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از   نقل  به  و  الرستان  میالد  گزارش  به 
بانک  عمومی  روابط  تسنیم،  خبرگزاری 
مصوبات  با  هم راستا  کرد:  اعالم  مرکزی 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در زمینه 
توسعه »عملیات بازار باز« و تأکید رییس 
بازار  سود  نرخ  هدایت  بر  مبنی  جمهوری 
اولین  برای  بازار،  سازوکار  با  بانکی  بین 
مهرماه  دوشنبه 28  روز  مرکزی  بانک  بار 
بسیار  نقدینگی  تأمین  هدف  با   1399
کوتاه مدت )اضطراری( بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی، در قالب قرارداد توافق 
اعتبارگیری  درخواست  با  )ریپو(  بازخرید 

یک بانک متقاضی موافقت کرد.
میلیارد  هزار   8.9 اعتبارگیری  این  میزان 
ریال بود که در نرخ سود سقف داالن )22 
مربوط  معامالت  گرفت.  صورت  درصد( 
کارگزاری  توسط  اوراق  انتقال  و  نقل  به 
نیز  آن  ریالی  تسویه  و  انجام  بانک مرکزی 

صورت پذیرفت.
و  دستورالعمل  مطابق  می شود  یادآور 

شیوه نامه اجرایی »انجام عملیات بازار باز  و 
بانک ها  وثیقه«  اخذ  قبال  در  اعتبار  اعطای 
مشروط به تودیع وثیقه می توانند از اعتبارات 

کوتاه مدت بانک مرکزی استفاده کنند.
سود  نرخ  در  مرکزی  بانک  از  اعتبارگیری 
وثیقه گیری  قراردادهای  اساس  بر  و  سقف 
توجه  با  می شود.  انجام  بازخرید  توافق  یا 
بانک ها  وثیقه سپاری،  زمان بر  ماهیت  به 

پایه  بر  بازخرید  توافق  قرارداد  از  می توانند 
که  دولتی  بدهی  اوراق  فروش  و  خرید 
کنند.  استفاده  دارد  بیشتری  انعطاف پذیری 
بازار  فعالیت  زمانی  محدودیت  دلیل  به 
سرمایه برای نقل و انتقال مالکیت اوراق، به 
خدمات  این  از  استفاده  متقاضی  بانک های 
توصیه می شود در ارسال درخواست به این 

محدودیت ها نیز توجه داشته باشند.

بانک مرکزی اعالم کرد: انجام عملیات »ریپو« برای اولین بار در ایران

ابتکار مهندسین تجهیزات پزشکی و فنی بیمارستان امام رضا )ع( الر
ارتقای دستگاه »فتوتراپی نوزادان« و تعمیر »اکسیژن ساز کرونایی ها«

همین صفحه

مهندسین  خالقیت  و  ابتکار  با 
مرکز  پزشکی  تجهیزات  و  فنی 
)ع(  رضا  امام  درمانی  آموزشی 
الرستان ، دستگاه  های فتوتراپی 
از  بخشی  و  ارتقا  اطفال  بخش 
تعمیر  مرکز  این  ساز  اکسیژن 
الرستان  میالد  گزارش  شد.به 
به نقل از دانشکده علوم پزشکی 
پور  والی  امین  دکتر  الرستان، 
سرپرست بیمارستان با اعالم این 
ابتکار  و  خالقیت  با  افزود:  خبر 
پزشکی  تجهیزات  مهندسین 
این مرکز دستگاه  های فتوتراپی 
کنون  تا  که  اطفال  بخش  ساده 
به دلیل داشتن المپ های ساده 
عمر کوتاه تری داشتند با تغییر 
المپ  به  موجود  های  المپ  در 
عمر  بر  عالوه  دی  ای  ال  های 
نیز  را  کمتری  عوارض  باالتر، 
برای نوزادان به همراه دارند.وی 
ضمن بیان این نکته که دستگاه 
نوزادانی  درمان  برای  فتوتراپی 
روبرو  زردی  مشکل  با  که  است 

مزایای  خصوص  در  هستند، 
دستگاه ارتقا یافته اذعان داشت: 
طول عمر 1۰ برابری المپ های 
آن  بودن  موثر  دستگاه،  این 
نوزاد  زردی  آوردن  پایین  جهت 
در مدت زمان کوتاه تر و مناسب 
نوزاد  کابین  داخل  دمای  بودن 
گرمای  از  جلوگیری  همچنین 
محاسنی  جمله  از  حد  از  بیش 
با  فتوتراپی  دستگاه  که  است 

المپ های ال ای دی دارد.دکتر 
دستگاه  داد:  ادامه  پور،  والی 
اکسیژن ساز قدیمی که به کمک 
در  جدید  ساز  اکسیژن  دستگاه 
نیاز  مورد  اکسیژن  بیمارستان، 
خصوصاً  مختلف  های  بخش 
بخش کرونا را تامین می کند، با 
کاهش خلوص اکسیژن تولیدی 
خروج  گام  اولین  در  شد.  روبرو 
دستگاه از مدار تولید و تعمیر آن 

مد نظر قرار گرفت. اما با توجه به 
زمانبر بودن این کار و نیاز فوری 
به دستگاه برای تامین اکسیژن، 
پزشکی  تجهیزات  و  فنی  تیم 
به  توجه  با  و  شده  عمل  وارد 
دوره های آموزش دیده گذشته 
مربوطه  متخصصین  حضور  در 
اقدام  آنان،  قبلی  مراجعات  در 
بازگرداندن  و  دستگاه  تعمیر  به 
اکسیژن  تولید  چرخه  به  آن 
در  بیمارستان  نمودند.سرپرست 
پایان افزود: در شرایط فعلی که 
ارائه  کاهش هزینه ها در جهت 
های  بخش  در  بهتر  خدمات 
مختلف می تواند کمک بسزایی 
مجموعه  اهداف  پیشبرد  به 
بومی  مهندسین  تالش  نماید، 
است  ستایش  قابل  مرکز  این 
بخش  در  بتوانیم  امیدواریم  و 
دست  چنین  به  نیز  دیگر  های 

آوردهایی دست یابیم.
میالدالرستان امیدوار است این اتفاق 

با تالش بیشتر تداوم یابد

ابتکار مهندسین تجهیزات پزشکی و فنی بیمارستان امام رضا )ع( الر
ارتقای دستگاه »فتوتراپی نوزادان« و تعمیر »اکسیژن ساز کرونایی ها«



 چهارشنبه 1399/۰7/3۰ - چهارم ربیع االول 1442 - سال بیست و هشتم - شماره 1583
2

رئیس مرکز فنی  و حرفه ای الرستان، 
پرورش  آموزشی  دوره  برگزاری  از 

زنبور عسل در این مرکز خبر داد.
با  گفت وگو  در  ایزدمهر،  حجت 
بیان  الرستان،با  میالد  خبرنگار 
اینکه مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
خود  مهارتی  آموزش های  الرستان 
کار  جویای  مهارت آموزان  برای  را 
دوره  کرد:  اظهار  کند،  می  برگزار 
پرورش زنبور عسل برای ترویج این 
فنی وحرفه  آموزش  مرکز  در  حرفه 

ای الرستان برگزار خواهد شد.
دوره  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 

و  بحران  مدیریت  اداره  رئیس 
کشاورزی  بخش  مخاطرات  کاهش 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
میلیارد   23۶ خسارت  از  فارس، 
ریالی به محصوالت کشاورزی بر اثر 

سرمازدگی خبر داد.
نادر  میالدالرستان،   گزارش  به 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  محمودی 
وجود  با  داشت:  اظهار   ، تسنیم 
آگاهی  پیش  اعالم  بینی،  پیش 
به  شده  ارائه  فنی  توصیه های  و 
در  آمادگی  و  پیشگیری  منظور 
روز های  در  سرمازدگی  مقابل 
اخیر خسارتی بالغ بر 23۶ میلیارد 
تومانی به محصوالت زراعی و باغی 

وارد شده است.
به  سرمازدگی  خسارت  گفت:  وی 
و  زراعی  مزارع  از  هکتار   54۰۰
134۰ هکتار مزارع باغی وارد شده 
طریق  از  مربوطه  گزارش  و  است 
خسارت  هوشمند  سامانه  در  ثبت 

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفت: 
باستان شناسی  فصل سوم بررسی و تهیه نقشه 
این  در  و  رسید  پایان  به  مرودشت  شهرستان 

راستا 2۶۰ اثر و محوطه تاریخی کشف شد.
اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  فدایی،  حمید 
نقشه  تهیه  و  بررسی  سوم  فصل  پایان  به 
اظهار  مرودشت  شهرستان  باستان شناسی 
شناسایی  و  باستان شناسی  بررسی های  داشت: 
آثار باقی مانده در محدوده حرایم تخت جمشید 
مجوز  با  هکتار  هزار   85 بر  بالغ  وسعتی  در 
میراث  پژوهشگاه  باستان شناسی  پژوهشکده 

نقشه  می تواند  تاکنون  گذشته  از  شده  انجام 
ارائه  جامع و یکپارچه باستان شناسی از منطقه 
مرودشت  دشت  تاریخی  شناخت  در  که  دهد 

نقش مهمی دارد.
می توان  نقشه  این  وجود  با  کرد:  بیان  فدایی، 
مدیریت بهتری بر روی حفاظت از محوطه های 
و  زیرساختی  طرح های  اجرای  ویژه  به  تاریخی 

توسعه ای در منطقه انجام داد.
وحید بارانی، سرپرست بررسی تهیه نقشه باستان 
شناسی دشت مرودشت نیز در ادامه گفت: این 
بررسی که از تاریخ 25 تیرماه امسال شروع و تا 
پایان شهریور ماه ادامه داشت که در این راستا 
مختلف  نقاط  در  تاریخی  محوطه  و  اثر   2۶۰
شهرستان مرودشت کشف شد.وی با بیان اینکه 
کوه  غربی  دامنه  بیشتر  فصل  این  بررسی های 
حسین، کوه میان قلعه، استخر، کوه ایوب، کوه 
بر  را در  رامجرد  و  ابرج  آباد و دشت های  مجد 
در  بررسی  از  فصل  این  در  افزود:  است،  گرفته 
دامنه کوه ها آثاری از استودان ها و گورستان هایی 
به  مربوط  معاصر  دوران  تا  صفویه  دوران  از 

کوچ نشینان و عشایر منطقه شناسایی شد.

یا از طریق پیام  رسان وات ساپ به 
اطالعات   ۰91۷۷825۰91 شماره 

الزم را کسب کنند.
برگزاری  زمان  درباره  مسوول  این 

تولیدی  محصول  موقع  به  برداشت 
و حمل به مکان مطمئن اقدام شود.

و  بحران  مدیریت  اداره  رئیس 
کشاورزی  بخش  مخاطرات  کاهش 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
مقابله  برای  کرد:  بیان  فارس 
اقدامات  سرمازدگی  خسارت  با 
رعایت  جمله  از  دیگری  پیشگیرانه 
کاشت  و  باغ  احداث  مناسب  مکان 
تاریخ  رعایت  زراعی،  محصوالت 
عملیات  انجام  موقع،  به  و  مناسب 
زراعی و باغی شامل کاشت، داشت 
از  و  گردد  توجه  مورد  برداشت  و 
در  خصوصا  تاخیری  کشت های 
جدا  تاخیر  با  برداشت  و  زراعت 
خودداری شود.وی به اهمیت توجه 
صندوق  ظرفیت  به  برداران  بهره 
و  اشاره  کشاورزی  بیمه محصوالت 
محصوالت  کردن  بیمه  کرد:  تاکید 
ریسک  کاهش  بر  عالوه  کشاورزی 
باعث  کنندگان،  تولید  برای 

تکمیل  با  کرد:  تصریح  کالس ها، 
تأیید  و  متقاضیان  تعداد  شدن 
و  شود  می  شروع  ها  کالس  مربی، 
در صورتی که افراد متقاضی ثبت نام 
کننده بیشتر از سقف کالسها باشد، 

در نوبت دوره بعد قرار می گیرند.
ای  حرفه  فنی  و  مرکز  رئیس 
ها  کالس  اینکه  بیان  با  الرستان، 
مجازی  باز،  فضای  مرکز،  درون 
خاطر  شود،  می  برگزار  میدانی  و 
 ۷۰ معمول  طور  به  کرد:  نشان 
درصد کالس های فنی و حرفه ای 

به شکل عملی برگزار می شود.

حمایت های دولت در مواقع بحرانی 
می شود و بدین ترتیب این عزیزان 
به  بازتوانی  و  بازسازی  با  می توانند 
ادامه  تولید  چرخه  در  خود  حیات 
نقشه  کرد:  بیان  محمودی  دهند. 
کاهش  دستورالعمل  و  خطر  سند 
کشاورزی  بخش  مخاطرات  تمامی 
از جمله سرمازدگی در حال تدوین 
بروز  از  پیشگیری  برای  که  است 
خسارت به زیر بخش های کشاورزی 
استراتژیک  اهداف  و  اولویت  از 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 

فارس است.

میزان  بررسی  برای  معیار  عنوان  به  نیز  زمین 
اختصاص  کلزا  کشت  به  دستگاه  بخشی  اثر 

یافت.
از مزایای کشت در پشته های عریض، کاهش 
کشاورزی،  های  نهاده  کاهش  بذر،  مصرف 
ماشین  تردد  کاهش  و  آب  از  بهینه  استفاده 
در  که  است  مزرعه  سطح  در  کشاوری  آالت 
کشت  دستگاه  از  توان  می  آینده  های  سال 
ورزی  خاک  عملیات  حذف  برای  مستقیم 

استفاده کرد.

فرهنگیان  و  کارکنان  مجازی  دارت  مسابقات 
مناسبت  به  فارس،  استان  پرورش  و  آموزش 
کل  اداره  همکاری  با  و  بدنی  تربیت  هفته 

آموزش و پرورش برگزار گردید.
فرهنگیان  از  نفر   55 با حضور  ها  رقابت  این 
سراسر استان برگزار شد؛ که در بخش بانوان 
حضور  نفر   15 آقایان  بخش  در  و  نفر   4۰

داشتند. نفرات برتر به شرح زیر است:
در بخش بانوان

مقام اول: سارا محسنی از ناحیه 1 شیراز
پرورش  و  آموزش  از  نکیسا  دوم: سمیه  مقام 

الرستان
ناحیه  از  الماسی  فاطمه  مشترک:  سوم  مقام 
4 شیراز و ساره اسدالهی از آموزش و پرورش 

آباده

به صورت جدی فعالیت خود را شروع کند.
استان  بازرگانی  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو 
محدودیت های  به دلیل  اینکه  بیان  با  فارس، 
موجود در جامعه فعالیت بانوان چنان که باید 
زنان  کانون  تشکیل  افزود:  نمی شود،  دیده 
در  به ویژه  بانوان  دیده شدن  بهتر  به  بازرگان 
همچنین  وی  کرد.  کمک  کسب وکار  زمینه 
اجتماعی  و  فرهنگی  موانع  واقع  در  گفت: 
همواره بر سر فعالیت زنان وجود داشته است 
زنان  گذشته  سال   1۰ در  دلیل  همین  به  و 
عضو اتاق بازرگانی به این فکر افتادند با ایجاد 
فعالیت های  بتوانند  اتاق  پرچم  زیر  تشکل 
تقویت  برای  را  زمینه  و  ساماندهی  را  خود 
کنند. فراهم  اقتصاد  عرصه  در  زنان  حضور 

زنان  همایش  بزرگترین  برگزاری  از  راهدار، 
و  داد  خبر  گذشته  سال   سه  در  اثرگذار 
زنان  تمامی  همایش  این  در  کرد:  اضافه 
تأثیر  بسیار  و  داشتند  اقتصادی حضور  فعال 
داشت  بانوان  این  کار  تقویت  در  نیز  بسزایی 
اما به دلیل شرایط به وجودآمده در اسفند ماه 
98 این همایش لغو شد. وی یکی از تأثیرات 
تشکیل کانون زنان بازرگان را اصالح قوانین 
و  کرد  عنوان  نمایندگان  از  برخی  توسط 
فعالیت  هیاهو  از  به دور  داریم  سعی  گفت: 
در  و  کنیم  هدایت  را  بانوان  دقیق  و  مؤثر 
راهدار  باشیم.  داشته  مؤثری  نقش  جامعه 
عرصه های  در  زنان  موفق  به حضور  اشاره  با 
در  زنان  حضور  امروز  گفت:  جامعه  مختلف 
عرصه های مختلف یک واقعیت اجتناب ناگزیر 
مختلف  عرصه های  در  موفقیت  برای  و  است 
درک  و  ببینیم  را  زنان  حضور  واقعیت  باید 
و  استعداد  از  می توان  نگاه  این  با  و  کنیم 

توانمندی های آنها استفاده کرد.
زنان  کانون  ایجاد  زمان  از  داد:  ادامه  وی 
به رسمیت شناختن آن تالش های  بازرگان و 
فراوانی انجام شد و این راه پله پله طی شد 
تا امروز که حضور زنان بازرگان را در هیئت 
هستیم  شاهد  بازرگانی  اتاق های  رئیسه 
کرسی های  در  زنان  سهم  هنوز  اگرچه  و 
تالش  اما  است  اندک  بازرگانی  اتاق های 
می کنیم رشد این سهم و برابری حقوق زنان 

را در جامعه افزایش دهیم.

برادران  ویژه  فقط  نخست  گام  در 
خواهد بود، افزود: افراد عالقمند به 
شرکت در این کالس ها می توانند 
 5224988۰ ثابت  تلفن  شماره  با 

مدیریت بحران استانداری و وزارت 
جهاد کشاورزی ارسال شده و بهره 
را تحت  بردارانی که محصول خود 
پوشش بیمه قرار داده اند می توانند 
از  خود  بیمه  حق  دریافت  برای 
و  کنند  اقدام  بیمه  صندوق  طریق 
بردارانی  بهره  سایر  برای  همچنین 
نکرده اند  بیمه  را  که محصول خود 
اعتبار  تامین  و  به محض تخصیص 
بر اساس دستور العمل ابالغی اقدام 
کرد:  تصریح  شد.محمودی،  خواهد 
به  اخیر  سنوات  در  سرمازدگی 
عنوان اصلی ترین عامل خسارت به 
محسوب  کشاورزی  بخش های  زیر 
بهره  دارد  ضرورت  و  می شود 
از  اضطرای  اقدامات  عزیز،  برداران 
توقف  خاک،  رطوبت  حفظ  جمله: 
پایان  در  ازته  کود های  از  استفاده 
فصل، استفاده از کود های کلسیم و 
پتاسیم بر اساس دستور العمل های 
در  تسریع  نهایتاً  و  شده  اعالم 

به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری 
صداوسیما، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی 
گراش، گفت: کارگاه آموزشی یک روزه کشت 
حضور  با  کاری  پشته  و  جوی  روش  به  کلزا 
های  شهرستان  مکانیزاسیون  کارشناسان 
شهر  در  مهر  و  المرد  خنج،  گراش،  الرستان، 

گراش برگزار شد.
مرادی، افزود: در این کارگاه پس از آشنا شدن 
نحوه  و  مستقیم  کشت  دستگاه  با  کارشناسان 
هکتار  یک  بذر،  و  کود  پاشش  میزان  تنظیم 

بانوی الرستانی، در اولین دوره مسابقات دارت 
مجازی کارکنان و فرهنگیان آموزش و پرورش 

استان فارس به مقام نائب قهرمانی رسید.
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
دوره  اولین  فارس،  دارت  کمیته  عمومی 

استان  بازرگانی  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو 
تشکیل  مهم  رویکردهای  از  گفت:  فارس، 
کانون زنان بازرگان جلوگیری از سوءاستفاده 
و تقلب کارت های بازرگانی به نام بانوان بود .

به  اشاره  با  تسنیم،  خبرنگار  با  راهدار  یلدا 
تشکیل کانون زنان بازرگان و اهداف تشکیل 
دهه  یک  از  بیش  داشت:  اظهار  کانون،  این 
اصلی  دلیل  و  کانون می گذرد  این  از تشکیل 
آن سامان بخشیدن به فعالیت بانوان بازرگان 
جامعه  از  قشر  این  که  طوری  به   است  بوده 
ولی  بودند  بازرگانی  اتاق های  عضو  سال ها 

سهمی در تصمیم  گیری ها نداشتند.
کانون  فعالیت  که  سال  هایی  در  گفت:  وی 
تأثیر  به  بی توجهی  به دلیل  شد  شروع  زنان 
نبودن زمینه حضور  فراهم  اقتصاد و  زنان در 
تشکل  این  اقتصادی  فعالیت های  در  آنان 

شکل گرفت.
زنان  کانون  تشکیل  از  هدف  افزود:  راهدار 
در  کارآفرین  و  بازرگان  زنان  توانمندسازی 
در  شعب  ایجاد  با  کانون  این  که  بود  کشور 
بازرگانی استان ها گسترده تر شده و  اتاق های 

فعالیت های خود را وسیع تر کرده است.
با  فارس،  استان  بازرگان  زنان  کانون  رئیس 
بیان اینکه کنار این شناسایی و توانمندسازی، 
ساماندهی فعالیت های زنان عضو اتاق و دارای 
است،  گرفته  قرار  مدنظر  هم  بازرگانی  کارت 
تشکیل  مهم  رویکردهای  از  کرد:  تصریح 
بود که  بازرگان سوءاستفاده هایی  زنان  کانون 
از کارت بانوان می شد به طوری که این موضوع 
بانوان  نام  به  بازرگانی  کارت های  تقلب  کنار 
کانون  امر  این  از  جلوگیری  برای  شد  سبب 
ادامه داد: این  بازرگان تشکیل شود.وی  زنان 
سوءاستفاده  ها ناشی از عدم آگاهی و آموزش 
تعداد  آن  بر  عالوه  بود  کارت  دارای  افراد 
اما  بودند  اقتصادی  فعال  بانوان  از  محدودی 
هیچ برنامه منسجمی برای آنها وجود نداشت 
می دادند. ادامه  خود  کار  به  محدود  بسیار  و 

راهدار با ابراز اینکه طیف زیادی از زنان فعال 
بازرگانی  اتاق  با  که  دارند  وجود  اقتصادی 
اینکه  به  توجه  با  کرد:  اضافه  ندارند،  آشنایی 
دانشگاهی،  التحصیالن  فارغ  درصد   ۶5 زنان 
5۰ درصد جمعیت کشور و بیش از 9۰ درصد 
اختصاص  خود  به  را  ثبت شده  شرکت های 
داده اند و بر اساس این آمار باید سهم مؤثر و 
مفیدی در اقتصاد کشور می داشتند، اما بانوان 
دارند  مدیریتی  نقش  درصد   1۰ از  کمتر  ما 
که نشان دهنده این است که تشکیالتی برای 
ساماندهی این ظرفیت مهم و مؤثر نیاز است.

وی با اظهار اینکه برخی از قوانین و مقررات 
در فضای کسب  وکار برای بانوان مزاحم است، 
تشکیل  به  منجر  فوق  موارد  کرد:  تصریح 
استان  و  شد  بازرگانی  اتاق  در  زنان  کانون 
فارس دومین استان در کشور بود که توانست 

فرهنگی و گردشگری انجام شد.
نقشه  اطالعات  تکمیل  اینکه  بیان  با  وی 
آغاز  از ۷۰ سال گذشته  باستان شناسی منطقه 
شد، گفت: در طول سال ها بررسی، محوطه های 
فراوانی مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته اما 
تکمیل این بررسی ها و بازنگری از سال 9۶ و در 
قالب 3 فصل آغاز شد که اکنون فصل سوم به 

اتمام رسیده است.
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید با بیان 
است،  شده  انجام  منطقه  مستندنگاری  اینکه 
بررسی های  و  اطالعات  کلیه  پیاده سازی  افزود: 

فنی وحرفه ای الرستان، دوره »پرورش زنبور عسل« برگزار می کند

خسارت 23۶ میلیارد تومانی به محصوالت کشاورزی فارس بر اثر سرمازدگی

نائب قهرمانی بانوی الرستانیبرپایی کارگاه آموزشی کشت کلزا در جنوب فارس
 در مسابقات دارت مجازی فرهنگیان فارس

سوءاستفاده و تقلب کارت های بازرگانی به نام بانوان
زنان کارآفرین، سهم بیشتری در اقتصاد داشته باشند

کشف 260 اثر و محوطه تاریخی در نقاط مختلف شهرستان مرودشت

کشف 154 کیلوگرم 
تریاک در الرستان

فرمانده انتظامي استان از کشف 154 کیلو و 
5۰۰ گرم تریاک در شهرستان الرستان خبر 

داد.
به گزارش میالد الرستان، سردار  رهام بخش 
حبیبي  در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبري 
انتظامي الرستان  کارکنان  کرد:  بیان  پلیس، 
در معیت ماموران یگان تکاوري، طرح مقابله 
مواصالتي  محورهاي  در  مخدر  مواد  ورود  با 

این شهرستان را اجرا کردند.
کنترل  حین  انتظامي  ماموران  گفت:  وي 
خاکي   محورهاي  در  عبوري  خودروهاي 
بندرعباس-الرستان  به یک سواري پژو 4۰5 
و 2 نفر کولبر که در اطراف آن خودرو بودند 
مشکوک و موضوع را به صورت ویژه در دستور 

کار قرار دادند.
نشان  خاطر  فارس،  استان  انتظامي  فرمانده 
و  فني  اقدامات  با  انتظامي  ماموران  کرد: 
تخصصي موفق شدند، خودرو 4۰5 که در آن 
نفر   2 و  انتقال  انتظامي  مقر  به  را  بود  محل 
دستگیر  نیز  را  بود  اطراف  آن  در  که  کولبر 

کنند.
این مقام انتظامي با بیان اینکه راننده سواري 
متواري  منطقه  بودن  کوهستاني  به  توجه  با 
شد، گفت: در بازرسي از خودرو، 9۷ کیلو و 
5۰۰ گرم و در بازرسي از کوله پشتي آن 2 

کولبر نیز 5۷ کیلو تریاک کشف شد.
این  در  اینکه  به  اشاره  با  حبیبي،  سردار  
و 5۰۰ گرم  کیلو  ماموریت در مجموع 154 
در  داشت:  عنوان   است،  شده  کشف  تریاک 
از  پس  و  دستگیر  قاچاقچي   2 این خصوص 

سیر مراحل قانوني روانه زندان شدند.
***

کشف 1۰3 راس 
گوسفند قاچاق در الرستان

فرمانده انتظامی الرستان از کشف 1۰3 راس 
 1۰۰ و  میلیارد   3 ارزش  به  قاچاق  گوسفند 

میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
باشگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
امجدی  داود  سرهنگ  جوان،  خبرنگاران 
با  آگاهی الرستان  پلیس  مأموران  کرد:  بیان 
اقدامات فنی و تخصصی از دپو احشام قاچاق 
این  محله های  از  یکی  در  دانی  گله  یک  در 
شهرستان مطلع و موضوع را به صورت ویژه 
قرار دادند. ماموران پس  در دستور کار خود 
از هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و 
در بازرسی از آن مکان موفق شدند 1۰3 راس 

گوسفند قاچاق را کشف کنند.
در  اینکه  بیان  با  الرستان  انتظامی  فرمانده 
انتقال احشام  این خصوص یک نفر که قصد 
را به کشور های حاشیه خلیج فارس را داشت 
احشام  ریالی  ارزش  افزود:  شد،  دستگیر 
و  میلیارد   3 کارشناسان،  نظر  برابر  مکشوفه 

1۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

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

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

 99/۰4/1۰  -1399۶۰311235۰۰۰3۰4 شماره  راي  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي 
خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گراش  ملک  ثبت 
آدینه درویشي  فرزند حسین با والیت قهري کرمعلي درویشي  
نیم  و  یک  در  گراش  از  صادره   ۶5۶۰145۷۰۰ ملي  بشماره 
 ۷2/2۰ مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
مترمربع پالک فرعي 12818 از اصلي1۰82۷ مفروز و مجزي 
5بخش  درقطعه  واقع  اصلي  از1۰82۷   8۶3 پالک  از  شده 
18فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از مالک رسمي 
محمدعلي شباني محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
به مدت  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند مي  داشته 
دو ماه اعتراض خود را به 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 
مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  ضمنا  شد.  خواهد  صادر 

متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰۷/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰۷/3۰

وامالک  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   - درازي  رحیمي  هدایت اله 
گراش            م/الف/48۰

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

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

 99/۰4/1۰  -1399۶۰311235۰۰۰3۰2 شماره  راي  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي 
خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گراش  ملک  ثبت 
فاطمه درویشي  فرزند حسین با والیت قهري کرمعلي درویشي  
بشماره ملي ۶5۶۰۰۶51۶2 صادره از گراش در یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۷2/2۰ مترمربع 
از  از اصلي1۰82۷ مفروز و مجزي شده  پالک فرعي 12818 
18فارس  5بخش  درقطعه  واقع  اصلي  از1۰82۷   8۶3 پالک 
رسمي  مالک  از  مع الواسطه  خریداري  گراش  شهرستان 
محمدعلي شباني محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
به مدت  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند مي  داشته 
دو ماه اعتراض خود را به 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 
مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  ضمنا  شد.  خواهد  صادر 

متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰۷/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰۷/3۰

وامالک  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   - درازي  رحیمي  هدایت اله 
گراش              م/الف/481

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

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

 99/۰4/1۰  -1399۶۰311235۰۰۰3۰1 شماره  راي  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي  فاقد سند  ساختمانهاي 
خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گراش  ملک  ثبت 
آب ناز اقبال  فرزند محمد بشماره ملي 25119۷۷51۶ صادره 
از الرستان در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
از   12818 فرعي  پالک  مترمربع   ۷2/2۰ مساحت  به  خانه 
از پالک 8۶3 از1۰82۷  اصلي1۰82۷ مفروز و مجزي شده 
گراش  شهرستان  18فارس  5بخش  درقطعه  واقع  اصلي 
خریداري مع الواسطه از مالک رسمي محمدعلي شباني محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به 
اعتراض  ماه  دو  به مدت  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
مدت  انقضاي  صورت  در  است  نمایند.بدیهي  تقدیم  قضایي 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰۷/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰۷/3۰

وامالک  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   - درازي  رحیمي  هدایت اله 
گراش             م/الف/482

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

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

 99/۰5/28  -1399۶۰311235۰۰۰449 شماره  راي  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي  فاقد سند  ساختمانهاي 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گراش  ملک  ثبت 
ملي  بشماره  حسین   محمد  فرزند  محسني  عبدالمحسن 
باب  یک  ششدانگ  در  گراش  از  صادره   ۶5۶9829823
 12823 فرعي  پالک  مترمربع   491/5۰ مساحت  به  خانه 
فرعي   8۰۷ پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي1۰82۷  از 
شهرستان  18فارس  5بخش  درقطعه  واقع  اصلي  از1۰82۷ 
فرزانه   حیدر  رسمي  مالک  از  مع الواسطه  خریداري  گراش 
مراتب در دو  اطالع عموم  به منظور  است.لذا  محرز گردیده 
نوبت به فاصله 15 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 دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
مدت  انقضاي  صورت  در  است  نمایند.بدیهي  تقدیم  قضایي 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰۷/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰۷/3۰

وامالک  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   - درازي  رحیمي  هدایت اله 
گراش             م/الف/483

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

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

 99/۰5/28  -1399۶۰311235۰۰۰448 شماره  راي  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي  فاقد سند  ساختمانهاي 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گراش  ملک  ثبت 
ملي  بشماره  حسین   محمد  فرزند  محسني  عبدالمحسن 
باب  یک  ششدانگ  در  گراش  از  صادره   ۶5۶9829823
 12822 فرعي  پالک  مترمربع   3۷3/15 مساحت  به  خانه 
فرعي   8۰۷ پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي1۰82۷  از 
شهرستان  18فارس  5بخش  درقطعه  واقع  اصلي  از1۰82۷ 
فرزانه   حیدر  رسمي  مالک  از  مع الواسطه  خریداري  گراش 
مراتب در دو  اطالع عموم  به منظور  است.لذا  محرز گردیده 
نوبت به فاصله 15 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 دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
مدت  انقضاي  صورت  در  است  نمایند.بدیهي  تقدیم  قضایي 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰۷/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰۷/3۰

وامالک  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   - درازي  رحیمي  هدایت اله 
گراش             م/الف/484
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ارسال طرح مسیرهای »دوچرخه سواری« شهر الر به »شورای ترافیک«

 آیا وعده چندساله مدیران شهری محقق می شود؟

شهردار الر با بیان اینکه نخستین گاِم گذار از شهر 
»خودرو محور« به شهر »انسان مدار« را رقم زدیم، 
گفت: خیابان های شهر جدید الر، ظرفیت خوبی 

برای ایجاد مسیرهای دوچرخه دارند.
به گزارش میالد الرستان، نخستین نشست رسانه ای 
شورای اسالمی و شهرداری الر با رسانه ها، در تیرماه، 
با حواشی خود برگزار شد؛ یکی از وعده های اصلی این 
جلسه، که از سوی مسئوالن با اصحاب رسانه مطرح 
گردید، حرکت به سوی شهر انسان  مدار و پیش بینی 
اقدامات  با  که  ای  وعده   بود،  دوچرخه  مسیرهای 
پیشین شهرداری در خصوص تعریض خیابان معلم 
امکان  و مواضع رسمی اعضای شورا مبنی بر عدم 
پیاده مداری در آب و هوای گرم  و  دوچرخه سواری 

الر، در تعارض بود.
با آن همه اکنون خبرهایی مبنی بر قصد شهرداری 
الر، برای ایجاد مسیر دوچرخه به گوش می رسد. باید 
دید اجرای چنین وعده  ای با وجود مواضع قبلی این 
مجموعه و در مهلت اندک باقی مانده از عمر شورا، 

چه میزان قابل انتظار خواهد بود.
به این بهانه و به منظور پیگیری تحقق وعده ایجاد 
نژاد  قنبر  »محمدرضا  سراغ  به  مسیرهایی،  چنین 
شهردار الر«، »سیدمهدی میرپور، رئیس کمیسیون 
عمران شورای اسالمی شهر الر و ریاست وقت شورا« 
که چنین وعده ای را طرح نمود و »امین منتظری 
رفتیم.  نقل شهرداری الر«  و  رئیس سازمان حمل 
میالد  رسانه  دو  خبرنگاران  سوی  از  گفتگوها،  این 
و آفتاب الرستان و با رعایت فاصله اجتماعی انجام 

گرفته است.
***

محمدرضا قنبرنژاد، شهردار الر:
به  از شهر »خودرو محور«  گذار  گام  نخستین 
شهر »انسان مدار« را امروز رقم زدیم/ خیابان 
های شهر جدید الر، ظرفیت خوبی برای ایجاد 
از همه ظرفیت ها  دارند/  مسیرهای دوچرخه 
نقد  برای  شنوایی  گوش  و  کنیم  می  استفاده 

دلسوزان داریم
مسیر  ایجاد  بر  مبنی  خبرهایی  -مدتی  است 
دوچرخه در شهر الر به گوش می رسد، به عنوان 

شهردار الر، این خبر را تایید می کنید؟
با نام و یاد خدا و ضمن عرض سالم به شهروندان 
الر و به  ویژه مخاطبان رسانه های میالد الرستان و 
ایجاد  باید عرض کنم که  ابتدا  آفتاب الرستان؛ در 
و توسعه مسیرهای دوچرخه سواری، امروزه به دلیل 
مزایای بسیاری که برای کاهش آلودگی هوا، کاهش 
تراکم ترافیک سواره و سالمتی روان شهروندان دارد، 
در  است.  توجه  مورد  جهان  شهرهای  تمامی  در 
بررسی های انجام شده ارتباط میان طراحی شهری 
و چاقی، از سوی پژوهشگران شهری مورد تایید قرار 
گرفته است و یکی از نمودهای طراحی هر شهر که 
بر این مسئله اثرگذار است، قابلیت شهر برای توسعه  

مسیرهای دوچرخه است.
به باور من وقت آن رسیده که نخستین گام گذار از 
انسان مدار را رقم زنیم؛  شهر خودرو محور به شهر 
ما  که  کنم  باید عرض  و  دارد  این خبر صحت  لذا 
مسیر  طرح  اجرای  و  تهیه  برای  را  خوبی  گام های 
دوچرخه سواری برداشته ایم و با هماهنگی همکارانم 
در سازمان حمل و نقل شهرداری و طی بازدیدهای 
مکرر و منظم به عمل آمده، نسبت به تعیین مسیر 
قرارداد  عقد  و  کیلومتر  به طول 9  دوچرخه سواری 

جهت طراحی اقدام کرده ایم.
-تهیه این طرح در چه مرحله ای است و چرا 
در آخرین جلسه ای که با اصحاب رسانه برگزار 
شد، شما از اجرای چنین مسیری حرفی به میان 

نیاوردید؟!
موانع  مشاهده   و  سال ها  این  در  مدیریت  تجربه  
را  خبرهای خوش  که  داده  نشان  اجرائی،  و  اداری 
در موقع مقتضی می باید به عرض مردم عزیزمان 
برسانیم. امروز و پس از تهیه طرح و ارسال آن به 
شورای ترافیک شهرستان جهت تصویب، می توانیم 
این مژدگانی را به شهروندان بدهیم؛ اگرچه تصویب 
طرح در شورای ترافیک همچنان باقی مانده است که 
امیدواریم با همکارای عزیزان در فرمانداری الر، هرچه 

سریع تر این طرح را به تصویب و اجرا برسانیم.
به  نسبت  گذشته  های  سال  در  شهرها،  -دیگر 
از  اند،  کرده  اقدام  دوچرخه  مسیرهای  ایجاد 

نظر شما، الر از این قافله عقب نمانده است؟
این حرف تا حدودی صحیح است؛ با آنهمه این نکته 
را نباید از نظر دور نگاه داشت که جایگاه الر و وضعیت 
ویژه آن، هزینه ارائه خدمات مرتبط با شهرداری را 
دوچندان می کند. ما عمال دو شهر را خدمت رسانی 
می کنیم. اگر باال بودن هزینه های خدمت رسانی در 
دیگر شهرها را صرفا از سیاست های غلطی که منجر 
به پراکنده رویی شهری شده است )که البته نمی توان 
دانست(  شهرداری ها  خواست  از  ناشی  تنها  را  آن 
بدانیم، این پراکنده رویی در شهر الر، ناگزیر بوده است 
و عالوه بر سیاست های غلط گفته شده، وقوع زلزله، 
محدوده خدماتی گسترده ای را فراروی شهرداری قرار 
داده است و در سال های گذشته، بخش عظیمی از 
زیربنایی  و  امور خدماتی  تالش شهرداری مصروف 
شده است. لذا اگرچه با کمی تاخیر و آرام تر از دیگر 
دوستدار  شهر  سوی  به  گام  نخستین  اما  شهرها، 
دوچرخه را به شکل اصولی و اساسی برداشته ایم و 
یقین دارم کارشناسان ما در سازمان حمل و نقل، 
با جدیت و وسواس کافی، نسبت به انتخاب و ایجاد 
مسیر دوچرخه دقت خواهند کرد. این طرح نتیجه ماه 

ها تالش بی هیاهوی کارشناسان ماست.
ایراد  و  اشکال  بدون  را  طرح  این  شما  -پس 
می دانید و به کار کارشناسانتان اطمینان کامل 

دارید؟
گمان می کنم این حرف شما برداشت چندان دقیقی 
از حرف های من نبود؛ اینجانب باور دارم کارشناسان 
ما، بیشترین تالش را برای حصول به بهترین نتیجه 
می کنند. لذا حرف من به معنای اطمینان از بی نقص 
بودن طرح نبود؛ اطمینانی بود که از تالش همکارانم 

داشتم.
شهر  در  چقدر  شما  خود  که  بگویید  -برایمان 
پیاده روی می کنید و از دوچرخه استفاده می کنید؟

که  سال هاست  ها  فعالیت  این  انجام  از  متاسفانه 

بازمانده ام، با آنهمه اعتقاد دارم اگر برنامه کاری من 
را ببینید تا حدودی به بنده حق بدهید!

-در آخر، ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار 
خبرنگاران قرار دادید، اگر حرفی با خوانندگان 

دارید، بیان کنید.
مطابق  الر،  شهر  در  دوچرخه  مسیر  ایجاد  اول  فاز 
سهم  افزایش  هدف  با  و  کرونا  دوران  اقتضائات  با 
سطح  از  دوچرخه(  و  )پیاده  فعال  جابجایی های 
خیابان های شهری انجام شد. بدیهی است در فازهای 
بعدی، توسعه مسیرهای تفریحی را نیز در نظر داریم. 
فضایی که امکان عبور ایمن دوچرخه سواران را در 
مسیرهای اطراف شهر فراهم آورد. این مسئله نیازمند 
میان  سویه  دو  تعامل  و  شهروندان  مدارای  و  صبر 

شهروندان و شهرداری است.
مسیر،  ایجاد  بر  عالوه  آنکه  دیگر  نکته 
دوچرخه  خرید  برای  نیز  تصمیماتی 
برای استفاده  امکاناتی  ایجاد  همگانی و 
امر  این  داریم.  مسیرها  این  از  همگان 
عدالت فضایی را در شهر محقق خواهد 

ساخت.
برای  و  این مسیر  ایجاد  در طول مدت 
با  را  جلساتی  بعدی،  فازهای  توسعه 
گروه های دوچرخه سواری برگزار خواهیم 
نقد  شنیدن  برای  شنوایی  گوش  کرد؛ 
دلسوزان داریم و از شما اصحاب و اهالی 
جهت  در  که  تالش هایی  برای  رسانه، 
انجام  به  شهروندان  به  اطالع رسانی 

می رسانید، سپاسگزاریم.
***

عمران  کمیسیون  رئیس  میرپور،  سیدمهدی 
شورای اسالمی شهر الر:

عنوان  به  دوچرخه سواری  برای  می خواهیم 
های  گزینه  از  یکی  و  جابجایی  شیوه  یک 
که  وعده ای  شویم/  قائل  رسمیت  شد،  و  آمد 
به مردم  به عنوان رئیس شورا  در سال گذشته 
دادم را فراموش نکرده ام، امروز زمان تحقق 
برای  دوچرخه،  مسیر  طرح  است/  وعده  این 
ارسال  شهرستان  ترافیک  شورای  به  تصویب 
و  تفریحی  دوچرخه  مسیر  ایجاد  است/  شده 
ورزشی، در پارک شهر، می تواند به عنوان فاز 

بعدی اجرای مسیر دوچرخه مطرح شود
با اصحاب  -جناب میرپور، در نشست قبل شما 
به  سخن  دوچرخه  مسیرهای  ایجاد  از  رسانه، 
میان آوردید. شنیدن چنین خبری از شورایی 
که در نخستین سال فعالیت خود، بر خالف نظر 
مهندسین شهرساز، بخش سواره خیابان معلم را 
تعریض کرد، برای مردم و متخصصان چندان 
مبنی  خبرهایی  روزها،  این  نشد!  تلقی  جدی 
بر ایجاد مسیرهای دوچرخه به گوش می رسد؛ 
برای ما و خوانندگان توضیح دهید ایجاد این 

مسیر، چگونه صورت خواهد گرفت.
و  الرستان  میالد  عزیز  خوانندگان  به  سالم  ضمن 
آفتاب الرستان، باید اعتراف کنم که انتظار طرح این 
مسئله را از این زاویه نداشتم، حقیقت آن است که 
دیدگاه شورا در آن زمان، بر تعریض معابر و خیابان 
کشی بود و امروزه نیز، همچنان برخی از اعضا چنین 
دیدگاه هایی دارند. اما در سال سوم شورا، ایجاد این 
خوشبختانه،  دادم؛  قرار  کار  دستور  در  را  مسیرها 
شهردار نیز در این قضیه پیش قدم شدند و نسبت به 
تعیین مسیر و عقد قرارداد اقدام شد. امروز، خوشحالم 
که در جهت عمل به وعده داده شده تالش کرده ام و 

وعده ای که به مردم دادم را فراموش نکردم.
شهر  از  بخش  کدام  در  دوچرخه  -مسیرهای 
و چگونه ایجاد خواهند شد؟ این مسیر آیا در 
خیابان های پیرامون شهر و برای مقاصد تفریحی 

ایجاد شده است؟
حقیقت آن است که در این مرحله، از فرصت پیش 
آمده بواسطه کرونا، برای توسعه مسیرهای دوچرخه 
در خیابان های شهری، استفاده کردیم و می خواهیم 

برای دوچرخه سواری به عنوان یک شیوه جابجایی و 
یکی از گزینه های آمد و شد رسمیت قائل شویم.

آمده  پدید  قانونی  فرصت  از  که  بود  آن  بر  اعتقاد 
درون  مسیرهای  ایجاد  به  نسبت  کرونا،  بواسطه 
شهری اقدام کنیم و با اجرای موفق این مسیر، نظرات 
نسبت به ایجاد مسیرهای دوچرخه با مشاهده میزان 
تغییرخواهد  مسیرها،  این  از  شهروندان  استقبال 
کرد. بنابراین در این مرحله، مسیرهای دوچرخه در 
خیابان های شهری و عمدتا با کاستن از بخش سواره 

خیابان ها اجرا خواهد شد.
این  از  استقبال  به  نسبت  عده ای  یعنی  -این 

مسیرها هم تردید داشتند؟
از  عده ای  باور  به  است.  مثبت  سوال  این  به  پاسخ 

و  محترم  نظراتشان  البته  که  در شورا  ما  همکاران 
قابل بحث است، ایجاد مسیرهای دوچرخه در شهری 
همچون الر که آب و هوایی گرم و خشک دارد، با 

موفقیت همراه نخواهد شد و ضرورتی هم ندارد.
که  باورند  این  بر  متخصصان شهرسازی  امروزه  اما 
داشته  نگاه  دور  نظر  از  نباید  شبانه،  حیات  بحث 
شود و امکان دوچرخه  سواری در ساعات شب، در 
بسیاری از ماه های سال، فراهم است. همانگونه که 
باید در جهت سرزندگی فضاهای شهری در ساعات 
شب تالش کنیم، بسترهای الزم برای این سرزندگی 
و شکل گیری فضاهای فعال را هم باید مد نظر قرار 
دهیم؛ یکی از این بسترها و ملزومات، ایجاد مسیرهای 

دوچرخه درون شهری است.
-شورا نماینده مردم است؛ به ما بگویید مردم 
مسیرهای  این  اجرای  و  ایجاد  در  سهمی  چه 

دوچرخه ایفا خواهند کرد.
حقیقت آن است که اجرای این طرح و در چارچوب 
قوانین موجود که مسیرهایی درون شهری است، با 
ریسک باالیی روبروست. انتخاب این مسیرها نیازمند 
آگاهی از حجم ترافیک مسیرهای گوناگون شهر و 
نقش  است،  بوده  گوناگون  نقاط  در  تصادفات  آمار 
مسیر  با  صحیح  رفتار  مرحله،  این  در  شهروندان 
دوچرخه است و کمک به ایجاد فرهنگ صحیحی که 
حرکت ایمن در مسیرهای دوچرخه را تسهیل کند. 
برای نمونه اگر به شبکه های اجتماعی سری بزنید، 
در شیراز و برخی دیگر شهرها برخی سازمان های 
مردم نهاد و انجمن های دوچرخه سواری، در صفحات 
خود عالوه بر آموزش رفتارهای ترافیکی و فرهنگ 
دوچرخه سواری، از رانندگان متخلفی که در مسیر 
دوچرخه سواری توقف می کنند عکس تهیه کرده و 
اینگونه رفتارها را تقبیح می کنند. چنانکه می بینید 
مردم خود به عنوان تشویق  کننده رفتارهای صحیح 
و بازدارنده از رفتارهای غلط عمل می کنند. ما نیز 
در اینجا، پیش از اجرای مسیر دوچرخه، با برگزاری 
جلساتی با گروه های دوچرخه سواری، نظرات ایشان را 

اخذ خواهیم کرد.
از  مسیرهایی  چنین  اجرای  که  آنجا  از  آنهمه  با 
بنا  هزینه شهری محسوب می شود،  پروژه های کم 
داریم در مراحل بعد، توسعه مسیرهای تفریحی و 
ورزشی دوچرخه را در پیش بگیریم. نقش مردم در 
تعیین این مسیرها دوچندان خواهد بود. امروزه نیز 

پیشنهاداتی را دریافت کرده ایم.

برون  و  تفریحی  مسیرهای  ایجاد  برای  -پس 
این  از  قدری  هست،  برنامه هایی  هم   شهری 

برنامه ها بگویید.
تجربه مسیرهای دوچرخه سواری برون شهری، در 
دیگر شهرها و البته نظرات شهروندانی که با آنها دیدار 
داشته ایم، گزینه هایی را در ذهن ما شکل داده است. 
با آنهمه برگزاری یک نظرسنجی منسجم و اصولی 

الزمه تعیین نهایی این مسیرهاست.
مسیر  ایجاد  ما،  نظر  مد  گزینه های  از  یکی 
جنگلی  پارک  در  تفریحی-ورزشی  دوچرخه سواری 
نزدیکی  در  ایراهستان  بولوار  از  که  مسیری  است، 
از  و  پارک جنگلی  را در دل  راه خود  مسکن مهر، 
میانه مسیرهای سبز آغاز می کند و یک لوپ گردشی 

را شکل می دهد. با آنهمه چنان که گفتم، این گزینه ها 
تصویب  نیازمند  مردمی،  گروه های  تایید  بر  عالوه 
بر ضرورت  اعضا  دیگر  بودن  عقیده  و هم  در شورا 
موفق  اجرای  با  امیدواریم  است.  مسیرهایی  چنین 
استقبال  میزان  مشاهده  و  فعلی  پیشنهادی  مسیر 
شهروندان از این مسیرها، بتوانیم نظر تمامی اعضا 

را جلب نماییم.
برای  است  ممکن  که  دیگری  -سوال 
خوانندگان جالب باشد این است که خود شما 
چقدر در شهر پیاده روی می کنید و از دوچرخه 

استفاده می کنید؟
ایمن  مسیرهای  نبود  در  که  است  آن  حقیقت 
گذاشته ام.  کنار  مدتهاست  را  ورزش  این  دوچرخه، 
که  شهروندانی  دیدن  و  دوچرخه  مسیرهای  نبود 
همیشه در محورهای گوناگون شهر، مشغول دوچرخه 
سواری بودند موجب شد این نیاز شهروندان را از سال 
خوشبختانه  کنم.  دنبال  دغدغه  یک  به عنوان  اول 
امروز به ایجاد این مسیر و تحقق آن دغدغه، یک گام 

نزدیک تر شده ایم.
گذاشتید  خوانندگان  برای  که  وقتی  -از 
سپاسگزاریم، در آخر اگر سخنی با خوانندگان 

دارید، بفرمایید.
تمامی تالش من و همکارانم در مجموعه شهرداری 
و شورا، تامین رضایت شهروندان است. ممکن است 
میان اعضای گوناگون شورا، تفاوت هایی از نظر تامین 
این رضایت وجود داشته باشد. باور من از آغاز، لزوم 
حرکت از شهر خودرو محور به شهری انسانی بوده 
برداشته شده.  راه  این  امروز گام مهمی در  است و 
امیدوارم تا پیش از پایان عمر این شورا، اجرای کامل 

و بی نقص این مسیر را شاهد باشیم.
به  نقدی  اگر  حتی  می کنم  تقاضا  مردم  همه  از 
مجموعه شورا دارند، پای کار بیایند و دوچرخه سواری 
را به عنوان یک شیوه جابجایی به رسمیت بشناسند 
و عالوه بر رفتار صحیح ترافیکی، در صورت مشاهده 
رفتارهای غلط تذکرات الزم را بدهند. می دانیم در 
دوچرخه سواری  است  ممکن  و  هستیم  راه  آغاز 
هنوز به عنوان دغدغه در ذهن بسیاری از مسئولین 
شکل نگرفته باشد، پس تقاضا دارم با استفاده از این 
مسیرها، عالوه بر افزایش سالمتی خود، نشان دهیم 
که الر ظرفیت کسب عنوان شهر دوست دار دوچرخه 

را دارد.
دارم  تقاضا  نیز،  ترافیک  شورای  محترم  اعضای  از 

مسیر  پیشنهادی  طرح  چکش کاری  و  بررسی  با 
دوچرخه در اسرع وقت، مقدمات تصویب و اجرای 

آن را فراهم آورند.
صالحیت  واجد  و  مجوز دار  رسانه های  با  اینکه  از 
خدمتم  سال های  در  خوشحالم،  می کنم  گفتگو 
به عنوان عضوی از شورا و البته ریاست شورا، همواره 
رسمی  رسانه های  و  شورا  میان  سویه  دو  حمایتی 
وجود داشته است و این رابطه، عالوه بر آگاه ساختن 
ما از خواسته های شهروندان، زمینه آگاهی رسانی از 
کارهای انجام شده به شهروندان را نیز فراهم آورده 
است. بنابراین در آخر بر خود الزم می دانم از تالش 

شما و همکارانتان کمال تشکر را به عمل آورم.
***

امین منتظری؛ رئیس سازمان حمل و 
نقل شهرداری الر:

دوست دار  شهر  سوی  به  حرکت 
اصولی  اما  تاخیر،  با  را  دوچرخه 
را  فرصتی  کرونا  کرده ایم/  شروع 
شیوه های  سهم  در  بازاندیشی  برای 
فراهم  شهر  خیابان های  از  جابجایی، 

آورده است
به  الر،  شهردار  با  گفت وگو  از  -پس 
برای  شهرداری  عزم  می رسد  نظر 
شهرالر  در  دوچرخه  مسیرهای  ایجاد 
جزم شده است، اگر ممکن است برای 
را  مسیر  این  مشخصات  خوانندگان 

توضیح دهید.
امسال  تیرماه  در  دوچرخه،  مسیر  طراحی  قرارداد 
منعقد گردید، اگرچه پیش تر و در سنوات گذشته، 
این مسئله همواره به عنوان یک دغدغه در سازمان 
حمل و نقل و مجموعه شهرداری مطرح بود، با آنهمه 
موانعی بر سر راه ایجاد چنین مسیری وجود داشت 
قانونی  بسترهای  شکل گیری  و  کرونا  شیوع  با  که 
مبنی بر امکان ایجاد چنین مسیرهایی در خیابان های 
و  شمرد  غنیمت  را  فرصت  الر،  شهرداری  شهری، 
با همکاری شورا و نظر مساعد شهردار، این امر به 

واقعیت بدل شد.
برای  را  موانع  این  از  کمی  است  -ممکن 
مخاطبان بفرمایید؟ چه چیزی باعث شد توسعه 

مسیرهای دوچرخه به کرونا موکول شود؟
چنین  ایجاد  پی  در  همواره  ما  گفته ام،  چنانکه 
مسیرهایی بوده ایم و شهردار نیز، دیدگاه مثبتی در 
این راستا داشته اند، با آنهمه وجود اختالف  نظرهایی 
در خصوص میزان استقبال شهروندان و یا ضرورت 
باالی مدیریتی  ایجاد چنین مسیرهایی در سطوح 
باعث این تاخیر شد. ترجیح می دهم بجای پرداختن 
به چنین موضوعاتی، در موارد فنی اظهار نظر کنم 
و  وظایف  چارچوب  در  نیز،  شما  دارم  استدعا  و 

تخصص های من، سواالتی را مطرح نمایید.
-پس اجازه دهید از نکته ای که در صحبت های 
دهیم،  ادامه  را  مطرح شد گفت وگو  خودتان 
ارتباط میان همه گیری کرونا و ایجاد مسیرهای 
بستر  این  کرونا  چگونه  و  چیست؟  دوچرخه 
مسئله  این  است؟  آورده  فراهم  را  قانونی 
همانطور که برای ما، قطعا برای مخاطبان دیگر 

نیز جالب خواهد بود.
با شیوع کرونا، لزوم رعایت فاصله اجتماعی مطرح 
گردید و الزم شد که شهرها خود را برای مقابله با این 
مسئله آماده سازند، متخصصین شهرسازی و حمل 
و نقل در این دوران، نسبت به آماده سازی فضاهای 
عمومی برای چنین وضعیتی اقدام کردند؛ گسترش 
سهم عابران پیاده و دوچرخه  سواران از خیابان های 
شهری، یکی از شیوه های مناسب سازی اینگونه فضاها 
برای چنین وضعیتی است. به این ترتیب، شهروندانی 
که از خودروهای شخصی برخوردار نیستند مجبور 
بسته  فضای  در  مقصد،  به  رسیدن  برای  نیستند 

تاکسی و یا خودروهای حمل و نقل عمومی بمانند.
برای  را  فرصتی  کرونا  کنم،  بیان  اینگونه  بگذارید 

بازاندیشی در سهم شیوه های مختلف جابجایی، از 
خیابان های شهر فراهم آورد. اگر دیروز عمده سطح 
خیابان های شهر در اختیار خودروها بود، امروز سهم 
عابران پیاده و دوچرخه سواران، بیش از پیش خواهد 
شد. درک اهمیت این مسئله از سوی نهادهای ملی، 
صدور بخشنامه هایی را برای مناسب سازی فضاهای 
این  از  نیز  الر  شهرداری  و  گردید  موجب  شهری 
فرصت برای ایجاد مسیرهای دوچرخه درون شهری 

بهره جست.
به  نسبت  تاخیر  کمی  با  الر  رسد  می  نظر  -به 
از  آیا  است؛  نموده  اقدام  مسیرها  این  توسعه 

تجارب دیگر شهرها نیز بهره جسته اید؟
نقل  و  حمل  سازمان  در  همکارانمان  و  ما  تالش 
مسیرها  این  اصولی  توسعه  بر  الر،  شهرداری  و 
متمرکز بوده است. واقعیت امر آن است که تجربه 
شهرهای  بسیاری  در  دوچرخه  مسیرهای  ایجاد 
ایران از جمله شیراز و تهران را از نظر گذرانده ایم. 
در طرح تهیه شده برای شهر الر نیز، خوشبختانه، 
به  مسیرها،  این  طراحی  جهانی  استانداردهای  از 
شهری  دوچرخه  مسیرهای  طراحی  راهنمای  ویژه 
ایاالت متحده  نقل شهری  و  مدیران حمل   انجمن 
بهره جسته ایم. لذا اگرچه کمی دیرتر از دیگر شهرها 
ایجاد این مسیرها را شروع کردیم اما اصولی و منطقی 
این حرکت را آغاز کرده ایم. با همکاری مشاور این 
پروژه، از تجارب جهانی و ایرانی برای اجرای هرچه 
صحیح تر این مسیر استفاده شده است، بگونه ای که 
طراحی  اسناد  بررسی  به  طرح  این  نخست  بخش 

مسیر دوچرخه اختصاص یافته است.
-این مسیر کدام بخش از خیابان های شهری را 

در بر می گیرد؟
بخش های  کیلومتر،  تقریبی 9  به طول  مسیر  این 
می  متصل  یکدیگر  به  را  الر  جدید  شهر  گوناگون 
و  شهر  پارک  از  دوچرخه  مسیرهای  توسعه  سازد. 
خیابان معلم تا بخش های شمالی نظیر بولوار غدیر 
در دستور کار شهرداری است و عالوه بر محورهای 
شمالی-جنوبی، محورهای شرقی-غربی نظیر بولوار 
آزادی و جمهوری اسالمی )چهل متری اول و دوم( 

نیز در این طرح گنجانده شده اند.
-پس خیابان های شهرقدیم در این مسیر جایی 

ندارند؟
حقیقت آن است که علیرغم تاکید شهردار بر توسعه 
در  جدید،  و  شهرقدیم  معابر  در  فضاها  این  برابر 
وضعیت فعلی به دلیل عرض کم معابر شهر قدیم و 
هندسه ویژه این معابر و تراکم ترافیک در معابر اصلی 

این بخش از شهر، ایجاد این مسیرها میسر نیست.
آنچه امروز می دانیم تاکید مدیران بر گسترش این 
فضاها در شهر قدیم است و صحبت بر سر چگونگی 
آن است. اطمینان خاطر دارم توسعه ایمن مسیرهای 
دوچرخه در شهر قدیم نیازمند تمهیدات مدیریتی 
فرهنگ  شکل گیری  از  پس  که  است  طراحانه  و 
صحیح  رفتارهای  رواج  و  شهر  در  دوچرخه سواری 

ترافیکی در سال های پیش رو اتفاق خواهد افتاد.
که  افرادی  برای  امکاناتی  شهرها  دیگر  -در 
تهیه  امکان  مالی،  های  محدودیت  دلیل  به 
دوچرخه و استفاده از این مسیرها را ندارند از 
سوی شهرداری فراهم می شود، آیا در الر به 

این مسئله توجهی شده است؟
مسئله عدالت فضایی در شهر و امکان برخورداری 
همگان از امکانات، همواره مورد تاکید شهردار محترم 
بوده است، به این منظور طرح خرید دوچرخه های 
همگانی و یا همکاری با استارتاپ هایی نظیر »بی 
را  کرایه ای  دوچرخه های  سامانه  ایجاد  برای  دود« 
در دست بررسی داریم، بدیهی است پیش از اجرای 
از راه اندازی این سامانه ها  مسیر دوچرخه نمی توان 
با موانعی  البته  ایجاد چنین سامانه هایی  حرف زد. 
روبروست، چنین استارتاپ هایی، به دلیل جمعیت کم 
ممکن است از استقرار در شهرهایی مثل الر، سر باز 
بزنند و امیدواریم با رایزنی های صورت گرفته بتوانیم 

بهترین نتیجه را کسب کنیم.
-به عنوان سوال آخر، برای مخاطبان ما جالب 
در  چقدر  شما  خود  که  بدانند  بود  خواهد 
شهر پیاده روی می کنید و از دوچرخه استفاده 

می کنید.
مسئوالن  از  یکی  به عنوان  که  مشغله ای  همه  با 
و  پیاده روی  که  خوشحالم  دارم،  شهرداری 

دوچرخه سواری را از برنامه خود حذف نکرده ام.
-و معموال کدام مسیرها را برای دوچرخه سواری 

انتخاب می کنید؟
والیت  بولوار  نظیر  ایمن تر،  مسیرهای  در  معموال 
باید  البته  می کنم.  دوچرخه سواری  شمالی  غدیر  و 
این  مختص  ایمن  مسیری  نبود  در  کنم  اعتراف 

فعالیت، دوچرخه ام را به چراغ خطر مجهز کرده ام!
ما  اختیار  در  را  وقتتان  همیشه  مثل  اینکه  -از 
قرار دادید، سپاسگزاریم، در آخر اگر سخنی با 

خوانندگان ما دارید، بیان کنید.
ما نیز از شما اهالی رسانه آفتاب و میالد الرستان، 
که در قالبی رسمی و قانونی، سعی در آگاهی رسانی 
به شهروندان داشته و فارغ از حاشیه سازی، سعی در 
اطالع رسانی به شهروندان را دارید سپاسگزاریم. در آخر 
باید عرض کنم اشاعه فرهنگ و رفتار صحیح ترافیکی 
یکی از دغدغه های همیشگی ما بوده و خواهد بود. اگر 
امروز با وجود دوربین های ثبت تخلف، عده ای چراغ های 
راهنمایی را جدی نمی گیرند، فردا هم شاهد رفتارهای 
غیرقانونی نظیر پارک خودروها در خطوط عبوری ویژه 
دوچرخه خواهیم بود و بروز چنین رفتارهایی دور از 
انتظار نیست. لذا ما باید توسعه مسیرهای دوچرخه 
را همزمان با توسعه فرهنگ دوچرخه سواری و رفتار 
ترافیکی مورد توجه قرار دهیم و در این راه، به همراهی 
شهروندان و سازمان های مردم نهاد و گروه های ورزشی، 

نیاز جدی داریم.
برگزاری دوره های آموزشی و ورکشاپ های آموزش 
ترویج  دوچرخه،  تعمیرات سریع  و  دوچرخه سواری 
مواجهه  برای  رانندگان  آموزش  و  رانندگی  فرهنگ 
با مسیرهای دوچرخه و... همه این ها جزئی از برنامه 
معاونت فرهنگی و سازمان حمل و نقل قرار خواهد 
گرفت، با آنهمه در دیگر شهرها، چنین فعالیت هایی 
هم با همکاری سازمان های مردم نهاد و بعضا بصورت 
مستقل از سوی این سازمان ها و گروه های ورزشی 

مردمی در حال اجراست.

سیدمهدی میرپور، رئیس کمیسیون عمران محمدرضا قنبرنژاد، شهردار الر:
شورای اسالمی شهر الر:

نقل  و  حمل  سازمان  رئیس  منتظری؛  امین 
شهرداری الر:

حرکت به سوی شهر دوست دار دوچرخه 
را با تاخیر، اما اصولی شروع کرده ایم

به  تصویب  برای  دوچرخه،  مسیر  طرح 
شورای ترافیک شهرستان ارسال شده است

»خودرو  شهر  از  گذار  گام  نخستین 
امروز  را  »انسان مدار«  شهر  به  محور« 

رقم زدیم
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پاسخ جدول شماره  1577 طراح:هادی شاکرپور

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1399۶۰311235۰۰۰4۶2- 99/۰۶/۰3 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات  فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي 
صادره   ۶5۶۰۰18199 ملي  بشماره  محمود  فرزند  جعفري   محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه 
از گراش در ششدانگ یک باب ساختمان تجاري مسکوني به مساحت 125/۷۰ مترمربع پالک فرعي 
12825 از اصلي1۰82۷ مفروز و مجزي شده از پالک 23۷9 فرعي از1۰82۷ اصلي واقع درقطعه 5بخش 
18فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از مالک رسمي علینقي اسعدي و علي مظفري فرد و 
عبداله هرمزي  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 دو ماه اعتراض خود را به 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. ضمنا 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰۷/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰۷/3۰

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش      م/الف/485

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

برابر رأي شماره 1399۶۰311۰11۰۰۰988 مورخه 99/۰۷/۰۶ هیأت اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
رسول اینالوئي فرزند اله وردي   بشماره شناسنامه 25۶۰۷۷۷51۷ صادره از فسا  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 3۶۰ 
متر مربع تحت پالک 1 فرعي از 4584 اصلي مفروز  و مجزا شده از پالک شماره یک فرعي از 4584 اصلي  قطعه 2 واقع در 
بخش 18 فارس الر خریداري از ورثه خرم بخت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله 
15 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 دو ماه اعتراض خود را به 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: 1399/۰۷/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰۷/3۰

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان             م/الف/5۷8

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

فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 1399۶۰311۰11۰۰۰944 مورخه 99/۰۶/23 هیأت اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان 
 51۷3 شناسنامه  بشماره  محمدامین    فرزند  سعید  افضل  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
صادره از الرستان  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 43۷/۶5 متر مربع تحت پالک 31 فرعي از 
98۶2 اصلي مفروز  و مجزا شده از پالک 98۶2 اصلي  قطعه 4 واقع در بخش 18 فارس اوز خریداري 
از محمدشریف حق شناس محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله 
15 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 دو ماه اعتراض خود را به 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: 1399/۰۷/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰۷/3۰

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان        م/الف/58۰

یکی از راه های ارتباطی که از گذشته بین مردم 
رواج داشته، استفاده از خدمات پست است.

باتوجه به پیشرفت بشر در زمینه های مختلف 
میان  در  پست  نقش  فناوری،  و  علم  از جمله 
از  بسیاری  همچنان  اما  شد،  کمرنگ تر  مردم 
پست  طریق  از  مختلف  بسته های  و  نامه ها 

منتقل می شوند.
البته هر نوع بسته ای از طریق پست به دست 
سایر افراد سطح جامعه نمی رسد و بسیاری از 
هموطنان درباره اقالمی که از طریق پست قابل 
باره  این  در  که  دارند،  سواالتی  نیست  انتقال 

توضیحاتی می دهیم.
پروازی،  ممنوع  اقالم  دسته   3 به  اقالم  این 
انواع  و  فتا  پلیس  توسط  شده  اعالم  ممنوع 

ممنوعات پستی تقسیم بندی می شوند.

فهرست اشیاءممنوعه پست های هوایی
کلیه مایعات از جمله قابل اشتعال، غیر قابل اشتعال، 
آتش زا، نیتروگیلیسیرین، بنزین، الکل، آستون، اتر، 
انواع حشره کش ها، کپسول های شیمیایی سمی، 
غیر سمی و هوش بر اعم از آزمایشگاهی یا جنگی و 
کپسول های اکسیژن، انفجاری و دود زا، یخ خشک، 
کبریت، فندک و ..، کلیه دارو های مایع و یا به صورت 

اسپری ممنوع است.
گفتنی است؛ انواع اسید های کانی، اسیدنیتریک، 
و...،  آمونیاک  نمک،  جوهر  سولفوریک،  اسید 
غوره  آب  آبلیمو،  سرکه،  دارای  ترشیجات  انواع 
و...، انواع باطری اتومبیل و موتور سیکلت دارای 
آب اسید، انواع باطری خشک، انواع مواد غذایی 
منجمد و خشک مانند ماهی، مرغ، گوشت و ... 
و انواع خوراکی ها مانند مربا، رب باز که جزو مواد 
خورنده اسیدی هستند نیز جزو ممنوعات پست 

هوایی قرار دارند.
چاقو،  دشنه،  قمه،  خنجر،  همچنین شمشیر، 
تبر، دیلم، چماق، سالح گرم و آتش زا، فشنگ، 
بازی  یا وسایل آتش  انفجاری و  انواع پودر های 
سالح  انواع  انگیز،  دود  کپسول های  )فشفشه(، 
زنی  گلوله  اسلحه کمری،  تپانچه،  گرم شامل: 
با  گرم  سالح  قطعات  ای،  ساچمه  تفنگ  و 
استثناء دوربین و تلسکوپ دید، تفنگ بادی و 
تفنگ هایی که با گاز co۲ کار می کند، تپانچه 
ارسال عالئم و تپانچه شلیک اعالم شروع بازی، 
نیزه  نیزه مخصوص شکار نهنگ و تفنگ های 
و  باروت،  نارنجک،  مین،  چاشنی،  و  فیوز  دار، 
و  باروت  دینامیت،  پالستیکی،  منفجره  مواد 

بسته  بدون  ابزار  انواع  نظامی،  منفجره  مواد 
تیغ،  آچار،  پیچ گوشتی،  مانند:  مناسب  بندی 
بطری شیشه ای، اسپری فلفل، گاز اشک آور، 
اسپری های اسیدی، اسپری مقابله با حیوانات، 
 ۶ از  آن  تیغه  اندازه  که  قیچی  و  چاقو  انواع 
وسایل  جمله  از  نیز  کند  تجاوز  متر  سانتی 

ممنوع هستند.
جوشکاری،  مشعل  مانند  وسایلی  همچنین 
وسایل  سیم،  بدون  حمل  قابل  اره های 
تیز  لبه  یا  و  نوک  دارای  که  رزمی  ورزش های 
و برنده باشند، دیلم و میله اهرم، دستگاه مته 
و تفنگ های مخصوص پیچ کردن و میخ زدن، 
انواع شیرینی جات  و...،  انواع کنسرو، کمپوت 
که  آن  نظیر  و  کیک  رولت،  مانند  پارچه  یک 
احتمال اختفاء سلح در آن محتمل است نیز از 

طریق پست هوایی قابل انتقال نیستند.

اقالم ممنوعه اعالم شده از سوی پلیس فتا
و  آور  اعتیاد  مواد  ماهواره،  تجهیزات  عرضه 
مشروبات الکلی، فیلتر شکن ها، غیر مجاز دارو، 
تجهیزات نظامی، مواد محترقه، اسکریپت های 
غیر مجاز مانند کتاب های ممنوعه، لوازم قمار، 
تلفن  مانند:  مجاز  غیر  مخابراتی  تجهیزات 
دوربرد، ال گیری و رمالی، تجهیزات جاسوسی و 
اقالم مستهجن از سوی پلیس فتا ممنوع اعالم 

شده است و این وسایل نیز پست نمی شوند.

اقالم ممنوعه پستی
موارد خورنده اسیدی مانند: انواع باطری خشک، 
سالح های سرد و گرم و انواع مایعات اعم از قابل 
و غیر قابل اشتعال، انواع حشرات، کپسول های 
از  اعم  بر  غیر سمی، هوش  شیمیایی سمی، 
اکسیژن،  کپسول های  جنگی،  آزمایشگاهی، 
و...،  خالی  و  پر  زا  دود  انفجاری،  کپسول های 
نوشته هایی  و  شخصی  نامه های  قراردادن 
امانت،  مرسوالت  در  دارد  مکاتباتی  جنبه  که 
از  که  اشیائی  عفت،  منافی  اشیاء  موادمخدر، 
نظر محتوی یا بسته بندی برای کارکنان پست 
یا  شدن  کثیف  موجب  یا  و  کند  خطر  ایجاد 
شود،  پستی  تجهیزات  یا  امانات  سایر  خرابی 
حیوانات زنده، مواد رادیو اکتیو، اشیائی که ورود 
آن ها در کشور مقصد ممنوع است و قراردادن 
سفید،  طال  بهادار،  اوراق  اسکناس،  خرد،  پول 
قیمتی در  اشیاء  نقره جات، جواهرات و سایر 
نیز  شده  اظهار  ارزش  با  بیمه  غیر  مرسوالت 

ممنوع است و نمی توان آن ها را پست کرد.

ارسال چه اقالمی از سوی پست ممنوع است؟ باران  نم  نم   ،... است  عاشق  پاییز 
از  که  آهنگی  و  کوبد  می  شیشه  بر 
رادیوی ماشین پخش می شود، تکرار 
می کند پاییز عاشق است و از بهاری 
می گوید که عاشق شده و به هیئت 
پاییز، آمده تا به قولش وفا کند ...، او 
قرار است عاشق کند مرا، او قول داده 

است؛ به قولش، وفا کند ...
اصال هوای پاییز به قول امروزی ها دو 
نفره است، پاییز که می شود، عصرهای 
این خیابان میزبان عشاق است، عشاقی 
که راه سخت به هم رسیدن را طی کرده 
روی  هم  دست  در  دست  حاال  و  اند 
برگ های هزار رنگ قدم می گذارند و 
زیر  پاییز  دلچسب  خش  خش  صدای 
گام هایشان، زیباترین سرود آفرینش در 
گوش های عاشق است، آنها که در این 
آینده را می  قدم زدن ها نقشه زندگی 
چینند، رنگ گل های عروسی را انتخاب 
می کنند و لحظه لحظه تدارکات مراسم 
را ورق می زنند، مبادا چیزی از قلم افتاده 
باشد، اما امسال از آنهمه شعر و سرود 
بر قرار همیشه  خبری نیست، چنارها 
برگ های هزار رنگ شان را فرش خیابان 
کرده اند، اما عاشقی نیست که روی آنها 
قدم بگذارد، یا حداقل عاشقی نیست که 
دل و دماغ و جرات قدم زدن های پاییزی 

را داشته باشد.
حال و هوای این پاییز عاشقانه نیست؛ 
این روزها زرد و نارنجی و قرمز، نه رنگ 
های  رنگ  که  دلدادگی  و  عشق  های 
مرگ و هشدار و خطرند، رنگ های این 
برای  تلخی  پاییز حرف های جدید و 
گفتن دارند، سخت، سرد و پر از دلهره!

امان از این پاییز و امان از ویروسی که 
افسون پاییز هم نتوانست دل سنگش 
را  رنگ مان  هزار  پاییز  و  کند  نرم  را 

خاکستری تر از زمستان کرد.
بهارمان  که  ویروسی  نمی رفت  انتظار 
را زمستان کرد، تا پاییز تاب بیاورد یا 
شاید امیدوار بودیم که اینگونه نباشد، 
اما اوضاع طوری پیش رفت که اینبار، 
از آغاز سال جدید نگران پاییز بودیم، 
نگران اینکه کرونا با پاییز زیبای هزار 

رنگ مان چه خواهد کرد.
آغاز  سیاه  برخی  برای  طالیی  پاییز 
به  حتی  یا  قرمز  برخی  برای  و  شد 
بعضی  پررنگ.  قرمز  ها  بعضی  قول 
از هفت ماه پیش که قرار شد در  ها 
خانه ماندن را جدی بگیریم، همچنان 
تا  اند  مانده  خواسته  خود  حبس  در 
شاید از شر این ویروس در امان باشند 
را  پاییزشان  خانگی  حصر  همین  و 
خانواده ها  برخی  است،  کرده  افسرده 
ماه هاست که در قرنطینه اند و هرچند 
روانشان  و  ماندن روح  همین در خانه 
کامال  نگاهی  با  اما  کرده،  خسته  را 
منطقی و مسئوالنه بر حفظ سنگرشان 
در جنگ نابرابر با کرونا ایستادگی می 

کنند و حاضر نیستند سالمت خود و 
دیگران را قربانی ساعتی خوشگذرانی 

و گشت و گذار کنند.
وزیر بهداشت در شهریور اعالم کرد که 
رو  پیش  سختی  پاییز  است  ممکن 
بهداشت  وزیر  معاون  و  باشیم  داشته 
در ابتدای مهر صراحتا گفت که »پاییز 
و زمستان سختی را پیش رو داریم« و 
امروز تمام این هشدارها شکل واقعی به 
خود گرفته اند و سایه سنگین کرونا را 
از  در فضای شهرها و زندگیمان بیش 

هر زمان دیگری حس می کنیم.
اینکه میزان ناقلین سالم بدون عالمت 
در حال رسیدن به 3۰ درصد است و 
این ارقام به این معناست که از هر سه 
های  نگرانی  است،  ناقل  نفر  یک  نفر 
عاشقی  هر  و  داده  افزایش  را  پاییزی 
مراقب  شرایط  این  در  بداند  باید 
قربانی  هیچیک  تا  باشد  معشوقش 

بحران خطرناک کرونا نشوند.
این روزها بیرق های سیاه در هر گوشه 
برافراشته شده و در هر محله  و کنار 

طعمه  که  است  کسی  داغدار  کسی 
سوگ  این  باید  اما  است،  شده  کرونا 
عظیم را به تنهایی به سر کند، سلطه 
مرگ  از  پس  حتی  انسان  بر  کرونا 
جمعیتی  نه  کند،  نمی  رهایش  نیز 
برای  نه خویشاوندی  برای خاکسپاری 
های  دل  بر  که  سیاهی  داغ  تسکین 
حاکم  حکم  است،  نشسته  بازماندگان 
و  و بس  است  تنهایی  سنگدل کرونا، 
نیز  را  او  که  است  البته همین حکم 
خواهد کشت، اگر چند وقتی تنهایی 

را تاب بیاوریم.
این تنهایی را تاب نمی  ولی بسیاری 
آورند و آمارهای سیاه هم باعث نشده 

است که برخی خطر را جدی بگیرند
اوضاع،  که  گفت  بتوان  شاید  واقع  در 
شش ماه است که از دستمان در رفته 
از فعالیت  است، کرونا کرکره بسیاری 
و  کشیده  پایین  را  اقتصادی  های 

بساط برخی را هم جمع کرده است.
که  نیستند  آنانی  تنها  کرونا  قربانیان 
در بیمارستان به دستگاه های اکسیژن 

ساز وصلند و هر لحظه بیم از دست 
رفتن شان لرزه بر اندام خانواده ها می 
دارد،  بسیاری  قربانیان  کرونا  اندازد، 
بیخ  را  سنگینش  پاهای  روزها  این  او 
در  در دست  و  اقتصاد گذاشته  گلوی 
معضالت،  دیگر  و  ها  تحریم  دست 
حمله  فشارد،  می  را  تولید  گلوی 
عصبی کرونا به اقتصاد بسیاری را خانه 
نشین و بسیاری را راهی بیمارستان ها 
و چهره زرد اقتصاد را سیاه کرده است.

طی ماه های اخیر، شغل ها و امیدهای 
بسیاری از دست رفت، زوج های جوانی 
که یا از خیر برگزاری بزرگترین جشن 
شروع  لذت  یا  گذشتند،  شان  زندگی 
آینده  روزهای  به  را  مشترک  زندگی 
اقتصادی  فشارهای  بسیارند.  سپردند، 
بیخیال  کال  را  جوانان  برخی  اخیر 
اقتصاد هم  ازدواج کرده بود و کرونای 
مزید بر علت شد تا دیگرانی هم به این 

خیل واپس زده بپیوندند.
حاال کادر درمان خسته تر و درمانده 
تر از گذشته است، کادر درمانی که در 

ابتدای شیوع کرونا موجی از حمایت و 
از سوی مردم دریافت کرد،  را  محبت 
و  خسته  و  مانده  تنها  گویی  حاال 
افسرده با حجم عظیمی از بی توجهی 
به پروتکل های بهداشتی که سنگین 
شدن بار خدمت رسانی به بیماران را 
بر دوش آنها می گذارد، روبرو هستند، 
این لشگر خسته در  اینکه  از  بگذریم 
این راه شهدا و جانبازان بسیاری را در 
کرونا  با  مبارزه  تقدیم  کشور  سطح 

کرده است.
روی  کرونایی  بیمار  زیادی  تعداد 
افتاده اند،  ها  بیمارستان  های  تخت 
تکمیل  هشدار  که  بیمارستان هایی 
گوش  به  گهگاه  شان  ظرفیت  شدن 
بدون  سالم  ناقلین  میزان  و  رسد  می 
به 3۰ درصد  رسیدن  در حال  عالمت 
این معناست که  به  ارقام  این  و  است 
با  است.  ناقل  نفر  یک  نفر  هر سه  از 
میر  و  مرگ  سن  ابتال  میزان  افزایش 
به  شرایط  این  در  و  یابد  می  کاهش 
علوم  دانشگاه  دست  از  کاری  تنهایی 

پزشکی بر نمی آید.
اصال اینجا برای نفس کشیدن هوا کم 
است، این را صدای خسته ونتیالتورها 
با  که  کرونا  از  زخمی  های  سینه  و 
و  باال  ساز  اکسیژن  دستگاه  کمک 

پایین می روند می گویند.
پاییز  نام  پشت  همیشه  که  افسردگی 
آمده، از ماه ها قبل دامن کادر درمان را 
روان  و  روح  روز  هر  کرونا  فشار  گرفته، 
خراش  این  و  می دهد  خراش  را  آنها 
سر  از  رفتارهایی  ماست،  رفتار  حاصل 
بی مسئولیتی که تابی برای درمانگران 
باقی  با ویروس کرونا  و مقابله کنندگان 
با  روز  هر  درمان  کادر  است،  نگذاشته 
دیدن مرگ بیماران پاییز را تلخ تر تجربه 
می کنند، اما بسیاری از ما هنوز کرونا را 
این  او  که  حالی  در  می گیریم  شوخی 

بازی شوم را بدجور جدی گرفته است.
که  شد  باعث  ها  گرفتن  شوخی  این 
زیبای  دوران  از  بمانیم،  جا  پاییز  از 
برایمان  که  شانسی  تنها  و  عاشقی 
و  خودمان  با  مهربانی  مانده  باقی 
مهربان،  پاییز  است.  پاییز  با  مهربانی 
امسال مهری بیشتر را طلب می کند، 
مهری از جنس مراقب هم بودن، مهری 

از جنس دغدغه یکدیگر  را داشتن.
با  می توان  است،  باقی  فرصت  هنوز 
روی  دوباره  مسئولیت پذیری  کمی 
خوش زندگی را به این دنیا نشان داد و 
می توان به جای گذاشتن تابوت عزیزان 
بر دوش، کوله بار سفر بست و از فصل 
پاییز   برد،  لذت  رنگارنگ خداوند  های 
به  باشد  عاشقانه  و  زیبا  می تواند   99
برگ های  تمام  اندازه  به  آنکه  شرط 
پاییزی مراقب یکدیگر باشیم تا شاید 
باالخره یک نفر بتواند با خیال راحت 

در را به روی حضرت پاییز واکند.

حه
صف



5
حه چهارشنبه 1399/۰7/3۰ - چهارم ربیع االول 1442 - سال بیست و هشتم - شماره 1583

صف

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

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

مورخه   1398۶۰311۰11۰۰11۶8 شماره  رأي  برابر 
99/1۰/25 هیأت اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  الرستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي 
بشماره  عبدالحسین   فرزند  غالمي   محمد  آقاي  متقاضي 
شناسنامه ۷2 صادره از الرستان  در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 222/25 متر مربع پالک 5 فرعي از 4۷42 اصلي 
مفروز  و مجزا شده از پالک شماره یک فرعي از 4۷42  اصلي  
قطعه 2 واقع در بخش 18 فارس الرستان )خور( خریداري از 
ورثه مرتضي آهیخته محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود  در 
متقاضي  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  صورتي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از   ماه  اخذ  رسید، ظرف مدت یک 
بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰۷/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰۷/3۰

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف/5۷۶

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

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

مورخه   1399۶۰311۰11۰۰۰9۷2 شماره  رأي  برابر 
99/۰۶/31 هیأت اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي 
مالکانه  تصرفات  الرستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
حسن    فرزند  شجاع  محمدرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
ششدانگ  در  الرستان   از  11۶9صادره  شناسنامه  بشماره 
به مساحت 25۰ متر مربع تحت پالک 1۰  باب خانه  یک 
از پالک شماره  از 45۶۶ اصلي مفروز  و مجزا شده  فرعي 
45۶۶ اصلي  قطعه 2 واقع در بخش 18 فارس الر خریداري 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  مظفري  ورثه  از 
عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله 15 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 دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، 
نمایند. بدیهي  به مراجع قضایي تقدیم  را  دادخواست خود 
است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰۷/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰۷/3۰

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف/5۷2

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

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

مورخه   1399۶۰311۰11۰۰۰811 شماره  رأي  برابر 
99/۰۶/۰2 هیأت اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  الرستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي 
متقاضي خانم تاج گل عابدي فرزند علي   بشماره شناسنامه 
به مساحت  باب خانه  از الر  در ششدانگ یک  4۷4 صادره 
35۰ متر مربع تحت پالک ۶5 فرعي از 4533 اصلي مفروز  
و مجزا شده از پالک شماره 4533 اصلي  قطعه 2 واقع در 
تربتي محرز گردیده  ورثه  از  فارس الر خریداري  بخش 18 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله 
به  نسبت  اشخاص  که  صورتي  در  مي شود   آگهي  روز   15
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
یک  مدت  رسید، ظرف  اخذ   از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به 
مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از   ماه 
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: 1399/۰۷/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰۷/3۰

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف/5۶8

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

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

مورخه   1399۶۰311۰11۰۰۰۶23 شماره  رأي  برابر 
99/۰5/۰1 هیأت اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  الرستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي 
بشماره  محمدولي  فرزند  کامیابي  ماشاءاله  آقاي  متقاضي 
شناسنامه 5۶ صادره از الرستان  در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 331/9۰ متر مربع پالک 2 فرعي از 4۷85 اصلي 
مفروز  و مجزا شده از پالک شماره 4۷85  اصلي  قطعه 2 
ورثه  از  )خور( خریداري  الرستان  فارس  بخش 18  در  واقع 
کامیابي  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
صورتي  در  مي شود   آگهي  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، 
ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
در صورت  است   بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰۷/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰۷/3۰

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف/5۷۰

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

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

هیأت   99/۰4/1۰  -1399۶۰311235۰۰۰3۰3 شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سامان درویشي  فرزند حسین با 
والیت قهري کرمعلي درویشي  بشماره ملي ۶5۶۰۰۷5931 صادره 
از گراش در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
اصلي1۰82۷  از   12818 فرعي  پالک  مترمربع   ۷2/2۰ مساحت 
از1۰82۷ اصلي واقع درقطعه  از پالک 8۶3  مفروز و مجزي شده 
مالک  از  مع الواسطه  خریداري  گراش  شهرستان  5بخش 18فارس 
اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  شباني  محمدعلي  رسمي 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول  نمایند.بدیهي است در صورت 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰۷/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰۷/3۰

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
م/الف/4۷9

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

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

برابر راي شماره 1399۶۰311235۰۰۰5۷2- 99/۰۷/13 هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم 
از گراش  ملي ۶5۶9844911 صادره  بشماره  فرزند شکراله  فاطمه محمدي  
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 15۶/3۰ مترمربع پالک فرعي 12842 
از اصلي1۰82۷ مفروز و مجزي شده از پالک 8۶3 فرعي از1۰82۷ اصلي واقع 
درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از مالک رسمي 
قاسم شمسایي محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 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 دو ماه اعتراض خود را به 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. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰۷/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰8/15

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
م/الف/5۰۶

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

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

برابر راي شماره 1399۶۰311235۰۰۰5۷۶- 99/۰۷/13 هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
آقاي  مالکانه بالمعارض متقاضي  ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات  واحد 
محمدجواد فتاحي  فرزند محمدحسن بشماره ملي ۶5۶9822۶32 صادره از 
گراش در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 135/5۰ مترمربع 
از پالک 2319 و  از اصلي1۰82۷ مفروز و مجزي شده  پالک فرعي 12834 
232۰ فرعي از1۰82۷ اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش 
به  است.لذا  گردیده  محرز  فتحي  رسمي جعفر  مالک  از  مع الواسطه  خریداري 
آگهي مي شود در  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 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. 

ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰۷/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰8/15

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
م/الف/5۰5

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

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

برابر راي شماره 1399۶۰311235۰۰۰5۶۶- 99/۰۷/13 هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
آقاي  مالکانه بالمعارض متقاضي  ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات  واحد 
محمد ابراهیمي فرزند عبدالرحیم بشماره ملي ۶5۶98۶28۶3 صادره از گراش 
در ششدانگ یک باب انباري به مساحت 1۶5۶ مترمربع پالک فرعي 12841 از 
اصلي1۰82۷ مفروز و مجزي شده از پالک 232۶ فرعي از1۰82۷ اصلي واقع 
درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از مالک رسمي 
عبداله بیواره محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 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 دو ماه اعتراض خود را به 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. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰۷/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰8/15

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
م/الف/5۰۷

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

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

برابر راي شماره 1399۶۰311235۰۰۰5۷۷- 99/۰۷/13 هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم 
مهناز درویشي فرزند محمدحسن بشماره ملي ۶5۶981۷9۶5 صادره از گراش 
در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 135/5۰ مترمربع 
از پالک 2319 و  از اصلي1۰82۷ مفروز و مجزي شده  پالک فرعي 12834 
232۰ فرعي از1۰82۷ اصلي واقع درقطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش 
به  است.لذا  گردیده  محرز  فتحي  رسمي جعفر  مالک  از  مع الواسطه  خریداري 
آگهي مي شود در  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 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. 

ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/۰۷/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/۰8/15

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
م/الف/5۰4

انتشار  از  که  است  مواردی  از  یکی  ماسک 
به  باید  اما  می کند،  جلوگیری  کرونا  ویروس 
این موضوع هم توجه کرد که هر ماسکی قابل 

اعتماد نیست.
داده  نشان  آمریکا  در  جدید  مطالعه  یک 
ساخت  برای  ماده  بهترین  ابریشم  که  است 
استفاده  مکرر  طور  به  که  است  ماسک هایی 
این مطالعه توسط محققان دانشگاه  می شوند. 
شده  انجام  متحده  ایاالت  در  سینسیناتی 
استفاده  مورد  ماده  چندین  آن  طی  که  است 
قابل  و  شستشو  قابل  ماسک های  ساخت  در 

استفاده مجدد را با یکدیگر مقایسه کرده اند.
در  را  ابریشم  ماسک  راحتی  میزان  تحقیقات 
داده  نشان  پنبه   مانند  مواد  سایر  با  مقایسه 
فرد  می دهند  اجازه  ابریشم  ماسک های  است. 
به راحتی تنفس کند، روی پوست نرم هستند 
ساعت  چند  از  پس  که  پنبه ای  مواد  مانند  و 
خود  به  را  رطوبت  می شوند،  مرطوب  استفاده 
با  مقایسه  در  همچنین  نمی کنند.  جذب 
ماسک های پنبه ای که مانند اسفنج رطوبت را 

حفظ می کند، سریع تر خشک می شوند.
ساخته  ماسک  می شود  باعث  موارد  این  همه 
اثربخشی  و  محافظت  نظر  از  ابریشم  از  شده 
به ماسک پزشکی نزدیک باشد. عالوه بر این، 
این نوع ماسک مزیت استفاده مکرر دارد و به 
ماسک های  می شود.  خشک  و  شسته  راحتی 
زیادی  توانایی  دلیل  به  همچنین  ابریشمی 
از  در جداسازی متمایز هستند، به طوری که 
نشت قطرات بزاق جلوگیری کرده و آن ها را به 

سرعت خشک می کنند.
نقشی است که  توانایی جدا سازی همان  این 
بازی  ابریشم  کرم  احاطه  در  ابریشم  نخ های 
می کنند. یک کرم ابریشم به منظور محافظت 
در  آل  ایده  فضای  حفظ  و  خارج  در  خود  از 

صرفنظر  این  و  می بافد  را  نخ ها  پیله،  داخل 
از آب و هوا و احتمال قرار گرفتن در معرض 
نوع  این  رشد  و  زندگی  بر  که  است  رطوبتی 
طبیعی  ابریشم  تولید  منبع  تنها  که  کرم ها 

هستند، تأثیر منفی خواهد گذاشت.

ویروس  ضد  و  باکتری  ضد  خواص 
ابریشم

ابریشم  ساختار  روی  بر  شده  انجام  مطالعات 
شیوع  برابر  در  محافظت  در  را  آن  خواص 
ویروس کوید 19 نشان داده است. محققان بر 
خواص ضد باکتریایی و ضد ویروسی آن تاکید 
اند حال آن که مواد پنبه ای فقط نقش  کرده 

عایق را دارند.
تشکیل  نحوه  به  باکتریایی  ضد  خواص  این 
می گردد،  باز  آن  در  مس  وجود  و  ابریشم 
درختان  برگ  از  معموالً  ابریشم  کرم های  زیرا 
است  از مس  غنی  توت  می کنند.  تغذیه  توت 
اجسام  برابر  در  در محافظت  موثری  نقش  که 

میکروسکوپی مضر دارد.
تولید ماسک با مواد محافظتی در صورت عدم 
حفاظت  تأمین  برای  آن ها  از  صحیح  استفاده 

مورد نیاز بی فایده است.
باید  را  پارچه ای  شده  استفاده  ماسک های 
حرارت   درجه  با  دقیقه   3۰ مدت  به  حداقل 
هر  از  پس  ماسک  شستن  داد.  شستشو   ۶۰
بار استفاده ضروری است، به شرط آنکه مدت 

استفاده بیش از 4 ساعت نباشد.
لزوم شستن دست ها با آب و صابون یا محلول 
ضد عفونی کننده قبل از قرار دادن ماسک بر روی 

پوست و پس از برداشتن آن ضروري است.
قرار دادن ماسک بر روی صورت و برداشتن آن 
از طریق بند ها صورت گیرد و  از لمس جلوی 
برداشتن آن خودداری  یا  و  ماسک هنگام زدن 

کنید.

چه پارچه ای برای تولید 
ماسک های چندبار مصرف بهتر است؟

شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟

زمانی که دادرس دادگاه، فردی را به عنوان مجرم 
شناخته و با توجه به جمیع جهات، او را محکوم 
به مجازات می نماید، از میزان تأثیر مجازات بر 
می تواند  هنگامی  و  بوده  محکومی اطالع  فرد 
تأثیر پذیری واقف شود که مجرم، مدت  این  به 

زمانی را در زندان سپری کرده باشد.
خاتمه  از  قبل  مجرم  که  می آید  پیش  گاهی   
دوران محکومیت، اصالح شده و دیگر بار به فکر 
ارتکاب جرم نمی افتد. در این حالت، دیگر نیازی 
نیست که مجرم بقیه مدت محکومیت خود را 
مجازات  از  که هدف  چرا  برد،  سر  به  زندان  در 
است،  محکوم  فرد  بازسازی  و  اصالح  همان  که 
فراهم شده و منطقاً دلیلی بر ادامه حبس وجود 
ندارد. به همین جهت، شایسته است که زندانی 
دوران  در  اگر  و  شده  آزاد  مشروط  صورت  به 
آزادی، مرتکب جرم جدیدی نشود و به توصیه 
و دستورات دادگاه عمل کند، آزادی مشروط او 
تا  شده  زندان  روانه  مجدداً  اال،  و  گردد  قطعی 

مابقی دوران محکومیت را تحمل کند.
بین  جدیدی  مرحله  مشروط  آزادی  واقع،  در 
زندان و آزادی کامل بوده و حداقل متضمن این 
مزایاست که محکومین به جرایم، ضمن اقامت 
کم و بیش طوالنی در محیط زندان، به کمک 
آماده  تدریج  به  تربیتی  و  اصالحی  برنامه های 
بازگشت به جامعه شده و در نتیجه، از خطراتی 
که ورود بدون قید و شرط و ناگهانی یک زندانی 

به جامعه به وجود می آورد، جلوگیری می کند.

شرایط اعطای آزادی مشروط
سابقه  وجود  عدم  به  مربوط  شرایط  این 
از  قسمتی  اجرای  حبس،  به  محکومیت 
مجازات زندان، ُحسن اخالق و رفتار، پیش بینی 
مدعی  زیان  و  پرداخت ضرر  و  جرم  تکرار  عدم 

خصوصی است.
1ـ عدم وجود سابقه محکومیت به حبس: آزادی 
مشروط تنها به محکومی اعطا می شود که برای 
مجازات حبس  به  جرمی  علت  به  و  بار  اولین 
محکوم،  هرگاه  نتیجه،  در  باشد.  شده  محکوم 
دارای سابقه محکومیت به مجازات حبس باشد، 
نمی تواند از مزیت آزادی مشروط استفاده کند. 
قانونگذار بدون توجه به نوع جرم ارتکابی مجرم، 

آزادی  اعطای  پایه  را  حبس«  »مجازات  تنها 
مشروط قرار داده است.

دیگر  از  زندان:  مجازات  از  قسمتی  اجرای  2ـ 
شرایط آزادی مشروط، گذراندن دو ثلث مجازات 
در جرایمی که کیفر قانونی آنها بیش از 3 سال 
حبس است و گذراندن نصف دوران محکومیت 
سال   3 تا  آنها  قانونی  کیفر  که  جرایمی  در 
که  زمانی  تا  بنابراین  می باشد.  است،  حبس 
در  را  خود  محکومیت  مقررّه  میزان  محکوم، 
زندان سپری نکرده باشد، حق استفاده از آزادی 

مشروط را نخواهد داشت.
می بایست  مجرم  که  است  آن  امر  این  دلیل 
طور  به  حداقل  و  گذرانده  زندان  در  را  مدتی 
آزادی  از  بتواند  تا  باشد  شده  اصالح  نسبی 
مشروط استفاده کند و فقط در این زمان است 
که می توان تشخیص داد که مجازات مقرره در 

مورد او مؤثر بوده است یا خیر؟
اعطای  دیگر  شرط  رفتار:  و  اخالق  ُحسن  3ـ 
مدت  در  مجرم  که  است  این  مشروط  آزادی 
اجرای مجازات، مستمراً حسن اخالق نشان داده 
باشد. این روش از نظر قانونگذار به معنای اصالح 
از  استفاده  را مستحق  او  و  تلقی شده  محکوم 
سنجش  معیار  البته  می کند.  مشروط  آزادی 
و  است  نشده  قانون مشخص  در  اخالق  حسن 
به نظر می رسد که رعایت مقررات زندان، مالک 
باشد.  اخالق  ضد  از  اخالق  حسن  تشخیص 
بنابراین اصلح است که عده ای از افراد متخصص 
کارشناسان  و  روانی  اجتماعی،  امور  به  آگاه  و 
قرار  تحت نظر  را  مجرم  و سکنات  فنی، حاالت 
داده و تحوالت شخصیت زندانی را بررسی کنند 
و هنگامی که شخص واقعاً اصالح شده باشد، به 

وی آزادی مشروط اعطا نماید.
از دیگر شروط  تکرار جرم:  4ـ پیش بینی عدم 
بتوان  که  است  آن  مشروط  آزادی  اعطای 
آزادی  از  اطمینان حاصل کرد که محکوم پس 
شد.  نخواهد  مرتکب جرمی  بار  دیگر  زندان،  از 
اوضاع و احوال محکوم  از  باید  به عبارت دیگر، 
پیش بینی شود که پس از آزادی، دوباره دست 
این  احراز  البته  زد.  نخواهد  جرم  ارتکاب  به 
سهولت  به  که  چرا  است،  مشکل  بسیار  شرط 

برد و  انسان ها پی  افکار  و  اندیشه  به  نمی توان 
تنها دلیلی که در  قرار داد.  ارزیابی  را مورد  آن 
این زمینه می تواند مالک تشخیص دادگاه قرار 
گیرد، محتویات پرونده کیفری و گزارش سازمان 
زندان ها در مورد رفتار و اخالق محکوم در طی 

دوران اقامت در زندان است.
یا  خصوصی  مدعی  زیان  و  ضرر  جبران  5ـ 
بزه دیده: آخرین شرط اعطای آزادی مشروط این 
است که محکوم تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر 
و زیانی را که مورد حکم داگاه یا مورد موافقت 
قرار  یا  بپردازد  شده،  واقع  خصوصی  مدعی 
پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با 
جزای نقدی، مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت 

مقام قضایی ترتیبی برای پرداخت داده باشد.
البته عدم استطاعت مالی مانع از این نمی شود 
که به محکوم آزادی مشروط اعطا نگردد، بلکه 
جبران  جهت  مساعد  وعده  او  که  قدر  همین 
ضرر و زیان را بدهد و قرائن و امارات هم حکایت 
آزادی  او  به  می توان  نمایند،  وی  تصمیم  از 

مشروط داد.

تشریفات اعطای آزادی مشروط
به  توجه  با  را  خود  تقاضای  زندانی،  فرد  ابتدا 
تنظیم  زندانیان  مشروط  آزادی  قانونی  مقررات 
تسلیم  زندان  مسئول  مقامات  به  و  کرده 
زندان  رئیس  تأیید  از  پس  تقاضا  می نماید. 
و  زندان  ناظر  دادیار  و  محل گذران محکومیت 
موافقت دادستان، به سازمان اداره زندان ها ارسال 
می گردد. از طریق سازمان مذکور، پرونده زندانی 
به دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی 
محتویات  بررسی  از  پس  تا  می شود  فرستاده 
شرایط  واجد  را  زندانی  که  صورتی  در  پرونده، 
اعطای آزادی مشروط تشخیص دهند، مبادرت 
انحالل دادگاه  به صدور حکم کنند. در صورت 
صادرکننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط از 
اختیارات دادگاه جانشین است. دادگاه ذی صالح 
در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و نسبت 

به پیشنهاد ارائه شده اتخاذ تصمیم می نماید.
چنانچه پیشنهاد ارائه شده حاوی کلیه شرایط 
نیز  تشریفات  رعایت  و  بوده  قانون  در  مندرج 
زندانی  مشروط  آزادی  حکم  دادگاه  باشد،  شده 
را صادر خواهد کرد. مدت آزادی مشروط پس از 
صدور حکم قطعی آزادی مشروط آغاز می شود 
ولی  بود،  خواهد  مجازات  مدت  بقیه  شامل  و 
دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر 
سال  پنج  از  زیادتر  و  سال  یک  از  کمتر  حال، 
نخواهد بود، جز در مواردی که بقیه مدت کمتر 
از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی 
بود.  خواهد  حبس  مدت  بقیه  معادل  مشروط 
مشروط،  آزادی  دوران  در  زندانی  فرد  هرگاه  اما 
دستور دادگاه را مبنی بر سکونت و یا ممنوعیت 
اقامت در محل معین یا خودداری از اشتغال به 
شغل خاص یا معرفی خود به مراکز تعیین شده 
و امثال آن که در متن حکم قید شده را رعایت 
نکند و یا اینکه مرتکب جرم جدیدی شود، بقیه 
مدت محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده 

حکم به مرحله اجرا گذارده می شود.
منبع: وكالت آنالين

اولین ماشین چاپ را 
چه کسی ساخت؟ 

 

اولین بار عمل چاپ در کشور چین و یا ژاپن 
در قرن پانزدهم انجام گرفت. در آن زمان ها 
آنقدر  کتاب  آن،  از  بعد  و حتی صدها سال 
قدری سخت  به  آن  و درست کردن  کمیاب 
برای خواندن  بود که کمتر کسی  و مشکل 
داشت.  دسترسی  کتاب  به  گرفتن  یاد  و 
چاپچی های اولیه کلیه نوشته ها و تصاویر را 
روی قالب های چوبی حک کرده و آنها را در 
مرکب زده و بعد روی منگنه ها می گذاشتند. 

بعداً کلمات به تصاویر اضافه می شدند.
شیوه تازه ای الزم بود تا کار کندن روی چوب 
را، که با دست انجام می گرفت و بسیار هم 
ولی  کند.  آسانتر  و  کوتاهتر  بود،  طوالنی 
قریب به هزار سال گذشت تا واقعاً یک تغییر 
کلمات  نوشتن  روش  در  اساسی  تحول  و 
کوشیدند  راه  این  در  ها  خیلی  شد.  ایجاد 
یک  که  گوتنبرگ  بنام  مردی  باالخره  ولی 
زیست،  می  مینز  در  و  بود  االصل  آلمانی 
یکی از کسانی بود که در این باره موفق شده 
و این مشکل را حل کرد. گوتنبرگ دانست 
که باید از حروف چاپی فلزی منقول استفاده 
کرد و با این روش بود که اولین کتاب خود 
را به نام »انجیل گوتنبرگ« بین سال های 
1453 و 145۶ چاپ کرد. ماشین گوتنبرگ، از 
حروف جداگانه ای تشکیل شده بود، و جابجا 
یعنی  بود.  آسان  بسیار  آنها  و چیدن  کردن 
به صورت کلمه، سطر  را  آنها  توانستند  می 
صفحه  که  موقع  هر  و  بچینند  صفحه  یا 
را  حروف  آن  توانستند  می  شد،  می  تمام 
مجدداً برای چیدن صفحه دیگر به کار برند.

البته امروزه هم به این روش عمل می شود، 
بعدی،  مخترعین  از  خیلی  این،  وجود  با  و 
روش  این  در  زیادی  تغییرات  اند  توانسته 
بدهند که نتیجه کار آنها باعث سرعت زیاد 

در فن چاپ گردیده است.
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29 مهرماه؛ 
 روز ملي صادرات

با  ماه  مهر  نهم  و  بیست    13۷۶ سال  از 
به  کشور،  عمومي  فرهنگ  شوراي  تصویب 
عنوان روز ملي صادرات تعیین گردید. تعیین 
یک روز از روزهای سال برای صادرات ضمن 
ترویج فرهنگ صادرات در میان توده مردم، 
تقدیر از فعاالن اقتصادی، فرصتی برای تبادل 
بررسی  و  تنگناها  و  گیرها  شناخت  افکار، 
ی  واال  هدف  به  رسیدن  برای  راهکارهایی 

جهش صادرات می باشد.
صادرات چیست؟

فروش یا عرضه ي کاال ها و خدمات هر کشور 
را به کشورهاي دیگر، در ازاي دریافت کاالها، 
یا  و  بدهي ها  تسویه ي  طال،  ارز،  خدمات، 
گویند.  صادرات  بالعوض،  کمک  منظور  به 
همچنین به هر شخص حقیقی و یا حقوقی 
وزارت  مجوز  یا  و  بازرگانی  کارت  دارای  که 
نماید  کاال  صدور  به  اقدام  و  بوده  بازرگانی 

صادرکننده اطالق میشود.
 وابسته شدن ایران به صادرات نفت

از  پهلوي،  و  قاجار  دوره ي  در  ایران  صادرات 
رشد کم و نامناسبي برخوردار بود؛ مهم ترین 
عامل کندي رشد اقتصاد ایران را، مي توان در 
نوع رابطه ي استعماري کشورهاي استعمارگر 
با ایران جست که از همان آغاز، این رابطه با 
قطع پیوند میان کشاورزي، تولید معدني و 
صنایع دستي کشور و سپس نابودي صنایع 
دستي و تبدیل کشور به تولید کننده ي مواد 

کشاورزي و نفت همراه بود.
 پیش از تسلط استعمار روس و انگلیس بر 
اقتصاد ایران، تجارت خارجي ایران بیش تر با 
صادرات  و  مي شد  انجام  آسیائي  کشورهاي 
و  کشاورزي  ازکاالهاي  وسیعي  طیف  کشور 
بر مي گرفت.  در  را  )صنایع دستي(  صنعتي 
و  روسیه  از  ایران  نظامي  شکست  با  اما 
اعطاي  با  همراه  تجاري  قراردادهاي  تحمیل 

امتیاز به روسیه و انگلیس و تغییر در طرف هاي 
اروپائي و  ایران - که بیش تر کشورهاي  تجاري 
عمدتاً روسیه و انگلیس شدند - مرحله اي جدید 
بر  ناخوشایند  پیامدهاي  از  نشان  که  شد  آغاز 
اقتصاد ایران داشت. از طرف دیگر، این روند در 
دوره ي پهلوي و سال هاي پس از جنگ جهاني، 
ادامه یافت. در دوره ي پهلوي اول، آلمان و پس 
از جنگ، آمریکا به صورت مهم ترین طرف هاي 
تجاري ایران درآمدند و رشد وابستگي در اقتصاد 
ایران در دهه ي 4۰ تشدید شد و در هفت سال 

اول دهه ي 5۰، به اوج خود رسید.
آغاز  از  قبل  و  گذشته  در  ایران  اگر  این رو،  از   
رابطه با دولت هاي استعماري با تولید و ساخت 
متنوع محصوالت اقتصادي در مبادالت بازرگاني 
از  و  مي داشت  شرکت  فعال  به صورت  خارجي 
مزایاي آن بهره مند مي شد، رفته رفته با تحمیل 
رشد ناموزون و تحمیل تقسیم بین المللي کار، 
اقتصاد کشاورزي ایران که - به صدور محصوالت 
وابسته  نفت  به صدور   - بود  وابسته  کشاورزي 
ناچیز  واردات  میزان  ابتدا  اگر  طرفي،  از  شد. 

قرار  تأثیر  را تحت  اقتصاد کشور  مي بود و کل 
تقسیم  جاافتادن  با  بعدي  مقطع  در  نمي داد، 
صادر  کشورهاي  و  واردات  نوع  بین المللي کار، 
کننده ي کاال به ایران، به عامل تعیین کننده اي 

در حرکت اقتصادي ایران تبدیل شد.
بنابراین، بر بستر چنین زمینه اي بود که ایران 
پیش  سال هاي  در  را  صنعتي شدن  دوره ي  سه 
از 13۰۰، 13۰۰-132۰ و 134۷-135۷ پشت سر 
در  تغییري  تنها  نه  یادشده،  تحوالت  گذاشت. 
اقتصاد تک محصولي کشور به وجود نیاورد بلکه 
انجامید  آن  تشدید  و  محصول  نوع  تغییر  به 
اقتصاد  به  کشاورزي،  تک محصولي  اقتصاد  و 

تک محصولي نفت تبدیل شد.
 از طرف دیگر، صادرات کاال - که وجه دیگري 
واردات،  خالف  بر  و  است  خارجي  بازرگاني  از 
به دیگر سخن،  یا  تولید کشور  امکانات  بیانگر 
صنعتي،  از  اعم  تولیدي،  واحد هاي  امکانات 
کشاورزي و معدني در رفع نیازهاي بین المللي 
و فراهم آوردن ارز الزم براي تأمین واردات است 

- پیشرفت چنداني نکرد.

 صادرات موتور محرکه اقتصاد
در واقع صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد 
و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش 
مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا 
ظرفیتهای  ایجاد  و  تولید  ظرفیتهای  تقویت 
جدید، هموار کردن راه توسعه صادرات نقش 
سرمایه  کننده  تضمین  عنوان  به  را  دولت 
پررنگ  انحصار  کاهش  و  موجود  گذاریهای 
و  اقتصاد  به  بخشی  تنوع  کند.با  می  تر 
درآمدها در جهت کاهش وابستگیها و نوسان 
رفاه  افزایش  و  اشتغال  ایجاد  اقتصادی،  های 
وابستگی  کاهش  که  هستند  موضوعاتی 
افزایش  و  نفت  فروش  از  حاصل  عایدات  به 
که  چرا  طلبند،  می  را  نفتی  غیر  صادرات 
افزایش بیش از پیش صادرات غیر نفتی یعنی 
افزایش تولید و در نتیجه افزایش تقاضا برای 
اشتغال و کاهش  ایجاد  نیروی کار که همان 
افزایش صادرات  با  نتیجه  در  و  است  بیکاری 
غیر نفتی می توان به راحتی معضل بیکاری و 

حتی تورم را در سطح جامعه ریشه کن کرد.

روستای نیمه کار در ۶5 کیلومتری غرب بندر 
خمیر در استان هرمزگان واقع شده و چشمه 
آبگرم سیاه کش یکی از بکرترین مناطق این 
روستا می باشدکه کمتر کسی از وجود آن با 

خبر است.
 پس از گذر از روستا در امتداد رودخانه به 
به آبگرمی می  بروید  سمت شمال که پیش 
رسید که زیبایی آن در دل این منطقه خشک 
حیرت انگیز است به همین دلیل این آبگرم 
گزند  از  دارد  که  زیادی  درمانی  خواص  با 

آلودگی در امان مانده است.
خواص  معتقدند  ها  محلی  که  آبگرم  این 

درمانی و شفابخشی فوق العاده ای در درمان 
آرتروز، روماتیسم و گرفتگی عضالت دارد به 

سیاهکش معروف است.
علت نامگذاری این آبگرم به سیاهکش بدین 
دلیل است که گفته می شود در قدیم فردی 
آبگرم در حال شنا غرق  این  سیاه چهره در 
را سیاه  از آن پس محلی ها آن  و  می شود 

کش می نامند. 
نبود هیچگونه امکانات خدماتی این چشمه را 
به چشمه ای بکر و دست نخورده در استان 

تبدیل نموده است.
دسترسی منطقه:

به  استان  مرکز  با  منطقه  این  همجواری 
دارای  و  توریستی  مرکز  مهمترین  عنوان 
زیرساختهای موردنیاز برای پذیرش گردشگر 
شامل فرودگاه راه آهن هتلها و مراکز اقامتی 
یعنی  مرکز شهرستان  با  همجواری  نیز   ... و 
به  حرا  جنگلهای  به  نزدیکی  و  بندرخمیر 
نیز  و  گردشگری  طبیعی  جاذبه  یک  عنوان 
فاصله نزدیک با جزیره قشم فرصتی بی نظیر 
برای رشد وتوسعه این جاذبه طبیعی بوجود 

آورده است.

خواص درمانی:
بادرنظر گرفتن ترکیب آب گوگردی سیاهکش 
ازآب این چشمه میتوان برای درمان بیماریها 
وعفونت های مجاری تنفسی مجاری جلدی 

گوش درونی و روماتیسم استفاده کرد.

دنیای  با  زمان در عصر حاضر  ارزش  و  مفهوم 
آن،  ارزش  و  وقت  نیست.  قیاس  قابل  گذشته 
تأکید  مورد  بشدت  بعد  به  صنعتی  انقالب  از 
قرارگرفت. تغییرات شدید و گسترده در زمینه 
یک طرف  از  الکترونیکی  و  ماشینی  وسایل 
ارزش زمان را باال برد و از طرف دیگر، استفاده از 
ایام فراغت را برای عموم طبقات جامعه ممکن 
ساخت. این مهم زمانی بهتر قابل درک است که 
بدانیم در ایران، بیشتر اوقات طبقات متوسط 
صرف  معاش  تالش  راه  در  جامعه  محروم  و 
می شد، کمی مزد و حقوق کارگران و کشاورزان 
می شد  شامل  را  جمعیت  اعظم  بخش  که 
ضروری ترین  خرید  قدرت  که  بود  حدی  به 
وسایل زندگی را نداشتند؛درنتیجه در  روزگاران 
که  آنچنان  تفریح،  و  فراغت  اوقات  از  پیشین، 
امروزه مدنظر داریم خبری نبود. طبقه متنعم 
و  ذوقی  فرهنگی،  امور  به  کمابیش  ممتاز  و 
تفننی می پرداختند چون منبع مالی و زمانی 
وسایل  گسترش  داشته اند.  آن  برای  کافی 
در  انحصار  توانست  زیادی  تاحد  الکترونیک 

تفریح و سرگرمی را در جامعه از بین ببرد.
زیارت اماکن مذهبی

ریشه دار  و  عمیق  اعتقادات  وجود  به  توجه  با 
زیارتگاه  ها  و  زیارت  ایرانیان،  میان  در  مذهبی 
قابل توجه  و  پرتردد  مکان های  از  یکی  همواره 
مردم بوده است. زیارت،  ازجمله اموری است که 
رأس  در  مختلف،  اشکال  با  و  تاریخ  طول  در 
یک  به عنوان  و  دارد  قرار  ایران  مردم  زندگانی 
نیاز ضروری و در عین حال شرعی و مذهبی 
تلقی می شود،به طوری که بسیاری از ایرانیان به 
مناسبت های مختلف ملی و مذهبی به صورت 
اماکن  زیارت  به  خانواده  با  همراه  یا  فردی 

مذهبی می پردازند. 
ایران  در  زیارتی  مکان های  مهم ترین  از  یکی 
مرقد مطهر امام رضا)ع( و خواهر بزرگوار ایشان 
حضرت معصومه)ص( است که در طول تاریخ، 
برای زیارت و سیاحت مورد توجه مردم بوده اند. 
کربالی  به  سفر  نیز  و  سفرحج  همچنین 
برای  مهم  مکان های  جمله  از  نیز  معلی 
نوعی  زیارتی  درواقع سفرهای  بوده اند.  ایرانیان 
گذشته  در  چه  را  مردم  اساسی  تفریحات  از 
اکنون  دربرمی گرفت.  حاضر  حال  در  چه  و 
حمل   امکانات  به  توجه  با  سفرها  اینگونه 
گذشته  در  اما  می پذیرد  براحتی صورت  ونقل 
سختی راه ها و کمبود امکانات نیز مانع  انجام 
این تفریح مذهبی نمی شده  است. عالوه براین، 
باعث می شد  امامزاده ها  نیز حضور  در شهرها 
برای  زنان  و  مردان  مشخصی،  روزهای  در  که 
زیارت رهسپار شوند و گردشی مذهبی در این 

مکان ها داشته باشند. 
نویسنده  و  پژوهشگر  جعفرشهری  گفته  به 
بارزترین  از  یکی  قدیم«  »تهران  پربرگ  کتاب 
دلمشغولی های مردم تهران در گذشته، زیارت 

بقاع و اماکن متبرکه در روزهای تعطیل بود.
 مرقد حضرت عبدالعظیم در حوالی تهران هر 
هفته، روز جمعه عده کثیری از تهرانی ها را به 
خود جذب می کرد و خانواده ها از حدود طلوع 

تلویزیون یک ابزار مخابراتی برای ارسال و دریافت 
می  دور  فاصله  یک  از  صدا  و  متحرک  عکسهای 
باشد. این لغت به تمام بخشهای تلویزیون، برنامه 
کلمه  دارد.  اشاره  آنها  پخش  و  تلویزیون  های 
زبان  از  است که  کلمه دو قسمتی  تلویزیون یک 
یونانی و التین می آید. “تل” در یونانی به معنای 
زبان  از  که  “ویزیون”  که  حالی  در  است.  “دور” 
به معنای “دیدن  آید  از کلمه”ویزیو” می  و  التین 
یا بینایی” است.اگرچه اختراع تلویزیون تنها توسط 
یک نفر انجام نگرفت ولی کسی که این اختراع را 
نام “جان  به  استفاده کرد، شخصی  قابل  و  کامل 
الجی برد” بود. وی در روز سیزدهم اوت 1888 در 
اسکاتلند  “کالسگو”  نزدیکی  در  واقع  “هلنسبرگ” 
به دنیا آمد. پدر او یک کشیش تحصیل کرده بود، 
ولی در فقر به سر می برد. “جان” هنگام تحصیل 
که  داد  نشان  هوش  خود  از  به حدی  مدرسه  در 
همکالسیهایش  کمک  به  سالگی   12 در  حتی 
آورد. وی در سال 1923  به وجود  تلفن  یک خط 
درحالیکه از عمرش 34 سال می گذشت به لندن 
مراجعت کرد و تصمیم گرفت به هر قیمتی که 

شده اختراع تلویزیون خود را تکمیل کند.
سرانجام تالش های مستمر او در بهار 1924 ثمر 
داد و او توانست سایه صلیب مالتیس را تا فاصله 
او  زمان  این  در  متاسفانه  کند.  منعکس  یارد  سه 
به آزمایش های خود  ادامه دادن  برای  پول کافی 
اعالمیه  مشکل  این  حل  نداشت.برای  اختیار  در 
روزنامه چاپ کرد.  هایی جهت دریافت کمک در 
در نتیجه ی این اعالنات او توانست مقداری پول 
انتقال  برای  برد  اکتبر 1925  دوم  در  آورد.  فراهم 
تصاویر روی پرده دستگاه دیگری ساخت. وقتی که 

آفتاب، بار و بنه سفری یک روزه را بسته و خود 
را به شهر ری می رساندند و ضمن زیارت بساط 
استراحت را در مزارع و باغ های اطراف ری و حتی 
در صحن مطهر می گستراندند. غیر از حضرت 
عبدالعظیم، امامزاده داوود نیز مورد توجه عده 
به  پنجشنبه  بعدازظهر  از  مردم  و  بود  زیادی 
بر  جمعه  ساعات  آخرین  در  و  می رفتند  سفر 
می گشتند و بقعه سید ناصرالدین، بقعه سید 
اسماعیل و مرقد امامزاده زید، امامزاده یحیی، 
امامزاده سید ولی، امامزاده اسحق و بقاع هفت 
تن، چهل تن، پیر عطار، هفت دختران، بی بی 

شهربانو و ... نیز جزو این اماکن بودند.
 بازی های گروهی

خود  فراغت  اوقات  برای  مردمان  دیرباز،  از 
نیز  رهگذر  این  از  و  داشته اند  برنامه هایی 
مانند  بازی هایی  کرده اند.  خلق  بازی هایی 
هانری  روایت  به  که  فراموش!«  را  تو  »یادم 
بود  ممکن  فرانسوی  سیاح  رنه دالمانی، 

هفته ها و ماه ها به طول بینجامد.
و  گذشته  در  فراغت  مفهوم  تفاوت  عالوه بر   
با  شده است.  متفاوت  نیز  آن  ماهیت  امروز، 
متوجه  بازی ها  اجرای  نحوه  و  نوع  به  نگاهی 
ماهیتی  کنونی  تفریحات  اکثر  می شویم 
انفرادی  این  نیز  فضای مجازی  دارند.  انفرادی 
مثل  بازی هایی  اما  می کند،  تشدید  را  بودن 
که  »بقچه گردانی«  و  »گنجفه«  »پیچاز«، 
دسته جمعی  ماهیتی  بود  رایج  گذشته  در 

داشتند. 
دوره  باید  را  صفویه  دوران  ایران،  تاریخ  در 
دانست.  مردم  تفریحی  وضع  در  متحولی 
سرزمین  این  بر  تاتار  و  مغول  که  زمانی  در 
اجتماعی  دشوار  شرایط  می  کرد،  حکومت 
و  آسایش  تهاجمات،  از  حاصل  نابسامانی   و 
تفریح توده مردم را متأثر ساخته بود،اما سال 
با  با جابه جایی حکومت ها و از جمله  ها بعد 
ثبات سیاسی  ایجاد  و  روی کار آمدن صفویه 
و اقتصادی شرایط عمومی بهتر شده، اصفهان 
در  بود.  شده  خروش ها  و  جوش  این  مرکز 
چراغانی  و  آذین بندی  عالوه بر  خاص  روز های 
اجرای  تفریحات،  مهم ترین  از  یکی  معابر 
نمایش هایی بوده است که در میادین بزرگ 

شهرها صورت می گرفت. 
از:  بود  عبارت  نمایش ها  این  مهم ترین 
زوبین افکنی،  تیراندازی،  چوگان بازی، 
انتخاب  نمایش  شمشیربازی،  قپق اندازی، 
حیوانات  با  جنگ  نمایش  و  تردستی  شاطر، 
»درعصر  بود.  و...  کشتی  بندبازی،  درنده، 
گروهی  خود  برای  شهری  هر  صفویه 
وارد  نمایش ها  کشتی گیر داشت که درموقع 
میدان می شدند. تمرین کشتی در زورخانه ها 
هر  نامی  پهلوانان  و  فن  استادان  نظر  زیر 
را  کشتی گیران  اصوالً  می گرفت.  انجام  شهر 
با  تنها  کشتی  نتیجه  می نامیدند.  پهلوان 
به خاک معلوم می شد.  رساندن پشت حریف 
در  کشتی گیران  نیرومندترین  و  شجاع ترین 

نمایش های پایتخت شرکت می کردند.«
ادامه دارد

آپارات را به کار انداخت از نتیجه ای که حاصل شد 
تعجب کرد زیرا حاال دیگر تمامی تصاویر به طور 
گشتند.  ظاهر  پرده  روی  به  نقص  بدون  و  کامل 
نمایش  موفقیت  با  توانست  برد   1925 ژانویه  در 
تلویزیونی خود را نشان دهد. و بدین ترتیب وسیله 
در  توانست  که  شد،  معرفی  جهانیان  به  دیگری 
عرض چند دهه در کل دنیا محبوب گردد و هم 
رسانه  محبوبترین  و  ترین  گسترده  بعنوان  اکنون 

جهانی محسوب شود.
ورود تلویزیون به ایران

 1335 سال  به  ایران  در  تلویزیون  َاندازی  راه  فکر 
اهل  کازرونی”،  “آقای  نام  به  گردد. جوانی  می  بر 
اصفهان که از یک خانواده ثروتمند بود و در خارج 
از کشور کارگردانی سینما خوانده بود به این فکر 
افتاد که در ایران تلویزیون تاسیس کند و از این 
طریق یک منبع درآمد مطمئنی را برای خود ایجاد 
کند. حتی با شرکت های خارجی ای که فرستنده 
تولید می کردند وارد مذاکره شد  تلویزیونی  های 
اما این صحبت ها به نتیجه نرسید و توافقی انجام 
ایران  به  تلویزیون  واردکردن  برای  تالش  نشد.اما 
متوقف نشد و توسط افراد دیگری پی گرفته شد. 
ملی  تلویزیون  رادیو  سازمان  ایجاد   133۰ دهه  در 
ایران مطرح شد، ولی عملی شدن این طرح تا سال 
ها به تعویق افتاد. تولید تصویر، آن هم به صورت 
و  نبود  ای  ساده  چندان  کار  روز،  در  ساعت  چند 
نیازمند سرمایه خصوصی و هفتگی بود. به همین 
دلیل “حبیب اهلل ثابت پاسال”، سرمایه دار بخش 
به  را  تلویزیونی  فرستنده  تأسیس یک  خصوصی، 
دولت وقت پیشنهاد داد و دولت نیز پیشنهاد او 
را پذیرفت و برای آن که کار جنبه قانونی داشته 

باشد، مجلس شورای ملی در تیر ماه سال 133۷، 
به  که  رساند  تصویب  به  تبصره  با چهار  ای  ماده 
تلویزیونی در  موجب آن، اجازه داده شد فرستنده 
تلفن  و  تلگراف  و  وزارت پست  پوشش  زیر  تهران 
پرداخت  از  سال  پنج  تا  فرستنده  شود.این  ایجاد 
مالیات معاف بود و تمام برنامه های آن از مقررات 
نخستین  کرد.  می  پیروی  انتشارات  کل  اداره 
فرستنده تلویزیون ایران در ساعت 5 بعد از ظهر 
جمعه 11 مهر ماه سال 133۷، اولین برنامه خود 
ایران  تلویزیون  که  فرستنده  این  کرد.  پخش  را 
تا   18 ازساعت  روز،  هر  ابتدا  در  شد  می  نامیده 
ساعت 22 برنامه داشت.حبیب اهلل ثابت در هنگام 
افتتاح تلویزیون در جعبه جادو ظاهر شد و گفت: 
”  و اما شما بینندگان و شنوندگان عزیز اگر وقتی 
قسمتی از برنامه را مطابق سلیقه خود نیافتید با 
در نظر گرفتن اشکاالت و این نکته مهم که ذوق و 
سلیقه ها مختلف است بر ما ببخشید. به عالوه از 
شما تمنا داریم که ما را در اجرای این خدمت یاری 
کنید و نه تنها معایب و نقایص را گوشزد فرمایید 
بلکه ما را از آنچه برای بهبود و تکمیل برنامه ها 
و  برخوردار  ها  شفا  یا  کتبا  رسد  می  نظرتان  به 
قرین امتنان نمایید. ما برای این گونه پیشنهاد ها 
جوائزی ترتیب خواهیم داد که در آینده به اطالع  

شما خواهد رسید”
از  بعد  روز  دو  یادداشتی  در  اطالعات  روزنامه 
افتتاح فرستنده تلویزیون، این اتفاق را یک جهش 
از  نوشت: » صرفنظر  و  ایران خواند  در  اجتماعی 
تلویزیون  هنوز  جنگی،  انگیز  وحشت  اختراعات 
و  علم  که  است  اختراعی  ترین  جدید  و  آخرین 
تنها  تلویزیون  یافته  دست  آن  به  انسانی  تمدن 

اول  درجه  در  بلکه  نیست  تفنن  و  تفریح  وسیله 
تمام  در  و  بوده  ارتباطی  وسایل  ترین  از حساس 
استفاده  مورد  مندند  بهره  آن  از  که  کشورهایی 

آموزشی و هنری قرار می گیرد.
با کثرت گرفتاری هایی که در زندگی جدید برای 
انسان ها به وجود آمده است زمان آنقدر کوتاه به 
نظر می رسد که می توان گفت دیگر ظرفیت در 
از  بسیاری  باید  و  ندارد  را  ها  کار  تمام  بر گرفتن 
کارگری  داد.  انجام  دیگر  کار  ضمن  در  را  ها  کار 
که ضمن کار در کارخانه فیلم تماشا می کند و 
یا سخنان یک شخصیت علمی و اجتماعی را که 
در اطاق خود سخن می گوید می شنود و خود او 
را هم می بیند، چندین کار را در آن واحد انجام 
می دهد، زن خانه داری که ضمن پرستاری کودک 
و انجام کارهای خانه خود از حضور در یک جلسه 
نمی  محروم  مطبوعاتی  مصاحبه  یا  و  سخنرانی 
شود از وقت خود چندین استفاده به عمل می آورد 
که اکنون با داشتن تلویزیون این قبیل استفاده ها 
برای مردم کشور ما نیز میسر و ممکن می شود”

ورود  از  دهه  شش  گذشت  از  پس  و  اکنون  هم 
داخلی  شبکه   5۰ از  بیش   ، ایران  به  تلویزیون 
برنامه  تولید  ایران  در  تلویزیونی  مرزی  برون  و 
این  دریافتند.  قابل  ایران  نقاط  تمامی  در  و  کرده 
در  انگیز  شگفت  کمی  رشد  معنای  به  مسئله 
و گسترش  ایران  در  تلویزیونی  های  تعداد شبکه 
خیره کننده تلویزیون و برنامه های تلویزیونی در 
گردد  می  مالحظه  ترتیب  است.بدین  کشور  این 
ایران  در  استقبال خوبی  با  این وسیله جدید  که 
مواجه شد و مطبوعات آنرا وسیله ای برای جهش 
تقویت فرهنگ عمومی و  و  اجتماعی و فرهنگی 
مختلف  های  زمینه  در  مردم  معلومات  و  دانش 
صورت  به  ابتدا  در  ایران  تلویزیون  دانستند.  می 
آگهی  از  آن  های  هزینه  و  اداره  خصوصی  کاماًل 

های تبلیغاتی تأمین می شد. ایستگاه فرستنده 
های  برنامه  فعالیت،  سال  یک  از  پس  تلویزیونی 
روزانه خود را در تهران به پنج ساعت افزایش داد 
و درسال 134۰، فرستنده دیگری در آبادان و یک 

فرستنده تقویتی در اهواز تأسیس کرد.
در تاریخ ششم تیر ماه سال 134۶ مجلس شورای 
ملی الیحه دولت درباره تشکیل سازمان تلویزیون 
ملی ایران را  که قباًل به تصویب مجلس شورای 
ملی رسیده و مجلس سنا در آن اصالحاتی کرده 
بود  مجدداً مورد شور قرار داد و به تصویب رساند.

“تلویزیون  ایجاد  طرح  تصویب  از  پس  سرانجام 
و  آمد  وجود  به  ایستگاه کوچک  یک  ایران”،  ملی 
با امکاناتی ساده پخش برنامه های آزمایشی را از 
سال 1345 آغاز کرد. امکانات فنی تلویزیون در آن 
دستگاه  دو  و  دوربین  سه  استودیو،  یک  به  زمان 
که  آنجا  از  و  شد  می  محدود  مغناطیسی  ضبط 
خطی   525 سیستم  با  ایران  تلویزیون  فرستنده 
ملی  تلویزیون  سیستم  و  کرد  می  کار  آمریکایی 
۶25 خطی اروپایی بود، تلویزیون ملی با نصب یک 
فرستنده دو کیلو واتی با سیستم 525 خطی بر 

باالی ساختمان هتل هیلتون، امکان استفاده از این 
با سیستم  تلویزیون  برای همه دارندگان  را  شبکه 

های مختلف، امکان پذیر  کرد.
از تاسیس تلویزیون ملی  از دو سال  مدتی کمتر 
نمی گذشت که در 1۷ مرداد 134۷ نخستین مرکز 
شهرستانی تلویزیون ملی در ارومیه گشایش یافت 
کار  به  بندرعباس  تلویزیونی  مرکز  بعد  چندی  و 
افتاد. مراکز تلویزیونی به تدریج یکی بعد از دیگری 
در شهرهای مختلف شروع به فعالیت کردند و پیام 
های سیاسی، فرهنگی و تفریحی را طبق ماموریت 
هایی که برنامه ریزان حکومت تعیین کرده بودند، 
به قشرهای وسیع تری از مردم رساندند.هم اکنون 
و پس از گذشت شش دهه از ورود تلویزیون به ایران 
، بیش از 5۰ شبکه داخلی و برون مرزی تلویزیونی 
در ایران تولید برنامه کرده و در تمامی نقاط ایران 
قابل دریافتند. این  مسئله به معنای رشد کمی 
در  تلویزیونی  تعداد شبکه های  در  انگیز  شگفت 
برنامه  و  تلویزیون  کننده  خیره  گسترش  و  ایران 

های تلویزیونی در این کشور است.
منبع: تبیان

اوقات فراغت مردم در تاریخ معاصر)1(

تاریخچه اختراع تلویزیون در ایران و جهان

از  دوری  سال  ده  و  رضاخان  سقوط  از  پس 
وطن، مرحوم قمی در اولین فرصت به قصد 
موسی  بن  علی  حضرت  مطهر  مرقد  زیارت 
نظیری  بی  استقبال  آمدند.  ایران  به  الرضا 
آمد  عمل  به  ایران  سراسر  در  بزرگوار  آن  از 
از قصر شیرین تا همدان تا مشهد همه جا 
چراغانی شد. همه بزرگان علماء سران قبایل 
آقا  مالقات  به  مردم  و  دولتی  امور  مسوالن 
می  شتافتند. هر جا که کاروان آقا می  رسید 
می  آمد.  در  تعطیل  صورت  به  شهر  تقریباً 

نظر  تحت  تجارت  و  اقتصاد  موضوع   -5
توازن  که  بطوری  شود  اداره  متخصص 
گردد  االمکان حفظ  واردات حتی  و  صادرات 
و کمبود غذایی و خواربار که فشارش بدوش 

طبقه ضعیف است از بین برود .
پیشنهادات فوق به تدریج و به کمک عموم 
بدین  و  گرفت  قرار  رژیم  قبول  مورد  ملت 
شرح آن مرجع عالیقدر که ده سال قبل در 
محبوس شده  باغی  در  عبدالعظیم  حضرت 
بود و مردم را از مالقات با او منع می  کردند 
مخالفت  اجباری  حجاب  کشف  با  چرا  که 
دارد، نه فقط در میان استقبال ملت مسلمان 
بر  بلکه عالوه  بازگشت  ایران به وطن مالوف 
چندین  اجباری  حجاب  کشف  لغو  قضیه 
دستورالعمل شرعی و اجتماعی دیگر را نیز 
به دولت دیکته کرد ... و بار دیگر این وعده 
الهی تحقق و مصداق خارجی یافت که: )ان 

تنصروا اهلل ینصرکم و یثبت اقدامکم(. 

می  توان گفت که ایران با این مسافرت تکان 
خورد.

توقف  هنگام  به  مراجعت  در  قمی  اهلل  آیت 
در تهران پیشنهادات معروفی به دولت وقت 
ارائه کرد که اهم آنها در پنج عنوان زیر می 

 گنجد:
1- دولت ایران زنان را در انتخاب حجاب آزاد 

بگذارد و اجباری در کشف نباشد .
رضاخان  دستور  به  که  مختلط  مدارس   -2
و  پسرانه  مدارس  و  منحل  بود  شده  ایجاد 
برقرار  نماز در مدارس  و  دخترانه مجزا شده 

شود .
برنامه  جزء  دینی  دروس  و  قرآن  تعلیم   -3

درسی دبستانها و دبیرستانها قرار بگیرد .
آزاد  غیره  و  مشهد  و  قم  علمیه  حوزه   -4
محصلین  و  مدرسین  آن  بر  عالوه  باشند 
به  رفتن  از  تحصیل  هنگام  به  دینیه  علوم 

خدمت نظام وظیفه معاف باشند. 

مرحوم آیت اهلل قمی پس از انجام مقصود 
السابق  و کمافی  نمود  مراجعت  عتبات  به 
اداره  مشغول  و  نمود  اقامت  کربال  در 
وفات  از  پس  تا  شد  کربال  علمیه  حوزه 
ابوالحسن  سید  العظمی  اهلل  آیت  مرحوم 
علماء  درخواست  حسب  بر  اصفهانی 
عبدالهادی  اهلل  آیت  مرحوم  قبیل  از  نجف 
و  شاهرودی  اهلل  آیت  مرحوم  و  شیرازی 
نجف  به  کربال  از  خویی  العظمی  اهلل  آیت 
حوزه  قمی  مرحوم  و  یافتند  انتقال  اشرف 
قبول  به  نسبت  گرچه  کردند  می   اداره  را 
این مسولیت معنوی شدیداً بی میل بودند 
عامه  مرجعیت  و  زعامت  خواستند  ونمی 
با  مطهر  حرم  در  مکرراً  لذا  کنند  قبول  را 
از  نماز جعفر طیار  و  نماز حاجت  خواندن 
که  کردند  می   درخواست  متعال  خداوند 
مرگش زودتر فرا رسد تا مسوولیت سنگین 
زعامت حوزه را به عهده نگیرد تا آنکه سه 
در  مرحوم سیدابوالحسن  فوت  از  ماه پس 

سال 13۶۶ قمری برحمت ایزدی پیوست. 
منبع: )مجله نورعلم، دوره دوم، شماره1(

 خواسته های پنج گانه آیت اهلل قمی از پهلوی

چشمه آبگرم سیاهکش هرمزگان
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صف

راهنمای انتخاب فیلتر 
دستگاه تصفیه آب 

فیلتر  خرید  و  انتخاب  در  مهم  های  معیار 
دستگاه تصفیه آب

نکته اول : نوع فیلتر
موارد استفاده از دستگاه تصفیه آب متفاوت 
اهداف  برای  نیز  فیلترهای متفاوتی  است و 
مختلف وجود دارند. اولین نکته در انتخاب 
اگر  نیز همین مسئله است.  فیلتر مناسب 
آفت کش  سموم  و  کلر  شما  مصرفی  آب 
برایتان  کربن  فیلتر  باشد  داشته  زیادی 
مناسب است. فیلتر کربن سایر آالینده ها را 
نیز از بین می برد و عالوه بر این، اگر مزه یا 
مطلوب  برایتان  آشامیدنی  آب  بوی  و  طعم 
استفاده  فیلتر  این  از  می توانید  نیست 
فیلتر  دیگر  کاربردی  فیلتر  یک  کنید. 
شهری  آب  کنید  تصور  است.شاید  رسوب 
ندارد  آلودگی  می کنید  دریافت  لوله  از  که 
تصفیه  است. حتی آب  اشتباه  باور  این  اما 
در  موجود  رسوبات  دارای  نیز  شهری  شده 
سیستم لوله کشی است. یکی از دالیل نهان 
بیماری های کلیوی همین رسوبات هستند. 
وضوح  به  که  شهرهایی  برای  رسوب  فیلتر 
و  مهم  بسیار  هستند  غبار  و  گرد  دارای 

کاربری است.
در هنگامی که آب سخت است از چه فیلتری 

استفاده کنیم؟
مواجه  با سختی آب  نقاط  برخی  در  گاهی 
فیلتر  از  باید  حالت  این  در  هستیم. 
را  آب  سختی  که  کرد  استفاده  ممبران 
که  نامطلوبی  اثرات  و  می کند  تنظیم 
فیلتر  می برد.  بین  از  را  دارد  سالمتی  روی 
فیلتر  است  شده  مطرح  خیلی  که  دیگری 
بین  از  برای  فیلتر  این  است.از  فرابنفش 

ویروس  و  قارچ  و  باکتری  و  میکروب ها  بردن 
استفاده می شود. این موارد قابل دیدن نیستند 
و ممکن است در آبی که کامال شفاف و پاکیزه 
است نیز وجود داشته باشند. به کمک تابیدن 
به آب مصرفی می توان تمام  اشعه ماورابنفش 
این میکروارگانیسم ها را از بین برد و از کیفیت 

آب اطمینان حاصل کرد.
برای آب اسیدی چه فیلتری الزم است؟

دارد  اسیدی  خاصیت  آب  که  مناطقی  در 
اسیدی  کرد.  استفاده  قلیایی  فیلتر  از  باید 
سالمت  به  رساندن  آسیب  باعث  آب  بودن 
دندان و استخوان و همچنین دستگاه گوارش 
می شود. فیلترهای دیگری مانند فیلتر مینرال 
اولی  که  دارند  وجود  نیز  قرمز  مادون  فیلتر  و 
و  می شود  آب  مفید  معدنی  مواد  باعث حفظ 
دومی با افزایش میزان اکسیژن موجود در آب 
متابولیسم  بهبود  و  بدن  عملکرد  بهبود  باعث 
می شود. یکی از مهمترین نکات انتخاب فیلتر 
دستگاه تصفیه آب بررسی نوع آب آن منطقه 

می باشد.
نکته دوم: تعویض فیلتر

باید به زمان تعویض آن ها  هنگام خرید فیلتر 
درج  فیلتر  روی  معموال  زمان  این  کنید.  دقت 
می شود و برای فیلترهای مختلف چیزی بین 
مانند  مواردی  البته  است.  سال  دو  تا  ماه   ۶
گاهی  و  دارند  بیشتری  عمر  ماورابنفش  فیلتر 
به تعویض نخواهد  نیازی  نیز  تا ۷ سال  حتی 
توجه  حتما  نیز  جدید  فیلتر  خرید  بود.برای 
کنید که فیلتر با دستگاه شما سازگار باشد. به 
همین خاطر بهترین کار این است که فیلتری 
با همان برند دستگاه تصفیه آب فراهم کنید و 
اگر چنین امکانی نداشتید از سازگاری فیلتر با 
دستگاه خود مطمئن شوید. برای اینکه فیلتر 
تقلبی نخرید حتما به نمایندگی برند دستگاه 

خود مراجعه کنید.
نکته سوم : قیمت و کیفیت

دستگاه  خود  و  فیلتر  است  ممکن  گاهی 
تصفیه آب را با قیمت کمتر پیدا کنید اما با 

مقایسه کردن ویژگی های آن با سایر فیلترها 
شاید  بشوید.  آن  بودن  بی کیفیت  متوجه 
ندهید  قرار  اولویت  در  را  قیمت  باشد  بهتر 
نظر  مورد  فیلتر  مشخصات  و  کیفیت  به  و 

توجه بیشتری داشته باشید.
نکته چهارم: محل استفاده

اینکه شما فیلتر را برای دستگاه تصفیه آب 
یا  شرکت  برای  یا  و  بخواهید  خود  خانگی 
انتخاب نوع فیلتر  تاثیر زیادی روی  کارخانه، 
به میزان  فیلتر می تواند  خواهد گذشت. هر 
مشخصی در طول شبانه روز آب آشامیدنی 

بهداشتی برایتان فراهم کنید.
نکته پنجم: برند

آب  تصفیه  دستگاه  فیلتر  خرید  در  تنها  نه 
مسئله  نیز  دیگری  وسایل  خرید  در  بلکه 
اینکه  برای  شرکت ها  می شود.  مطرح  برند 
زیادی  برسانند تالش  به شهرت  را  برند خود 
و  کیفیت  برند  محصوالت  قطعا  و  می کنند 
خدمات پس از فروش بهتری خواهند داشت. 

هنوز  وقتی  فرش  روی  از  چای  لکه  بردن  بین  از 
تازه است

فرش  روی  از  تازه چای  لکه  کردن  پاک  برای   
جایی  روی  را  آبلیمو  کمی  است  کافی  فقط 
یک  با  بعد  و  کنید  اسپری  ریخته،  چای  که 
از  بکشید.  آن  روی  نخی،  نمناک  دستمال 
آبلیموهای صنعتی هم میتوان استفاده کرد و 

حتماً الزم نیست آبلیمو طبیعی باشد. 
هرچه سریع تر اقدام به از بین بردن لکه چای 
تمیز  بهتر  هم  و  راحت تر  هم  لکه  این  کنید، 
می  هم  سرکه  از  آبلیمو  جاي  به  می شود. 

توانید استفاده کنید.
پاک کردن لکه چای کهنه شده روی فرش

تمیز  به هر علتی  اگر چای روی فرش ریخته 

اثر لکه چای روی  نشده و االن خشک شده و 
یا  نمک  مساوی  مقدار  است،به  مانده  فرش 
)اثر  کنید.  قاطی  سرکه  با  را  شیرین  جوش 
جوش شیرین بیشتر است(، فرش را با آب گرم 
را  شیرین  جوش  و  سرکه  مخلوط  و  کنید  نم 

روی محل لکه بریزید. 2 دقیقه صبر کنید.
لکه  محل  روی  تمیز  نخی  دستمال  یک  با 
با  بعد  و  برود  بین  از  لکه  تا  بکشید  محکم 
یک دستمال نم شده با آب سرد فرش را تمیز 

کنید.
روش هاي دیگر پاک کردن:

1. جذب چای:
یک حوله یا پارچه تمیز و با جذب باال بردارید 
و روی لکه فشار دهید تا چای اضافی را به خود 

که  دهید  ادامه  تاجایی  را  کار  این  کند.  جذب 
دیگر هیچ چای اضافه ای به پارچه جذب نشود. 
آب،  کمی  کردن  اضافه  با  می توانید  همچنین 
میزان بیشتری از چای ریخته شده را جذب کنید.

2. استفاده از لکه بر مخصوص فرش:
اگر فرش شما رنگیست، برچسب پشت فرش 
کننده ها  پاک  شوید  مطمئن  تا  بخوانید  را 
بر  لکه  سپس  نمی زنند.  آن  به  آسیبی 
و  کنید  اسپرس  چای  لکه  روی  را  مخصوص 
دستورالعمل  های مربوط به آن را دنبال کنید.

معموال الزم است لکه بر مدتی روی فرش بماند 
و سپس با یک تکه پارچه شروع به جذب آن 

از روی فرش کنید. 
3. ترکیب چند ماده تمیز کننده:

سرکه سفید و آب را به نسبت 2 به 4 ترکیب 
کنید و با یک اسفنج آن را روی فرش بمالید. 
اجازه دهید اسفنج ده دقیقه روی لکه بماند و 

سپس آن را بشویید.

با توجه به شیوع سریع بیماری کرونا در چند ماه 
اخیر، نحوه رعایت بهداشت مخصوصا شستشوی 
استفاده  مورد  لوازم  و  ظروف  ها،  لباس  صحیح 

بیماران مبتال به کرونا اهمیت بسیاری دارد.
1- در ابتدا در نظر داشته باشید که بهتر است 
برای حمل ظروف افراد مبتال به کرونا از دستکش 

استفاده شود.
مصرف  بار  یک  ظرف  از  استفاده  امکان  اگر   -2
وجود داشته باشد، باید از آن استفاده نموده و پس 
از استفاده آن را در کیسه پالستیک قرار داده و در 

سطل زباله انداخت.
مصرف  بار  یک  ظرف  از  غیر  ظروفی  از  اگر   -3
استفاده می شود،حتما با ماده شوینده مناسب و 

آب داغ استفاده شود.
4- هنگام شستشو از دستکش استفاده شود.

5- پس از اتمام کار دستکش یک بار مصرف دور 
ریخته شود و اگر از دستکش دیگری استفاده می 
اجازه دهید  به طور کامل شسته و  را  کنید، آن 

تا خشک شد.
۶- اگر ظرف ها را با دستمال خشک می کنید، 
پس از اتمام کار دستمال را شسته و خشک کنید.
شستشوی صحیح لباس ها با وجود ویروس کرونا

در  ها  ویروس  اغلب  ماندن  زنده  به  توجه  با   -1
هرگز  شود  می  توصیه  مرطوب،  های   محیط 

از ما سالمندانی در خانه داریم  بسیاری 
عام  اصطالح  به  یا  افتاده  بستر  در  که 
معموال  افراد  این  اند.  شده  گیر  زمین 
روزمره  کارهای  انجام  و  حرکت  توانایی 

را ندارند. 
نکته اول در نگهداری از سالمندان رعایت 
نکات بهداشت و سالمتی آنهاست. افراد 
کارهای  انجام  به  قادر  افتاده  بستر  در 
حمام  طهارت،  مانند  خود  بهداشتی 
به  شما  بنابراین  نیستند.  غیره  و  کردن 
مراقب  و  پرستار  یک  یا  فرزند  عنوان 
سالمند باید به آنها در این کارها کمک 
ناخن  گرفتن،  دوش  کردن،  حمام  کند. 
گرفتن، مسواک زدن، اصالح مو و عوض 
کردن لباس ها از جمله وظایفی هستند 
و  بیمار  سالمندان  برای  باید  شما  که 

زمین گیر انجام دهید.
 نظافت سالمندان در بستر

از  توانید  می  آنها  کردن  حمام  برای 
یک  یا  حمام  مخصوص  صندلی  یک 
توانایی  اگر  کنید.  استفاده  ویلچر 
دست  مانند  بدن  از  اجزایی  حرکت 
نشستن  با  تواند  می  باشد  داشته  را 
در  بشوید  را  خود  صندلی  یک  روی 
به  کار  این  در  باید  شما  اینصورت  غیر 
شستشو  کنید  سعی  کنید.  کمک  آنها 
مراقبت  با  را  سالمندان  کردن  حمام  و 
لوازم حمام تمیز و نرم  از  انجام داده و 

کنید. استفاده 

آگهي فقدان سند مالکیت بخش 18 فارس الر
آقاي حمزه عزیزیان با تسلیم  دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمي شماره 18۰ 
الر تنظیم گردیده است مدعي است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به دو سهم 
مشاع از چهل و شش سهم عرصه و اعیان مزروعي پالک 289/5 واقع در بخش 18 فارس 
الر بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت به شماره  چاپي 83431۷ صادر و به علت سهل انگاري 
مفقود گردیده است و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده است. مراتب طبق ماده 
12۰ اصالحي آئین نامه قانون ثبت  آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي 
معامله اي کرده و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد تا ده روز پس از انتشار 
ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه  آگهي  به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
معامله، تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم 

خواهد کرد.
تاریخ انتشار:99/۷/3۰

شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان              م/الف/۶3۷

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
آقای جمال جمالي فرزند دادخدا به شرح 
درخواستي که به کالسه 99/3۶   حقوقي 
صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا   این 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی 
دادخدا  مرحوم  شادروان   که  داده  توضیح 
ملي  شماره  به  جمال  فرزند  جمالي 
2511۷5913۶ صادره از  الرستان  در تاریخ  
1399/4/25  در اقامتگاه دائمی خود شهر 
بنارویه بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم 

منحصر است به
م  ش  دادخدا  فرزند  جمالي  1-سعید 

  ۶۷1۰۰۰45۷۰
م  ش  دادخدا  فرزند  جمالي  2-نادعلي 

251۰88۷9۶3
م  ش  دادخدا  فرزند  جمالي  3-امیدرضا 

2512۰8۶۰۷۰
م  ش  دادخدا  فرزند  جمالي  4-رضا 

25۰۰۶2۷44۶
م  ش  دادخدا  فرزند  جمالي  5-جمال 

25۰۰18458۷
م  ش  دادخدا  فرزند  جمالي  ۶-کیمیا 

25۰۰829۷58
م  ش  دادخدا  فرزند  جمالي  ۷-فریبا 

2512۰۷۶۰4۰
م  ش  دادخدا  فرزند  جمالي  8-زیبا 

251۰8913۷5
م  ش  دادخدا  فرزند  جمالي  9-فاطمه 

۶۷1۰۰12328
 فرزندان متوفي

1۰-سهیال جمالي فرزند حسن علي ش م 
251۰8859۰1 همسر متوفي 

11-نصرت عابدیني فرزند علي اکبر ش م 
2511۷۶۶4۶9همسر متوفي والغیر...

تشریفات  انجام  از  پس  شورا  اینک 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
به  ماه  یک  ظرف  اگهی  انتشار  تاریخ  از 
صادر  گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  شورا  این 

خواهد شد.
بنارویه- قاضي شوراي حل اختالف  شهر 

علي سهیلي
 م/الف/۶3۶

را حتما  لباس های خود  نپوشید.  دار  نم  لباس 
قرار  آفتاب  در مجاورت  یا  و  کنید  کامل خشک 
دهید. لباس هایی مانند لباس زیر را نیز با آب 
و  کنید  خشک  و  بشویید  جداگانه  ولرم  یا  گرم 

همچنین روزانه آن را تعویض نمایید.
مواد  و  گرم  آب  با  کرونا  ویروس  که  آنجا  از   -2
شوینده از بین می رود پس تا حد امکان لباس 
ها را با آب گرم بشویید و در مقابل نور خورشید 
ویروس  انتقال  بابت  از  خیالتان  و  کنید  خشک 

راحت باشد.
مدام  روز  طول  در  صورت  و  دست  حوله   -3
بنابراین توصیه می شود یک  مرطوب می شود. 
حوله جایگزین هم در نظر بگیرید و مرتبا حوله 
ای که خشک شده است را استفاده کرده و اجازه 

دهید حوله مرطوبتان خشک شود.
4- در صورتی که با بیمار مبتال به کرونا ارتباط 
دارید پس از تماس لباس الوده خود را در کمد 

قرار نداده و حتما شستشو داده و خشک کنید.
5- لباس های بیمار را دمای باال شستشو دهید.

به  حسایت  و  وسواس  نباید  گفت  باید  انتها  در 
شده  آلوده  که  را  لباسی  همواره  اما  داد،  خرج 
سریعا شسشو داده و لباس ها و پارچه های دیگر 
انتقال ویروس  از  را نیز به طور مرتب بشوئید تا 

جلوگیری شود.

حرکت  توانایی  که  افرادی  درخصوص 
مراقبت  باید  شما  ندارند،  نشستن  و 
آنها  روزمره  کارهای  و  بهداشتی  های 
مثال  برای  دهید.  انجام  برایشان  را 
از  توانید  می  شما  کردن  حمام  برای 
درست  با  و  گرفته  کمک  دیگری  فرد 
کردن یک تشک نرم با روکش پالستیک 
را  شستشو  و  خوابانده  حمام  در  را  آنها 
انجام دهید. البته اگر بیمار بستری شما 
با  باید  دارد  بستر  زخم  و  حاد  وضعیت 
مشورت یک پزشک یا پرستار شستشوی 

بدن او را انجام دهید.
درخصوص مراقبت از دندان ها نیز شما 
برایشان  را  کار  این  مرتب  و  روزانه  باید 
انجام دهید و وسایل مورد نیازشان را در 

اختیار قرار دهید. همینطور کوتاه کردن 
دهید؛  انجام  مرتب  باید  نیز  را  ها  ناخن 
بویژه کوتاه کردن ناخن های پا که برای 
کمی  آنهاییکه  حتی  سالمندان  اکثر 
را  پاهایشان  و  ها  دست  حرکت  توانایی 
دارند، دشوار است. از بین بردن موهای 
تا  گیرد  انجام  مرتب  بطور  باید  نیز  زائد 
مشکالتی مانند عرق سوز شدن یا زخم 

شدن بدن بوجود نیاید.
 پیشگیری از بیماری ها)زخم بستر(

به  که  آنهایی  بویژه  بستر  در  بیماران 
هیچ وجه توانایی حرکت ندارند، مستعد 
بستر  زخم  جمله  از  مختلفی  بیماریهای 
نقاطی  در  معموال  ها  زخم  این  هستند. 
که بدن با تشک در تماس است و پوست 

ایجاد  است،  نازک  قسمت  آن  در  بدن 
شانه  باسن،  پا،  پاشنه  مانند  شوند؛  می 
زخم  از  جلوگیری  برای  سر.  پشت  و  ها 
هر  را  بیمار  خوابیدن  حالت  باید  بستر  
اگر خود  و  یکبار عوض کنید  دو ساعت 
به  تشویق  را  آنها  دارند  حرکت  توانایی 
این کار کنید. به ملحفه و تشک فرد نیز 
توجه کنید، این تشک ها باید از جنس 
کتان یا ابریشم باشند و  باید بطور مرتب 
صاف  و  کرده  اتو  داده،  شستشو  را  آنها 
کثیف  تشک  یا  ملحفه  زیرا  کنید،  پهن 
بستر  زخم  ایجاد  احتمال  چروک  و 
بطور  سالمند  بدن  کند.  می  بیشتر  را 
و  از شامپوها  باشد.  منظم مرطوب شده 
نکنید،  استفاده  دار  اسانس  های  صابون 
زیرا پوست را خشک می کنند. مطمئن 
بستر شما  و در  بیمار  شوید که سالمند 
لیتر آب   2 روزانه حداقل  و  بطور منظم 

می خورد.
پوست  که  افرادی  که  کنید  توجه 
رنگ  ها  لکه  دارند،  سیاه(  یا  تیره)سبزه 
آبی یا بنفش  و در افراد با پوست روشن 
این لکه های زخم به رنگ قرمز یا سفید 
است. ترک ها، چروک ها، ورم، تاول ها 
اگر  هستند.  بستر  زخم  از  هایی  نشانه 
بیمار سالمند خود  در  را  چنین عالئمی 
مشاهده کردید به یک پزشک یا پرستار 

نمایید. مراجعه 
به دنبال نشانه هایی از مشکالت تنفسی 

و سینه باشید. افراد سالمند در بستر به 
دلیل اینکه مرتب در رختخواب هستند، 
هایشان  شش  در  مایعات  است  ممکن 
ذات  یا   انسداد  به  منجر  که  جمع شود 
این  اینکه  از  اطمینان  برای  شود.  الریه 
پیشگیری  برای  و  نمی دهد  حالت روی 
در  سالمندان  در  تنفسی  مشکالت  از 
حالت  منظم  بطور  باید  شما  بستر 
کنید    عوض  را  بستر  در  بیمار  خوابیدن 

ترجیحا هر دو ساعت یکبار.
 حمایت روحی و عاطفی از سالمندان

بیماران  که  کنید  توجه  باید  نهایت  در 
سالمند و در بستر نیازمند حمایت روحی 
و عاطفی شما دارند؛ حتی سالمندانی که 
هوشیاری کامل ندارند. سالمندان زمین 
گیر به دلیل اینکه توانایی حرکت ندارند، 
با  نمی توانند به مالقات دیگران رفته و 
حضور  بنابراین  کنند،  معاشرت  دیگران 
به  محبت  ابراز  و  آنها  کنار  در  فرزندان 
فرزند  عنوان  به  است.  مهم  بسیار  آنها 
می  شما  بستر  در  و  بیمار  سالمند  یک 
توانید سالمند را به انجام برخی از کارها 
اگر توانایی الزم را دارند- تشویق کنید؛ 
یک  انجام  به  مایل  آنها  اگر  مثال  برای 
کار هنری هستند آنها را تشویق به این 
کار کنید، یا اگر می توانید هر از گاهی 
آنها را به مالقات یکی از اقوام یا دوستان 
ببرید. معاشرت و گفتگو با دیگران برای 
هر فردی بویژه سالمندان در بستر بسیار 
مفید است و در ارتقای روحیه آنها و در 
نهایت بهبود یا حفظ وضعیت فعلی شان 

موثر است.

روش شستشوی صحیح
 ظروف و لباس هاي بیماران مبتال به کرونا

چگونه از سالمندان بستری در خانه مراقبت و نگهداری کنیم

بهترین پیاز برای خشک کردن و تهیه پودر پیاز 
از آن، پیاز سفید و  زرد است. پیاز قرمز برای 

تهیه پودر پیاز مناسب نیست.
روش های خشک کردن سریع پیاز

را خشک  پیاز  باید  ابتدا  پیاز،  پودر  تهیه  برای 
کنید اما باید بدانید خشک کردن آهسته پیاز 
را  محیط  های  آلودگی  پیاز  شود  می  سبب 
از  استفاده  با  است  بهتر  جذب خود کند پس 

روش های زیر پیاز را خشک کنید.
خشک کردن پیاز داخل فر :

پیازها را پوست بگیرید.

تا آب پیازها گرفته شده و تا حدودی  بگذارید 
خشک شوند.سپس پیازها را خارج کرده و درون 
تابه ای قرار بدهید.تابه را روی شعله پخش کن 
با حرارت خیلی کم قرار دهید و دائم آن را هم 

بزنید تا پیازها کامال خشک و شکننده شوند.
آماده کردن پودر پیاز :

به هر روشی که پیازها را خشک نمودید، می 
توانید اکنون پودر پیاز تهیه کنید.

پیازهای خشک شده را بالفاصله بعد از خنک 
آسیاب  دستگاه  یا  کن  مخلوط  داخل  شدن، 
پیاز  پودر  به  و  شوند  آسیاب  کامال  تا  بریزید 
تبدیل شوند.میزان آسیاب کردن پیاز به سلیقه 
ی شما بستگی دارد. بعضی ها آن را مثل آرد 
کامال پودر کرده و برخی دیگر آن را درشت تر 
به  را  پیازها  کردن  آسیاب  کنند.اگر  می  پودر 
به  را  محیط  رطوبت  پیازها  بیاندازید،  تاخیر 
نرم  نرم می شوند.پیازهای  و  خود جذب کرده 
باالیی  کیفیت  و  نمی شوند  آسیاب  به خوبی 

نخواهند داشت.

های  حلقه  به صورت  و  بشویید  را  آنها  سپس 
نازک برش بزنید اما نباید حلقه ها بیش از حد 

نازک بوده که به سینی فر بچسبند.
دستمالی  داخل  را  پیاز  زده  برش  های  حلقه 

بریزید و اجازه بدهید آب پیازها از بین بروند.
پیازها را داخل سینی فر بریزید و سینی فر را 

داخل فر بگذارید.
قرار  دما  کمترین  روی  باید  فر  حرارت  درجه 
بگیرد. پیازها را هر نیم ساعت زیر و رو کنید تا 

به یک صورت یکنواخت خشک شوند.
بعد از خشک شدن کامل پیازها، سینی فر را 
خنک  پیازها  تا  بدهید  اجازه  و  بیاورید  بیرون 

شوند.
خشک کردن پیاز داخل مایکروفر :
پیاز را پوست بگیرید و بشویید.

پیازها را به صورت حلقه های نازک خرد کرده و 
روی دستمالی بریزید تا آب آن ها خارج شوند.

پیازها را داخل ظرف مناسب مایکروفر قرار داده 
و ظرف را به مدت 5-۶ دقیقه درون مایکروفر 

نحوه ی نگهداری از پودر پیاز :
را درون ظرفی دربسته ریخته  پیاز  باید پودر 
و درون یخچال نگهداری نمایید تا پیاز مدت 
زمان طوالنی عطر و طعم خود را حفط کند.

بعد از هر بار استفاده از پودر پیاز درب ظرف را 
محکم ببندید تا رطوبت وارد آن نشود و بتوان 

مدت زمان طوالنی از آن استفاده کرد.
نکاتی برای تهیه ی پودر پیاز :

برای خشک کردن پیاز، ابتدا پیازها را از طول 
از وسط نصف کرده و به صورت الیه الیه خاللی 
پیاز بزرگ 1 قاشق غذاخوری  کنید.از 1 عدد 

پودر پیاز بدست می آید.
برای خشک کردن پیاز و تهیه ی پودر پیاز از 
روش خشک کردن در محیط و از طریق آفتاب 
استفاده نکنید و سریع ترین روش را انتخاب 
خودش  به  را  میکروب  سریع  پیاز  زیرا  کنید 

جذب می کند.
بهتر  فر  دمای  پیازها  کردن  خشک  هنگام 
است پایین و مدت خشک شدن بیشتر باشد 

تا رنگ پودر پیاز تیره نشود.
غذاهای  ی  کلیه  در  توانید  می  را  پیاز  پودر 

گوشتی جایگزین پیاز کنید.

طرز تهیه پودر پیاز

نحوه پاک کردن لکه چای
 از روی فرش

ما  بین  در  مصرف  پر  بسیار  ظروف  از  یکی 
قابلمه ها و سایر ظروف روحی )ظروف از جنس 
روی( هستند. این ظروف به واسطه وزن سبک 
و سایر مزایایی که دارند، تقریبا در هر خانه ای 

پیدا می شوند.
داخل ظروف روحی در اثر جوشاندن آب، پختن 
حبوبات و یا برنج و بیرون این ظروف به دلیل 
نامناسب،  حرارت  یا  و  آتش  روی  گرفتن  قرار 

بخار روغن و ... سیاه می شود.
روش های سفید کردن قابلمه روحی

سرکه و جوش شیرین
و  کنید  داغ خیس  آب  با  را  قابلمه  بدنه  ابتدا 

سپس روی بدنه جوش شیرین بریزید.
سرکه  کمی  ها  شیرین  جوش  روی  سپس 
و  سرکه  کنید  می  را  کار  این  وقتی  بپاشید، 
می  کف  و  داده  واکنش  هم  با  شیرین  جوش 

کنند.
ظرف  سیم  از  استفاده  با  دقیقه   15 از  بعد 
قابلمه  توانید  می  شویی  مایع ظرف  و  شویی 

را بشویید.
آبلیمو و جوش شیرین

مواد مورد نیاز برای این روش عبارتند از:
4 قاشق غذا خوری آبلیمو

مقداری فویل )ورق آلومینیومی(
3لیوان آب

2 قاشق غذاخوری جوش شیرین
ابتدا یک ظرف با عمق زیاد و پهن که قابلمه 
هایتان به راحتی در آن جا بگیرند انتخاب کرده 
درون  را  گفتیم  باال  قسمت  در  که  موادی  و 
داخل  ظروف  ارتفاع  سوم  یک  تا  ریخته  ظرف 

قابلمه را بگیرد.

سپس آن ها را روی گاز قرار دهید تا جوش بیاید و 
وقتی شروع به جوشیدن کردن قابلمه ها و ظروف 
قرار  جوشیدن  حال  در  مواد  این  درون  را  خود 
دهید و حرارت را کم کنید و بگذارید که ظروفتان 
مدت زمانی در حدود 2 تا ۶ دقیقه )با توجه به 
میزان سیاهی( درون این مواد، روی حرارت بماند.

در مرحله آخر با کمی مایع ظرف شویی و سیم 
ظرف شویی سیاهی ها را پاک کنید.

صابون
بکشید  ظرفشویی  سیم  روی  را  صابون  ابتدا 
روحی  قابلمه  روی  را  سیم  قسمت  همان  و 
باز هم صابون روی سیم ظرفشویی  و  بکشید 

بکشید و با آن قابلمه ها را بسابید.
آب  را  سابید  را که می  قابلمه  هر  است  بهتر 
ظروف  نشود  ایجاد  آن  روی  لک  که  بکشید 
روحی شما بوی صابون گرفتند بعد از آبکشی 
با اسکاج و مایع ظرفشویی قابلمه ها را خوب 

بشویید و آبکشی کنید دیگر بو نمی دهند . 
چگونه از سیاه شدن ظروف روحی جلوگیری کنیم ؟

در  شما  روحی  ظروف  داخل  که  صورتی  در 
شود،  می  سیاه  آبدار  غذاهای  پز  و  پخت  اثر 
پختن  آب،  جوشاندن  زمان  در  کافیست 
آبلیمو  یا  سرکه  قطره  چند  برنج  یا  حبوبات 
شدن  نگرانسیاه  دیگر  و  بریزید  ظرف  داخل 

داخل ظروف روحی نباشید.
استفاده  نیز  استیل  ظروف  برای  روش  این  از 

کنید و نتیجه ای مشابه بگیرید.
مشکالت  اثر  در  شما  ظرف  شدن  سیاه  اگر 
شعله اجاق بود، اجاق خود را تعمیر کنید تا به 
این صورت جلوگیری از سیاه شدن ظرف روی را 

انجام داده باشید.

چگونه قابلمه روحی را برق بیندازیم ؟



امام باقر)ع( فرمودند:
من َعَبد اهلل حق عبادته آتاه اهلل فوق امانیه و کفایته؛

هر که خدا را، آنگونه که سزاوار اوست، بندگی کند، خداوند 
بیش ازآرزوها و کفایتش به او عطا می کند.

ئذ و مشتهیات نفسانی ، آدمی را گمراه می کند و از راه سعادت و  حرص شدید هب لذا

گاری منحرف می سازد و سرانجام باعث هالکت و انبودی او می شود. رست
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حافظ،    بزرگداشت  روز  با  همزمان 
با  الرستان  کتاب  فروشگاه  بزرگترین 
نام »کتابستون« با حضور  دالور معاون 
الرستان،  ویژه  فرمانداری  عمرانی 
رئیس  و  کل  مدیر  معاون  معتمدیان 
نامدار  الرستان،  های  کتابخانه  اداره 
رئیس شورای شهر الر، قناعت پور مدیر 
مرکز رشد واحدهای فناور و جمعی از 
در  کتاب  به  مندان  عالقه  و  فرهنگیان 
الرستان  نگین  تجاری  مجتمع  محل 

افتتاح گردید.
به گزارش میالد الرستان، این فروشگاه 
با  تهرانی  ناشر  عقیلی  همت  به  کتاب 
تعداد  حدود 5۰۰۰ عنوان کتاب و به 

در  فقیه  ولی  نماینده 
بر  تاکید  با  فارس  استان 
در  همه  همراهی  لزوم 
در  وقوع جرم  زمینه  کاهش 
و  نهادها  جامعه، گفت: همه 
خصوص  این  در  دستگاه ها 
بر  تنها  کار  و  دارند  نقش 
عهده نیروی انتظامی نیست.

میالدالرستان  گزارش  به 
فارس  خبرگزاری  از  نقل  به 
اجتماعی  معاونت  از  نقل  به 
پلیس فارس، آیت اهلل لطف اهلل 
دژکام در دومین روز از هفته 
دیدار  در  ناجا  گرامیداشت 
معاونان  از  فرمانده و جمعی 
انتظامی و روسای پلیس های 
مطهر  در حرم  که  تخصصی 
انجام  شاهچراغ)ع(  حضرت 
اصل  داشت:  اظهار  شد، 
والیت  پایه  بر  اسالمی  نظام 
استوار است و عزت و عظمت 
نیز  ایران  اسالمی  جمهوری 
دست  به  والیت  برکت  به 
دژکام،  آیت اهلل  است.  آمده  

حل  راهکار  گفت:  قضاییه،  قوه  رئیس 
نهفته  اقتصاد  حوزه  در  اقتصادی  مشکالت 
سیاسی  راهکارهای  کردن  دنبال  و  است 

برای حل مسائل اقتصادی خطاست.
از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه 
قوه قضائیه، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
با  قضائیه  قوه  عالی  شورای  جلسه  در 
کادر  تالش های  و  زحمات  از  تقدیر 
درمانی کشور در صیانت از سالمت مردم 
داشت:  اظهار  کرونا،  ویروس  برابر  در 
نباید  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  توصیه های 
موضع  از  باید  و  بماند  باقی  توصیه  در حد 

حاکمیتی پیگیری شود.
موفقیت  به  اشاره  با  قضاییه،  قوه  رئیس 
کرونا،  ویروس  مهار  در  کشورها  برخی 
تصمیمات  اتخاذ  با  باید  کرد:  تأکید 
کارشناسی شده در ستاد کرونا و اجرای 
را  بال  این  آفات  حاکمیتی  نگاه  با  آنها 
اراده کرد  کاهش داد و هر جا که نظام 
کاری را با جدیت انجام دهد، مردم هم 

به خوبی همراهی کرده اند.
در  مردم  همراهی  از  رئیسی 
امسال  اربعین  راهپیمایی  موضوع 
ملی  ستاد  مصوبه  اجرای  برای 
نمونه ای  عنوان  به  کرونا  با  مقابله 
از پایبندی بدنه جامعه به تصمیمات 
حاکمیتی یاد کرد که آحاد مردم با 
حسین  امام  به  مردم  ارادت  وجود 
)ع(، از تصمیم کارشناسی نظام در 

این زمینه تبعیت کردند.
بخش  در  قضائیه  قوه  رئیس 
بر  تأکید  با  سخنانش  از  دیگری 
فعاالن  و  مسئوالن  پرهیز  لزوم 
سیاسی از حاشیه سازی ها، اظهار 

سوی  از  حاشیه سازی  هرگونه  داشت: 
را  ما  که  سیاسیون  و  دست اندرکاران 
باز  کشور  اصلی  مسائل  به  پرداختن  از 

می دارد، امری مذموم و ناصواب است.
با  »مقابله  و  معیشت«  به  »توجه  از  رئیسی 
اصلی  مسائل  عنوان  به  آن«  آفات  و  کرونا 
مسئوالن  دغدغه  گفت:  و  کرد  یاد  کشور 
باید رفع مشکالت معیشتی مردم به ویژه در 
کرونا  منحوس  ویروس  که  باشد  شرایطی 
کسب و کار بسیاری از افراد را مختل کرده 
و  دارو  قاچاق  قضائیه،  قوه  رئیس  است. 
معضالت  دیگر  از  را  دارو  تأمین  مشکل 
امروز کشور دانست و اظهار داشت: امروز 
مردم برای تهیه دارو با مشکل مواجه هستند 
و وجود داروهای تقلبی در بازار هم نگران 

کننده است.
که  کرد  تأکید  اساس  همین  بر  رئیسی 
مسئوالن باید موضوع تأمین داروی مورد 
نیاز مردم را با حساسیت پیگیری کنند و 

از  برخی  روابط  عادی  سازی  از  پس 
رژیم صهیونیستی،  با  عربی  کشورهای 
را  رژیم جایزه »دوستان صهیون«  این 
بحرین  و  امارات  عربستان،  رهبران  به 

اعطا کرد.
ماه های  در  بحرین  و  امارات  عربستان، 
اخیر روابط خود را با رژیم صهیونیستی 
علنی کرده و گسترش داده اند. در نهایت 
بحرین و امارات تواق عادی  سازی روابط 
با این رژیم را در تابستان امضا کردند. 
صهیونیست ها  برای  که  مسئله  این 
آمریکا  رئیس جمهور  برای  و  حیاتی 
پیروزی  برای  است  برنده ای  برگ 
تا  شده  باعث  رو،  پیش  انتخابات  در 
کشورها  این  از  صهیونیستی  رژیم 
دوستان  »میراث  مرکز  کند.  قدردانی 
ساالنه  اجالس  چهارمین  در  صهیون« 
صهیونیستی  رژیم  مسیحی  رسانه های 
عربستان،  جمله  از  جهان  رهبر  از 11 
از  حمایت  دلیل  به  بحرین  و  امارات 
صهیونیستی  اشغالگر  رژیم  حاکمیت 
کرد.»مایک  تجلیل  یهود«  »ملت  و 
دوستان  میراث  مرکز  بنیانگذار  ایوانز« 
اجالس  این  طی  کرده  اعالم  صهیون 
و  رهبر  به 11  دوستان صهیون  جایزه 
مقام عمدتا کشورهای کوچک و ضعیف 
جهان اهدا شد.از جمله این افراد »حمد 
بحرین،  پادشاه  خلیفه«  آل  عیسی  بن 
»محمد ششم« پادشاه مراکش، »شیخ 
محمد بن راشد آل مکتوم « نخست وزیر 
بن  »محمد  عربی،  متحده  امارات 
سلمان بن عبدالعزیز آل سعود« ولیعهد 
سلطان  طارق«  بن  هیثم   « عربستان ، 
عمان، »الکساندر ووچیچ« رئیس جمهور 
ایوهانیس«  »کالوس  صربستان، 
عبدو  »ماریو  رومانی،  رئیس جمهور 
پاراگوئه،  رئیس جمهور  بنیتس« 
چک،  رئیس جمهور   » زمان  »میلوس 
»یووری موسونی« رئیس جمهور اوگاندا، 
رئیس جمهور  چاکورا«  »الزاروس 

ماالوی است.
مایک ایوانز این را هم گفته که همه این 
را  سفارتخانه های خود  رؤسای جمهور 
کرد.  خواهند  منتقل  اشغالی  قدس  به 
رسانه های  ساالنه  اجالس  چهارمین 
یکشنبه،  صهیونیستی  رژیم  مسیحی 
به  صهیون  دوستان  میراث  مرکز  در 
جمله  از  شد.  برگزار  مجازی  صورت 
فریدمن«  »دیوید  اجالس،  سخنرانان 
اشغالی،  در سرزمین های  آمریکا  سفیر 

گردیده  ایجاد  ریال  میلیار   15 ارزش 
عناوین  از  زیادی  کتب  تنوع  دارای  و 

مختلف می باشد.
های  کتابخانه  اداره  رئیس  معتمدیان، 
فروشگاه  این  افتتاح  آیین  در  الرستان 
نشانه  از  یکی  داشت:  اظهار  فرهنگی، 
،دارا  شهرستان  فرهنگی  توسعه  های 
فروشگاه های معتبر کتاب است  بودن 
ایجاد  و  کتاب  خرید  فرهنگ  ترویج  و 
نیاز به کتاب برای عموم علی الخصوص 
خانواده ها قطعا عامل مهمی در ارتقای 
بینش و معرفت عامه مردم خواهد بود.

خبر: جهاندیده

از سخنان  در بخش دیگری 
اینکه مشکالت  بیان  با  خود 
انتظامی و امنیتی در جامعه 
کشورهای  همه  مانند  به  ما 
دیگر وجود دارد، گفت: برای 
در  جرم  بروز  از  جلوگیری 
انجام  اقداماتی  باید  جامعه، 
جرم  وقوع  زمینه  تا  شود 
کاهش یابد.وی با بیان اینکه 
ها  دستگاه  و  نهادها  همه 

اجازه ندهند سوداگران و قاچاقچیان در 
این عرصه جوالن دهند.

از  دیگری  بخش  در  قضا  دستگاه  رئیس 
ساله   1۰ تحریم  پایان  به  اشاره  با  سخنانش 
خصوص  در  گفت:  کشورمان  تسلیحاتی 
نباید  تسلیحاتی  معامله  موانع  برداشته شدن 
صرفًا به شکست سیاسی آمریکا بسنده کرد و 
باید همه تحریم های ظالمانه آمریکا و غربی 

ها علیه ملت ایران برداشته شوند.
باید  غربی ها  که  این  بیان  با  رئیسی 
متعهد به اجرای توافقات باشند اما روز به 
روز ظلم و ستم آنها بیشتر می شود گفت: 
مسئله تولید قدرت در برابر نظام سلطه 
مهم است تا بتوان با دست پر در میدان 

مقابله با این زورگویی ها حاضر شد. 
ساز و کار هم این است که اقداماتی در 
جهت بی اثر کردن تحریم ها و تسهیل 
گیرد. صورت  مردم  معیشت  و  زندگی 

که  این  بر  تأکید  با  قضاییه،  قوه  رئیس 
همه مشکالت در داخل کشور و به دست 
توانای مردم قابل حل است، خاطر نشان 
در  اقتصادی  راهکار حل مشکالت  کرد: 

حوزه اقتصاد نهفته است و دنبال کردن 
مسائل  حل  برای  سیاسی  راهکارهای 
بخش  در  خطاست.رئیسی،  اقتصادی 
دیگری از سخنانش به ابالغ سند امنیت 
از معاونت  تقدیر  با  و  اشاره کرد  قضایی 
در  مرتبط  های  بخش  دیگر  و  حقوقی 
برنامه  در  داشت:  اظهار  قضا،  دستگاه 
از  ها  دستگاه  همه  برای  توسعه  ششم 
جمله قوه قضائیه تکالیفی در نظر گرفته 
شده که یکی از آنها تدوین سند امنیت 
قضائی بود. اما باید بدانیم که اجرای هر 
سندی مهم تر از ابالغ آن سند است و 
کشور  سراسر  در  قضایی  همکاران  همه 
هستند. تحولی  اسناد  اجرای  به  ملزم 

را  »حق الناس«  قضاییه،  قوه  رئیس 
مهم ترین موضوع سند امنیت قضائی عنوان 
کرد و گفت: »حق الناس« و »حقوق مردم« 
از آن که دستاویز مدعیان حقوق بشر  قبل 
در  که  است  اسالم  مکرم  نبی  آموزه  باشد، 

دارند  نقش  این خصوص  در 
جرم  وقوع  زمینه  کاهش  و 
فقط بر عهده نیروی انتظامی 
مردم  نقش  افزود:  نیست، 
دین  در  مسیر  این  در  نیز 
معروف  به  امر  عنوان  به  ما 
شده  تعریف  منکر  از  نهی  و 
است که باید نسبت به وقایع 
خود  پیرامون  حوادث  و 
تفاوت  بی  و  بوده  حساس 

نباشند.آیت اهلل دژکام افزود: 
از  نهی  و  معروف  به  امر  اگر 
گسترش  جامعه  در  منکر 
جرم  وقوع  آن  تبع  به  یابد، 
در جامعه کاهش می یابد که 
همه متولیان امر باید فضای 
جامعه را به سمت پیشگیری 
از وقوع جرم ببرند تا نیروی 
به مسئولیت  بتواند  انتظامی 
و وظایف اصلی خود بپردازد.

نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
مورد تأکید قرار گرفته است.

از تأکیدات  الناس«  رئیسی افزود: »حق 
قوانین  که  بوده  رهبری  و  امام  مستمر 
موضوعه نیز بر آن تصریح دارد و با ابالغ 
سند امنیت قضائی به دنبال آن هستیم 
مردم  حقوق  از  جدی  اراده  و  عزم  با  تا 

صیانت شود.
موضوع  به  نیز  گریزی  قضا،  دستگاه  رئیس 
از  یکی  فراری  مدیرعامل  بازگرداندن 
نیروهای  از  تقدیر  با  و  بانک های کشور زد 
عواملی  دیگر  و  بین الملل  پلیس  و  امنیتی 
اقتصادی  مفسد  این  بازگرداندن  در  که 
نقش داشتند، تأکید کرد: افرادی که تصور 
با  و  شوند  مرتکب جرم  می توانند  می کنند 
بگریزند  از چنگال عدالت  از کشور  خروج 

سخت در اشتباه هستند.
رئیسی، خاطر نشان کرد: دستگاه قضائی 
به  نحوی  به  که  کسانی  نمی دهد  اجازه 
آرام  می کنند،  دست اندازی  بیت المال 
متهمان  همه  بازگرداندن  و  بگیرند 
را  ملت  رفته  یغما  به  اموال  و  اقتصادی 
با قاطعیت و تا آخر دنبال می کند تا این 
اموال به خزانه کشور برگردد و در اختیار 

مردم قرار گیرد.
به  اساس  همین  بر  قضائیه،  قوه  رئیس 
کشورهای غربی نیز هشدار داد که اجازه 
ندهند کشورشان پناهگاه غارتگران بیت 
المال و مفسدان اقتصادی شود و تصور 
نکنند پول هایی که مفسدان اقتصادی از 
مردم سرقت می کنند، برای آنها منفعتی 

به دنبال می آورد.
در این نشست، مهدی حاج محمدی رئیس 
سازمان زندان ها از هدف گذاری 
 5۰ اشتغال  برای  سازمان  این 
و  داد  خبر  زندانیان  درصدی 
در  زندانیان  اشتغال  آمار  گفت: 
با  بوده که  سال 98، 15 درصد 
این  شده،  اندیشیده  تمهیدات 
به  امسال  اول  ماهه   ۶ در  آمار 
است. یافته  افزایش  درصد   23

حائز  نکته  کرد:  خاطرنشان  وی 
رشد  این  که  است  آن  اهمیت 
جدید  ظرفیت های  ایجاد  بدون 
های  ظرفیت  از  استفاده  با  و 
موجود و در همین شرایط دشوار 
از زندانیان  کرونایی که بسیاری 
در مرخصی به سر می برند، محقق شده 

است.
رئیسی، با تقدیر از هدف گذاری سازمان 
درصدی   5۰ اشتغال  برای  ها  زندان 
زندانیان، این اقدام را عالوه بر بازدارندگی 
موجب  آموزی  حرفه  و  جرم  وقوع  از 
و  زندانیان  مالی  تأمین  و  تولید  افزایش 
کرد:  تأکید  و  دانست  آنها  های  خانواده 
قانونی  وظایف  از  یکی  مجرمین  اصالح 
قانون  تکلیف  امر  این  برای  و  ماست 
افزود:  قضاییه،  قوه  داریم.رئیس  اساسی 
با  ما  مأموریت  کنند  می  فکر  برخی 
محکوم کردن تمام می شود در صورتی 
جرم  از  پیشگیری،  هم  ما  مأموریت  که 
و هم رسیدگی و هم کیفر و هم اصالح 
مجرمین  اصالح  البته  و  است  مجریمان 
با  و  دارد  تحولی  جدی  کار  یک  به  نیز 

شیوه های گذشته محقق نخواهد شد.

نخست وزیر   ،» نتانیاهو  »بنیامین 
ریولین«  »رووین  و  صهیونیستی  رژیم 

رئیس رژیم صهیونیستی بودند.
این سازمان اعالم کرده جایزه دوستان 
که  شده  اعطا  رهبرانی  به  صهیون 
آنها  از  و  ایستاده اند  رژیم  این  کنار  در 
این  قبلی  برندگان  کرده اند.  حمایت 
ترامپ«  »دونالد  از:  عبارتند  جایزه 
دبلیو  آمریکا ،»جورج  رئیس جمهور 
آمریکا،  اسبق  رئیس جمهور  بوش«، 
موناکو،  از  دوم«  آلبرت  »شاهزاده 
رئیس جمهور  زورابیشویلی«  »سالومه 
امور  گرجستان و »مایک پمپئو« وزیر 
سفر  در  دیگر  سوی  آمریکا.از  خارجه 
یکشنبه  روز  که  صهیونیستی  هیئت 
بین  توافق  بودند چند  رفته  بحرین  به 
این رژیم و آل خلیفه امضا شد. بحرین 
تفاهم نامه  هفت  صهیونیستی  رژیم  و 
توافقنامه  چارچوب  در  را  همکاری 
در  که  کردند  امضا  سازشی  تایید 
رسیده  امضا  به  شهریور  در  واشنگتن 
خارجه  وزیر  الزیانی،   عبداللطیف  بود. 
بحرین و نمایندگان رژیم صهیونیستی 
بیانیه مشترک درخصوص تقویت روابط 
بین دو طرف را امضا کردند. الزیانی در 
یادداشت های  امضای  مراسم  جریان 
تفاهم با رژیم صهیونیستی با مانور روی 
مسئله »صلح خاورمیانه« و بدون اشاره 
این رژیم و کشور خود  به جنایت های 
مدعی شد، باید به راه حل صلح عادالنه و 
فراگیر در خاورمیانه دست یافت.تل آویو 
توافق  یکشنبه  روز  همچنین  منامه  و 
کردند تا به طور هفتگی 28 پرواز بین 
دو شهر برقرار باشد. این توافق طی چند 
»استیو  شد.  خواهد  اجرایی  آینده  روز 
و  آمریکا  خزانه داری  وزیر  منوچین« 
ملی  امنیت  مشاور  بن شابات«  »مائیر 
رژیم صهیونیستی، در صدر یک هیئت 
یکشنبه  روز  آمریکایی  صهیونیستی 
وارد  بحرینی  مقامات  با  رایزنی  برای 
که  است  حالی  در  این  شدند.  منامه 
رژیم  که  دادند  گزارش  عبری  منابع 
درخواست  یکشنبه  روز  صهیونیستی 
رسمی را برای افتتاح سفارت در منامه 
بحرینی ها  است.  کرده  ارائه  بحرین  به 
رژیم صهیونیستی  می گویند، همچنان 
را به رسمیت نمی شناسند و با تصمیم 

حاکمان خود صد در صد مخالفند.

کیهان

افتتاح بزرگترین فروشگاه کتاب الرستان 
به همت ناشر تهرانی

همه دستگاه های استان، در قبال کاهش جرم مسئول هستند

رئیسی: مشکل معیشیتی، راه حل اقتصادی دارد نه سیاسی
مسئوالن، به جای حاشیه سازی به دغدغه اصلی مردم بپردازند

اعطای نشان »دوستان صهیون«
 به رهبران عربستان، امارات و بحرین

محمد  الرستان،  میالد  گزارش  به 
امور  و  اوقاف  اداره  رئیس  قاسم پور، 
بسته  اختصاص 1۶۰  از  خیریه الرستان، 
قالب  در  وقف  مناسبت دهه  به  معیشتی 
طرح احسان ماندگار به خانواده زندانیان 
موقوفات  منطبق  عواید  محل  از  نیازمند 
اینکه  بیان  با  داد.وی  خبر  الرستان 
برنج،  حبوبات،  شامل  بسته  هر  محتوای 
روغن، قند و پنیر است، افزود: ارزش هر 
برآورد  تومان  هزار   15۰ بسته ها  از  یک 

شده است.

اختصاص 1۶۰ بسته معیشتی به خانواده زندانیان 
نیازمند در قالب طرح احسان ماندگار

آزاد  دانشگاه  زارع،رئیس  مهدی 
با  گفت وگو  در  الرستان،  اسالمی 
خبرنگار میالد الرستان، با بیان اینکه 
دانشگاه آزاد اسالمی الرستان در 18 
ساختمان  یک  در   13۶۶ بهمن ماه 
به  خیر  بانی  طرف  از  واگذاری 
مساحت85۰۰  مترمربع در 3 رشته 
و  زبان  طبیعی،  جغرافیای  تحصیلی 
ادبیات انگلیسی و کاردانی دامپزشکی 
با 132 نفر دانشجو تأسیس شد، اظهار 
داشت: اکنون این دانشگاه با 33 سال 
سابقه آموزش و پژوهش جوانان کشور 
به عنوان دانشگاه سطح یک  و استان 
می شود.وی  محسوب  فارس  استان 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  اینکه  بیان  با 
الرستان با یک دانشگاه مادر در شهر 
الر و3 مرکز در شهرستان های گراش، 
اوز و خنج در حال ارائه خدمات علمی 
دانشکده   2 افزود:  است،  آموزشی  و 
در بخش های  جویم و بیرم در کنار 
ابتدایي  مدارس  و  سماء  آموزشکده 
نگیني  همچون  دخترانه  متوسطه  و 
تارک آسمان علمي جنوب کشور  بر 
آزاد  دانشگاه  می درخشد.رئیس 
اینکه  به  اشاره  با  الرستان،  اسالمی 
 1۶1 دارای  دانشگاهي  واحد  این 
هیات  عضو   ۶9 قالب  در  استادان 
کرد:  تصریح  است،  تمام وقت  علمي 
الرستان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در 
می شود  تدریس  تحصیلی  رشته   ۶۰
کارداني  رشته   38 میان  این  از  که 
کارشناسي  رشته   2۰ کارشناسي،  و 
تخصصي  دکتراي  رشته   2 و  ارشد 
آموزش  در  بسزایي  سهم  و  است 
این سرزمین را بر  علمي دانشجویان 
اینکه  بیان  با  دارد.این مسوول  عهده 
با 18  اسالمي الرستان  آزاد  دانشگاه 
با  تخصصي  کارگاه های  و  آزمایشگاه 
روز  امکانات  پیشرفته ترین  داشتن 
آزمایشگاهي و آموزشي در حوزه های 
مختلف فني و مهندسي، پیراپزشکي 
انگلیسي و غیره است، خاطر  زبان  و 
نشان کرد: بزرگ ترین کتابخانه استان 
فارس با بیش از  58 هزار جلد کتب 
هزار  یک  با  گنجینه ای  و  تخصصي 
رشته های  در  پایان نامه  جلد   ۶۰۰
مجهزترین  از  یکي  دکتری  و  ارشد 
دانشگاه های فارس در زمینه امکانات 
دانشجویانی  است که ساالنه  آموزش 
متخصص را به ویژه در رشته های فنی 
به  پرستاري  و  مامایی  مهندسی،  و 

جامعه تحویل داده است.

آزاد  دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  زارع 
فصلنامه  داشتن  با  الرستان  اسالمی 
طبیعي  جغرافیاي  پژوهشي  علمي 
و  انتشاریافته  شماره   48 تاکنون  که 
نمایه   magiran و   SID و   ISC در 
دانشگاه  این  داد:  ادامه  است،  شده 
به عنوان یکي از پایلوت های دانشگاهی 
در  طبیعی  جغرافیای  رشته  در 
افتخار  که  می شود  محسوب  کشور 
حضور استادانی فرهیخته و دانشمند 
از  یکي  کردوانی  پرفسور  همچون 
را  کشور  علمي  ماندگار  چهره های 
دارد.وی  خود  آموزشي  کارنامه  در 
مقاله   122 بالغ بر  ارائه  از  همچنین 
و  ملی  کنفرانس های  و  ژورنال ها  در 
و  کارکنان  اساتید،  توسط  بین المللی 
دانشجویان این مرکز دانشگاهی خبر 
هزار  یک  برگزاری  شد:  یادآور  و  داد 
پایان نامه ها  از  دفاع  جلسات   4۰5 و 
تاکنون  سال 94  از  دکتری  رساله  و 
اساتید  کتاب  تألیف  ارسال ۶ جلد  و 
جهت  استان  مرکز  به  دانشجویان  و 
چاپ  و  علمی  تأییدیه  اخذ  و  داوری 
جغرافیاي  پژوهشی  علمی  فصلنامه 
طبیعي به صورت پیوسته و منظم که 
تاکنون 45 شماره از این فصلنامه به 
کرد.زارع  اشاره  است،  رسیده  چاپ 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  اینکه  بابیان 
الرستان با داشتن 2 خوابگاه خواهران 
و برادران درمجموع ظرفیت یک هزار 
دانشجو را دارد، گفت: این خوابگاه ها 
نظیر  مختل  رفاهی  امکانات  دارای 
تلویزیون،  فریزر،  یخچال،  تختخواب، 
سالن  مجهز،  آشپزخانه  گازی،  کولر 
نمازخانه،  بدنسازی،  سالن  مطالعه، 
بوفه،  دفتر مشاوره، سوئیت میهمان، 
فضای  و  انتشارات  رایگان،  اینترنت 
سبز و غیره است و آماده میزبانی از 
متقاضي  غیربومي  دانشجویان  تمام 
حضور در خوابگاه است.رئیس دانشگاه 
به  اشاره  با  الرستان،  اسالمی  آزاد 
اینکه سلف سرویس و سالن غذاخوری 
این دانشگاه 3۰۰  نفر دارد، افزود: این 
دانشگاه با تجهیزات کامل زمینه پخت 
غذای روزانه دانشجویان را با وعده های 
متنوع غذایي و با کیفیتي خود را فراهم 
تسهیالت  پرداخت  از  است.وی  کرده 
برخوردار  کم  دانشجویان  مالی جهت 
به صورت وام وزارت علوم به دانشجویان 
زمان  از  پس  آن  بازپرداخت  که 
خبر  می شود،  شروع  فارغ التحصیلی 
داد و یادآور شد: وام شهریه از طریق 
صندوق رفاه دانشجویی،  در دستور کار 

این واحد دانشگاهي قرار دارد.

تدریس 60 رشته تحصیلی
 در دانشگاه آزاد اسالمی الرستان

و  طبقات  جميع  سعادت  برای  شريف  كتاب  اين  چون  و 
حاالت  در  انسانی  نوع  اين  و  است،  بشر  سلسلة  قاطبة 
قلوب و عادات و اخالق و ازمنه و امكنه مختلف هستند،  
نتوان به يک طور دعوت كرد،  ای بسا نفوسی كه  همه را 
به  مطلب  اصل  القاء  و  لهجه  به صراحت  تعاليم  اخذ  برای 
طور ساده حاضر نباشند و از آن متأثر نگردند، اينها را بايد 
به طور ساختمان دماغ آنها دعوت كرد و مقصد را به آنها 
تواريخ  و  و حكايات  با قصص  كه  نفوسی  بسا  و  فهمانيد. 
سر و كار ندارند و عالقمند به لّب مطالب و لباب مقاصدند، 
بسا  ای  گذاشت.   ترازو  يک  در  اول  بادستة   نتوان  را  اينها 
قلوب كه با تخويف و انذار متناسبند، و قلوبی كه باوعده 
و تبشير سر و كار دارند. از اين جهت است كه اين كتاب 
شريف به اقسام مختلفه و فنون متعدده و طرق متشتته 
مردم را دعوت فرموده و چنين كتابی را تكرار، حتم و الزم 
است. دعوت و موعظه بی تكرار و تفنن، از حد بالغت خارج 

و آنچه متوقع از آن است كه تاثير در نفوس باشد،
 بی تكرار از آن حاصل نشود.

روشهای مختلف قرآن ربای دعوت

آشنايي با قرآن -برگرفته از آثار امام خميني


