد محمودي با تسليم دو برگ استشهاديه كه در دفتر اسناد رسمي
شماره  188الر تنظيم گرديده است مدعي است كه تعداد يك جلد سند
مالكيت مربوط به يكدانگ و نيم مشاع از ششدانگ يكباب خانه پالك
 4749/2واقع در بخش  18فارس الر كه ذيل ثبت  22797صفحه
 598دفتر  186امالك بنام نامبرده ثبت و سند مالكيت به شماره چاپي
 758059صادر و به موجب سند  11961-86/6/25دفتر  143الر به
نامبرده منتقل شده و به علت سهلانگاري مفقود گرديده است و نامبرده
تقاضاي صدور سند المثني نموده است .مراتب طبق ماده  120اصالحي
آئيننامه قانون ثبت آگهي ميشود كه هر كس نسبت به ملك مورد
آگهي معاملهاي كرده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد
تا ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را
ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله ،تسليم نمايد و اگر ظرف
مدت مقرر اعتراضي نرسيده و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود
اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم
خواهد كرد.
تاريخ انتشار99/4/11:
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالک الرستان م/الف233/
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طرز تهیه آلبالوپلو

اشتباهاتي در آشپزی که چاقتان میکند

طعمی جذاب با نوبرانه تابستان

مصرف بیش از حد کربوهیدرات

به جای مصرف نان سفید ،برنج
معمولی و ماکارونی ،در تهیه غذاها
از مواد نشاستهای سالم مانند برنج
قهوهای و عدس استفاده کنید.
مطمئن باشید این کار برای سالمت
شما فوقالعاده مفید است .اما
خوردن بیش از حد این فوقالعادهها
هم باعث افزایش وزنتان میشود.
بنابراین مطابق با مقدار نیازتان
کربوهیدرات مصرف کنید.

مربای آلبالو را البهالی برنج دم کنید .دقت
کنید که میزان برنج کف قابلمه بیشتر از مربای
آلبالو باشد تا تهدیگ نسوزد.
 .۳میتوانید از خالل پسته هم استفاده کنید و
البهالی برنج دم کنید.
فوت و فنها:

مواد الزم:

فیله مرغ ۵ :عدد
زعفران ۲ :قاشق مربا خوری
نمک و فلفل :به میزان الزم
مربای آلبالو :به مقدار الزم
طرز تهیه و دستور پخت:

 .۱فیله مرغ را تکه تکه کرده و با نمک و فلفل
در کره تفت دهید و اجازه دهید تا کامل بپزد.
در ادامه زعفران را به آن اضافه کنید.
 .۲بعد از اینکه برنج را آبکش کردید ،مرغ و

از ریختن آب مربا داخل برنج خودداری کنید.
اگر دوست ندارید که برنجتان صورتیرنگ شود،
مربای آلبالو و خالل پسته را با کمی کره تفت
دهید یا با مقدار خیلی کمی برنج دم کنید و
بعد روی برنج بریزید و مرغها را کنارش بچینید.
اگر مقدار برنج زیاد است بهتر است از روش باال
استفاده کنید.
میتوانید از گوشت قلقلی هم بهجای مرغ
استفاده کنید .در این شرایط هم گوشت را بعد
از طبخ یا البهالی برنج دم کنید یا جدا کنار
برنج بچینید.
بهجای مربا میتوانید آلبالو را با کمی شکر
بپزید .این بستگی به ذائقه شما دارد که
میخواهید شیرین باشد یا ترش.

طرز تهیه ترشی آلبالو
مواد الزم:

آلبالو تازه و باکیفیت ۱ :کیلوگرم
نمک ۱ :قاشق غذاخوری
شکر ۱ :قاشق غذاخوری
سرکه :به مقدار الزم

طرز تهیه

آلبالوها را بشويید .در آبکش بریزید و اجازه
بدهید کامال خشک شوند و آبشان گرفته
شود .سپس در یک شیشه بزرگ و تمیز و
خشک یا یک دبه تمیز و خشک آلبالوها را
بریزید ،نمک ،شکر و سرکه را اضافه کنید.
سرکه باید روی آلبالوها را بپوشاند .درب
شیشه یا دبه ترشی را محکم ببندید و به
مدت یک هفته در یخچال نگهداری کنید.
ترشی آلبالو ملس و خوشمزه شما بعد از یک
هفته الی ده روز آماده است.
فوت و فن و نکات تکمیلی طرز تهیه ترشی آلبالو

ترشی آلبالو را با رب انار هم درست میکنند،
اما طرز تهیه کالسیک و اصلی این ترشی با
سرکه و به همین راحتی است.
برای اینکه ترشی آلبالو تازه و خوش طعم
باقی بماند و حالت لیز و ماندگی به خودش
نگیرد آن را در یخچال نگهداری کنید .به این
ترتیب تمام طول سال میتوانید ترشی آلبالو
داشته باشید.
شکر را از مواد ترشی آلبالو حذف نکنید ،چون
تیزی و ترشی بیش از حد سرکه را میگیرد و
طعم ترشی را ملس میکند.
بهترین ظرف برای نگهداری ترشی آلبالو
ظروف شیشهای دربدار هستند .به هیچ
وجه از ظروف پالستیکی برای نگهداری
انواع ترشی استفاده نکنید.

برخی اشتباهات هنگام آشپزی
موجب بروز بیماری و اضافه وزن
میشوند.

اشتباهات آشپزی مثل ناخنکزدن به غذا

ناخنک زدن هنگام پختوپز یکی
از لذتهای آشپزی است .فراموش
نکنید خوردن مقدار کمی غذا هنگام

آشپزی هم ممکن است وزن شما را
باال ببرد .بنابراین اگر از آن دسته
افرادی هستید که هنگام آشپزی
ناخنک میزنید ،سبزیجات کمکالری
مانند خیار و فلفلدلمهای را خرد
کنید و کنار دستتان قرار دهید تا
ناخنک زدن به غذا را فراموش کنید.

فرقی نمیکند در خانه کوچک زندگی کنیم
یا بزرگ؛ همیشه دلمان خانهای بزرگتر
میخواهد ،پس این اشتباهات را در دکوراسیون
خانه انجام ندهیم.

رونوشت آگهي حصر وراثت

آقاي ايوب رضائي تركسلويه داراي شماره شناسنامه  2440171735متولد  1368/11/2به شرح
دادخواست به کالسه  99-1-53ح 0014از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان خانم صغري شريفي ميمندي به شناسنامه شماره  2452018341در تاریخ
 93/5/13در اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
 -1عبدالرسول رضائي تركسلويه ش ش  2451358629ت ت  1346/6/2صادره از حوزه فيروزآباد
-2اياز رضائي تركسلويه ش ش  2451362839ت ت  1354/6/20صادره از حوزه فيروزآباد
-3مهران رضائي تركسلويه ش ش  2451365250ت ت  1360/10/26صادره از حوزه فيروزآباد
-4ابوذر رضائي تركسلويه ش ش  2452408816ت ت  1367/3/2صادره از حوزه فيروزآباد
-5ايوب رضائي تركسلويه ش ش  2440171735ت ت  1368/11/2صادره از حوزه فيروزآباد
-6فاطمه رضائي تركسلويه ش ش  2452059791ت ت  1362/3/25صادره از حوزه فيروزآباد
صادره از حوزه فيروزآباد
-7افسانه رضائي تركسلويه ش ش  2451362847ت ت 1356/5/1
فرزندان متوفي
-7عبدالرحيم رضائي تركسلويه ش ش  2451984627ت ت  1317/2/2صادره از حوزه فيروزآباد
همسر متوفيه وال غير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه ميالد الرستان یک مرتبه آگهی می
نماید تا هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم نمايد .بديهي است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصميم خواهد شد.
م/الف16/
قاضي شعبه حل اختالف ميمند  -شوراي حل اختالف شهرستان فيروزآباد
رونوشت آگهي حصر وراثت

آقاي سيدمحمود ايوبي داراي شماره شناسنامه  2451167513متولد به شرح دادخواست به کالسه
 99-1-80ح 0014از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
خانم ماهي آفند به شناسنامه شماره  2451367326در تاریخ  89/3/22در اقامتگاه دائمی خود
بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
 -1سيدرسول ايوبي ش ش  2452078352ت ت  1335/6/17صادره از حوزه فيروزآباد
-2سيدمحمد ايوبي ش ش  2452080217ت ت  1337/3/3صادره از حوزه فيروزآباد
-3سيدعلي ايوبي ش ش  2452081922ت ت  1339/1/11صادره از حوزه فيروزآباد
-4سيدغالمحسين ايوبي ش ش  2451166411ت ت  1348/5/20صادره از حوزه فيروزآباد
-5سيدطمراس ايوبي ش ش  2451166924ت ت  1352/6/5صادره از حوزه فيروزآباد
-6سيدمحمود ايوبي ش ش  2451167513ت ت  1355/12/2صادره از حوزه فيروزآباد
-7زليخا ايوبي ش ش  2452087238ت ت  1346/2/22صادره از حوزه فيروزآباد
صادره از حوزه فيروزآباد فرزندان
-8شوكت ايوبي ش ش  2451167505ت ت 1353/3/17
متوفي وال غير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه ميالد الرستان یک مرتبه آگهی می
نماید تا هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم نمايد .بديهي است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصميم خواهد شد.
م/الف17/
قاضي شعبه حل اختالف ميمند  -شوراي حل اختالف شهرستان فيروزآباد

استفاده نکردن از ادویهجات

بسیاری از ادویهجات مانند پاپریکا،
پودر کاری ،فلفل و غیره با مقدار
کمی کالری میتوانند مزه و طعم غذا
را بهتر کنند .عالوه بر این ،ادویهها
حاوی مقادیر زیادی آنتیاکسیدان
هستند که از بروز بسیاری از
بیماریها جلوگیری میکنند.

بنابراین سعی کنید هنگام آشپزی،
ادویه و چاشنیهای مختلف را
امتحان کنید.

خانه به افراد این امکان را میدهد که
چربی ،کربوهیدرات و شکر کمتری
مصرف کنند.

اشتباه رایج دیگری که ممکن است
هنگام محاسبه کالری مصرفیتان
انجام دهید .محاسبه نکردن مقدار
روغن مصرفی هنگام آشپزی است.
ریختن روغن بیش از اندازه کار
سادهای است اما کالری باالی روغن
باعث اضافه وزن میشود.
بنابراین اگر مایل به استفاده کردن
مقدار بیشتری روغن در غذا هستید،
حتما از روغنهای گیاهی سالم مثل
روغن زیتون و کنجد استفاده کنید.
استفاده از مزههای چرب مثل پنیر
آشپزی در خانه سالمتر است .اما این
موضوع به این معنا نیست که هر قدر
مایلید مزههای چرب و پنیر به غذا
اضافه کنید .در واقع پخت و پز در

یکی دیگر از اشتباهات آشپزی پختن
بیش از حد غذاست .وقتی غذا بیش
از اندازه پخته شود ،عالوه بر اینکه
طعم آن از بین میرود ،بلکه ارزش
غذایی خود را از دست داده و به
کالری خالص تبدیل میشود.
جدا کردن پوست سبزیجات و میوهها
ممکن است هنگام آشپزی عادت
داشته باشید پوست سبزیجات یا
میوهها را بکنید .بهتر است این عادت
را ترک کنید .بسیاری از سبزیجات،
مواد مغذی مانند ویتامین  Aو C
را زیر پوست خود ذخیره میکنند.
بنابراین استفاده از این قسمت ،برای
سالمتی مفید است.

استفاده از روغن زیاد

ک نشان میدهد
مواردي که خانه را کوچ 

استفاده از تابلوها از دیرباز در دکوراسیونهای
خانه جا باز کردهاند؛ اما باید به نکاتی در
اینباره دقت کنیم؛ اول ،سایز و دوم ،ترکیب
رنگی .سایز تابلو در کوچک کردن دیوارها
اثر زیادی دارد .سایزها متوسط و کوچک
را برای خانه انتخاب کنید .اکثر تابلوهای
بزرگ برای دیوارهای تاالرهای بزرگ است.
رنگ آن نیز باید با وسایل خانه و رنگ دیوار
متناسب باشد .سعی کنید تابلو ،از مشتقات
رنگی باشد که بیشتر در خانه دارید .برای
مثال اگر مبل شما زرشکی است تابلو
میتواند رنگهای خنثی و مشتقات زرد و
قرمز را داشته باشد.
یکی از اشتباهاتی که ما انجام میدهیم
همین زاویه غلط برای چیدن مبلهاست.
بهتر است مبلمان را رو به پنجره بگذاریم.
در این صورت نور و دید وسیعتری داریم
که خانه را در نظرمان محدود و کوچک
نمیکند.
 .۳داشتن وسایل تزئینی کوچک

وسایل تزئیتی در خانه به حد متناسب و کم،
قابل قبول است؛ ولی گاهی ما میزها و بوفه
را پر از این وسایل میکنیم که دید قشنگی

پختن بیش از اندازه غذا

تغییر دهید .میتوانید از رنگهای خنثی
مانند طوسی استفاده کنید.
 .۵استفاده از چراغ خوابهای زمینی

یکی از مدهایی که برای دکوراسیون
میبینیم ،استفاده از چراغ خوابهای
زمینی برای اتاقهای پذیرایی است .اشکال
در میزان نور دهی یا کممصرف بودن این
المپها نیست؛ بلکه در زاویه نزدیکی
آنهاست .همین ولتاژ المپ را در سقف یا
باالی دیوار نصب کنید و در مواقعی که نیاز
به نور زیادی ندارید از آن استفاده کنید.

 .۱استفاده بیش از حد تابلو

 .۲مبلمان را پشت به پنجره نچینید

البته قدیمیترها از دبههای پالستیکی برای
نگهداری ترشی استفاده میکردند که اشکالی
هم ندارد ،چون سرکه جز اسیدهای ضعیف
محسوب میشود ،اما بهترین ظرف برای
نگهداری ترشی ظروف شیشهای هستند.
ترشی آلبالو ادویه خاصی ندارد .همان شکر و
نمک و سرکه برای طعم آن کفایت میکند،
اما در صورت تمایل یک یا دو حبه سیر
پوست گرفته و دو یا سه عدد فلفل تند در
شیشه ترشی هم قرار دهید تا طعم ترشی
تند و تیز شود.
طرز تهیه ترشی آلبالو با آلبالو یخ زده هم
مرسوم است ،اما در فصل آلبالو بهتر است از
این میوه به صورت تازه استفاده کنید و برای
تمام طول سال ترشی و مربای آلبالو بپزید .در
این صورت در فصول پاییز و زمستان هم از
مربای آلبالو به جای میوه تازه آن برای تهیه
آلبالو پلو مجلسی و خوشمزه با گوشت یا مرغ
هم میتوانید استفاده کنید.

حه
ف
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 .۶پرده نزدن پنجرهها

ندارند و حس نامرتب بودن خانه را به مغز
میدهند .بهتر است تنها سه یا چهارتا از آنها
را در خانه نگه داریم .آن هم به طور مرتب
و در جای مناسب .اگر گلدانهای ریز زیادی
دارید برایشان در کنار پنجره یا حیاط ،جای
مناسبی را تعیین کنید که در خانه شلوغی
ایجاد نکنند.
 .۴رنگ دیوارها

رنگ دیوارها نباید کامال سفید یا تیره
باشند .اگر در اتاقی میخواهید رنگ تیره

بزنید بهتر است یکی از دیوارها را برای این
رنگ انتخاب کنید .رنگهای تیره اگر در
چهار طرف باشند اتاق یا سالن را کوچک
میکنند .از طرفی دیگر هم رنگ سفید اگر
با وسایل خانه متناسب نباشد خط دید را
منقطع میکند و همان اثر رنگهای تیره را
دارد .پس اگر لوازم خانهتان کرم و قهوهای
است رنگ دیوار میتواند سفید یا کرم روشن
باشد ولی اگر مبلمان خانه آبی است بهتر
است رنگ دیوارها را هم متناسب با آنها

کاور نکردن پنجره بیشترین میزان دید را از
بیرون به شما میدهد؛ اما اشکالی که دارد
این است که خانه را در مقایسه با آن منظره
کوچکتر میبینید از طرفی هم پردهی پنجره
به معنای امنیت ذهنی در خانه است .پنجرههای
رفلکس نیز در شب کامال داخل خانه را نشان
میدهند .اگر میخواهید نور پنجره را در خانه
داشته باشید بهتر است از جنس پردههای نازک
و رنگ روشن استفاده کنید.
 .۷استفاده از فرش یا کفپوش متناقض

استفاده از فرش یا کفپوشهای ضد رنگ
یکدیگر ،باعث دید منقطع میشوند که باز هم
باعث کوچک به نظر رسیدن خانه میشود .سعی
کنید فرشها یا کفپوشها یکدست و یکرنگ
باشند .فرقی نمیکند خانه شما  ۴۰متر است
یا  ۱۴۰متر ،به هر حال با این اشتباهات رایج،
خانه را از آنچه هست کوچکتر میبینید.

پارچههای مخملی را چگونه تمیز کنیم؟
روش اول؛ تمیز کردن مخمل

 -۱قبل از شروع هر کاری ،وسیله مورد نظرتان
را با برس پارچه یا یک پارچ ه بدون پرز پاک
کنید و برس بزنید .با این کار کثیفیها و
پرزهای پارچه از بین میرود و کوبیدگی آن
رفع میشود .این کار پارچه را برای لکهبری
آماده میکند و کثیفیهای چسبیده به آن را
از بین میبرد.
زمانی که وسایلتان را تمیز میکنید و برس
میکشید حتما به قسمتهای گوشهای یعنی
جاهایی که ممکن است فلزی و سخت باشند
دقت کنید و کثیفی و پرزها را از بین ببرید.
 -۲سری فرچهای را با جاروبرقی برای تمیز
کردن مبل مخمل روی آن بکشید .مکش جارو
هرگونه کثیفی و پرز را رفع میکند و سری
فرچهای آن کوبیدگی پارچه را رفع و آن را برای
تمیز شدن آماده میکند .بهآرامی این کار را
انجام دهید و فشار زیادی وارد نکنید تا مبادا
پارچه پاره شود .میتوانید هفتهای یکبار برای
تمیز کردن مبل مخمل از جاروبرقی استفاده
کنید.
 -۳دو قاشق چایخوری جوششیرین را با نصف
فنجان آبلیمو مخلوط کنید تا لکههای موجود
روی مبلمان از بین برود .شاید برای اینکه فوم
بیشتری تهیه کنید به آبلیموی بیشتری نیاز
داشته باشید .شما قرار نیست از قسمت مایع
این مخلوط استفاده کنید پس نگران مایع
اضافی آن نباشید .ممکن است در حین کار نیاز
باشد جوششیرین و آبلیموی بیشتری اضافه
کنید.
 -۴یک قاشق چایخوری پاککننده مالیم را
با دو فنجان آب برای تمیز کردن لباسها و
لوازم مخملی مخلوط کنید.مطمئن شوید که
هنگام مخلوط کردن حبابهای زیادی به وجود
میآید .میتوانید برای درست کردن فوم ،از
پاککننده و آب بیشتری استفاده کنید.
 -۵فوم موجود را با یک پارچه بدون پرز
بردارید .به اندازهای که روی پارچه پوشانده شود
به فوم نیاز است.
 -۶با پارچ ه بدون پرز فوم را روی محل مورد
نظر بمالید .میتوانید با قسمت خشک پارچه
فوم زیادی را بگیرید .بگذارید این ناحیه خشک
شود و بعد آن را با پارچه پاک کنید و یا با
برس پارچه برس بکشید .برای تمیز کردن مبل

مخمل باید فوم را در جهت خواب پارچه حرکت
دهید .باید این روش را اول بر روی یک قسمت
کوچکی که در معرض دید قرار ندارد امتحان
کنید؛ مثل آستر داخلی.
 -۷اجازه بدهید پارچه خشک شود .شاید به
نظر برسد که این مخلوط سریع خشک میشود،
اما دو یا سه زمان بدهید که فوم به طور کامل
خشک شود و شکل مخمل به حالت اصلیاش
بازگردد .در این مدت از وسیله و یا مبل مورد
نظر استفاده نکنید .اگر لکه از بین نرفت ،یکبار
دیگر فوم روی آن بمالید و بگذارید دوباره
خشک شود .این کار را تا جایی که لکه محو
شود ادامه دهید.
روش دوم؛ شستن و خشککردن مخمل

 -۱برچسب راهنمای نحوه شستوشوی روی
وسیل ه مورد نظر را کنترل کنید .این برچسب به
شما اطالعاتی در مورد نحوه تمیز کردن وسیله
مخملیتان در اختیارتان قرار میدهد .همچنین
نشان خواهد داد که مخمل از چیزی تشکیل
شده است؛ چراکه چند نوع مخمل مثل مخمل
خالص ،مخلوط پلیاستر و مخمل شکسته وجود
دارد .اگر روی برچسب  Sوجود دارد باید با
محلولهای خشک و بدون استفاده از آب تمیز
شود و بهصورت حرفهای تمیز شود.
 -۲پارچههای مخمل خالص را به خشکشویی
ببرید .اگر وسیلهای از مخمل خالص دارید،
بهترین راه برای تمیز کردن آن سپردن آن به
خشکشویی است.
 -۳مخمل شکسته یا پلیاستر را در آب سرد با
شوینده مالیم بشویید .اگر وسیله مورد نظرتان
از مخلوط مخمل پلیاستر یا مخمل شکسته
است ،شستن آن با ماشین لباسشویی اشکالی
ندارد .فقط مطمئن شوید که لباسشویی روی
گزینه آب سرد قرار دارد و از یک شوینده
محافظ مالیم استفاده کنید.
 -۴مخمل خود را برای جلوگیری از چروک
شدن در یک کیسه توری ظریف بگذارید یا
آن را بهتنهایی داخل لباسشویی بیندازید.
سایر پارچهها در لباسشویی روی وسایل
مخملی قرار میگیرند و باعث ایجاد چروک و
کوبیدگی در مخمل میشوند .یک کیسه توری
ظریف میتواند از پارچه محافظت کند؛ یا اینکه
میتوانید پارچه مخمل مورد نظر را بهتنهایی
داخل ماشین بیندازید .این بهترین روش برای

شستن لباسها ،روبالشیها و شالگردنهای
مخملی است.
 -۵پارچه را صاف پهن کنید تا خشک شود.
مخمل هیچگاه نباید در خشککن خشک شود.
یک سطح تمیز و صاف در نقطهای خشک پیدا
کنید تا پارچه یا لباس مخمل خود را روی آن
پهن کنید .با توجه به وزن وسیل ه مخملی،
خشک شدن آن به بیش از  ۱۲ساعت زمان
نیاز دارد ،پس صبور باشید .چند ساعت بعد آن
را چک کنید و اگر فکر میکنید به طور کامل
خشک نشده است آن را برعکس کنید.
 -۶وسیل ه مخملی خود را در کمد آویزان کنید
و آن را در کاور قرار دهید .مطمئن شوید که
سایر لباسها روی مخمل قرار نمیگیرند و به
پارچه نمیکشند .اگر وسیل ه مخملی مثل کفش
یا کیفدستی را از ابتدا در کاور دریافت کردید،
برای نگهداری از آن از همان کاور استفاده کنید.
این کار از ورود کثیفی و پرز به پارچه جلوگیری
میکند.
روش سوم؛ اتو کردن مخمل

 -۱از دستگاه بخار برای از بین بردن
چینوچروکها استفاده کنید .اگر لباس و دیگر
وسیله مخملیتان دارای چینوچروک است
میتوانید از دستگاه بخار با درج ه کم برای رفع
چروک آن استفاده کنید .فاصله بخار دادن به
پارچه  ۱۰سانتیمتر و در جهت خواب پارچه
باشد .برای لوازمی مثل کفش و کیف که معموال
ساختار خاصی دارند و الیهای هستند بخار دادن
چندان مناسب نیست .اگر این لوازم چین و
شکستگی دارند ،میتوانید این قسمتها را برس

بزنید یا داخل آنها دستمال یا قالب قرار دهید تا
شکل خود را حفظ کنند.
 -۲وسیل ه مورد نظر را هنگام دوش گرفتن در
حمام آویزان کنید .برای رفع برخی چروکها،
بخار حاصل از آب داغ دوش عالی است و آنها را
مثل اول نو خواهد کرد .مراقب باشید که وسیله
مورد نظرتان مرطوب نشود چون آب میتواند
روی مخمل لکه بر جای بگذارد.
 -۳اگر دستگاه بخار ندارید از گزینه بخار اتو
استفاده کنید .برای رفع چین و شکستگیها
میتوانید از اتو درحالیکه برروی حالت بخار
قرار دارد ،استفاده کنید .همچون دستگاه
بخار اتو را نیز در فاصله  ۱۰سانتیمتری
پارچه قرار دهید و آن را در جهت خواب
پارچه استفاده کنید .مراقب باشید که اتو با
مخمل تماس پیدا نکند.
 -۴چروکهای عمیق را با یک تکه مخمل
اضافی و دستگاه بخار یا اتو رفع کنید .پارچه
مخمل اضافی خود را روی میز اتو به صورتی
که پرزهای آن رو به باال باشد قرار دهید.
سپس وسیله مخمل خود را به صورتی که
پرزها رو به زیر باشد روی مخمل قبلی
بیندازید .دستگاه بخار یا اتویی را که روی
حالت بخار قرار دادهاید به مدت  ۱۵ثانیه
روی مخمل فوقانی حرکت دهید ،این کار را
تا جایی که چروک رفع شود ،ادامه دهید.
با همه اینها بهتر است تا جایی که امکان
دارد از کثیف شدن مبل مخملی و سایر
چیزهایی که از مخمل ساخته شده است،
جلوگیری کنید
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مشكالت شارژ تلفن همراه در طول شب
روزی یک مرد ثروتمند ،پسر بچه کوچکش
را به ده برد تا به او نشان دهد مردمی که در آنجا زندگی
می کنند ،چقدر فقیر هستند .آن دو یک شبانه روز در خانه
محقر یک روستایی مهمان بودند .در راه بازگشت و در پایان
سفر ،مرد از پسرش پرسید :نظرت در مورد مسافرتمان چه
بود؟پسر پاسخ داد :عالی بود پدر! پدر پرسید آیا به زندگی
آنها توجه کردی؟پسر پاسخ داد :بله پدر! و پدر پرسید :چه
چیزی از این سفر یاد گرفتی؟پسر کمی اندیشید و بعد به
آرامی گفت :فهمیدم که ما در خانه یک سگ داریم و آنها
چهار تا .ما در حیاطمان یک فواره داریم و آنها رودخانه ای
دارند که نهایت ندارد .ما در حیاطمان فانوس های تزیینی
داریم و آنها ستارگان را دارند .حیاط ما به دیوارهایش محدود
می شود اما باغ آنها بی انتهاست! با شنیدن حرفهای پسر،
زبان مرد بند آمده بود .بعد پسر بچه اضافه کرد  :متشکرم
پدر ،تو به من نشان دادی که ما چقدر فقیر هستیم.
ارسالی سید عبدالحسین واعظ زاده

توصیههایی برای استفاده از ماسک

حاال دیگر میتوان گفت که ماسک ،جزو جدایی
ناپذیر از زندگی ما در عصر کرونا شده است.
بنابراین آگاهی از روشهای درست نگهداری
و استفاده از انواع ماسک از جمله ماسکهای
دست دوز و خانگی میتواند هم ایمنی شما را
باالتر ببرد و هم در هزینههای شما برای خرید
ماسک صرفه جویی کند.
 -۱قبل از لمس کردن ماسک از ضدعفونی
کردن دستهایتان مطمئن شوید.
 -۲هنگام استفاده از ماسک ،دقت کنید که بین
ماسک و صورتتان فاصلهای نباشد و ماسک به
طور کامل دهان ،بینی و چانه شما را بپوشاند .از
قرار دادن ماسک زیر بینی پرهیز کنید.

 -۳با دست کثیف به هیچ وجه ماسکتان را
لمس نکنید یا آن را روی صورتتان جا به جا
نکنید .منظور از دست کثیف ،دستی است که
به اطراف زده اید ،وسایل عمومی را با آن لمس
کردهاید و مدت زیادی از شستن یا ضدعفونی
کردن آن گذشته است.
-۴هنگام برداشتن ماسک از صورت به نکاتی
همچون ضدعفونی کردن دستها قبل از
برداشتن ماسک ،برداشتن ماسک از قسمت بند،
دور کردن ماسک از مقابل صورت توجه کنید.
۵ـ اگر ماسکتان تمیز است ،بعد از استفاده
آن را در یک کیسه تمیز قرار دهید تا بتوانید
دوباره استفاده کنید .اگر هم از تمیزی ماسک
مطمئن نیستید و ماسکتان از انواع پارچهای و
قابل شستشو است ،آن را با مواد شویند بشویید
و در فضایی مطمئن خشک کنید.
 -۶به هیچ وجه از ماسکهای آسیب دیده ،شل
و گشاد استفاده نکنید.
۷ـ در فاصله یک متری افراد حتما ماسک
بزنید .در فواصل دورتر و محیطهای خلوت اگر
احساس نفس تنگی داشتید ،میتوانید ماسکتان
را بردارید.
 -۸استفاده از ماسک خیس و آلوده و استفاده از
ماسک مشترک ممنوع است.

اشتباهاتي که خودروهای اتوماتیک
را خراب میکند
برای جلوگیری از وارد شدن آسیبهای
احتمالی به گیربکسهای اتوماتیک ،کارهایی
وجود دارد که حین رانندگی هرگز نباید انجام
دهید تا متحمل هزینههای سنگین برای تعمیر
خودرو نشوید.

اشتباه اول؛ تغییر وضعیت دنده به حالت  Nپشت
چراغقرمز

بسیاری از افراد به منظور کاهش مصرف سوخت
و جلوگیری استهالک گیربکسهای اتوماتیک در
توقفهای کوتاه مانند توقف پشت چراغقرمز دنده
را در حالت  ،Nیا همان خالص ،قرار میدهند
ولی در واقع بهترین کار این است که دنده در
وضعیت  Dباقی بماند و پایتان را روی ترمز قرار
دهید .در این حالت استهالک گیربکس بهمراتب
کمتر است .در بسیاری از موارد تغییر زیاد دنده
از حالت  Dبه  Nموجب استهالک بیشتر
گیربکسهای اتوماتیک میشود.

اشتباه دوم؛ گاز دادن درجا قبل از قرار دادن دنده
در حالت D

اکثر ما این کار را به دفعات با خودروهای دندهای
انجام دادهایم ولی باید بدانید انجام دادن این کار
با خودروهای دنده اتوماتیک اصال کار درستی
نیست و موجب اصطکاک بیشتر قطعات و در
درازمدت موجب خرابی گیربکس میشود.
اشتباه سوم؛ خالص کردن دنده در سرازیری

عدهای این کار را برای کاهش مصرف سوخت و
کاهش اصطکاک گیربکس انجام میدهند ولی
نمیدانند که این کار نتیجه عکس میدهد و
باعث میشود که روانکاری قطعات گیربکس با
اشکال روبهرو شود و در نتیجه به مرور خراب
شدن گیربکس را بههمراه داشته باشد .انجام
این کار عالوه بر اینکه برای گیربکس مفید
نیست حتی ممکن است باعث بروز حادثه نیز
شود زیرا با خالص کردن دنده کنترل خودرو

سختتر میشود.

اشتباه چهارم؛ تغییر حالت دنده موقعی که خودرو
در حال حرکت است

این کار بهشدت برای گیربکس مضر است و
باعث تغییر وضعیت سریع قطعات گیربکس
میشود که به مرور باعث خراب شدن آنها
میشود .جهت توقف و تغییر حالت باید همیشه
ابتدا پدال ترمز را فشار دهید و بعد دنده را
تغییر دهید .تغییر دنده در حال حرکت شدیدا
به گیربکس آسیب میزند .البته منظور تغییر در
حالتهای درایو ،پارک و خالص است .در حالت
ن دندهها
تیپترونیک که بدیهی است تعویض بی 
عادی است.

اشتباه پنجم؛ قرار دادن دنده در حالت  Pقبل از
توقف کامل
قرار دادن دنده در حالت  Pسبب میشود که

یک پین قفلکننده ،داخل دنده متصل به شفت
خروجی گیربکس قرار گیرد .انجام این کار در
وضعیتی که خودرو در حال حرکت است خطر
شکستن این پین را باال میبرد .پس هرگز سعی
نکنید که این کار را انجام دهید ،اول کام ً
ال توقف
کنید و بعد دنده را در حالت پارک قرار دهید.
اشتباه ششم؛ شیوه توقف نادرست در سطوح شیبدار

هنگام توقف در سطوح شیبدار بهتر است ابتدا
ترمزدستی را بکشید و بعد دنده را در حالت
پارک قرار دهید .با انجام اینکار از وارد آمدن
فشار اضافه بر گیربکس خودداری میکنید.
اگر خودروی شما اتوماتیک است و هرکدام
از این عادات غلط را هنگام رانندگی انجام
میدهید سعی کنید این عادتها را ترک کنید.
همچنین اگر قصد دارید خودرویی اتوماتیک
بخرید حتما این موارد را کامال رعایت کنید تا
بعدا ناچار نباشید هزینه سنگینی را برای تعمیر
خودروی خود بپردازید.

این عادت خیلیهاست که هر شب
موقع خواب موبایلشان را به شارژ

میزنند.
موبایلهای جدید آن قدر هوشمند

شدهاند که وقتی شارژشان به
۱۰۰درصد رسید خودشان شارژ
را قطع میکنند و به همینخاطر
این عادت ضرری به باتری موبایل
نمیزند.
این حرف درست است اما همه
واقعیت بهحساب نمیآید .وقتی بعد
از یک روز کاری موبایلتان را در آخر
شب به شارژ میزنید گوشی نهایتا تا
 ۲ساعت بعد بهصورت کامل شارژ
میشود .گوشیهای امروزی برخالف
قدیمیها به محض پر شدن باتری

روند شارژ شدن را قطع میکنند تا
آسیبی به باتری گوشی شما نرسد.
با وجود متوقف شدن روند شارژ اما
بهخاطر مصرف مجدد(مثال بهخاطر
اتصاالت وایفای ،دیتا و بلوتوث)
شارژ گوشی در طول شب کاهش
پیدا میکند و روند شارژ شدن بار
دیگر تا شارژ کامل شروع میشود.
این سیکل تا صبح که شما بیدار
شوید ادامه دارد و باعث داغ شدن
باتری گوشی میشود .بهویژه اگر
موبایلتان داخل کیس یا کاور باشد

یا زیر بالشتتان قرار بگیرد حرارت
گوشی بسیار بیشتر از حالت معمول
میشود .افزایش این حرارت به مرور
باعث کاهش ظرفیت شارژ باتری
میشود.
شارژ دستگاه در طول شب ،امکان
نظارت بر میزان شارژ را از بین
میبرد .توصیه این است که این کار
را نکنید اما اگر راهی به جز شارژ
دستگاه هنگام خوابتان ندارید،
باید مطمئن شوید که هیچ عاملی
سبب افزایش حرارت آن نمیشود.

چند اصل مهم برای انتخاب صندلی کامپیوتر
از آنجایی که امروزه بیشتر کسبوکارها آنالین
شده و افراد ساعات زیادی را پشت کامپیوترهای
خود سپری میکنند داشتن یک صندلی
کامپیوتر استاندارد و مناسب جزء اولویتهای
کار به حساب خواهد آمد.
یک صندلی کامپیوتر استاندارد باعث میشود
که حتی بعد از آنکه ساعتها در یک حالت و
پشت میز کامپیوترتان نشستید مشکالتی جدی
گریبان گیر بدن شما نشده و راحتی قابل قبولی
را تجربه کنید.

زمان خرید و انتخاب صندلی کامپیوتر به دنبال
مدلهایی باشید که اندام و قد شما با آنها تناسب
داشته باشد .با این کار در زمان نشستن راحتتر
هستید و پاها و کمرتان در ارتفاع خوب و درستی
قرار خواهند گرفت.عالوه بر این یک صندلی
کامپیوتر مناسب باید پشتی محکمی همراه با
انحنای مناسب  sشکل داشته باشد تا از گودی
کمر و همینطور ستون فقرات شما محافظت کند.
با این کار در درازمدت دیگر دچار کمردرد و یا
خطرات جدی ستون فقرات نخواهید شد.

طبیعتاً یک صندلی کامپیوتر خوب ویژگیها
و مشخصههای ثابتی دارد که هر کدام از
استانداردهایی پیروی میکنند .در ادامه برخی
از این ویژگیها را ذکر خواهیم کرد.

صندلیهایی که از قابلیت تنظیم برخوردار
هستند ویژگیهایی همچون تنظیم پشتی کمر،
عرض و ارتفاع بازو ،عرض و ارتفاع پشت صندلی،
زاویه صندلی و کنترل شیب دارند و تمامی این
مسائل میتوانند در راحتتر و متناسبتر بودن
صندلی کامپیوتر تأثیرگذار باشد.

ویژگیهای صندلی کامپیوتر خوب

ویژگیهای ارگونومیک صندلی کامپیوتر

یک صندلی کامپیوتر استاندارد در وهله اول باید
از وضعیت فیزیکی بدن شما مراقبت کند .در

پیگیری مرسوالت پستی از خدمات کاربردی اداره
پست است که مشتریان با استفاده از این امکان
میتوانند اطالعاتی نظیر مشخصات مرسوله را
اعم از تاریخ و ساعت پذیرش مرسوله از طرف
پست ،نام فرستنده و گیرنده ،وزن و هزینه ارسال
مشاهده کنند .مهمترین ویژگی این خدمات
نمایش آخرین وضعیت مکانی مرسوله است .در
این مطلب به روشهای پیگیری مرسوالت پستی
پرداخت ه شده است.

قابلیت تنظیم صندلی کامپیوتر

قابلیت تنظیم ارتفاع صندلی کامپیوتر

به طور کلی ارتفاع سطح نشیمنگاه از زمین و
ارتفاع زیردستیها یکی از مهمترین ویژگیهای
صندلیهای کامپیوتر به شمار میآیند .در این
حالت امکان آن وجود دارد که صندلی با باال
آمدن روی یک اهرم به باال یا پایین انتقال پیدا
کند .این نوع از صندلیها در زمان نشستن
فرد ،به طور خودکار پایین میآیند .در نتیجه
شما باید بعد از نشستن بر روی صندلی ارتفاع
مناسب را تعیین کنید .برای تعیین ارتفاع

نحوه پيگيري مرسوالت پستی

کد و شناسه در رسید پستی

مرحله بعد مراجعه به سایتی است که شرکت
پست برای پیگیری مرسوالت پستی در نظر
گرفته است .با وارد کردن آدرس
 newtracking.post.irوارد وبسایت مربوطه
میشوید.
در صفحهای که پیش روی شما باز میشود،
بخشی برای وارد کردن شماره مرسوله وجود دارد.
شماره مرسوله همان شماره بارکد است که هنگام
پست کردن بسته خود ،دریافت کردهاید .کافی
است آن را وارد کنید و روی عالمت جستوجوی

رنگ سرویس خواب نوزادتان تند است

بعضی از پدر و مادرها از نکات روانشناسانه مهمی
که باید حتی موقع انتخاب وسایل نوزاد به آنها
دقت داشت ،بیخبرند .یکی از این نکات این است
که موقع خرید سرویس خواب نوزاد نباید به صرف
قیمت سراغ هر مدل و رنگی رفت؛ بهخصوص
مدلهایی با لبههای تیز و رنگهای تند .همانقدر
که مدل قنداق و رنگ آن در احوال فرزندتان
میتواند تاثیرگذار باشد ،رنگ سرویس خواب هم
باعث آرامش یا ناآرامی او خواهد شد .سعی کنید
برای رنگ سرویس خواب نوزاد سراغ رنگهای
مالیم و آرامش بخش بروید و از انتخاب رنگهای
تند خودداری کنید.
نمیگذارید فرزندتان خسته شود

اگر در ساعتهای بیداری نوزادتان مرتب سعی
میکنید بهزور او را بخوابانید و نمیگذارید به
اندازه کافی خسته شود و خودش به خواب رود،
خواب فرزندتان را با دردسر مواجه خواهید کرد.
یکی از توصیههایی که به پدر و مادرها میشود این

راهنمای آن برای شما ارسال میشود.

پیگیری مرسوالت سازمانی نظیر گواهینامه و کارت
سوخت

ستاره مربعها

زرد رنگ کلیک کنید تا از آخرین وضعیت و
جزئیات ارسال بسته خودتان مطلع شوید.
سامانه رهگیری مرسوالت اداره پست

حال مشخصات اولیه مرسوله نمایش داده
میشود .در این بخش میتوانید اطالعات زیر را
مشاهده کنید:
تاریخ و ساعت تحویل مرسوله به پست

نوع سرویس -دفتر پستی مبدا -مبدا و مقصد-
نام گیرنده و نام فرستنده -کدپستی گیرنده و
فرستنده-وزن و هزینه پست -تاریخ و ساعت
آخرین مکان مرسوله که ثبت شده است-نقطه
پستی -نام مامور پست (نامهرسان)-تصویر مامور

پست -رویداد یا وضعیت فعلی مرسوله -امضا و
نام گیرنده مرسوله
شرکت پست برای سهولت دسترسی به این
اطالعات راههای دیگری نیز در اختیار مشتریان
خود قرار داده است که در ادامه میآید.

یک راه دیگر هم برای پیگیری گواهینامه ،کارت
پایان خدمت ،گذرنامه و ...وجود دارد .کافی است
کد ستاره  ۱۱۰مربع (* )#۱۱۰را وارد کنید .در
مرحله بعد ،گزینه پلیس ۱۰+را انتخاب کنید و
وقتی وارد آن شدید ،گزینه وضعیت مدارک را
ثبت کنید .در نهایت هم نوع مدرک را مشخص
کرده و از وضعیت آن باخبر میشوید.

اگر به اینترنت دسترسی نداشته باشید ،راه
پیگیری با پیامک بهترین گزینه است .برای
این کار ،حرف  Rرا در متن یک پیامک جدید
تایپ کنید و در کنار آن کد  ۱۰یا  ۲۰رقمی
مرسوله خودتان را وارد کنید .این پیامک را به
شماره  ۲۰۰۰۴۴۱ارسال کنید .وضعیت بسته و

مرسوالت پستی که به عللی از جمله نقص
نشانی گیرنده ،عدم مراجعه گیرنده برای دریافت
مرسوله ثبتی ،نقل مکان گیرنده محترم ،شناخته
نشدن گیرنده در نشانی مندرج روی مرسوله،
فوت گیرنده و ...توزیع نشود به فرستنده مرسوله
بازگردانده میشود.

پیگیری با پیامک

علت برگشت مرسوالت چیست؟

ببرد و نوزاد در آغوش شما دچار خفگی شود.
همچنین اگر خوابآلوده هستید نباید به فرزندتان
شیر بدهید چون ممکن است خوابتان ببرد و او
دچار خفگی شود .جای خواب نوزادتان در تخت
اوست و بهتر است او را به همین محدود عادت
دهید.

بین شب و روز فرق نمیگذارید

یکی از اشتباههای رایجی که خیلی از پدر و
مادرها در مورد خواب نوزادان مرتکب میشوند،
این است که تفاوت بین ساعتهای شبانهروز
را برایشان از بین میبرند .اگر عادت دارید اتاق
نوزادتان را همیشه تاریک نگه دارید یا برعکس
چراغش همیشه روشن باشد ،در حق ساعت
بیولوژیکی فرزندتان کار درستی انجام نمیدهید.
بدن انسان طوری تنظیم شده است که از همان
ابتدا با رسیدن شب و تاریکی هوا هورمون خواب
ترشح میکند و با رسیدن روز پیام بیدار باش
خواهد داد .اگر با روشن گذاشتن چراغ در طول
شب ،ساعتهای شبیه روز را طوالنی کنید یا با
کشیدن پرده در طول روز به ساعتهای شبیه شب
بیفزایید ،در حقیقت ریتم طبیعی بدن فرزندتان را
به هم میریزید و او هم ساعت خواب و بیداریاش
با هم عوض خواهد شد.
شبها چراغها را خاموش کنید و روز جلوی تابش
نور خورشید را نگیرید

روکش صندلی کامپیوتر

به سراغ صندلیهایی بروید که مقاومت باال و
توانایی جذب رطوبت دارند .اگر جنس روکش
صندلی کامپیوتر شما چرمی است باید دارای
شیارهایی باشد تا جریان هوا به خوبی صورت
گرفته و مانع افزایش دما و یا تعریق گردد.

یک راه دیگر هم برای پیگیری بستههای پستی
وجود دارد .آن هم برای مواقعی است که بسته
ارسالی یا دریافتی شما ،شامل شناسنامه ،کارت
خودرو ،گواهینامه ،مرسوالت نظام وظیفه و
ابالغیه دیوان عدالت اداری باشد .در این صورت
باید وارد سامانهای شوید که مخصوص رهگیری
مرسوالت سازمانی است .آدرس
 najatracking.post.irرا وارد کنید تا وارد سایت
مربوطه شوید.
در این مرحله ابتدا باید نوع سند خودتان را
مشخص کنید .با انتخاب هر کدام از اسناد،
اطالعات مربوط به همان سند را باید وارد کنید.

پیگیری با استفاده از شماره بارکد

وقتی بسته پستی را تحویل پست میدهید ،یک
شماره مشخص به نام شماره بارکد دریافت میکنید.
این شماره  ۲۰رقمی در قالب یک رسید به شما داده
میشود .تفاوتی نمیکند که نوع بسته شما چه باشد،
تنها نکته این است که این شماره مختص مرسوالتی
است که به صورت پیشتاز ارسال میشوند .حال،
شما بسته پستی خودتان را ارسال کردهاید و یک
شماره در اختیار دارید .این کد و شناسه در رسید
پستی و با عنوان شناسه قبض موجود است

مناسب صندلی بهتر است که پای خود را بر
روی زمین صاف نگه دارید تا گردش خون در
بدن به شکل مناسب و مطلوبی صورت بگیرد.

خوابیدن در صندلی اتومبیل

است که بگذارند فرزندشان در طول روز فعالیت
داشته باشد تا بتواند شب بهراحتی بخوابد .البته
فعالیت داشتن در مورد نوزادان صدق نمیکند
و مربوط به بچههای بزرگتر است که باید راهی
برای تخلیه انرژیشان پیدا کرد و نگذاشت تمام
ساعتها را در خانه پای تلویزیون و تبلت بنشینند؛
اما در مورد نوزادان هم نباید آنها را بهزور خواباند.
مراسم خواب ندارید

به خاطر داشته باشید که بچهها خیلی زود بعضی
چیزها را یاد میگیرند و بیشتر از چیزی که
فکرش را میکنید ،متوجه اطرافشان هستند .اگر
دوست دارید نوزادتان را به خوابیدن در یک ساعت
خاص عادت دهید ،خوب است یک مراسم خواب
روتین و معمول داشته باشید .به این صورت که
هر شب با نزدیک شدن به ساعت خواب فرزندتان
کارهایی مثل کم کردن نور خانه ،کم کردن صدای
تلویزیون ،عوض کردن پوشک یا با صدای آهسته
صحبت کردن را برایش انجام دهید .با انجام این
کارها بعد از مدتی او هم متوجه رسیدن ساعت
خواب میشود و میتواند راحتتر به خواب برود.
سیسمونی فرزندتان خوابآور نیست

قانونی که در مورد سرویس خواب نوزاد گفته شد،
در مورد خرید سیسمونی بچه هم صدق میکند.
سیسمونی نوزاد بهتر است رنگهای آرامبخش

و مالیم داشته باشد تا امنیت خاطر و احساس
خوب را به شما و فرزندتان القا کند و محیطی
راحت برای خوابیدن در اختیارش بگذارد .بنابراین
موقع انتخاب ضروریترین وسایل سیسمونی نوزاد
حتما عالوه بر استاندارد و باکیفیت بودن ،به گزینه
آرامبخشی هم توجه داشته باشید.
به تکان دادن عادتش میدهید

اینکه برای فرزندتان مراسم خواب برپا کنید با
اینکه او را به بعضی چیزها عادت دهید متفاوت
است .برای مثال بهتر است فرزندتان را برای
خوابیدن به مدت طوالنی تکان ندهید؛ چون
این طوری به تکان خوردن عادت میکند و اگر
شبی تکانش ندهید ،خوابش با مشکل روبهرو
خواهد شد .همچنین او را به شنیدن موسیقی
قبل از خواب عادت ندهید ،چون گاهی موسیقی
دقیقا برعکس عمل میکند و باعث حواسپرتی و
بهانهگیری او خواهد شد .برای اینکه بین عادت
دادن و مراسم خواب تفاوت برقرار کنید ،خوب
است از یک پزشک اطفال راهنمایی بگیرید تا
بیشتر راهنماییتان کند.
خوابیدن در کنار نوزاد

خوابیدن در کنار نوزاد عالوه بر اینکه او را به
آغوش شما عادت میدهد ،خطرناک هم است.
خطر این کار این است که ممکن است خوابتان

خیلی از پدر و مادرها ممکن است ندانند که
صندلی کودک در اتومبیل میتواند برای بچهها
خطرناک باشد و مرتکب اشتباه رایجی در این
مورد خواهند شد؛ به این دلیل که ممکن است
نوزاد خوابش ببرد و گردنش روی سینهاش بیفتد و
راه تنفسیاش را ببندد .بنابراین حتیاالمکان موارد
ایمنی مربوط به صندلی را رعایت کنید؛ مثال زاویه
آن را تخت کنید تا نوزاد حالت خوابیده داشته
باشد نه نشسته؛ همچنین هرگز صندلی را بدون
نظارت رها نکنید .در صورتی که امکان این کار را
ندارید ،خودتان رانندگی نکنید و فرزندتان را در
طول مسیر در آغوش بگیرید.
نمیگذارید خودش را آرام کند

بعضی از روانشناسان معتقدند در ماههای اول
زندگی باید بالفاصله بعد از گریه بچه او را در
آغوش گرفت ،بعضی دیگر میگویند والدین با
این کار مانع میشوند که فرزندشان یاد بگیرد
خودش بهتنهایی چطور به خواب رود .پیشنهاد
آنها این است که اگر در طول شب فرزندتان
بیدار شد و گریه کرد ،در حالی که مطمئن
بودید مشکلی ندارد و گرسنه یا خیس هم
نیست ،چند لحظه به او فرصت دهید تا خود به
خود آرام شود و اگر نشد سراغش بروید .با وجود
این توصیهها برای اینکه بتوانید رفتار بهتری را
دربرابر این قضیه در پیش بگیرید ،با متخصص
خودتان هم مشورت کنید .چون گاهی ممکن
است در میان بزرگساالنی که در کودکی موقع
گریه کردن به آغوش کشیده نشدهاند ،بعضی
ناهنجاریهای رفتاری مثل انزوا و عدم اعتماد
به دیگران دیده شود.
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همیشه خواسته ام از خدا فقط او را
چنان که خسته تنی...
تو را حکایت ما مختصر به گوش آید
که حال تشنه نمیدانی ای گل سیراب
اگر چراغ بمیرد صبا چه غم دارد
و گر بریزد کتان چه غم خورد مهتاب
دعات گفتم و دشنام اگر دهی سهل است
که با شکردهنان خوش بود سؤال و جواب

عارفانى که از این رشتهَ ،سرى یافتهاند

کجایی ای که تعنت کنی و طعنه زنی

بىخبر گشته ز خود تا خبرى یافتهاند

تو بر کناری و ما اوفتاده در غرقاب

سالها مرکز پرگار حوادث شدهاند
تا از این دایرهها پا و سرى یافتهاند...

اسیر بند بال را چه جای سرزنش است

بار برداشتهاند از دل مردمُ ،عمرى

گرت معاونتی دست میدهد دریاب

تا ز احسان بهاران ثمرى یافتهاند

اگر چه صبر من از روی دوست ممکن نیست

سالها غوطه چو شب ،در دل ظلمت زدهاند
تا ز چاک جگر خود سحرى یافتهاند

همیکنم به ضرورت چو صبر ماهی از آب

ب
بستهاند از دو جهان چشم هوس ،چون یعقو 

تو باز دعوی پرهیز میکنی سعدی

تا ز پیراهن یوسف نظرى یافتهاند...

که دل به کس ندهم کل مدع کذاب

ش
همچو پروانه در این بزم ،ز سوز دل خوی 
بارها سوخته ،تا بال و پرى یافتهاند...
«صائب» از گریۀ مستانه مکن قطع نظر

سعدي

یک چیز کامل

این نیز بگذرد

ای خداوند هستی  ...ای تقارن نامتناهی ....ای که در من شوق
و شهوتی جان گزای نهادی که همه غصه های من از آنجا
سرچشمه می گیرد دعا و طلب من از تو این است:
به جای همه آن روزهای عمرم که به اطوار ناموزون و بی
تناسب گذراندم
و به نازیبایی هدر داده ام
مرا یک چیز کامل و یک هدیه بی نقصان عطا کن.

بزرگی درعالم خواب دید که کسی به او می
گوید  :فردا به فالن حمام برو وکار روزانه
ی حمامی را از نزدیک نظاره کن.دو شب این
خواب را دید و توجه نکرد ولی فردای شب
سوم که خواب دید به آن حمام مراجعه کرد
دید حمامی با زحمت زیاد و د ر هوای گرم از
فاصله ی دوربرای گرم کردن آب حمام هیزم
می آورد و استراحت را بر خود حرام کرده
است.به نزدیک حمامی رفت وگفت:کار بسیار
سختی داری ،در هوای گرم هیزم ها را از

آناویکهم

درقلمروزرین -الهی قمشهای

تو را می خواهیم

من و دیوار ،تو را می خواهیم
همه دادیم ز کار استعفا

ّ
عل چ
تش یـست هک ما علفیم

زریِ آوار ،تو را می خواهیم

همه بی کار ،تو را می خواهیم

سرِ بُلوار؟ ،تو را می خواهیم
شم
«مولوی » دل هب دل « س » سپرد
من و « عطار » ،تو را می خواهیم
سنج
از همه شهر نظر ی شد
طبقِ آمار ،تو را می خواهیم
یادم آمد هب تو « فراهدی » گفت:
جای « اس کار » ،تو را می خواهیم

هن فراوان و هن کم ،رعض کنم

هک هب مقدا ر ،تو را می خواهیم
کس
نیست غیر از تو رد این شهر ی
ـما هب انچار ،تو را می خواهیم

امیرحسین خوشحال

که ِز هر قطرۀ اشکى گهرى یافتهاند
مسافت دوری می آوری و ...حمامی گفت:این
نیز بگذرد.
یکسال گذشت برای بار دوم همان خواب را
دید ودوباره به همان حمام مراجعه کرد دید
آن مرد شغلش عوض شده ودر داخل حمام
از مشتری ها پول می گیرد.مرد وارد حمام
شد وگفت:یک سال پیش که آمدم کار بسیار
سختی داشتی ولی اکنون کار راحت تری
داری،حمامی گفت:این نیز بگذرد.دوسال بعد
هم خواب دید این بار زودتر به محل حمام
رفت ولی مرد حمامی را ندید وقتی جویا شد
گفتند:او دیگر حمامی نیست در بازار تیمچه
ای(پاساژی) دارد ویکی از معتمدین بزرگ
است.به بازار رفت و آن مرد را دید گفت:خدا
را شکر که تا چندی پیش حمامی بودی ولی

اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی ،یکی از بزرگترین حماسههای جهان ،شاهکار حماسی زبان فارسی و حماسة ملی ایرانیان و
نیز بزرگترین سند هویت ایشان است و آن را قرآن عجم نیز نام نهادهاند.
شاهنامه اثری است منظوم در حدود پنجاههزار بیت در بحر متقارب مثمن
محذوف (یا مقصور) (فعولن فعولن فعولن فعل (فعول)) .سرایش آن حدود سیسال
به طول انجامید .فردوسی خود در این باره میگوید:
عجم زنده کردم بدین پارسی
		
بسی رنج بردم درین سال سی
آخرین ویرایش های فردوسی در شاهنامه در سالهای ۴۰۰و ۴۰۱هجری قمری رویداد.
شاهنامه شرح احوال ،پیروزی ها ،شکست ها ،ناکامی ها و دالوری های ایرانیان از کهن
ترین دوران (نخستین پادشاه جهان کیومرث) تا سرنگونی دولت ساسانی به دست تازیان
است (در سده هفتم میالدی) .کشمکش های خارجی ایرانیان با هندیان در شرق ،تورانیان
در شرق و شمال شرقی ،رومیان در غرب و شمال غربی و تازیان در جنوب غربی است.
عالوه بر سیر خطی تاریخی ماجرا ،در شاهنامه داستانهای مستقل پراکندهای نیز
وجود دارند که مستقیم ًا به سیر تاریخی مربوط نمیشوند.
از آن جمله :داستان زال و رودابه ،رستم و سهراب ،بیژن و منیژه ،بیژن و
گرازان ،کرم هفتواد  ،شخصیت های افسانه ای زنان و جز
اینها بعضی از این داستانها به طور خاص چون رستم و اسفندیار و یا رستم و
سهراب از شاهکارهای مسلم ادبیات جهان به شمار میآیند.

اسپنوی

سپنوی ،در شاهنامه همسر تژاو
ِا َ
تورانی است .او را دختر افراسیاب
نیز دانستهاند .کیخسرو برای آورنده او
پاداشهایی ارزنده برگزید.
ِ
نبرد کاسه رود و بعد از
بیژن پس از
گریختن تژاو( ،)1اسپنوی را گرامی
داشت و او را به نزد شاه فرستاد.
فردوسی ،در جاهایی از شاهنامه از
اسپنوی یاد میکند .از جمله:
یکی ماهروئیست ،نام اسپنوی		
پری پیکر و دلبر و ُمشکبوی()2
حکیم طوس در شاهنامه در قسمت
شمردن کیخسرو پهلوانان را ،مفصل

از اسپنوی و مقام منزلت ایشان سخن
میراند .این قسمت از گزارش راجع به
آمار جنگجویان اقوام و قبایل ایران است
که بدستور کیخسرو موبدان فهرستی
تهیه مینمایند در این فهرست خویشان
و کسان کیکاووس نزدیک به صد و ده
جنگجو است و متعاقب آن جنگجویان
سایر والیات ذکر میگردد.
به گنجور فرمود پس شهریار
که آرد دو صد جامة زرنگار
خز و دیبا و صد پرنیان
صد از ّ
دو گلرخ به زنّار بسته میان
چنین گفت کاین هدیه آن را دهم وزان
پس بدو نیز دیگر دهم
وگر
که تاج تژاو آورد پیش من
پیش این نامدار انجمن
ورا
که افراسیابش به سر بر نهاد
فرخنژاد
و
خواند بیدار
ّ
پرستندهای دارد او روز جنگ
کز آواز او رام گردد پلنگ

به رخ چون بهار و به باال چو سرو
میانش چو غرو و به رفتن تذرو
سمن
یکی ماهرویست نام اسپنوی
پیکر و دلبر و مشکبوی
نباید زدن چون بیابدش تیغ
که از تیغ باشد چنان رخ دریغ
به خم کمند ار گرفته کمر
بدانسان بیارد مر او را به بر

گازرگازر
بانوی
ُ

علیرضا بدیع

اکنون می بینم معتمد بازار وصاحب تیمچه ای
شده ای،حمامی گفت:این نیز بگذرد.
مرد تعجب کرد گفت:دوست من ،کار وموقعیت
خوبی داری چرا بگذرد؟ چندی که گذشت این
بار خود به دیدن بازاری رفت ولی او آن جا
نبود .مردم گفتند:پادشاه فرد مورد اعتمادی
رابرای خزانه داری خود می خواسته ولی بهتر
از اینمرد کسی را پیدا نکرد واودر مدتی کم از
نزدیکترین وزیر پادشاه شد وچون پادشاه او را
امین می دانست وصیت کرد که پس از مرگش
او را جانشینش قرار دهند کمی بعد از وصیت،
پادشاه فوت کرد اکنون او پادشاه است.مرد به
کاخ پادشاهی رفت واز نزدیک شاهد کارهای
حمامی قبلی و پادشاه فعلی بود جلو رفت خود
را معرفی کرد وگفت:خدا را شکر که تو را در

شخ
ص
ی
()4
ت اهی افساهن ای زانن شاهناهم

محمدرضا فاریابی

همیشه خواسته ام از خدا فقط او را
چنان که خسته تنی چای قند پهلو را!
به مرگ راضی ام ،آنجا که راوی قصه
سپرده است به او پیک نوشدارو را
سفر که فاصله انداخت بین ما ،امروز
دوباره سوی من آورده است این پرستو را
تن تو عطر پراکنده یا که آورده است
نسیم صبح نشابور با خود این بو را؟
دوباره از تو نوشتم هوا معطر شد
بریده اند به نام تو ناف آهو را
گرفته اند به نام غنایم جنگی
سیاه لشکر موها کمان ابرو را!
مرا دلی است پر از آه و آرزو...مشکن
برای روز مبادا چراغ جادو را
تو شاعرانه ترین اتفاق عمر منی
بگو چکار کنم چشم ماجراجو را؟

گازر در شاهنامه همسر مردی
بانوی ُ
گازر است ،که دایه و
رختشور بنام ُ
سرپرست داراب بهشمار میآید)3(.
گازر و همسرش از قضا کودکی تازه
متولد شده را از دست داده بودند و
یافتن این طفل مرهمی بود بر داغ دل
آنها .داستان بانوی گازر در شاهنامه
بدین قرار است:
		
بدو داد زن زود پستان شیر
ببد شاد زان کودک دلپذیر

ز خوبی آن کودک و خواسته 		
دل او ز غم گشت پیراسته

بانوی گازر در شاهنامه

روزی از روزها ،مرد گازر هنگام
رختشویی از رود نوزادی یافت ،گازر
و زنش که به تازگی نوزاد خویش
را از دست داده بودند نوزاد جدید
را به خانه برد و به همسرش بانو
گازز سپرد تا او را به جای نوباوهٔ
تازه از دست دادهٔ خود ،بپرورد .نام
کودک را که پسر بود ،بر گرفته از آب
آرام رود داراب نهادند .داراب کم کم
بالید و بزرگ شد به جوان برومندی
اما او که داستان کودکی
بدل گشتّ ،
خویش را نشنیده بود ،در پی شناخت
اصالت و نژاد خود بود و در این مورد
پیوسته زن گازر را مخاطب قرار میداد
و سرانجام چون پاسخی در خور از آن
زن نگرفت ،بر وی خشم آورد.
داراب ،چنانکه در سرگذشت خودش
آمدهاست ،سرانجام به پادشاهی رسید
و چون بر تخت شاهی نشست ،گازر
و بانو گازر را نزد خویش فراخواند
آنان را گرامی داشت؛ و با هدایا و
پیشکشهای فراوان دوباره از کاخ
رهسپارشان نمود .حکیم فردوسی در
بیتی از شاهنامهٔ خویش ،از بانوی
گازر چند بار سخن گفتهاست ،که بیت
ُ
زیر مربوط به داستان باال ،یکی از همان
موارد است:
گازر از درد پژمرده بود 		
زن ُ
یکی کودک زیرکش ُمرده بود()4

قصص مشابه

در کتاب قرآنمجید ،فرعون مصر هر
کودکی که از بنیاسرائیل متولد میشد
آن را یافته و میکشت ،روزیکه موسی
علیهالسالم از مادرش متولد شد مادر
نگران بود مبادا دژخیمان فرعون او را
بیابند و هالک کنند به همین سبب به
خدای خویش پناه برد و کودک را بخدا
سپرد .وقتیکه موسی را در گهوارهای
نهاد و آن را به رود آرام نیل سپرد

مقام بلند پادشاهی می بینم پادشاه فعلی وحمامی
قبلی ،گفت :این نیز بگذرد.
مرد شگفت زده شد وگفت :از مقام پادشاهی
باالتر چه می خواهی که باید بگذرد؟ولی مرد
سفر بعدی که به دربار پادشاهی مراجعه
کرد.گفتند :پادشاه مرده است ناراحت شد
به گورستان رفت تا عرض ادبی کرده باشد
مشاهده کرد بر روی سنگ قبری که در زمان
حیاتش آماده نموده حک کرده ونوشته است
این نیز بگذرد.

هم موسم بهار طرب خیز بگذرد
هم فصل نامالیم پاییز بگذرد
گر نا مالیمی به تو کرد از قضا
خود را مساز رنجه که این نیز بگذرد
دلش قرص بود که خداوند طفل را حفظ
خواهد نمود.
روایت مشابهای بدین مضمون به داراب
ایرانی اختصاص دارد ،داراب و مادرش
همای از ساللة هخامنشیان بودند
و دوران قبل از ایشان کیش رسمی
ایرانیان آیین مزدیسنا بود .بقول حکیم
طوس فردوسی ازدواج پدر و دختر،
یعنی بهمن و هما طرح یک آیین جدید
بود که ربطی به آیین مزدیسنا نداشت.
نام کورش ،بزرگ خاندان هخامنشی در
تورات سیروس نامیده شده و این به
معنای آنست که این سالله گرایشهایی
به کیش مزبور داشتند و احتما ً
ال با
کیش رسمی کشور یعنی کیش زرتشت
به عداوت برخاستند .روایت به آب
انداختن داراب توسط مادرش هما در
شاهنامه همانند روایت موسی ،اینگونه
نقل میشود:
یکی خرد صندوق از چوب خشک
بکردند و بر زد بر او قیر و مشک
درون نرم کرده به دیبای روم
بر اندوده بیرون او مشک و موم
به زیر اندرش بستر خواب کرد
در خوشاب کرد
میانش پر از ُ
ببستند بس گوهر شاهوار
به بازوی آن کودک شیرخوار
بدانگه که شد کودک از خواب مست
خروشان بشد دایهٔ چرب دست
نهادش به صندوق در نرمنرم
به چینی پرندش بپوشید گرم
سر تنگ تابوت کردند خشک
به دبق و به عنبر ،به قیر و به مشک
ببردند صندوق را نیم شب 		
یکی بر دگر نیز نگشاد لب
ز پیش همایش برون تاختند
به آب فرات اندر انداختند()5
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مسابقه مدرسه

یه روزی از روزهای زیبای بهار خانم معلم مهربون
که به کالس آمد رو به بچه ها کرد و گفت :بچه ها
یه مسابقه داریم
همه خوشحال شدن و پرسیدن چه مسابقه ای؟خانم
معلم گفت من به هر نفر یه بذر گل می دهم و هر
کسی زیباترین گل رو پروش بده برنده مسابقه
است .
هر کدوم از بچه ها با خوشحالی میگفت حتما من
برنده مسابقه هستم.
زهرا با شادی به خونه رفت و قضیه مسابقه رو به
مامانش گفت و خواست یه کتاب درباره پرورش
گل ها براش از کتابخانه بگیره .
مادر زهرا همراه او به کتابخانه مسجد رفتن و یه
کتاب به امانت گرفتن ،زهرا هم با دقت کتاب رو
خواند و هر چی کتاب نوشته بود انجام داد .
زهرا هر روز به گلش
دو هفته گذشت و
و مراقبش
رسیدگی میکرد
بهش
بود و نه زیاد

آب میداد و نه کم و هر روز به گلش نگاه میکرد و
باهاش حرف میزد و می گفت  :گل قشنگم زودتر
رشد کن و بزرگ شو که خیلی دوستت دارم .
روز مسابقه فرا رسید
بچه ها با خودشان کلی گلدان گل آوردن .
زهرا هم خوشحال به کالس رفت و همه با تعجب
به او و گل قشنگش نگاه کردند و همه دورش جمع
شدند و از گل زهرا تعریف کردند.
وقتی خانم معلم همه گل ها رو دید گفت برنده
مسابقه زهرا خانم هست دوستان زهرا ازش
پرسیدن چه طوری گل به این زیبایی پرورش داده
اونم جواب داد که از راهنمایی های کتاب پرورش
گلها استفاده کرده .
خانم معلم هم به زهرا آفرین گفت و چند دونه بذر
گل با یک گلدان زیبا بهش جایزه داد
سید مجتبی امامی تفتی

لباس رنگی بابا

بابام داره یه جارو
اندازهی یه پارو
لباس رنگی داره
کفش قشنگی داره
جارو ،تو دست بابا
می گرده کوچهها را
تمیز میشه خیابون
با جاروی بابا جون

نمازهای کالغی

آقای علوی به طرف تابلو رفت .ماژیک را
برداشت و چهار کلمه نوشت :زبان ،بدن،
حرکت ،سکون.
بعد به طرف بچهها برگشت و نگاهی به
چهرهها کرد .عالمت سؤال را در صورت
همهی بچهها دید.
لبخندی زد و گفت« :بعضی بچهها نمازهای
کالغی میخوانند .دیدهاید کالغها چگونه بر
گردو یا پنیر یا هر چیزی که پیدا میکنند
تند و تند نوک میزنند .بچههایی هم که تند و
تند سرشان را بر مهر میگذارند و برمیدارند
نماز کالغی میخوانند؛ چون نصف سبحان ربی
االعلی را در هوا میگویند و نصفش را در
زمین .چنین نمازی درست نیست».
آقای علوی در ادامه گفت« :بسیار ُخب ،به
کلمههایی که نوشتم دقت کنید .این چهار
کلمه به چند مسئله ی واجب در نماز اشاره
دارد .میدانید آن مسئله ها چیست؟» دستها
باال رفت.
 آقا اجازه! در نماز نباید حرکت کنیم. در نماز نباید حرف بزنیم.آقای علوی گفت« :بله ،در نماز نباید راه

حه
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برویم و حرف بزنیم؛ اما مهم آن است که
بدانیم در کجای نماز بدن حرکت میکند و
در کجا زبان ذکر میگوید و در کجا زبان و
بدن با هم حرکت میکنند! در هر جای نماز
که بدن حرکت میکند (مثل حال رفتن به
رکوع یا برخاستن از آن و یا رفتن به سجده
و برخاستن از آن) زبان باید ساکت باشد
و هر جای نماز که زبان حرکت میکند مثل
هنگام خواندن حمد و سوره و یا وقت خواندن
ذکر رکوع ،سجود ،تشهد و سالم بدن باید
آرام و بیحرکت باشد .به این مسأله طمأنینه
میگویند؛ یعنی آرام بودن بدن در نماز.
آرامش در نماز واجب است .اگر آن را رعایت
نکنیم نماز باطل میشود.
فقط در یک جای نماز است که هم بدن حرکت
میکند و هم زبان ذکر میگوید .میدانید
کجای نماز؟»
رضا گفت« :وقتی بحول اهلل میگوییم».
آقای علوی گفت« :بله ،در حال برخاستن از
سجده بحول اهلل و قوته اقوم و اقعد میگوییم.
این تنها جایی است که بدن حرکت میکند و
زبان ذکر میگوید و اشکالی هم ندارد .معنای
این ذکر هم این است :با قدرتی که خداوند

به من داده است میایستم و مینشینم».

جعفر ابراهیمی
از کتاب «الک دولک یه آدمک»

داستان كيومرث
و اهريمن
یکی بود یکی نبود ،کیومرث در این سوی آسمان
بود و اهریمن در آن سو .کیومرث روشنایی را با
خودش می آورد و اهریمن تاریکی را.
روشنایی و تاریکی با هم جنگ داشتند .آدم ها
در جهان روشنایی زندگی می کردند و دیوها در
جهان تاریکی.
دیوها مانند شب ،سیاه بودند .بازوی قوی داشتند
و چنگال دراز .این دو شاخ داشت ،آن دیو سه
شاخ و بعضی دیوها چهارشاخ داشتند.اهریمن
گفت« :من جهان را مانند شب تاریک می کنم»
کیومرثگفت«:منجهانرامانندروزروشنمیکنم».
اهریمن به دیوها گفت« :باید آدم ها را نابود
کنید تا جهان تاریک شود و شما صاحب همه ی
دنیا شوید!»
صدای غرش دیوها در آسمان پیچید .تخته سنگ
های بزرگ را به سینه گرفتند .هوهوهو کردند .بلند
شدند ،پرواز کردند و به باالی سر آدم ها آمدند.
آدم ها در کوه و دشت زندگی می کردند .لباس
آن ها از برگ و پوست درختان بود .تا دیوها را
دیدند به این طرف و آن طرف فرار کردند.
دیوها تخته سنگ ها را از آسمان بر روی آدم ها

انداختند .زن ها جیغ و داد کردند .مردها به جنگ
دیوها رفتند و بچه ها مثل خرگوش ها فرار کردند.
اهریمن غرش کنان آمد و تاریکی را جلو آورد .آدم
ها به دل غارها رفتند و جهان تاریک و تاریک تر
شد .آدم ها فریاد کشیدند و کیومرث آمد.
کیومرث به تاریکی نگاه کرد .او بر گاوی به مانند
یک کوه سوار بود .دیوها را دید که هوهو می
کردند و تاریکی را در همه جا پخش می کردند.
چشمان کیومرث مانند دو یاقوت بود و تاریکی را
شکافت .اسم گاو کیومرث زرینه بود ،چون به رنگ
طال بود .تاریکی بر همه جا سایه انداخت .نه روز بود
و نه خورشید و نه روشنایی .شیرها و ببرها ،پلنگ ها
غرش کردند .عقاب ها ،شاهین ها ،پرستوها به دنبال
خورشید بودند .گل ها ،سبزه ها ،درخت ها خشک
شدند .دیوها نعره کشیدند و اهریمن با صدای بلند
خندید .کیومرث فریادی بلند کشید .صدای او در
کوه و دشت و بیابان پیچید .شیرها آمدند .ببرها
آمدند .پلنگ ها آمدند .خرگوش ها و سنجاب ها و
راسوها هم آمدند .پرنده ها و آدم ها هم آمدند.
همه به دور کیومرث جمع شدند و او گفت« :دیوها
با نعره ی خود ما را می ترسانند و جهان را تاریک
می کنند .حال باید آن ها نعره ی ما را بشنوند».
یکباره شیرها ،ببرها ،پلنگ ها غرش کردند .آدم
ها فریاد کشیدند .گنجشک ها جیک جیک کردند.
طوفان هوهو کرد .باد زوزه کشید .زمین و آسمان

پر از غرش و فریاد و جیک جیک و هوهو و زوزو
شد .از آن سو شیرها ،ببرها ،پلنگ ها غرش کردند.
آدم ها فریاد کشیدند .پرنده ها در آسمان ،آدم ها و
جانوران در زمین با دیوها جنگیدند .کیومرث سوار
بر زرینه بود .گرز بزرگی در دستش بود و این دیو و
آن دیو را از پا درآورد و پیش رفت.
دیوها از چشمان درخشان او می ترسیدند و به دل
تاریکی فرار می کردند .هر دیوی که بر زمین می
افتاد ،آتش می شد ،دود می شد و به آسمان می
رفت .صدای جیک جیک ،بغ بغو و کوکوی پرنده
ها در گوش کیومرث بود و دیوان را از سر راه بر می
داشت .اهریمن نعره کشید .به دل تاریکی ها رفت.
شب و سیاهی از کوه و دشت و بیابان دور شد.
خورشید تاریکی را شکافت و بیرون آمد .روشنایی به
جهان برگشت .اهریمن و دیوها نعره کشان به میان
تاریکی ها رفتند .جهان غرق در روشنایی شد .آدم ها
از شادی فریاد کشیدند ،شیرها غرش کردند ،پرنده
ها آواز خواندند ،طوفان به دنبال دیوها رفت ،باد
شاخه و برگ درختان را رقصاند ،روز و روشنایی و
شادی از راه رسید.
آدم ها ،شیرها ،ببرها ،پلنگ ها ،خرگوش ها،
راسوها ،سنجاب ها ،پروانه ها ،پرنده ها ،همه به
دور کیومرث جمع شدند و او را پادشاه خود کردند.
کیومرث نخستین پادشاه روی زمین و همه ی آدم
ها و جانوران و باد و طوفان بود.

میرزا مح ّمدعلی متخلّص به صائب تبریزی و
معروف به میرزا صائب بزرگترین غزلسرای
قرن یازدهم هجری است  .وی در حدود سالهای
 970الی  1000 - 973الی  ۱۰۰۳هجری  -در
تبریز یا اصفهان دیده به جهان گشود.
پدر او میرزا عبد الرحیم تاجری معتبر بود
 .خانواده صائب جزو هزار فامیلی بودند که
به فرمان شاه عباس از تبریز به اصفهان کوچ
کردند و در محله عباس آباد سکنی گزیدند.
صائب در اصفهان پرورش یافت و دانش های
ادبی و عقلی و نقلی را نزد استادان آن شهر و
خطاطی را نزد عموی خود شمس الدین تبریزی
شیرین قلم مشهور به شمس ثانی آموخت  .در
جوانی به حج رفت و به زیارت مشهد مقدس
نیز نایل امد.
هلل الحمد که بعد از سفر حج صائب عهد خود
تازه به سلطان خراسان کردم
صائب در سال  1034 - 1003هجری -
از اصفهان عازم هندوستان شد و به هرات
و کابل رفت  .حکمران کابل  ،ظفر خان ،
که خود شاعر و ادیب بود مقدم
صائب را گرامی داشت  .ظفر خان
پس از مدتی به جهت جلوس
شاه جهان عازم دکن شد و
صائب را نیز با خود همراه
برد  .شاه جهان  ،صائب را

مورد عنایت خود قرار داد و
به او لقب مستعدخان داد .
در سال  ۱۰۳۹ - ۱۰۰۸هجری -
که صائب و ظفر خان در رکاب
شاه جهان در برهانپور بودند خبر رسید
که پدر صائب از ایران به اکبر آباد هندوستان
امده و میخواهد او را با خود به ایران ببرد
 .صائب از ظفر خان و پدر او خواجه ابوالحسن
تربتی رخصت طلبید ولی حصول این رخصت تا
دوسال طول کشید .
در سال  ۱۰۴۲ - ۱۰۱۱هجری  -که حکومت
کشمیر به ظفر خان واگذار شد صائب نیز بدانجا
رفت و از آنجا به اتفاق پدر عازم ایران شد .پس
از بازگشت صائب به ایران در اصفهان به حضور
شاه عباس دوم رسید و خطاب ملک الشعرایی
دربار صفوی یافت و در این مدت محضرش
در اصفهان محل اجتماع اهل ادب و آمد و شد
دوستداران سخن بود و او جزبه قصد سیاحت
بعضی از شهرها و ناحیت
های ایران از اصفهان بیرون نرفت و در
همان جا به سال  ۱۰۸۶ - ۱۰۵۴هجری
 دیده از جهان فرو بست و در باغی کهاکنون به قبر آقا معرف است به خاک
سپرده شد.
سبک شعری صائب :
صائب شاعری است عارف

و ارادتمند مولوی و حافظ  .گویند ای است
مضمون افرین ونکته یاب و ژرف بین  .توانایی
او در ساختن ترکیبات و استعارات بدیع و زیبا
اعجاب بر انگیز است  .شعر او آییینه تمام نمای
حاالت روحی و عواطف گوناگون بشری است
اندیشه پویای وی هر مضمونی را که به تصویر
درآید لباس نظم پوشانده و بسیاری از ابیات
نغزش مثل ساز شده است  .این گوینده توانا از
صنایع به مراعات نظیر و ایهام توجه خاص دارد و
شعر او بر پایه مضمون یابی و تمثیل استوار است
آثار :
کلیات اشعار او شامل قصیده و غزل و مثنوی
میباشد که سخن شناسان :
قصیده های او را چندان نستوده اند مثنوی او
را که در فتح قندهار به فرمان شاه عباس ثانی
سروده را متوسط دانسته اند اما آنچه سبب
شهرت وی شد غزل است که قسمت اصلی و
اکثر دیوان او را فراهم آورده است صائب اشعار
خود را بر حسب موضوع تبقه بنده نموده است
 .1مرآت الجمال  -ابیاتی در وصف معشوق
است
 .2آرایش نگار  -ابیاتی مربوط به
آینه و شانه
 .3میخانه  -اشعاری در باب می
و میخانه
 .4واجب الحفظ  -برگزیده
غزلهایش

روز

اذان صبح

طلوع آفتاب اذان ظهر

غروبآفتاب اذان مغرب

دوازدهم

4:30

6:01

12:57

19:52

20:11

سيزدهم

4:31

6:01

12:57

19:52

20:11

چهاردهم

4:31

6:02

12:57

19:52

20:11

ت بیمارستانهای فارس
ظرفی 
در حال تکمیل است

مهرزاد لطفی ،با اشاره به روند
افزایشی آمار مبتالیان به کووید
 ۱۹در استان فارس ،هشدار داد
که ظرفیت پذیرش این بیماران
در بیمارستانهای فارس در حال
تکمیل است.
به گزارش میالد الرستان به نقل
از باشگاه خبرنگاران جوان ،مهرزاد
لطفی رئیس علوم پزشکی شیراز در
جلسه ستاد مبارزه با کروناویروس
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،با گالیه
از بی توجهی بسیاری از مردم استان
فارس به رعایت دستورالعملهای
بهداشتی و کاهش حساسیت جامعه
نسبت به شیوع ویروس کرونا ،از
مواجهه با موج فزاینده مبتالیان
کرونا و نیاز به بستری آنها خبر داد.
وي اضافه کرد :با توجه به افزایش
تعداد افراد مبتال به ویروس کرونا،
ظرفیت بیمارستانها در حال

تکمیل است و با ادامه این روند
مجموعه سالمت فارس برای خدمت
رسانی بهداشتی و درمانی با چالشی
بزرگ روبرو میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی
شیراز ،سهل انگاری در رعایت
مسایل بهداشت فردی و اجتماعی
و حضور مردم در مکانهای شلوغ،
دورهمیهای خانوادگی ،مراسم
عروسی و عزاداری بدون رعایت
اصول بهداشتی را عامل گسترش
بیماری کووید ۱۹برشمرد.
لطفی با تاکید بر رعایت پروتکلهای
بهداشتی ،استفاده از ماسک در زمان
خروج از منزل و پرهیز از حضور در
اماکن شلوغ و پر رفت و آمد ،از
مردم استان خواست برای مقابله با
ویروس کرونا و قطع زنجیره انتقال
این بیماری با مجموعه سالمت
فارس همکاری کنند.

استان فارس در لیست ابالغیه
محدودیتهای کرونایی قرار گرفت

معاون کل وزارت بهداشت از ابالغ
اعمال محدودیتهای کرونایی به
استانداران  ۱۱استان کشور خبر داد
که استان فارس نیز در این لیست
ابالغیه دولت قرار گرفت.
به گزارش میالد الرستان به نقل
از خبرگزاری فارس ،ایرج حریرچی
مطرح کرد :اقدامات محدودیتی
برای مقابله با کرونا به استانداران
استانهای خوزستان ،سیستان و
بلوچستان ،هرمزگان ،بوشهر ،فارس،

آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی،
خراسان رضوی ،کرمان ،تهران و
البرز ابالغشده است.
وی افزود :با توجه به احتماالت
شیوع بیشتر ،برخی اقدامات
با دستور رئیسجمهور اجرایی
میشود.
معاون کل وزارت بهداشت گفت:
عمده مشکالت ما مراسم جشن،
ترحیم و دورهمی ها است و همین
باعث شیوع بیشتر کرونا شده است.

بهرهمندی دانشجویان  ۱۸تا  ۵۰سال
از بیمه تأمین اجتماعی در الرستان

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد
الرستان گفت :تالش واحد دانشگاهی
الرستان بر این است كه مدت تحصیل
دانشجویان در سوابق بیمهای آنان
لحاظ شود تا بتوانند از سنوات تحصیل
بهعنوان سوابق كاری استفاده كنند.
به گزارش میالد الرستان به نقل از
خبرگزاری آنا ،مهدی زارع در نشست
هیئترئیسه دانشگاه آزاد اسالمی
واحد الرستان با مسئوالن اداره تأمین
اجتماعی شهر الر بهمنظور پوشش
حداكثری و استفاده بهینه دانشجویان
این واحد دانشگاهی از خدمات بیمه
تأمین اجتماعی اظهار كرد :هدف
دانشگاه ،ارتقای رضایتمندی بین
دانشجویان و خانواده آنان و استفاده
بهینه از خدمات و تعهدات تأمین
اجتماعی است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی الرستان،
ادامه داد :تأکید هیئترئیسه دانشگاه بر
این است كه مدت تحصیل دانشجویان
برای سوابق كاری آنان لحاظ شده تا
بتوانند از این شرایط مطلوب بهعنوان
سوابق كاری خود در ادارات دیگر نیز
استفاده كنند.
زارع بیان كرد :پرداخت مستمری
بازنشستگی به بیمهشده اصلی با نرخ
حق بیمه  ۱۲درصد با همكاری و کمک
خانواد ه دانشجویان میتواند انگیزه آنان

را به ادامه تحصیالت عالی بیشتر كرده
و نگرانیشان را مبنی بر وصل نبودن
تحصیالتشان به سنوات كاری ،برطرف
کند.بهرهمندی دانشجویان  ۱۸تا ۵۰
سال از بیمه تأمین اجتماعی
در این جلسه رئیس اداره تأمین
اجتماعی شهرستان الرستان ،با تشكر
از پیگیریها و همكاریهای رئیس
دانشگاه آزاد اسالمی الرستان در مورد
بیمه دانشجویان گفت :دانشجویان
بهمنظور استفاده از این شرایط مطلوب
با ارائه كارت دانشجویی معتبر و ارائه
گواهی اشتغال به تحصیل در هر یک
از مقاطع تحصیلی واحد الرستان و
شرایط سنی  ۱۸تا  ۵۰سال میتوانند
از سوابق بیمه تأمین اجتماعی استفاده
كنند.روحاهلل رحیمی متذكر شد:
تأمین اجتماعی این بستر را برای زنان
خانهدار نیز فراهم كرده تا با پرداخت
حق بیمه بتوانند آینده خود را در زمان
بازنشستگی تضمین كرده و از خدمات
تأمین اجتماعی در آن دوران بهرهمند
شوند.
وی افزود :شرایط مطلوب ایجادشده
این امكان را به بیمهشدگان میدهد
كه در آینده سوابق بیمهای خود را به
سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی
در كشور انتقال دهند.

امام رضا(ع) فرمودند:
ما َحدُّ التَّوکل؟ َفقال لی :اَن ال َت َ
مع ا ِ
هلل اَ َحداً ؛
خاف َ
حد توکل چیست؟ حضرت فرمودند :اینکه با وجود خدا از
هیچ کس نترسی

خدا وند دوست دارد هک مردم ردباره ی هم خوب فکر
کنند و خیرخواه یکدیگر باشند.

سرایت کرونا به سرای سالمندان الر

گواهی صحت سالمت مسافران خارجی در فرودگاه صادر می شود
به گزارش میالد الرستان ،به دنبال طرح
دو موضوع در زمینه لزوم صدور گواهی
صحت سالمت برای خروج مسافران از
فرودگاه الرستان به مقاصد کشورهای
خارجی و همچنین اخبار منتشر شده
درخصوص سرایت ویروس کرونا به سرای
سالمندان الرستان و توجه به این قشر
از افراد جامعه بدلیل آسیب پذیری آنان
نسبت به سایر آحاد جامعه ،این موارد
توسط خبرنگار میالد الرستان از طریق
دانشکده علوم پزشکی الرستان مورد
پیگیری قرار گرفت.
در پاسخ رئیس دانشکده و همچنین
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی
الرستان به سواالت زیر آمده است:
میالد الرستان :در اخبار آمده است که
افراد مقیم برای بازگشت به امارات به
گواهی عدم ابتال نیاز دارند ،آیا این گواهی
در آزمایشگاه الرستان صادر می شود؟
مسافرانی که قصد خروج از کشور ایران
را دارند در فرودگاه توسط کارشناسان
بیماریهای واگیر معاینه و سپس گواهی
صحت سالمت برای آنان صادر می شود و
نیازی به انجام تست کرونا نیست .کشور
مقصد در صورت صالحدید اقدام به انجام
تست کرونا میکند همانطورکه در کشور
ایران برای مسافران ورودی اقدام و عمل
می شود.
میالد الرستان :بنا بر اخبار منتشر شده
در فضای مجازی ،بیماری کرونا به خانه
سالمندان الرستان هم سرایت کرده است.
آیا حقیقت دارد؟ در صورت مثبت بودن

پاسخ سوال قبل ،با توجه به آسیب پذیر
بودن سالمندان ،چه تدابیری برای این
مجموعه اندیشیده شده است؟
بله ،متاسفانه با مثبت شدن جواب تست یکی
از پرسنل سرای سالمندان این اتفاق رخ داده
و تست مثبت داشته ایم .در این راستا برای
انجام اقدامات متناسب ،با اداره بهزیستی
هماهنگی های الزم انجام شد و محیط آن سرا
نیز ضد عفونی شده است.
تیم بیمار یاب واحد مبارزه با بیماریهای
واگیر معاونت بهداشتی با حضور در سرای
سالمندان از کلیه پرسنل و سالمندان نمونه
گرفته و با مثبت شدن تعدادی از این نمونه
ها سریعا افراد مثبت از سایرین جداسازی و
قرنطینه شدند و با برخی از خانوادههای آنها
که در دسترس بودن تماس گرفته شد که این
عزیزان که نمونه تست آنها منفی بود را تحویل
گرفته و برای دو هفته از محیط دور نمایند و
عده ای نیز به مرکز استان اعزام شده اند.

همچنین با هماهنگی اداره بهزیستی یک
تیم متشکل از کارشناس اداره بهزیستی،
کارشناس معاونت درمان و کارشناسان
معاونت بهداشتی شامل مدیر گروه مبارزه
با بیماریهای واگیرو غیر واگیر و کارشناس
سالمت سالمندان واحد سالمت جمعیت و
خانواده ،کارشناس بهداشت محیط و یک
نفر اپیدمیولوژی ست از معاونت بهداشتی
این دانشکده با حضور در محل سرای
سالمندان به ارزیابی و بررسی شرایط
و محیط مرکز نموده تا هرچه سریعتر
بتوانیم بیماری رو در آن مرکز کنترل و از
سرایت به سایر افراد سالم پیشگیری کنیم.
بیماران بدحال و با مشکالت تنفسی به
بیمارستان منتقل شده و در آنجا بستری
شده اند و همچنین در سرای سالمندان
نیز برای رعایت فاصله بیشتر ،اتاق ها
بصورت تک نفره و دونفره ،سالمندان را
در خود جای می دهند.

صدور مجوز برای ایجاد  ۱۷نیروگاه خورشیدی در الرستان

فرماندار ویژه الرستان،گفت :برای ایجاد
سرمایه گذاری های کالن هم اینک صدور
مجوز برای  ۱۷مورد نیروگاه خورشیدی
از یک تا  ۲۵مگاواتی در الرستان صادر
شده است.
به گزارش میالد الرستان ،جلیل حسنی
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:
با توجه به اهمیت و ضرورت وجود نیروگاه
های خورشیدی در تامین انرژی های
تجدید پذیر و قابلیت های منحصربه فرد
این شهرستان برای ایجاد سرمایه گذاری
های کالن هم اینک صدور مجوز برای
 ۱۷مورد نیروگاه خورشیدی از یک تا ۲۵
مگاواتی دیگر صادر شده است.
حسنی ،یاداور شد :تمامی این مجوزها و
صدور استعالم ها و زیرساخت های موجود
ظرف سال های گذشته و در دولت تدبیر و
امید صادر و تامین شده است.
وی بیان داشت :سرمایه گذاری الزم نیز
توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی
و متقاضیان تامین شده و اعالم کرده
اند که با جدیت به دبنال اجرایی کردن
این نیروگاه ها در کمترین زمان ممکن
هستند.

َّيف اَكرِ مْه ُ ت َجِ دْه ُ مُخبِّرا ً
وَالض َ

عَمَّن يَجود ُ وَمَن ْ ي َ ِضنُّ وَيَمْنَع ُ

ك ذو اإلِساء ٍَة عَثرَةً
وَإِذا اَستَقال َ َ

از اندرزهاي امام

واب ذ َِل َ
فَأَقِله ُ ِإن َّ ث َ َ
ك أَوسَع ُ
(ع)

()5

ميهمان را گرامي دار كه وي از آن كه دهش يا بخل كند سخن بسيار گويد.
گنهكار اگر از تو گذشت خواهد ،از او درگذر كه پاداش خدا بزرگتر است.

هب ميهمان تو كرامت نما هك مهماانن
سخ

بخ
ن هب ل و دهش ميكشند چون اروند

بخش
گناه كار اگر عفو خواست ،ش كن
هك جود و رحمت حق واسع است اي دلبند
اهدای تبلت به دانشآموزان محروم بیرم

فرماندار الرستان تصریح کرد :این نیروگاه
ها چنانچه با سرمایه گذاری داخلی انجام
شود به ازای هر مگاوات نیروگاه خورشیدی
رقمی افزون بر  ۶۰تا  ۱۰۰میلیارد ریال
سرمایه گذاری و هزینه نیاز دارد.
انرژی خورشیدی به عنوان اصلی ترین
منبع انرژی تجدیدپذیر در جهان و منبع
عمده تمام انرژیهای موجود در زمین است
و همانند سایر انرژیها به طور مستقیم یا
غیر مستقیم می تواند به دیگر اشکال انرژی
همانند گرما و الکتریسیته تبدیل شود.
نیروگاه خورشیدی یکی از راهکارهای

نوین است که امروزه در جهان نگاه
ویژهای به آن وجود دارد که با بازده باال و
هزینه کم به انرژی قابل مصرف الکتریکی
تبدیل می شود.
قرار است نیروگاه خورشیدی  ۱۰مگاواتی
کورده الرستان با سرمایه گذاری حدود
 ۱۲میلیون دالری و با همت و تالش
سرمایه گذار بخش خصوصی وهمراهی و
همکاری دولت برای ایجاد زیرساخت ها و
مجوزهای الزم اکنون آماده افتتاح و با
دستور و ارتباط ویدئویی رئیس جمهوری
اسالمی ایران است.

اجرای  ۸۵برنامه در دهه کرامت الرستان

فرمانده سپاه ناحیه الرستان از اجرای
 ۸۵برنامه در الرستان همزمان با دهه
کرامت خبر داد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی سپاه الرستان ،سرهنگ جاهدی
گفت :برنامه های دهه کرامت امسال با
توجه به وضعیت کرونا بیش تر بر مبنای
فضای مجازی برگزار گردیده است که
طی آن  ۸۵برنامه توسط مجموعه سپاه،
بسیج و پایگاه های مقاومت در الرستان
به اجرا در آمده که از این بین می توان
به ویژه برنامه های زیر اشاره کرد:
* فضا سازی شهری بمناسبت روز دختر
همزمان با میالد حضرت معصومه (سالم
اهلل علیها) و برگزاری مسابقه شات شاد
به همت بسیج خواهران حضرت فاطمه
(سالم اهلل علیها) و مشارکت بانک سینا
با موضوع ثبت لحظه های عاشقانه پدر
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و دختری
*حضور خدام حرم امام رضا (علیه السالم)
با پرچم متبرک رضوی در شهرستان و
اجرای مسابقات مجازی رضوی دلنوشته
ای به امام رضا(ع)  -حفظ صلوات خاصه
امام رئوف  -جشنواره خانوادگی عکس با
حرم -برگزاری مشاوره رایگان به صورت
مجازی و حضوری افراد با رعایت پروتکل
بهداشتی در زمینه حقوقی خانواده و
معارف
*برگزاری طرح یا ضامن آهو؛ جشن
گلریزان آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد
*حضور خادمین رضوی به همراه مسئولین
شهرستان در بین کارگران ،تحت عنوان طرح
حجت رضوی
*تقدیر خادمین رضوی از کادر درمان،
گروهای جهادی و مالکین اماکن تجاری و
منازل مسکونی که نسبت به بخشش اجاره
بها اقدام نمودند
*دیدار با بیماران صعب العالج تحت پوشش
کمیته امداد امام خمینی
* ایجاد یادمان های رضوی و ایستگاهای
فرهنگی رضوی در سطح شهر
*توزیع نان متبرک شده با نان و آرد حرم
مطهر امام رضا (ع)به همت پایگاه مقاومت
شهید علی اکبر رزبان و شبکه جوانان رضوی
*رونمایی از پوستر نسیمی جان فزا می
آید به طراحی مهدی باقر نژاد و عکسی

از امیر قیومی به سفارش مرکز هنرهای
تجسمی تهران جهت پاسداشت شهید
واال مقام نسیم افغانی
*برگزاری مسابقه بهترین عکس و کلیپ
از محفل انس با قرآن خانگی و ختم
سوره مبارکه یس توسط پایکاه مقاومت
رهروان والیت
* اجرای ویژه برنامه زنده چشمه سار
رحمت با عنوان آنالین شو همراه با
حضور و گفت و گو با مهمانان رونمایی
از نماهنگ امام رضا علیه السالم گروه
هنری مصباح الهدی به زبان الری و
اجرای برنامه شاد و متنوع از طریق
وبسایت  www.mesbagroup.irبه
همت پایگاه مقاومت شهید فانی
*برگزاری پویش منتظران کوچک با
موضوع شعر و دکلمه خوانی کودکان و
نوجوانان در وصف امام رضا(ع) و حضرت
معصومه به مناسبت دهه کرامت به همت
پایگاه مقاومت امام حسین(ع)
*برگزاری مسابقه کتابخوانی کتاب ترگل
به همت پایگاه مقاومت یاران امام و
معاونت پرورشی آموزش و پرورش
* برگزاری مسابقه فدای دخترم و جشن
های خانگی ،مجازی و عمومی برای
تکریم دختران در روز میالد حضرت
معصومه(س) توسط پایگاه مقاومت شهید
خوشه چین

 ۱۰تبلت به دانش آموزان روستاهای
محروم علی آباد اوکش و آبکنه اهدا
از توابع بخش بیرم الرستان با
هدف استفاده از سامانه آموزشی
(اپلیکیشن) شاد با عنوان شبکه
فراگیر ارتباط معلمان با دانش
آموزان اهدا شد.سامانه شاد به طور
رسمی از تاریخ  ۲۲فروردین ۹۹
برای پوشش تحصیلی و کاهش
فاصله آموزشی ناشی از بروز بیماری
کرونا در سراسر کشور آغاز شد.در
آیینی که برای اهدای  ۱۰تبلت به
دانش آموزان بخش بیرم الرستان
برگزار شد ،اعالم شد که این تبلت
ها را وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات اهدا کرده است .تعداد
دانش آموزان این دو روستا حدود
 ۱۷۰نفر اعالم شد.
همچنین اعالم شد محمد جواد آذری
جهرمی وزیر ارتباطات بیش از 1500
عدد تبلت برای دانش آموزان نیازمند
در سراسر کشور تهیه کرده است.
این تبلت های اهدایی وزیر نیز با
تجهیزات کامل  ،قابلیت کنترل
والدین برای تنظیم زمان استفاده از
تبلت و برنامههای مختلف تعریف و
تنظیم شده و دسترسیهای مجاز به
تنظیمات نرمافزاری و سختافزای
تبلت ،غیرفعال کردن برقراری تماس
و همچنین ارسال پیامک ،قابلیت
تولید گزارش از فعالیتهای انجام شده
 ،دوسیم کارت و نیز اینترنت پاک
رایگان برای استفاده دانشآموزان در
کالسهای مجازی هستند.
راه اندازی سامانه آموزشی و فناورانه
شاد گرچه در اوایل راه با مشکالت،

ضعف ها و ایرادهای فنی و محتوایی
مواجه شد اما در نهایت و با پیگیری
 ،همراهی و مشارکت بین بخشی
و مجموعه های مختلف دولت این
چالش های فرا رو به حداقل ممکن
رسید.یکی از ایرادها و ضعف های
محسوس این برنامه فناورانه نبود
زیرساخت های اینترنتی در برخی
روستاها و مناطق محروم بود که با
دستور و پیگیری وزیر ارتباطات و
اهتمام دولت و همکاری های بین
مجموعه ای این معضل تا حدود
زیادی رفع شده گرچه همچنان
مشکالتی در این حوزه وجود دارد.
یکی از مشکالت و دغدغه های
خانواده ها و مسئوالن و متولیان
امر در حوزه های امنیتی  ،اجرایی و
حتی خود وزارت آموزش و پرورش
مربوط به مدارس روستایی و ضعف
توان مالی برخی خانواده ها مبنی
بر نداشتن گوشی همراه و یا ضعف
آنتن دهی و نداشتن اینترنت است
که البته این ضعف ها و چالش ها در
برخی مناطق و استان ها همچون
بخش بیرم الرستان با توجه به
محرومیت های گذشته و حاکم بر
آن بیشتر قابل لمس است.

