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اهدای نشان ذوالفقار
به فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران

4

سهم جنوب فارس (الرستان،خنج و گراش) از
راه گذر شمال  -جنوب
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اخذ مدرک فرماندهی عملیات در تصادفات
توسط بانوی الرستانی

معاون هماهنگی امور استان های مجمع خیرین سالمت کشور:

تحول عظيم جهت انقالب سالمت
نشســت يــك روزه اصحــاب رســانه بــا برخــي از
نماينــدگان خيريــن و بعضــي مســئولين دانشــكده
علــوم پزشــكي از ســوي بنيــاد نيــك انديشــان
هاشــمي در تــاالر درمانــگاه فــوق تخصصــي
هاشــمي واقــع در بيمارســتان امــام رضــا (ع)
برگــزار شــد كــه پــس از صحبتهــاي مســئولين
و نماينــده خيريــن ،از نقــاط مختلــف در حــال
ســاخت درمانــگاه و بيمارســتان بازديــد بــه عمــل
آمــد كــه شايســته اســت بــه همــه دسـتاندركاران
خــدا قــوت گفــت و بــراي موفقيــت همــه آنــان دعــا
كــرد.
ً
انصافـا كاري ،كارســتان در حــال انجــام اســت كــه
اگــر جمعــي ديگــر از خيريــن همــت كننــد و بــه
ايــن عزيــزان بپيوندنــد هــم كارهــا ســرعت مييابــد
و هــم نقايــص ســريعتر مرتفــع ميشــود.
بديهــي اســت گام اوليــه خيريــن بــراي اخــذ
گامهــاي بعــدي دولتيــان ضــرورت دارد و
فعاليتهــاي خيريــن محتــرم و دســتاندركاران
وســيلهاي بــراي تســريع و گســترش فعاليتهــا
و كارآفرينــي در حــوزه ســامت و راهگشــاي
مســئولين در ايــن حــوزه ميباشــد.
ســزاوار اســت برخــي افــراد كــه زبانشــان گويــا
و قلمشــان نافــذ و بيانشــان موثــر اســت زحمــت
بكشــند از نزديــك فعاليتهــا را ببيننــد و ديگــر
خيــر را ترغيــب كننــد كــه در كارهــاي
عزيــزان ّ
متنــوع اجتماعــي وارد شــده و از دولتيــان نيــز
بخواهنــد در پيشــبرد و توســعه كارهــا اقدامــات
الزم مبــذول دارنــد.
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حجم کاری که خیرین در الرستان انجام می دهند
از بسیاری از استانها باالتر است

«خانه تکانی دل»
با غبارروبی منازل شهداء در الرستان

کمک  ۵۰۰میلیون
ریالی خیرین الرستانی
به نیازمندان در همایش
دست های بارانی

نفوذ ایران به شبکه
سایبری کاخ سفید،
 FBIو ارتش آمریکا

تحقق پیشرفتهای
علمی کشور
طی چهل سال
تحریم ظالمانه

روایت جدید از
دالرهای صادراتی
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6
همین صفحه

معاون هماهنگی امور استان های مجمع خیرین سالمت کشور:

حجم کاری که خیرین در الرستان انجام می دهند
از بسیاری از استانها باالتر است

همایش تجلیل از جهادگران عرصه محرومیت زدایی

به گزارش میالد الرستان ،در همایش تجلیل
از خیرین سالمت و حامیان دانشکده علوم
پزشکی الرستان ،معاون هماهنگی امور استان
های مجمع خیرین سالمت کشور با گرامی
داشتن یاد و خاطره خیرینی که دارفانی را
وداع گفته اند ،اظهار داشت :الرستانی ها باید
به خود ببالند ،زیرا الرستان در زمینه فعالیت
خیرین می درخشد.
غنیان در باب شاخصه های ارزیابی میزان
فعالیت خیرین در استان های مختلف افزود:
الرستان در سطح کشور چنان می درخشد
که نسبت به استانهای دیگر و براساس آمار،
حجم کاری که خیرین در الرستان انجام می
دهند از بسیاری از استانها باالتر است.
وی افزود :با توجه به اینکه وظیفه ما تنها رصد
کردن فعالیت خیرین در حوزه سالمت است و به
دلیل اینکه سال های متمادی از این منطقه تردد
داشته ام در تمام حوزهها آثار این عزیزان را دیده
ا م از جمله در زمینه های جاده سازی ،پل سازی،
مدرسه سازی ،مسجدسازی ،ساخت آب انبارهای
متعدد و غیره که خوشبختانه آثار خیرساز در این

منطقه شامل تمام زمینه ها می شود.
معاون هماهنگی امور استان های مجمع
خیرین سالمت کشور ،با اشاره به اینکه در
زمینه پروژه هایی که در حوزه سالمت در
الرستان احداث شده درصد سهم و همت
خیرین از هزینه دولت بیشتر بوده است،
ادامه داد :تا جایی که من اطالع دارم همت
خیرین الرستان بیشتر بوده و آثار و امکاناتی
که ایجادکرده اند باالتر و بیشتر از فضایی است
که دولت ایجاد کرده است.
این مسئول ،با اذعان به اینکه جای بسی
تحسین است که با اینکه الر و گراش مسافت
چندانی از هم فاصله ندارند اما هر دوی این
شهرستان ها دارای امکانات باالی درمانی
هستند ،یادآور شد :این از همت باالی خیرین
در این زمینه است که بسیاری از مردم منطقه
از این امکانات سرویس میگیرند.
در این همایش ،فرماندار ویژه الرستان نیز گفت:
از دالیل خیرخیز شدن منطقه الرستان و از
دالیلی که باعث شده نام و آوازه الرستان حتی
فراتر از مرزهای ایران زبانزد خاص و عام و زینت

بخش اکثر محافل خیرین باشد همین توجه به
آیات قرآن کریم ،توجه به سیره ائمه معصوم و
اعتقادات دینی مردم این شهرستان است.
جلیل حسنی با بیان اینکه یقیناً اقداماتی که
امروزه خیرین در سطح شهرستان و استان
انجام داده اند و حتی در برخی از کشورهای
همسایه با فعالیت های خود سبب رونق
و توسعه شدهاند همه و همه ریشه در این
مباحث دینی و اعتقادی ما دارد ،افزود :اگر این
انگیزه و اعتقاد نبود ،یقیناً توجه به مخلوقات
خداوند ،توجه به همنوع و نوع دوستی هم به
این شکل نبود.
وی تصریح کرد :غنای اعتقادی و فرهنگی با
ارزشی وجود داشته است که اینچنین انسان
های پاک سیرتی به وجود آمده اند تا در
خدمت به همنوعان خودشان تالش کنند.
در پایان این مراسم ،از  ۲۸خیر برگزیده
و  ۱۴۰نیک اندیش فعال در عرصه سالمت
شهرستان های الرستان و خنج با اهدای لوح
یادبود تجلیل شد.
خبرنگار :سحر طاهری

به گزارش میالد الرستان ،همایش
تجلیل از جهادگران عرصه های
محرومیت زدایی و خدمات رسانی
شهرستان الرستان با حضور سردار
یداهلل بوعلی جانشین فرمانده سپاه فجر
استان فارس ،معاون استاندار و فرماندار
ویژه الرستان و جمعی از مسئولین و
تالشگران عرصه جهاد الرستان در
محل سالن شورای شهر الر برگزار شد.
در ابتدای برنامه فرمانده سپاه ناحیه
الرستان ضمن خیر مقدم به حضار
و بیان عظمت کار آنها ،اظهار داشت:
یکی از در های بهشت «باب الجهاد»
است که جهادگران در راه خدا از آن در
وارد بهشت می شوند.
سرگرد امیر جاهدی ،یکی از سرفصل
های صحبت های مهم رهبری را
حضور در عرصه جهاد و سازندگی
دانست و افزود :دلیل کیفیت باالی
کارهای جهادی شهرستان الرستان را
هم افزایی بین ادارات و بسیجیان در
کارهای فرهنگی و جهادی برشمرد.
وی تالش در عرصه جهادی الرستان
را در دو مقوله فرهنگی و سازندگی
معرفی کرد و ادامه داد :جهادگران
هم در زمینه فرهگی و هم در زمینه
بهداشتی و سازندگی به فعالیت می

پردازند.
در ادامه این مراسم ،جانشین سپاه
فجر فارس گروه های جهادی را
یک فرهنگ کشوری خواند و گفت:
استان فارس در آن به عنوان یک
سرآمد تلقی می شود که حتی گروه
های خود را به خارج از استان نیز
اعزام می کند.
سردار یداهلل بوعلی ،با بیان اینکه
گروه های جهادی در قرآن و نهج
البالغه نیز مطرح شده است ،افزود:
در کار جهادی افراد لذت کار خود را
مستقیما می چشند.
وی با اشاره به اینکه کار جهادی
یک کار با ارزش و دارای اجر فراوان
است ،تصریح کرد :افرادی که در

اردوهای جهادی شرکت می کنند
ممکن است با نامالیماتی نیز از
سوی مسئولین و مردم روبرو شوند،
اما این اتفاقات ارزش کار جهادی را
بیشتر می کند و می تواند تجربه ای
ارزنده برای فرد باشد.
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس،
با اذعان به اینکه پیامبر اکرم(ص)
بهترین افراد را کسانی می داند که
خیرشان به دیگران می رسد ،یادآور
شد :عبادت نیز زمانی ارزشمند است
که بتواند از فرد شخصیتی بسازد که
برای دیگران مفید است.
وی در پایان سخانان خود ،الرستان
را شهرستانی خواند که همواره در
آن کارهای خیر نه تنها در خود بلکه

در دیگر نقاط نیز از طرف مردم آن
صورت می گرفته و این صفت نیک
مردم الرستان مصداقی از مفید
بودن جامعه و کار جهادی است.
آخرین سخنران برنامه جلیل حسنی
معاون استاندار و فرماندار ویژه
الرستان بود.
حسنی ،دلیل هماهنگی ها و فعالیت
های مفید جهادی در الرستان را به
دلیل هم افزایی خوب بین ادارات،
شورای تامین و بسیجیان بیان کرد و
گفت :این امر موجب شده گروه های
جهادی در الرستان موفق عمل کنند
و منشا خیر و برکت شهرستان باشند.
فرماندار ویژه الرستان ،تصریح کرد:
این امر موجب شده است کمتر
پروژه ای در شهرستان دیده شود که
نامی از خیرین در آن نباشد.
دیگر برنامه های اجرا شده این مراسم،
پخش کلیپ جهادگران الرستان،
اجرای گروه سرود آدینه و شعرخوانی
با موضوع جهاد و جهادگری توسط
جعفر خداوندوست بود.
در پایان از گروه های برتر و ادارات
تالشگر در عرصه جهاد و محرومیت
زدایی با اهدای لوح یادبود تقدیر
بعمل آمد.
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اخذ مدرک فرماندهی عملیات در تصادفات
توسط بانوی الرستانی

کمک  ۵۰۰میلیون ریالی خیرین الرستانی
به نیازمندان در همایش دست های بارانی
به گزارش میالد الرستان به نقل
از روابط عمومی کمیته امدادامام
خمینی(ره) الرستان ،به منظور
تجلیل از حامیان ایتام تحت پوشش
امداد الرستان و خیرین مرتبط با
این کمیته ،پنجمین همایش دست
های بارانی در سالن اجتماعات
دانشکده پرستاری شهرستان الر
برگزار شد .

در این همایش که عالوه بر خیرین،
مسئولین شهرستان نیز حضور
داشتند ،ضمن ارائه عملکرد یکساله
توسط رئیس اداره کمیته امداد
الرستان ،با اهدای لوح سپاس ،از
حامیان ایتام و خیرین تجلیل شد.
در حاشیه این همایش ،از طرح
ابتکاری  ۱۳۹۸لبخند که به منظور
تهیه و اهدای  ۱۳۹۸کارت هدیه به

ایتام راه اندازی شده بود رونمایی
شد .حاضرین در این همایش ،با
مشارکت در این طرح ،وجه خرید
 ۸۵۰کارت هدیه با ارزش ریالی

حدود  ۵۰۰میلیون ریال را متقبل
شدند که این کارت ها  ،قبل از
سال جدید به کودکان یتیم و
نیازمند اهداء خواهد شد.

غرس  90اصله نهال در پارک سرداران الرستان
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه
الرستان ،بمناسبت هفته درختکاری و منابع
طبیعی با حضور جلیل حسنی معاون
استاندار و فرماندار ویژه الرستان ،جمعی
از مسئولین ،شهردار و اعضا شورای
اسالمی شهر الر ،یاوران شورای محله
کهویه و جمعی از دانش آموزان مدارس
انصاریان و اسالم زاده ۹۰ ،اصله نهال در
پارک سرداران شهر الر غرس شد.
در آیین این مراسم ،فرماندار ویژه
الرستان در سخنانی اظهار کرد :همه
اقشار جامعه بخصوص دانش آموزان باید
به منظور حفظ و نگهداری درختان در راستای
توسعه منابع طبیعی بویژه فضاهای سبز و پارک
ها تالش کنند.

حسنی ،کاشت نهال و حفاظت از درختان به
عنوان منابع مهمی برای تصفیه هوا و تولید
اکسیژن را ضروری دانست و افزود :بایستی شور

و اشتیاق برای غرس نهال بهویژه در جوانترها
و دانش آموزان نمایانتر شود و همه مردم،
سمنهای محیطزیستی با همکاری مسؤوالن،
دستی در این سنت زیبا داشته باشند.

وی بر حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی
تاکید کرد و گفت :حفاظت از محیط زیست و
فضای سبز وظیفه ای همگانی است که همه
نسبت به آن باید احساس مسوولیت
کنند.
معاون استاندار فارس ،بر نهادینه کردن
فرهنگ درختکاری در جامعه تاکید کرد
و گفت :باید نسبت به توسعه فضای سبز
و کاشت درختان توجه ویژه شود.
حسنی ،از دانش آموزان به عنوان
سفیران نگهداری از فضای سبز و
درختان خواست تا نسبت به ترویج این
فرهنگ در خانواده همت نمایند.
فرماندار ویژه الرستان ،بر توسعه سرانه فضای
سبز در سطح شهرستان تاکید کرد و گفت:
با همکاری و مشارکت مردم می توان سرانه
فضای سبز را در این شهرستان افزایش داد.

«خانه تکانی دل»

«خانه تکانی دل» عنوان برنامه تازه
بسیجیان الرستان است که در آن
ضمن تجدید دیدار با خانواده شهدا
به آنها برای خانه تکانی پیش از
نوروز کمک می کنند.
امین دلخسته ،مسئول فرهنگی
سپاه ناحیه الرستان در گفت و گو
با خبرنگار میالد الرستان با بیان
اینکه طی این طرح ابتکاری که از
سوی بسیجیان و مجموعه «خادم

بخش خواهران و برادران تشکیل
شده و افراد از هر قشر و مجموعه
ای که تمایل به شرکت در این
طرح معنوی دارند ،می توانند
با شماره ۰۹۱۷۶۸۳۲۹۵۹
(مخصوص خواهران) و شماره

(مخصوص
۰۹۳۶۸۷۵۱۸۹۸
برادران) در تماس باشند.
الزم به ذکر است این طرح تا پایان
امسال و پیش از نوروز  ۹۸ادامه
خواهد داشت.

استقرار «سیاه چادرها» در باغ نشاط الر

به گزارش میالد الرستان به نقل
از روابط عمومی بخشداری مرکزی
الرستان ،سیاه چادرهای عشایری
در ایام نوروز با هدف آشنایی متقابل
شهروندان و گردشگران نوروزی با
فرهنگ و سبک زندگی عشایر بخش
مرکزی و ایجاد مراوده بین بخشی از
طریق آداب و سنن زیست بوم های
بخش مرکزی برپا می شود.
در سیاه چادرهای نوروزی انواع
شیرینی های محلی ،نان محلی،
لبنیات سنتی و آش همراه با صنایع دستی

منطقه به مهمانان و مسافران نوروزی عرضه
می شود.

گفتنی است چادرهای عشایری از آغازین
روزهای تعطیالت نوروزی تا پانزدهم
فروردین ماه در ورودی شهر الر برپا می
شود.
بخش مرکزی الرستان به عنوان وسیع
ترین بخش از بخش های شش گانه
الرستان حدود نیمی از مساحت این
شهرستان تاریخی را به خود اختصاص
داده و طیف های مختلف عشایری و
روستایی ،قرن هاست که در سکونتگاه
های مختلف این بخش ،سکونت دارند.

برگزاری مسابقات سازه های
ماکارونی ویژه دانش آموزان
به گزارش میالد الرستان به نقل
از روابط عمومی معاونت اداره
کل و مدیریت آموزش و پرورش
الرستان ،پژوهشسرای دانش آموزی
با همکاری اداره آموزش و پرورش
الرستان یک دوره مسابقات سازه
های ماکارونی با حضور گسترده
دانش آموزان از سه مقطع تحصیلی
در سالن آزادی برگزار کرد .
در این رقابت ۱۵۰ ،دانش آموز
از مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و
متوسطه دوم در گروه های  ۳نفره
و در  ۵گرایش شرکت داشتند و
در پایان ،نتیجه مسابقه در گرایش
های مختلف به شرح زیر اعالم شد .
گرایش راندمانی:

گروه دالتون ها از دبیرستان صحبت
الری  ،راندمان 83/6
گروه فرزانگان از دبیرستان فرزانگان
 ،راندمان 46/71
گروه کنیگس از دبیرستان صحبت
الری  ،راندمان 39/66
گرایش پل معماری:
صحبت الری
شهید بهشتی
مشترکا پاس دات ماس لطیفی و
تک مقاوم لطیفی
گرایش فشاری:
متوسطه دوم
گروه جویندگان موفقیت از
دبیرستان صحبت الری با راندمان
50/562

آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

را به عهده داشت.
زهره جعفری ،کارمند شهرداری الر  ،نایب
رییس هیئت فوتبال ،سرپرست هیئت شنا،
امدادگر و آتش نشان داوطلب است.
خبرنگار :عشرت جهاندیده

سفر مديركل كميته امداد امام خميني
استان فارس به بخش بيرم
به گزارش گروه شهروند خبرنگار میالد
الرستان از بيرم ،بمناسبت سالروز تاسيس
کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)،
محمد بذرافشان مديركل این نهاد در استان
فارس با حضور در شهر بیرم ،مهمان مردم
این شهر بود .وی پس از اداي احترام به
مقام شهدا و ديدار با امام جمعه و مسئولين
بخش ،سپس چند بازديد از پروژه هاي
اجرایي كميته امداد بيرم و سركشي از
منازل ايتام داشت.
همچنین در جلسه ای ،جهت اختصاص
 ٢٠٠ميليون تومان اعتبار بابت ساخت
مسكن ايتام ،تهيه جهيزيه به مبلغ ٢ميليون

(ره)

تومان به كليه مددجويان بخش بيرم ،تهيه
جهيزيه به مبلغ ٢ميليون تومان براي
١٤نفر از افراد غير تحت پوشش كميته با
تاييد امام جمعه بيرم ،استخدام دو نفر خانم
(از افراد تحت پوشش كميته)به صورت پاره
وقت جهت انجام وظيفه در اداره بيرم ،اعزام
رايگان  ٣اتوبوس مددجويان بخش بيرم
به سفرمشهد مقدس در تابستان ،احداث
ساختمان جديد كميته امداد بيرم تصمیم
گیری شد و قرار شد برای اعزام رايگان
كاروان مددجويان اين شهر به راهيان نور
پيگيري شود.

برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب در اوز

با غبارروبی منازل شهداء در الرستان
الشهداء» الرستان در حال برگزاری
است ،با شناسایی منازل شهدا،
عالوه بر سرکشی از خانواده معظم
شهید اقدام به خانه تکانی منزل این
عزیزان در آستانه عید باستانی نوروز
می شود ،اظهار داشت :این خادمان
افتخاری شهدا پس از اتمام کار ،با
پهن کردن سفره هفت سین ،کار
خود را به اتمام می رسانند.
وی افزود :این اکیپ ها در ۲

به گزارش میالد
اولین
الرستان،
الرستانی
بانوی
موفق به اخذ مدرک
مدیریت فرماندهی
عملیات در تصادفات
جاده ای شد.
این دوره به مدت ۳
روز در سالن کنفرانس آتش نشانی شهرداری
الر برگزار شد و در آن تعدادی از آتش
نشانان و امدادگرانی از شهرستانهای الرستان،
فیروزآباد ،فسا ،خنج ،گراش و شهر اوز شرکت
داشتند.

زهره جعفری تنها
بانوی شرکت کننده
دراین آزمون ،موفق
به اخذ این مدرک
شد.
استاد ادب ،فرمانده
آتش نشانی فارس
نیز تدریس این دوره

به گزارش میالد الرستان به نقل از پایگاه
اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان فارس؛ به همت اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،حوزه مقاومت سپاه
و شهرداری اوز ،نمایشگاه بزرگ کتاب در
ورزشگاه حوزه امام علی (ع) اوز از تاریخ ۱۴
الی  ۲۶اسفندماه همه روزه از ساعت  ۹صبح

الی  ۹شب میزبان عالقه مندان می باشد.

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

پینگ پنگ بازان دبیرستان شهید فراست قهرمان
فارس شدند

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی آموزش و پرورش الرستان پس
از دو روز رقابت حساس و نفس گیر که
بین بهترین های استان فارس در خانه
پینگ پنگ شیراز برگزار گردید  ،پس از
راهیابی نماینده الرستان به مرحله فینال
 ،تیم های شهید فراست الرستان و ناحیه
 ۱شیراز به مصاف هم رفتند.
در این بازی که با رقابتی پر شور و
هیجان همراه بود تیم شایسته شهید
فراست الرستان توانست با نتیجه ۳
بر  ۲به پیروزی برسد و برای دومین

سال پیاپی عنوان قهرمانی تیمی را به
نام خود کند.
در قسمت انفرادی نیز محمد حسن
سبزواری با کسب نایب قهرمانی به مقام
دوم دست یافت.
بازیکنان :امیررضا جمالی -محمد حسن
سبزواری -سید محمد محقق -عرفان
شیردل
مربی :علی جوادی-
سرپرست :رضا حیدری
مدیر :حسین جالل پور

کاشت درخت در ارتفاعات شهرک کوثر

گروه مسترز از دبیرستان صحبت
الری با راندمان 10/542
گروه تانوس از دبیرستان فرزانگان
با راندمان 29/419
گرایش فشاری:
متوسطه اول
گروه اندیشه از دبیرستان آمنه بنت
وهب کرمستج با راندمان 628/44
گروه عقاب از دبیرستات سلمان
فارسی کرمستج با راندمان
470/37

آقای سهراب زرنگار فرزند محمدرضا به شرح درخواستي كه به کالسه  97/551این شورا ثبت گرديده
درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم محمدرضا زرنگار فرزند
غالم به شناسنامه  14صادره از ح الرستان  -اوز در تاریخ  1380/11/10در اقامتگاه دائمی خود شهر اوز
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
-1رستم زرنگار فرزند محمدرضا ش ش  73ت ت  1356صادره از حوزه  2الرستان  -اوز
-2زال زرنگار فرزند محمدرضا ش ش  821ت ت  1366صادره از حوزه  2الرستان  -اوز
-3سهراب زرنگار فرزند محمدرضا ش ش  59ت ت  1355صادره از حوزه الرستان  -اوز
-4اسفنديار زرنگار فرزند محمدرضا ش ش  2500054845ت ت  1368صادره از حوزه  2الرستان  -اوز
-5مهبان زرنگار فرزند محمدرضا ش ش  6006ت ت  1360صادره از ح الرستان  -اوز
-6تهمينه زرنگار فرزند محمدرضا ش ش  170ت ت  1360صادره از حوزه الرستان  -اوز فرزندان متوفي
-7خديجه قدرتي فرزند عبدالقادر ش ش  3ت ت  1332صادره از ح مركزي بستك  -ده تل همسر متوفي
والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به اين شورا تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه شهري اوز  -مصطفي روزگار م  /الف 915 /

گروه تی ( )Tاز دبیرستان فرزانگان
با راندمان 384/94
منظور از راندمان ،وزن تحمل شده
تقسیم بر وزن سازه است.
راندمان  628/44یعنی سازه
توانسته  628/44برابر وزن خود
را تحمل کند.
در مقطع ابتدایی نیز گروه های
دبستان غیردولتی کوشا در
گرایشهای مختلف برگزیده شدند.
آگهي وقت رسيدگي

بدينوسيله در خصوص دادخواست آقاي
سهراب دهقان فرزند حمزه به طرفيت
نادر دهقان و نغمه و نجمه و مظفر مهرآبي
دادنجاني مجهولالمكان به ايشان اعالم
ميگردد جلسه رسيدگي در روز چهارشنبه
 98/1/28ساعت  9صبح در شوراي حل
اختالف شعبه پنجم شهرستان فيروزآباد
واقع در خيابان جهاد دادگستري سابق
برگزار ميگردد اين ابالغيه جهت اطالع
ايشان و حضور در جلسه صادر گرديده و
ميبايست به مدت يك ماه قبل از جلسه
رسيدگي درج گردد.
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف
شعبه پنجم (ويژه راهنمايي و رانندگي)
شوراي حل اختالف شهرستان فيروزآباد -
نرگس بصيري
م/الف703/

به گزارش گروه شهروند خبرنگار میالد
الرستان ،بمناسبت روز درختکاری و
در اقدامی زیبا از سوی اعضای گروه
کوهنوردی «کوثر» ،بیش از  ۴۰اصله نهال

در ارتفاعات شهرک کوثر(باغ انجیر) شهر
الر غرس شد.
در این اقدام ،افرادی از گروه های سنی
مختلف شرکت داشتند.

نایب قهرمانی پینگ پنگ بازان الرستانی در فارس
به گزارش میالد
به
الرستان
نقل از روابط
عمومی هیات
تنیس روی میز
الرستان ،تیم
تنیس روی میز
الرستان متشکل
از مجتبی فرح بخش ،سینا نصریانی،
عرفان درویشی ،سید علی طبیان ،مهدی
عسکری زاده و مهدی اکبری به مربیگری
محسن قربان و سرپرستی آرمان صائم در
لیگ باشگاه های فارس حضور یافتند که

پس از صعود به
عنوان سرگروه
از مرحله گروهی
در برابر رقیب
خود
دیرینه
داراب به برتری
رسید و توانست
جواز حضور در
فینال را کسب کند و در بازی فینال در
برابر تیم عقاب نیرو هوایی شیراز ،بازی را
با نتیجه ۳بر ۲واگذار کرد و به مقام نایب
قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت.

برگزاری آزمون
دوره غیرحضوری حفظ
 ۳۰آیه قرآن کریم
به گزارش میالد الرستان به نقل از پایگاه خبری
صدای فارس ،دوره غیر حضوری و رایگان حفظ
 ۳۰آیه و معارف قرآن کریم ویژه دانش آموزان
دختر و پسر دوره اول و دوم متوسطه شهر الر
با محوریت سوره مبارکه واقعه با حضور معاون
آموزشی و معاون پرورشی معاونت اداره کل و
مدیریت آموزش و پرورش الرستان ،ریاست
دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد
جنوب فارس ،مسئول کانون فرهنگی و هنری
شهید شاکری و نمایندگان گروه معارف
الرستان ،در حسینیه اعظم شهرستان الرستان
برگزار شد.
الزم به ذکر است این دوره از مسابقات با همت
گروه دبیران معارف الرستان ،کانون فرهنگی
و هنری شهید اسماعیل شاکری ،کانون قرآن
شهید نصیری الری و با همکاری معاونت اداره
کل و مدیرت آموزش وپرورش الرستان ،اداره
تبلیغات اسالمی الرستان ،دبیرخانه کانون های
فرهنگی هنری مساجد جنوب فارس بوده است.

اتمام مراحل آسفالت
ناحیه صنعتی «پشته سنگر»

محمدرضا پیمان فر در گفت و گو با خبرنگار
میالد الرستان ،از اتمام مراحل آسفالت و زیر
سازی ناحیه صنعتی «پشته سنگر» خبر داد و
اظهار داشت :این پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۵۰
میلیون تومان انجام شده است.
وی با بیان اینکه پشته سنگر و حسن لری ۳۰
هکتار مساحت دارد ،افزود :تاکنون  ۳۳قطعه از
زمین های این دو ناحیه صنعتی واگذار شده،
 ۱۱واحد فعال در این نواحی وجود دارد و ۴
واحد صنعتی در حال ساخت است.
مدیر شرکت شهرک های صنعتی الرستان،
با اشاره به اینکه فقط  ۴قطعه زمین برای
استقرار صنایع در این  ۲ناحیه وجود دارد و
آماده واگذاری به متقاضیان است ،اضافه کرد:
کار طرح توسعه  ۶۶هکتاری ناحیه پشته سنگر
در حال انجام است.

نائب رئیس شورای اسالمی فارس:

توسعه استان فارس،
مستلزم تغییر نگرش
مسئوالن است

عبداهلل اسماعیلی ،در گفتوگو با خبرنگار
فارس ،اظهار داشت :برای پیشرفت و توسعه
استان فارس در بخش عمرانی ،باید دید
فرمانداران ،مدیران شهری و نمایندگان
مجلس ،منطقهای ،استانی و فراشهرستانی
باشد.
وی بیان کرد :شورای اسالمی استان
فارس با این دیدگاه به پروژههای عمرانی
استان مینگرد و در مسیر تحقق این هدف،
حضور کمیسیونها در شهرستانهای
مختلف میتواند راهگشا باشد و مشکالت
هر شهرستان با حضور مدیران شهری و
شهرستانی مرتفع شود.
اسماعیلی ،با اشاره به اینکه استان فارس
دارای پروژه های فراوان نیمه تمام است
که با تدابیر مشترک مسؤوالن شهرستانها،
قابل اجرا است ،گفت :طی سفر کمیسیون
عمران شورای اسالمی فارس به داراب و
بررسی پروژههای عمرانی این شهرستان،
راههای مواصالتی ،بیمارستان دوم و فرودگاه
به عنوان اولویتهای اصلی شهرستان مورد
بررسی قرار گرفت.
نائب رئیس شورای اسالمی استان فارس،
با اشاره به وضعیت فرودگاه داراب و ارزیابی
اعضای کمیسیون عمران شورای اسالمی فارس
از این مجموعه ،بیان کرد :ساختمان فرودگاه
داراب قدیمی است و حصار آن نیز نیاز به
تعمیر دارد که با هماهنگی و همراهی فرماندار
و نماینده مردم داراب مقرر شد رسیدگی به
وضعیت فرودگاه و انجام اقدامات الزم جهت
راهاندازی آن به عنوان یکی از زیرساختهای
توسعه شهرستان داراب مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد :همچنین در زمینه رفع
موانع بیمارستان دوم داراب ،کمیسیون عمران
پیگیریها را تا سطح وزارت بهداشت و درمان
ادامه میدهد و این طرح در اولویت کمیسیون
قرار گرفته است.
اسماعیلی ،با اشاره به وضعیت پنج محور
مواصالتی شهرستان داراب خاطرنشان کرد:
امیدواریم با توجه به نیاز مبرم شهرستان و با
ایجاد حساسیت ،هر چه سریعتر شاهد اجرای
محورهای مواصالتی داراب به نیریز ،فسا،
بندرعباس ،زریندشت و محور فسارود باشیم.

ص

نفوذ ایران به شبکه سایبری کاخ سفید FBI ،و ارتش آمریکا

انبیسی در گزارشی به نقل از شرکت
ریسکیوریتی اعالم کرد :یک گروه هکر ایرانی
به نام «ایریدیوم» که دسامبر گذشته به یک
شرکت آمریکایی حمله کرده ،بار دیگر به این
شرکت حمله کرد.
هدف حمله گروه هکری ایرانی شرکت «سیتریک
سیستمز» بوده که به بسیاری از نهادهای دولتی
آمریکا خدمات رایانهای از جمله پالتفورمی برای
دورکاری کارمندان دولتی ارائه میکند.

ریسکیورتی مدعی است که حمالت هکرهای
ایرانی به سیتریک سیستمز از  10سال پیش
شروع شد و تاکنون ادامه داشته است.
«چارلز یو» رئیس ریسکیوریتی گفت :این هکرها
که از طریق حساب کاربری یکی از کارمندان
شرکت سیتریکس به آن نفوذ کردهاند ،موفق
شدهاند تا به  6ترابایت اطالعات از این شرکت
دست یابند.
به نوشته ان.بی.سی تحلیل این حمالت نشان

میدهد که هکرها بر پروژه های مرتبط با اف
بیآی ،قراردادهای هوا و فضا و ناسا و همچنین
شرکت نفتی آرامکو عربستان متمرکز بودهاند.
نفوذ در شبکه رایانه ای سیتریک به هکرها
امکان دسترسی به ارتباطات خصوصی با
نهادهای دولتی پیرامون پروژه های حساس
ف بی آی ،اداره
فناوری اطالعات در ارتباط با ا 
دفاع موشکی ،اداره پشتیبانی دفاعی و اداره
سامانههای اطالعات دفاعی آمریکا و همچنین
اداره ارتباطات کاخ سفید را داده است.
اداره سامانههای اطالعاتی دفاعی آمریکا وظیفه
پشتیبانی فنی و ارتباطی از رئیسجمهوری،
معاون رئیس جمهوری ،وزیر دفاع و فرماندهان
ارشد این کشور را دارد.
اداره ارتباطات کاخ سفید نیز موظف است امنیت
ارتباطات رئیسجمهوری آمریکا را تأمین کند.
ریسکیوریتی همچنین مدعی شد گروه ایرانی
«ایریدیوم» همان گروهی است که در سال
 2017اطالعات پارلمان انگلیس را هک کرد.
کیهان

برخورداری نامزدها از امکانات صدا و سیما باید برابر باشد
به گزارش میالدالرستان به نقل از
العالم ،نمایندگان در جلسه مجلس
شورای اسالمی مواد  42 ،41و
 43طرح اصالح موادی از قانون
انتخابات مجلس شورای اسالمی را
تصویب کردند.
نمایندگان در ماده  41این طرح
تصویب کردند :صدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایران دستورالعمل
برنامه ها و زمان بندی شبکه های
رادیویی و تلویزیونی استانی را به
نحوی تنظیم می کند که امکان
برخورداری نامزدها از این امکانات
به صورت برابر وجود داشته باشد،
ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات
نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا
و سیما با رعایت برابری نامزدها
با پیشنهاد میرکل صدا و سیمای
استان به عهده کمیسیون بررسی
تبلیغات استان است.

نمایندگان در ماده دیگر این طرح
تصویب کردند :مسئولیت نظارت بر
حسن اجرای این دستور العمل در
حوزه های انتخابیه بر عهده کمیسیون
بررسی تبلیغات استان است.
با تصویب مجلس در تبصره این
ماده ،در صورت تخلف دستگاه ها و
مسووالن مربوطه از احکام این ماده،
مرتکب به مجازات درجه  6قانون
مجازات اسالمی محکوم می شود.
بر اساس قانون مجازات اسالمی،
مجازات درجه  6عبارت است از
جزای نقدی بیش از  20میلیون
ریال تا  80میلیون ریال ،شالق از
 31تا  74ضربه و تا  99ضربه در
جرائم منافی عفت ،محرومیت از
حقوق اجتماعی بیش از شش ماه
تا پنج سال ،انتشار حکم قطعی در
رسانه ها ،ممنوعیت از یک یا چند
فعالیت شغلی یا اجتماعی برای

اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت
پنج سال ،ممنوعیت از دعوت
عمومی برای افزایش سرمایه برای
اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت
پنج سال ،ممنوعیت از صدور برخی
از اسناد تجاری توسط اشخاص
حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
همچنین نمایندگان در ماده 43
این طرح مقرر کردند :چنانچه

به تشخیص کمیسیون بررسی
تبلیغات استان  ،برنامه های
تبلیغاتی ظبط شده نامزدها در
صدا و سیمای استانی ،در برگیرنده
مطالب و اطالعات خالف واقع،
توهین آمیز یا هتک حرمت سایر
نامزدها یا دیگر افراد و یا مغایر با
قوانین باشد ،صدا وسیما موظف به
حذف آن مطالب است.

سیدعبدالملک الحوثی:

تکفیریها بوسیدن کتف شاهزاده سعودی را

جایز و بوسیدن قبر پیامبر(ص) را شرک میدانند
سید بدرالدین عبدالملک الحوثی ،رهبر جنبش
انصار اهلل یمن درباره تحریف و انحراف در هویت
ایمانی یمنیها سخنرانی کرد.
به گزارش شبکه المسیره ،الحوثی به مناسبت
آغاز ماه رجبالمرجب که در تاریخ اسالمی
مصادف با مسلمان شدن یمنیها بنا به دعوت
امام علی(ع) است ،سخنرانی و بر اهمیت این
مناسبت در تقویت هویت دینی و ایمانی یمن
تأکید کرد.
سید عبدالملک گفت :که بحث انحراف و تحریف
در هویت دینی یمنیها مربوط به نیروهای تکفیری
است که تحت عنوان ایمان و دین فعالیت میکنند
ولی آن را به گونهای دیگر ارائه میکنند.
رهبر انصاراهلل یمن گفت« :مهمترین چیزی که
هویت ایمانی یمنیها ،آن را از آغاز اسالم تثبیت
کرد ،موضع آنها در برابر طاغوت و گرایش به

حمایت از حق و چنگزدن به آزادگی بود».
وی با بیان اینکه «احترام به پیامبر(ص) و
محبت به ایشان باید مافوق احترام و محبت به
سایر انسانها باشد» ،از طریقه و نگاه تکفیریها
در این مسئله انتقاد کرد.
عبدالملک گفت« :آنها روش متفاوتی دارند؛ همه
نوع احترام به رسول خدا(ص) [از نظر آنها]
شرک است .اگر قبر رسول خدا(ص) را ببوسی،
از نظر آنها تو مشرک هستی .ولی اگر کتف
شاهزاده سعودی را ببوسی این مسئله جایز
بوده و بدعت نیست ...مسائل زیادی را آنها در
چارچوب آنچه که آن را شرک میدانند ،وارد
محرمات را حالل میدانند.
کردند و مطابق اینّ ،
خونریختن را مباح میکنند .دیگران را اجبار
میکنند .با آنها دشمنی میکنند و زنان و
ناموس آنها را مباح میدانند .همچنین بسیاری

«اریک پرینس» ،موسس شرکت
بدنام «بلکواتر» برای اولین بار
دیدار با «دونالد ترامپ جونیور»،
پسر ارشد ترامپ و فرستاده
عربستان سعودی و امارات در «برج
ترامپ» قبل از برگزاری انتخابات
ریاستجمهوری سال  ۲۰۱۶آمریکا
را تأیید کرد .پرینس در مصاحبه با
شبکه خبری الجزیره ،در پاسخ به
سوالی در این باره گفت حاضران
در آن جلسه برای رایزنی درباره
سیاستها در قبال ایران هم گرد
هم آمده بودند .او گفت« :برای
صحبت کردن درباره سیاستها در
قبال ایران آنجا جمع شده بودیم».
به گزارش میالدالرستان به نقل
از فارس ،رسانه های آمریکا پیش
از این گزارش داده بودند پرینس

سند شرمساری مدعیان دروغین حقوق بشر است
گزارش
به
میال د ال ر ستا ن
به نقل از العالم،
بهرام قاسمی
ی
سخنگو
امور
وزارت
با
خارجه
و حشیا نه
خواندن حمله
جنگنده های متجاوز ائتالف سعودی به
شهروندان یمنی در «طالن» در بخش کشر
در استان حجه که در نتیجه آن حداقل ۲۰
زن و کودک یمنی به شهادت رسیدند ،این
اقدام متجاوزین را شدیدا ً محکوم کرد.
قاسمی ،با ابراز تاسف از سکوت سازمان ها و
محافل حقوق بشری در قبال جنایات جنگی
و ضدبشری متجاوزین به یمن ،افزود :زنان
و کودکان بی گناه و بی پناه یمنی که پس

از سالها تحمل
قحطی و آثار
انسانی
فاجعه
ایجاد شده در این
کشور ،هر روز با
بیرحمانه ترین
ممکن،
شکل
قربانی تسلیحات
اهدایی و فروخته
شده برخی کشورهای غربی به متجاوزین
هستند ،تا زنده اند صدای مظلومیت شان
شنیده نمی شود اما آنان با مرگ مظلومانه
خود سند شرمساری مدعیان دروغین حقوق
بشر را برای همیشه تاریخ امضا می کنند.
مدعیانی که نه تنها در برابر کشتار روزانه زنان
و کودکان در یمن سکوت می کنند بلکه با
فروش تسلیحات به متجاوزین ،در این جنایات
شریک اند.

حماس :دولت جدید فلسطینی را به رسمیت
نمی شناسیم

به گزارش میالدالرستان به نقل از العالم،
عبداللطیف القانوع ،سخنگوی حماس
اظهارداشت :صحبت درخصوص تشکیل
دولت جدید فلسطینی کامال مغایر با موضوع
برگزاری انتخابات پارلمانی و تعیین رئیس
تشکیالت خودگردان فلسطین است که پیش
تر حماس با آن موافقت کرده بود و این اقدام
نشان از عدم جدیت تشکیالت خودگردان
فلسطین برای انجام انتخابات است.
محمود عباس« ،محمد اشتیه» عضو کمیته
مرکزی جنبش فتح را به عنوان نخست وزیر
دولت وفاق ملی فلسطین تعیین کرد.
درهمین حال حازم قاسم سخنگوی دیگر
حماس درخصوص اقدام محمود عباس
گفت:مأموریت «حمد اشتیه» برای تشکیل
دولت جدید فلسطینی نقض توافق آشتی
ملی است که پیش تر میان جنبش مقاومت
اسالمی فلسطین و جنبش فتح انجام شده بود
و تالش برای تثبیت شکاف میان گروه های
فلسطینی است.
حماس تاکید کرده است که دولت جدید
فلسطینی را به خاطر آنچه که این جنبش
خروج از توافق ملی می داند ،به رسمیت
نمی شناسد و خواستار انجام یک انتخابات

سراسری شده است.
محمود عباس ،رییس تشکیالت خودگردان
فلسطین 22 ،دسامبر  1( 2018دی) انحالل
پارلمان فلسطین را اعالم کرد.
وی خواستار برگزاری انتخابات در فرصت زمان
 6ماهه شده بود .حماس در آن زمان این اقدام
را غیرقانونی توصیف کرد.
فتح و حماس از سال  2007با یکدیگر دچار
اختالفاتی شدند که تا امروز نیز ادامه دارد؛
در آخرین تالش برای برقراری صلح در 20
مهر (12اکتبر) با میانجیگری مصر توافقنامه
سازش میان دو طرف به امضا رسید.
مهم ترین موضوعاتی که این دو جنبش
فلسطینی بر سر آن به توافق رسیدند شامل
این موارد بود:
کنترل تشکیالت خودگردان فلسطین بر
گذرگاه های تجاری و دیگر گذرگاه های
واقع در نوار غزه  ،تشکیل دولت وحدت ملی
و تعیین یک فرد میانه رو به عنوان رییس
دولت جدید که از مقبولیت تمامی طرف های
فلسطینی برخوردار باشد.
اما این توافقنامه به دلیل باقی ماندن اختالفات،
به طور کامل به مرحله اجرا درنیامد.

تحقق پیشرفتهای علمی کشور
طی چهل سال تحریم ظالمانه

از آنها در خصوص واجب بودن تخریب گنبد
قبر رسول(ص) [کتاب و مطالب] مینویسند».
رهبر انصاراهلل یمن با بیان اینکه بنا به فرموده
پیامبر« ،محبت به امام علی(ع) از ایمان است»
گفت« :تکفیریها در خصوص امام علی(ع)
موضع بسیار منفی دارند .ملت ما در طول تاریخ
امام علی(ع) را دوست داشته و به حمایت از
ایشان و محبت به او شناخته شده است».

موسس «بلکواتر» ،نشست برج ترامپ درباره ایران را تأیید کرد
ترتیب برگزاری این دیدار را در
آگوست سال  ۲۰۱۶میان پسر
ارشد ترامپ با «جورج نادر» ،تاجر
لبنانی-آمریکایی داد.
نادر که سالهاست در امارات
زندگی میکند و در تمام این
سالها به عنوان مشاور «محمد
بن زاید» ولیعهد ابوظبی فعالیت
کرده در نشست برج ترامپ و در
نشست محرمانه دیگری که در
جزیره سیشیل با حضور یک تاجر
روس و یکی از مشاوران ترامپ
برگزار شده بود ،خود را به عنوان
فرستاده امارات و عربستان معرفی
کرده و اعتماد طرف آمریکایی را
جلب کرده بود.
اریک پرینس که برادر وزیر آموزش
و پرورش فعلی آمریکا است در یک
جلسه استماع که یک سال قبل در

قاسمی :مرگ مظلومانه شهروندان یمنی،

گزارش
به
میالدالرستان
به نقل از
العالم ،معاون
د یپلما سی
اقتصادی وزیر
امور خارجه
دیدار
در
کمیسیونر علم و فناوری اتحادیه آفریقا با
اشاره به ارتقای جایگاه جمهوری اسالمی
ایران به کشوری پیشرو در عرصه علم و
فناوری ،اظهار داشت :تمامی پیشرفت های
علمی کشور طی چهل سال تحریم ظالمانه
محقق شده است.
غالم رضا انصاری ،در این دیدار با اشاره به
ارتقای جایگاه جمهوری اسالمی ایران به
کشوری پیشرو در عرصه علم و فناوری،

اظهار داشت:
تمامی پیشرفت
علمی
های
کشور طی چهل
تحریم
سال
ظالمانه محقق
است.
شده
معاون دیپلماسی
اقتصادی وزیر امور خارجه همچنین از
مواضع اتحادیه آفریقا در خصوص برجام
تقدیر کرد.
سارا اگبور نیز در این دیدار ،ضمن ابراز
خرسندی از پیشرفت های ایران در زمینه
های مختلف علم و فن آوری ،بویژه حضور
گسترده زنان در عرصه های علمی ،بر تمایل
اتحادیه آفریقا برای همکاری با جمهوري
اسالمي ايران تاکید کرد.

آگهي مزايده(نوبت دوم)

کمیته اطالعاتی مجلس نمایندگان
آمریکا برگزار شد از ارائه اطالعات
درباره نشست برج ترامپ خودداری
کرد .اعتراف جدید اریک پرینس
واکنشهای گستردهای به ویژه
در میان نمایندههای کنگره
داشته است .شماری از قانونگذاران
آمریکایی پرینس را به دروغگویی

رونوشت آگهي حصر وراثت

به کنگره و کتمان حقیقت متهم
کردهاند .هیچیک از حاضران در
جلسه برج ترامپ تا کنون درباره
این نشست سخنی بر سر زبان
نیاورده است .اعتراف پرینس درباره
اینکه ایران محوریت این جلسه
بوده هم موضوعی تازه به شمار
میرود.

خانم حكيمه نوروزي داراي شماره شناسنامه  115متولد  1350/1/2به شرح دادخواست به شماره بايگاني  970703از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد مشايخي به شناسنامه شماره  52در تاریخ  85/6/6در اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته و ورثه حينالفوت
آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
 -1حليمه فاخري ك.م  2451451422صادره از حوزه فيروزآباد همسر متوفي
-2علي اكبر مشايخ ك.م  2451492430صادره از حوزه فيروزآباد پسر متوفي
-3زينب مشايخ ك.م  245121382صادره از حوزه فيروزآباد دختر 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/الف702/
رئيس شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان فيروزآباد

شعبه اول اجراي احكام حقوقي دادگستري الرستان در نظر دارد در خصوص پرونده كالسه 940194
اجراي ح  ، 1ملك ذيل متعلق به عبدالرحيم اغنيائي را به مزايده بگذارد لذا مراتب آگهي ميگردد تا
هر كس كه مايل به شركت در مزايده ميباشد در روز دوشنبه  1398/1/19ساعت  11صبح در محل
شعبه اول اجراي احكام حقوقي دادگستري الرستان حضور يابد.
امالك:
ششدانگ يك باب منزل مسكوني تحت پالك ثبتي  133فرعي از  503اصلي واقع در قطعه  10بخش
 18فارس الرستان منطقه صحراي باغ روستاي دهميان محله پايين با كد پستي 64195 - 74381
مساحت عرصه  521/24متر مربع و اعيان حدود  355متر مربع و ملك با حياط مياني كه در سمت
شرقي عرصه حدود  135متر مربع ساختمان با ديوارهاي باربر آجري و با اجراي سقف طاق ضربي و
اندود كاه و گل بام و سفيدكاري و سراميك پالك در قسمت نشيمن كاشي كاري بدنه آشپزخانه و
حمام احداث شده است و در سه سمت ديگر عرصه حدود  200متر مربع ساختمان با ديوار باربر خشتي
و سقف چوبي وجود دارد كه از كيفيت خوبي برخوردار نيست و كف فرش آن سيماني و روكار داخلي
سفيدكاري گچ ميباشد و همچنين در سمت جنوبي عرصه و روي قسمت ورودي به حياط يك اتاق
به مساحت  20متر مربع با ديوار خشتي و سقف الوار مربع و مهر احداث شده است و قدمت ساختمان
آجري حدود  22سال و مابقي بيش از  40سال برآورد ميگردد و همچنين داراي انشعابات آب نيماينچ
روستايي و برق سه فاز  32آمپر ميباشد.
قيمت كارشناسي نهصد ميليون ريال (معادل  90000000تومان) 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.
م  /الف 916 /
دادرس شعبه اول اجراي احكام حقوقي دادگستري الرستان  -امين اوجي
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کوتاه از سراسر جهان ::::::::::::::::::::::::::::

صدور دستور بازگردانی
بستههای بلندمدت اینترنت

مهندس محمد جواد آذری جهرمی وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات در صفحه
توئیتر خود نوشت که اپراتورهای تلفن
همراه باید بنا به دستور ،بستههای بلندمدت
اینترنت را ظرف  ۴۸ساعت به سبد خدمات
خود بازگردانند.
این در حالیست که اپراتورهای تلفن همراه
اواخر هفته گذشته با ارسال پیامکی به
مشترکان خود اعالم کرده بودند بسته های
بلند مدت اینترنت در سال جدید حذف
خواهند شد.بر اساس این تصمیم ،حتی
کسانی که از قبل بسته ای رزرو کرده بودند
هم نمی توانستند آن را تمدید کنند.
آذری جهرمی ادامه داد :دستور داده شد
که ظرف  ۴۸ساعت این بستهها بازگردانده
شوند .اپراتورها بهتر است به جای افزایش
تعرفه ،همچنان سیاست مدیریت هزینه
های مازاد را پیگیری کنند.تغییر دادن بسته
های اینترنت جزو سیاست های بازرگانی
اپراتورهای مختلف بوده که گاه نارضایتی
هایی را در بین مشترکان موجب شده است.
از جمله این موارد ،تغییر در بسته های
اینترنت همراه اول در روزهای گذشته بود
که اعتراض هایی را به همراه داشت.
***

جوایز صادراتی مشمول
نرخ صفر مالیاتی میشود

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در
بخشنامهای خطاب به امور مالیاتی شهر و
استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی ،از
تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی
خبر داد.
در این بخشنامه آمده است :با توجه به
سواالت و ابهامات مطرح شده درباره
تسری یا عدم تسری نرخ صفر مالیاتی
به جوایز صادراتی پرداختی توسط
دولت به صادرکنندگان بدینوسیله اعالم
میشود :نظر به اینکه جوایز صادراتی
طبق مقررات مربوطه به صادرکنندگان
کاال و خدمات تعلق میگیرد بنابراین به
لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات،
جوایز دریافتی صادرکنندگان به تبع نرخ
صفر درآمد اصلی آنها با رعایت مقررات
مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده
 ۱۴۱قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
 ۳۱تیر  ۹۴میشود.
***

ممنوعیت خروج کاالهای
اساسی توسط مسافر

گمرک ایران در بخشنامه ای بر ممنوعیت
خروج کاالهای اساسی در قالب رویههای
مسافری و تجاری تاکید کرد.
علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
گمرک ایران در بخشنامهای به تمامی
گمرکات اجرایی کشور بر ممنوعیت
خروج کاالهای اساسی در قالب
رویههای مسافری و تجاری تاکید کرد.
در این بخشنامه آمده است :رعایت مفاد
بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط به
ممنوعیتها و محدودیتهای صادراتی در
رویههای مسافری و تجاری با دقت نظر
بیشتر مورد تاکید است.
ضمناً گمرکات مرز خروج ترتیبی اتخاذ
کنند تا از خروج کاالهای مذکور در قالب
اظهار خالف واقع یا در جوف کاالهای
صادراتی دیگر جلوگیری به عمل آید.
آگهی تحدید حدود اختصاصي

نظر به اینکه آگهي و عملیات تحدید حدود
ششدانگ یک قطعه نخلستان مشهور به غني
با متعلقات و پزآب و قدرالحصه از آب خشك
واقع
رود اختصاصي تحت پالک 7128
در قطعه  3بخش  18فارس صحراي خور ملكي
آقاي موسي بازيار و شركا به علت عدم حضور
مالك باید تجدید شود و برحسب تقاضای
مالک که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود
اختصاصي نموده وقت تحدید حدود روز
مورخه  98/1/19تعیین و عملیات تحدید از
ساعت  8صبح در محل شروع و به عمل خواهد
آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده
 14قانون ثبت دعوت ميگردد كه در وقت
مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند
واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقي باستناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ
تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت  30روز
پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره
ثبت محل تسليم و رسيد عرض حال دريافت
نمايد .ضمناً معترض از تاريخ تسليم اعتراض
باداره ثبت يك ماه فرصت خواهد داشت كه
دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقديم و
گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت
ارائه نمايد در غير اين صورت سند مالكيت برابر
مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 97/12/21 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس اداره ثبت اسناد و
م  /الف 914 /
امالک الرستان
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سهم جنوب فارس (الرستان،خنج و گراش) از راه گذر شمال  -جنوب

راهگذر شمال  -جنوب یا کریدور شمال -جنوب از مسیرهای
راهبردی در نیمکره شرقی جهان است .موقعیت استراتژیک ،
ژئوپلتیک و ژئواکونومیک ایران مورد توجه کشورهای بزرگ
جهان بوده و هست .با توجه به اینکه موقعیت مناسب ریلی و
جادهای و دسترسی ایران به سواحل طوالنی در خلیج فارس،
دریای عمان ،دریای مکران ،سواحل دریای خزر در سالهای
اخیر بسیار مورد توجه تولیدکنندگان بزرگ اقتصادی جهان
بودهاست ،اگر بعضی مسیرهای ناتمام ریلی و جادهای ایران
تکمیل شود ،ایران میتواند با عبور و ترانزیت کاال از خطوط
ریلی و جادهای خود درآمد سرشاری داشته باشد که مطمئنا
موجب رونق اقتصاد در شاخه ترانزیت  ،صنایع وابسته و تا حد
زیادی بر گردشگری و اقتصاد جزء خواهد بود .از اینرو شهرها
و روستاهایی که در مسیر ترانزیت موصوف واقع میگردند
امکان خدمات پشتیبانی و بالطبع درآمد مناسب از این صنعت
خواهند داشت.
موافقتنامه راهگذر حمل ونقل بینالمللی شمال -جنوب در
شهریور ماه  ۱۳۷۹در سن پترزبورگ به امضای وزرای حمل و
مدتی از تصویب طرح کوپن الکترونیک
توسط نمایندگان مجلس میگذرد .طرحی
که بر طبق آن هر سه ماه یک بار مبلغی به
حساب سرپرستهای خانوار واریز خواهد شد؛
مبلغی که فقط قرار است برای خرید کاالهای
اساسی همچون گوشت ،مرغ ،روغن ،شکر و...
مصرف شود؛ آن هم در مراکزی که دولت آنها
را معرفی میکند .حاال این مصوبه به شورای
نگهبان ارجاع داده شده تا با قانون اساسی
تطبیق داده شود .در صورت تایید این مصوبه
از سوی شورای نگهبان این طرح از سال آینده
اجرا خواهد شد؛ طرحی که فضای نوستالژیک
دهه شصت و صفهای خرید را برای ما زنده
میکند؛ اما این طرح با کوپنهای کاغذی
متفاوت است.
سابقه خرید کاالهای اساسی با استفاده از
کاالبرگها و یا همان کوپنها به سال  59باز
میگردد .همان دورانی که با توجه به شرایط
ابتدای انقالب و آغاز جنگ ،دولت با مشکل
تامین کاالهای اساسی روبهرو شد و برای آنکه
بازار افزایش قیمت را تجربه نکند ،با اتخاذ این
سیاست ،کاالهایی چون شکر ،برنج ،گوشت،
پنیر ،کره و حتی صابون را به صورت کوپنی
توزیع کرد تا عمال بازار به دست دولت اداره
شود .این سیاست  28دوره را طی کرد تا
آنکه از اواسط سال  ،89با متوقف شدن توزیع
کاالبرگها به مدت  6ماه ،عمال عمر  30ساله
کوپنها به پایان رسید.
حذف کوپنها در آن سال ،مخالفان و موافقانی
داشت .مخالفان معتقد بودند که حذف کوپنها
موجب خواهد شد تا فاصله میان قیمت واقعی
یک کاال و قیمت فروش آن بیشتر شود؛ در
مقابل موافقان حذف کوپن اعتقاد داشتند
که دولت باید با افزایش توزیع کاالها در
بازار ،قیمت را کنترل کند؛ آنها حذف کوپن
را راهی برای اجرای بهتر هدفمندی یارانهها
که جراحی بزرگ اقتصادی نامیده میشد،
میدانستند.

پیشرفت در بازگشت به عقب با استرس حذف
یارانه ها

چندسالی خبری از کوپنها نبود تا آنکه در سال
 93کمیته امداد خمینی(ره) تصمیم گرفت در
طرحی با نام کوپن کارت ،کارتهای الکترونیکی
را در اختیار خانوادههایی که درآمدی کمتر از
 800هزارتومان در ماه داشتند ،قرار دهد تا آنها
بتوانند با استفاده از این کارت ،کاالهای اساسی
خود را تامین کنند.
اما این طرح در خانوادههای کم درآمد منحصر
نماند؛ حاال و بعد از گذشت حدود  7سال از
پایان عمر کوپنها مجددا قرار است سیاست
توزیع دولتی و کوپنی کاالهای اساسی ،نیاز
مردم را تامین کند .یک پیوند نانوشته میان
کوپنها و یارانههای دولتی وجود دارد؛ پیوندی

نقل سه کشور ایران ،هند و روسیه رسید .راهگذر شمال  -جنوب
مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا میباشد که در مقایسه با
مسیرهای سنتی از نظر مسافت و زمان تا  ۴۰درصد کوتاهتر و از
نظر هزینه تا  ۳۰درصد ارزانتر میباشد لذا یکی از مسیرهای مهم
ترانزیتی در آسیای میانه است .کشورهای در مسیر این راهگذر هر
یک با تشکیل اتحادیه و انعقاد قراردادهای همکاری در رقابتی
همهجانبه به توسعه و تجهیز بنادر ،جادهها ،ترمینال و مسیرهای
ریلی خود میپردازند .راهگذر شمال -جنوب ()NOSTRAC
در سال  ۱۹۹۳متعاقب برگزاری اجالس کمیسیون اروپایی وزرای
حمل و نقل کشورهای عضو ،عالوه بر راهگذرهای شمالی،
مرکزی و جنوبی شاهراه ترانزیتی موسوم به راهگذر ترانزیتی
شمال -جنوب ( )NOSTRACرا معرفی کرده و به تصویب
رساندند .این راهگذر ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا و
روسیه از طریق ایران و دریای خزر به کشورهای حوزه اقیانوس
هند ،خلیج فارس و جنوب آسیا برقرار میسازد .در این میان
اتصال خلیج عمان و بندر چابهار در ساحل شرق دریای مکران یا
دریای عرب به عنوان بندری استراتژیک به این راهگذر در مبادله

کاال به شرق کشور و همسایههای شرقی و آسیای میانه نقش
مهمی ایفاد خواهد کرد .در صورت فعال شدن تمام حلقههای این
زنجیره  ،انتقال کانتینر از بندربمبئی به مسکوحدود یک ماه زمان
نیاز دارد در حالی که ترانزیت کانتینری مشابه از طریق دریای
بالتیکا ،افزایش  ۲۰درصدی هزینه حمل و نقل را در پی دارد.
در جنوب ایران عالوه بر سواحل مکران و بندر چابهار  ،سواحل
هرمزگان ،بندر عباس ،اسکله و بندرگاه های این منطقه نیز از
اهمیت ویژه ای در این مسیر برخوردارهستند .با توجه به اینکه مناطق
مجاور دریا دارای آب و هوای مرطوب و شرجی می باشد ،امکان
انبار اغلب کاالها میسر نبوده و نیاز به ایجاد انبارهایی درمناطق امن
تر  ،نزدیک و در دسترس احساس می گردد .منطقه جنوب فارس
شامل شهرستان های الرستان ،خنج و گراش بواسطه دارا بودن
زیرساخت های مناسب نظیر گمرک  ،فرودگاه بین المللی ،اداره
کل راه و شهرسازی و  ...عالوه بر امکان خدمات به راه-گذر
و ورود به چرخه ترانزیت کاال بدلیل نزدیک و داشتن مسیر کم
عوارض تا هرمزگان می تواند پشتیبانی انباشت و خدمات مناسب
پس کرانه ای به بندرگاه های مجاور باشد.
این مهم بجز با وحدت و همدلی در منطقه ،تقویت اداره کل
حمل و نقل و ترانزیت ،گمرک ،اداره صنعت ،معدن و تجارت،
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ،ایجاد شرکت های
خدماتی ،شرکت های حمل و نقل بین المللی  ،همچنین احدات
انبارها  ،صنوف مرتبط با حمایت مسئولین شهری و استانی میسر
نخواهد بود.
الزم است مسئولین محترم ،پروژه های راه آهن و
بزرگراه شیراز -الرستان -بندرعباس را در اولویت امور
خود قرار داده تا قبل از تکمیل حلقه ها و بهره برداری
نهایی از راه گذر شمال -جنوب در محاسبات سطح کالن
مملکت ،استفاده مثبت از امکانات و زیرساخت های این
منطقه عملی گردد.
مهندس محمد عبادت کار

پیشرفت در بازگشت به عقب

با توزیع کوپن جدید،
وضعیت اقتصادی مردم بهتر میشود؟
که کسی زیر بار آن نمیرود ،اما باید بپذیریم
هم در سال  89با مطرح شدن طرح هدفمندی
یارانهها ،به مردم استرس حذف کوپنها را وارد
شد و هم حاال که در آستانه سال  98هستیم
این نگرانی را ایجاد کرده است که شاید با
بازگشت کوپنها ،دیگر خبری از یارانه 45500
تومانی نباشد .در واقع یارانههایی که قرار بود به
دلیل افزایش قیمت حاملهای انرژی به جیب
مردم کم مصرف برود حاال قرار است به بهانه
ن کاالهای اساسی ،از جیب مردم
توزیع کوپ 
بیرون کشیده شود.
چرا دولت به توزیع کوپنی روی آورد؟

دولت برای بهبود وضعیت بازار بر سر یک
دوراهی مانده بود؛ یارانه را به ارز و واردکنندگان
اختصاص دهد تا آنها کاالهای اساسی را تامین
کنند یا یارانه را در قالب کوپنکارتها در اختیار
مردم قرار دهد و خودش مسئولیت توزیع را بر
عهده بگیرد.
راه اول با اختصاص  18میلیارد دالر ارز برای
واردات اقالم اساسی در پیش گرفته شد اما
عمال مشکالت در توزیع و سودجوییهای در
فروش آزاد ارزهای مبادلهای ،عمال این پروژه را
با شکست مواجه کرد تا جایی که حسن روحانی
در سفر استانی خود به گلستان در جلسه شورای
اداری این استان به ناتوانی دولت در مدیریت
ارزهای یارانهای اشاره کرد و گفت که «برخی
با فاکتورسازی باقیمانده ارز دولتی را در بازار
فروختند ،گفتند میخواهیم جنس وارد کنیم،
ثبت سفارش کردند از بانک مرکزی دالر گرفتند
اما با دالل خارجی طرف حساب خود هماهنگ
کرده و با وجود دریافت  100میلیون دالر ارز
دولتی ،به واسطه داشتن فاکتور دروغ  50میلیون
دالر کاال وارد کردند و مابقی آن را در بازار آزاد
فروختند.مگر می توانیم برای هر نفر یک قاضی
یا مامور مسلح بگذاریم و مراقب آنها باشیم؟ مگر
این کار شدنی است؟ هفته ای نیست که در دولت
فریاد نزده و از وزیری در مورد نحوه مصرف ارز
دولتی توضیح نخواهم اما وزیر و معاون وزیر هم
حریف این کارها نمی شوند».
ن است .راه حلی که بر طبق
اما راه دوم ارائه کوپ 
آن دولت موظف میشود با اختصاص کارتهای

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  97/11/14 -139760311235000667هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضي آقاي عادل درخشنده فرزند عبداله بشماره شناسنامه  2500233006صادره از الرستان
در ششدانگ يك باب خانه به مساحت  394/20مترمربع پالك فرعي  12104از اصلي 10827مفروز
و مجزي شده از پالك  807فرعي از 10827اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش
خريداري معالواسطه از مالك رسمي حسنعلي فاني محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره
تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي
تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت
صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/12/21 :
تاريخ انتشار نوبت اول1397/12/06 :
م/الف237/
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گراش

الکترونیکی ،توزیع بازار را به دست بگیرد و با
عرضه هدفمند ،قیمتها را کنترل کند تا فشار
اقتصادی به قشر ضعیف جامعه وارد نشود.

موافقان و مخالفان بازگشت کوپن چه
میگویند؟

موافقان :دولت یارانه واردات را به مردم بدهد
از نظر موافقان ،دولت اگر یارانهای را که برای
واردات کاالهای اساسی در نظر گرفته است به
هر خانواده ایرانی دهد تا آنها خود بتوانند بدون
مراجعه به صفهای طوالنی اقالم خوراکی را
خریداری کنند جلوی رانتها و اشکاالتی که
رئیس جمهور هم نسبت به آنها نقد دارد،
گرفته خواهد شد.
محمدرضا پور ابراهیمی ،رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس از موافقان بازگشت توزیع
کوپنی است .به نظر او اختصاص یارانه برای
تامین کاالهای اساسی ،هدر دادن منابع
است؛ زیرا اصال کاالهای اساسی با قیمت کم،
به دست جامعه هدف ،یعنی قشر کم درآمد
نخواهد رسید؛ عالوه بر این امکان سو استفاده
از رانت واردات با ارز  4200تومانی وجود دارد.
پور ابراهیمی معتقد است که دولت باید
مستقیما پول واردات را به مردم بدهد .از نظر
او اگر دولت 17میلیارد دالری که برای تامین
یارانه اساسی با ارز ترجیحی درنظر گرفته است
 ،بصورت مستقیم بین جمعیت  80میلیونی
کشور توزیع کند ،باید حدود 600هزار تومان
به هر خانواده اختصاص خواهد یافت که باید
به صورت مستقیم به خانوارها پرداخت شود،
در این صورت تعداد جمعیت مشخص بوده و
ضمن حذف رانت های احتمالی ،موجب کاهش
مصرف کاالهای اساسی خواهد شد.
مخالفین :کوپنی شدن هم فساد در پی دارد؛ به
فکر عالج اقتصاد باشید
در مقابل ،مخالفان کوپنی شدن کاالهای اساسی
نظر متفاوتی دارند .آنها بر خالف موافقان،
معتقدند که کوپنی شدن توزیع کاال هم فساد در
بر دارد اما چون در دهه شصت به دلیل شرایط
کشور ،از فساد صحبتی به میان نیامده ،همه فکر
میکنند که این روش ضعفی ندارد.
موسی غنی نژاد که از مخالفان کوپنی شدن

توزیع کاالها است در گفتوگویی که با هفته
نامه تجارت فردا داشته میگوید کسری
بودجه پنجاه درصدی دولت پس از پایان
جنگ نتیجه اجرای سیاستهای کوپنی است.
مخالفان کوپنی شدن توزیع کاالهای اساسی،
انگشت اتهام را به سوی دولت میگیرند و
با متهم کردن دولت به بیبرنامگی ،اتخاذ
این سیاست را نشانه ناتوانی دولت در به
کارگیری سیاستهای درست میدانند.
گروه سوم :طرح را درست اجرا کنید
در کنار موافقین و مخالفین کوپنی شدن
توزیع کاالها ،یک گروه سومی هم حضور
دارند که به شیو ه اجرای طرح انتقاد دارند
و معتقدند دولت در اجرای این قانون باید
رویکرد متفاوت از گذشته اتخاد کند.
جواد اسماعیلی که از وی با عنوان پدر کوپن
ایران یاد میشود ،معتقد است باید سقف
مصرف مشخص شود .وی درباره بازگشت
مجدد کاالبرگ میگوید« :من بهجای
کارت الکترونیکی ترجیح میدهم از کوپن
الکترونیکی استفاده شود .در سیستمی که
قرار است برای کمک دولت به کمدرآمدها
طراحی شود ،بهجای پول مانند کوپنهای
قدیمی ،عنوان کاال تعریف شود .مث ً
ال  3کیلو
برنج 2 ،کیلو گوشت و . ...به عبارت دیگر
سیستمی باشد که فرد با کارت الکترونیکی
فقط بتواند روغن بگیرد ،برنج بگیرد ،شکر
بگیرد نه اینکه قابل تبدیل به پول باشد یا
اینکه کارت به مصارف غیرضروری برسد».
حیدر مستخدمین حسینی که معاونت
وزارت اقتصاد را در دولت اصالحات بر عهده
داشته اما موضع تندتری را اتخاذ میکند؛
او دولت را بیبرنامه میداند و اجرای طرح
کوپنی شدن کاالهای اساسی را از پیش
شکست خورده تعبیر میکند ،اما یک راهکار
هم ارائه میهد؛ از نظر او دولت باید این مبلغ
را در قالب یارانه نقدی در اختیار خانوارهای
کم درآمد و دهکهای پایین قرار بدهد تا
قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.
طرح کوپنی شدن کاالهای اساسی حاال
منتظر تایید شورای نگهبان است .طرحی
که بعد از جراحی بزرگ اقتصادی در سال
 89و در قالب طرح هدفمندی یارانهها ،قرار
است مجددا یک تصمیم بزرگ در اقتصاد
کشور و در شرایط تحریم به حساب بیاید.
این طرح که شاید یادآوری دهه  60باشد اما
میتواند یکی از راههای برون رفت از وضعیت
کنونی قلمداد شود؛ این را میتوان از پررنگ
بودن نظرات موافقان نسبت به مخالفان آن
حدس زد.
مصطفی ساجدی

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311011000942مورخه  97/7/23هيأت اول /موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي
آقاي سيدمحمدحسين آيتاللهي فرزند سيدعبدالعلي بشماره شناسنامه  736صادره از الر در قسمتي از ششدانگ يك باب
ورزشگاه شهيد چمران به عنوان متولي موقوفه حسينيه اعظم الر به مساحت  1308/74متر مربع تحت پالك  3فرعي از
 3865اصلي مفروزي و مجزا شده از پالك  3865اصلي قطعه  2واقع در بخش  18فارس الر خريداري از مالك رسمي
آقاي محمود معتمدي محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/12/21 :
تاريخ انتشار نوبت اول1397/12/06 :
م/الف903/
شمسعلي اسكندري -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان

روایت جدید از دالرهای صادراتی

ارزیابیها نشان میدهد که در ۱۱ماه منتهی به بهمن
امسال ارزشصادرات غیرنفتی کشور به  ۴۰میلیارد
دالر رسیده که از این میزان  ۱۲میلیارد دالر ) معادل
 ۳۰درصد ارزش کل صادرات) در سامانه نیما عرضه
شده است .البته فعاالن اقتصادی معتقدند که ۵
درصد ارزصادراتی از محل واردات در مقابل صادرات
به چرخه اقتصادی بازگشته که در آمارهای رسمی
منعکس نشده است .بخش خصوصیدو عامل اصلی
در عدم بازگشت  ۶۵درصد دیگر ارزهای صادراتی را
نیز آسیبشناسی کرده است.
آخرین وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه
اقتصادی کشور چیست؟ کارنامه بخشخصوصی در
عرضه ارز به سامانه نیما چگونه است؟ هفته گذشته
دولتمردان به این سواالت پاسخ دادند ،اما این بار
بخشخصوصی از ارزهای صادراتی روایت کرده و
در مقام پاسخگویی به این سواالت برآمده است.
در نشست رئیس کنفدراسیون صادرات ایران که
بزرگترین تشکل صادراتی کشور محسوب میشود،
اعالم شد که آخرین آمارها نشان میدهد ۱۲میلیارد
دالر ارز صادراتی در سامانه نیما عرضه شده که
از این میزان  ٢میلیارد دالر توسط صادرکنندگان
غیرپتروشیمی با نرخ توافقی در سامانه نیما عرضه
شده است .همچنین پیشبینی میشود ۵درصد ارز
صادراتی از محلواردات در مقابل صادرات به چرخه
اقتصادی بازگشته باشد که در آمارهای رسمی
منعکس نشده است.
محمد الهوتی گفته است :در مجموع میتوان
گفت  ۳۵درصد ارز صادراتی به کشور آمده است،
ضمن اینکه با توجه به تسهیالت و رفع موانع
ثبتسفارش ،روند بازگشت ارز نیز در هفتههای
اخیر تسریع شده و پیشبینی میشود با این روند،
عمق بازار ارز بیشتر شود .اما در پاسخ به این سوال
که چرا همه ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی
بازنگشته است نیز نکاتی از سوی او مطرح شده
است .به گفته الهوتی ۶۵ ،درصد ارز صادراتی
هنوز به کشور بازنگشته است .دلیل این تاخیر در
بازگشت نیز به دو مساله برمیگردد .نخست اینکه
پایههای غیرواقعی صادراتی ،آماری متفاوت از
صادرات ارائه میدهد که به اختالف نظر در آمار
منتج شده است .از این رو نیاز است که قیمتها
واقعی شود .همچنین محدودیتهای واردات و
ثبتسفارش کاال در ماههای اخیر موجب شده تا
صادرکنندگان نتوانند از مسیر تعیین شده برای
بازگرداندن ارز صادراتی (واردات در مقابل صادرات)
استفاده کنند .این درحالی است که این راهکار برای
بخشخصوصی بسیار مورد استفاده است و اختالل
در عملیاتی شدن آن در ماههای اخیر ،بازگشت ارز
آنها را با مشکل مواجه کرده است .اما تسهیالتی که
در این باره صورت گرفته ،مشکالت را تا حد زیادی
مرتفع کرده است.
تراز تجاری  ۱۱ماهه مثبت شد

گمرک ایران آمارهای تجارت خارجی  ۱۱ماهه را
منتشر نکرد .اما وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک
در صحبتهای خود جسته و گریخته به آمارهای
صادرات و واردات تا پایان بهمن ماه اشاره داشتند.
رئیس کنفدراسیون صادرات نیز با تکیه بر آنچه از
سوی متولیان تجارت خارجی کشور اعالم شده،
ضمن اشاره به  ۴۰میلیارد دالر صادرات و /۵
 ۳۸میلیارد دالر واردات تا پایان بهمن ماه ،عنوان
کرد که براساس این آمار ،تراز تجاری نیز یک
و نیم میلیارد دالر مثبت است .بخش دیگری از
صحبتهای الهوتی به مشکالت صادرات در سال
 ۹۷اختصاص داشت که تحریم های آمریکا ،تعهد
ارزی ،سطحبندی صادرکنندگان و افزایش دو تا سه
برابری نرخ ارز از مهمترین آنها بود .به گفته او،
هم اکنون سطح بندی صادرات و بازگشت ارز در
مدت سه ماه در کنار الزام به عرضه ارز در سامانه
نیما ،بخشی از نگرانی فعاالن اقتصادی و به ویژه
صادرکنندگان است .البته الهوتی به رایزنیهای
بخشخصوصی با دولتمردان برای حل مشکالت
هم اشاره کرد و گفت :بهواسطه همین رایزنیها،
بخشی از مشکالت بخشنامهای نیز مرتفع شده و
بخشی دیگر مسکوت مانده که کماکان به دنبال
رفع آن هستیم .او اظهار کرد :سیاست ارزی در
مدیریت واردات و صادرات باید با نظر فعاالن
اقتصادی تدوین شود و دولت اگر این موضوع را
سرلوحه کار خود در سال  ۹۸قرار دهد ،بسیاری
از مشکالت به وجود نخواهد آمد و اقتصاد بهتر
مدیریت خواهد شد.
نرخ غیرواقعی پایه صادراتی

پس از آنکه تعهد ارزی برای صادرکنندگان الزامی
شد ،بخشخصوصی نسبت به غیرواقعی بودن نرخ
پایه صادراتی کاالها معترض شد .نرخی که در یک
کمیته پنج نفره تعیین میشود و بخشخصوصی با
در اختیار داشتن یک کرسی ،در این کمیته حضور
دارد .اما به گفته الهوتی تصمیمگیر نهایی در این
باره گمرک است .البته نرخ پایه صادراتی پیش از
مطرح شدن تعهد ارزی ،چندان مورد اهمیت نبود.
اما به دلیل اینکه صادرکنندگان براساس همین نرخ
ملزم به بازگرداندن ارز هستند ،واقعی شدن نرخ
پایه صادراتی به بحثی جدی بدل شد .تا جایی که
گمرک نیز در اواسط آبان ماه تصمیم گرفت این
نرخ را تغییر دهد .اما الهوتی همچنان معتقد است
که بخشی از مسائلی که درباره میزان بازگشت ارز
صادراتی مطرح میشود متاثر از غیرواقعی بودن
نرخ پایه صادراتی است .بنابراین قیمتها باید در
این بخش واقعی باشد تا اگر صادرکننده یک دالر
صادر کرد ،بابت آن  ۱ /۵دالر تعهد نسپارد .در
صورت عدم اصالح این نرخ ،دیگر نمیتوان انتظار
داشت ارز صادراتی با اعداد و ارقام پیشبینیشده از
سوی دولت به کشور برگردد.
عرضه ارز در سامانه نیما

الهوتی درخصوص عرضه ارز در سامانه نیما نیز
توضیحاتی را ارائه کرد و گفت :بخشی از کاالهای
صادراتی کامال از مواد اولیه یارانهای استفاده
میکنند که بازگشت ارز صادراتی آنها نیز باید به
دقت رصد شود؛ اما نمیتوان انتظار داشت ارز آن
دسته از کاالهای صادراتی که صادرکننده آنها را با
نرخ بازار آزاد خریده ،با نرخ نیمایی و کمتر از قیمت
اصلی به سامانه بازگردد .البته دولتاختیار تعیین
قیمت را در سامانه نیما کامال به صادرکننده سپرده
است؛ اما با توجه به اینکه پتروشیمیها عرضهکننده
ارز ارزان در سامانه هستند ،نمیتوان خریداری
برای ارز صادراتی به نرخی باالتر از نرخ متوسط
نیما پیدا کرد .آماری که از سوی بانک مرکزیاعالم
شده نشان میدهد  ۲میلیارد دالر ارز صادراتی در
سامانه نیما با نرخ درخواستی صادرکننده معامله
شده است .در مجموع نیز  ۱۲میلیارد دالر ارز
به سامانه نیما برگشته است که ۱۰میلیارد دالر
آن مربوط به پتروشیمیها و فلزات رنگین است.
بخشی از صادرکنندگان کاالهایی را به نام خود
وارد کردهاند که میزان بازگشت ارز آنها بررسی
نشده است .پیشبینی الهوتی از سهم این بخش،
 ۵درصد است و عنوان میکند که نهایتا  ۳۵درصد
ارز صادراتی بازگشته است .دلیل تاخیر در بازگشت
 ۶۵درصد باقیمانده ارز صادراتی نیز به دو مساله
نرخ غیرواقعی پایه صادراتی و محدودیتهای
ثبتسفارش کاال برمیگردد .در ماههای اخیر
شرایط ویژهای برای واردکنندگان وضع شد .سقف
و سابقه واردات بهعنوان مبنا قرار گرفت و همین
مساله عدم برگشت ارز به میزان مورد انتظار را به
دنبال داشت .چراکه یکی از روشهای کاربردی که
صادرکنندگان کاالهای با پایه غیرنفتی میتوانند
از آن استفاده کنند ،واگذاری ارز صادراتی به
واردکنندگان و واردات صادرکنندگان است .بنابراین
به اعتقاد فعاالن اقتصادی ،اگر این دو مورد
دچار مشکل شود ،ورود ارز نیز با مشکل مواجه
میشود .البته این مساله تا حدی مرتفع شده و
کمیتهای متشکل از نمایندگان بخشخصوصی
و دولتی درحال رصد مشکالت واردات در مقابل
صادرات هستند .بهنظر میرسد تسهیل در فرآیند
ثبتسفارش و رفع موانع این شیوه ،بازگشت ارز
صادراتی را نیز تسریع کند .الهوتی در بخش دیگر
صحبتهای خود به این مساله نیز اشاره کرد که
بسیاری از کاالهای صادراتی ما نیازمند واردات
مواد اولیه هستند .اما با توجه به محدودیتهایی
که در ثبتسفارش اعمال شد ،آنها نتوانستند مواد
اولیه را وارد کنند و کاالهای خود را به بازارهای
صادراتی برسانند .اما در حال حاضر محدویتهایی
که وجود داشت برداشته شده است.
تا یک ماه قبل عمال امکان استفاده از برخی
روشها برای بازگشت ارز صادراتی وجود نداشت،
ولی اکنون امکان آن فراهم شده و بهنظر میرسد
بازگشت ارز صادراتی متعادلتر شود .او درخصوص
نرخ ارز در بازار آزاد نیز چنین گفت :قیمت دالر
که اکنون در بازار آزاد به چشم میخورد واقعی و
اقتصادی نیست و در عین حال بازار نشان داد در
معامالت و خرید و فروشها ،کشش نرخ باالتر از
١٠هزار تومان ندارد.

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوائی پریا گشت اوز

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوائی پریا گشت اوز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 740
و شناسه ملی  10530115180به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/11/10که
بموجب نامه شماره  66339مورد تایید سازمان محترم هواپیمایی کشوری قرار گرفته است تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :
آدرس شرکت به استان فارس  ،شهرستان الرستان  ،بخش اوز  ،شهر اوز ،بخشداری  ،کوچه  2امام خمینی[1
ابوذر غفاری]  ،کوچه (بعثت)  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7433179415تغییر یافت .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
شناسه آگهی410380 :
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الرستان

ص

روز ملی راهیان نور

راهیان نور نامی است برای گروه بزرگی از کاروان های
سیاحتی  -مذهبی در ایران که به بازدید از مناطق جنگی
بازمانده از جنگ ایران و عراق در غرب و جنوب غربی این
کشور میپردازند .بیشتر این کاروانها همزمان با تعطیالت
نوروزی و نیز تعطیالت تابستانی ،برای مناطق غرب کشور،
فعال میشوند و مناطق مرزی استان خوزستان به ویژه منطقه
شلمچه از مقصدهای پرطرفدار این گروههاست .همچنین به
سمت یادمان شهدای شوش نیز سفر میکنند.
این حرکت نوعی از گردشگری جنگ در ایران محسوب
میشود .بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سازمان
دهنده و متولی اصلی اردوهای سراسری «راهیان نور» است که

هر ساله گروههایی از مردم مناطق مختلف ایران را برای بازدید
از مناطق جنگی غرب و جنوب غربی این کشور ،به استانهای
هممرز با عراق میبرد.
حرکت کاروان راهیان نور از سال  ۱۳۷۶آغاز شده است .این
حرکت بعد از پایان جنگ ایران و عراق ،توسط گروه های مردمی
خود جوش متشکل از رزمندگان شکل گرفت که در ایامی خاص
نظیر عید نوروز ،ایام محرم و ...کارونهایی را برای بازدید از
مناطق جنگی سامان میدادند و محلهایی نظیر یادمانهای
فعلی شلمچه ،اروند کنار و فتح المبین مورد بازدید این کاروانها
قرار میگرفت .این روند تا سال  ۱۳۷۶ادامه پیدا کرد.
در سال  ۱۳۷۷بسیج دانشجویی از ظرفیتهای اردوهای راهیان

نور استفاده کرد و اعزام کاروانهای دانشجویی شروع شد .سپس
بسیج محالت نیز شروع به اعزام کاروانهایی نمودند.
سفر سیدعلی خامنهای در تاریخ  ۸/۱/۱۳۷۸به یادمان شلمچه
و حضور در میان زائران راهیان نور سبب توجه بیشتر به
این اردوهای سیاحتی زیارتی شد .در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۸
دستورالعملی مبنی بر تشکیل ستاد هماهنگی راهیان نور
با مسئولیت و ریاست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس از سوی ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ گردید در این
دستورالعمل به  ۲۱محل جهت بازدید کاروانهای راهیان نور
اشاره شدهاست.
در سال  ۱۳۸۴و با ابالغ سیدعلی خامنهای ،ستاد مرکزی راهیان
نور در قالب اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس مأموریت خود را از سر گرفت .به همین منظور ستاد
مرکزی راهیان نور با هدف ساماندهی به وضعیت راهیان نور
در سال  ۱۳۸۳ذیل ساختار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای
دفاع مقدس تعریف و در سال  ۱۳۸۴ستاد مرکزی راهیان نور
تأسیس شد.
همچنین اردوهای راهیان نور از سال  ۱۳۹۰در قالب محتوای
آموزشی وارد مدارس کشور شود و به عنوان دوره عملی درس
آمادگی دفاعی دبیرستان قرار گیرد.
روز ملی راهیان نور
روز  ۲۰اسفند ماه به مناسبت نخستین حضور سیدعلی خامنهای
در راهیان نور به «روز ملی راهیان نور» نامگذاری شدهاست

سالروز تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،برای سامان
دادن بیشتر به امور شهدا و خانواده های آنان،
با فرمان امام (قدس سره) بنیاد شهید آغاز به
کار کرد که با آغاز جنگ تحمیلی و بیشتر
شدن تعداد شهیدان ،وظیفه و تکلیف بنیاد
شهید سنگین تر شد.
بنیاد شهید در  ۲۲اسفند  ،۱۳۵۸به فرمان امام
(قدس سره) تأسیس شده و دارای شخصیت
حقوقی و استقالل مالی و اداری است و امور
آن طبق مقررات و قوانین مربوط به نهادهای
عمومی غیردولتی و در چارچوب اساسنامه
مصوبه و آیین نامه های مربوط زیر نظر رییس
جمهور و نظارت عالیه مقام معظم رهبری
اداره می شود .احیا ،حفظ و ترویج فرهنگ
ایثار و شهادت طلبی ،زنده نگه داشتن یاد
شهیدان و حفظ آثار آنان ،تجلیل و تکریم از
خانواده های معظم شهیدان ،جدیت در امور
فرهنگی خانواده های شاهد ،خوداتکایی و
قانونمند کردن ارائه خدمات به آنان و بسیج
امکانات نظام به منظور پراکندن عطر ملکوتی
شهادت در جامعه ،محور فعالیت های این
نهاد مقدس است .البته سابقه اولیه این نهاد
به دوران آغاز قیام امام (قدس سره) به سال
 ،۱۳۴۲بازمی گردد .بعد از قیام خونین پانزده
خرداد  ۱۳۴۲گروهی از روحانیون انقالبی و
مبارز و افراد نیکوکار به دستور امام (قدس
سره) مأموریت یافتند تا به خانواده های شهدا
رسیدگی کنند که این کار در طول سال های
مقاومت و مبارزه ادامه یافت و در سال های
 ،۵۷-۱۳۵۶دامنه وسیع تری پیدا کرد .بعد
از پیروزی انقالب ،برای سامان دادن بیشتر
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به امور شهدا و خانواده های آنان ،با فرمان امام
(قدس سره) بنیاد آغاز به کار کرد که با آغاز
جنگ تحمیلی و بیشتر شدن تعداد شهیدان،
وظیفه و تکلیف بنیاد شهید سنگین تر شد.
وظایف

بنیاد شهید عالوه بر وظایف خود ،یک نهاد
هدایتگر ،سیاستگذار ،برنامه ریز و نظارت کننده
است که وظیفه دارد تمام امکانات نظام و جامعه
اسالمی را در جهت تحقق اهداف خود بسیج
کند .بنابراین می توان وظایف آن را از سه جنبه،
شهادت ،شهید و خانواده شهید مورد بحث و
بررسی قرار داد.
الف -شهادت

 -۱برنامه ریزی و تالش به منظور تبیین مفهوم
و فلسفه جهاد ،شهادت و ایثار ،احیا ،حفظ و
ترویج فرهنگ و روحیه شهادت طلبی و جهاد
و آکندن فضای جامعه از عطر شهادت به عنوان
واالترین ارزش الهی از طریق :بسیج کلیه
امکانات به ویژه نهادهای فرهنگی ،اجتماعی،
هنری ،آموزشی و وسایل ارتباط جمعی.
 -۲شناسایی و ترویج عوامل رشد و توسعه
فرهنگ شهادت طلبی.
 -۳کشف و شناسایی عوامل بازدارنده و مخرب
فرهنگ شهادت و ایثارگری و مشارکت در
امحای آن ها.
ب -شهید

برنامه ریزی و تالش برای تجلیل و تکریم
شهیدان و زنده نگهداشتن یاد و خاطره آنان
از طریق:
 -۱برگزاری مراسم یادبود و سالگرد شهدا ،با
الهام از مکتب عاشورای حسینی و با استفاده از

بهار فصل رویش سبزهها و شکوفه هاست.
بهار یادآور انتظار پائیز است.بهار نتیجه
رنج زمستان و مقدمه محصول تابستان است.
بهار را همه دوست دارند ،چون کوه و دشت
را ردای سبزی بر تن میکند .شاخههای
عریان درخت را میپوشاند.بهار نوعی معاد
است ،حیات دوباره ،پایان مرگ ،حشر بعد
از مرگ و بهار آغاز تحول است در طبیعت.
بهار ممکن است در هر چیزی باشد .بهار
قرآن ماه رمضان است.بهار اسالم ،بعثت
نبی مکرم اسالم است.بهار انقالب ما هم دهه
فجر است.
بهار آرامش و شادی به همراه میآورد.بهار
در یک جمله یعنی بهار.
بعضیها اسم دخترشان را بهار میگذارند،
چون چهرهاش زیباست.

اعیاد و مناسبت های ملی و مذهبی.
 -۲حفظ قداست و نگهداری شایسته گلزار شهدا
و محور قرار دادن این مرکز در برگزاری مراسم
رسمی و مردمی با مشارکت مردم و نهادها و
نامگذاری معابر و میادین و مراکز فرهنگی،
اجتماعی و اماکن عمومی و ملی به نام شهدا
و نصب یادمان های گوناگون شهید و شهادت.
 -۳تعمیق یاد و خاطره شهدا در عرصه فرهنگ
و ادبیات و هنر و تاریخ.
 -۴جمع آوری و نگهداری و معرفی آثار فرهنگی،
ادبی ،هنری ،وصایا و دیگر آثار شهدا.
 -۵تشویق و ترغیب و حمایت از اندیشمندان،
ادبا و نویسندگان و هنرمندان و معرفی ویژگی
ها و فضایل اسوه های شهادت و ایثار.
ج -خانواده های شاهد
برنامه ریزی و تالش برای رشد و اعتالی مادی و
معنوی خانواده های شاهد در زمینه های:
امور فرهنگی -آموزشی

پیگیری و نظارت امور فرهنگی ،تربیتی و
آموزشی فرزندان شاهد و زمینه سازی رشد
تعالی فکری ،روحی ،اخالقی و تحصیلی آنان به
منظور پذیرش مسؤولیت های جامعه اسالمی و
به دست گرفتن امور جامعه از طریق:
تهذیب و کسب معنویت و ارتقای معرفت دینیو بهره ور کردن استعدادها.
نظارت در جهت ایجاد تسهیالت الزم برایارتقای علمی ،تحقیقی ،آموزشی و مهارت های
فکری و تخصصی و پرورش جسمی فرزندان
شاهد در تمام مراحل و مقاطع تحصیلی به
بهترین وجه با همکاری مراجع ذیربط.
تقویت روحیه خدمت به اسالم ناب در خانوادههای شاهد.

بعضیها سفرهاشان را در بهار تنظیم
میکنند ،چون همه جا زیباست.بعضیها
در بهار زندگی خود را آغاز میکنند،
چون آغاز شکوفائی طبیعت است .بعضیها
قرآن را فقط در ماه مبارک رمضان ختم
میکنند ،چون بهار قرآن است.بعضیها ایام
دهه فجر را جشن میگیرند ،چون بهار
آزادی است.بعضیها از بهار درس زندگی
میگیرند ،چون پس از مرگ ،زنده شده
است.بعضیها بهار را دوست دارند ،چون
کاسبی آنها روبراه میشود .بعضیها از بهار
بدشان می آید ،چون تعطیلی آنها زیاد است.
بعضیها در بهار بیشتر خدا را میشناسند،
چون موسم پیدایش انواع گلهاست.بعضیها
هم بی خیال بهار هستند ،چون بی خیال دنیا
هستند.خالصه هر کسی بهار را به گونهای
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امور معیشتی و رفاهی

تالش در جهت خوداتکایی اقتصادی و تأمین
اجتماعی و رفاهی خانواده های شاهد از قبیل
فراهم سازی تسهیالت و ارائه حمایت هایالزم و آموزش های تخصصی ،فنی و حرفه ای
جهت ایجاد اشتغال مفید با همکاری مراجع
ذیربط.
تأمین و پرداخت حقوق ،مستمری و مزایایخانواده های شاهد واجد شرایط در چارچوب
ضوابط مربوط.
تأمین مسکن همسر و فرزندان تحت پوشش
فاقد مسکن یا دارای مسکن نامناسب با کمک
خانواده شاهد و مراجع ذیربط.
تأمین خدمات درمانی همسر ،فرزندانو والدین شاهد تحت پوشش ،با همکاری
دستگاه های ذیربط.
ارائه خدمات و تسهیالت در زمینه ازدواجفرزندان و همسران شاهد.
انجام اقدامات ممکن در جهت ارائه خدماتو مساعدت های ضروری به والدین شاهد.

میبیند که میبیند« .بهار» جشن طبیعت است
طبیعت زیبایی که آدمی را مسحور میکند به
طوری که از سخن گفتن بازمانده و حرف
هایش ناگفته در ژرفای جانش باقی میماند.
«بهار» دمیدن روح حیات در کالبد طبیعت
و فروردین فصل جریان خون است در
شاهرگ هستی ،سال به پایان خود نزدیک
میشود ،روزها ،ماهها در پی هم می گذرند
و سالها از راه میرسند و این قصه که نامش
زندگی است ،همچنان ادامه دارد.
طبیعت پس از گذران دورهای سرد و
بیمحصول ،با آغاز بهار زنده شده و در واقع
آفریده میشود پس انسان هم باید به عنوان
یکی از مخلوقات الهی به همراه طبیعت به
رستاخیز برخیزد.

همیشه بهاری با شیم.

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311011000943مورخه  97/7/23هيأت اول /موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيدمحمدحسين آيتاللهي فرزند سيدعبدالعلي بشماره
شناسنامه  736صادره از الر در قسمتي از ششدانگ يك باب ورزشگاه شهيد چمران به عنوان متولي
موقوفه حسينيه اعظم الر به مساحت  2357/65متر مربع تحت پالك فرعي از  3863اصلي مفروزي و
مجزا شده از پالك  3863اصلي قطعه  2واقع در بخش  18فارس الر خريداري از مالك رسمي آقاي
محمود معتمدي محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ
رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر
خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/12/21 :
تاريخ انتشار نوبت اول1397/12/06 :
م/الف902/
شمسعلي اسكندري -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان
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آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  97/11/17 -139760311235000668هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اصغر آهني فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه  9806صادره از گراش
در ششدانگ يك باب خانه به مساحت  159/43مترمربع پالك فرعي  12103از اصلي 10827مفروز
و مجزي شده از پالك  327فرعي از 10827اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش
خريداري معالواسطه از مالك رسمي رحمتاله اسدي الري محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/12/21 :
تاريخ انتشار نوبت اول1397/12/06 :
م/الف236/
هدايتاله رحيمي درازي -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
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نوروز از دیدگاه اسالم و تشیع

از برگزاری آیینهای نوروز در زمان امویان
نشانهای در دست نیست و در زمان عباسیان
نیز به نظر میرسد که خلفا گاهی برای
پذیرش هدایای مردمی ،از نوروز استقبال
میکردهاند .با روی کار آمدن سلسلههای
سامانیان و آل بویه ،جشن نوروز با گستردگی
بیشتری برگزار شد.
در دوران سلجوقیان ،به دستور جاللالدین
ملکشاه سلجوقی تعدادی از ستاره شناسان
ایرانی از جمله خیام برای بهترسازی گاهشمار
ایرانی گرد هم آمدند .این گروه ،نوروز را در
یکم بهار (ورود آفتاب به برج حمل) قرار دادند
و جایگاه آن را ثابت نمودند .بر اساس این
گاهشمار که به تقویم جاللی معروف شد،
برای ثابت ماندن نوروز در آغاز بهار ،مقرر شد
که حدودا ً هر چهار سال یکبار (گاهی هر پنج
سال یک بار) ،تعداد روزهای سال را بهجای
 ۳۶۵روز برابر با  ۳۶۶روز در نظر بگیرند .این
گاهشمار از سال  ۳۹۲هجری آغاز شد.
نوروز در دوران صفویان نیز برگزار میشد.
در سال  ۱۵۹۷میالدی ،شاه عباس صفوی
مراسم نوروز را در عمارت نقش جهان اصفهان
برگزار نمود و این شهر را پایتخت همیشگی
ایران اعالم نمود.
در اسالم و به ویژة آیین تشیع به نوروز به
عنوان روزی خجسته نگاه شدهاست و بر
گرامی داشتن آن تأکید شدهاست .از دیدگاه
شیعه ،نوروز روز ظهور امام زمان است .در
حدیثی از امام صادق آمدهاست:
«روز نوروز همان روزی است که خداوند در
آن از بندگانش پیمان گرفت که او را پرستش
کنند و هیچ چیزی را شریک او ندانند و این
که به پیامبران و اولیایش ایمان بیاورند و آن
نخستین روزی است که خورشید در آن طلوع
کرده ،و بادهای باردار کننده در آن وزیدهاست
و گلها و شکوفههای زمین آفریده شدهاست .و
آن روزیست که کشتی نوح(ع) به کوه جودی
قرار گرفت .و آن روزی است که در آن قومی
که از ترس مرگ از خانههای خود بیرون
آمدند و آنها هزارها نفر بودند پس خداوند
آنها را بمیراند و سپس آنها را در این روز
زنده کرد .و آن روزیست که جبرئیل بر پیامبر
(ص) فرود آمد .و آن همان روزیست که
ابراهیم(ع) بتهای قوم خود را شکست .و آن
همان روزیست که پیغمبر خدا ،امیرالمومنین
علی(ع) را بر دوش خود سوار کرد تا بتهای
قریش را از باالی خانه خدا به پائین انداخت و
آنها را خرد کرد»...
نوروز در روایات اسالمی

 -1پيامبرصلى اهلل عليه وآله « :اگر مىتوانيد
هر روز را نوروز كنيد؛ يعنى در راه خدا به
يكديگر هديه بدهيد و با يكديگر پيوند داشته
باشيد».
 -2امام علىعليه السالم « :هر روزى كه درآن
خداوند نافرمانى نشود ،عيد است».
 -3امام صادقعليه السالم« :هر روز ما نوروز
است».
 -4امام صادقعليه السالم « :نوروز ،روزى
است كه قائم ما اهل بيت در آن ظهور
مىكند».
 -5امام صادقعليه السالم« :هرگاه نوروز
فرار رسيد ،غسل كن و پاكيزهترين
لباسهايت را بپوش».
 -6امام صادقعليه السالم «:هيچ

نوروزىنيست مگر آنكه ما در آن روز منتظر
محمدصلى اهلل عليه وآله )
فرج (ظهور قائم آل ّ
هستيم؛ چرا كه نوروز از روزهاى ما و شيعيان
ما است».
در کیهانشناسی نوشتة زکریا قزوینی ،روایتی
از پیامبر اسالم ،آمدهاست که با استناد به قول
عبدالصمد بن علی که از قول پدربزرگش،
عبداهلل بن عباس آن را نقل کردهاست ،جامی
سیمین محتوی شیرینی به پیامبر هدیه شد.
پیامبر پرسید «این چیست؟» پاسخ دادند
«اینها شیرینی نوروز است».
وی گفت «نوروز چیست؟» پاسخ دادند «این
عیدی بزرگ برای ایرانیان است ».گفت «این
روزی است که در آن خدا سپاه را دوباره زنده
کرد ».پرسیدند «کدام سپاه ،ای پیامبر خدا؟»
پاسخ داد «سپاه کسانی که از اقامتگاههای
خود از ترس مرگ بیرون آمدند و هزاران
بودند و خدا به آنان گفت ،بمیرید و بعد آنان
را آن روز زنده کرد و روانهایشان را به آنان
بازگردانید و به آسمان فرمان داد که بارانی بر
آنان ببارد ،از این روست که مردمان این رسم
را دارند که در این روز آب میپاشند ».سپس
مقداری از آن شیرینی را خورد و محتوای جام
را میان اصحاب خود تقسیم کرد .این روایت را
ابوریحان بیرونی نیز در آثار الباقیه آوردهاست.
[نخستین انسان و نخستین شهریار -ص
]۴۸۲
نوروز در دوران معاصر

نوروز به عنوان یک میراث فرهنگی در دوران
معاصر همواره مورد توجه مردم قرار داشته
و هر ساله برگزار میشود .البته برگزاری
جشن نوروز به صورت آشکار در برخی از
کشورها توسط برخی حکومتها برای مدت
زمانی ممنوع بودهاست .حکومت شوروی
برگزاری جشن نوروز را در برخی از کشورهای
آسیای میانه مانند ترکمنستان ،قرقیزستان و
تاجیکستان ممنوع کرده بود و این ممنوعیت
تا زمان میخائیل گورباچف ادامه داشت .با
این وجود ،مردم این مناطق نوروز را بهگونة
پنهانی و یا در روستاها جشن میگرفتهاند.
همچنین برخی از مردم این مناطق برای
جلب موافقت مقامات محلی نام دیگری بر
روی نوروز میگذاشتند؛ بهطور مثال در
تاجیکستان ،مردم با اطالق جشن الله یا
جشن  ۸مارس سعی میکردند که آیینهای
نوروز را بی مخالفت مقامات دولتی به جای
آورند.همچنین در افغانستان ،در دوران
حکومت طالبان ،برگزاری جشن نوروز ممنوع
بود و این حکومت تنها تقویم هجری قمری را
به رسمیت میشناخت.

محمدرضافاریابی

آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

آقای محمد اميري فرزند سردار به شرح درخواستي كه به کالسه  97/513این شورا ثبت گرديده
درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم احمد اميري فرزند
سردار به شناسنامه  974602صادره از ايران در تاریخ  1397/6/6در اقامتگاه خود روستاي كوره بدرود
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
-1مريم اميري فرزند محمد به ش كد برگه  058276ت ت ( 1361مادر متوفي)
-2محمد اميري فرزند سردار ت ت ( 1378برادر متوفي)
-3گل احمد اميري فرزند سردار به ش شناسايي  96784004ت ت ( 1385برادر متوفي) والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به اين شورا تقدیم دارد
و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه شهري اوز  -مصطفي روزگار م  /الف 913 /
آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

آقای ايرج شجاعي فرزند عبداله به شرح درخواستي كه به این شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم عبداله شجاعي فرزند محمدعلي به شماره ملي
 2511756668صادره از ح  3الرستان در تاریخ  1395/11/7در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه آن مرحوم منحصر است به
-1ايرج شجاعي فرزند عبداله ك م  2511026724ت ت  1357/7/1صادره از ح  3الرستان
-2احمد شجاعي فرزند عبداله ك م  2511812691ت ت  1354/7/10صادره از ح  3الرستان
-3محمد شجاعي فرزند عبداله ك م  6710000028ت ت  1372/6/6صادره از ح  3الرستان
-4علي شجاعي فرزند عبداله ك م  2500279561ت ت  1371/1/5صادره از ح  3الرستان
-5سميه شجاعي فرزند عبداله ك م  2511817901ت ت  1356/1/1صادره از ح  3الرستان
-6امسلمه شجاعي فرزند عبداله ك م  2511845997ت ت  1361/7/1صادره از ح  3الرستان
-7هاجر شجاعي فرزند عبداله ك م  2511027453ت ت  1362/10/1صادره از ح  3الرستان
-8هدي شجاعي فرزند عبداله ك م  2500046699ت ت  1368/1/20صادره از ح  3الرستان
-9مهسا شجاعي فرزند عبداله ك م  2500249311ت ت  1370/2/1صادره از ح  3الرستان فرزندان
متوفي
-10بيبي طالبي فرزند قربانعلي ك م  2511023482ت ت  1336/4/1صادره از ح  3الر همسر متوفي
والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به اين شورا تقدیم دارد
و اال گواهی صادر خواهد شد.
م  /الف 912 /
قاضي شوراي حل اختالف شعبه اول جويم  -محمدجواد فرحبخش
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کاربرد ضرب المثل:
این ضرب المثل در مواردی بکار
میرود که شخص فکر میکند تواناتر
از دیگران است.
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مژگان به هم بزن كه بپاشی جهان من

تم ار

مژگان به هم بزن
كه بپاشی جهان من

تم ار

داستان ضرب المثل:
در زمان های قدیم که خانهها حمام نداشتند ،هر محله
یک حمام عمومی داشت که تمام مردم شهر از آن حمام
عمومی استفاده میکردند .این حمامها سقفهای بلند و
گنبدی داشتند و حوضچهای در وسط حمام که وقتی آب
گرم در آن میریختند ،حمام بخار میکرد و صدا خیلی
خوب در حمام میپیچید.
یک روز صبح زود یک مرد به حمام عمومی رفت و
دید کسی در حمام نیست و حمام خیلی خلوت است.
مرد شروع به آواز خواندن کرد از صدایش که در فضای
حمام میپیچید خیلی خوشش آمد و همینطور که خودش
را میشست با صدای بلند هم آواز میخواند .کمی که
گذشت با خودش گفت :چرا من چنین صدای خوشی
داشتم و از آن استفاده نمیکردم؟ من با این صدای دلنشین
میتوانم از خوانندگان معروف دربار شوم.
مرد بهترین لباسهایش را پوشید و به طرف قصر پادشاه
حرکت کرد .اجازه دیدار حضوری پادشاه را گرفت .او
به اطرافیان پادشاه گفت :من صدای بسیار خوبی دارم
ولی این استعدادم را تا به امروز نتوانسته بودم کشف کنم.
اما امروز آمدهام تا با صدای زیبایم برای پادشاه کمی
آواز بخوانم.
مرد به حضور پادشاه رسید اجازه گرفت و شروع کرد
به آواز خواندن .هنوز لحظه ای نگذشته بود که همه
حاضرین گوشهایشان را گرفتند  .مرد که خودش هم
فهمیده بود صدایش ،آن صدای داخل حمام نیست
سکوت کرد پادشاه گفت :ما را مسخره کردی؟ این صدا
قابل تحمل نیست چه برسد دلنشین.
مرد ترسید و گفت :اگر اجازه بدهید یک خمره بزرگ
را تا نصفه آب کنند و برای من بیاورند تا صدای واقعی
مرا بشنوید .پادشاه دستور داد تا خمرهای بزرگ را تا
نصفه آب کنند و برای مرد بیاورند .خمره را که آوردند،
مرد سرش را در خمره فرو کرد و شروع کرد به آواز
خواندن .کمی که خواند خودش احساس کرد که
صدایش آنچه توقعاش را داشته نیست .مرد با ناامیدی
سرش را از خمره درآورد و حاکم که احساس کرد مرد
آنها را مسخره میکند دستور داد تا نگهبانان ترکه چوبی
بیاورند و در خمره بیندازند و آنقدر این ترکه را خیس
کنند و مرد را کتک بزنند تا آب خمره تمام شود.
نگهبانان ترکهها را در خمره میبردند ،تر میکردند و به
تن و بدن مرد میزدند .با هر ضربهای که مرد میخورد
میگفت :خدا رو شکر پادشاه که میدید با هر ضربه مرد
آوازه خوان یکبار خدا را شکر میکند ،از مرد پرسید:
مرد حسابی تو در قبال کار اشتباهی که کردی ترکه
میخوری ،پس چرا خدا را شکر میکنی؟
مرد گفت :خدا را شکر میکنم که اینجا و در خمره
نصفه آب خواندم .من میخواستم از شما بخواهم به
حمام بیایید تا در آنجا برای شما برنامه اجرا کنم .اگر
آنجا میآمدید و چنین دستوری را تا تمام شدن آب
خزینهی حمام صادر میکردید ،من زیر ضربات ترکهها
میمردم.
پادشاه از جواب هوشمندان ه مرد خوشش آمد و از
مجازات مرد چشم پوشی کرد.
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ریشه ضرب المثل
«آواز خر در چمن»

نفس
انسان شروع شد ش با اجازه ات

رد رگ دواند شور و حرارت گدا زه ات

انمت لطیف و رنم و مالیم هب دل رسید

چش
م ااظتنر دیدن تو جای اتزه ات

مش
آدم هچ زود تری ات شد هب یک ن گاه

نخ
حوا خرید دشت ست از مغازه ات

مج
با اکش اهی لیلی و نون ردست شد

ن
با ر ج و ردد و زحمت بسیار سازه ات

نم
نفرت حسود بود و ی خواست دیدنت
بی
اق ل خواست رد بشود از جنازه ات

كوبی زمین من به سر آسمان من

اما خدا تو را هک بپاشی ز هم نخواست

از هرم خود گداخته زیر زبان من

گاهی اگرهچ بارش سنگ است کار تو

درمان نخواستم ز تو من درد خواستم
یك درد ماندگار! بالیت به جان من

شیرت هب گوهش ای و هب یک گوهش آزه ات

آه ای طبیب درد فروش ِجوان ِمن

رتسی ندا رد عاشقت از انتفاهض ات

كاین شهر از تو می شنود داستان من

حتی خدا نفس نکشد بی اجازه ات

می سوزم از تبی كه دماسنج عشق را
تشخیص درد من به دل خود حواله كن
نبض مرا بگیر و ببر نام خویش را
تا خون بدل به باده شود در رگان من
گفتی :غریب شهر منی این چه غربت است
خاكستری است شهر من آری و من در آن
آن مجمری كه آتش زرتشت از آن من
زین پیش اگر كه نصف جهان بود بعد از این
با تو شود تمام جهان اصفهان من
حسین منزوی

هس
انسان اداهم دارد و تی کنار او
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ی
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خانه ای باش ضد زلزله
می دانی زلزله بیرونی با همه بدی هایش تنها یک خوبی دارد و آن اینکه دیگران هم باخبر می شوند
که زلزله آمده است.
اخبار اعالمش می کند ،خبرنگارها گزارشش می دهند،روزنامه ها می نویسند ،مردم به یاریت می آیند
و تو می توانی دردت را داد بزنی و عزایت را فریاد کنی و دست و پای شکسته و خانه ویرانت را نشان
دهی و کمک بخواهی.
و همه می فهمند که آنچه پیش آمده فاجعه ای هولناک است و بالیی جانگذار.
زلزله درونی اما واقعه ای سخت تر است.
هیچ دستگاه زلزله سنجی لرزش های تنت را و شکستگی قلبت را به جایی مخابره نمی کند.
تو فرو می ریزی روی خودت ،ستون های باورت می شکند ،امید و آرزویت ترک بر می دارد ،سقف
اعتماد و ایمانت می افتد.
تو زیر آواز می مانی ،یک روز،دو روز،سه روز ،یک هفته،یک ماه ...نه،همه عمر...
و هیچ کس نمی فهمد که توزخمی شده ای ،نه؛ که تو مرده ای!
هیچ روزنامه ای برای فاجعه تو تیتری نخواهد زد و نبودنت را کسی به کسی تسلیت نخواهد گفت.
تو نمی توانی به کسی بگویی که باز کم دانی کردی و باز رفتی و روی گسل زلزله خیز ،خانه ساختی؛
نمی توانی بگویی باز با بساز بندازهای آن وحال و لحظه و لذت معامله کردی و آنقدر تنها بودی و
دلتنگ که با اولین لبخند رفتی و ساکن مسکن مهری شدی که از پایه بی اساس بود و پوشالی و ارزان
و لرزان...
تویی و زلزله و تنهایی و آوار و ویرانی...
می دانی همیشه آمار قربانیان این زلزله بیشتر از آن زلزله های دیگر است.
اما کجاست اداره آماری که خانه به خانه برود و گزارش از قلب شکسته بنویسد و روح زخمی و مسکن
مهر ویران؟
باید خودت را برای چنین زلزله ای مقاوم کنی،می فهمی چه می گویم؟
خانه ای باش ضد زلزله از درون ،نگذار فرو بریزی...

عرفان نظرآهاری

س شفی
ع
کن
خاطره ای از ا تاد ی کد ی
نزدیکی های عید بود ،من تازه معلم شده بودم و
اولین حقوقم را هم گرفته بودم ،صبح بود ،رفتم آب
انبار تا برای شستن ظروف صبحانه آب بیاورم.
از پله ها باال می آمدم که صدای خفیف هق هق
گریه مردانه ای را شنیدم ،از هر پله ای که باال می
آمدم صدا را بلندتر می شنیدم( ...استادکدکنی حاال
خودش هم گریه می کند و تعریف میکند)...
پدرم بود ،مادر هم او را آرام می کرد ،می گفت :آقا!
خدا بزرگ است ،خدا نمیگذارد ما پیش بچه ها کوچک
شویم! فوقش به بچه ها عیدی نمی دهیم!...
اما پدر گفت :خانم! نوه های ما ،در تهران بزرگ
شده اند و از ما انتظار دارند ،نباید فکر کنند که ما. ...
حاال دیگر ماجرا روشن تر از این بود که بخواهم دلیل گریه های پدر را از مادرم بپرسم ،دست کردم توی
جیبم 100 ،تومان بود ،لک پولی که از مدرسه (به عنوان حقوق معلمی) گرفته بودم ،روی گیوه های پدرم
گذاشتم و خم شدم و گیوه های پر از خاکی را که هر روز در زمین زراعی همراه بابا بود بوسیدم.
آن سال ،همه خواهر و برادرام ازتهران آمدند مشهد ،با بچه های قد و نیم قدشان....
پدر به هرکدام از بچه ها و نوه ها  10تومان عیدی داد؛ 10تومان ماند که آن را هم به عنوان عیدی به مادر
داد.
اولین روز بعد از تعطیالت بود ،چهاردهم فروردین ،که رفتم سر الکس.
بعد از الکس ،آقای مدیر با کروات نویی که به خودش آویزان کرده بود گفت که اکرم دارد و باید بروم به
اتاقش؛ رفتم ،بسته ای از کشوی میز خاکستری رنگ کهنه گوشه اتاقش درآورد و به من داد.
گفتم :این چیست؟
گفت« :باز کنید؛ می فهمید».
باز کردم 900 ،تومان پول نقد بود!
گفتم :این برای چیست؟
گفت« :از مرکز آمده است؛ در این چند ماه که شما اینجا بودی بچه ها رشد خوبی داشتند؛ برای همین من
از مرکز خواستم تشویقت کنند».
راستش نمی دانستم که این چه معنی می تواند داشته باشد؟!
فقط در آن موقع ناخودآاگه به آقای مدیر گفتم :این باید  1000تومان باشد ،نه  900تومان!
مدیر گفت :از کجا می دانی؟ کسی به شما چیزی گفته؟
گفتم :نه ،فقط حدس می زنم ،همین.
در هر صورت ،مدیر گفت که از مرکز استعالم میگیرد و خبرش را به من می دهد.
روز بعد ،همین که رفتم اتاق معلمان تا آماده بشوم برای رفتن به الکس ،آقای مدیر خودش را به من
رساند و گفت :من دیروز به محض رفتن شما استعالم کردم ،درست گفتی! هزار تومان بوده نه نهصد تومان!
آن کسی که بسته را آورده صد تومان آن را برداشته بود که خودم رفتم از او گرفتم؛ اما برای دادنش یک شرط
دارم...
گفتم« :چه شرطی؟»
گفت :بگو ببینم ،از کجا این را می دانستی؟!
گفتم :هیچ ،فقط شنیده بودم که خدا ده برابر اکر خیرت را به تو بر می گرداند ،گمان کردم شاید درست باشد
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ابر

یکی بود یکی نبود یک قطره آب بود که
حاال شده بود ابرک .
ابرک قصه ما داشت دوست جدیدش
بارونک را از پشت عینک گردش با دقت
نگاه میکرد بعد از تمام شدن صحبت هاش
گفت :میخواهم برفک را ببینم چطور باید
پیدایش کنم؟ بارونک جواب داد کاری
ندارد از باد با تجربه سوال کن نشانت می
دهد ابرک گفت همان باد مهربان که من
را سوار کرد و به آسمان آورد؟ بارونک
جواب داد بله ،همان باد مهربان را میگویم .
ابرک با صدای بلند باد را صدا زد ،باد با
سرعت زیاد خودش را رساند و گفت:
ابرک ،دوست خوبم کاری داشتی؟ابرک

گفت من دوست دارم بروم به دیدن
برفک ،من را به آنجا می رسانی؟باد گفت
حتما ،سوار شو تا برویم .
باد و ابرک از بارونک خداحافظی کردند،
بارونک که میدانست خانه برفک حسابی
سرد است یک گرمکن به ابرک داد و
گفت :وقتی رسیدی این را بپوش اگر این
را نپوشی تبدیل به برف میشوی ،مواظب
خودت باش! ابرک با یک چشمک از
بارونک تشکر کرد و بعد خدا حافظی کرد
و سوار شد و با سرعت از آنجا دور شدند.
کمی گذشت که ابرک به باد مهربان گفت:
من دارم میلرزم هوا خیلی سرد شده.
باد ،لبخندی زد و گفت :داریم به خانه
برفک نزدیک می شویم ،گرمکن را بپوش،
ابرک خیلی سریع گرمکن را پوشید دقیقا
زمانی که ابرک دکمه آخر گرمکن را
بست باد ترمز گرفت و گفت :همینجاست
میتوانی پیاده بشوی .

گربهای که میومیو بلد نبود
گربه کوچولو تو یه شب
بارانی به دنیا میاد .صبح روز
بعد وقتی از خواب بیدار میشه
مامانش رو پیدا نمی کنه .گربه
کوچولو هر چی تالش می کنه
صحبت کنه نمیتونه ،چون
اون نمی دونه گربه ها چه
جوری صحبت میکنن .تصمیم
می گیره بره و مامانش رو
پیدا کنه .توی راه یه حیوون
بزرگی رو میبینه که داره ماما
می کنه .گربه کوچولو میترسه
و فرار میکنه.
کمی اون طرف تر ،حیوون
کوچکتری رو میبینه که داره

بع بع میکنه .اما گربه کوچولو
هر کاری میکنه نمیتونه بع بع
کنه.
گربه کوچولو ناامید می شه
و به راهش ادامه میده .توی
راه ،پرنده ای رو باالی درخت
میبینه که قار قار می کنه.
قارقاری از اون می پرسه:
گربه کوچولو کجا میری؟
ولی گربه کوچولو جوابی
نمیده و به راهش ادامه میده.
گربه کوچولو که خیلی از
دهکده دور شده بود ،کمی
می ترسه و تصمیم می گیره از
همین راهی که اومده برگرده.

خبردار

مصطفی رحماندوست

غلط ننویسیم

منتفی  /منطفی

این دو کلمه را نباید باهم
اشتباه کرد.
منتفی اسم فاعل «انتفاء».
و به معنای «نیست شونده
،نابود شونده» بیشتر در

ترکیب منتفی شدن یعنی «
دیگر مطرح نبودن ،از میان
برخاستن» به کار می رود.
«موضوع منتفی شد» .
اما منطفی اسم فاعل
«انطفاء» و به معنای
«خاموش» (شنونده) است.
«آتش حسرت و ندامت و

هرچه ابرک به خانه برفک نزدیک تر
میشد هوا سرد و سردتر میشد ،ابرک
زیر لب خدا راشکر کرد به خاطر داشتن
دوستی مثل بارونک که به فکرش بود و
براش گرمکن گذاشت .ابرک حاال رسیده
بود پشت در خانه برفک با یک قطعه یخ به
در خانه برفک کوبید برفک از داخل خانه
سردش صدا زد کیه؟ کی آمده پیش من؟
لطفا لباس گرم بپوشید تا من در را باز کنم.
ابرک گفت سالم من ابرک هستم ،من
لباس گرم تنم هست لطفا در را باز کن من
همسایه قدیمی ات روی زمین هستم ،من
قطره آبم .
برفک تا فهمید چه کسی پشت در هست
فورا در را باز کرد .خوشامد گفت و دعوتش
کرد به خانه ،اما ابرک گفت :ممنون ،باد
منتظر هست تا من ببینمت و برگردم پیش
بارونک .برفک از ابرک پرسید تصمیمت
چیه؟میخواهی باران بشوی یا برف؟

توی راه حیوونی رو می بینه
که هاپ هاپ می کنه و اونو
دنبال میکنه .گربه کوچولو
خیلی می ترسه و به سرعت
فرار میکنه.
گربه کوچولو میره و میره
تا به برکه ای میرسه .میره
کنار برکه تا آب بخوره.
توی آب حیوونی رو میبینه
که خیلی شبیه خودشه .اون
می خواست با دستش اونو
بگیره ولی یکدفعه صدای
میو میویی می شنوه .اون صدا
خیلی شبیه صدای مامان گربه
بود .گربه کوچولو که روشو
برمی گردونه میبینه مامانش
کوچولو
گربه
کنارشه.

خبر خبر خبردار
گل آمده به بازار
یکی ،دو تا ،ن َه ،ده تا
ن َه ده ،ن َه صد ،چه بسیار
به برف و سرما گفته
برو خدانگهدار
خبر خبر شبانه
درخت زده جوانه
دوباره بر سرش بست
شکوفه دانه دانه
به روی شاخه ای ساخت
پرستو آشیانه
خبر خبر خبرهاست
میان باغ ،غوغاست
کدام را بگویم
که هر چه هست ،زیباست
خالصه خبرها:
بهار خوب و زیباست

غرامت آنچنان در جان او
مشتعل گردد که نایره آن
به هیچ آبی جز آب رحمت
منطفی نشود «( .مرصاد
العباد)
منبع :کتاب غلط ننویسیم
نویسنده  :ابوالحسن نجفی

ابرک گفت هنوز تصمیم نگرفته ام بگذار
فکر کنم ابرک که حاال داشت فکر میکرد
با خودش گفت بهتراست از باد مهربان که
خیلی دانا است مشورت بگیرم .
باد دانا در جواب ابرک گفت :هم باران
خوب است هم برف ،هر دو هدیه های
خدا هستند اما به نظر من بچه ها با برف
بیشتر می توانند بازی کنند ،ابرک که بچه
ها را خیلی دوست داشت تصمیم گرفت
برف بشود و بعد رو کرد به برفک و گفت:
من میخواهم برف بشوم .برفک گفت اگر
گرمکنت رادر بیاوری برف میشوی.
ابرک هم گرمکن را داد به باد و گفت:
آهای باد مهربان! این را بده به بارونک و
از او خیلی تشکر کن ،بگو حتما در سفر
بعدی دوباره به دیدنش خواهم رفت .بعد
خودش را آماده کرد تا برف بشود و به
زمین سفر کند تا خوشحالی بچه ها را ببیند.

مامانشو بغل می کنه و شروع
میکنه به میو میو کردن .حاال
دیگه گربه کوچولو میدونه چه
جوری باید صحبت کنه.
گربه کوچولو و مامانش با هم

یک لباس صورتی
در خیالم بافتم
نقشه خورشید را
روی آن انداختم
یک کبوتر ،آن طرف
با پر و بال سفید
آشیانه کرده بود
بر درخت سبز بید
در کنار آن درخت
چشمه بود و رود و سنگ
آن خیال صورتی
شد لباسی رنگ رنگ
رودابه حمزهای

به دهکده برمیگردن و وقتی
آقا گاو و خانم گوسفند و
کالغ قارقاری اونا رو با هم
میبینن خیلی خوشحال میشن
و به گربه کوچولو تبریک
میگن و گربه کوچولو هم با
میو میو جوابشونو میده.

یک لباس رنگ رنگ

اذان صبح

روز

طلوع آفتاب اذان ظهر

غروبآفتاب اذان مغرب

بيست و دوم

4:49

6:05

12:02

18:00

18:17

بيست و سوم

4:48

6:04

12:02

18:01

18:17

تو زندیک و اجابت کننده ،و شنوا و داان ،و عفو کننده و آمرزنده ،و

امام حسن عسکری علیه السالم فرمودند:

ِن َو ُح َّج ٌة َعلی الکافر؛
ِن بَ َر َک ٌة َعلی ُ
ُ
الموم ُ
الموم ِ

مومن برای مومن برکت و برای کافر ،اتمام حجت است.
(تحف العقول ،ص)489

امام جمعه شیراز :طالب و مبلغان تبیین بیانیه گام دوم انقالب
اسالمی را در فعالیتهای تبلیغی قرار دهند

به گزارش میالدالرستان به
نقل از خبرگزاری تسنیم ،
تجمع طالب و روحانیون
مدارس علمیه شیراز با موضوع
بیانیه گام دوم انقالب در
مسجد شهدای مصلی قدیم
نماز جمعه برگزار شد.
آیتاهلل لطفاهلل دژکام،
نماینده ولی فقیه در استان
فارس و امام جمعه شیراز نیز
در این مراسم اعالم حمایت و
همراهی برای پیروی از گام
دوم انقالب اسالمی و پیروی
از مقام معظم رهبری برای به
ثمر رساندن اهداف را یکی از
دالیل مهم برگزاری این تجمع
و گردهمایی دانست و اظهار
داشت :آنچه که حوزه باید در
این راستا انجام دهد ،مسائلی
است که میتوان در چنین
گردهماییهایی مطرح کرد.
وی با بیان اینکه روح حاکم

بر این بیانیه آیات قرآن کریم
و احادیث معصومین(ع)
است ،خاطرنشان کرد:
پشتیبانی آیات قرآن و سخن
معصومین(ع) پیرامون بیانیه
گام دوم انقالب اسالمی یکی
از فعالیتهای مطلوبی است
که حوزویان میتوانند از این
بیانیه انجام دهند.
امام جمعه شیراز ،ایام تبلیغی
پیشرو را فرصت مناسبی
برای طالب و مبلغین برای
تبیین بیانیه گام دوم انقالب
دانست و تصریح کرد :این
چند ماه پیشرو فرصت
مطلوبی است تا با مطالعه
نکات بیانیه و بازگشت آن به
قرآن و حدیث تبیین شود.
وی به تحلیل بیانیه گام دوم
انقالب پرداخت و بیان کرد:
یکی از چالشهای امروز
که مقام معظم رهبری در

بیانیه به آن اشاره کردهاند،
حضور ایران در مرزهای رژیم
صهیونیستی است همچنین
رهبری معظم انقالب نیز
در ادامه به برچیده شدن
آمریکا از غرب آسیا هم اشاره
کردهاند.
حجتاالسالم و المسلمین
احمد عابدی ،مدیر حوزههای
علمیه استان فارس نیز در
ادامه این مراسم ویژگیهای
علمای شیعه را مورد توجه
قرار داد و اظهار داشت :یکی
از شاخصهای علمای قدیم

شیعه مرزبانی است که باید
توجه ویژهای به آن داشته
باشیم.
وی با بیان اینکه تکامل
چهل ساله انقالب اسالمی
به برکت رهنمودهای مقام
معظم رهبری محقق شده
است ،افزود :امیدواریم بتوانیم
به عنوان یک مدرسهای که
منویات امام زمان(عج) و مقام
معظم رهبری در آن رقم
میخورد به عنوان پیشگامان
حضرت گامهای اساسی
برداریم.

دیدار فرمانده و افسران پلیس راهور شهرستان
با فرماندار ویژه الرستان

به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه
الرستان؛ سرهنگ رستمی فرمانده و جمعی از
افسران پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان
با جلیل حسنی معاون استاندار و فرماندار ویژه
الرستان دیدار کردند.
در این دیدار که علی اصغر علی پور معاون
سیاسی فرمانداری نیز حضور داشت؛ حسنی
فرماندار ویژه الرستان در سخنانی ضمن
تقدیر و تشکر از خدمات شبانه روزی پلیس
در سطح شهرستان اظهار داشت :اگر انسانها
در حیطه وظایف خود ،تحلیل درست ،آگاهی
و اشرافیت کامل بر آن موضوع داشته باشند،
قطعا آن اطالعات و آن تحلیل ها پیش بینی را
بهتر و درنهایت پیشگیری را به همراه خواهد
داشت.
وی خاطرنشان کرد :در راستای علمی کردن
وظایف نیروهای پلیس در سطح کشور یکی
از مصادیق اصلی آن اقدامات و فعالیت هایی
است که انجام میشود و در چارچوب مسائل
علمی و تحلیلهای آماری ارزیابی می گردد.
حسنی تصریح کرد :دلسوزی پلیس به خاطر
این است که خدایی نکرده برای مردم در حین
رانندگی اتفاقی نیفتد و در حقیقت علمی
کردن اقدامات نیروهای پلیس ،در راستای
برقراری نظم و امنیت در کشور است.
فرماندار ویژه الرستان با بیان اینکه همیشه
بحث رضایت مورد تاکید بوده است؛ افزود:
رویکرد اجتماعی و علمی کردن اقدامات
راهنمایی و رانندگی موجب روان سازی
خدمات می شود.
حسنی افزود :افراد اندکی هستند که ممکن
است در شهر با موتورسیکلت و یا ماشین
خالف هایی را مرتکب شوند ،که این موضوع
نبایستی مابقی مردمی که قانون را رعایت می
کنند ،تحت تاثیر قرار دهد.

وی با بیان اینکه نباید قانون را نادیده گرفت؛
بیان کرد :نادیده گرفتن قانون در رانندگی
ممکن است آسیب های جدی را در پی
داشته باشد.
حسنی ادامه داد :البته این نیست که رضایت
یعنی قانون اجرا نشود ،پلیس بی تفاوت
شود و راننده متخلف را توقیف نکند و با آن
برخورد ننماید؛ خیر؛ بلکه برخوردهای قانونی
در چارچوب خاصی صورت پذیرد ،البته با
انعطاف و اخالق و رفتاری مناسب این قانون
اجرایی گردد و در کل یک برخورد اقنایی
صورت پذیرد.
معاون استاندار فارس ،اظهار کرد :پلیس اعمال
قانون بکند ،اما برخوردشان یک برخورد خشن
و تند با مردم نباشد که منجر به نارضایتی
مردم گردد.
وی بیان کرد :پلیس باید انعطاف نشان دهد
و قانون را اعمال کند البته این قانون همراه
با تدبیر و با رعایت اخالق انجام شود که اگر
یقینا این مهم اتفاق افتاد درصد نارضایتیها
کمتر خواهد شد.
نماینده عالی دولت در شهرستان الرستان،
اضافه کرد :توجه مردم به قانون در این منطقه
نسبت به دیگر نقاط شهرستان بیشتر است و
این فرهنگ غنی مردم این خطه را می رساند.
وی با بیان اینکه اعمال قانون پلیس همراه با
اخالق محوری و تدبیر و رضایتمندی باشد؛

افزود :با توجه به در پیش بودن ایام نوروز
مسافران زیادی به این شهرستان وارد می
شوند که انشااهلل پلیس با گشت زنی در سطح
شهر مردم و مسافران را راهنمایی تا اتفاقی
برای آنها رخ ندهد تا وضعیت شهرستان
نسبت به سال گذشته بهتر شود.
فرماندار ویژه الرستان در پایان سخنانش
فعالیت های گسترده پلیس را کاری ارزشمند
و پر اجر دانست و گفت :پیشگیری همیشه
بهتر از درمان بوده است و امیدواریم با رعایت
قانون رانندگی امسال نیز شاهد کاهش
چشمگیر تصادفات در مقایسه با سال گذشته
باشیم.
پیش از این نیز سرهنگ رستمی فرماندهی
پلیس راهور شهرستان هم گزارشی از وضعیت
این فرماندهی را ارائه نمود.
وی با بیان اینکه حضور نیروهای پلیس در
شهر باعث دلگرمی مردم و خانواده ها و افرادی
است که قانون و مقررات را رعایت می کنند،
گفت :پلیس با همراهی مردم به دنبال کاهش
تصادفات و تلفات رانندگی است.
فرمانده پلیس راهور شهرستان ادامه داد :اینکه
شاهد کاهش تصادفات در سطح شهر هستیم
بیانگر تالش ها و زحمات شبانه روزی پلیس
است که از آسایش خود چشم می پوشند تا
لبخند را به مردم هدیه کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد الرستان:

مدارس سمای دانشگاه آزاد اسالمی ،یکی از کانونهای مهم
پرورش فکری و علمی نوجوانان و جوانان است

به گزارش میالدالرستان به
نقل از خبرنگار خبرگزاری
آنا ،به منظور بررسی وضعیت
آموزشی ،رفاهی و فرهنگی
دانشآموزان سما ،رئیس
دانشگاه آزاد اسالمی الرستان
به همراه برخی از مسئوالن از
مجموعه سمای این دانشگاه
بازدید کردند.
در این دیدار که جمعی
از دانشآموزان به صورت
نمادین بهعنوان مدیر ،معاونان
و معلمان مدرسه فعالیت
میکردند ،رئیس دانشگاه
آزاد اسالمی واحد الرستان
با حضور در سر کالسهای
مجموعه گفت :امروز تعلیم و
پرورش دانشآموزان و هدایت
فکری آنان به سمت رشتههای
مناسب تحصیلی ،یکی از
اهداف جدی و مهم ماست.
مهدی زارع ،ادامه داد:

همچنان که از نظر اعتقادی
خود را ملزم به فعالیتهای
فرهنگی میدانیم ،وظیفه
داریم برای جذب دانشجو
از بین دانشآموزان مدارس
اهتمام ورزیده و نگرشی
خاص به سمت کیفیسازی و
تعالی سما داشته باشیم.
وی با بیان این موضوع که
مدارس سمای دانشگاه آزاد
اسالمی یکی از کانونهای
مهم پرورش فکری و علمی
نوجوانان و جوانان محسوب
میشود ،اظهار کرد :توجه

به این امر میتواند برای حل
مشکالت اقتصادی دانشگاه
آزاد اسالمی راهگشا باشد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی
واحد الرستان ،متذکر شد:
خدا را شاکریم که مجموعه
سمای دانشگاه آزاد اسالمی
الرستان دارای امکانات
خوب و فضای مناسب بوده
که توجه به این ظرفیتها
میتواند نقطه عطفی در
این
سیاستگذاریهای
مجموعه علمی در دهه پنجم
عمر با برکت خود باشد.

در این دیدار ،معاون واحد
و رئیس سمای دانشگاه
آزاد اسالمی الرستان ،با
ارائه گزارشی از فعالیتهای
انجام شده در این حوزه
عنوان کرد :توانستهایم با
استفاده از تمام ظرفیتهای
موجود ،نام سما و دانشگاه
آزاد اسالمی الرستان را
در استان و حتی کشور
برجسته کنیم.
غالمعباس واحدپور با بیان
این نکته که سما به دنبال
ارتقای فکری ،تعلیم و
تزکیه جوانان کشور است،
خاطرنشان کرد :افتخاراتی
که توسط دانشآموزان و
دانشجویان در زمینههای
مختلف هنری ،آموزشی
و ورزشی حاصل میشود،
نشان از بالندگی و سطح
علمی باالی سما است.

هس
دلسوز و مهربان تی

اهدای نشان ذوالفقار

به فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران
به گزارش ایرنا به نقل از دفتر حفظ و نشر
آثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای،
سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب
اسالمی به دریافت نشان ذوالفقار از سوی
فرمانده معظم کل قوا حضرت آیتاهلل
العظمی خامنهای مفتخر شد.
نشان ذوالفقار پر افتخار ترین نشان
نظامی ایران است که پس از انقالب برای
نخستین بار توسط رهبری به سرلشگر
سلیمانی اعطا می شود.
پیش از این پر افتخار ترین نشان نظامی
ایران فتح بود که سلیمانی سه نمونه از آن
را بر سینه داشت.
قاسم سلیمانی  ۲۰اسفند  ۱۳۳۵در
روستای کوهستانی و دورافتاده قنات ملک
در استان کرمان چشم به جهان گشود.
وی در  ۱۲سالگی ،پس از پایان تحصیالت
دوره ابتدایی ،زادگاه خود را ترک کرد و
مشغول به کار ساختمان در کرمان شد.
با شروع جنگ تحمیلی ،وی راهی جبهه
شد و کمی بعد ،فرمانده بسیجی های
هم والیتی اش شد و سپس لشگری از
بسیجیها تشکیل داد که به لشکر ۴۱
ثاراهلل شهرت یافت.
وی در طول دوران دفاع مقدس ،با لشکر
تحت امر خود در عملیاتهای زیادی از
جمله ،والفجر  ،۸کربالی  ،۴کربالی  ۵و
تک شلمچه حضور موثر داشت.
قاسم سلیمانی اولین بار در آذر  1360در
عملیات مشترک ارتش و سپاه بنام عملیات
ق القدس در غرب سوسنگرد بر اثر
طری 
انفجار گلوله خمپاره از دست راست و شکم
به شدت مصدوم شد.
باپایان جنگ ،لشگر  ۴۱ثاراهلل به
فرماندهی سردار سلیمانی به کرمان

بازگشت و درگیر جنگ با اشراری شد که
از مرزهای شرقی کشور هدایت میشدند.
قاسم سلیمانی پس از دوران دفاع مقدس
تا زمانی که به سمت فرماندهی سپاه
قدس منصوب شد ،با باندهای قاچاق
مواد مخدر در نزدیکی مرزهای ایران و
افغانستان جنگید.
وی در سال  ،۱۳۷۶از سوی حضرت
آیتاهلل خامنهای ،فرماندهی کل قوا ،به
تهران فراخوانده و مسوولیت سپاه قدس
به او سپرده شد.
رهبر معطم انقالب که بهمن ماه 1389
درجه سرلشگری را به سلیمانی اعطا
کرد ،در تقدیر از عملکرد قاسم سلیمانی
از او به عنوان «شهید زنده» نام برده
است.
محبوبیت سردار سلیمانی بعنوان یک
شخصیت بلند مرتبه نظامی از جنگ علیه
داعش در خط مقدم عراق و سوریه شروع
شد و هنوز هم این حضور و محبوبیت
پیوسته ادامه دارد.
دیوید پترائوس ژنرال  4ستاره ارتش
آمریکا که باالترین درجه نظامی در ارتش
ایاالت متحده محسوب می شود درباره
حاج قاسم سلیمانی گفت :چیزی که من
می توانم بگویم این است که وی فردی
بسیار توانمند ،مدیر و دشمنی شایسته
است.
نیویورک تایمز ،در سپتامبر  2013او را به
عنوان «دشمنی که هم مورد تنفر و هم مورد
تحسین است» توصیف کرد .جان مگوایر
افسر سابق سازمان سیا در عراق می گوید «او
قوی ترین مامور مخفی در خاورمیانه است ...
و هیچ کس او را نمی شناسد».
روزنامه امریکایی «مک کلثی» در سی ام
مارس  2008گزارش داده بود :سلیمانی

برای توقف درگیری ها میان نیروهای
امنیتی عراق که بیشترشان شیعه
هستند و نیروهای رادیکال مقتدی صدر
در شهر بصره ،پا در میانی کرده است.
یکی از نخستین و مهمترین پیروزی های
سلیمانی بر امریکا در عراق ،ایجاد برتری
سیاسی بود ،نه نظامی.
زلمای خلیل زاد ،سفیر سابق امریکا در
افغانستان نیز می گوید«:همان قدر که
مقامات امریکایی سلیمانی را به جنگ
افروزی متهم می کنند ،او در ایجاد صلح
نیز برای رسیدن به اهدافش فعال بوده
است .او در پایان دادن به درگیری های
نیروهای مقتدی صدر و نیروهای عراقی
در بصره ،نقشی حیاتی داشت ،تهدیدی
که می رفت ناآرامی های آن گسترش
یافته و پیامدهای وخیمی به ویژه برای
منابع نفتی عراق در پی داشته باشد».
یکی از نمایندگان مجلس عراق که از
دستیاران ارشد نوری المالکی هم هست،
درباره سردار سلیمانی می گوید«:او فقط
یکبار در این هشت ساله به عراق آمده
است .او فردی است که آرام سخن می
گوید و منطقی و بسیار مؤدب است.
وقتی با او حرف می زنید ،بسیار ساده
برخورد می کند .تا زمانی که پشتوانه او
را نشناسید ،نمی دانید چه قدرتی دارد،
هیچ کسی نمی تواند با او بجنگد».

یک مقام سابق ارشد عراقی نیز قاسم
سلیمانی را فردی زیرک و استراتژیستی
بهشدت باهوش توصیف کرده و گفته
بود« :زمانی که وارد اتاقی میشود که
مث ً
ال  ۱۰نفر در آن حضور دارند ،او جلو
نمیآید ،همان جا در طرف دیگر اتاق
بسیار آرام مینشیند .صحبتی نمیکند،
نظری نمیدهد و تنها مینشیند و گوش
میدهد؛ و اگرچه قطعا همه ی در آن اتاق
تنها به او فکر میکنند»
مجله فارن پالیسی در جدیدترین گزارش
خود قاسم سلیمانی را در لیست  ۱۰متفکر
برتر عرصه دفاعی امنیتی قرار داد.
این مجله با قرار دادن نام سردار قاسم
سلیمانی ،فرمانده سپاه قدس در فهرست
 ۱۰نفره از متفکران سراسر جهان در
عرصه دفاعی-امنیتی درباره وی نوشت:
قاسم سلیمانی به مدت دو دهه است که
تالشهای نظامی ایران را هدایت میکند اما
نقش او هیچگاه بزرگتر از امروز نبوده است.
اکنون سلیمانی با دریافت نخستین
نشان نظامی ذوالفقار در تاریخ جمهوری
اسالمی ایران از دست رهبر معظم انقالب
در جایگاه پر افتخار ترین فرمانده نظامی
کشور قرار گرفت.
پیش از این پر افتخار ترین نشان نظامی
ایران فتح بود که سلیمانی سه نمونه از
آن را بر سینه داشت.

آغاز ساخت کتابخانه خیرساز  ۱۰میلیارد ریالی
در دانشکده پرستاری حضرت زینب

به گزارش میالد الرستان ،همایش
تجلیل از خیرین سالمت و حامیان
دانشکده علوم پزشکی الرستان در سالن
جهانگردی الرستان برگزارشد.
این همایش با حضور معاون هماهنگی
امور استان های مجمع خیرین سالمت
کشور ،فرماندار ویژه الرستان ،امام جمعه
الر ،رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین
سالمت الرستان و جمعی از مسئولین و
خیرین الرستان و خنج برگزار شد.
در این همایش ،رئیس هیئت مدیره
مجمع خیرین سالمت الرستان با بیان
اینکه مهمترین هدف از این گردهمایی
این بوده که ما از تمام بزرگواری هایی که
خیرین عزیز و رابطین خیرین در مسیر
ارتقاء سالمت جسمی و روحی عموم
مردم داشتهاند تجلیل و تقدیر داشته
باشیم و اگر کم و کاستی در این مسیر
بود از این عزیزان عذر خواهی می کنیم،
گفت :خوشبختانه عملکرد مجموعه
خیرین در عرصه سالمت در منطقه
الرستان و خنج نسبت به مجموعه
شهرستان های استان فارس تراز اول را

(س)

دارد و در سطح کشور هم از بسیاری از
استانها باالتر است که این موضوع برای
جامعه الرستان افتخاری بزرگ محسوب
می شود و تمام این اقدامات به همت
خیرین بزرگوار رقم خورده است.
منصور محتاجی ،با بیان اینکه در مجمع
خیرین سالمت که با مدیریت امام جمعه
الر ،اداره می شود اقدامات مهمی در عرصه
های مختلف انجام شده است ،افزود :در
مجموعه الرستان و خنج در سال ۹۵
تعداد  ۶۰پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۶
میلیارد تومان در حوزه خیریه داشته ایم.
این مسئول تصریح کرد :در سال ۹۶
تعداد  ۶۵پروژه در این  ۲شهرستان با
مبلغی بالغ بر  ۳۰میلیارد تومان اجرا
شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال  ۹۷که تا
به حال سرشماری شده تعداد  ۴۳پروژه
با اعتباری بالغ بر  ۱۴میلیارد تومان به
مرحله اجرا رسیده است ،خاطر نشان
کرد :البته تعدادی از پروژه ها هم وجود
دارد که خیرین عزیز اجازه نام بردن از
آنها را نداده اند.

هنرمندان موسیقی الرستان ،دستان
بیماران ام اس را به یاری فشردند

به گزارش میالد الرستان به نقل
از سرویس صدای فارس ،فستیوال
موسیقی خیریه الرستان در تاالر
وحدت برگزار شد و  ۱۲۳نفر از
هنرمندان در قالب سیزده گروه
موسیقی به روی صحنه رفتند.
گروه های پاپ ،سنتی و کالسیک
الرستان با نیت خیرخواهانه و جهت
تامین کمک هزینه دارویی بیماران
ام اس در فستیوال موسیقی خیریه
شرکت کرده و شکرانه سالمتی خود
را پرداختند.
در شب اختتامیه این فستیوال از
اساتید و سرپرستان گروه های شرکت
کننده توسط هادی ماندگاریان ریاست
انجمن موسیقی ،اصغر عسکری ریاست
انجمن ام اس و سمیه قنبری ،بانی و

مدیر برگزاری این فستیوال تجلیل و
تندیس هایی به آن ها اهدا شد.
در این فستیوال ،مبلغ  ۲۲میلیون و
دویست هزار تومان جمع آوری و به
انجمن ام اس الرستان تقدیم گردید.
بنیاد نیک اندیشان هاشمی،
ماندگاریان ،عسکری و قنبری را به
پاس خدمات خیرخواهانه به زیارت
مشهد مقدس دعوت کردند که قنبری،
بانی و مدیر برگزاری این فستیوال
ضمن تشکر از سرپرستان و اعضای
گروه های شرکت کننده و همچنین
مردم مهربان الرستان که با حضور
گرمشان فستیوال موسیقی خیریه را
حمایت کردند ،مبلغ سفر خود را نیز
به انجمن ام اس اهدا کردند.
خبرنگار :ریحانه دوست کامی

محتاجی ،در زمینه فعالیت خیرین
الرستانی در دیگر نقاط کشور ،گفت:
خیرین الرستانی نه تنها در دیگر نقاط
کشور بلکه در خارج از کشور هم فعالیت
دارند و پروژههای بزرگی را می سازند
و در مسیر های این چنینی گامهای
موثری را برداشته اند.
رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین سالمت
الرستان ،یادآور شد :در زلزله کرمانشاه
مجموعه خیرین عرصه سالمت در منطقه
الرستان خیلی خوب درخشیدند ،از جمله
خدمات آنها احداث  ۴واحد بهداشتی در
مناطق مختلف زلزله زده ،اعزام تعداد ۶
کانکس ،و عالوه بر این میلیون ها تومان
نیز به صورت نقدی برای کمک به زلزله
زده گان واریز شد.
محتاجی ،از شروع یک پروژه دیگر در
الرستان به همت خیرین خبر داد و

افزود :در دانشکده پرستاری حضرت
زینب(ع) یک پروژه خیرساز با اعتباری
بالغ بر یک میلیارد تومان شروع به کار
کرده است.
وی بیان کرد :این پروژه جهت ساخت
سالنهای مطالعه ،توسط خیر ارزشمند
حاج محمود نراقی الری انجام خواهد شد
و طی  ۶ماه آینده به بهرهبرداری خواهد
رسید.
رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین
سالمت الرستان ،اضافه کرد :برنامههای
مدونی در حوزه مجمع خیرین سالمت
تدوین شده است تا مسیرهای کمک
های خیرخواهانه در مکان های اصلی
خودش مصروف شود و از ظرفیت های
خوب این مجموعه در همه مناطق
استفاده کنیم.
خبرنگار :سحر طاهری

گشایش نمایشگاه «نقش ها و رنگها»
در نگارخانه سبز الر

به گزارش گروه شهروند خبرنگار میالد
الرستان ،نخستین نمایشگاه «نقش ها
و رنگها» در نگارخانه سبز الر با موضوع

هنرهای دستی و تجسمی ،توسط
دانش آموزان دبیرستان امام موسی
کاظم(ع) شهر الر برگزار شد.

