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همین صفحه

نابودی  ۲۵۰۰اصله درخت «بادام و بنه» و
تخریب زیستگاه کل ،بز و پرندگان وحشی
در آتش سوزی کوه شب الرستان

رئیس اداره محیط زیست الرستان،
با بیان اینکه متأسفانه در این
حادثه دو هزار درخت بادام و
 ۵۰۰اصله درخت «بنه» در آتش
سوخته است ،گفت :شوربختانه در
این اتفاق تلخ ،زیستگاه کل و بز،
پرندگان وحشی نظیر کبگ و تیهو
و ...تخریب شده است.
خدانظر انصاری در مصاحبه با
میالد الرستان با بیان اینکه آتش
سوزی در کوه شب منجر به نابودی
 ۳۰هکتار از مراتع شده است،
اظهار داشت :پیش بینی می شود
که علت به احتمال زیاد این حادثه
عمدی یا سهوی انسانی باشد.
وی با بیان اینکه متأسفانه در
این حادثه  ۲هزار درخت بادام و
 ۵۰۰اصله درخت «بنه» در آتش
سوخته است ،افزود :شوربختانه در
این اتفاق تلخ ،زیستگاه کل و بز،
پرندگان وحشی نظیر کبگ و تیهو

و ...تخریب شده است.
رئیس اداره محیط زیست الرستان
از مهار و اطفاء کامل آتش سوزی
کوه شب خبر داد و تصریح کرد:
محل این آتش سوزی ارتفاعات
باالی  ۲هزار متری کوه شب در مرز
الرستان و هرمزگان بوده است.
این مسئول با اشاره به اینکه مسیر
بسیار صعب العبور است به طوری
که حدود  ۱۲تا  ۱۵ساعت به شکل
پیاده تا رسیدن به محل زمان نیاز
است ،خاطر نشان کرد :زمان شروع
آتش سوزی  ۵تیرماه آغاز و عصر
روز  ۷تیرماه اتش کنترل و مهار شد.
وی از همکاری دهیاران ،شوراها
و اهالی خوب روستاهای هرمود،
زاهد محمود و علی اباد و بخش
رویدر تقدیر و تشکر کرد و اضافه
کرد :به طور قطع بدون حضور
جوامع محلی امکان اطفا وجود
نداشت.

پرورش ماهیان گرمابی
در استخرهای ذخیره
کشاورزی الرستان

آتش ،همچنان مراتع ارتفاعات هرم
الرستان را میسوزاند

زبانهها و شعلههای آتش از
شامگاه پنجشنبه پنجم تیرماه
۹۹بر جان مراتع و پوشش
گیاهی ارتفاعات هرم در مرز بین
شهرستانهای الرستان و خنج
در استان فارس افتاده و خبرهای
رسیده از منابع محلی حاکی
است که آتش همچنان میتازد.
به گزارش میالد الرستان به
نقل از ایرنا ،بخشی از آین آتش
سوزی ،با تالش های نیروهای
مردمی و امدادی با امکانات
ناچیز و محدود خاموش شد اما
مجدد و به گفته منابع محلی
تنها ساعاتی بعد از آتش سوزی
در ارتفاعات و کوه های سخت
گذر هرم زبانه کشید و هنوز
خاموش نشده است.
یکی از منابع محلی روستای
هرم گفت :آتش از چندین نقطه
هجوم آورده و وزش شدید باد
باعث شده که وسعت آتش
سوزی هر لحظه بیشتر شود.
علی پور می گوید :آتش حتی به
دامنه های نزدیک روستای هرم
و خرم دره و باغ های موجود در
این روستاها رسید که با تالش
نیروهای مردمی و امدادی آتش
در سریع ترین زمان خاموش شد.
وی گفت :نیروهای مردمی و
بومی هم اینک بر روی قله های
مرتفع و کوه های اطراف هرم و
از چندین نقطه مشغول خاموش
کردن آتش هستند ،اما وزش باد
از صبح امروز تاکنون هر لحظه

بر وسعت آتش سوزی می افزاید.
مختار عباسی فرماندار خنج نیز
می گوید که رایزنی و مکاتبات
الزم برای استقرار مجدد هلی
کوپتر از استان فارس و ستاد
مدیریت بحران تا حدودی
صورت گرفته ولی تاکنون اقدام
خاصی در این زمینه انجام نشده
است.
احمد دالور معاون فرماندار ویژه
الرستان ،نیز گفت :بخش مربوط
به شهرستان الرستان با تالش و
پیگیری های فرماندار خاموش
شد و اکنون وسعت آتش سوزی
بیشتر مربوط به شهرستان
خنج است اما همچنان نیروهای
امدادی الرستان در منطقه حضور
دارند و با کمک منابع محلی
ونیروهای مردمی در تالش برای
فرونشاندن آتش هستند.
معاون فرماندار ویژه الرستان،
گفت :باد و گرمای سوزان
و خشکی علف های هرز و
همچنین پوشش انبوه مرتعی در
منطقه بر شدت و گسترش آتش
سوزی در ارتفاعات هرم طی این
چند روز افزوده است.
دالور گفت :به دلیل سختگذر
بودن منطقه و با هماهنگیهای
انجام شده ،یک فروند بالگرد
هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی
از شیراز از ظهر جمعه (ششم
تیرماه) به منطقه نامبرده اعزام
شد و بخش عظیمی از آتش را
خاموش کرد.
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حوادث و کشفیات::::::::::::::::::::::::::::::::::

کشف سه میلیارد
اموال مسروقه از
مخفیگاه سارقان

فرمانده انتظامی «گراش» گفت :با تالش
مأموران انتظامی این شهرستان ،اعضای باند
 ۴نفره سارقان دستگیر و  ۳میلیارد اموال
مسروقه از آنان کشف شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از اول
فارس ،سرهنگ«محمدجواد اسالمی مهر»
اظهار داشت :در پی وقوع چند فقره سرقت
از ساختمانهای نیمه کاره و موتورسیکلت
در سطح شهرستان ،دستگیری سارق یا
سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران
انتظامی قرار گرفت.
وی گفت :مأموران انتظامی با انجام اقدامات
پلیسی و گشت زنی هدفمند و نامحسوس،
 ۴نفر در این خصوص شناسایی و طی یک
عملیات غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.
سرهنگ اسالمیمهر ،با بیان اینکه در
بازرسی از مخفیگاه سارقان حدود  ۱۰۰عدد
اموال مسروقه از نوع موتور کولر ،پمپ آب،
جارو برقی و  ...کشف شد ،افزود :متهمان در
تحقیقات تکمیلی تا کنون به  ۲۱فقره سرقت
از ساختمانهای نیمه کاره و موتورسیکلت
اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان گراش ،با اشاره
به اینکه متهمان پس از سیر مراحل قانونی
روانه زندان شدند ،گفت :شهروندان در صورت
مشاهده و برخورد با هرگونه موارد مشکوک،
مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰
اطالع دهند.

کشف  ۳۵۵کیلو تریاک
در الرستان

فرمانده انتظامی استان از کشف  ۳۵۵کیلو
تریاک در بیابانهای اطراف یکی از روستاهای
شهرستان الرستان خبر داد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از اول
فارس ،سردار رهامبخش حبیبی  ،گفت:
مأموران انتظامی الرستان ،با اقدامات فنی و
تخصصی از خبری مبنی بر دپو مقداری مواد
مخدر در بیابانهای اطراف یکی از روستاهای
آن شهرستان مطلع شدند و موضوع را به
صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی با بیان اینکه پس از هماهنگی قضائی،
بالفاصله مأموران انتظامی به محل مورد نظر
اعزام شدند ،گفت :یک دستگاه پژو پارس که
در آن محل بود با رویت ماموران به سمت
شهرستان “بستک” استان هرمزگان متواری
شد.
سردارحبیبی ،با اشاره به اینکه ماموران در
پاکسازی از آن محل موفق شدند  ۳۵۵کیلو
تریاک کشف کنند ،تصریح کرد :کارکنان
انتظامی پس از طی مسافتی تعقیب و گریز با
همکاری ماموران بستک موفق شدند خودرو
پژو پارس در حالی که از جاده منحرف و
راننده قبل از حضور عوامل گشت متواری
شده بود توقیف کنند.
فرمانده انتظامی استان فارس عنوان داشت:
تالش برای دستگیری قاچاقچی متواری
کماکان ادامه دارد.
آگهی تحدید حدود اختصاصي

نظر به اینکه آگهي و عملیات تحدید حدود
ششدانگ یک باب خانه تحت پالک 635/9
واقع در قطعه  1بخش  18فارس الر شهرقديم
ملكي آقاي مهدي كاملي كه به علت عدم حضور
باید تجدید شود و برحسب درخواست تقاضای
مالک که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود
اختصاصي نموده وقت تحدید حدود مورخه
 99/05/14تعیین و عملیات تحدید از ساعت
 8صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا
از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده  14قانون
ثبت دعوت ميگردد كه در وقت مقرر در محل
وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده
 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه
تحدید به مدت  30روز پذيرفته خواهد شد كه
بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم و رسيد
عرض حال دريافت نمايد .ضمناً معترض از تاريخ
تسليم اعتراض باداره ثبت يك ماه فرصت خواهد
داشت كه دادخواست خود را به دادگاه صالحه
تقديم و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به
اداره ثبت ارائه نمايد در غير اين صورت سند
مالكيت برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 99/4/10 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس اداره ثبت اسناد و
م/الف225/
امالک الرستان

حسین زاده :به رییس مجلس هم گفته ام

کریمی:بیتفاوتی مردم ،علت اصلی شیوع کروناست

شاید یکی از بی نظم ترین نماینده ها باشم
حسین زاده با اشاره به اینکه گفته میشود که
حسین زاده در فالن جلسه مجلس غیبت داشت
اما ما در آن زمان پای کار بوده ایم و این برای
ما افتخار است ،اذعان داشت :به رییس مجلس
هم گفته ام شاید یکی از بی نظم ترین نماینده
ها باشم اما مشکلی نیست چون میخواهیم برای
مردم کار کنیم و این غیبت یک ارزش است.
به گزارش میالد الرستان ،در نشست با
بخشداران ،دهیاران و روسای شوراهای اسالمی
شهرهای شهرستان الرستان با بیان اینکه با
توجه به وسعت حوزه انتخابیه چهار شهرستان
و اینکه بخواهیم هر شهرستان را جداگانه
بازدید نماییم برای تسریع این دیدارها دفاتر
را در شهرستان ها سریعا برقرار کردیم ،اظهار
داشت :دفتر الر در اختیار مهندس علیشیر قرار
داده شدکه وی جوانی نخبه و از دانشگاه نفت،
برگزیده جشنواره خوارزمی و دارای عنوان های
خوبی در سطح کشور و بین اللملی هستند.
وی با اشاره به اینکه طی صد روزی که بعد
از انتخابات تا نماینده شدن زمان داشتیم تمام
نکات ریز و نیازسنجی های حوزه انتخابیه را
انجام دادیم ،افزود :از زحمات مسئولین در
فرمانداری تشکر می کنم اما واقعا حق مردم
حوزه انتخابیه و الرستان بیش از این هاست.
نماینده مردم شهرستان الرستان ،خنج ،گراش و
اوز ،با اذعان به اینکه دهیاران خط مقدم مناطق
محروم هستند و بیش از اینها باید به آنها توجه
کرد ،تأکید کرد :باید دهیاران را تکریم کرد که
با این وضعیت اوضاع را کنترل میکنند و وقتی
بدلیل نوسان برق و این اوضاع اقتصادی کولر
یک خانه می سوزد با این اوضاع باید فرد چگونه
هزینه ها را جبران نماید.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای
اسالمی ،با تأکید بر اینکه مسئله برق باید به
شدت رسیدگی شود ،تصریح کرد :ما چون فنی
هستیم نتیجه گرا هستیم و نتیجه کار برایمان
مهم خواهد بود بنابراین پس از مدتی دوباره
جلسه ای ترتیب خواهیم داد و در آنجا نتیجه
هم اندیشی ها را مطالبه خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه دهیاران و بخشداران تمامی
درخواست های خود را تحویل رییس دفتر
بدهند و ما هم به جد پیگیر موارد مختلف
مطرح شده هستیم و خواهیم بود ،ادامه داد:
باید در کنار این ها از ظرفیت خیرین منطقه نیز
بهره الزم را ببریم.
حسین زاده ،از مسئولین بخش مرکزی خواست
به شهرهای چسبیده به الر مانند خور و لطیفی
بیشتر توجه کنند و حق آنها را ضایع نکنند،
یادآور شد :تمامی بحث هایی که مطرح شده
است در حوزه بهداشتی ،اقتصادی ،فرهنگی و
ورزشی است.

نماینده مردم شهرستان الرستان ،خنج ،گراش
و اوز ،با اشاره به اینکه از جوانان نیز خواستاریم
برای کارهای اشتغالزایی پای کار بیایند ،بیان
کرد :ما احترام ویژه ای برای روستاها قائل
هستیم زیرا برخی مشکالت در شهر نداریم
اما در روستاها با مشکل روبرو هستیم مثال در
بحث برق در روستاها بسیار مشکل داریم و باید
روستاها را تکریم کرد.
وی با بیان اینکه دهیاران پیگیر باشند و از
مسئولین دفتر نماینده ،پیگیر نامه های خود
باشند و عملیاتی کار کنند ،خاطر نشان کرد:
از نماینده نخواهیم که تمام نامه ها را پیگیر
شود بلکه باید پیگیری نماینده و مشارکت مردم
حکمفرما باشد و ما پای کار کسانی هستیم که
پیگیر باشند.
حسین زاده ،با اشاره به اینکه با وجود تحریم و
کسری بودجه اما باز هم میشود کار انجام داد،
گفت :امروز یک ماه است که از مجلس گذشته
است و در همان یک ماه اول جلسه تشکیل داده
ایم تا اتمام حجت کنیم که مسئولین و مردم نیز
پای کار باشند تا در پایان کار نگویند که نماینده
چه کاری انجام داده است.
این مسئول با اذعان به اینکه ما در گذشته بخاطر
کار خود و گزارش دهی در مجلس میدیدیم که
افرادی از روستاهای دور می آیند و پیگیر مسئله
خود بودند ،تصریح کرد :سعی داریم تا مشکالت
مردم را از بابت زیرساختی حل کنیم تا دیگر
مردم به فکر مشکالت خود باشند.
وی با بیان اینکه قبول داریم که خیلی از خیرین
قصد کار دارند ،اما با مانع روبرو شده اند ،افزود:
ایران در دنیا از لحاظ کار رتبه  ۱۲۷قرار دارد و
در دنیا برای یک مجوز کسب و کار برای ۱۰۰
نفر نیازمند  ۸ساعت زمان است اما در ایران این
اتفاق نیازمند یک پوتین آهنین است.
نماینده مردم شهرستان الرستان ،خنج،
گراش و اوز با ابراز خرسندی از حضور معاونت
استاندار فارس در الرستان ،خاطر نشان کرد:
مسئولین شهرستان پای کار بیایند و مجوزها و
پیشنهادهای خود را پیگیری نمایند.
حسین زاده ،با ابراز تأسف نسبت به اینکه
منطقه ما مظلوم واقع شده و در همین یک ماه
فهمیدیم که خیلی از کارها را می توان انجام
داد ،یادآور شد :برای ما اینکه از کدام منطقه
آمده اند فرق نمیکند و برای کار کردن آمده ایم.
وی با اشاره به اینکه کار نماینده قانون گذاری
است و نمیتواند پیگیر تمام نامه ها باشد و
روسای دفاتر ما نیز نمیرسند که تمام نامه ها
را پیگیری کنند بلکه باید خودتان نیز پای کار
باشید و مشارکت نمایید ،تصریح کرد :برخی
جاها کمبودهای شدیدی داریم و بعد از ۴۰
سال انقالب هنوز ما در زمینه برق و آب و جاده

با مشکل روبرو هستیم.
نماینده مردم شهرستان الرستان ،خنج ،گراش
و اوز ،با بیان اینکه در دیدار با وزیر ارتباطات
گفتیم که برای کرونا باید مردم از طریق فضای
مجازی آموزش ببینند اما این فضای مجازی و
اینترنت در برخی از نقاط شهرستان ما وجود
ندارد ،ادامه داد :این مسائل زیبنده شهرستان
بزرگ ما و نظام جمهوری اسالمی نیست.
حسین زاده ،جویم و بنارویه را قطب کشاورزی
جنوب کشور معرفی کرد و افزود :برای بیرم چه
کار کرده ایم که دارای این همه قدمت است اما
در موضوع آب مشکل دارد.
وی با اذعان به اینکه روستای بلوچی و درز
و سایبان ما بعنوان روستای پایلوت بسیج
سازندگی معرفی شده است ،تأکید کرد :باید
یک انقالب خدماتی در این چهار سال در
منطقه اتفاق بیافتد و باید پای کار بود و کار
کرد و نباید وارد آلودگی های سیاسی شد.
این نماینده عضو کمیسیون انرژی مجلس
شورای اسالمی با اشاره به اینکه در بدترین
شرایط اقتصادی هستیم اما باز هم می شود
محرومیت زدایی کرد ،بیان کرد :در بحث زلزله
از قرارگاه سازندگی قوه مقننه دعوت کردیم و
از آنها پیگیر خواهیم بود.
حسین زاده ،با اشاره به اینکه گفته می شود که
حسین زاده در فالن جلسه مجلس غیبت داشت
اما ما در آن زمان پای کار بوده ایم و این برای
ما افتخار است ،اذعان داشت :به رییس مجلس
هم گفته ام شاید یکی از بی نظم ترین نماینده
ها باشم اما مشکلی نیست چون میخواهیم برای
مردم کار کنیم و این غیبت یک ارزش است.
وی با بیان اینکه اگر یک جوان نتواند برای
حوزه انتخابیه کار کند بقیه جوانان نیز سر
خورده می شوند ،عنوان کرد :تکیه رهبری در
گام دوم انقالب جوانان انقالبی هستند و البته
باید از تجربه بزرگترها هم استفاده کرد.
نماینده مردم شهرستان الرستان ،خنج ،گراش
و اوز با اشاره به اینکه هدف ما صرف یک جلسه
برگزار کردن نیست و قبال این مشکالت در
آمایش سرزمینی بررسی و نوشته شده است،
بیان کرد :تالش ما این است شهرستانهای حوزه
انتخابیه بعد از چهار سال بعنوان شهرستان سبز
لحاظ شوند.

رشد  ۶۶درصدی پرداخت وام در صندوق امداد والیت الرستان
مدیر کمیته امداد الرستان از رشد
 ۶۶درصدی پرداخت وام در صندوق
امداد والیت این شهرستان خبر داد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از
روابط عمومی کمیته امداد الرستان،
هوشنگ دالور با بیان اینکه صندوق
قرض الحسنه امداد والیت کمیته
امداد امام خمینی(ره) الرستان با
پرداخت مبلغ حدود  ۵میلیارد ریال
وام در سه ماهه نخست سال جاری،
نسبت به مدت مشابه سال گذشته،
 ۶۶درصد رشد داشته است ،اظهار
داشت :این وجوهات از محل
اعتبارات امدادی و وجوه اداره شده
خیرین پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه از این مبلغ،
یک میلیارد و  ۴۳۰میلیون ریال
از محل اعتبارات خیرین و سپرده
گذاران نیک اندیش الرستان به

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين
نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره -139960311235000106
 99/02/22هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن رسولنژاد
فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه  769صادره از
شيراز در يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب
ساختمان تجاري مسكوني به مساحت  439/6مترمربع
پالك فرعي  12675از اصلي 10827مفروز و مجزي
شده از پالك  2359فرعي از 10827اصلي واقع
درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش خريداري
معالواسطه از مالك رسمي عبدالرسول رسولنژاد محرز
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم
و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر
خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/03/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/04/10 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد
وامالک گراش م/الف341/

حه
ف
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نیازمندان اعطاء شده است ،تصریح
کرد :تسهیالت پرداخت شده جهت
رفع مشکالتی از قبیل کمک به
ساخت و تعمیر مسکن ،ودیعه

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي

برابر راي شماره -139960311235000104
 99/02/22هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضي آقاي اميرحسين هوشمند فرزند
عبداله بشماره شناسنامه  6560038157صادره از
گراش در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 262/4
مترمربع پالك فرعي  12677از اصلي 10827مفروز و
مجزي شده از پالك  2743فرعي از 10827اصلي واقع
درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش خريداري
معالواسطه از مالك رسمي حاج ذبيحاله وقارفرد محرز
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم
و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر
خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/03/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/04/10 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد
وامالک گراش
م/الف340/

مسکن و کارگشایی پرداخت شده
است.
دالور ،با بیان اینکه با توجه به
ارزش و اهمیت قرض الحسنه در
دین مبین اسالم و با توجه به اینکه
هر روزه مراجعینی که بعضا تحت
پوشش کمیته امداد نیستند جهت
دریافت وام به این نهاد مراجعه می
کنند از شهروندان و خیرین گرانقدر
جهت سپرده گذاری در این صندوق
دعوت به عمل آورد ،اضافه کرد:
صندوق قرض الحسنه امداد والیت
عضو شبکه شتاب کشور بوده و
وامهای زیر  ۵۰میلیون ریال بدون
کارمزد پرداخت می شود.

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 139960311011000275
مورخه  99/03/11هيأت اول /موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي حوزه ثبت ملك الرستان تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضي آقاي عبدالرضا انصاري فرد
فرزند اسداله بشماره شناسنامه  41صادره از الر
در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 273/4
متر مربع پالك  8فرعي از  4566اصلي مفروز
و مجزا شده از پالك  4566اصلي قطعه 2
واقع در بخش  18فارس الر خريداري از مالك
رسمي ورثه مظفري محرز گرديده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر
خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/03/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/04/10 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و
م/الف150/
امالك الرستان

رئیس دانشکده علوم پزشکی الرستان ،با
بیان اینکه متاسفانه با وجود افزایش آمار
مبتالیان به بیماری کرونا همچنان بیشتر
مردم به این موضوع بیتفاوت هستند ،افزود:
تنها راه قطع زنجیره این بیماری همکاری
مردم و رعایت بهداشت است.
به گزارش میالد الرستان به نقل از
خبرگزاری تسنیم ،محمدحسین کریمی با
بیان اینکه از ابتدای شیوع بیماری کرونا تا
کنون متاسفانه در سه شهرستان الرستان،
خنج و اوز ۱۴،نفر بر اثر ابتالء به بیماری
کرونا جان باختند ،ادامه داد :در حال حاضر
 ۲۵مورد در بخشهای بیمارستانهای این
شهرستان بستری و تحت مراقبت هستند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی الرستان گفت:
تعداد بهبود یافتگان سه شهرستان الرستان،

خنج و اوز به  ۹۲۱مورد افزایش یافته است.
کریمی با بیان اینکه متاسفانه با وجود افزایش
آمار مبتالیان به بیماری کرونا همچنان بیشتر
مردم به این موضوع بیتفاوت هستند ،افزود:
تنها راه قطع زنجیره این بیماری همکاری
مردم و رعایت بهداشت است.

مقیمی ،مشاور مدیرکل راه و شهرسازی الرستان شد
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی اداره کل راه و شهرسازی الرستان ،
محمدرضا باقری فرد در حکمی عبدالرحیم
مقیمی را به سمت مشاور مدیرکل راه و
شهرسازی الرستان منصوب کرد.
در این حکم آمده است :
با توجه به تجربه  ،تخصص  ،تعهد و سوابق
مدیریتی جنابعالی به موجب این حکم به
عنوان مشاور مدیرکل منصوب می شوید .
انتظار می رود با توجه به ضرورت بهنگام
سازی و رسیدگی به مطالبات مردمی به ویژه
شوراهای اسالمی شهر و روستا و اشرافیت
جنابعالی به واسطه ی حضور در شورای
اسالمی شهرستان  ،در راستای تعامل سازنده
برای پیشبرد اهداف مورد نظر در سطح
شهرستان موفق و منصور باشید .

از خداوند منان توفیق جنابعالی و سایر
همکاران این مجموعه را در خدمت به نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران و مردم شریف
سرزمین خواهانم .

«پیشرو» مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی
الرستان شد

آئین تکریم و معارفه مدیران راهداری اداره کل
راه و شهرسازی الرستان برگزار شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی اداره کل راه و شهرسازی الرستان،
آئین معارفه محمد نجيب پيشرو به عنوان
مديريت راهدارى اداره كل راه و شهرسازى
الرستان و تکریم از عليرضا راستيار مديريت
راهدارى سابق در سالن جلسات اداره كل راه و
شهرسازى الرستان برگزار شد.

بازسازی مناطق زلزله زده خنج
با تسهیالت و وام بالعوض
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن
استان فارس از بازسازی مناطق زلزله زده خنج
با اعطای تسهیالت و وام بالعوض خبرداد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،فرج اهلل نصیری در نشست
شورای مدیریت بحران شهرستان خنج که
با حضور مدیران کل استانی در خصوص
رسیدگی به امور زلزله زدگان روستاهای
توابع بخش محمله تشکیل شد ،افزود :بنیاد
مسکن از ساعتهای اولیه بروز حادثه زلزله
در کنار مردم بوده و کار ارزیابی واحدهای
خسارت دیده را انجام داده است.
وي اضافه کرد :قطعاً برخی ساختمانهای
قدیمی که جزو بافت فرسوده است نیاز
به بازسازی دارند .روستای محمله در این
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 139860311011001687
مورخه  98/12/27هيأت 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 جعفر احمدي
الري فرزند عبداله بشماره شناسنامه 15476
صادره از الر در ششدانگ يك باب خانه به
مساحت  399/92متر مربع پالك  43فرعي از
 3684اصلي مفروز و مجزا شده از پالك 3684
اصلي قطعه  2واقع در بخش  18فارس الر
خريداري از مهدي دگلي 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 اول1399/03/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/04/10 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و
م/الف146/
امالك الرستان

زمین لرزه متحمل خسارت شده است و
بنیاد مسکن با اعطای تسهیالت و وامهای
بالعوض و همچنین زمینه سازی برای
بازسازی ومرمت واحدهای آسیب دیده در
کنار مردم خواهد بود.
مختار عباسی ،فرماندار شهرستان خنج نیز
در این نشست ،گفت :در حال حاضر تیم
ارزیاب بنیاد مسکن در نقاط روستایی در
حال بررسی میزان خسارت هستند و این
خسارتها با اعطای وام و تسهیالت جبران
خواهد شد.
عباسی ادامه داد :دستگاههای عضو شورای
مدیریت بحران در آماده باش هستند و در
حال حاضر آب ،برق و گاز هیچ کدام از نقاط
شهرستان قطع نیست.
رونوشت آگهي حصر وراثت

خواهان سهراب قيصريپور چاه شاهي
فرزند محمد به شرح دادخواست به کالسه
 990408/1از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان زهرا قيصريپور چاه شاهي فرزند
سهراب به شناسنامه شماره  10087صادره از
گراش در تاریخ  98/6/21در اقامتگاه دائمی
خود گراش بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن
مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
 -1سهراب قيصريپور چاه شاهي فرزند محمد
به شماره ملي  5369391149صادره از
جازموريان پدر متوفيه
-2مريم محمودي فرزند شنبه به شماره ملي
5369541541
والغير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را در روزنامه ميالد الرستان یک مرتبه
آگهی می نماید تا هر شخص يا اشخاصي
اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي از متوفی نزد
آنها باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
شورا تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف
م/الف384/
گراش  -زبردست

ص

استرداد کالهبردار ۶۰۰
میلیارد تومانی به کشور

جانشین رئیس پلیس بینالملل نیروی انتظامی
از استرداد یکی از مفسدان اقتصادی به کشور
خبر داد که حدود  ۶۰۰میلیارد تومان از یک
شرکت دولتی کالهبرداری کرده بود.
به گزارش ميالدالرستان به نقل از خبرنگار
انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سردار
کاظم مجتبایی با اعالم خبر استرداد یکی از
مفسدان اقتصادی به کشور ،درباره جزئیات
این خبر اظهار کرد :شب گذشته متهم
مذکور با پیگیریهای همکاران در یک کار
منسجم و در حقیقت همکاری با بخشهای
مختلف قضائی از یکی از کشورهای حاشیه
خلیجفارس به کشور بازگردانده شد.
جانشین رئیس پلیس بینالملل نیروی انتظامی
افزود :این متهم از حدود چهار سال پیش به
اتهام کالهبرداری و خیانت در امانت ،تحت
تعقیب و به پنج تا  6کشور سفر کرده بود.
این مقام انتظامی تصریح کرد :وی در نهایت
با همکاری خوب پلیس بینالملل نیروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران با پلیس
بینالملل کشوری که به آن پناه برده بود ،به
کشور استرداد شد.
وی خاطرنشان کرد :رقم کالهبرداری متهم
مذکور حدود  120میلیون درهم (600
میلیارد تومان) است و متأسفانه از یکی از
شرکتهای دولتی کالهبرداری کرده بود.
مجتبایی با بیان اینکه فرآیند استرداد
مجرمان کار بسیار سخت ،پیچیده و حرفهای
است ،گفت :خوشبختانه با تالش ،ردیابی،
رصد اطالعاتی و اقدامات عملیاتی ،استرداد
این متهم انجام شد.
جانشین رئیس پلیس بینالملل نیروی
انتظامی با تأکید بر اینکه استرداد مجرمان در
بیرون از مرزها با داخل کشور متفاوت است،
بیان کرد :افرادی که برای استرداد مجرمان
به خارج از کشور اعزام میشوند باید عالوه بر
ورزیدگی ذهنی و جسمی ،به روابط ،حقوق و
زبان بینالملل مسلط باشند.

آیا ایران به خرید تسلیحات نیاز دارد؟

آیا همزمان شدن قطعنامه شورای حکام
آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران و
انتقاد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
از «نقض حقوق بشر در ایران» ،و گزارش
کمیته سازمان ملل که مدعی است منبع
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی سعودی،
ایران بوده و بیانیه تروئیکای اروپایی درباره
ایران ،تصادفی بوده است؟
قبل از اینکه به بررسی دالیل تحرکات و
اقدامات این سازمانها و تروئیکای اروپایی
بپردازیم باید به موضوع بسیار مهمی اشاره
کنیم اینکه تحریمهای ظالمانه بینالمللی
که علیه ایران افزون بر  12سال تحمیل و
زمان امضای توافق هستهای سال  2015لغو
شد ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی پشت آن
تحریمها بود؛ آژانس در سال  2003اعالم
کرد که به دستگاهی در یکی از تاسیسات
هستهای ایران دسترسی پیدا کرده که آلوده
به اورانیوم غنیشده بود .آژانس در آن زمان
اعالم کرد که این شک بهوجود آمده که برنامه
هستهای ایران به سمت صنعتی شدن نظامی
تغییر روند داده است.
آیا میدانید که آژانس بینالمللی بعد از توافق
هستهای درباره این موضوع چه چیزی گفت؟
گفت که در ارزیابیهایش دچار خطا شده
و تردیدهایش واقعی نبوده بلکه اشتباه بود؛
به عبارتی دیگر ،آژانس ظلم و سختی که
ملت ایران طی افزون بر  10سال در نتیجه
تحریمهای اقتصادی ظالمانه متحمل شدند را
توجیه کند.
این فقط یک نمونه از موضع جانبدارانه این
نهادها و سیاسی کردن مسائل فنی است .از
اینرو ،برخی این نهادها را ابزاری برای محقق
کردن اهداف برخی قدرتهای بینالمللی
توصیف میکنند در این امر مبالغه نمیکنند
بلکه درباره واقعیت و حقیقتی سخن میگویند
که برخی اتفاقات آن را ثابت کردند.
دالیل متعددی پشت این تدابیر ظالمانه و
سختگیرانه وجود دارد که یکی از مهمترین
دالیل ،اجرای دستور «دونالد ترامپ»
رئیسجمهوری آمریکا مبنی بر ضرورت
تمدید بند مربوط به تحریم فروش سالح
به ایران است که در اکتبر آینده به پایان
میرسد .تعجبآور این است که تروئیکای
اروپایی نیز با ترامپ در این موضوع همراه
شده و شاید دلیل همراهی شدن تروئیکا

دستگیری  ۱۴تروریست
در کرکوک و سامرا
اداره اطالعات وزارت کشور عراق از دستگیری
 14تروریست در مناطق مختلف استان
کرکوک و شهر مقدس سامرا در استان
صالحالدین خبر داد.
در بیانیه این اداره آمده است :نیروهای اداره
اطالعات وزارت کشور توانستند طی عملیاتی،
 9تروریست را در مناطق مختلف شهرستان
سامرا در استان صالحالدین بر اساس ماده
چهار مبارزه با تروریسم بهسبب وابستگی
به باندهای تروریستی داعش دستگیر کنند،
همچنین پنج تروریست در مناطق مختلف
استان کرکوک بهسبب وابستگی به باندهای
تروریستی داعش دستگیر شدند.
این بیانیه از تحویل تروریستهای دستگیرشده
به دستگاه قضایی برای محاکمه خبر داد.
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين
نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره -139960311235000246
 99/03/31هيأت موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
گراش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم
فوزيه حسيني فرزند ابوالحسن بشماره ملي
 6569893221صادره از الرستان در ششدانگ
يك باب خانه به مساحت  369/25مترمربع
پالك فرعي  12708از اصلي 10827مفروز و
مجزي شده از پالك  1484فرعي از10827
اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان
گراش خريداري معالواسطه از مالك رسمي
اسداله سليمي محرز گرديده است.لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم
و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .ضمنا
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به
دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/04/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/04/25 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت
اسناد وامالک گراش
م/الف382/

این است که ترامپ آنها را فریب داده که در
صورت تمدید تحریم فروش سالح به ایران ،به
توافق هستهای بازخواهد گشت.
این سوال مطرح میشود که چرا ایران
تمدید ممنوعیت فروش سالح به آن مخالفت
میکند آن هم در زمانیکه ایران هر از گاهی
از سالحی جدید رونمایی میکند؟
قابل ذکر است که ایران فقط به تهدیدها
علیه متعرضان به این کشور اکتفا نمیکند
بلکه این تهدیدها را با موشکباران نیروهای
آمریکایی در پایگاه «عین االسد» در االنبار
عراق در انتقام از جنایت ترور شهید «حاج
قاسم سلیمانی» ثابت کرد و همچنین
برای اینکه ثابت کند که در مقابل نقض
حاکمیتش سکوت نمیکند پهپاد غولپیکر
«گلوبال هاوک» آمریکا را که وارد آسمان
خلیجفارس شده بود ساقط کرد .حمله
موشکی به مواضع داعش در دیرالزور سوریه و
نیز حمله به مواضع گروه «پژاک» در منطقه
کردستان عراق نمونههای دیگری از پاسخ
قاطع ایران به تجاوزکنندگان است.
کسی که اندک تجربهای در حوزه نظامی دارد
میداند که هیچ کشوری نمیتواند پایگاههایی
را که صدها کلیومتر از آن دور است را
موشکباران کند مگر اینکه به تکنولوژی
باالیی در این زمینه دست پیدا کرده باشد.
ایران نه تنها در زمینه موشکها و سامانههای
بازدارنده موشکی به باالترین سطح ارتقا یافته
است بلکه در زمینه هوافضا نیز پیشرفته
شده و توانسته است ماهواره به فضا پرتاب
کند .ایران همچنین در حوزه پهپادها و
ساخت و تولید زیردریایی ،کشتیهای جنگی
و ناوشکنها موفق عمل کرده است .اگر

بخواهیم دستاوردهای نظامی ایران را ذکر
کنیم فهرست طوالنی است .با این اوصاف،
ایران چه نیازی به لغو ممنوعیت فروش سالح
به آن دارد؟
نخست :تمدید ممنوعیت فروش سالح به
ایران در تعارض با قوانین بینالمللی و توافق
هستهای است و ایران هرگز اجازه چنین
نوآوریهایی در جامعه جهانی را نمیدهد و
اگر از این مساله چشمپوشی کند ترامپ پا
را فراتر خواهد گذاشت و وارد مسائل دیگری
خواهد شد.
دوم :ایران میخواهد همچون دیگر کشورها
وضعیتی در جامعه جهانی داشته باشد و هیچ
قطعنامه بینالمللی مانع از همکاری آن با
دیگر کشورها نشود؛ خواه به سالح نیاز داشته
باشد و یا نه .مسالهای که توافق هستهای نیز
به آن تصریح میکند .به عبارتی دیگر ،تداوم
تحریمها به این معناست که اوضاع ایران در
جامعه جهانی طبیعی نیست.
سوم :ممنوعیت علیه ایران فقط شامل
خرید سالح نیست بلکه شامل فروش سالح
و تجهیزات نظامی از سوی ایران نیز است.
در حالیکه ایران نیاز دارد در بازار جهانی
سالح نیز سهمی داشته باشد .از سوی دیگر،
تقاضای زیادی برای خرید سالح ،تجهیزات و
تکنولوژی نظامی ایران وجود دارد؛ چرا که
ایران توانمندی خود را در بسیاری از زمینهها
ثابت کرده است و همچنین حق برخورداری
از درآمدهای فروش سالح را دارد.
چهارم :ایران نیز به خرید سالح نیازی ندارد
بلکه بایستی با سایر کشورها بهویژه با دوستانش
در زمنیه فناوریهای نظامی و پیشرفت صنایع
نظامی همکاری و تبادل نظر کند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان الرستان

تاریخ انتشار آگهی 1399/04/10 :

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان الرستان به شماره ثبت  1491روز سه شنبه
مورخ  1399/04/31رأس ساعت  22در محل الر  -شهرجدید  -پشت مهمانسرای جهانگردی  12 -متری معلم  - 4بلوک - 3
روبروی دفتر شرکت کانون فرهنگی حضرت زینب(س) برگزار می گردد .لذا از عموم اعضای محترم شرکت دعوت می شود در
روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند .در صورتی که حضور عضو به دلیلی میسر نباشد می تواند حق رأی خود را
به موجب وکالت نامه به عضوی دیگر و یا به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید .بدیهی است هیچ عضوی نمی تواند عالوه بر
رأی خویش بیش از سه رای با وکالت و هر شخص غیر عضو تنها یک وکالت می تواند داشته باشد.جهت حضور در جلسه همراه
داشتن کارت شناسایی الزامی می باشد.ضمن ًا داوطلبین عضویت در بازرسی باید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار
آگهی به منظور تکمیل فرم ثبت نام شخص ًا به دفتر شرکت تعاونی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
مدارک الزم جهت ثبت نام :

دو سری از تمامی صفحات شناسنامه،کارت ملی  ،کارت پایان خدمت ،مدرک تحصیلی که می بایست ک ً
ال برابر با اصل شده باشد
را به دفتر شرکت ارائه نمایند.
دستور جلسه :

 -1قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت  -2-طرح و تصویب تغییرات اعضاء و سرمایه -3 -طرح و تصویب در خصوص
صورت های مالی سال  -4 - 1398طرح و تصویب بودجه برای سال جاری  -5 -طرح و تصویب در خصوص چارت سازمانی
شرکت -6 -طرح و تصویب در خصوص عضویت در اتحادیه تعاونی های توسعه و عمران -7 -طرح و تصویب در خصوص اخذ
تسهیالت بانکی برای انجام امورات موضوع فعالیت شرکت -8 -طرح و تصویب در خصوص حقوق ،مزایای و پاداش اعضای هیأت
مدیره  -بازرسین  -مدیر عامل  -پرسنل شرکت و همچنین حق الجلسات اعضای هیأت مدیره و کمیته های تخصصی و مشاورین
طبق چارت سازمانی -9 -انتخاب بازرسان به دلیل اتمام مدت مأموریت آنان ( در سال جاری )
آدرس  :فارس -الرستان -محله شهرجدید -خیابان کوثر  -بلوار هالل احمر  -پالک  - 94طبقه همکف
شماره تماس 07152250049
کد پستی 7431847469
از طرف هیأت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان الرستان
مدیر عامل شرکت -حامد فتوحی
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره  99/03/31 -139960311235000244هيأت موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه بالمعارض
متقاضي آقاي احمد رحيمي فرزند محمود بشماره ملي 6569854194
صادره از الرستان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت  182/70مترمربع
پالك فرعي  12704از اصلي 10827مفروز و مجزي شده از پالك 8329
فرعي از 10827اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش
خريداري معالواسطه از مالك رسمي جعفر اسدي الري محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالكيت صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/04/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/04/25 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
م/الف378/

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره  99/03/31 -139960311235000242هيأت موضوع قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي
غالمرضا جمشيديپور فرزند تاج محمد بشماره ملي  3160053385صادره از
كهنوج در ششدانگ یک باب كارگاه مغازه متصل به آن به مساحت 567/20
مترمربع پالك فرعي  12705از اصلي 10827مفروز و مجزي شده از پالك
 2794فرعي از 10827اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش
خريداري معالواسطه از مالك رسمي جعفر اسدي الري محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت
صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/04/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/04/25 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
م/الف379/
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جزئیات جدید مرگ قاضی منصوری

پروفایل  DNAبزودی به ایران تحویل میشود
رئیس پلیس بینالملل نیروی انتظامی از
ارائه درخواست پروفایل  DNAجنازه قاضی
منصوری خبر داد.
به گزارش ميالدالرستان به نقل از خبرگزاری
فارس ،جسد «غالمرضا منصوری» ساعت 14:30
روز جمعه سیام خرداد ،در البی هتل دوک در
بخارست رومانی پیدا شد؛ براساس آنچه «رسانههای
رومانی»بااستنادبهنتایجاولیهکالبدشکافی،گزارش
دادهاند «مرگ او در اثر جراحات برخورد با سطحی
سخت ،رخ داده است».
منصوری متهم ردیف نهم پرونده مرتبط با
اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست
قوه قضاییه بود؛ به گفته رسول قهرمانی
نماینده دادستان ،منصوری «یک ماه بعد
از دستگیری طبری ،تلفن خود را در ایران
گذاشت و از ایران خارج شد».
سردار هادی شیرزاد رئیس پلیس بینالملل
نیروی انتظامی در خصوص اینکه چرا منصوری
در رومانی در بازداشت نماند ،اینگونه توضیح
داده بود« :زمانی که برای یک متهم اعالن
قرمز صادر شود ،دادگاه کشوری که متهم در
آن حضور دارد ،بر اساس مستندات کشور
درخواستکننده اعالن قرمز ،برای محاکمه
وی زمانی را تعیین میکند ،نوبت دادگاه
آقای غالمرضا منصوری نیز در تاریخ  22تیر
تعیین شده بود ،متهمی که برایش اعالن قرمز
صادر شده ،تحت نظر پلیس و قو ه قضائیه آن
کشور قرار خواهد داشت .همچنین متهم یا
باید بازداشت شود و به زندان برود یا اینکه
تحتالحفظ و ممنوعالخروج باشد ،درباره
آقای منصوری با توجه به شرایط کرونایی،
حکم قاضی رومانی مبنی بر بازداشت وی در
زندان نبود و برای ما نیز در نامهای اعالم کردند
که تا تاریخ برگزاری دادگاه ،زیرنظر پلیس و
قوهقضائیه خواهد بود و ممنوعالخروج است».
این مقام انتظامی همچنین از مکاتبات پلیس در
خصوص مرگ منصوری سخن گفت و افزود« :با
توجه به تحتنظر بودن متهم ،پلیس رومانی باید
توضیح دهد که چه اتفاقی برای منصوری روی
داده که منجر به مرگ وی شده است ،منتظریم
تا شرح ماوقع برای ما ارسال شود تا با هماهنگی
قوهقضائیه سایر اقدامات را انجام دهیم».
اما امروز و به فاصله حدود دو هفته ای از
مرگ منصوری ،سردار «هادی شیرزاد» رئیس
پلیس بینالملل ناجا ،در گفت و گویی در
مورد ابهامات و آخرین اخبار پرونده منصوری
توضیحاتی را ارائه کرد.
سردار شیرزاد در پاسخ به این سوال که پلیس
ایران دقیقا چه زمانی متوجه مرگ منصوری
شد؟ گفت :بعد از این اتفاق ،نامه ای از پلیس
بین الملل بخارست به پلیس بین الملل تهران
ارسال شد ،در این نامه توضیحاتی در مورد
مرگ منصوری داده و همچنین عنوان شده
بود که این فرد خودکشی کرده و جنازه آن
به واحد جنایی بخارست منتقل شده است،
در این نامه هویت فرد فوت شده ،غالمرضا
منصوری عنوان شده بود.
رئیس پلیس بینالملل ناجا ،افزود :بعد از
این اتفاق خبر به بازپرس پرونده مرتبط با
منصوری منتقل شد ،در مورد این حادثه
قوه قضائیه سواالتی داشت ،مجموعه سواالت
دستگاه قضا ،به پلیس اینترپل ارسال و از
پلیس بین الملل بخارست درخواست شد که
اطالعات تکمیلی را به پلیس بین الملل تهران
ارسال کند.
شیرزاد با بیان اینکه یکی از درخواست
های ایران از پلیس رومانی ،اعزام یک تیم
کارشناسی برای بررسی میدانی صحنه حادثه
بود ،اظهار کرد :پلیس رومانی خواهان پیگیری
این درخواست از مسیر دیپلماتیک شد و به
همین خاطر ،از طریق قوه قضائیه درخواستی
از مسیر دیپلماتیک برای کشور رومانی ارسال
شد.وی در خصوص نحوه ارتباط و تعامل با
پلیس بین الملل رومانی برای پیگیری این
پرونده ،عنوان کرد :پلیس های بین الملل
از طریق یک سامانه داخلی به نام «هر روز
هفته و  24ساعته» دائما باهم در ارتباطند،
در این سامانه اخبار و درخواستها رد و بدل
میشود و در خصوص مجرمین تبادل نظر
میشود ،پلیس اینترپل بخارست هم یکی از
این پلیسها است که ارتباط دائمی با پلیس
اینترپل تهران دارد.

این مقام انتظامی در خصوص عملکرد پلیس
بین الملل بخارست در این حادثه ،عنوان کرد:
پلیس رومانی در این ماجرا سعی کرد ،آنچه
که در توان داشته در اختیار پلیس بگذارد اما
گاهی به خاطر نیاز به مجوز مراجع قضایی
و دادستانی رومانی محدودیت هایی به وجود
آمده و آنها اعالم کردند از مسیر دادستانی و
دستگاه قضایی رومانی برای برخی هماهنگی
ها و ارسال مستندات باید عبور شود .اما با
وجود این محدودیت ها ،مستندات متعددی را
برای ایران ارسال کردند و عالوه بر این پیگیر
هستند که درخواست های متعدد ما ،هرچه
زودتر به نتیجه برسد.
رئیس پلیس بینالملل ناجا در خصوص برخی
ابهامات و مطالب مطرح شده در خصوص زنده
بودن منصوری ،گفت :بعد از اعالم رسمی خبر
این حادثه ،بالفاصله از اینترپل بخارست در
خصوص هویت فرد فوت شده و نحوه حادثه
سوال شد و آنها در مستنداتی که اخیرا مطرح
کردند توضیح دادهاند که فرد فوت شده ،بر
اساس مستندات و مدارکی که به همراه داشته
تعیین هویت شده و مرگ این فرد را پلیس
رومانی به نام غالمرضا منصوری تایید و برای
ما ارسال کرده است.
وی البته این نکته را هم افزود :برای تعیین
قطعی هویت فرد فوت شده ،حتما به
مستندات دیگری از جمله «دی ان ای» نیاز
است ،و درخواست پروفایل دی ان ای ارسال
شده و پلیس اینترپل رومانی هم اعالم کرده
که پروفایل دی ان ای در دست آماده سازی
است و به زودی به ایران ارسال می شود.
این مقام انتظامی درخواست دیگر ایران را
اعالم شرح کامل ماوقع ،عنوان کرد و افزود:
حضور تیم کارشناسی جنایی در محل حادثه،
میدان عمل و مواضعی که مستندات این اتفاق
در آنجا نگه داری میشود درخواست اصلی
ایران بوده و همچنان پیگیر به نتیجه رسیدن
این درخواست هستیم.
شیرزاد در خصوص مطالب مطرح شده در
فضای مجازی و برخی رسانه ها در خصوص
عامل و یا عوامل مرگ منصوری نیز ،عنوان
کرد :تاکنون هیچ مستندی از سوی پلیس
رومانی در خصوص عامل یا عوامل مرگ
منصوری به ایران ارسال نشده و پلیس رومانی
قول داده در روزهای آینده اطالعات بیشتری
را در اختیار پلیس بین الملل تهران قرار دهد.
این مقام انتظامی همچنین عنوان کرد که
تنها مرگ غالمرضا منصوری و هویت جنازه
توسط پلیس رومانی اعالم رسمی شده و
مستند دیگری در خصوص عامل و یا عوامل
این مرگ ارسال نشده است.
شیرزاد در ادامه مجددا ً تاکید کرد علیرغم
مدارک ارائه شده توسط پلیس بین الملل
رومانی ،ایران پیگیر دریافت مدارک تعیین
هویت قطعی است.
وی در خصوص خبرهای مطرح شده در
خصوص حضور یک ایرانی ،لحظاتی قبل از
مرگ منصوری در هتل محل اقامت او ،با
تکذیب این دست از اخبار  ،تاکید کرد :هیچ
پیام رسمی از سوی اینترپل در خصوص این
موضوع ارسال نشده است و بحثهای مطرح
شده در رسانه با توجه به اینکه پیامی از
سوی پلیس بخارست ارسال نشده مورد تایید
نیست.رئیس پلیس بینالملل ناجا در خاتمه
در مورد دیگر متهمان فراری ،اظهار کرد:
وقتی قاضی یک پرونده تصمیم به پیگیری
و تحت پیگرد قرار دادن افرادی در خارج
از کشور می گیرد ،قوه قضائیه طی حکمی
مشخصات فرد را به همراه جرائم ارتکابی به
پلیس اعالم می کند و پلیس با اقدامات فنی
اعالن قرمز درخواست شده از مرجع قضایی
را به تایید اینترپل جهانی می رساند و اعالن
قرمز صادر می شود.
وی در خصوص آخرین وضعیت استرداد
متهمان فراری گفت :تمام مواردی که از سوی
قوه قضائیه به پلیس ارسال شده یا اعالن قرمز
صادر شده یا در روند صدور اعالن قرمز قرار
گرفته است.
به گفته سردار شیرزاد ،پلیس بینالملل ناجا
در مورد پرونده های اقتصادی سرعت بیشتری
را برای اخذ اعالن قرمز از طریق اینترپل
جهانی به خرج می دهد.

رونوشت آگهي حصر وراثت

خانم زهرا شوري فرزند عليرضا به شرح دادخواست به کالسه پيوست از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عليرضا شوري فرزند عبدالكريم به شناسنامه
شماره  6196صادره از گراش در تاریخ  98/8/30در اقامتگاه دائمی خود گراش بدرود گفته و ورثه
حينالفوت آن مرحوم  -مرحومه عبارتند از:
-1زهرا شوري فرزند عليرضا به شماره ملي  6560026949صادره از گراش
-2فاطمه شوري فرزند عليرضا به شماره ملي  6560039730صادره از گراش
-3سارا شوري فرزند عليرضا به شماره ملي  6560126927صادره از گراش فرزندان متوفي
-4جميله خاتون تاج بخش فرزند غالمرضا به شماره ملي  6569924052صادره از گراش (همسر
متوفي)
-5فاطمه جعفري فرزند عباس به شماره ملي  6569867490صادره از گراش مادر متوفي
-6عبدالكريم شوري فرزند علي اكبر به شماره ملي  6569861050صادره از گراش پدر متوفي
والغير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه ميالد الرستان یک مرتبه آگهی می
نماید تا هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و یا وصیتنامهاي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
م/الف385/
مسئول دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف گراش  -صميمي

ص
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یک جامعهشناس گفت :احساس تنهایی یک
معضل مشترک بین انسانهاست که با ظهور
و بروز فضای مجازی پُررنگتر شده است.
تهمینه بیرانوند  ،با اشاره به اینکه
داشتن احساس تنهایی یک معضل شایع و
همچنین بخشی از انسانیت مشترک ماست،
اظهار کرد :اگر در عمق وجودتان احساس
تنهایی و نارضایتی میکنید ابرهای زیادی
وجود دارند که میتوانند بر این احساس
ببارند و بذرهای تاریکی احساس تنهایی را
سیراب کرده و رشد دهند که اپلیکیشنهای
دوستیابی ،فیسبوک ،اینستاگرام ،توییتر،
ویچت ،ایمیل ،پیامهای متنی و غیره
نمونههایی از این ابرها هستند.
وی با اشاره به این که فضای مجازی دنیای
وسیع و پیچیدهای است که گروهها و افراد
مختلف با گرایشها ،باورها ،اعتقادات و
ویژگیهای متفاوت و گوناگون دیگر در آن
زندگی میکنند ،افزود :امروزه شبکههای
اجتماعی مجازی تمامی حوزهها ،معانی،
مفاهیم و به طور کلی همه چیز را تحت
تأثیر قرار داده است.
بیرانوند با اشاره به اینکه ارتباطات شبکهای
به مثابه اساس فعالیت ارتباط انسان ،در حال
دگرگون کردن تمام ارتباطات انسانی است،
عنوان کرد :عوامل عاطفی و شخصیتی مانند
میزان احساس تنهایی که هر یک از ما در
درون خودمان احساس میکنیم می تواند
بر روی نوع رفتار ما در روابط بین فردی و
همچنین راههای انتخابی برای شکلگیری
این روابط تأثیر مهمی داشته باشد.
این جامعهشناس ،ادامه داد :ما در فضای
مجازی بذر نومیدی را در کف دستمان
گرفته و دوره راه میافتیم و در جستجوی
رضایت ،سرگرمی ،احساس تعلق خاطر،
رابطه و عشق و دنبال پناهی هستیم که این
بذر را از ما تحویل بگیرند و ما را از این
شرایط نجات دهند.

وی ادامه داد :حقیقت این است که ما در
شبکههای اجتماعی پشت صفحههای نمایش
کامپیوتر و گوشیهای هوشمند هنوز هم تنها
هستیم و تمامی اپلیکشنهای ارتباطی نه تنها
نیاز ما را در داشتن همدم و همصحبت مرتفع
نمیکنند ،بلکه باعث رشد بذرهای تنهایی نیز
میشوند ،در نهایت بذرهای تنهایی ما آنقدر
رشد میکنند که به درختهای تنومندی از
رنج و ترس مبدل میشوند؛ درختهایی که
اندک نسیمهای روزانه شادمانی زندگیمان را
در میان برگهای انبوهشان به دام میاندازند و
مدام به ما یادآوری میکنند که در این دنیای
ارتباط نامحدود ،کسی واقعاً و به صورت تمام
و کمال ما را دوست ندارد و ما را به این نتیجه
میرسانند که هیچ کس آنقدرها هم به ما بها
نمیدهد ،در نتیجه گرفتار یک سکوت ژرف
میشویم و بیش از پیش در خود فرو میرویم.

عنوان کرد :این تعاملهای ناچیز در عمل
سنگریزههایی هستند که به سوی اقیانوس
عظیم مابین ما و طرف مقابل انداخته
میشوند ،سنگریزههایی که از جزیرههای
تنهایی و ناخشنودی ما به سمت مخاطب
پرتاب میشوند.
این جامعهشناس بیان کرد :گاهی اوقات که
چیزی در رسانههای اجتماعی به اشتراک
میگذاریم ،یا حتی زمانی که در حال مراقبه
هستیم ،فکر کردن به کسی که دلمان برایش
تنگ شده است ،کسی که از زندگیمان رفته،
حواسمان را پرت میکند ،احساس میکنیم
جزیرهای کوچک هستیم که قارهای دور
افتاده را میخواند و امیدوار است بتواند با آن
یکی شود و آن را سوی خود بکشد.
وی با اشاره به اینکه رسانههای اجتماعی
زخمهای اجتنابناپذیر انسان مدرن مانند
ارتباط ،تأییدطلبی و گریز از تنهایی و
بیحوصلگی را میخراشد ،عنوان کرد :به
نظر نمیرسد ارتباطات نوین حاضر واقعاً
کاری برای التیام این زخمها از دستشان
برآید ،مطالعات نشان میدهد که تنهایی،
افسردگی ،اضطراب و خودکشی بعداز پیدایش
گوشیهای هوشمند افزایش داشته است.
بیرانوندبابیان اینکه رسانههای اجتماعی و
گوشیهای هوشمند در ذات خود بد نیستند
اما مزایا و معایب خود را دارند ،اظهار کرد:
ما باید خودمان را خوب بشناسیم و متوجه
باشیم که این رسانهها چه کارهایی میتوانند
برای ما انجام دهند و چه کارهایی در توانشان
نیست ،کجا سراغ رسانههای اجتماعی برویم و
کجا نرویم؟ چرا در این لحظه در حال اسکرول
کردن ،چک کردن و تماشای صفحات نمایش
هستیم؟ چه چیزی الزم داریم؟ یا اینکه فقط
میخواهیم از چیزی فرار کنیم؟
این جامعهشناس افزود :تحقیقات فراوانی
نشان میدهند که کسانیکه از اضطراب
رنج میبرند ،به احتمال زیاد از کامنتها و
پیامهایی که در فیسبوک دریافت میکنند،
بیشتر ناراحت خواهند شد ،همچنین افرادی
که عزتنفس پایینی دارند و در اینترنت به
دنبال قوت قلب میگردند ،درنهایت چیزی
که عایدشان میشود این است که حس
میکنند به جایی و کسی تعلقخاطر ندارند
و مأیوستر میشوند.
علت اصلی احساس تنهایی و شرم چیست؟

تاثیر گوشی موبایل بر احساس تنهایی

بیرانوند با بیان اینکه الیک کردن ،کامنت
گذاشتن و توییت کردن همه و همه
فعالیتهایی هستند که صرفاً شمهای کوچک
از ارتباطات جمعی محسوب میشوند،

وی با اشاره به اینکه در دوران نوزادی،
زندگی ما وابسته به دوست داشته شدن و
محبت پدر و مادر است ،افزود :در حقیقت
ما هرگز از نیاز به عشق فارغ نخواهیم شد،
اما زمانیکه این نیاز در ما برآورده نمیشود
ممکن است در برابر خودمان و یا در مقابل
جهان طغیان کنیم.
بیرانوند تصریح کرد :ممکن است احساس
خشم ،سرخوردگی یا بیکفایتی داشته

باشیم ،ممکن است خودمان را سرزنش
کرده و فکر کنیم البد عیب و ایرادی داریم و
حتی ممکن است فکر کنیم وجود ما در این
دنیا اشتباه است و اینجا ،جای ما نیست!
اینها باورهای اصلی مرتبط با احساس شرم
هستند که معتقدیم دوستداشتنی نیستیم.
این جامعهشناس اظهار کرد :برای بسیاری
از ما ،رسانههای اجتماعی همانند چوب
جادوی سحرآمیزی است که چندین بار در
روز ما را طعمه اعتیاد خود کرده و به بررسی
پیامهای َچت گروهی و گروههای مورد
عالقهمان وادار میکند ،رسانههای اجتماعی،
ربایی است
شبیه به یک معشوق مرموز و دل ُ
که افسار ما را در دست گرفته و تنها برای
مدت زمان کوتاه چند دقیقهای به ما رحم
میکند و دوباره سر و کلهاش پیدا میشود.

چگونه از احساس تنهایی رها شویم

وی افزود :هر بذری که آبیاری شود ،رشد
میکند ،میتوانیم تمام ارتباطات واقعی را
که داریم ،مجددا به خودمان یادآوری کنیم،
حتی منزویترین افراد با ارتباط گرفتن با
هوا ،زمین ،رودها ،دیگر گونههای جاندار و
هر ارتباط کوچک و دوری که وجود دارد،
میتوانند زندگی در این جهان را برای خود
خوشآیندتر کنند ،شاید افزایش آگاهی
نسبت به نحوه آبیاری بذرهای تنهایی و
تعلق ،بتواند سبب شود در انتخابهایمان
توجه بیشتری کرده و به شادیها و
موفقیتهای عمیقتر دست پیدا کنیم.
بیرانوند ادامه داد :باید قبول کنیم که همه ما،
بار سنگین و مشترک انسان بودن را بر دوش
میکشیم و بهعنوان یک انسان باید نسبت
به خود مشفق و مهربان باشیم اینجاست که
خرد و دانایی شروع میشود و باید آگاه بود
و پذیرفت که حتی در نزدیکترین رابطهها
نیز ،تنهایی وجود دارد.

گردنبند هوشمندی که نمیگذارد
به صورتتان دست بزنید

در دوران فراگیری بیماری کووید  ۱۹در سطح
جهان ،افراد زیادی به دلیل ناآگاهی نسبت به
ماهیت این ویروس ،جان خود را از دست دادند
و یا شرایط سختی را تجربه کردند.
دانشمندان زیادی مشغول مطالعه و تحقیق

هستند تا با دستیابی به ابعاد مختلف
کروناویروس جدید ،راه درمانی برای آن
بیابند ،اما هنوز موفق نشدهاند ،این روند
همچنان ادامه دارد ،بنابراین توصیه سازمان
جهانی بهداشت تا کشف واکسن این بیماری،
رعایت پروتکلهای بهداشتی مانند استفاده
از ماسک ،شستشوی مکرر دستها و حفظ
فاصله اجتماعی است.
همانطور که گفته شد شستشوی دستها یکی
از توصیههای اکید  WHOبرای پیشگیری از
ابتال به ویروس کروناست چرا که این ویروس
از راه دهان ،بینی و چشمها وارد بدن شده و
فرد را مبتال میکند و دست آلوده از طریق
لمس صورت میتواند به راحتی شرایط ابتالی

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 99/02/24 -139960311235000133
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي
يونس وقارفرد فرزند علي اكبر بشماره شناسنامه  43صادره
از گراش در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 360/33
مترمربع پالك فرعي  12685از اصلي 10827مفروز و مجزي
شده از پالك  2446فرعي از 10827اصلي واقع درقطعه
5بخش 18فارس شهرستان گراش خريداري معالواسطه
از مالك رسمي حاج آهنعلي فرزند كرباليي عباس گراشي
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت
صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/03/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/04/10 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک
م/الف354/
گراش

فرد را فراهم آورد که معموال مردم از روی
عادت این کار را تکرار میکنند؛ از این رو
ناسا ،به منظور کمک به پیشگیری از شیوع
این ویروس ،اقدام به طراحی گردنبندی کرده
است که در مواقع لزوم یعنی هنگام نزدیک
شدن دست به صورت ،با لرزش ،به فرد هشدار
داده و به او این مهم را یادآوری میکند که

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 99/02/24 -139960311235000135
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم
عذري سعادت فرزند مير محمد علي بشماره شناسنامه
 3279صادره از گراش در ششدانگ يك باب خانه به مساحت
 835/95مترمربع پالك فرعي  12676از اصلي10827
مفروز و مجزي شده از پالك  1804فرعي از 10827اصلي
واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش خريداري
معالواسطه از مالك رسمي ورثه مرحوم ابوالحسن سعادت
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت
صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/03/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/04/10 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک
م/الف350/
گراش

اولین توریستی که در سال  ۲۰۲۳به
ایستگاه فضایی بینالمللی رفته و در فضا
قدم خواهد زد ،مشخص شد.
به نظر میرسد سفر به فضا و تماشای آن
برای همه افراد هیجان انگیز باشد و کمتر
کسی باشد که دلش نخواهد شگفتیهای
کیهان را ببیند .این آرزو برای بشری که
روزی رویای پرواز در آسمان را در سر
داشت دست نیافتنی نیست و در حال حاضر
با پیشرفتهایی که در حوزه فضا و گسترش
فناوری در این زمینه رخ داده است افراد
میتوانند خود را برای تحقق آن آماده کنند.
در همین راستا یک شرکت خصوصی روسی
طی توافقنامه جدید گردشگری اقدام به
اعزام یک توریست به فضا خواهد کرد .این
فرد یک تاجر روسی است که به عنوان اولین
توریست فضایی خصوصی از بخش روسی
 ISSدر سال  ۲۰۲۳خواهد بود که در خارج
از ایستگاه فضایی بینالمللی قدم میزند.
هزینه دقیق این سفر هنوز اعالم نشده است،
اما اولین تاجری که در سال  ۲۰۰۱به ISS
مراجعه کرد  ۲۰میلیون دالر برای یک سفر
 ۸روزه پرداخت کرد .جزئیات دقیق توافق
نامه فضایی تأیید نشده است ،اما دو فضانورد
با پرداخت هزینه در سال  ۲۰۲۳به ISS
منتقل میشوند و یکی از آنها به بیرون

حه
ف
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میرود .قرار است یکی از شرکت کنندگان
در این سفر به همراه یک کیهان نویس
حرفهای روسی ،یک پیاده روی از بخش
متعلق به روسیه در اطراف ایستگاه فضایی
انجام دهد.
از سال  Space Adventures ،۲۰۰۱و
Roscosmosهشت گردشگر را با پرداخت
هزینه به  ISSبردهاند و حاال ناسا و سایر
شرکای بینالمللیاش به دنبال ارائه خدمات
مشابهی هستند که آن را برای اولین بار
تجربه میکنند.
به گفته فضانوردان ،سفر به فضا و بازدید از
ایستگاه به نظر میرسد بیشتر یک چالش
باشد ،زیرا سفر به فضا نیاز به آموزش
گسترده دارد و میتواند از نظر جسمی
خسته کننده باشد.
هزینه دقیق رسیدن به  ISSهرگز فاش نشده
است ،اما تصور میشود سفر با  SpaceXکم
هزینهتر از Roscosmosو حدود  ۵۵میلیون
دالر برای هر صندلی باشد در حالیکه بلیط
سایوز (شرکت فضایی) برای سفری مشابه
 ۸۰میلیون دالر تخمین زده شده است.
شرکتهای دیگری نیز وجود دارند که
توانایی ارسال افراد به  ISSرا دارند از جمله
Boeing›s Starlinerکه با مشکالت فنی
روبهرو شده و هنوز پرواز موفقی نداشته است.

ساخت خانه سبز در  ۴۸ساعت با ماندگاری یک قرن

فناوری چاپ سهبعدی در حال تحول
تمام زمینههای صنعت از پزشکی گرفته
تا ماشینسازی است .این فناوری میتواند
اشیایی در ابعاد مختلفوبامواداولیهمورددلخ
واهتولیدکند.
محققان در جمهوری چک به تازگی
ازاینفناوری برای ساخت خانه استفاده
کردهاند .این خانه سبز در عرض  ۴۸ساعت
آماده میشود و میزان کربن تولیدشده را
حدود  ۲۰درصد کاهش میدهد.
جالب است بدانید میزان کربن تولیدشده

ناشی از ساخت و ساز حدود  ۳۹درصد از
کل کربن انتشار یافته در سطح جهان است؛
در حالیکه این میزان در صنعت حمل و
نقل هوایی فقط حدود دو درصد است؛
بنابراین ساخت خانههای زیستسازگاری
که در ساخت آنان کربن کمتری تولید شود،
بسیار حائز اهمیت است.
این خانه ماندگاری باال و در حدود  ۱۰۰سال
دارد و همچنین میتواند به صورت شناور
روی آب باشد .این پروژه با همکاری یک
مجسمهساز و یک مهندس راه و ساختمان
در جمهوری چک ساخته شده است.
هزینه ساخت این خانه  ۵۰درصد کمتر از
ساخت به روشهای سنتی است و توسط
یک بازوی رباتیک به نام  Scoolptساخته
میشود که قادر به چاپ  ۱۵سانتیمتر در
ثانیه است.
این خانه  ۴۳مترمربعی از اتاق خواب،
نشیمن ،حمام و آشپزخانه تشکیل شده
است و مناسب اقامت دو نفر است.
این خانه از انرژی تجدیدپذیر استفاده
میکند و قادر به تصفیه آب مصرفی است.

نباید به صورتش دست بزند.
این اختراع ناسا برای فروش نیست،
اما ممکن است در آیندهای نزدیک
شرکتهایی که در این زمینه فعالیت
میکنند با الهام گرفتن از این ایده و
تکامل آن ،چنین ابزاری را تولید و در
اختیار عموم قرار دهند.

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 99/02/24 -139960311235000132
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي
علي منفرد فرزند محمد بشماره ملي  3460037511صادره
از گراش در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 261/25
مترمربع پالك فرعي  12686از اصلي 10827مفروز و مجزي
شده از پالك  2446فرعي از 10827اصلي واقع درقطعه
5بخش 18فارس شهرستان گراش خريداري معالواسطه
از مالك رسمي حاج آهنعلي فرزند كرباليي عباس گراشي
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت
صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/03/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/04/10 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک
م/الف355/
گراش

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 99/02/24 -139960311235000134
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي
علي اكبر فروزش فرزند شيخ علي بشماره شناسنامه 121
صادره از گراش در ششدانگ يك باب خانه به مساحت
 3329مترمربع پالك فرعي  12687از اصلي10827
مفروز و مجزي شده از پالك  1803فرعي از 10827اصلي
واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش خريداري
معالواسطه از مالك رسمي حاج علي مظفري محرز گرديده
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه
از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي
تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد
شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به
دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/03/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/04/10 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک
م/الف356/
گراش

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 98/12/21 -139860311235000935
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت
ملك گراش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه
نساء قرباني فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه  6153صادره از
الرستان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت  315مترمربع
پالك فرعي  12683از اصلي 10827مفروز و مجزي شده
از پالك  2740فرعي از 10827اصلي واقع درقطعه 5بخش
18فارس شهرستان گراش با حق سكونت خانم زهره زارع فرزند
علي ماداميكه ازدواج نكرده باشد خريداري معالواسطه از مالك
رسمي يوسف و غالمحسين وقارفرد محرز گرديده است.لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و
پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/03/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/04/10 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک
م/الف345/
گراش

ص

5

فضيلت افتخار
مديرگروه بهبود تغذيه -معاونت بهداشت
دانشكده علوم پزشكي الرستان
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اکنون که با شیوع کروناویروس مواجه
هستیم ،توجه به نوع تغذیه  ،به تقویت سیستم
ایمنی بدن و پیشگیری از این ویروس کمک
می کند.در واقع تغذیه مناسب ،سپر دفاعی
قوی در جنگ با کرونا ست رابطه مستقیمی
بین نوع تغذیه و سیستم ایمنی بدن وجود
دارد .سیستم ایمنی مجموعه ای از سلول ها
و اجزایی است که باعث حفاظت بدن در برابر
بیماری ها شده و در صورت بروز بیماری باعث
بهبودی و سالمتی می شود .وظیفه ی اصلی
سیستم ایمنی تخریب باکتری ها ،ویروس ها و
انگل ها می باشد .نقش دیگر سیستم ایمنی از
بین بردن سلول های آسیب دیده و یا غیرنرمال
است .تغذیه ی سالم میتواند مقاومت بدن را
باال ببرد و ما را در مقابل بسیاری از بیماریها
محافظت کند .مواد معدنی و ویتامین هایی
همچون ویتامین  A ، D ،E ،B ، Cو عناصر
روی و سلنیوم و پروتئین ها موجب تقویت
سیستم ایمنی بدن می شوند.
پیشساز ویتامین  Aآنتی اکسیدانی است که در
هویج ،اسفناج و انواع سبزیهای رنگی وجود دارد.
ویتامین  Dبه طور طبیعی در نور خورشید
وجود دارد و به صورت رایگان می توانید آن
را دریافت کنید .ویتامین ای نیز عملکرد
سیستم ایمنی بدن را بهبود میبخشدوروی
سیستم ایمنی بدن موثر میباشد این ویتامین
در روغنها از جمله روغن کانوال ،آفتابگردان
و بادام وجود دارد .مطالعاتی که انجام شده
نشان داده که کمبود ویتامین  Dدر بسیاری
از کشورها از جمله ایران وجود دارد .بر اساس
بخشنامههای وزارت بهداشت ،توصیه شده
که افراد هر ماه یک قرص  ۵۰هزار واحدی
ویتامین دی مصرف کنند .این اقدام از  ۳تا ۴
سال قبل اجرایی شده است .بنابراین مصرف
مکمل ویتامین  Dطبق روال عادی ادامه دارد.
کسانی که کمبود ویتامین  Dدارند و این

کمبود با آزمایش تشخیص داده شده ،کمبود
آنها با دوز درمانی طبق نظر پزشک تامین
میشود.یکی از برنامه های وزارت بهداشت
استفاده از مکمل یاری ویتامین  Dاست که
هر ماه یک مکمل  ۵۰هزار واحدی برای همه
گروههای سنی باید استفاده شود.
ویتامین  Eهم آنتی اکسیدانی قوی است و
در جوانهها و سبزیجات برگ سبز وجود دارد،
سلنیوم نیز در تقویت سیستم ایمنی موثر بوده
و در ماهی ،بادامهندی ،تخمه آفتابگردان و
سبوس گندم یافت میشود.
ویتامین  Cهم برای بهبود عملکرد سیستم ایمنی
مفید است ،عقیده بر این است که ویتامین C
باعث افزایش تولید گلبولهای سفید خون (که
کلید مبارزه با عفونت در بدن است) می شوند.
این ویتامین از طریقهمه میوه ها وسبزیها که
به صورت تازه و خام مصرف میشوند تامین می
شود در کیوی ،لیمو  ،پرتقال و نارنگی به وفور
یافت میشود ..برخی به غلط تصور میکنند اگر
ویتامین  cبیشتری مصرف کنند ،سیستم ایمنی
شان بیشتر تقویت می شود ،در حالیکه اگر تعادل
در مصرف مواد غذایی شرط سالمت تغذیه ای می
باشد و اگررعایت نشودممکن است خطراتی را نیز
به همراه داشته باشد بنابر این هیچ توصیهای برای
مصرف مکمل ویتامین سی وجود ندارد.
ل هایی که به گروه های خاص مثل مادران
مکم 
باردار و کودکان زیر دو سال توصیه می شود
باید به صورت جاری ادامه داشته باشد.
افرادی که انواع گوشت را نمیخورند یعنی
دریافت پروتئین کمی دارند اغلب دچار
کمخونی میشوند و کمخونی سیستم ایمنی
را تضعیف میکند.بهتر است از گوشتهای
سفید مثل ماهی و مرغ که کم چربترند بیشتر
استفاده کنیم،مصرف روغن زیتون را نیز در
رژیم غذایی خود گنجانده و آن را جایگزین
روغنهای معمولی کنیم .همچنین مواد لبنی
و تخممرغ را به رژیم غذایی روزانه خود اضافه
کنیم .مصرف غذا در بیرون از منزل باید با دقت
انجام شود .فست فود و غذاهای پرچرب و سرخ
شده که هضم سختی دارند ،مناسب نیست

و توصیه نمی شود .توصیه می شود غذاها با
روشهای بهتر طبخ مثل بخارپز و آب پز تهیه
شود همچنین استفاده از انواع آجیل ها برای
تامین اسید آمینه آرژنین در جهت تقویت
سیستم ایمنی نیزتوصیه میشود
بهتر است فلفل و زردچوبه در غذای خود بریزیم
و از مصرف غذای خام بپرهیزید .پره بیوتیک،
ترکیبات غیر قابل هضمی است که باعث
تحریک رشد باکتریهای مفید روده بزرگ
میشوند و در تقویت سیستم ایمنی بدن بویژه
در کودکان نقش دارد .پروبیوتیک نیز باکتری
های زنده موجود در غذاها یا مکمل های خاص
است که برای سالمتی بدن مفید است.
ی های شیرین نیز توصیه
مصرف نمک و نوشیدن 
ی شود .زیرا ممکن است ،سیستم ایمنی بدن
نم 
را تحریک کند .بنابراین رعایت برنامه غذایی سالم
و اجتناب از مصرف فست فود و غذاهای سنگین
باید انجام شود .توصیه کلی اجتناب از رژیمهای
سخت و ،غیرعلمی و یا رژیمهای تکغذایی،
توصیه به گنجاندن میوه و سبزی در برنامه
غذایی است تخم مرغ منبع بسیار خوب پروتئین
با ارزش باالست .تخم مرغ جایگزین مناسب و
خوبی برای گوشت است و می تواند به روش
بهداشتی و سالم در سبد غذایی مردم قرار بگیرد.
در روزهای شیوع کرونا باید از فست فود و
غذاهای پر چرب پرهیز کرد
مصرف مکمل هاطبق روال مراکز بهداشتی ادامه
داشته باشد مصرف خودسرانه مکمل ها اگر
بدون توصیه کادر بهداشتی انجام شود میتواند
مشکالتی ایجاد کند .هیچ توصیهای برای مصرف
مکمل به صورت خودسرانه وجود ندارد .،این کار
باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن میشود .وقتی
یک مکمل یا ویتامین بیش از حد مصرف شود ،به
بدن استرس وارد میشود و در نتیجه در مقابل
ویروسها نمیتواند به خوبی مقابله کند.
تغذیه در بیماران مبتال به کرونا:

در خصوص تغذیه در بیماری کرونا تا کنون هیچ
شواهد علمی مستدلی وجود ندارد ،از این رو
تمامی تدابیر برای حفظ و ارتقا سیستم ایمنی
افراد در معرض خطرمی باشد
 در دوره بیماری کرونا ،اشتهای بیمارانکاهش و به علت دریافت نکردن کافی مواد
مغذی ،احتمال بروز سوء تغذیه پروتیین انرژی
یا کمبود ریز مغذی ها افزایش می یابد.
 در دوران نقاهت ،اشتها افزایش یافته و اینزمان بهترین فرصت برای جبران کمبود آب
و الکترولیت ها ،ویتامین ها ،پروتئین و انرژی
مورد نیاز بدن است.
 رعایت رژیم غذایی غنی از غذاهای گیاهی با حداقلفرآوری شامل میوه ،سبزی ،نان و غالت سبوس دار،
حبوبات ،ماهی و مرغ و مصرف کم گوشت قرمز برای
تسریع در بهبودی توصیه می شود.
 کمبود خواب شبانه تاثیر منفی بر ترمیمسیستم ایمنی و تنظیم فشارخون دارد.
توصیه های کلی در درمان بیماران شامل موارد زیر
می باشد:

استفاده از نان های سبوس داراستفاده از نارنج،
زیتون و گوجه فرنگی خام کنار غذا حذف
کوبیده گوشت و شنیسل و غذاهایی که ممکن
است مرکز آنها خوب پخته نشود( .جوجه کباب
در صورت تکه های ریز و پخت کامل بالمانع
است .صبحانه متنوع با تخم مرغ آبپز خوب
پخته شده ،گردو و عدسی بهتر است در وعده
صبحانه از شیر پاستوریزه استفاده شود.
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين
نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره -139960311235000251
 99/03/31هيأت موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي حسيني
گراش فرزند ابول بشماره ملي 6569915770
صادره از گراش در ششدانگ يك باب انباري به
مساحت  503/80مترمربع پالك فرعي  12703از
اصلي 10827مفروز و مجزي شده از پالك 1254
فرعي از 10827اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس
شهرستان گراش خريداري معالواسطه از مالك
رسمي سيدهاشم جهانباني محرز گرديده است.لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ
رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر
خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/04/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/04/25 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد
وامالک گراش
م/الف377/

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين
نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره -139960311235000136
 99/02/24هيأت موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد
سپهر فرزند حسن بشماره شناسنامه 3688
صادره از الرستان در ششدانگ يك باب خانه به
مساحت  261/40مترمربع پالك فرعي 12681
از اصلي 10827مفروز و مجزي شده از پالك
 2446فرعي از 10827اصلي واقع درقطعه 5بخش
18فارس شهرستان گراش خريداري معالواسطه از
مالك رسمي آهن جعفري محرز گرديده است.لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از
اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت
صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/03/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/04/10 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد
وامالک گراش
م/الف346/

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 139860311011001637
مورخه  98/12/10هيأت 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 عبداهلل طاهري فرزند
محمدابراهيم بشماره شناسنامه  2صادره از الر
در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 348/7
متر مربع پالك  37فرعي از  9866اصلي مفروز
و مجزا شده از پالك  9866اصلي قطعه  4واقع
در بخش  18فارس اوز خريداري از محمدشريف
حقشناس 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 اول1399/03/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/04/10 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و
امالك الرستان
م/الف144/

حه
ف
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گنجاندن ماهی در برنامه غذایی بیماران
حداقل یکبار در هفته جایگزین کردن لبنیات
پروبیوتیک و کم چرب بجای لبنیات فاقد
پروبیوتیک و پرچرب تهیه سوپ ها مقوی
مانند سوپ کدو حلوایی ،سوپ شیر و جو،
خوراک لوبیا با قارچ ،سوپ شیر و خامه و قارچ
و ...کنار وعده های غذایی گنجاندن آش های
تهیه شده بر پایه حبوبات و سبزیحات در برنامه
غذایی اضافه کردن سبوس های بسته بندی و
پاستوریزه شده به سوپ ،آش ،کوکو و کتلت
ایمنی مواد غذایی

ویروس کرونا برای رشد به یک میزبان (انسان
یا حیوان) نیاز دارد و نمیتواند در غذا رشد
کند ،سازمان بهداشت جهانی برای کاهش
انتقال ویروس و آلودگی به افرادی که در
آمادهسازی مواد غذایی و تهیه غذا نقش دارند
توصیه کرد که قبل از شروع کار ،قبل از دست
زدن به غذای پخته ،بعد از آماده سازی مواد
خام ،بعد از دست زدن به ضایعات مواد غذایی،
بعد از تمیز کردن میز ،بعد از دستشویی ،بعد
از عطسه یا سرفه و بعد از خوردن و نوشیدن
حتما دستان خود را بشویند.
از تهیه مواد غذایی فلهای ،فست فود و غذاهای
پر چرب پرهیزکنید پخت کامل موادغذایی
مثل انواع گوشت و تخم مرغ جهت ازبین رفتن
ویروس کرونا الزم است
در هنگام نگهداری مواد خام و پخته تفکیک
کنید ،امکان انتقال ویروس کرونا از طریق
بسته بندیهای موادغذایی وجود داردهنگام
استفاده از آنها باید احتیاط و نسبت به ضد
عفونی کردن اقدام کرد.
سبزی و میوه را ابتدا باید با آب ساده شست،
سپس در ظرفی پر از آب با چند قطره مایع
ظرفشویی به هم بزنید تا کامال به همه
قسمتهای سبزی و میوه برسد ،سپس سبزی
و میوه را از روی آب بردارید زیرا موادی مانند
تخم انگل تهنشین میشود و نباید ظرف را
برگرداند.سبزی و میوه را سپس باید در ظرف
آب با چند قطره پرکلرین و ماده ضد عفونی
سبزی شستشو کرد و در پایان با آب ساده
شستشوی کامل داد.مواد دارای بستهبندی قابل
شستشو و ضد عفونی کردن هستند ،همین که
بستههای آنها ضدعفونی شود کافی است درغیر
این صورت باید مواد غذایی را از آنها خارج کرد.
هنگام خرید نان از نانوایی ،کیسه پارچه ای
همراه خود داشته باشید و در هنگام خرید و
برداشتن نان ،بهتر است از دستکش جدید و
تمیزی استفاده کنید ،همچنین نان بر روی
پیشخوان نانوایی نماند و قبل از مصرف کردن
در خانه حتما حرارت داده شود.
فریزکردن مواد غذایی مانند نان تاثیری در از بین
بردن ویروس کرونا ندارد و این ویروس نسبت
به دمای پایین مقاوم است ،همین که انواع نان
را قبل از مصرف با استفاده از فر یا مایکروویو یا
قرار دادن روی اجاق گاز حرارت داد ،کافی است.
ویروس کرونا در دما و حرارت باال غیر فعال
میشود،بنابراین بهتر است مواد غذایی بویژه
آنهایی که از بیرون از خانه تهیه میشود را
بین پنج تا  ۱۰دقیقه در دمای باالی  ۶۰درجه
سانتیگراد قرار داد.
همه مواد غذایی و خوراکی را نیز نمیتوان
داخل مایکروویو قرار داد .غذاهایی که از
رستورانها و فست فودها تهیه میشود باید
قبل از مصرف ،مجدد حرارت ببیند.
محصوالت لبنی به دلیل اینکه در دمای
مناسب پاستوریزه شدهاند ،مشکلی از نظر
ویروس کرونا ندارند.
مواد غذایی و خوراکی مورد نیاز را فقط از
واحدهای صنفی و شرکتهای دارای مجوز
و پروانه کسب خریداری کنید زیرا بر این
واحدها توسط کارشناسان بهداشتی و معاونت
غذا و دارو نظارت میشود.
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي

برابر راي شماره -139960311235000110
 99/02/22هيأت موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي يحيي دهقان
فرزند اسداله بشماره شناسنامه 4709864111
صادره از گاوبندي در ششدانگ يك باب خانه به
مساحت  272/72مترمربع پالك فرعي  12682از
اصلي 10827مفروز و مجزي شده از پالك 2446
فرعي از 10827اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس
شهرستان گراش خريداري معالواسطه از مالك
رسمي حاج آهنعلي فرزند كرباليي عباس گراشي
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .ضمنا
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/03/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/04/10 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد
م/الف344/
وامالک گراش

وثوقي فرد
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 -1اتاق تاریک یکی از زیر شاخه های کار
درمانی ذهنی است و شامل مجموعه ای از
انواع محرک های نوری و صوتی و المسه و
همچنین تعداد زیادی نرم افزار های آموزشی
جهت آموزش های پیشرفته ذهنی است.
 -2این درمان به عنوان اتاق حس کودک را
ارزیابی می کند و براساس آن برای فرد برنامه
ریزی درمانی می کند.
 -3اساس آموزش در اتاق تاریک ،حذف
انتخابی محرک های محیطی و افزایش تمرکز
در زمینه های مورد نظر آموزشی می باشد.
-4به طور کلی اتاق تاریک در درمان افراد
دچار اختالالت پردازش حسی به کار می رود.
-5اختالل پردازش حسی در طیف وسیعی
از بیماری ها مانند اوتیسم،ناتوانایی های
یادگیری -اختالل نقص توجه وعقب ماندگی
ذهنی مشاهده می شود.
-6منظور ازاختالل پردازش حسی عدم قابلیت
برای یک پارچه سازی پردازش و پاسخ به
اطالعات مشخص دریافت شده از پنج سیستم
حسی اصلی بدن است.
 -7عالوه بر درمان اختالالت پردازش حسی،
مزایای دیگری نیز دارد :
-8از جمله آموزش شناختی در رفتاری نیز

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي

برابر راي شماره -139960311235000105
 99/02/22هيأت موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد رسولنژاد
فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه  34صادره از
گراش در يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك
باب ساختمان تجاري مسكوني به مساحت 439/6
مترمربع پالك فرعي  12675از اصلي 10827مفروز
و مجزي شده از پالك  2359فرعي از 10827اصلي
واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش
خريداري معالواسطه از مالك رسمي عبدالرسول
رسولنژاد محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .ضمنا
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/03/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/04/10 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد
م/الف342/
وامالک گراش

دارد نکات زیر از مهم ترین فواید اتاق تاریک
برای کودکان اوتیسم می باشد.
 -1محدود کردن حواس کودک
-2بهبود وضعیت selfco nceptدر کودک
-3افزایش توجه کودک به محرک
-4بهبود مهارت کاوش
-5بهبود حرکات چشم و افزایش میدان نوجه
بینایی
 -6فضای آرامش دهنده
-7آموزش مفاهیم شناختی اولیه بویژه با
استفاده از بازی سایه ها
 -8فراهم نمودن فضای ایده آل جهت استفاده
از نرم افزار های مخصوص
-9فراهم نمودن فضایی که برای کودک هیچ
بار معنایی خاصی ندارد در نتیجه وی را به
ابزار رفتار های تدافعی سوق نمیدهد
-10بهبود مهارت های نوشتاری کودکان
 -11درمان موثر در کودکان بیش فعال
اوتیسم  ،صدمات مغزی و همچنین بزرگساالن
مبتال به الزاییمر ،جنون و ...
 - 12اتاق تاریک فضای جذابی را برای کودک
ایجاد می کند که قبال در آن تجربه ای
نداشته است  .ضمنا این مکان را فراهم می
کند تا کودک حتی برای چند دقیقه ای هم
که شده از محیط پر هیاهوی دنیای اطرافش
فاصله بگیرد  ،بی آن که چشمان کسی در پی
نحوه عملکرد وی باشد و به سرعت در مورد
او قضاوت کنند یعنی همان چیزی که اغلب
والدین از خود نشان میدهند .

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139860311011001684
مورخه  98/12/25هيأت 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 رامين مستمع
فرزند محمد بشماره شناسنامه 2500181571
صادره از الر در ششدانگ يك باب خانه به
مساحت  284/20متر مربع پالك  3فرعي از
 4502اصلي مفروز و مجزا شده از پالك 4502
اصلي قطعه  2واقع در بخش  18فارس الر
خريداري از مالك رسمي ورثه ميرزانيا و شركا
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 اول1399/03/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/04/10 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس ثبت اسناد و
امالك الرستان
م/الف147/
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره  99/03/31 -139960311235000243هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي خانم معصومه ابراهيميان فرزند ابراهيم بشماره ملي  6569929712صادره
از گراش در ششدانگ يك باب خانه به مساحت  236/65مترمربع پالك فرعي  12706از اصلي10827
مفروز و مجزي شده از پالك  1138فرعي از 10827اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان
گراش خريداري معالواسطه از مالك رسمي فرج و حاج علي و اسكندر و ذبيح اله وقارفرد محرز گرديده
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/04/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/04/25 :
م/الف380/
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره  99/03/31 -139960311235000245هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضي آقاي فرزاد رنجبر فرزند غالمعباس بشماره ملي  6569968688صادره از الرستان در
ششدانگ يك باب خانه به مساحت  119/10مترمربع پالك فرعي  12707از اصلي 10827مفروز و مجزي
شده از پالك  1193فرعي از 10827اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش خريداري
معالواسطه از مالك رسمي حاج عابدين قاسمي زاده محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره
تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي
تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت
صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1399/04/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1399/04/25 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
م/الف381/

حه
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مرگ  ۲۰هزار الرستانی بر اثر بیماری وبا
مهیاوه دوای درد وبا

بیماریهای واگیردار به خصوص وبا در ایران
دوره قاجار چندین بار شیوع پیدا کرده است
که در این میان در ایالت فارس نیز بیماری
همهگیر میشد و بروز و ظهور مصائب طبیعی
همچون قحطی ،زلزله و هجوم ملخها از توان
مردمی برای مواجهه با بیماری میکاست .به
نحوی که جمعیت قابل توجهی به کام مرگ
کشیده میشدند.
به گزارش میالد الرستان به نقل از ایرنا،
ایالت فارس در حکومت قاجار محدوده کنونی
استانهای فارس ،هرمزگان ،بوشهر و کهکلویه
و بویراحمد را در بر می گرفت .بخش عمده
ای از کاالهای وارداتی و صادراتی از طریق
بوشهر ،عباسی و لنگه بارگیری می شد و از
این نظر ایالت فارس اهمیت فوق العاده ای در
اقتصاد ایران داشت .از طرف دیگر با اکتشاف
نفت در خوزستان و آغاز عملیات انتقال آن به
تهران و شهرهای شمالی خطوط لوله انتقالی
از زمین های تحت اختیار ایل های بختیاری
و قشقایی و بویراحمدی عبور می کرد که در
عمل تحت حکومت و اداره شیراز قرار داشتند
و از این رو حفظ امنیت مناطق عبور خط
لوله از اهمیت بسیاری برخوردار بود و توجه
انگلیس و نیروهای حامی او در منطقه به
این نواحی بیش از پیش شد .در این راستا
حفظ و امنیت ایالت فارس در اولویت نخست
سیاست حکومت ایران و دولت انگلیس قرار
گرفت .با همه اهمیتی که این ایالت برای
حفظ تعادل اقتصادی و سیاسی ایران داشت
در دوره هایی فارس به دلیل حوادث سیاسی
و طبیعی در وضعیت بحرانی قرار می گرفت
وشرایط معیشتی مردم و امنیت عمومی را به
خطر می انداخت .یکی از این حوادث بیماری
وبا بود که در دوره قاجارها در این ایالت شیوع
پیدا کرد و عده زیادی از مردم بیگناه را به کام
مرگ کشاند.
وبا در فارس تا دوره قاجار

تا قبل از دوره قاجارها گزارش های پراکنده ای
در خصوص شیوع وبا در فارس وجود داشت.
برای نمونه در بهار  ۶۹۸قمری وبای شدیدی
در فارس از جمله شیراز شیوع یافت که منشا
بیماری مشخص نبود و خشکسالی و عدم
بارش باعث شد تا عده زیادی به کام مرگ
کشانده شوند .بعد از آن تا مدت ها گزارشی
در مورد وبا در فارس وجود ندارد تا اینکه در
 ۱۱۴۲قمری قحطی بزرگی در شیراز به وجود
آمد و بالفاصله بیماری وبا نیز دامن گیر مردم
شد .به گونه ای که حدود  ۳۰هزار تن در این
ایالت جان خود را از دست دادند.
قربانیان زیاد وبای سال  ۱۲۳۶قمری

در دوره ای که قاجارها بر ایران حکمروایی می
کردند ،چندین وبا در سطح جهانی شیوع یافت
که در همه اینها ایالت فارس نیز از آسیب در
امان نماند .به این صورت که نخستین وبا از
 ۱۲۳۲تا  ۱۲۳۸قمری طول کشید که منشأ
بیماری ،هند و چین بود و پس از رسیدن
بیماری به عمان و بحرین و سپس بوشهر در
 ۱۲۳۶قمری به شیراز رسید و شمار زیادی را
به کام مرگ کشید .از جمعیت  ۴۰هزار نفری
شیراز ،روز نخست  ۸۰تن ،روز دوم  ۲۰۰تن۲ ،
هفته اول پنج هزار و ۶۰۰تن و در چهار هفته
آخر دوسوم اهالی را به کام مرگ کشاند.
سه وبا در چند سال متوالی

دومین وبا در سا ل های  ۱۲۳۹تا  ۱۲۶۷قمری
رخ داد که در این دوره زمانی ،سه بار مرض
وبا در ایالت فارس شیوع پیدا کرد .نخستین
بار در  ۱۲۴۱قمری عده ای به بیماری مبتال
شدند و هفت سال بعد یعنی در  ۱۲۴۸قمری
نه تنها هجوم ملخ های مصری زمینه قحطی را
در شیراز فراهم کرد ،بلکه در این سال مرض
وبا دوباره شیوع یافت و جان تعداد زیادی از
مردم را گرفت .آخرین مورد وبا در این دوره،
در  ۱۲۶۳قمری رخ داد که بروز زلزله در سال
بعد ،شیوع آن را تسریع کرد.
وبا همراه با خشکسالی ،قحطی و زلزله

سومین پاندمیک وبا در جهان در میان سا ل
های  ۱۲۶۸تا  ۱۲۷۵قمری شیوع پیدا کرد که
در این فاصله ،ایالت فارس متحمل مصیبت
های زیادی شد .به گونه ای که با کمبود بارش،
خشکسالی و قحطی و زلزله شدید به مرگ
شمار زیادی از شهروندان منجر شد و هنوز

شیراز از مصیبت زلزله و خشکسالی کمر راست
نکرده بود که دوباره زلزله و ملخ خوارگی
دیگری به وجود آمد و همه این موارد ،زمینه را
برای فاجعه ناشی از وبا در  ۱۲۷۴قمری آماده
کرد و جان تعداد زیادی از اهالی این منطقه را
گرفت به گونه ای که در قشالقات فارس حدود
 ۲۰هزار تن به کام مرگ کشیده شدند.
ناخوشی وبا در جمیع بلوکات فارس

چهارمین وبایی که میان سال های ۱۲۷۶
 ۱۲۹۶قمری جهان را درنوردید ،در ۱۲۸۵قمری از طرف اصفهان به ایالت فارس رسید
که آسیب آن به شیراز با خشکسالی های پی
درپی تکمیل شد .به گونه ای که از فارس
گزارش رسید :بی آذوقگی و قحطی در والیات
و بلوکات حاصل شده و از کشتن و کشته شدن
یکدیگر به جهت تحصیل روزی باک ندارند.
عالوه بر این جمیع بلوکات فارس را ناخوشی
احاطه کرده است.
وبا با خسارات کم

پنجمین وبا جهانی میان سال های ۱۲۹۸
تا  ۱۳۱۳قمری رخ داد .این وبا در ۱۳۰۶
قمری به شیراز رسید و به دلیل همراه نشدن
با مصائب طبیعی مثل زلزله و خشکسالی،
ساکنان با کشتگان کمتری مواجه شدند اما در
 ۱۳۱۱قمری دوباره بیماری شیوع پیدا کرد اما
به دلیل اینکه مصادف با شهریور و آغاز پاییز
بود ،مرگ ومیر کمی به همراه داشت.
وبا با مرگ و میر باال

وبای دیگری میان سا ل های  ۱۳۱۶تا ۱۳۴۱
قمری شیوع پیدا کرد که این بیماری از راه
تجارت دریایی و از طرف خلیج فارس در سال
 ۱۳۲۲به ایالت فارس رسید که به دلیل شدت
آن ،نرخ مرگ ومیر بسیار باال بود و تا روزی
 ۷۰۰تن جان خود را از دست می دادند.
وبای سال دردی

یکی از حوادثی که بعد ها در فرهنگ عامه
مردم به «سال دردی» شهرت یافت و بالفاصله
پس از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد ،شیوع
گسترده بیماری واگیر وبا در فارس و بنادر بود
که در سندی ذکر آن دوران چنین آمده است:
در تمامی فارس از شیراز ،جهرم ،الر ،عباسی و
لنجه(لنگه) و تمامی نقاط ،مثل این که برگ از
درخت می ریزد به سینه درد ،مردم می مردند.
در الرستان و اطراف آن نزدیک  ۲۰هزار تن
قربانی شدند .بیشتر آنان را بی غسل و کفن
با لباس دفن کردند .در جهرم و مناطق اطراف
آن بیش از  ۱۰هزار تن مردند.
در منابع تاریخی آمده است :در سال های
 ۱۳۳۷و  ۱۳۴۶قمری دوبار مرض مسری
مهلکی در بستک و قراء آن شیوع پیدا کرده
است به طوری که از عالئم آن بر می آید،
این مرض وبا بوده ،مخصوص در مرحله اول(
 )۱۳۳۷به قدری شدید بوده است که در یک
قریه هزار نفری  ۲۷۰نفر تلفات داده است.
تلفات یک روز بستک به  ۱۵۰نفر رسید.
شاید یکی از دالیل عدم شیوع وبا در
روستاهای ساحلی و همچنین شهرهای
بندری ،مصرف ماهی در وعده های غذایی
به عنوان غذای اصلی بوده که موجب تقویت
سیستم دفاعی بدن می شده است .عباس
انجم روز نویسنده و پژوهشگر می نویسد:
برای اولین بار که غذایی به نام «مهیاوه»
توسط یکی از اهالی الرستان ساخته شد ،در
واقع برای مقابله با بیماری عالمگیر وبای آن
دوره بوده است زیرا یکی از ترکیبات مهیاوه
ماهی است (ماهی متو یا حشینه) و دلیل
دیگر سفر اهالی بنادر به کشورهای حوزه
خلیج فارس ،که الاقل این بیماری دامن
مردان خانواده را نمی گرفته است.
راوی دیگری از وضع اسفناک آن زمان چنین
روایت می کند :این بیماری هوالک به تمام
آبادی جهانگیریه(بستک) به سرعت شیوع
یافت و در هر ده و قصبه و شهر روزانه تعداد
زیادی تلف شدند .کثرت تلفات مردم چه بسا
مجال کفن و دفن نمیداد و جسد بیچارگان
در آبادی های اطراف طعمه سگ ها و در
راه ها و بیابان ها طعمه درندگان می شد.
پرستار و گماشته ای که نان و آبی تهیه کند،
وجود نداشت ،مردم دسته دسته میمردند و
هر چند نفر در یک گورستان دفن می شدند.

حه
ف
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عمه نو رسیده
کوچه پس کوچه های امروزه رو نمیشه
با گذشته مقایسه کرد .اون وقت ها کوچه
پر بود از بچه .شلوغ و پر هیاهو .صدای
خنده ها و گریه بچه ها  ،داد و هوارشون
 ،در زدنهای بی موقع برای برداشتن
توپی که یا روی پشت بام افتاده بود یا در
حیاط و بازی هایی که از صبح تا غروب
ادامه داشت از دار چکل (بازی چوب ) و
دارتوپا (بازی با توپ) و هفت کل (هفت
سنگ) گرفته تا َچش ِملَکو (گرگم به هوا
) و بازی مایه (تیله بازی) و ...و یادش
بخیر چه دلخوش بودیم برای گرفتن
یک بیز ( زنبور قرمز ) و کشیدن نیش
و بستن نخ به پای اون بی نوا و بعد رها
کردنش و چقدر صفا داشت  ،کشیدن
آب از تی تخ برکه ( دهانه آب انبار ) و
دهان گذاشتن بر لب آن پیت پر از آب
گوارا و چقدر خاطره انگیز بود  ،شامگاه
یک تابستان گرم بعد از یک روز پر از
شور و هیجان و پهن کردن رخت خواب
ها روی پشت بام به همراه صدای قل
قل قلیون بی بی و نوای دل انگیز ترانه
های رادیویی بباجی و صد البته همهمه
همسایه روی پشت بامها و چقدر خوب
بودخنک شدن رخت خواب ها و چه
لذتی داشت آن دم پختک بی بی با آن
نان پیسپا ( نان تیری ) و مهوه و بوی
خوش خربزه الری و ایستادن لب رخ بو
( دیوار کوتاه اطراف پشت بام منتهی به
کوچه ) و حرف زدن با همسایه .خالصه
رو پشت بوم همه پر بود از بچه های قد
و نیم قد .از خونه کل باقر بگیر با اون
چهارتا زنش و هر چه بخواهی بچه تا این
طرف بوم َ ،مشت عزیز و زنش غربال و
اون ورترش َکل اسد و بچه هایش و این
ورتر قاسم حاجی ممد و پسراش و...
یعنی خونه ها پر بود از بچه انگار اگه
زنی ده دوازده تا بچه نداشت ،یه چیزیش
کم بود به خصوص در خانواده ما که بی
بی خدابیامرز و بباجی عاشق بچه
بودند ،یعنی نوه ها رو که میدیدند ذوق
میکردند که نگو.ده دوازده ساله بودم که
خدا به عمه ته تغاری پسری عطا کرد.
فرزند اولش بود .مراسمی گرفتند به یاد
ماندنی  .یعنی بباجی و بی بی چیزی
کم نذاشتن واسش.همه دست به کار
بودند .یادمه آقا یوسف خدابیامز که
میشد شوهر عمه بزرگمون رفت سراغ

قابله .عمو موسی هم رفت سراغ کل زیور
و حاجی عشرت و عزت و کل کوگو (
کوکب ) .که همه از بزرگان فامیل بودند.
بباجی هم سفارش گوسفندی دادبه رضا
قصاب .یعنی خونه پر شده بود از آدم از
قوم و خویش تا همه همسایه ها.
اون روز قیمه پلویی درست شد که
هیچوقت فراموش نمیکنم.
کل شعبون چی پو (چوپان) که هم
چوپانی میکرد هم آشپزی  ،جهت پخت
به خونمون اومد .اول گوسفند قربانی
شده رو تکه تکه کردند و مقداری از اون
گوشت رو برای قیمه کنار گذاشتند و
مابقی رو بین همسایه ها تقسیم کردند.
البته گردن گوسفند رو که میگفتند
خیلی خاصیت داره رو جداگانه واسه زائو
بارگذاشتند .دیگ بزرگی را در آوردند
و گذاشتند روی سه پایه ای که زیرش
پر بود از هیمه ( هیزم ) ُگر گرفته برای
پختن برنج و کمی آن طرفتر دیگ
کوچکتری برای پخت خورش قیمه.
نزدیک ظهر شد و غذا آماده ی خوردن.
زن و مرد ،کوچک و بزرگ دو طرف
سفره نشسته بودند و منتظر .در این
موقع چشمم خورد به بیز ( زنبور قرمز
) بزرگی که داشت دور و بر دیگ خورش
قیمه پرسه میزد .کافی بود در دیگ باز
بشه و آقا زنبوره با کله بره توش .با خودم
گفتم بهتره برم و ترتیبش رو بدم که اگه
افتاد توی دیگ معلوم نیست گیر کدوم
آدم بدشانسی بیفته .رفتم سراغش و در
یک چشم به هم زدن با دمپایی خوابوندم
تو سرش .دیگه بهش مجالی ندادم و با
تکه چوبی سیخش (نیش) رو کشیدم و
یه نخ بلند بستم به پاش و گفتم حاال
برو تا نکشتمت .همون موقع بود که سر
دیگ قیمه باز شد و بخار زیادی از توش
در اومد .بخارها که رفت اثری از زنبورهم
نبود .به خودم میبالیدم که در یک اقدام
به موقع بیز(زنبور قرمز) رو فراری دادم.
با افتخار باالي دیگ قیمه ایستاده بودم و
کل شعبون داشت از جا افتادن قیمه اش
تعریف میکرد که ناگهان چشمم افتاد به
یک نخ بلند توی خورش.
دلم هوری ریخت .با چشم نخ رو دنبال
کردم  ،بعله خودش بود .زنبوره با کله
رفته بود توی خورش و پاهاش بیرون
بود .با اون رنگ قرمزش شده بود شبیه

پوره گوجه فرنگی.
کل شعبون  ،آبگردونش رو میزد زیر
قیمه ها و میریخت توی ظرفهای
خورشی .او خورش میریخت و من دلم
میریخت  ،واقعا نمیدانستم چه کنم .این
وسط تنها شانسی که آورده بودم  ،کاچی
چشم (انحراف چشم) کل شعبون بود و
از خوش شانسی بیشتر من با هر حرکت
آبگردون نخ و بیز هر دو میرفتند پایینتر.
توی همین فکرها بودم که کل شعبون
در قابلمه رو گذاشت و رفت سر سفره.
غذا به همه رسیده بود و داشتند از
خوشمزگی خورش حرف میزدند .باالسر
همه میگشتم و ظرف هاشون رو نگاه
میکردم که صدای بابا علی ( پدرم )
شنیدم که البته با ایما و اشاره میگفت
چیشده؟ من هم با ایما و اشاره بیشتر
بهش فهموندم که چیزی نیست و فع ً
ال
غذا نمیخوام.
تقریباً به همه سر زدم ولی چیزی پیدا
نکردم .فکری به خاطرم رسید .به سرعت
خودم رو به دیگ خورشی رسوندم.
سرش را باز کردم و با ا َ َسمه (نوعی
کفگیر) قیمه رو زیر و رو کردم .نه خیر
اثری ازش نبود .انگار آب شده بود و
رفته بود ته دیگ .بله ته دیگ .ا َ َسمه رو
کشوندم ته دیگ و آوردم باال .نخ و بیز
آویزان ا َ َسمه مقابل چشمام نمایان شدند
 .نخ رو گرفتم و از ا َ َسمه جدا کردم و
بلند شدم که ناگهان سایه ای روی خودم
احساس کرد .برگشتم .بباجی بود .با اون
کاله دوری و جلیقه مشکی و لباسی
سفید .پرسید :چیکار میکنی؟! مِن مِنی

کردم و دسته گلی که به خورش داده
بودم رو بهش نشون دادم .بباجی نخ و بیز
رو گرفت و گفت :توی دیگ بود؟ گفتم:
بله .گفت :آفرین خوب کاری کردی که
درش اوردی و گرنه مردم پشت سر کل
شعبون حرف در میاوردند.
از خوشحالی داشتم پر در می آوردم.
بنده خدا بباجی بی خبر از همه جا فکر
میکرد من شدم ناجی خورش قیمه و کل
شعبون هر دو باهم.
خالصه برگشتم سر سفره و بغل دست
بابا علی نشستم و شروع کردم به خوردن
پلو قیمه .الحق و االنصاف خیلی خوش
مزه شده بود.روز ها گذشت و سرگرمی
من عالوه بر بازی در کوچه ،سرگرم
کردن پسر عمه تازه متولد شده بود .او
روز به روز بزرگتر می شد و حسابی با
من خو می گرفت .چند ماهی گذشت
و پسر عمه شروع کرد به باکوباکو رفتن
(چهاردست و پا رفتن) .بعد نوبت به
دینگل دینگلش (ایستادن روی پا)
رسید و گاهی هم تاتی تاتی (چند قدم
راه رفتن ) میکرد و اطرافیان ذوقی می
کردند که نگو .در همین ایام اتفاقی افتاد.
یک روز صبح خیلی زود با صدای همهمه
اهالی خونه از خواب پریدم .از پنجره اتاق
بیرون رو نگاه کردم .عمه ها و عموها و
پدر و مادرم سراسیمه خودشون رو به
اتاق بی بی میرساندند .خیلی نگران
شدند .با خودم گفتم نکند برای بی بی
اتفاقی افتاده باشد .آخه میدیدم که بی
بی مدتی است که کم حوصله شده و
دیگه مثل همیشه ما رو تحویل نمیگیره

و بیشتر وقت ها توی اتاقشه .از اتاق زدم
بیرون و وارد حیاط شدم .آخه چه اتفاقی
افتاده بود؟
همه ساکت بودند که کم کم صدای آه
و ناله بی بی بلند شد .دلشوره عجیبی
داشتم.بباجی خدابیامرز مثل مرغ سر
کنده از اتاق بیرون آمد و سراغ آقا یوسف
(شوهر عمه) رو گرفت .عمه بزرگه گفت
هنوز برنگشته .بد شرایطی بود .کسی
چیزی بهم نمیگفت .زدم زیر گریه .عمه
کوچیکه بچه بغل نزدیک شد .دستی
کشید بر سرم و گفت :ناراحت نباش،
چیزی نیست .همین موقع بود که سر و
کله آقا یوسف و پشت سرش قابله محله
پیداشون شد .داشتم از تعجب شاخ در
میاوردم! قابله اینجا چیکار میکرد؟!
ساعتی گذشت .بوی سندلس (اسپند)
فضای خونه رو پر کرده بود .اینجا بود که
فهمیدم چرا این روزها بی بی کم رمق
شده .بله .باز هم یک عمه نو رسیده به
عمه ها و عموها اضافه شد.نمیدونستم
باید خوشحال باشم یا ناراحت .حاال
گرفتاری بچه عمه کم بود که نمیگذاشت
برای بازی به کوچه بروم که یک بچه
دیگه هم به جمعمون اضافه شد ،اون
هم در مقام عمه.آخه من با دوازده سال
سن باید از این به بعد هم مواظب بچه
عمه باشم و هم خود عمه.شما بگید باید
چیکار میکردم؟!

حمیدرضا پریدار

بازار تاریخی قیصریه الر ،گذشته پرآوازهتر از امروز

()2

گذشته ای پر رونق تر از امروز

آنچه از فحوای کالم و دل نگرانی برخی افرد
قدیمی و کهنساالن الری می توان تحلیل و تفسیر
کرد این است که وضعیت امروز بازار قیصریه الر با
گذشته آن حتی به نسبت چند دهه قبل به لحاظ
رونق و فعالیت رسته ها و هیاهوی بازار تفاوتی
فاحش یافته است.
یکی ازبازاریان قدیمی الری در این زمینه به
خبرنگار ایرنا گفت :بازار قیصریه بدون آب انبارها
و گنبدها و بناهای زیبا و معماری اصیل آن در
اطراف خود ،بی معناست.
وی که اکنون و به قول خودش پس از حدود ۶۰
سال کار تجاری و اقتصادی در کشورهای حوزه
خلیج فارس و بازار قیصریه بازنشسته شده و اینک
در کنار فرزندان در بازار امام و در شهر جدید الر
مشغول گذران زندگی است ،می گوید :هیاهو و
جنب و جوش گذشه بازار قابل قیاس با این دوره
نیست .این مرد پا به سن گذشته الری معتقد است
که آنچه باعث رونق بازارقیصریه و برکت شهر الر
قدیم بود  ،نیک اندیشی و حضور فعال خیرین
در آب انبارها و سردخانه هاو مساجد اطراف این
بازار بود.
مشارکت بازاریان برای ساماندهی بازار

البته نکته حائز اهمیت در این رهگذر آن است
که برای تکمیل  ،ترمیم و ساماندهی بازار قیصریه
عالوه بر مسئولیت پذیری متولیان امر و دستگاه
های دولتی برای تحقق وعده ها مشارکت و سهیم
شدن خود مردم و بازاریان نیز ضرورتی غیرقابل
انکار در این زمینه است.
نوید عباس پور عضو هیات امنای بازار قیصریه در
این زمینه به خبرنگار ایرنا می گوید :استارت کار
برای مشارکت و سهیم شدن بازاریان و اصناف
مختلف برای کمک به ساماندهی و همراهی
مسئوالن امر زده شده و استقبال نیز با قوت ادامه
دارد.
وی بدون اشاره به مبلغ جمع آوری شده بازاریان
گفت :بدون شک سهم بازار و مشارکت بازاریان
در راستای ساماندهی و احیای این بافت ارزشمند
تاریخی قابل مالحظه خواهد بود.
عباس پور یادآور شد :آنچه که بیشتر بازاریان الری
را رنج می دهد برخی بی عدالتی ها و عدم توزیع
عادالنه منابع و اعتبارات و همچنین بی مهری
برخی مسئوالن استانی و ملی نسبت به مردم
الرستان در زمینه ساماندهی و احیای بافت ها و
بنایای تاریخی این دیار کهن است.
وی با بیان اینکه بازار قیصریه الر برغم همه
پیشنیه تاریخی اش و عمق و تاثیربسزایش در
هویت تاریخی و فرهنگی استان فارس والرستان و
حتی الگویی برای سایر بازارهای کشور اما همچنان
مورد بی مهری و مظلومیت و مهجوریت قرار دارد.
وی خواستار تمرکززدایی و تخصیص اعتبارات
ویژه برای ساماندهی بازار قیصریه الر شد و گفت:
اعتبارات قطره چکانی برای ساماندهی ،تعمیر و
بهبود وضعیت این بازار به جز تلف کردن وقت چیز

دیگری به دنبال نداشته و با ادامه چنین روندی از
آثار وبناهای تاریخی الر و همچنین بازار قیصریه
چیزی باقی نخواهد ماند.
عباسپور با بیان اینکه حدود  ۱۸۰مغازه دار در
قالب حدود  ۱۲صنف اعم از پارچه فروش ،مس
گری ،عطاری فروشان و لوزام آرایشی در این
بازارفعالیت دارند  ،گفت :تاریخ پرشکوه این بازار
در میان وعده های عملی نشده گم شده است.
برخی اقدام ها برای ساماندهی کارشناسانه نیست
عباسپور همچنین به حفر یک تونل بیش از
یک متر و  ۱۸۰سانتی متری برای ساماندهی و
عبور کابل های برق بازار توسط میراث فرهنگی
اشاره کرد و و گفت :وجود حفر این کانل عمیق ،
خاطره ای بد را در ذهن بازاریان و حتی مردم الر
و دلسوزان به آثار ارزشمند تاریخی بوجود آورده
است.
این عضو هیات امنای بازار قیصریه الر ادامه داد که
اکنون و با شروع هر اقدامی از سوی متولیان امر
بازاریان را با دلهره مواجه می سازد.
آینده بازار قیصریه پشت دیوار وعده ها

عملیات اجرایی و کار مرمت ،بازسازی و احیای
بافت تاریخی بازار قیصریه الر از از حدود دوهفته
قبل و البته به امید تحقق وعدههای داده شده
برای تخصیص اعتبار مورد نیاز برای این اثر
تاریخی ارزشمند آغاز شده است.
مدیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
شهرستان الرستان گفت :از مجموع  ۲۰میلیارد
ریال رقم تخصیصی در سفر چهارم شهریور سال
 ۱۳۹۸علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی،
صنایع دستی وگردشگری به شهرستان الرستان
هنوز مبلغی ابالغ نشده است.
سیما علویه ،در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار
داشت :اگرچه ازحدود دو هفته پیش کار مرمت و
بازسازی این اثر تاریخی توسط پیمانکار و با نظارت
استادکاران مرمت شیراز آغاز شده اما به هیچ وجه
اعتبار موجود جوابگوی کار مرمت و احیای این
اثر نیست.
علویه بیان کرد :در سفر مونسان به شهرستان
الرستان و بازدید از بازار قیصیریه مبلغ  ۷۰میلیارد
ریال برای مرمت ،بازسازی و احیای بافت های
تاریخی در شهرستان های الرستان ،خنج و گراش
و از محل اعتبارات ملی و وزارت میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری تخصیص یافت.
مدیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
الرستان گفت :از این رقم و وعده وزیر هنوز مبلغی
برای مرمت و بازسازی بازار تاریخی قصیریه برغم
پیگیری های متعدد اختصاص نیافته است.

پرونده ثبت جهانی پس از  ۱۱سال همچنان خاک
می خورد

پرونده مربوط به ثبت جهانی بازار قیصریه الر با
وجود قدمت بیش از  ۱۳۵۰سالهاش همچنان
در میان راهروها و بروکراسی های اداری و البته
کمبود اعتبار خاک می خورد.پرونده مربوط به
ثبت جهانی بازار قیصریه الر با وجود قدمت بیش

از  ۱۳۵۰ساله اش همچنان در میان راهروها و
بروکراسی های اداری و البته کمبود اعتبار خاک
می خورد.
به گفته مدیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری الرستان پرونده ثبت جهانی بازار
قیصریه معطل ورود گروهی از کارشناسان و
باستان شناسان از مرکز است که حدود  ۱۱سال
تاکنون همچنان این مشکل رفع نشده است.
علویه در توضیح دلیل این چالش می گوید که به
دلیل نبود اعتبار و تامین بودجه الزم برای دستمزد
این اکیب کارشناسی ،پرونده ثبت جهانی این اثر
گرانبها  ۱۱سال است که به تاخیر اتاده است.
به گفته علویه ،به جریان انداختن ثبت جهانی
بازار پس از  ۱۱سال انتظار مستلزم بازبینی توسط
کارشناسان تهران و تامین اعتبارالزم در این
راستاست.

نیاز  ۴۰میلیارد ریال برای ساماندهی و احیای بازار
قیصریه

مدیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
الرستان همچنین میزان اعتبار مورد نیاز برای
ساماندهی و بهبود وضعیت و احیای بافت تاریخی
بازار قیصریه را رقمی افزون بر  ۴۰میلیارد ریال
عنوان کرد و گفت :یکی از چالش های موجود در
تاخیر و کندی روند احیای این بافت نبود اعتبار و
تزریق بودجه های قطره چکانی است.
علویه یادآور شد :ساالنه حدود  ۵۰۰میلیون تا یک
میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و میراث
فرهنگی استان و شهرستان برای ساماندهی و
احیای این بافت تخصیص می یابد که این اعتبار
به هیچ وجه جوابگو نیست.
وی تاکید کرد :از آنجا که این اعتبارات جوابگوی
حجم کارها و اقدام های الزم برای ساماندهی بازار
نیست و عالوه بر ذهنیت منفی در بین مردم و
بازاریان هر ساله نیز مشکلی بر مشکالت و چالش
های موجود این بنای تاریخی افزوده می شود.

ضرورت ورود دادستانی

علویه همچنین با اشاره به برخی ساخت و سازهای
غیرمجاز در اطراف بازار از جمله ساختمان برخی
بانکها خواستار ورود دادستانی مرکز الر و سایر
مسئوالن امر برای کاهش ارتفاع و جلوگیری از
ادامه این روند شد.
وی گفت :البته نامه ای سرگشاده نیز با امضای
بازاریان قیصریه در اختیار دستگاه ها و نهادهای
امنیتی و قضایی در این راستا قرار گرفته و
امیدوار به همکاری این آنها برای رفع این چالش
ها هستند .علوی ادامه داد که احیا و ساماندهی
حجره های طبقه دوم بازار قیصریه که اکنون
توسط مالکان انبار شده و تبدیل به چایخانه و
کافه سنتی شده از دیگر چالش های موجود برای
انجام اقدامهای احیایی این بازار است.
لزوم هم افزایی برای احیای بازار

وی با بیان اینکه اداره اوقاف و امورخیریه
شهرستان الرستان با اینکه حدود  ۳۰سال است
اجاره بافت های تاریخی از جمله مسجد چهاربرکه
وکارگاه های مربوط به بنای تاریخی دهن شیر را
دریافت کرده اما تاکنون اقدام عملی خاصی برای
ساماندهی و احیای این بافت ها انجام نداده است.
مدیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
الرستان تصریح کرد :شهرداری و شورای اسالمی
شهر قدیم الر نیز باید با هم افزایی و تخصیص
اعتبارات ویژه برای احیای بازار و بافت های
تاریخی اطراف ان نیز همت بیشتری به خرج دهد.
علویه گفت :بهتر است که مدیریت و محوریت کار
احیای بافت تاریخی بازار قیصریه از حوزه شهرداری
و شورای شهر به اداره کل راه و شهرسازی انتقال
یابد و بدون شک این امر برای پیگیری  ،نظارت
و حتی تالش برای دریافت اعتبارات بیشتر نیز به
صالح تر و مناسب تر خواهد بود.
بازار قیصریه الر در سال  ۱۳۱۷در فهرست آثار
ملی ثبت شده است.

روز
يازدهم

اذان صبح
4:30

طلوع آفتاب اذان ظهر
6:00

12:56

غروبآفتاب اذان مغرب
19:52

20:11

آمار نمونه گیری کرونایی ها در الرستان
بیش از شش هزار مورد بوده است

معاون بهداشتی دانشکده علوم
پزشکی الرستان با اشاره به اینکه
تعداد نمونه گیری هایی که تاکنون
در الرستان انجام شده  6487مورد
بوده است ،افزود :این تعداد نمونه
گیری هایی که انجام دادیم از فسا
و جهرم باالتر بوده است.
به گزارش میالد الرستان ،وحید
یگانه در نشست شورای اداری
الرستان با اشاره به اینکه همه
جهان و کشور ما را درگیر کرده
است ،اظهار داشت :شهرستان های
متفاوتی درکشور داریم که در
وضعیت قرمز به سر می برند.
وی با بیان اینکه در این راستا ما در
همسایگی خودمان هرمزگان را داریم
که ما هم به تبع آن دچار چالش
هایی شدیم ،افزود :موارد شیوع
باالیی در الرستان داریم که در یک
یا دو مورد گزارش قبلی بنده عنوان
کردم ،همینطور که استحضار دارید
ما تقریبا  ۷۰درصد جمعیتی که در
هرمزگان هستند الرستانی هستند و
آنجا سرمایه گذاری کرده اند.
معاون بهداشتی دانشکده علوم
پزشکی الرستان ،با اذعان به اینکه
بابت شرایط وضعیت قرمز هرمزگان،
همشهریان به شهرستان ما برمی
گردند ،تصریح کرد :به همین دلیل
موارد مثبت و ابتالی شیوع کرونا
افزایش پیدا کرده است.
این مسئول ،با اشاره به اینکه
اقدامات محدودکننده ای را در
الرستان انجام دادیم و من فکر
میکنم این محدودیت هایی که
تااالن به وجود اورده ایم باعث شده
که اقتصاد خانواده ها و منطقه را به
هم بریزد ،خاطر نشان کرد :بیشتر
باید در اموزش به مردم و رعایت
نکات بهداشتی و پروتکل های
بهداشتی و فواصل اجتماعی تاکید
کنیم.
وی با درخواست از فعاالن فضای
مجازی برای فعالیت و تبلغ به
مدت  ۲هفته بر روی رعایت مسائل
بهداشتی ،یادآور شد :این اقدام بهتر
از آن است که ما محدودیت ها را
برگردانیم.
یگانه ،با اشاره به اینکه مشکالت
اقتصادی در الرستان وجود دارد و

این را تاکید میکنم و حتما روی
این بحث مانور و اموزش داده
شود ،ادامه داد :خیلی از کارمندان
اداراتمان متاسفانه مثبت شده اند و
انتظار داریم از مسئولین شهرستان
هر اداره ای که موارد مثبتی در اداره
دارند خودشان مدیریت کنند.
معاون بهداشتی دانشکده علوم
پزشکی الرستان ،با درخواست
مسئوالن ادارات برای تهیه و توزیع
اقالم محافظتی برای پرسنل و
مجموعه تحت اختیارشان ،گفت:
اگر مدیر مسئول نتواند در قبال
کارمندانش و ارباب رجوعش مدیریت
کند ،به جامعه در ارتباطات با جامعه
فضای بیرون و موارد آلوده ما شیوع
پیدا خواهد کرد.
این کارشناس بهداشتی ،با تأکید
بر اینکه استفاده از ماسک درکل
شهرستان ،ادارات و همه ارباب رجوعی
که به ادارات میروند می بایست
اجباری شود ،عنوان کرد :این مهم اگر
نهادینه شود ،در الرستان پیامد های
خوبی خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه تعداد نمونه
گیری هایی که تاکنون در الرستان
انجام شده  6487مورد بوده است،
افزود :این تعداد نمونه گیری هایی
که انجام دادیم از فسا و جهرم باالتر
بوده است.
یگانه با بیان اینکه تعداد موارد فوتی
در ابتدا فقط  ۴نفر بود اما متأسفانه
مرگ بیماران کرونایی طی روزهای
اخیر به  ۱۴نفر رسید ،بیان کرد :از
این تعداد  ۱۱فوت شده ایرانی و ۳
مورد غیر ایرانی هستند.
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی
الرستان ،تعداد بهبود یافتگان را ۸۶۸
نفر اعالم کرد و ادامه داد :میانگین
سنی فوت شدگان  ۶۵سال بوده که
دومورد پایین تر داشتیم که یک مورد
 ۵۲ساله آقا و یک مورد  ۲۹ساله خانم
بوده است.
وی با تقدیر از نهادها مسئوالن
ارگان های مختلف ،اضافه کرد:
به دلیل شرایط خاص منطقه می
بایست همه مسئولین پای کار
بیایند و حداقل در مجموعه اداری و
مدیریتی خودشان نکات محافظتی
را رعایت کنند.

توسعه کشت خرمای صادراتی مجول در الرستان

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
اثنان یعجلهما اهلل فی الدنیا البغی و عقوق الوالدین؛
دو چیز را خداوند در این جهان کیفر میدهد  :تعدی  ،و
ناسپاسی پدر و مادر.

کس
دنیا سرای راستی است ربای ی هک آرنا رباستی و ردستی تلقی نماید  ،خاهن ی

یم
کس
ا نی و سالمت است ربای ی هک آرنا هب ردستی ردک کند  ،جای گاه توانگری
است ربای کسیکه از آن توهش ربدارد.

دیدار مدیران شهری الر با رییس دادگستری الرستان
به مناسبت هفته قوه قضائیه ،مدیران
شهری الر با سید ابراهیم مرتضوی رییس
دادگستری الرستان و مجموعه دادستانی
شهرستان دیدار کردند.
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی شهرداری الر؛ در این دیدار ،سید
عبدالمهدی میرپور رییس شورای اسالمی
شهر الر ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و
گرامیداشت سالروز شهادت آیت اهلل دکتر
بهشتی و  ۷۲تن از یارانش ،بر همدلی
و وحدت ،تعامل و همکاری هر چه بهتر
میان مدیریت شهری و دادگستری و
دادستانی تاکید کرد.
رییس شورای اسالمی شهر الر ،در بخشی
از سخنان خود به برنامه های فرهنگی و
مبلمان شهری اشاره نمود و افزود :مجموعه
شهرداری و شورا تمام توان خود را در
راستای اجرای برنامه های خوب فرهنگی
و مبلمان شهری مناسب به کار گرفته تا
بتواند با استفاده از این دو مقوله مهم در
کاهش جرم نقش بسزایی داشته باشد.
میرپور تصریح کرد :مجموعه شهرداری و
شورا در تمام بخشها همگام با دادگستری
و دادستانی بوده و همت خود را برای حل و
فصل معضالت این شهر به کار خواهد بست.

در ادامه این دیدار ،محمدرضا قنبرنژاد
شهردار الر هم با اشاره به اینکه قوه
قضاییه به عنوان یکی از ارگان هاي مهم و
تاثیرگذار در جمهوری اسالمی نقش ارزنده
ای در حراست از آرمانهای اصیل اسالمی
و ارزشهای واالی انقالب شکوهمند دارد،
گفت :صیانت از کرامت انسانی و تالش
در جهت برقراری عدالت ،تحقق حقوق
شهروندی و همچنین دفاع از مظلومان از
رسالتهای مهم دستگاه قضایی است.
شهردار الر ،افزود :یقینا کار و تالش در
مسیر عدالت گستری و احقاق حق ،خدمتی
ارزشمند و فعالیتی الهی است که نشان از
ذات احدیت و صفات خداوندی دارد؛ چرا

که خداوند متعال خود بزرگ دادگر و
عادلی است که دادگاه عدلش عالمیان را
فرا گرفته است.
رییس دادگستری الرستان هم در این
دیدار ،تعامل مجموعه شهرداری الر با
دستگاه قضا را مثال زدنی دانست و افزود:
با توکل به خدای متعال و همکاری هر
چه بهتر نهادهای مرتبط ،انشااهلل بتوانیم
جرایم را به کمترین حد ممکن برسانیم.
محسن زارع ،معاونت فرهنگی شهرداری
الر ،محمد امین منتظری معاونت خدمات
شهری و سید کامران علوی مدیر روابط
عمومی ،شهردار و رییس شورای اسالمی
شهر را در این دیدار همراهی می کردند.

مشارکت بسیج سازندگی فارس در محرومیت زدایی دو دهستان از الرستان و خنج

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی معانت استانداری و فرمانداری ویژه
الرستان؛ با حضور معاون استاندار فارس و
فرماندار ویژه الرستان ،نماینده مردم
شهرستان های الرستان ،خنج ،گراش و
اوز در مجلس شورای اسالمی ،فرماندهی
بسیج سازندگی سپاه فجر استان فارس
و فرمانداران و فرماندهان سپاه ناحیه
شهرستان های الرستان ،خنج ،گراش و
اوز ،جلسه محرومیت زدایی در فرمانداری
ویژه الرستان برگزار شد.
جلیل حسنی در این جلسه در سخنانی
اظهار کرد :با توجه به وسعت و جمعیت
زیاد منطقه الرستان می طلبد که به این
منطقه توجه جدی تر شود و طرح های
محرومیت زدایی در مناطق محروم این
شهرستان ،بخصوص منطقه درزو سایبان
اجرا شود.
فرماندار ویژه الرستان ،بیان داشت :دولت
با تمام توان از مشارکت همه نهادها،
بخش خصوصی و سرمایهگذاران از
جمله قرارگاه خاتم االنبیا ،سپاه و بسیج
سازندگی و غیره برای سرمایهگذاری،
اشتغالزایی و ایجاد تولید استقبال میکند.
وی ادامه داد :بر اساس سند چشمانداز
توسعه شهرستان الرستان ،تمام طرحهای
عمرانی نیمه تمام ،طرحهای دارای اولویت
بهرهبرداری و ظرفیتها و کمبودهای هر
منطقه حتی در دورترین نقطه روستایی
با میزان قابلیتها و نیازمندیهای آنها
در ابعاد مختلف احصا شده و زمینه برای
مشارکت و سهیم شدن هر نهاد و بخش
خصوصی نیز فراهم است.
نماینده مردم شهرستانهای الرستان،
خنج ،گراش و اوز در مجلس شورای
اسالمی گفت :تمرکز و تکیه بیش از
حد بر روی استفاده از ظرفیت خیران
در الرستان ،نوعی انتظار کاذب است،
در حالیکه باید رویکرد ما در بهرهگیری
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بيآن كه پرسند ،سخن در انجمن آغاز مكن كه كسان زشت شمارند.
خاموشي ،ديگران را خوش گمان به مردي ميدارد كه بسا دَ بنگ و سبك مغز
و نابخرد است.
شوخي را فرو هِ ل كه بسا يك شوخي اندوهيات آرد كه از خود باز
نتوانياش داشت.

از این ظرفیتها منطقی باشد و به 
گونه
ای نباشد که مسووالن قوای سهگانه و یا
نهادهای مختلف وظایف خود را در قبال
رسیدگی به امور نادیده انگارند.
حسین حسینزاده ،افزود :همه ما به وجود
خیران و انسانهای نیکاندیش در الرستان
افتخار میکنیم و قدردان همه تالشها و
مشارکت محسوس آنها در توسعه این
منطقه هستیم اما تکیه بر این موضوع
نباید نافی اصل مسوولیت پذیری نظام،
حاکمیت و دولتمردان در قبال توسعه و
رفع محرومیتهای تاریخی در بسیاری از
مناطق و روستاهای این حوزه شود.
نماینده مردم الرستان ،خنج ،گراش و اوز
در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :با
گذشت بیش از  ۴۰سال از عمر با برکت این
انقالب ،حتی برخی مناطق و روستاهای این
شهرستانها از نبود زیرساخت های اولیه
رنج میبرند که اگر چه نظام و دولتها به
ویژه دولتهای یازدهم و دوازدهم در بحث
محرومیتزدایی ،تالشهای فراونی انجام
دادهاند اما هنوز به دلیل عمق محرومیتها
این خدمات قابل ملموس برای مردم نیست.
حسین زاده ادامه داد :بسیج سازندگی و
برخی نهادهای حاکمیتی دیگر باید در این
شرایط به کمک دولت بیایند و ضمن اجرای
طرحهای مشارکتی در برخی طرحهای
عمرانی و اقتصادی با رویکرد جهش تولید و

اشتغالزایی نیز خود به طور مستقیم ورود
کنند.
رییس سازمان بسیج سازندگی استان
فارس نیز در این نشست گفت :این نهاد
بر اساس وظیفه و رسالتی که برای رفع
محرومیت از مناطق مختلف و ایجاد
اشتغال دارد ،در مرحله نخست با هماهنگی
فرمانداران شهرستانهای الرستان و خنج
برای محرومیتزدایی از  ۲دهستان محروم
این دو شهرستان مشارکت خواهد کرد.
سید مجتبی سرور زاده ،افزود :این ۲
دهستان شامل درزو سایبان الرستان با
جمعیتی حدود  ۷هزار نفر و همچنین
دهستان سیف آباد شهرستان خنج با
حدود  ۷۰۰نفر جمعیت است.
وی بیان کرد :بر اساس تفاهمنامه منعقد
شده بین سپاه پاسداران و استانداری
فارس ،میزان این مشارکت به صورت یک
سوم هست.
به گفته سرور زاده ،بسیج سازندگی سپاه
استان فارس در سال  ۹۹و در فاز نخست،
افزون بر  ۲۰۰میلیارد ریال طرحهای
مشارکتی با دستگاههای مختلف اجرایی
این استان در حوزه های گوناگون عملیاتی
خواهد کرد.
در ادامه این جلسه ،فرمانداران و فرماندهان
سپاه ناحیه شهرستان های الرستان ،خنج،
گراش و اوز نیز به ایراد سخن پرداختند.

خم
وش باش هك مردم هب خامشان هب حَسَن
مزاح را تو راه كن هك آورَد اندوه
تو پاس دار حق جار را تباه مكن
(*)ارغند :خشمگين

نگه كنند اگرهچ سفيه يا ارغند(*)

نم
چنان هك دفع نشايد ودن اي فرزند
هك چيه ميرنسد حق اين زبرگ و بلند

پرورش ماهیان گرمابی در استخرهای
ذخیره کشاورزی الرستان

۴۰درصد واحدهای روستایی الرستان مقاوم نیستند

به گزارش میالد الرستان به نقل
از خبرگزاری صدا و سیما۵۸۰ ،
اصله خرمای مجول در الرستان
کاشته شد.
مجتبی ضیافت مسوول واحد
باغبانی جهاد کشاورزی الرستان،
گفت :امسال این نهالها به همراه
 ۲۲اصله رقم نر غنامی که همگی
به روش کشت بافت تولید شده اند
وارد شهرستان شده است و پس از
تحویل به  ۶نفر از باغداران پیشرو،
در  ۶نقطه شهرستان کشت شد.
وی افزود :این محصول یکی از

ارقام صادراتی خرما است که به
دلیل اندازه درشت ،درصد باالی
مواد غذایی و خشک بودن خرما
ارزش اقتصادی باالیی دارد.
ضیافت ،ضمن اشاره به سازگاری
این رقم با شرایط اقلیمی منطقه
گفت :نخستین بار در سال ۱۳۸۲
خرمای مجول در یکی از باغهای
بخش حومه الرستان کاشته
شد که عملکرد باال و سازگاری
با شرایط اقلیمی منطقه منجر
به ترویج و توسعه کشت آن در
الرستان شده است.

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی
شهرستان الرستان بر لزوم شتاب
بخشی به اجرای طرح های مقاوم سازی
روستایی در این شهرستان و استقبال
بیشتر از اعطای تسهیالت تاکید کرد و
بیان داشت  :حدود  ۴۰درصد واحدهای
مسکونی در سطح روستاهای این
شهرستان مقاوم سازی نشده اند که
باید تمهیدات و تدابیر الزم و با توجه
به زلزله خیز بودن این مناطق در اسرع
وقت انجام شود.
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی بنیاد مسکن استان فارس  ،ناصر
زائری بیان کرد :مهمترین مشکل در
این زمینه پایین بودن میزان تسهیالت
است که با توجه به تورم و گرانی افسار
گسیخته مصالح ساختمانی و حتی هزینه
های جانبی به هیچ وجه جوابگو نیست.
وی ادامه داد :استقبال مردم روستاها
از این میزان تسهیالت به شدت پایین
است و حتی با وجود اصرار فراوان از

سوی بنیاد مسکن و حتی کمیته امداد
برای مددجویان و جامعه هدف خود در
روستاها اما همچنان استقبال آنها نیز به
شدت رو به کاهش بوده است.
زائری میزان تسهیالت مقاوم سازی در
روستاها را  ۴۰۰میلیون ریال و ۱۰۰
میلیون ریال نیز کمک بالعوض دانست و
گفت :مردم این مبلغ را جوابگوی تخریب
و بازسازی خانه های مسکونی خود حتی
به متراژ کمتر از  ۱۰۰متر مربع نمی دانند
و خواستار افزایش میزان تسهیالت مقاوم
سازی هستند.
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی الرستان،
گفت :البته موضوع ضمانت های بانکی
و بوروکراسی های اداری و برخی سخت
گیری های بی مورد بانک های عامل نیز از
دیگر دالیل کاهش میزان استقبال مردم از
این تسهیالت است.
وی گفت :در جریان زلزله های اخیر حدود
 ۱۰۰واحد مسکونی در بخش صحرای باغ
و بیرم دچار خسارت و ترکیدگی دیوار

ها و یا تخریب شدند که  ۴۶مورد از
این وحدها نیازمند تخریب و بازسازی
هستند.
الرستان ،دارای  ۹۰روستای باالی ۲۰
خانوار است که از این تعداد حدود ۱۰۰
روستا دارای طرح هادی هستند یا در
حال اجرای طرح است.

بیش از  ۴۶هزار قطعه بچه ماهی
گرمابی در استخرهای ذخیره
کشاورزی الرستان رهاسازی شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از
خبرگزاری صدا و سیما ،کارشناس
واحد شیالت جهاد کشاورزی
الرستان گفت :بیش از  ۴۶هزار قطعه
بچه ماهی گرمابی در  ۱۱واحد استخر
ذخیره کشاورزی و دو بند خاکی این
شهرستان رهاسازی شده است.
محمدرضا صادقی افزود :این
ماهیان از خانواده کپور ماهیان
بوده و پیش بینی میشود بیش
از  ۴۶تن ماهی گرمابی از این
استخرها تولید و به بازار مصرف
عرضه شود.
وی اضافه کرد :با توجه به توسعه
این استخرها در قالب طرحهای
آبیاری مکانیزه ،این ظرفیت وجود

دارد که با ترغیب کشاورزان
به رهاسازی بچه ماهی در این
استخرها ،تولید ماهی در شهرستان
بیش از گذشته توسعه یابد.
صادقی ،بیان کرد :پرورش ماهی در
استخرهای ذخیره آب کشاورزی
مزایای فراوانی همچون غنی شدن
آب خروجی از استخر و در نتیجه
کاهش میزان مصرف کود ،کاهش
هزینه و کاهش مشکالت زیست
محیطی را به همراه دارد.
کارشناس واحد شیالت جهاد
کشاورزی الرستان ،کمک به
اقتصاد خانوارهای روستایی از
طریق تولید و فروش ماهی و
همچنین ورود گوشت ماهی به
عنوان یک غذای سالم و ضروری
در سبد غذایی خانوار ،از جمله
مزایای پرورش ماهی دانست.

