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امام خامنه ای:درباره مسائل ناموسی انقالب
مذاکره نمیکنیم

معامله قرن به مقاومت قرن تبديل شد

همشــهريان عزيــز در جمعــه  98/3/10بــا راهپيماي ــي گس ــترده
خــود بــه صهيونيس ــم و اســتكبار جهان ــي بــا هيب ــت و هيمنه
كامــل «نــه» گفتنــد و اي ـران اســامي و جهــان اســام در ب راب ــر
زيادهخواه يهــاي اســتكبار و صهيونيســم بي نالملــل بــه
تقابــل برخاســتند و بــه حــول و قــوه الهــي و بــا مقاومــت
خويــش هرچــه س ــريعتر معاملــه ق ــرن را بــه مقاومــت ق ــرن
بــدل خواهنــد نمــود و دهــان ياوهگويــان را خواهنــد بس ــت.
بــراي دانســتن تأثيــر عملــي ايــن راهپيماي يهــا در افــكار
صهيونيس ــم جهان ــي بــد نيس ــت تحــوالت چهــل ســاله قــدرت
صهيونيس ــم را ورق بزني ــم از قب ــل از پي ــروزي انقــاب اســامي
كــه صهيونيس ــم بــه عنــوان يــك قــدرت برت ــر در خاورميانــه
محس ــوب م يشــد بــه نحــوي كــه هي ــچ يــك از كشــورهاي
اســامي منطقــه تــوان درگيــري بــا او را نداشــتند تــا زمــان
كنونــي كــه موشــك بــاران دو روزه حمــاس ســران غاصــب
اســرائيل را بــه تســليم و پذيــرش درخواســتهاي حمــاس
وامــيدارد .زمانــي ســوريه در تيــررس رژيــم صهيونيســتي
بــود و هواپيماهــاي آنهــا ســوريه را بمب ــاران م يك ــرد و بــدون
هي ــچ دغدغــه بــه پايــگاه خــود بازم يگشــتند امــا اكنــون اگ ــر
زدنــد ،خواهنــد خــورد .مقاومــت حــزبا ...لبنــان و مناطــق
ديگ ــر ني ــاز بــه بررس ــي نــدارد و اظه ــر منالشــمس اســت و
رژيــم غاصــب صهيونيس ــتي تحمــل مقاومــت چنــد روزه يــا
چنــد هفت ـ ه را بــه هي ــچ وجــه نــدارد.
بــا توضيحــات داده شــده ضعــف رژيــم صهيونيس ــم و تقويــت
نيروهــاي مقاومــت اســامي و فس ــاد درون ــي ارتجــاع ع ــرب،
راه را بــراي ســقوط رژيــم كودككــش اســرائيل همــوار
نمــوده.
اميــد اســت بــه يــاري حقتعالــي هرچــه ســريعتر نابــودي
غــده س ــرطاني صهيونيس ــم تحقــق يابــد و جامعــه اســامي
از ايــن آفــت عظيــم رهايــي و آرامــش كامــل بــه منطقــه
خاورميانــه بازگــردد.
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گام دوم انقالب()2
الرستان نیازمند مدیران خالق و جهادی

مجتمع فرهنگی ،ورزشی منیری الرستان زیر ذره
بین نماینده مردم

خروش مردم الرستان در روز جهانی قدس

2

مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس:فضای مجازی به
جای تهدید می تواند به سمت فرصت سازی برود

2

معرفی مدیر جدید
مخابرات الرستان

الرستانی ها در هوای گرم با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل
روز جهانی قدس را پاس داشتند.
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اختصاص  ۳۰هکتار از
زمین های الرستان به
کشت گلخانه ای

3

گفت و گو با بانوی
فوتبالیست اهل
روستای «گالر

چرا شهرستان
استراتژیک الرستان،
سهمی از صنایع بزرگ
ندارد؟!
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امام جمعه
الرستان:مسئوالن عوامل
بروز حادثه کازرون را
ریشه یابی کنند

ملک ت خم
ی
ب
ک
ن
ی
رعوج و ی ی ر

از عالم خاک رب اوج افالک
گرامی باد.

در سالروز قیام
خونین نیمه خرداد،
یاد و خاطره جوانان
گلگون کفن میهن
اسالمی گرامی باد.
فرا رسیدن

پس از یک ماه روزه داری و اطاعت حق
بر میهمانان ضیافت الهی مبارک باد.

الرستان پرشورتر از هر سال در قدس

به گزارش میالد الرستان ،مردم خداجو و
همیشه در صحنه الرستان در آخرین جمعه
ماه مبارک رمضان هم نوا با سایر نقاط کشور
و در لبیکی دوباره به مقتدای خویش همصدا
فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر
داده و «نه» بزرگی به معامله قرن ابراز داشتند.
با گذشت  ۴۰سال از نامگذاری جمعه آخر ماه
مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس ،با
ابتکار تاریخ ساز و تعیین کننده حضرت امام
خمینی(ره) ،مسأله فلسطین و آزادی قدس
شریف اکنون به یک مسئله بینالمللی و
آرمان جهانی تبدیل شده و موجبات وحدت و
یکپارچگی امت اسالمی در حمایت همه جانبه
از ملت مظلوم و مسلمان فلسطین را رقم زده و
از سوی دیگر رژیم صهیونیستی و جبهه حامی
اشغالگری را علی رغم هیمنه پوشالی خود

بیش از هر دوره تاریخی در ضعف و استیصال
قرار داده است.
اکنون و در چهل سالگی انقالب اسالمی ایران
مردم همیشه در صحنه الرستان بار دیگر با
حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس به
گفتمان سازش و طرحهای مغایر با استیفای
حقوق حقه ملت فلسطین “نه” گفتند و تاکید
کردند گفتمان مقاومت با شتاب و اقتدار روز
افزون تا برچیدن بساط اشغالگران و آزادی
سرزمین مقدس به پیش میرود.
در این مراسم باشکوه ،مردم شیعه و سنی منطقه
الرستان بزرگ با شعار دادن شعارهای «مرگ بر
آمریکا»« ،مرگ بر اسرائیل»« ،مرگ بر آل سعود
خائن»« ،هیهات مناالذله» و غیره انزجار خود را
از دسیسه های مستکبرین سردادند.
حمل پالکاردهای حاوی شعارهای دشمن ستیز،

حضور اقشار مختلف مردم و مسئوالن ،آتش
زدن پرچم های آمریکا و اسرائیل ،اجرای طرح
نمادین تماس با ترامپ با عنوان «الو ترامپ»،
نمایش ماکت های موشک و غیره از نکات جالب
راهپیمایی روز قدس در الرستان است.
مراسم روز جهانی قدس با حضور چشمگیر
مردم روزه دار در گرمای باالی  ۴۰درجه  ،از
چهارراه پیروزی شهر الر آغاز و پس از طی
مسیرهای میدان شهید نصیری الری ،میدان
مدرس ،خیابان مدرس شمالی ،این مراسم در
مسجد جامع به اتمام رسید.
گفتنی است ،مراسم راهپیمایی روز جهانی
قدس در مراکز شهرها ،بخش ها و روستاهای
الرستان بزرگ به شکلی باشکوه و گسترده به
اجرا درآمد.
عکس  :محمد پاسیار
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مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس:

فضای مجازی به جای تهدید می تواند به سمت فرصت سازی برود
به گزارش میالدالرستان به نقل
از پایگاه اطالع رسانی و روابط
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان فارس؛ صابر سهرابی
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس ،در نشستی با حضور
مدیر کل ارتباطات و فناوری
اطالعات استان فارس ،گفت:
زیر ساختار حوزه فضای مجازی
و ساماندهی آن را در نشستی
و در قالب «کارگروه هماهنگی،
حمایت و توسعه محتوی و خدمات
فرهنگی فضای مجازی» با حضور
همه ادارات و سازمان های استان
بررسی و برای تشکیل آن برنامه
ریزی های الزم انجام خواهد شد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی
استان ،با اشاره به اینکه شناسایی،
توانمند سازی و حمایت از ظرفیت
های تولید و نشر محتوا و خدمات
فرهنگی در فضای مجازی ،نیازمند
هماهنگی و هم افزایی دستگاه
های دولتی ،ظرفیت های خود
جوش مردمی و موسسات بخش
خصوصی است؛ گفت :برای تحقق
این هدف« ،کارگروه هماهنگی،
حمایت و توسعه محتوی و خدمات
فرهنگی فضای مجازی» که از این
پس «کارگروه» نامیده می شود ،با
تفاهم مشترک مرکز ملی فضای
مجازی و وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در استان ها تشکیل و
در چهارچوب این دستور العمل
فعالیت می نماید.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس ،افزود :بنا داریم تا
زیر ساختار حوزه فضای مجازی
و ساماندهی آن را در نشستی با
حضور همه ادارات و سازمان های
استان بررسی و برای برنامه ریزی
های الزم در قالب هم اندیشی
ساماندهی شود و در این کارگروه
با توجه به نقشه راه؛ فعالیت ها و
عملیات اجرایی برای این مهم پیش

بینی خواهد شد.
سهرابی ،با تاکید بر اینکه فضای
مجازی به جای تهدید می تواند به
سمت فرصت سازی سوق پیدا کند،
افزود :برای راه اندازی این کارگروه
گرد هم خواهیم آمد تا بی سر و
سامانی که در فضای مجازی وجود
دارد را به یک سر انجامی قابل قبول
برسانیم و با توجه به اینکه فضای
مجازی و اینترنت یک فرصت بسیار
مناسب بوجود آورده ،اما هیچگونه
استفاده مفیدی از آن نمی شود؛
نیاز است تا در این کارگروه راه
کارهای الزم برای دست یابی به
این فرصت فراهم گردد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان،
اظهار داشت :به جای جمع کردن،
تعطیل شدن ،فیلتر کردن و قطره
ای شدن فضای اینترنتی ،بهتر
است که بهینه سازی و بوجود
آوردن شیوه های صحیح آن را
ترویج دهیم و با فرهنگ سازی
به مدار درست آن حرکت کنیم
و توجه داشته باشیم که در جهان
امروز و شرایط موجود نمی توان
با این پدیده مقابله کرد ،چون
امکاناتی در حال محیا شدن است
که همه به راحتی به آن دسترسی
خواهد داشت.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس با تاکید براینکه
بهتر است از این شاخص استفاده
کنیم تا جوان و نوجوان در مسیر

درستی پیش رود و خوراکی که
در آن طرف مرزها برای ما فراهم
می کنند را مدیریت کنیم ،گفت:
این همان « جنگ نرم فرهنگی «
است و فرهنگ ما را تهدید می
کند و همگان مطلع هستیم که
گوشی موبایل همه چیز را با خود
همراه دارد که از بدترین چیزها
تا کتاب و قرآن را درونش جای
داده و پشتیبانی و آموزش می
دهد و براحتی در اختیار همه
اقشار جامعه قرار گرفته و نیاز به
مسیر دقیق و درست دارد تا برایش
برنامه ریزی شود.
سهرابی اعالم داشت :مرکز رسانه
های دیجیتال اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان فارس این
امکانات را دارد تا بتوانیم طی
تفاهم نامه ای با اداره کل ارتباطات
و فناوری اطالعات فارس و هم
فکری سایر دستگاه ها و سازمان
های اجرایی استان ،از طریق
متخصصان با ایجاد و فراهم آوردن
تولید محتوی به میدان آمده و
تبیین و تولید آموزه های ایرانی
اسالمی خودمان را بر اساس آسیب
های اجتماعی که در طول روز در
حال اتفاق است ،مورد تحقیق و
بررسی قرار داده و به جهت بهبود
آن؛ ارائه طریق شود.
خاطر نشان می شود ،مرکز رسانه
های دیجیتال فرهنگ و ارشاد
فارس با مدیریت جدید؛ در شاخص

هایی چون ،آموزش پروژه محور در
حوزه تولید محتوای دیجیتال ،راه
اندازی استارتاپ درحوزه انیمیشن
و بازی سازی ومعماری-تولید ٢٠
موشن گرافیک برای معاونت صدا
وسیما؛ تولید سریال انیمیشنی
در مورد دستاوردهای چهل ساله
انقالب ،تولید اپلیکیشن شبکه
سالمت ،تولید بازی اختصاصی
تلوزیونی برای برنامه سیب سالمت
(اولین بازی کامال تعاملی تلوزیونی
در ایران) ،فعالیت دارد.
فضای مجازی یکی از مهمترین
حوزه های تولید اشتغال
مدیر کل ارتباطات و فناوری
اطالعات استان فارس ،نیز در
نشست یاد شده با بیان اینکه این
مرکز در زمینه تولید محتوی و
حمایت آمادگی کامل دارد؛ گفت:
بسیار خرسندیم که وزارت فرهنگ
و ارشاد نیز با توجه به دستور
العمل های و شرح وظایفی که در
این کار گروه آورده ،راه را برای
سیاستگذاری در مباحثی همچون
توسعه؛ ترویج و فرهنگ سازی
فضای مجازی که از دغدغه های
اصلی می باشد؛ باز کرده است.
مهرداد سهرابی ،با اشاره به
مشکالت کنونی کشور در حوزه
اشتغال ،فناوری اطالعات در فضای
مجازی را یکی از مهمترین حوزه
های تولید اشتغال عنوان کرد
و اظهار داشت :وزارت ارتباطات
در این زمینه عالوه بر ایجاد
زیرساخت های الزم می تواند نقش
تسهیل کننده ای ایفا کند.
مدیر کل ارتباطات و فناوری
اطالعات استان فارس ،همچنین
در پایان بر فعالیت مشترک و
استفاده هر دوطرف در خصوص
مواردی چون تحقیق و توسعه در
حوزه کسب وکارهای نو و فعال
نمودن شتاب دهنده ها تأکید کرد.

برگزاری اردوهای فرهنگی-تفریحی مکتب قرآن شهید شیخی
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی ستاد کانونهای مساجد جنوب
فارس ،محمدابراهیم اخوت اظهار داشت:
در راستای همافزایی ،اطالع و ارتباط
گیری بین کانون فرهنگی هنری مسجد
و خانوادههای اعضا ،به ابتکار کانون
فرهنگی هنری شهدا الرستان هر جمعه
ماه مبارک رمضان اردوهای فرهنگی،
تفریحی و آموزشی با حضور خانوادههای
قرآنآموزان مکتب قرآن شهید شیخی
در حال برگزاری است.
وی ادامه داد :در همین راستا و به دعوت این مکتب
قرآن ،جمعهها قرآنآموزان به همراه خانوادههایشان
در این اردوها که در پارکها و بوستانهای
شهرستان برگزار میشود ،شرکت میکنند تا ضمن
اینکه میهمان ضیافت افطار شهید شیخی هستند
به فعالیتهای فرهنگی و آموزشی در این اردوی

تفریحی خانوادگی بپردازند.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد
جنوب فارس ،با اشاره به اینکه مسابقه خانوادگی
کتابخوانی نیز در این اردوها برگزار میشود ،افزود:
از کتابهای جذاب و خواندنی «سالم بر ابراهیم
 »۲و «مصطفی» مسابقه برگزار و به خانوادههای

برتر جوایزی به رسم یادبود اهدا میشود.
اخوت تصریح کرد :انجام بازیهای
مختلف ورزشی برای اعضا با حضور
مربیان کالسها و بیان نکات تربیتی
برای والدین از سوی مربیان از دیگر
برنامههای این اردوهای فرهنگی،
تفریحی و آموزشی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد :هدف اصلی
کانونهای فرهنگی هنری مساجد،
رسیدن به مسجد تراز اسالمی است.
لذا برگزاری این چنین برنامههای
فرهنگی و آموزشی در قالب اردوهای
تفریحی خانوادگی یقیناً در راستای توسعه
فرهنگ اسالمی نقش بسزایی جهت کاهش
محجوریت مساجد و رسیدن این بیوت اهلل به
قطب اول فرهنگی اجتماعی جامعه اسالمی
خواهد داشت.

آگهی تحدید حدود اختصاصي

نظر به اینکه آگهي و عملیات تحدید حدود ششدانگ یک زمين زراعتي مشهور به يك مني خود دشت تحت پالک  6567واقع در قطعه  2بخش  18فارس
باين ملكي آقاي مهدي شعبانيزاده و شركا كه به علت مشخص نبودن حدود ملك باید تجدید آگهي شود و برحسب تقاضای مالک که درخواست انتشار
آگهی تحدید حدود اختصاصي نموده وقت تحدید حدود مورخه  98/4/24تعیین و عملیات تحدید از ساعت  8صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد
لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده  14قانون ثبت دعوت ميگردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به
حدود ارتفاقي باستناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت  30روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم
و رسيد عرض حال دريافت نمايد .ضمناً معترض از تاريخ تسليم اعتراض باداره ثبت يك ماه فرصت خواهد داشت كه دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقديم
و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نمايد در غير اين صورت سند مالكيت برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 98/3/12 :
م/الف239/
شمسعلي اسكندري  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک الرستان

آگهی مزایده

شهرداري لطيفي در اجرای بند  4صورتجلسه شماره  33مورخ  1397/12/28شورای محترم اسالمي شهر لطيفي در نظر دارد قطعه زمين با کاربري مسكوني
با مشخصات ذيل  ،از طريق مزايده عمومي به متقاضيان واجد الشرايط واگذار نمايد.
رديف مساحت مترمربع

1

2378/33

آدرس

قيمت کارشناسی به ازاي هرمترمربع (ریال)

مبلغ سپرده شركت در مزايده ( ریال)

ضلع جنوبي بلوار شهدا  -پشت پارك سالمت

1/200/000

143/000/000

 -1مبلغ سپرده شرکت در مزايده ميبايست به شماره حساب  252404309418133001به نام شهرداري لطيفي نزد بانک انصار شعبه الر واريز و
فيش آن را ضميمه پيشنهاد تحويل امور مالي گردد.
 -2هزينه درج آگهي در روزنامه برعهده برنده مزايده خواهد بود.
 -3شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 -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 اول چاپ 98/03/04
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات پايان وقت اداري 98/03/22

نوبت دوم چاپ 98/03/12
تاريخ تشكيل كميسيون عالي معامالت و بازگشايي پيشنهادات 98/03/25

مهدي حيدري -شهردار لطيفي

م/الف3088/

اختصاص  ۳۰هکتار از زمین های الرستان
به کشت گلخانه ای

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه
الرستان؛ جلیل حسنی در جلسه شورای
کشاورزی این شهرستان اظهار داشت :از
زمانی که ارتباطمان با جهان خارج از کشور
در معادالت سیاسی به گونه ای طراحی شده
است که با محدودیت هایی مواجه شده
ایم ،راهی نداریم جزء اینکه نوع نگاهمان
به پتانسیل ها ،توانمندی ها و ظرفیت های
داخل کشور باشد ،بنابراین باید از ظرفیت
های موجود در حوزه های مختلف کشاورزی،
صنعتی ،معدنی ،منابع ملی و غیره به صورت
کامل استفاده کنیم.
وی تصریح کرد :هر جا که از سوی جهاد
کشاورزی احساس نیاز شد ،همه دستگاههای
اجرایی شهرستان پای کار باشند و به این ارگان
کمک کنند ،چرا که بایستی تالش شود که
محصوالت کشاورزی  ،باغی و گلخانه ای در
شهرستان رونق بگیرد و به بهره وری الزم برسد.
فرماندار ویژه الرستان ،وجود زیاد ملخ ها
در برخی از نقاط شهرستان را یک آسیب
جدی برای محصوالت کشاورزی ،باغی و
مراتع ملی دانست و تصریح کرد :دستگاههای
اجرایی شهرستان در این راستا به کمک
جهاد کشاورزی بیایند تا این موضوع کنترل
و مدیریت شود و از آفت ها و آسیب ها
جلوگیری گردد.
حسنی ،در ادامه سخنانش به خشکسالیهای
پیدرپی منطقه الرستان هم اشاره کرد و
گفت :ما هر چقدر هم نزول رحمت الهی
داشته باشیم ،باز هم با کمبود آب در منطقه
مواجه هستیم ،بنابراین بایستی برنامه ریزی
های خوب و مناسبی در این خصوص داشته
باشیم و از هدر رفت آب جلوگیری نماییم.
معاون استاندار فارس ،همچنین تاکید کرد:
یکی از موضوعاتی که دولت بر آن پافشاری
می کند و در راستای بهره وری بیشتر آن
تالش می کند ،بحث رونق کشت های
گلخانه ای است ،چراکه این مهم ،آب کمتری
مصرف می کند و هم اشتغال زایی و رونق
تولید را در شهرستان در بر دارد.
وی کشتهای گلخانه ای در شهرستان را

یک فرصت دانست و گفت :برای کشت های
گلخانه ای انگیزه و همت افراد سرمایه گذار
الزم است تا این مهم در الرستان رشد یابد
و در دستور کار جهاد کشاورزی و اعضای این
جلسه نیز قرارگیرد ،چون کشت های گلخانه
ای یکی از تصمیمات کالن کشوری است.
حسنی ،با تاکید بر اینکه نباید در الرستان
برای اشتغال زایی و رونق تولید مانع ایجاد
شود؛ افزود :جهاد کشاورزی باید به افرادی که
زمین جهت اجرای طرح های گلخانه ای ارائه
می کند ،نظارت کامل داشته باشد و نگذارد
به غیر از کشت های گلخانه ای و محصوالت
کشاورزی ،خدایی نکرده به باغ شهری تبدیل
گردد و در این خصوص هر جا کوتاهی صورت
پذیرد ،بر اساس قانون برخورد می شود.
وی ضمن احترام به تمامی افراد متقاضی زمین
جهت کشت گلخانه ای تاکید کرد :دولت در
این خصوص زیرساختهای الزم برای سرمایه
گذاران عزیز فراهم می کند تا اشتغال زایی و
تولید صورت بگیرد ،اما بایستی در این خصوص
نظارت کامل از سوی جهادکشاورزی و یا
دستگاه های ذیربط صورت پذیرد.
معاون استاندار فارس ،با بیان اینکه هم اکنون
 ۳۰هکتار از زمینهای الرستان به کشت
گلخانهای اختصاص یافته است؛ تصریح کرد:
بایستی همه کمک کنند تا گلخانه های نیمه
فعال به گلخانه های فعال تبدیل شوند و مورد
حمایت قرار بگیرند ،چرا که اگر این گلخانه
ها تقویت بشوند ۷۰ -۸۰ ،درصد از تعهدات
جهادکشاورزی در زمینه توسعه کشت گلخانه
ای به سرانجام رسیده است.
وی در پایان سخنانش به بخشداران ،دهیاران
و شوراهای اسالمی شهر و روستا نیز توصیه
کرد که افراد را جهت ایجاد کشت گلخانه ای
تشویق و ترغیب نمایند ،تا اشتغالزایی و رونق
تولید در کل الرستان گسترش یابد.
پیش از این نیز احسان طاهری معاون برنامه
ریزی فرمانداری ویژه الرستان ،قاسمی معاون
سازمان و رئیس جهاد کشاورزی شهرستان و
جمعی از اعضا نیز پیشنهادها و راهکارهای
الزم در خصوص افزایش کشت گلخانهای در
شهرستان مطرح کردند

امام جمعه گراش:

جنگ صهیونیسم با تمامیت اسالم است

مراسم سیاسی عبادی نمازدشمنن شکن
جمعه گراش باحضور قشرهای مختلف امت
روزه دار این شهرستان در حسینیه اعظم
گراش به امامت حجت االسالم والمسلمین
سید محمدباقربخشایش پور ،امام جمعه این
شهرستان اقامه گردید.
خطیب جمعه گراش در خطبه نخست با توصیه
خود و نمازگزاران به تقوای الهی و پرهیز از
محرمات  ،شکوه راهپیمایی را تحسین برانگیز
توصیف و حضورگسترده اقشارمختلف امت
والیی این شهرستان رامورد تقدیرقرارداد.
امام جمعه گراش دربخش دیگری از خطبه
نخست ،به مسایل روز منطقه و باالخص
چهاردهم خرداد اشاره و برحضور گسترده مردم
درمراسم سالگرد عروج ملکوتی امام راحل (ره)
تاکید نمود.
وی در بخش آغازین خطبه دوم نیز اظهارکرد:
اینکه امام بزرگوار فرمودند روز قدس ،روز اسالم
است صرفا یک شعار نبوده بلکه بیان واقعیتی
محض میباشد ،زیرا انگلیس صدسال پیش
مترصد براقامت یهودیان درخاک فلسطین بوده
و متعاقب آن اروپاییان اسباب مهاجرت اسراییلی
ها را از گوشه گوشه جهان به سرزمین های
اشغالی فلسطین فراهم ساختند و پس ازجنگ
اسراییل و اعراب برخی حکام سرسپرده و ناالیق
عرب از بیم گنبد آهنین صهیونیست به سازش
سوق گرفتند و کمپ دیوید را بوجود آوردند.
امام جمعه گراش ،با تصریح بر اینکه مبارزات
حزب اهلل و مقاومت گنبد آهنین اسراییل را به
تارعنکبوتی بدل کرد افزود:جنگ رژیم سفاک
اسراییل با تمامیت اسالم می باشد از ظهور
انقالب اسالمی ایران به عنوان منجی مسلمین
یاد نمود و گفت :گویا حضرت امام خمینی(ره)
شرایط این روزهای کشورهای اسالمی را و
مسلمان نماها را می دیدند که فرمودند مگر
مسلمانان نمی بینند که امروز مرکز وهابیت در
جهان به کانون فتنه و جاسوسی تبدیل گردیده
و مالها و مقدس نماهای بیشعور درحال ترویح
اسالم اشرافی وآمریکایی هستند وامروز دنیا
مشاهده میکند خودفروشی وبی غیرتی خاین
الحرمین را؟

حوادث و کشفیات ::::::::::::::::::::::::::::::

کشف  ۲۰۰کیلو تریاک
در الرستان

به گزارش میالدالرستان به نقل از پايگاه
خبري پليس ،سردار احمد علي گودرزي،
گفت :مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر
الرستان با اقدامات فني و پليسي ،محل تردد
قاچاقچيان توسط يك سواري پژو  ۴۰۵در
يكي از محورهاي مواصالتي شناسايي کردند
و موضوع را به صورت ويژه در دستور كار
خود قرار دادند.
وي ادامه داد :مأموران با هماهنگي مقام
قضائي به محل مورد نظر اعزام شدند و
پس از ايست و بازرسي و كنترل خودروهاي
عبوري به صورت محسوس و نامحسوس در
نهايت خودرو مورد نظر را شناسایی کردند.
فرمانده انتظامي استان فارس ،تصريح كرد:
ماموران پس از مشاهده خودروی قاچاقچیان
دستور ایست صادر کردند كه راننده بدون
توجه به فرمان پلیس اقدام به فرار كرد و
پس از طي مسافتي تعقيب و گريز با به جا
گذاشتن خودرو به دليل كوهستاني بودن
منطقه و تاريكي هوا اقدام به فرار كرد.
سردار گودرزي ،افزود :ماموران در پاك
سازي محل و بازرسی از خودرو قاچاقچی،
 ۲۰۱كيلو ترياك كشف کردند.
اين مقام ارشد انتظامي ،با بيان اينكه
تحقيقات پليس براي شناسايي و دستگيري
متهم متواري ادامه دارد ،هشدار داد :استان
فارس هيچ گاه جوالنگاه قاچاقچيان مواد
مخدر نخواهد بود.

معرفی مدیر جدید
مخابرات الرستان

به گزارش میالد الرستان ،با حضور نماینده
مردم الرستان ،خنج و گراش در مجلس
شورای اسالمی ،مدیر کل مخابرات فارس،
معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ویژه الرستان
مراسم تکریم از مهدی صادق نژادان مدیر اسبق
مخابرات الرستان و معارفه فروزش مدیر جدید
مخابرات الرستان در محل سالن اجتماعات این
اداره برگزار شد.
آگهي مزايده(نوبت دوم)

حجت االسالم بخشایش پور ،در بخشی دیگر با
محکوم کردن سازش برخی سران مرتجع عرب
ازمدعیان کاذب آزادی نیز انتقاد کرد و افزود :در
جنگ های جوانان غزه با سفاکان صهیونیست،
پوزه اسراییل به خاک مالیده شد.
خطیب جمعه گراش ،به معامله قرن برخی
سران مرتجع عرب نیز اشاره و از آن به عنوان
ورشکستگی قرن نام برد و با گریزی به وضعیت
سرزمین های اشغالی گفت  :کشوری چون
امارات بگونه ای وقیحانه در برابر اسراییل
تسلیم و اراضی متعلق به بیت المقدس و
همجوار مسجد االقصی را جهت اسراییلی ها
داللی و خریداری می نماید و سعودی های بی
غیرت سر بر آخور ارباب مستکبر خود نهاده و با
رواج اسالم ستیزی و خود فروشی به اسراییل
اطمینان خاطر می دهند که ما اسلحه خود را
به سوی شما نشانه نگرفته و در اثبات دریوزگی
خود با ایران اسالمی قطع ارتباط میکنیم .
امام جمعه گراش ،باتاکید بر ایستادگی امت امام در
برابر حرکات شرمگنانه حکام سعودی و سقوط آن
رژیم خودفروخته و خائن تصریح کرد :غریو «مرگ
برآل سعود» ما همیشه طنین انداز خواهد بود.
(فریاد مرگ برآل سعود نمازگزاران) حجت االسالم
والمسلمین بخشایش پور در ختم خطبه ها به
ساخت عتبات عالیات نیز اشاره و آن را مبین عشق
امت والیی گراش به ائمه طاهرین(ع) تلقی کرد.
خبرنگار-قاسم ایزدیان

مفقود شده

پروانه بهرهبرداري درمانگاه عمومي شهاب سالمت به شماره
/9/704/245ص و پروانه مسئول فني درمانگاه عمومي
شبانهروزي شهاب سالمت به شماره /9/704/35269/934ص
به نام دكتر ناصر سلماني با كد ملي  2511214385فرزند
غالمعباس متولد  1345/3/20مفقود شده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.

شعبه اول اجراي احكام حقوقي دادگستري
الرستان در نظر دارد در خصوص پرونده
كالسه  960335شعبه اول اجراي احكام حقوق
دادگستري الرستان ،ملك ذيل متعلق به
اسماعيل عليزاده خالكي را به مزايده بگذارد
لذا مراتب آگهي ميگردد تا هر كس كه مايل
به شركت در مزايده ميباشد در روز دوشنبه
 1398/03/27ساعت  11صبح در محل اجراي
احكام حقوقي دادگستري الرستان حضور يابد.
امالك:
ششدانگ يك دستگاه آپارتمان دوخوابه از
مجموعه چهار واحدي دوطبقه مربوط به
شركت تعاوني مسكن مهر  158كارگران الر
فارس الرستان شهرجديد پشت اداره كل راه
و شهرسازي الرستان مسكن مهر بلوك 334
طبقه اول واحد  3با كد پستي 7431819196
آپارتمان موصوف فاقد سند مالكيت تفكيكي
و متراژ تقريبي ساختمان  110متر مربع و
ساختمان اسكلت بنايي همراه با كالفهاي
افقي و قائم ،هال و پذيرايي (پوشش كف
پاركت و بدنه سفيدكاري و رنگآميزي و سقف
كناف) و اتاقها (بدنه و سقف سفيدكاري و
رنگ آميزي و درب چوبي) و نماي ساختمان
سيماني تيشهاي و ديوار حياط سيمان سفيد
و حياط موزائيك فرش و سيستم سرمايش
اسپيلت و گرمايش بخاري گازي و همچنين
داراي انشعاب آب  1.2اينچ شهري و برق و
گاز شهري ميباشد.
قيمت كارشناسي دو ميليارد ريال (معادل
 200000000تومان) تعيين گرديده است.
شرايط مزايده:
-1مزايده اقالم فوق از قيمت پايه شروع ميشود.
-2مورد مزايده به هر كس كه باالترين قيمت
پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد.
-3اجراي احكام حقوقي شعبه اول در رد يا
قبول پيشنهاد اختيار قانوني دارد.
-4هر كس مايل به شركت در مزايده باشد
ميتواند ظرف  5روز قبل از تاريخ مزايده جهت
اطالعات بيشتر به دايره اجراي احكام حقوقي
شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي الرستان
مراجعه نمايد.
 %10 -5قيمت مورد مزايده از شخص برنده
مزايده فيالمجلس دريافت ميگردد مابقي پس
از  20روز از تاريخ مزايده بايست پرداخت گردد.
-6در صورتي كه برنده مزايده از پرداخت مابقي
وجه يا برداشتن مورد مزايده خودداري نمايد
مبلغ مذكور (ده درصد) پس از كسر هزينههاي
اجرايي به نفع دولت ضبط خواهد شد.
دادرس شعبه اول اجراي احكام حقوقي
دادگستري الرستان  -امين اوجي
م/الف245/
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گفت و گو با بانوی فوتبالیست اهل روستای «گالر»
به میالد الرستان به نقل از
گزارش دی اسپورت ،متولد
 ۱۳فروردین سال  ۱۳۸۲در
روستای گالر الرستان استان
فارس که خیلی زود پله های
ترقی را در یک سال و نیم طی
نمود و به آنچه که در همان
ابتدای راه می خواست رسید.
دختری با هوش و با استعدادی
که اگر فرایند حرفه ای را
رعایت کند خیلی زود پیراهن
تیم ملی کشورمان را نیز بر تن
خواهد کرد .صحبت از «حلیا
صادقی» سنگربان شماره یک
تیم فوتبال لران زاگرس فارس
است که از استعدادهای ناب
فوتبالی در بین بانوان است که
اگر بهاء بیشتری به این قشر
داده شود حرف های زیادی
برای گفتن خواهند داشت.
در ادامه ،حرف های جوان

ترین سنگربان لیگ برتر را می
خوانیم :

حلیا چطور شناخته شد؟
این دروازه بان کوچک ابتدا
در تابستان  ۹۶توسط خانم
ها علوی و نصر شناسایی
شد و در مسابقات آموزش و
پرورش استان شرکت کرد و
درخشید و همان جا به تیم
منتخب فارس دعوت شد و در
مسابقات کشوری چشم مربیان
استعدادیابی تیم ملی را گرفت و
به تیم ملی نوجوانان کشورمان
دعوت شد و در حین نوجوانی
به سطح اول فوتبال بانوان  ،تیم
خلیج فارس شیراز راه یافت.
فقط یک سال و نیم است که
حرفه ای کار می کنم

حلیا می گوید فقط یک سال
و نیم است که فوتبال را شروع
کردم اما به طور حرفه ای و
اصولی مراحل آن را گذراندم
که تمرینات منظم و خوبی در
دستور کارم بود و سخت گیری
هایی که کادر فنی انجام می
دادند عاملی شد تا خیلی زود

من است
حلیا می گوید  :لیگ بزرگساالن
که باالترین سطح فوتبال بانوان
است اولین تجربه من است و
تا کنون دو کلین شیت داشته
ام که از این حیث خوشحالم و
قطعاً این روند را ادامه خواهم
داد.
امتیاز دیدار با سپیدار
حیاتی است

بتوانم به شرایط ایده آل برسم.
می خواهم بهترین گلر ایران
بشوم

او آرزوی بهترین ها را در سر
می پروراند .حلیا ادعا می کند
و می خواهد بهترین سنگربان
سرزمین شود و از این رو می
گوید  :تمرینات منظم و حرفه
ای را ادامه خواهم داد تا به
آرزوهایی که در فوتبال دارم
برسم و در این راه از باتجربه
های فوتبال نیز کمک خواهم
گرفت.
بر خالف میل باطنی ام
دروازه بان شدم

حلیا به نکته جالبی اشاره می
کند و آن اینکه از همان ابتدا
هیچ عالقه ای به پست دروازه
بانی نداشت ولی مربی اش
خانم نصر به اجبار وی را درون
دروازه قرار می دهد و می گوید
تو باید گلر باشی و در غیر این
صورت حق شرکت در تمرینات
را نداری که حلیا در ادامه می
گوید  :از این کار پشیمان
نیستم بلکه خیلی خوشحالم
و از مربی خوبم نیز تشکر می
کنم.
آدم خونسردی هستم و این
به من خیلی کمک می کند

به قولی خیلی ریلکس است.
فقط کافی است یکبار بازی او
را تماشا کنید و حرکاتش را در

زمین با دقت زیر نظر بگیرید
 ،فکر نمی کنید که  ۱۶ساله
است زیرا کامال با تجربه و
پخته ،بازی را مدیریت می کند.
حلیا خود در این باره می گوید
 :در مجموع آدم خونسردی
هستم و درون دروازه اول با
توکل به خدا و بعد با اعتماد
به نفس باالیی که دارم تا کنون
موفق عمل کرده ام.
پاک و بی ریا مثل نگین
پاکدل

در حین جوانی مربی باتجربه
و حرفه ای است که به خوبی
از تجارب گران بهای این مربی
استفاده می کنم و از اینکه
در کنار ایشان کار می کنم
خیلی خوشحالم و مطمئنم
تیم ما با ایشان مسیر موفقیت
را طی خواهد کرد که باید به
این دسته مربیان بومی بهای
بیشتری داد.
تیم ملی یکی از اهداف مهم
فوتبالی من است

یکی از آرزوهای صد در صدی
من رسیدن به پیراهن تیم ملی
بزرگساالن کشورمان است که
خوشبختانه در همین ابتدای
راه موفق شدم به تیم ملی زیر
 ۱۶سال کشورمان راه پیدا کنم
و دوست دارم در تمامی رده
های تیم ملی بازی کنم.
لیگ یازدهم ،اولین تجربه

اطالعیه عمومی

لران زاگرس فارس در هفته
هجدهم در ورزشگاه پارس
شهر شیراز به مصاف سپیدار
مازندران ،یکی از دو تیم
در خطر سقوط می رود که
سنگربان شماره یک این تیم
شیرازی در این خصوص می
گوید  :این یکی از مهمترین
بازی های فصل ما است که اگر
سه امتیاز بازی را کسب کنیم
کام ً
ال از منطقه خطر و سقوط
دور خواهیم شد.
متاسفانه من بخاطر امتحاناتم
نمی توانم در این بازی شرکت
کنم ولی برای هم تیمی هایم
آرزوی موفقیت دارم.
تیم منتخب هفته ،کمک
شایانی به مربیان تیم ملی
خواهد کرد

حلیا معتقد است که انتخاب
بهترین های هفته از سوی دی
اسپورت می تواند کار مربیان
تیم ملی را راحت کند تا بهتر
ستاره های لیگ را شناسایی
کنند و من خیلی خوشحالم که
با وجود دروازه بان های بزرگی
که در لیگ بازی می کنند دو
هفته پیاپی به عنوان بهترین
دروازه بان هفته انتخاب شدم.
صحبت پایانی :

در این راه که یکسال و نیم
طول کشید خیلی ها به من
کمک کردند که از همه آنها
سپاسگزارم ولی تشکر ویژه از
پدر و مادرم که من را حمایت
کردند.
گفتگو  :محمد زائری

بمنظور توسعه شهر لطیفی و انجام عملیات اجرایی بهسازی گذرهای عمومی و احداث معابر در خصوص تعریض خیابان
طراوت منتهی به مجتمع فرهنگی اداری ورزشی شهرداری جهت سهولت دسترسی های مردم و مستند به مصوبه شماره 30
مورخ  1397/11/13شورای محترم اسالمی شهر لطیفی  ،ضمن اخذ مصوبات کمیسیون مغایرت طرح جامع در تثبیت خیابان
های مشروحه ذیل  ،شهرداری لطیفی در نظر دارد عملیات احداث خیابان هایی از تملک موضوع مواد قانونی قانون نحوه خرید
و تملک اراضی مورد نیاز طرح های عمومی و عمرانی دولت و شهرداری ها  ،آغاز نماید  ،لذا از کلیه مالکین  ،متصرفین و ذوی
الحقین اراضی که در کروکی زیر دارای حقوقی می باشند تقاضا می شود ظرف مدت یک ( )1ماه از تاریخ درج این آگهی
که هم در مجامع عمومی نصب و اعالن گردیده  ،هم در بیلبورد های سطح شهر منصوب شده و هم در روزنامه های محلی (
میالد الرستان ) درج گردیده است  ،ضمن آنکه در روزنامه های کثیراالنتشار نیز مندرج شده است  ،به واحد حقوقی و امالک
شهرداری لطیفی درساعات اداری مراجعه تا نسبت به انجام توافق یا تعیین کارشناس منتخب و مرضی الطرفین اقدام گردد.
بدیهی است در صورت عدم مراجعه مالکین یا ذوی الحقین  ،مراتب اعمال قوانین موضوعه مربوطه به تملک اجرای خیابان
های موصوف  ،انجام خواهد گردید.
مالکین می توانند با مراجعه به واحد حقوقی و امالک کلیه مصوبات و صورتجلسات مورد استناد را رویت نمایند.
مهدی حیدری  -شهردار لطیفی

نامگذاری یک خیابان در کانادا به نام تیم پرسپولیس
به گزارش گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران
جوان ،انجمن دوستی ایران و آمریکای شمالی
پس از دعوت از تیم فوتبال پرسپولیس برای
سفر به کانادا از شهردار و اعضای شورای شهر
تورنتو درخواست کرده است که یک خیابان
یا مکان عمومی در این کالن شهر آمریکای
شمالی به نام تیم فوتبال پرسپولیس نام
گذاری شود.
تیم فوتبال پرسپولیس قرار است برای برگزاری
اردوی پیش از فصل  ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸در تورنتو
کانادا اردو بزند.
این تیم توانسته در هجدهمین دوره لیگ برتر
عنوان نخست را کسب کند و در جام حذفی

نیز با شکست سپاهان به فینال این رقابتها
صعود کرده است.

برگزاری مسابقات هندبال جام رمضان در الر
به گزارش میالد الرستان ،مسابقات هندبال
سه جانبه جام رمضان با حضور  ۳تیم باب
الحوائج و چمران الف و چمران ب در شهر
الر برگزار شد.
در این مسابقات که با سیستم  ۳به ( ۳من تو
من) برگزار می شد که در آن تعداد گل ،ضرب
در تعداد گل زننده در طول بازی ،نتیجه را
مشخص می نمود .برهمین اساس در بازی اول
تیم باب الحوائج با نتیجه  ۷۷بر  ۲۰مقابل تیم
چمران ب به پیروزی رسیده و در بازی دوم
نیز با نتیجه  ۱۰۸بر  ۹۰مقابل چمران الف به
پیروزی رسیده و به مقام قهرمانی دست یافت.
تیم های چمران الف و ب نیز در جایگاه های
بعدی ایستادند.
اسامی بازیکنان و کادر تیم باب الحوائج :
زهرا جابری  ،فاطمه جعفری  ،غزل درویش
بیگی  ،عطیه حاجی رجبی  ،کیمیا گلستان
 ،ریحانه حاجی رجبی  ،مارال درویش بیگی

مجتمع فرهنگی ،ورزشی
منیری الرستان
زیر ذره بین نماینده مردم
به گزارش میالد الرستان به نقل از دفتر نماینده
مردم ،نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی
که این روزها در حوزه انتخابیه به سر می برد،
ضمن بازدید از مجتمع فرهنگی ورزشی منیری
الرستان و گفتگو با مسئوالن ساخت مجتمع
در جریان آخرین وضعیت پیشرفت و مشکالت
پیش رو در راستای اتمام این مرکز بزرگ علمی
فرهنگی ورزشی الرستان قرار گرفت.
جعفرپور ،در این بازدید بخش های سالن
 ۳۰۰۰نفری ورزشی ،کتابخانه بزرگساالن،
کتابخانه کودکان ،سینما ،استخر ،کافی شاپ
را مورد ارزیابی قرار داده و در جلسه ای نحوه
مساعدت نماینده در تکمیل هر چه سریع تر
مجتمع با مسئوالن این مرکز بررسی نمود.

ورزشکار رودانی سفر به

دور دنیا را با شتر آغاز کرد

نظر به اینکه آگهي و عملیات تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمين زراعتي مشهور به دو مني رودخانه
گليدان در ديسه تحت پالک  6403واقع در قطعه  2بخش  18فارس باين ملكي آقاي مهدي
شعبانيزاده و شركا كه به علت مشخص نبودن حدود ملك باید تجدید آگهي شود و برحسب تقاضای
مالک که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصي نموده وقت تحدید حدود مورخه 98/4/24
تعیین و عملیات تحدید از ساعت  8صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه
مجاورين طبق ماده  14قانون ثبت دعوت ميگردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم
رسانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود ارتفاقي باستناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت
جلسه تحدید به مدت  30روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم و رسيد
عرض حال دريافت نمايد .ضمناً معترض از تاريخ تسليم اعتراض باداره ثبت يك ماه فرصت خواهد داشت
كه دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقديم و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه
نمايد در غير اين صورت سند مالكيت برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 98/3/12 :
م/الف243/
شمسعلي اسكندري  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک الرستان

به گزارش میالدالرستان به نقل از پسین
جنوب ؛ محمد امیری ورزشکار رودانی سفر
به دور دنیا را با شتر آغاز کرد.
مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری هرمزگان ،گفت :این سفر به مدت
 ۲و نیم سال و با هدف معرفی جاذبههای
گردشگری و فرهنگی هرمزگان از محل تاالب
آذینی آغاز شد.
رضا برومند ،افزود :این ورزشکار پس از
حرکت از سیریک و عبور از استانهای
مختلف از مرز آستارا وارد آذربایجان میشود
و با عبور از  ۴۷کشور و قارههای آسیا ،اروپا،
آفریقا ،اقیانوسیه و آمریکا در نهایت از مرز
ترکمنستان وارد ایران میشود.
محمد امیری رودان یکی از معلمان
استان هرمزگان است که  ۲۰سال سابقه
جهانگردی دارد.
شنا از ارتفاع صفر تا دو هزار متر از ساحل
بندرعباس ،پیمایش  ۲۲کیلومتر در ارتفاعات
کوه گِنو با اهداف زیست محیطی ،اختراع
دوچرخه دریایی و طی مسیر ایران تا عمان از
بین جزایر با دوچرخه دریایی و شنای مسیر
 ۱۵۰کیلومتری از بندر خصب در کشور
عمان تا بندرعباس به مناسبت گرامیداشت
روز ملی خلیج فارس از فعالیتهای محمد
امیری رودان است.

آگهی تحدید حدود اختصاصي

آگهی تحدید حدود اختصاصي

 ،فاطمه دالویز  ،اسرا آزادی  ،نگار بشخور ،
نگین حسنی زاده  ،نگین ایزدی  ،رقیه علی
پور  ،عذرا کمالیان  ،یسری سالمی
مربی  :فرشته جعفری
سرپرست  :فرشته الوار

آگهی تحدید حدود اختصاصي

نظر به اینکه آگهي و عملیات تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمين زراعتي مشهور به دو مني سه
كنج تحت پالک  6608واقع در قطعه  2بخش  18فارس صحراي باين ملكي آقاي علياصغر باقريان
و شركا كه به علت مشخص نبودن حدود ملك باید تجدید آگهي شود و برحسب تقاضای مالک که
درخواست انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصي نموده وقت تحدید حدود مورخه  98/4/24تعیین و
عملیات تحدید از ساعت  8صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين
طبق ماده  14قانون ثبت دعوت ميگردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند
واخواهي مجاورين نسبت به حدود ارتفاقي باستناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه
تحدید به مدت  30روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم و رسيد عرض
حال دريافت نمايد .ضمناً معترض از تاريخ تسليم اعتراض باداره ثبت يك ماه فرصت خواهد داشت كه
دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقديم و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نمايد
در غير اين صورت سند مالكيت برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 98/3/12 :
م/الف244/
شمسعلي اسكندري  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک الرستان
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  18فارس 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 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالك الرستان م/الف167/
آگهی تحدید حدود اختصاصي

نظر به اینکه آگهي و عملیات تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمين زراعتي مشهور به دو مني بر سنگ
تحت پالک  6628واقع در قطعه  2بخش  18فارس باين ملكي آقاي مهدي شعبانيزاده و شركا كه به
علت مشخص نبودن حدود ملك باید تجدید آگهي شود و برحسب تقاضای مالک که درخواست انتشار
آگهی تحدید حدود اختصاصي نموده وقت تحدید حدود مورخه  98/4/24تعیین و عملیات تحدید
از ساعت  8صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده 14
قانون ثبت دعوت ميگردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين
نسبت به حدود ارتفاقي باستناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت 30
روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم و رسيد عرض حال دريافت نمايد.
ضمناً معترض از تاريخ تسليم اعتراض باداره ثبت يك ماه فرصت خواهد داشت كه دادخواست خود را
به دادگاه صالحه تقديم و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نمايد در غير اين صورت
سند مالكيت برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 98/3/12 :
م/الف240/
شمسعلي اسكندري  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک الرستان

نظر به اینکه آگهي و عملیات تحدید حدود
ششدانگ یک قطعه زمين زراعتي مشهور به
يك مني رحماني در ديسه تحت پالک 6518
واقع در قطعه  2بخش  18فارس باين ملكي
آقاي مهدي شعبانيزاده و شركا كه به علت
مشخص نبودن حدود ملك باید تجدید آگهي
شود و برحسب تقاضای مالک که درخواست
انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصي نموده
وقت تحدید حدود مورخه  98/4/24تعیین
و عملیات تحدید از ساعت  8صبح در محل
شروع و به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و
كليه مجاورين طبق ماده  14قانون ثبت دعوت
ميگردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملک
حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به
حدود ارتفاقي باستناد ماده  20قانون ثبت از
تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت 30
روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره
ثبت محل تسليم و رسيد عرض حال دريافت
نمايد .ضمناً معترض از تاريخ تسليم اعتراض
باداره ثبت يك ماه فرصت خواهد داشت كه
دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقديم و
گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت
ارائه نمايد در غير اين صورت سند مالكيت برابر
مقررات صادر خواهد شد.
شمسعلي اسكندري
تاریخ انتشار 98/3/12 :
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالک الرستانم/الف238/
رونوشت آگهي حصر وراثت

خانم ثريا آزادي داراي شماره شناسنامه 1145
متولد  51/6/30به شرح دادخواست به شماره
بايگاني  980114از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان عوض آزادي به شناسنامه شماره
 349در تاریخ  92/10/23در اقامتگاه دائمی
خود بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم
 مرحومه عبارتند از: -1ثريا آزادي ش ش  1145ت ت 51/6/630
صادره از حوزه
ك.م 2450365011
فيروزآباد مادر متوفي
-2بهنام آزادي ش ش  2440204056ت ت
 70/12/12ك.م  2440204056صادره از
حوزه فيروزآباد فرزند متوفي
 -3نيلوفر آزادي ش ش  2440430285ت
ت  75/12/6ك.م  2440430285صادره از
حوزه فيروزآباد همسر متوفي وال غير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را در روزنامه ميالد الرستان یک مرتبه
آگهی می نماید تا هر شخص يا اشخاصي
اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي از متوفی نزد
آنها باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
شوراي حل اختالف تقدیم نمايد .بديهي است
پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصميم
خواهد شد.
رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان
م/الف39/
فيروزآباد

ص
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گام دوم انقالب ()2

غالمرضا حامدپور

الرستان نیازمند مدیران خالق و جهادی

::::::::::::::::::::::::::::::
ایجاد تمدّ ن نوین اسالمی  :جوانان عزیز! دهه
های آینده  ،دهه های شما است و شمایید
که باید کار آزموده و پُر انگیزه از انقالب
خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به
تمدن نوین اسالمی و
آرمان بزرگش که ایجاد ّ

میتوانیم» که امام بزرگوار به همهی ما آموخت،
ایران را به ع ّزت و پیشرفت در همهی عرصهها
رسانید.
نخستین توصیهی من امید و نگاه خوشبینانه

آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی
(ارواحنافداه) است،نزدیک کنید.
مدیر ّیت های جهادی :الهامگرفته از ایمان

اساسی همهی
به آینده است .بدون این کلید
ِ
قفل ها ،هیچ گامی نمی توان برداشت .در خود
و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید.
ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید.
این نخستین و ریشه ایترین جهاد شما
است .رویش های انقالب بسی

اسالمی و اعتقاد
به اصل «ما

فراتر از ریزش
ها است.
بخش
در
این
اول

نوشتار به باز خوانی بخش هایی
از پیام رهبری انقالب در قالب
بیانیه گام دوم و نگاهی انتقادی
به انتظارات الرستان پرداختیم
رهبر انقالب بر این موضوع تاکید
داشتند که در دهه پیش رو باید
فرصت بیشتری به جوان ترها
داد تا در همه عرصه ها ،صحنه
گردان آینده انقالب اسالمی
باشند و نوید ایجاد تمدن نوین

اسالمی و آمادگی برای ظهور
منجی عالم بشریت دادند در
یک کالم جوان ها فصل الخطاب
موکد بوده و هستند .معظم له برای
رسیدن به نقطه مطلوب ،توصیه هایی به
مردم و خصوصا جوان ها دارند شاید بدیهی
شاهکارپوشکین

زیرانداز
گرانبها

کنار

گالبی

جالب است بدانید؟
آن کسی که به علمی از کتاب الهی
دانا بود ):آصف بن برخیا یا خضر
نبی) که دارای اسم اعظم و علم
غیب بود

ترین موضوع ،الهام از دستاوردهای 40

ساله انقالب اسالمی است .به تعبیر ایشان
هر چند در این مدت کشور ما با مشکالت
عدیده ای چون جنگ های مسلحانه گروه
های تجزیه طلب به نیابت از دشمنان بیرونی
 ،کودتا ،جنگ  8ساله  ،تحریم اقتصادی
،شبیخون فرهنگی ،اغتشاشات خیابانی و ....
مواجه بوده و هزینه هایی را بر کشور تحمیل
نموده اما عرصه های موفقیت هم کم نبوده
است .موفقیت های علمی دانش آموزان و
دانشجویان در المپیادهای جهانی  ،دستیابی
به علومی که در انحصار چند کشور خاص
می باشد (چون دانش نانو  ،دانش هسته ای
 ،سلول های بنیادی وخود کفایی در بیشتر
صنایع دفاعی و) ...جبهه مقابل این ملت ،
فشارهای اقتصادی را افزایش داده تا مردم به
گذشته بازگردند و آن ها سلطه جهنمی خود
را بر این کشور احیا کنند
ایشان به مواردی اشاره کردند که به مرور
تقدیم می گردد:
پاسداری از شعار های انقالب اسالمی

(آزادی ،اخالق ،معنویت ،عدالت ،استقالل،
عقالنیت ،برادری)،
ع ّزت،
ّ
پایبندی به اصول انقالب اسالمی (به
مرزبندیهای خود با رقیبان و دشمنان به
حساس است )*
ّ
شدت ّ
حال بیاییم این دیدگاه را در منطقه خودمان
بومی سازی کنیم .اکثریت نیروهای فعال
دوره انقالب اسالمی سال  57یا بازنشسته
شده اند یا به این سن نزدیک هستند اما

دسری از
رطب الری

نوعی علم

نوعی نان

حیوان مقدس

کمانگیر
باستانی

بخشی از اوستا
اندازه گیری

فلز سنگین
بسیار بدکردار

طراح  :هادی شاکرپور
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زندگی خالصه ایست از:
ناخواسته به دنبا آمدن  ،ناگهان
بزرگ شدن ،مخفیانه گریستن
 ،دیوانه وار عشق ورزیدن و
عاقبت در حسرت آنچه دل می
خواهد و منطق نمی پذیرد مردن...
برتراند راسل

اختراع فیسک

ت

به اندازه

نادان

ن

کمتر فرصتی به جوان های تحصیل کرده
دانشگاهی داده شده و این یک نقص برای
الرستانی است که ادعای ارتقا دارد هر چند
در بعضی از مدیریت ها و مجموعه های
شهری این رویکرد وجود دارد اما همچنان
در نگاه کالن منطقه ای حضور جوان ها کم
رنگ است در حوزه های آموزشی  ،درمانی
 ،مذهبی ،و ....در این مسیر باید جوان های
دانشگاهی را وارد میدان عمل کرد ،بزرگترها
نقش نظارتی داشته باشند ،شهر و منطقه در
همه عرصه ها نیاز به رویکردهای جدید دارد.
بعد از گذشت  40سال اگر به گذشته نگاه
کنیم ،الرستان در همه ابعاد پیشرفت داشته
و گام های مهمی برای توسعه برداشته است
در همه ابعاد اجتماعی  ،فرهنگی ،اقتصادی،
و ...موفقیت ها کم نیستند ،اما انتظارها
همچنان بیش از این است .شاید یکی از مهم
ترین دالیل آن عدم ارتقای سیاسی مرکز
شهرستان بوده و  4دهه در انتظار اقدام
عملی دولت هانشسته ایم.

دو دیدگاه وجود دارد :برخی بر این باورند که
ابتدا باید ارتقا پیدا کنیم تا به رشد و توسعه
برسیم و برخی معتقدند شعار ارتقا فقط ما را
مشغول نموده و از زیر ساخت ها غافل نموده
است .استان فارس به اذعان برخی مقامات
سیاسی بیش از این ظرفیت ندارد و در رقابت
با سایر استان ها به دلیل وسعت و گستردگی
عقب مانده است حتی برخی نمایندگان
،
ْ
فارس نیز به این موضوع اذعان دارند .به

گفته یکی از این مسووالن ،وزیر کشور با 31
استاندار درارتباط است و استاندار فارس (بدون
احتساب بخش هایی که استحقاق ارتقا دارند)
با  29فرماندارمرتبط است و با اضافه شدن
شهرستان های جدید ،خدمات رسانی بسیار
مشکل می شود در جنوب فارس تکاپوهایی از
این دست در جریان است و برخی با البی گری
در صدد گرفتن امتیازاتی برای شهرستان خود
هستند تا در بررسی های آینده عقب نمانند،
اگر به معیارهایی که در حال حاضر برای
ارتقای یک شهرستان به مرکز استان وجود
دارد رجوع کنیم یکی از مهم ترین زمینه های

در خطبه های نماز جمعه به موضوع استفاده
بهتر و بیشتر از ظرفیت جوان های منطقه
در عرصه های مختلف اشاره نموده اند که
عموما در دیدارهایی که با مردم شهر و روستا
داشته اند ابراز نموده اند .پیشنهاد می کنم با
عنایت به اینکه ائمه جمعه تکیه گاه معنوی
جامعه هستند ،امام جمعه محترم پیشقدم

بحث می باشد هرچند یکی از شهرستان ها در
تالش برای اتصال به دریاست تا به عنوان بندر
از محدودیت جمعیت استثنا شود  .الرستان
از هر حیث واجد باالترین معیارهاست .زیر
ساخت ها هرچند به نقطه مطلوب نرسیده اما
در بررسی های کالن ،هیچ کارشناسی نمی
تواند از الرستان عبور کند .هر چند شرایط
فعلی کشور اجازه این تصمیمات را نمی دهد.
اگر این موضوع را باور داشته باشیم می توانیم
به آینده امیدوار باشیم .ضامن موفقیت های

در زمینه های مختلف شوند .بدنه مدیریتی
شهرستان نیاز به نیروی جوان و پرتحرک
دارد .بسیاری از جوان های دانشگاهی به دلیل
عدم استقبال از آنها ناگزیر به ترک شهرستان
هستند و این یعنی مهاجرتی که سودی برای
شهرستان ندارد تاکید مکرر رهبری بر استفاده
بیشتر توان جوان ها به این دلیل است که جوان
ها از نیروهای خالق و مبتکری هستند که می
توانند حرکت توسعه شهرستان را سرعت
بخشند .

ارتقا یعنی جمعیت ،نقطه ضعف مناطق مورد

آینده همدلی و همکاری همه آحاد جامعه
 ،مسووالن و مدیران شهرستان  ،واگذاری
مسوولیت های تخصصی به کارشناسان و نخبه
های دانشگاهی است.
حاج آقا موسوی امام جمعه محترم الرستان،

این حرکت شده و محور جذب جوان ها

چرا شهرستان استراتژیکالرستان ،سهمی از صنایع بزرگ ندارد؟!

منبع  :قرآن کریم
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سال بیست و هفتم -خرداد ماه -1398رمضان المبارک - 1440شماره 98/03/12-1346

رونوشت آگهي حصر وراثت

آقاي مجتبي محبتي ميمندي داراي
شماره شناسنامه  75متولد  61/6/1به
شرح دادخواست به كالسه 98-2-86
ح  0014از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان مريم
ثابتقدم بشناسنامه شماره  53در
تاریخ  98/2/25در اقامتگاه دائمی
خود بدرود گفته و ورثه حينالفوت
آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضي /متقاضيه با مشخصات
فوقالذكر همسر متوفيه
-2حسن ثابتقدم ش ش  3180ت
ت  31/7/17صادره از حوزه فيروزآباد
پدر متوفيه
 -3روحانگيز آتشي ميمندي ش ش
 22ت ت  34/1/12صادره از حوزه
فيروزآباد مادر متوفيه وال غير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در روزنامه ميالد
الرستان یک مرتبه آگهی می نماید تا
هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند
و یا وصیتنامهاي از متوفی نزد آنها
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه
به شوراي حل اختالف تقدیم نمايد.
بديهي است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد.
رئيس شعبه ميمند -قاضي عبداله
محمدي  -شوراي حل اختالف
شهرستان فيروزآباد م/الف38/

به گزارش میالد الرستان ،موضوع صنعت و اشتغال و
در پی آن رونق اقتصادی ،رابطه مستقیمی با یکدیگر
دارند و هرچه به این مهم توجه ویژهای شود به طور
قطع بسیاری از آسیبهای موجود در جامعه که ناشی از
بیکاری و فقر است ،کاهش مییابد.
در بحث ایجاد رونق و توسعه صنعتی سالیان متمادی
است که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رأس
هرم حکومت اسالمی تأکیدات فراوان صورت میگیرد
که نشان از اهمیت موضوع دارد .شهرستان الرستان در
جنوب استان فارس و هم مرز با استان اقتصادی و بندری
هرمزگان ،دارای جایگاه ویژه به لحاظ جغرافیایی است.
الرستان ،با دارا بودن نیروی انسانی شناور و فعال در
عرصه بازرگانی و تجارت در خارج از مرزها دارای ظرفیتی
قوی در امر صادرات و واردات است.این شهرستان دارای
فرودگاه بینالمللی بوده و با توجه به نزدیکی بنادر استان
هرمزگان میتواند بارانداز جنوب کشور باشد.
به گفته محمدرضا پیمانفر ،رئیس شرکت شهرکهای
صنعتی الرستان ،در این شهرستان  ۶شهرک و ناحیه
صنعتی وجود دارد که شهرک ها و نواحی صنعتی حسن
لری ،پشته سنگر ،اوز ،بیرم ،خنج و مرکزی الر دارای
ظرفیت ها و زیر ساختهای مناسب برای سرمایهگذاری
است.
بنا بر آمار رسمی منتشر شده ،شهرک های صنعتی
الرستان با بیش از  ۳۲۰هکتار مساحت،
ظرفیت اشتغال بیش از  ۲هزار و ۶۰۰
نفر را دارند که با توجه به آماده بودن
زیرساختهای سختافزاری میتوان برای
تحقق آن گام برداشت.
براساس همین آمار ،شیراز صنعتیترین
شهر استان فارس است و  ۵۳درصد
صنایع فارس در این شهر واقع شده است و
شهرستانهای نیریز ،الرستان و مرودشت
بعد از شیراز در رتبههای بعدی در این
زمینه قرار دارند.
بنا به گفته رئیس امور معادن سازمان
صنعت معدن و تجارت فارس ،این استان
از نظر تعداد معادن رتبه چهارم و از نظر
داشتن معادن فعال رتبه سوم و اشتغالزایی
رتبه هفتم کشوری را داراست .وی با بیان
اینکه سنگ مرمر ،چینی ،مس ،آهن ،خاک نسوز و
صنعتی ،شن و ماسه ،گچ و سنگ الشه مهمترین
سنگهای معادن در استان فارس است ،گفته است:

عمده معادن فارس در شهرستانهای آباده ،نی ریز،
بوانات ،خرم بید ،داراب ،جهرم و الرستان است.
در شهرستان الرستان ،با توجه به گستردگی آن،
ذخایر معدنی بزرگی همچون سنگ آهن ،سنگ الشه
و تزئینی ،نمک ،گچ ،شن و ماسه و غیره وجود دارد که
متأسفانه آنچنان که باید و شاید از آن استفاده بهینه
نشده و نیاز به ورود سرمایهگذاران است.
در اردیبشهت ماه سال جاری معاون استاندار و
فرمانداری ویژه الرستان در جلسه شورای اشتغال این
شهرستان با بیان اینکه موضوع اشتغال یک موضوع
جدی است و محدود به این جلسه و جلسه بعد
نمیشود ،بلکه بایستی در طول شبانه روز و حتی در
خارج از ساعات اداری نیز همه در راستای ایجاد اشتغال
تالش کنند ،گفته بود :بخش خصوصی نیز بایستی در
راستای ایجاد اشتغال وارد عمل شوند و همه مردم و
مسئولین پای کار باشند و سیاست کاری خود را ایجاد
اشتغال قلمداد کنند.
جلیل حسنی ،با اشاره به اینکه در زمینه ایجاد اشتغال،
شهرستان الرستان رتبه دوم استان فارس را بدست
آورده است ،افزود :نرخ بیکاری در شهرستان به  ۶و نیم
درصد رسیده است.
در این جلسه ،فرماندار الرستان خطاب به روسای ادارات
صنعت ،معدن و تجارت ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و

همچنین هیات امنای شهرکهای صنعتی و واحدهای
تولیدی ،بر لزوم پیگیری مستمر امور و ارائه بستههای
تشویقی برای افزایش سقف اشتغال در الرستان تأکید

آگهي مزايده(نوبت دوم)

دايره اجراي احكام حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي الرستان در نظر دارد در خصوص پرونده كالسه 940686
شعبه اول اجراي احكام حقوق دادگستري الرستان ،ملك ذيل متعلق به بانك سينا و جعفر فربودنيا را به مزايده بگذارد
لذا مراتب آگهي ميگردد تا هر كس كه مايل به شركت در مزايده ميباشد در روزسهشنبه  1398/03/28ساعت 11
صبح در محل اجراي احكام حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي الرستان حضور يابد.
مشخصات ملك:
ششدانگ يك باب منزل مسكوني به شماره پالك ثبتي  13878/66358به شماره ثبت  45114صفحه  327دفتر
 306واقع در فارس الر شهرجديد بيستمتري جانبازان -خيابان بعثت  -پالك  16به كد پستي 74318-66358
به مساحت عرصه  290متر مربع و اعياني  188متر مربع كه  21.5سهم مشاع از  60سهم ششدانگ بنام بانك سينا
و باقيمانده به نام جعفر فربودنيا ميباشد .داراي حياط و ديوار پيرامون آجرنما ،كف حياط موزاييك 3 ،اتاق و انباري
متصل به اتاق ،بدنه حدود  80سانتيمتر سراميك و مابقي سفيدكاري ميباشد .داراي يك انشعاب آب نيم اينچ و يك
انشعاب برق و يك انشعاب گاز شهري ميباشد.
قيمت كارشناسي پنج ميليارد و پانصد ميليون ريال (معادل  550000000تومان) 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/الف242/
دادرس شعبه اول اجراي احكام حقوقي دادگستري الرستان  -امين اوجي

کرده و خواستار راهاندازی واحدهای تولیدی جدید تا
سقف حداقل  ۲۰۰نفر اشتغال زایی شده است.
وی ابراز امیدواری کرده است تا بتوان با همت مسئوالن
و همراهی کارآفرینان و تولیدکنندگان چنین واحدهایی
را در الرستان راهاندازی کرد.
همچنین امام جمعه الرستان ،در همایش «توسعه
بخش مرکزی در سایه وحدت و خدمت همگانی»
در آذر ماه  ۹۷بر لزوم ایجاد صنایع بزرگ و مادر در
الرستان تأکید کرده بود.
وی خطاب به نماینده مردم در مجلس و دیگر مسئوالن
حاضر در همایش گفته بود :میدانیم
که سرمایههای انباشته زیادی در
بانکهای الرستان وجود دارد و چون
ریسک سرمایهگذاری به نسبت باالتر
است این منابع در بانکها سپردهگذاری
شده است .به گفته حجتاالسالم
موسوی اگر بتوانیم شعبهای از یک
صنعت مادر مثل خودروسازی را که
پشتوانه دارد ،در الرستان تاسیس کنیم
سرمایهگذاران نیز به دلیل ریسک پایین
در آن مشارکت میکنند.
ظرفیت موجود در الرستان اعم از نیروی
انسانی فعال ،سرمایههای بانکی ،معادن،
شهرکهای صنعتی ،زیرساختهای
سخت افزاری ،را ه های ارتباطی و
موقعیت جغرافیایی و غیره ،ویژگیهای
متمایزی است که میتواند با ورود سرمایهگذاران بزرگ،
حلقه مفقوده اشتغالزایی و رونق اقتصادی را در این منطقه
بکر و مهم در جنوب کشور و استان فارس فراهم سازد.

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 97/7/16
هيأت 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 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/
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سال بیست و هفتم -خرداد ماه -1398رمضان المبارک - 1440شماره 98/03/12-1346

زبالههایی که هرگز نباید در طبیعت رها شوند

شیوههای رایج کالهبرداری را بشناسید
کالهبرداری را اگر نشود از بین برد ،میشود
خود را در برابر آن واکسینه کرد .راهش هم
این است که شگردهای کالهبرداری را بدانیم
و با کسانی که این شگردها را به کار میگیرند
وارد معامله نشویم یا احتیاطهای الزم را در
تمام معامالت رعایت کنیم.
انواع کالهبرداری مجازی

دریافت بیعانه :رایجترین شیوه کالهبرداری در
فضای مجازی مربوط به بخشی است که افراد
برای خرید یک جنس خاص ،تصمیم میگیرند
بیعانه پرداخت کنند .آن هم بدون این که کاال
را دیده یا سالم بودنش را تست کرده باشند.
در این موارد ممکن است فروشنده از افراد
مختلف بیعانه بگیرد و بعد از دریافت پولی
که مدنظرش است ،گوشی تلفنش را خاموش
کند.
جعل اطالعات :فروشنده اطالعات بانکی فرد
دیگری را جعل میکند و از آن طریق دست به
کالهبرداری میزند .شاید ماجرای مردی که
با این شیوه ،آبگرمکنی که اصال وجود نداشت
را به چندین و چند نفر فروخته بود ،شنیده
باشید .شیوه کار کالهبردار این پرونده به این
شکل بود که او تصمیم میگرفت وسیلهای را
برای خود به قیمت ۳۰۰هزار تومان بخرد.
شماره کارت فروشنده و مشخصاتش را
میگرفت .از آن طرف یک کاال با همین قیمت
برای فروش قرار میداد و به جای اطالعات
خودش از اطالعات بانکی هویتی آن فردی که
قصد خرید از او را داشت استفاده میکرد .با
این شیوه فردی که قصد خرید آبگرمکن را
داشت ،پول را برای فردی واریز میکرد که
کالهبردار میخواست از او خرید کند .در این
مواقع معموال خط تلفن هم به نام شخص
نیست و زمان زیادی باید صرف یافتن این
فرد شود.

خود را جای فروشنده جا زدن :در این مورد
کالهبردار با زیرکی خودش را جای فروشنده
جا میزند .به این شکل که مث ً
ال یک گوشی
همراه میخرد و از فروشنده میخواهد که آن
را با پیک به دستش برساند و پول را هم به
پیک تحویل میدهد .فروشنده با خیال راحت
این کار را انجام میدهد و به پیک هم میسپارد
که حتما بعد از دریافت وجه نقد ،گوشی را
تحویل دهد .تا این جای کار مشکلی نیست
و همهچیز روی اصول پیش میرود .تا این که
فرد کالهبردار شماره پیک را جهت هماهنگی
از فروشنده دریافت میکند و پس از تماس با
او میگوید خریدار پول را برایش کارت به کارت
کرده و او فقط گوشی را تحویل دهد .پیک
موتوری از همهجا بیخبر این کار را میکند
و به همین سادگی گوشی از دست میرود.
فردی با این شیوه نزدیک ۲۰۰میلیون تومان
کالهبرداری کرده بود.
عکسهای دورغین :حتما در شبکههای
اجتماعی جمله «چیزی که سفارش میدی؛
چیزی که تحویل میگیری» را زیاد خواندهاید.
این جمله حکایت از غش در معامله دارد .این
که فردی عکس کاالیی را در سایت میگذارد،
خریدار به استناد عکس آن را میخرد اما در
نهایت زمانی که کاالی مورد نظرش را دریافت
میکند ،متوجه میشود چیزی که سفارش
داده با چیزی که دریافت کرده زمین تا آسمان
فرق دارد.
کارشناس جعلی ماشین :کالهبرداران معموال
خودشان را در حیطه کاری که انجام میدهند،
کامال به روز نگه میدارند .از آنجایی که
عموما افراد برای خرید ماشین حتما از
نظر کارشناس استفاده میکنند ،این
روزها کارشناسان جعلی و قالبی
هم وارد بازار خرید و فروش ماشین

شدهاند .شیوه کارشان هم این است که معموال
وارد معامله میشوند و با جا زدن خودشان به
جای کارشناس ،تمام عیب و نقصهای ماشین
را انکار میکنند.
چک قبول نکنید :مورد دیگری که بهتر است در
معامالت واقعی هم خیلی از آن استفاده نکنید و
به اعتمادش قدم برندارید چک است .چه برسد
به این که بخواهید در معامالت آنالین هم از آن
استفاده کنید .در چنین معامالتی بهتر است
از پول نقد یا کارت به کارت حضوری استفاده
کنید .درست است که فرد متخلف را بهعنوان
مجرم معرفی میکند و حتی حکم تعقیب هم
برایش صادر میشود ،اما در اکثر مواقع باعث
نمیشود قربانی به حق و حقوقش برسد.

بنزین زدن کاریست که هر رانندهای
بهصورت معمول هر چندوقت یکبار انجام
میدهد؛ ولی اکثر افراد معموالً به نحوه و
کیفیت سوختگیری در جایگاه پمپ بنزین
چندان توجه نمیکنند و اصرار عجیبی به
پرکردن کامل باک بنزین دارند .غافل از
اینکه این کار چه مشکالتی را میتواند در
پی داشته باشد.
وقتی اقدام به سوختگیری خودرو میکنیم،
نازل پمپ بنزین مقدار مناسب بنزین را
تشخیص داده بعد از پرشدن باک خودرو ،با
یک صدای کلیک و بهصورت خودکار جریان
بنزین را قطع میکند .درواقع این کار به
دالیل افزایش ایمنی و محافظت از قطعهای
مهم در خودرو به نام کنیستر ،که اکثر مردم
از وجود این قطعه و اهمیت آن در سیستم
سوخت خودرو اطالع ندارند ،انجام میشود.
بنزین به دلیل ماهیت شیمیایی خود مقداری
بخار تولید میکند که تجمع بیشازحد این
بخارات در باک بنزین میتواند خطرآفرین
باشد .در خودروهای امروزی راهحل مناسبی
برای کنترل بخارات بنزین درنظر گرفته
شده است ،این راهحل چیزی نیست جز
استفاده از فیلتر بخارات بنزین یعنی قطعه
کنیستر.
کنیستر قطعهای است که با کربن اکتیو
پر شده و بهصورت دائمی بخارات بنزین را
کنترل میکند و آن را به مسیر سوخت بر
میگرداند .بنزین مایع تأثیر مخربی بر روی

چرا نباید باک بنزین را کامال پر کنیم؟

پر کردن باک بنزین ،باعث ورود بنزین به
داخل کنیستر میشود و موجبات خرابی آن
را فراهم میکند .ازطرفی پرکردن بیش از
اندازه باک موجب ریختن بنزین روی زمین
میشود و عالوهبر کثیف شدن و بوگرفتن
لباس ،ممکن است باعث بهوجود آمدن
خطرات مهمی مانند آتشسوزی و انفجار در
جایگاه سوخت شود.
با توجه به موارد گفته شده پیشنهاد میکنیم
هرگز سعی نکنید که باک بنزین خودروی
خود را بیش از اندازه پر کنید زیرا این کار
ممکن است ایراداتی را برای خودروی شما
بهوجود بیاورد.

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  48/02متر 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/

مضرات ریختن زباله در طبیعت

ظروف یکبار مصرف2500 :
سال تا هرگز
پاکت کاغذی 2 :تا  5ماه
پوست مرکبات 6 :ماه
تفاله چای 6 :ماه

جدی بگیرید

اما مهمترین اصل برای اینکه کاله سرتان نرود
این است که در خریدهای آنالین به افراد
اعتماد بیجا نکنید .اجناس را حضوری ،پس از
بازدید و چک کردن بخرید و پولش را ترجیحا
لحظه کارت
نقد بپردازید یا همان
به کارت کنید.

ظروف یکبار مصرف با منشا
گیاهی 6 :تا  8ماه
آدامس 5 :سال
پاکت شیر 5 :سال
فیلتر سیگار 1 :تا  12سال
قوطی کنسرو 100 :سال
قوطی های آلومینیومی 20 :تا

 200سال
بطری پالستیکی 70 :تا 450
سال
بطری شیشه ای 500 :سال
پوشک بچه 500 :تا  800سال
کیسه پالستیکی 15 :تا 1000
سال
کارت های هوشمند :تا 1000
سال

چرا نباید باک بنزین را کامال پر کرد
کنیستر دارد این اثر مخرب درحدی است
که بعد از مدتی میتواند باعث خراب شدن
کنیستر شود و شما را مجبور کند تا این
قطعه را تعویض کنید .معموال هزینه زیادی را
نیز برای اینکار باید بپردازید .عملکرد صحیح
کنیستر عالوه بر بهینهسازی مصرف سوخت
و کاهش آلودگی هوا در ایمنی خودرو نیز
تأثیرگذار است .البته میتوانید تا حدودی
از خراب شدن این قطعه جلوگیری کنید به
شرطی که موارد زیر را رعایت کنید.
هنگامی که نازل پمپ بنزین جریان بنزین را
قطع کرد بنزین زدن را ادامه ندهید!
وقتی در پمپ بنزین در حال سوختگیری
خودرو هستید هنگامی که نازل پمپ جریان
بنزین را بهمنزله پر شدن باک بنزین قطع
کرد به بنزین زدن ادامه ندهید .معموال عدهای
پس از اینکه نازل پمپ بنزین جریان را قطع
کرد ،باز هم به بنزین زدن ادامه میدهند زیرا
میخواهند به یک عدد رند برسند و هنگامی
که به عدد مورد نظر نزدیک میشوند شروع
به فشردن لحظهای نازل میکنند؛ یا احساس
میکنند که بنزین بیشتری در باک جا
میشود و با فشار دادن مجدد و چندباره
نازل یا بیرون کشیدن نازل تا دهانه باک
بنزین این کار را تا پر شدن کامل باک و گاها
سرریز شدن آن ادامه میدهند که کار کامال
اشتباهی است.

با اینکه بعضی از زبالهها آرامآرام
در طبیعت تجزیه میشوند ،برخی
دیگر نهتنها تجزیه نمیشوند،
اثرات مخربی هم به طبیعت وارد
میکنند .برای نجات طبیعت
باید تا دیر نشده هرکس از
خودش شروع کند! چراکه نجات
محیطزیست ،نجات انسان است
و طبیعت زبالهدان ما نیست.آیا
میدانید زبالههایی که در طبیعت
رها میکنیم چقدر زمان برای
تجزیه شدن نیاز دارند؟
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پسماند غذاها در محیطزیست،
عالوه بر اینکه چهر ه طبیعت
را زشت میکند ،جوالنگاه انواع
حشرات و جوندگان میشود که
باعث شیوع بیماریهای عفونی
هستند.
بیشترین زبالههای ریختهشده در
طبیعت ،پسماند غذا ،پوست میوه
و ضایعات استخوان گوشت و مرغ
و ماهی است .اگرچه این زبالهها
مثل پالستیکها زمان زیادی
برای تجزیه نیاز ندارند ،انباشت
این زبالهها در محیطهای طبیعی
مثل جنگلها ،هم در پوششهای
گیاهی تأثیر میگذارد و هم باعث
آلوده شدن محیط اطراف میشود.
از انباشت زبالهها در طبیعت
شیرابهای به وجود میآید که
اگر به درون زمین نفوذ کند،
سفره آبهای زیرزمینی و چاهها
را آلوده میکند .این آبها در
صورتی که مستقیم به مصرف
برسند و یا از طریق محصوالت
کشاورزی و دامی وارد بدن
شوند ،انسان را مسموم میکنند.
زبالههای ریختهشده در طبیعت،
فاسد میشوند و بوی بدی هم
تولید میکنند .یکی از گازهایی
که زبالهها تولید میکنند ،گاز
متان است که قابل اشتعال
است و ممکن است باعث ایجاد
آتشسوزی در محیط شود.
عالوه بر زبالههای خانگی ،ریختن
ظروف یکبارمصرف در طبیعت
ضربه مهلکی بر پیکر محیط

زیست وارد میکند .زبالههایی
مثل انواع ظروف مصرفی
پالستیکی و یکبارمصرف و
شیشههای نوشیدنی ،به حدی
دیر تجزیه میشوند که اثر آنها
تا سالیان سال در طبیعت باقی
میماند .این ظروف حتی قابلیت
واکنشپذیری دارند که زندگی ما
و دیگر گونههای جانوری را هم
شدیدا ً تهدید میکنند.
زبالهها تجزیهناپذیر در طبیعت
بردهای الکترونیکی در طبیعتبسیار دیر تجزیه میشوند .تجزیه
یک کارت عابر بانک ،ممکن است
تا حدود هزار سال طول بکشد.
زبالههایی که حاوی فلزاتکادمیم،
سنگینی مثل یونهای
ُ
روی ،مس و سرب هستند
باعث آلودگی آبهای زیرزمینی
میشوند .ریختن این زبالهها به
رودخانه و دریاها عالوه بر باال
بردن سطح آب و خسارت به
زمینهای اطراف ،جانداران آبزی
را هم از بین میبرد.
-از سوی دیگر فلزات سنگینی که

وارد بدن ماهیها میشوند ،بعدها
از طریق غذا به مصرف ما انسانها
میرسند.
کیسههای پالستیکی کهباد آنها را همه جا پخش
میکند هم بیشتر از دریا سر
درمیآورند .تعداد بسیار زیادی
از ماهیها به دلیل بلعیدن همین
پالستیکهای بزرگ میمیرند.
گروه زیادی از سایر موجودات
مثل مرغان دریایی با بلعیدن
پالستیکها و پر شدن معدهشان
از گرسنگی میمیرند .همچنین
گاهی گروهی از پرندگان به محل
انباشت زبالهها میآیند و از آن
تغذیه میکنند.
ریختن زباله ،ایجاد آلودگیهای
آبوخاک و تخریب و برهم زدن
طبیعت سالمت جامعه را به خطر
میاندازد .برای تمیز کردن زبالهها
از طبیعت باید هزینه زیادی شود
و تضمینی هم برای پاکسازی
کامل آن نیست؛ پس بهتر است
از همان اول زبالههایمان را در
طبیعت رها نکنیم.

باید بدانی که چه می خواهی ،در غیر این صورت بیهوده تالش می کنی ،زیرا هرگز نمیرسی.

فرصت ها و اماکنات زندگی نصیب کسانی می شود که می دانند چه می خواهند و عزم خود را برای رسیدن به خواسته ی
خویش جزم کرده اند؛ یعنی تصمیم خود را گرفته اند.

مردگی او هنوز درمانی
هلن لکر میگفت« :علم برای همه دردهای آدمی درمانی یافته است ،اما برای بی انگیزگی و دل
ِ
پیدا نشده است».

برتراند راسل میگفت « :هیچ چیز فرساینده تر از بی تصمیمی و هیچ چیز بی حاصل تر از تزلزل نیست».

نیوتن میگفت :نه آنچه داریم ،بلکه اکری که میکنیم ،نه آنچه می بینیم بلکه آنچه برمیگزینیم ،این هاست که خوشبختی ما را رقم میزند».
اگر در حالت بی تصمیمی و تردید و دل مردگی بمانی ،هرگز رشد نمیکنی .

برای اینکه از جای خود بجنبی باید تصمیم بگیری جایی باشی که دوست داری باشی .

آگهي مزايده(نوبت اول)

دايره اجراي احكام حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي الرستان در نظر دارد در خصوص
پرونده كالسه  940568شعبه اول اجراي احكام حقوق دادگستري الرستان ،خودرو ذيل
متعلق به عليرضا عليزاده فرزند اسداله را به مزايده بگذارد لذا مراتب آگهي ميگردد تا هر
كس كه مايل به شركت در مزايده ميباشد در روزشنبه  1398/04/01ساعت  11صبح در
محل اجراي احكام حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي الرستان حضور يابد.
مشخصات خودرو:
يك دستگاه خودرو پرايد نقرهاي رنگ مدل  1384و به شماره انتظامي  27ج  479ايران 73
به شماره موتور  m 13-1219527كه بر اثر تابش آفتاب و شرايط جوي درب صندوق عقب،
گلگير سمت راست عقب ،دربهاي سمت راست ،كاپوت ،گلگير سمت راست جلو ،گلگير
سمت چپ جلو پريدگي رنگ دارد و روي گلگير سمت چپ راست عقب خطوطي كشيده شده
است .باطري خودرو معيوب بوده و از بيمه خودرو اطالعاتي در دست نيست.
قيمت كارشناسي يكصد و بيست ميليون ريال (معادل  12000000تومان) تعيين گرديده
است.
شرايط مزايده:
-1مزايده اقالم فوق از قيمت پايه شروع ميشود.
-2مورد مزايده به هر كس كه باالترين قيمت پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد.
-3اجراي احكام حقوقي شعبه اول در رد يا قبول پيشنهاد اختيار قانوني دارد.
-4هر كس مايل به شركت در مزايده باشد ميتواند ظرف  5روز قبل از تاريخ مزايده جهت
اطالعات بيشتر به دايره اجراي احكام حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي الرستان
مراجعه نمايد.
 %10 -5قيمت مورد مزايده از شخص برنده مزايده فيالمجلس دريافت ميگردد مابقي پس
از  20روز از تاريخ مزايده بايست پرداخت گردد.
-6در صورتي كه برنده مزايده از پرداخت مابقي وجه يا برداشتن مورد مزايده خودداري نمايد
مبلغ مذكور (ده درصد) پس از كسر هزينههاي اجرايي به نفع دولت ضبط خواهد شد.
دادرس شعبه اول اجراي احكام حقوقي دادگستري الرستان  -امين اوجي
م/الف241/

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  4807اصلي 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/

آگهی تحدید حدود اختصاصي

نظر به اینکه آگهي و عملیات تحدید حدود ششدانگ
یک قطعه زمين زراعتي مشهور به يك من و نيمي
گز عبدلي تحت پالک  6663واقع در قطعه 2
بخش  18فارس باين ملكي آقاي مهدي شعبانيزاده
و شركا كه به علت مشخص نبودن حدود ملك باید
تجدید آگهي شود و برحسب تقاضای مالک که
درخواست انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصي
نموده وقت تحدید حدود مورخه  98/4/24تعیین
و عملیات تحدید از ساعت  8صبح در محل شروع و
به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين
طبق ماده  14قانون ثبت دعوت ميگردد كه در
وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند
واخواهي مجاورين نسبت به حدود ارتفاقي باستناد
ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه
تحدید به مدت  30روز پذيرفته خواهد شد كه
بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم و رسيد عرض
حال دريافت نمايد .ضمناً معترض از تاريخ تسليم
اعتراض باداره ثبت يك ماه فرصت خواهد داشت كه
دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقديم و گواهي
تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نمايد
در غير اين صورت سند مالكيت برابر مقررات صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار 98/3/12 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس اداره ثبت اسناد و
امالک الرستان
م/الف236/

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/

آگهی تحدید حدود اختصاصي

نظر به اینکه آگهي و عملیات تحدید حدود
ششدانگ یک قطعه زمين زراعتي مشهور به دو
مني ميان كوه تحت پالک  6673واقع در
قطعه  2بخش  18فارس باين ملكي آقاي مهدي
شعبانيزاده و شركا كه به علت مشخص نبودن
حدود ملك باید تجدید آگهي شود و برحسب
تقاضای مالک که درخواست انتشار آگهی تحدید
حدود اختصاصي نموده وقت تحدید حدود مورخه
 98/4/24تعیین و عملیات تحدید از ساعت 8
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا از
متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده  14قانون ثبت
دعوت ميگردد كه در وقت مقرر در محل وقوع
ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت
به حدود ارتفاقي باستناد ماده  20قانون ثبت از
تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت  30روز
پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره ثبت
محل تسليم و رسيد عرض حال دريافت نمايد.
ضمناً معترض از تاريخ تسليم اعتراض باداره ثبت
يك ماه فرصت خواهد داشت كه دادخواست خود را
به دادگاه صالحه تقديم و گواهي تقديم دادخواست
را اخذ و به اداره ثبت ارائه نمايد در غير اين صورت
سند مالكيت برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 98/3/12 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس اداره ثبت اسناد و
امالک الرستان
م/الف237/

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 18
فارس 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/

سال بیست و هفتم -خرداد ماه -1398رمضان المبارک - 1440شماره 98/03/12-1346

معرفی کتاب

مغناطیس منتشر شد

هر سفر دل بستنی است و دل کندنی که یکی از
پس دیگری می آید و تداوم دل بستن ها و دل کندن
هاست که شور انگیزی سفر را موجب می شود.
مغناطیس ،شما را به سفری معنوی می برد که می
توان از تک تک لحظه های آن لذت برد.
مغناطیس روایت داستان گونه ای است از سفر
ده روزه یامید علی یوسفی نویسنده ای از دهکویه
الرستان به عتبات عالیات که در  138صفحه رقعی
با شمارگان  1000نسخه توسط نشر رزا منتشر
شده است.
نوسینده کتاب در مورد انگیزه نگارش این کتاب
در مقدمه گفته :سراسر داستان ده روزه کربال را به
این نیت نگاشته ام تا حالوت این سفر رویایی را
با مخاطبانم به اشتراک بگذارم  ....همه امیدم این
است که این سطور ،دل خواننده را آشوب مصایب
موالیش کند و عنان اختیار را از کف دهد تا درمیان
میلیون ها مسافر این سرزمین غریب به نجواهای
زینب گوش فرا داده و وفای قمر بنی هاشم را به
نظاره بنشیند.
غربت سامرا نشین را ضجه زده و فریاد شوق از
حضور در آرامگاه دل آرا ِم نجف سر دهد ؛ که اگر
این گونه باشد من به رسالتم در نوشتن این سطور
عمل کرده ام .
نام کتاب برگرفته از این کالم مقام معظم رهبری
است که می فرمایند  :اولین شکوفه های عاشورایی
در اربعین شکفته شد  .اولین جوشش های چشمه
ی جوشان محبت حسینی که شط همیشه جاری
زیارت را در طول قرن ها به راه انداخته است در
اربعین پدید آمد .
« مغناطیس » پر جاذبه ی حسینی اولین دل ها
را در اربعین به سوی خود جذب کرد  .رفتن جابر
بن عبداهلل و عطیه به زیارت امام حسین(ع) در روز
اربعین ،سرآغاز حرکت پر برکتی بود که در طول
قرن ها تا امروز پیوسته و پی در پی این حرکت
پرشکوه تر  ،پرجاذبه تر و پرشورتر شده و نام و یاد
عاشورا را روز به روز در دنیا زنده تر کرده است .
امید علی معزی

«جهان بر ابروی عید از هالل وسمه کشید
هالل عید در ابروی یار ،باید دید»
ِ
خوب پناه گرفتن فرزند در دستهای منتظر مادر؛
همه چیز ،بوی کودکی میدهد؛ بوی
بوی گرمای آغوش مادر ،بوی بیخود شدن و به خواب رفتن
از این همه نگاه آرام خدا که به قلبهای مؤمنان روزهدار ،مثل نسیمی مالیم ،وزیدن
گرفته است...
یک ماه دهان و زبان و چشم و فکر را از هر چه نخواستی تو ،بر کنار داشتیم .دشوار بود
اما به خواست تو بود.
چشمی به پاداشت نداشتیم و حاال تو از س ِر بزرگواری بیکرانت ،ما را به دریای کرامتت
راه دادهای...
چه فطریه دل پذیری شده است!
برایت میخوانم:
«در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع»
و تو میشنوی و به رمضان گذشته فکر میکنی؛ به یک ماه که سجاده حرفهای سحری
من با تو گشوده بود ...چرا پاسخ تو را نمی شنوم؟!
آه! چه میگویم؟ این ستاره باران باالی سر ،این رضایت قلبی و این روزنههای امید که
در من آمده است همه پاسخ توست!...
پس بار دیگر با همه مؤمنان ،به روی آراسته تو میگوییم:

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز

درخت سیب را می آورند
با دستبند
به جرم این که چرا
سیب هایش را چون سنگ ،پرتاب کرده است!
درخت پرتقال را می آورند
به جرم این که چرا
میوه های امسالش خونین است!
درخت زیتون را می آورند
به جرم این که چرا
یک در میان گلوله به دنیا آورده است!
دادگاه ،رسمی ست
متّهم موجی ست که به او ایست داده اند
و نایستاد
متّهم کبوتری ست
که از قبه الصخره نرفت
متّهم ،گنجشکی ست
که زبان عبری نمی داند!
دادگاه ،رسمی ست
متّهم ،درخت «سدره المنتها» ست
و جاده ای که به معراج می رود
متّهم ،تمام سنگ قبرهایند
که «بسم اهلل» دارند
و تمام مادران
که در شکم هاشان،
فرزندانی دارند،
سنگ در مشت.
علیرضا قزوه

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع

چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز
مصطفی پورنجاتی

کافی است زنده بمانی

آرام سرفه کن! مبادا آدم برفیها ،صدایت را بشنوند!
تو باید زنده بمانی؛ زندگیات هر قدر هم که به مرگ
نزدیک باشد ،باید زنده بمانی! زندگیات هرقدر هم
مرگ آنها نزدیک است .اص ً
ِ
ال تو کافی
که سخت باشد ،به
است زنده باشی ،تا آنها بمیرند؛ کافی است نامت بر
تارک نقشه جهان بدرخشد تا در کنارش ،هیچ نام
بیگانهای نباشد!
کافی است فلسطین باشی؛ هرچند زخمی ،تا
اسرائیل نباشد .هیچ ستاره شش زاویهای
باشد.
نمیتواند با وجود نورافشانی خورشید ،پیدا
مبادا آرزوهایت را بادهای زهرآلودی که از سمت غرب میوزند ،آلوده کنند؛
تا با خیال راحت ،زیتونهایت را از ریشه بکنند ،کودکانت را پیش از فریاد
بکشند ،مردانت را پیش از انفجار به گلوله ببندند و زنانت را در سپیدهدم
بدزدند.

نویسنده:محمدعلی کعبی
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آداب مسجد
عید فطر

گل به چمن خنده زد نوبت امید شد

ماه به منزل رسید ،عید شد و عید شد

یاد منِ تشنه را داد به باران او

مژدۀ بخشندگی است خندۀ پنهان او

بار به منزل رسید ،ماه پدیدار شد

سفرۀ افطار رفت نوبت دیدار شد

آقای مهربانی ها

يک شب ،فاطمه و محمد ،براي خواندن نماز با پدر به مسجد رفتند.
بابا كه مشغول نماز خواندن شد ،فاطمه و محمد شروع به دويدن كردند و سر به سرهم
ميگذاشتند .وقتي بابا نمازش تموم شد ،بچهها را صدا كرد و گفت :كي دوست داره آداب
مسجد رو براش بگم؟
فاطمه گفت :چه جالب! مسجد رفتن هم آداب داره؟!
بابا دستي به سر فاطمه كشيد وگفت :بله كه آداب داره .ما وقتي ميخواهيم به مسجد يا
معطركنيم و حتماً
زيارت بريم بايد لباسمون پاك و تميز و مرتب باشه .خودمون رو خوشبو و ّ
موهامون رو شونه بزنيم .بايد حواسمون هم باشه ،اگه سير یا پیاز خورده بوديم و دهنمون بو
ميداد مسجد يا زيارت نريم.
محمد پرسيد :بابا وقتي مسجد رفتيم چه كارايي بايد انجام بديم؟ بابا جواب داد :آهان! اول
همه ،براتون بگم وقتي ميخواهيم به مسجد بريم ،وضو ميگيريم ،بسم اهلل ميگيم و صلوات
ميفرستيم و موقع وارد شدن پاي راستمون رو اول توي مسجد ميذاريم ،بعدم دعا ميكنيم
كه درهاي مهربوني خدا هميشه به رومون باز باشه .اما ،بچهها! ميدونين كه مسجد خونهی
خداست ،پس فقط حرفاي خوب و كاراي خوب مال اونجاست؛ توي مسجد ،رو به قبله
ميشينيم ،پشت سر هم ديگه حرف نميزنيم ،با صداي بلند همديگه رو صدا نميكنيم ،داد
نميكشيم ،نميخوابيم ،و حتي خوب نيست كه توي مسجد چيزي بخريم يا بفروشيم.
فاطمه اجازه گرفت و گفت :پس وقتي زيارت يا مسجد ميريم بايد ساكت و با ادب باشيم؟
بابا جواب داد :آفرين همين طوره .راستي وقتي مسجد يا زيارت ميريم خوبه دو ركعت نماز
مستحبی بخونيم و براي بيرون اومدن خيلي عجله نكنيم .ولي هر وقت خواستيم بيرون بياييم،
پاي چپمون رو اول از مسجد بيرون بذاريم ،بعد هم دعا كنيم ،كه خدا مال و روزيمون رو
زياد كنه.
حاال هركي ميخواد آداب مسجد رو رعايت كنه ،كنار من بیاد تا با هم نماز بخونیم.

امام خميني داشت كتاب مي خواند كه علي كوچولو به اتاقش آمد .امام كتابش را بست و با مهرباني علي كوچولو را
در آغوش گرفت .علي روي زانوهاي پدربزرگش نشست .نگاهي به او كرد و پرسيد« :آقا جان! ساعتت را به من مي
دهي؟» آقا جان پاسخ داد« :بابا جان! نمي شود ،زنجيرش به چشمت مي خورد و چشمت اذيت مي شود ،چشم تو مثل
گل ظريف است».
اذيت مي شود ،چشم تو مثل گل ظريف است».
علي كوچولو فكري كرد و گفت« :پس عينك را به من بدهيد» .
پدربزرگ خيلي جدي پاسخ داد« :نه! دسته اش را مي
شكني و آن وقت ديگر من عينك ندارم .بچه كه
نبايد به اين چيزها دست بزند ».علي از روي پاهاي
امام پايين آمد و از اتاق بيرون رفت.
چند دقيقه بعد ،علي كوچولو دوباره به اتاق
پدربزرگ آمد و گفت« :آقا جان! بيا بازي كنيم .تو
بشو بچه و من هم بشوم آقا جان!» امام قبول كرد.
علي لبخندي زد و گفت« :پس از اين جا بلند شويد.
بچه كه جاي آقا نمي نشيند ».امام با مهرباني بلند شد.
علي كوچولو با شيطنت گفت« :عينك و ساعت را هم
به من بدهيد ،آخر بچه كه به اين چيزها دست نمي
زند».
پدربزرگ خنديد .دستي بر سر علي كوچولو
كشيد ،او را بوسيد و گفت« :بيا اين ها را بگير
كه تو بردي ».علي كوچولو ساعت و عينك را با
شادماني گرفت.

غلط ننویسیم
من َغص

به معنای تیره و مکدر  .اسم مفعول تنغیص
 .این کلمه با «غ» و «ص» نوشته می شود.
« اهل غفلت دوست ندارند که سخن مرگ
شنوند تا دنیا بر ایشان منغص نگردد»
نصیحه الملوک
غالبا در مورد عیش به کار می رود:
«عیش کسی را منغص کردن»
بعضی این کلمه را به صورت منقص یا
منقض می نویسند و غلط است.
منبع :کتاب غلط ننویسیم
نویسنده  :ابوالحسن نجفی

مثل یک بابابزرگ
من فقط عکس تو را

دیدهام توی کتاب

قصهها دربارهات
خواندهام شب ِ
وقت خواب
من شنیدم آمدی
بهمن پنجاه وهفت
آمدی با خندهات
غصهها از بین رفت
سالها مانند کوه
در جماران بودهای
ِ
رهبر
واقعاً تو
خوب ایران بودهای
بودهای بابابزرگ
تو برای بچهها
ای امام نازنین
کاش میدیدم تو را!
زهرا داوری

در خانه ی امام خمینی
رحمه اهلل علیه

آن وقت ها،توی شهر کوچکی ،امام ما در خانه ای کوچک زندگی می
کرد .خانه او یک باغچه داشت.باغچه ای بی گل
بچه های امام آن باغچه را دوست داشتند .دلشان می خواست توی آن
گل بکارند .گل های سفید و صورتی ،گل اطلسی ،الله عباسی ،یاس سفید
وخوشبو.
اماخاک باغچه خوب نبود ،باید عوض می شد .قرار شد که برای باغچه خاک
تازه بیاورند.یک روز سرظهر  ،صدای در خانه که بلند شد یکی از بچه ها
دوید و در باز کرد .پشت در پیرمردی بود که کیسه بزرگی را بر روی شانه
اش انداخته بود .توی آن کیسه خاک بود.
پیرمرد برای باغچه کوچک خانه خاک آورده بود او نفس نفس میزد و زیر
آن بار سنگین عرق می ریخت ،با دست های پیر وخاکی پیشانی اش را پاک
می کرد .با زبان لب های خشکش را خیس می کرد .امام و بچه ها دور سفره
ناهار نشسته بودند بوی غذا در اتاق پیچیده بود بچه های کوچک گرسنه
بودند بوی غذا گرسنه ترشان کرده بود مادر برایشان غذا می کشید بچه
ها میگفتند بیشتر یکم بیشتر!....ومادر می گفت :بس است !غذا کم است با
نان بخورید تاسیر شوید.
مادر برای خودش و امام هم غذا کشید .بعد همه آماده غذا خوردن شدند.
یک مرتبه چشم امام از پنجره باز به حیاط افتاد .پیرمرد را دید .او داشت
کیسه خاک را توی باغچه خالی می کرد .امام فهمید او خسته است .تشنه
است.فهمید که حتما گرسنه هم هست.
با خودش گفت :باید برای او هم غذا ببریم اما توی قابلمه غذایی باقی نمانده
بود .مادر همه را کشیده بود.امام فکر کرد یک بشقاب خالی برداشت چند
قاشق از غذای خودش را در آن بشقاب ریخت بعد بشقاب را جلوی بچه
ها گرفت وگفت :بچه ها شما هم چند قاشق از غذایتان را توی این بشقاب
بریزید تا برای آن پیرمرد ببریم او هم مثل شما گرسنه است .بچه ها و
مادر هرکدام چند قاشق از غذایشان را توی بشقاب ریختند .بشقاب پر شد
یکی از پسرها بشقاب غذا را برای پیرمرد برد.
پیرمرد خوشحال شد خندید وتشکر کرد .بعد دست های خاکی اش را
شست و شروع کرد به خوردن.
با چه لذتی می خورد!....غذای آن روز برای بچه ها با همیشه فرق داشت از
همیشه خوشمزه تر و بهتر بود .آن روز بچه ها خیلی خوشحال بودند.آن ها
یک درس خوب از پدرشان یاد گرفته بودند.

روز

اذان صبح

طلوع آفتاب اذان ظهر

غروبآفتاب اذان مغرب
20:03

سيزدهم

4:27

5:57

12:51

19:45

چهاردهم

4:27

5:57

12:51

19:45

20:04

پانزدهم

4:27

5:57

12:51

19:46

20:04

شانزدهم

4:27

5:57

12:51

19:46

20:05

هفدهم

4:26

5:57

12:52

19:47

20:05

هيجدهم

4:26

5:57

12:52

19:47

20:06

امام على علیه السالم فرمود:
روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه
شكم است.

مگ
از عطا کردن ( بخشیدن ) ره قدر کم باشد شر ین مباش
چون بهتر از این است هک محتاجان را ان امید ربگردانی .

امام خامنهای:درباره مسائل ناموسی انقالب مذاکره نمیکنیم

فعال مصوبه شورای عالی امنیت ملی اجرا شود

در بیست و سومین روز از ماه مبارک
رمضان ،جمعی از استادان ،نخبگان و
پژوهشگران دانشگاهها با رهبر انقالب
اسالمی در حسینیه امام خمینی(ره)
دیدار نمودند.
امام خامنه ای در این دیدار مسائل
بسیار مهمی را در خصوص مذاکره
و عدم مذاکره با آمریکا ،اهرم های
فشاری ایران و تجربه های پیش رو
را مطرح نمودند که خالصه ای از
مهمترین موارد را در ادامه می خوانیم:
 )۱حرفی دربارهی جنجال مذاکره
که حاال خارجیها و روزنامهها و
تبلیغاتچیها میگویند؛ مقصود آنها
از برگشتن به میز مذاکره ،مطلق
«مذاکره» نیست؛ بلکه «مذاکره با
آمریکا» است؛ َو ّال ما که با مذاکره با
دیگران و اروپاییها مشکلی نداریم.
در مذاکره با دیگران و اروپاییها هم
مسئلهمان تعیین موضوع است.
 )۲ما دربارهی مسائل ناموسی انقالب
مذاکره نمیکنیم؛ دربارهی توانایی
نظامی مذاکره نمیکنیم .معنی مذاکره
در این مسئله ،معامله است؛ یعنی از
توانایی دفاعیتان کوتاه بیایید .مذاکره
دربارهی اینجور مسائل ،دو کلمه
است :آنها میگویند این را میخواهیم،
ما میگوییم نه! مثل قضیهی آن
خواستگاری که از او پرسیدند چه
شد؟ گفت همه چیز پیش رفته غیر
از دو چیز :ما میگوییم دختر شما را
میخواهیم و آنها میگویند غلط میکنید!
پس منظور اینها از مذاکره ،مذاکره-با-

آمریکا است که دربارهی این هم گفتیم
که مذاکره-نمیکنیم؛ علتش این است
که مذاکره هیچ فایدهای ندارد و ضرر
هم دارد.
 )۳تنها راه ما این است که ما در مقابل
فشارهای آمریکا از ابزارهای فشاری
که داریم استفاده کنیم .این ابزارها
هم برخالف تبلیغ آنها نظامی نیست
البته الزم باشد از اهرم نظامی هماستفاده میکنیم -ولی همین کاری
که شورای امنیت ملی کرد و گفتند
ما تعهداتمان را در این بخش عملی
نمیکنیم و از تعهدمان خارج میشویم،
این کار درستی بود.
 )۴وقتی شما از ابزار فشار خودتان
استفاده نکردید ،او خیالش راحت
میشود و فشار را کش میدهد.
 )۵توانایی ما هستهای و علمی است و
دنبال سالح هستهای هم نیستیم؛ نه
بهخاطر تحریم و آمریکا ،بلکه بهخاطر
مبنایمان که حرام میدانیم از نظر
فقهی و شرعی .بعضیها هم گفتند
که سالح هستهای تولید کنیم ولی
مصرف نکنیم؛ این هم اشتباه است،
چون با هزینهی باال تولید میکنیم ولی
استفاده نمیکنیم و طرف هم میداند
که ما استفاده نمیکنیم و این برای ما
دیگر تأثیری ندارد.
 )۶فع ً
ال مصوبهی شورای عالی امنیت
ملی اجرا میشود و بعد هرچه که
مقتضی باشد .توقف در این حد معنی
ندارد .فع ً
ال این مصوبه کافی است و اگر
مقتضی شد بعدا ً از اهرم های بعدی

استفاده خواهیم کرد.
 )۷آمریکاییها وقتی میخواهند با
فشار ،چیزی را در کشوری هدف
قرار بدهند و مقصود خود را به دست
آورند« ،فشار» در اینجا برایشان راهبرد
است؛ یک تاکتیک هم دارند به اسم
مذاکره .فشار میآورند تا طرف خسته
شود و بعد میگویند حاال مذاکره کنیم.
این مذاکره مکمل فشار است و برای
آن است که محصول فشارها نقد
شود .فشار میآورند و بعد میگویند
حاال مذاکره کنیم؛ مذاکره این است.
راهبردشان مذاکره نیست؛ فشار است.
مذاکره یک ذیلی است در راهبرد
فشار .راه مقابله هم این است که طرف
مقابلشان ،از ابزار فشار خود استفاده
کند تا فشار روی خود را کم کند .اما
اگر چنانچه فریب دعوت به مذاکره
را بخورد و بگوید پس احتیاجی به
استفاده از اهرمهای فشار من نیست،
آنوقت لغزیده و رفته و این یعنی
باخت قطعی.
 )۸مسئلهی روز قدس امسال از
هر سال مهمتر است .البته مسئلهی
فلسطین یک مسئلهی اساسی است و
مخصوص دولتها و کشورهای اسالمی
هم نیست .مسئلهی فلسطین یک
مسئلهی انسانی است .البته برای
مسلمانها این کار اهمیت بیشتر و
اولویت بیشتری دارد و غیر جنبهی
انسانی ،جنبههای شرعی و دینی هم
دارد.
 )۹راهپیمایی روز قدس که دفاع از

دعای روزبيست وهفتم ماه مبارک رمضان

فلسطین بهوسیلهی حضور مردمی
است ،همیشه مهم است .امسال این
راهپیمایی مهمتر است بهخاطر این
کارهای خیانتباری که بعضی از
دنبالههای آمریکا دارند در منطقه انجام
میدهند برای جا انداختن معاملهی
قرن؛ که البته جا نخواهد افتاد و هرگز
تحقق هم پیدا نخواهد کرد و آمریکا
و دنبالههایش حتماً در این قضیه هم
شکست خواهند خورد .منتها فرقش
با گذشتهها این است که حاال صریحاً
میگویند میخواهیم مسئلهی فلسطین
را َکان لَم ُ
یکن کنیم و از مسائل مطرح
دنیا حذف کنیم؛ البته چنین کاری را
نخواهند توانست و ناکام خواهند ماند.
 )۱۰همهی مسئوالن اجرایی متفقند
که مذاکره با آمریکا مطلقاً توصیه
نمیشود .نهفقط مذاکره با این دولت
بخصوص؛ رفتار دولت اوباما هم با این
دولت تفاوت جوهری نداشت ،ظاهرش
فرق میکرد اما باطنش یکی بود .ما
فریب ترفند آمریکاییها را بالشک
نخواهیم خورد.
 )۱۱پیشرفت های دانشگاهی ما به
معنای واقعی کلمه چشمگیر است .از
این نباید غفلت کرد .تأکید من برای
این است که جریانی راه افتاده برای

کوچک نشان دادن حرکت عظیم
علمی کشور .پول خرج میکنند و
برنامهریزی میکنند؛ یک نمونهاش
برنامهی  ۲۰۴۰دانشگاه استنفورد
برای زیر سؤال بردن کارهای علمی
و پیشرفتها و کارهای مهم دانشگاهی
ما .در ایران هم کسانی هستند که
برای گل زدن آنها پاس میدهند؛ این
حرکت ،ترکیب خیانت و خباثت است.
 )۱۲دانشگاه کارهای زیادی کرده و با
قبل انقالب زمین تا آسمان فاصله دارد.
خب حاال جامعهی دانشگاهی ما را
متهم میکنند به کمعمقی و کمسوادی.
اگر اینها کمعمق و کمسوادند پس
غنیسازی اورانیوم ۲۰درصد را چه
کسی انجام داد؟ پیشرفتهای نانو را چه
کسی دنبال کرد؟ پیشرفت های سلول
های بنیادی را چه کسی انجام داد؟
 )۱۳تمجید بهحق و احساس
سرافرازی از دانشگاه به معنی آن
نیست که به این حد از پیشرفت قانعیم
و دانشگاه کنونی عیب و نقص ندارد.
نه ،ما هنوز عقبیم.
 )۱۴کشور ما از لحاظ علمی پیشرفت
نمیخواهد ،جهش میخواهد! و این
کام ً
ال ممکن است ،البته پررنج هست،
لکن رنج شیرین.

ار ُز ْقنِي ِفي ِه َف ْض َل ل َ ْيلَ ِة الْ َق ْد ِر َو
الل َّ ُه َّم ْ
َصيِّر ُأ ُم ِ
وري ِفي ِه ِم َن الْ ُع ْس ِر إِلَى الْ ُي ْس ِر
ْ
َو ا ْق َب ْل َم َعا ِذ ِ
يري َو ُح َّط َعن ِّ َي ال َّذ ْن َب َو
ين
الْ ِو ْز َر يَا َر ُءوف ًا بِ ِع َبا ِد ِه َّ
الصال ِ ِح َ
خدايا در اين ماه فضيلت
شب قدر را روزى ام ساز،
و كارهايم را از سختى به
آيانى برگردان ،و پوزش
هايم را بپذير ،و گناه و بار
گران را از گردنم بریز ،اى
مهربان به بندگان شايسته.

امام جمعه الرستان:مسئوالن عوامل بروز حادثه
کازرون را ریشه یابی کنند

مطالبه ای که برآورده نشد!  /مسیرهای راهپیمایی الر همچنان بی بلندگو!
به گزارش میالد الرستان ،در بهمن ماه  ۹۷و پس
از برگزاری مراسم بزرگ راهپیمایی  ۲۲بهمن در
شهر الر و بروز مشکالت فنی در سیستم صوتی
به دلیل نبود بلندگوهای ثابت در مسیرهای
راهپیمایی ،مطلبی سایت و روزنامه میالد
الرستان با عنوان «چرا مسیرهای راهپیمایی در
الر سیستم صوتی ندارند؟!» درج شد که بازتاب
زیادی به همراه داشت و در شبکه های مجازی
به صورت گسترده دست به دست شد که همین

موضوع واکنش حجت االسالم و المسلمین
سیدمختار موسوی خرم امام جمعه الرستان را
در پی داشت.
امام جمعه الرستان ،در خطبه های نماز جمعه
همان هفته از نبود سیستم صوتی ثابت در
مسیرهای پیاده روی شهر الر گالیه کرد و از
مسئوالن خواست نسبت به حل این مهم اهتمام
داشته باشند.
از بهمن ماه سال  ۹۷تاکنون نزدیک به  ۴ماه می

گذرد بی آنکه واکنشی از سوی مسئوالن برگزاری
مراسم های راهپیمایی دیده شود.
با نزدیک شدن به روز جهانی قدس و حضور
گسترده مردم در مناسبت های ملی و مذهبی،
انتظار می رود مسئوالن در رفع این مشکل نه
چندان حاد ،جدی تر و جهادی وارد شوند تا شهر
الر نیز همچون سایر شهرها از مزیت داشتن یک
سیستم صوتی قوی و مدرن محروم نباشد.

بياد حاج مسعود…

چندخاطره از همسر ،مادر شهید بابایی و نزدیکان
نهم خرداد  ۱۳۸۳يكي از عزيزان
دودمان نيمه خرداد از پيروان امام
راحل از كساني كه رفاه حال ديگران
را در فراهم نمودن رنج خويش ميديد
در يك حادثه هوايي و سقوط بالگردي
كه براي ديدن از محل وقوع زمين لرزه
قزوين اعزام شد صعود كرد و با شهادت
از جرگه دنيائيان جدا گشت.
حاج مسعود امامي ،استاندار قزوين ،از
جوانان شجاع و باتدبير اين مرز و بوم
بود كه در خدمت به جامعه اسالمي
ايران سر از پا نمي شناخت .چه
در سال هايي كه در جهاد كشاورزي
الر خدمت مينمود چه در زماني كه
به عنوان فرماندار الرستان به كار
مشغول بود و چه در هنگامي كه در
شهرداري شيراز يا استانداري بوشهر
خدمت ميكرد و چه در آخرين پست
دنيايياش كه استاندار قزوين شد ،در
همه حركات و سكنات با چهرهاي
باز و گشاده در خدمت هموطنان
و هماستانيها و همشهريان بود و
صادقانه انجام وظيفه مينمود.
همزمان با پانزدهمین سالگرد شهادت
آن عزيز ،يادش را گرامي ميداريم و از
خداوند منان براي آن شهيد عزيز عل ّو
درجات و براي بازماندگان اجر و صبر و
براي دوستان شكيبايي و الگوگيري را
مسئلت مينماييم
چند خاطره ...

سوسن ناظمی همسر موحوم
امامی:

 خدمت آقا که رسیدیم ،به آقاگفتند :آقا رهنمودی بفرمایید ،مرا
هدایت کنید ،راهنمایی کنید .چه
کنم؟ من مسئولیت این چنینی دارم؟
ایشان فرمودند :به خانواده جانباز بیش
از اندازه توجه داشته باش .شهید،
شهید شده است ،رفته است ،قبری

دارد ،شبهای جمعه میروند گریه
میکنند تخلیه میشوند اما جانباز
هر روز در پیش خانوادهاش شهید
میشود ،او هر روز پیش خانوادهاش در
حال جان دادن است .زندگی او خیلی
سخت است.
 وقتی خبر شهادت ایشان را اعالمکردند در عرض  ۱۰دقیقه احساس
کردم دور و برم تمام اهالی قزوین
بودند .یکی گفت :حضرت زینب فالن
بود ،گفتم من را با حضرت زینب
مقایسه نکنید من ناخن شکسته
حضرت زینب هم نیستم .حضرت
زینب اگر مثل من امشب اینهمه
یار و یاور داشت نمازش را نشسته
نمیخواند .من امشب نمازم را ایستاده
خواندم .یکی برایم قرآن خواند ،یکی
برایم این را گفت ،من یک مقداری از
روضههای خودم را خواندم ،همه با هم
صحبت کردیم .نمیشناختم ،خیلیها
را نمیشناختم .اما احساس کردم تنها
نیستم هیچکس را در قزوین نداشتم
اما احساس نمیکردم کسی را ندارم،
همه کس با من بودند .این را «امامی»
ایجاد کرده بود نه من .خیلی خوش
برخورد بود.
 هیچ وقت روی بداخالقی را ما درخانه از ایشان ندیدیم .هیچوقت! من
یاد ندارم که گاهی ایشان وارد خانه
شده باشد و یک احساس مث ً
ال بدی
داشته باشد ،مثبت بود همیشه مثبت
بود ،گاهی اوقات ایراد میگرفتم
میگفتم :خوب بودن همیشه هم
خیلی خوب نیست ،بیش از اندازه
خوبی هم خیلی بد است .تو باید گاهی
اوقات به ما بگویی این نه ،آن نه ،اینجا
نرو ،آنجا نرو ،خانه این طوری است.
خانه آن طوری است .خانه باید آن
طوری باشد .اص ً
ال اهل این چیزها نبود،

اص ً
ال دنیایی نبود ،به فکر مال و منال
دنیا نبود.
 یادم هست روزی تعریف میکردزوج جوانی پیش ایشان آمده بودند
ایشان بلند شده بود جلوی پای این
زوج جوان ،این زوج جوان فکر کرده
بودند امامی فقط برای مث ً
ال انسانهای
بخصوصی بلند میشود .قزوینیها هم
رسم بر این دارند ،وقتی یک انسانی
که باالخره سن و سالی بیشتر از
خودشان داشته باشند میگویند ما
در این حد نیستیم ،مثلهای زیبایی
به این شکل داشتند به امامی گفته
بودند ما در این حد نیستیم آیا شما
برای دیگران هم بلند میشوید؟
ایشان گفته بودند :آری .من همیشه
در حال بلند شدن برای انسانهای
محروم و ستم دیدهی جامعه هستم.
گفت یک تلویزیون میخواستند ،یک
تلویزیون به ایشان دادم ،سوال کردم
یخچال هم دارید؟ گفتند نه ،یخچال
هم نداریم ،گفتم خوب این هم یخچال
… خوشحال ،سرزنده ،سرحال از دفتر
بیرون میرفتند .خودش هم احساس
خوشحالی می کرد ،خیلی خوشحال
بود ،خیلی خوشحال بود .البته از جیب
خودش نبود ،از بیت المال بود اما
بیتالمالی که حق مردم ستمدیده بود.

مادر شهید عباس بابایی:

وقتی خبر سقوط هلی کوپتر استاندار
را از تلویزیون شنیدم یک لحظه خانه
بر روی سرم چرخید و هیچ نفهمیدم
،چرا که با از دست رفتن استاندارمان،
یک بار دیگر شهادت عباس برایم
تداعی شد.

مجید وفاپور مسئول دفتر
وقت مرحوم امامی:

نخستین روزی که ایشان به قزوین

آمده و به اتفاق خانواده در میهمانسرای
استانداری ساکن شدند ،بنده برحسب
وظیفه برای شام سفارش غذا دادم که
البته ایشان اصرار بر ساده بودن و کم
بودن غذا داشتند .صبح روز بعد که به
دفتر آمدند و به بنده فرمودند :مبلغ غذا
چقدر شد؟ و به اصرار مبلغ غذای شب
گذشته را پرداخت کردند و از همان
روز در خانهی سازمانی پشت دفترشان
ساکن شده و به زندگی معمولی خود
پرداختند .ایشان در رعایت حقوق و
مسایل بیتالمال بسیار حساس بوده
و دقت بسیاری در این مورد داشتند.

انبوهی
حبیبی
کریم
مسئول وقت روابط عمومی
استانداری:

 چند روزی از حضور آقای امامی دراستانداری نگذشته بود که ضمن دیدار
با ایشان از وی خواستم دیدگاههای
خود را درباره روابط عمومی و
انتظاراتش را برایم تشریح کند .آن
مرحوم پس از بیان نقطه نظرات خود
گفت ” :مهم نیست ما چه میگوییم.
ببنید مردم چه می گویند؟” آنگاه
ادامه داد ” :تا زمانی که کاری برای
مردم نکردهایم الزم نیست هیچ خبر،
گزارش ،فیلم و عکس تهیه شود“ .
 در روز واقعه به یکی از دورافتادهترین روستاهای استان در بخش
رودبار الموت به نام ” اواتر” رفتیم که
فقط  ۳پیرمرد و چند زن و دختر
بودند .اهالی روستا نگران بازسازی
خانههایشان بودند و او در پاسخ

میگفت :بازسازی خانههایتان مشکلی
نیست ما بیشتر نگران خودتان بودیم
و آمدهایم حال خودتان را بپرسیم،
… ما مخلص همهی شما هستیم و با
کمک شما خانههایتان را میسازیم ”
آن روز او مرتبا در پاسخ اهالی روستاها
ای جمله را تکرار میکرد” ما مخلص
همهی شما هستیم“ .

مصطفی صالحی مسئول وقت
دفتر شهید امامی:

شبی که هوا بسیار سرد و برفی بود
در ساعت  ۱:۳۰بامداد از دفتر با منزل
تماس گرفتند و گفتند به دستور آقای
استاندار به اداره بیایید .به اداره آمده
و خدمت ایشان رسیدم و متوجه
شدم پیگیر نامهی مربوط به یکی از
وزارتخانهها هستند .وقتی سابقه را
تقدیم کردم گفتم :جناب آقای استاندار
مگر فردا صبح تهران تشریف نمیبرید؟
گفتند :چطور؟ گفتم :االن خیلی دیر
وقت است .با تعجب به ساعت نگاه
کرد و با خندهای گفت :ساعت مچی
من ساعت  ۱۱شب است .در صورتی
که ساعت  ۱:۴۵بامداد بود .با لبخند
محبت آمیز عذرخواهی و تشکر کردند.
البته حضور ایشان در دفتر تا پاسی از
شب برای رسیدگی به کارها همیشگی
بود .آن مرحوم با توجه به حجم زیاد
کارهای روزانه معموالً کارهای جاری
و بررسی کارتابل نامهها را به شبها
موکول میکردند که این کار تا
نیمههای شب به طول می انجامید.

به گزارش میالد الرستان حجت االسالم
و المسلمین سیدمختار موسوی خرم ،در
آئین آخرین نماز جمعه عبادی سیاسی
در ماه مبارک رمضان ،ضمن عرض
تسلیت به مناسبت  ۱۴خردادماه سالروز
رحلت جانگداز حضرت امام خمینی(ره) و
بازخوانی بخشی از اندیشه های سیاسی
آن بزرگوار ،اظهار داشت :حضرت امام(ره)
پرچم دار مبارزه با استکبار و احیاگر دین
مبین اسالم در دوران معاصر و تشکیل
حکومت اسالمی بودند.
وی از برگزاری مراسم بزرگداشت
بنیانگذار انقالب اسالمی در روز ۱۴
خردادماه با حضور اقشار مختلف مردم در
حسینیه اعظم شهر الر خبر داد و افزود:
این برنامه از ساعت  ۱۱تا  ۱۲:۳۰برگزار
خواهد شد.
امام جمعه الرستان ،با بیان اینکه ۱۴
خردادماه مصادف با آغاز رهبری امام
خامنه ای است ،تصریح کرد :این مهم پس
از ارتحال حضرت امام(ره) و با تصمیم
مجلس خبرگان رهبری رقم خورد که به
حول و قوه الهی در این سال ها با درایت
بی نظیر رهبر معظم انقالب ،کشتی نظام
اسالمی در این دنیای طوفان زده با وجود
دسیسه های مستمر دشمنان سکانداری
کرده اند و به سوی اهداف و آرمان های
بلند اسالمی به پیش برده اند.
این استاد حوزه و دانشگاه ،با گرامیداشت
یاد و خاطره حجت االسالم سیدعلی اکبر
ابوترابی به عنوان سیداالسرا در سال
 ،۱۳۷۲افزود :این انسان در دوران اسرات
تکیه گاه معنوی و فکری و سنگ صبور
اسرا بودند.
حجت االسالم موسوی ،با یادآوری قیام
 ۱۵خردادماه در سال  ۱۳۴۲توسط مردم
انقالبی قم ،خاطر نشان کرد :پس از
سخنرانی کوبنده حضرت امام خمینی(ره)
در روز  ۱۳خردادماه  ۱۳۴۲مصادف با
عصر عاشورا علیه نظام طاغوت در مدرسه
فیضیه با حضور بیش از  ۱۰۰هزار نفری
جمعیت ،پرده نفاق از چهره پهلوی و
آمریکا برداشته شد که این مهم منجر
به دستگیری امام راحل(ره) و در پی آن
تظاهرات و قیام علیه حکومت پهلوی شد.

وی با تبریک پیشاپیش عید سعید فطر،
ادامه داد :امید می رود از برکات روزهای ماه
مبارک رمضان همگی بهره کافی را ببرند.
امام جمعه الرستان ،با بازخوانی بخشی از
تاریخ جنگ  ۶روزه اعراب و رژیم جعلی
اسرائیل ،تصریح کرد :در آن جنگ همه
اعراب در مقابل اسرائیل شکست خوردند و
اعراب مجبور به تن دادن در برابر خواسته
های این رژیم منحوس شدند.
وی با ابراز خرسندی از اشاعه فرهنگ
استکبارستیزی حضرت امام(ره) به سایر
نقاط دنیا ،عنوان کرد :چندی پیش نیروهای
مردمی حماس و جهاد اسالمی در غزه در
یک جنگ  ۲روزه موفق به شکست دادن
اسرائیل شدند و این بار اسرائیل مجبور به
امتیازدادن شد.
حجت االسالم موسوی ،با تأکید بر وجود
ظرفیت های بی بدیل در جوامع اسالمی
برای مقابله با زورگویان عالم ،خاطر نشان
کرد :می توان با تبیین شاخصه های اندیشه
امام خمینی(ره) شاهد پیروزی امت اسالمی
بود.
امام جمعه الرستان ،با ابراز تأسف از وقوع
حادثه غم انگیز قتل حجت االسالم خرسند
امام جمعه کازرون در هفته اخیر ،بیان کرد:
این اقدام در شب  ۲۳ماه مبارک رمضان و
پس از مراسم احیاء توسط داعشیان وطنی
به شکلی ناجوانمردانه رخ داد که باید این
حادثه را به طالب و روحانیون و به ویژه
مردم شریف کازرون تسلیت گفت.
وی فقدان یک عالم دینی و مجاهد برای
جامعه اسالمی را یک ضایعه بزرگ برشمرد
و گفت :الزم است بنیاد شهید و امور
ایثارگران ،حجت االسالم خرسند را در
اسراع وقت به دلیل گام نهادن در ترویج
ارزش های دینی ،به عنوان شهید اعالم
کند.
حجت االسالم موسوی ،خطاب به شورای
عالی امنیت ملی و مسئولین استانی
خواستار اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از
تکرار چنین جنایت هایی شد و افزود :ضمن
تشکر از نیروی انتظامی برای دستگیری به
موقع و سریع قاتل ،الزم است مسئوالن با
تحلیل و تحقیق میدانی این حادثه را ریشه
یابی و عوامل انحرافات را شناسایی کنند.

