
مسکن  معاون  حضور  با  آئینی  طی 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  شهری 
کشور، مسائل و مشکالت اجرای طرح 
الرستان  در  مسکن  ملی  اقدام  پروژه 

قرار گرفت. موردبررسی 
جواد  الرستان،  میالد  گزارش  به 
از  بازدید  منظور  به   که  حق شناس 
جهت  شده  پیش  بینی   زمین های 
و  الرستان  مسکن  ملی  اقدام  طرح 
شهرستان  این  به  آن  اجرایی  مراحل 
خبرنگاران  در جمع  است،  کرده  سفر 
با بیان اینکه ۱۳۸ هزار واحد را بنیاد 
مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر 
کشور  در  مسکن  ملی  طرح  قالب  در 
برای  تاکنون  کرد:  اظهار  می سازد، 
ملی  سازمان  از  زمین  واحد  هزار   ۶۰

مسکن دریافت شده است.
وی با اشاره به اینکه به  تدریج کارهای 
تهیه نقشه در حال انجام است، افزود: 
از  نفر  هزار   ۲۵ به  نزدیک  تاکنون 
افرادی که تأییدشده و فرم »ج« آن ها 
مختلف  شهرهای  در  است  بوده  سبز 

به نام خودشان واریز وجه داشته اند.
مسکن  بنیاد  شهری  مسکن  معاون 
بالغ  اینکه  بیان  با  اسالمی،  انقالب 
سوی  از  تومان  میلیارد   ۱۲۰۰  بر 
متقاضیان طرح ملی مسکن واریزشده 
 ۵۰ حدود  در  کرد:  تصریح  است، 
پروژه ها  در  متقاضیان  از  درصد 
مشخص  درواقع  و  شده اند  جانمایی 
پروژه ای  چه  در  فرد  یک  که  می کند 

می گیرد. قرار 
به   اینکه  به  اشاره  با  مسوول،  این 
امکان  پروژه،  محل  تعیین  محض 
می شود،  فراهم  تسهیالت  دریافت 
ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۵ 
هزار و ۷۰۰ واحد کار عملیات اجرایی 

آن در کشور شروع شده است.
وی با تأکید بر اینکه مسکن بزرگ ترین 
نشان  خاطر  است،  خانواده  هر  دارایی 
کرد: به دالئل تورم و همچنین شرایط 
به  رود  می  امید  کشور  اقتصادی 

بهترین وجه کارها پیش برود.
تالش  اینکه  بیان  با  حق  شناس، 
امید  و  تدبیر  دولت  پایان  تا  می شود 
ساختمان ها  اسکلت  و  سازه  بتوان 
فیزیکی  پیشرفت  به  الرستان  در  را 
رساند، گفت: خوشبختانه در الرستان 

پروانه  هنوز  اما  است  فراهم  همه چیز 
دنبال  به  نهادها  و  است  نشده  صادر 

اداری هستند. سیر مراحل 
بنیاد  مدیرکل  بازدید،  این  حاشیه  در 
اشاره  با  فارس  اسالمی  انقالب  مسکن 
مراحل  موضوع  برنامه  این  در  اینکه  به 
الر  شهر  واحدی   ۱۶۹ پروژه  اجرایی 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: 
در  مسائلی  و  مباحث  حاضر  حال  در 
نظام مهندسی،  شهرداری،  حوزه های 

تأمین انشعابات موقت وجود دارد.
تالش  با  اینکه  بیان  با  زمانی،  عطااهلل 
اختصاص  با  شهرسازی  و  راه  مسووالن 
متقاضی   ۸۵۰ ساماندهی  امکان  زمین، 
نفر   ۹۲۰ افزود:  می شود،  فراهم  دیگر 
تاکنون در الرستان واریز وجه داشته اند 
راه و شهرسازی  بر گفته مدیرکل  بنا  و 
واریز  که  افراد  مابقی  برای  الرستان 

وجه کنند، زمین تحویل خواهند داد.
اینکه  به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  وی 
را  طراحی ها  بتوان  نزدیک  آینده  در 
را  پروژه ها  اجرایی  عملیات  و  تسریع 
انبوه  پیمانکار  یا  مسکن  بنیاد  توسط 
سطح  در  داد:  ادامه  کرد،  آغاز   سازان 
و  واحد   ۱۰۰ و  هزار   ۱۶ فارس  استان 
واحد   ۵۰۰ و  هزار   ۵ فارس  جنوب  در 
از  که  داشت  وجود  ثبت نام  سهمیه 
در  و  الرستان  در  نفر   ۹۲۰ تعداد  این 
اوز، خنج، گراش  مجموع شهرهای الر، 
و المرد نیز نزدیک به یک هزار و ۶۰۰ 

نفر واریز وجه انجام داده اند.
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
سطح  در  اینکه  به  اشاره  با   ، فارس 
تومان  میلیارد   ۱۰۰ فارس  استان 

نشان  خاطر  است،  بوده  مردمی  آورده 
این آورده ها  از  کرد: ۹۰ میلیارد تومان 
بوده  فارس  جنوب  شهرهای  به  مربوط 
که در اغلب آن ها بنیاد مسکن به عنوان 
را  امورات  شهرسازی  و  راه  کارگزار 

انجام می دهد. پیگیری و 
ای  عمده   بخش  صدور  از  مسوول،  این 
از پروانه  ها خبر داد و با اشاره به وجود 
برخی ریزه  کاری ها و حل آن طی یک ماه 
آینده، یادآور شد: بر اساس دستورالعمل 
تأمین  زمین  که  جاهایی  برای  ابالغی، 
نشده، پیامک هایی می بایست برای مردم 
گرفت  صورت  کار  این  که  شود  ارسال 
متقاضیان  برای  نگرانی هایی  موجب  و 

به ویژه در شهر الر شد.
الر  شهر  در  زمین  اینکه  بیان  با  وی 
برخی  دارای  هنوز  هرچند  شده  تأمین  
نیست،  نگرانی  جای  اما  است  مشکالت 
آن  پیامک  این  از  هدف  کرد:  تصریح 
دسته از متقاضیان هستند که واریز وجه 
تکلیف  می کنند  احساس  اما  داشته اند 
صبوری  امکان  اگر  نیست،  روشن  آن ها 
تا یک الی ۲ ماه آینده که زمین تحویل 
گرفته شود کار طراحی آغاز شود، دارند 
در  بمانند  طرح  در  همچنان  می توانند 
آن ها  ماندن  بر  اصراری  این صورت  غیر 
در طرح نیست و می توانند پول واریزی 

خود را پس بگیرند.
فرد  باقری  محمدرضا  بازدید،  این  در 
نیز  الرستان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
زمان  این  در  اینکه  بابیان  سخنانی  در 
به مرحله ای رسیده  ایم که دیگر در این 
طرح نیاز است از مرحله نرم  افزاری به 
اقدامات  و  برسیم  افزاری  مرحله سخت  

پذیرد،  صورت  سریع تر  چه  هر  اجرایی 
نامی  ثبت  متقاضیان  کل   : کرد  اظهار 
در ۶ شهر حوزه استحفاظی )الر، گراش 
، اوز ، خنج ، المرد ، گله دار( تاکنون ۵ 
تعداد  این  از  نفر است که  هزار و ۱۵۹ 
واریز  به  نسبت  نفر   ۷۲۱ و  هزار  یک 

وجه اقدام کرده اند.
مردم جهت  نگرانی  علی رغم  افزود:  وی 
تأمین زمین به این طرح ، تعداد زمین 
قطعه   ۷ مسکن  بنیاد  به  واگذارشده 
با واحد پذیری حدود ۱۲۰۰ نفر  زمین 
الر  شهر  در  نفر   ۹۲۶ تاکنون  که  است 
بیانگر  واریز وجه داشته اند که این آمار 
از  بیش  ما  اراضی  ظرفیت  است  این 

متقاضیان فعلی در این شهر است.
الرستان،  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
تصریح کرد: تاکنون مأموریت ما در این 
بنیاد  امیدواریم  و  شده  عملیاتی  طرح 
مسکن شهرها هر چه سریع تر نسبت به 
این مهم اهتمام الزم را به عمل  آورند.

مبسوط  به صورت  همچنین  فرد  باقری 
و  وجه  واریزی های  آمار  تشریح  به 
پرداخت  تأمین شده  زمین های  میزان 
اوز  شهر  در  تاکنون  کرد:  خاطرنشان  و 
این  در  که  داشته  وجه  واریز  نفر   ۳۵۷
ظرفیت  معرفی شده  زمین های  شهر 
داراست.  را  نفر   ٤۵۰ پذیری  واحد 
نفر   ۲۷٤ خنج  شهرستان  در  همچنین 
به همین  و  داده اند  انجام  را  واریز وجه 

تعداد زمین مشخص شده است .
این مسئول، با بیان اینکه در شهرستان 
مقابل ۲۰۰  در  وجه  واریز  گراش، ۱۰۸ 
به  توجه  با  که  تأمین شده  زمین  واحد 
درخواست مسئولین این شهرستان جهت 
موضوع  این  صورتی  در  زمین  افزایش 
متقاضیان  آمار  که  شد  خواهد  محقق 
کند  برابری  داده شده  تخصیص  زمین  با 
بر  مازاد  پیش بینی شده  زمین  تاکنون  و 
متقاضیان است، ادامه داد: در گله دار ۲۸ 
، المرد ۲۸ واریز وجه صورت گرفته که 
تعداد واحد پذیری زمین های واگذارشده 

۱۹۸ و ۱۹۶ است.
شهر  در  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
در  مردم  نگرانی های  علی رغم  هم  الر 
در  متقاضیان  به  زمین  کمبود  خصوص 
این طرح همان طور که قباًل به آن اشاره 
شد، ۹۲۶ واریزی در قبال واحد پذیری 

۱۲۰۰ زمین است.

بازدید معاون بنیاد مسکن کشور از زمین های طرح مسکن ملی الرستان
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و  »آموزش  مسابقه   برگزیدگان 
در  انرژی  مصرف  سازی  فرهنگ 
اداره  در  نوجوانان«  و  کودکان  بین 
کل کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان فارس معرفی شدند.
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
کانون  کل  اداره  عمومی  روابط  از 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
شیوه نامه    و  فراخوان  فارس،  استان 
مصرف  فرهنگ  سازی  و  آموزش 
انرژی در بین کودکان و نوجوانان در 
زیست محیطی  آموزش های  راستای 
ماه  مرداد  انرژی  مصرف  کاهش  و 
اعالم  فارس  کانون  در  جاری  سال 

شد.
مؤثرترین  از  یکی  که  آن جا  از 
اقدامات  کنار  در  که  اقداماتی 
در  مناسبی  کارایی  می تواند  فنی 
داشته  انرژی  مصرف  بهینه سازی 
بر  است،  فرهنگی  اقدامات  باشد، 

خانه  موتور  در  انرژی  رفت  هدر 
 ، نگیرید  کم  دست  را  منازل  های 
در  شده  منتشر  آمارهای  اساس  بر 
این موتور خانه ها حدود ۵۰ درصد 
گاز  شرکت   ، رود  می  هدر  انرژی 
استان فارس برای جلوگیری از هدر 
رایگان  اکنون سرویس  انرژی  رفت 
را در سطح  منازل  موتور خانه های 

استان کلید زده است.
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
اجرای  آغاز  با   : کرد  اعالم  فارس 
انرژی  مصرف  بهینه سازی  طرح 
موتورخانه ها با هدف صرفه جویی در 
مصرف گاز طبیعی، موتورخانه های 
مجتمع های مسکونی و تجاری به 

صورت رایگان سرویس می شوند.
مشترکین  از  حسینی  غالمعباس 
مرکزی  موتورخانه  دارای  که  گاز 
به  مراجعه  با  با  خواست  هستند 
به  ایران  گاز  ملی  شرکت  سایت 
انتخاب  و   www.nigc.ir نشانی 
مصرف  بهینه سازی  طرح  گزینه 
درخواست  ثبت  به  اقدام  انرژی 
طرح   : افزود  نمایند.حسینی،  خود 
بهینه سازی مصرف انرژی در بخش 

غذایی  امنیت  قرارگاه  جلسه  اولین  در 
بسیج  اعتالی  طرح  اجرای  ،روند  شهرستان 

همگام با کشاورز در الرستان آغاز شد.
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
جلسه  اولین  الرستان،  ناحیه  سپاه  عمومی 
با  الرستان  شهرستان  غذایی  امنیت  قرارگاه 
محوریت طرح اعتالی بسیج همگام با کشاورز 
و  الرستان  ناحیه  سپاه  فرماندهی  دفتر  در 
از  نمایندگانی  و  روسا  از  جمعی  حضور  با 
کشاورزی،  الرستان،جهاد  ویژه  فرمانداری 
مهندسین  بسیج  سازندگی،  بسیج  دامپزشکی، 
و فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج محالت 

الرستان برگزار گردید.
جلسه  این  در  الرستان،  ناحیه  سپاه  فرمانده 
همگام  بسیج  اعتالی  طرح  اجرای  اهداف 
به  دستیابی  همچون  مواردی  را  کشاورز  با 
اولویت  با  کشاورزی  محصوالت  کفایی  خود 
 ، ذرت  کلزا،  گندم،جو،  راهبردی  محصوالت 

شیوع  بحران  به  اشاره  با  شیراز،  جمعه  امام 
کرونا گفت: استان فارس توانست در این بحران 
جانباختگان  تدفین  و  غسل  پروتکل  نخستین 

کرونا را در کشور تدوین کند.
به گزارش   میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
تسنیم  ، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز، آیت اهلل لطف اهلل دژکام با حضور 
به  کرونا  مدیریت  دانشگاهی  ستاد  نشست  در 
ضمن  معنوی،  سالمت  کارگروه  اعضای  همراه 
سالمت  مجموعه  خدمات  و  تالش ها  از  تقدیر 
اظهار  گذشته،  ماه  هشت  به  قریب  طی  استان 
داشت: امید است در ایام معنوی ماه صفر که به 
اهل بیت)ع( متعلق است، زمینه برای بهره مندی 
کرونا  بحران  رفع  و  از رحمت خداوندی  بیشتر 

فراهم شود.
وی تشکیل کارگروه سالمت معنوی را ابتکاری 
دانشگاه  رئیس  دستور  با  که  خواند  فارس  در 
عمومی  سالمت  تا  می کوشد  و  گرفت  شکل 
و  روحی  اجتماعی، جسمی،  ابعاد  در  را  جامعه 
تاکید سازمان جهانی  معنوی سالمت که مورد 

بهداشت است، حفظ کند.
داد:  ادامه  فارس  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
در این کارگروه تالش شد تا پیش از اینکه در 
بزرگ مواجه  با چالش های  بحران کرونا جامعه 

جامعه  مشترک  تالش  از  ثمره ای  را  اقدام  این 
و  برشمرد  استان  سالمت  مجموعه  و  روحانیت 
اینگونه  نیز  ادامه  در  بتوان  کرد  امیدواری  ابراز 

همکاری ها را تقویت کرد.
الدین  محی  سید  والمسلمین  حجت االسالم   
طاهری، دبیر جامعه روحانیت شیراز نیز در این 
نشست ضمن تقدیر از خدمات مجموعه سالمت 
استان در بحران کرونا خدمات مدافعان سالمت 
زمینه  در  فارس  مردم  فرهنگ  کنار  در  استان 
رعایت دستورات بهداشتی را موجب پایین بودن 
استان های  دیگر  به  نسبت  استان  در  ابتال  آمار 

کشور عنوان کرد.
وی با اشاره به اقدامات جامعه روحانیت شیراز و 
خواهران و برادران حوزه علمیه در این بحران، 
جانباختگان،  تدفین  و  زمینه غسل  در  ویژه  به 
هیچ  بدون  که  گرفته  انجام  را  تالش های 
چشمداشتی و به صورت داوطلبانه انجام گرفته 

است، موجب برقراری آرامش در جامعه خواند.

فراخوان بود و هر مربی می توانست 
با دو فعالیت در این فراخوان شرکت 

کند.

مصرف  بهینه سازی  طرح  گزینه 
انرژی نسبت به به ثبت درخواست 

خود اقدام کنند.
فارس،  گاز  شرکت  مدیرعامل 
سوخت  سازی  بهینه   : کرد  تاکید 
ملی  شرکت  اصلی  اولویت های  جز 
که  می کنیم  تالش  و  است  گاز 
موتورخانه های منازل را که مصرف 
هزینه  اعمال  بدون  دارند،  زیادی 
اضافی برای مردم به گونه ای اصالح 
 ۲۰ تا   ۱۰ گاز  مصرف  که  کنیم 

درصد کاهش پیدا کند.
های  مجتمع  برای  طرح  این 
بهره  سیستم  که  بزرگ  مسکونی 
دارند  نگهداری  و  تعمیر  و  برداری 

استان  سبز  مدیریت  دبیرخانه 
اسامی  رسیده،   آثار  داوری  از  پس 
برگزیدگان را به شرح زیر اعالم کرد:

بیشترو  اقتصادی  صرفه   ، قابلیت 
نتیجه مطلوب تری دارد .

سیستم   ، کارشناسان  گفته  به 
 ۵۰ حدود  موتورخانه ها،  کنونی 
درصد تلفات انرژی دارد که اجرای 
موتورخانه ها،  در  راهکارها  برخی 
حداقل ۳۰ درصد صرفه جویی به 
تلفات  باقی  همراه خواهد داشت؛ 
انرژی نیز مربوط به کارکرد پایین 
سوخت و انتقال حرارت در مشعل 
جایگزینی  با  که  است  بویلر  و 
بویلر  مانند  جدید  های  فناوری 
نیز  اتالف  میزان  این  چگالشی، 

کاهش می یابد.
روغن کاری پمپ، یاتاقان و موتور 
، تنظیم میزان فشار گاز در دیگ 
فن،  تسمه  بازرسی   ، گرم  آب 
دریچه تخلیه هوا، سیستم سوخت 
، پایش امنیت سیستم گاز رسانی 
اتصاالت  و  فیلترها  کردن  و چک 
عایق   ، دستگاه  برقی  و  مکانیکی 
و  آب  انتقال  های  لوله  کاری 
دیگ بخار در موتورخانه از جمله 
هدر  از  جلوگیری  راهکارهای  

رفت گرما است .

و  کشاورزی  وضعیت  خصوص  در  و  بیان  را 
مدیریت خرید محصوالت زراعی در شهرستان 

الرستان بحث و تبادل نظر نمودند.
بررسی تکمیلی مصوبات جلسه اخیر و مطالعه 
کار  دستور  در  شهرستان  زراعی  ظرفیت 

جلسات آتی این قرارگاه قرار گرفت.

حواصیلیان،  نوع  از  مهاجر  پرندگان  کرد: 
باکالنیان  کاکاییان،  سلیمیان،  آبچلیکیان، 

پرستوهای دریایی هستند. و 
هوایی،  و  آب  تغییرات  گفت:  گودرزی 
نشت  زیستگاه،  خسارت  ناپایدار،  توسعه 
و ریزش مواد نفتی در دریا، تولید سوخت 
زمین های  توسعه  و  گیاهی  منشأ  با 
دکل های  بادی،  توربین های  کشاورزی، 
پنجره ها،  و  بلند  ساختمان های  مخابراتی، 
از  پالستیک  و  زباله ها  و  نوری  آلودگی 
تأثیرگذار در روند زندگی  عوامل تهدید و 

و مهاجرت پرندگان است.

بهتر  و  بزرگ تر  توافق  یک  درباره  می خواهد 
صحبت کند، باید مجددا به برجام بپیوندد و 

خسارات وارده به ایران را جبران کند.
ایران به رغم همه مشکالت مقاومت نشان داده 
است. در حقیقت، ایران اهرم فشار خود را با 
غنی شده  اورانیوم  ذخایر  برابری  ده  افزایش 

تقویت کرده است. 
این  تاکنون  آمریکا  سیاست  دستاورد  تنها 
مکان  و  زمان  با  رابطه  در  ایران  که  بوده 
شده،  تهاجمی تر  نظامی  نیروی  از  استفاده 
به  بیشتری  قدرت  افراطی  اصولگرای  جناح 
خمپاره هایی  و  موشک ها  شمار  آورده،  دست 
که منافع و مواضع آمریکا را هدف می گیرند، 
آمریکا  به  نسبت  ایران  مردم  و  یافته  افزایش 
منزجرتر از همیشه هستند. هیچ یک از اینها را 
نمی توان »موفقیت« خواند. آمریکا باید به این 
نتیجه برسد که سیاست فشار حداکثری یک 

فاجعه برایش به بار آورده است.
اگر یک کلمه برای خالصه کردن کارزار اعمال 
فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران وجود 
دو  استراتژی  است.  »شکست«  باشد،  داشته 
سال و نیم تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران 
نتیجه ای دقیقا عکس پیش بینی طرفداران آن 
داشت. رهبری ایران تسلیم نشد و در عوض، 

کارزار مقاومت حداکثری را به اجرا گذاشت.

این اساس، پس از اجرای »مهرواره 
آب«، فراخوان و دستورالعمل اجرای 
وادبی  هنری  فرهنگی،  فعالیت های 
با موضوع »آموزش وفرهنگ سازی 
و  کودکان  بین  در  انرژی  مصرف 
نوجوانان« در کانون فارس و با هدف  
آموزش وفرهنگ سازی مصرف انرژی 
ویژه  نوجوانان  و  کودکان  بین  در 
مربیان فرهنگی، هنری و ادبی کانون 

فارس اعالم شد.
در این مسابقه مربیان می توانستند 
خود  عالقه  مورد  فعالیت  زمینه   در 
)فرهنگی، هنری، ادبی( یک فعالیت 
موضوع  به  توجه  با  و  انتخاب  را 
»مصرف انرژی« کودکان ونوجوانان 
را ترغیب به استفاده صحیح از منابع 
شیوه ی  بودن  خالق  کنند.  انرژی 
اجرای برنامه وفعالیت انتخابی برای 
یا  و  مرکز  در  ونوجوانان  کودکان 
گروه های مجازی از نکات مهم این 

و  بوده  رایگان  مشترک  برای  گاز 
موتورخانه  بهینه سازی  های  هزینه 
شامل تنظیم مشعل های موتورخانه 
کاری  وعایق  گیر  رسوب  نصب   ،
وسیله  به  اصالحات  انجام  از  پس 
و کنترل های  شرکت های مجری 
ایران  گاز  ملی  شرکت  توسط  الزم 

پرداخت خواهد شد.
شرکت  همچنین   : داد  ادامه  وی 
تا  رتبه یک  دارای  های مجری که 
و  برنامه  سازمان  از  تاسیسات  پنج 
بودجه و یا تاییدیه از صنف شوفاژ 
کاران هستند می توانند با مراجعه 
ایران  گاز  ملی  شرکت  سایت  به 
انتخاب  و   www.nigc.ir نشانی  به 

ارتقای  و  بومی  دانش  تقویت  و همچنین  برنج 
سطح تخصصی و کاربردی جامعه هدف، کمک 
سازی  فعال  و  شناسایی  زدایی،  محرومیت  به 
استفاده  با  راکد حوزه کشاورزی  های  ظرفیت 
سپس  و  برشمرد  طرح  این  مجرب  مربیان  از 
طرح  این  اجرایی  الزامات  جلسه  حاضرین 

محیط زیست  حیات وحش  کارشناس 
آبزی  پرندگان  مهاجرت  آغاز  از  هرمزگان، 
هرمزگان  زیستگاه های  به  آبزی  کنار  و 

خبر داد.
از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
گودرزی  فهیمه  مهر،  خبرگزاری 
گونه  نود  پاییز حدود  هرسال  اظهارداشت: 
استان  به  کنارآبزی  و  آبزی  پرندگان  انواع 
سیبری  از  پرندگان  این  می کنند؛  سفر 
هرمزگان  تاالب های  به  میانه  آسیای  و 
در  آینده  سال  بهار  تا  و  کردند  مهاجرت 

می مانند. استان 
اصلی  مسیرهای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آفریقایی-  پروازی  مسیر  مهاجر،  پرندگان 
مرکزی،  آسیای  پروازی  مسیر  اوراسیایی، 
و  آسیا-استرالیایی  شرق  پروازی  مسیر 
افزود:  است،  غربی  نیمکره  پروازی  مسیر 
شمارش پرندگان در سایت های سرشماری 
همه ساله از دی ماه آغاز می شود و یک ماه 

ادامه دارد.
محیط زیست  حیات وحش  کارشناس 
 ۵۵ هرمزگان  اینکه  بیان  با  هرمزگان، 
تصریح  دارد،  پرندگان  سرشماری  سایت 

فشار  کمپین  گفت  می توان  جمله  یک  در 
انداخت،  راه  ایران  علیه  ترامپ  که  حداکثری 

شکست خورده است.
دنیل دی پتریس تحلیلگر ارشد نشریه آمریکایی 
»ریسپانسیبل  تارنمای  در  »نشنال اینترست«، 
استیت کرافت« نوشت: پیدایش کمپین اعمال 
مشاور  بولتون،  جان  توسط  حداکثری  فشار 
روایتی  براساس  ترامپ،  ملی  امنیت  پیشین 
ساده انگارانه اما جذاب رخ داد: ایران طرح های 
بزرگی در مورد خاورمیانه دارد. از آنجایی که 
از  ایاالت متحده  امنیتی  و  اطالعاتی  نهادهای 
قانع  به سر می بردند،  پیش در چنین توهمی 
چندان  کار  ایران  علیه  اقدام  به  دولت  کردن 
اعمال  نظریه  اصلی  فرضیه  نبود.  دشواری 
فشار حداکثری هم به همان اندازه کم عمق و 
وسوسه انگیز بود: تحریم اقتصاد ایران و اعمال 
که  خواهد شد  گسترده سبب  محدودیت های 
ایران چاره ای غیر از حضور ملتمسانه پای میز 
با  توافق جدید  مذاکره و گفت وگو درباره یک 

شرایط دلخواه آمریکا نداشته باشد.
این  ادامه  در  ایرانی«  »دیپلماسی  گزارش  به 
ایران  دولت  حال،  این  با  است:  آمده  تحلیل 
خواسته های  پذیرش  می دانست  خوبی  به  که 
برابر  در  آتی  آسیب پذیری  معنای  به  آمریکا 
اصلی  مواضع  بر  بود،  مشابه خواهد  روش های 
متحده  ایاالت  اگر  کرد:  ایستادگی  خود 

اقداماتی در حوزه سالمت معنوی جامعه  شود، 
شکل بگیرد.

 امام جمعه شیراز، در ادامه با اشاره به توانمندی 
مقاالت  استخراج  کارگروه،  این  اعضای  علمی 
علمی از اقدامات صورت گرفته را در این زمینه 
دانشگاه  و  تعامل حوزه  افزود:  و  ضروری خواند 
می تواند پاسخ مناسبی برای حل مسائل جامعه 
دریافت  کنار  در  باید  زمینه  این  در  و  باشد 
نگاه  یک  با  کنونی جامعه،  از شرایط  گزارش ها 
نقادانه علمی به ریشه یابی موضوعات پرداخت.

به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  دژکام،  آیت اهلل 
ثمربخشی اقدامات مشترک مجموعه سالمت و 
جامعه روحانیت در شرایط کنونی، دستاورد این 
هم افزایی را ترویج یک رفتار معقول و عالمانه در 

مواجهه با این اپیدمی در جامعه دانست.
به  اشاره  با  فارس  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
گذشت بیش از هفت ماه از این بحران جهانی، 
تاکید کرد: در شرایط کنونی الزم است بتوانیم 
یک  به  همفکری  و  همکاری  تدبیر،  حسن  با 
جامعه  در  بحران  این  با  علمی  مواجهه  نحوه 

دست یابیم.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه »فارس توانست 
در این بحران نخستین پروتکل غسل و تدفین 
کند«  تدوین  کشور  در  را  کرونا  جانباختگان 

برگزيده شدن نوجوان الرستانی در مسابقه فرهنگ سازی مصرف انرژی فارس

سرویس رایگان موتورخانه های منازل در استان فارس 

آغاز کوچ پرندگان برگزاری اولین جلسه قرارگاه امنیت غذایی الرستان
به سواحل و تاالب های هرمزگان

روایت تحلیلگر آمریکایی
 از شکست سیاست فشار حداکثری بر ایران

استان فارس، نخستین پروتکل غسل و تدفین 
جانباختگان کرونا در کشور را تدوين کرد

نقره داغ کردن قاچاقچی 
گازوئیل در الرستان

فارس،  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
داشت  قصد  که  قاچاقچی  یک  گفت: 
مقادیری گازوئیل را از فارس به هرمزگان 
میلیون   ۶۱ پرداخت  به  کند،  منتقل 

تومان جریمه محکوم شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از ایسنا 
و به نقل از روابط عمومی تعزیرات فارس، 
یک  پیش  گفت: چندی  غالمرضا ساالری 
الر  شهر  حومه  در  پژو  خودروی  دستگاه 
متوقف و از آن بالغ بر ۵۸۰۰ لیتر سوخت 
جاسازی  َمشک  در  که  گازوئیل،  نوع  از 

شده بود، کشف شد.
یک  رابطه  این  در  اینکه  بیان  با  ساالری، 
اول  بود، گفت: شعبه  متهم دستگیر شده 
تعزیرات شهرستان الرستان، در رسیدگی 
انجام  از  پس  و  متهم  این  پرونده  به 
داد  تشخیص  محرز  را  تخلف  تحقیقات، 
کشف  سوخت  توقیف  بر  مبنی  حکمی  و 
 ۶۱۰ مبلغ  به  جریمه  پرداخت  و  شده 
میلیون ریال از سوی متهم را صادر کرد.

***

توقیف دو دستگاه موتور 
سیکلت قاچاق در شیراز

انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
موتورسیکلت  دستگاه   ۲ کشف  از  فارس 
قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال در شیراز 

خبر داد.
سرهنگ کاووس محمدی معاون اجتماعی 
کشف  درباره  فارس  انتظامی  فرماندهی 
اظهار  شیراز،  در  قاچاق  موتورسیکلت های 
امنیت  و  نظم  برقراری  منظور  به  کرد: 
شهرستان  امداد  یگان  ماموران  اجتماعی، 
شیراز با اقدامات فنی و تخصصی از دپو ۲ 
دستگاه موتورسیکلت قاچاق در یک مغازه 
قضائی  هماهنگی  از  پس  و  شدند  مطلع 

سریعا به محل مورد نظر اعزام شدند.
بازرسی  در  امداد  یگان  ماموران  افزود:  او 
دستگاه   ۲ شدند  موفق  مکان  آن  از 
نفر  یک  و  کشف  را  قاچاق  موتورسیکلت 

را دستگیر کنند.
ارزش  اینکه  بیان  با  محمدی  سرهنگ 
برابر  موتورسیکلت های قاچاق کشف شده 
برآورد  ریال  میلیارد   ۲ کارشناسان،  نظر 
شده است، گفت: متهم برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضائی شد.
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الرستان ماجراهای 
خانواده 
آب شناس

مربی
 فرهنگی

لیال باقرنژاد  1

 شماره ۱
داراب

 راه کارهای
 کاهش

مصرف آب

 مربی واحد
پستی

سهیال 
شجاع

2

 شماره ۲
شیراز

انرژی برق  مربی
فرهنگی

 الهام
خسروی

3

 شماره ۱
شیراز

خانم بخاری
(شعرخوانی)
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده ۱3 
آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
مورخه   ۱۳۹۸۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۱۵۰۷ شماره  رأي  برابر 
۹۸/۱۲/۰۵ هیأت اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف 
سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  الرستان 
بشماره  عباسعلي   فرزند  پذیرفته  اصغر  علي  آقاي 
یک  ششدانگ  در  الر   از  صادره   ۸۰۰ شناسنامه 
 ۲۷ پالک  مربع  متر   ۳۵۳ مساحت  به  خانه  باب 
فرعي از ٤۵۲۵ اصلي مفروز  و مجزا شده از پالک 
فارس  بخش ۱۸  در  واقع   ۲ قطعه  اصلي     ٤۵۲۵
الر خریداري از ورثه میرزانیا و تربتي محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت 
که  صورتي  در  مي شود   آگهي  روز   ۱۵ فاصله  به 
متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
انتشار  تاریخ  از  مي توانند  باشند  داشته  اعتراضي 
به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین 
این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت 
یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است  در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک 
الرستان                     م/الف/۵۸۳

آگهي تحدید حدود اختصاصي  اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۱۳٤- ۹۹/۰۲/۲٤ هیأت اول - موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
مالکانه  تصرفات  گراش  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي 
بالمعارض متقاضي آقاي علي اکبر فروزش فرزند شیخ علي  بشماره ملي  ۶۵۶۹۸۹۳٤۹۱ در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۳۳۲۹ مترمربع پالک ۱۲۶۸۷ فرعي از ۱۰۸۲۷ اصلي مفروز و مجزي شده از پالک ۱۰۸۲۷/۱۸۰۳ 
اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش محرز گردیده با عنایت به این که تحدید حدود پالک 
آگهی تحدید حدود   انتشار  نامبرده  که درخواست  تقاضای  نیامده حسب   به عمل  تاکنون   ۱۰۸۲۷/۱۲۶۸۷
اختصاصي نموده وقت تحدید حدود  روز دو شنبه مورخه ۹۹/۹/۱۰ تعیین و عملیات تحدید از ساعت ۸ صبح 
در محل  به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و کلیه مجاورین طبق ماده ۱٤ قانون ثبت دعوت مي گردد که در 
وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد 
ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد که بایستي کتباً 
به اداره ثبت محل تسلیم و دریافت نماید و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۹۹/۷/۲۷

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش                   م/الف/۵۰۲

آگهي تحدید حدود اختصاصي  اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۱۳۲- ۹۹/۰۲/۲٤ هیأت اول - موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
مالکانه  تصرفات  گراش  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي 
بالمعارض متقاضي آقاي علي منفرد  فرزند محمد بشماره ملي ۲٤۶۰۰۳۷۵۱۱ در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۲۶۱/۲۵ مترمربع پالک ۱۲۶۸۶ فرعي از ۱۰۸۲۷ اصلي مفروز و مجزي شده از پالک ۱۰۸۲۷/۲٤٤۶ 
اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش محرز گردیده با عنایت به این که تحدید حدود پالک 
انتشار آگهی تحدید حدود   نامبرده  که درخواست  تقاضای  نیامده حسب   به عمل  تاکنون   ۱۰۸۲۷/۱۲۶۸۶
اختصاصي نموده وقت تحدید حدود  روز دو شنبه مورخه ۹۹/۸/۲۶ تعیین و عملیات تحدید از ساعت ۸ صبح 
در محل  به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و کلیه مجاورین طبق ماده ۱٤ قانون ثبت دعوت مي گردد که در 
وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد 
ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد که بایستي کتباً 
به اداره ثبت محل تسلیم و دریافت نماید و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۹۹/۷/۲۷

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش               م/الف/۵۰۳
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به گزارش میالد الرستان، چند مورد ابهام 
های  نانوایی  و  نان  درخصوص  سوال  و 
شهروندان  برخی  سوی  از  الر  شهر  سطح 
به  که  است  شده  منتقل  ما  خبرنگاران  به 
تناقضات،  این  به  پاسخ  و  پیگیری  منظور 
و  غله  ادارات  مسئوالن  از  موضوعات  این 
همچنین صمت الرستان مورد پیگیری قرار 

گرفت.
و  مطرح  شهروندان  ارسالی  متون  ابتدا  در 
سپس پاسخ مسئوالن مربوطه ذکر می شود:

نانوایی های سطح  با مراجعه به  -متاسفانه 
شهر الر، زمانی که از نانوایی ها درخواست 
و  نگهداری  جهت  )مشما(  نایلون  دریافت 
از  نان  قرص  یک  شود،  می  نان  جابجایی 
یک  و  کند  می  کم  شده  درخواست  تعداد 
می  قرار  مشتری  اختیار  در  را  نایلون  عدد 
عدد  یک  که  معناست  بدان  کار  این  دهد. 
نایلون را به قیمت ۳۲۰ تومان!! می فروشند 
و  تامل  بسی  جای  و  است  انصافی  بی  که 

نظارت مسووالن دارد.
-موضوع دومی که حائز اهمیت است، عدم 
در  ها  چانه  وزن  میزان  بر  کافی  نظارت 
از  اینجانب،  اطالعات  بر  بنا  نانوایی هاست. 
گذشته وزن هر چانه می بایست ۱۵۰ گرم 
و خشکی  نانها  نازکی  به  توجه  با  اما  باشد 
بیش از حد آن، به نظر می رسد این مهم 
توسط برخی از نانوایی ها رعایت نمی شود. 
از مسووالن انتظار می رود به صورت دوره 

ای بر این امر نظارت داشته باشند.
-عالوه بر موضوعات فوق، شایعاتی مبنی بر 
ماه وجود  آبان  اوایل  از  نان  قیمت  افزایش 

دارد. آیا این موضوع صحت دارد؟
توسط  شده  مطرح  مباحث  درخصوص 
اداره  مسئوالن  سمیعی  هادی  شهروندان، 
آرد و غله الرستان در گفت و گو با خبرنگار 
میالد الرستان با اشاره به اینکه هر سه مورد 
امور  کاری  با  ارتباط مستقیم  مطرح شده 
بعنوان  فقط  اینجانب  و  دارد  صمت  اداره 
داشت:در  اظهار  رسانم،  می  بعرض  مطلع 
مطرح  موارد  نان  و  آرد  کارگروه  جلسات 
است  گفته  قرار  گفتگو  و  بحث  مورد  شده 
به طوری که بدلیل افزایش قیمت نایلکس 
درخواست  درصورت  برابر،  دو  به  تقریباَ 
از  یاکسر  نان  عدد  یک  قیمت  به  مشتری 

تعداد نان تحویل مشتری می شود.
وی با بیان اینکه نظارت بر وزن چانه خمیر 
نان)۲۰۰گرم( با قوت انجام می گیرد و صد 
صورت  الزم  برخوردهای  جدیت  با  البته 

دولت ها در سراسر جهان تالش می کنند 
تا با کوچک کردن محدوده مسئولیت ها و 
سلسله مراتب مديريت ساختار اداری ،برای  

خدمت رسانی عادالنه ايفای نقش کنند.
زدايی،  تمرکز  برای  کشوری  تقسیمات 
هدف  ولی  است  انکارناپذير  ضرورتی 
جديد،  تقسیمات  برای  منطقی  گذاری 
عالی  مديران  و  مردم  دغدغه  ترين  مهم 
کشورها خواهد بود. هرنوع تقسیم سیاسی 
پايداری،غیرقابل  هدف  با  بايد  سرزمین 
که  دولت-کشور  دائمی  و  دگرگونی 
داشته  سازگاری  است،  ملی  بقای  باعث 
باشد. سازگاری و بقای ملی در گرو امنیت 
ملی  امنیت  ايجاد  و  بود  خواهد  ملی 
به خدمات  نیازمند دسترسی عموم مردم 
، امکانات عادالنه حکومت و منابع معنوی 
و طبیعی و رفاهی کشور می باشد. از اين 
رو نظام تقسیمات کشوری بايد تنش های 
فرهنگی و اجتماعی را به حداقل رسانده 
ملی  وری  بهره  و  سازنده  تعامل  باعث  و 
شکوفايی  و  توزيع   ، تولید  ای  منطقه  و 

استعدادها گردد.
جنبه  از  دولت  سازمانی  رفتار  ساختار 
مهمترین  امور حاکمیت،  تنظیم  و  تقسیم 
رسانی  خدمت  و  عدالت  تحقق  رکن 
منابع  وری  بهره  و  مردم  به  عمومی 
است.  ملی  پیشرفت  انداز  چشم  و 
به  سیاسی  مرکز  از  قدرت  تنفیذ 
محدوده های پیرامونی و ساختارهای 
اندیشه  و  تفکر  نتیجه   ، زیرمجموعه 
نظام سیاسی هر کشور است.  صحیح 
ساختار   ، پیشرفته  کشورهای  در 
و  مشارکتی  بصورت  سازی  تصمیم 
همراهی ذینفعان امور،از مرکز سیاسی 
به واحدهای زیرمجموعه جریان دارد 
و هرملتی عالقمند است که در قلمرو 
و  وابستگی  احساس  خود،  سرزمینی 
با  را  خود  مادری  بهسرزمین  یگانگی 

تمام وجود احساس کند.
ریزی  برنامه  ایجاد  برای  ها  حکومت 
های اقتصادی و اجتماعی و بهره برداری 
نکات توجه میکنند  این  به  بهتر  های 

رتبه  که  است  شهرستان   ۳۶ دارای 
اول برای تفکیک در کشور را خواهد 
فارس  استان  تفکیک  داشت.برای 
همچنین  و  زیاد  جمعیت  مولفه 
وسعت زیاد استان باعث شده که طرح 
درصورت  و   ۳ حداقل  تفکیک  های 
 ٤ به  تفکیک  تر  دقیق  کارشناسی 
استان توانمند در نظر گرفته شود وبه 
اقتصادی  وشکوفایی  اجتماعی  عدالت 

و معنوی مردم کمک کند.
نقشه  کشوری،  تقسیمات  آخرین  طبق 
 1 شماره  تصویر  شکل  به  فارس  استان 

میباشد.   
استان فارس به مرکزیت شیراز که از 
ابتدای تقسیمات کشوری سال ۱۳۱۶ 
بعنوان  شیراز  شهرستان   ٤ دارای 
استان،      جنوب  در  الرستان  مرکز، 
آباده در شمال استان و فسا در میانه 
دچار  مرور  به  بود  شده  ایجاد  استان 
و  است  شده  زیادی  های  دگرگونی 
خلیج  از  لنگه،  بندر  تفکیک  با  حتی 
و  توسعه  در  و  فارس هم محروم شد 

می  تقاضا  شهروندان  از  افزود:  پذیرد،  می 
کسر  احساس  یا  مشاهده  صورت  در  شود 
وزن نان، جهت بازرسی از آن واحد از بابت 
وزن چانه خمیر موارد را به ادارات صمت، 

فرمانداری و غله گزارش کنند.
درباره  الرستان  غله  و  آرد  اداره  مسئوالن 
افزایش  درخصوص  شده  مطرح  شایعات 
هیچگونه  بحال  تا  کرد:  اضافه  نان،  قیمت 
نشده  واصل  نان  نرخ  تغییر  بر  دال  نامه ای 
مبنی  نانوایان  اعتراضات  البته  که  است 
تورم هزینه  به  توجه  با  نرخ  افزایش  برعدم 
و نهاده ها )بغیر از آرد( به استان اعالم شده 

است.
در همین زمینه رئیس اداره صنعت، معدن و 
تجارت الرستان نیز در گفت و گو با خبرنگار 
درخصوص  اینکه  بیان  با  الرستان  میالد 
نایلون باتوجه به مقایسه قیمت نان با نایلون 
هرچند در جریان قیمت دقیق آن نیستم، 
نایلن ۲۵۰ تومان  اینکه یک عدد  به فرض 
باشد و هر قرص نان ۳۵۰ تومان، باید نان 
این  از  را تقسیم کند که بخاطر جلوگیری 
کار ناچاراَ یک نان کم می شود، اظهار کرد: 
هر چند که قرار بر حذف نایلن از نانوایی ها 
شده و بنظرم این نقد وارد نیست، چون هر 
به  یا سفره  نایلون  بایست خودش  فرد می 
همراه داشته باشد تا نخواهد یک نان کمتر 

بگیرد.
اینکه  به  اشاره  با  ابراهیم زاده  علی محمد 
نان  و  آرد  گروه  کار  نان هم  وزن  مورد  در 
بصورت منظم و دوره ای بر این امر نظارت 
اتفاق بیافتد  افزود: این مورد اگر هم  دارد، 
شهروندان گزارش بدهند تا در اولین فرصت 

پیگیری الزم صورت گیرد.
درج  خواستار  که  فردی  اینکه  بیان  با  وی 
مرجع  که  بداند  باید  شده  موضوع  این 
رسیدگی شکایات وجود دارد و اگر گزارش 
مراجع  از  تواند  می  نشد،  رسیدگی  و  داد 
بنظرم  کرد:  تصریح  کند،  پیگیری  نظارتی 
وظیفه رسانه در این موردها اول روشنگری 
در جهت تفهیم شهروندان برای مطالبه حق 
از طریق دستگاههای ذیربط است که قطعا 
رسانه ها ین اقدام را انجام داده و خواهند 

کرد.
این مسئول با تأکید بر اینکه به طور حتم 
موضوعات مشکالت نان را به کار گروه آرد و 
نان منتقال خواهم کرد، افزود: بصورت کلی 
در مورد افزایش قیمت نان تا االن خبری در 

این مورد نیست.

رویکردهای  با  کشوری  تقسیمات  که 
فرهنگی و منطبق با تامین امکانات و 
خئمات برای مناطق کمتر توسعه یافته 
و دارای استعدادهای بالقوه اجتماعی و 
اقتصادی و آموزشی و تعامل سازنده با 
مناطق همجوار با رویکرد عدالت همراه 
باشد و کمترین تهدید و تنش ملی را 

به همراه داشته باشد.
نظریات  و  مطالعات  سوابق  متاسفانه 
نفوذ  که  میدهد  نشان   ، شده  ارائه 
و  جناحی  اهداف  و  قدرت  عوامل 
تقسیمات  در  بروتراتیک  ساختار 
شهرستانها  و  استانها  برخی  کشوری 
عقالنی  انداز  چشم  و  بوده  مخرب 
های  نمونه  مورد  در  ولی  اند.  نداشته 
خراسان،  استان  تفکیک  مانند  موفق 
با  میشود  که  گشته  ایجاد  امیدواری 
کمک تخصص و عقالنیت، به موضوع 
استان های دیگر هم ورود  تقسیمات 
کرد ونتایج خوب و قابل قبولی گرفت.

و  زیاد  وسعت  با  نیز  فارس  استان 
عادالنه،  خدمات  از  محروم  جمعیت 

به نسبت وسعت و جمعیت  پیشرفت 
و قابلیت بالقوه ، گرفتار عقب ماندگی 
تقسیمات کشوری شد. لذا قصد داریم 
با رویکرد تاریخی و فرهنگی و احقاق 
حق مردم پارس جنوبی، طرح تفکیک 
استان  و  فارس  استان  از  مناطقی 
باهدف  نوشتار  این  در  را  هرمزگان 
مطالعه و کارشناسی دقیق تر در آینده 
خدمت عالقمندان تقدیم نماییم. الزم 
تقسیمات  آخرین  به  نگاهی  که  است 
داشته  هم  هرمزگان  استان  کشوری 

باشیم.  تصویر شماره 2
و  باال  جمعیت  با  نیز  هرمزگان  استان 
انتزاع  مستعد  قوی،  های  توانمندی 
و  یافته  توسعه  کمتر  های  شهرستان 
توزیع منابع برای شهرستانهای باقیمانده 
در استان میباشد. توزیع منابع وامکانات 
ودسترسی به خدمات این استان مناسب 
این حجم جمعیت نیست و بهتر است 
استان  و جمعیت  از وسعت  قدری  که 

هرمزگان، تعدیل بشود.
لذا با طرح پیشنهادی، نقشه جدید کشور 

به صورت تصویر شماره 3 خواهد بود .
ساده  پیشنهادی  صرفا   ، نوشتار  این 
است و نیاز به بررسی های کارشناسانه 
دقیق تر و همراهی نمایندگان مجلس 
و عزیزان وزارت کشور و هیات دولت 
 ۱۲ دارای  جنوبی  پارس  استان  دارد. 
شهرستان شامل :                                                                                                                   
دشت  زرین   - داراب   - خنج   - اوز 
مهر   - المرد   - الرستان   - گراش   -
-بندرلنگه - پارسیان - بندر خمیر و 

بستک می باشد.
های  بررسی  طبق  استان  جمعیت 
 ۱ شده  تعیین  حداقل  باالی  نگارنده 
میلیون نفر برای تفکیک استان جدید 
است. این جمعیت می تواند رتبه ۲۶ 
ام دربین استانهای کشور به لحاظ آمار 

جمعیتی را دارا باشد.
 وسعت استان پارس جنوبی، ۵۷۷۰۰ 
کیلومتر مربع خواهد بود که رتبه ۱۱ 
لحاظ  به  کشور  های  استان  بین  در 

وسعت را کسب خواهد کرد.
این  در  بخش   ۳۸ حاضر  درحال 
محدوده وجود دارد که پتانسیل تبدیل 

به شهرستان های جدید را دارند.
این  در  مجلس  نمایندگی  حوزه   ٤
توانمندی  به  که  دارد  وجود  محدوده 

ها کمک خواهد کرد.
 ۶ جزیره در خلیج فارس هم به این 

استان تعلق خواهد گرفت.
 حدود ۶۰ درصد جمعیت را شیعیان و 
تشکیل  اهل سنت  را  درصد  حدود ٤۰ 
مردم  درصد  از ۷۵  بیش  زبان  میدهند. 
یکسان و مخصوص منطقه است و ۲۵ 
درصد دیگر آشنایی نسبی به آن زبان دارند.

و سنت های  فرهنگ  از  مناطق  این   
و  تجارت  سابقه  و  هستند  مشترک 
معاشرت با همدیگر را در طول تاریخ 

داشته اند.

ابوذر  حق پناه
کارشناس مدیریت 

استراتژیک

پاسخ مسئوالن ادارات صمت و غله الرستان
 به چند سؤال شهروندان

پیش نویس طرح ارتقای مناطق و ایجاد استان پارس جنوبی
 در جهت عدالت ،وحدت آفرینی و پیشرفت همه جانبه

آگهي تحدید حدود اختصاصي  اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۱۱۰- ۹۹/۰۲/۲۲ هیأت اول - موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
مالکانه  تصرفات  گراش  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي 
بالمعارض متقاضي آقاي یحیي دهقان  فرزند اسداله  بشماره ملي  ٤۷۰۹۸۶٤۱۱۱ در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۲۷۲/۷۲ مترمربع پالک ۱۲۶۸۲ فرعي از ۱۰۸۲۷ اصلي مفروز و مجزي شده از پالک ۲٤٤۶/از۱۰۸۲۷ 
اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش محرز گردیده با عنایت به این که تحدید حدود پالک 
انتشار آگهی تحدید حدود   نامبرده  که درخواست  تقاضای  نیامده حسب   به عمل  تاکنون   ۱۰۸۲۷/۱۲۶۸۲
اختصاصي نموده وقت تحدید حدود  روز دو شنبه مورخه ۹۹/۸/۲۶ تعیین و عملیات تحدید از ساعت ۸ صبح 
در محل  به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و کلیه مجاورین طبق ماده ۱٤ قانون ثبت دعوت مي گردد که در 
وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد 
ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد که بایستي کتباً 
به اداره ثبت محل تسلیم و دریافت نماید و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۹۹/۷/۲۷

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش                      م/الف/٤۹٤

آگهی تجدید مزایده
دهیاری بائن در نظر دارد به استناد مجوز کمیته انطباق بخشداری مرکزی الرستان نسبت به فروش یک قطعه 
زمین زراعتی به پالک ثبتی ۱4554/379 به مساحت ۱0۱3/7 مترمربع واقع در روستای بائن(خارج از محدوده 
طرح هادی) از طریق مزایده به شرح زیر طبق آیین نامه مالی دهیاری ها اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان خرید 
زمین مذکور می توانند تا تاریخ ۱399/8/3 پس از واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده و دریافت فرم پیشنهاد 

قیمت از دهیاری،مبلغ پیشنهادی خود را به این دهیاری تحویل نمایند.
۱- قیمت پایه کارشناسی مبلغ 9/4۲7/4۱0/000 ریال می باشد. ۲-مبلغ سپرده شرکت در مزایده ۱0% مبلغ 
به  بانک ملی  نزد  بائن  بایست به حساب دهیاری روستای  باشد که می  کارشناسی(94۲/74۱/000 ریال) می 
شماره حساب 0۱۱۱698059003 واریز گردد. 3-سپرده برندگان اول تا سوم در صورت عدم قبول مزایده به نفع 
دهیاری ضبط می گردد. 4-هزینه های درج آگهی در روزنامه و کارشناسی زمین به عهده ی برنده مزایده می 
باشد. 5-آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان وقت اداری دوشنبه مورخ ۱399/8/3 و تاریخ بازگشایی پاکت 
پیشنهادات مزایده سه شنبه ۱399/8/4 می باشد. 6-به پیشنهادات مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و خارج 
از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 7-برنده مزایده موظف است نسبت به واریز مابقی قیمت پیشنهادی 
حداکثر ظرف مدت 30  روز به حساب دهیاری اقدام نماید و امتناع از واریز به منزله استنكاف از معامله می 
باشد. 8-شرکت در مزایده به منزله قبول تمامی شرایط آگهی مزایده می باشد. 9-دهیاری در رد یا قبول 

پیشنهادات مجاز و مختار است.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/13                 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/27
دهیار روستای بائن -  حسین عفیفه                              شماره تماس : 09171812294                           

شناسه آگهی : ۱0۱0۲43              م الف : 7۲۱8

دهیاری روستای خلور با استناد بودجه مصوب ۱399 و صورتجلسه شماره 3 مورخ 99/04/۲7 شورای 
اسالمی روستای خلور  و در جلسه مورخ 99/04/۲8 کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسالمی بخش 
صحرای باغ  در نظر دارد عملیاتی در قالب جدول زیر با اعتبار تقریبی سه  میلیارد و چهارصد میلیون 
ریال از طریق مناقصه عمومی با شرایط مندرج دراسناد مناقصه به پیمانكاران واجد شرایط واگذار 

نماید.

محل دریافت اسناد مناقصه : به آدرس فارس-  الرستان  - بخش صحرای باغ -  روستای  خلور - 
دهیاری خلور 

بانكی معتبر و غیر مشروط در وجه  ارائه ضمانتنامه   : ۱-  مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه 
دهیاری خلور یا واریز نقدی به شماره حساب ۱000۱486۱3960 نزد پست بانک شعبه الرستان به 

مبلغ 5 درصد مبلغ پیشنهادی به نام دهیاری روستای خلور
۲- داشتن حداقل رتبه 5 راه سازی از مراجع ذیصالح

و وصول  آنها ضبط  نشدند سپرده  قرارداد  انعقاد  به  گاه حاضر  هر  و سوم  دوم  و  اول  نفرات   -3
خواهد شد

4- برنده مناقصه ملزم به ارائه ضمانت بانكی به میزان ۱0 درصد کل مبلغ قرارداد می باشد
5- ارائه فیش واریزی جهت دریافت اوراق مناقصه الزامی است .

6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
7-  دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

8- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه 99/8/۱0

عبدالرحمن کندوشی-دهیار روستای خلور               
م الف : 7464             شناسه آگهی : 1022472

نوبت اول چاپ : 99/07/27                                   نوبت دوم چاپ : 99/08/04
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها پایان وقت اداری : 99/8/10
زمان تشکیل کمیسیون عالی و بازگشایی پاکات:  99/8/11

شماره تماس: 09177817423

آگهی تجدید مناقصه عمومی

ف
دی

ر

واحد کارمقدارکارشرح پروژه

2900متر طولکانال گاز1

826متر مربعزيرسازی و قیرپاشی و آسفالت  معابر2

164متر طولتک لبه و کانیوا3

2624متر مربعزيرسازی4

1000متر مربعسنگ فرش بلوار ورودی5

از  سوری  ابوذر  الرستان،  میالد  گزارش  به 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  ارشد  کارشناسان 
های  زیرساخت  ای  مقاله  تهیه  با  گردشگری 
فکری و فرهنگی گردشگری در مردم الرستان 
را مورد بررسی قرار داده است که در زیر متن 

ارسالی را می خوانیم:
واژه  از  خود  های  صحبت  و  نطق  در  ما  همه 
پرطمطراق گردشگری و لزوم توسعه این صنعت 
استفاده کردیم و معتقدیم باید زیرساخت های 
طبیعی،  و  تاریخی  های  جاذبه  مثل  فیزیکی 
فراهم  غیره  و  غیره  و  تفریحی  اماکن  هتل، 
شود تا بتوان گردشگر جذب کرد. اما متاسفانه 
ایجاد  ایم.  مانده  غافل  قضیه  این  نیاز  پیش  از 
نوع  این  فرهنگی.  و  فکری  های  زیرساخت 
زیرساخت هم برای میزبان)جامعه مقصد( و هم 
میهمان)گردشگر( صدق می کند. حاال هر کدام 

را خالصه توضیح می دهیم.
اول میهمان)گردشگر(؛

باید به نحوی با مقصد، جاذبه های آن، فرهنگ، 
میزبان  چطوری؟  حاال  باشد.  آشنا  و...  مردم 
باید خودش را معرفی کند که در دنیای امروز 
در  شود.  می  گفته  بازاریابی  و  تبلیغات  آن  به 
و  عامل  میهمان  برای  زیرساخت  نوع  این  واقع 
انگیزه ای برای سفر و دیدن جامعه مقصد می 
شود. متاسفانه در الرستان این کارها به صورت 

چریکی و غیرهدفمند 
نوروز  عید  ایام  فقط 
با  و  شود  می  انجام 
ماهی  و  مهوه  تبلیغ 
و  موتو)ساردین( 
قلعه  و  کنجه  کباب 
نادر)!( و قیصریه  ننه 
پرونده  نشاط  باغ  و 
تا  آن بسته می شود 

عید سال بعد.
چه  به  میهمان  حاال 
در  کند  وقت  شکل 
ایام  های  شلوغی 
تبلیغات  تمام  عید 

هذا؛ نشان می دهد که خیلی در بحث فرهنگ 
سازی عقب افتاده ایم یا به عبارتی اصال در این 
زمینه کار اصولی انجام نداده ایم و خیلی مانده 

تا برسیم به آنجایی که باید باشیم!
یا مثال فکر می کنیم که فقط شهر ما باید مقصد 
و قطب)؟؟؟!(گردشگری شود. هر چند این یک 
مورد را نمی شود خیلی به مردم خرده گرفت 
مسئولین  اگه  )البته  متخصصین  بایست  می  و 
به  بگویند  و  بیایند  کار  بخوان(  و  بدن  اجازه 
جای تک مقصد، ما باید مسیر جدید گردشگری 
واسه گردشگر معرفی کنیم که انگیزه و جذابیت 
وقت  و  پول  گردشگر  تا  باشد  داشته  بیشتری 

خود را صرف کند و این مناطق را ببیند.
یا خودمان را با شیراز و اصفهان و تهران مقایسه 
می کنیم که قیاس مع الفارقی است. کاش کمی 
مختلف  های  سلسله  پایتخت  و  بودیم  منصف 
اگر  حاال  کردیم.  نمی  مقایسه  خودمان  با  رو 
جای  خیلی  بزنیم،  مثال  را  یزد  مثل  شهری 
شهری  بافت  لحاظ  از  هم  چون  نرفتیم  دوری 
و هم تا حدودی فرهنگ و مذهب شبیه به هم 
یزد شده  اگر  باشیم  یاد داشته  به  ولی  هستیم 
یزد و یکی از سه ضلع مثلث طالیی گردشگری 
به  گرفته،  قرار  شیراز  و  اصفهان  کنار  در  ایران 
خاطر همکاری مردم و مسئوالن باهم بوده، نه 
گود  بیرون  از  و  بشینند  بخواهند  مردم  اینکه 

و بگویند لنگش کن! منکر کم کاری و منفعل 
بودن مسئولین شهرمان نمی شویم اما ما برای 
آثار تاریخی شهرمان چه کاری کرده ایم؟ وقتی 
دیدیم دیوار آثار تاریخی شهرمون ترک دارد، آیا 
پطروس وار دستمان را گذاشتیم روی ترک که 
نریزد یا فقط دیدیم و دیدیم و دیدیم و بعضی 
یک  از  دریغ  گفتیم،  و  گفتیم  و  گفتیم  وقتها 
ذره عمل!! بخواهیم منصف باشیم بعضی مواقع 
کوچک  و  بزرگ  سنگای  هم  اینقدرمسئولین 
انداختن جلو بعضی از ماها که پشیمان شدیم و 

عطای این کارا رو به لقاش بخشیدیم.
یا اینکه اصال نمی دانیم با خودمان چند چندیم! 
گردشگری  مقصد  چرخه  وارد  کاریم!  کجای 
شدیم یا نه؟ بازار هدف را مشخص کردیم یا نه؟ 
بخواد  که  داریم  گردشگری  جامع  برنامه  اصال 
نقشه راه باشد یا نه؟ و کلی سواالی دیگر می 

توانید کنار هم ردیف کنید.
در  را  خو  دیدگاه  و  ذهن  که  وقتی  تا  خالصه 
نکرده  متمرکز  مشخص  موضوع  یک  جهت 
را  اوضاع  بهبود  و  تغییر  انتظار  نباید  باشیم، 
به  لقلقه زبان ما تبدیل  تا وقتی  باشیم،  داشته 

دغدغه نشوند، انتظار پیشرفت، انتظار گزافیه!
این  دوم  قسمت  در  حیات  شرط  به  پانوشت: 
گفتار سعی می کنیم طرح و ایده هایی که می 
تواند به ایجاد زیرساخت های فکری و فرهنگی 
گردشگری  بحث  در 
اشاره  کند،  کمک 
که  طرحایی  کنیم. 
حال  در  شده،  انجام 
قرار  یا  است  انجام 
الر  شهر  در  است 

انجام شود.

نگارنده: 
ابوذر سوری

 کارشناس ارشد مدیریت 

کنیم  می  کار  قوی  قدر  آن  ما  آیا  و  ببیند  را 
که دیده شویم، بحثی مفصل و تخصصی است 
که در این نوشتار نمی گنجد. هر چند احتماال 

جواب آن را خودتان می دانید.
البته میهمان هم باید با مطالعه و جستجو در منابع 
مختلف با مقاصد، فرهنگ و نحوه تعامل با جامعه 
میزبان آشنا شود که این قضیه یک بحث دیگر 
است و به ویژگی های شخصیتی هر گردشگر بر 
می گردد و خیلی موضوعیتی با این نوشتار ندارد.

و  فکری  ساخت  زیر  ایجاد  به  گردیم  برمی 
فرهنگی برای میزبان )جامعه مقصد(؛

آگاهی  ایجاد  و  فرهنگ سازی  قضیه  مهمترین 
بین تمام افراد جامعه در مورد موضوعات مرتبط 
با صنعت گردشگریه که آنها را آماده پذیرش و 
اینکه هنوز خودمان  با گردشگر کند.  رویارویی 
نمی دانیم چه چیزهایی داریم، کجا واقع شدن، 
تاریخ و داستانش چیه یا مثال می رویم روی در 
و دیوار سفید شده برج ننه نادر الفاظ نامناسب 
الستیک  با  زنیم،  می  ترقه  و  نویسیم  می 
پرگار  به  نیاز  بدون  زمین  کف  موتورهامون 
دایره می کشیم، با کلید بر روی در و دیوار باغ 
نشاط و حمامش خط می کشیم و یادگاری می 
نویسیم، ماشین ها را داخل کاروانسراهای نو و 
گلشن پارک می کنیم، دم غروب دیوارهای بی 
جان قلعه اژدهاپیکر می شود پاتوق و قس علی 

زیرساخت های فکری ،فرهنگی و گردشگری در مردم الرستان
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قالیچه ها روح اتاق هایی هستند که در آن ها 
قرار می گیرند و نمای کلی رنگ، محل جایگیری 
مبلمان و سایر متعلقاتی که در اتاق وجود دارند 
را تحت تأثیر خود گذاشته و امکان اینکه چنین 

مسئله مهمی را در نظر نگرفت وجود ندارد.

اندازه بی نقص و درست
ابعاد و اندازه فرش را اندکی کوچکتر از محیطی 
که مبلمان را دربرگرفته اند در نظر بگیرید. این 
که  باشد  بزرگ  ای  اندازه  به  بایست  می  اندازه 
فضا را پوشش داده و تکیه گاهی برای پر کردن 
خالی  فضای  همچنان  و  بوده  خالی  فضاهای 
اطراف خود برای تردد داشته باشد. به طور کلی 
و  ابعاد  به  وابسته  شما  نظر  مورد  قالیچه  ابعاد 
دارند.  اتاق  در  شما  مبلمان  که  است  محیطی 
را  کاناپه  یا  مبلمان  های جلویی  پایه  توان  می 
قالی  عمر  از  کار  این  اما  داد  قرار  قالیچه  روی 
قطعا  نقطه  یک  به  دائمی  فشار  دلیل  به  شما 

کم می کند.

طرح هايی برجسته
یک قالیچه می تواند چیزی را به محیط و فضای 
یا  اید  نداشته  را  آن  انتظار  که  کند  وارد  شما 
رقص  هایی  رنگ  از  تأللویی  تواند  می  اینکه 

هایی  از طرح  استفاده  در  را جلوه دهد.  کننده 
راه  به خودتان  و نقش، ترس  برجسته در رنگ 
قیاس و در  این طرح ها و نقش ها در  ندهید. 
تقابل با دیوارهایی سفید، کف فضا و صندلی ها 
نقطه  و  کرده  ایجاد  رنگ  از  تحرکی  مبلمان؛  و 

تمرکز و مرکز توجه فضا می شود.

تمامی اندازه ها 
ابعاد و اندازه قالیچه بر اساس محیطی است که 
در آن قرار می گیرند و همچنین ابعاد مبلمان 
نیز نقشی اساسی در اندازه آن دارند. به عنوان 
مثال در یک اتاق غذاخوری عموماً از قالی های 
مستطیلی در راستای میز غذاخوری استفاده می 
گوشه  ای شش  قالیچه  از  که  صورتی  در  شود 
می  استفاده  ای  دایره  یا  مربعی  میزهایی  برای 

کنند.

تعريف فضاها
چنانچه دارای فضایی بسیار بزرگ هستید و می 
خواهید با استفاده از قالیچه کف فضا را پوشش 
دهید، می توانید از چندین تخته قالیچه که با هم 
در طرح و نقش هماهنگ بوده یا تکمیل کننده 

طرح و نقش یکدیگر هستند استفاده کنید.

حاشیه کف اتاق )اطراف قالیچه(
هنگامی که قالیچه ای را به اتاق یا فضایی اضافه 
تمامی  قالیچه  این  نیست  احتیاجی  کنید  می 
کف فضا یا اتاق را در بر بگیرد. عموماً طراحان 
اینچ   ۱۲ تا   ۹ بین  فضایی  داخلی  دکوراسیون 
اطراف  متر(  سانتی   ۳۰ تا   ۲۳ تقریبی  )معادل 
قالیچه را در نظر می گیرند. این فضا هم برای به 
نمایش گذاشتن کف اتاق بوده و هم به منظور 
تواند  می  فرش  زیر  برای  وسایلی  از  استفاده 
مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین این فضایی 
مناسب برای قرار دادن وسایلی سنگین است که 
گذاردن آن ها روی قالیچه باعث آسیب رساندن 

به آن می شود.

زير قالیچه
و  داخلی  دکوراسیون  طراحان  اکثر  برای 
هیچ  داخلی  دکوراسیون  مجریان  همچنین 
محدودیتی برای استفاده از قالیچه برای پوشش 
کف فضا و اتاق ها نیست و حتی اگر کف فضا 
قالیچه  یا  قالیچه  که  باشد  ای  گونه  به  اتاق  یا 
از  توان  می  منظور  این  برای  بلغزند.  روی  ها 
زیر  اصطکاک  میزان  که  کرد  استفاده  وسایلی 
فرش را افزایش داده و باعت ثابت ماندن قالیچه 
ها روی کف می شود. برای این منظور می توان 
قالیچه ها استفاده  یا  قالیچه  از کف پوشی زیر 
سانتی   ۵ تقریبی  )معادل  اینچ   ۲ حدوداً  کرد 
ابعاد  این  باشد.  قالیچه  ابعاد  از  کوچکتر  متر( 
لبه های کف پوش از زیر قالیچه بیرون نزده و 
همچنین باعث صاف و مسطح ماندن قالی روی 
زمین شده و از تا خوردگی و جمع شدگی آن 

جلوگیری می کند.

مزيت راحتی قالیچه
خصوص  به  فضا  در  حیاتی  عناصر  ها  قالیچه 
مرکز  که  هایی  اتاق  هستند.  نشیمن  اتاق  در 
خانواده  که  جاهایی  یا  هستند  خانه  در  تجمع 
کنند؛  می  سپری  آنجا  در  را  وقتشان  بیشتر 
قالیچه ها هستند  برای  فضایی مناسب و عالی 
زیرا راحتی بیشتری را به فضایی که در آن قرار 

گرفته اند، القا می کنند.

يک فضای شخصی ايجاد کنید
به  را  خانه  از  قسمتی  یا  دیوار  یک  است  بهتر 
اشیای  قدیمی،  های  عکس  دادن  قرار  محل 
خاطره انگیز یا سایر لوازمی اختصاص دهید که 
تعلق  حس  یا  هویت  کند  می  کمک  بیمار  به 
خاطر در او حفظ شود. می توانید از سرگرمی 
اتاقش  تزیین  برای  بیمار  عالقه  مورد  های 
به  را  او  دلخواه  های  رنگ  یا  کنید  استفاده 

دکوراسیون جدید راه دهید.

آينه ها را حذف کنید 
آینه ها را از روی دیوار بردارید. به دلیل اختالالتی 
که در حافظه این بیماران به وجود می آید این 
به تشخیص چهره  قادر  دارد که  احتمال وجود 
با  آینه  در  وقتی  نتیجه  در  نباشند،  خودشان 

افراد  به  زمین  کف  و  دیوارها  خانه،  وسایل 
کند  می  کمک  آلزایمر  به  مبتال  سالخورده 
سطوح مختلف را بهتر تشخیص دهند و به این 
ترتیب در سراسر خانه تردد ایمن تری داشته 
باشند. به طور مثال  رنگ ملحفه تخت و پرده 

با دیوار و کفپوش ها تضاد داشته باشند.
در حمام هم از حوله هایی استفاده کنید که 
رنگشان نسبت به رنگ دیوار کامال متضاد باشد. 

به نورپردازی توجه داشته باشید
تا جایی که امکان دارد کاری کنید که بیمار در 
طول روز در اتاق پرنوری قرار داشته باشد. در 
صورت لزوم با تعویض پرده ها نور بیشتری را به 
اتاق راه دهید. نور طبیعی نه تنها قدرت بینایی 
را افزایش داده و سالمتی را بهبود می بخشد، 
بلکه به بهبود وضعیت چرخه خواب کمک می 
کند. چراغ هایی نصب کنید که دارای سنسور 
فرد  ورود  با  که  معنا  این  به  هستند،  حرکتی 
بیمار به اتاق چراغ خود به خود روشن می شود 
و نیازی به جست و جوی کلید برق نیست. در 
نصب  را  ها  این چراغ  و دستشویی هم  حمام 
کنید تا امنیت و استقالل بیمار را افزایش دهید.

چه رنگ هايی نامناسب است؟
مانند  پرانرژی  های  رنگ  خانه  چیدمان  در 
این  نبرید.  کار  به  را  بنفش  و  قرمز  نارنجی، 
رنگ ها برای این بیماران خوشایند نیستند و 
سبب ناراحتی آنها می شوند. به جای آنها به 
سراغ انتخاب رنگ های مالیم مانند لیمویی، 

آبی آسمانی و قهوه ای روشن بروید. 

تصویر خودشان مواجه می شوند هراس و وحشت 
به سراغشان می آید و سراسیمه می شوند. 

اولويت با مبلمان های راحت است
و  نرم  خانه  های  صندلی  و  کاناپه  است  بهتر 
راحت باشند و در عین حال جنس پارچه آنها 
به گونه ای باشد که به سادگی تمیز شوند.  از 
تلویزیون  روی  به  رو  بیمار  صندلی  دادن  قرار 
خودداری کنید و اتاق نشیمن را طوری در نظر 
دیگران  کنار  در  نشستن  به  بیمار  که  بگیرید 
تشویق شود.  صندلی های اتاق نشیمن مشرف 

به فضای بیرونی باشند.

سطوحی با رنگ های متضاد
ایجاد تضاد رنگی در میان اسباب و اثاثیه چوبی، 

دکوراسیون و چیدمان خانه افراد مبتال به آلزايمر 

کارخانه  آب خانگی شما یک  تصفیه  دستگاه 
کوچک تولید آب آشامیدنی سالم و بهداشتی 
نیاز  کارایی  و  مناسب  راندمان  برای  که  است 
دستگاه  این  از  نگهداری  دارد.  نگهداری  به 
را  زیر  نکات  است  کافی  است.  ساده  بسیار 
رعایت کنید تا از صحت کارکرد دستگاه خود 

اطمینان داشته باشید.
آب گرم ) باالتر از 45 درجه سانتیگراد ( 

به دستگاه وصل نکنید
فیلترهای  شدن  معیوب  از  باعث  گرم  آب 
شود.  می   RO ممبران  خصوصا  و  دستگاه 
کرده  خارج  خود  فرم  از  را  الیافی  فیلترهای 
و همچنین به سایر اجزا و قطعات آسیب وارد 
اثر  اتصاالت و واشرهای دستگاه در  می کند. 
حرارت تغییر شکل داده و باعث نشت آب می 
شوند. لذا در صورتی که بنا به هر دلیلی قصد 
خودتان  را  خانگی  آب  تصفیه  دستگاه  دارید 
نصب کنید حتما دقت کنید که اشتباها آن را 

به آب گرم وصل نکنید.
خانگی  آب  تصفیه  دستگاه  زدن  يخ  از 

جلوگیری کنید
کنید  می  نصب  باز  فضای  در  را  سیستم  اگر 
حتما اطراف آن را عایق بندی کنید تا از یخ 
یک  است  بهتر  شود.  جلوگیری  دستگاه  زدن 
دستگاه  مخصوص  شده  بندی  عایق  اتاقک 
تا دستگاه در معرض سرما قرار  درست کنید 
نداشته باشد. یخ زدن آب داخل دستگاه باعث 
ترکیدن محفظه ها شده و ممکن است دستگاه 

دیگر قابل تعمیر نباشد.
فیلترهای دستگاه تصفیه آب را به موقع 

تعويض کنید
اینکه  بر  فیلترها عالوه  موقع  به  تعویض  عدم 
بر کیفیت آب آشامیدنی شما تاثیر منفی می 
گذارد و سالمتی شما را به خطر می اندازد ، 
 RO می تواند به فیلتر اصلی ، یعنی ممبران
مرحله  در  که  معکوس  اسمز  غشاء  همان  یا 
و  کرده  وارد  آسیب  دارد  قرار  چهارم دستگاه 
عمر آن را کوتاه کند. در صورت عدم تعویض 
به موقع فیلترها ، کلر از آب حذف نمی شود. 
تواند ممبران  این در حالی است که کلر می 
برساند.  آسیب  آن  به  و  کرده  سوراخ  را   Ro
با توجه به گران بودن این فیلتر ، هزینه های 

زیادی را به شما تحمیل می کند.
مسلم است که هدف اصلی شما از خریداری 
بردن سطح  باال   ، خانگی  آب  تصفیه  دستگاه 
و  خود  آشامیدنی  آب  کیفیت  و  بهداشت 
آب  تامین  است.  بوده  محترمتان  خانواده 
مهمترین   ، بهداشتی  و  سالم  آشامیدنی 
انتظاری است که شما از یک دستگاه تصفیه 
را  آنها   ، انقضاء فیلترها  از  بعد  اگر  آب دارید. 
با فیلترهای جدید جایگزین نکنید ، عالوه بر 
گاه می  آشامیدنی که  آب  تصفیه  در  اختالل 
از   ، برساند  آسیب  نیز  به سالمتی شما  تواند 
به  رساندن  آسیب  باعث  است  ممکن  طرفی 
اجزاي دستگاه شده و هزینه های بیشتری را 

به شما تحمیل کند.
فوايد استفاده از دستگاه تصفیه آب خانگی

 برای تصفیه آب در سیستم تصفیه خانه های 
شیمیایی  مواد  از  برخی  و  کلر  از  صنعتی 
مواد  این  واقع  در  که  می شود  استفاده  دیگر 
شیمیایی تنها می توانند برخی از باکتری ها و 
ویروس های اب تصفیه نشده را از بین ببرند. 
اما خود کلر در آب باقی می ماند و کلر یکی از 
برای  مواد شیمیایی شناخته شده  سمی ترین 

بدن است.
فیلترها  مختلف  انواع  از  آب  تصفیه  دستگاه 
استفاده می کنند.  آالینده ها  انواع  برای حذف 
که  اولیه  فیلتر  یک  از  اغلب  دستگاه ها  این 
جنس  یا  و  الیافی  جنس  از  است  ممکن 
سرامیکی باشند استفاده می کنند که وظیفه ی 
دارد.  عهده  بر  را  آب  جامدات  و  ذرات  حذف 
به  بسته  میکرون   ۵ تا   ۱ از  بزرگتر  ذرات 
گیر  فیلترها  این  در  آب  تصفیه  دستگاه  نوع 
می کنند کاری که در سیستم های تصفیه آب 

شهری انجام نمی شود.
سپس در دستگاه های تصفیه آب بو و طعم و 
مواد شیمیایی آب مانند کلر و مواد شیمیایی 
از آب جدا می شوند و در  و...  آلی، شوینده ها 
فیلتر دیگر که یا اسمز معکوس است و یا فیلتر 
ممبران سایر ذرات ریز دیگر آب که اندازه ای 
کوچک تر از ۰.۰۰۰۵ میکرون دارند از آب جدا 
می شوند و اب کاماًل شفاف می شود. وقتی آب 
برخی  است  ممکن  تنها  برسد  مرحله  این  به 
باشند که  ویروس ها در آب  یا  و  باکتری ها  از 
 UV دستگاه های تصفیه آب جدید با تکنولوژی
این موجودات را هم از آب حذف می کنند تا 

آب کاماًل تصفیه شود.
 خواص آب تصفیه شده

روز  طول  در  می نوشند  سالم  آب  که  افرادی 
شما  می شود  دارند.باعث  بیشتری  انرژی 
تمرینات ورزشی بهتری داشته باشید. پوست 

شما را با نشاط و با طراوت می کند.
آب تصفیه شده در کاهش وزن به شما بیشتر 
و  مضر  مواد  حذف  در  و  کرد   خواهد  کمک 

شیمیایی بدن بهتر عمل می کند.
آب تصفیه شده سیستم گوارشی بدن را تقویت 

می کند و به هضم بهتر غذا کمک می کند. 

تمیز کردن لکه های زنگ زدگی از لباس

از بین بردن لکه های زنگ زدگی از لباس بسیار 
دشوار است زیرا آنها به راحتی در آب حل نمی 
شوند عالوه بر این، ذرات زنگ زدگی نیز تمایل 
این  با  بمانند  طبیعی  الیاف  روی  بر  تا  دارند 
نمکی  محلول  و  لیمو  آب  از  توانید  می  وجود، 
برای از بین بردن این مشکل استفاده کنید. شما 
فقط نیاز به اشباع زنگ زدگی در آب لیمو تازه 
و حداقل  بمالید  آن  روی  را  نمک  آب  و  دارید 
یک ساعت و نیم اجازه دهید محلول روی محل 
را  آن  تمیز  سفید  حوله  یک  با  و سپس  بماند 
تمیز کنید. اگر لکه هنوز هم وجود دارد، لباسی 
را که در محلول لیمو و نمک قرار داشت را در 
نور مستقیم خورشید قرار دهید و نیم ساعت تا 
یک ساعت بماند ؛ در نهایت، لباس را با دست یا 

ماشین لباسشویی بشورید.
از محلولی  توانید  لکه های کم، شما می  برای 
تهیه شده با دو لیتر آب گرم و شش قاشق چای 
این  دهید  اجازه  و  کنید  استفاده  تارتار  خوری 
خیس  لباستان  در  ساعت  چند  برای  محلول 
دو  و  آب  فنجان  چهار  با  محلول  بخورد.یک 
رابطه  این  در  نیز  آمونیاک  خوری  چای  قاشق 
مفید است عالوه بر این، می توانید از پاک کننده 
این  با  کنید.  استفاده  مطمئن  زنگ  ضد  های 
حال، هنگامی که با لکه های زنگ زدگی روی 
پارچه های ظریف مانند ابریشم، پشم، ترایکتات 
با  و غیره روبرو می شوید، بهتر است پارچه را 

پاک کننده های حرفه ای تمیز کنید.

از  زدگی  زنگ  های  لکه  کردن  تمیز   
ابزارآالت

ابزار  برای حذف لکه های زنگ زدگی از روی 
و تجهیزات، محل های آسیب دیده را در آب 
لیمو برای چند دقیقه خیس کنید و سپس آن 
را بشویید. اسیدیته موجود در لیمو، باعث می 
شود که ذرات زنگ زدگی خنثی شود و به این 
ترتیب باعث می شود که آنها را از بین ببرند.آب 
لیمو عالئم اکسیداسیون سیاه رنگ را از وسایل 
نقره نیز پاک می کند. ابزاری از جنس فوالد ضد 
در  نیز  کربن  زنگ  ضد  فوالد  چاقو  مانند  زنگ 
هنگام برخورد با آب لیمو، زنگار دریافت می کنند.

استفاده  با  را  ها  لکه  توانید  می  این،  بر  عالوه 
ببرید.  بین  از  قلع  یا  آلومینیومی  فویل  از یک 
برای لکه های سخت، مخلوطی از یک نسبت 
تارتار  کرم  نسبت  سه  و  هیدروژن  پراکسید 
استفاده کنید، و آن را روی محل آسیب دیده 
و  اجازه دهید کمی خشک شود  و  قرار دهید 

سپس آن را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.
وسایلی مثل ابزار باغبانی را در سرکه سفیدی 

به  کنید.  تمیز  را  آنها  بعد  روز  و  دهید  قرار 
همین ترتیب، پیچ های زنگ زده، پیچ و مهره 
ها، بولت و غیره، را در سرکه بگذارید یا سرکه 
را روی آنها اسپری کنید و در یک رول خیس 

شده از سرکه قرار دهید.

از  زدگی  زنگ  های  لکه  کردن  تمیز   
سینک

از  زدگی  زنگ  های  لکه  کردن  تمیز  برای 
سینک استیل ضد زنگ، می توانید از مالیدن 
الکل استفاده کنید. یک تکه پارچه نرم و تمیز 
و یا اسفنج استفاده کنید، آن را در الکل خیس 
کنید و آن را بر روی عالئم زنگ زدگی بمالید 
سفید  سرکه  از  همچنین  ؛  شوند  ناپدید  تا 
استفاده کنید، زیرا می تواند عالئم زنگ زدگی 

و لکه های آب را حذف کند.

از  زدگی  زنگ  های  لکه  کردن  تمیز   
روی کاشی

کاشی  از  زدگی   زنگ  های  لکه  کردن  تمیز 
استفاده  با  را  وسایل چینی  و  های سرامیکی 
از یک خمیر تهیه شده از مقادیر مساوی آب 
منطقه  در  را  خمیر  کنید،  پاک  موم  و  لیمو 
آسیب دیده بگذارید و اجازه دهید تا خشک 
روش ها  از  دیگر  بشورید.یکی  سپس  و  شود 
استفاده از آب لیمو بر روی لکه هاست،اجازه 
آن  سپس  و  بماند  دقیقه  پنج  حدود  دهید 
برای  و  کنید  پاک  قدیمی  مسواک  یک  با  را 
ایجاد موثرتر این روش، نمک را روی آب لیمو 

بپاشید و سپس مالش دهید.
در مورد کفپوش لینواوم و کاشی ها، می تونید 
لکه ها را با مالش دادن الکل یا یک خمیری 
کرم  خوری  غذا  قاشق  کاسه  یک  از  متشکل 
تارتار و دو قاشق غذا خوری آب پاک کنید. به 
طور جایگزین، جوش شیرین را در ناحیه آسیب 

دیده بمالید و با سرکه آن را مالش دهید.

نکات تکمیلی :
روی  زدگی  زنگ  های  لکه  از  برای جلوگیری 
گل  روغن  یا  زیتون  روغن  در  را  آنها  چاقو، 
میخک قرار دهید و سپس در جایشان بگذارید.

در  که  وسایلی  و  ابزارها  انواع  به  بسته 
پوشش  یک  توانید  می  دارد،  قرار  اختیارتان 
به  فلزی  اشیاء  روی  بر  را  پلیمری  یا  رنگی 
دهید  قرار  کننده  محافظت  مانع  یک  عنوان 
در  اکسیژن  و  رطوبت  با  فلزات  واکنش  از  تا 

محیط جلوگیری شود.
لباسهایی که دارای لکه های زنگ زده هستند، 
خشک  در  یا  شوند  شسته  گرم  آب  با  نباید 
را  ها  لکه  است  ممکن  زیرا  بگیرند،  قرار  کن 

تثبیت کنند.
به عالوه، سعی نکنید لکه ها را با سفید کننده 
کلری پاک کنید، زیرا زنگ زدگی را اکسید می 
کند و از این رو، تغییر رنگ را تشدید می کنید.

برای جلوگیری از نشانه های زنگ زدگی روی 
سینک، اسکاچ ظرفشویی  کفی یا خیس در 

آشپزخانه و حمام خود نگذارید.
برای  مواد شیمیایی خشن  از  استفاده  هنگام 
از  حتما  زدگی،  زنگ  های  لکه  کردن  پاک 

دستکش استفاده کنید.

توصیه هايي
 در خصوص دستگاه 

تصفیه آب خانگی

 نحوه تمیز کردن لکه زنگ زدگی 

اصول استفاده از قالیچه در منزل

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

 -۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۵۸۰ شماره  راي  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت   ۹۹/۰۷/۱۳
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گراش 
ملي  بشماره  جعفر  فرزند  امیني  مهدي  آقاي 
ششدانگ  در  الرستان  از  صادره   ۶۵۶۹۹۶۲۳۹۶
یک باب خانه به مساحت ۳۵۸ مترمربع پالک 
مجزي  و  مفروز  اصلي۱۰۸۲۷  از   ۱۲۸۲۸ فرعي 
شده از پالک ۲۳۷۹ فرعي از۱۰۸۲۷ اصلي واقع 
گراش  شهرستان  ۱۸فارس  ۵بخش  درقطعه 
خریداري مع الواسطه از مالک رسمي علي نقي 
هرمزي  عبداله  و  فرد  مظفري  علي  و  اسعدي 
عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي 
صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتي  در  شود 
باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
صورت  در  است  نمایند.بدیهي  تقدیم  قضایي 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا  مقررات سند 
به  از مراجعه متضرر  مانع  مالکیت  صدور سند 

دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

ثبت  اداره  رئیس   - درازي  رحیمي  هدایت اله 
اسناد وامالک گراش           م/الف/٤۹۵

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 -۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۵۶۷ شماره  راي  برابر 
۹۹/۰۷/۱۳ هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گراش 
بشماره  حسین  فرزند  شمسي   عبدل  آقاي 
در  الرستان  از  صادره   ۶۵۶۹۸۰۳۹۱۳ ملي 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱٤۵/۶۵ 
اصلي۱۰۸۲۷  از   ۱۲۸۳۳ فرعي  پالک  مترمربع 
فرعي   ۲۳۲۶ پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز 
از۱۰۸۲۷ اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس 
شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از مالک 
است.لذا  گردیده  محرز  بیواره  عبداله  رسمي 
نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به 
در صورتي  شود  مي  آگهي  روز   ۱۵ فاصله  به 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي 
ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از 
از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
به مراجع قضایي  را  اعتراض، دادخواست خود 
انقضاي  است در صورت  نمایند.بدیهي  تقدیم 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

ثبت  اداره  رئیس   - درازي  رحیمي  هدایت اله 
اسناد وامالک گراش         م/الف/٤۹۶

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 -۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۵۷۰ شماره  راي  برابر 
۹۹/۰۷/۱۳ هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گراش 
بشماره  آقا  علي  فرزند  وقارفرد  حسن  آقاي 
در  الرستان  از  صادره   ۶۵۶۹۷۹۵۱۷۱ ملي 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ٤٤۷/۲۰ 
اصلي۱۰۸۲۷  از   ۱۲۸۳۱ فرعي  پالک  مترمربع 
فرعي   ۱۱۳۸ پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز 
از۱۰۸۲۷ اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس 
شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از مالک 
رسمي حاج علي وقارفرد محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
در صورتي  شود  مي  آگهي  روز   ۱۵ فاصله  به 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي 
ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از 
از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
به مراجع قضایي  را  اعتراض، دادخواست خود 
انقضاي  است در صورت  نمایند.بدیهي  تقدیم 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

ثبت  اداره  رئیس   - درازي  رحیمي  هدایت اله 
اسناد وامالک گراش     م/الف/٤۹۸

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 -۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۵۷۱ شماره  راي  برابر 
۹۹/۰۷/۱۳ هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گراش 
باباحسن  فرزند  حسني  محمدحسن  آقاي 
بشماره ملي ۶۵۶۹۷۸۵۶۶٤ صادره از گراش  در 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت 
از   ۱۲۸۳۲ فرعي  پالک  مترمربع   ۳۵۷۹/۷۰
پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي۱۰۸۲۷ 
درقطعه  واقع  اصلي  از۱۰۸۲۷  فرعي   ۱۶۵۲
خریداري  گراش  شهرستان  ۱۸فارس  ۵بخش 
مع الواسطه از مالک رسمي بابا حسن حسني 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
و  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
به مراجع  را  اعتراض، دادخواست خود  تسلیم 
صورت  در  است  نمایند.بدیهي  تقدیم  قضایي 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  ضمنا 

متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

ثبت  اداره  رئیس   - درازي  رحیمي  هدایت اله 
اسناد وامالک گراش          م/الف/٤۹۹

آگهی تحدید حدود اختصاصي
نخلستان  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  عملیات  و  آگهي  اینکه  به  نظر 
مشتمل بر هشت اصله و یک بته گز  تحت  پالک ۱۸۸/۱   واقع در  قطعه ۱ 
بخش ۱۸ فارس الر ملکي آقاي محمدابراهیم ناطقي و شرکا به علت مشخص 
نبودن حدود ملک  باید تجدید آگهي شود و حسب درخواست  تقاضای مالک 
که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود  اختصاصي نموده وقت تحدید حدود  
از ساعت ۸ صبح در محل شروع  تعیین و عملیات تحدید  مورخه ۹۹/۸/۲۵  
قانون   ۱٤ ماده  طبق  مجاورین  کلیه  و  متقاضي  از  لذا  آمد  خواهد  عمل  به  و 
ثبت دعوت مي گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند 
واخواهي مجاورین نسبت به حدود ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد که بایستي 
کتباً به اداره ثبت محل تسلیم و رسید عرض حال دریافت نماید. ضمناً معترض 
از تاریخ تسلیم اعتراض باداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست 
اداره  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهي  و  تقدیم  دادگاه صالحه  به  را  خود 
ثبت ارائه نماید در غیر این صورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار : ۹۹/۰۷/۲۷
شمسعلي اسکندري - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک الرستان       

 م/الف/۶۳۱



5
حه يکشنبه 1399/07/27 - اول ربیع االول 1442 - سال بیست و هشتم - شماره 1580

صف

رنگ  روایی  نقاشی  نوعی  خانه  قهوه  نقاشی 
بزمی  و  مذهبی  رزمی،  مضمونهای  با  روغنی 
است که در دوران جنبش مشروطیت بر اساس 
از  اثرپذیری  با  و  دینی  و  مردمی  هنر  سنتهای 
به  زمان،  آن  مرسوم  گرایانه  طبیعت  نقاشی 
شد.  پدیدار  ندیده  مکتب  هنرمندانی  دست 
سنت  نقاشی،  هنر  این  ساز  زمینه  و  خاستگاه 
کهن قصه خوانی و مرثیه سرائی و تعزیه خوانی 
در ایران بوده است و پیشینه اش به قرنها پبش 

از پدید آمدن قهوه خانه می رسد.
از  صادق  و  اصیل  بازتابی  خانه،  قهوه  نقاشی 
است.  دلسوخته  و  تنها  عاشق،  هنرمندانی  هنر 
از تبار مردم ساده  هنرمندانی مظلوم و محروم 
دل و آیینه صفت کوچه و بازار، آنانی که از پس 
قرنها سکوت، زیر سقف تاریک قهوه خانه ها در 
خلوت عارفانه تکیه ها و حسینیه ها، در سر هر 
کوی و برزنی، چشم در چشم مردم دوختند و 
در محفل پر انس و الفت آنان، بغض معصومانه 

شان را یکباره شکستند.
در ستایش راستی ها و مردانگی ها نقشها زدند 
رنگ سرخی  کردند.  پلیدیها  و  کژیها  و حکایت 
نشاندند بر تن بوم و دیوار که گویی لخته لخته 
خونهای خشکیده مظلومیتهای از یاد رفته بود و 
رنگ سبزی گزیدند به پاس یاد بهار سر سبز و پر 
طراوت روح و اندیشه راستان و آزادگانی که در 
جان و دل و خیال و باور مردم قرنهای قرن، نسل 
به نسل، سینه به سینه، تا به روزگارشان به یادگار 
مانده بود و چه جاودانه و همیشه پایدار و ماندنی.

هنرمندانی عاشق و صادق آمدند، با کوله باری 
از محنت و تنهایی و دلتنگی، با چشمانی خیس 
و پر گریه به دشت سرخ کربال رفتند، به یاری 
آزادگان، رو سوی شاهنامه نهادند، همه یالن و 
پهلوانان آزاده این مرز و بوم را به یاری طلبیدند، 

همرزم رستم شدند، همراز سیاوش مظلوم.

“یاهنرمندانی دلسوخته و وارسته، در این روزگار 
آستین باال زدند تا که ذوق و هنر بی ادعایشان 
پاسخی بر شور و شیدایی و بیداری مردم باشد 
و  شیفتگی  سراسر  هنری  خلق  در  غیرتی  و 
خلوص، آن هم به جبران روزگاران دراز سکوت 
نادیده  اعتنایی ها و آن همه  تحقیرها و  و بی 
باور مردم، مردمی  اعتقاد و  انگاشتنهای ذوق و 
که همیشه الهام دهنده اصلی باروری و استمرار 

هنر و فرهنگ این دیار بوده اند.
تاریخ  در  نوظهور  ای  پدیده  قهوه خانه   نقاشی 
تمامی  حفظ  با  همراه  که  بود  دیار  این  نقاشی 
ارزشهای منطقی هنر مذهبی و سنتی ایران، به 
نیاز و خواست مردم و به پاس احترام  ضرورت 
به باورهای مردم متولد شد. مردمی که شمایل 
مقدس امامان بزرگوارشان، تصاویر حماسه های 
به  نه  را،  شان  دینی  پیشوایان  ایثار  و  جانبازی 
دلیل آذین و نقش و نگاری، که به دلیل حرمت 
ایمانشان و برآوردن نذر و نیازشان می خواستند.

مردمی که در راستای گذر زمان، یالن و آزادگان 
می  نقش  به  خیال  از  را  توس  حکیم  شاهنامه 
طلبیدند، تا مگر در همدلی و مونسی با راستان و 
پهلوانان شاهنامه، غرور ملی از کف رفته خویش 
را باز یابند و رستمی را طلب می کردند تا مگر 

بیاید و داد از بیدادگران زمانه شان بگیرد.
ادعا،  بی  هنرمندان  که  بود  روزگاری  در چنین 
مقابل دیوار قهوه خانه ها و در ایوان حسینیه ها 
و تکیه ها و بر سکوی گود زورخانه ها نشستند 
و گوش به سخن نقاالن دادند و چشم در چشم 
مداحان دوختند، رنگها را ساییدند و کاسه های 
سفالی و شکسته شان را پر از رنگ کردند، هر 
چه را که شنیدند و در دل داشتند بر تن دیوار 
و بوم نقش زدند، نقشی تنها به مدد خیالشان و 
خیالی به گستره و وسعت تمامی قصه  ماندن و 
بودن خاکشان و استقامتی به بلندای آرمانهای 

چهار  در  چون  که  خیالی  اجدادشان.  و  تبار 
دیواری بسته و بی نور قهوه خانه ها به نقش می 
نشست، بی شمار دریچه های پر نور سرزمینهای 
پرآفتاب رزمگاه های نبرد را بر روی همگان می 
گشود، خیالی که هنرمندان عاشق را به دشت 
کربال می برد، در نیم روز نبردی جاودانه و ابدی 
در چشم تاریخ، خیالی که خون سرخ سیاوش را 
چون بر زمین تفته و خشک بدگمانیها و تهمتها 

می ریخت، دشتی از سبزه و گل می آفرید.
اما تحول نقاشی ایرانی به مفهوم و معیار امروزی 
افسون  تذهیب، سوای  هنر  عرفان  از  اش، جدا 
کاشیکاری  زیبای  و  رنگ  پر  نقشهای  اعجاز  و 
هنگام  بدان  سنتی،  و  بومی  هنرهای  سایر  و 
شکل می پذیرد که با افسانه های ملی و بومی 
پیوند می خورد. در این پیوند مبارک، بی تردید 
بزرگوار،  فردوسی  توس،  حکیم  عالمانه  اندیشه 
با  نقاشان  چه  دارد.  ساز  کار  و  اساسی  نقشی 
تصویر  به  با  و  شاهنامه  حکایات  مدد  به  ذوق 
درآوردن آنها، به سهم و توان خویش، بر حفظ 
ادای  ایرانی  فرهنگ  بار  پر  میراث  نگهداشت  و 

دین می کنند.
اسالمی  هنر  حیات  ادامه  و  استمرار  سوای 
هنرمندان  عشق  و  همت  به  ایران  سنتی  و 
هنر جمعی  تبلور  و  تولد  زمان،  این  در  شیفته 
از نقاشان گمنام و بی ادعای کوچه و بازار تحت 
چه  کشان،  پرده  و  نگاران  شمایل  عنوان  و  نام 
بسا که بار دیگر به دلیل ضرورت ایستادگی در 
باید  بیگانگان  هنری  و  فرهنگی  دسایس  برابر 

رویدادی جدی و  کارساز تلقی شود.
تاپ  نخست،  که  هنری  نوپای  حرکت  این  در 
چندانی در برابر هنر پر زور ندارد، جمعی نقاش 
صاحب ذوق پا به پای تعزیه داران و گویندگان 
و  عریض  نسبتا  هایی  پرده  کربال،  مصیبت  ذکر 
طویل را عرصه نمایش نقش و نشانه های حماسه 
کربال می سازند، دیگر بار ایمان و خیال و ذوق 
هنرمندان  نقاشی  و  نقش  هنر  شوند،  می  یکی 

نقاشی  برق  و  زرق  برابر  در  گرچه  مردمی، 
ایرانی و فرنگی چندان  نقاشباشی های درباری 
رنگ و بویی ندارد، اما به دلیل محتوای ارزشمند 
و پرتقدسش، آرام آرام جایگاهی معتبر در برابر 

هنر رسمی و تشریفاتی آن روزگار می یابد.
بیداری  با  همگام  مشروطیت،  جنبش  تولد  با 
های  اندیشه  تعالی  و  رشد  و  عامه  افکار 
جانی  یکباره  به  مردمی  هنر  آزادیخواهانه، 
تازه می گیرد. مبانی اصیل و سازوکار فرهنگ 
مذهبی و سنتی این دیار با حمایت مردم بیدار 

دل، آبرو و اعتبار تازه می یابد.
نقاالن، در حسینیه ها و تکیه ها و  مداحان و 
قهوه خانه های رو به رشد پایتخت و شهرهای 
کوچک و بزرگ، سهمی واال در حفظ این همه 
شور و شیدایی و بیداری دارند. هم آنان هستند 
و  غریب  هنرمندان  و  نقاشان  مردم،  همراه  که 
بیایند  تا  را صدا می کنند  تنها و محروم خود 
و  بوم  پهنه  بر  را  راستان  و  آزادگان  نقش  و 
بر  ها،  خانه  قهوه  دودگرفته  و  سیاه  دیوارهای 
پرتقدس  فضای  در  ها،  گرمابه  آلوده  مه  سقف 
حسینیه ها و تکیه ها و بر پرده های پاک پرده 

داران، آشکار و جاودانه سازند.
نقاشی قهوه خانه را از لحاظ موضوع کلی آنها 
می توان به دو دسته تقسیم کرد: نقاشی های 
مذهبی و نقاشی های غیر مذهبی. نقاشی های 
مذهبی مجموعه ای از چهره های پیشوایان و 
از جنگ  بزرگان دین و مذهب و صحنه هایی 
و حضرت  اسالم  پیامبر  معروف  نبردهای  و  ها 
امیر المؤمنین و وقایع کربال را در بر می گیرد. 
نقاشی های غیر مذهبی مجموعه ای بزرگ از 
داستان های رزمی و بزمی ایرانی را شامل می 
ای، حماسی،  افسانه  شود که حاوی رخداد ها 
قهرمانان  و  شاهان  از  هایی  چهره  و  تارخی 
و  نبرد  های  میدان  از  هایی  و صحنه  شاهنامه 
عرصه های عشق ورزی و دلدادگی قهرمانان و 

بزم گاه های پادشاهان است.

تشیع  تاریخی  زمینه های  فقط  نه   معتقدیم  ما 
در ایران، با هجرت امام رضا)علیه السالم( شکل 
نیز  هجرت  از  بعد  بلکه  شد،  تقویت  یا  گرفت 
امام  نهضت  جمله  از  شیعی،  نهضت های  همه 
معرفتی  کانون  اسالمی،  انقالب  و  خمینی)ره( 
خود و حتی کانون انگیزه ای را هم مشهد الرضا 

قرار دادند.
اولین عاملی که مستقیم با هجرت امام رضا)ع( 
ارتباط دارد، این است که چون مأمون امام را در 
ظاهر به طوس دعوت کرده بود، طبیعتاً مجبور 
بود قبل از هجرت امام، تمام یاران ایشان که به 

رابطه پوشش با فرهنگ اسالمی
بینی  جهان  و  اسالمی  فرهنگ  در  انسان 
توحیدی، موجودی است که معنویت، کماِل 
اوست.  زندگی  نهایت  و  غایت  و  مطلوب 
معنویت، کمالی است که با مراقبت و تالش 
و دقت در به کارگیری و بهره وری به اندازه از 
همه مواهب جسمی و روحی، برای انسان به 
دست می آید. در فرهنگ اسالمی حجاب به 
منزله حریم تلقی می شود؛ یعنی مانند دژی 
عمل می کند که تن را از دستبرد محفوظ 
در  کند.  را حفظ می  او  کرامت  و  دارد  می 
فرهنگ اسالمی، انسان خود را شریف تر از 
آن می داند که به جسمش شناخته شود و 
تنها در فکر بدن نمایی، خودآرایی و آرایش 
باشد. انسان اسالم، کمال خود را در آن نمی 
تزیین  کاالیی  چون  را  خویش  تن  که  بیند 
فرهنگ  در  بفروشد.  و  اندازد  راه  به  و  کند 
اسالمی، اصل حجاب و پوشش، پاسداری از 
کرامت و شأن انسان، به ویژه زنان می باشد.

فلسفه حجاب
قرب  اسالم،  در  احکام  تشریع  اصلی  هدف 
به خداوند است که به وسیله تزکیه نفس و 
تقوا به دست می آید. هدف وفلسفه وجوب 
پاک  و  عفت  طهارت،  نفس،  تزکیه  حجاب، 
دامنی در بین افراد جامعه و ایجاد صالح و 

امامزاده های دیگر هم به ایران هجرت کردند. 
چون ایران از مرکز خالفت عربی آن زمان که 
امامزاده ها را می شناختند دور بوده، امامزاده ها 
به  و  می آمدند  ایران  به  ناشناس  عنوان  به  
اقصی نقاط ایران پخش شده و خودشان را هم 
فالن  فرزند  و  نواده  ما  که  نمی کردند  معرفی 
امام هستیم. در واقع به  نوعی از فضای خفقان 
فرار  عراق  و  حجاز  بر  حاکم  روز  آن  سیاسی 
کرده بودند و پناه آورده بودند به فضای امن 

ایران.
خود این ها چون دست پرورده اهل بیت بودند، 
به تنهایی سفیران و مبلغان تشیع شدند. بدون 
آنکه الزم باشد در جامعه سنی آن زمان ایران، 
بگویند ما شیعه هستیم. همین منش، اخالق 

و فکرشان، الگویی برای شیعیان شد. 
اتفاق سومی که با آمدن امام رضا)ع( به ایران 
صورت گرفت، این بود که مردم ایران به یک 
درک متفاوت از حاکمیت و حکومت رسیدند؛ 
مأمون  ایرانی  درباریان  حتی  که  طوری   به  
حاکمیتی  و خط مشی  الگو  که  شدند  متوجه 
الگوی  از  متضاد  بلکه  و  متفاوت  رضا)ع(  امام 

حکومتی مأمون است. 
اتفاق چهارم تأسیس مکاتب علمی توسط امام 
رضا)ع( در ایران بود. بیشتر شاگردان امام رضا 
در  علمی شیعه  داده های  بودند.  امامی  شیعه 

این دوره بیشتر و عمیق تر شده است. 
 علیرضا پیوگانی

معنوی، واژه هایی مانند لباس، ستر، حجاب، 
افزون  است.  رفته  کار  به  و غیره  ثوب، کساِء 
بر این واژه های عام، از واژه های خاصی که 
هستند  پوشش  از  ای  ویژه  نوع  کننده  بیان 
و  خمار  مثال،  برای  است.  شده  استفاده  نیز 
جلباب، از جمله پوشش های بانوان است که 
آنها  از  استفاده  به  زنان  احادیث،  و  قرآن  در 
هر  شامل  اسالمی،  پوشش  اند.  شده  توصیه 
و  انسان  بین  که  است  پوششی  و  نوعحجاب 
فاصله  و  مانع  آن  مقدمات  و  زمینه  یا  گناه 
های  پوشش  و  حجاب  این،  که  کند  ایجاد 
ظاهری و پوشش های روحی و معنوی را در 

برمی گیرد.
حجاب، امری اجتماعی

افراد و آرایش لباس و صورت آنها، در  ظاهر 
او  سلیقه  و  انتخاب  و  فرد  به  که  حال  عین 
بستگی دارد، به دلیل تأثیری که در بینندگان 
تأثیر  یابد.  می  اجتماعی  بُعدی  گذارد،  می 
رنگ ها در چشم و نگاه بیننده، امری علمی 
بر  ژولیدگی،  یا  آراستگی  است.  انکارناپذیر  و 
روحیه و روابط افراد جامعه اثر دارد. بنابراین، 
زمانی که زنان در جامعه ظاهر می شوند، باید 
رنگ  و  نوع،  اندازه،  پوشش،  در  را  حدودی 
و  تا سالمت جسم  کنند  مراعات  لباس خود 

روح خود و دیگران را تأمین نمایند.

بند  در  او  خط مشی  از  پیروی  و  او  یاری  جرم 
افرادی  آن ها  کند.  آزاد  را  بود  انداخته  زندان 
بودند که وقتی امامشان در ایران نبود و ولیعهد 
ببینید  حاال  بودند،  جنبش  و  قیام  اهل  نبود، 
زمانی که امامشان ولیعهد شد، هر کدامشان چه 

بمب غیرقابل کنترلی شده بودند.
آزاد شدن سران شیعیان ایرانی از زندان مأمون، 
یک گذرگاه نفس کشیدنی را برای شیعه فراهم 
کرد و دست شیعه برای تبلیغات و بسط خودش 

باز شد.
امام رضا)ع(  با مهاجرت  اتفاق دوم این بود که 
از  بسیاری  ایران،  کلی  فضای  شدن  امن  و 

پیش گیری از فساد است؛ چنان که در قرآن 
اشاره شده است:  این مسئله چنین  به  کریم 
زنان  و  زنان و دختران خود  به  پیغمبر!  »ای 
مؤمنان بگو که خویشتن را به چادرهای خود 
فرو پوشند که این کار برای اینکه آنها به عفت 
و آزادگی شناخته شوند تا از تعرض و جسارت 
)هوسرانان( آزار نبینند، برای آنان بسیار بهتر 
مهربان  و  آمرزنده  در حق خلق  و خدا  است 

است«.
مفهوم پوشش اسالمی

و  مادی  پوشش  درباره  اسالمی،  فرهنگ  در 

عبدالمجید ارفعی متولد شهریورماه سال ۱۳۱۸ 
زبان های  متخصص  وی  است.  بندرعباس  در 
نخستین  همچنین  و  اکدی  و  عیالمی  باستانی 
به  نو  بابلی  زبان  از  کوروش  استوانه  مترجم 

فارسی است.
و  زبان  لیسانس  دوره  گذراندن  از  پس  ارفعی 
ادبیات فارسی در دانشگاه تهران به امریکا رفت 
و در مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو زیر 
نظر ریچارد هلک )R. T. Hallock(، از استادان 
بیشتر  یادگیری  به  عیالمی،  خط  و  زبان  بنام 
گل نبشته های  پرداخت.  اکدی  و  عیالمی  زبان 
بودند  متونی  از مهم ترین  باروی تخت جمشید 
مشغول  آنها  خواندن  به  هلک  نزد  ارفعی  که 
که  نوشت  عنوان  همین  با  کتابی  بعدها  و  شد 
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی آن را در سال 

پیشنهاد  زبان شناسی  و  باستان شناسی  هم چون 
می شود.

در قسمتی از کتاب پیشینه و تکرار نام رکان در گل 
نبشته های تخت جمشید آمده است که:

در سال ۱۳۱۳ خورشیدی حدود سی هزار ِگل 
نوشته به خط میخی در تخت جمشید کشف شد 
که برای رمزگشایی به امریکا منتقل شدند و در 
طول ده ها سال ها نزدیک به چهار هزار و هفتصد 
و اندی از این گل نوشته های اسرار آمیز خوانده 
یا رکان باستانی در  نام زرقان فارس  شدند که 
۲۲ متن آن که تاکنون خوانده و ترجمه شده اند 
)یعنی  کتاب حاضر  و  است  تکرار شده  بار   ٤۹
یا رکان در گل نبشته های تخت  زرقان باستانی 
پروفسور  شاهکارهای  از  یکی  که  جمشید( 
عبدالمجید ارفعی )تنها استاد خط میخی اکدی 
و ایالمی در جهان( است ترجمه این الواح ِگلی 
بیستون  باستانی  کتیبه  از  قسمتی  همچنین  و 
به زبان های انگلیسی و فارسی است که در سال 

۱۳۸۷ منتشر کرد.
در  را  خود  دکترای  و  ارشد  کارشناسی  ارفعی 
رشته زبان شناسی از دانشگاه شیکاگو اخذ نمود. 
»زمینه های  ایشان  دکتری  پایان نامه  عنوان 
جغرافیایی فارس بر اساس گل نبشته های تخت 

جمشید« است.
به  ایران  به  بازگشت  از  پس  ارفعی  دکتر 
ادب  فرهنگستان  داد.  ادامه  خود  فعالیت های 
فارسی،  ادب  و  زبان  فرهنگستان  ایران،  هنر  و 
پایگاه  پاسارگاد،  و  پارسه  پژوهشی  بنیاد 
از  انسانی  علوم  پژوهشگاه  و  شوش  پژوهشی 
از  که  هستند  مؤسساتی  و  سازمان ها  جمله 

فعالیت های ایشان بهره برده اند.
کتاب پیشینه و تکرار نام رکان در گل نبشته های 
تخت جمشید کتابی جذاب همراه با شرح تاریخ 
باستانی ایران و معرفی زبان های ایالمی، فارسی 
ارفعی  عبدالمجید  دکتر  قلم  به  بابلی  باستان، 
موضوعاتی  عالقه مندان  به  کتاب  این  می باشد. 

هدهد  انتشارات  توسط  بار  اولین  برای   ۱۳۹۲
افزودن  و  بازنگری  از  پس  اینک  و  شد  منتشر 
جهت  آن  به  مهم  بسیار  متن  و  عکس  چندین 
انتشار الکترونیکی صفحه آرائی مجدد شده و در 
قالب پی دی اف در اختیار عالقمندان قرار گرفته 

است.

چه زمانی حجاب دستخوش تغییر وتحول شد)4(تاثیر مهاجرت امام رضا )علیه السالم( بر تحوالت تاريخی ايران

پروفسور دکتر عبدالمجید ارفعی آخرين بازمانده خط میخي

داراب  شرق  جنوب  کیلومتری   ۱۳۰ فاصله  در 
از دل کوه  ای  و در دل گرمای سوزان چشمه 
می جوشد و به پیش می آید نام این آبشار زیبا 
فدامی است این آبشار در منطقه فورگ )فرگ( 
و در شهر فدامی در مسیر جاده ترانزیتی شیراز 
وی ژگی  از  است.یکی  شده  واقع  بندرعباس  به 
و  شور  آب  نوع  چهار  وجود  فدامی  آبشار  های 
 ۲۰ فاصله  در  که  است  گرم  و  سرد  و  شیرین 
متری آبشار شیرین با هم مخلوط می شوند و 
استخر طبیعی زیبایی را پدید می آورند. ارتفاع 
آبشار شور فدامی که در باالدست آبشار شیرین 

واقع شده ۱۰ تا ۱۵ متر است.
سرچشمه آبشار شور فدامی در ۵۰۰ متری آن 
آبشار  کنار  در  نخل های خودرو  و وجود  است 
آبشار  عرض  است.  افزوده  آن  زیبایی  به  شور 
متر   ۸۰۰ به  گذشته  در  که  فدامی  شیرین 
ایران  طبیعی  آبشار  ترین  عریض  و  رسید  می 
محسوب می شد، به دلیل خشکسالی و استفاده 
بی رویه کشاورزان باالدست اکنون به ۲۰۰ متر 
بزرگ  ای  حوضچه  آبشار  زیر  است.در  رسیده 
از  متراکم  پوششی  آن  باالی  در  و  آمده  پدید 
ویژگی  از  شود.  می  دیده  نیزار  و  بلند  گیاهان 
های ارزشمند این آبشار، دایمی و شیرین بودن 
آب آن است که با توجه به موسمی و شور بودن 
اهمیت  از  منطقه  این  در  جاری  آبهای  اکثر 

خاصی برخوردار است.
چشمه فدامی پس از عبور از بستر یک کیلومتری 
به پرتگاهی می رسد که هنگام سقوط زیباترین 
آبشار منطقه را تشکیل می دهد. این آبشار زیبا 
با ورود به رودخانه شور به میزان قابل توجهی از 
شوری رودخانه می کاهد و آب شور رودخانه را 
برای ۸۲۵ هکتار نخیالت و ۶۵۰ هکتار اراضی 
کشاورزی پائین دست قابل استفاده می کند.آب 
شیرین این آبشار در واقع آب شرب شهر فدامی 
و روستاهای اطراف را تامین میکند. جالب تر از 
بسیار  تابستان  در  آبشار  آب شیرین  اینکه  آن، 
خنک و گوارا و در زمستان گرم است و آب شور 

نیز حالتی برعکس آب شیرین دارد.
تعداد زیادی غار با عمق های مختلف و اشکال 
و  دارد  وجود  منطقه  در  زیبا  های  قندیل  و 
زمین  و  ژئوفیزیکی  های  فعالیت  همچنین 
ها،  دیس  طاق  ها،   گسل  جمله  از  شناسی 
ناودیس ها، کانی ها و بلورهای مختلف سنگی 
و رسوبی و نمکی و خاک های مختلف از جمله 
گل رس و گل سرشور از دیگر جاذبه های این 
تفرجگاه  از  یکی  فدامی  زیباست.آبشار  منطقه 
های زیباست که با منظره ای زیبا و دل انگیز 
می  نوازش  را  طبیعت  دوستدار  انسان  هر  روح 
دهد آدرس: ۱۳۰ کیلومتری جنوب شرق داراب، 

مسیر داراب به حاجی آباد، منطقه فدامی

تاريخچه نقاشی قهوه خانه ای
معرفي آبشار فدامی داراب

پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله : 

ى العاِقِل أن يَكوَن بَصيرا بَِزمانِِه . َعلَ
خردمند ، بايد زمان خود را بشناسد .

دیث ا خی رد اح اتر
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فندق میوه ای کوچک با فوایدی فراوان و در عین حال ناشناخته برای 
عموم است. این میوه امروزه بیشتر به عنوان تنقالت مصرف می شود.

فندق دارای چربی های مفید فراوانی است و هیچ گونه کلسترول و 
سدیمی در آن جای ندارد. از جمله خواص فندق می توان به درمان 
کم خونی ، رفع جوش و انواع مشکالت پوستی، استفاده به عنوان رنگ 
جلوگیری  عضالت،  تقویت  آفتاب،  ضد  باال،  خون  فشار  درمان  مو، 
شدن  شاداب  اندام،  تناسب  سرطان،  به  ابتال  از  پیشگیری  پیری،  از 
پوست، درمان کننده تاالسم، تقویت سیستم ایمنی بدن و نرم کننده 

پوست اشاره کرد.
درمان بیماری پارکینسون، رفع مو خوره، رفع یبوست، درمان خشکی 
مو  و  عرق کف دست، کاهش خطر سکته قلبی و عروقی، تضمین 
تضمین  و  تقویت  خون،  لخته شدن  عدم  گوارشی،  دستگاه  سالمت 
سالمت استخوان ها، رفع ناباروری، درمان آنژین، رفع استرس و درمان 
از دیگر فواید مصرف فندق  ابتال به دیابت  از  افسردگی و جلوگیری 

است.
تهوع،  نفخ، حالت  بروز  آجیل موجب  این  از  فراوان  و  مداوم  مصرف 
ها،  ویتامین  وجود  دلیل  به  و  می شود  معده  گاز  افزایش  و  استفراغ 
آنزیم ها و کلسیم مصرف فندق در دوران قاعدگی موجب کاهش درد 

آن می شود.
از  می توان  فندق  در   C ویتامین  و   E ویتامین   فراوان  وجود  علت  به 
آن برای درمان بیماری آنژین استفاده کرد. فندق حاوی مواد مغذی 

زیادی بوده که برای مادران باردار بسیار مفید است.
ویتامین K موجود در فندق از لخته شدن خون جلوگیری می کند. 
ماساژ دادن روغن این میوه روی مو ها موجب تقویت و افزایش رشد 
آن ها می شود؛ با استفاده از یک مشت فندق له شده در مرغ و ماهی 

می توان از سکته قلبی جلوگیری کرد.
فندق  شده  خرد  قاشق  دو  همراه  مرغ  تخم  دو  ترکیب  با  همچنین 
می توانید از شر مو های خشک خالص شوید. بازسازی و جوان سازی 

پوست نیز یکی از فواید این میوه خوشمزه است.
ویتامین E موجود در فندق باعث درمان بیماری پارکینسون می شود. 
نرم کردن و آبرسانی به پوست از مهم ترین ویژگی های فندق به شمار 
می آید. مواد مغذی موجود در فندق از جمله کلسیم، پتاسیم، منگنز 
و منیزیم موجب تقویت دستگاه ایمنی بدن خواهد شد. فندق یکی از 
خوراکی های مفید برای تقویت مغز محسوب شده و به بهبود عملکرد 

آن کمک خواهد کرد.

ماندگاری ويروس کرونا در آسانسور

زمان  مدت  و  وضع  انگلیس،  آمستردام  دانشگاه  کارشناسان 
سرفه  از  پس  آسانسور،  یک  داخل  در  کرونا  ویروس  ماندگاری 
داخل  در  کرونا  ویروس  دریافتند  و  کردند  بررسی  را  مبتال  فرد 
یک آسانسور با درهای بسته می تواند تا نیم ساعت در هوا، معلق 
باشد اما با گشوده شدن درهای آسانسور، ظرف چهار دقیقه، این 

ریز قطرات ویروسی، محو می شوند . 
بسته شدن  و  باز  و  کار  مشغول  طبیعی  طور  به  آسانسور  وقتی 
بلند  یا  سرفه  صورت  در  ویروس  حاوی  قطرات  باشد،  عادی 
دوام  و  بماند  معلق  فضا  در  دقیقه   ۱۰ می تواند  کردن،  صحبت 

بیاورد . 
شکلی  به  می تواند  ماسک  که  گرفتند  نتیجه  چنین  کارشناسان 
مؤثر و نجات بخش در آسانسور، مانع از ورود ریز قطرات ویروسی 
به مجاری تنفسی شود و نقص سیستم تهویه هوا را تا حد قابل 
خلط  که  داد  نشان  همچنین  بررسی  این  کند .    جبران  توجهی 
مخلوط با آب دهان فرد مبتال به ویروس، بسته به شدت عفونت، 
می تواند حامل ۱۰ هزار تا یک میلیارد عدد ویروس در هر میلی 

لیتر باشد . 
نیز  کردن  صحبت  بلند  حتی  که  می کند  تصریح  مطالعه  نتایج 
کند؛  منتشر  هوا  در  را  ریزقطره  هزار  دقیقه، صدها  در  می تواند 
در حالی که یک سرفه، می تواند میلیون ها قطره را پخش کند .   
یا  بلند  صدای  با  مبتال  فرد  صحبت  از  بعد  بالفاصله  که  فردی 
سرفه او هوای داخل آسانسور را تنفس کند، در هر دقیقه هزاران 

ویروس کوویدـ۱۹ را وارد دستگاه تنفسی خود می کند . 
آسانسور  درهای  امکان،  صورت  در  می کنند؛  توصیه  متخصصان 
و  گذاشته  باز  معمول،  زمان های  نسبت  به  بیشتری  زمان  مدت 
حتی از صحبت و سرفه در آسانسور ممانعت شود و ماسک نیز 
به صورت اصولی و کامل، اجزای الزم چهره را بپوشاند؛ همچنین 

سیستم تهویه مکانیکی آسانسور همیشه فعال باشد . 

یک متخصص تغذیه گفت: میوه ها 
مواقع  بیشتر  که  سبزیجاتی  و 
به  گاهی  هستند،  مفید  بسیار 
دشمن کشنده ما تبدیل می شوند.

میوه ها و سبزیجات علی رغم اینکه 
برای سالمت انسان مفید هستند، 
بسیار  می توانند  اوقات  گاهی  اما 
زیان آور باشند و برای ما مشکالت 
و  معده ای  هرمونی،  تیروئیدی، 

مسمومیت ایجاد کنند.
میوه های بادمجانی حاوی مواد سمی 

هستند
سیب  نارس،  بادمجان  خوردن 
و  مانده  باقی  بهار  تا  که  زمینی 
گوجه سبز نارس توصیه نمی شود؛ 
این میوه ها از خانواده بادمجانی ها 
سوالتین  سمی  ماده  حاوی  و 
در  اختالل  به  منجر  که  هستند 

نتایج یک مطالعه بر روی رده سلول های سرطان 
ضد  اثرات  زنبورعسل  زهر  که  داد  نشان  پستان 
می تواند  بیشتر  تحقیقات  با  و  دارد  سرطانی 
ضد  داروهای  تولید  برای  گزینه  یک  عنوان  به 

سرطانی استفاده شود.
زنبور  سم  تکثیری  ضد  و  التهابی  ضد  خواص 
عسل به دلیل داشتن ترکیبات مختلفی از جمله 
آنزیم ها، هیستامین ها و... ، اثبات شده است. به 
همین خاطر پژوهشگران با طراحی آزمایشی به 
بررسی اثرات ضد سرطانی این سم در سلول های 

سرطان پستان پرداختند.
پژوهشگران  بابائی؛  مهدی  و  ذوالفقاریان  حسین 
موسسه  پادزهر  تهیه  و  سمی  جانوران  بخش 
سیما  و  رازی  سرم سازی  و  واکسن  تحقیقات 
بیوشیمی  ارشد  کارشناس  بروجنی؛  خلیل فرد 
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد 
همکاری  مطالعه  این  انجام  در  تهران،  اسالمی 

داشتند.
زهر  محلول  آزمایش  این  انجام  برای  محققان 
محیط  به  مختلف  دوزهای  با  را  عسل  زنبور 

M DA- پستان  سرطان  سلول های  کشت 
اضافه کرده و پس از ۲٤ و ٤۸ ساعت   231 -M B
گروه  عادی  سرطانی  سلول های  با  را  آن ها 

در  غیرارادی  حرکاتی  به  رَعشه  یا  لرزش 
ماهیچه های بدن گفته می شود که حالت نسبتاً 
یک  و  دارند  عقب  و  جلو  به  نوسانی  و  ریتمی 
نوع اختالل حرکتی است. بیماری هایی مانند: 
ام اس، سکته مغزی، ضربه مغزی، بیماری مزمن 
کلیه و تعدادی از بیماری های عصبی است که 
بخش هایی از ساقه مغز و مخچه در آن ها مورد 
آسیب یا نابودی قرار می گیرد عامل اصلی لرزش 
در  نیز  پارکینسون  بیماری  هستند.  بدن  در 
بیشتر موارد با لرزش همراه است. البته عوامل 
دیگری همچون استفاده از آمفتامین ها، کوکائین، 
کافئین، کورتیکواستروئیدها، اس اس آرآی، الکل، 
مسمومیت با جیوه یا ترک مواد مخدر و ترک 
بدن  اندام های  در  لرزش  ایجاد  باعث  هم  الکل 

می شوند.
نیز  ویتامین ب۱  یا  تیامین  و  منیزیم  کمبود 
باعث رعشه یا لرزش می شود که با اصالح این 
از  برخی  شد.  خواهد  برطرف  لرزش  کمبودها، 

و  دست ها  پاکسازی  اهمیت  کرونا  ویروس 
وسایل شخصی از طریق شستن و تمیز کردن 
خطر  برابر  در  خود  از  محافظت  منظور  به  را 
که  حال  اما  است،  کرده  برجسته  ویروس  این 
تحقیقات نشان می دهد این ویروس می تواند تا 
به  تا  آیا  یا شیشه زندگی کند،  فلز  ۹ روز روی 
حال به جواهراتخود فکر کرده اید؟ چه آلودگی 
و باکتری های دیگری ممکن است در سطح آن ها 
اشیای  با  ما  دستان  روز  باشد؟هر  داشته  وجود 
حامل  می توانند  که  است  تماس  در  فراوانی 
جدید  مطالعه  یک  باشند.  مضر  باکتری های 
توسط یک جواهرفروش نشان داد که فقط طی 
می تواند  باکتری  و  خاک  میزان  چه  هفته  یک 
اینکه بهترین  روی جواهرات شما جمع شود و 

راه برای تمیز کردن آن ها چیست.
 ،)Mirror( »میرور«  پایگاه  یافته های  طبق 
استفاده  هفته  یک  طی  فقط  شما  جواهرات 
برابر   ٤۲۸ تا  میکروب  زیادی  تعداد  می تواند 
میکروب های کاسه توالت را به خود جذب کند.

 کدام جواهر بیشترین باکتری را دارد؟
بیشتر  استفاده  هفته  یک  طی  تنها  انگشتر 
پنج  و  کرده  جذب  خود  به  را  باکتری ها  انواع 
نوع باکتری در این قطعه یافت شد. در مجموع 
۵۰٤ کلنی باکتری، یک کلنی قارچ و یک کلنی 
کپک سیاه روی حلقه یافت شد. ساعت دومین 
قطعه جواهرات از نظر آلودگی بود که چهار نوع 
باکتری در آن یافت شد. همچنین ٤۸۵ کلنی 
باکتری در گوشواره ها نیز کشف شد. کارشناسان 
خرافه های  که  دادند  توضیح  جواهر  و  طال 

سرپرست گروه تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی البرز گفت: بیماران مبتال به کرونا 
باید از خوردن غذاهایی که خوب پخته نشده اند 
مثل تخم مرغ عسلی و نیمرو و کباب هایی که 

مغز پخت نشده اند اجتناب کنند.
تغذیه  چگونگی  خصوص  در  قاسمی  فاطمه 

به بیماری های مزمن، تحت یک مشاوره تغذیه 
کاهش  که  است  ذکر  به  الزم  بگیرند.  قرار 
اشتهای  نقاهت  دوره  در  و  بوده  موقت  اشتها 
باید  افراد  کرد:  تاکید  .وی  یابد  بهبود می  فرد 
غالت  و  نان  سبزی،  میوه،  حاوی  غذایی  رژیم 
ماهی  گوشت،  همچنین  و  حبوبات  سبوسدار، 
در  که  گردد  دقت  باید  کنند.  استفاده  مرغ  و 
تعادل  مواد غذایی  تنوع  و  مواد غذایی  دریافت 
رعایت شود.قاسمی ادامه داد: استفاده از منابع 
شامل  گیاهی  منابع  مانند    A ویتامین  غذایی 
مانند  نارنجی  و  زرد  میوه های  و  انواع سبزی ها 
هویج، کدو حلوایی، موز و انواع مرکبات و منابع 
لبنیات،  و  شیر  مرغ،  تخم  زرده  مانند  حیوانی 
استفاده از منابع غذایی ویتامین D ماهی های 
افزایش  برای  مرغ  تخم  زره  و  لبنیات  چرب، 
سطح ایمنی بدن و استفاده از منابع  ویتامین 
به  اکسیدان و کمک کننده  آنتی  به عنوان   E

)پسته، گردو، بادام و فندق(هم توصیه می شود.
سرپرست گروه تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه 
منابع غذایی  البرز گفت: مصرف  علوم پزشکی 
ویتامین B۱۲ برای پیشگیری از پیشرفت سریع 
قرمز،  گوشت  جمله  از  ویروسی  عفونت های 
دریافت  لبنیات،  و  مرغ  تخم  ماکیان،  و  ماهی 
آهن کافی از منابع غذایی برای تقویت سیستم 
منابع  و  گیاهی  منابع  در  آهن  بدن،  ایمنی 
عبارتند  حیوانی  منابع  می شود  یافت  حیوانی 
از گوشت قرمز، مرغ و ماهی حاوی »آهن هم« 
ها،  سبزی  انواع  شامل  گیاهی  منابع  و  است 
حبوبات، میوه های تازه و خشک شده و غالت 
کامل »آهن غیر هم« دارند. اگر چه تخم مرغ 
از منابع حیوانی آهن است اما آهن آن غیر هم 
به همراه غذاهای  اگر منابع غذایی آهن  است. 
آهن  جذب  شوند،  مصرف   c ویتامین  حاوی 

افزایش می یابد.

برای  حبوبات  نگهداری  هنگام 
مدتی طوالنی ممکن است سموم 
افزون بر  انباشته شود.  نیز  قارچی 
این بسیاری از سبزیجات می توانند 
مزمن  بیماری های  وخامت  باعث 

شوند.
کم کاری تیروئید دارید، کلم نخورید

همه انواع کلم ها می توانند مانع از 

ضد  »داروی  مطالعه؛  این  پژوهشگران  گفته  به 
سرطان ایده آل دارویی است که قادر باشد به طور 
ولی  ببرد  بین  از  را  سرطانی  سلول  اختصاصی 
که  میکروبی  ضد  داروهای  خالف  بر  متاسفانه 
اثرات کم تری بر روی سلول های سالم دارند، اغلب 
حال  در  سالم  سلول های  سرطان  ضد  داروهای 
رشد را نیز می کشند و باعث نکروز می گردند که 

ممکن است جان بیمار به مخاطره بیفتد«.
اثر  بودن  »کمتر  مطرح شده؛  نکات  به  توجه  با 
نکروتیک زهر زنبور در مقایسه با ترکیبات دیگر 
بزرگی  داروسازی مزیت  نظر درمانی و صنعت  از 
محسوب می شود که با شناسایی مسیر راه اندازی 
زهر  این  می توان  زنبور  زهر  تاثیر  تحت  آپوپتوز 
درمان  در  داروها  سایر  کنار  در  یا  تنهایی  به  را 

سرطان به کار برد.

ادرار  مجاری  و  عصبی  دستگاه 
می شوند.

 لوبیا را خوب بپزید
قرار  سیاه  لیست  در  نیز  لوبیا 
نیمه  یا  خام  را  آن  نباید  و  دارد 
پخته مصرف کرد؛ زیرا حاوی ماده 
این  که  است  فیتوهماگلوتینین 
می شود.  مسمومیت  موجب  ماده 

کردند. مقایسه  کنترل 
ریخت شناسی  بقا،  میزان  بررسی ها  این  در 
 DNA ظاهری، آپوپتوز و میزان قطعه قطعه شدن

اندازه گیری شد.
بود که میزان  این  از  این بررسی ها حاکی  نتایج 
بقای سلولی با افزایش دوز زهر روند کاهشی دارد.

همچنین مشاهدات ریخت شناسی سلول ها نشان 
داد که تعداد سلول های سرطانی که در معرض 
زهر زنبورعسل بودند، نسبت به سلول های کنترل 
کم تر و از نظر اندازه به طرز چشم گیری کوچک تر 
بودند. شکل طبیعی سلول ها از بین رفته بود و 
تجمع  بودند. همچنین  سلول ها چروکیده شده 

سلولی و سیتوپالسم حباب دار مشاهده می شد.
این سلول ها نشان داد  الکتروفورز  انجام آزمایش 
DNA در  باعث شکستگی  زنبور عسل  که زهر 
می رسد  نظر  به  و  می شود  سرطانی  سلول های 
بیشتر  افزایش دوز سم  با   DNA که شکستگی 
 DNA می شود. با توجه به داده های به دست آمده
زهر  با  شده  القا  سلولی  مرگ  که  شد  مشخص 
در  باالتر  دوزهای  در  است.  آپوپتوز  نوع  از  زنبور 
نشد  مشاهده   DNA شکستگی  سلول ها  برخی 
به  می تواند  غلظت ها  این  در  سلولی  مرگ  که 

دلیل لیز شدن سلول ها و نکروز باشد.

انواع لرزش ارثی هستند.
یا مصرف  استرس و اضطراب  اثر  بر  لرزش  اگر 
که  دارویی  درمان های  برخی  با  باشد  کافئین 
پزشک تجویز می کند این لرزش فروکش خواهد 
کرد. گاهی اوقات پرکاری تیروئید سبب لرزش 
بدن می شود که باید نسبت به درمان آن اقدام 
دارو های  از  استفاده  عوارض  از  همچنین  شود. 
بیماری های ریوی نیز ایجاد لرزش در بدن است 
که با کم کردن دارو این لرزش نیز کاهش پیدا 
بیماری  دلیل  به  بدن  لرزش  از  می کند.نوعی 
فرد  استراحت  با  که  اتفاق می افتد  پارکینسون 
بوجود می آید. در این مورد توصیه می شود افراد 
دهند.  کاهش  را  لرزش  بدنی  فعالیت  انجام  با 
گاهی لرزش علت خاصی ندارد و ناشی از کهولت 
سن است که اگرچه با تجویز دارو کاهش پیدا 

می کند، اما درمان قطعی ندارد.
درمان های طبیعی لرزش اندام ها

همیشه درمان بیماری ها به دارو های شیمیایی 
بخشی  اثر  گیاهان  گاهی  و  نمی شود  محدود 

مناسبی بر درمان دارند.
نظر  از  باید  ها  اندام  لرزش  از  پیشگیری  برای 
طور  به  میوه ها  و  سبزی ها  مصرف  به  تغذیه 
مناسب توجه کرده و از مصرف چای و قهوه به 

صورت بی رویه خودداری کرد.
درمان  منظور  به  شود  می  توصیه  همچنین 
لرزش در اندام های بدن افراد در برنامه غذایی 
خود برگ های کلم، اسفناج، سیب زمینی، انجیر 

و لبو را بگنجانند. 

دارد  تمیز کردن جواهرات وجود  مورد  در  زیادی 
و اگرچه این روش ها می توانند درخشندگی جواهر 
را تا حدی برگردانند، اما استفاده از موادی مانند 
کوکاکوال برای تمیز کردن جواهرات شما باعث از 
بین رفتن باکتری های چسبیده نمی شود و ممکن 
است مضرات آن بیش از فوایدش باشد. کارشناسان 
طال و جواهر یک فرآیند ساده ٤ مرحله ای را برای 
تمیز کردن محتویات جعبه جواهرات شما توصیه 

می کنند که به شرح زیر است:
مرحله 1

برای شروع، چند قطره مایع شوینده را با آب گرم 
در ظرف پالستیکی بزرگی که برای مسواک زدن 
به  را  جواهرات  و  کنید  مخلوط  باشد،  مناسب 

مدت ۳۰ دقیقه در محلول خیس کنید.
مرحله 2

قرار  محلول  در  را  آن  بردارید،  را  خود  مسواک 
داده و اطمینان حاصل کنید که برس مسواک 
مرطوب شده است، سپس برس را به آرامی به 

اطراف جواهرات بمالید و مطمئن شوید که به 
تمام زاویه های آن رسیده است، سپس آن را با 
که  کنید  تمیز  نحوی  به  و  بشویید  سرد  آب 

ذره ای کف و بقایای شوینده باقی نماند. 
مرحله 3

بعد از اینکه آن را خوب شستشو دادید، از پارچه 
برای صیقل دادن جواهرات خود  نرم و خشک 
استفاده کنید و اگر احساس کردید هنوز کثیف 
آماده  جدید  کننده  تمیز  محلول  یک  است، 
محلول  به  آغشته  جدید  پارچه  یک  از  و  کرده 
جواهرات  از  قسمت  هر  دادن  صیقل  برای 
استفاده کنید، این فرآیند باید مرتب تکرار شود 

تا بهترین نتیجه را بگیرید.
مرحله 4

در آخرین مرحله آب را بجوشانید و با استفاده 
از یک موچین، جواهرات خود را با احتیاط و در 
نقطه جوش  به  فواره آب که  از  ایمن  فاصله ای 
قطعه  به  بخار  رسیدن  با  تا  دارید  نگه  رسیده 

جواهر باکتری های سطح آن از بین برود.

به  توجه  با  گفت:   کرونا  قرنطینه  دوران  در 
بیمار  اشتهای  بیماری معموال  این که در دوره 
بیشتر  تغذیه  سوء  احتمال  می یابد،  کاهش 
بهبود  افراد  کلیه  است  الزم  بنابراین  است. 
مثل  پذیر  آسیب  گروه های  خصوص  به  یافته 
سالمندان، زنان باردار، کودکان و بیماران مبتال 

عملکرد سیستم ایمنی بدن می توان از روغن 
و  غذا  طبخ  در  ذرت  و  آفتابگردان  مایع   های 
و  سویا  پیچ،  کلم  اسفناج،  مانند  سبزیجاتی 
سیب زمینی در وعده های اصلی غذایی یا انواع 
بین  فاصله  در  گردو  بادام،  فندق،  مانند  آجیل 

وعده توصیه می شود.
وی خاطرنشان کرد: مصرف منابع غذایی حاوی 
از  سبزی ها  و  میوه ها  انواع  شامل   C ویتامین 
جمله سبزی های برگ سبز مانند سبزی خوردن 
گندم،  جوانه های  فرنگی،  گوجه  و  کلم  انواع  و 
لیمو ترش،  مانند  انواع مرکبات  ماش و شبدر، 
کیوی  و  نارنج  و  نارنگی  پرتقال،  شیرین،  لیمو 
در هر سه وعده و مصرف منابع غذایی ویتامین 
انواع سبزی های برگ سبز  مانند   B های گروه 
و میوه ها، شیر و لبنیات، انواع گوشت ها، زرده 
مانند  حبوبات  دار،  سبوس  غالت  مرغ،  تخم 
نخود، انواع لوبیا، عدس، باقال، لپه و ماش، مغزها 

از  غنی  غذاهای  مصرف  داد:  ادامه  قاسمی 
روی)Zn( شامل گوشت قرمز، مرغ، ماهی، غالت 
کامل، حبوبات و تخم مرغ برای تقویت سیستم 

ایمنی در هر سه وعده غذایی هم الزم است.
وی در خصوص نبایدهای تغذیه در دوران کرونا 
هم گفت: اجتناب از مصرف سوسیس و کالباس 
و سایر فست فودها و غذاهای چرب و سنگین، 
آب  یا  و  گازدار  های  نوشیدنی  نکردن  مصرف 
میوه های صنعتی و اجتناب از خوردن غذاهایی 
که خوب پخته نشده اند مثل تخم مرغ عسلی 
نشده اند  پخت  مغز  که  کباب هایی  و  نیمرو  و 

توصیه می شود.
قاسمی در پایان اظهار کرد: استفاده از غذاهای 
لیموی  آب  با  همراه  آش  و  سوپ  مثل  آبکی 
عالئم  وجود  صورت  در  گرم  مایعات  و  تازه 
و  منظم  بدنی  فعالیت  داشتن  سرماخوردگی، 
ورزش با استفاده از برنامه های ورزشی در فضای 
و  منظم  خواب  برای  ریزی  برنامه  و  مجازی 
تنظیم زمان خواب برای داشتن خواب به موقع 

و آرام هم الزم است.

مکش ید شوند از این رو مصرف آن 
کاری  برای کسانی که مشکل کم 
توصیه  دارند  تیروئید  غده  شدید 
باعث  است  ممکن  زیرا  نمی شود؛ 
وخامت این مشکل شود. سبزیجات 
تند مانند ترب نیز برای بیماری های 
مرتبط با دستگاه گوارش و پانکراس 

مناسب نیستند.
برای  مضر  نیترات  حاوی  سبزیجات 

زنان باردار 
کلم،  جعفری،  اسفناج،  چغندر، 
خیار  و  هویج  کلم،  ساقه  ویژه  به 
هستند  نیترات  مقادیری  حاوی 
موجب  نیترات  زیاد  دریافت  که 
عوارض جانبی  و  بدن شده  اشباع 
دارد، این موضوع به وِیژه برای زنان 
باردار مضر است و موجب نقص در 
رسیدن اکسیژن به جنین می شود.

چه زمانی میوه ها و سبزیجات به َسم تبدیل می شوند؟

تاثیر زهر زنبور عسل بر سرطان پستان

خطری مرگبار که زیر بافت جواهرات نهفته است!لرزش بدن ناشي از چه بیماریهایي است؟

بهترین برنامه تغذیه یک بیمار مبتال به کرونا

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده ۱3 
وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  آئین نامه 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي

مورخه   ۱۳۹۸۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۱٤۶۰ شماره  رأي  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  اول/  هیأت   ۹۸/۱۱/۲۶
ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  الرستان  ملک  ثبت 
فرزند  خوري   وفائي  حسین  غالم  متقاضي 
الرستان   از  صادره   ۶ شناسنامه  بشماره  عبداله   
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۷۶/۶۰٤ 
مفروز   اصلي   ٤۷۱۸ از  فرعي   ۱ مربع پالک  متر 
و مجزا شده از پالک ٤۷۱۸  اصلي  قطعه ۲ واقع 
در بخش ۱۸ فارس الر خریداري از عبداله وفائي 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  خوري 
روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در   مراتب  عموم 
نسبت  اشخاص  که  صورتي  در  مي شود   آگهي 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  مي توانند  باشند 
اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به 
یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ   از  پس  و  تسلیم 
خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از   ماه 
بدیهي است   نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایي  را 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

و  اسناد  ثبت  رئیس   - اسکندري  شمسعلي   
امالک الرستان

م/الف/۵۸۲
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صف
تولید دوربین ويژه

 برای نصب بر روی پهپادها

یک  تولید  از  پاناسونیک  شرکت 
قدرتمند  و  ویژه  کوچک  دوربین 
خبر  پهپادها  روی  بر  نصب  برای 
داده است. این دوربین به شکل یک 

جعبه کوچک طراحی شده است.
پهپادها  برای  پاناسونیک  دوربین 
از  و  دارد  نام   LUMIX DC-BGH1
این  از  است.  کنترل  قابل  دور  راه 
زنده  پخش  برای  توان  می  دوربین 
استفاده  پهپادها  روی  از  ویدئویی 

کرد. در درون این دوربین یک حسگر MOS با دقت ۱۰.۲ مگاپیکسل 
قرار دارد. سیستم ایزوی خاص Dual Native و موتور پردازنده ونوس 

هم برای این دوربین در نظر گرفته شده است.
پشتیبانی از ISO ۵۱.۲۰۰ و فیلم برداری ویدئویی با دو دقت ۳۰ یا 
۶۰ فریم در ثانیه از جمله مزایای دوربین یادشده است. دقت باال و 
را برطرف می  نیازهای کاربران  این دوربین همه  برداری  4K  فیلم 
کند.یکی از مزایای این دوربین امکان فیلم برداری آهسته با سرعت 
۲٤۰ فریم در ثانیه است که ثبت جزئیات زیادی را امکان پذیر می 
سازد. هوش مصنوعی این دوربین شناسایی انسان ها و حیوانات در 
حال دویدن را تسهیل می کند. طول و عرض و ارتفاع این دوربین ۱۰ 

سانتیمتر و وزن آن کمتر از ۶۰۰ گرم است.
دوربین یادشده که ۲۰۰۰ دالر قیمت دارد، دارای پرت های متعدد 
یو اس بی و جک هدفون بوده و با استانداردهای وای فای و بلوتوث 

٤/۲ نیز سازگاری دارد.
***

هشدار به خريداران تلفن همراه
 از دستفروشان

تلفن همراه و دستگاه های  اتحادیه فرشندگان  مهدی محبی، رئیس 
دستفروشان  توسط  که  همراه  تلفن ها  اینکه  به  اشاره  با  مخابراتی، 
عرضه میشود فاقد مالکیت بوده و قابل استفاده نیست افزود: افرادی 
خریداری  را  هستند  سرقتی  که  مالکیت  فاقد  تلفن های  این  که 

می کنند جریمه خواهند شد. 
وی با بیان اینکه دستفروشان تلفن همراه با عرضه گوشی های ارزانتر 
)نسبت به واحدهای صنفی دارای مجوز( مردم را گول می زنند، گفت: 
این تلفن ها به دلیل تقلبی بودن، ریجستری نمی شوند و پس از یک 

ماه استفاده خاموش خواهند شد.
رئیس اتحادیه فرشندگان تلفن همراه و دستگاه های مخابراتی ادامه 
داد: خریداران تلفن همراه حتما باید انتقال مالکیت را از طریق سامانه 

همتا انجام داده و سپس از انتقال مالکیت پول آن را واریز کنند.
از واحدهای  را  تلفن های خود  اینکه مردم حتما  بر  تاکید  با  محبی، 
شکایات  حاضر  درحال  گفت:  کنند  خریداری  مجوز  دارای  صنفی 
مردمی به دلیل غیر قابل استفاده بودن این گوشی ها در اتحادیه زیاد 
شده است که تنها راه کاهش آن خرید نکردن مردم از دستفروشان 

است، زیرا این شکایات قابل بررسی نیست.

تايید حمله سايبری
 به دو سازمان دولتی کشور

مرکز ماهر، اعالم کرد رخداد حمله مهم سایبری، مربوط  به دو سازمان 
دولتی بوده که مراجع مسوول در حال رسیدگی به موضوع هستند.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از ایسنا، اخباری مبنی بر حمالت 
به  حمالت  این  اینکه  و  شد  منتشر  دولتی  سازمان های  به  سایبری 
صورت  سازمان ها  برخی  نرم افزاری  و  سخت افزاری  زیرساخت های 
امداد  اخبار منتشرشده، مرکز ماهر )مدیریت  این  پیرو  گرفته است. 
این  در  کرد.  منتشر  اطالعیه ای  رایانه ای(،   رخدادهای  هماهنگی  و 
است: رخداد حمله مهم سایبری، صرفا مربوط  به دو  آمده  اطالعیه 
سازمان دولتی بوده که مراجع مسوول در حال رسیدگی به موضوع 
هستند و مرکز ماهر نیز به عنوان پشتیبان آماده کمک ها و امدادهای 

احتمالی مورد نیاز است.
پیشگیرانه  هشدارهای  فنی،  براوردهای  و  تحلیل ها  برخی  اساس  بر 
که  شد  صادر  ملی  سطح  در  دولتی  کارشناسان  و  مسئولین  برای 
برخی  همچنین  است.  نبوده  حمله  وجود  معنای  به  وجه  هیچ  به 
دستگاه های دولتی بر اساس برداشت یا تحلیل خود پس از دریافت 
هشدارها اقدام به قطع موقت برخی خدمات و انجام تست های فنی 
از نظر مرکز  کردند که به دلیل احتیاط صورت گرفته است. اگر چه 

ماهر این اقدام ضرورتی نداشت.
مرکز ماهر اعالم کرده با وجود شایعات مطرح شده در فضای مجازی 
به دستگاه های متعدد  از حمله گسترده  برخی رسانه ها، شواهدی  و 
دولتی تا این لحظه مشاهده نشده است.  بخش مهمی از این فعالیت 
و فعالیت های مشابه با همکاری تنگاتنگ مراکز آپا سطح کشور انجام 
می شود که قابل تقدیر و برای مرکز ماهر بسیار کلیدی است. بنابراین 
برخالف وجود برخی تنگناهای بودجه ای که برای این مراکز ارزشمند 
وزارت  ماهر  مرکز  همکاری های  و  حمایت ها  است،  آمده  به وجود 
ارتباطات با مراکز آپا همچنان استمرار دارد و هرگونه قطع همکاری با 
مراکز فوق قویا تکذیب می شود. مرکز ماهر از هرگونه انتقاد و پیشنهاد 

کارشناسان جهت بهبود و ارتقای عملکرد خود استقبال می کند.

به گزارش بازار به نقل از پژوهشکده 
پولی و بانکی، شاید کمی زود باشد 
عنوان  به  را  بالک چین  فناوری  که 
تلقی  تکنولوژی  تاریخ  در  انقالبی 
فناوری  این  هم  تاکنون  اما  کنیم، 
توانسته  و  داشته  چشمگیری  رشد 
خود را در بستر اینترنت توسعه دهد 
خود  به  را  زیادی  مالی  بازارهای  و 

جذب کند.
معنی  به  لغت  در  که  بالک چین 
با  است  بلوک ها  از  زنجیره ای 
طبقه بندی اطالعات و نوع دسترسی 
پذیری و ثبت هرگونه داده ای که رد 
به  را  اینترنت  بستر  بدل می شود  و 
اطالعات  ثبت  برای  امن  محیطی 
که  می کند  تبدیل  گزارش ها  و 
میان  ذخیره شده،  اطالعات  آن،  در 
اشتراک  به  اعضای یک شبکه  همه 
از  استفاده  با  می شود.  گذاشته 
امکان  داده ها،  توزیع  و  رمزنگاری 
اطالعات  دستکاری  و  حذف  هک، 

ثبت شده، تقریباً از بین می رود.
تا  هنوز  ایران  در  فناوری  این  اما 
همین  و  است  ناشناخته  حدودی 
ایجاد  باعث  عمومی  آگاهی  عدم 
بالک چین  مخاطرات  و  تهدیدها 
مزایای  ماندن  ناشناخته  کنار  در 

آن شده است.
و  برنامه نویس  قاسمی،  بهزاد 
می گوید:  سایبری  امنیت  کارشناس 
بالک چین صرفاً برای نقل و انتقاالت 
یا  رمزارز  با  چون  و  نیست  مالی 
»کریپتوکارنسی« شناخته شد همه 
است  بستری  یک  می کنند،  تصور 
البته  انتقاالت مالی که  برای نقل و 
این  بر  اما مازاد  را دارد،  قابلیت  این 
قابلیت و فارغ از رمزارزها، می توانیم 
بسیار  اطالعات  بانک  یک  بگوییم 
تغییر  قابل  غیر  که  است  بزرگی 

است.
غیرقابل  اطالعاتی  بانک  این  وی 
ادامه  و  می داند  مزیت  را  تغییر 
و  قرارداد  نتوان  وقتی  می دهد: 
دیتایی که نوشته و ارسال شده است 
را تغییر داد و در آن دست برد، این 

زیرساخت های  فناوری  اطلس  تهیه 
قوای  و  خودرو  حوزه  در  کشور  آزمایشگاهی 
را  عرصه  این  در  دخیل  مجموعه  سه  محرکه 
بر آن داشت تا یک همکاری مشترک را با هم 
آغاز کنند.»تهیه اطلس فناوری زیرساخت های 
قوای  و  خودرو  حوزه  در  کشور  آزمایشگاهی 
فضایی  فناوری های  توسعه  ستاد  محرکه« 
و  علمی  معاونت  پیشرفته  حمل ونقل  و 
توسعه  معاونت  جمهوری،  ریاست  فناوری 
و  گسترش  سازمان  حمل ونقل  صنایع 
بازرسی  شرکت  و  ایران  صنایع  نوسازی 
تا  داشت  آن  بر  را  ایران  استاندارد  و  کیفیت 
کنند.  آغاز  هم  با  را  مشترک  همکاری  یک 
موانع  رفع  برای  تالشی  است  قرار  که  کاری 
متکی  حمل ونقل  زیرساخت  یکپارچه سازی 
توسعه  باشد.ستاد  پیشرفته  فناوری های  بر 

حضور برخی دانش بنیان های بزرگ و موثر حوزه 
زیستی در بورس با تمهیدات معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری تقویت می شود.
ایران یکی از کشور های پیشتاز در حوزه زیست 
رتبه نخست منطقه   فناوری است. کشوری که 
را  کاربردی  علم  این  از  مختلفی  بخش های  در 
با تمهیدات  قرار است  کسب کرده است. حاال 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حضور 
برخی دانش بنیان های بزرگ و موثر این حوزه در 

بورس تقویت شود.
یکصد و بیست و هشتمین جلسه کمیسیون 
هماهنگی و اجرایی ستاد توسعه زیست فناوری 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
این  بازیگران  مشارکت  با  و  برخط  صورت  به 
و  فعاالن  از همه  که  وبیناری  برگزار شد.  حوزه 
تا  بود  کرده  دعوت  حوزه  این  به  عالقه مندان 
این فناوری در  با مشارکت خود، زمینه توسعه 

تا زمانی نه چندان دور در کوچه و خیابان، محل 
کار و مهمانی، رستوران و سوپر مارکت، سینما و 
پارک در دست بسیاری از افراد جامعه از کودک 
نوجوان وسیله ای چندپره در دست  و  تا جوان 
مردم می دیدیم و مدام در حال چرخش بود. در 
این سوال پیش می آمد  این وسیله  با  مواجهه 
که اسم این دستگاه چیست و چه فایده ای دارد 

که با این حجم از استقبال مواجه شده است.
خیابان  کنار  و  گوشه  در  روز ها  این  اگر  شاید 
باشید،  دیده  مردم  دست  در  چندپره  لوازمی 
که  باشد  آمده  پیش  سوال  این  برایتان  حتماً 
که  دارد  کاربردی  چه  و  نامی  چه  چندپره  این 
بسیاری به آن عالقه مندند اما اسپینر یا فرفره  

بی قراری چیست و چگونه اختراع شد؟
اسپینر چیست؟

برای  اسباب بازی  نوع  یک  اسپینر  فیجت 
فرفره  است.  تمرکز  افزایش  و  استرس  تسکین 
بی قراری متشکل از یک یاتاقان یا بلبرینگ در 
مرکز طراحی از انواع مواد از جمله برنج، فوالد، 
است.  شده   ساخته  پالستیک  و  مس  تیتانیم، 

است که شما باید این تمرکز را به کمک همین 
که  بود  ترتیب  این  به  آورید.  بدست  اسپینر 
مدتی اسپینر جای دسته کلید، سکه و... را در 

دست مردم گرفت.
مخترع اسپینر

شیمی،  مهندس  یک  هتینگر  کاترین  خانم 
بار  اولین  هتینگر  کاترین  بود.  اسپینر  مخترع 
به فکر ساختن یک اسباب بازی افتاد که بتواند 
وی  کند!  نیز حل  را  مشکالتش  آن  واسطه  به 
مجروح  سرباز  چندین  با  که  مالقاتی  از  پس 
داشت به این فکر فرو رفت که احتماالً خواهد 
توانست وسیله ای شبیه به اسباب بازی بسازد 
که در آرامش بخشیدن به سربازان مفید باشد. 
او پس از بازگشت به اورالندو با کمی  کنجکاوی 
آرامش  بازی  اسباب  از  نسخه  اولین  توانست 
بسازد.  سادگی  به  را   f idget spinner بخش 
جالب است بدانید که طرح و پیاده سازی اولین 
فیدجت اسپینر مربوط به سال ۱۹۸۰ میالدی 
Het اکنون حدود ۶۰ سال  t inger است و خانم
سن دارد. او در سال ۱۹۹۳ در مصاحبه با نشریه 
از  محصول  این  ایده  که  گفت  پست  نیویورک 
او در پاسخ به  پرتاب سنگ گرفته شده است. 
کند  تولید  اسباب بازی ای  می خواست  کار  این 
که انرژی سرکوب شده  را آزاد کند. اگرچه وی در 
مصاحبه با برخی نشریات گفته است که مبدأ 
فیجت اسپینر زمانی است که از بیماری خاصی 
رنج می برد که باعث ضعف عضالت می شد. او 
با  کند  بازی  دخترش  با  نمی توانست  چون 
می کرد  پرتاب  چیز هایی  او  سمت  به  روزنامه 
تولید  در  محصول  این  کند.  گرم  را  سرش  تا 

کچ اپ نیز نرم افزاری تولید کرد که در دو هفته 
اول بیش از هفت میلیون دانلود داشته است.

اسپینر در مدارس
سال  در  اسپینر  محبوبیت  سریع  افزایش  با 
اوتیسم،  و  فعالی  بیش  برای  آن  فوائد  و   ۲۰۱۷
بسیاری از کودکان و نوجوانان شروع به استفاده 
دادند  گزارش  مدارس  برخی  کردند.  آن  از 
خریدوفروش  هم  مدرسه  در  وسیله  این  که 
می شود. بوستن گلوپ گزارش می کند که یک 
تعطیالت  از  وقتی  که  است  کرده  عنوان  معلم 
کریسمس برگشت چند کودک اسپینر داشتند 
به مرور در بین کودکان رایج شد. در برخی  و 
موارد اسپینر برای کمک به تمرکز کودکان در 
مدارس استفاده شد. در نتیجه استفاده مکرر از 
این وسیله، برخی مدارس استفاده از آن را ممنوع 
مشغول  خود  به  را  کودکان  توجه  زیرا  کردند. 
بازمی داشت  خواندن  درس  از  را  آنها  و  می کرد 
و به علت صدایی که تولید می کند برای کالس 
مناسب نبود. آنها بر این باورند که این وسیله، 
وسیله ای درمانی است و کودکان سالم از آن به 

عنوان اسباب بازی استفاده می کنند.

ماهیت  می گوید:  می کند،  مدیریت 
شبکه بالک چین غیر متمرکز بودن 
آن است و اگر بخواهیم نهادی را به 
نظر  در  آن  برای  ناظر  نهاد  عنوان 
کنیم  متمرکز  آن  روی  و  بگیریم 
و  شده  جدا  خود  اصلی  حالت  از 
بستر  یک  بگوییم  نمی توانیم  دیگر 

غیرمتمرکز است.
می توانیم  اما  می کند:  تاکید  وی 
برای  که  کنیم  وضع  را  قوانینی 
از آن کاربرد داشته  استفاده صحیح 
دارم  اطالع  من  که  جایی  تا  باشد 
استفاده  قوانین  اکنون وزارت صمت 
از ماینرها را در تعامل با وزارت نیرو 
نکات  همگی  اینها  که  کرده  وضع 

مثبتی است که وجود دارد.
تالش های  جوان  کارشناس  این 
نوعی  را  رمزارزها  زمینه  در  دولت 
عنوان   فناوری های جدید  از  حمایت 
می کند و ادامه می دهد: می توان این 
که  چرا  دانست  حمایت  را  تالش ها 
وجود  وضعی  چنین  پیش  سال  دو 
حال  در  وزارتخانه ها  حاال  و  نداشت 
در  شاید  که  هستند  قوانینی  وضع 
جاهایی محدودیت هایی مثل واردات 
دستگاه ها  این  از  کردن  استفاده  و 
چنین  بتوان  وقتی  اما  شود  اعمال 
اگر  مسلماً  کرد،  مدیریت  را  چیزی 
می توان  قطعا  پیدا شود  هم  ایرادی 
را  آن  امنیت  و  کرد  برطرف  را  آن 

برقرار ساخت.
با استخراج بیت کوین مخالفم

ارزهای  که  مخاطراتی  از  یکی  اما 
است  افرادی  ورود  دارند  دیجیتال 
از  بیشتر  سود  به  رسیدن  برای  که 
استخراج  برای  امکانات غیر مناسب 

امنیتی  گزینه  یک  نوعی  به  خود 
این  مثال،  برای  می شود.  محسوب 
اطالعات  می تواند  اطالعاتی  بانک 
افرادی باشد که در انتخابات شرکت 
کرده اند و یا دفترچه های موزیسینی 
در  را  خود  کپی رایت  حق  که  باشد 
آن  از  که  می دهد  قرار  بستر  این 
اثر، کسی نتواند سوءاستفاده کند و 
به صورت کلی، جزء  مواردی  چنین 

کارکردهای بالک چین است.
موضوع  خوردن  گره  درباره  قاسمی 
دیجیتال  ارزهای  به  بالک چین 
چنین می گوید: بیشترین استفاده از 
این بالک چین ها برای بحث رمزارزها 
مزایایی است که  به دلیل  است که 
بسیار  ما  می کند.  فراهم  بستر  این 
سریع می توانیم هر مبلغی را بدون 
آنکه نظارتی بر آن باشد مبادله کرده 

و هزینه آن را پرداخت کنیم.
که  زمانی  در  موضوع  این  اهمیت 
است  یافته  کاهش  رسمی  مبادالت 
افزایش  است  مخاطره آمیز  یا  و 
سایبری  امنیت  کارشناس  می یابد. 
با تایید این موضوع یادآوری می کند: 
بهتر  کرونا  دوران  در  مخصوصاً 
بورس  وقتی  کنیم  درک  توانستیم 
بورس  داشت،  سقوط  نیویورک 
رمزارزها با اینکه با یک ریزش کمی 
مواجه شد اما با صعود خیلی بزرگی 
توکن هایی  از  ناشی  که  شد  همراه 
وارد  کرونا  بحث  با  مرتبط  که  بود 

مارکت کریپتوکارنسی شدند.
بستر  این  بر  می توان  چقدر  اما 
چه  اساساً  و  داشت  نظارت  جدید 
قاسمی  است،  آن  مسئول  کسی 
را  دیجیتالی  مجموعه ای  خود  که 

پیشرفته  حمل ونقل  و  فضایی  فناوری های 
جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
سازمان  حمل ونقل  صنایع  توسعه  معاونت 
شرکت  و  ایران  صنایع  نوسازی  و  گسترش 
بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برای تدوین 
آزمایشگاهی  زیرساخت های  فناوری  اطلس 
در  آن ها  تکمیل  برای  برنامه ریزی  و  کشور 
طراحی اجزا و قطعات در حوزه خودرو و قوای 
می کنند.همچنین  همکاری  هم  با  محرکه 
است  شده  مقرر  مشترک  تفاهم نامه  این  در 
روز کشور  نیاز های  اولویت بندی  و  »شناسایی 
»همکاری  خودرویی«،  آزمون های  حوزه  در 
برای مشارکت شرکت های خودروساز و زنجیره 
تست  مراکز  توسعه  منظور  به  آن ها  تامین 
به  تخصصی  مشاوره های  »ارائه  و  آزمون«  و 
منظور  به  و سیاست گذار  قانون گذار  نهاد های 

کشور را فراهم کنند.
مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری 
در  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
این نشست آنالین پس از ارائه گزارش عملکرد 
ستاد، گفت: برخی شرکت های دانش بنیان فعال 
در حوزه زیست فناوری دستاورد ها و محصوالت 
محصوالت  این  و  دارند  عرضه ای  و  توجه  قابل 
دارد. همراه  به  شرکت ها  این  برای  زیادی  سود 

به گفته او، صندوق سرمایه گذاری ستاد توسعه 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  زیست فناوری 
سهیم  سود ها  این  از  بخشی  در  هم  جمهوری 
دانش بنیان  شرکت های  این  از  برخی  است. 
تالش  که  گرفته اند  قرار  بورس  تابلوی  روی  بر 

می کنیم حضور آن ها را تقویت کنیم.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
حوزه  به  اشاره  با  جمهوری،  ریاست  فناوری  و 
امنیت غذایی در کشور، بیان کرد: این طرح در 

و  تست  تجهیزات  توسعه  به  اولویت دهی 
آزمون خودرو در کشور« در اولویت قرار گیرد.

زیرمجموعه های  استاندارد  سطح  رفتن  »باال 
ساخت  و  طراحی  آزمون،  »تکمیل  خودرو«، 
زیرمجموعه های  »توانمندسازی  و  خودرو« 
این  اهداف  جمله  از  کشور«  خودرویی 
تهیه  است.تفاهم نامه  همکاری  تفاهم نامه 
آزمایشگاهی  زیرساخت های  فناوری  اطلس 
به  محرکه  قوای  و  خودرو  حوزه  در  کشور 
توسعه  ستاد  دبیر  منطقی  منوچهر  امضای 
هوشمند  حمل ونقل  و  فضایی  فناوری های 
جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
صنایع  توسعه  معاون  اعتمادی  بهزاد 
حمل ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
شرکت  عامل  مدیر  گلپایگانی  اشکان  و  ایران 

بازرسی کیفیت و استاندارد ایران رسید.

ستاد ذیل برنامه های متنوعی پیگیری می شود. 
اما توسعه این حوزه به همکاری و همراهی همه 

بخش های مرتبط نیاز دارد.
حوزه،  این  مشکالت  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
قوانین محدودکننده فعالیت مهندسان زیستی 
کشاورزی است که تالش می کنیم به زودی این 

مشکالت را رفع کنیم.
حوزه  به  ستاد  توجه  علت  بیان  برای  قانعی 
این  دلیل  کرد:  تاکید  آن،  توسعه خوب  و  دارو 
و  غذا  سازمان  همه جانبه  همکاری  به  موضوع 

دارو برمی گردد. 
این  با  شده ای  تسهیل  و  خوب  تعامل  ستاد 
سازمان دارد. اما برای پیشبرد فناورانه و توسعه 
برخی حوزه های زیستی با قوانین دست و پاگیر 
همین  به  می شود.  مواجه  همکاری ها  عدم  و 

دلیل برخی حوزه ها رشد قابل قبولی ندارند.

یا  افرادی که مشکل تمرکز  این اسباب بازی به 
انتشار برای  روانی دارند به عنوان یک مکانیزم 
است  ممکن  استرسی  یا  عصبی  انسان های 
آزادسازی  مکانیزم  با  محصول  این  کند.  کمک 
انرژی عصبی یا استرس فیزیولوژیک به افرادی 
اصطالح  )به  تمرکز  مشکل  که  می کند  کمک 
دارای  افراد  مثل  دارند  خوردن(  وول  عامیانه 
متخصصین  اضطراب.  یا  اوتیسم  فعالی،  بیش 
علمی  نظر  از  دیگران  و  ادعا  این  از  با حمایت 
بسیار  این محصول می تواند  که  باورند  این  بر 
تاکنون   ۱۹۹۳ سال  از  اسپینر  باشد.  مفید 
سال  چند  در  شرکت  است.یک  بوده  موجود 
عنوان  تحت  فیجتی  ساخت  به  اقدام  گذشته 
و  متخصصان  که  نگذشت  مدتی  کرد،  اسپینر 
روانشناسان از آن استقبال کردند و آن را به همه 
افراد پیشنهاد می دادند. اما سوال اینجاست که 
را  آن  و حتی  استقبال شد  فیجت  این  از  چرا 
پیشنهاد می کردند؟ سازنده  اسپینر، متخصصان 
فیجت  این  که  معتقدند  روانشناسان  و 
ضداضطراب و ضداسترس است و استفاده از آن 
باعث  و  اعصاب  تمدد  هر محیطی مسبب  در 

ایجاد تمرکز توسط مغز انسان نیز می شود.
پس از آن به سرعت اسپینر در بازار رشد کرد 
متعددی  و  مختلف  طرح های  و  شکل ها  در  و 
نمایان شد. ساختار اصلی اسپینر ها به صورت 
دایره های چرخانی است و از چندین پره تشکیل 
عملیات  همان  آنها،  چرخاندن  که  می شود 
اعصاب  کردن  آرام  برای  ما  که  است  غیرارادی 
مهار  می دهیم.  انجام  تمرکز  بردن  باال  و  خود 
باالیی  تمرکز  نیازمند  انگشت  یک  با  اسپینر 

در  اختراع  این  و  شد  محبوب  کوچک  مقیاس 
خانم  رسید.  فروش  به  فلورید  هنری  نمایشگاه 
هتینگر در ۲۸ می ۱۹۹۳ این دستگاه را ثبت 
اختراع کرد و یک تکه از پالستیک نرم با توپی را 
دریافت کرد و سپس اسپینر به تولیدکنندگان 

اسباب بازی معرفی شد.
برخی  در   Catherine Het t inger خانم 
مصاحبه ها نیز تنها هدفش را از تولید فیجت 
که  است  گفته  و  کرده  معرفی  پول  اسپینر ها 
انسان ها  برای  جدید  سیگار  یک  ارائه  قصدش 

بوده است!
اوج محبوبیت

مجله   در  پالفک  آقای جیمز  دسامبر ۲۰۱۶  در 
که  بازی  »اسباب  عنوان  با  مقاله ای  فوربس 
باید داشت« منتشر کرد. در مارچ ۲۰۱۶ کاربران 
ردایت  و  یوتیوب  مثل  اجتماهی  شبکه های 
ویدئو هایی از عملکرد این محصول آپلود کردند. 
اسباب  این  که  می کند  گزارش  گلوپ  بوستن 
محبوبی  بسیار  بازی  اسباب  به  کل  در  بازی 
تبدیل شده است، به خصوص اینکه طراحی های 
منحصر به فردی دارد. در آوریل ۲۰۱۷ و با سرچ 
گوگل محبوبیت این وسیله به اوج خود رسید 
شد.  آمازون  وبسایت  برتر  محصول   ۲۰ جزو  و 
ُمد  وسیله  یک  را  محصول  این  نشریات  برخی 
این محصول،  آوریل ۲۰۱۷  در ۲۷  می دانند.  روز 
اسباب بازی کاهش استرس کم قیمت معرفی 
شد که دیگر در انبار ها نمی ماند. در می ۲۰۱۷ 
در چین  این محصول  از  زیادی  بسیار  تقاضای 
وجود داشت. برخی از کارخانه های تولید موبایل و 
تجهیزات آن به تولید اسپینر روی آوردند. شرکت 

مخترعی که درآمدی عایدش نشد
کرد  ایجاد  تقاضا  بازار  در  طوفانی  اختراع،  این 
آنها  از  یکی  سال،  زیر هجده  فرد  هر  تقریباً  و 
می گویید  خود  با  احتماالً  داشت.  دست  در  را 
اما  برای مخترع است،  این یک خبر خوب  که 
کاترین هتینگر که پتنت طراحی مرتبط با این 
عدم  دلیل  به  داشت،  دست  در  هم  را  اختراع 
استطاعت مالی برای پرداخت هزینه های تمدید 
اعتبار پتنت )٤۰۰ دالر(، در سال ۲۰۰۵ میالدی 
آن را به حال خود رها کرد. مقاله  بلومبرگ نیوز 
در این ادعا که خانم هتینگر مخترع این وسیله 
است را رد می کند. خانم هتینگر در پاسخ به 
و  او  وسیله  بین  ارتباطی  هیچ  گفت  امر  این 
این  امتیاز  حق  و  ندارد  وجود  فعلی  اسپینر 
محصول همچنان نامشخص باقی مانده است. 
موفقیت  یک  می توانست  نوآورانه  طراحی  این 
بزرگ برای کاترین باشد و او را به یک میلیون 
مبدل کند، اما این طور نشد و عماًل اسپینر ها 
توسط شرکت های چینی تولید و به بازار عرضه 

شدند.

به  که  کاری  می کنند.  استفاده  ارز 
نیز  کردن«  »ماین  آن  به  اصطالح 
می گویند؛ کما اینکه وزارت نیرو بارها 
سوءاستفاده هایی  چنین  به  نسبت 

هشدار داده است.
کارشناس امنیت سایبری در اینباره 
می گوید: نظر شخصی من، این است 
با ماین کردن و استخراج  که اساساً 
آسیب های  که  چرا  مخالفم.  کردن 
است  بیشتر  خیلی  آن  آالیندگی 
ایجاد  دیگر  مشکالت  آن  تبع  به  و 
می شود. اما نباید مزایای بالک چین 
را انکار کرد؛ با استفاده از تکنولوژی 
بالک چین ما می توانیم هم رمزآوری 
داشته باشیم و هم کارآفرینی کنیم.

دارد.  نیز  مخالفانی  فناوری  این  اما 
پذیرش  مورد  در  می گوید:  قاسمی 
مختلف  کشورهای  در  فناوری  این 
سر  مخالفان  از  یکی  به  می توان 
در  ترامپ  که  کرد  اشاره  آن  سخت 
یک  هم  روسیه  در  یا  آمریکاست. 
وضع  جدی  محدودیت های  سری 
کاربران  حال،  این  با  است.  شده 

همچنان در حال فعالیت هستند.
و  مدیر  که  جوان  کارشناس  این 
پژوهشی  علمی  گروه  موسس 
پایان  در  است  نیز  آورکالک 
اصطالح  به  امروزه،  می کند:  اظهار 
دنیا  در  کریپتوکارنسی  نهنگ های 
اینکه  با  و  هستند  آمریکایی  اکثرا 
محدودیت های بسیاری در آن وجود 
بسیار  آنجا  در  بازار  این  اما  دارد 
پررونق است، چرا که این پدیده یک 
جلوی  نمی توان  و  است  تکنولوژی 
همسو  آن  با  باید  یا  گرفت  را  آن 
آن  با  و  شناخت  را  آن  مزایای  شد، 
پیشرفت کرد؛ یا چشممان را ببندیم 

و از این مسیر جا بمانیم.

راهی جز پذیرش »بالک چین« نداریم
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وجــود ســرمایه گذارانــی کــه دســت بــه ســاخت 
و ســازهای عظیــم مــی زننــد و پــروژه هــای مهــم 
ــداث  ــدی و.. اح ــی، تولی ــی، رفاه ــاری، عمران تج
ــی  ــن بخش ــبب تأمی ــار س ــر ب ــد، ه ــی کنن م
ــاخت  ــه زیرس ــه ب ــی منطق ــای اساس ــاز ه از نی
هــای الزم جهــت رشــد و ارتقــاء شهرســتان مــی 
ــرمایه  ــن س ــر ای ــتگی ناپذی ــور خس ــوند. حض ش
ــته  ــه شایس ــت ک ــی اس ــت بزرگ ــذاران، نعم گ
اســت مســئولین اســتان و شهرســتان گام بــه گام 
ــراد  ــن اف ــدم ای ــم ق ــراه و ه ــیر هم ــن مس در ای
بــوده و تــا جایــی کــه مــی تواننــد مســیر را بــرای 
پیشــبرد اهــداف و کارهــای آنهــا همــوار کننــد.

همزمــان بــا ســال۹۹ کــه از ســوی مقــام معظــم 
ــذاری  ــام گ ــد ن ــام جهش-تولی ــه ن ــری ب رهب
شــده؛ تیــم رســانه ای میــالد الرســتان بــر 
ــا مســئوالن  ــی ب ــو های ــت و گ ــا گف آن شــده ت
شهرســتان و نیــز تولیــد کننــدگان منطقــه 
ــد  ــش تولی ــه جه ــن مصاحب ــد. دومی ــام ده انج
بــا تولید-کننــدگان منطقــه بــا »مجیــد طالبــی، 
ــر« و  ــپ پاذی ــد الم ــه تولی ــل کارخان مدیرعام

ــت. ــه اس ــورت پذیرفت ــکاران وی  ص هم
»مجیــد طالبــی«، ســرمایه گــذار نــام آشــنایی 
کــه ســال هــا اســت در جهــت رونــق و آبادانــی 
شــهر الر پــروژه هــای مهــم و بزرگــی را احــداث 
ــه؛  ــداث دارد، از جمل ــال اح ــا در ح ــرده و ی ک
ــز  ــون نی ــارس و... اکن ــج ف ــی، خلی ــد، نیل برون
ــد  ــا برن ــازی ب ــپ س ــه الم ــداث کارخان ــا اح ب
»پاذیــر« قــدم در عرصــه تولیــد گذاشــته اســت.

ــا »مجیــد  ــگار میــالد الرســتان ب گفتگــوی خبرن
طالبــی مدیــر عامــل کارخانــه پاذیــر،   فــرج پــور 
ــمند  ــاور،  هوش ــزدی مش ــن ی ــی،  فردی ــر فن مدی
روابــط عمومــی و حســنی یکــی از اعضــای  ایــن 

ــم: ــی خوانی ــه م ــدی« را در ادام ــه تولی کارخان

ــه  ــد کارخان ــط تولی ــی خ ــه تاريخ -در چ
ــد؟ ــدازی کــرده اي المــپ ســازی را راه ان

ــروع  ــاه ۹۹ ش ــدای تیرم ــه  از ابت ــد کارخان تولی
ــدود ۱۰  ــروع کار، ح ــل از ش ــت. قب ــده اس ش
مــاه بررســی هــای الزم را انجــام داده، و بــا 
ــال  ــه فع ــن زمین ــه در ای ــر ک ــرکت های دیگ ش
هســتند ارتبــاط برقــرار کــرده و تعامــل داشــته 
ــا و  ــات آنه ــتفاده از تجربی ــن اس ــا ضم ــم، ت ای
تســلط بــر رونــد اجــرای پــروژه، بتــوان همزمــان 
بــا شــروع کار، نــوآوری در ایــن زمینــه تولیــدی 
و محصــوالت نیــز بــه ارمغــان آورد. خــط تولیــد 
ــوژن  ــای هال ــپ ه ــامل؛ الم ــه ش ــن کارخان ای
ــی  ــای حباب ــای LED، المپه ــور ه LED پروژکت
ــدی از المــپ  SMD مــی شــود کــه نســل جدی

ــا هســتند.  ه

و  تولیــدی  هــای  المــپ  -تفــاوت 
محصــوالت ايــن کارخانــه بــا مــوارد مشــابه 

؟ چیســت
ــر  ــی در براب ــت باالی ــای SMD از مقاوم ــپ ه الم
خامــوش و روشــن شــدن هــای مکــرر برخــوردار 
هســتند، و از ایــن جهــت آســیب پذیــر نیســتند. 
بــه گونــه ای کــه اگــر بارهــا و بــی وقفــه خامــوش 
و روشــن شــوند نمــی ســوزند و دوام و عمــر ایــن 
محصــوالت بــاال اســت. ایــن المــپ هــا حتــی اگــر 
ــن  ــز روش ــم نی ــور دائ ــه ط ــال ب ــه س ــی س دو ال
ــه  ــن کارخان ــد. در   ای ــی مانن ــالم م ــند س باش
هالــوژن هــا در طــرح هــا و رنــگ هــای مختلــف و 
پروژکتورهــا  در ابعــاد مختلــف از ۱۰ وات تــا ۶۰۰ 

وات در حــال تولیــد هســتند. 

- در خصــوص حضــور در مرکــز رشــد 
آيــا   نیــز  الرســتان،  فنــاور  واحدهــای 

ايــد؟ داده  انجــام  اقدامــی 
ــده  ــام ش ــوص انج ــن خص ــات الزم در ای اقدام
تــا ایــن کارخانــه عضــو  مرکــز رشــد واحدهــای 
فنــاور شــود. مراحــل اداری ایــن موضــوع چنــد 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــی انجام ــول م ــه ط ــی ب ماه

ــم و  ــارک عل ــر پ ــر نظ ــز زی ــن مرک ــه ای اینک
ــوری  ــت جمه ــی ریاس ــت علم ــاوری و معاون فن
ــی  ــرش حمایت ــه نگ ــت ب ــا عنای ــد و ب ــی باش م
ــن  ــه ای ــد و صــادرات کشــور  در مجموع از تولی
ــز  ــه  مرک ــد داشــت ک ــوان امی ــی ت ــت،  م معاون
ــه  ــکویی ب ــتان س ــاور الرس ــای فن ــد واحده رش
ــه المــپ  ــی کارخان ــگاه صادرات ســوی توســعه ن

ــد. ــر باش ــازی پاذی س

-در حــال حاضــر تولیــد روزانــه شــما چــه 
میــزان اســت و آيــا ايــده و طــرح جديدی 

نیــز در تولیــد محصــوالت داريــد؟
بــه دلیــل اینکــه کارخانــه در ابتــدای خــط تولید 
و شــروع کار مــی باشــد در حــال حاضــر روزانــه 
تولیــد ۲۵۰ الــی ۳۰۰ عــدد المــپ در یــک مــدل 
خــاص مبنــا قــرار گرفتــه کــه تــا حــدود ۵ الــی 
ــد  ــش تولی ــدا  افزای ــد خ ــه امی ــر ب ــاه دیگ ۶ م
ــای  ــده ه ــرکت ای ــن ش ــت. در ای ــم داش خواهی
متفــاوت و جدیــد در تولیــد درایورهــای LED بــه 
کار بــرده شــده تــا بــه عنــوان مثــال بتــوان از راه 
دور  روشــنایی را کنتــرل و یــا المــپ را خامــوش 
یــا روشــن کــرد. در تالشــیم بــا هزینه هــای 
ــذب  ــه داده و آن را ج ــو را ارائ ــی ن ــر طرح کمت

ــم.  ــان کنی ــش بنی ــرکت های دان ش

ــا  ــما از کج ــاز ش ــورد نی ــه م ــواد اولی - م
تامیــن مــی شــود  و کیفیــت ايــن مــواد در 

ــت؟ ــد اس ــه ح چ
ــه  ــواد اولی ــه م ــول ب ــک محص ــد ی ــرای تولی ب
ــه  ــواد اولی ــی از م ــت.  بخش ــاز اس ــف نی مختل
ــی شــود  ــا م ــور ه ــه شــامل درای محصــوالت ک
ــامل  ــور ش ــم. درای ــد می کنی ــان تولی را خودم
ــه  ــه؛ قطع ــود  از جمل ــی ش ــه م ــن قطع چندی
ــرای  ــه ب ــازن is ک ــت خ ــای SMD و مقاوم ه
ایــن درایورهــا برنامــه خــاص را خودمــان را 
ــه آنهــا برنامــه  تعریــف کــرده و ضمــن تولیــد ب
ــز از  ــاز نی ــورد نی ــات م ــم.  دیگــر قطع مــی دهی

بازارهــای تهــران، شــیراز و تبریــز ســفارش داده 
و تحویــل می گیریــم. حتــی سفارشــات مــا 
طبــق طــرح و الگــو هــای خودمــان اســت کــه 
ــاده  ــک پی ــط و در بحــث الکترونی ــن محی در ای
ــم و  ــی دهی ــه  م ــا برنام ــه is ه ــم. ب ــی کنی م

می شــوند. بهره بــرداری  آمــاده 
در حــال حاضــر کارخانــه »المــپ ســازی پاذیــر« 
بــا شــرکت هایــی در تهــران و تبریــز قــرارداد دارد 
ــه  ــد. ب ــام دهن ــری انج ــه گ ــگ و ریخت ــه رین ک
ایــن صــورت کــه طــرح وایــده هــای متفــاوت از 
ــه  ــات ریخت ــط اقدام ــا فق ــت و آنج ــان اس خودم
گــری اش را انجــام می دهنــد، الزم بــه ذکــر 
ــوم  ــا آلومینی ــی م ــات سفارش ــه قطع ــت ک اس
خالــص اســت کــه در ایــن کارخانــه، طبــق برنامه، 

ــی شــوند.  ــد م ــه و تولی ــرار گرفت ــم ق روی ه
نکتــه اینکــه نمونــه هــای مشــابه خارجــی در این 
زمینــه نیــز وجــود دارد کــه بــه جــای آلومینیــوم 
ــی از  ــا تلفیق ــا ب ــد ی ــی کنن ــق اســتفاده م از طل
آلومینیــوم و طلــق کار مــی کننــد؛  امــا قطعــات 
محصــوالت تولیــدی مــا آلومینیــوم خالص اســت، 
و ایــن بــه عنــوان یــک ویژگــی مهــم محصــوالت 
اســت. هیــت ســینک) Heat Sink ( تولیــدی مــا 
ــات  ــن قطع ــص اســت، ای ــوم خال ــز از آلومینی نی
از لحــاظ فنــی کارشــان ایــن اســت کــه دمــای 

LED هــا را کنتــرل کننــد. هیــت ســینک هــا در 
واقــع کار رادیاتــور ماشــین را انجــام مــی دهنــد و  
دارای شــیار هایــی هســتند کــه باعــث دفــع دمــا 
شــده و طــول عمــر محصــول را بــاال مــی برنــد. 
طراحــی ایــن قطعــات کار ســخت و مهمــی بــوده 
کــه در ایــن چنــد مــاه اولیــه، بررســی و انجــام 

شــده اســت.

- در حــال حاضــر در چــه شــهرهايی دفاتــر 
فــروش خــود را راه انــدازی نمــوده ايــد؟

در الرســتان کــه دفتــر فــروش داریــم و خودمــان 
هســتیم، در شــیراز و تهــران نیــز نمایندگــی هــای 
فــروش داریــم. البته بــزودی در بندرعباس، بوشــهر 

و دیگــر شــهر هــا نمایندگــی خواهیــم گرفــت.

ــه  - در حــال حاضــر چنــد نیــرو مشــغول ب
ــد؟ کار داري

ــر  ــرای ۲۰ نف ــاز راه هســتیم، ب اکنــون کــه در آغ
ــا  ــه زودی ب ــه ب ــه ک ــورت گرفت ــتغالزایی ص اش
ــه ۶۰ نفــر خواهــد  ــن تعــداد ب افزایــش تولیــد ای
ــدی  ــای تولی ــت در کاره ــع فعالی ــید. در واق رس
ســبب مرتفــع شــدن بخشــی از بزرگتریــن معضل 
کشــور کــه همــان اشــتغال زایــی اســت می شــود.

ــگان  ــوان و نخب ــای ج ــتفاده از نیروه - اس
ــه در دســتور کار قــرار داده ايــد؟ را چگون

یکــی از مشــکالت حــال حاضــر ناتوانــی در حفظ 
نیــروی جــوان و نخبــه در کشــور اســت و مکــررا 
ــه دلیــل عــدم توجــه  ــم  کــه ب ــوده ای شــاهد ب
ــود  ــن نب ــان و همچنی ــی و مهارت ش ــه توانای ب
ــان  ــش بنی ــدی و دان ــی و تولی ــرکت های فن ش
بــرای مدتــی و یــا همیشــه ایــن نیروهــای نخبــه 
از کشــور خــارج می شــوند. خوشــبختانه در 
ــروی جــوان و  ــه نی ــاد ب ــا اعتم ــه ب ــن کارخان ای
ــه  ــان هــم ب ــای دانش بنی ــه عرصــه کاره ورود ب
ــاد  ــا اعتم ــم ب ــده  و ه ــک ش ــد کم ــرخ تولی چ
ــع انســانی کوشــیده  ــان در حفــظ مناب ــه جوان ب

شــده اســت.

- قیمــت محصــوالت تولیــدی شــما بــا 
ــی دارد؟ ــه تفاوت ــی چ ــای خارج ــه ه نمون

در بحــث تولیــد یــک محصــول میــزان کیفیــت 
آن ارتبــاط مســتقیم بــا میــزان قیمــت آن دارد. 
اگــر بخواهیــم در زمینــه هالــوژن هــا یــا المــپ 
هــای حبابــی وارد بحــث شــویم بایــد گفــت کــه 
ــدی  ــن تولی ــور چنی ــوب کش ــا جن ــیراز ی در ش
ــدود  ــور ح ــاط کش ــر نق ــدارد. در دیگ ــود ن وج
ــای  ــت ه ــه از قیم ــود دارد ک ــدی وج ۱۰ تولی
محصــوالت آنهــا نیــز مطلــع هســتیم. امــا نکتــه 
ــت و  ــه از نظــر کیفی ــن اســت ک ــورد نظــر ای م
ــه  ــه نمون ــا نســبت ب طــول عمــر محصــوالت م
ــق  ــتند. طب ــری هس ــابه در رده باالت ــای مش ه
بررســی صــورت گرفتــه طــول عمــر محصــوالت 
شــرکت هــای مشــابه ۲۰۰۰ هــزار ســاعت 
تخمیــن زده شــده، امــا طــول عمــر محصــوالت 
تولیــدی مــا طبــق برآوردهــای صــورت گرفتــه 
ــرل کیفــی بیــش از ۳۰۰۰ ســاعت  از نظــر کنت
ــی از  ــت، از بعض ــر قیم ــا از نظ ــود. ام ــد ب خواه
ــن  ــوالت را از چی ــن محص ــه ای ــرکتهایی ک ش
ــرا  ــت زی ــر اس ــا باالت ــت م ــد قیم وارد می کنن
ــر اســت و جنــس  ــا باالت کیفیــت محصــوالت م
مــواد اولیــه از آلومینیــوم خالــص اســت. در کل 
تمــام تــالش مــا ایــن اســت بــا وجــود کیفیــت 

ــان مناســب باشــد. ــاال قیمــت محصوالتم ب

- آيــا بــرای تولیــدات خــود برنــد خاصــی 
نیــز داريــد؟

ــود  ــه ای وج ــن کارخان ــارس چنی ــتان ف در اس
ــه در  ــن کارخان ــار ای ــن ب ــرای اولی ــدارد و ب ن
ــوالت در  ــن محص ــده و ای ــداث ش ــتان اح الرس
ــد  ــاری pazir تولی ــام تج ــوص و ن ــد مخص برن

ــوند. ــی ش م
ــد  ــما چن ــوالت ش ــروش محص ــت ف - ضمان

ســال اســت؟
زمانــی کــه مــا تصمیــم بــه انجــام چنیــن کاری 
گرفتیــم، از لحــاظ فنــی، مدیریــت و بــازار 
فــروش شــرکت هــای مشــابه را مــورد بررســی 
قــرار دادیــم، ســعی کردیــم محصوالتــی را کــه 
بــا  مشــابه  محصــوالت  از  می کنیــم  تولیــد 
کیفیــت تــر و بهتــر باشــد و بــر همیــن اســاس 
یکــی از ویژگــی هــای برجســته محصــوالت مــا 
ــال  ــا دوس ــوالت ت ــام محص ــه تم ــت ک ــن اس ای
ضمانــت پــس از فــروش دارنــد در صورتــی کــه 
ــود دارد  ــه وج ــن زمین ــی در ای ــر محصول کمت
کــه دو ســال گارانتــی داشــته باشــد، امــا تمــام 
محصــوالت الکتریکــی کارخانــه پاذیــر دارای 

ــند. ــی باش ــت م ــال ضمان دوس

ــه  ــا قصــد صــادرات محصــوالت خــود ب - آي
ديگــر کشــورها را نیــز داريــد، در ايــن صورت 
ــتان،  ــرک در الرس ــرودگاه و گم ــود ف ــا وج ب

مشــکالت صــادرات را در چــه مــی دانیــد؟
 بــا توجــه بــه نزدیکــی منطقــه بــه کشــور هــای 
حــوزه خلیــج فــارس و نیــز وجــود فــرودگاه بیــن 
المللــی در الرســتان کــه مبــداء ورود و خــروج بــه 
ــر  ــه دیگ ــا نســبت ب ــا اســت قطع ــن کشــور ه ای
شــهرها کــه در ایــن زمینــه محصــوالت تولیــد می 
کننــد امتیــاز بهتــری داریــم و بــر همیــن اســاس  
ــری  ــت، پیگی ــادرات اس ــا ص ــداف م ــی از اه یک
ــی را انجــام  هــای الزم جهــت اخــذ کارت بازرگان

داده ایــم تــا در ایــن زمینــه نیــز وارد شــویم.
عمــال بایــد گفــت: بــرای صــادرات محصوالتمــان 
ــم  ــی ه ــن الملل ــرودگاه بی ــم، ف ــرک داری گم
ــور  ــاال مج ــه احتم ــه اینک ــه ب ــا توج ــم، ب داری
ــود دارد  ــتان وج ــرک الرس ــادرات کاال از گم ص
تنهــا موضــوع بحــث کارگــو در فــرودگاه اســت  
ــرکل  ــم طبــق صحبــت هــای مدی کــه امیدواری
ــال ۹۹  ــتان در س ــی الرس ــن الملل ــرودگاه بی ف
را  محصــوالت  شــک  بــی  شــود.  عملیاتــی 
ــه صــورت مســافری حمــل کــرد.  نمــی شــود ب
ــا  ــه تنه ــوع  ن ــن موض ــل ای ــا ح ــم ب امیدواری
ــه مــا، بلکــه دیگــر تولیــدی هــا نیــز در  کارخان

ــوند. ــال ش ــده و فع ــادرات وارد ش ــه ص زمین

 - بــا توجــه بــه ســال جهــش تولیــد 
فعالیت هــای  توســعه  بــرای  برنامــه ای 

داريــد؟ خــود 
ــدی،  ــای تولی ــه ه ــت در زمین ــا فعالی ــدف م ه
توســعه اقتصــادی در منطقــه و حرکــت در 
راســتای گســترش فعالیــت هــای تولیــدی 
ــن  ــاور تری ــی از پهن ــارس، یک ــتان ف ــت. اس اس
اســتان هــا، و الرســتان نیــز یکــی از پهناورتریــن 
الرســتان  اســت،  فــارس  هــای  شهرســتان 
بــه عنــوان یکــی از جنوبــی تریــن شــهرها 
ــر  ــاً اگ ــادی دارد و قطع ــه زی ــت فاصل ــا پایتخ ب
ــد  ــر باش ــتان مدنظ ــرفت شهرس ــوع پیش موض
بایــد ابتــدا الرســتان  را از لحــاظ اقتصــادی 
رونــق داده و زیرســاخت هــای الزم جهــت 
ــم  ــتر را فراه ــه بیش ــر چ ــرفت ه ــاء و پیش ارتق
ــر در  ــه پاذی ــاس مجموع ــن اس ــر همی ــود. ب نم
زمینــه تولیــد وارد شــده و گام برداشــته اســت.

ــار  ــرای نخســتین ب ــه اينکــه ب ــا توجــه ب - ب
ــد، از  ــته اي ــد گذاش ــه تولی ــدم در عرص ق

ــد. ــود بگويی ــده خ ــای آين ــه ه برنام
در ادامــه راه  بــه یــاری خــدا اقــدام بعــدی مــا 
ــود  ــدی اســتراتژیک خواهــد ب ــک تولی ایجــاد ی
ــی  ــترده ای را در پ ــوب و گس ــوالت خ ــه تح ک
ــع و  ــا توق ــان تنه ــن می ــت. در ای ــد داش خواه
نیــازی کــه مــا داریــم فقــط حمایــت و همــکاری 

مســئولین اســت. 

- مهمتريــن مشــکالتی کــه در راســتای 
ــد. ــان نمايی ــد را بی ــا داري ــته ي ــد داش تولی

بــرای احــداث یــک کارخانــه بــه مجــوز تاســیس 
و مجــوز بهــره بــرداری نیــاز اســت. اکنــون 

ــذ  ــا اخ ــود را ب ــت خ ــر«، فعالی ــه »پاذی مجموع
مجــوز تاســیس شــروع کــرده، امــا هنــوز مجــوز 
ــت،  ــده اس ــادر نش ــا ص ــرای م ــرداری ب ــره ب به
الرســتان  ادارات  بیــن  همچنــان  متاســفانه 
پاســکاری مــی شــویم. مراحــل پــر پیــچ و خــم 
اداری و شــرط و شــروط هــای غیــر منطقــی در 
بــاب میــزان تولیــد ســالیانه جهــت صــدور مجوز، 
ــد نمــی  ــع  تولی ــع موان ــه رف ــا کمکــی ب ــه تنه ن
کنــد بلکــه ســرمایه گــذار را دلســرد مــی کنــد.

مــا قصــد داریــم نیروهــای خــود را بیمــه کنیــم 
امــا تــا زمانــی کــه مجــوز بهــره بــرداری نداشــته 
ــه  ــت. ناگفت ــر نیس ــکان پذی ــن کار ام ــیم ای باش
نمانــد کــه پــس از اخــذ مجــوز بهــره بــرداری و 
بــه ســرانجام رســیدن کارهــای اداری این پــروژه، 
بالفاصلــه در مــدت زمانــی کوتــاه بــه ســراغ کار 

تولیــدی و محصــول جدیــد خواهیــم رفــت.
ــته  ــتان خواس ــاف الرس ــاق اصن ــئولین ات از مس
ــا  ــرای م ــک کــد ب ــه الکترونیــک ی ــم در زمین ای
ــتان  ــاف الرس ــن اصن ــرا در بی ــود، زی ــف ش تعری
تولیــدات الکترونیــک و مدارهــای الکتریکــی 
ــرای  ــد ب ــن ک ــه ای ــی ک ــدارد. در حال ــود ن وج
ــرای الرســتان  اصنــاف شــیراز تعریــف شــده و ب
نیــز مــی تــوان گرفــت. ایــن کــد بــه ایــن صورت 
ــی  ــای الکتریک ــد مداره ــود؛ »تولی ــف می ش تعری
کــه شــامل هالــوژن هــای smd و حبابــی و دیگــر 
محصــوالت LEd اســت.« خواهشــمندیم ایــن 

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــوع در دس موض

ــهیالت  ــروع کار از تس ــور ش ــه منظ ــا ب - آي
ــد؟ ــرده اي ــتفاده ک ــز اس ــر وام و... نی نظی

مــا کار خــود را بــا وام شــروع نکــرده ایــم، 
درخواســت وام از شــرکت هــای صنعتــی و دانش 
ــی  ــزات و خدمات ــم، از تجهی ــته ای ــان نداش بنی
ــد  ــی دهن ــان م ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــه ش ک
مطالبــه ای نداشــته و نخواهیــم داشــت. مــا 
نیــازی بــه ســرمایه نداریــم، ســرمایه را خودمــان 
تامیــن مــی نماییــم. فقــط از مســئولین مربوطــه 

ــا  ــر م ــه اگ ــم ک ــتان می خواهی ــتان و شهرس اس
یــک قــدم برداشــتیم آنهــا دو قــدم بردارنــد، نــه 
اینکــه مــا یــه قــدم برداریــم و آنهــا ده قــدم از 
ــا  ــون ب ــک ســرمایه گــذار اکن ــا دور شــوند. ی م
شــرایط ســخت تحریــم، خــود جــوش به ســمت 
ــت  ــد او را حمای ــئولین بای ــد، مس ــد می آی تولی
کننــد، یــک ســرمایه گــذار نبایــد گاه و بــی گاه 
ــاال رود و نگــران  ــف ب ــه هــای ادارات مختل از پل

ــد. ــرداری اش باش ــای بهره ب ــذ مجوزه اخ
مســئولین بایــد نهایــت همــکاری تــالش بــرای 
ــا ســرمایه  تســهیل و ســرعت در اخــذ مجــوز ب
ــا متاســفانه اینطــور  گــذار را داشــته باشــند، ام
ــن راه  ــرمایه گذاران را در بی ــاً س ــت و بعض نیس

ــد. ــرد می کنن ــرف و دلس منص

مســئوالن  و  مــردم  از  انتظــاری  چــه   -
داريــد؟

تمــام کســانی کــه از احــداث ایــن کارخانــه مطلــع 
ــار  ــد و اظه ــت دارن ــرده و رضای شــده اند تشــویق ک
داشــته انــد کــه ایــن منطقــه بــه چنیــن تولیــدی 
و ایــن محصــوالت نیازمنــد اســت. زمانــی کــه یــک 
کاال در منطقــه خودمــان تولید شــود قطعاً احســاس 
وظیفــه می کنیــم کــه از محصــوالت تولیــد شــده 
منطقــه خویــش اســتفاده کنیــم و همیــن موضــوع 

ــد  ــا خری ــه ب ــت. اینک ــردم اس ــا از م ــار م ــا انتظ تنه
محصــوالت تولیــدی منطقــه، از تولیــدی هــا حمایــت 

. کنند
و بازهــم مــی گوییــم  انتظــار ویــژه ای از مســئولین 
ــه عنــوان ســال  ــم، اکنــون مــا در ســالی کــه ب داری
جهــش تولیــد نامگــذاری شــده بــه عنــوان ســرمایه 
گــذار تــوان خویــش را بــرای گســترش تولیــد 
ــور اداری  ــه وارد ام ــی ک ــا زمان ــم ام ــرده ای ــه کار ب ب
ــراه  ــچ و خــم هم ــر پی ــای پ ــا جــاده ه می شــویم ب
بــا دســت انــدازه ای زیــاد روبــرو هســتیم. مســئولین 
اگــر می خواهنــد بحــث تولیــد را در کشــور بــه 
ســرانجام برســانند بایــد مراحــل اداری را بــرای 
ــند.  ــهیل ببخش ــده تس ــد کنن ــرمایه گذار و تولی س
ــوع کمــک مالــی و اعتبــاری از هیــچ بانــک  هیــچ ن
و نهــادی نمــی خواهیــم و تنهــا خواســته مــان ایــن 
اســت کــه مســئولین همــراه مــا و در کنــار ما باشــند 

نــه در مقابــل مــا

ــح  ــتر توضی ــکالت اداری بیش ــه مش - در زمین
ــد دهی

ــک روز  ــرض ی ــوان آن را در ع ــی ت ــه م کاری ک
انجــام داد، چــرا بایــد مــاه هــا بــه طــول بیانجامــد. 
ــی  ــای ناش ــان ه ــرر و زی ــل ض ــه کســی متحم چ
ــره  ــوز به ــذ مج ــاب اخ ــر در ب ــه تأخی ــن هم از ای
ــای کار  ــذار و نیروه ــرمایه گ ــت؟ س ــرداری اس ب
ــرع  ــد در اس ــرو بای ــرا نی ــد. زی ــی بینن ــان م زی
اگــر کارخانــه  بیمــه شــود، بخصــوص  وقــت 
تولیــدی محصــوالت الکتریکــی باشــد و کارگــران 
و نیروهــای کار بــا مدارهــای الکتریکــی ســر و 
ــز  ــران نی ــه کارگ ــام بیم ــند. انج ــته باش کار داش
مســتقیما بــه اخــذ مجــوز بهــره بــرداری کارخانــه 

بســتگی دارد.
از مســئولین مــی خواهیــم امثــال مــا را متحمــل 

ــون  ــد. اکن ــرر اداری نکنن ــای مک ــگاری ه ــه ن نام
کــه کل کشــور نیازمنــد تولیــد اســت یــک ســرمایه 
ــدار  ــرود خری گــذار در هــر نقطــه از کشــور کــه ب
دارد، میزبــان دارد و از او اســتقبال خواهنــد کــرد، 
ــت   ــان الر اس ــه زادگاه م ــل اینک ــه دلی ــا ب ــا م ام
ســرمایه خــود را بــرای آبادانــی ایــن شــهر بــه کار 
ــار  ــد دچ ــرایط بای ــن ش ــرا در ای ــم. چ ــه ای گرفت

ــویم؟ ــرهای اداری ش دردس
الزم بــه ذکــر اســت کــه تاکنــون بــا اجــرای 
پــروژه هــای مختلــف بیــش از ۶۰۰ میلیــارد 
تومــان ســرمایه بــه شــهر الر وارد کرده ایــم، بــرای 
ــد  ــا خری ــه ه ــواع کارخان ــازها از ان ــاخت و س س

داشــته ایم و مشــتری بالقــوه بــوده ایــم.

- سخن پايانی
علیرغــم تمــام کــم و کاســتی هــا و درگیــری هــای 
اداری  از مســئولینی  کــه هــر وقــت مراجعــه 
ــا  ــخنان م ــته و س ــت گذاش ــا وق ــرای م ــم ب کردی
ــد.  ــام دادن ــای الزم را انج ــنیدند و همکاری ه را ش
تشــکر مــی نماییــم و بــه صــورت ویــژه از آقایــان 
ــس  ــم زاده رئی ــدار الرســتان، ابراهی حســنی فرمان
ــهرک  ــرکت ش ــس ش ــر رئی ــت، پیمانف اداره صم
ــز  ــئول مرک ــور مس ــت پ ــی و  قناع ــای صنعت ه
ــر  ــن ام ــار ای ــن آور . در کن ــای ف ــد ه ــد واح رش
از ایــن مســئولین و ســایر مســئوالن ذیربــط 

ــتیم. ــا هس ــکاری ه ــداوم هم ــتار ت خواس
مــردم عزیــر الرســتان نیــز مــی تواننــد 
بــا شــماره تمــاس هــای   تلفــن ثابــت 
واتســاپ  شــماره  و   07۱5۲337944
اینســتاگرام  پیــج  نیــز  و    09335۱37944
ــوده  ــراه ب ــا هم ــا م ــرکت Light.pazir.lar  ب ش
و عــالوه بــر آشــنایی بــا محصــوالت از خدمــات 

ــد. ــد گردن ــره من ــز به ــا نی م

گزارش: سحر طاهری

طالبی: المپ های LED و SMD  »پاذیر« در جنوب کشور،
 اولین بار در »الرستان« تولید می شود 

با اخذ مجوز بهره برداری در زمان کوتاه به سراغ ايده نو می رويم
 اتاق اصناف الرستان »کد الکترونیک« ما را تعريف کند


