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مدافعان سالمت الرستان :مردم هنوز این بیماری
را جدی نگرفته اند
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تولید روزانه  ۱۵۰۰لیتر مواد شوینده در شرکت
«یونیک » الرستان
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آیا سیارک سرگردان به زمین برخورد میکند؟
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با انتشاردهندگان اخبار غیرواقعی برخورد میشود

تبدیل کالس درس به
کارگاه تولید ماسک
در بنارویه
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هنگام خرید این نکات
را رعایت کنیدتا کرونا
را به خانه نبرید

8
پرداخت هزینه سرویس
مدارس بستگی به تصمیم
ستاد پیشگیری کرونا دارد

8

چه مشاغلی در روزهای
کرونایی در شهر الر
تعطیلنیست؟

آیا ویروس کرونا
از طریق هوا منتقل
می شود

رونمایی از خودرو تمام اتوماتیک ضدعفونی کننده؛
ساخته شده توسط آتش نشانان الرستانی
در جریان دیدار مسئوالن شهری از سازمان
آتش نشانی الرستان ،از خودرو تمام
اتوماتیک ضدعفونی کننده؛ ساخته شده
توسط آتش نشانان الرستانی رونمایی شد.
محمد رضا قنبرنژاد شهردار الر ،جلیل
حسنی فرماندار ویژه الرستان ،سید
عبدالمهدی میرپور رییس شورای اسالمی
شهر الر ،نمایندگانی از دفتر امام جمعه
الرستان ،شریفی و منتظری معاونین
شهردار الر و طاهری و دالور معاونین
فرمانداری ویژه شهرستان با حضور در مرکز
فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی الرستان در جریان چگونگی عملیات
ضد عفونی و گندزدایی شهری به منظور
جلوگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس
قرار گرفتند.
به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی شهرداری الر ،سعید منشی رییس
سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری الر در حضور
این هیئت بازدید کننده گفت:
نیروهای این سازمان با همکاری
واحد خدمات شهری شهرداری
مدت  ۱۷شبانه روز است که به
طور پیوسته هرشب از ساعت
 ۲۳تا ساعت  ۵بامداد روز بعد
در قالب  ۶اکیپ  ۵نفره با بهره
گیری از تمام امکانات موجود
سازمان؛ معابر شهری ،اماکن و
ادارات ،ناوگان های حمل و
نقل ،ترمینال های مسافربری ،میادین
میوه و تره بار ،جایگاه های سوخت و
 ...را در برابر ویروس کرونا ،ضدعفونی
و گندزدایی می کنند و این در حالی
است که تمام مواد مورد نیاز ضدعفونی
و وسایل ایمنی نیروها توسط شهرداری
تامین می شود.
وی با بیان ایکه حدود سه شب است که
نیروهای پایگاه مقاومت شهری در این
عملیات به ما پیوسته اند ،گفت :سازمان
ها ،نهادها و ادارات متولی باید در این

کار یار و یاورمان باشند؛ چرا که با شرایط
موجود فراهم کردن امکانات به تنهایی
توسط شهرداری و سازمان آتش نشانی
مشکل ساز خواهد بود .رییس سازمان
آتش نشانی و خدمات شهرداری الر،
گفت :تا کنون برای این عملیات ۳۰۰

هزار لیتر مواد ضد عفونی کننده استفاده
شده و این روند تا زمان اعالم رسمی
ریشه کن شدن این بیماری در کشور،
ادامه خواهد داشت.

سعید منشی ،همچنین به انتشار پیام های
هشدار دهنده با موضوع بیماری کرونا
ویروس در فضای مجازی توسط واحد روابط
عمومی شهرداری الر اشاره کرد.

در ادامه ،جلیل حسنی فرماندار ویژه
الرستان ،خطاب به نیروهای آتش نشان
گفت :به یقین می گویم که شما در تمامی

حوادث حضور داشته و در تمام عملیات ها
با تجربه عمل می کنید.
فرماندار ویژه الرستان ،افزود :اما این
بیماری یک اتفاق جدید است که در
دنیا به وقوع پیوسته و با تمام حوادث
تفاوت دارد؛ چرا که اگر در منطقه ای
حوادثی چون سیل یا زلزله رخ
دهد ،مناطق همجوار بسیج شده
و به کمک مناطق حادثه دیده
می شتباند .اما این حادثه جهانی
است و همه دنیا درگیر آن شده
اند.
جلیل حسنی ،شرایط موجود
را بسیار دشوار دانست و گفت:
شما آتش نشانان که همیشه در
حوادث طبیعی و غیر طبیعی
حضور دارید ،امروز نیز به عنوان
بسترسازان و خط شکنان وارد این عرصه
شده اید که این کار بزرگ شما شایسته
تقدیر است.
فرماندار ویژه الرستان از مجموعه
شهرداری ،شورای اسالمی شهر و نیروهای
بسیجی نیز که در این راه یاری رسان
آتش نشان هستند تقدیر و تشکر کرد .در

پایان از خودرو تمام اتوماتیک ضدعفونی
کننده در راستای مقابله با کرونا ویروس
که توسط آتش نشانان الرستانی طراحی و
ساخته شده ،رونمایی شد.
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جشنواره مجازی نجوم

دانش آموزی در الرستان

به گزارش میالد الرستان ،با فراخوان
ارسال آثار جشنواره مجازی نجوم دانش
آموزی،فعالیت اجرایی این جشنواره رسما
آغاز شد .این جشنواره که به همت پژوهش
سرای دانش آموزی الرستان و رصدخانه
شهرداری الر برگزار خواهد شد دارای
چندین بخش مسابقه ای شامل مقاله نویسی
و داستان نویسی ،پویانمایی و ساخت کلیپ،
نقاشی و طراحی پوستر ،عکاسی نجومی،
طراحی سایت و نرم افزار ،ترجمه و دوبله
فیلم ،کتاب خوانی و خالقیت های فردی
بوده و شرکت کنندگان فرصت دارند حداکثر
تا  ۱۵اردیبهشت  ۹۹آثار خود را به دبیرخانه
جشنواره ارسال نمایند.

تبدیل کالس درس

به کارگاه تولید ماسک
در بنارویه

كالس درس در یکی از مدارس بنارویه
الرستان به مكان برای همدلي ،عشق و ايثار
تبديل شده است.
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی آموزش و پرورش الرستان ،مدير
دبستان زينبيه(س) بنارويه به اتفاق تعدادي
از آموزگاران دبستان خود و دبستان شهداي
بنارويه ،پس از انجام برنامه آموزشي در فضاي
مجازي در ساعات صبح تا ظهر ،از ساعت ۱۴
عصر تا  ۲۲شب بانظارت و همكاري درمانگاه
به توليد وساخت ماسك مشغول مي شوند.
روزانه نیز كالس مدنظر توسط پرسنل
درمانگاه بنارويه ضدعفوني مي شود.
پارچه ،سيم و كش از درمانگاه تهيه و همكاران
محترم فرهنگي با چرخ خياطي شخصي و
غیره بطور كامال رايگان و باهدف مشاركت با
پرسنل بهداشت ودرمان ،مشغول بكار هستند
و این کار نیک همچنان ادامه دارد.

اهدا ء بستههای خوراکی
بهداشتی به نیازمندان
توسط پایگاه شهید روئینا
در آستانه سال جدید و در شرایط تعطیلی
کسب و کارها با توجه به شیوع کرونا
ویروس ،جوانان پایگاه مقاومت شهید
عبدالحمید روئینا و گروه جهادی معراج
النبی (ص) با همت خود و تالش های
خیرین محلی به کمک محرومین شتافتند
و موجبات خوشحالی آنان را فراهم نمودند.
به گزارش میالد الرستان ،طی فراخوان
قبلی صورت گرفته توسط فضای مجازی در
خصوص تهیه بسته های غذایی بهداشتی
جهت نیازمندان و با همکاری صورت گرفته
توسط اعضای پایگاه شهید روئینا و خیرین
محلی مبلغ  ۱۸میلیون ریال جمع آوری و
 ۱۵بسته ارزاق(بهداشتی و خوراکی) جهت
نیازمندان تهیه شد.
بر اساس این گزارش ،بسته های تهیه شده
به همت جوانان پایگاه و گروه جهادی به
نیازمندان اهدا شد.

بازدید معاونین فرمانداری ویژه الرستان از بیمارستان امام رضا (ع) الر

به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط
عمومی معاونت استانداری و فرمانداری
ویزه الرستان ،احسان طاهری و احمد دالور
معاونین برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری
ویژه شهرستان الرستان با حضور در مرکز
آموزشی درمانی امام رضا(ع) شهر الر ،از
نزدیک از بخشهای مختلف این بیمارستان
بازدید نمودند.
معاونین فرمانداری ویژه الرستان با حضور در
جمع پزشکان ،پرستاران و پرسنل از تالش و
زحمات شبانه روزی آنها خصوصا در مبازره با
ویروس کرونا و ارائه خدمات به بیماران تشکر
و قدردانی و آمادگی خود را جهت هر گونه
همکاری با این مرکز را اعالم کردند.
بهزاد رضایی ،رییس مرکز آموزشی درمانی
امام رضا(ع) نیز ضمن خیر مقدم ،کلیه

اقدامات انجام شده را برای معاونین فرمانداری
تشریح کرد و افزود :حضور مسئولین در کنار
پرسنل این مرکز در این مقطع زمانی باعث

دلگرمی و تقویت روحیه آنها خواهد شد که
مسلما این امر در ارائه خدمات مطلوب تر
تاثیر گذار خواهد بود.

رصد رسانههای فضای مجازی استان فارس
با انتشاردهندگان اخبار غیرواقعی برخورد میشود

رئیس شورای فضای مجازی استان
فارس گفت :برخی از رسانهها در
فضای مجازی حضور دارند که
هیچگونه مجوز فعالیتی ندارند و ما
نیز در این شورا با رصد آنها و سپس
تذکر اولیه و در صورت عدم توجه
به تذکرات این شورا با آنها برخورد
قانونی خواهیم کرد.
به گزارش میالدالرستان  ،به نقل از
پایگاه اطالعرسانی و روابط عمومی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس در این نشست صابر
سهرابی اظهار داشت :شورای فضای
مجازی استان فارس آمادگی دارد تا
با نهادها ،سازمان و داوطلبان مردمی
که در فضای مجازی فعالیت مؤثر
فرهنگی دارد همکاری کند.
سهرابی ادامه داد :شورای فضای
مجازی در راستای ایجاد فضایی
مناسب برای بهرهبرداری همه
مردم در کمال اطمینان و امنیت
و همچنین فرهنگسازی و تولید
محتوا راهاندازی شده است و از
این رو افزایش سواد رسانهای یکی
از راهبردهای این شورا خواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس افزود :مردم باید بدانند که
برخی از رسانهها در فضای مجازی
حضور دارند که هیچگونه مجوز
فعالیتی ندارند و ما نیز در این شورا
با رصد آنها و سپس تذکر اولیه و
در صورت عدم توجه به تذکرات این
شورا با آنها برخورد قانونی خواهیم
کرد .از همین رو درخواست داریم
تا هرچه زودتر این رسانهها جهت
ثبت و دریافت مجوز به سامانه جامع
رسانه کشور http://e-rasaneh.ir
اقدام کنند.

رئیس شورای فضای مجازی
استان فارس بیان کرد :با توجه به
رخدادهای چند ماه گذشته و به
ویژه بیماری کرونا ،برخی از رسانهها
و فعاالن فضای مجازی با انتشار
اخبار و مطالب غیرموثق و غیرمستند
باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی و
بهمریختگی امنیت روانی جامعه
شدهاند .از این رو این رسانهها مورد
رصد قرار خواهند گرفت و با آنها
برخورد قانونی صورت خواهد شد.
رئیس شورای فضای مجازی استان
فارس ،بیان کرد :همچنین با توجه
به رخدادهای چند ماه گذشته و
به ویژه بیماری کرونا ،برخی از
رسانهها و فعاالن فضای مجازی
با انتشار اخبار و مطالب غیرموثق
و غیرمستند باعث ایجاد تشویش
اذهان عمومی و بهمریختگی روانی
جامعه شدهاند .از این رو رسانهها
مورد رصد قرار خواهند گرفت و با
رسانههایی که اطالعاتی بدون تأیید
علوم پزشکی منتشر کنند ،برخورد
قانونی صورت خواهد گرفت.
وی از همه رسانهها خواست تا اخبار،

آگهي فقدان سند مالكيت بخش  18فارس

حيات گلخني با تسليم دو برگ استشهاديه
كه در دفتر اسناد رسمي شماره  34الر تنظيم
گرديده است مدعي است كه تعداد يك جلد سند
مالكيت مربوط به سه بيست و دوم دانگ مشاع
از ششدانگ يك قطعه زمين زراعتي و چاه آب
پالك  13939/2و  13937/3و  14597واقع
در بخش  18فارس كه ذيل ثبت  30925صفحه
 52دفتر  228امالك بنام حيات گلخني ثبت و
سند مالكيت به شماره چاپي  310060الف 85
صادر و به موجب سند  -دفتر  -معالواسطه به -
منتقل شده و به موجب سند شماره  -دفترخانه
 نزد  -در رهن است به علت سهلانگاريمفقود گرديده است و نامبرده تقاضاي صدور
سند المثني نموده است .مراتب طبق ماده 120
اصالحي آئيننامه قانون ثبت آگهي ميشود كه
هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معاملهاي
كرده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود
ميباشد تا ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
سند مالكيت يا خالصه معامله ،تسليم نمايد و
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسيده و يا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت
سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به
متقاضي تسليم خواهد كرد.
تاريخ انتشار98/12/28:
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالک
م/الف814/
الرستان

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

اطالعات و محتوای خود در زمینه
بیماری کرونا را تنها با تایید دانشگاه
علوم پزشکی شیراز یا شهرستان
خود منتشر نمایند که در غیر
این صورت با آنها برخورد قانونی
خواهد شد و از مردم نیز خواست تا
اطالعات خود در این زمینه را تنها
از رسانههای رسمی و دارای مجوز
دنبال کنند و به سایر اطالعات
توجهی نکنند.
این مسئول فرهنگی فارس با دعوت
از همه اهالی هنر و شهروندان فارس
جهت تولید محتوا و فعالیت مؤثر
در فضای مجازی به همکاری با این
شورای گفت :عالقمندان میتوانند
از طریق واتساپ به شماره
 ،09164019158طرح و ایده خود
را ارائه کنند.
سرهنگ کاووس محمدی نیز در
این نشست گفت :نیروی انتظامی
گاه مسایل و معضالتی را میداند
که برای برطرف کردن آنها نیز به
فرهنگسازی وجود دارد .از این رو
هنرمندان و فرهنگوران به ویژه در
فضای مجازی باید به یاری ما بیایند

آگهي فقدان سند مالكيت بخش  18فارس

محمد گلخني با تسليم دو برگ استشهاديه
كه در دفتر اسناد رسمي شماره  34الر تنظيم
گرديده است مدعي است كه تعداد يك جلد
سند مالكيت مربوط به سه يازدهم دانگ مشاع
از ششدانگ يك قطعه زمين زراعتي و چاه آب
پالك  13939/2و  13937/3و  14597واقع
در بخش  18فارس الر كه ذيل ثبت 30924
صفحه  49دفتر  228امالك بنام نامبرده ثبت و
سند مالكيت به شماره چاپي  310061الف 85
صادر و به موجب سند  -دفتر  -معالواسطه به -
منتقل شده و به موجب سند شماره  -دفترخانه
 نزد  -در رهن است به علت سهلانگاريمفقود گرديده است و نامبرده تقاضاي صدور
سند المثني نموده است .مراتب طبق ماده 120
اصالحي آئيننامه قانون ثبت آگهي ميشود كه
هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معاملهاي
كرده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود
ميباشد تا ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
سند مالكيت يا خالصه معامله ،تسليم نمايد و
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسيده و يا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت
سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به
متقاضي تسليم خواهد كرد.
تاريخ انتشار98/12/28:
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالک
م/الف813/
الرستان

آگهي تحديد حدود اختصاصي موضوع ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139860311011001260مورخه  98/10/30هيأت 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 فرامرز كاملي فرزند حسين بشماره شناسنامه  53صادره از الر در ششدانگ
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت  9016/60متر مربع پالك  4فرعي از  6874اصلي مفروز و مجزا شده از
پالك  6874اصلي قطعه  2واقع در بخش  18فارس الر محرز گرديده با عنايت به اين كه تحديد حدود پالك
6874تاكنون به عمل نيامده حسب تقاضای نامبرده که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصي نموده
وقت تحدید حدود روز سهشنبه مورخه  99/2/3تعیین و عملیات تحدید از ساعت  8صبح در محل به عمل
خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده  14قانون ثبت دعوت ميگردد كه در وقت مقرر در محل
وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده  20قانون ثبت
از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت  30روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل
تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 98/12/28 :
م/الف816/
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالک الرستان

فرهنگسازی الزم صورت گیرد.
محمدی ادامه داد :در مورد بیماری
کرونا متأسفانه برخی سودجویان با
انتشار اخبار و اطالعات کذب و دروغ
به دنبال سود خود هستند که در این
راستا از مردم میخواهیم تا اطالعات
خود را تنها از رسانههای رسمی و
دارای مجوز فعالیت پیگیری نمایند
و از رسانهها نیز میخواهیم تا
اطالعات خود را پیش از انتشار به
تأیید رئیس علوم پزشکی برسانند.
ابراهیم عباسی ،دبیر شورای فضای
مجازی استان فارس هم گفت:
اطالعرسانی و آگاهیبخشی به
جامعه زمان و مکان ندارد و بر
خود الزم میدانیم تا با ساماندهی
و سازماندهی فضای مجازی محیطی
قابل اعتماد و اطمینان را برای
شهروندان بسازیم.
عباسی ادامه داد :این شورا آمادگی
دارد تا از همه کسانی که توانایی
تولید محتوا و یا ایدهای در فضای
مجازی دارند حمایت و پشتیبانی
کند.
دبیر شورای فضای مجازی استان
فارس نیز تأکید کرد که مردم
اطالعات و اخبار خود را میبایست
تنها از طریق رسانههای رسمی و
دارای مجوز دنبال نمایند و به این
اطالعات اعتماد کنند.
مردم و رسانهها میتوانند اطالعات
خود را در مورد بیماری کرونا و
راههای پیشگیری و درمان آن را تنها
از طریق سامانه علوم پزشکی شیراز
به آدرس  www.sums.ac.irو یا
 www.corona.sums.ac.irبه
دست آورند.

آگهي فقدان سند مالكيت بخش  18فارس

آقاي قدرت گلخني با تسليم دو برگ استشهاديه
كه در دفتر اسناد رسمي شماره  34الر تنظيم
گرديده است مدعي است كه تعداد يك جلد
سند مالكيت مربوط به سه يازدهم دانگ مشاع
از ششدانگ يك قطعه زمين زراعتي و چاه آب
پالك  13939/2و  13937/3و  14597واقع
در بخش  18فارس الر كه ذيل ثبت 30923
صفحه  46دفتر  228امالك بنام نامبرده ثبت و
سند مالكيت به شماره چاپي  310062الف 85
صادر و به موجب سند  -دفتر  -معالواسطه به -
منتقل شده و به موجب سند شماره  -دفترخانه
 نزد  -در رهن است به علت سهلانگاريمفقود گرديده است و نامبرده تقاضاي صدور
سند المثني نموده است .مراتب طبق ماده 120
اصالحي آئيننامه قانون ثبت آگهي ميشود كه
هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معاملهاي
كرده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود
ميباشد تا ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
سند مالكيت يا خالصه معامله ،تسليم نمايد و
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسيده و يا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت
سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به
متقاضي تسليم خواهد كرد.
تاريخ انتشار98/12/28:
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالک
م/الف810/
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  139860311011001417مورخه  98/11/17هيأت اول /موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت
ملك الرستان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقای حمید حقیقه فرزند ماشااله بشماره
شناسنامه  478صادره از الر در ششدانگ يكباب ساختمان سه طبقه به مساحت  371/5متر
مربع به پالك شماره  113فرعي از  5645اصلي مفروزی و مجزا شده از پالك  5645اصلي
واقع در قطعه  2بخش  18فارس الرستان خريداري از ورثه نوروزپور الری 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 اول1398/12/13 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/12/28 :
م/الف804/
شمسعلي اسكندري  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك الرستان
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ضدعفونی رایگان ماشین ها
در مجتمع آموزش عالی الرستان

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی مجتمع آموزش عالی الرستان ،با توجه
به ضرورت استفاده از کلیه امکانات و راهکارهای
عملی برای قطع زنجیره انسانی شیوع ویروس
کرونا ،مجتمع آموزش عالی الرستان بعنوان
یکی از ارگان های آموزشی و دولتی شهرستان
تصمیم به برپایی ایستگاه صلواتی ضد عفونی
سازی وسایل نقلیه شهرستان گرفت.
افروزه ،مدیر امور اداری دانشگاه دولتی در ادامه

این خبر افزود :ضدعفونی سازی وسایل نقلیه
شهرستان از عصر شنبه  ۲۴اسفندماه همه
روزه در دو شیفت کاری صبح از ساعت۱۰-۱۲
و عصر از ساعت۱۶تا  ۱۸واقع در ابتدای چهل
متری اول جنب ساختمان آموزشی مجتمع
آموزش عالی الرستان آغاز شده است.
امید است این اقدام کمکی جهت کاهش شیوع
این ویروس در سطح شهرستان باشد.

مسئول هیئت کشتی الرستان:کشتی الرستان
با وجود قهرمانان ملی ،شایسته حمایت است

مسوول هیئت کشتی الرستان گفت :کشتی
الرستان با وجود قهرمانان ملی ،شایسته حمایت
است و انتظار می رود مسووالن نگاه ویژه ای به
این رشته ورزشی داشته باشند.
به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط عمومی
هیئت کشتی الرستان ،داود عسکرپور در دیدار
با رئیس بانک توسعه تعاون الر با اشاره به اینکه
هیئت کشتی الرستان از دیرباز کشتی گیران
مطرحی را در سطح آسیا و ایران به جامعه کشتی
کشور معرفی کرده است ،اظهار داشت :هیئت
کشتی الرستان با وجود کشتی گیرانی در سطح
کشور و بین المللی ،شایسته حمایت ویژه از سوی
مسووالن است.
وی با تاکید بر اینکه رسیدن به قله های آسیایی و
جهانی از اهداف بلند مدت هیئت کشتی الرستان
است ،افزود :نگاه هیئت کشتی الرستان بسیار
گسترده است از این رو به دنبال کسب مقام های
آسیایی و جهانی هستیم.مسوول هیئت کشتی
الرستان با بیان اینکه فتح سکوهای بین المللی
در کشتی بسیار سخت و دشوار است ،تصریح
کرد :اکثر قهرمانان کشتی الرستان به دلیل عدم
پشتیبانی از سوی مسووالن راه قهرمانی را ادامه
ندادند که این امر یک معضل بزرگ است و با
حمایت همه جانبه از کشتی گیران می توان آنها
را برای رسیدن به قله های قهرمانی سوق داد.
قهرمان کشتی آسیا ،با اشاره به اینکه در حال
حاضر محمدرضا عسکرپور به عنوان یکی از
کشتی گیران مطرح الرستان و استان فارس خود
را برای حضور در پیکارهای انتخابی قهرمانی آسیا

و جهان آماده می کند ،ابراز داشت :محمدرضا
عسکرپور در یک قدمی حضور در میدان بزرگ
آسیایی و جهانی قرار دارد و به طور حتم با
حمایت ویژه از این کشتی گیر ،راه قهرمانی برای
وی هموارتر می شود.
عسکرپور خاطرنشان کرد :هیئت کشتی الرستان
سعی بر آن دارد تا با کمک مسووالن و خیرین
ورزش دوست ،حمایت های مادی و معنوی الزم
را از قهرمانان خود داشته باشد.
در ادامه ،حسین خرمی رئیس بانک توسعه تعاون
الر بر حمایت همه جانبه از هیئت کشتی الرستان
تاکید کرد و گفت :در صورت امکان ،بانک توسعه
تعاون الر با همکاری شعب استان ،از کشتی گیران
این شهرستان پشتیبانی می کند.
گفتنی است داود عسکرپور مسوول هیئت کشتی
الرستان در تماس تلفنی با محمدمهدی مختاری
معاون پشتیبانی و منابع بانک توسعه تعاون استان
فارس گزارشی از فعالیت های هیئت کشتی
الرستان را ارائه کردکه وی در خصوص حمایت از
کشتی گیران الرستانی قول مساعد داد.

آیا سیارک سرگردان به زمین برخورد میکند؟

اعالم نزدیک شدن سیارک و شهاب سنگ
بزرگ به زمین در اوایل اردیبهشتماه ،۱۳۹۹
پرسشهایی را درباره رخدادهای احتمالی
همچون برخورد با کره زمین و نابودی حیات
را مطرح کرده است ،موضوعی که به اعتقاد
یک استاد بخش فیزیک دانشگاه شیراز احتمال
بسیار اندکی دارد.
دکتر معین مصلحی رییس رصدخانه ابوریحان
بیرونی دانشگاه شیراز در این باره معتقد است:
براساس پژوهش های انجام شده احتمال
برخورد این سیارک خطرناک با زمین بسیار
کم است و این سیارک بدون دردسر از کنار
زمین عبور می کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه شیراز اظهار
داشت :منظومه شمسی تعداد بسیار زیادی
خرده سیارک دارد و میلیاردها سال است
که تمام آنها در حال گردش هستند و ابعاد
مختلفی دارند.
وی ادامه داد :برخی از آن ها دارای ابعاد
کوچک و برخی نیز دارای ابعاد بزرگ هستند،
اینها سرگردان هستند و مدارهای مختلفی نیز
دارند که برخی از آنها در مدار دایرهای به
دور خورشید می چرخد و برخی نیز ممکن
است تحت تاثیر سیارات دیگر بیضی شکل یا
منحرف شوند.
رییس رصدخانه ابوریحان بیرونی گفت :کاری
که متخصصان طی سالیان گذشته انجام
دادهاند ،این است که این سیارکها را پایش
می کنند؛ تلسکوپ هایی هستند که به طور
مرتب آسمان را جستجو می کنند.
مصلحی افزود :نور سیارک ها بسیار ضعیف
است و معموال وقتی به زمین نزدیک میشوند
احتمال رصد آنان بیشتر است اما به طور
مرتب این ها رصد می شوند و تالش می شود
محاسبات الزم صورت بگیرد که مدار این
سیارک ها به چه صورت است.
وی ادامه داد :پس از محاسبه ،پیشبینی می
شود که آیا اینها با زمین برخورد یا از نزدیک
زمین عبور می کنند.
احتمال برخورد با زمین ،بسیار کم است
استاد فیزیک دانشگاه شیراز گفت :آنهایی که از
نزدیک زمین عبور می کند اصطالحا به آن ها
 neoیعنی اجرام نزدیک به زمین می گویند

و وقتی اینها به عنوان اجزام نزدیک به زمین
شناخته می شوند وارد یک لیست می شوند که
در این لیست به عنوان پتانسیل اینکه ممکن
است این ها به زمین برخورد کنند به آن ها
نگاه می شود.
مصلحی افزود :این کار نیازمند انجام رصدهای
متوالی تری است و معموال تلسکوپ های
بزرگتر یا ویژه تری را به این امر اختصاص
میدهند تا بتوانند حرکت آن را دقیق تر
بررسی کنند و المانهای مداری آنها را به
دست بیاورند.
وی ادامه داد :سیارکی که گفته میشود
احتمال دارد به زمین برخورد کند ،بر اساس
مطالعاتی که من انجام دادم ،احتمال برخورد
آن به زمین بسیار کم است و به صورت راحت
و بدون دردسر از کنار زمین عبور می کند.
رییس رصدخانه ابوریحان بیرونی گفت:
احتماال این سیارک در فاصله حدود  ۶میلیون
کیلومتری است که این عدد ،یک رقم بسیار
بزرگی نسبت به فاصله زمین تا ماه است.
وی ادامه داد :محاسبات جدید نشان داده
است که احتمال برخورد این سیارک با زمین
بسیار کم است.
آیا میتوان سیارک را منفجر یا منحرف کرد؟
این استاد فیزیک دانشگاه شیراز در پاسخ به
این سوال که در صورت وجود احتمال برخورد
این سیارک با زمین ،امکان منفجر یا منحرف
کردن آن وجود دارد؟ گفت :در مورد منحرف
یا منفجر کردن این سیارک اطالعات چندانی
در دسترس ندارم اما اگر که قرار بود برخورد
کند حدود اوایل اردیبهشت این اتفاق می افتد.
مصلحی افزود :اینکه چقدر بشر فناوری الزم را
برای منفجر کردن این سیارک داشته باشد من
از این فناوری اطالع خاصی ندارم اما اگر اینها
سیارک بخواهد برخورد کند یک خطر جدی
برای حیات کره زمین است.
وی ادامه داد :البته در گذشته برخی از این
سیارک ها که بسیار کوچک بودند با زمین
برخورد کردند ،به عنوان مثال حدود  ۱۰سال
پیش یکی از این سیارک ها که بسیار کوچک
بود به روسیه خورده بود.

ص

حه
ف
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پاییز و زمستان  1329مرحله اوج گیری
نهضت ملی شدن نفت ایران است .با مالقات
آیت اهلل کاشانی و دکتر مصدق در آبان ماه
توافق اصولی برای تشدید جنبش با هماهنگی
جناح های ملی و مذهبی صورت مي گيرد.
روز  19آذر  1329گزارش کمیسیون نفت
به وسیله حسین مکی ،مخبر کمیسیون
در مجلس شورای ملی ،قرائت مي شود.
نمایندگان جبهه ملی در مجلس شورای ملی
در دی ماه  1329رسما طرح ملی شدن نفت
را مطرح کردند .دکتر شایگان ،حسین مکی،
اللهیار صالح ،دکتر مصدق ،حائری زاده ،دکتر
بقایی و ...فعال بودند.
به دعوت آیت اهلل کاشانی و جبهه ملی
تظاهرات گسترده ای در مرکز تهران و میدان
بهارستان در حمایت از طرح ملی شدن نفت
صورت گرفت.
روزنامه نگاران شجاعی مانند دکتر سید
حسین فاطمی مدیر روز نامه باختر امروز و
عبد الرحمن فرامرزی و خلیل ملکی از طریق
نوشتن مقاله در مطبوعات نسبت به ملی
شدن نفت به مردم اگاهی می دادند.
مراجع تقلید و ایات ثالث قم به رهبری
ایت اهلل محمد تقی خوانساری و بسیاری از
روحانیان برجسته استان ها با انتشار اعالنیه
از ایده ملی شدن نفت حمابت کردند.
با اوج گیری جنبش ملی ،فشار دولت سپهبد
رزم آرا بر مبارزین و مطبوعات در اواخر دی
 1329بیشتر شد .دکتر فاطمی و چند تن از
روز نامه نگاران دستگیر و زندانی شدند.
آيت اهلل کاشانی با ایراد سخنرانی مهمی با
حمایت از مطبوعات ادامه مبارزه برای ملی
شدن نفت را واجب شرعی اعالم کرد و از

مردم خواست تا پیروزی نهایی مقاومت کنند.
وی به رزم آرا هم هشدار شدید داد.
با دفاع رزم آرا ،نخست وزیر از شرکت نفت
انگلیس و اارئه قرار داد الحاقی به مجلس
در ابتدای پاییز  1329و رد قرارداد الحاقی
توسط کمیسیون نفت و تاکید بر اصل ملی
شدن نفت در ابتدای بهمن ،درگیری رزم آرا
و اقلیت جبهه ملی در مجلس وارد مرحله
جدیدی شد.
سید مجتبی نواب صفوی رهبر جمعیت
فداییان اسالم با آیت اهلل کاشانی دیدار کرد.
در این مالقات راه های ادامه مبارزات ملی با
هدف ملی شدن نفت بررسی شد .پس از این
مالقات نواب با انتشار بیانیه شدید اللحن به
رژیم پهلوی هشدار داد تا مقابل مردم نایستد.
نواب همچنین ترور عبد الحسین هژیر وزیر
دربار در سال  1328را به رزم آرا یاد آوری
کرد .شجاعت نواب در آن مقطع در باال بردن
روحیه مردم و جناح های سیاسی بشدت موثر
بود.
دولت با هماهنگی دربار و رزم آرا و با هدف
جلوگیری از تصویب طرح ملی شدن نفت و
همراهی با شرکت مصمم شد الیحه قرارداد
الحاقی را از مجلس باز پس گیرد.
با اوج گیری تحرکات جناح حاکم علیه ملیون،
دکتر مصدق با ایراد یک سخنرانی مهم در
کمیسیون نفت ،طرح ملی شدن صنعت نفت
را بزرگترین اقدام برای آزادی و ترقی ملت
ایران دانست و بر ادامه حرکت تاكيد نمود.
تظاهرات به نفع جبهه ملی در تهران و دیگر
شهر ها هر روز توسعه یافته و مردم نوار های
سه رنگ پرچم ایران را با شعار «نفت باید
ملی شود» به سینه خود می زدند.در میان

مطبوعات وفادار به جنبش نفت روزنامه باختر
امروز پیشروتر بود و سر مقاله های دکتر
فاطمی اگاهی مردم به ابعاد حرکت را بیشتر
می کرد .جوانان باختر امروز را در میادین
توزیع می کردند.
در فاصله نیمه دی تا نیمه بهمن 1329
دو میتینگ بزرگ مردم تهران در حمایت
از جنبش نفت در مسجدشاه بازار و میدان
بهارستان برگزار شد .احزاب متشکل در جبهه
ملی در این دو میتینگ مهم حضور داشتند.
مهندس كاظم حسیبی که در طول جنبش
نفت به عنوان مشاور نفتی دکتر مصدق مطرح
بود در میتینگ بهارستان سخنرانی کرد و
ابعاد ملی شدن نفت را برای مردم تبیین کرد.
کشاورز صدر و دکتر عبداهلل معظمی
نمایندگان ملی مجلس اقدام به استضاح دولت
کردند و اقدام رزم آرا در خصوص پس گرفتن
الیحه قرار داد الحاقی را محکوم نمودند.
تقابل نهضت ملی با رزم آرا به اوج رسید .وی
از اواخر بهمن مذاکرات فشرده ای را با سفیر
ان آمریکا و انگلیس در تهران برای پیدا کردن
راه حل سیاسی معضل نفت انجام داد.
به موازات افزایش تحرکات سیاسی رزم آرا
علیه جنبش ،دکتر مصدق در سخنرانی
مفصل خود اعالم کرد ،تنها راه تن دادن به
ملی شدن نفت است .امروز باید در یک محیط
صمیمی به اتفاق آرا به آزروهای ملت ایران
که با فتاوی علمای اعالم نیز فریضه دینی
ما شده است لبیک اجابت گفته و ملی شدن
صنعت نفت را در سراسر کشور تصویب و
برای گذشتن از آخرین مرحله قانونی تقدیم
مجلس شورای ملی نماییم.
در پی اظهارات تند رزم آرا در مجلس در
مخالفت کامل و قاطع با ملی شدن نفت
و عدم طرح مفاد مذاکره با سفیر انگلیس،
دکتر مصدق قطع مذاکره با دولت را اعالم
و ملی شدن در دستور کار کمیسیون نفت
قرار گرفت.
در روز  16اسفند سپهبد رزم آرا در مسجد
سلطانی ترور شد .فداییان اسالم مسئولیت
ترور را به عهده گرفتند و ضارب خلیل
طهماسبی عضو شاخص فداییان بود.با افزایش
هیجان عمومی پس از ترور رزم آرا در روز 17
اسفند کمیسیون نفت به اتفاق آرا اصل ملی
شدن نفت در سراسر ایران را تصویب کرد.
طرح ملی شدن نفت با نام سعادت ملت ایران
در روز  24اسفند توسط مجلس شورا و در
روز  29اسفند توسط مجلس سنا به تصویب
رسید و شادی سراسر ایران را فرا گرفت.
مردم تهران پس از اعالم رسمی ملی شدن
نفت با تجمع در میدان بهارستان اقدام به
نصب تصاویر دکتر مصدق رهبر جنبش بر سر
در مجلس شورای ملی نمودند.
سيد هاشم هوشي سادات

آگهی تغییرات شرکت سیالن آب سنج فارس

آگهی تغییرات شرکت سیالن آب سنج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1127و شناسه ملی  10980185577به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1398/12/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید :آقای محمود شیرین نژاد به شماره ملی
 2529932549به سمت رئیس هیئت مدیره خانم حبیبه بیگم حسینی به شماره ملی  5489741309به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای بهنام یکتامنش
به شماره ملی  2500601951به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره  -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات ،
قراردادها و عقوداسالمی وهمچنین اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل باتفاق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الرستان

شناسه اگهی 804871 :

اگهی تغییرات شرکت سیالن آب سنج فارس

اگهی تغییرات شرکت سیالن آب سنج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1127و شناسه ملی  10980185577به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/12/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای
بهنام یکتامنش به شماره ملی  2500601951و آقای محمود شیرین نژاد به شماره ملی  2529932549و خانم حبیبه بیگم حسینی به شماره ملی
 5489741309برای مدت دو سال انتخاب گردیدند  -آقای محمد جواد بذرگر به شماره ملی  5489830281به سمت بازرس اصلی و خانم
صفورا شعبانی به شماره ملی  2440083161به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و
شناسه اگهی 804870 :
امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الرستان

تاسیس شرکت تعاونی تامین نیاز استادکاران و کارگران ساختمانی قوام مهر الرستان

والدت
موسی بن جعفر در سال  ۱۲۸یا  ۱۲۹هجری قمری
هنگامی که امام صادق (ع) و همسرش حمیده از حج
بازمیگشتند ،در منطقه ابواء به دنیا آمد .برخی مکان
والدت ایشان را مدینه دانستهاند .درباره تاریخ والدت
امام کاظم(ع) اختالف است؛ طبری والدت ایشان را
در ذیالحجه و طبرسی آن را در  ۷صفر دانسته است.
مادر ایشان حضرت حمیده کنیزی از اهل مغرب یا
اندلس(اسپانیا) بوده است و نام پدر حمیده را صاعد
مغربی (بربری) گفته اند .برادران دیگر امام از این بانو
اسحاق و محمد دیباج بوده اند .امام موسی کاظم(ع)
هنوز کودک بود که فقهای مشهور مثل ابو حنیفه از
او مسئله می پرسیدند و کسب علم میکردند.
مناظرات علمی امام موسی کاظم

(ع)

مناظرات و گفتگوهایی از امام کاظم با برخی از
خلفای عباسی ،دانشمندان یهودی و مسیحی،
ابوحنیفه و دیگران گزارش شده است .باقر شریف
قرشی هشت گفتگو از امام کاظم ،تحت عنوان
مناظرات آن حضرت گرد آورده است .امام کاظم(ع) با
مهدی عباسی مناظرههایی درباره فدک و نیز حرمت
خمر در قرآن انجام داده است .با هارون عباسی نیز
مناظراتی داشته است .از آنجا که هارون میخواست
خویشاوندی پیامبر(ص) با خود را نزدیکتر از نسبت
او با موسی بن جعفر نشان دهد ،امام کاظم در حضور
بودن انتساب خویش به پیامبر
هارون به نزدیکتر
ِ
تصریح کرد .گفتگوهای موسی بن جعفر با عالمان
ادیان دیگر نیز معموال در پاسخ به پرسشهای آنان
صورت گرفته که در پایان به گرویدن آنان به اسالم
انجامیده است.

امام موسی کاظم(ع) در زندان

السالم دو بار به دست هارون به زندان
امام كاظم عليه ّ
افتاده اند كه مرتبه دوم آن از سال  179تا 183؛ يعنى
به مدت چهار سال به طول انجاميده و به شهادت آن
حضرت منجر شده است .درباره مرتبه نخست زندان
مدت قيد نشده است.
ا ّول ّ
داليل زندانى شدن امام در اين دو بار كه هر دو به
دست هارون بوده است عبارت است از:
 -1سختگیری های هارون نسبت به علویان به خصوص
امام موسی کاظم(علیه السالم)
 -2نفوذ بسیار امام و علویان در میان مردم به دلیل
اینکه فرزندان رسول خدا(صل اهلل علیه و آله) هستند.
ن امامان شیعه و ترس دستگاه
 -3مفترض الطاعه بود 
حکومت از شیعیان به دلیلی این صفت ائمه اطهار؛
مرحوم صدوق از جمله علل به شهادت رسيدن امام
السالم را آگاهى يافتن هارون از اعتقاد
كاظم عليه ّ
شيعيان به امامت امام دانسته است .هارون فهميد كه
شيعيان شب و روز به خدمت امام مىرسند .و به خاطر
ترس از جان و از دست دادن سلطنتش آن حضرت را
به شهادت رسانيد.
 -4سعایت برخی از بستگان امام مانندعلی بن اسماعیل
بن جعفر (پسر برادر امام) در نزد هارون از امام.
هارون با آن همه سلطه و قدرت ،مجبور بود تا دست
به چنين توجيهاتى بزند تا اقدامش از طرف مردم مورد
انكار و نفرت قرار نگيرد .هارون در همان مسجد دستور
توقيف حضرت را صادر كرد .وى دستور داد تا دو
كاروان آماده كرده ،يكى را به سمت كوفه و ديگرى را
به سمت بصره بفرستند .او امام را همراه يكى از اين دو
كاروان روانه ساخت .اين كار به اين دليل انجام گرفت
تا مردم ندانند امام در كجا زندانى مىشود.
السالم را نزد حاكم بصره،
هارون ،امام كاظم عليه ّ
عيسى بن جعفر بن منصور فرستاد؛ امام چندى در
زندان او بسر برد ،اما در نهايت ،عيسى از اين كار خسته
شد و به هارون نوشت تا او را تحويل شخص ديگرى
بدهد.در غير اين صورت او را آزاد خواهد كرد ،زيرا در
تمام اين مدت كوشيده تا شاهدى بر ضد امام به دست

برخوردهای سیاسی امام موسی کاظم

(ع)

دورانى كه امام كاظم (ع) در آن زندگى مى كرد،
مصادف با نخستين مرحله استبداد و ستمگرى ح ّكام
عباسى بود.اين اعمال فشار از زمان امام صادق (ع)
السالم كه دوره
آغاز شد و تا زمان امام رضا عليه ّ
شدت هر چه تمام تر ادامه
خالفت مأمون بود با ّ
يافت؛ مردم در زمان مأمون اندكى احساس امنيت
سياسى كردند ،ولى ديرى نپاييد كه دستگاه خالفت
بدرفتارى و اعمال فشار بر مردم را دوباره از سر
گرفت .فشار سياسى عباسيان در دورهاى آغاز شد كه
پيش از آن امام باقر و صادق(ع) با تربيت شاگردان
فراوان ،بنيه علمى و حديثى شيعه را تقويت كرده
بودند و جنبشى عظيم در ميان شيعه پديد آورده
بودند.رسالت امام موسی کاظم (ع) آن بود تا در اين
حركت علمى ،توازن و تعادل فكرى را ميان شيعيان
برقرار كنند.
عصر امام كاظم (ع) دوران بسيار سختى براى شيعيان
بود و در اين دوران حركتهاى اعتراضآميز متعددى
از ناحيه شيعيان و علويان نسبت به خلفاى عباسى
صورت گرفت كه از مهم ترين آنها قيام حسين بن
على ،شهيد فخ  -در زمان حكومت هادى عباسى-
و نيز جنبش يحيى و ادريس فرزندان عبد اهلل بود
كه در زمان هارون رخ داد .در واقع مهمترين رقيب
عباسيان ،علويان بودند و طبيعى بود كه حكومت آنان
را سخت تحت نظارت آنها بگيرد .امامان شيعه همگى
بر لزوم رعايت تقيه پافشارى كرده و مىكوشيدند تا
تش ّكل شيعه و رهبرى آنها را به طور پنهانى اداره
نمايند .طبعا اين وضعيت سبب مىشد تا تاريخ نتواند
از حركات سياسى آنها ارزشيابى دقيقى به عمل آورد.

آورد ،اما چيزى نيافته است.
پس از آن ،امام را تحويل فضل بن ربيع دادند .امام
مدتى طوالنى نزد وى زندانى بود .گفته شده كه از او
خواستند تا آن حضرت را به قتل برساند ،اما او از اين
كار سرباز زد .پس از آن ،حضرت را تحويل فضل بن
يحيى دادند و مدتى نيز در زندان او بسر برد .مطابق
مورخان او حرمت امام را پاس مى داشت .پس از
نقل ّ
السالم را تحويل زندانبان ديگرى
آن امام كاظم عليه ّ
بنام سندى بن شاهك دادند.
شهادت امام موسی کاظم

(ع)

واپسین روزهای عمر امام کاظم(ع) در زندان سندی
بن شاهک سپری شد .شیخ مفید گفته است سندی،
به دستور هارون الرشید امام را مسموم کرد و امام
سه روز پس از آن به شهادت رسید .شهادت وی ۲۵
رجب سال ۱۸۳ق در بغداد رخ داده است .درباره زمان
و مکان شهادت امام کاظم (ع) نظرات دیگری هم
وجود دارد.
پس از آنکه موسی بن جعفر(ع) به شهادت رسید،
به دستور سِ ندی بن شاهک پیکر او را روی پل بغداد
قرار دادند و اعالم کردند که موسی بن جعفر به مرگ
طبیعی از دنیا رفته است .درباره چگونگی شهادت وی
گزارشهای متفاوتی وجود دارد؛ بیشتر تاریخنویسان
بر این باورند که یحیی بن خالد و سندی بن شاهک
او را مسموم کردهاند .در گزارشی نیز گفته شده او را
با پیچیدن در فرش ،خفه کردهاند.
برای قراردادن بدن امام کاظم(ع) در معرض دید
عموم دو دلیل گفته شده :یکی اثبات اینکه او به
مرگ طبیعی از دنیا رفته؛ دیگری باطل کردن باور
کسانی که به مهدویت او اعتقاد داشتهاند.
پیکر موسی بن جعفر(ع) را در منطقه شونیزیه در مقبره
خانوادگی منصور که به مقابر قریش شهرت داشت،
دفن کردند .مدفن ایشان به حرم کاظمین مشهور
است .گفته شده دلیل عباسیان برای اینکه بدن امام را
در این مقبره دفن کردند ،ترس از آن بود که مبادا مکان
دفن او محل تجمع و حضور شیعیان شود.
منبع :باشگاه خبرنگاران جوان

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آریا پخش پامچال

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آریا پخش پامچال درتاریخ  1398/12/17به شماره ثبت  1495به شناسه ملی  14009038060ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :خرید و فروش و توزیع و پخش کلیه مواد غذائی و بهداشتی با رعایت
قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان
فارس  ،شهرستان الرستان  ،بخش مرکزی  ،شهر الر ،محله بین دو شهر  ،کوچه (پیام)  ،کوچه پاسداران  ، 8پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7431913893سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی اصغر سحرخیز به شماره ملی  2511322943دارنده
 500000ریال سهم الشرکه خانم ندا رهسپاری به شماره ملی  2511901511دارنده  500000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علی اصغر سحرخیز به
شماره ملی 2511322943و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم ندا رهسپاری به شماره ملی 2511901511و
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها،
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار میالد الرستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشد.
شناسه اگهی 802623 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الرستان

آگهی مزایده

شهرداري گراش در نظر دارد نسبت به اجاره اموال غير منقول خود اعم از ساختمان ،مغازه ،دكه ،كيوسك ،فضاي پاركها و غيره به اشخاص واجد شرايط اقدام نماید .لذا از کلیه
متقاضيان با شرايط ذيل دعوت به عمل ميآيد.
 متقاضيان ميبايست پاكت حاوي فيش واريزي يا ضمانتنامه شركت در مزايده ،برگ پيشنهاد قيمت و مدارك صالحيت را تا پايان مهلت مقرر در دبيرخانه شهرداري ثبت وبه امور مالي تحويل نمايند - .مبلغ سپرده شركت در مزايده هر مورد اجاره معادل  5درصد قيمت پايه مندرج در اسناد مزايده ميباشد كه می بایست به حساب سپرده اين
شهرداري به شماره  0105598033006نزد بانك ملي واريز و رسيد يا ضمانتنامه بانكي معادل آن ارائه گردد-.شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار است- .هزينه
درج آگهي بر عهده برنده مزايده ميباشد- .در صورتي كه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد- .به
پيشنهادهاي مخدوش يا فاقد ضمانت شركت در مزايده و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد- .جزئيات و شرايط هريك از موارد اجاره در اسناد مزايده مندرج است و
متقاضيان ميبايست جهت دريافت جزئيات و اسناد مزايده به امور حقوقي و امالك شهرداري مراجعه نمايند.
تاريخ درج آگهي نوبت دوم99/1/16 :
تاريخ درج آگهي نوبت اول98/12/28 :
تاريخ بازگشايي پاكتهاي پيشنهادات99/1/27 :
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات99/1/26 :
شناسه آگهی 807472 :
م /الف 15335 :
شهردار گراش

آگهی مزایده فروش واحدهای تجاری موجود در بازار روز قدمگاه
شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  98/5/29-595شوراي اسالمي شهر الر واحدهاي تجاري موجود در بازار روز قدمگاه (با
عرصه اوقافي) مندرج در جدول ذيل طبق آئين نامه مالي شهرداري و شرايط زير به فروش رساند لذا از متقاضيان محترم دعوت به عمل مي
آيد پس از واريز وجه سپرده تا تاريخ معين شده  ،پيشنهاد مبلغ خود را به همراه فيش سپرده به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.
 -1مبلغ واريزي بابت سپرده شركت در مزايده مطابق با مبالغ مندرج در جدول ذيل مي باشد كه بايستي فيش واريزي به حساب شماره
 100790329766بانك شهر شهرداري الر و يا ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر به همان مبلغ واريز گردد.
 -2حداقل قيمت پايه واحدهاي تجاري مورد نظر به ازاي هر متر مطابق با مبالغ مندرج در جدول ذيل مي باشد.
 -3سپرده نفرات اول تا سوم در صورتيكه برنده مزايده شناخته شده اند و حاضر به معامله نگردند به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -4شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار است و به پيشنهادات خارج از موعد مقرر يا مخدوش ترتيب اثر داده
نخواهد شد.
-5كليه هزينه هاي آگهي ،كارشناسي و غيره كه در اثر مزايده حادث گردد به عهده برنده مزايده خواهد بود.
 -6آخرين مهلت شركت در مزايده پايان
محلملك
قيمت هر باب(ريال) سپرده واريزي(ريال)
مساحت هر
شماره
وقت اداري  99/01/09و تاريخ بازگشايي
باب(مترمربع)
باب
پاكتها مورخه  99/01/10است.
رديف

تاسیس شرکت تعاونی تامین نیاز استادکاران و کارگران ساختمانی قوام مهر الرستان درتاریخ  1398/12/20به شماره ثبت  1496به شناسه ملی
 14009045540ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع  - :تأمین نهادههای مورد
نیاز با تأمین حداکثر منافع اعضاء - .تهیه مواد اولیه ،کاال ،خدمات ،وسائل ،ابزار و دیگر نیازمندیهای اعضاء از داخل و یا خارج از کشور با رعایت مقررات
قانونی و عرضه آنها براساس ضوابط موضوعه در آئیننامه معامالت شرکت - ، .اطالع رسانی بازار ,دریافت سفارشات و انتقال آنها به اعضاء - ، .توانمند
سازی اعضاء در زمینه فنی و حرفهای و مدیریتی متناسب با نیاز مشتریان - ، .کمک به افزایش کیفیت خدمات و رفتار حرفهای اعضاء - ، .کمک به اعضاء
در زمینههای اداری ،مالی و حقوقی - ، .ارائه کمکهای اداری وحقوقی به اعضاء - ، .ایجاد فضای مناسب برای ارائه خدمات جانبی مورد نیاز اعضاء
 - ،ایجاد روحیه همکاری و تقویت حس وفاداری و صداقت در اعضاء - ، .کمک به اجرای دورههای آموزشی عمومی و تخصصی موردنیاز وکمک به
دریافت گواهینامه فنی و حرفهای ( دانش ومهارت) اعضاء  - ،اخذ تسهیالت مناسب برای تعاونی و اعضاء از طریق عقد تفاهمنامه با بانکها و سایر مؤسسات
مالی و اعتباری  - ،نظارت بر عملیات ایجاد و شکلگیری شغلی اعضاء  - ،اعمال نظارتهای قانونی واگذار شده از سوی دستگاههای ذیربط در چارچوب
قراردادهای منعقده  - ،نظارت بر نحوه توزیع و مصرف تسهیالت و کمکهای مالی اعضاء  - ،نظارت بر اجرای قراردادها و توافقنامههای اعضاء  - ،نظارت
بر کیفیت خدمات اعضاء  - ،ارزیابی سطح مهارت و دانش مورد نیاز اعضاء  - ،همکاری با دستگاههای اجرایی در جهت اعمال نظارتهای قانونی مربوطه
 - ،اجرا و عقد قرارداد با دستگاههای اجرایی در حد معامالت کوچک و متوسط  - ،نظام مند کردن تسهیالت و کمکهای مالی به اعضاء  - ،اخذ وام
قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتباری از بانک توسعه تعاون و سایر منابع بانکی و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر - ، .اخذ
کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت ،اشخاص حقیقی و یا حقوقی و نهادها - ، .تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها
و یا صندوق تعاون - ، .مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها - .خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه  - ،ایجاد و یا سرمایه گذاری در
شرکتها و مؤسسات عمومی ،تعاونی و یا خصوصی - ، .مشارکت دادن اعضاء و خصوص ًا مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای
سطح تولید و خدمات - ، .تعیین هویت ،طبقه بندی مهارتی ،کاریابی ،معرفی کارجویان به کارفرمایان ،معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی
و حرفه ای  - ،عضویت درکارگروه های تخصصی ذیربط  - ،همکاری با شهردارها و فرماندی های شهرستان با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان فارس  ،شهرستان الرستان  ،بخش
مرکزی  ،شهر الر ،محله شهر قدیم  ،کوچه شهید پهلوان  ،خیابان شهید طاهری  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7431653888سرمایه شخصیت حقوقی :
 45,000,000ریال می باشد .منقسم به  150سهم بانام  300000ریالی که مبلغ  15000000ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2413-2309
مورخ  1398/10/28نزد بانک توسعه تعاون شعبه الر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران  :آقای علی
قوامی به شماره ملی  2500317595و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره و منشی هیئت مدیره به مدت  3سال آقای محسن قوامی به شماره
ملی  2510158465و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال آقای محمد حسن قوامی به شماره ملی  2511104334و به سمت رئیس هیئت
مدیره به مدت  3سال آقای قاسم پور مقدم به شماره ملی  2511207869و به سمت عضو هیئت مدیره  -عضو علی البدل به مدت  3سال آقای اسماعیل
انصاری الری به شماره ملی  2511874970و به سمت عضو هیئت مدیره  -عضو علی البدل به مدت  3سال دارندگان حق امضا  :کلیه قراردادها و اسناد
رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک  ،سفته  ،برات و اوراق بهادار  ،با امضا ثابت مدیرعامل شرکت به اتفاق محمد حسن قوامی (رئیس هیات مدیره ) یا
محسن قوامی (نائب رئیس هیات مدیره )با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضاء علی قوامی (مدیرعامل)به تنهایی با مهر شرکت
معتبر خواهد بود اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان شرکت  :آقایان غالمرضا بیگلری به شماره ملی  2510359746بعنوان بازرس اصلی و
محمد لطفی به شماره ملی  2500289222بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  .ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .رونوشت به :اداره تعاون کار و امور اجتماعی شهرستان الرستان بازگشت به شماره  98/207121مورخ 1398/11/20
شناسه اگهی 804868 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الرستان
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نوبت چاپ اول98/12/21 :

نوبت چاپ دوم98/12/28 :

1

43

11/87

2/850/000/000

145/500/000

بازار قدمگاه

2

44

9/58

2/700/000/000

135/000/000

بازار قدمگاه

محمدرضا قنبرنژاد  -شهردار الر

شناسه آگهي799585 :

م/الف15258/

ص

4

شخصیت موفق در مدیریت آموزشگاهی

یک رهبر و مدیر موفق دارای ویژگی های
شخصیتی زیر است:
از سطح باالی انرژی  ،تحمل در برابر فشار  ،ثبات
قدم  ،بلوغ عاطفی و اعتماد به نفس برخوردار
است .که به نظر میرسد همگی با فعالیت های
رهبری و مدیریت کار آمد در ارتباط هستند.
یک رهبر ثابت قدم فردی است صادق  ،پایبند
اخالق و قابل اعتماد .شخصیتی که از نظر
عاطفی به بلوغ رسیده به خود و دیگران احترام
میگذارد و میان اهداف شخصی و سازمانی
تعامل ایجاد میکند و در موقعیت های نهاد
نا بسامان آرام است.دارای مهارت های میان
فردی خوبی است که به صورت درک روابط بین
افراد و گروه ها  ،توجه به عقاید و احساسات
دیگران و ایجاد همبستگی ظاهر میشود .نفوذ
او بر روی زير دستان نه بر اساس زور و تنبیه
بلکه بر اساس شیوههای مناسب مدیریتی است

که با حفظ رضایت و خشنودی کارکنان فعالیت
آنها را در جهت رسیدن به برنامههای آموزشي
هدایت می کند .زیردستان این دسته از مدیران
با وجود انجام وظایف سنگین احساس تعلق
بیشتری به اهداف آموزشي وپرورشي احساس
میکنند  .مديران قرن بيست و يکم بايد جرأت
و جسارت تغيير حتی در خودداشته باشند  .اگر
ساختارهای کهنه و روش های غلط رفتاری و
سازمانی را متناسب با شرايط نوين عوض نکنيم
شانس ديگری برای بقا نخواهيم داشت  .بايد
صادقانه نقايص خود را بشناسيم ودر جهت
اصالح گام برداريم  .از انتقادهای گزنده استقبال
کنيم که بيماری و نقص را به ما نشان می دهند
و از متملقان و چاپلوسان پرهيز کنيم که ما را
در ادامه راه غلطمان تشويق می کنند  .تغييرات
را کارکنان در عمل باور خواهند کرد  .نگوييم
آنچه را که عمل نمی کنيم.با ديگران آنگونه
عمل کنيم که دوست داريم با ما برخورد کنند .
با الفاظ زشت و سخيف با کارکنان سخن گفتن
آنها را وادار به پاسخگويی و يا سکوت با کينه
می کند  .مراقبت و نگهداری کارکنان وتكريم
شخصيت آنان برای مراكز آموزشي بسيار مهم
است  .نيرو های خوش فکر و جسور که قدرت
تجزيه و تحليل مسائل و برنامه ريزی برای آينده
را دارند و به اهداف شفاف سازمان وفادارند
موفقيت وپيشرفت كميت وكيفيت تحصيلي را
تضمين می کنند.
الله دبیری
معاون آموزشگاه ادیب سعادت فیشور

مشارکت اجتماعی کودکان
مشارکت را میتوان فرآیند سهیم شدن
در تصمیمهای اثرگذار بر زندگی دانست
هرچند این مفهوم را کم و بیش اندیشمندان
قرون گذشته طرح و به کار بردهاند اما تا
به امروز در کاربردهای مختلف ،ابعاد تازه
تری را به خود اختصاص داده است .یکی
از ابعاد نوین ،مشارکت اجتماعی کودکان
است که در دهه های اخیر با استناد به
کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است
این مهم را میتوان با هدف گسترش و
توسعه توانمندی ها و پذیرش مسئولیت
در زندگی اقتصادی ،اجتماعی و در پیوند
با شهروندی مورد توجه قرار داد .آموزش بر
محور حقوق و مسئولیتهای شهروندی گام
نسبتاً جدیدی به سوی مشارکت اجتماعی
کودکان تلقی شده است که همراه با
برنامه ها و طرح های مشارکتی زمینه را
برای توسعه جامعه فراهم خواهد کرد .در
این نوشتار تالش شده است تا با استناد
به رهیافت های نظری و مطالعات تجربی
پیوند مشارکت و شهروندی مطرح و در
چارچوب الگویی بر دو بعد آموزش و تجربه
تاکید شود .فرض اصلی بر این قرار دارد که
جامعه ایران نیازمند تحولی اندیشمندانه در
خصوص نگرش به مشارکت کودکان و ارائه
و تکامل انواع راه حل های مشارکتی است،
تا از این طریق هر کودک راههای ایفای
نقش مسئوالنه را کشف کند.

حه
ف
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منظور از مشارکت ،دخالت مستقیم افراد
در تصمیم گیری اجتماعی است تا حقوق
و آزادی های آنان از گزند کار تصمیمهای
گروههای کوچک و دور از دسترس و اغلب
ناشناس در امان بماند .سه جزء مهم
مشارکت را میتوان درگیر شدن ،یاری
دادن و مسئولیت در نظر گرفت.
فرایند سهیم شدن در تصمیمات اثرگذار
بر زندگی شخصی و جامعه ای که فرد در
آن زندگی میکند مشارکت است که در
حقوق عمومی و اسناد بین المللی در چهار
حوزه مطرح شده است که هر یک از مفهوم
خاصی برخوردار است :الف -مشارکت
سیاسی که عنصر اساسی در ساختار جامعه
در ارتباط با توزیع قدرت است
ب -مشارکت اقتصادی که متضمن مداخله
مستقیم افراد در مدیریت کار و فعالیت خود
و نیز تقسیم منافع حاصل از آن است
ج -مشارکت اجتماعی که طیف وسیعی
از فعالیت ها را برای مداخله جوانان در
اجتماعات و محله های اطراف خود و
همچنین شرکت در فرایند جامعه پذیری
در خانواده سنتی و در اشکال مختلف
همبستگی در بر می گیرد
د -مشارکت فرهنگی که این نوع مشارکت
در گروه های هنر مندان و دوستداران هنر
و نیز فعالیتهای مراکز فرهنگی به عنوان
راه هایی برای ترویج و شناسایی مشارکت

اجتماعی جوانان در خلق اشکال جدید هنر
و ارزشهای فرهنگی نمود پیدا میکند
مشارکت اجتماعی کودکان در حوزه سوم
می گنجد که در این حوزه مشارکت را
می توان این گونه تعریف کرد :مشارکت
اجتماعی به کنش و واکنش های افراد یک
گروه برای رسیدن به هدفی مشترک گفته
میشود که کم و بیش مورد قبول اعضای
گروه است و برای آنان با اهمیت به حساب
می آید ،به نحوی که با کمال میل ،وقت،
نیرو و امکانات خود را باز هم کم و بیش
برای تحقق هدفی که در نظر دارند ،صرف
می کنند.
حقوق و مسئولیت ها و شیوه های کاربرد
آن در روابط میان افراد و جامعه دارای
ارتباط متقابل با مشارکت است .در حقیقت،

مشارکت از یک سو شیوه هایی را که افراد
حقوق و مسئولیت هایشان را در جامعه
درک میکنند ،بازتاب میدهد و از دیگر
سو ،رشد توانایی ها و پذیرش مسئولیت
ها در زندگی اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگی را سبب می شود که دقیقاً به
شهروندی پیوند خورده است.
ادامه دارد. ...

مریم فزونی
مدیر حوزه مشارکت های اجتماعی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی الرستان

آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک واقع در بخش  18فارس حوزه ثبتی الرستان
برابر مقررات ماده  14قانون ثبت اسناد و امالک
 ،تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در قطعات
مختلف بخش  18فارس حوزه ثبتی الرستان با ذکر
شماره پالک و نام و نام خانوادگی مالک و نوع و
مقدار و محل وقوع ملک به شرح زیر آگهی و همه
روزه از ساعت  9عملیات تحدید حدود به عمل
خواهد آمد.
قطعه 1
فرزند
 -15867آقای علیرضا صادق زاده
محمدحسن ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی
شده به مساحت  69/49متر مربع واقع در قطعه 1
بخش  18فارس الر .
***
قطعه2
 -4430/1آقای محمدامین مهدی زاده فرزند
علیرضا موازی  15سهم مشاع از جمله 25سهم
سهام ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت
 150متر مربع مجزا شده از پالک  4430واقع در
قطعه  2بخش  18فارس الرشهرک بوستان .
 -4454/23آقای مهدی مروجی فرزند محمد باقر
موازی  10سهم مشاع از  300سهم سهام ششدانگ
از یکباب خانه به مساحت  304/80متر مربع مجزا
شده از پالک  4454/3واقع در قطعه  2بخش 18
فارس الرشهرک بوستان .
 -4463/1آقای ابوالقاسم زمانی فرزند علی موازی 3
سهم مشاع ازجمله  6سهم سهام ششدانگ از یکباب
خانه به مساحت  280/87متر مربع مجزا شده از
پالک  4463واقع در قطعه  2بخش  18فارس
الرشهرک بوستان
 -4529/6خانم طوبی توکلی فرزند غالمعباس
موازی  11سهم مشاع ازجمله سیزده سهم سهم
سهام ششدانگ از یکباب خانه به مساحت 265/30
متر مربع مجزا شده از پالک  4529واقع در قطعه 2
بخش  18فارس الرشهرک بوستان
 -4739/9آقای عبدالصمد نام آور فرزند محمد
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  553/80متر
مربع مجزا شده از پالک 4739واقع در قطعه 2
بخش  18فارس خور .
 -4740/1آقای موسی نام آور فرزند محمد
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  553/19متر
مربع مجزا شده از پالک 4740واقع در قطعه 2
بخش  18فارس خور.
 -4740/2آقای ابراهیم نام آور فرزند محمد
ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت
 422/06متر مربع مجزا شده از پالک 4740واقع
در قطعه  2بخش  18فارس خور.
 -4743/16خانم نساءاکرمی فرزند محمد ششدانگ
یک قطعه زمین محصور به مساحت  355/5متر
مربع مجزا شده از پالک  4743واقع در قطعه 2
بخش  18فارس خور.
تاریخ بازدید1399/02/06
..........:::::::::::::::..........
-5115/17آقای عبدالعزیز قطبا فرزند محمد موازی
30سهم مشاع از جمله  228سهم سهام ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  433متر مربع مجزا شده از
پالک  5115واقع در قطعه  2بخش  18فارس خور.
-5163/5جابر افخمی فرزند عزیزاله نسبت به 5/5
سهم مشاع و امیراله افخمی فرزند عزیزاله نسبت به
 5/5سهم مشاع و نسا حیدرنیا فرزند عبدالرحمن
نسبت به یک سهم مشاع و یونس جمالی فرزند
احمد نسبت به یک سهم مشاع و محمد حیدرنیا
فرزند عبدالرحمن نسبت به  2سهم مشاع و احمد
حیدرنیا فرزند عبدالرحمن نسبت به  2سهم مشاع
و جالل حیدرنیا فرزند احمد علی نسبت به 2
سهم مشاع از  44سهم سهام ششدانگ یک قطعه
زمین زراعتی مجزا شده از پالک  5163به مساحت
 35891/63متر مربع واقع در قطعه  2بخش 18
فارس الر شهر جدید .
 -5163/6جابر افخمی فرزند عزیزاله نسبت به 5/5
سهم مشاع و امیراله افخمی فرزند عزیزاله نسبت به
 5/5سهم مشاع و نسا حیدرنیا فرزند عبدالرحمن
نسبت به یک سهم مشاع و یونس جمالی فرزند
احمد نسبت به یک سهم مشاع و محمد حیدرنیا
فرزند عبدالرحمن نسبت به  2سهم مشاع و احمد
حیدرنیا فرزند عبدالرحمن نسبت به  2سهم مشاع
و جالل حیدرنیا فرزند احمد علی نسبت به 2
سهم مشاع از  44سهم سهام ششدانگ یک قطعه

زمین زراعتی مجزا شده از پالک  5163به مساحت
 4532/25متر مربع واقع در قطعه  2بخش 18
فارس الر شهر جدید .
فرزند
سعیدصفایی
-5168/28آقای
عبدالعزیزششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده
به مساحت  280متر مربع مجزاشده از پالک 5168
واقع در قطعه  2بخش  18فارس الر.
-5168/29آقای محمدصفایی راد فرزند رستم
ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت
 222/36متر مربع مجزاشده از پالک  5168واقع در
قطعه  2بخش  18فارس الر
-5168/30آقای رضا صفایی راد فرزند رستم
ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت
 285متر مربع مجزاشده از پالک  5168واقع در
قطعه  2بخش  18فارس الر.
-5389/1آقای عبدالکریم اسمعیل نژادفرزندمحمد
ششدانگ یک قطعه نخلستان غیر محصور به
مساحت  9024متر مربع مجزاشده از پالک 5389
واقع درقطعه  2بخش  18فارس الر بلوار امامی .
 -5445/3آقای محمدنور جان پرور فرزند بمانعلی
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  327/88متر مربع
مجزاشده از پالک  5445واقع در قطعه  2بخش 18
فارس خور .
 -5445/4آقای منصور اسماعیل نژاد خوری فرزند
محمد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 323/71
متر مربع مجزاشده از پالک  5445واقع در قطعه 2
بخش  18فارس خور .
 -5445/5خانم ها خدیجه جان پرور فرزند بمانعلی
نسبت به  1/5سهم مشاع و آمنه جان پرور فرزند
بمانعلی نسبت به  1/5سهم مشاع و مریم جان پرور
فرزند بمانعلی نسبت به  1/5سهم مشاع و فاطمه
گل جان پرور فرزند بمانعلی نسبت به  1/5دانگ
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 327/12
متر مربع مجزا شده از پالک  5445واقع در قطعه 2
بخش  18فارس خور.
تاریخ بازدید1399/02/07
..........:::::::::::::::..........
-5567آقای عبدالطیف بازیار فرزند رحمت اله
ششدانگ یک قطعه زمین جای نخلستان به مساحت
 3832/74متر مربع مجزا شده از پالک  5567واقع
در قطعه  2بخش  18فارس الر.
 -5568آقای عبدالطیف بازیار فرزند رحمت اله
ششدانگ یک قطعه زمین جای پزآب نخلستان به
مساحت  3395/75متر مربع مجزا شده از پالک
 5568واقع در قطعه  2بخش  18فارس الر.
 -5652/23آقای یونس قاسمی فرزند محمود
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  33/13متر
مربع مجزا شده از پالک  5652واقع در قطعه 2
بخش  18فارس الر.
 --5669/14آقای محمدحسین نصر فرزند محمد
اسماعیل نسبت به  3دانگ مشاع از ششدانگ وآقای
مهرداد نصر فرزند محمد اسماعیل نسبت به  3دانگ
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به
مساحت  438/3متر مربع مجزا شده از پالک 5669
واقع در قطعه  2بخش  18فارس الرشهر جدید.
 -5680/5آقای حسینعلی سپندآسا فرزند لطف اله
ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت 14/7
متر مربع مجزا شده از پالک  5680واقع در قطعه 2
بخش  18فارس الر.
-7007/1محمد حسن مصدق و شرکاء به سهام
معین ،ششدانگ بیست و چهار حفره اشجار گز واقع
در قطعه  2بخش  18فارس -شهر الر
 -7008/1محمد حسین فرصت  ،ششدانگ یک
قطعه زمین و چاه مخروبه درآن با کافه ملحقات و
منضمات واقع در قطعه دو بخش  18فارس شهر الر
 -1-15866خانم معصومه قطبا فرزند آقا سلطان
نسبت به  982/745سهم مشاع -2.خانم ماه گل
قطبا فرزند آقا سلطان نسبت به  982/745سهم
مشاع -3.خانم معظم قطبا فرزند آقا سلطان نسبت
به  982/745سهم مشاع -4 .خانم بمان قطبا فرزند
آقا سلطان نسبت به  982/745سهم مشاع-5.
خانم گل افشان قطبا فرزند آقا سلطان نسبت به
 982/745سهم مشاع -6.خانم آمنه قطبا فرزند
آقا سلطان نسبت به  982/745سهم مشاع-7.آقای
عبدالرضاقطبا فرزند سلطان نسبت به 1965/491
سهم مشاع -8.آقای غالم رضا قطبا فرزند سلطان
نسبت به  1965/491سهم مشاع -9.خانم گوهر

قطبا فرزند عبدالرحیم نسبت به  428/923سهم
مشاع -10.خانم فاطمه مهتابی فرزند عبدالحسین
نسبت به  828/676سهم مشاع  -11.خانم عاطفه
قطبا فرزند احمد نسبت به  788/071سهم
مشاع-12.خانم کوثر قطبا فرزند احمد نسبت به
 788/071سهم مشاع  -13.خانم فرحناز قطبا فرزند
احمد نسبت به  3519/722سهم مشاع -14.خانم
قدریه قطبا فرزند احمد نسبت به  321/692سهم
مشاع -15.عبدالحمید قطبا فرزند احمد نسبت به
 1576/144سهم مشاع -16.کرامت اله قطبا فرزند
احمد نسبت به  1576/144سهم مشاع -17.خانم
مرضیه قطبا فرزند محمد نسبت به  818/954سهم
مشاع -18.خانم مریم قطبا فرزند محمد نسبت به
 818/954سهم مشاع -19.سعادت قطبا فرزند
محمد نسبت به  1637/909سهم مشاع-20.
منصور قطبا فرزند محمد نسبت به 1637/909
سهم مشاع-21.عبدالعزیز قطبا فرزند محمد نسبت
به  1637/909سهم مشاع -22.ناصر قطبافرزند
محمد نسبت به  1637/909سهم مشاع -23.عبداله
قطبافرزند محمد نسبت به  1637/909سهم
مشاع -24.خانم راضیه قطبافرزند ماشاله نسبت
به  1091/939سهم مشاع -25.خانم فاطمه گل
قطبا فرزند ماشاله نسبت به  1091/939سهم
مشاع -26.خانم فاطمه قطبا فرزند ماشاله نسبت
به  1091/939سهم مشاع-27.غالمعلی قطبافرزند
ماشاله نسبت به  2183/879سهم مشاع-28.
منصورقطبا فرزند ماشاله نسبت به 2183/879
سهم مشاع -29.حسن علی قطبا فرزند ماشاله
نسبت به  2183/879سهم مشاع -30.خانم رقیه
جمالی فرزند آقا بمان نسبت به  1228/432سهم
مشاع-31.خانم طیبه قطبا فرزند محمود نسبت به
 537/439سهم مشاع -32.خانم سامعه قطبا فرزند
محمود نسبت به  537/439سهم مشاع -33.خانم
فوزیه قطبا فرزند محمود نسبت به  537/439سهم
مشاع-34.خانم مریم قطبا فرزند محمود نسبت به
 537/439سهم مشاع -35.خانم عذرا قطبا فرزند
محمود نسبت به  537/439سهم مشاع -36.خانم
فاطمه گل قطبا فرزند محمود نسبت به 537/439
سهم مشاع -37.یونس قطبا فرزند محمود نسبت
به  1074/878سهم مشاع -38.کاوس قطبا فرزند
محمود نسبت به  1074/878سهم مشاع-39.
یوسف قطبا فرزند محمود نسبت به 1074/878
سهم مشاع -40.یعقوب قطبا فرزند محمود
نسبت به  1074/878سهم مشاع-41.حسن قطبا
فرزند محمود نسبت به  1074/878سهم مشاع
از 49317/29سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین
زراعی بانضمام چاه آب قدیمی و اشجار گز با تمامی
متعلقات و منضمات به مساحت  49134/29متر
مربع تحت پالک  15866واقع در قطعه  2بخش 18
فارس صحرای خور.
تاریخ بازدید1399/02/08
***
قطعه 3
-7199احمدرحیم زاده وشرکاءبه سهام
معین،ششدانگ یک قطعه نخلستان غیر محصور
مشهور به سه اصله قطب الدین واقع در قطعه 3
بخش  18فارس الر -خور
 -7203احمدرحیم زاده وشرکاءبه سهام
معین،ششدانگ یک قطعه نخلستان غیر محصور
مشهور به هجده اصله قطب الدین واقع در قطعه 3
بخش  18فارس الر -خور
 -7205احمدرحیم زاده وشرکاءبه سهام
معین،ششدانگ یک قطعه نخلستان نو بنیاد مشهور
به دوازده اصله غیر محصور (قطب الدین)واقع در
قطعه  3بخش  18فارس الر -خور
 -7206احمدرحیم زاده وشرکاءبه سهام
معین،ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی مشهور به
پنج منی شش رست واقع در قطعه  3بخش 18
فارس الر -خور
 -7209احمدرحیم زاده وشرکاءبه سهام
معین،ششدانگ یک قطعه زمین بائرمشهور به پزآب
دومنی قطب الدین واقع در قطعه  3بخش 18
فارس الر -خور
 -7458احمدرحیم زاده وشرکاءبه سهام
معین،ششدانگ یک قطعه زمین مشجر گز مشهور
به بیست و پنج منی گنجشک دان واقع در قطعه 3
بخش  18فارس الر -خور

-7459احمدرحیم زاده وشرکاءبه سهام
معین،ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی مشهور به
داوزده منی کنجشک دان با اشجار گز مشتمل بر 36
بته گز واقع در قطعه  3بخش  18فارس الر -خور
 -7462احمدرحیم زاده وشرکاءبه سهام
معین،ششدانگ یک قطعه زمین مشجر گز مشهور
به پنج منی قلندری واقع در قطعه  3بخش 18
فارس الر -خور
7500و- 7501احمد آهیخته فرزند مرتضی و
شرکاء  ،ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی واقع در
قطعه  3بخش  18فارس صحرای پدز
تاریخ بازدید1399/02/09
***
قطعه4
-9292آقای علی محبی فرزند ابراهیم ششدانگ یک
باب خانه به مساحت  251/5متر مربع واقع در قطعه
 4بخش  18فارس اوز.
-9533آقای منصور وحدانی فرزند محمدو میثم
وحدانی فرند محمدهرکدام نسبت به سه دانگ از
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 25/6متر مربع
واقع در قطعه  4بخش  18فارس اوز .
-9797/3خانم سکینه صادقیان فرزند علی
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  149/26متر مربع
مجزا شده از پالک  9797واقع در قطعه  4بخش
 18فارس اوز.
-9872/79اداره اوقاف و امور خیریه اوزبعنوان
تولیت بروقف تابع دولت دولت جمهوری اسالمی
ایران ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت
 21/87متر مربع مجزا شده از پالک  9872واقع در
قطعه  4بخش  18فارس اوز.
-9872/80اداره اوقاف و امور خیریه اوزبعنوان
تولیت بروقف تابع دولت دولت جمهوری اسالمی
ایران ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت
 21/90متر مربع مجزا شده از پالک  9872واقع در
قطعه  4بخش  18فارس اوز .
-9872/81اداره اوقاف و امور خیریه اوزبعنوان
تولیت بروقف تابع دولت دولت جمهوری اسالمی
ایران ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت
 22/50متر مربع مجزا شده از پالک  9872واقع در
قطعه  4بخش  18فارس اوز.
تاریخ باز دید1399/02/10
..........:::::::::::::::..........
 -9872/82اداره اوقاف و امور خیریه اوزبعنوان
تولیت بروقف تابع دولت دولت جمهوری اسالمی
ایران ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت
 21/65متر مربع مجزا شده از پالک  9872واقع در
قطعه  4بخش  18فارس اوز.
 -9872/83اداره اوقاف و امور خیریه اوزبعنوان
تولیت بروقف تابع دولت دولت جمهوری اسالمی
ایران ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت
 24/50متر مربع مجزا شده از پالک  9872واقع در
قطعه  4بخش  18فارس اوز.
 -9872/84اداره اوقاف و امور خیریه اوزبعنوان
تولیت بروقف تابع دولت دولت جمهوری اسالمی
ایران ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت
 24/66متر مربع مجزا شده از پالک  9872واقع در
قطعه  4بخش  18فارس اوز.
 -9872/85اداره اوقاف و امور خیریه اوزبعنوان
تولیت بروقف تابع دولت دولت جمهوری اسالمی
ایران ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت
 28/57متر مربع مجزا شده از پالک  9872واقع در
قطعه  4بخش  18فارس اوز.
 -9872/86اداره اوقاف و امور خیریه اوزبعنوان
تولیت بروقف تابع دولت دولت جمهوری اسالمی
ایران ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت
 170/10متر مربع مجزا شده از پالک  9872واقع
در قطعه  4بخش  18فارس اوز.
 -9872/87اداره اوقاف و امور خیریه اوزبعنوان
تولیت بروقف تابع دولت دولت جمهوری اسالمی
ایران ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت
 347/10متر مربع مجزا شده از پالک  9872واقع
در قطعه  4بخش  18فارس اوز.
تاریخ بازدید1399/02/11
..........:::::::::::::::..........
 -9872/88اداره اوقاف و امور خیریه اوزبعنوان
تولیت بروقف تابع دولت دولت جمهوری اسالمی
ایران ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت

 431/20متر مربع مجزا شده از پالک  9872واقع
در قطعه  4بخش  18فارس اوز.
-10810/59شهرداری اوز به شماره شناسنامه ملی
 14002088994تابع دولت جمهوری اسالمی ایران
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 5231/30
مترمربع مجزا شده از پالک  10810واقع در قطعه
 4بخش  18فارس اوز .
-10810/60شهرداری اوز به شماره شناسنامه ملی
 14002088994تابع دولت جمهوری اسالمی ایران
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1454/30
متر مربع مجزا شده از پالک  10810واقع در قطعه
 4بخش  18فارس اوز.
-10810/61شهرداری اوز به شماره شناسنامه ملی
 14002088994تابع دولت جمهوری اسالمی ایران
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 4757/10
متر مربع مجزا شده از پالک  10810واقع در قطعه
 4بخش  18فارس اوز.
-10810/62شهرداری اوز به شماره شناسنامه ملی
 14002088994تابع دولت جمهوری اسالمی ایران
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  5700/60متر
مربع مجزا شده از پالک  10810واقع در قطعه 4
بخش  18فارس اوز.
-10813/45آقای اسداله واحدی فرزند عباسعلی
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  215/32متر
مربع مجزاشده از پالک  10813واقع در قطعه 4
بخش  18فارس اوز .
 -10172/89شهرداری اوز به شماره شناسنامه ملی
 14002088994تابع دولت جمهوری اسالمی ایران
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  6489/47متر
مربع مجزا شده از پالک  10172واقع در قطعه 4
بخش  18فارس اوز.
تاریخ بازدید1399/02/13
..........:::::::::::::::..........
 -10172/90شهرداری اوز به شماره شناسنامه ملی
 14002088994تابع دولت جمهوری اسالمی ایران
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2384/81
متر مربع مجزا شده از پالک  10172واقع در قطعه
 4بخش  18فارس اوز.
 -10172/91شهرداری اوز به شماره شناسنامه ملی
 14002088994تابع دولت جمهوری اسالمی ایران
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  350متر مربع
مجزا شده از پالک  10172واقع در قطعه  4بخش
 18فارس اوز.
 -10172/92شهرداری اوز به شماره شناسنامه ملی
 14002088994تابع دولت جمهو ری اسالمی
ایران ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 350
متر مربع مجزا شده از پالک  10172واقع در قطعه
 4بخش  18فارس اوز.
 -10172/93شهرداری اوز به شماره شناسنامه ملی
 14002088994تابع دولت جمهوری سالمی ایران
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  350متر مربع
مجزا شده از پالک  10172واقع در قطعه  4بخش
 18فارس اوز.
 -10172/94شهرداری اوز به شماره شناسنامه ملی
 14002088994تابع دولت جمهوری اسالمی ایران
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  350متر مربع
مجزا شده از پالک  10172واقع در قطعه  4بخش
 18فارس اوز.
 -10172/95شهرداری اوز به شماره شناسنامه ملی
 14002088994تابع دولت جمهوری اسالمی ایران
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  350متر مربع
مجزا شده از پالک  10172واقع در قطعه  4بخش
 18فارس اوز.
 -10172/96شهرداری اوز به شماره شناسنامه ملی
 14002088994تابع دولت جمهوری اسالمی ایران
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  350متر مربع
مجزا شده از پالک  10172واقع در قطعه  4بخش
 18فارس اوز.
تاریخ بازدید1399/02/14
..........:::::::::::::::..........
 -10172/97شهرداری اوز به شماره شناسنامه ملی
 14002088994تابع دولت جمهوری اسالمی ایران
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  350متر مربع
مجزا شده از پالک  10172واقع در قطعه  4بخش
 18فارس اوز .
 -10172/98شهرداری اوز به شماره شناسنامه ملی
 14002088994تابع دولت جمهوری اسالمی ایران

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  350متر مربع
مجزا شده از پالک  10172واقع در قطعه  4بخش
 18فارس اوز .
 -10172/99شهرداری اوز به شماره شناسنامه ملی
 14002088994تابع دولت جمهوری اسالمی ایران
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  350متر مربع
مجزا شده از پالک  10172واقع در قطعه  4بخش
 18فارس اوز.
 -10172/100شهرداری اوز به شماره شناسنامه
ملی  14002088994تابع دولت جمهوری اسالمی
ایران ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 342/64
متر مربع مجزا شده از پالک  10172واقع در قطعه
 4بخش  18فارس اوز.
 -10172/101شهرداری اوز به شماره شناسنامه
ملی  14002088994تابع دولت جمهوری اسالمی
ایران ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 214/30
متر مربع مجزا شده از پالک  10172واقع در قطعه
 4بخش  18فارس اوز.
 -10172/102شهرداری اوز به شماره شناسنامه
ملی  14002088994تابع دولت جمهوری اسالمی
ایران ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 420
متر مربع مجزا شده از پالک  10172واقع در قطعه
 4بخش  18فارس اوز .
 -10172/103شهرداری اوز به شماره شناسنامه
ملی  14002088994تابع دولت جمهوری اسالمی
ایران ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 292/50
متر مربع مجزا شده از پالک  10172واقع در قطعه
 4بخش  18فارس اوز.
تاریخ بازدید1399/02/15
..........:::::::::::::::..........
 -10172/104شهرداری اوز به شماره شناسنامه
ملی  14002088994تابع دولت جمهوری اسالمی
ایران ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 297/50
متر مربع مجزا شده از پالک  10172واقع در قطعه
 4بخش  18فارس اوز
 -10172/105شهرداری اوز به شماره شناسنامه
ملی  14002088994تابع دولت جمهوری اسالمی
ایران ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 332/50
متر مربع مجزا شده از پالک  10172واقع در قطعه
 4بخش  18فارس اوز.
 -10172/106شهرداری اوز به شماره شناسنامه
ملی  14002088994تابع دولت جمهوری اسالمی
ایران ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 409/50
متر مربع مجزا شده از پالک  10172واقع در قطعه
 4بخش  18فارس اوز.
 -14713/124شهرداری اوز به شماره شناسنامه
ملی  14002088994تابع دولت جمهوری
اسالمی ایران ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 24492/49متر مربع مجزا شده از پالک 14713
واقع در قطعه  4بخش  18فارس اوز.
-14496/1آقای عبدالرحیم محبی فرزند محمود
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  429/14مجزا
شده از پالک  14496واقع در قطعه  4بخش 18
فارس اوز.
 -15858خانم مهناز نیک پور فرزند زین العابدین
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  219/22واقع در
قطعه  4بخش  18فارس اوز.
تاریخ بازدید1399/02/16
..........:::::::::::::::..........
بدینوسیله مراتب جهت اطالع صاحبان امالک و
مجاورین اعالم میدارد چنانچه نسبت به حدود و
حقوق ارتفاقی واخواهی دارند میتوانند واخواهی خود
را طبق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه
تحدیدی تا  30روز کتبا و مستقیما به اداره ثبت اسناد
و امالک الرستان تسلیم نماید و همچنین معترض
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تقدیم اعتراض به اداره
ثبت بایستی دادخواست خود را به مراجع قضایی
تسلیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره
ثبت ارائه نماید .در غیر این صورت مالک یا قائم مقام
قانونی ثبت با مراجعه به دادگاه و دریافت گواهی عدم
دادخواست از طرف معترض میتواند نسبت به ادامه
عملیات ثبتی اقدام نماید .
تاریخ انتشار1398/12/28 :
م الف 15336 :
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پیشنهادهای سرگرم کننده کودکان در خانه

این روزها با درگیر شدن مردم عزیز کشورمان
با ویروس کرونا و خانهنشینی ،کودکان بیش
از مواقع دیگر نیازمند عشق و محبت و توجه
والدینشان هستند.
پس سعی کنید کج خلقیها ،گوشهگیریها
و آشفتهحالی آنها را که ناشی از استرس و
اضطرابی است که این روزها ناخواسته تجربه
میکنند را جدی بگیرید تا انشاءاهلل این بحران
را با سالمت روان طی کنند.
 .1ساخت کاردستی

انجام کارهای هنری و ساخت کاردستی برای
ساعتها میتواند بچهها را مشغول نگه دارد.
از سادهترین فعالیتها شروع کنید مث ً
ال برای
بچههای کوچکتر نقاشی بکشید و از آنها
بخواهید تا قسمتهایی از نقاشی را رنگ آمیزی
کرده و در بعضی از قسمتها از پولک و خرده
کامواهای رنگارنگ استفاده کنند.
برای بچههای بزرگتر هم ساخت کاردستی با
وسایل دورریختنی و یا ساخت اوریگامی بهترین
گزینه است چون نیاز به مواد اولیه آنچنانی
ندارد که برای تهیه آن مجبور باشید منزل را
ترک کنید.
 .2گوش دادن به کتاب صوتی

با گوش دادن به کتابهای صوتی بچهها قبل از
خواندن کتاب با هنر قصهگویی آشنا میشوند.
گوش دادن به کتابهای صوتی برای بچهها که
عاشق شنیدن قصه هستند بسیار لذتبخش
است .کتابهای صوتی زیادی هست که با
جستجو در اینترنت میتوانید به آنها دسترسی
پیدا کنید .همچنین میتوانید در پادکستهای
کودکان هم جستجو کنید.
 .3خواندن کتاب

اگر چه خواندن کتاب برای بچههای کوچکتر
از  8سال مشکل است و ممکن است نتوانند
بخوانند اما با این حال کتابهای بسیاری
هستند که فقط با استفاده از تصایر داستان را
روایت میکنند و کودکان را در هر سنی که
باشند جذب خود میکنند این شروع خوبی
برای مهارت خواندن در کودکان است.
اگر به این کتابها دسترسی ندارید میتوانید
خودتان نقاشی بکشید و از بچهها بخواهید برای
نقاشی شما داستانسازی کنند.
بچههای بزرگتر را هم تشویق به کتابخوانی
کنید .در تمام خانهها چند کتاب برای مطالعه
پیدا میشود ،بنابراین کتابی متناسب با سن
و سال کودکان انتخاب و برای مطالعه در
اختیارشان قرار دهید.
شاید شرایط پیش آمده بهترین زمان برای
شروع کتابخوان کردن کودکان باشد.
 .4بازی های آموزشی رایانهای

اگر فرزندتان به تبلت یا لپ تاپ دسترسی
دارد با در نظر گرفتن محدودیت زمانی ،آنها
را تشویق به بازیهای رایانهای آموزشی کنید،
البته بازیهایی را انتخاب کنید که عالوه بر
جنبه آموزشی سرگرمکننده هم باشند.
بچهها با بازی از کسالت و بی حوصلگی رها شده
و سرگرم میشوند ،فقط حواستان باشد که زمان
زیادی نباید برای این کار در نظر گرفته شود.
 .5آشپزی کردن

کدام کودک است که بازی با وسایل آشپزخانه
را دوست نداشته باشد؟ تقریباً تمام بچهها از
آشپزی و بازی با وسایل آشپزخانه لذت میبرند.
با توجه به سن فرزندتان با آنها به آشپزی
کردن بپردازید.

برای بچههای کوچکتر پیمانه کردن و اندازه
گیری را در نظر بگیرید و با در اختیار قرار دادن
پیمانه از آنها بخواهید تا حبوبات و برنج و یا
ماکارونیها را اندازه گیری کنند،
این تجربهای لذتبخش برای آنها خواهد
بود .برای بچههای بزرگتر هم پخت کیک و یا
شیرینی پزی و درست کردن ژلههای رنگانگ
مناسب است.
 .6باغبانی کردن

یکی از سادهترین راهها برای آموزش طبیعت
و چرخه زندگی به کودکان کاشت بذر است.
مقداری خاک ،گلدان و تعدادی بذر در اختیار
فرزندتان قرار دهید و طریقه کاشت را به او
آموزش دهید.
همچنین با توجه به نزدیک شدن ایام عید نوروز
و شروع سال نو بسیاری از خانوادهها خود به
سبز کردن سبزه برای سفره هفت سین اقدام
میکنند.
فرصت خوبی است تا شما هم به همراه کودکتان
برای هفت سین سبزه بگذارید.

نکات بهداشتی که برای پیشگیری از ابتال
به کرونا ویروس جدید در هنگام خرید باید
رعایت شوند ،به شرح زیر است:
 به غیر از موارد ضروری وارد مراکز خرید وفروشگاهها نشوید.
 تا پایان خرید دستکش خود را در دستداشته باشید و بالفاصله پس از خارج شدن
از فروشگاه آن را در یک پوشش پالستیکی
انداخته و مجددا استفاده نکنید.
 هنگام درآوردن دستکش از عدم تماسدستهای خود با قسمتهای رویی دستکش
مطمئن شوید.
 در صورت داشتن تب و سرفه حتما ازماسکدرمکانهای عمومی استفاده کنید.
 از بردن کودکان به مراکز خرید جداخودداری کنید.
 از خرید بستنی و مواد غذایی باز برایکودکان خود در مراکز خرید ،امتناع کنید.
 در اولین فرصت ممکن بعد از اتمام خریددست خود را حداقل  ۴۰ثانیه با آب و صابون
بشویید.
 از دست زدن به پله برقی در فروشگاههااکیدا خودداری کنید.
 در صورت استفاده از آسانسور در مراکزخرید برای فشار دادن دکمههای آسانسور از
دستمال کاغذی استفاده و سپس بدون تماس
دستتان با آن قسمت دستمال  ،آن را به
سطل آشغال بیندازید.

 استفاده از وسایل بازی تعبیه شده درفروشگاهها برای کودکان مطلقا انجام نشود.
 برای پرداخت وجه ،از دریافت کننده وجهبخواهید اجازه دهد خودتان کارت را در
دستگاه کارتخوان بکشید و آنها نیز خودشان
مبلغ و رمز کارت را وارد کنند.
 کارت عابر بانکی را که استفاده کردید،در یک دستمال کاغذی بپیچید و سپس
در جیبتان بگذارید تا در اولین فرصت آن
را ضدعفونی کرده و سپس در کیفتان قرار
دهید.
 هرگز به مکانهای فروش حیوانات زندهمراجعه نکنید.
توجه داشته باشید که سطوح سخت مانندموبایل ،دکمه آسانسور ،کلید و سایر سطوح
سخت از سطوح نرمی مانند لباس آلودهتر
هستند .بنابراین توجه داشته باشیم زمانی که
برای خرید به بیرون از خانه رفتیم ،موبایل،
کلید ،کارت و سوییچ را ضدعفونی کنیم.
صورت و دستمان را ترجیحا تا آرنج بشوییم.آب و شویندههای رایج دست را تا  ۲۰الی ۳۰
ثانیه استفاده کنید و مطمئن باشید که دیگر
اثری از ویروس کرونا نیست.
برای شستشوی لوازمی که از بیرونخریدهایم ،اسکاچ جداگانه داشته باشیم .توجه
داشته باشیم که احتمال آلودگی خریدهای ما
از مبدا ،تا بارگیری و توزیع و هنگام خرید،
باالست و با این اقدامات سالمت خود را در

 .8خانه تکانی

 .9ورزش کردن

کودکان خود را وادار به تحرک کنید اجازه
ندهید که از صبح تا شب بی حرکت جلوی
تلویزیون نشسته و کارتون تماشا کنند.
از طریق بازیهای مختلف بچهها را به فعالیت
وادار کنید مث ً
ال از بازی قایم باشک که از
بازیهای مورد عالقه تمام بچههاست شروع
کنید ،یا لی لی کشیده و با بچهها بازی کنید.
بازی دارت هم برای باال بردن تمرکز کودکان
مناسب است یا فوتبال داخل سالن برای اینکار
از توپهای سبک و پارچهای استفاده کنید.
انجام حرکات ژیمناستیک و هر حرکت ورزشی
دیگری که کودکتان را وادار به تحرک و
فعالیت کند.
 .10آموزش مجازی از طریق شبکه آموزش

از روز  10اسفند ماه شبکه آموزش از طریق
آنتن زنده ساعاتی را به آموزش دانش آموزان
با زمان بندی مشخص اختصاص داده تا در ایام
تعطیالت دانش آموزان سراسر کشور از این
طریق روزهای تعطیل سال تحصیلی را جبران
کنند.
 .11بازیهای فکری انجام دهید

یکی سرگرمی جالب برای کودکان که اتفاقا
بزرگترها هم عاشقش هستند انجام بازیهای
فکری است .از منچ و مارپله گرفته تا شطرنج و
پانتومیم و انواع بازیهای فکری با کارت .اسم
و فامیل بازی کنید .خط و نقطه هم انتخاب
هیجانانگیزی است.

.8اگر بوی سوختن بسیار قوی باشد ،باید یک
فنجان آب بردارید و آن را با یک لیوان آب و
عصاره یک یا دو لیمو مخلوط کنید.
.9مخلوط را در کاسه مایکروفر قرار دهید و آن
را در فر بگذارید.
.10مخلوط را حداقل برای دو دقیقه حرارت
دهید و بگذارید در فر بماند تا خنک شود.
.11کاسه را قبل از خنک کردن کامل و تمیز
کردن کامل مایکروویو برندارید.
.12برای پاک کردن دیوارها ،درب و صفحه
مایکروویو از یک پارچه مرطوب استفاده کنید.
.13هرگز از پارچه ای زمخت یا هر نوع تجهیزات
سخت (چاقو یا قاشق) برای تمیز کردن قسمت
داخلی فر ،استفاده نکنید ،زیرا می تواند باعث
آسیب جدی به دستگاه شود.
.14اطمینان حاصل کنید که همه ذرات غذایی
را از فر حذف کنید تا مطمئن شوید دستگاه
عاری از بو است.

این دوره تضمین میکنیم.
خریدها را در ورودی خانه بگذارید و آنها را
به همان شکل به داخل خانه نیاورید
خریدها و ملحقاتی مانند پالستیک یا کیسه
پارچهای را آلوده در نظر بگیرید .کیسه
پالستیکی را دور بیندازید و کیسههای
پارچهای را به داخل ماشین لباسشویی و یا
تشت جهت شستن با دست انتقال دهید.
محدوده فرضی یک متری ورودی را در
نظر داشته باشید و خریدها را بیش از آن
وارد خانه نکنید .تشت یا لگنی مخصوص
خریدها داشته باشیم و به نوبت آنها را به
آشپزخانه ببریم .خریدهای خود را با اسکاچ،
مایع ظرفشویی و آب بشوییم .ویروس کرونا
به همین سادگی از بین خواهد رفت .در آخر
حتما سینک ظرفشویی را نیز به همین ترتیب
بشوییم.

هنگامی که از خرید به خانه آمدهاید ،مانتو،
کت ،کاپشن و سایر لباسهای بیرون خود را
در همان محدوده ورود خانه بگذارید و بیش
از محدوده فرضی که گفته شد ،بیشتر وارد
خانه نکنید.
با توجه به سنگین بودن این ویروس ،احتمال
آلوده بودن کف کفشهای شما وجود دارد.
بنابراین هرگز با کفش وارد خانه نشوید .این
کار میتواند برای کودکان خردسال به شدت
خطرناک باشد و در عین حال برای سایر افراد
خانواده نیز نگرانکننده باشد.
توجه داشته باشید با رعایت نکاتی که مطرح
شد ،شما میتوانید اطمینان داشته باشید که
خانه شما به دور ازویروس کرونا باقی خواهد
ماند و نگران آلودگی محصوالتی که از بیرون
میخرید ،نباشید .هدف اصلی ما ،ماندن در
خانه پاک تا کنترل این ویروس است.

با خانه تکانی به محیطزیست آسیب نرسانیم

 .7بازی با اسباب بازی

مراحل از بین بردن بوی بد مایکروفر
.1در صورت سوختن غذا در مایکروفر در و
پنجره ها را باز کنید تا بوی بد از هوا خارج
شود .الزم است بالفاصله این کار را بکنید چون
وقتی بوی سوختن به فرش و پرده آشپزخانه
برسد ،نیاز به تالش اضافی برای حذف بو دارد.
.2ذرت بوداده سوخته را به سطل آشغال خارج
از خانه بریزید زیرا اگر در خانه باقی بماند ،هنوز
احساس می کنید که فر متعفن است.
.3آن را در آشپزخانه قرار ندهید ،زیرا می تواند
به اتاق های دیگر گسترش یابد.
.4اگر بو خیلی تند نباشد ،می توانید از آب
جوش استفاده کنید.
.5یک فنجان آب بزرگ بردارید و آن را در کاسه
مخصوص مایکروفر قرار دهید.
.6کاسه را در فر قرار دهید و آن را گرم کنید.
.7فن مایکروفر بوی آن را پخش می کند و
از طریق دریچه های خروجی آن را بیرون
می کشد.

هنگام خرید این نکات را رعایت کنید
تا کرونا را به خانه نبرید

بازی با اسباب بازی برای بچهها در یک بازه
زمانی کوتاه مناسب است چون زود خسته شده
و آنها را رها میکنند.
برای این منظور خودتان دست به کار شوید و
مانند دوران کودکیتان با آنها اسم فامیل ،نقطه
بازی ،دوز ،منچ و شطرنج بازی کنید.

یکی از بهترین کارها برای مشغول نگه داشتن
کودکان سهیم کردن آنها در انجام کارهای
خانه است.
کارهای سبک مانند گردگیری ،تمیز کردن کمد
اسباببازیها و لباسها ،شستن و تمیز کردن
اسباببازیها و ...را به کودکان بسپارید تا عالوه
بر سرگرم کردن ،حس مسئولیت پذیری را نیز
در آنها افزایش دهید.

حه
ف
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فرشها را بسپاریم به کارگاهها

بهتر است کار را به کارگاههای فرششویی
بسپاریم ،چون آنها بیشتر از آب چاه برای
شستوشو استفاده میکنند یا دستکم آب
کمتری مصرف میکنند برای شستن این همه
فرش.
پاکیزگی بدون تمیزکنندههای شیمیایی هم
ممکن است شویند ه های شیمیایی همراه
پساب ها و فاضالب ها به دریاچه ها و رودخانه
ها تخلیه میشوند؛ تعادل اکوسیستمهای آبی را
به هم میریزند ،جانداران را میکشند ،آبهای
زیرزمینی را آلوده میکنند و خاک را هم .پس:
در زمان خانهتکانی به اندازه متعادل از شویندهها
استفاده کنید؛ باور کنید که هرچه بیشتر پودر
بریزید ،سطح تمیزتر نمیشود .استفاده از این
مواد را به حداقل برسانید و برای اثرکردنشان
کمی صبر داشته باشید.
میتوانید به جای شویندههای شیمیایی که
عارضه تنفسی و پوستی به همراه میآورد ،از
شویندههای سبز و ارگانیک استفاده کنید .با
دورکردن مواد سمی کم با عوارضی مثل سرفه

و سوزش گلو و خارش پوست ،خداحافظی
میکنید.
نکته مهم :استفاده از شویندههای صنعتی با
گازهایی که از آن متصاعد میشود ،آلودگی
هوای خانه را هم تشدید میکند؛ بنابراین بهتر
است کمتر از آنها استفاده کنید و در هوای آزاد
نگهشان دارید و بسیار بهتر است اگر دورشان را
کال خط بکشید.
از شویندههای طبیعی و سازگار با محیطزیست
استفاده کنید .از بزرگترهای خانواده بپرسید آنها
در گذشته از چه موادی برای تمیزکردن خانه
استفاده میکردند؟
این هم چند مثال که امتحانشان بیضرر است:
مخلوط آب و سرکه میتواند شیشه ،سرویس
بهداشتی ،حمام و کابینتها را خیلی خوب
تمیز کند ،به عالوه اینکه مثل سفیدکنندهها و
شویندههای دیگر لکهای روی لباستان نمیاندازد.
(تبصره :اگر از بوی سرکه بدتان میآید ،از
اسانسهای مورد عالقهتان در کنارش استفاده
کنید).
سرکه سفید و جوششیرین هم جایگزین خوبی

است و مثل مواد شیمیایی به آب آسیب نمیزند.
آب و آبلیمو هم برای شستن سینک ظرفشویی
ترکیب خوبی است .پوست لیموترش و پرتقال
هم به آن اضافه کنید و نتیجه را ببینید.
جوششیرین و سرکه سفید اگر  ١٠دقیقه توی
سینگ بماند ،یک سینک تمیز تحویلتان میدهد.
حتی میتوانید خودتان خوشبوکننده مخصوصی
بسازید که نسبت به خوشبو کنند ه های شیمیایی
حساسیت کمتری ایجاد میکند .با ترکیبکردن
یکی از این مواد با آب گرمی که روی گاز است:
یک برش لیمو ترش با رزماری و وانیل یا یک
برش لیمو ترش با آویشن .برای انتخاب عطر
مورد نظرتان به حساسیتها و عالقهمندیتان
دقت کنید.
واقعا الزم است که همه چیز را دور بریزیم؟

وسایل قابل تعمیر را به کاردان بسپاریم تا دوباره
قابل استفاده شوند و اگر نه ،جدا از زبالههایتر و
خشک ،دور بریزیم.
لباسهایمان چطور؟ اگر هنوز قابل استفادهاند،
پس دورشان نریزیم و توی خانه ترمیمشان کنیم
و کمتر لباس بخریم .اگر هم زیادی کهنهاند،
پس میتوانند دستمال خوبی برای پاک کردن
گردوخاکهای خانه باشند.
المپهای قدیمیمان اگر سوخته یا نه ،با المپهای
کممصرف عوض کنیم؛ به نفع ما و همه.
آشغالهای دوستنداشتنی
پسماند خانه را مدیریت کنید .این اصل را البته
همیشه باید در نظر داشته باشیم ،اما دم عید که
دورریختنیها بیشتر است ،بیشتر.
کمتر زباله تولید کنیم.

زبالهها را از هم سوا کنیم؛ ترها یک جا و خشکها

آگهي فقدان سند مالكيت بخش  18فارس

خانم جهانتاب مهدوينيا با تسليم دو برگ استشهاديه كه در دفتر اسناد رسمي شماره  34الر تنظيم گرديده است
مدعي است كه تعداد يك جلد سند مالكيت مربوط به سه بيست و دوم دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين زراعتي
و چاه آب پالك  13939/2و  13937/3و  14597واقع در بخش  18كه ذيل ثبت  30927صفحه  58دفتر 228
امالك بنام نامبرده ثبت و سند مالكيت به شماره چاپي  310058الف  85صادر و به موجب سند  -دفتر  -معالواسطه
به  -منتقل شده و به موجب سند شماره  -دفترخانه  -نزد  -در رهن است به علت سهلانگاري مفقود گرديده است
و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده است .مراتب طبق ماده  120اصالحي آئيننامه قانون ثبت آگهي ميشود
كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معاملهاي كرده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد تا ده روز پس
از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله ،تسليم نمايد
و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسيده و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را
طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد.
تاريخ انتشار98/12/28:
م/الف800/
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالک الرستان
آگهي فقدان سند مالكيت بخش  18فارس

خانم حبيبه مهرباني الري با تسليم دو برگ استشهاديه كه در دفتر اسناد رسمي شماره  34الر تنظيم گرديده است
مدعي است كه تعداد يك جلد سند مالكيت مربوط به نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين زراعتي پالك
 13939/2و  13937/3و  14597واقع در بخش  18فارس الر كه ذيل ثبت  30920صفحه  37دفتر  228امالك
بنام نامبرده ثبت و سند مالكيت به شماره چاپي  310065الف  85صادر و به موجب سند  -دفتر  -معالواسطه
به  -منتقل شده و به موجب سند شماره  -دفترخانه  -نزد  -در رهن است به علت سهلانگاري مفقود گرديده است
و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده است .مراتب طبق ماده  120اصالحي آئيننامه قانون ثبت آگهي ميشود
كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معاملهاي كرده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد تا ده روز پس
از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله ،تسليم نمايد
و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسيده و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را
طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد.
تاريخ انتشار98/12/28:
م/الف811/
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالک الرستان
آگهی تحدید حدود اختصاصي
نظر به اینکه عملیات تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمين ديمكار در خنج به شماره پالک  13389مشهور به
بستان كمالي واقع در بخش  18فارس قطعه  6شهرستان خنج ،در مالكيت اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان خنج
استقرار يافته ،تحديد حدود به علت مشخص نبودن ملك به عمل نيامده است و موقوفه ابونجمي تقاضاي تحديد حدود
اختصاصي نموده است لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده  14قانون ثبت دعوت ميگردد كه در ساعت  8صبح
روز دوشنبه تاريخ  1399/1/24در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين ثبت به حدود و حقوق
ارتفاقي باستناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به مدت  30روز پذيرفته خواهد شد
كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم و رسيد 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 98/12/28 :
م/الف364/
عبداله جهانپور عمله  -رئيس اداره ثبت اسنادوامالک خنج

یک جا .زبالههای آشپزخانه قابل بازیافت است.
باتریها و المپهای فلورسنت شکسته را از
آشغالها جدا کنیم.
ما سلطان استفاده از داروییم و دم عید که
میشود ،یاد داروهای تاریخ مصرف گذشتهمان
میافتیم .این مسأله واقعا مهم است :پسماند
دارویی جزو پسماندهای خطرناک و خاص است
و اگر به فکرتان رسیده که میتوانید بخشی از
زبالهها را دفع کنید ،یادتان باشد که این کار آب
و خاک را آلوده میکند .پس این زبالهها را هم
جدا کنید.
یک هشدار تکراری :کمتر زباله تولید کنیم.
این اصل را میتوانیم وقت خرید پایان سال با
خودمان تکرار و کمتر از کیسههای پالستیکی
استفاده کنیم.
هدردادن آب ،ممنوع!

برای شستوشوی فرش و مبل و پرده و باقی
لوازم خانه در یک خانهتکانی سبز ،باید حواسمان
به محدودیت منابع آبی کشورمان باشد .میتوانیم
جنسهای مشابه را با هم بشوییم تا آب کمتری
هم مصرف شود .از تنظیمات کم مصرف
لباسشویی خانه هم میتوانیم کمک بگیریم.
خانهتکانی وقت سرویس و تعمیر شیرهای خراب
است؛ این کار هم البته در جهت بهبود خانهتکانی
محیطزیستی است و بهتر است که در فهرست
کارهای الزم جایش دهیم .اصل مطلب از این قرار
است :برویم سراغ شیرهایی که چکه میکنند و
لولههایی که نشت کرده؛ وقت تعمیرشان رسیده.
با این کار تا حدودی جلوی هدررفتن آب سالم و
تبدیلش به فاضالب را میگیریم.

آگهي درخواست گواهي حصر وراثت

آقای بهمن پازني كوهكي فرزند حسين به شرح درخواستي كه به این شورا
ثبت گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان مرحوم حسين پازني كوهكي فرزند رضاقلي به شماره ملي 2471328768
صادره از ح جهرم در تاریخ  1397/3/20بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم
منحصر است به
-1بهمن پازني كوهكي فرزند حسين ك م  2500042855ت ت 1368/1/1
صادره از ح  3الرستان
 -2بهرام پازني كوهكي فرزند حسين ك م  2500269558ت ت 1370/11/1
صادره از ح  3الرستان
-3سميه پازني كوهكي فرزند حسين ك م  6710020452ت ت 1375/8/1
صادره از ح  3الرستان
-4سميرا پازني كوهكي فرزند حسين ك م  6710032744ت ت 1378/1/1
صادره از ح  3الرستان فرزندان متوفي
-5زرگل زغالي كوهكي فرزند حسين ك م  2470346231ت ت 1345/4/12
صادره از ح  3الرستان همسر متوفي والغير...
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
انتشار اگهی ظرف یک ماه به اين شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه اول جويم  -امين حشمتي
م/الف815/
آگهي فقدان سند مالكيت بخش  18فارس

خانم بتول مهدوينيا با تسليم دو برگ استشهاديه كه در دفتر اسناد رسمي شماره
 34الر تنظيم گرديده است مدعي است كه تعداد يك جلد سند مالكيت مربوط به سه
بيست و دوم دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين زراعتي و چاه آب پالك 13939/2
و  13937/3و  14597واقع در بخش  18فارس الر كه ذيل ثبت  30926صفحه 55
دفتر  228امالك بنام نامبرده ثبت و سند مالكيت به شماره چاپي  310059الف 85
صادر و به موجب سند  -دفتر  -معالواسطه به  -منتقل شده و به موجب سند شماره
 دفترخانه  -نزد  -در رهن است به علت سهلانگاري مفقود گرديده است و نامبردهتقاضاي صدور سند المثني نموده است .مراتب طبق ماده  120اصالحي آئيننامه قانون
ثبت آگهي ميشود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معاملهاي كرده و يا مدعي
وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد تا ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله ،تسليم نمايد و اگر ظرف
مدت مقرر اعتراضي نرسيده و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند
مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد.
تاريخ انتشار98/12/28:
م/الف812/
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و امالک الرستان
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باید که به گشت! دسته ای ُگل بدهم
توضیح به مامور ِ سر ُپل بدهم
از بس که به دست و صورتم ژل زده ام
مجبور شدم که تست اللک بدهم!
جواد فرج پور

زنگ انشاء

از کودکی دنبال یک مضمون زیباییم
دنبال موضوعی برای زنگ انشاییم
عمری است ما دنبال یک درد دل ساده
دنبال تسکینی برای درد دل هاییم
حرفی میان حرف های ما گم است اناگر

می خواست دنیا را بسازد! آخرش این شد

ما ذوقمرگ آفرین پای امضاییم

پاییز پنجاه و سه ،ناظم ،ترکه های نار
ما و «دبستان حمیدی» گیر امالییم
ما مشق های ناتمام اول دیماه
دلشوره های تلخ بعد از صبح یلداییم
دست کبود از ترکه های خیس باران و
نسل نحیف عاصی از شالق سرماییم
دیروز در تنهایی خود جان به لب بودم

فردا رسید و ُنه شکم زایید درد اما

یک توپ سرگردان میان کوچه ای خاکی
ما نسل تیپ پا خورده ی افتاده از پاییم
ما نسل بازی خورده ای که باختیم از باغ
با اینهمه اما به فکر فتح لگهاییم
آژانس ،من ،آقای ناظم ،باورش سخت است
از کودکی ما عاشق پایان دعواییم
از علم و ثروت بهتری می خواستیم ،افسوس
حاال نه او دارا ،نه ما آنقدر داناییم
در شهر می گردیم دنبال نشانی دور

شعر و من و تنهایی من هر سه تنهاییم

حاال من و او بهترین موضوع انشاییم

او هم کمی جا خورد وقتی دید اینجاییم

محمدحسین بهرامیان

آژانس آمد پشت در ،یکهو تنم لرزید

تن ُدرستى بهتر از پول است قدرى فكر كن

چشم انتظار این چنین حالی و حاالییم

ما گربه های بی وطن دنیا نمی آییم

آنی گذشت اناگر و ما اما همان ماییم

ِ
ِ
باويروس پول
دست خالى جنگ ممكن نيست

ما هم به روی خود نیاوردیم که سی سال

یک الل پنهان الی اوراق الفباییم

از خاله بازی های پای حوض تا امروز

خواب ها ديدى براى ملك و ما َلت ُمشترى
ِ
ِ
كابوس پول
كارمند بانك سهمش مي شود
ِ
كارمند بانك چون رزمنده ى بي سنگر است

ما هم به روی خود نیاوردیم که ماییم

در گوشمان می خواند که ما نسل فرداییم

خط می خورد هر لحظه مشق دیشب و دیروز

ِ
پابوس پول
اى كه هستى صبح تا شب عاشق و
ِ
اقيانوس پول
غرق كردى كارمندان را در

آقای ناظم بود شاید واقعا نشناخت

ِ
مأنوس پول
اى كه دور از زندگى هستى شدى

آمدت را هموطن
گر كُ نى كمرنگ رفت و َ
ِ
ِ
محبوس پول
كارمند بانك كمتر مي شود
رنگ پول و َز ِ
ِ
ِ
نگ پول
جنگ پول و
خسته ايم از

ِ
ناقوس پول
از صدا اى كاش مي ُافتاد اين
ِ
ِ
سرگردان آلوده است در بازار ها
چرك
ِ
ِ
ِ
نامحسوس پول
ويروس
قاتل جانهاست اين
ِ
جان كارمندان را گرفت و باز هم
پول

ِ
گر ِم ِ
افسوس پول
كار خويش هستى ميخورى

عبدالرضا مفتوحى

 ...به او م يگويد پس م يخواهي از من
درخواست كني كه اجابت م يشود سهراب
م يگويد مرا يك آرزو است كه زال مهمان
من شود و به خانه من پا گذارد.
مرا آرزو در زمانه یکیست
که آن آرزو بر تو دشوار نیست
که آیی به شادی سوی خان من
چو خورشید روشن کنی جان من
زال حاال به مرتب هاي رسيد و آيين و مقررات
درباري توجه دارد و خوب م يداند كحه براي
هر مناسبتي با مملكت ديگر بايد از مركز
كسب نمايد و از دربار اجازه داشته باشد از
اين جهت برخالف ميل باطن م يگويد:
چنین داد پاسخ که این رای نیست
به خان تو اندر مرا جای نیست
نباشد بدین سام همداستان
همان شاه چون بشنود داستان
که ما م یگساریم و مستان شویم
سوی خانه بت پرستان شویم
جزان هر چه گویی تو پاسخ دهم
به دیدار تو رای فرخ نهم
با اين عذر موجه خواهش سهراب پذيرفته
نم يشود اما زال در وحي ناراضي از طرف
ديگر سرهاب از رد خواهش و رنجش خاطر
م يگردد .سهراب در خانه زن و دختري دارد
كه چون دو خورشيد خانهاش را روش كردهاند.
دو خورشید بود اندر ایوان او
چو سیندخت و رودابه ماه روی

سهراب هنگام بازگشت از ديدن زال در
شبستان خويش زن و دختر زيباي خود را
م يبيند كه به انتظار نشستهاند بديهي
است كه سيندخت زن همسر سهراب زني
هوشمند باتدبر سخنسنج و زبان آور
گذر کرد سوی شبستان خویش
همی گشت بر گرد بستان خویش
دو خورشید بود اندر ایوان او
چو سیندخت و رودابه ماه روی
سيندخت و قيافه شاد و لبخند نمكين از
شوهر م يپرسد خوب بگو امروز كجا رفتي
و چه كردي؟ بگو ببينم اين جوان پير سر
چگونه ديدي از تاج و تخت صحبت م يكند
يا از كوه و آشيانه عقاب خوي و رفتار آدمي
دارد يا از كنام مرغان؟
چه مردست این پیر سر پور سام
همی تخت یاد آیدش گر کنام
خوی مردمی هیچ دارد همی
پی نامداران سپارد همی

مهراب با كمي تحمل و خون سردي جواب
زنش را اينگونه م يدهد جواني است با
وقار و سنگين قوي پنجه و خوش قد و
قواره و با دستي گشاده و با همت هيچ
عيبي در او نيست اال اين كه موی سرش
به كلي سفيد و چون هاله دور صورت
او سرخ نامش فرا گرفته و به دلربايي او
افزون م يگردد.

دل شیر نر دارد و زور پیل
دو دستش به کردار دریای نیل
چو برگاه باشد درافشان بود
چو در جنگ باشد سرافشان بود
رخش پژمراننده ارغوان
جوان سال و بیدار و بختش جوان
به کین اندرون چون نهنگ بالست
به زین اندرون تیز چنگ اژدهاست
نشاننده خاک در کین بخون
فشاننده خنجر آبگون
از آهو همان کش سپیدست موی
بگوید سخن مردم عیب جوی
سپیدی مویش بزیبد همی
تو گویی که دلها فریبد همی
رودابه كه دختري است به سن رسيده به
اقتضاي طبع و خوي دختري.
كارها و گفت و شيندهها را زير نظر دارد
بخصوص رفت و آمد پدرش به درگاه زال و
شنيدن وصف جمال و كمال زال از زبان پدر
كنجكاو م يشود و حس زناشويي در فكر و
مغزش او را به خود مشغول م يدارد و سرانجام
به گفته فردوسي از راه شنيد دل به زال م يبندد
و هواخواهش م يشود.
با مشاهده دلدادگي اين دختر و پسر از راه
گفتار اين تفكر به ذهن متبادر م يگردد كه
فردوسي از علم روانشناسي و علم اجتماع
بهره دارد كه دارد زمينه عشق ناديده دونفر
زمينهسازي م ينمايد .استاد سخن م يداند كه
وقتي زير بناي ذهني حاصل شد باقي كارها از
پي خواهد آمد بدين لحاظ اين لطيفه و دقيقه
اخالقي را متذكر م يگردد كه م يگويد (زمردان
مكن ياد در پيش زن)در حضور زنان از مردان
ياد م يكند اما تعريف و تمجيد پدر از زال دختر
را به فكر انداخت و او هم مانند زال دلبستگي
پيدا كرد و دل از كف بداد و عالقهمند زال شد
چو بشنید رودابه آن گفتگوی
برافروخت و گلنارگون کرد روی
دلش گشت پرآتش از مهر زال
ازو دور شد خورد و آرام و هال
چو بگرفت جای خرد آرزوی
دگر شد به رای و به آیین و خوی
چه نيكو سخن گفت آن راي زن
ز مردان مكن ياد در پيش زن
دل زن همان ديو را هست جاي
ز گفتار باشند جوينده راي
باالخره اين اتفاق پيش آمد دل رودابه اسير
عشق زال م يشود و شب و روز جز ياد و خيال
و آرزوي ديدار ندارد .رودابه به پنج نفر پر سنده
(نديم) ماه پيكر دارد .چون دلش م يخواهد راز

دلش را افشا كند و از زال و عشق زال سخن
به ميان آورد پنج پرستنده را فرا م يخواند و
موضوع عالقهمند خود را به ميان م يآورد.
پر از پور سامست روشن دلم
به خواب اندر اندیشه زو نگسلم
همیشه دلم در غم مهر اوست
شب و روزم اندیشه چهر اوست
کنون این سخن را چه درمان کنید
چگویید و با من چه پیمان کنید
یکی چاره باید کنون ساختن
دل و جانم از رنج پرداختن
فردوسي با شرم و حيا ذاتي كه دارد نم يخواهد
موضوع را باز جلوه دهد اما از شيوه گفتار و
لحن كالم متوجه م يشويم كه رودابه از ندما
م يخواهد تا پيوند زناشويي با زالي را فراهم
سازند اما پرستندگان از دريافت اين خيال
شگفت زده و ناباور در مي یايند و با خود
م يگوينداين چه خيال و تصور است كه در
سر او افتاده آخر دختر كه از هند تا چين به
زيبايي همتايي ندارد و از نظر نژادي چنين
مقام و مرتبت دارد به فكر زناشويي با مرغ پر
درد باشد از اين آنان دل شكسته و ناراحت او
را تنها م يگذارند .البته ناراضي بودن دختر از
آلودگي دامن رودابه نيست بلكه علت مخالفت
و قهر و غيض اختالف نژادي البته موي سفيد
زال و پرورش او در كوه و زير نظر مادرانه سيمرغ
هم خود در اين نارضايتي مدحليت دارد و قلب
دختران را جريحه دار ساخته و به او خطاب
م يكند كه تو پيش پدر شرم و ارزويي نيست
جواني كه پدرش به دور از مهر فرزندي او را از
خود راند و در كوه رها ساخته تو م يخواهي او
را به آغوش آوري:
پرستندگان را شگفت آمد آن
که بدکاری آید ز دخت ردان
ترا خود بدیده درون شرم نیست
پدر را به نزد تو آزرم نیست
که آن را که اندازد از خود پدر
تو خواهی که گیری مر او را به بر
که پرورده مرغ باشد به کوه
نشانی شده در میان گروه
جهانی سراسر پر از مهر تست
به ایوانها صورت چهرتست
ترا با چنین روی و باالی و مو
ز چرخ چهارم خور آیدت شوی
ادامه دارد. ...

نویسنده :
حیدرقلی بذرافشان
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میراث فرهنگی
چیست؟
 -۱توانایی انجام کارها :
انسان ها از موجوداتی هستند که توانایی انجام
کارهای متفاوت دارند اما اگر خوب توجه
کنید آنها هم قادر به انجام کارهای سنگین و
نیازمند قدرت بدنی زیاد نیستند و همچنین
انسانها نمی توانند در هر محیط و شرایط آب
و هوایی سخت فعالیت کنند .
 -۲اقتصادی :
دومین مورد که می توان در نظر گرفت
از نظر اقتصادی است چون انسان ها تا چند
سالی توانایی انجام کار های سخت را دارند
اما یک ربات می تواند به مدت بیست سال
کار های متفاوت انجام دهد و در نهایت نیز

پس از کار افتادن آنها را تعمیر کرده و دوباره
وارد مرحله جدیدی از کار و فعالیت در دنیای
انسانها می شوند .
مجموعه ای از مزایای ربات ها:
 -۱همسویی با کارگران  -۲ -کار در محیط های
خطرناک  -۳-ایجاد فضای کاری ایمن  -۴-تولید
انبوه  -۵-زمان تولید طوالنی تر  -۶-اشغال
فضای کمتر  -۷-هزینه های پایین -۸-کیفیت
برتر -۹-کاهش ضایعات تولید -۱۰-تکرارپذیری
 -۱۱تندی -۱۲-شتاب -۱۳-دقت -۱۴-سرعت  -۱۵-اطمینان  -۱۶-سازگاری-۱۷ -
انعطاف پذیری  -۱۸-گوناگون سازی
منبع :نشریه اینترنتی نوجوان ها

میراث فرهنگی به تمام آنچه که از گذشته به جای مانده است ،گفته می شود و از ارزش های
فرهنگی برخوردار است .میراث فرهنگی انواع مختلفی دارد .آنچه بدیهی است ،این است که روز به
روز بر ارزش میراث فرهنگی افزوده می شود.
میراث فرهنگی در واقع به تمام آنچه گفته می شود که از گذشته های دور برای بشریت باقی مانده
است .ارزش میراث فرهنگی در واقع قدمت و پابرجا بودن آنهاست .ما برای آدم های مسن همیشه
احترام جداگانه ای قابل هستیم .میراث فرهنگی نیز انگار مسن های روی زمین هستند .که همواره در
خدمت بشریت بوده و احترام و تکریم آنها بر مردم حال واجب است .میراثی که از گذشته به جای
مانده و میراث فرهنگی خطاب می شود باید ارزش های فرهنگی داشته باشد .این مساله در هنگام ثبت
یک مکان یا بنا تحت عنوان میراث ملی و یا جهانی بسیار حائز اهمیت است .ضوابط و شرایطی وجود
دارد که میراث ها را وزن می دهد و تفکیک می کند.

ع
انوا نگی
فره
راث
می

شاید بار اول که به کلمه میراث فرهنگی توجه
می کنید ،احساس کنید میراث فرهنگی در واقع باید
یک ساختمان یا بنای قدیمی باشد .در صورتی که
اینگونه نیست .آثاری که در زمره میراث فرهنگی قرار
می گیرند را به دو دسته تقسیم می کنند.
آثار ملموس :تمام بناهایی که قابل لمس هستند،
بناهای باستانی
آثار ناملموس :مانند آداب و رسوم یک منطقه که به
عنوان بخشی از از میراث فرهنگی آنان به حساب می آید.

ارزش نگی
فره
راث
می

قطعا میراث فرهنگی برای هر جامعه ای بخش بسیار مهمی از تاریخ و فرهنگ آن جامعه به حساب
می آید .تمدن و تاریخچه یک ملت را از میراث فرهنگی آن جامعه می توان فهمید .شما به کشورهایی
چون یونان ،ایتالیا ،ایران نگاه کنید .این سه کشور پیشینه و بکگراند بسیار با ارزشی در خود دارند که از
روی میراث فرهنگی آنها کامال می توان به این موضوع پی برد .میراث فرهنگی همواره برای تمام جوامع
حائز احترام و اهمیت بوده است .از کوچکترین چیزها و وسیله ها گرفته تا ابعاد و مقیاس های بزرگتر ،به
عنوان میراث فرهنگی حفظ و نگهداری می شود .حال شاید بپرسید چرا میراث فرهنگی که از گذشته به
جای مانده اینقدر باید مهم باشد .میراثی که از گذشته به جای مانده برای مطالعه در مورد تاریخ و انسان
بسیار مهم و راهنماست .در هر کدام از میراث فرهنگی ،داستان و حکایتی از گذشته وجود دارد و حقایقی
را در مورد گذشتگان به ما می دهد .حقایقی که می تواند پرده از اسرار بسیاری کنار بزند .با مطالعه ی
خانه های قدیمی و سیستم های شهری ،نحوه ی دفن زباله در گذشته را کشف کرده اند .از ظروف پیدا
شده از دوران های بسیار دور ،انواع و مقیاس ها و مناسبت های مختلف آنها را پیدا کرده اند .با مطالعه
بر روی خانه ها و سلسله مراتب آنها با نیازها و اولویت آنها برای گذشتگان دست یافته اند .بدین گونه
است که میراث فرهنگی به کمک علم و دانش می آید.

سکو

یون

نگاهی بر زندگینامه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی در  25اسفند  1285در
شهر تبریز به دنیا آمد .پدرش یوسف
اعتصام الملك از سكنه شفت و اصالت ًا
آشتیانی و مادرش اختر فتوحی از اهالی
آذربایجان بود .پروین تنها دختر خانواده
بود و چهار برادر داشت .اعتصام الملك
پدر پروین از نویسندگان و مبارزان
دوران مشروطه بود .او در سال 1291
به همراه خانواده اش از رشت به تهران
مهاجرت كرد؛ به همین خاطر پروین از
كودكی با مشروطه خواهان و چهره های
فرهنگی آشنا شد و ادبیات را در كنار پدر
و استادانی چون دهخدا و ملك الشعرای
بهار آموخت .در دوران كودكی ،زبان
های فارسی و عربی را زیر نظر معلمان
خصوصی در منزل و زبان انگلیسی را در
مدرسه آمریكایی ها فراگرفت .او از
حدود هفت سالگی شعر گفت.
قریحة سرشار و استعداد خارق العاده
پروین همواره باعث تعجب فضال و
دانشمندانی بود كه با پدر او مراوده
داشتند .در تیرماه سال  1303دوره
مدرسه دخترانه آمریكایی را كه به
سرپرستی خانم شولر در ایران اداره می
شد با موفقیت به پایان برد و در جشن
فارغ التحصیلی خطابه ای با عنوان «زن و
تاریخ» ایراد كرد .پروین در تمام سفرهای
پدرش در داخل و خارج ایران با او همراه
بود و به گسترش دید و اطالعات و كسب
تجارب تازه می پرداخت.
در سال  1314چاپ اول دیوان پروین
اعتصامی ،شاعره توانای ایران ،به همت
پدر ادیب و گرانمایه اش انتشار یافت.
دیوان پروین ،شامل  248قطعه شعر می
باشد ،كه از آن میان  65قطعه به صورت
مناظره است .اشعار پروین اعتصامی بیشتر
در قالب قطعات ادبی است كه مضامین
اجتماعی را با دیده انتقادی به تصویر
كشیده است .پروین به تشویق ملك
الشعرای بهار در سال  1315دیوان خود را
منتشر كرد ولی مرگ پدرش در دیماه
 1316در سن  63سالگی ،ضربه هولناك
دیگری به روح حساس او وارد كرد كه
عمق آن را در مرثیه ای كه در سوگ پدر

سروده است ،به خوبی می توان احساس
كرد.
دیوان وی تاكنون بارها به چاپ رسیده
است .یك قسمت از اشعار پروین پیش
از آنكه به صورت دیوان منتشر شود در
مجلد دوم مجله بهار كه به قلم پدر او
یوسف اعتصام الملك انتشار می یافت چاپ
می شد .او مدتی در كتابخانه دانشسرای
عالی تهران سمت كتابداری داشت و به
كار سرودن اشعار خود نیز ادامه می داد.
پروین اعتصامی در تمام سرودههای خود
راه تاریک زندگی را با پند و اندرز روشن
میکرد .اشعار پروین اعتصامی بیشتر در
مورد مسایل اجتماعی و ظلم و بیداد
شاهان و فقر عمومی است.
اشعار او را میتوان به دو دسته تقسیم
کرد :دسته اول که به سبک خراسانی
گفته شده و شامل اندرز و نصیحت است
و بیشتر به اشعار ناصرخسرو شبیهاست.
دسته دوم اشعاری است که به سبک
عراقی گفته شده و بیشتر جنبه داستانی
به ویژه از نوع مناظره دارد و به سبک
شعر سعدی نزدیک است.
ملک الشعرای بهار او را ملکه شعرای زن
(سیدة الشعرا) نامید و روزنامهها و نشریات
از تولد ستارهای در جهان شعر فارسی
سخن گفتند .این دفتر چندین بار به چاپ
رسید و در سال  1315نشان درجه  3علمی
وزارت معارف را نصیب گویندهاش کرد.
سرانجام پروین اعتصامی به بستر بیماری
افتاد و پس از  12روز در شب 16
فروردین  1320به علت بیماری حصبه
چشم از جهان فروبست و در کنار پدری
که محبوبترین موجود زندگی او بود،
در مقبره خانوادگی اعتصامی ،در صحن
قم به خواب ابدی فرو رفت.
پروین اعتصامی که بیش از  35سال در
جهان نزیست شاعری بود بیدار و هوشیار،
اخالق گرا ،سنت پرست و پندآموز که در
برابر بیعدالتیهای اجتماعات بشری سر
بر میآورد و میکوشد با زبان رمز و
تمثیل ،اندیشههای انسانی خود را در دفاع
از فرودستان جامعه ابراز کند.

منبع :موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

یکی از نهادهای جهانی در زمینه حفظ و نگهداری میراث فرهنگی
یونسکو است .در کنفرانس یونسکو در سال  1972مصوب نامه ای تصویب
شد .تمام کشورهای عضو میراث فرهنگی تاکید بر حفاظت از بافت های
تاریخی و فرهنگی دارد.
کلمه ی میراث فرهنگی عبارتی است که از طرف دوستداران میراث گذشته
و متخصصانی که بر روی این موضوع کار می کنند داده شده است .محققان
زیادی هستند که بر روی کشف ،نگهداری و حفظ میراث فرهنگی به صورت
تخصصی کار می کنند .میراث شامل تمام آنچه که از معماری ،طبیعت و
سنت گذشته به جای مانده است می شود .میراث فرهنگی در واقع به آنچه
گفته می شود که از نسل های پیشین به یادگار مانده است .خالقیت و افکار
مردمان گذشته را می توان در میراث فرهنگی مطالعه کرد.
البته که میراث فرهنگی روز به روز بیشتر جایگاه خود را در میان عموم پیدا
می کند .آنچه بسیار حائز اهمیت است این است که بتوان به بهترین شیوه
این میراث را حفظ و از تجربه های بی نظیر گذشتگان بهره برد.
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بسیاری اوقات درس هایی که از تجربه های گذشتگان
می شود دریافت کرد ،مثال زدنی نیست .نحوه پوشش سقف
ها ،تکنیک های اجرای ساختمان و غیره از جمله این درس های
بزرگ است .امروزه اداره میراث فرهنگی نگران نابودی و از بین
رفتن میراث های چند صد ساله به دلیل بی دقتی و اهمال انسان
هاست .شما حمام چند صد ساله ای را در نظر بگیرید که به جای
احیا شدن و تبدیل شدن به گالری و یا موزه ،مورد بی رحمی
انسان واقع شده و جای خود را پارکینگ های منسوخ شهری
می دهد .این برای بشریت فاجعه است .امروزه در کشورهای
توسعه یافته ،حتی درخت ها را جزو میراث محسوب می کنند و
به آنها آسیبی نمی رسانند .اما ما با ارزانی ،گوهرهای خود را می
فروشیم .عامل دیگری که برای میراث فرهنگی مخرب است،
حضور مداوم گردشگران است .البته که حضور گردشگران یکی
از پایه های اقتصاد که صنعت توریسم است را می گرداند اما به
راستی مدیریت و نظارت در گردشگری از اهمیت و لزوم بسیار
باالیی برخوردار است.

سالها پیش کشاورزی در روستایی زندگی میکرد که برای گذران زندگی،
کیسه بزرگی از بذر را برای فروش به شهر میبرد .ناگهان در راه چرخ گاری به یک
سنگ بزرگ برخورد میکند و یکی از بذرها از داخل گونی به زمین خشک و گرم
مسیر میافتد.
دانه از این که در این چنین مکانی بود ترسیده بود ،مدام با خود میگفت :من
فقط باید زیر خاک باشم تا رشد کنم و از بین نروم .بذر کوچولو داشت از ترس
به خودش میلرزید که ناگهان گاوی پایش را روی دانه گذاشت و آن را به داخل
خاک فرو برد .دانه دوباره زیرخاک نگران بود ،این دفعه نگرانی او از بابت آب
بود و مدام میگفت :من به کمی آب برای رشد در زیر این خاک احتیاج دارم و
گرنه از تشنگی میمیرم و نمیتوانم رشد کنم.
بعد از گفتن این حرف باران شروع به باریدن کرد چند روز بعد همان بذر داخل
خاک یک جوانه سبز درآورد و تمام روز با ذوق زیر نور خورشید مینشست تا
قدش بلند و بلندتر شود .یک شبانه روز از این اتفاق گذشت تا اولین برگش
درآمد .این برگ کمک کرد تا نور خورشید بیشتری را بگیرد و بزرگ و بزرگتر شود.
در همین زمان بود که بذر از اینکه میدید رشد کرده و روز به روز بزرگتر میشود
ذوق میکرد و خوشحال میشد.
پرندهای آمد که از گرسنگی قصد داشت آن را بخورد؛ پرنده سعی کرد بذر
کوچولو که االن بزرگ شده بود و ساقه و ریشه قویای داشت را از خاک بیرون
بکشد اما بذر ،چون ریشه محکمی در خاک داشت هیچ اتفاقی برایش نیفتاد.
سالهای زیادی گذشت و دانه باران زیادی خورد و مدت زیادی با اشتیاق نور
خورشید را تماشا کرد تا این که اول تبدیل به یک درختچه شد و بعد به یک
درخت بزرگ تبدیل شد .حاال وقتی مردم از آن منطقه عبور میکنند درختی بزرگ
را میبینند که خود صاحب تعداد زیادی دانه است.

اذان صبح

روز
بيست و نهم

4:41

طلوع آفتاب اذان ظهر
5:58

12:00

غروبآفتاب اذان مغرب
18:04

18:20

بازدید فرمانده سپاه الرستان

از قرارگاه فرهنگی جهادی نجف

به گزارش میالد الرستان به نقل از
روابط عمومی سپاه الرستان ،سرهنگ
پاسدار امیر جاهدی با اوج گیری
فعالیت جهادگران بسیجی قرارگاه
فرهنگی جهادی نجف در تولید و بسته
بندی محلول ضدعفونی کننده برای
توزیع در بین مردم شهرستان ،با حضور
در این قرارگاه از میزان پیشرفت کارها
و آخرین اقدامات انجام شده توسط
بسیجیان قرارگاه فرهنگی جهادی
نجف بازدید کرد.
در حاشیه این بازدید ،ضمن تشکر و

قدردانی از مجاهدت های مخلصانه
بسیجیان در این قرارگاه ،شبکه
پزشکی و بهداشتی و همچنین
خیرین نیک اندیش الرستان ،گفت:
به محض تکمیل دیگر اقالم بهداشتی
از جمله دستکش و ماسک در کنار
محلول ضدعفونی کننده و محتوای
آموزشی ،عملیات بسته بندی آغاز می
شود و بالفاصله بسته های بهداشتی
آماده شده توسط پایگاه های مقاومت
بسیج محالت در بین مردم شهرستان
توزیع خواهد شد.

پرداخت هزینه سرویس مدارس
بستگی به تصمیم ستاد پیشگیری کرونا دارد

امام موسی کاظم(ع) فرمودند:
َمن اَراد ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اهلل؛
هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید .

فض
سر آمد یلتها علم است.

فض
نقطه پایان یلتها علم است.

مدافعان سالمت الرستان :مردم هنوز این بیماری را جدی نگرفته اند
تعدادی از پزشکان متخصص عفونی
و داخلی که در خط اول مقابله با
بیماری کرونا و به نوعی مدافعان
سالمت شهرستان می باشند ،مسائل
مشکالت و دغدغه خود را که مهمترین
آن جدی نگرفتن مردم در موضوع
ویروس کروناست را در دیدار با معاون
استاندار و فرماندار ویژه الرستان مطرح
و خواستار رفع مشکالت شدند.
به گزارش میالد الرستان به نقل
از روابط عمومی فرمانداری ویژه
الرستان ،در این دیدار دکتر خلیلی
آزاد ،متخصص بیماری های عفونی به
نمایندگی از دیگر پزشکان و مدافعان
سالمت شهرستان در سخنانی اظهار
داشت :این ویروس منحوس بسیار
بسیار خطرناک است و مردم باید این
موضوع را جدی بگیرند و تا می توانند
از خانه خارج نشوند.
وی با بیان اینکه هنوز افراد زیادی
در جامعه هستند که بی خیال این
بیماری شده اند؛ افزود :مردم اگر موارد
بهداشتی را رعایت نکنند و رفت و
آمدها را قطع نکنند ،ممکن است این
ویروس به اکثر افراد جامعه سرایت پیدا
کند و خدای نکرده فاجعه ایجاد شود.
خلیلی آزاد ،با تأکید بر اینکه افراد
بهبودیافته و ترخیص شده هنوز ممکن
است ناقل بیماری باشند :افزود :این
افراد به هیچ عنوان از قرنطینه خانگی
بیرون نیایند و همچنان در خانه بمانند.
وی بار دیگر از مردم عزیز خواست که
حتی برای خرید ها و دید و بازدیدهای
عیدانه هم نروند و از مراکز پرجمعیت

جدا خودداری نمایند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان،
نیز در سخنانی محیط خانه را امن ترین
مکان برای حفاظت از جان خود و دیگران
دانست و گفت :با توجه به روند شیوع
ویروس کرونا از مردم عزیز می خواهیم
با رعایت کامل مسائل بهداشتی در خانه
بمانند و توصیه می کنیم از حضور در
مراکزی که دارای تجمعات مردمی است
که احتمال انتقال ویروس وجود دارد ،جدا
خوداری کنند.
حسنی ،ادامه داد :در شرایط سخت
کنونی ،که شاید هر کسی راضی نمی شود
در مراکز درمانی حضور یابد ،اما پزشکان
و پرستاران و این مدافعان سالمت و
تمامی افرادی که در حال خدمت رسانی
به بیماران هستند ،با از خودگذشتگی به
معنای واقعی ،در حال ایثاراند.
وی با بیان این که تا ریشه کنی کرونا
تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان
در کنار مردم هستند؛ افزود:کنترل
ورودی و خروجی شهرستان به همت
نیروهای بسیج و پلیس بصورت جهادی
و خودجوش انجام می شود .
فرماندار ویژه الرستان ،در ادامه سخنانش

همه اقدامات دستگاههای اداری و دولتی و
دانشکده علوم پزشکی و بسیج را قسمتی
از فعالیتهای تاثیرگذار دانست ،اما قسمت
اعظمی از آن اقداماتی که به قطع انتقال
چرخه انتشار ویروس میشود به خود مردم
و حساس شدن آن به موضوع و اینکه
تهدید جدی در پیش رو داریم؛ بر میگردد.
حسنی ،در پایان سخنانش با تاکید
بر اینکه سعی ما بر این است که کادر
درمانی دغدغه و توان آن صرفا معطوف به
موضوعات درمانی شود ،بیان کرد :ما آماده
اجرای پیشنهادها ،طرح ها و راهکارهای
تخصصی دانشکده علوم پزشکی الرستان،
کادر درمانی ،پرستاری و پزشکان هستیم
و همه ما و سیستم اداری در کنار پزشکان
و کادر درمانی برای تداوم ارائه خدمات به
مردم عزیز قرار داریم.
در این دیدار همچنین طاهری معاون
برنامه ریزی فرمانداری ویژه الرستان،
کریمی رئیس دانشکده علوم پزشکی
الرستان ،شمسایی معاونت درمان
دانشکده علوم پزشکی شهرستان ،و دیگر
پزشکان متخصص داخلی خانم ها زمانی،
بدیع الزمان و جعفری نیز مواردی را
مطرح کردند.

چه مشاغلی در روزهای کرونایی در شهر الر تعطیل نیست؟

روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت
آموزش و پرورش الرستان ،اعالم کرد:
پرداخت هزینه سرویس مدارس در ایام
تعطیالت اسفندماه بستگی به تصمیم
ستاد پیشگیری کرونا دارد.
به گزارش میالد الرستان ،در پی تقاضای
متعدد شهروندان در خصوص نحوه
پرداخت هزینه بها سرویس مدارس در
روزهای تعطیل اسفندماه ،روابط عمومی
معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و
پرورش الرستان اطالعیه ای صادر کرده
است که عین مطلب در زیر می آید:
قابل توجه اولیای محترم دانش آموزان و
مدیران مدارس:
با توجه به سواالت مکرر عزیزان در
خصوص پرداخت هزینه سرویس
مدارس در ایام تعطیالت اسفندماه به

علت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا،
الزم به توضیح است که این تصمیم
به عهده کارگروه ماده  (۱۸متشکل
از نمایندگان فرمانداری،آموزش و
پرورش،شهرداری و شورای اسالمی و)...
و ستاد پیشگیری از کرونای شهرستان
به ریاست فرمانداری واگذار گردیده که
طی چند روز آینده نتایج مذاکرات و
جلسات به اطالع اولیای محترم و
مدیران ارجمند مدارس خواهد رسید.
لذا هرگونه خبر از سوی آموزش و
پرورش مبنی بر پرداخت سرویس
مدارس در فضای مجازی تکذیب
میشود و اطالع رسانی صحیح صرفاً از
طریق روابط عمومی آموزش و پرورش
الرستان و ستاد پیشگیری از کرونای
شهرستان انجام خواهد شد.

آیا ویروس کرونا از طریق هوا منتقل می شود

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات
سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ
به این پرسش متداول مبنی بر این که آیا
ویروس کرونا از طریق هوا«آئروسل»منتقل
می شود؟ پاسخی را منتشر کرد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از وبدا،
کنترل ویروس کرونا در مقایسه با بیماری
های مشابه دیگر (مانند سارس ،مرس و
غیره) ،کمی دشوارتر است؛ زیرا سرعت
انتقال آن باال است.
متاسفانه این بیماری در مراحل اولیه
عالئم بالینی ندارد و عالئم آن شامل:
تب ،سرفه های خشک و غیره در مراحل
پیشرفته بیماری دیده می شود .همین
مساله ،کنترل ویروس کرونا را سخت
تر می کند .از این رو آگاه شدن از راه
های انتقال و رعایت اقدامات پیشگیرانه،
بهترین روش برای نابودی بیماری است.
نتایج پژوهش های علمی نشان می دهد:
اصلی ترین راه انتقال ویروس کرونا،
انتقال فرد به فرد است که از طریق
“تماس” با “قطره” صورت می گیرد .در

حالت «تماسی»  ،رعایت نکردن فاصله
 ۱تا  ۲متری با فرد بیمار ،سبب انتقال
می شود .همچنین قطرات ناشی از بازدم،
سرفه ،عطسه یا صحبت کردن فرد بیمار
می تواند موجب انتقال بیماری از طریق
«قطره» ،شود .هنوز پاسخ قطعی در
خصوص انتقال بیماری از طریق ذرات
هوا (آئروسل) وجود ندارد.اما ویروس
می تواند با ذرات بسیار ریز معلق در هوا
ترکیب و موجب تشکیل آئروسل شود.
آئروسل های حامل ویروس که در هوا
شناورند می توانند در اثر استنشاق باعث
بروز بیماری شوند.
در خصوص انتقال کرونا ویروس از
طریق هوا یا همان آئروسل ها هنوز
شواهد علمی قوی وجود ندارد .اما با
توجه به احتمال انتقال از طریق ذرات
هوا ،توصیه می شود حتی المقدور از
ماندن طوالنی مدت در یک محیط
بسته که تراکم آئروسل در آن زیاد
است دوری و اقدامات بهداشت فردی
را رعایت کنید.

معاون استاندار و فرماندار ویژه
الرستان ،گفت :فعالیت واحدهای
صنفی غیر ضروری تا اطالع ثانوی در
شهر الر تعطیل شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از
روابط عمومی معاونت استانداری و
فرمانداری ویژه الرستان؛ جلیل حسنی
در سخنانی با قدردانی از همراهی مردم
در مقابله با بیماری کرونا ،گفت :با
توجه به گسترش کرونا ویروس و برای
پیشگیری از این ویروس ،واحدهای
صنفی غیر ضروری شهر الر تا اطالع
ثانوی تعطیل است.
حسنی ،با قدردانی از مشارکت اصناف
شهرستان در امر پیشگیری از گسترش
ویروس کرونا اظهار داشت :براساس
اعالم وزارت بهداشت باید در مقابله

با این ویروس ضمن پرهیز از تجمعات و
مسافرت باید موارد بهداشتی فردی مورد
توجه همگان قرار بگیرد.
وی از تعطیلی بازارهای قیصریه و امام
خمینی(ره) ،پاساژ ها و مجتمع های
بزرگ و پر جمعیت و واحدهای صنفی
غیرضروری شهر الر خبر داد و بیان کرد:
براساس مصوبه فرمانداری ،اتاق اصناف و
دستگاههای بهداشتی و درمانی و امنیتی
شهرستان ،به جز داروخانه ها ،نانوایی
ها ،خواربارفروشی ها ،فروشگاههای مواد
غذایی ،لبنیاتی ،قصابی  ،مرغ و ماهی و
میوه و تر ه بار ،مابقی واحدهای صنفی و
کسبه در راستای پیشگیری از شیوع و
گسترش بیماری کروناویروس تا اطالع
ثانوی تعطیل است.
فرماندار ویژه الرستان از تعطیلی اماکن

 -ابتدا خود را معرفی کنید:

حامد(مجید) نیاوند ،ساکن الر و متولد
سال  ۱۳۶۵هستم.

ِب سُو ٍء في مَغ َبَّتِها
تَبقى عَواق ُ

 درباره شرکت تولیدی توضیحدهید(:سال شروع ،تعداد افراد شاغل و)...

سال شروع بکار شرکت از بهمن ماه
سال  ۱۳۹۶بوده و در حال حاضر  ۲نفر
در آن مشغول به فعالیت هستند.
 چه محصوالتی در کارخانه شماتولید می شود؟

مایع لباس شویی ،مایع دستشویی ،مایع
ظرفشویی ،شامپو فرش ،شامپو کارواش،
مایع جرم گیر ،مایع وایتکس(لکه بر و
ضدعفونی کننده سطوح) ،مایع شیشه
پاک کن و غیره است.

مذهبی ،زیارتی ،تفریحی ،تاریخی ،اقامتی،
ورزشی و آموزشی ،خبرداد و افزود :تمام
تاالرهای پذیرایی ،هتل ها ،مهمانسراها،
آرایشگا ه های مردانه و زنانه ،پوشاک،
گیمنت ها و خانه بازی تعطیل شد.

 -حجم تولید روزانه شما چقدر است؟

به دلیل کوچک بودن کارگاه و
درصورت نیاز امکان تولید روزانه یک
هزار و  ۵۰۰لیتر وجود دارد که امید می
رود در آینده نزدیک ،در مکان بزرگتر

 نحوه عرضه کاالی تولید شده در الرچگونه است؟

 مشکالت عمده شما چیست و چهکمکی از مسوالن برمی آید؟

در حال حاضر بیشترین تمرکز ما بر شهر
الر است که البته کار ارسال محصوالت به
بندرعباس نیز شروع شده است.
-برنامهشمابرایتوسعهکاردرآیندهچیست؟

به یاری خدای متعال در آینده نزدیک
کارگاه را توسعه خواهیم داد ،تجهیزات
را افزایش می دهیم و با استخدام نیرو و

ال خير َ في لَذَّ ٍة مِ ن ب َ ِ
عدها نار ُ

كامي و سپس آتش

و افزایش حجم تولید ،زمینه جذب نیروی
کار بیشتر فراهم شود.

 آیا محصوالت تولیدشده به سایرمناطق هم ارسال می شود؟ چه
شهرهایی؟

مِ ن الحرا ِم ويَبقى اإلِثم ُ والعار ُ

از آن كه ناروا به كام رسيده است خوشي برود و گناه و تنگ بماند.
پس از كامراني ،فرجام بد بر جاي است .چه سود آن خوشي را كه آتشياش در پي است.

افزایش تولید ،صادرات محصوالت به سایر
شهرستانها را در برنامه داریم.

محل عرضه محصوالت تولیدی در شهر
الر ،در شهر قدیم ،خیابان مدرس جنوبی،
روبروی درمانگاه شبانه روزی حضرت صاحب
الزمان(عج) و در فروشگاه «یونیک» واقع شده
است .شهروندان می توانند برای سفارش
محصول به شکل عمده و خرده با شماره های
 ۰۹۱۷۱۸۴۱۵۵۴نیاوند و ۰۹۳۶۴۳۶۲۰۸۳
اعتمادی فرد تماس بگیرند.

لَذَّه ٌ بَعدَها نار ٌ

تَفنى الل َّذاذَة ُ مِ مَّن نال َ شهوَتَها

تولید روزانه  ۱۵۰۰لیتر مواد شوینده در شرکت «یونیک» الرستان
به گزارش میالد الرستان ،در راستای
عمل به رسالت رسانه ای در زمینه
حمایت از کاالی ایرانی به ویژه کاالی
الرستانی ،این بار با توجه به شیوع
«کرونا» ویروس و همچنین قرار
داشتن در آستانه عید باستانی نوروز
و در پی آن فزونی استفاده از مایعات
ضدعفونی کننده و شوینده در بین آحاد
جامعه ،خبرنگار میالد الرستان به سراغ
تولیدکننده محصوالت انواع مایعات
بهداشتی و شوینده در الرستان رفته
است که در زیر گفت و گو با مدیرعامل
شرکت «یونیک» را می خوانیم:

از ديرباز ،برخي اشعار نغز كه به امام علي(ع) منسوب بوده توسط نويسندگان و اد 
ب
شناسان جمعآوري و به زيور طبع مز ّين نمود ه اند .بعضي نيز شعرهاي تازي را به
فارسي ترجمه و پارهاي نيز آن را به نظم درآوردهاند و جمعي بر ديوان آن حضرت،
شرح نوشتهاند كه شرح «قاضي ميرحسين فرزند معينالدين ميبدي شافعي» مشهور
است و در دوره صفويه اعتبار ويژهاي داشته است ،اما ترجمه منظوم پارسي هرچند
در گذشته وجود داشته که اکنون در دسترس نميباشد .لذا پارهاي از اشعار تازي
منسوب به امام(ع) از روي نسخه ديوان امام علي تأليف «بيهقي نيشابوري كيدري»
از ادبای قرن ششم هجري كه توسط دكتر ابوالقاسم امامي تصحيح و ترجمه شده به
نظم درآورده و به خوانندگان تقديم ميشود.
از خداوند تعالي آرزومنديم توفيق را رفيق فرمايد تا در حد توان از اين كتاب نفيس
بهرهمند شويم و آن حضرت با فضل و كرم خدادادي خويش نظر لطفي افكنده و
اين بنده عاصي را مورد محبت والئي خويش قرار دهد و از شفاعت بهرهمند سازد.

مشکل عمده ما نیاز به سرمایه اولیه جهت
ساخت و تجهیز کارخانه است که البته در
حال حاضر پیگیر واگذاری زمین نیز هستیم.

 آیا پیشنهادی برای سرمایه گذاری درالرستان دارید؟

به دلیل اینکه تولید موادشوینده درجنوب
کشور فقط درالرستان بزرگ توسط ما
وجود دارد و با توجه به سرانه فروش مواد
شوینده در کشور ،این تولیدی می تواند در
آینده باعث جذب سرمایه شود.
 -توضیحات تکمیلی:

در پایان از شهروندان تقاضا داریم تا با
خرید محصوالت تولیدی ما ،زمینه توسعه
کار و همچنین ایجاد اشتغال پایدار را
فراهم کنند .از شما و کارکنان دفتر
روزنامه میالد الرستان نیز که به حمایت
از کاالهای ایرانی و به ویژه الرستانی می
پردازند ،کمال تشکر را دارم.

تل
ب كام ،خ شود لذت حرام اي دوست
بساط كامروايي چو رخت رببندد

خوشي نماند جز ننگ بادوام اي دوست

هب جاي اوست يقين ،آتش مدا م اي دوست

