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امام جمعه الر :با گران فروشی و احتکار در بازار برخورد شود
به گزارش میالد الرستان ،حجت
االسالم و المسلمین سیدمختار
موسوی خرم در آئین عبادی
سیاسی نماز جمعه این هفته شهر
الر ،ضمن تبریک میالد خجسته
امام حسن مجتبی(ع) ،نمازگزاران
را به پیروی از راه و منش آن امام
همام توصیه کرد.
وی با بازخوانی بخشی از بیانات
مقام معظم رهبری در دیدار با
مسئوالن نظام در هفته اخیر،
افزود :گزینه قطعی ملت ایران
مقابل دسیسه های آمریکاست
که مهم باعث عقب نشینی آمریکا
خواهد شد.
امام جمعه الر ،با تأکید بر اینکه
رویارویی ایران و آمریکا ،نظامی
نیست چرا که نه ایران به دنبال
جنگ است و نه آمریکایی ها ،زیرا
که می دانند وقوع جنگ به نفع
آنها نیست ،تصریح کرد :تقابل
ایران و آمریکا ،رویارویی اراده
هاست و اراده ملت ایران قوی
است چراکه ملت ایران به خدا
توکل دارد.
این استاد حوزه و دانشگاه ،با ذکر
خبری از رسانه های معتبر داخلی
و خارجی مبنی بر عقب نشینی و
عدم عزم آمریکایی ها برای جنگ
نظامی با ایران پس از پاسخ قاطع

رهبر معظم انقالب به ادعاهای پوچ
سردمداران آمریکایی ،ادامه داد:
نظام اسالمی با پشتوانه مردمی
و رهبری پیامبرگونه مقام معظم
رهبری می تواند بر دشمن برتری
یابد.
وی با اشاره به اینکه دشمن از
درون ،دارای مشکالت فراوان
اجتماعی و اقتصادی است ،عنوان
کرد :براساس گزارش های وزارت
کشاورزی آمریکا ۴۱ ،میلیون نفر
از آمریکایی ها دچار گرسنگی
هستند.
حجت االسالم موسوی ،با بیان
اینکه  ۴۰درصد والدت ها در
آمریکا نامشروع است ،گفت:
 ۲میلیون و  ۲۰۰هزار نفر در
آمریکا در زندان ها به سر می
برند و باالترین آمار مواد مخدر یا
تیراندازی های جمعی در امریکا
صورت می گیرد.

امام جمعه الر ،با یادآوری بیانات
مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه
بعضی ها دشمن را زیاد بزرگ
نکنند یا برعکس آن نباید دشمن
را حقیر و بیچاره شمرد ،تأکید
کرد :دشمن آن چنان قوی نیست
و از درون دچار مشکل است.
وی با هشدار نسبت به اینکه
هیچکس نباید از قدرت و ثروت
قارون وار امریکایی ها واهمه
داشته باشد و بترسد ،تصریح کرد:
قدرت دشمنان از هیاهوهایی که
برپا می کند ،بسیار کمتر است.
حجت االسالم موسوی ،خطاب به
افرادی که می پرسند مذاکره چه
عیبی دارد ،گفت :این همه مذاکره
انجام و ثمره آن «برجام» شد و
آمریکا با وجود امضای این معاهده
از انجام تعهدات سرباز زدند و به
همین دلیل به باید به افرادی که
مادام دم از مذاکره می زنند باید

آنها را طرد کنیم و با نگاه تردید به
آنها نگریسته شود که ایا اینها واقعا
در راستای عزت و قدرت ملت
ایران گام برمی دارند یا اهداف
دیگری دارند.
امام جمعه الر ،مذاکره را با این
رویه ای که آمریکا در پیش
گرفته است« ،سم» دانست و
افزود :مذاکره یعنی معامله و داد و
ستد اما آنچه مورد نظر آمریکایی
هاست ،نقاط قوت ما از جمله
قدرت موشکی و دفاعی است.
این مسئول با بیان اینکه هیچ
ایرانی غیرتمند و با شعوری
درباره نقاط قوت خود معامله
یا مذاکره نمی کند ،عنوان کرد:
عمق راهبری جمهوری اسالمی
ایران لبنان ،سوریه ،یمن ،عراق،
بولیوی و ونزوئال است و دشمنان
خواهان عدم پشتیبانی ایران از
آن هاست.
وی یکی از گالیه های مردم
در دیدار با امام جمعه را گران
فروشی و احتکار برخی از
سودجویان دانست و اضافه کرد:
بازاریان و کسبه الرستان از تدین
و انصاف مناسبی برخوردارند
و مسئوالن می بایست با یک
نظارت دقیق تر به بازار با عده
محدودی که می خواهند نظم
بازار را برهم بزنند ،برخورد شود.

فرماندار الرستان:با اعتبارات فعلی ،اقدامات خوبی در سطح شهرستان
صورت پذیرفته است
به گزارش ميالد الرستان به نقل از روابط
عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه
الرستان؛ جلیل حسنی در جلسه شورای
اداری بخش مرکزی این شهرستان با بیان
اینکه جلسات این چنینی با حضور مسئولین،
دهیاران و شوراها ،باعث رفع بیشتر مشکالت
شهرها و روستاهای سطح بخش میشود؛
تاکید کرد :طی سالیان گذشته شورای
برنامه ریزی و بودجه بندی استان ،پروژه ها
را تعریف کرده است و کمیته برنامه ریزی
شهرستان نیز قاعدتاً بایستی در چارچوب
قانونی شورای برنامه ریزی و در قالب پروژه
های تعریف شده ،طرح های نیمه تمام را
به اتمام رساند؛ با این اوصاف اقدامات خوبی
در سطح شهرستان و در تمامی بخشها و
روستاهای منطقه الرستان صورت پذیرفته

و بخشداران ،دهیاران و شوراها متناسب با
همان اعتبارات محدودی که در اختیار داشته
اند ،خوب کار کردهاند و ما نیز قول مساعد
میدهیم در قالب اعتبارات و منابعی که در
اختیار داریم در سال جدید متناسب با طرح
ها و پروژه ها ،تخصیص اعتبار داشته باشیم
و بتوانیم از این حداقل اعتبار و از حداکثر
توانمان برای رشد و توسعه بخشها و روستاها
استفاده بهینه نماییم.
معاون استاندار فارس ،ادامه داد :با توجه به
تخصیص اعتبارات محدود شهرستان ،مسئولین
دستگاه های اجرایی موظف هستند که به طور
مستمر و از طریق ادارات کل استانی نسبت به
جذب بیشتر اعتبارات همت گمارند.
وي خواستار همکاری هر چه بیشتر مسئوالن
با دهیاران و شوراها شد و یادآور شد که این

به گزارش میالد الرستان ،جلسه
تبیین و تشریح «بسیج ملی کنترل
فشار خون باال» با حضور رییس
و معاونان و همچنین مدیران
دانشکده علوم پزشکی الرستان
برگزار شد.
در این نشست ،دکتر کریمی رییس
دانشکده علوم پزشکی الرستان ،با
اشاره به اهمیت این طرح اظهار
داشت :موضوع فشار خون ،بحث
مهمی است که اگر آموزش های
الزم آن به موقع ارائه شود ،از وقوع
بیماری ،مشکالت و هزینه های
درمان جلوگیری می شود.
وی تصریح کرد :هر واحد و بخشی
باید در این طرح وظیفه خود بداند
و در راستای تحقق اهداف آن
بکوشد تا نتیجه الزم کسب شود.
دکتر وحید یگانه ،معاون بهداشت
دانشکده علوم پزشکی الرستان،
نیز با اشاره به اینکه این طرح از
 ۲۷اردیبهشت ماه و همزمان با
روز جهانی فشار خون آغاز و تا
 ۱۵تیرماه ادامه دارد اظهار داشت:
مهمترین ناامنی و علت مرگ در
ایران فشار خون است و  ۸۰درصد

هماهنگی و هم افزایی ،موجب بازدهی بهتر و
بیشتر اقدامات خواهد شد.
پیش از این نیز علی پیروز بخشدار مرکزی
الرستان ،دهیاران و تعدادی از روسای
شوراهای اسالمی روستاهای بخش مرکزی
نیز مسائل و مشکالت سطح بخش را مطرح
کردند.

آغاز طرح بسیج ملی کنترل فشار خون باال
در الغران و دهفیش
گزارش
به
میال د ال ر ستا ن
به نقل از روابط
عمومی دانشکده
علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی
درمانی الرستان،
همزمان با روز
فشار
جهانی
خون ،با شروع طرح «بسیج ملی کنترل فشار
خون باال» دکتر حامد طاهرحقیقی ،پزشک
مستقر در دهفیش و الغران الرستان ،با حضور
در نماز جمعه در ارتباط با فشار خون با مردم
الغران صحبت کرد.
وی پس از برگزاری نماز عبادی سیاسی ،با
حضور پشت تریبون نماز جمعه ضمن اعالم
راه اندازی پویش فشار خون در الغران و

دهفیش ،در مورد
خطرات ،عوارض
و روش های
و
پیشگیری
درمان فشارخون
با مردم آن
منطقه صحبت
کرد.
طا هر حقیقی ،
پس از آگاهی دادن به مردم با راه اندازی
ایستگاه فشار خون ،با کمک سایر همکاران در
خانه بهداشت الغران ،به غربالگری حدود ۱۵۰
نفر از حاضران در نماز جمعه پرداخت.
بنابر گفته وی بیش از  ۲۰درصد از افراد فشار
خون باال داشته اند که برخی از آنان به مطب
ارجاع داده شده تا در صورت لزوم اقدامات
درمانی برای آنان آغاز شود.

رئیس هیأت «ووشو» الرستان در سمت خود ابقا شد
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی اداره ورزش و جوانان الرستان،
رئیس هیأت ووشو استان فارس در حکمی
فرزاد شریفی را به مدت یک سال به عنوان
رئیس هیأت ووشو الرستان منصوب کرد.
فرزاد شریفی دارای مدرک مربی گری و
داوری درجه یک و دان پنج فدراسیون
ووشو است که چندین ورزشکار را در سطح
مسابقات بین المللی ووشو مطرح کرده
است.

وی از سال  ۹۰مسئولیت هیأت ووشو
الرستان را به عهده دارد.

برگزاری مسابقات تنیس روی میز بانوان در اوز
دکتر یگانه ،با بیان اینکه شعار این
طرح «فشار خون ،بدانیم و اقدام
کنیم» است ،گفت :در این طرح
باید آموزش و آگاه سازی مردم
نسبت به این بیماری غیر واگیر
انجام شود.
شرفی ،مسئول واحد بیماری
های غیر واگیر معاونت بهداشت
دانشکده علوم پزشکی الرستان هم،
با بیان اینکه رییس این طرح در
شهرستان رییس دانشکده و دبیر
آن معاون بهداشت است ،اظهار
داشت :الرستان و خنج دارای ۱۱۹
هزار و  ۹۳۱نفر جمعیت باالی ۳۰
سال هستند که از این بین  ۹۹هزار
 ۹۹۱نفر در الر و  ۱۹هزار و ۹۴۰
نفر در خنج سکونت دارند.
وی با ارائه آمارهای مربوط به
کشور در زمینه فشار خون تصریح
کرد :از ابتدای این طرح یعنی ۲۸
اردیبهشت ماه اولویت خدمات در

پزشکی خانواده برای مراجعان
باالی  ۳۰سال و زنان باردار یا
بیماران کلیوی ،اندازه گیری فشار
خون است.
مسئول واحد بیماری های غیر
واگیر معاونت بهداشت دانشکده
علوم پزشکی الرستان ،گفت:
در بازه یک ماهه این طرح باید
حداقل نصف جمعیت هدف یعنی
 ۶۰هزار نفر در الرستان از لحاظ
فشار خون غربالگری شوند که
بنابر احتمال ده درصد ۶ ،هزار نفر
بیمار هستند.
در ادامه این نشست ،با توجه
به اجرای طرح فوق و نیاز به راه
اندازی ایستگاه های فشار خون،
در مورد تجهیزات ،امکانات ،نیروی
انسانی و چگونگی هماهنگی های
الزم بین بخش های مختلف ،بحث
و تبادل نظر شد.

اعطای وام  ٥٠٠ميليون ريالى نوسازي مسكن
در محالت هدف بازآفرینی شهری الرستان
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی اداره کل راه و شهرسازی الرستان
 ،مهندس محمدرضا باقری فرد ،مدیرکل
راه و شهرسازی الرستان ،تصریح کرد :برای
نوسازی مسکن در بافت های ناکارآمد  ،ارائه
وام  ٥٠٠میلیون ریالی بدون سپرده گذاری
برای دوره ساخت دو ساله فراهم گردیده
است كه  ٤٠٠ميليون ريال آن با بهره ٩

به گزارش میالد
به
الرستان
نقل از روابط
عمومی معاونت
ا ستا ند ا ر ی
فرمانداری
و
ویژه الرستان؛
در مراسمی با
حضور معاون
استاندار و فرماندار ویژه الرستان ،معاونین
سیاسی و برنامه ریزی فرمانداری ،بخشدار
مرکزی الرستان ،سید حسن آیت اللهی و
سید علی اصغر موسوی الری فرزندان برومند
حضرات آیات آیت اللهی و موسوی الری،
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه الرستان،
جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان و
جمعی از مسئولین ۳ ،طرح عمرانی با
اعتبار ۱۳میلیارد ریال در روستای بائن
الرستان افتتاح و یا ساخت آنها آغاز شد.
اولین طرحی که توسط فرماندار افتتاح شد،
بلوار حضرت آیت اهلل العظمی سید عبدالعلی

اللهی
آیت
روستای بائن
بود .طول این
بلوار  ۱۳۰۰متر
است که برای
اجرای آن ۳۰۰
میلیون تومان
هزینه شده است.
در ادامه ،حسنی
کلنگ آغاز ساخت پارک سالمت این روستا
نیز به زمین زد.
این پروژه قرار است در زمینی به مساحت
 ۲۰۰۰متر مربع با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد
ریال ساخته شود.
همچنین با حضور مسئولین کلنگ احداث
کنار گذر ورودی روستای بائن هم در زمینی
به مساحت  ۳۲۰۰متر مربع به زمین زده شد.
این طرح نیز قرار است با اعتباری بالغ بر پنج
میلیارد ریال با مشارکت دهیاری و شورا با
کمک خیرین محلی احداث شود.

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

آغاز به کار ستاد اجرایی طرح
«بسیج ملی فشار خون باال» در الرستان
از مردم یا از فشار خون خود مطلع
نیستند و یا اقدام الزم را برای آن
انجام نمی دهند.
وی با بیان اینکه یک سوم از
جمعیت کشور دچار فشار خون باال
هستند ،افزود :در سال  ۲۰۱۷ده
هزار نفر بر اثر فشار خون جان خود
را از دست داده اند و در حال حاضر
 ۱۵میلیون نفر از جمعیت کشور
دچار بیماری فشار خون هستند که
اگر نمک از سفره ها حذف شود این
آمار  ۳۰درصد کاهش می یابد.
معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی
الرستان ،گفت :جمعیت هدف در این
طرح افراد باالی  ۳۰سال ،مادران
باردار و بیماران کلیوی هستند که
جمعیت آنها در استان فارس یک
میلیون و  ۲۰۰هزار نفر است.
وی خاطرنشان کرد ۵۷ :درصد در
استان فارس توسط پزشک خانواده
فشار خون آن ها تایید شده و ۴۳
درصد دیگر باقی مانده اند که با
وجود  ۱۰۰خانه بهداشت۵۰۰ ،
مرکز جامعه خدمات سالمت و ۱۰۰
پایگاه سالمت باید به اوضاع آنان
رسیدگی شود.

افتتاح و آغاز ساخت سه طرح عمرانی
در روستای بائن

درصد و  ١٠٠ميليون ريال آن با بهره ١٨
درصدى محاسبه خواهد شد.
وی افزود  :شرط اصلی امکان اخذ تسهیالت،
وقوع ملک در محدوده هاى هدف بافت های
ناکارآمد شهرى است كه طرح مصوب دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی الرستان ،در پایان
خاطرنشان کرد  :متقاضیان استفاده از این
تسهیالت مي توانند با مراجعه به اداره کل راه

و شهرسازی الرستان اطالعات الزم را در این
زمینه کسب کنند .

به گزارش میالد
به
الرستان،
ماه
مناسبت
مبارک رمضان،
مسابقه ای به
اوز
میزبانی
برگزار شد که
در آن  ۲۱نفر از
دختران بازیکن
از شهرستان های الرستان و گراش و اوز،
حضور داشتند.
این بازی ها بصورت جداول دوره ای و بر
اساس رنکینگ استانی چیده شده بود و در
چهار گروه و با انجام حدود  ۴۵بازی برگزار
شد .از هر گروه  ۲نفر به مرحله بعدی راه
یافتند و پس از انجام  ۷بازی مقام ها به
ترتیب زیر مشخص شد:

آیدا اسماعیلی از
الر مقام اول،
مهدیس مولوی
از اوز مقام دوم،
معصومه پایمرد
از گراش مقام
سوم،
سکینه
خانم
اکبری از گراش

مقام سوم،
در این مسابقات که در سالن نادی تنیس
اوز برگزارشد ،حسینی مسئول اداره ورزش و
جوانان اوز ،حمیدرضا جعفری ،رئیس هیئت
تنیس روی میز الر و فضیلت امینیان نائب
رئیس هیئت ،خاستار مربی تیم گراش و
بیضایی نائب رئیس تنیس روی میز گراش،
بازیکنان را همراهی می کردند.
خبرنگار :عشرت جهاندیده

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  139760311011000745مورخه  97/6/20هيأت اول /موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
الرستان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالرضا هنرور فرزند محمد بشماره شناسنامه
 9صادره از الر در ششدانگ يك باب خانه به مساحت  345متر مربع تحت پالك  2فرعي از 4807
اصلي مفروزي و مجزا شده از پالك  4807اصلي قطعه  2واقع در بخش  18فارس الرستان (خور)
خريداري از آقاي محمد هنرور 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 اول1398/02/28 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/03/12 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان
م/الف255/

برگزاریجشنمیالدامامزاده

میرعلی بن الحسین

(ع)

به گزارش میالد الرستان ،همزمان با دومین جمعه
از ماه مبارک رمضان ،مصادف با میالد سراسر نور
امامزاده میرعلی بن الحسین(ع) الرستان ،طی آئین
باشکوهی و با حضور گسترده زائرین و مجاورین،
روحانیون و اقشار مختلف مردم ،مراسم جشن میالد
این امامزاده جلیل القدر برگزار شد.
در این مراسم ،برنامه های مختلفی از قبیل مولودی
خوانی ،سخنرانی ،پخش کلیپ زندگینامه امامزاده
میرعلی بن الحسین(ع) ،پخش نماهنگ ،اهدای
جوائز و غیره برگزار شد.
در پایان ،حاضرین مهمان سفره کریمانه حرم مطهر
امامزاده میرعلی بن الحسین(ع) بودند.

توزیع بنزین سوپر
در جایگاه های سوخت
الرستان
به گزارش میالد الرستان به نقل از شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی -ناحیه الرستان ،در
راستای تنوع بخشی به سبد مصرف سوخت
خودروهای سواری و به منظور افزایش خدمات دهی
به شهروندان گرامی ،شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی ناحیه الرستان اقدام به توزیع بنزین سوپر
در جایگاه های منتخب خود کرده است.
با پیگیری های صورت گرفته جهت تامین
بنزین سوپر از پاالیشگاه اصفهان ،توزیع این
فرآورده در تعدادی از جایگاه های الرستان،
گراش و خنج آغاز شده است.
در شهر الر ،همشهریان می توانند با مراجعه
به جایگاه اختصاصی خرمی واقع در شهرقدیم
نسبت به تامین بنزین سوپر به قیمت هر لیتر
 ۱۲۰۰تومان ،جهت خودروهای سواری خود
اقدام کنند.

اعالم زمان پیش ثبتنام
مدارس شاهد

به گزارش میالد الرستان به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،محمدرضا رزاقی مدیر کل
امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش،
گفت :پیش ثبت نام مدارس شاهد در پایه اول
ابتدایی از اول خرداد تا  ۱۷خرداد ،پیش ثبت
نام در پایه دوره اول متوسطه از اول تیر تا
 ۱۴تیر و پیش ثبت نام ها در پایه دوره دوم
متوسطه از  ۵تیر تا  ۲۱تیر انجام میشود.
وی با بیان اینکه دستورالعمل پیش ثبتنام
مدارس شاهد پس از ابالغ معاونت متوسطه به
استان ها ارسال خواهد شد ،افزود :پیش ثبتنام
مدارس شاهد از طریق ورود به سامانه سجا به
نشانی  http://saja.medu.irصورت میگیرد
که پس از اتمام ثبتنام ،دانشآموزانی که امتیاز
الزم را کسب کردهاند تا یک هفته از طریق
اطالع رسانی مدارس به آنان ،مدارک خود را
برای ثبتنام تحویل خواهند داد.
رزاقی ،اعالم کرد :زمان پیش ثبتنام
دانشآموزان میان پایه مدارس شاهد از اول
مرداد تا دهم مرداد است.
مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و
پرورش ،ادامه داد :به دلیل اینکه امسال مدارس
شاهد تازه تأسیس نداریم پیشبینی افزایش
تعداد دانشآموزان را نخواهیم داشت.
آگهي تحديد حدود اختصاصي

چون عمليات تحديدي ششدانگ یک قطعه
نخلستان معروف به محمداني به انضمام آبانبار
اختصاصي (موقوفه حاج قدرتاله) تحت پالك
 10827/2303واقع در قطعه  5بخش 18فارس
ت غفاري نسبت
شهرستان گراش كه آقاي نعم 
به يك دانگ و نيم مشاع از ششدانگ و دو دانگ
مشاع به عنوان متولي بر موقوفه درخواست
انتشار آگهي تحديد حدود اختصاصي نموده
وقت تحديد حدود روز چهارشنبه 98/03/29
تعيين و عمليات تحديد از ساعت  8صبح در
محل شروع و به عمل خواهد آمد  .به وسيله اين
آگهي از متقاضي مزبور و کليه صاحبان امالک
مجاور بر طبق ماده  14قانون ثبت دعوت مي
گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک
حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به
حدود و حقوق ارتفاقي به استناد ماده  20قانون
ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد تا
سي روز پذيرفته خواهد شد که بايستي کتبا
به اداره ثبت محل تسليم و رسيد عرض حال
دريافت نمائيد ضمنا معترض ازتاريخ تسليم
اعتراض به اداره ثبت يک ماه فرصت خواهد
داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه
تقديم و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به
اداره ثبت ارائه نمايد در غير اينصورت سند
مالکيت برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار98/02/28 :
هدایت اله رحیمی درازی  -رئيس اداره ثبت
اسناد و امالک گراش م/الف21/
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شریعتی و نقد فرهنگ
و تمدن غرب ()5
شریعتی به برخی دانشمندان غربی و
فرانسوی عالقه بسیاری نشان می دهد .او از
عالقه بسیار خود به لویی ماسینیون ،اسالم
شناس فرانسوی و اینکه او در ساختمان
فکری وی دست داشته ،سخن می گوید.
او می گوید از سال  1960تا  62با وی
همکاری داشته و شیفته زیبایی های روحی
و فکری او بوده است( .باقرزاده ،1384
ص104و)105
او از پروفسور برک ،شوارتز ،لوفور ،کوکتو،
سارتر ،فرانتس فانون و غیره که به او درس
ها آموختند نیز سخن می گوید( .باقرزاده
 ،1384ص )112
اما هیچیک از این ها باعث نشده روح
آزاداندیشی و تقلیدگریزی او تضعیف گردد
لذا می بینیم که از انتقاد به مکاتبی که این
دانشمندان بدان تعلق دارند خودداری نمی
کند .بطور مثال به اگزیستانسیالیسم که
مکتب سارتر است؛ انتقاد می کند .در اینجا
به گوشه ای از انتقادات شریعتی به مکاتب
غربی مطرح در زمان خودش اشاره می کنیم.
اگزیستانسیالیسم
شریعتی اگزیستانسیالیسم را شورشی علیه
سرمایه داری ،مارکسیسم و مذهب می داند
که هریک با تفسیر خاص خود انسان را به
اسارت می برند .اگزیستانسیالیسم آمد تا
انسان را به خدایی تبدیل کند که هویتش
را تنها خودش می سازد و نه هیچ عامل
بیرونی دیگر مانند جامعه و حتی خدا ،اما
کار انسان در این مکتب بجای آزادی به
پوچ گرایی ختم می شود .او ثنویت خلقت
طبیعت و خلقت انسان در اگزیستانسیالیسم
را در اندیشه های دینی مانند ثنویت تاریخی
زرتشت و ثنویت انسانی اسالم ،ریشه دار می
داند اما آن را بخاطر وفاداری به ماتریالیسم
مورد انتقاد قرار می دهد؛ به نظر او برخی
باورها در اگزیستانسیالیسم از قبیل مسئولیت

مطلق انسان در قبال سرنوشت و تکیه تام بر
عمل انسانی ،نهایتا سر از متافیزیک در می
آورد که با ماتریالیسم سازگار نیست ،لذا این
مکتب به لحاظ زیربنا و روبنا دچار تناقض
است.
شریعتی ،اگزیستانسیالیسم را بخاطر عدم
اخالقی مسئولیت
توانایی در پاسخ به مبانی
ِ
انسان ،نیز ضعیف می شمرد .شریعتی می
گوید چون ارزش ها در اگزیستانسیالیسم
ساخته و پرداخته خود انسان است لذا
هیچ ارزشی باالتر از دیگری نیست؛ حرکت
انسان نهایتا ،فاقد هدف می شود و تمام
جنب و جوش او بی هدف و پوچ می گردد.
این پایان کار اگزیستانسیالیست هاست( .م
آ ،24ص 68تا)73
سوسیالیسم
شریعتی ابتدا به مقبولیت سوسالیسم در
نزد خود اشاره می کند و می گوید :از این
جهت که در سوسیالیسم ،انسان ،ایمان و
ارزش های اخالقی روبنا نیست و ساخته
و پرداخته اقتصاد نیست آن را قبول
داریم اما بالفاصله تسری مادی گرایی
سرمایه داری به آن را مورد نقد قرار می
دهد؛ «اگر سوسیالیسم ،در جامعه طبقه
ای که می سازد ،سد طبقاتی سرمایه
داری را می شکند تا لجن زار زندگی و
اخالق بورژوازی به روی پرولتاریا و به
سوی روستاها نیز بگشاید و به جای یک
طبقه بورژوا یک جامعه آمبورژوازه بسازد
باید با همین نظام طبقاتی ساخت( ».م
آ  ،10ص  )104شریعتی در حالی این
سخن را می گوید که به شدت با نظام
طبقاتی مخالف است .نقد دیگر شریعتی
به سوسیالیست ها این است که کشف
علوم و رشد فلسفه را محصول تحوالت
زیربنای اقتصادی و اجتماعی نمی
دانند بلکه آنرا به گریز از مذهب و رشد

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  139760311011000912مورخه  97/7/16هيأت
اول /موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمهنساء پوالدي فرزند كاكاقلي بشماره
شناسنامه  853صادره از الر در ششدانگ يك باب مغازه سه دهنه به
مساحت  57/05متر مربع تحت پالك  13فرعي از  8658اصلي مفروزي
و مجزا شده از پالك  8658اصلي قطعه  3واقع در بخش  18فارس الر

مادیگری که روبناست نسبت می دهند.
(م آ  ،23ص  )34از نظر او این قضاوت
غیر اصولی ،نشان دهنده روح مذهب
ستیز سوسیالیست هاست.
سرمایه داری و لیبرالیسم
شریعتی سرمایه داری مسلح به علم و
تکنولوژی را جادوگر جدیدی می داند که
اسارت دوباره انسان در الی چرخ های بی
رحم ماشینیسم را به ارمغان آورده و از
انسان ،حیوان اقتصادی می سازد که تنها
باید بچرخد و بی بندوباری اسارت باری را
تحمل کند( .م آ ،24ص)61
شریعتی می گوید مبارزات زیادی صورت
گرفت تا انسان غربی برای رهایی از خفقان
کلیسا به علم و آزادی و لیبرالیسم برسد اما
سرمایه داری نیز کلیسا ،خشن و فریبکار
بود و با دموکراسی ،خداوندان زر و زور را بر
مردم حاکم ساخت( .م آ ،24ص)117
او معتقد بود که در نظام های لیبرالیستی
مردم با دموکراسی به حق خود نمی
رسند بلکه این اصحاب قدرت و ثروت اند
که با تبلیغات و پروپاگاندا از رای مردم
سوء استفاده می کنند( .جعفری ،1381
ص )178ازغدی معتقد است شریعتی بر
این باور بود که پروژه نفی ایدئولوژی ها،
یک پروژه جهانی بوده که سرمایه داری
ترتیب داده است .این حرکت جهانی با هدف
یکسان سازی فرهنگ ها و اندیشه ها در
راستای منافع سرمایه داری طبقه ثروتمند
بوده است؛ «شریعتی وجدان بیداری بود که
از توطئه سرمایه داری با شعار علم و آزادی
علیه ایدئولوژی و مسوولیت با خبر بود و
با آن به مبارزه پرداخت( ».میزبان ،1380
ص131و)133
شریعتی می گوید کاپیتالیسم یک مکتب
ایدئولوژیک و سیستماتیک نیست؛ بلکه
قبل از هر چیز یک نظام اقتصادی اجتماعی
است که بطور غیرمستقیم با دین به مقابله
برمی خیزد( .م آ ،24ص  )78او می گوید
کاپیتالیسم با دست پروردگان خود یعنی
متفکران وابسته و بنام علم؛ با دین مبارزه
می کند.

ح .توانا

خريداري از ورثه رجب رهسپاري 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 اول1398/02/28 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/03/12 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان م/الف252/

موشکباران اسرائیل ،زهرچشمی بود که ایران گرفت
روزنامه کویتی
الرأی ،نوشت:
ایران با استفاده
از کارت های
بازی خود در
نوار غزه نشان
داد که دامنه
به
پاسخش
اسراییل و آمریکا محدود به سوریه و لبنان
نیست.
شلیک صدها موشک از سوی مقاومت فلسطین
به اراضی اشغالی و پاسخ صهیونیستها به
این حمالت میتواند دو تفسیر داشته باشد
نخست آن که بنیامین نتانیاهو در آستانه
تشکیل کابینه جدید با خروج قدرتمندانه از
این تنش به خوبی بهرهبرداری کرد؛ دوم این
که ایران بدینوسیله پیام و مقصود خود را به
آمریکا و اسراییل رساند.
به عبارت دیگر ،درست در روزی که ترامپ و
کابینهاش تحریمهای نفتی علیه ایران وضع
و معافیت کشورهای خریدار نفت تهران را
لغو کرد ،تهران با استفاده از کارتهای بازی
خود در نوار غزه نشان داد که هنوز هم در
منطقه حضور دارد و هرگاه بخواهد میتواند
ضربه بزند.
بهنظر میرسد که تهران هماکنون از غزه

شهرداري لطيفي در اجرای بند  8صورتجلسه شماره  26مورخ  1397/08/4و بند  7صورتجلسه شماره  13مورخ  1396/12/20شورای محترم
اسالمي شهر لطيفي در نظر دارد تعداد  9قطعه زمين با کاربري مسکوني با مشخصات ذيل  ،از طريق مزايده عمومي به متقاضيان واجد الشرايط
واگذار نمايد.
رديف شماره شماره بلوك مساحت
مترمربع
قطعه

آدرس

گزارش
به
میالدالرستان
به نقل ازالعالم،
روزنامه الشرق
االوسط چاپ
در
لندن
گزارشی مدعی
شد که عربستان
و اعراب حاشیه خلیج فارس موافقت خود را
با استقرار نیروهای آمریکایی در این کشورها
اعالم کردند.
روزنامه فرا منطقهای از منابع آگاه نقل کرد
که عربستان و تعدادی از کشورهای عربی
حاشیه خلیج فارس با درخواست آمریکا
برای باز استقرار نیروهای نظامی در آبهای
خلیج فارس و در خاک این کشورهای عربی
موافقت کردهاند.

1

9

16

180

شهرك توحيد

1500000

2

10

16

240

شهرك توحيد

1500000

18/000/000

3

2

19

200

شهرك توحيد

1500000

15/000/000

4

3

19

200

شهرك توحيد

1500000

15/000/000

5

7

19

200

شهرك توحيد

1600000

16/000/000

6

9

19

200

شهرك توحيد

1600000

16/000/000

منابع آگاه تاکید
کردند که این
موافقت بر اساس
توافقات دوجانبه
آمریکا
میان
از یک طرف و
کشورهای عربی
حاشیه خلیج
فارس از طرف دیگر بوده وهدف آن مقابله با
هرگونه احتمال حمله ایران است.
منابع مطلع اضافه کردند که هدف نخست
باز استقرار نیروهای آمریکایی در کشورهای
خلیج فارس ،عملیات مشترک بین واشنگتن
و این کشورها برای مقابله با هرگونه
تشدیدنظامی یا حمله به کشورهای عربی یا
منافع آمریکا در منطقه بوده و هدف آن وارد
شدن به جنگ با ایران نیست.

ریچارد هاس ،رئیس شورای روابط خارجی
آمریکا ،در پاسخ سناتور کاتن که مدعی شده
بود «آمریکا در جنگ با ایران به سرعت و
فقط با دو ضربه پیروز میشود» ،نوشت:
برخالف نظر کاتن ،جنگ با ایران آسان و
سریع نیست .نه تنها نمیتوان ایران را در
جنگ نظامی به سرعت شکست داد بلکه
ایران را در منطقه تقویت میکند.
او میافزاید :ایران نه تنها در حوزه نظامی
بلکه در حوزه سایبری هم قدرت دارد .جنگ
موجب افزایش قیمت جهانی میشود و
برخالف تصور ما ،جمهوری اسالمی ایران را
تقویت خواهد کرد.
در همین حال ایان برمر ،تحلیلگر آمریکایی
هم در واکنش به توئیت کاتن ،نوشت:
«افغانستان و عراق سالم میرسانند».
نیویورک تایمز هم اخیرا ً به نقل از «منابع
مطلع» گزارش داد ترامپ به پاتریک
شاناهان ،وزیر دفاع موقت آمریکا ،گفته
است که قصد وارد شدن به جنگ با
ایران را ندارد .طبق این گزارش ،رئیس
جمهوری آمریکا در جلسهای در کاخ سفید
«سرسختانه» بر عدم تمایل خود به جنگ
با ایران تأکید کرده است.
سه مقام آمریکایی به نیویورک تایمز
گفتهاند ،ترامپ از به وجود آمدن این تصور
ناراحت است که گمان رود جان بولتون،
مشاور امنیت ملی آمریکا ،سیاست دولت
او در خاورمیانه را در دست گرفته است.
این روزنامه آمریکایی همچنین نوشته است
که بولتون در محافل خصوصی از بی میلی
ترامپ برای تالش در جهت تغییر در غرب
آسیا ابراز ناخرسندی کرده است.

آگهی مزایده

شهرداري لطيفي در اجرای بند  1صورتجلسه شماره  27مورخ  1397/8/24شورای محترم اسالمي شهر لطيفي در نظر دارد قطعه زمين با کاربري تفریحی
توریستی با مشخصات ذيل  ،از طريق مزايده عمومي به متقاضيان واجد الشرايط واگذار نمايد.
رديف مساحت مترمربع

640

آدرس

قيمت کارشناسی به ازاي هرمترمربع (ریال)

مبلغ سپرده شركت در مزايده ( ریال)

مجتمع تفریحی توریستی چرخاب ورودی از سمت الر

2/500/000

80/000/000

 -1مبلغ سپرده شرکت در مي بايست به شماره حساب  252404309418133001به نام شهرداري لطيفي نزد بانک انصار شعبه الر واريز و فيش آن را
 -2هزينه درج آگهي در روزنامه برعهده برنده مزايده خواهد بود  -3شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات
ضميمه پيشنهاد تحويل امور مالي گردد.
مجاز و مختار است -4 .قبول پيشنهادات از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت  10روز مي باشد كه پيشنهادهاي خارج از موعد ،تحويل گرفته نخواهد شد.
 -5به پیشنهادهای مشروط  ،مخدوش،فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد -6 .سپرده برندگان اول تا
سوم در صورت عدم قبول مزایده به نفع شهرداری ضبط می شود .لذا کليه متقاضيان حداکثر تا پايان مهلت مقرر فرصت دارند جهت دريافت فرم شرکت در
مزايده به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند.
نوبت اول چاپ 98/02/28
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات پايان وقت اداري 98/03/13

نوبت دوم چاپ 98/03/04
تاريخ تشكيل كميسيون عالي معامالت و بازگشايي پيشنهادات 98/03/18

مهدي حيدري -شهردار لطيفي

مبلغ سپرده
قيمت کارشناسی
شركت در مزايده
هر متر مربع
13/500/000

بهعنوان گزینه
مناسبی برای
به
واکنش
اقدامات آمریکا و
اسراییل استفاده
میکند .البته این
مسأله درگیری
احتمالی تهران و
واشنگتن در عراق را نفی نمیکند.
پیام ایران از شلیک صدها موشک به سوی
اسراییل این بود که تهران قادر است به
تحریمهای آمریکا علیه این کشور پاسخ کافی
و الزم را بدهد.
نوار غزه و مقاومت آن و بهطور مشخص
جنبش جهاد اسالمی با موشکهای جدید
خود جزیی از این پاسخ کافی هستند.
ایران با موج جدید حمالت خود علیه اسراییل
به کاخ سفید فهماند کارتهای بازی زیادی
دارد و فقط محصور به سوریه و لبنان نیست.
جنبش حماس از سال  2007بر نوار غزه
مسلط است ،پس از حمالت شدید مقاومت به
اراضی اشغالی مشخص شد که ایران همچنان
کارتهای بازی خود را دارد.
عالوه بر این جنبش جهاد اسالمی مانند
حزباهلل در لبنان و عصائب اهلالحق ،همراه
و همسو با ایران هستند.

الشرق االوسط مدعی شد
موافقت عربستان و اعراب حاشیه خلیج فارس
با استقرار نیروهای آمریکایی

1

آگهی مزایده

ریچارد هاس:
جنگ ،ایران را
قدرتمندتر میکند

م/الف2463/

آگهي تحديد حدود عمومي قسمتي از امالك
واقع در قطعه شش بخش  18فارس شهرستان خنج

برابر مقررات قانون ثبت اسناد و امالك ،تحديد حدود عمومي قسمتي از امالك واقع در قطعه  6بخش  18فارس شهرستان خنج به ترتيب با ذكر
شماره پالك و قيد نام و نام خانوادگي متقاضي ثبت ،نام پدر و شرح ملك جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي ميگردد.
رديف

پالك ملك

مشخصات مالك يا
مالكين

نوع و ميزان ملك

مساحت
(متر مربع)

آدرس ملك

تاريخ تحديد حدود

7

10

---

133/00

شهرك معروف به عباسيان واقع در ورودي شهر
از سمت بندر عباس

1/450/000

9/650/000

1

11921/5

سعيد و يحيي انفرادي
فرزندان مصطفي

ششدانگ يكبابخانه
بالمناصفه

223/36

شهر خنج  -محله شيخ
حاجي محمد

98/3/19

8

20

---

160/37

شهرك معروف به عباسيان واقع در ورودي شهر
از سمت بندر عباس

1/450/000

11/700/000

2

12489

صالح و ابوالفتح معزي
فرزندان محمد

ششدانگ يكبابخانه
بالمناصفه

283/17

شهر خنج  -محله گدوان

98/3/19

9

61

---

43/74

شهرك معروف به عباسيان واقع در ورودي شهر
از سمت بندر عباس

1/450/000

3/200/000

3

 12825/144كرامتاله اتباعي فرزند
تيمور

ششدانگ يكبابخانه

501/73

شهر خنج  -محله قالتويه

98/3/20

ششدانگ يكبابخانه

527/63

شهر خنج  -محله قالتويه

98/3/20

ششدانگ يكبابخانه

360

شهر خنج  -بلوار شهيد
منفرد

98/3/20

ششدانگ يك قطعه
زمين زراعتي و نخلستان

202530

شهرستان خنج  -روستاي
گزيوز

98/3/21

 -1مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ازای هر قطعه زمین مي بايست به شماره حساب  252404309418133001به نام شهرداري لطيفي نزد
بانک انصار شعبه الر واريز و فيش آن را ضميمه پيشنهاد تحويل امور مالي گردد.
 -3شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 -2هزينه درج آگهي در روزنامه برعهده برنده مزايده خواهد بود.
 -4قبول پيشنهادات از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت  10روز مي باشد كه پيشنهادهاي خارج از موعد ،تحويل گرفته نخواهد شد.
 -5به پیشنهادهای مشروط  ،مخدوش،فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6سپرده برندگان اول تا سوم در صورت عدم قبول مزایده به نفع شهرداری ضبط می شود.
لذا کليه متقاضيان حداکثر تا پايان مهلت مقرر فرصت دارند جهت دريافت فرم شرکت در مزايده به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند.

نوبت دوم چاپ 98/03/04
نوبت اول چاپ 98/02/28
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات پايان وقت اداري 98/03/13
تاريخ تشكيل كميسيون عالي معامالت و بازگشايي پيشنهادات 98/03/18

مهدي حيدري -شهردار لطيفي

م/الف2464/

4

12825/145

5

 13414/45حميدرضا جمالي فرزند
غالمحسين

6

14543/6

محمدعقيل اتباعي
فرزند تيمور

محمدجان بوستاني
فرزند سياه

بدينوسيله به اطالع عموم ميرساند كه تحديد حدود امالك فوق از ساعت  8صبح در محل وقوع ملك شروع ،لذا به موجب ماده 14قانون ثبت
از صاحبان امالك فوق و مجاورين به وسيله اين آگهي دعوت به عمل ميآيد در وقت مقرر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خنج يا محل
وقوع ملك حضور يابند.واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي برابر ماده  20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتجلسه تحديد حدود به
مدت  30روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار98/2/28 :
م/الف292/
عبداله جهانپور عمله  -رئيس اداره ثبت اسنادوامالک خنج

ص

4

حه
ف

سال بیست و هفتم -اردیبهشت ماه -1398رمضان المبارک - 1440شماره 98/02/28-1340

بازاریابی با تلفن همراه
موبایل وسیلهای شخصی است:

مردم اغلب بهطور اشتراکی از تلویزیون و کامپیوتر
استفاده میکنند ،اما بهندرت موبایلشان را با شخص
دیگری به اشتراک میگذارند.
امکان ارتباط با چند روش وجود دارد:

گوشی تلفن همراه به عنوان پرده سوم در جهان
شناخته می شود ،این صفحه نسبت بهسالهای پیش
بسیار جذابتر و خوشرنگتر شده است .حال تلفنهای
همراه با صفحههای باکیفیتشان میتوانند میلیونها
رنگ را با وضوحی بسیار باال بهنمایش بگذارند و
دیگر نگاه کردن به این صفحه ،خستهکننده و تکراری
نیست .این فرصت بینظیر توجه شرکتهای بزرگ را
بهخود جلب کرده است و نسل جدیدی از بازاریابی با
نام بازاریابی تلفن همراه آغاز شده است.
البته بسیاری از مردم بازاریابی با موبایل را با ارسال
پیامک تبلیغاتی یکسان میدانند ،ولی باید تاکید کنیم
که بازاریابی با موبایل مفهوم بسیار گستردهتری است
که شرکتهای پیشتاز بر آن کار میکنند .مثال بازی
جدیدی برای موبایل ارائه میکنند که امکان اتصال
به اینترنت را دارد و بهصورتی محسوس یا نامحسوس
تبلیغات و اخبار آن شرکت در حین بازی به مخاطب
منتقل میشود!
مزایای تلفن همراه بهعنوان رسانهای برای بازاریابی
چیست؟

گوشیهای موبایل امکان ارتباط با صدا یا متن را ممکن
میکنند .عالوه بر آن ،میتوانید ویدئوها و تصاویری
ایجاد کنید ،ارسال کرده یا دریافت کنید و همچنین
صدا ضبط کنید یا حتی کاغذی را اسکن کنید.

سایت اصلی بود .اما امروزه با آمدن گوشیهای هوشمندی
که معموال صفحات بزرگی دارند و توانایی نمایش سایتها
را بدون هیچ مشکلی دارند ،نسخه موبایل سایتها درحال
کمرنگ شدن است.
جدیدترین روش بازاریابی با موبایل که مورد استقبال
فراوانی قرار گرفته ،ارائه برنامههای کاربردی مخصوص
تلفن همراه است که درواقع نسخهای بسیار زیبا و متفاوت
از اطالعات سایت است .در تلفنهای همراه معموال

موبایل رسان ه ای سیار است و همیشه به مخاطب
دسترسی دارید:

کامپیوترهای شخصی و تلویزیون برای
دسترسی به افراد درحال حرکت مناسب
نیستند .دسترسی به محتوی ،درحال حرکت،
نکته مهم تکنولوژی موبایل است .شاید فردی
در تعطیالت است ،درحال سفر است یا در خانه
است .شما نمیتوانید در لحظه دلخواه پیامتان
را از طریق کامپیوتر یا تلویزیون منتقل کنید
ولی معموال اینکار از طریق تلفن همراه
امکانپذیر است.
امکان اقدام فوری وجود دارد:

معموال مخاطب میتواند بهسرعت پیام شما را دریافت
کند و امکان اقدام سریع نیز وجود دارد .شخص میتواند
با دیدن یک پیام بالفاصله وارد وب سایت شما شود و
اقدامی انجام دهد.
در سالهای قبل شرکتها نسخه مخصوصی از سایتشان
را برای موبایل طراحی میکردند که بسیار سادهتر از

مراجعه به اینترنت کمی سختتر از کامپیوتر است .فرض
کنید هربار آدرس سایتی را وارد کنید و سپس نام کاربری
و رمزعبور را برای ورود به سایت و مشاهده ایمیلها تایپ
کنید .اینکار تمایل چک کردن ایمیل را کمتر میکند.
جایگزین اینکار که توسط شرکتهایی مانند یاهو و گوگل
استفاده میشود ،نوشتن برنامهای خاص برای مشاهده

حرفه ای باش

وقت شناسی را به اولویتی در زندگی خود تبدیل

کنید

هنگامی که دیرتر از ساعت مقرر به محل کار
خود رسیده و یا در جلسات شرکت می-کنید،
مدیر شرکت به این نتیجه خواهد رسید که
شما نسبت به کار خود توجه و تعهد الزم
را ندارید .بدون شک این امر موقعیت کاری
شما را متزلزل ساخته و شانس قرار گرفتن
در جایگاه های باالتر را نیز از دست خواهید
داد .در این رابطه می توانید از هشدار گوشی
خود برای یادآوری زمان انجام هر کار استفاده
کرده و یا از اپلیکیشن-های موجود برای
برنامه ریزی بهتر اقدامات استفاده کنید.
همچنین آگاهی نسبت به روش های مدیریت
زمان نیز کمک خواهد کرد تا با معضل کمبود
زمان مواجه نشده و از به تعویق افتادن کارها
جلوگیری کنید.
بیش از حد عبوس نباشید

بدون شک هیچ کسی تمایل ندارد تا در کنار
فردی عبوس قرار گیرد .این امر در رابطه با
کارمندان نیز صادق بوده و روحیه افراد را
تحت تاثیر قرار خواهد داد .به همین خاطر
ضروری است تا تمامی مشکالت خانوادگی و
ناراحتی ها را کنار گذاشته و تا حد امکان
مرتب و سرحال وارد محل کار خود شوید.
در آخر توجه داشته باشید که الزم است تا
دالیل ناراحتی و رفتار بد خود را شناسایی
کرده و به دنبال راه حل هایی در رابطه با آن
باشید .بدون شک این امر که بتوانید تحت
هر شرایطی یک استاندارد رفتاری را رعایت
کنید ،شما را فردی کامال حرفه ای نشان
خواهد داد.

است تا محدودیت هایی را
برای خود قائل شوید .بدون
شک به تن کردن هر لباسی
حتی اگر ممنوعیت قانونی نیز
نداشته باشد ،اقدامی حرفه ای
محسوب نخواهد شد .به همین
خاطر نیز الزم است تا لباس
های مشخصی را در این زمینه
داشته باشید .همچنین آراسته
بودن از دیگر مواردی است که باید نسبت به
آن دقت نظر کافی را داشته و این امر را در
ارتباط با قیمت لباس و یا میزان جدید بودن
آن تصور نکنید .درواقع شیک پوشی یک هنر
است که با کمی مطالعه و صرف وقت کافی
کامال در دسترس شما خواهد بود .همچنین
این امر که به وضعیت سالمت و تناسب اندام
خود نیز توجه داشته باشید ،در این زمینه موثر
خواهد بود.

قبل از بیان هر جمله ای نسبت به درستی آن

اطمینان حاصل کنید

ریشه بسیاری از مشکالت کاری کارمندان در
حرف هایی است که احتمال دارد مورد سوء
برداشت قرار گیرد .به همین خاطر نیز همواره
توصیه می شود که افراد در محیط کار خود
ادبیات متفاوتی نسبت به مکان های دیگر
داشته باشند تا با مشکلی مواجه نشوند .اگرچه
تعیین جمالت مناسب ممکن اقدامی سخت به
نظر برسد ،با این حال یک راهکار ساده وجود
دارد که عنوان می کند که تنها از عباراتی
استفاده کنید که می-توانید آن را به مادربزرگ
خود نیز بگویید .این امر به شما کمک خواهد

کرد تا در کسری از ثانیه نسبت به درستی
جمله و لحن خود اطمینان حاصل کنید.

در تالش برای کمک رسانی به همکاران خود

باشید

با توجه به این امر که شما در محیط کار
برای ساعت هایی حضور خواهید داشت،
بسیار ضروری است که بتوانید با همگان رفتار
مناسب و دوستانه ای را داشته باشید .این امر
فشار کاری و استرس کار را کاهش داده و
محیط کاری جذابی را شکل خواهد داد .در
این رابطه این امر که به سایر همکاران خود
کمک کنید ،خود باعث خواهد شد تا آنها
نیز در تالش برای رفتاری مشابه باشند .این
امر یک فرهنگ مناسب را در شرکت شکل
خواهد داد .با این حال توجه داشته باشید
که افراد ممکن است در مطرح کردن نیاز
خود با مشکل مواجه باشند ،به همین خاطر
بهتر است تا پیشنهاد کمک از جانب شما
صورت گیرد .در نهایت نیز در صورتی که
با پاسخ منفی مواجه شدید ،نباید به دنبال
اصرار بیش از حد باشید .این امر خود می
تواند دلخوری هایی را به همراه داشته باشد.
درواقع برخی از افراد تمایل دارند تا کارهای
خود را به تنهایی انجام دهند .با این حال این
امر که برای کمک به سایرین آمادگی داشته
باشید ،شخصیتی جذاب را به شما خواهد
بخشید و سطح رضایت مدیران نیز از چنین
کارمندهایی افزایش پیدا خواهد کرد .درواقع
کارمندانی که قدرت سازگاری باالیی را
داشته و جو شرکت را بهتر می کنند ،همواره
مورد عالقه مدیران قرار دارند.

تنها لباس های مناسب به تن کنید

اگرچه تنوع داشتن در زمینه پوشاک امری
جذاب است ،با این حال در محیط کاری الزم
تاسیس موسسه غیر تجاری باشگاه ورزشی شهید چمران الرستان
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ایمیل است .کافی است این برنامه یکبار بر گوشی نصب
شود و تنظیمات الزم وارد شود .پس از آن بهراحتی با
یک کلیک میتوان در محیط زیبای برنامه که مخصوص
تلفن همراه طراحی شده ایمیلها را مشاهده کرد .در این
برنامهها میتوان اخبار ،تبلیغات جدید و  ...را هم نمایش
داد .کافی است برنامه شرکت شما توسط کاربر موردنظر
بر گوشی نصب شود .پس از آن شما یک فضای کوچک
تبلیغاتی بر تلفن همراه مخاطب دارید که هرگاه بخواهید
میتوانید از آن استفاده کنید.
امروزه سیستم عامل اندروید که گوگل
از بزرگترین پشتیبانان آن است رشد
سریعتری نسبت به دیگر سیستمها
دارد .این سیستم عامل کامال
رایگان است و بسیاری از سازندگان
تلفن همراه ترغیب میشوند از این
سیستمعامل در گوشیهای جدید
خود استفاده کنند.
اگر میخواهید در زمینه بازاریابی با
موبایل پیشتاز باشید اکنون بهترین
زمان است! میتوانید برنامه نویسی
بیابید که با سیستم عامل اندروید آشنا
باشد و از او بخواهید نرمافزار ساده و کوچکی بنویسد که
هرگاه فردی آنرا بر گوشی خود نصب کرد بتواند آخرین
اخبار ،فروشهای ویژه و مقاالت سایت شما را ببیند.
بهترین رویکرد آن است که آن برنامه به وبسایت شما
متصل شود و مطالب بخش خاصی از وبسایت را با
ظاهر و چیدمانی متفاوت و مناسب تلفنهمراه ،برگوشی

به چالش کشیدن فرضیات مشترک

وقتی تصمیم میگیرید که از شغل
اداری منظم ،به خوداشتغالی تمام
وقت تغییر وضعیت دهید ،شاید از
واقعیت های موجود چشم پوشی
کنید .در اینجا دیدگاه هایی در
مورد وضعیت خوداشتغالی ارائه
میکنیم که شاید در مسیر جدیّت
و اشتیاق شما به این تغییر ،نادیده
گرفته شده باشند.

من به هیچکس جز خودم ،پاسخگو
نیستم:

وقتی کسب و کار خودتان را
راه میاندازید ،نه به مقامات
دولتی ،بلکه به آدمهای زیادی،
مثل مشتریان ،تامین کنندگان،
کارکنان و سایر ذی نفعان پاسخ
گو هستید .بهعنوان صاحب کسب
و کار ،مسئولیتهای بسیار بیشتری
دارید که باید به بهترین نحو انجام
دهید و با فشارهایی که برای راضی
نگه داشتن همهی افرادی که در
موفقیت کسبوکارتان از اهمیت
برخوردارند نیز مواجه هستید.

نمایش دهد .البته این برنامه نباید صرفا تبلیغاتی باشد
بلکه اطالعات مفید و باارزشی به مخاطب منتقل کند.
فرض کنید کتابفروشی دارید .میتوانید برنامه کوچکی
تولید کنید که در آن مخاطب زمینه موردعالقه خود را
انتخاب کند ،مثال کتابهای مدیریت .سپس آن برنامه
جدیدترین کتابهای اضافهشده در آن زمینه ،توضیح
مختصری از کتابهای پرفروش و  ...را نمایش دهد.
همچنین گهگاهی میتوانید پیامک ارسال کنید و کاربر
را به استفاده از آن برنامه تشویق کنید .هرگاه فردی برای
اولین بار به کتابفروشی شما مراجعه میکند کافی است
از او بخواهید بلوتوث گوشیاش را روشن کند تا برنامه را
برایش بفرستید .پس از مدتی خواهید دید که بهراحتی
میتوان خبر منتشر شدن یک کتاب جدید را به صدها
حتی هزاران نفر اعالم کرد!
بههر حال پرده سوم یا همان صفحه موبایل توجه بسیاری
را به خود جلب کرده است .حال این هنر شماست که
بتوانید گوشهای از این صفحه را به خود اختصاص دهید
و تا رقیبان اینکار را انجام ندادهاند از این شیوه جدید
بازاریابی بهره گیرید!

مزایا و معایب خوداشتغالی
انجام نخواهد داد .وقت شما تماما
صرف مسائل جزئی و عمدهای
میشود که نیاز به توجه دارند ،مثل
ارسال و پاسخ به ایمیلها ،توجه به
مدیریت و سایر موارد .پس برای
کاری بسیار سخت آماده باشید!

مدیریت کسبوکار خودم ،از کار
برای سازمانها آسانتر است:

برای مدیریت کسبوکار خود،
باید فردی چند وجهی باشید که
از تمامی مهارت ها و استعدادهای
الزم برای موفقیت در کسبوکار
برخوردار است .معموال کار در یک
سازمان یعنی فقط مسئول یکی
از فعالیتها هستید ،مثل فروش،
بازاریابی ،حسابرسی
یا تولید .اما وقتی

به خودتان متکی هستید ،باید کل
صحنه را تا کوچکترین جزئیاتش
مدیریت کنید (حداقل تا زمانی که
کسبوکار پا میگیرد)

آگاهی از آنچه برای موفقیت الزم
است

ویژگیها و عوامل شخصی مهم و
خاصی وجود دارند که به عنوان
صاحب کسبوکار ،باید از آنها
برخوردار باشید.
-منظم و باانگیزه باشید:

شما سکان را در دست دارید و
کِشتی بدون شما حرکت نخواهد
کرد .اگر به تنهایی کار میکنید،
بدون داشتن نظم و انگیزه ،بیهدف
به اینسو و آنسو
خواهید رفت .اگر

کارکنانی دارید ،آنها کوچکترین
حرکات شما را زیر نظر خواهند
داشت .آنها به احتمال زیاد توسط
رهبری که دارای نظم شخصی
و الهامبخش باشد برانگیخته
میشوند ،نه فردی که راههای
میانبر را برمیگزیند و انرژی ندارد.
-هشیار باشید:

باید همه چیز را دربارهی کسب
و کار خود ،اعم از محصوالت و
کاربردهایشان ،گردانندگان بازار
و واقعیتهای این کسبوکار در
هر مرحله از مسیر بدانید .وقتی
این اطالعات را داشته باشید ،می
توانید تصمیمات خود را بر مبنای
آمار و ارقام قرار دهید .اما وقتی
نداشته باشید ،باید به غرایزتان در
مورد شیوهی کسبوکار و صنعت
اعتماد کنید .باید در سنجیدن
و ربودن فرصتهای موجود هم
تیزبین و چابک باشید.
-خالق باشید:

تقاضای محصوالت و خدمات ،و
روش انجام کسبوکار ،همه به
طور مداوم و در نتیجهی عوامل
مختلف ،در حال تغییر هستند.
به عنوان صاحب شرکت ،باید
نسبت به این تغییرات آگاه و
حساس باشید و توانایی پیشبینی
روند و یافتن راههای خالقانه را
برای پیشی گرفتن در رقابت ،در
خودتان تقویت کنید.

کنترل بیشتری روی وقت خود دارم:

خیلی از افرادی که در خانه کار
میکنند یا استارتآپ دارند،
متوجه میشوند که در مقایسه با
همتایان اداریشان ،ساعات بسیار
طوالنیتری باید کار کنند .اگر شما
بهعنوان صاحب کسبوکار این کار
را انجام ندهید ،هیچکسی آن را

آموزش سرمایه گذاری به کودکان
سرمایهگذاری آن را از دست بدهد؟
بهترین روش برای یادگرفتن چیزی ،یاد دادن است .آموزش یک
خب ،شما همیشه می توانید کاری کنید که در ابتدا پول به دست
موضوع ،شما را مجبور می سازد تا آن را یاد بگیرید و به تمرین
بیاورند .پس ،بله ،بگذارید پولشان را سرمایهگذاری کنند ،بر آن
آن بپردازید.
نظارت کنند و هر چقدر که میتوانند از این فرایند مطلب بیاموزند.
از آن جایی که می خواهیم به کودکان سرمایهگذاری کردن را یاد
مسلماً در این مرحله قرار نیست که پول زیادی سرمایه گذاری
بدهیم و میخواهیم که آن را یاد بگیرند ،چه چیزی بهتر از آن که
کنید .تنها میخواهید به میزانی سرمایه گذاری کنید که فرزندتان
سرمایهگذاری را یادشان بدهیم تا آن که به آن ها پول بدهیم تا به
بتواند سود و یا زیان این سرمایه را در بازار مشاهده کند.
بازی مشغول شوند؟
یکی از راه های انجام این کار آن است که به آنها مقدار کمی پول
احتماالً با خود میگویید که به یک بچه پول بدهیم تا در
بدهید تا با آن به سرمایهگذاری بپردازند و یا
فرزندانتان را برای تعیین اهدافشان تشویق کنید و به آنان نقاط عطف موفقی 
ت ها و شکست برای آن ها حساب سرمایه گذاری باز کنید تا
ها
ق

اتفا
این
هایشان را یادآوری کنید .همچنین بگوییدکه چگونه
بتوانند از پول خودشان استفاده کنند.
هم به طور مثبت و هم به طور منفی آینده آن ها را شکل می دهد.
از این موقعیت به عنوان موقعیتی یاد کنید که در آن پول به دست
ی آید و یا از دست میرود و یا موفقیتی رخ میدهد .اهمیت این
م 
موضوع را به صورت جدی متذکر شوید و با تشویق کردن آنان،
روحیهشان را تقویت کنید.

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  139760311011000603مورخه  97/5/11هيأت اول /موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي
محمدباقر تدين فرزند محمدجواد بشماره شناسنامه  3635صادره از الر در
ششدانگ يك باب خانه به مساحت  249/55متر مربع تحت پالك  11فرعي از
 8665اصلي مفروزي و مجزا شده از پالك  8665اصلي قطعه  3واقع در بخش 18
فارس الرستان خريداري از ورثه آقاي علي اصغر افتخار محرز گرديده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و
پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1398/02/28 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/03/12 :
م/الف167/
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان

قانون طالیی سرمایهگذاری را به یاد بیاورید
که میگوید:
پولی را که طاقت از دست دادنش را ندارید
سرمایهگذاری نکنید.

آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

خانم سميه شفاعي فرزند علي مراد به شرح درخواستي كه به این شورا
ثبت گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان مرحوم حسنعلي كريمي خواه فرزند اصغر به شماره ملي
 2510881728در تاریخ  1398/4/14در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
-1سيما كريمي خواه فرزند حسنعلي ك م  6710061019ت ت 1382/6/3
صادره از ح  3الر
 -2شيوا كريمي خواه فرزند حسنعلي ك م  2500679306ت ت
 1386/11/23صادره از ح  3الر فرزندان متوفي
-7سميه شفاعي فرزند علي مراد ك م  2512073556ت ت 1363/11/7
صادره از ح  3الر همسر متوفي
-8سروناز پناهي فرزند عوض ك م  2511743000ت ت  1323/2/9صادره
از ح  3الر (مادر متوفي)َصش والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به اين شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه اول جويم  -امين حشمتي
م/الف205/
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آگهي تحدید حدود عمومی بخش  18فارس شهرستان گراش

برابر مقررات قانون ثبت اسناد وامالک  ،تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک واقع درقطعه5بخش 18فارس شهرستان گراش به ترتيب باذکرشماره پالک وقید نام و نام خانوادگي متقاضي ثبت  ،نام پدر  ،نوع ملک  ،مساحت و محل وقوع ملك جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد/.

قطعه پنج بخش  18فارس

ردیف

1

10827/11124

محمد علی مفرح
فرزند عبدالحسین

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  161/34متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/871واقع در شهر گراش بلوار فلسطین

2

10827/11174

محمد حسین زمانی
گراشی فرزندعلی

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  391/60متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک  10827واقع
در شهر گراش خیابان امام خمینی (ره) کوچه مخابرات

قطعه پنج بخش  18فارس

ردیف

10827/11958 39

سکینه بلند گردن
فرزند اسداهلل

 10827/11959 40محمد کارکن فرزند ابراهیم

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  271/42متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/1991واقع در شهر گراش شهرک شهیدان عظیمی
ششدانگ یک قطعه زمین محصوربه مساحت  300متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/865واقع در شهر گراش بلوار فلسطین شهرک آزادگان

3

10827/11561

محمد رحمانیان
کوشککی فرزند کرامت

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 264متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 10827/ 1991
واقع در شهر گراش بلوارشهدا شهرک شهیدان عظیمی

10827/11960 41

4

10827/11729

حیدر ابراهیمی
فرزند محمد

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  780/18متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 1799
 10827/واقع در شهر گراش انتهای خیابان شهدای بیدله

اصغر اکبری
فرزند محمد علی

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  329/44متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک10827/2313
واقع در شهر گراش خیابان شهیدان حسن زاده

10827/11961 42

5

10827/11833

علی یحیی پور
فرزند محمد حسین

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  585/30مترمربع مفروزو مجزا شده ازپالک
 10827/1945واقع در شهر گراش خیابان شهیدان عظیمی خیابان سلمان فارسی

عبداله موغلی گراشی
فرزند رحمت

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  480متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/920واقع در شهر گراش انتهای خیابان محمد رسول اهلل

6

10827/11834

ماه صنم تهمتن
فرزند عبدالحسین

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  742/25متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
 10827/ 1945واقع در شهر گراش خیابان شهیدان عظیمی خیابان سلمان فارسی

10827/11962 43

7

10827/11848

محسن نوبهار
فرزند عبدل

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 264متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/1991واقع در شهر گراش بلوار شهدا  ،شهرک شهیدان عظیمی

منصور محسنی فرد
فرزند محمد امین

ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت  32/06متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/314واقع در شهر گراش خیابان امام خمینی (ره)

10827/11963 44

مجتبی رضوی فرد
فرزند هادی

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  242متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/1993واقع در شهر گراش شهرک شهیدان عظیمی

8

10827/11861

یوسف پور غفور
فرزند احمد

ششدانگ یک بابخانه به مساحت133/33مترمربع مفروزومجزا شده از پالک 10827/1290واقع در
شهر گراش خیابان آبیاری

10827/11964 45

محمد زارع فرزند محمود

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  432متر مربع مفروز و مجزا شده ازپالک
 10827/2311واقع در شهر گراش خیابان شهیدان عظیمی خیابان بیدله

9

10827/11887

اسداهلل فتح پور
فرزندعبدالرحیم

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 117متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/1918واقع در شهر گراش خیابان شهیدان عظیمی خیابان هفت برکه

10827/11965 46

میر ابوالقاسم سعادت
فرزند میر محمد حسن

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  660/60متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک10827/1856
واقع در شهر گراش محله بیدله

10

10827/11888

رقیه صادقی
فرزند علی اصغر

ششدانگ یکباب خانه به مساحت  443/50متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 10827/927واقع
در شهر گراش خیابان محمد رسول اهلل کوچه 24

10827/11966 47

زبیده اسمعیل نژاد
فرزند عبدالرضا

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  456/30متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/1231واقع در شهر گراش خیابان بسیج

11

10827/11895

عبدالمجید امانی
فرزند رحمت اهلل

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 563/80متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک  10827واقع در
شهر گراش خیابان بسیج  ،خیابان شهید محقق ،کوچه اول

10827/11967 48

محسن عبدالهی
فرزند علی اصغر

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  287/85متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/1993واقع در شهر گراش شهرک شهیدان عظیمی

12

10827/11903

علی روانشاد
فرزند حسین

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  2490/5متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 904
 10827/واقع در شهر گراش بلوار خلیج فارس جنب مجتمع مسکونی خلیج فارس

13

10827/11904

عزیز دادخدایی
فرزند حبیب

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 193/30متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 10827/ 864
واقع در شهر گراش شهرک آزادگان

 10827/11968 49فاضل و فاطمه حسین نژاد
فرزندان اسد

14

10827/11926

محترم رشیدی
فرزند محمد

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 264متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
 10827/1991واقع در شهر گراش بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمی

شنبه1398/03/18

پنج شنبه 1398/03/23

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  262/27متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/1991واقع در شهر گراش بلوار شهداء شهرک شهیدان عظیمی(سهام مستدعیان
ثبت آقای فاضل حسین نژاد نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم فاطمه حسین نژاد نسبت به دو
دانگ مشاع از ششدانگ)

شنبه 1398/03/25
10827/11969 50

لیال اسمعیل نژاد
فرزند محمد علی

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 252متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/1991واقع در شهر گراش بلوار شهداءشهرک شهیدان عظیمی

15

10827/11927

مهدی درستکار
فرزند خلیل

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  277/30متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
 10827/1142واقع در شهر گراش خیابان بسیج

10827/11970 51

16

10827/11928

محمود شامحمدی
فرزند عبدالوهاب

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  195/70متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
 10827/923واقع در شهر گراش خیابان صیاد شیرازی

فتح اله قربانی
فرزند حاجی

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 250متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/2788واقع در شهر گراش خیابان بسیج

10827/11971 52

17

10827/11929

جعفر انصاری فرزند غنی

سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 593متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/2322واقع در شهر گراش محله هفت برکه

محمد علی شامحمدی
فرزندعبدالوهاب

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  232/60متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 923
 10827/واقع در شهر گراش خیابان صیاد شیرازی

18

10827/11930

علی بمان پور
فرزند مرتضی

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  141/40متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک10827/1810
واقع در شهر گراش محله بیدله

10827/11972 53

ناصر افشار
فرزند اصغر

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  264متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/ 1988واقع در شهر گراش بلوار شهداءشهرک شهیدان عظیمی

19

10827/11931

فاطمه خانم رشیدی
گراشی فرزند حسینعلی

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 413/35متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک10827/ 2316
واقع در شهر گراش بلوار سپاه محله هفت برکه

10827/11973 54

ناصر افشار
فرزند اصغر

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  260/62متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک  10827/ 1991واقع در شهر گراش بلوار شهداء شهرک شهیدان عظیمی

20

10827/11932

مطلب مسلمانی
فرزند خلیل

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 110/65متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک10827/ 355
واقع در شهر گراش خیابان آبیاری

10827/11974 55

عطیه جعفری
فرزند قدرت

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت  371/50متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
 10827/ 680واقع در شهر گراش

21

10827/11933

حسن صالحی
فرزند غالمحسین

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 254/20متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک10827/ 1174
واقع در شهر گراش خیابان بسیج کوچه 17

10827/11984 56

سعید عبدالهی
فرزند علی اصغر

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 350متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
 10827/ 1988واقع در شهر گراش بلوار شهداءشهرک شهیدان عظیمی

22

10827/11934

احمد ابراهیمی
فرزند درویش

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  292/30متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 10827/557
واقع در شهر گراش خیابان امام خمینی کوچه سنگ آبی

10827/11985 57

23

10827/11936

مطلب مسلمانی
فرزند خلیل

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  318متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
 10827/865واقع در شهر گراش بلوار فلسطین شهرک آزادگان

سعید عبدالهی
فرزند علی اصغر

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  347/58متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
 10827/ 1988واقع در شهر گراش بلوار شهداء شهرک شهیدان عظیمی

10827/11986 58

24

10827/11937

زینب لطفی مهروئیه
فرزندعنایت

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  194متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 10827/ 866واقع
در شهر گراش شهرک ازادگان

امیر فرهاد تقی زاده
فرزند ابوالحسن

ششدانگ یک زمین پی کنی شده به مساحت  264متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/ 11986واقع در شهر گراش بلوار شهداء شهرک شهیدان عظیمی

25

10827/11938

بهروز مهیایی و سجاد
مهیایی فرزندان محمود

ششدانگ یک باب خانه (باالمناصفه) به مساحت  661/10متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
 10827/2322واقع در شهر گراش بلوار سپاه

26

10827/11939

ایرج سبزواری
فرزند غالمعلی

ششدانگ یکبابخانه به مساحت  412/20متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک  10827/ 4489واقع
در شهر گراش خیابان امام رضا (ع)کوچه دوم

یکشنبه 1398/03/19

دوشنبه 1398/03/20

یک شنبه1398/03/26

 10827/11987 59علی اصغر رحمانیان کوشککی ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  264متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
 10827/ 1993واقع در شهر گراش بلوار شهداءشهرک شهیدان عظیمی
فرزندمنصوربا والیت قهری
منصوررحمانیان
 10827/11988 60میثم رحمانیان کوشککی
فرزندمنصوربا والیت قهری
منصور رحمانیان

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  242متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/1988واقع در شهر گراش بلولر شهداء شهرک شهیدان عظیمی

27

10827/11940

احمد ابراهیمی
فرزند عبدالرحیم

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  275/61متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک  10827/1988واقع در شهر گراش شهرک شهیدان عظیمی

10827/12001 61

28

10827/11941

جعفر شیخی
فرزند غالمعباس

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  242متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 10827/ 1993
واقع در شهر گراش شهرک شهیدان عظیمی

گلدسته هرمزی
فرزند غالمعباس

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  374/20متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 10827/729
واقع در شهر گراش خیابان شهید غالمی

10827/12004 62

نادر سبزواری
فرزند اصغر

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  380/60متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 1809
 10827/واقع در شهر گراش خیابان شهدای بیدله

29

10827/11942

احمد ابراهیمی فرزند
عبدالرحیم

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت237/60متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
 10827/1988واقع در شهر گراش شهرک شهیدان عظیمی

10827/12005 63

محمد جواد محیائی
فرزند حسین علی

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  268/20متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 1232
 10827/واقع در شهر گراش خیابان آبیاری

30

10827/11943

احمد کوثری فرزند
اسمعیل

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  271/20متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/1993واقع در شهر گراش شهرک شهیدان عظیمی

10827/12006 64

31

10827/11944

احمد کوثری فرزند
اسمعیل

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  271/20متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/1993واقع در شهر گراش شهرک شهیدان عظیمی

غالمحسین دیانت
فرزندمحمد

32

10827/11945

یعقوب سعادت فرزند
میرزا ابوالقاسم

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  256/80متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
 10827/ 1993واقع در شهر گراش شهرک شهیدان عظیمی

33

10827/11946

یعقوب سعادت فرزند
میرزا ابوالقاسم

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  256/80متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/ 1993واقع در شهر گراش شهرک شهیدان عظیمی

34

 10827/11947قاسم ناصری فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه به مساحت  256/50متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک10827/1937
واقع در شهر گراش محله بیدله کوچه برگال

35

 10827/11948قاسم ناصری فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه به مساحت  320/40متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک10827/1809
واقع در شهر گراش محله بیدله کوچه برگال

سه شنبه 1398/03/21

چهار شنبه 1398/03/22
10827/11949

فتح اهلل
دانشورفرزنداحمد

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  262/40متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/1443واقع در شهر گراش خیابان آبیاری

36

10827/11951 37

مهدی محمود زاده
فرزند غالمرضا

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  330/20متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/1945واقع در شهر گراش بلوار پیامبر اعظم

10827/11952 38

علی دانشورفرزند اکبر

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  263/80متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک1443
 10827/واقع در شهر گراش خیابان آبیاری

دو شنبه 1398/03/27
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 166/20متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
 10827/2371واقع در شهر گراش خیابان شهید غالمی

 10827/12007 65حامد نعمتی پورفرزندمحمد
جواد

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت  261/50متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک  10827/ 1991واقع در شهر گراش شهرک شهیدان عظیمی

 10827/12008 66اسماعیل پور شمسی فرزند
منصور

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 237/60متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/ 1988واقع در شهر گراش شهرک شهیدان عظیمی

10827/12010 67

یوسف غالمی فرزند جعفر

محمد هرمزی و طاها
10827/12011 68
هرمزی فرزندان یعقوب با
والیت قهری یعقوب هرمزی

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 239/58متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک 10827/ 1993واقع در شهر گراش بلوار شهداء شهرک شهیدان عظیمی
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 685/70متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 1993
 10827/واقع در شهر گراش بلوار شهداءشهرک شهیدان عظیمی (باالمناصفه)

سه شنبه1398/03/28
بدینوسیله به اطالع عموم می رساند که تحدید حدود امالک فوق
از ساعت 8صبح در محل وقوع ملک شروع وبه عمل خواهد آمد
لذا به موجب ماده  14قانون ثبت از صاحبان امالک فوق ومجاورین
به وسیله این آگهی دعوت به عمل می آید در وقت مقرر در اداره
ثبت اسنادوامالک گراش یا محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی
مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی برابر ماده  20قانون ثبت

از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به مدت  30روز پذیرفته
خواهد شد.
تاريخ انتشار 98/02/28 :
هدایت اله رحیمی درازی -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان
گراش
م  /الف 24 /

سال بیست و هفتم -اردیبهشت ماه -1398رمضان المبارک - 1440شماره 98/02/28-1340

6

نکاتی برای والدین در ایام برگزاری امتحانات فرزندان

-1در ایام برگزاری امتحانات در خانه فضاي
آرامبخش ،شورآفرين و اطمينانبخش ايجاد نمایید
زیرا بيشتر پژوهشها نشان دادهاند كه استرس بيجا،
كارآمدي فرد را تحتتأثير منفي قرار ميدهد و باعث
كاهش ميزان كارآمدي ميشود
 -2مشکالت و درگیری های خانوادگی را کاهش داده
و مشکالت بوحود آمده را حتی االمکان به فرزندانتان
منتقل ننمایید
 -3امتحان دانشآموز ،وظيفه دانشآموز است نه
وظيفه والدين والدين مسووليتهاي خودشان را
دارند و دانشآموز مسووليتهاي خودش را دارد.
امتحان جزو وظايف اوست .اين وظيفه فرزند شماست
كه بموقع درس بخواند ،تمرين حل كند و خود را
براي امتحان كالس و امتحان ثلث آماده كند .شما
وظايف ديگري داريد بهتر است هر كسي به وظايف
خودش بپردازد.
 -4رفت و آمدهاي خانوادگي ميهماني رفتن و
ميهماني دادن زياد ،وقت زيادي از شما و فرزندانتان
خواهد گرفت .در زمان امتحانات ،ميزان رفت و آمدها

را كم كنيد.
 -5تشويق در فرصتهاي مناسب با تشويق و تاييد
فرزندتان حس عجيبي در وي رشد ميكند .او احساس
ميكند قدرت عجيبي پيدا كرده است ،قادر است
بيشتر مطالعه كند ،تمرين كند ،ياد بگيرد ،يادگيري
برايش جالب و شورانگيز خواهد شد .درس خواندن و
تالش او را به هرصورت ممکن تشویق کنید .
 -6سروصدای تلویزیون و مزاحمت کودکان کوچکتر
خانه را کاهش دهید
 -7شنونده خوبی باشید تا فرزندتان بتواند مشکالت
درسی و امتحانات خود را به راحتی با شما در میان
گذارد
 -8به وضعیت غذایی فرزندتان رسیدگی
بیشتری داشته باشید و سعی نمایید
رژیم غذایی مناسب و کاملی در خانه
وجود داشته باشد .
 -9در شرايط کنوني که ايام امتحانات
است ،خانواده ها بايد دقت کنند که در
شرايطي آرام و فارغ از جرو بحث براي
فرزندان فراهم کنند و به آنها اطمينان
دهند که نتيجه خوب در امتحانات،
حاصل تالش آنان خواهد بود و نه چيز
ديگر.
 -10به فرزندانتان امید دهید و مطلب
را يادآوري کنيد که آنها تاکنون از سد
امتحانات متعددي گذشته اند و اين بار

نيز مانند امتحانات گذشته مي توانند اين دوران را پشت
سر بگذارند.
 -11آمادگي جسمي دانش آموز براي شرکت در
جلسه امتحان به اندازه آمادگي روحي او اهميت دارد.
گرسنگي ،خوردن غذاهاي سنگين و حتي پوشيدن
لباس هايي که نتواند دانش آموز را در مقابل سرما
يا گرماي محل امتحان حفظ کند نيز در کاهش توان
تحليل علمي و به هم ريختن قواي ذهني و افزايش
استرس او در جلسه امتحان موثر است.
 -12توجه داشته باشید که مسافرت والدين و تنها
گذاشتن دانش آموزان در موقع امتحانات آرامش آنها
را بر هم مي ريزد

فواید روزه داری از دیدگاه روانشناسی مدرن

با پیچیده تر شدن زندگی انسان ها و پیشرفت
تکنولوژی ،شاهد افزایش احساس نیاز افراد
در کسب مهارت های شیوه زندگی صحیح
تر هستیم که نتیجه آن افزایش تعداد افراد
متقاضی دریافت خدمات روانشناختی می-
باشد .بعضی از رویکردهای روانشناسی مدرن
سعی دارند تا با استفاده از مفاهیم ساده و
عامه پسند همچون تمثیل و داستان ها
افراد را با فرایندهای ذهنی آشنا سازد .هم
اکنون با استفاده از یک تمثیل به بررسی
نحوه تاثیر روزه برای سالمت روان خواهیم
پرداخت:
تصور کنید شما و همسرتان به یک آپارتمان
 100متری که به تازگی خریده اید نقل
مکان کرده اید .شما تصمیم میگیرید که
یکی از دوستان قدیمیتان را به همراه همسر
و فرزند 3ساله اش به صرف شام به خانه
تان دعوت کنید .شب موعود فرا میرسد اما
با توجه به حضور پسر3ساله شب سختی را
پشت سر می گذارید چرا که به جای لذت
بردن از مهمانی مدام حواستان به کودک
است که در حال بازی با توپ و سرو صدا
کردن است .چند روز بعد از مهمانی به طور
اتفاقی یکی دوستان خود را که در یک
خانه ویالیی  300متری زندگی می کند می
بینید و بعد از احوال پرسی ماجرای مهمانی
چند شب گذشته را که همراه با سر وصدای
زیاد و شیطنت فرزندشان گذشت تعریف
می کنید اما وی در کمال تعجب به شما می
گوید که آنها چندین بار به خانه من آمده
اند ولی اینگونه نبوده و صحبت های شما را
انکار می کند .شما باز به شیطنت زیاد کودک
اشاره می کنید و می گویید که من دیگر آنها
را به خانه ام دعوت نمیکنم.او به شما پیشنهاد
می کند که به جای اینکه دیگران را دعوت
نکنی به خانه بزرگتری نقل مکان کن ،برای
اینکه مشکل از آن ها نبوده بلکه مشکل فضای
کوچک خانه تو است که فعالیت های عادی
کودک مثل بازی کردن به چشم شما بزرگ
می آید و باعث ناراحتی شما شده است.
رویکردهای جدید روانشناسی بیان می کند
که یکی از دالیلی که امروزه انسان ها در

مقابل رفتارهای دیگران و وقایع بیرونی واکنش
های سریع و نادرستی (که بعدا هم پشیمان
هم می شوند) انجام می دهند ،به زبان ساده،
کوچک بودن فضای ذهنی بعضی از افراد است.
افراد با فضاهای ذهنی اندک ،از نگهداری افکار
و احساسات ناخوشایند (همچون بازی کودک
3ساله در آپارتمان  100متری) بسیار آزرده
خاطر می شوند به همین دلیل در هنگام قرار
گرفتن در موقعیت های ناخوشایند می خواهند
مانع از ورود این احساسات شوند که نتیجه آن
واکنش های سریعی همچون پرخاشگری ،داد
زدن ،قهرکردن و ( ...همچون دعوت نکردن
مهمان) است تا به صورت موقت دچار آرامش
شوند در صورتی که پیامد بلند مدت برای هر
دو شامل ناراحتی دیگران و مشکالت ارتباطی و
شخصی می شود.

چگونه فضای ذهنی خود را گسترش دهیم؟
روانشاسان مدرن معتقدند که میل به تجربه
افکار و احساسات ناخوشایند بدون تالش برای
بیرون کردن یا عمل کردن به آنها به مرور زمان
باعث افزایش فضای ذهنی می شود یا به زبان
ساده تر یعنی در لحظه ای که خشم ،ناراحتی،
بی حوصلگی و  ...به سراغ ما آمد با داد زدن یا
فعالیت های ناپسند صرفا برای کسب آرامش
موقتی آنها را تخلیه نکنیم بلکه اجازه دهیم
این احساسات وجود داشته داشته باشد (داشتن
آگاهی نسبت به آنها) و سپس برای حل آن

موقعیت راه حل مناسبی را پیدا کنیم چون
به تصور ابن افراد واکنش های ناگهانی که
صرفا به دلیل فضای ذهنی کوچک ماست
برای حل مشکل موقعیتی است در صورتی
که با کمی تامل به این نتیجه میرسیم که
در این مواقع این عکس العمل ها نه تنها
مشکلی را حل نکرده است چه بسا شرایط
را هم وخیم تر کرده است ،در صورتی که
به مرور زمان با ایجاد فضای ذهنی بیشتر
فرد می تواند در حضور احساسات ناخوشایند
تصمیم معقولی را جهت حل مشکل بیرونی
اتخاذ کند( .رویکردهای مدرن روانشناسی
به صورت گسترده بر چگونگی ایجاد نحوه
رابطه درست با افکار و احساسات به عنوان
عاملی موثر جهت حل مشکل موقعیتی و
توجه بیشتر بر پیامدهای بلندمدت به جای
پیامدهای کوتاه مدت رفتار تاکید دارند).
تاثیر روزه داری بر سالمت روان :یکی از
را ه های موثر برای افزایش فضای ذهنی
از طریق تجربه احساسات ناخوشایند،
روزه داری است .زمانی که فرد روزه است
گرسنگی و تشنگی به وی فشار می آورد و
احساس های ناخوشایندی(بی حوصلگی،
خستگی ،ناراحتی و  )...در افراد روزه
دار به وجود می آید که فرد در واقع با
وجود این امیال و از طریق پاسخ ندادن
به آنها(نخوردن و نیاشامیدن) به نحوی
در حال گسترش فضای ذهنی خود است
که نتیجه بلند مدت آن عدم واکنش
سریع ،تکانشی و نامناسب است که فرد
در این حالت می تواند عملکرد موثرتری
را در برخورد با افراد و اطرافیان داشته
باشد .الزم به ذکر است همان طور که
وقتی میخواهیم خانه خود را بزرگتر کنیم
باید بیشتر کار کنیم و کمتر خرج کنیم
(سختی کشیدن) ،برای بزرگتر کردن
فضای ذهنی خود نیز باید در اوایل سختی
نخوردن ،نیاشامیدن ،حرف بد نزدن،
پرخاشگری نکردن را بپذیریم تا بتوانیم
از پیامد خوب بلندمدت آن لذت ببریم.
با توجه به مطالب ذکر شده می توان با
روزه داری که خداوند متعال قرن ها پیش
بر انسان ها واجب کرده و فواید این فریضه
الهی که در طول زمان و با پیشرفت علم
آشکار شده است ،جهت ارتقا بعد معنوی
و روحی و همچنین بعد جسمانی که در
پژوهش های مختلف به اثبات رسیده
است ،استفاده نمود.
امیر علیرضایی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
مسول مرکز اورژانس اجتماعی الرستان

آگهي مزايده(نوبت چهارم)

دايره اجراي احكام حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي الرستان در نظر دارد در خصوص پرونده كالسه  960430شعبه اول اجراي احكام حقوق دادگستري
الرستان ،ملك ذيل متعلق به مرحوم اسماعيل فيروزي فرزند عبدالرحيم را به مزايده بگذارد لذا مراتب آگهي ميگردد تا هر كس كه مايل به شركت در مزايده ميباشد
در روز چهارشنبه مورخ  1398/03/22ساعت  11صبح در محل اجراي احكام حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي الرستان حضور يابد.

مشخصات امالك:
ششدانگ يك باب منزل مسكوني واقع در فارس قريه كهنه كد پستي  7415191998به مساحت عرصه  600متر مربع (با مساحي صورت گرفته  564متر
مربع) و اعياني يك طبقه تقريباً  273متر مربع ،داراي قولنامه عادي مورخ  1377/02/03داراي اسكلت بنايي با ديوار آجري و سنگي و سقف چوبي و در
قسمتهايي از سقف طاق ضربي ،يك انشعاب آب نيماينچ و يك انشعاب برق ميباشد.
قيمت كارشناسي يك ميليارد و يكصد و سي و پنج ميليون ريال (معادل  113500000تومان) 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/الف204/
دادرس شعبه اول اجراي احكام حقوقي دادگستري الرستان  -امين اوجي

 -13به نحوی رفتار کنید که امتحان در نظر فرزندتان
بيش از حد بزرگ جلوه نکند ،بلکه از امتحان به عنوان
راهي براي تعيين سطح يادگيري و رفع مشکالت
درسي ،سخن بگوييد
 - 14اهداف امتحان را براي فرزند خود بازگو کرده ،به
روشني مفهوم امتحان را به او تفهيم کنيم تا در نهايت
به دليل يادگيري مطلب درسي ،مطالعه و فعاليت کند،
نه براي امتحان و کسب نمره .به عبارت ديگر از راه
طبيعي عالقه به يادگرفتن را در وي ايجاد کنيم نه با
ترساندن از امتحان.
 - 15توجه داشته باشيد که ميزان و سطح يادگيري
مطالب درسي توسط فرزندمان ،داراي اهميت است نه
نمرات باالي او در امتحان .چه بسا فرزنداني
که نمرات بااليي در امتحانات آورده اند اما
مطالب درسي را پس از گذشت چند روز
فراموش کرده اند و چه بسيار دانش آموزاني
که در امتحان نمره بااليي نياورده اند ولي
مقدار قابل توجهي از مطالب درسي را به
خوبي آموخته و آن را به طور عملي تجربه
کرده اند.
 - 16فرزندان خود را از نظر نمره هاي
امتحاني با دوستان و همساالن و فرزندان
بستگان و همسايگان مقايسه نکنيد .چه،
اين مقايسه موجب ايجاد ذهنيت منفي در
او نسبت به امتحان شده ،به تدريج اعتماد
به نفس او را نيز از بين مي برد.

 - 17قبل از امتحان با دادن وعده هايي نظير اگر در
اين امتحان فالن نمره را بگيري ،فالن جايزه را برايت
تهيه مي کنم فرزند خود را تحت فشار و اضطراب
دروني قرار ندهيدبلکه هميشه اين طور اظهار کنيد
که تو سعي و تالش خود را بکن تا بتواني مطالب را
خوب ياد بگيري.
 - 18در صورت نیاز به راهنمایی و کمک در دروس از
طرق ممکن به آنها کمک کنید
 - 19در برنامه هاي درسي فرزندتان دخالت نكنيد ،
اما نظارت داشته باشيد .
 - 20اگر خود فرزندتان را جهت امتحان به مدرسه می
رسانید سعی کنید تا کمی زود تر از خانه خارج شوید
تا فرزندتان بدون نگرانی از تاخیر در محل امتحان
حاضر شود .
 -21در صورت امکان وسایل الزم جهت شرکت در
امتحان را از قبل برای فرزندتان آماده کنید.

دالیل سخن گفتن در خواب
قطعاً تاکنون با افرادی برخورد
کرده اید که در هنگام خوابیدن
و زمانی که در خوابی عمیق
هستند شروع به صحبت کرده
و حتی گاهی فریاد میزنند .این
افراد معموالً پس از بیدار شدن،
موضوع را به خاطر نداشته و
چیزی از حرفهای خود را به
یاد نمیآورند .هنگامیکه ما
میخوابیم ،مکانیسمی در مغز
وجود دارد که فعالیتهای عصبی
مرتبط با خوابیدن را فعال کرده
و از انجام فعالیتهای گفتاری یا
حرکتی بدن پیشگیری میکند.
در این میان گاهی ممکن است
این سیستم درست عملنکرده و
در بین دو بخش مجزای عملکرد
مغزی فرد اختالل ایجاد شود .در
حقیقت با بروز این اختالل ،فرد از
این سیستم دفاعی و تنظیمکننده
اعصاب در هنگام خواب عبور کرده
و این افراد در خواب حرف زده و
یا حتی راه میروند .البته احتمال

ایجاد این مسئله در افراد مجرد
بیشتر است و در متأهلین کمتر
دیده میشود.
درواقع درست عمل نکردن این
مکانیسم مغزی موجب ناله در
خواب و زیر لب سخن گفتن یا
حتی سخن گفتن طوالنی می
شود .ایجاد حرکات زیاد در خواب
و یا راه رفتن نیز از همین مسئله
نشاءت میگیرد.
در خواب سخن گفتن یا
پاراسومنیا
somniloquy
( )parasomniaیک اختالل
در سیستم عصبی مغز است که
در طول خواب ایجاد میشود
و با رفتارهای غیرطبیعی و
غیرمعمول همراه است .این عمل
میتواند ادای کلمات نامفهوم،
صبحت کردن یا حتی حرف زدن
با صدای بلند یا فریاد زدن باشد.
محتوای صحبت کردن در خواب
میتواند پیچیده باشد و معموالً
ازنظر قواعد خواب دیدن امکان

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  139760311011001373مورخه  97/10/23هيأت
اول /موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضي خانم عصمت فرجپور فرزند سهراب بشماره شناسنامه
 50صادره از الر در ششدانگ يك باب خانه به مساحت  250متر مربع تحت
پالك  5فرعي از  4566اصلي مفروزي و مجزا شده از پالك  4566اصلي
قطعه  2واقع در بخش  18فارس خور خريداري از ورثه علي اكبر مظفري
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 اول1398/02/28 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/03/12 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان م/الف168/
آگهي تحديد حدود اختصاصي

چون عمليات تحديدي ششدانگ یک بابخانه به مساحت  394/20مترمربع
تحت پالك  10827/12104مفروز ومجزی شده از پالک  10827/807واقع
در قطعه  5بخش 18فارس شهرستان گراش ملکي آقاي عادل درخشنده
فرزند عبداله بايد آگهي شود و بر حسب تقاضاي مالک که درخواست انتشار
آگهي تحديد حدود اختصاصي نموده وقت تحديد حدود روز سهشنبه
 98/03/28تعيين و عمليات تحديد از ساعت  8صبح در محل شروع و
به عمل خواهد آمد  .به وسيله اين آگهي از متقاضي مزبور و کليه صاحبان
امالک مجاور بر طبق ماده  14قانون ثبت دعوت مي گردد که در وقت
مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به
حدود و حقوق ارتفاقي به استناد ماده  20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت
مجلس تحديد تا سي روز پذيرفته خواهد شد که بايستي کتبا به اداره ثبت
محل تسليم و رسيد عرض حال دريافت نمائيد ضمنا معترض ازتاريخ تسليم
اعتراض به اداره ثبت يک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به
دادگاه صالحه تقديم و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه
نمايد در غير اينصورت سند مالکيت برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار98/02/28 :
هدایت اله رحیمی درازی
م/الف22/
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک گراش

اینکه درست باشد نیز وجود
دارد .همانگونه که بر اساس
تحقیقات پژوهشگران ،خواب
افراد متأثر از رویدادها و حوادث
اخیری است که در زندگی آنها
رویداده ،میتوان گفت سخن
گفتن در خواب نیز تحت تأثیر
رویدادهای اخیر در زندگی فرد
خوابیده است.
قابلتوجه است که ناله کردن،
ادای کلمات نامفهوم و حتی
سخن گفتن در خواب امری
بیخطر است و امکان دارد برای
هر فردی ایجاد شود اما استرس،

نگرانی و هرگونه مشکالت
روانشناختی میتواند احتمال
بروز آن را افزایش دهد و هر
چه این مشکالت روانشناختی
و نگرانی بیشتر باشد ،ممکن
است تعداد ایجاد این اختالالت
در خواب نیز افزایش پیدا کند.
گفتنی است ،اختالالت خواب که
سخن گفتن یکی از آنها بوده،
بسیار رایج است .این مسئله
در کودکان بهویژه کودکان و
نوجوانانی که در سنین بلوغ
قرار دارند ،دیده میشود اما در
بزرگساالن نیز دیده میشود.

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  139760311011000911مورخه  97/7/16هيأت
اول /موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمهنساء پوالدي فرزند كاكاقلي بشماره
شناسنامه  853صادره از الر در ششدانگ يك باب مغازه سه دهنه به
مساحت  49/89متر مربع تحت پالك  15فرعي از  8658اصلي مفروزي
و مجزا شده از پالك  8658اصلي قطعه  3واقع در بخش  18فارس الر
خريداري از ورثه رجب رهسپاري 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 اول1398/02/28 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/03/12 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان م/الف253/
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  139760311011000913مورخه  97/7/16هيأت اول/
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضي خانم فاطمهنساء پوالدي فرزند كاكاقلي بشماره شناسنامه
 853صادره از الر در ششدانگ يك باب مغازه سه دهنه به مساحت 48/02
متر مربع تحت پالك  14فرعي از  8658اصلي مفروزي و مجزا شده از پالك
 8658اصلي قطعه  3واقع در بخش  18فارس الر خريداري از ورثه رجب
رهسپاري 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 اول1398/02/28 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/03/12 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان م/الف251/
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باید و نبایدهای افطار

زوج های جادویی

برخی ترکیبات غذایی هستند که اثرات مفید
یکدیگر را تکمیل می کنند و به بمب های
درمانی بدل می شوند ،این ترکیبات را بخوانید
و از آنها با هم استفاده کنید.
یک ضرب المثل هندی می گوید« :هر چیزی
کاملش بهتر است» .اما به نظر می رسد شاید
بهتر باشد این ضرب المثل را این گونه تغییر
دهیم «خیلی چیزها با چیزهای دیگر کامل می
شوند».
این مسئله به خصوص در مورد خوراکی ها
صادق است .از قدیم بسیاری از اقوام جهان
برخی خوراکی ها را با برخی دیگر می خورده
اند و این ترکیب ها را جادویی ارزیابی می
کردند .حاال علم نشان می دهد که بسیاری از
این ترکیب ها واقعا جادویی هستند.
مطالعات بسیاری ثابت کرده که ترکیب های
غذایی می توانند اثرات معجزه آسایی داشته
باشند .نکته جالب هم این است که این ترکیب
ها گاه چند برابر وقتی که هر کدام از این مواد
غذایی را به تنهایی بخورید موثر هستند .در
واقع توصیه ما این است که این مواد غذایی را
همیشه با هم بخورید نه به تنهایی ».آنچه در
این مطلب آمده برخی از این زوج های جادویی
هستند.

 -زوج انرژی زا

ترکیب :نخود  +فلفل قرمز
نتیجه :انرژی بیشتر
 برای آن که مثل عقاب ببینیدترکیب :اسفناج  +آووکادو
نتیجه :دید بهتر
اسفناج سرشار از لوتئین و ویتامین  Aاست
که هر دوی اینها کامال برای دید مناسب الزم
هستند .آووکادو هم منبع غنی از لوتئین و
ویتامین  Aاست اما مهمتر این که آووکادو
سرشار از چربی های سالمی است که بدن برای
جذب لوتئین و ویتامین  Aو استفاده از آنها به
این ویتامین ها نیاز دارد.
اگر اسفناج را خالی بخورید اکثر مواد غذایی
مفید چشمی آن بدون جذب شدن از بدن تان
دفع می شود .اگر پیشنهاد غذا می خواهید
ساالد اسفناج و آووکادو را به شما توصیه می
کنیم که با روغن زیتون ،فلفل ،نمک و پودر
سیر هم بسیار خوشمزه می شود و هم بسیار
مقوی است ،در صورتی که دوست داشته باشید
می توانید کاهو ،خیار ،گوجه فرنگی و آبلیمو را
هم به این ساالد اضافه کنید.

 -برای جوان ماندن

ترکیب :گوجه فرنگی  +روغن زیتون
نتیجه :پوست صاف و لطیف
لیکولین ،آنتی اکسیدان قوی است که در گوجه
فرنگی وجود دارد و جلوی عوارض مضر آفتاب
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وفرآوردهای
گوشتی ققنوس نصر اوز

آگهی تغییرات شرکت صنعتی وفرآوردهای
گوشتی ققنوس نصر اوز شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  893و شناسه ملی 10862068069
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  1397/06/05تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :
 آقای عماد رفعتی به شماره ملی 4723776524به عنوان بازرس علی
البدل  ،آقای محمد کاریانی به شماره ملی
 6499882267به عنوان بازرس اصلی برای
یکسال مالی انتخاب گردیدند.
 اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخابگردیدند :خانم ندوه اسفندنیا به شماره ملی
 0310569354و خانم فاطمه ملک زاده
به شماره ملی  6499846368و آقای ناصر
اسفندنیا به شماره ملی  6499826391و خانم
ندی اسفندنیا به شماره ملی 4723313273
همگی بعنوان اعضا اصلی هئیت مدیره برای
مدت دو سال انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
الرستان
شناسه آگهی 468254 :
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وفرآوردهای
گوشتی ققنوس نصر اوز

آگهی تغییرات شرکت صنعتی وفرآوردهای
گوشتی ققنوس نصر اوز شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  893و شناسه ملی 10862068069
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1397/06/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 سمت اعضا اصلی هئیت مدیره به قرار ذیلانتخاب شدند :آقای ناصر اسفند نیا به سمت
رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه ملک زاده
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم ندی
اسفند نیا عضو هیئت مدیره و خانم ندوه اسفند
نیا به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو
سال انتخاب گردیدند.
 آقای احمد شریفی به سمت مدیر عامل (خارجاز اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال
انتخاب گردیدند.
 دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات
 ،قراردادها و عقوداسالمی و کلیه اوراق اداری و
عادی با امضاء مدیر عامل (احمد شریفی) همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
الرستان
شناسه آگهی 468253:

 -1در مقايسه افطار با وعدههاي معمول غذايي،
افطار را ميتوان متناظر با صبحانه در نظر
گرفت .لذا مواد غذايي مشابه صبحانه هنگام
افطار توصيه ميشود .شايان ذكر است  15تا
 20درصد انرژي دريافتي طي روز را بايد هنگام
افطار مصرف كرد.
 -2پس از اذان مغرب بدون تاخير طوالني
روزه را باز نموده و ترجيحا از مواد غذايي مايع
و سبك به همراه تركيبي از غالت ترجيحا نان
از نوع سبوسدار (به طور مثال :نان سنگك)
در زمان افطار استفاده شود .توصيه ميشود
از مايعات گرم مانند آبجوش يا چاي كمرنگ
بهجاي آب سرد براي شروع افطار استفاده شود.
 -3داشتن مواد غذايي حاوي فيبر و قندهاي
پيچيده از قبيل سبزيجات و نيز انواع ميوه به
جاي استفاده از تركيبات حاوي قندهاي ساده
و چربي فراوان (از قبيل حلوا آن هم به ميزان
زياد) توصيه ميشود.
 -4استفاده فراوان از آب و نيز انواع شربتها به
بهانه كنترل تشنگي نه تنها باعث كنترل تشنگي

روی پوست را می گیرد .اما برای آن که
پوستی لطیف تر داشته باشید گوجه فرنگی
را به تنهایی نخورید بلکه روغن زیتون
حسابی روی آن بریزید و بعد نوش جان
کنید.
چربی های مفید موجود در روغن زیتون
باعث جذب بیشتر لیکولین توسط بدن می
شود .زنانی که روغن زیتون در رژیم غذایی
آنها جای ثابتی دارد کمتر دچار چین و
چروک می شوند و سن ظهور چین و چروک
در صورت آنها باالتر است.

 -سیب را پوست نکنید

ترکیب :جوی دوسر  +سیب
نتیجه :داشتن قلب سالم تر
جوی دوسر ترکیب های فوق العاده ای در
خود دارد که می تواند به بدن شما کمک
کند .اولین آنها بتاگلوکان است که فیبری
است که میزان کلسترول خون را کاهش
می دهد و دومی هم آون ترامید است که
ترکیبی است از تبدیل ( LDLیا چربی بد
خون) به رادیکال های آزاد که در بدن
آسیب رسان هستند ،جلوگیری می کند.
اما اگر می خواهید قلبتان را با غذای مفیدتر
بیمه کنید ،سیب را هم به سفره تان اضافه
کنید .اما یادتان باشد مواد مفید برای قلب
در پوست سیب است پس پوست سیب را
نکنید .سیب منبع غنی فالنوئیدها است که
یک آنتی اکسیدان بسیار قوی است که مانع
از شکل گیری رادیکال های آزاد در بدن می
شود و میزان التهاب در بدن را هم کاهش
می دهد.

نخواهد شد ،بلكه بهعلت استفاده از حجم بااليي
از مايعات و گنجاندن آن در معدهاي كه ساعتها
خالي بوده است ،ميتواند باعث التهاب معده و
دستگاه گوارش شود ،لذا پس از چند روز اين
افراد دچار درد در ناحيه فوقاني شكم شده و گاه
باعث ميشود كه از ترس ناراحتي شديدتر نتوانند
به روزهداري ادامه دهند .در مورد مصرف فراوان
شربتها نيز با توجه به افزايش قند ناگهاني
دريافتي و ترشح شديد هورمون انسولين براي
تنظيم قند خون ،در فاصله زماني كمي فرد دچار
گرسنگي و ضعف شده و مجددا براي رفع آن
به استفاده از مواد غذايي شيرين پرداخته و اين
سيكل تكرار ميشود.
سرعت غذا خوردن را نيز در هنگام افطار
بايستي كنترل كرد .پيشنهاد ميشود  15تا
 20دقيقه را براي افطار بايد اختصاص داد تا
هم دستگاه گوارش بتواند خود را براي شروع
مجدد هضم و جذب آماده نمايد و هم طي
اين مدت تنظيم احساس سيري توسط مغز
صورت پذيرد.

مزایای سیر برای سالمتی کودکان
درمان مشکالت روده:
سیر به درمان مشکالت روده از جمله ورم
مخاط روده بزرگ ،اسهال و اسهال خونی کمک
می کند .این گیاه به طور مؤثر تمام کرم های
خطرناک موجود در روده را از بین می برد و
هیچ تأثیری روی عملکرد میکروب های مفید
روده ندارد .پس مقداری سیر به برنامه غذایی
کودکتان اضافه کنید تا باکتری های مضر روده
که سبب مشکالت روده در کودکان می شوند را
از بین ببرید.
درمان گوش درد:
سیر ،دارای خاصیت ضد قارچ ،آنتی بیوتیک و
آنتی ویروسی است پس نقشی اساسی در درمان
گوش درد در کودکان دارد .می توانید از روغن
سیر استفاده کنید ،آن را با روغن زیتون مخلوط
کنید و این مخلوط را برای درمان گوش درد
استفاده کنید .در این صورت کودک شما از درد
شدید گوش خالص خواهد شد.
درمان عفونت چشم:
سیر از نظر وجود مواد مغذی بسیار غنی است.
این مواد شامل کوئرستین ،ویتامین  ،Cسلنیوم
هستند که در درمان عفونت چشم بسیار مؤثرند
و سبب کاهش تورم چشم در کودکان می شوند.
درباره میزان مناسب سیر برای استفاده جهت
درمان عفونت چشم کودکان با پزشک مشورت
کنید.
درمان سرماخوردگی و سرفه:
سیر خام خاصیت دارویی دارد که در درمان
سرماخوردگی و سرفه بسیار مؤثر است .پس از
مشاهده عالئم سرماخوردگی به کودک خود دو
حبه سیر تازه بدهید تا عالئم سرماخوردگی را

 -عادت مفید ایرانی ها

ترکیب :چای سبز  +لیمو ترش
نتیجه :ضدسرطان
چای سبز منبع فوق العاده ای از
کاته چین هاست که ترکیبات قوی
ضدسرطان هستند .این ترکیبات فوق
العاده که سلول های سرطانی را نابود
می کنند یک نقطه ضعف دارند و آن
هم این است که نمی توانند از سد معده
عبور کنند .در واقع فقط  20درصد از
کاته چین های چای سبز از معده عبور
می کند و جذب بدن می شود .اما
تحقیقات نشان داده با اضافه کردن آب
یک لیمو ترش تازه یا یک قاشق چای
خوری آب لیمو به یک لیوان چای سبز
می توانید میزان بیشتری از کاته چین
ها را جذب کنید .اما یک نکته جالب
هم این که اگر اندکی شکر به چای سبز
اضافه کنید میزان کاته چین که جذب
می کنید  3برابر می شود.

کمتر کنید .پس از مدت کوتاهی کودک درمان
خواهد شد.
درمان زخم های عفونی:
سیر خاصیت آنتی میکروبی دارد که در درمان
زخم های عفونی در کودکان مؤثر است .زخم
های عفونی معموالً حاوی میکروب های مضری
هستند که می توانند برای سالمتی کودک
شما مضر باشند .استفاده از آب رقیق سیر
روی ناحیه آسیب دیده می تواند سبب از بین
رفتن میکروب های مضر و پیشگیری از ریسک
عفونت شود .از محلول رقیق شده سیر استفاده
کنید زیرا اگر از سیر به همان نحوی که هست
استفاده کنید ممکن است سبب سوزش پوست
کودک شود.
کمک به هاضمه:
افزودن سیر به برنامه غذایی کودکان ،ریسک
ابتال به مشکالت گوارش را کاهش می دهد.
سیر به عملکرد درست روده کوچک و روده
بزرگ و گوارش مؤثر کمک می کند .سیر به
درمان سوزش و التهاب در مجاری مختلف
کمک می کند و گوارش را ارتقاء می بخشد.

مواد غذایی ضروری در ماه رمضان
از آنجایی که روزه داران در ماه رمضان ،برای
زمان قابل توجهی از مصرف مواد غذایی
محروم هستند (مخصوصا اگر ماه رمضان در
فصلهای گرم و روزهای طوالنی سال باشد)،
ضروری است که در این ماه ،مواد غذایی
خیلی سالم و مقوی ،بیشتر مصرف گردد.
خرما
خرما ،حاوی یک
ترکیب منحصر
بفرد از گلوکز و
فروکتوز است و
محتوای پتاسیم
بسیار باالیی دارد (حدود  ۶۴درصد بیشتر
از موز) .خرما دارای یک ماده مغذی به نام
بتاگلوکان  Dاست که یک فیبر محلول به
حساب می آید و میتواند حس سیری را
افزایش دهد.
عسل
عسل حاوی مواد
شیمیایی گیاهی
و فالونوئیدهای
بسیاری است که
میتواند سالمتی را افزایش دهد .عسل ،برای
افزایش انرژی بسیار مفید است ،و یک منبع
عالی از آنتی اکسیدانها میباشد .در واقع
آزمایش ها نشان میدهد که عسل ،دارای
ن نسبت به هر
باالترین سطح آنتی اکسیدا 
ماده غذایی طبیعی دیگری است .عسل ،حتی
دارای اثر ضد باکتریایی نیز میباشد ۱ .تا ۲
قاشق غذاخوری در روز عسل بخورید.
ماهی
ماهی
خوردن
به طور منظم
میتواند اثرات
روی
مثبتی
سالمتی داشته باشد .مشخص شده که روغن
های ماهی ،عملکرد مغز را بهبود میبخشد،
سالمت قلبی عروقی را افزایش و التهاب را
کاهش میدهد .برخی از بهترین ماهی ها
عبارتند از سالمون ،روفی نارنجی ،ماهی کاد،
ماهی خاردار ،ماهی تن
انجیر
انجیر حاوی مواد
معدنی کلیدی
مانند کلسیم ،آهن،
منیزیم و پتاسیم
است .همچنین یک منبع عالی از فیبر میباشد
و میتواند به حفظ تعادل سطوح قند خون سالم
کمک کند .انجیر ،یک ماده غذایی قلیایی است،

به طور کلی موارد زیر عوامل شایعی است که می تواند موجب سردرد شود:
التهاب حاد سینوس
ها
یک سرمای ساده می تواند باعث التهاب و تورم سینوس های اطراف استخوان های جمجمه

شما ممکن است وقتی سعی می کنید برای
دیدن یک شی خیلی نزدیک صورتتان فوکوس
کنید ،سردرد بگیرید .این مشکل ممکن است
به خاطر صافی بیش از حد قرنیه چشم باشد
که ممکن است مادرزادی بوده یا پس از 40
سالگی ایجاد شود .البته الزم بذکر است که
مشکل بینایی علت موارد کمی از سردرد را
تشکیل می دهد.

شود .تورم سینوس ها ممکن است باعث درد پیشانی و صورت شود که با خم شدن به جلو بدتر
می شود.
الزم بذکر است که سینوزیت مزمن ایجاد سردرد نمی کند و سینوزیت تنها زمانی می تواند عامل
سردرد باشد که حاد و همراه تب و ترشحات چرکی از بینی و پشت حلق باشد و بهتر است برای
تشخیص میگرن از سینوزیت به یک متخصص سردرد مراجعه کنید.
در یک تحقیق دیده شد که  %95کسانی که فکر می کندد سردردشان ناشی از سینوزیت است
در واقع میگرن دارند (میگرن هم ممکن است با باد سرد بدتر شود)

گرسنه ماندن

انقباض عضالت گردن و شانه

آیا شما ساعت های طوالنی پشت کامپیوترتان قوز می کنید؟ یا گوشی تلفن را بوسیله شانه تان
به گوشتان نزدیک می کنید؟ یا شاید در اثر استرس عضالت فک و گردنتان را سفت می کنید
هر کدام از موارد ذکر شده می تواند منجر به سردرد تنشی ( )Tension Headacheشود.
یک دوش آب گرم ،کیسه آب گرم و داروهای مسکن معمول می تواند در تسکین سردرد کمک
کننده باشد .ورزش منظم و روش های ریلکسیشن مثل یوگا و ماساژ می تواند در پیشگیری از
بروز این نوع سردرد موثر باشند.

عفونت گوش

عفونت می تواند موجب التهاب گوش میانی
شود .تجمع مایع در گوش میانی موجب فشار
به پرده تیمپان شده و ایجاد سردرد و درد
گوش می کند .سردرد در اکثر بیماران بدون
درمان در عرض یک تا دو هفته بهبود می
یابد.

نکاتی برای روزه داران:
بادمجان،فلفل و سایر ادویهها گاهی موجباحساس تشنگی در طول روز میشود ،از
خوردن آنها در سحر خودداری کنید.
بهترین ورزشها در طول ماه رمضان شنا وپیاده روی پس از صرف افطار است ،چرا که
این ورزشها از گرفتگی عضالت و بروز یبوست
پیشگیری میکنند.
اگر می خواهید دهانتان کمتر طی روزه داریبو بگیرد ،دهان خود را بعد از مسواک موقع
سحر با آب ونمک بشویید.
کسانی که با گرفتن روزه دچار معده درد میشوند ،هنگام سحر مقداری ترنجبین و خاکشیر
مخلوط کنند و بخورند و موقع افطار یک لیوان
عرق نعناع با نبات یا عسل میل کنند.
مصرف لبنیات درماه رمضان ضروری است،حتما انواع لبنیات را در وعده های غذایی خود
بگنجانید.
افراد دارای اضافه وزن حتما سحری بخورندروزه گرفتن برای مبتالیان به چربی خون باالبسیار مفید است.
برای پیشگیری از احساس تشنگی ،مصرف ۶تا  ۸لیوان آب در فاصله افطار تا سحر مفید
است.

خوردن میوه در هنگام سحر عالوه بر مقاومتبیشتر در مقابل تشنگی ،باعث رفع مشکل
یبوست هم می شود

 افراد سالم که در معرض کمبود آهن نیستندو از انواع مواد غذایی به میزان کافی مصرف می
کنند ،الزم نیست مصرف چای را کاهش دهند.
 افرادی که دچار کمبود آهن هستند ،نبایدبالفاصله بعد از غذا چای بنوشند و حداقل یک
ساعت بعد باید این کار را انجام دهند .در این
صورت تاثیر منفی چای بر روی وضعیت آهن
بدن به حداقل ممکن می رسد.

سردرد یکی از شایع ترین عالمت هایی است که فرد را نزد متخصص مغز و
اعصاب می کشاند .شایع ترین سردرد ها سردرد تنشی و بعد میگرن هستند،
به طور کلی حدود 80درصد افراد حداقل یکبار در زندگی خود سردرد را
تجربه کردند شما هم ممکن است یکی از این افراد باشید .بیماران زیادی هر
ماه برای درمان میگرن به مراکز درمانی مراجعه می کنند.
وقتی شما سردرد دارید فکر کردن به چیزی غیر از سردرد سخت است.
اگر از نوع سردرد خود و اینکه چه چیزهایی ممکن است موجب بروز آن
شود اطالع کافی داشته باشید بهتر می توانید سردردتان را کنترل کنید.

ممکن است برای چند ساعت وقت نکنید غذا بخورید
و قند خونتان پایین بیافتد همین مساله می تواند
باعث سردرد شود توصیه می شود که وعده های
غذایی با حجم کم و به فاصله نزدیک به هم بخورید
بجای اینکه  3وعده غذایی حجیم مصرف کنید و
حتما میان وعده های سالم مثل آجیل یا میوه برای
مواقعی که وعده غذاییتان دیر می شود در دسترس
داشته باشید.

روغن زیتون
حاوی امگا  ۹یا
چرب
اسیدهای
اولئیک است .ثابت
شده که روغن
زیتون ،کلسترول خوب ( )HDLرا افزایش داده
و در عین حال کلسترول بد ( )LDLرا کاهش
میدهد .همچنین بنظر میرسد که دارای برخی
اثرات آنتی اکسیدانی هم هست .به دنبال روغن
زیتون فوق بکر باشید .پخت و پز با آن میتواند
برخی از مزایای آن را کاهش دهد .بعد از اینکه
غذا پخته شد ،روغن زیتون را به آن اضافه کنید.

توصیه های کاربردی
برای نوشیدن چای

شایع ترین دالیل سردرد

اختالل در بینایی

یعنی به متعادل کردن  phبدن کمک کرده و آن
را کمتر اسیدی میکند.

مصرف زیاد قرص مسکن

اکثر مسکن های در دسترس مثل آسپرین،
بروفن و استامینوفین ممکن است سردرد ایجاد
کنند ،اگر بیشتر از  15روز در ماه استفاده
شوند .مصرف مسکن های اپیوئیدی (مخدر و
کدئین) یا داروهای حاوی کافئین ممکن است
فقط به مدت  10روز در ماه ایجاد سردرد کند.

انجام ورزش های سنگین

سردرد می تواند در حین ورزش سنگین یا بعد
از اتمام آن ایجاد شود ،دویدن ،شنا ،وزنه برداری
می توانند سردرد ایجاد کنند ،این سردردها
معموال نگران کننده نیستند اما بهتر است با
پزشک خود مشورت کنید و موارد جدی را رد
کنید در صورتی که در حین ورزش به زمین
خوردید ،بی هوش شدید یا دوبینی پیدا کردید
سریعا به پزشک مراجعه کنید.

مصرف غذاهای محرک سردرد

این محرکها برای هر فرد متفاوت است ولی به
طور کلی غذاهای محرک سردرد عبارتند از:
پنیر کهنه -بعضی میوه ها و مغزها -غذاهای
حاوی نیترات مثل سوسیس و کالباس (فست
فود) -مواد غذایی تخمیر شده و یا ترشی
ها مثل کلم ترش -بعضی چاشنی ها و مواد
افزودنی

 تمامی گروه های زیر بایستی در مصرفچای احتیاط کنند:
 کودکان زیر  6سال -دختران جوان  -زنان 18تا  49ساله  -زنان باالتر از  75سال  -و تمامی
کسانی که دچار کمبود آهن هستند.
 مصرف متعادل چای یعنی  3تا  4فنجان درروز ،تاثیر بدی بر وضعیت آهن بدن ندارد.
 مصرف همزمان غذاهای گوشتی (حیوانی) بامنابع غذایی ویتامین  ،Cتاثیر منفی چای در
جذب آهن را کم می کند.
به طور خالصه می توان گفت:
مصرف چای در افراد سالمی که رژیم غذایی متنوع
و متعادل دارند ،باعث کمبود آهن نخواهد شد.
جذب آهن از غذاها معموال کم است و تحت
تاثیر تعدادی از عوامل قرار می گیرد که شامل:
کیفیت آهن مصرف شده ،تداخل جذب آهن
با سایر عوامل غذایی (مثل کلسیم) ،نوع آهن
(حیوانی یا گیاهی) و وضعیت فیزیولوژیکی
بدن افراد (میزان ذخایر آهن بدن ،دوران رشد،
قاعدگی یا بارداری) است.
آهن هِم (گوشتی) به میزان کافی در گوشت،
مرغ ،جگر ،دل و قلوه فرآورده های گوشتی
وجود دارد و به آسانی جذب می شود و مصرف
چای تاثیری بر جذب آن ندارد.
آهن غیرهِم (گیاهی) در غالت ،حبوبات ،آجیل،
میوه های خشک و سبزیجات وجود دارد و کمتر
از آهن هِم جذب بدن می شود و جذب آن تحت
تاثیر عوامل مختلف غذایی است مثل:
ویتامین ( Cدر میوه ها و آب میوه ها) ،غذاهای
حیوانی (گوشت ها) ،فیتات (در سبوس غالت) و
چای (پلی فنول ها) .
افرادی که در معرض کمبود آهن قرار دارند یا
دچار کمبود آهن هستند ،باید از مصرف چای
بالفاصله بعد از غذا پرهیز کنند.
مصرف متعادل چای در طی روز ( 3تا  4فنجان)،
نه تنها تاثیر بدی بر سالمتی بدن ندارد ،بلکه
مفید هم است و باعث ارتقاء سالمتی می گردد.

روز

اذان صبح

طلوع آفتاب اذان ظهر

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود:

غروبآفتاب اذان مغرب

بيست و نهم

4:35

6:02

12:49

19:37

19:55

سي ام

4:35

6:01

12:49

19:37

19:56

روزه گرفتن در گرما ،جهاد است.

استاندار فارس  :بیش از  ۶۰بنگاه اقتصادی
استان فارس در تملک بانکهاست
به گزارش میالدالرستان به نقل
از خبرگزاری تسنیم  ،عنایت اهلل
رحیمی ،استاندار فارس ،در جلسه
کارگروه رفع موانع تولید و ستاد
اقتصاد مقاومتی استان فارس ،با بیان
اینکه در حال حاضر رتبه اول اشتغال
استان فارس در بخش خدمات
 49/7درصد است که قطعا وابسته
به بخش کشاورزی و صنعت است،
اظهار داشت :اولویتها و برنامههای
ما بر حفظ فعالیت و اشتعال موجود،
توسعه آن در قالب همین بنگاههای
موجود و تکمیل ظرفیت آنهاست.
وی افزود :راهاندازی و احیا بنگاههای
تعطیل شده ،بازگرداندن بنگاههای
تملک شده توسط بانکها که بیش
از  60بنگاه در استان فارس به
تملک بانکها درآمده بود ،راهاندازی
کارخانههای نیمهتمام با کمک
بانکها از دیگر اولویتهای مهم ما
در استان فارس بوده است.
رحیمی ،با اشاره به اجرای طرح
«یک بنگاه یک اشتغال» در استان
فارس ،عنوان کرد :برای تسهیل
سرمایهگذاری شروع به صدور
مجوزات بینام کردهایم که تاکنون
به گزارش میالدالرستان به نقل از
خبرگزاری تسنیم  ،با یک جستجوی
ساده اینترنتی متوجه میشویم که
کشورهایی مانند مالزی و ترکیه برای
ماه مبارک رمضان نیز تورهای ویژه
این ماه را معرفی کردند .آئینهای
ویژه ماه رمضان در این کشورها به
عنوان جاذبههای اصلی معرفی شده
است.
ماه مبارک رمضان ،در بسیاری از
کشورهای مسلمان به فرصتی برای
صنعت گردشگری تبدیل شده اما
در ایران با وجود اینکه مراکز اقامتی
مانند هتلها تخفیفات  20تا 40
درصدی نیز ارائه میکنند اما با
کاهش چشمگیر سفرها روبهرو است.
بررسی میدانی از دفاتر خدمات
مسافرتی نیز نشان از کسادی بازار
آنها در ماه رمضان حکایت دارد اما
چگونه است که در دیگر کشورهای
مسلمان این ماه تبدیل به یک جاذبه
گردشگری برای دیگر مسلمانان
میشود ولی ایران و به ویژه استان
فارس با وجود جاذبههای مذهبی
در کنار آئینهای رمضانی بسیار
نتوانسته از این ظرفیت استفاده کند.
تعریف بسته سفر ویژه ماه رمضان
علی نیری ،کارشناس گردشگری که
مدیریت امور گردشگری و زیارت
شهرداری شیراز را نیز بر عهده
دارد ،معتقد است که در گردشگری
معنوی و فرهنگی میراث ناملموس
این اندازه جذاب هستند که تبدیل
به ثروت شوند.
وی اعالم کرد :برای بهره بردن از این

 120مجوز صادر شده است.
وی با ارائه پیشنهاد حذف ربح مرکب،
کاهش پیش پرداخت نقدی برای
استمهال وامها ،حذف ممنوعیت
خروج فعاالن اقتصادی از کشور،
تمدید مدت زمان تعیین تکلیف
بدهی ارزی تا پایان سال  99و حذف
الزام پرداخت تسهیالت سرمایه در
گردش بر مبنای  70درصد فروش
سال قبل ،گفت :جرائمی که برای
سودهای بانکی تعیین میشود برای
تولیدکنندگان مشکل ایجاد کرده
است کدام بنگاه اقتصادی میتواند
 20تا  23درصد سود بانکی پرداخت
کند بنابراین کاهش سود بانکها و
بخشودگی جرائم دیرکرد در رونق
تولید تاثیرگذار است.

کند و هب آنچه هب او می رسد بسازد و از مقدرات خدا وند راضی باشد .

تنها راه نجات اقتصاد تحقق عملی رونق تولید است
به گزارش خبرگزاری تسنیم  ،به نقل
از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس،
جمال رازقی ،رئیس اتاق بازرگانی
فارس ،در انجمن صنایع غذایی استان
فارس با بیان اینکه شرایط امروز کشور
شرایط جنگ اقتصادی است و همه
مسئوالن باید این مهم را درک کنند،
اظهار داشت :در شرایط جنگ نمیتوان
مانند شرایط با ثبات برخورد شود لذا
امروز که تولید در شرایط حساسی قرار
دارد نباید ظلم بیشتری به واحدهای
تولیدی شود.
وی افزود :اقتصاد امروز کشور به
گونهای است که بخش تولید دچار
بحرانهایی است و کشور راه نجاتی جز
توجه به بخش تولید و تحقق عملی
رونق تولید ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس،
اظهارداشت :امروز تولیدکنندگان و
صادرکنندگان ما دلسوزترینها در
کشور و نظام هستند زیرا در میدان
نبرد و مقابله با تحریمها هستند.
رازقی ،اضافه کرد :انتظار فعاالن بخش
خصوصی از دستگاههای ناظر بر تولید
این است با حفظ خط قرمز سالمت
مردم ،فضای بیشتری در اختیار
واحدهای تولیدی قرار دهند و این
امکان را بدهند که واحدهای تولیدی

دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

به تولید بیشتری بپردازند.
وی ادامه داد :تولید کننده و
صادرکنندگان ما به لحاظهای مختلف
در فشار و سختی هستند که همه
مسئوالن باید در جهت حفظ و سرپا
نگه داشتن واحدهای تولیدی اقدام و
همت الزم را داشته باشند.
مدیر نظارت بر مواد غذایی ،آشامیدنی،
آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی ،نیز گفت :تولید مهمترین
چرخه است که در طول سالها مورد
بیتوجهی زیادی قرار گرفته است
که تالش ما در جهت حفظ تولید و
مراقبت از سالمت مردم است.
محمد مهدی رزمجویی ،افزود :حوزه
نظارت بر سالمت یکی از بخشهای
پر چالش برای تصمیم گیری است و

جای خالی بستههای سفر ماه رمضان در صنعت گردشگری استان فارس

ظرفیتی که مغفول ماند

آئینها هر کدام از
آنها باید تبدیل
به بسته تصویری
شوند تا گردشگر
با آنها آشنا و
ابزاری برای جذب
گردشگر شود.
مستند سا ز ی ،
فیلم و اجراهای
از
خیابانی
مواردی است که
کارشناس
این
و
گردشگری
شیر ا ز شنا سی
تصویری
برای
کردن آئینها بیان
میکند اما در
این حوزه آنگونه
که باید کار نشده تا بتواند به اقتصاد
گردشگری کمک کند.
نیری افزود :در معرفی تورها پکیجها
اغلب ساده و دمدستی هستند به
عبارتی در یک بسته سفر که تعریف
میشود جایی برای ماه رمضان قرار
داده نمیشود یا اصوال توجهی به
میراث ناملموس برای جذب گردشگر
نمیشود.
مدیر امور گردشگری و زیارت
شهرداری شیراز ،گفت:باید پکیج ویژه

برداشت گياه دارويي مروك ديم
“برویز” در الرستان

مسئول مركز جهاد کشاورزی
جويم از آغاز برداشت گياه
دارويي مروك ديم در اين
بخش خبر داد.
به گزارش میالد الرستان به
نقل از روابط عمومي معاونت
سازمان و مديريت جهاد
كشاورزي الرستان نگهدار اوالد
حسيني بيان كرد :با توجه به
بارندگي هاي مناسب پاييزه

ع
کس
خوشا هب حال ی هک رد فکر معاد باشد و ربای روز حساب مل نیک

و زمستانه  ،٩٧شاهد رشد
چشمگير گياهان دارويي در
اراضي ديم بوديم كه برداشت
محصوالت ان در حد مجاز و به
شيوه صحيح توسط افراد بومي
صورت ميگيرد.
وي خاطر نشان كرد :برداشت
محصول گياه دارويي مروك كه
در گويش محلي به «برويز»
معروف است در اراضي ديم
منطقه جويم انجام و جهت
فروش به بازارهاي محلي عرضه
مي شود.
از خواص دارويي اين گياه مي
توان به درمان سرفه ،سينه درد
ناشي از آنفوالنزا و عفونت های
گلو و ریه ،اشاره كرد.

گر د شگر ی
امر
متولیان
بستههای سفر
ماه رمضان را
و
بگنجانند
پیش از آن تولید
محتوا کنند.

افزایش ماندگاری
گردشگر با استفاده
از ماه رمضان

ماه رمضان تعریف شود که از خالل
آن هم تورگردانها ،هم هتلها و هم
هنرمندانی که اجرا و مستندسازی آن
را انجام میدهد منتفع میشوند.
وی برای بیان جایگاه شیراز در امور
مذهبی به سخنان ابن بطوطه در
سفرش به شیراز استفاده میکند که
گفته بود در بهترین صوتهای قرآن را
در شیراز شنیده است.
نیری در نهایت با اشاره به ظرفیتی که
اماکن مذهبی در شب دارند ،افزود:
نیاز است که در حوزه سیاستگذاری

محسن عامری،
مدرس دانشگاه
در
شیراز
رشته مدیریت
و
جهانگردی
به
هتلداری،
بیان راهکارهایی
برای استفاده
از ظرفیت ماه رمضان برای رونق
گردشگری پرداخت.
به گفته وی در دنیا چنین است که در
فصلهای کم گردشگر که متاثر از آب
و هوا یا شرایط خاص آئینی مانند ماه
رمضان است ،گردشگری رویداد برای
رونق این صنعت انتخاب میشود.
این استاد دانشگاه ،کشور آلمان را به
عنوان مثال ذکر کرد که به دلیل سرما
در فصل زمستان گردشگران کمتری
دارد اما تمامی نمایشگاه های خود را

کودک المردی،
نجاتبخش  4بیمار شد
عبداهلل حیدریپور  ،مدیربنیاد
آفتاب المرد ،در گفتوگو با
خبرنگار فارس ،اظهار داشت:
احسان آشتاب کودک  ۴ساله
ساکن شهر اَهِل بخش اشکنان
به علت وقوع حادثه تصادف
دچار مرگ مغزی شد.
عبداهلل حیدریپور ،با بیان
اینکه پس از وقوع این حادثه

تلخ ،پدر و مادر وی تصمیم به
اهدای عضو اعضای فرزند خود
کردند ،افزود :این کودک ۴
ساله با اهدای عضو در شیراز،
به چهار بیمار نیازمند اهدای
عضو زندگی دوباره ببخشید.
وى افزود:اهداى عضو احسان به
 ۲دختر  ٧و  ٢٨ساله و  ۲پسر
 ٩و  ١٢ساله پیوند زده شد.

سخت ترین مشکل برای ما در حوزه
نظارت بر سالمت ،زیرساخت ها و نه
عدم انطباق با صنعت است.
وی بیان کرد :نگاه ما حمایت از تولید
استان است و در این زمینه تالشهای
ما با رویکرد اصالحی است ما در استان
فارس تالش کردیم تعامل خوبی با
بخش صنعت و واحدهای تولیدی
داشته باشیم.
رزمجویی ،اظهارداشت :در راستای
حمایت از بخش صنعت استان ،کمیته
ویژه ای با عنوان رونق تولید در
دانشگاه علوم پزشکی شیراز راهاندازی
شده است که در این کمیته مسایل
واحدهای تولیدی و صنعتی که مشکل
و یا محدودیت است ،را مطرح و دنبال
میکنیم.
در این فصل برگزار میکند تا از طریق
رویدادی چون نمایشگاه گردشگران را
به کشور خود بکشاند.
مثال دیگر عامری ،کشورهای امارات
و قطر است که به دلیل گرمای هوا
در نیمی از سال گردشگری ندارند
اما با قرار دادن رویدادهای مختلف در
این فصول تالش میکنند تا کمبود
گردشگر خود را جبران کنند.
وی معتقد است که در استان فارس
و شهر شیراز نیز باید برنامهریزی
دقیقی شود و حداقل برای سال
آینده در دستور کار قرار بگیرد .یکی
از راهکارهایی که این استاد دانشگاه
شیراز مطرح کرد برگزاری جشنواره
رمضان با برنامههای مختلفی چون
معرفی خوراکها و آدابها است که
همراه با ارائه تخفیفات میتواند در
جذب گردشگر موثر باشد.
عامری ،همچنین به ایده برخی از
کشورهای مسلمان در تهیه بستههای
سفر  10روزه اشاره کرد تا روزهداری
گردشگران نیز دچار مشکل نشود و از
این فرصت ماندگاری گردشگری را نیز
افزایش داد.
قطعا استان فارس با وجود تنوع در
خوراک های ماه رمضان ،آداب و رسوم
و اماکن مذهبی که دارد میتواند با
برنامهریزی و سیاستگذاری صحیح
از فرصت ماه رمضان نیز برای جذب
گردشگر و رونق صنعت گردشگری
استفاده کند ،موضوعی که طی سالها
مغفول مانده و توجهی به آن نشده است.
گزارش از حلیمه زارع

آغاز عملیات روکش آسفالت
محور الر  -جهرم
به گزارش ميالد الرستان به
نقل از روابط عمومی اداره کل
راه وشهرسازی الرستان ،محمد
رضا باقری فرد مدیر کل راه و
شهرسازی الرستان از روکش
آسفالت در محور الر  -جهرم
خبرداد و گفت :از  ١٥٥کیلومتر
محور الر  -جهرم ١٠٥ ،کیلومتر
آن در حوزه سرزمینی این اداره
کل واقع شده و در حال حاضر
به لحاظ فرسوده بودن بخشی
از آسفالت این محور عملیات
روکش آسفالت به طول ٢٤
کیلومتر و عرض  ١١متر حد
فاصل سه راهی زرین دشت به
سمت جهرم به صورت  ٣سانتی
متر ،رگالژی و  ٥سانتی متر

آسفالت گرم در حال انجام است.
مدیرکل راه و شهرسازی
الرستان ،از رانندگاني که قصد
عبور از این محور را دارند تقاضا
كرد با راهداران همکاری
الزم را نمايند و نكات ایمنی
را رعايت کنند تا در کمترین
زمان ممکن مراحل عملیات
روکش آسفالت این محور به
پایان برسد.

الس ْت ِر و الْع َف ِ
اف َو
الل َّ ُه َّم َزيِّنِّي ِفي ِه بِ ِّ
َ َ
وع و الْ َك َف ِ
اس ُترنِي ِفي ِه بِلِ َب ِ
اف َو
اس الْ ُق ُن ِ َ
ْ ْ
ال ْن َص ِ
اح ِم ْلنِي ِفي ِه َعلَى الْ َع ْد ِل َو ْ ِ
اف َو
ْ
آ ِمنِّي ِفي ِه ِم ْن ُك ِّل َما أَ َخافُ بِ ِع ْص َمتِ َك يَا
ين
ِع ْص َم َة الْ َخائِفِ َ
خدايا مرا در اين ماه به پوشش
و پاكدامنى بياراى ،و به لباس
قناعت و اكتفا به اندازه حاجت
بپوشان و بر عدالت و انصاف
وادارم نما ،و مرا در اين ماه از
هرچه مى ترسم ايمنى ده ،به
نگهدارى ات اى نگهدارنده
هراسندگان.

افزایش اختیارات فرمانداران و مدیران
دستگاههای اجرایی در  ۳۰۰بند

به گزارش میالد الرستان به نقل از
خبرگزاری تسنیم ،بابک دین پرست،
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منطقهای وزارت کشور ،در جلسه رفع
موانع تولید و اقتصاد مقاومتی استان
فارس با تاکید بر اینکه اختیارات قانونی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید
افزایش پیدا کند ،اظهار داشت :اختیارات
فرمانداران و مدیران کل دستگاه های
اجرایی در استان ها در قالب  ۳۰۰بند
اضافه میشود و اختیارات زیادی به آنها
تفویض میشود که به زودی این مهم
ابالغ میگردد.
دین پرست ،با برحذر داشتن
دستگاههای اجرایی و خدماترسان از
اقدامات اجرایی و قضاییعلیه واحدهای
تولیدی دارای بدهی آب ،برق ،گاز و
یا بدهیهای بانکی تاکید کرد :فارس
باید کلینیک تخصصی رصد بنگا ه های
افتصادی داشته باشد تا ضمن شناسایی
واحدهای تولیدی که به واقع نیازمند
حمایت هستند از معرفی واحدهایی که
دچار مرگ مغزی شدهاند و امیدی به
احیا آنها نیست به کارگروه رفع موانع
تولید جلوگیری شود.
وی بیان کرد :البته برخی واحدها هم
در حالت کما هستند و شاید به طریقی
بتوان آنها را احیا کرد این واحدها و نیز

واحدهایی که در آستانه رفتن به کما
هستند باید مورد حمایت قرار گیرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منطقه ای وزارت کشور با انتقاد از تعدد
قوانین در حوزه تولید ،اظهار داشت:
شورای گفت و گوی بخش خصوصی و
دولت به دنبال شناسایی قوانین مخل و
مزاحم و همچنین بهبود فضای کسب
و کار است و فارس نیز میتواند در این
زمینه یاریگر خوبی باشد.
دین پرست ،با بیان اینکه در حوزه تولید
با تعدد و تکثر قوانین مزاحم مواجه
هستیم ،گفت :متاسفانه قانونگذاری با
شتاب زیادی در کشور در حال انجام
است که با وضعیت فعلی کشور همخوانی
ندارد.
دین پرست ،با تاکید بر اینکه نیازمند
ایجاد تکالیف برای فرمانداریها و بخش
داری ها هستیم ،بیان کرد :فرمانداران
بایستی با احصا توانمندیهای حوزههای
تحت نظارت خود ،اطالعات بنگاههای
نیمهفعال ،راکد تملک شده از سوی
بانکها ،بحرانی ،مشکلدار ،طرح های
نیمه تمام بخش خصوصی و طرحهای
آماده واگذاری بخش دولتی را برای
استفاده از حداکثر ظرفیت آنها ارایه
دهند و این مهم یکی از شاخصهای
عملکرد انها باشد.

تلف شدن  25راس دام بر اثر صاعقه
به گزارش میالدالرستان ،طیب کریمان
مدیر شورای مدیریت بحران شهرستان
خنج ،گفت :صاعقه در شهرستان خنج
باعث تلف شدن  ۲۵رأس دام (بز و
گوسفند) شد.
وی افزود :این حادثه در پی تغییر ناگهانی
هوا ،بارش باران و رعد و برق شدید در
یکی از دامداریها در حومه شهر خنج
اتفاق افتاد.

