
جزایر سه گانه، تا ابد 
به ایران تعلق دارد

3

جزیره حاشیه حوزه 
علمیه الرستان نیاز به 

زیباسازی دارد

2

اقتداری، معاون توسعه 
دانشکده علوم پزشکی الرستان شد

راه اندازی»کارگو«، 
یک ضرورت ملموس 
برای توسعه صادرات 

استان فارس است

2

22

دستگیری اعضای گروه چالش وحشت معروف
 به »مومو« در هرمزگان

دیدار معاون مدیرکل و 
رئیس اداره کتابخانه های 

الرستان عمومی 
با شهردارلطیفی  

8

الرستان  میالد  گزارش  به 
عمومي  روابط  از  نقل  به 
الرستان،  مرکزی  بخشداری 
بخش  اداری  شورای  جلسه 
سالن  در   ، الرستان  مرکزی 
ویژه  فرمانداری  امامی  شهید 

الرستان برگزار شد.
نشست،  این  ابتدای  در 
با  الرستان  مرکزی  بخشدار 
پروتکل های  رعایت  بر  تاکید 
بهداشتی و استفاده از ماسک 
کرونا  سوم  موج  کرد:  اظهار 
است  خطرناکی  بسیار  موج 
مردم  نیست،  پذیر  شوخی  و 
الحمداهلل  باشند.  باید مواظب 
شهر  شریف  مردم  ۹۵درصد 
رعایت  را  زدن  ماسک  الر 
تصریح  پیروز  کنند.علی  می 
فروشگاه  داریم  قصد  کرد: 
زنجیره ای روستایی راه اندازی 
و  روستا  هر  در  کنیم، 
که  مرکزی  بخش  شهرهای 
طرح  این  دارند  آمادگی 
ایران  در  بار  نخستین  برای 
با  افزود:  می شود.وی  انجام 
متقاضی  و  دهیاری  مشارکت 
با  توانند  می  روستا  هر  در 
متری،   ۵۰ تا   ۲۰ مغازه ای 
بدون سرمایه این کار را انجام 

حسینی  ملک  علی  سید  پروفسور 
بهبودی  از  بعد  ایران  کبد  پیوند  پدر 
هایی  توصیه  کرونا  از  رهایی  و  نسبی 
گرفتن  جدی  برای  شهروندان  به 
لزوم  و  داشت  مرگبار  بیماری  این 
را  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت 
در   ، حسینی  کرد.ملک  یادآوری 
شهروندان  همه  از  قدردانی  با  پیامی 
اظهار  پزشکی  علوم  متخصصان  و 
خداوند  لطف  به  که  :اکنون  داشت 
ای  دوره  گذراندن  ازچهارهفته  پس 
طوفانی وعبور از مهلکه وپرتگاه نیستی 
قدم  حیات  آرامش  کرانه  به  مجدداً 
گذاشته ام الزم می دانم به عنوان یکی 
خدوم  جامعه  اعضاء  کوچکترین  از 

پزشکی مطالبی را به عرض برسانم.
است  آمده  پیام  این  ادامه  در 
همان  مطالب  این  که  :صدالبته 
تجربه گرانبهائی است که در مدت 
جانم  تاروپود  با  کرونا  به  ابتال 

لمسشان کرده ام.
پیام  این  در  ایران  کبد  پیوند  پدر 
خاطر نشان کرد : کرونا یک بیماری 
وتنها  است  وبسیار خطرناک  مهلک 
ویرانگر  هیوالی  این  با  مبارزه  راه 
کاماًل  بالینی  های  کارآزمائی 
برای  وباید  است  وعلمی  مستند 
وپرافتخار  وبالنده  دانشگاهی  جامعه 
کشورمان این فرصت را فراهم کنیم 
وحساب  اساسی  درتحقیقاتی  تا 
شده شرکت کنند ودست آوردهای 
به  جهانی  اجماع  دریک  را  خویش 

نمایش بگذارند.
همانطورکه  :عزیزان  کرد  اضافه  وی 

هم  طرح  این  مسئول  دهند، 
روزانه  را  فروش  امکانات  تمام 
و هفتگی به روستاها می آورد و 

در آنجا توزیع می کند.
الرستان  مرکزی  بخشدار 
هم  آن  قیمت  کرد:  خاطرنشان 
قیمت سراسری است و از روی 
نوشته  جنس  روی  که  قیمتی 
بیشتری  تخفیف  است  شده 
گوشت  گرم،  مرغ  می دهند؛ 
باید  روزانه  که  امکاناتی  و  گرم 
و  می آورند  روستاها  به  بیاید، 
تصریح  می کنند.پیروز  توزیع 
ایجاد  طرح،  این  از  هدف  کرد: 
جوانان  برای  پایدار  اشتغال 
توزیع  و  خدمات  ارائه  روستا، 
یکسان  صورت  به   محصوالت 
بخش  و  شهرستان  سطح  در 
محصوالت  توزیع  و  مرکزی 
و  شهرستان  مرکز  تولیدی 

است  بشری  فاجعه  یک  کرونا  گفتم 
پیچیده  بسیار  ویروسی  بیماری  ویک 
ویافتن  آن  شناخت  راه  وتنها  است 
وفقط  فقط  اش  درمانی  های  روش 
وفقط راه علمی است وخرافات و اوهام 
وباکمال تأسف شارالتانیسم هیچگونه 
این  ودرمان  تشخیص  در  جایگاهی 
خواسته  که  وکسانی  ندارد  بیماری 
آگاهانه  نا  ویا  ،آگاهانه  ناخواسته  یا 
به  شوند  متوسل  خرافاتی  هرنوع  به 
می  همه  چون  اند  جفاکرده  بشریت 
عالم  تمام  عالم  خداوندگار  که  دانند 
هستی را برپایه علم برپا کرده وهرکه 
علم را رها کند بی تردید بازنده اصلی 
یادآور  همچنین  حسینی  است.ملک 
این  ازمهمترین عواملی که  شد :یکی 
پذیر  آسیب  گروه  مرگ  سبب  روزها 
نکردن  رعایت  است  شده  جامعه 
مقرّرات فاصله گذاری،استفاده نکردن 
توسط  ها  دست  ،نشستن  ازماسک 
هم  خودم  )من  خطراست  کم  گروه 

استان در سطح روستاها با نرخ 
خاطرنشان  است.وی  مصوب 
فروشگاه  های  از  بسیاری  کرد: 
شهرستان  سطح  در  زنجیره ای 
شهرستان  برند  و  محصوالت  از 
در  اما  نمی کنند،  استفاده 
تمام  محصوالت  طرح،  این 
که  شرکت هایی  و  کارخانه ها 
فعالیت  شهرستان  سطح  در 
انجام  اقتصادی  کار  و  می کنند 
می شود  خریداری  می دهند 
توزیع  روستاها  سطح  در  و 

می شود.
با  الرستان،  مرکزی  بخشدار 
برای  طرح  این  اینکه  به  اشاره 
اجرا  کشور  در  بار  نخستین 
یک  می خواهیم  گفت:  می شود 
روستایی  زنجیره ای  فروشگاه 
مرکزی  بخش  سطح  در  را 
پیش قدم  ما  کنیم،  راه اندازی 

وندانم  غلط  سیاست  همین  قربانی 
نمی  رعایت  دیگران  که  شدم  کاری 

کردند(
وی با اشاره به آیه ۳۲ سوره مائده و 
را که روی  فردی شخصی  اگر  معنی 
بکشد  باشد  نکرده  وفساد  قتل  زمین 
را  ها  انسان  همه  که  است  این  مثل 
کشته والبته اگر یکی را هم زنده کند 
را  ها  انسان  همه  که  است  این  مثل 
زنده کرده است گفت : حال اگر فردی 
بدون تعهد درجامعه اصول پیشگیری 
رعایت  واین  نکند  رعایت  را  کرونا  از 
شودکه  انسانی  مرگ  سبب  نکردنش 
سیستم  های  پیری،بیماری  دلیل  به 
دفاعی و.....در اثر کرونا بمیرد آیا این 

قتل نفس به حساب نمی آید؟
این  ادامه  در  ایران  کبد  پیوند  پدر 
پیام شهروندان را سوگند داد و خاطر 
:تو را به همان خدائی که  نشان کرد 
می پرستید این اصول ساده وکارساز 
این  شاهد  هرروز  تا  کنید  رعایت  را 

انجام  را  کار  این  که  شده ایم 
که  هستم  مطمئن  و  دهیم 
در  که  افرادی  از  بسیاری 

روستاها هستند نیاز دارند.
طرح دامداری روستایی نیز برای 
نخستین بار در کشور در بخش 

مرکزی الرستان اجرا می شود
طرح  مورد  در  پیروز  علی 
کرد:  اظهار  روستایی  دامداری 
نخستین  برای  نیز  طرح  این 
فارس،  استان  کشور،  در  بار 
بخش  و  الرستان  شهرستان 
پس  می شود،  اجرا  مرکزی 
موافقت  مختلف،  مکاتبات  از 
هم  را  شهرستان  و  استان 
ادارات  روسای  با  و  گرفته ایم 
و  داشته ایم  جلسه  مختلف 
عملیاتی  برای  آینده  هفته  در 
کردن این پروژه استارت آن را 

خواهیم زد.
وی تصریح کرد: در مرحله اول، 
۱۰ روستا برای این طرح در نظر 
بتوانیم  اگر  اما  شده اند  گرفته 
حمایت  هم  را  روستاها  بقیه 
و  می دهیم  انجام  را  آن  کنیم 
دارای  روستا   ۲۴ هر  در  حتما 
این  مرکزی  بخش  دهیاری 

طرح را اجرا خواهیم کرد.

ادامه در صفحه 8

همه مرگ ومیر درکشور نباشیم.
دکتر  پیام  این  از  دیگری  بخش  در 
با تقدیر از همه دست  ملک حسینی 
افزود  سالمت  و  بهداشت  اندرکاران 
تشکرتوسط  از  قاصر  زبان  :گرچه 
اّما  تقصیراست  سراپا  حقیر  این 
دراین  که  آنانی  ازتمامی  که  جادارد 
رهایم  ای  لحظه  سخت  روزهای 
وازتاروپودجان  قلب  ازصمیم  نکردند 
ایران  کبد  پیوند  پدر  تشکرنمایم. 
داشت  اظهار  پیام  این  پایان  در 
بلندهمت  ونیکوکاران  :سخاوتمندان 
،همانطوریکه درابتدای عرایضم گفتم 
کرونا یک بیماری مهلک و درمان آن 
فقط  ،گاهی  است  گران  نهایت  بی 
خرج وسایل مصرفی آن مانند ماسک 
،گان ،کاله، دستکش  و... سر به جهنم 
می گذارد عالوه براین خرج بیمارانی 
گران  بسیار  اند  گرفته  کرونا  که 
باید  که  واینجاست  است  وکمرشکن 
خیرین دست ها را باال بزنند وبایک یا 
اهلل گفتن دیگر این مخارج سرسام آور 

را تأمین کنند.
گفت  همچنین  حسینی  ملک 
ابوعلی سینا  اعضاء  پیوند  :بیمارستان 
به دلیل نیاز مبرم به تخت های کرونا 
براین تصمیم گرفت که تقریباً اکثریت 
زیرپوشش  را  بیمارستان  های  تخت 
ودراین  قراردهد  کرونائی  بیماران 
بادانشگاه  را  همکاری  مسیرنهایت 
ازتک  لذا  علوم پزشکی به عمل آورد 
تک شما دوستان عزیزم برای این کار 
فوق العاده خیر درخواست کمک دارم. 

طرح راه اندازی فروشگاه زنجیره ای روستایی
 در  بخش مرکزی الرستان

اندرزهای پدر پیوند کبد ایران بعد از رهایی از بیماری کرونا

طرح راه اندازی فروشگاه زنجیره ای روستایی
 در  بخش مرکزی الرستان

همین صفحه

سابقه درخشان 
فارسی ها در »وقف«

2

فروشگاه  ایران،  در  بار  نخستین  -برای 
مرکزی  بخش  در  روستایی  زنجیره ای 

الرستان راه اندازی می شود
-طرح دامداری روستایی نیز برای نخستین 
بار در کشور در بخش مرکزی الرستان اجرا 

می شود
چند  تعاونی  شرکت  یک  روستا،  هر  -در 
دامداری  و  کشاورزی  خدمات  منظوره 
توسط مردم آن روستا راه اندازی می  گردد.
و  فرهنگی  کانون  و  کتابخانه  اندازی  -راه 

هنری در هر روستا
در  ورزشی  مکان های  ایجاد  -ضرورت 

روستاها
-ضرورت حضور بانوان در شوراها

-از خبرنگاران در روستاها حمایت شود
-تجلیل از نیروهای انتظامی

8

تجلیل از فرماندهی و افسران واحدهای مختلف 
انتظامی الرستان

8

هدیه ۹۰ میلیون تومانی جهادگران قرارگاه شعبان 
الرستان به یک خانواده کم برخوردار
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گفت:  فارس،  استان  دادگستری  کل  رئیس 
امنیت  کننده  تضمین  انتظامی  نیروی  اقتدار 
قانون  با پشتوانه  بوده و دستگاه قضایی  جامعه 

،حامی این اقتدار است.
خبرگزاری  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
فارس و روابط عمومی دادگستری استان فارس، 
موسوی  سیدکاظم  والمسلمین  االسالم  حجت 
در نشست مشترک مسئوالن قضایی و انتظامی 
ضمن  انتظامی  نیروی  هفته  تبریک  با  فارس 
پوشان  سبز  های  تالش  و  اقدامات  از  قدردانی 
همراهی  و  تعامل  خصوص  به  و  امنیت  عرصه 
فرمانده انتظامی استان فارس و سایر همکاران 
استان  قضایی  مجموعه  با  وی  مدیریت  تحت 
با  انتظامی  نیروی  پرسنل  داشت:  اظهار  فارس 
تالش  و  پذیری   مسئولیت  و  رسانی  خدمت 
شبانه روزی خود نقش مهمی در حفظ و ارتقای 

استانداری  اقتصادی  امور  معاون 
راه اندازی  اینکه  بر  تاکید  با  فارس، 
ملموس  ضرورت  یک  »کارگو« 
است  فارس  صادرات  توسعه  برای 
از حمایت کامل استانداری فارس از 

سرمایه گذاران این بخش خبر داد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از 
در  افشون  تسنیم، ظفر  خبرگزاری 
نشست خبری به مناسبت روز ملی 
صادرات با تاکید بر اینکه راه اندازی 
برای  ملموس  ضرورت  یک  کارگو 
اظهار  است  فارس  صادرات  توسعه 
آمادگی  فارس  استانداری  داشت: 
زیربنایی،  امور  زمینه  در  که  دارد 
از  تسهیالت  تامین  و  جانمایی 
حمایت  بخش  این  سرمایه گذاران 

کند.
از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران 
دنبال  به  که  است  مدت ها  شیراز 
راه اندازی پایانه صادرات در منطقه 
دلیل  به  ولی  است  اقتصادی  ویژه 
نیمه کاره  تاکنون  مشکالت متعدد 
دولت  مجموعه  افزود:  است،  مانده 
در استان فارس این آمادگی را دارد 
که با حمایت زیربنایی و تسهیالتی 
کند  تکمیل  را  مذکور  این طرح  یا 
بین المللی  فرودگاه های  جوار  در  یا 
شیراز،  شهرستان های  در  فارس 
کارگو  یک  جهرم  و  الر  المرد، 

احداث کند.  
اینکه ده ها و صدها  بیان  با  افشون 
توانایی  فارس،  در  تولیدی  شرکت 
اما مشکالت موجود  صادرات دارند 

شمار  جدید،  وقف  از  رونمایی  با 
موقوفه های امسال استان فارس به 

۵۳ موقوفه رسید.
به گزارش میالدالرستان به نقل از 
مدیرکل  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
در  فارس  خیریه  امور  و  اوقاف 
به  که  وقف  یاوران  ملی  همایش 
برگزار  کنفرانس  ویدئو  صورت 
گفت:  خبرنگاران،  جمع  در  شد 
خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  در 
اعمال  و  عقاید  تحمیل  دنبال  به 
تولی گری  و  دستوری  نظرات 
نبوده ایم بلکه خواسته ما بر مبنای 
افکار  در  حسنه  سنت  این  تداوم 
نیازمندان  از  حمایت  و  عمومی 

پایه ریزی شده است.
حجت االسالم سید عباس موسوی، 
گفت: سیره وقف از نیاز های اساسی 
و  است  بوده  زمانی  هر  در  جامعه 
اشکال آن را باید با توجه به تناسب 
نیاز های روز تعریف کرد. دروازه های 
راه خیر هیچ گاه بر روی مردم بسته 

که پیشگیری از وقوع جرم فقط بر عهده دستگاه 
که  حالی  در  است  انتظامی  و  امنیتی  قضایی، 
همه  برعهده  جرم  وقوع  از  پیشگیری  وظیفه 

دستگاه ها و نهادها می باشد.
تأکید  با  فارس،  استان  قضایی  شورای  رئیس 
سویه  دو  های  همکاری  و  مالقات  که  این  بر 
عالی  سطح  در  انتظامی  و  قضایی  مجموعه 
بود  خواهد  استان  در  پایدار  امنیت  ساز  زمینه 
باشد  شکلی  به  تعامالت  کرد:  امیدواری  اظهار 
که دوران شکوفایی هر چه بیشتر دو مجموعه 

را شاهد باشیم.
ادامه  در  موسوی،  والمسلمین  االسالم  حجت 
راستای  در  منظم  کاری  جلسات  برگزاری  به 
تأکید  مجموعه  دو  بیشتر  چه  هر  هماهنگی 
تواند  می  جلسات  این  ساخت:  نشان  خاطر  و 
مشکالت موجود را رفع کند و هماهنگی ها را 

افزایش دهد.
گفتنی است در این نشست مشترک سردار رهام 
بخش حبیبی فرمانده انتظامی استان فارس نیز 
و  استان  دادگستری  کل  رئیس  های  حمایت 
سبب  را  فارس  استان  قضایی  شورای  اعضای 
انتظامی  نیروی  پرسنل  دلگرمی  و  پشتیبانی 
بیشتر همه سطوح  هر چه  تعامل  بر  و  دانست 
مدیریتی و کارشناسان قضایی و انتظامی تأکید 

کرد.
از  تقدیر  لوح  اهدای  با  نشست،  این  پایان  در 
فارس  استان  دادگستری  کل  رئیس  سوی 
فرمانده  حبیبی  سردار  اقدامات  و  ها  تالش  از 

انتظامی استان فارس  قدردانی شد.

فارس هر ساله جزو استان های برتر 
در حوزه صادرات غیرنفتی است به 
طوری که میزان صادرات غیرنفتی 
تا ۹۲  در سال های ۹۰  استان  این 
حدود ۵۲۹ میلیون دالر بوده که در 
سال گذشته به یک میلیون و ۵۵۰ 

میلیون دالر افزایش یافته است.
در  فارس  استان  اینکه  بیان  با  وی 
حال حاضر یکی از صادرکننده های 
شمش آلومینیوم محسوب می شود، 
ملی  میز   ۵ ریاست  کرد:  عنوان 
صادرات  ملی  میز  مانند  صادرات 
و  اسانس  انجیر،  انار،  بیان،  شیرین 
الکترونیک  تجهیزات  و  عرقیجات 
فارس  استان  عهده  بر  مخابراتی  و 
میزهای  این  جلساتی  در  که  است 
و  تولیدکنندگان  مشکالت  ملی 
پیگیری  و  احصا  صادرکنندگان 

می شود.
شیوع  وجود  با  اینکه  بیان  با  وی 
از  نمایشگاه   ۳۵ کرونا  بیماری 
فارس  در  مختلف  محصوالت 

برگزاری  زیرا  است  شده  برگزار 
یافتن  برای  نمایشگاه ها  این 
ثمر است،  بازارهای صادراتی مثمر 
به  رسیدن  راه های  از  یکی  افزود: 
بودن  محور  صادرات  تولید  جهش 

محصوالت است.
 ۹8 سال  در  اینکه  بیان  با  ایزدی، 
نظر وزنی  از  فارس  استان  صادرات 
گذشته  سال  به  نسبت  درصد   ۱۵
داشت:  اظهار  است  داشته  افزایش 
یکی از موارد مهم در صادرات بحث 
با  چه  هر  زیرا  است  نقل  و  حمل 
فاصله  صادراتی  هدف  کشورهای 
شرایط  و  باشی  داشته  کمتری 
حمل و نقل کاال به آن کشور فراهم 
باشد قیمت کاال نیز پایین تر می آید 
دیگر  کاالهای  با  رقابت  قابل  و 

کشورها است.
کارگو  راه اندازی  بر  تاکید  با  وی 
فارس  استان  در  صادراتی  پایانه  و 
 ۲۲ با  صادراتی  پایانه  یک  گفت: 
ویژه  منطقه  در  مساحت  هکتار 
راه اندازی  حال  در  شیراز  اقتصادی 
تنها   سال ها  گذشت  با  که  است 
۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
فارس،  صمت  سازمان  است.رئیس 
صورت  به  حاضر  حال  در  افزود: 
هفتگی دو پرواز از شیراز به سمت 
تن   ۴۰ که  می شود  انجام   کویت 
این  بر  عالوه  و  می کند  جابه جا  بار 
تا  یک  هفتگی  میانگین  صورت  به 
که  انجام می شود  قطر  به  پرواز  دو 
ارسال  قطر  به  که  کاالیی  عمده 
می شود محصوالت کشاورزی است.

این  و  است  شده  کمک  نیازمندان 
کمک ها نیز ادامه دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس، 
با اشاره به اینکه در فارس نزدیک به 
۲۰۰ هزار رقبه موقوفه وجود دارد، 
گفت: واقفان و خیران استان فارس 
در این امر خدا پسندانه و ثبت وقف 
ساله،   ۷۰۰ قدمتی  با  نامه هایی 
همچنان  و  دارند  درخشانی  سابقه 
به  را  برتر  رتبه های  کشور  در  هم 

خود اختصاص داده است.
حجت االسالم موسوی با بیان اینکه 

موقوفه ها در حوزه درمان و  بیشتر 
سالمت است، گفت: روزانه بین ۳۰ 
موقوفات  مراکز  از  نفر  هزار   ۳۵ تا 
دریافت  خدمات  شیراز  در  درمانی 

می کنند.
یک  وقف  یاوران  ملی  همایش  در 
وقف جدید توسط جوان ترین واقف 
استان فارس و مادرش رونمایی شد. 
زمین  یک  نیک اندیش  واقفان  این 
کشاورزی به مساحت ۱۵۰ هکتار و 
به ارزش ۳۰ میلیارد تومان را وقف 
مرکز خیریه درمانی پیوند اعضا ابن 

سینا کردند.
همچنین شمار موقوفه های امسال 
موقوفه   ۵۳ به  فارس  استان  در 

رسید.
در این مراسم از خانم پوران عظیمی 
به عنوان واقف برتر، آقای اسماعیل 
در  برتر  خیر  عنوان  به  محمدی 
آقای  متبرکه،  بقاع  ساخت  زمینه 
صاحب دیوانی به عنوان متولی برتر 

موقوفات استان فارس تجلیل شد.

امنیت مردم استان دارند.
نقاط  تمام  در  مطلوب  امنیت  به  اشاره  با  وی  
اهتمام   و  تالش  نتیجه  را  آن  فارس  استان 
شورای تأمین و به خصوص فرماندهان و پرسنل 
دانست  فارس  استان  انتظامی  نیروی  تالشگر 
کننده  تضمین  انتظامی  نیروی  اقتدار  گفت:  و 
و  قضایی  دستگاه  در  ما  و  است  جامعه  امنیت 

با پشتوانه قانون حامی این اقتدار خواهیم بود.
به  فارس،  استان  در  قضائیه  قوه  عالی  نماینده 
بر  و  اشاره   جرم  وقوع  از  پیشگیری  موضوع 
سوی  از  الزم   های   همکاری  و  ریزی  برنامه 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت 
اجتماعی  معاونت  با  فارس  استان  دادگستری 
نیروی انتظامی استان تأکید کرد و گفت:  هیچ 
دستگاه و شخصی نیست که وظیفه پیشگیری از 
وقوع جرم را نداشته باشد و  برخی بر این باورند 

رمق آنها را گرفته است که با رفع 
این مشکالت باید راه را برای تولید 
و صادرات آنها هموار کنیم، عنوان 
تمام  با  کشور  دیپلماسی  اگر  کرد: 
وجود در خدمت صادرات غیرنفتی 
تولید،  جهش  بر  عالوه  گیرد  قرار 
نیز  نیمه تعطیل  و  راکد  واحدهای 
با حداکثر ظرفیت شروع به فعالیت 

می کنند.
وی بیان کرد: ما در اکثر کشورهای 
جهان دارای سفارتخانه هستیم که 
توسعه  برای  ظرفیت  این  از  باید 
محصوالت  بازاریابی  و  صادرات 

ایرانی استفاده کرد.
تنها  پشتی  الک  فیزیکی  پیشرفت 

پایانه صادراتی فارس
سازمان،  رئیس  ایزدی،  حمیدرضا 
صنعت، معدن و تجارت استان فارس 
بیان  با  خبری  نشست  این  در  نیز 
برنامه  کرونا  دلیل شرایط  به  اینکه 
فارس  استان  در  صادرات  ملی  روز 
استان  داشت:  اظهار  نشد،  برگزار 

این  باید  شرایط  همه  در  و  نیست 
آئین الهی را مدنظر قرار داد.

وی دنیا را محل گذر و امتحان الهی 
انسان  برای  آنچه  افزود:  و  دانست 
می شود  آخرت  توشه  و  می ماند 
همانا اعمال نیکی است که در این 

دنیا انجام داده است.
کرد:  بیان  موسوی،  االسالم  حجت 
کرونا  بیماری  شیوع  ابتدای  از 
میلیارد   ۲۰ از  بیش  استان  در 
در  موقوفات  محل  از  اعتبار  تومان 
به  معیشتی  بسته های  توزیع  قالب 

دستگاه قضا، حامی اقتدار نیروی انتظامی

راه اندازی »کارگو«، یک ضرورت ملموس
 برای توسعه صادرات استان فارس است

سابقه درخشان فارسی ها در »وقف«
دستگیری اعضای گروه 

چالش وحشت معروف
 به »مومو« در هرمزگان

از  هرمزگان  استان  فتا  پلیس  سرپرست 
شناسایی و دستگیری 8 نفر از اعضای گروه 
چالش وحشت معروف به »مومو«در هرمزگان 

خبر داد.
باشگاه  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
بهمنی،  احسان  سرگرد  جوان،  خبرنگاران 
گفت:  هرمزگان  استان  فتا  پلیس  سرپرست 
با  شهروندان  فراوان  تماس های  به  توجه  با 
سامانه ۱۱۰ و همچنین گزارش های حضوری 
از  پس  و  هرمزگان  استان  فتا  پلیس  به 
بررسی های الزم مشخص شد که اکانت هایی 
با فعال سازی  با شماره های خارجی و داخلی 
چالشی شبیه نهنگ آبی تحت عنوان »مومو« 
اقدام به ارسال پیام اولیه با مضمون »بیا باهم 
بازی کنیم« به زبان انگلیسی و فارسی برای 

کاربران می کنند.
پیام ها،  چالش  این  در  افزود:  بهمنی  سرگرد 
ماهیت  با  ساختگی  کلیپ های  و  تصاویر 
خشونت و خودزنی از سوی پروفایلی با نمای 
افراد  به  به»مومو«  اهریمنی معروف  عروسک 
ارسال می شود، به این شرح که اگر مخاطب 
رگ خود را نزند و چالش های آسیب تکمیل 
نشود، در این صورت مومو به آدرس و محل 
زندگی قربانی کامالآشنا است و اقدام به حمله 
او  خانواده  اعضای  به  سرد  اسلحه  و  چاقو  با 

خواهد کرد.
وی گفت: با بررسی های فنی مشخص شد که 
اکانت اصلی این چالش، یک ربات پاسخگوی 
با  افرادی  انگلیسی است و  به زبان  اتوماتیک 
یا  خارجی  موقت  شماره های  از  بهره گیری 
واتس  اکانت  راه اندازی  به  اقدام  داخلی  حتی 
روش  همین  با  دیگران  برای  و  کرده  آپ 
اقدام  هم  عده ای  و  می کنند  ایجاد  مزاحمت 
در شبکه های  و کذب  آلوده  شایعات  نشر  به 

اجتماعی مجازی می کنند.
افزود:  هرمزگان،  استان  فتا  پلیس  سرپرست 
به  معلوم  هویت  با  فردی  زمینه  همین  در 
دارنده  که  کرد  اعالم  و  مراجعه  فتا  پلیس 
آن  پروفایل  تصاویر  که  آپی  واتس  اکانت 
است،  خبیثه  ارواح  و  مومو  نام  به  عروسکی 
اقدام به ارسال پیام بازی برای فرزندم کرده، 
بازی،  ادامه  برای  پسرم  مخالفت  از  پس  اما 
خانواده  از  خصوصی  اطالعات  اکانت  صاحب 
ما ارائه و با تهدیدات مکرر پسرم را مجاب به 
و  ترس  موجب  امر  این  که  کرده  بازی  ادامه 

دلهره در میان خانواده ما شده است.
سرگرد بهمنی، گفت: پس از اقدامات پلیسی 
و ردیابی های فنی، یک متهم شناسایی و به 

مقرر پلیس احضار شد.
متهم دستگیر شده گفت: در گروه دورهمی با 
حضور دوستان در واتس آپ، مطالبی پیرامون 
مومو از سوی مدیر گروه و دیگران ارائه شده 
پسرعمه  با  شوخی  بهانه  به  هم  من  بود. 
با  دوستانم  از  تن  چند  همراه  به  )شاکی( 
شماره سیم کارت ناشناس یا شماره های موقت 
خارجی، اکانت های واتس آپی ایجاد کردیم و 
تصاویر پروفایل آن را »مومو« و ارواح ترسناک 
گذاشتیم و به او پیام چالش وحشت دادیم و 

قصد ما از این کار فقط شوخی بوده است.
گفت:  هرمزگان  استان  فتا  پلیس  سرپرست 
پس از اعترافات متهم دستگیر شده، سرگروه 
و  نیز شناسایی شدند  او  از دوستان  نفر  و ۶ 
اقدامات قضایی برای رسیدگی به این پرونده 

ویژه در حال انجام است.
برنامه های  نصب  افزود:  بهمنی  سرگرد 
مستقل ساخته شده برای این گونه چالش های 
باعث  روانی  آسیب های  بر  عالوه  روان پریش 
سرقت اطالعات خصوصی کاربران نیز می شود 
چرا که پایه و اساس این چالش ها بر مبنای 

دروغ و حیله های روان شناختی است.
مربوطه  برنامه های  نشدن  نصب  گفت:  او 
در  شماره ها  این  بالک  و  پاسخ دهی  یا 
از  واکنش  بهترین  خارجی  پیام رسان های 

سوی مخاطبان است.

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

رامین اقتداری به سمت سرپرست معاونت توسعه 
مدیریت و منابع دانشکده منصوب شد. در بخشی 

از این حکم آمده است:
هاي  توانمندي  و  خدمتي  سوابق  حسن  به  نظر 
ابالغ به سمت  این  مدیریتي جنابعالي به موجب 
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده 
انتظار  علوم پزشکي الرستان منصوب مي شوید. 
توان  از  استفاده  با  تصدي  دوره  در  که  رود  مي 
انساني  منابع  کلیه  از  گیري  بهره  و  کارشناسي 
دانشکده به کارایي و کارآمدي فعالیت هاي حوزه 
سالمت افزوده شود و استفاده بهینه از منابع انساني 
، مدیریتي ، مالي و فیزیکي حاصل شود.همچنین 
در این حکم از زحمات فروتنی، معاون سابق در 

زمان تصدی مسئولیت قدردانی شده است.

علمیه یعنی قسمتی که از حوزه به سمت چهارراه 
بخشی  با  کنیم،  می  حرکت  باقرپوریان  شهید 
و  روبه رو می شویم که سالهاست خاکی  خاکی 
نازیبا  بسیار  ظاهری  و  است  آجری  آن  دیواره 
علمیه  به جایگاه حوزه  توجه  با  است  دارد.نیاز 
در شهر الر، در صورت امکان می توان با نامه 
نگاری با شهرداری الر نسبت به موازئیک کاری، 
کاشت درخت، نصب مبلمان شهری و چراغ های 
تزئینی که شاید متراژ آن به کمتر از ۱۰۰ متر 
مربع می رسد، محیطی زیبا ایجاد کرد.همچنین 
می توان با هزینه ای نه چندان زیاد، جداره دیوار 
با یک نماسازی شکیل،  آجری حوزه علمیه را 
را در  زیبا  نقطه ای  و  نقاشی کرد  یا  نورپردازی 

این بخش مهم شهر احداث کرد.

با  فارس  اینکه  بیان  با  قاسمی  می شوند. 
اقلیم های متنوع و سابقه باغداری، قطب تولید 
فارس  افزود:  است،  کشور  باغی  محصوالت 
رتبه اول سطح و تولید محصوالت باغی کشور 
عنوان  به  را  استان  این  که  طوری  به  دارد  را 

ویترین محصوالت باغی کشور می شناسند.
تولید  و  سطح  درصد   ۱۵ اینکه  بیان  با  وی 
است،  استان  این  به  متعلق  باغی  محصوالت 
انار،  انجیر،  نظیر  محصوالتی  در  اظهارکرد: 
انگور و گل محمدی رتبه اول، در بادام، خرما 
و مرکبات رتبه دوم و در سیب رتبه سوم تولید 

کشور را به خود اختصاص داده است.
استان  باغبانی  ظرفیت  تلفیق  داد:  ادامه  وی 
سهم  گردشگری،  ظرفیت های  با  فارس 
به  استان  برای  را  توجهی  قابل  افزوده  ارزش 
باغ  ایجاد  رو طرح  این  از  آورد  ارمغان خواهد 
فاز  وارد  ارم  گردشگری  علمی-  مجموعه های 

برنامه ریزی شده است.

انفرادی، جزو اقدامات انجام شده از ابتدای سال 
تاکنون بوده است.معاون صنایع دستی اداره کل 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
استان فارس، گفت: با هدف توسعه و ترویج و 
و  صنایع دستی  منسوخ شده  رشته های  احیای 
برگزاری  به  اقدام  معاونت  این  هنرهای سنتی، 
رشته های  در  مجازی  آموزش  کالس های 
کرده  استان  سطح  در  صنایع دستی  مختلف 
است. زاهدیان نژاد با اشاره به اینکه آموزش یکی 
از مؤثرترین راه ها در ارتقای رشد کمی و کیفی 
این هنرصنعت است، اظهار کرد: در شش ماهه 
مجازی  آموزشی  کالس های  سال ۹۹،  نخست 
و مستقیم صنایع دستی، با حضور ۲۶۶ هنرجو 
در شهرستان ها ازجمله شیراز، داراب، نی ریز و 
مرودشت برگزار شد و شرکت کنندگان گواهی 

پایان دوره کسب کردند.

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط عمومی 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
الرستان، طی حکمی از سوی دکتر بهزاد رضایی 
دکتر  الرستان،  پزشکی  علوم  دانشکده  سرپرست 

جوار  در  واقع  حاشیه ای  راه  پیاده   و  جزیره 
حوزه علمیه الرستان به سمت چهارراه شهید 

باقرپوریان نیاز به فضاسازی زیبا دارد.
میالد  خبرنگار  شهروند  گروه  گزارش  به 
علی بن ابی طالب)ع(  امام  علمیه  الرستان،حوزه 
از  طوالنی،  ای  سابقه  و  تاریخچه  با  الرستان 
محسوب  کشور  حوزوی  مراکز  قدیمی ترین 
نقطه ای  در  الرستان  علمیه  مدرسه  شود.  می 
میدان  جوار  در  و  الر  شهر  مرکز  به  نزدیک 
سیدعبدالحسین الری)ره( و در مسیر شهرقدیم 
به شهرجدید واقع شده است.به لحاظ تردد به 
جهت محل قرارگیری این مرکز علمی در شهر 
الر، روزانه تعداد زیادی عبور  و مرور از کنار آن 
صورت می گیرد.در بخشی از حاشیه دیوار حوزه 

فارس،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
علمی-  مجموعه های  باغ  ایجاد  طرح  گفت: 
گردشگری ارم در ۳۶ شهرستان استان فارس 

وارد فاز برنامه ریزی شده است.
به گزارش میالد الرستان به نقل از ایرنا، محمد 
این  اول  مرحله  در  کرد:  بیان  قاسمی  مهدی 
ظرفیت،  اساس  بر  و  شهرستان  هر  در  طرح، 
شهرستان،  آن  باغداران  تشکل  یا  باغدار  یک 
مجموعه  یک  در  را  اصلی  محصول  ارقام  باغ 
گردآوری و ایجاد می کند.وی با اشاره به اینکه 
ارقام موجود به  از این اقدام حفظ همه  هدف 
است،  جدید  ارقام  افزودن  و  جا  یک  صورت 
آن  متنوع  جاذبه های  مشاهده  امکان  گفت: 

برای گردشگران نیز فراهم می شود.
گفت:  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
با ایجاد باغ مجموعه های ارم، امکان بررسی و 
پژوهش محققین و کارشناسان میسر و مهارت 
بهره مند  آن  علمی  ابعاد  سایر  از  هم  آموزان 

از  گفت:  فارس،  استان  دستی  صنایع  معاون 
مجوز  فقره   ۱۱۲۱ تاکنون،  امسال  ابتدای 
پروانه  صنایع دستی،  شناسایی  کارت  شامل 
برای  کارگاهی  تولید  پروانه  و  انفرادی  تولید 

صنعتگران استان صادر شده است.
حیدر علی زاهدیان نژاد، گفت: صدور ۳۹۱ فقره 
کارت شناسایی، ۳۰۲ پروانه تولید انفرادی، ۱۳ 
پروانه تولید کارگاهی و تمدید ۴۱۵ پروانه تولید 

اقتداری، معاون توسعه 
دانشکده علوم پزشکی الرستان شد

جزیره حاشیه حوزه علمیه 
الرستان نیاز به زیباسازی دارد

باغ مجموعه های ارم، 
در 3۶ شهرستان فارس ایجاد می شوند

صدور 1121 مجوز سه گانه صنایع دستی در فارس
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آگهی تغییرات شرکت مرغداری پرطالئی الرستان
ملی  شناسه  و   584 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  الرستان  پرطالئی  مرغداری  شرکت  تغییرات  آگهی 
10861920479 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت 
مذکور در تاریخ 1399/07/21 منحل اعالم گردید و آقای سید عبدالجواد قرشی بشماره ملی 2511175193 به سمت 
مدیرتصفیه انتخاب گردید.آدرس محل تصفیه : استان فارس ، شهرستان الرستان ، بخش مرکزی ، شهر الر، محله 

قالت خانی ، بلوار غدیر جنوبی ، کوچه 1 غدیر جنوبی ، پالک 0 ، طبقه همکف کد پستی 7431834581 میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الرستان )شناسه آگهی : 1028741(

آگهی تغییرات شرکت پویش گران تندیس دیبا
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  دیبا  تندیس  گران  پویش  شرکت  تغییرات  آگهی 
بطور  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به  ملی 14008788005  و شناسه   1476
فوق العاده مورخ 1399/05/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقایان اسماعیل زلفیان به 
شماره ملی 2511974851 و عباس رنجبر به شماره ملی 2480205231 و علیرضا سبحانی 
پای برجی به شماره ملی 2282065166 به عنوان اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب شدند. - خانم سعیده بزرگی به شماره ملی 2500473661 به سمت بازرس اصلی 
و آقای عقیل رحیمی به شماره ملی 2511968029 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الرستان

 )شناسه آگهی : 1028748(

آگهی تغییرات شرکت پویش گران تندیس دیبا
آگهی تغییرات شرکت پویش گران تندیس دیبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1476 و 
شناسه ملی 14008788005 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - آقای اسماعیل زلفیان به شماره ملی 2511974851 رئیس هیئت مدیره و 
عباس رنجبر به شماره ملی 2480205231 نائب رییس هیات مدیره و علیرضا سبحانی پای 
کلیه   - انتخاب شدند.  مدیره  هیات  وعضو  عامل  مدیر   2282065166 ملی  به شماره  برجی 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی 
با امضا ثابت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل ودر غیاب مدیر عامل با نائب رئیس هیات مدیره 
متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل هر 

کدام به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الرستان 

)شناسه آگهی : 1028749(

تاسیس شرکت سهامی خاص نویان بنای فرهومند
تاسیس شرکت سهامی خاص نویان بنای فرهومند درتاریخ 1399/07/28 به شماره ثبت 1531 به شناسه ملی 14009522252 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات فنی و مهندسی وعملیات طراحی و محاسبه و نظارت فنی و اجرای پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی از قبیل معماری و احداث ابنیه سبک و سنگین و تاسیسات 
مربوطه و و تزئینات داخلی و خارجی ساختمان ،طراحی و اجرای راه و یا شبکه های آب رسانی و برق رسانی و گاز رسانی و تاسیساتی از طریق پیمانکاری و حق العمل کاری ،تامین و خرید و فروش و واردات 
و صادرات امکانات و تجهیزات در ارتباط با موضوع شرکت از طریق ثبت سفارش از شرکتهای داخلی و خارجی ، تصدی به فعالیتهای خدماتی و تامین نیروی انسانی موردنیاز در رابطه با موضوع شرکت ، اخذ 
وام و تسهیالت بانکی مورد نیاز بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی در رابطه با موضوع شرکت ، انعقاد قراردادهای 
همکاری و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی ، فعالیت در زمینه معماری و ساخت و احداث مجتمع ها و شهرکهای 
مسکونی و تجاری و اداری ، نقشه برداری و انبوه سازی و بهینه سازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری و غیر شهری ، تهیه طرحهای توجیهی در مورد موضوع فعالیت شرکت ، طراحی و اجرای انواع عایق 
های رطوبتی و صوتی و حرارتی ، رنگ کاری نمای ساختمان و سندپالست ، کنیتکس رومالین ، مولتی کالر ، مدیریت پروژه MC، مدیریت پیمان ، مدیریت کیفیت و مدیریت استراتژیک ، طراحی و ساخت و 
نصب انواع دکوراسیون ، کابینت ، فعالیت مربوط به تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی و طراحی و نصب دوربین های مدار بسته ساختمانها و اماکن دولتی و خصوصی و کارخانه ها از طریق پیمانکاری 
و حق العمل کاری و تامین نیروی انسانی موردنیاز در رابطه با موضوع شرکت ، انجام کلیه امور تاسیساتی اعم از الکتریکال و مکانیکال ، فعالیت در زمینه نظام مهندسی و طراحی و معماری و ساخت ابنیه و 
راه سازی و سد سازی و ریل گذاری راه آهن ، طراحی و ساخت و نصب و اجرا و نگهداری کلیه سیستم های تاسیسات و تجهیزات ساختمانی و کارگاهی اعم از برودتی و حرارتی و آب و برق و گاز و فاضالب و 
تهویه هوا ، طراحی و ساخت و نصب و اجرا و نگهداری خطوط انتقال آب ، گاز ، نفت و پتروشیمی ، طراحی و تهیه و تولید و نصب تاسیسات مربوط به انرژی پاک از جمله انرژی خورشیدی و توربین های بادی 
، مشارکت با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کارها در کشورهای ثالث ، همگی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس ، شهرستان الرستان ، بخش مرکزی ، شهر الر، محله شرکت نفت ، خیابان شهید مصطفی وثوقی ، کوچه )12 متری هتل سجاد( ، پالک 0 ، طبقه همکف 
کدپستی 7431858883 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 3,000,000 ریال نقدی منقسم به 300 سهم 10000 ریالی تعداد 300 سهم آن با نام عادی مبلغ 1050000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره 42374/29 مورخ 1399/07/09 نزد بانک ملت شعبه مرکزی الر با کد 42374 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای نوید شاه محمدی به شماره 
ملی 2500265722 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم نیکا گلخنی به شماره ملی 2500453359 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای غالمعباس گلخنی به شماره ملی 
2511238111 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات با امضای ثابت مدیر 
عامل و امضای یکی از اعضای هیات مدیره شرکت و همچنین کلیه قراردادها،عقود اسالمی و نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر 
میباشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم معصومه توکلی به شماره ملی 2511236834 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم منصوره صفری به شماره ملی 2511285835 

به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار میالد الرستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الرستان )شناسه آگهی : 1028745(

برای  مرگ  »تفکر  دارد:  عقیده  جامعه شناس  یک 
همسایه است«، »کمبود اعتماد اجتماعی«، »تصور 
اسطوره ای از بیماری و سالمت« و »مناسک گرایی 
در فرهنگ ایرانی« از جمله دالیلی هستند که به 

بحران شیوع کووید ۱۹ دامن می زنند.
به رغم گذشت چندین ماه از شیوع ویروس کووید 
۱۹ و درگیری روزافزون بسیاری با این بیماری و 
فوت درصدی از جامعه، اطالع رسانی های متعدد 
و هشدارهای دولتی، همچنان مسئله ویروس کرونا 
موضوعی پرمخاطره در کشور است که سازمان و 
آن  برای  اندیشی  چاره  به  را  متعددی  نهادهای 
عدم  دلیل  به  بعضا  که  است.موضوعی   واداشته 
هشدارها  این  نکردن  تلقی  جدی  و  مردم  رعایت 
باعث شده است که این ویروس همچنان تهدیدی 
آمار  روزانه  و  بوده  جامعه  برای سالمت  خطرناک 

مبتالیان و فوت شدگان بر اثر آن افزایش یابد.
بی شک یکی از زمینه های قابل تامل و مهم در این 
موضوع زمینۀ فرهنگی و بررسی و واکاوی مولفه 
های موثر فرهنگی در تکرار رفتار پرخطر از جانب 
و  شناخت  به  تواند  می  که  است.موضوعی  مردم 
کرده  شایانی  کمک  مردم  رفتار  ساز  زمینه  علل 
مناسب  سمتی  به  را  رفتارها  حالت  بهترین  در  و 

تر سوق دهد.
مرگ برای همسایه است

احسان آقابابایی جامعه شناس و عضو هیئت علمی 
دانشگاه اصفهان در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی 
ایرنا و در تشریح چرایی رفتار مردم در عدم رعایت 
پروتکل های مراقبتی در مقابل کرونا گفت: این که 
ما درگیر موج های پشت سرهم کرونا هستیم و نمی 
توانیم به ثباتی برسیم در برخی از رفتارهای فرهنگی 
و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورمان نهفته است. 
برای همسایه  المثل مرگ  ایده و ضرب  افزود:  وی 
است در فرهنگ و زبان ما وجود دارد و مردم همواره 
برای  اتفاقی است که  چنین می پندارند که مرگ 
دیگران رخ می دهد و وارد کوچه و خانه ما نمی شود 
و تا خودشان به صورت صریح و بی واسطه با بیماری 
و مرگ مواجهه نشوند باور ندارند و همواره مواردی از 

این دست را انکار می کنند.
برخی از مردم مسئله ماسک را به عنوان موضوعی 

سیاسی نگاه می کنند
این استاد دانشگاه ادامه داد: موضوع دیگر کمبود 
اعتماد  پارادوکس  عبارتی  به  یا  اجتماعی  اعتماد 
اجتماعی است. اگر اعتماد اجتماعی را به دو شکل 
توانیم  می  کنیم،  بندی  تقسیم  افقی  و  عمودی 

بر  متحد  ملل  سازمان  در  ایران  دائم  نماینده 
مشارکت ایران در ترویج صلح و امنیت منطقه و 
تاکید  گانه  سه  جزایر  بر  ایران  مالکیت  همچنین 
کرد. مجید تخت روانچی در نشست مجازی شورای 
برخی  آنکه  از  پس  متحد،  ملل  سازمان  امنیت 
کشورها عضو و همچنین منطقه اتهاماتی را متوجه 

ایران ساختند، درخواست وقت برای پاسخ کرد.
وی در این جوابیه به طور کلی این ادعاها را بی 
اساس دانست و آنها را رد کرد و افزود: ایران نقش 
انکارناپذیری در امنیت انرژی، حمل و نقل تجاری 

و ثبات در منطقه خلیج فارس ایفا می کند.
بر  تاکید  با  متحد  ملل  سازمان  در  ایران  نماینده 
»تداوم مشارکت ایران در ترویج و ارتقای صلح و 
امنیت در این منطقه حساس«، ادامه داد: الزامات 
دفاعی ایران همچون برنامه موشکی در محاسبات 
مالحظه،  قابل  تاریخی  تجربه  و  ژئواستراتژیک 

ریشه دارد.
 تخت روانچی با اشاره به تهاجم هشت  ساله صدام 

حزب الوفاق بحرین با محکوم کردن عادی سازی 
روابط کشورش با رژیم صهیونیستی بار دیگر بر 
تعهد این گروه به اصول و پایبندی کامل مردم 
عنوان  به  فلسطین  ملت  آرمان  به  کشور  این 

موضوع مرکزی و کلیدی خود تأکید کرد.
این  العالم،  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
گروه همچنین اعالم کرد که برخالف دولت منامه 
که روابط خود را با رژیم صهیونیستی آغاز کرده 
است و به نشانه اعتراض به این اقدام، همچنان 
با رهبران گروه های مختلف  رایزنی و تماس  به 

فلسطینی ادامه خواهد داد.
در تماس میان رهبران حزب الوفاق و گروه های 
فلسطینی همچنین آمده است که همه گروه ها 

یا می جنگیم و شکست می خوریم و می میریم.
تن  روئین  تصورات  این  هردوی  کرد:  تاکید  وی 
بودگی، در پس خود نوعی از تقدیرگرایی را نهفته 
دارد؛ تقدیرگرایی ای که نسبت به وجود و هستی 
دارند و این موضوع باعث می شود که مواجهه این 

مردم با بیماری مواجه ای عقالنی نباشد.
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توضیح  در  جامعه شناسی  علمی  هیئت  عضو  این 
های  پروتکل  رعایت  عدم  بر  که  دیگر  مورد 
گفت:  گذارد،  می  اثر  مردم  جانب  از  بهداشتی 
موثر  ایرانیان  فرهنگی  رفتار  در  که  دیگر  موضوع 

است، مناسک گرایی است.
وی افزود: یعنی انسان مناسک گرا خودش را ملزم 
به اجرای این مناسک دانسته و در نتیجه برایش 
سخت است که از خیر آیین ها بگذرد؛ چه مناسک 
آیینی باستانی مانند عیدنوروز و چهارشنبه سوری 
و ختم  عروسی  مانند  مناسک سنتی  و چه  باشد 

گرفتن و یا مراسم دینی.
هرچند توصیه های متعددی مبنی بر این مطرح 
خانه  در  را  مراسم  توانید  می  تا  امسال  که  شد 
ایرانی  و  مناسکی  انسان  این  اما  کنید  برگزار  ها 
خودش را الزم االجرا و موظف می داند که حتما 
این مراسم را برگزار کند که اگر برگزار نکند، گویی 

بخشی از وجود او ناتمام است.
آقابابایی در تشریح علت آخر، تصریح کرد: دلیل 
دیگر مسائل اقتصادی است؛ یعنی برخی از انسان 
ها در این شرایط مجبور هستند که برای این که 
ادامه  را  خود  معیشت  و  باشند  داشته  بقا  و  دوام 
و  شوند  ظاهر  اجتماعی  روابط  در  پرخطر  دهند، 

چاره ای جز این ندارند.
مثال برخی از مشاغل و کسبه و ... در طول روز )به 

خصوص در مناطق گرمسیر که اگر ماسک بزنند 
کمبود اکسیژن دارند( اساسا نمی توانند با رعایت 
رعایت  مسئله  درنتیجه  کنند.  کار  ها  پروتکل 
پروتکل برای برخی از افراد جامعه به نفی مسائل 

اقتصادی گره خورده و افراد چاره ای ندارند.
راه حل های این وضعیت چیست؟

وضعیت  تبیین  در  و  انتها  در  دانشگاه  استاد  این 
موجود و راه های برون رفت از آن متذکر شد: ما 
این  توانیم در  بلند و کوتاه مدت می  راه حل  دو 

زمینه داشته باشیم.
وی ادامه داد: راه حل کوتاه مدت این است که دو 
هفته تعطیلی اجباری بدهیم و پس از آن ماسک 
اجباری شود؛ یعنی یک قرنطینه داده شود و پس 
استفاده  به  مشروط  خانه  از  آمدن  بیرون  آن  از 

اجباری از ماسک گردد.
دولت باید این کار را در اردیبهشت انجام می داد و 
هرگونه عبور و مرور را منوط به استفاده از ماسک 
و  ها  جاده  بستن  همچنین  گرفت؛  می  نظر  در 
ممانعت از سفرهای بین شهری در آن دوره کوتاه 

مدت می توانست اثرگذار باشد.
بلند  راهکارهای  تشریح  در  داد:  ادامه  آقابابایی 
خروج از این وضعیت باید مبحث افزایش سرمایه 
اجتماعی را برای جامعه ملحوظ نظر داشت؛ ضمن 
نهاد  یک  ذیل  سالمت  نهادهای  تجمع  که  این 

مرکزی یکی از موارد الزم االجرا است.
را  زیادی  متکثر  و  متناقض  اخبار  دائما  متاسفانه 
برای  زیادی  متولیان  که  چرا  کنیم  می  دریافت 
نهادهای پزشکی در سازمان های مختلف و موازی 
نهاد  زیر چتر یک  باید  اینها  و  دارد؛  کاری وجود 
دست به فعالیت بزنند و همپوشانی نداشته باشند.

به  را  ما  منطقه  فقط  آنها  افزود:  تخت روانچی، 
ذینفع  تنها  و  کرده اند  تبدیل  باروت  بشکه  یک 
مرگبار هستند.  این سالح های  آن صادرکنندگان 
فارس  خلیج  همکاری  شورای  نیروهای  از  برخی 
از این تسلیحات پیشرفته علیه مردم بی گناه یمن 
استفاده می کنند که بدترین فاجعه انسان دوستانه 
تاریخ معاصر را تجربه می کنند که یک مورد روشن 

از جنایات جنگی است.
اقدامات  از  طوالنی  لیست  یک  داد:  ادامه  وی 
به  مربوط  که  دارد  وجود  بین المللی  نادرست 
ایران  علیه  را  واهی  اتهامات  که  است  کسانی 
مطرح می کنند. با این وجود، ما اینجا نیستیم تا 
اولویت  مهمترین  و  اولویت  بپردازیم.  گذشته  به 
به حاکمیت  احترام  متقابل،  اعتماد  ایجاد  باید  ما 
امور  در  دخالت  عدم  کشورها،  ارضی  تمامیت  و 
داخلی آنها و ارتقای همکاری در شرایط برابر برای 
ایجاد منطقه بهتر و امن تر باشد.نماینده دائم ایران 
در سازمان ملل متحد در ادامه به ادعایی که درباره 

با  توافق سازش رژیم آل خلیفه  خیابان ها علیه 
رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند.

معترضان با در دست داشتن پالکاردهایی که بر 
روی آن ها نوشته شده بود: »صهیونیست ها از 
کشور ما بیرون بروید... توافق شما باطل است« 
و »همه توافق ها با صهیونیست ها باطل است 
اقدام  علیه  ندارد«  مشروعیت  بحرین  رژیم  و 
این سازش  با  را  مخالفت خود  خلیفه  آل  رژیم 
نشان دادند. بحرین و رژیم صهیونیستی یکشنبه 
و  دیپلماتیک  کامل  روابط  برقراری  برای  شب 

همکاری های اقتصادی توافق امضا کردند.
و  عربی  متحده  امارات  میان  سازش  قرارداد 
شنبه  سه  شامگاه  صهیونیستی  رژیم  با  بحرین 

جزایر سه گانه مطرح شد، پاسخ داد و افزود: از آنجا 
ذکر  اینجا  در  ایران  جزایر  به  مربوط  موضوع  که 
تنب  ابوموسی،  جزایر  که  بگویم  باید  است،  شده 
ایران بوده اند.  از  بزرگ و کوچک، همیشه بخشی 
این جزایر ایرانی هستند و به همین ترتیب باقی 
خواهند ماند.تخت روانچی، بار دیگر بر اراده ایران 
هدف  با  همسایگان  با  سازنده  گفت وگوی  برای 
برقراری  همچنین  و  تفاهم ها  سوء  کردن  برطرف 
روابط دوستانه بین کشورهای حاشیه خلیج فارس 

تاکید کرد.

)۲۵ شهریور ۱۳۹۹( به صورت رسمی در حضور 
امضا شد  آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ  دونالد 
خلیج  حاشیه  عرب  کوچک  کشور  دو  این  و 
با  را  خود  غیرعلنی  ساله  چندین  رابطه  فارس 

صهیونیست ها آشکار و رسمی کردند.
این قرار داد از همان زمان و بسرعت آثار و تبعات 
خود را در امارات و بحرین نشان داد و سفر روز 
یکشنبه هیأت جامع رژیم صهیونیستی در کنار 
هیأت آمریکایی به منامه و سپس ابوظبی و انعقاد 
و  برنامه ها  اجرای  از  نشان  متعدد  قراردادهای 
طرح های ضد اسالمی در منطقه دارد؛ طرح هایی 
رژیم  امنیت  تأمین  و  منافع  راستای  در  که 

صهیونیستی و علیه مسلمانان است.

بگوییم که امروز و در جامعه ما اعتماد اجتماعی 
افقی زیاد است و  عمودی کم و اعتماد اجتماعی 

این هر دو آسیب زا است.
بی اعتمادی عمودی به این معنا است که اعتماد 
ماسک  مسئله  و  است  شده  کم  دولت  به  مردم 
و  کنند  می  نگاه  سیاسی  موضوعی  عنوان  به  را 
گوید  می  دولت  اگر  بنابراین  گویند  می  برخی 
به  یا  کنیم  نمی  رعایت  کنیم،  رعایت  باید  ما  که 
صورت پارانویید می گویند که برای جلوگیری از 
اعتراضات است که بیماری برجسته و مهم تصویر 
را  نقیض  و  ضد  های  حرف  که  این  یا  شود  می 
شده  باعث  موضوعات  این  تمامی  و  پذیرند  نمی 
است که اعتماد مردم نسبت به نهادهای پزشکی 

کاهش یابد.
وی افزود: در نقطه مقابل، اعتماد اجتماعی افقی به 
معنای اعتماد فامیل، آشنایان و خویشاوندان زیاد 
است؛ بر این اساس مردم می گویند می دانیم که 
این خانواده این مشکل را ندارند پس با آنها رفت 
رعایت  را  ها  پروتکل  درست  و  کنیم  می  آمد  و 

نمی کنند.
شکل  به  بزرگ  شهرهای  در  موضوع  این 
دهد  می  نشان  را  خودش  خویشاوندمداری 
که  دوستانی  یا  فامیل  با  ها  هفته  آخر  افراد  که 
جانشین فامیل شده اند، رفت و آمد می کنند؛ به 
دلیل این که تصور می کنند آنها را می شناسند 
این  کوچک  شهرهای  در  دارند؛  اعتماد  آنها  به  و 
به  ها  آدم  که  شود  می  باعث  خویشاوندمداری 
داشته  اعتماد  روستاییانشان  هم  و  همشهریان 
باشند و چنین تصور کنند که چون شناخت دارند، 
مشکلی برایشان ایجاد نمی شود؛ چون روابط در 
شهرهای کوچک و به خصوص در روستاها مبتنی 
برخالف  است؛  آشنایی  و  خویشاوندی  روابط  بر 
شهرها و این هم عامل دیگری است که در مورد 

این موضوع مطرح است.
تصور اسطوره ای از بیماری و سالمت

اسطوره  تصور  دیگر  عامل  کرد:  تصریح  آقابابایی 
از  نوعی  ها  آدم  است.  سالمت  و  بیماری  از  ای 
هست؛  وجودشان  در  بودگی  تن  روئین  احساس 
و  است  حماسی  زندگی  یک  شان  زندگی  گویی 
کرونا دشمنی اهریمنی است که وارد شهر وجودی 

ایشان شده است.
با  بنابراین این گونه فکر می کنند که بهتر است 
این نیروی شر مبارزه کنیم؛ یا شکستش می دهیم 
و آن را کنار می زنیم و پس از آن بیمه می شویم 

با  که  ایران  به  عراق  بعثی  رژیم  رئیس  حسین 
حمایت ویژه آمریکا و تعدادی از کشورهای عضو 
اضافه  شد،  انجام  فارس  خلیج  همکاری  شورای 
کرد: شهرهای ما تحت بمباران موشک های عراقی 
قرار داشت و مردم ما هم با بمب های شیمیایی و 
دیگر سالح هایی که عمده آنها از غرب برای صدام 

تامین می شد، قربانی شدند.
وی اظهار کرد: همزمان تحریم ها و محدودیت های 
خود  از  دفاع  اولیه  ابتکارات  از  را  ما  ناعادالنه، 
تکرار  از  اکنون مسئولیت ماست که  محروم کرد. 

چنین وضعیت وحشتناکی جلوگیری کنیم.
ایران در سازمان ملل متحد، یادآور  نماینده دائم 
از درون،  باید  امنیت  باید در نظر داشت که  شد: 
سرچشمه بگیرد و نمی توان آن را از خارج خریداری 
کرد. کسانی که در منطقه ما ساالنه صدها میلیارد 
دالر صرف تسلیحات پیشرفته می کنند باید بدانند 
که هزینه های هنگفت نظامی نه مشروعیت و نه 

امنیت طوالنی مدت ایجاد می کند.

موضع مردم بحرین در قبال آرمان ملت فلسطین 
را ستودند و تأکید کردند که آنان از موضع واقعی 
با  مخالف  و  عادی سازی  مخالف  که  بحرینی ها 
فلسطین  ملت  آرمان  حامی  و  صهیونیست ها 

هستند، آگاهی کامل دارند.
رهبران ارشد گروه الوفاق نیز در این تماس های 
تلفنی اعالم کردند که اقدامات رژیم آل خلیفه 
از سوی مردم و نیز به لحاظ قانون اساسی فاقد 
ارزش ها و اصول مردم بحرین  با  اعتبار و مغایر 
است و عادی سازی روابط با تل آویو خارج از اراده 

و موافقت آنها صورت گرفته است.
مردم بحرین همچنین به دنبال سفر روز یکشنبه 
در  حضور  با  منامه  به  صهیونیستی  هیأت  یک 

رفتارهای فرهنگی که موجب گسترش کرونا می شود

جزایر سه گانه، تا ابد به ایران تعلق دارد

الوفاق بحرین: آرمان ملت فلسطین، موضوع کلیدی و اصلی مردم ما است

و  امارات  به  اسرائیلی  کاالهای  کند.واردات 
وجود  با  نیز  منطقه  اذناب  دیگر  و  عربستان 
تحریم عربی علیه این رژیم از کسی پوشیده 
سال  در  عربستان  که  همانطور  است.  نمانده 
بازار  به  اسرائیلی  کاالهای  ورود  به   ۲۰۱۱
خارجی  و  عربی  های  شرکت  طریق  از  خود 

اعتراف کرد.
صادرات مجدد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرده که 
سرمایه  زمینه  در  هایی  همکاری  امارات  با 
مناسب  ای  زمینه  تا  داشت  خواهد  گذاری 
از  حمایت  و  اقتصادی  های  فعالیت  برای 
کارآفرینان در سرزمین های اشغالی و امارات 
برای  سودی  هیچ  همکاری  این  شود.  فراهم 
شرم  و  ذلت  باتالق  در  افتادن  جز  امارات 
صادرات  آن  دستاورد  تنها  و  داشت  نخواهد 
دیگر  کشورهای  به  اسرائیلی  کاالهای  مجدد 

خواهد بود.
 در مورد ادعاهای وی در همکاری های فنی 
و صنعتی نیز بدون شک امارات متحده عربی 
از نظر کود حیوانی وارداتی از سرزمین های 
اشغالی غنی است. تنها چیزی که نتانیاهو در 
زمینه  در  همکاری  داشت  صداقت  آن  بیان 
روادید  لغو  و  هوایی  های  راه  شدن  گشوده 
بود و  امارات و کشور جعلی »اسرائیل«  بین 
آرزوی  نتانیاهو  که  است  چیزی  همان  این 
انزوای چند ده ساله خود  از  تا  آن را داشت 
پیدا  فارس دسترسی  به خلیج  و  خارج شده 
از  تنها  صهیونیستی  رژیم  های  کند.دروغ 
شریک  بلکه  نشده  خارج  آن  حاکمان  زبان 
استیون  از  نیز  آمریکا  یعنی  آن  استراتژیک 
نامه  توافق  خود،  داری  خزانه  وزیر  منوچین 
عادی سازی روابط امارات واسرائیل را »پایه 
و اساس محکمی برای رشد اقتصادی و ایجاد 

فرصت های متقابل« توصیف کرده است.

سرنوشت سازش کاران قبلی چه شد؟
و  فارس  خلیج  حوزه  کشور  اولین  امارات 
مصر  و  اردن  از  بعد  عربی  کشور  سومین 
رژیم  با  خود  روابط  سازی  عادی  که  است 
نیز  را اعالم کرده است. بحرین  صهیونیستی 

در رتبه چهارم قرار دارد.
بپرسد  که  است  عرب  شهروند  حق  این 
به  چیزی  چه  سازی  عادی  از  اردن  و  مصر 
و  آمریکایی  های  وعده  اگر  آوردند؟  دست 
از  اردن،  و  مصر  داشت  حقیقت  صهونیستی 
خود  اقتصادی  وخیم  و  مانده  عقب  شرایط 
خارج می شدند. در حالی که با بدهی هایی 
که به صندوق بینالمللی پول دارند استاندارد 
معیشتی  سطح  از  کشور  دو  این  در  زندگی 

فراتر نمی رود.

شهروندانش  که  است  کشوری  اولین  امارات 
را از دریافت ویزا برای ورود به سرزمین های 
که  است  چیزی  این  کند.  می  معاف  اشغالی 
مرکز  به  اماراتی  هیئت  رسمی  سفر  از  بعد 

حکومت رژیم اشغالگر اتفاق افتاد.
که  هایی  نامه  توافق  که  است  واضح  بسی 
آن  انعقاد  برای  تالش  در  صهیونیستی  رژیم 
دیگر  عربی  های  دولت  و  بحرین  و  امارات  با 
اشغالگر  رژیم  سود  به  فقط  و  فقط  است، 
عربی  های  دولت  به  آن  از  و  است  اسرائیلی 
نخواهد  ای  ثمره  هیچ  آن  حکام  و  سازشکار 
نو کیسه  نتیجه خیانت حاکمان  این  و  رسید 
کشورهای عربی به ملت های خودشان است.

افق های گسترده ای صحبت می  از  نتانیاهو 
در  ماندن  باقی  جز  چیزی  واقع  در  که  کند 
موضع اشغالگری خود در فلسطین نیست که 
المللی  بین  و  ای  منطقه  مشروعیت  با کسب 
با حاکمانی حاصل می  ایجاد روابط  از طریق 
شود که خود آنها نیز چند دهه پیش توسط 
ماشین اشغال انگلیس و وزارت استعمار آن به 

قدرت رسیده بودند.
بهره برداری یک جانبه

اینکه عادی سازی روابط با اسرائیل به اقتصاد 
کشورها کمک خواهد کرد دروغ بزرگی است 
کار  به  انظار  انحراف  برای  اشغالگر  رژیم  که 
پیش  را  خود  طلبانه  توسعه  اهداف  تا  برده 
ببرد و تا می تواند تحت عنوان سرمایه گذاری 
ثروت کشورهای اطراف خود را جذب نموده و 
به صورت یک طرفه از آن بهره برداری کند.

سرمایه گذاری مورد نظر رژیم صهیونیستی و 
با آن، فقط به سود رژیم  سازش کاران ذلیل 
ثروت  غارت  با  تنها  که  است  ناپذیری  سیری 

های منطقه راضی می شود.

اهداف »اسرائیل« از عادی سازی روابط
خود  نامشروع  رژیم  به  بخشی  مشروعیت   -
ملت  و  حکام  توسط  شدن  پذیرفته  طریق  از 

های منطقه.
اشغال  ابتدای  از  که  هایی  جنایت  پوشاندن   -
سرزمین های اسالمی تا کنون مرتکب شده است.

خود  اقتصادی  چرخ  درآوردن  حرکت  به   -
و  عربی  کشورهای  به  محصوالت  صادرات  با 
ثروت  به  درازی  دست  با  اقتصاد  این  احیای 

های منطقه.
ادامه  برای  آرام  و  امن  ای  منطقه  ایجاد   -
گویا  اشغالی،  های  سرزمین  در  خود  حیات 

ابلیس خواهان زندگی در بهشت باشد.

دروغ تبادل منافع
بازارهای  تصرف  برای  کاالیی  چه  امارات 
به  برایش  مثبت  تبادلی  تا  دارد  اسرائیلی 
است  قرار  که  نفتی  بجز  هیچ!  آورد؟  ارمغان 
نیاز  بی  آن  از  رایگان  به  را  اشغالگر  رژیم 

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی؛ 
حرکت عجوالنه امارات به مقصدی نامعلوم
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آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال 1399 بخش 18 فارس شهرستان الرستان
     برابر مقررات ماده 12 قانون ثبت  و ماده 59آئین نامه قانون مذکور اسامي اشخاصي که امالک آنها واقع دربخش 18 فارس شهرستان الرستان که تا 
تاریخ99/06/31 قبول در خواست ثبت گردیده به ترتیب شماره  قطعه و پالک و ذکر نام و نام خانوادگي متقاضي ثبت ، نام پدر ، نوع ملک ، مساحت و 

محل وقوع ملک جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهي مي گردد  / 

بنا براین برابر مواد ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت و ماده 8۶ آئین نامه هر کس نسبت به ماهیت امالک درخواست ثبت شده مندرج در این آگهي واخواهي دارد 
طبق ماده ۱۶ قانون ثبت از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتي تا مدت ۹۰ روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان الرستان تسلیم 
و رسید اخذ نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست به مرجع قضایي تقدیم نماید  در غیر این صورت متقاضي ثبت یا 
نماینده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید  اداره ثبت بدون توجه 
به اعتراض عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه مي دهد و چنانچه بین مستدعي ثبت و دیگري قبل از انتشارنسبت به پالک مندرج در این آگهي 
اقامه دعوي شده و در دادگاه مطرح رسیدگي است کسي که طرف دعوي با مستدعي ثبت است مي تواند طبق ماده ۱۷ قانون ثبت گواهي الزم مشعر 
بر طرح دعوي از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تسلیم و رسید اخذ نماید ضمناَ معترض مکلف است طبق تبصره دو ماده واحده قانون ثبت تعیین تکلیف 
پرونده هاي معترضین ثبتي که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایي از بین رفته ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
محل دادخواست الزم به مرجع قضایي را تقدیم نماید و اال پس از پایان مهلت مقرر و نرسیدن اعتراض حق او ساقط خواهد شد وحقوق ارتفاقی در موقع 
تعیین حدود که طبق ماده۱۴و۱۵قانون ثبت بعمل خواهد آمد ، منظور می گردد ومدت واخواهی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی طبق ماده۲۰قانون 

ثبت پذیرفته خواهد شد / 
تاریخ انتشاراول : ۹۹/۰8/۰۱                  تاریخ انتشاردوم : ۹۹/۰۹/۰۱

اقدام کننده : سید روح اله حسینی
شمسعلی اسکندری - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان                                            شناسه آگهي:۱۰۲8۳۰۳                   م/الف ۷۵۷۲

قطعه یک بخش 18 فارس الرستان

-ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۳۲متر مربع واقع در قطعه یک بخش ۱8 فارس -الر سید عبدالحسین متقی
فرزند علی 

۲۰۵/۱۱ ۱

 ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت ۵۵/۳۰متر مربع واقع در قطعه یک
 بخش ۱8 فارس الر شهر قدیم

علیرضا شهپر
 فرزند محمد علی به تولیت از

آشپزخانه امام حسین

۱۵8۷۶ ۲

 چهارو نیم دانگ مشاع ازششدانگ یک  قطعه زمین محصور   به مساحت ۴۰۴/۰۹   متر مربع
واقع در قطعه یک  بخش ۱8 فارس -الر-شهر قدیم

عبدالکریم فرصت
فرزند محمد حسین 

۱۵8۷۷ ۳

 ششدانگ یک   باب خانه   به مساحت ۲۰۰   متر مربع واقع در قطعه یک   بخش ۱8 فارس
-الر- شهر قدیم -محله کوریچان

مرتضی ثمری
فرزند علی 

۱۵88۷ ۴

قطعه 2 بخش 18 فارس الرستان

مساحت به  زمین    قطعه  یک   ششدانگ  سهام  ۷۲۰۰۰سهم  از  مشاع  ۲۰۰۰سهم   موازی 
-۴۹8۹/۰۵   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش ۱8 فارس -الر

 عبدالرضا تقوی فرد فرزند
 محمدومحمد دلشادفرزند

 حسین بالمناصفه

۳8۹۰ ۵

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعی   به مساحت ۱۱۲۱۳   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش
 -۱8 فارس -الر

 محمد طاهرجوکار و سایر
 شرکاءبه سهام معین

۴۲۵۶/۱ ۶

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعتی   به مساحت ۲۲۶۴/۵۰   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش
۱8 فارس -الر- خور

 عطا اله جاوید
فرزند احمد

۴۳۱۰/۱ ۷

   موازی چهار سهم مشاع از جمله ۱۱ سهم سهام ششدانگ یک   باب خانه   به مساحت ۲۵۰
متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش ۱8 فارس -الر- شهر قدیم

علی اکبر شهاب زاده
فرزند محمد علی 

۴۴۰۷/۱ 8

 ششدانگ یک  قطعه زمین پی کنی شده   به مساحت ۷۵۰   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش
۱8 فارس -الر-شهرک بوستان

سلمان کرم پور
فرزند اکبر

۴۵۱۱/۱۰ ۹

   موازی ۱۱ سهم مشاع از جمله ۱۳ سهم سهام ششدانگ یک  باب خانه   به مساحت ۲۱۵/۷۵
متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش ۱8 فارس -الر- شهرک بوستان

محمد رضا حزنی
فرزند احمد 

۴۵۲۹/۷ ۱۰

فارس واقع در قطعه ۲  بخش ۱8  مربع  به مساحت۱8۹/۷متر  باب خانه     ششدانگ یک  
-الر- خور

شفیقه عزیز پور فرزند عبداله ۴۷۰۹/۱۳ ۱۱

 ششدانگ یک  باب خانه   به مساحت ۳۲۰/۶   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش ۱8 فارس
-الر- خور

۴۷۳۶/۱۶ عبداله کوه گرد فرزند باران ۱۲

 ششدانگ یک  باب خانه  به مساحت ۷8۲/۵۴   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش ۱8 فارس
-الر- خور

 فاطمه فریدونی مهدی آبادی
 فرزند علی ومریم وزهرا و زینب

 همگی کشاورزی فرزندان
عبدالعزیزبه سهام معین

۴۷8۳/۱ ۱۳

 ششدانگ یک  قطعه زمین محصور  به مساحت ۶۵۳/۳۶   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش
 ۱8 فارس -الر-خور

حبیب اله مهر آوران
فرزند عبداله 

۵۱۴۵/۶ ۱۴

 ششدانگ یک  قطعه زمین محصور   به مساحت ۲۰۲   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش ۱8
 فارس -الر-خور

ارسالن زینلی
فرزند احمد 

۵۴۵۲/۷ ۱۵

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعتی   به مساحت ۶۲۲۴/۵ متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش
-۱8 فارس -الر

 خلیل و حسن و محمد و
 محمد باقر و سکینه و زمان
 همگی زمان پور فرزندان

 ماشاله و اسراء ومحمد زمان
 پور فرزندان یعقوب به سهام

معین

۶۶8۶ ۱۶

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعتی   به مساحت ۱۹۱۳/۶۱   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش
-۱8 فارس -الر

 خلیل و حسن و محمد و
 محمد باقر و سکینه و زمان
 همگی زمان پور فرزندان

 ماشاله و اسراء ومحمد زمان
 پور فرزندان یعقوب به سهام

معین

۶۷۱۶ ۱۷

   موازی ۱۰سهم مشاع از ۷۵ سهم سهام ششدانگ یک  قطعه زمین زراعتی  به مساحت ۶۶۷۵
 -متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش ۱8 فارس -الر

حسین باقر پورفرزند محمد ۶۷۶۹/۱ ۱8

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعتی   به مساحت ۱۱۶۴۶   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش
-۱8 فارس -الر

 خلیل و حسن و محمد و
 محمد باقر و سکینه و زمان
 همگی زمان پور فرزندان

 ماشاله و اسراء ومحمد زمان پور
فرزندان یعقوب به سهام معین

۶8۳۳ ۱۹

 ششدانگ یک  قطعه زمین   به مساحت ۲۰۰۳۲   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش ۱8
 -فارس -الر

سید جالل الدین کشفی
فرزند جمال الدین 

۶8۹۶/۳ ۲۰

 اداره اوقاف و امور خیریه -ششدانگ یک باب خانه   به مساحت ۴۶۶/8   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش ۱8 فارس -الر
الرستان

۱۵8۹۴ ۲۱

 ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی مشهور به تنگ خور   به مساحت ۵8۲۴۴/۳۵ متر مربع واقع
در قطعه ۲  بخش ۱8 فارس -الر- خور

۱۵888 شهریار حمیده فرزند غالم ۲۲

قطعه 3 بخش 18 فارس الرستان

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعی  به مساحت 8۱۷۴/۳۷   متر مربع واقع در قطعه ۳  بخش 
۱8 فارس-لطیفی

اصغر هژبری فرزند مختار 8۳۰۳/۲ ۲۳

قطعه 4 بخش 18 فارس الرستان

 ششدانگ عرصه  یک  باب مغازه  به مساحت ۶8/۳۵   متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱8
فارس -شهر اوز

اداره اوقاف و امور خیریه اوز 8۹۱۰/۲۵ ۲۴

 ششدانگ  عرصه یک باب مغازه   به مساحت ۵۶   متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱8
 فارس -اوز

اداره اوقاف و امور خیریه اوز 8۹۱۰/۲۶ ۲۵

 ششدانگ عرصه یک  باب مغازه  به مساحت ۱۹/۶   متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱8
فارس اوز

اداره اوقاف و امور خیریه اوز 8۹۱۰/۲۷ ۲۶

 ششدانگ عرصه  یک  باب مغازه   به مساحت 8۲/۱  متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱8
 فارس اوز

اداره اوقاف و امور خیریه اوز 8۹۱۰/۲8 ۲۷

طیبه خضری فرزند عبداله ششدانگ یک  باب خانه  به مساحت ۳۹۶/۱۴   متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱8 فارس اوز ۹۲۴۲/8 ۲8

 نسرین نجمی فرزند محمد ششدانگ یک  باب خانه  به مساحت ۳۲۳/۲   متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱8 فارس اوز
شریف

۹۵۴۶/۱ ۲۹

 ششدانگ یک  باب خانه به همراه ۳ باب مغازه  به مساحت ۴8۳/۳۴  متر مربع واقع در قطعه
۴  بخش ۱8 فارس اوز

حمید آگاه فرزند علی اکبر ۹۷۹۴/۲ ۳۰

 محمد امیدواری فرزند ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳۶۲/8۰  متر مربع واقع در قطعه ۴ بخش ۱8 فارس اوز
محمود

۹8۶۴/۲8 ۳۱

ششدانگ یک باب مغازه   به مساحت۵۰۰   متر مربع واقع در قطعه ۴ بخش ۱8 فارس -اوز ۹8۷۲/۹۲ هدایت اله هنری فرزند محمد ۳۲

ششدانگ یک  باب خانه   به مساحت ۲۰۱/۵  متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱8 فارس -اوز احمد ابراهیمی فرزند محمد رفیع  ۹۹۳۱/۱8 ۳۳

 ششدانگ یک  قطعه زمین محصور  به مساحت ۴۶8  متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱8
فارس -اوز

مرتضی خوش بخت
فرزند محمد 

۹۹۳۵/۵ ۳۴

 ششدانگ یک  قطعه زمین محصور به مساحت ۴۶8  متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱8
 فارس -اوز

مرتضی خوش بخت
فرزند محمد 

۹۹۳۵/۶ ۳۵

 ششدانگ یک  قطعه زمین محصور  به مساحت ۵۴۷/۹8  متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش
۱8 فارس -اوز

قوام الدین خوشبخت
 فرزند محمد  

۹۹۳۵/۷ ۳۶

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۴۰۵/۶۷ متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱8
فارس-اوز

نصر اله معصومی
 فرزند محمود 

۱۰۱۵۷/۲۷ ۳۷

 ششدانگ یک  قطعه زمین   به مساحت ۲۶8/۲   متر مربع واقع در قطعه۴  بخش ۱8 فارس
-اوز

بهروز نورانی فرزند غالمشاه ۱۰۱۵۷/۲8 ۳8

ششدانگ یک   قطعه زمین به مساحت ۳۲۰  متر مربع واقع در قطعه ۴ بخش ۱8 فارس -اوز عبدالرحمن حسینی
فرزند یوسف 

۱۰۱۵8/۳۲ ۳۹

 موازی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت۴۲۴/۷۵   متر مربع واقع در
قطعه ۴  بخش ۱8 فارس -اوز

داریوش مبصر
فرزند محمد 

۱۰۱۵۹/۳ ۴۰

  ششدانگ یک باب قطعه زمین پی کنی شده  به مساحت 8۷۳   متر مربع واقع در قطعه ۴
 بخش ۱8 فارس -اوز

 غالمرضا جنگجو فرزند ابراهیم
 و محمد ابراهیم جنگجو فرزند

غالمرضا به سهام معین

۱۰۱۶۰/۱8 ۴۱

به زراعتی   زمین  قطعه  یک  سهام ششدانگ  جمله ۱۱۳۶۵۷ سهم  از  مشاع   ۲۳88۶ سهم 
 مساحت ۱۱۳۶۵۷  متر مربع واقع در قطعه ۴ بخش ۱8 فارس - اوز

  عبدالمجید وعلی و کرامت اله
 همگی محبی فرزندان ابراهیم

به سهام معین

۱۰۲۲۹ ۴۲

 ششدانگ یک  قطعه زمین  به مساحت ۱۴۵8۵  متر مربع واقع در قطعه ۴ بخش ۱8 فارس
-اوز

 محمد ابراهیم ثریا نژاد
فرزند احمد

۱۰۲۳۱/۱۰ ۴۳

 موازی ۶۲ هزار سهم مشاع از ۱۴۵ هزار سهم سهام ششدانگ یک  قطعه زمین  زراعی به
مساحت ۱۴۵۰۰۰ متر مربع واقع در قطعه ۴ بخش ۱8 فارس -اوز

 عبداله نوروزی فرزند حاجی
 محمد و سام صیادی فرزند
محمد رسول به سهام معین

۱۰۲۳۴/۱ ۴۴

در قطعه ۴ بخش ۱8 واقع  مربع  متر  به مساحت ۲۹۲۲/۳۰    زمین  قطعه   ششدانگ یک  
فارس -اوز

 شهرداری اوز به شماره
 شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰88۹۹۴

۱۰8۱۰/۶۳ ۴۵

 ششدانگ یک  قطعه زمین محصور  به مساحت۴۵۰   متر مربع واقع در قطعه ۴ بخش ۱8
فارس -اوز

طیب شمسی فرزند عبدالغفور ۱۰8۱۰/۶۵ ۴۶

ششدانگ یک  باب خانه  به مساحت ۲88/۴۲  متر مربع واقع در قطعه ۴ بخش ۱8 فارس -اوز یوسف حالجی فرزند محمد ۱۰8۱۳/۴۷ ۴۷

  ششدانگ یک  قطعه زمین پی کنی شده  به مساحت ۲۷8/۹8   متر مربع واقع در قطعه ۴
بخش ۱8 فارس -اوز

 جمشید عسکری پور
فرزند محمد رسول

۱۴۷۱۳/۱۳۳ ۴8

 ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت ۲۵۰   متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش
۱8 فارس -اوز

جمشید عسکرپور
فرزند محمد رسول 

۱۴۷۱۳/۱۳۴ ۴۹

 ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت ۶88۴/8۳   متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱8
فارس -اوز

 شهرداری اوز به شماره
شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰88۹۹۴

۱۴۷۱۳/۱۳۵ ۵۰

 ششدانگ یک  قطعه زمین  به مساحت ۱۲۱۵۶/۴۷  متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱8
فارس -اوز

 خالد و صالحه خدیوی
فرزندان محمد به سهام معین

۱۵8۹۱ ۵۱

در قطعه ۴ بخش ۱8 واقع  مربع  متر  به مساحت8۵۴8/۷۴    زمین   قطعه   ششدانگ یک  
فارس -اوز

 خالد و صالحه خدیوی
فرزندان محمد  به سهام معین

۱۵8۹۲ ۵۲

قطعه 5 بخش 18 فارس الرستان
 ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت ۶8۶۰۶  متر مربع واقع در قطعه ۵  بخش ۱8

فارس -الر- فیشور
۱۰8۶۶/۳۰۴۲ امان اله فرزند فتح اله ۵۳

 موازی ۳۳۶۴۷۶ سهم مشاع از جمله ۴8۶۱۷۰ سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین زراعی
به مساحت ۴8۶۱۷۰  متر مربع واقع در قطعه ۵  بخش ۱8 فارس فیشور

 امان اله نعمتی فرزند فتح
 اله و منصور راستی فرزند

 عزالدین و سما راستی فرزند
جمشید به سهام معین

۱۰8۶۶/۳۰۴۳ ۵۴

 موازی ۴/۵ دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت ۴۴۶۳۴   متر مربع
واقع در قطعه۵ بخش ۱8 فارس -فیشور

 منصور راستی فرزند عزالدین
 و سما راستی فرزند جمشید

به سهام معین

۱۰8۶۶/۳۰۴۴ ۵۵

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعی به مساحت ۱۰۷۷۳ متر مربع واقع در قطعه ۵  بخش ۱8
فارس -فیشور

۱۰8۶۶/۳۰۴۶ منصور راستی فرزند عزالدین ۵۶

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعی به مساحت ۷۱۵۵۶ متر مربع واقع در قطعه ۵  بخش ۱8
فارس -فیشور

منصور راستی فرزند عزالدین ۱۰8۶۶/۳۰۴۷ ۵۷

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعی به مساحت ۱۰۲۲۵ متر مربع واقع در قطعه ۵  بخش ۱8
فارس -فیشور

۱۰8۶۶/۳۰۴8 منصور راستی فرزند عزالدین ۵8

ششدانگ یک  قطعه زمین  به مساحت۲۰۰۰   متر مربع واقع در قطعه ۵  بخش ۱8 فارس -فیشور امان اله نعمتی فرزند فتح اله ۱۰8۶۶/۳۰۴۹ ۵۹

قطعه 12 بخش 18 فارس الرستان
 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعی به مساحت ۳۱۷۲۴۳ متر مربع واقع در قطعه ۱۲  بخش

۱8 فارس -درز منطقه رمیجان
محمود جابری فرزند ناصر ۴/۳۴ ۶۰

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعی به مساحت 8۲۱۲۲ متر مربع واقع در قطعه ۱۲  بخش ۱8
فارس -درز منطقه رمیجان

محمود جابری فرزند ناصر ۴/۳۵ ۶۱

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعی به مساحت 8۲۱۱۱ متر مربع واقع در قطعه ۱۲  بخش ۱8
فارس -درز منطقه رمیجان

محمود جابری فرزند ناصر ۴/۳۶ ۶۲

ردیف
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آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال 1399قطعه 5 بخش 18 فارس شهرستان گراش
برابر مقررات ماده 12 قانون ثبت  و ماده 59آئین نامه قانون مذکور اسامي اشخاصي که امالک آنها واقع در قطعه5بخش 18 فارس شهرستان گراش که 
تا 99/06/31 قبول در خواست ثبت گردیده به ترتیب شماره پالک و ذکر نام و نام خانوادگي متقاضي ثبت ، نام پدر ، نوع ملک ، مساحت و محل وقوع 

ملک جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهي مي گردد 

قطعه یک بخش 18 فارس الرستان

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی و باغ به مساحت ۲۶۵۰/۷۰ متر مربع واقع
  در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش دشت باال

آقای محمد جواد ملکی
فرزند اهلل داد 

۱۰8۲۷/۲۱۳۷ ۱

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۹8/۱۰ متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش ۱8
  فارس گراش خیابان بسیج

 آقای مهدی قنبری فرزند
 محمد علی

۱۰8۲۷/۱۱۵۵۵ ۲

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۷۳/۳۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۹۱۰
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس شهر گراش خیابان بسیج

آقای موسی مسیحی
 فرزند مسیح 

۱۰8۲۷/۱۱۹۰۵ ۳

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۴۰/8۵ متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش
  خیابان بسیج

 آقای ابوذر جاویدی آزاد
فرزند حسین

۱۰8۲۷/۱۲۲۴۵ ۴

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۶8/۶۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۱8۱۲
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش خیابان شهیدان عظیمی

آقای موسی پرده نشین
 فرزند عبدل 

۱۰8۲۷/۱۲۴۰۰ ۵

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۳۱۶/۶۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
  ۱۰8۲۷/۲۳۱۴ واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش خیابان شهیدان عظیمی

آقای غالمعباس قایدی
 فرزند احمد علی 

۱۰8۲۷/۱۲۵۴۱ ۶

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۳۱۶/۶۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
  ۱۰8۲۷/۲۳۱۴ واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش خیابان شهیدان عظیمی

 آقای علی قایدی
 فرزند احمد علی

۱۰8۲۷/۱۲۵۴۳ ۷

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۴۳۰/۱۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۲۳۷۳
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش خیابان تمیز محله پاسگاه قدیم

آقای غالمرضا امانتی
 فرزند محمد علی 

۱۰8۲۷/۱۲۵۶۹ 8

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۵۰۱/8۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۱8۰۹
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش خیابان شهیدان عظیمی

آقای ابراهیم مهرابی
فرزند مهر علی 

۱۰8۲۷/۱۲۶۱۳ ۹

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۰۶/۳۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۹۲۴
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش بلوار شهید سعادت کوچه شماره ۳

 آقای حجت بیدلی خالصی
 فرزند محمد

۱۰8۲۷/۱۲۶۵۵ ۱۰

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۶۲/۲۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۹۲۴
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش بلوار شهید سعادت کوچه شماره ۳

 آقای حجت بیدلی خالصی
 فرزند محمد

۱۰8۲۷/۱۲۶۵۶ ۱۱

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  متر   ۲۷۳/۳۵ مساحت  به  زمین  قطعه  یک   ششدانگ 
  ۱۰8۲۷/۲۳۰۴ واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش خیابان شهیدان عظیمی

خانم طاهره اکبری
 فرزند غالمحسین 

۱۰8۲۷/۱۲۶8۴ ۱۲

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۶۴ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۱۹۹۱
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمی

آقای یونس پورشمسی
 فرزند رجب 

۱۰8۲۷/۱۲۶8۹ ۱۳

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۶۴ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۱۹۹۱
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمی

آقای یونس پورشمسی
 فرزند رجب 

۱۰8۲۷/۱۲۶۹۰ ۱۴

 ششدانگ یک قطعه زمین دیمکار به مساحت ۱۴۵۰۰ متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش ۱8
 فارس گراش

آقای عبدی علی کمالی
فرزند اسداله 

۱۰8۲۷/۱۲۶۹۵ ۱۵

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۴۵/8۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/8۶۵
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش بلوار فلسطین شهرک آزادگان

آقای قاسم جعفری
 فرزند عباس 

۱۰8۲۷/۱۲۶۹۶ ۱۶

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۳۰/۶۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/8۶۵
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش بلوار فلسطین شهرک آزادگان

آقای صادق جعفری
 فرزند عباس 

۱۰8۲۷/۱۲۶۹۷ ۱۷

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  متر   ۶۲/۳۰ مساحت  به  یکبابخانه  عرصه   ششدانگ 
   ۱۰8۲۷/۷۶۱ واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش خیابان امام خمینی )ره(پشت پارک الله

 اداره اوقاف و امور خیریه
 گراش به عنوان تولیت بر وقف

 موقوفه آب انبار حاج شرف

۱۰8۲۷/۱۲۶۹۹ ۱8

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  متر   ۲۹۳/۴۰ مساحت  به  یکبابخانه  عرصه   ششدانگ 
  ۱۰8۲۷/۲۳۷۱ واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش خیابان امام خمینی )ره( خیابان تمیز

 اداره اوقاف و امور خیریه
 گراش به عنوان تولیت بر وقف

موقوفه برکه برج

۱۰8۲۷/۱۲۷۰۰ ۱۹

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  متر   ۱۹8/۷۰ مساحت  به  یکبابخانه  عرصه   ششدانگ 
   ۱۰8۲۷/۲۳۷۱ واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش خیابان امام خمینی )ره( خیابان تمیز

 اداره اوقاف و امور خیریه
 گراش به عنوان تولیت بر وقف

 موقوفه محله نو

۱۰8۲۷/۱۲۷۰۱ ۲۰

   ششدانگ عرصه یکباب ساختمان تجاری به مساحت ۷۰۰/۷۵ متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش
۱8 فارس گراش خیابان امام خمینی ) ره

 اداره اوقاف و امور خیریه
 گراش به عنوان تولیت بر

 وقف موقوفه کاروانسرای غالم
اجرایی و حاج محمد دیانت

۱۰8۲۷/۱۲۷۰۲ ۲۱

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۹8/۹۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۷۶ واقع
  در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش خیابان دروازه

خانم نرگس حسینا
 فرزند عباس 

۱۰8۲۷/۱۲۷۳۴ ۲۲

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۱۵۱۱/۵۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
 ۱۰8۲۷/۹۰۴ واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش بلوار خلیج فارس  سهام مستدعیان

ثبت بالمناصفه میباشد ) هریک موازی سه دانگ مشاع از ششدانگ

 آقایان احمد و محمود هردو
 سراجی فرزندان غالمحسین

۱۰8۲۷/۱۲۷۴۵ ۲۳

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۳۶۷/8۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
  ۱۰8۲۷/۹۰۴ واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش بلوار خلیج فارس

آقای قاسم ارشدی
فرزند فرضعلی 

۱۰8۲۷/۱۲۷۴۶ ۲۴

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۴۹۷/۷۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۲۳۱۲
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش محله بیدله کوچه شهید محسنی

 آقای احمد احمدی
 فرزند محمد علی

۱۰8۲۷/۱۲۷۴۷ ۲۵

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۹۷/۶۵ متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش
  خیابان آبیاری

 آقای ابول حسینی گراشی
 فرزند حسن

۱۰8۲۷/۱۲۷۵۱ ۲۶

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۱۱/۹۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۲۳۲۲
 واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش بلوار سپاه سهام مستدعیان ثبت بالمناصفه میباشد

) )هریک موازی سه دانگ مشاع از ششدانگ

 خانمهاعصمت جهانسوزی
 فرزند ابوالحسن و معصومه

 درفش فرزند ابراهیم

۱۰8۲۷/۱۲۷۵۲ ۲۷

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۰۹/۹۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۲۳۲۲
 واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش بلوار سپاه  سهام مستدعیان ثبت بالمناصفه میباشد

) ) هریک موازی سه دانگ مشاع از ششدانگ

 خانمها عصمت جهانسوزی
 فرزند ابوالحسن و معصومه

 درفش فرزند ابراهیم

۱۰8۲۷/۱۲۷۵۳ ۲8

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۵۱/۷۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۴۵۹
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش پاقلعه کوچه شهید ظرافت

آقای حسین نظامی
 فرزند محمد علی 

۱۰8۲۷/۱۲۷۵۴ ۲۹

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۴8/۵۵متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۱۴۳۱
   واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش خیابان آبیاری

آقای مصطفی محسنی
 فرزند عبدلرضا 

۱۰8۲۷/۱۲۷۵۵ ۳۰

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت ۹۵/۴۰ متر مربع واقع در قطعه
  ۵ بخش ۱8 فارس خیابان شهیدان محقق نبش کوچه سوم

 آقای عبدالحسین موغلی
 گراشی فرزند حسینعلی

۱۰8۲۷/۱۲۷۵۶ ۳۱

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۹۱/۱۰متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۲۳۱۲
 واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش خیابان شهیدان عظیمی ،کوچه شهید فروزان

آقای ابوالقاسم باقری
فرزند باقر 

۱۰8۲۷/۱۵۷۵۷ ۳۲

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۴۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۶۱8 واقع
.در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش خیابان امام خمینی )ره( کوچه شهید باقرپور

 سهام مستدعیان ثبت : حسینعلی فروزان ۴۹۶ سهم و محمد رضا ۱۷۰۰ سهم و محمد حسن
  ۱۲۰۴ سهم مشاع از جمله ۳۴۰۰ سهم سهام ششدانگ یکبابخانه

 آقایان حسینعلی و محمد رضا
 هردوفروزان فرزندان محمد
 حسن و محمد حسن فروزان

  فرزند حسن

۱۰8۲۷/۱۲۷۵8 ۳۳

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۳۹/۶۰ متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش
  خیابان امام خمینی )ره( پشت پیر پنهان

آقای غالمحسین رحیمی
 فرزند حبیب 

۱۰8۲۷/۱۲۷۵۹ ۳۴

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۴۲ متر مربع مفروز ومجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۱۹۹۳
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمی

 آقای غالمعباس خدادادی
 فرزند حسینعلی

۱۰8۲۷/۱۲۷۶۲ ۳۵

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۴۲ متر مربع مفروز ومجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۱۹۹۳
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمی

 آقای غالمعباس خدادادی
 فرزند حسینعلی

۱۰8۲۷/۱۲۷۶۳ ۳۶

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۶۴ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۱۹88
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمی

آقای اسد پورشمسی
فرزند فضل اله 

۱۰8۲۷/۱۲۷۶۴ ۳۷

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۶۴ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۱۹۹۱
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمی

خانم گلدسته بهزادی
فرزند افراز 

۱۰8۲۷/۱۲۷۶۵ ۳8

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۲۳8۲/۳۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
  ۱۰8۲۷/۱۴۹8 واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش انتهای خیابان درمانگاه

 آقای حسن فخری فرزند
مندی

۱۰8۲۷/۱۲۷۶۷ ۳۹

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۲۹8/۶۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
  ۱۰8۲۷/۲8۹۱ واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش بلوار سرداران کوچه شهید رادمرد

۱۰8۲۷/۱۲۷۶8 آقای محمد راستی فرزند رضا ۴۰

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۲۹8/۶۰ متر مربع مفروز ومجزا شده از پالک
  ۱۰8۲۷/۲8۹۱ واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش بلوار سرداران کوچه شهید رادمرد

۱۰8۲۷/۱۲۷۶۹ آقای محمد راستی فرزند رضا ۴۱

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۳۶/۹۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۷۰۷
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش خیابان امام خمینی )ره( کوچه جنب پارک الله

آقای رضا پورشمسی
فرزند محمود 

۱۰8۲۷/۱۲۷۷۰ ۴۲

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۳8/۲۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۱8۰۹
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش محله بیدله

 آقای محمد علی شهبازی
 فرزند مصطفی

۱۰8۲۷/۱۲۷۷۷ ۴۳

 ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت ۳۳۴/۱۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از
  پالک ۱۰8۲۷/۹۲۴ واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش بلوار سرداران بلوار شهید سعادت

آقای سید رضا محقق
 فرزند سید احمد 

۱۰8۲۷/۱۲۷۷8 ۴۴

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  متر   ۲۳۰/۵۵ مساحت  به  زمین  قطعه  یک   ششدانگ 
  ۱۰8۲۷/۱۱۵۱ واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش انتهای خیابان بسیج

آقای فرهاد کامرانی
 فرزند حسین 

۱۰8۲۷/۱۲۷۷۹ ۴۵

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  متر   ۲۰۷/۹۰ مساحت  به  زمین  قطعه  یک   ششدانگ 
  ۱۰8۲۷/۱۴8۷ واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش خیابان درمانگاه بعد از مدرسه حسنی

خانم وحیده دالوران
 فرزند غالمرضا 

۱۰8۲۷/۱۲۷8۰ ۴۶

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۲۳8/۲۰ متر مربع مفروز ومجزا شده از پالک
۱۰8۲۷/۹۲۳ واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش بلوار صیاد شیرازی بعد از مسجد امام رضا )ع

آقای جواد حقیقی
 فرزند علینقی 

۱۰8۲۷/۱۲۷8۱ ۴۷

به مساحت ۴۱/۲۳ متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش  ششدانگ یکبابخانه 
  خیابان ریحان

آقای سید محمود محقق
فرزند سید احمد 

۱۰8۲۷/۱۲۷8۲ ۴8

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۲۹/8۵ متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس
  گراش انتهای خیابان بسیج

خانم مرضیه زارعی
 فرزند حسنعلی 

۱۰8۲۷/۱۲۷8۳ ۴۹

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۳۱/۱۵ متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس
  گراش انتهای خیابان بسیج

۱۰8۲۷/۱۲۷8۴ خانم اسماء زارعی فرزند علی ۵۰

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۳۳/۵۰ متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس
  گراش انتهای خیابان بسیج

 خانم راضیه زارعی فرزند
 حسنعلی

۱۰8۲۷/۱۲۷8۵ ۵۱

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲8۳/8۰ متر مربع مفروز و مجزا شده ازپالک ۱۰8۲۷/۱۵۵
    واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش خیابان امام خمینی )ره(کوچه مسجد جواد االئمه

 آقای محمد علی شیرشمسی
 فرزند صفر

۱۰8۲۷/۱۲۷8۶ ۵۲

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۲8/8۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۲۵۰۶
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش خیابان آبیاری کوچه اول

آقای حسینعلی کمالی
 فرزند غالمعباس 

۱۰8۲۷/۱۲۷8۷ ۵۳

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۱۰۶/۵۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
  ۱۰8۲۷/۱8۰۶ واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش محله بیدله

آقای مرتضی شهبازی
 فرزند محمد 

۱۰8۲۷/۱۲۷88 ۵۴

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۳۳۹/۷۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
  ۱۰8۲۷/۱8۰۶ واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش محله بیدله

 آقای مهدی باقرزاده فرزند
 احمد علی

۱۰8۲۷/۱۲۷8۹ ۵۵

از پالک  ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۱۵۰ متر مربع مفروز و مجزا شده 
  ۱۰8۲۷/۱8۰۶ واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش محله بیدله

 آقای مهدی آذرپندار فرزند
 عبداله

۱۰8۲۷/۱۲۷۹۰ ۵۶

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۱8/۹۰ متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس
 گراش خیابان بسیج کوچه شماره ۱۷  سهام مستدعیان ثبت بالمناصفه میباشد )هریک موازی

 ) سه دانگ مشاع از ششدانگ

 آقایان احمد برازش فرزند
 عزیز و مرتضی قاسمی زاده

  فرزند حسن

۱۰8۲۷/۱۲۷۹۱ ۵۷

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۹۲ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۱۹۹۳
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمی

 آقای محمد علی جوشن فرزند
 اسکندر

۱۰8۲۷/۱۲۷۹۳ ۵8

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۲ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۱۹۹۱
   واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمی

 آقای اصغر جنگجو فرزند
 غالمرضا

۱۰8۲۷/۱۲۷۹۵ ۵۹

 ششدانگ عرصه یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت ۶۰/۵۳ متر مربع واقع در قطعه
  ۵ بخش ۱8 فارس گراش خیابان امام خمینی )ره( روبروی مخابرات

 اداره اوقاف و امور خیریه
 گراش به عنوان تولیت بر وقف

موقوفه برکه عبداله

۱۰8۲۷/۱۲۷۹8 ۶۰

 ششدانگ عرصه یکبابخانه به مساحت ۹۷۲/۴۰ متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس
  گراش انتهای خیابان درمانگاه

 اداره اوقاف و امور خیریه
 گراش به عنوان تولیت بر وقف

موقوفه باغ موسی

۱۰8۲۷/۱۲۷۹۹ ۶۱

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۴۰۰/۳۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۱۶۴۹
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش خیابان درمانگاه کوچه مصلی

 آقای یونس آخوندی فرزند
 محمد علی

۱۰8۲۷/۱۲8۰۰ ۶۲

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۳۱۰۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
  ۱۰8۲۷/۹۰۴ واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش بلوار خلیج فارس

 آقای محمد رضا رضائی فرزند
 محمود

۱۰8۲۷/۱۲8۰۱ ۶۳

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۳۱۷/۵۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
  ۱۰8۲۷/۱8۱۱ واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش محله بیدله کوچه اول

۱۰8۲۷/۱۲8۱۲ آقای ایوب پرونده فرزند رضا ۶۴

ردیف

آگهی نوبتی اصالحی  قطعه 5بخش 18فارس شهرستان گراش
قطعه 5 بخش 18 فارس

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۶۴ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۱۹۹۱
 واقع در قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمی که در آگهی

 . شماره ۱۴۴۶ مورخه ۱۳۹8/۱۱/۰۱ مساحت ملک اشتباها ۳۴۶ متر مربع قید گردیده بود

 آقای محمد حسن پای بر
جای فرزند غالمعباس

۱۰8۲۷/۱۲۴۶۱ ۱

ردیف

ادامه در صفحه 6
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بنا براین برابر مواد ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت و ماده 8۶ آئین نامه هر کس نسبت به ماهیت امالک درخواست ثبت شده مندرج در این آگهي واخواهي داردطبق ماده ۱۶ قانون ثبت از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتي تا 
مدت ۹۰ روز ودر مورد آگهی تحدید موضوع ماده ۱۳قانون تعیین تکلیف  اشخاصی که به حدود وحقوق ارتفاقی معترضند ظرف مدت ۳۰روز از تاریخ انتشار آگهی مطابق ماده 8۶آئین نامه قانون ثبت اعتراض 
خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گراش تسلیم و رسید اخذ نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست به مرجع قضایي تقدیم نماید . در غیر این صورت متقاضي 
ثبت یا نماینده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید . اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه 
مي دهد و چنانچه بین مستدعي ثبت و دیگري قبل از انتشارنسبت به پالک مندرج در این آگهي اقامه دعوي شده و در دادگاه مطرح رسیدگي است کسي که طرف دعوي با مستدعي ثبت است مي تواند طبق 
ماده ۱۷ قانون ثبت گواهي الزم مشعر بر طرح دعوي از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تسلیم و رسید اخذ نماید ضمناَ معترض مکلف است طبق تبصره دو ماده واحده قانون ثبت تعیین تکلیف پرونده هاي معترضین 
ثبتي که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایي از بین رفته ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل دادخواست الزم به مرجع قضایي را تقدیم نماید و اال پس از پایان مهلت 
مقرر و نرسیدن اعتراض حق او ساقط خواهد شد. وحقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود که طبق ماده۱۴و۱۵قانون ثبت بعمل خواهد آمد ، منظور می گردد ومدت واخواهی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی 

طبق ماده۲۰قانون ثبت پذیرفته خواهد شد./.                  تاریخ انتشاراول : ۹۹/۰8/۰۱             تاریخ انتشاردوم :۹۹/۰۹/۰۱                                          اقدام کننده : عبدالحسین مشهدی حسینی
هدایت اله رحیمی درازی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان گراش                                                                                              م الف : ۷۳۴8               شناسه آگهی :  ۱۰۱۷۱۰۰

آگهي نوبتي وتحدید حدود موضوع ماده 13قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آئین نامه اجرائی آن 
ادامه از صفحه 5

اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان گراش باستناد ماده 13قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی نسبت به امالک مشروحه زیر اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود پذیرفته است مراتب جهت اطالع عموم بشرح ذیل آگهی می گردد :

قطعه 5 بخش 18 فارس

 موازی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انباری به مساحت ۵۰۳/8۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/۱۲۵۴ واقع در قطعه ۵ بخش
۱8 فارس گراش خیابان بسیج برابر رای  شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۲۵۱ مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ هیات قانون تعیین تکلیف

 آقای علی حسینی
گراشی فرزند ابول

۱۰8۲۷/۱۲۷۰۳ ۱

 موازی سیزده سهم مشاع از جمله شانزده سهم سهام ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۱۱/8۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰8۲۷/8۷۲ واقع در
 قطعه ۵ بخش ۱8 فارس گراش بلوار فلسطین شهرک آزادگان برابر رای شماره ۱۳۹8۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۹۰۵ مورخه ۱۳۹8/۱۲/۱۲ هیات قانون تعیین تکلیف

 خانم دولت سجادی
 فرزند رضا

۱۰8۲۷/۱۲۷۱۳ ۲

انار جدای از فواید تغذیه ای از جنبه  خوردن 
توجه  قابل  نیز  درمانی  اثرات  و  دارویی  های 
بسیاری  درمان  و  پیشگیری  برای  انار  است. 
سرطان   ، شرائین  تصلب  جمله  از  بیماریها  از 
و کند کردن  به طول عمر  و همچنین کمک 
واکنش های پیر شدن سلولها تأثیرات فراوانی 

دارد.
 انار ازجمله میوه های بهشتی است که در قرآن 
کریم از آن یاد شده است. در قرآن آمده است:  
ُمتشابِه،  َغیَر  و  هاً  ُمَتشاِب  الّرمان  و  الزیتون  و 
زیتون و انار و میوه های متشابه یکدیگر و غیر 

متشابه هستند.
خداوند متعال برای فصلی میوههای متناسب با 
آن فصل را آفرید تا نیازهای جسمی ما انسانها 

را به بهترین وجه بر طرف نماید.
محققان طب قرآنی معتقدند که انار به عنوان 
یک میوه بهشتی از این جهت در فصل پاییز به 
بار مینشیند که فصل پاییز فصل خزان درختان 
از  جلوگیری  برای  و  است  آسمان  گرفتگی  و 
مفید  بسیار  انار  دانههای  نگرانی  و  افسردگی 

بوده و موجب شادابی میشوند.
انار در طب اسالمی از جایگاه ویژهای برخوردار 
بوده و همواره مورد تأکید ائمه )ع( قرار داشته 
بزرگوار  اجداد  نیز همانند  امام رضا )ع(  است. 

حرکت پروانه از حرکت های پایه و بسیار ساده 
وجود  با  که  است  ورزشی  تمرینات  میان  در 
برای سالمتی  زیادی  های  مزیت  بودن  ساده 
پالیومتریک  تمرین  نوعی  حرکت  این  دارد، 
ترکیب  در  توانایی  افزایش  برای  )تمرینی 
را درگیر  سرعت و قدرت( است که کل بدن 
بخشی  عنوان  به  را  آن  توان  می  و  کند  می 

از برنامه ورزشی کلیستنیکس در نظر گرفت.
قلب،  ضربان  افزایش  بر  عالوه  پروانه  حرکت 
تقویت عضالت  عروقی،  قلبی  تقویت سیستم 
کالری  برای  عالی  روشی  استقامت  و  بدن 
چه  تا  که  این  اما  شود  می  محسوب  سوزی 
است  سوالی  است  موثر  زمینه  این  در  اندازه 
که ذهن بسیاری از افراد را درگیر کرده است.

حرکت پروانه چقدر کالری می سوزاند؟
تعداد کالری که در حرکت پروانه می سوزانیم 
در افراد مختلف متفاوت است اما برای آشنایی با 
حدود این کالری سوزی گفته شده به طور کلی 
در حرکت پروانه یک فرد ۵۴ کیلوگرمی در هر 
دقیقه 8 کالری و یک فرد ۱۱۳ کیلوگرمی در 

هر دقیقه حداکثر ۱۶ کالری می سوزاند.
چندین عامل مختلف در میزان کالری سوزی 

با حرکت پروانه اثر گذار هستند، از جمله:
1. شدت 

کالری  پروانه  انجام حرکت  از  شما  اگر هدف 
داشته  توجه  آن  شدت  به  باید  است  سوزی 
باشید، برای این منظور می توانید از دو شیوه 

استفاده کنید:
کمتر  سرعت  با  پروانه  حرکت  بیشتر  -تعداد 

انجام دهید

وقتی بدن شما برخی مواد مغذی را از دست 
می دهد، صورت شما شاید اولین جایی باشد 
که در مورد این کمبودها به شما هشدار می 
دهد.برای پی بردن به کمبود مواد مغذی در 
دوره  های  آزمایش  انجام  به  نیاز  بدن، شما 
توانید  می  حال  عین  در  دارید.  خون  ای 
صورتتان  روی  از  را  کمبودها  این  از  برخی 

نیز تشخیص دهید.
کمبود آهن: 

پوسیدگی لب ها یکی از نشانه های کمبود 
از  عبارتند  دیگر  های  نشانه  است.  آهن 
درد  و  مکرر  های  سرماخوردگی  خستگی، 
تواند  می  نیز  ریبوفالوین  کمبود  زبان. 
باشد.  داشته  همراه  به  را  ها  لب  خشکی 
از راه مصرف  را  توانید ریبوفالوین  شما می 
ماهی قزل آال، بروکلی، پنیر، و بادام به دست 
بیاورید. آهن نیز در حبوبات، آجیل، اسفناج 

و مکمل های آهن وجود دارد.
کمبود بیوتین یا ویتامین ب 7 :

شما  به  تواند  می  نازک  و  خشک  موهای 
ویتامین  این  کمبود  دچار  که  دهند  هشدار 
مشخص  نشانه  مو،  ریزش  از  جدا  هستید. 
با  کرده  پف  صورت  بیوتین  کمبود  دیگر 
توزیع چربی غیر طبیعی و راش های قرمز 

اختالل  نوعی  بلکه  نیست  بیماری  یرقان 
رنگ  تغییر  نظیر  عالئمی  با  که  است  کبدی 

وزرد شدن پوست همراه است.
است  خطری  زنگ  عالئم  این  حقیقت  در 
است  شده  مسئله  این  دچار  که  فردی  برای 
مانند  هایی  بیماری  سایر  ساز  زمینه  زیرا 

بیماری های کبدی می شود.
جات  شیرینی  مصرف  کردن  کم  و  قطع 
پر   ، کرده  سرخ   ، پرچرب  غذاهای   ، قنادی 
فالوده و مواد نشاسته   ، انواع بستنی   ، ادویه 

ای از روش های پیشگیری از یرقان است.
 / جو  سوپ  و  آبگوشت   ، آش  انواع  مصرف 
در  آلو  همراه  به  جو  سوپ  مرتب  مصرف 
که  داشته  مهمی  نقش  گوارش  عمل  اصالح 

انگور  خواص  درباره  طب،  متخصص  ایلخانی  رضا 
اظهار کرد: حدود 8۰ درصد وزن انگور را آب و کمتر 
از ۲۰ درصد از وزن این میوه را ماده خشک )مواد 
و  است  انگور خونساز  قندی( تشکیل می دهند. آب 
زنان  و  کمخونی  به  مبتالیان  به  میوه  این  مصرف 
انگور  شیره  خونسازی  اثر  البته  می شود،  پیشنهاد 

نسبت به انگور بیشتر است.
مزاج )طبع( انگور

 مزاج انگور گرم و تر بوده و پوست آن نفاخ است؛ 
بنابراین افرادی که با مصرف انگور به نفخ شکم دچار 
می شوند، باید از انگورهایی که پوست نازکی دارند، 
استفاده کنند. خوردن انگور با هسته می تواند باعث 
یبوست شود. انگوری که پوست نازک دارد و بدون 

هسته است، ملین خوبی محسوب می شود.
نوشیدن آب پس از مصرف انگور ممنوع است

و  است  مضر  انگور  از  استفاده  از  پس  آب  نوشیدن 
داشته  همراه  به  را  استفراغ  و  تهوع  حالت  می تواند 
باشد، بنابراین اشخاصی که با خوردن انگور احساس 
شربت  کمی  مقدار  می توانند  می کنند،  تشنگی 

سکنجبین بنوشند.
ایلخانی تاکید کرد: زنانی که معده های آنها رطوبت 
می توانند  است  تر(  و  )سرد  بلغم  طبعشان  و  دارد 
به  تا  کنند  میل  رازیانه  پودر  مقداری  انگور  همراه 
همچنین  نشوند.  دچار  انگور  مصرف  از  ناشی  نفخ 
استفاده از پودر زیره سیاه همراه انگور برای آقایانی 
که معدههای آنها رطوبت دارد و مزاجشان بلغم بوده، 

ضروری است.
 ۲ بین  انگور  مصرف  زمان  بهترین  کرد:  تصریح  او 
وعده غذایی و حدود سه ساعت پس از غذا خوردن 
ابتدای  در  انگور  از مصرف  باید  افراد  بنابراین  است، 

غذا یا بالفاصله پس از خوردن آن خودداری کنند.
خشک  انگور  گفت:  سنتی  طب  متخصص  این 
بیشتری  خونسازی  مویز(خاصیت  یا  شده)کشمش 
اثر  مثال  طور  به  بنابراین  دارد؛  انگور  به  نسبت 
خونسازی ۵۰ گرم کشمش یا مویز به مراتب بیشتر 

از ۵۰ گرم انگور است.
انگور  مصرف  در  روی  زیاده  کرد:  یادآوری  ایلخانی 
می تواند خاصیت چاقکنندگی داشته باشد؛ بنابراین 
مبتالیان به اضافه وزن و چاقی که قصد دارند وزن 
میوه  این  از  استفاده  در  باید  دهند،  کاهش  را  خود 
اعتدال را رعایت کنند. مبتالیان به دیابت هم باید در 
مصرف انگور احتیاط کرده و طبق نظر پزشک خود، 

مقدار مصرفشان را تنظیم کنند.

فواید شگفت انگیز خرمالو برای سالمتی عبارتند از: 
1.سرشار از ویتامین

خرمالو از پر ویتامین ترین میوه های پاییزی است 
ویتامین  از  انواع مختلفی  برای جذب  توان  که می 
های  ویتامین  جمله  از  کرد.  جان  نوش  را  آن  ها 

 b2،A، c ، b1موجود در این میوه خوشمزه ویتامین
توان  می  این  بر  عالوه  هستند.  بتاکارون،   ،  b3،
مواد معدنی هم چون کلسیم، گوگرد، آهن، فسفر، 
پتاسیم، منیزیم را که برای بدن بسیار مفید هستند 

را در خرمالو یافت.
2.تسکین درد سینه

است  بهتر  برند  می  رنج  سینه  درد  از  که  افرادی 
خرمالوی رسیده بخورند.

3.درمان اسهال خونی
 اگر به صورت ناشتا خرمالو بخورید ، اسهال خونی 

تان درمان می شود.
4.برای بیماران

خرمالو را جزو میوه هایی می توان دانست که برای 
بیماران کبدی، کلیوی و نقرسی فایده دارد.

5.کاهش چربی خون
بودن  دارا  دلیل  به  پائیزی  رنگ  خوش  میوه  این 
پکتین در کاهش چربی خون بدن بسیار موثر است.

6.کاهش وزن
است.  کمی  کربوهیدرات  و  چربی  دارای  میوه  این 
رژیم  می خواهند  که  افرادی  برای  دلیل  همین  به 

الغری بگیرند می تواند گزینه مناسبی باشد.
7.انرژی زا بودن 

 مصرف این میوه شیرین برای کودکان، ورزشکاران 
توصیه می شود. هم چنین اگر زود خسته می شوید 
برنامه  جزو  را  خرمالو  توانید  می  دارید  استرس  و 

غذایی تان قرار دهید.
8.کنترل فشارخون

باعث  پتاسیم  باالی  مقدار  بودن  دارا  دلیل  به 
گشادی عروق می شودو با این کار جریان خون را 

افزایش و بهبود می بخشد.
9.درمان یبوست

 این خوشمزه حاوی مقدار زیادی فیبر محلول در 
آب است که مانند ملین طبیعی عمل می کند.

10.بهبود سالمت پوست
گس بودن خرمالو موجب باز شدن منافذ پوست می 
شود و این امر پوست را شاداب تر و جوان تر می 
کند. هم چنین می توان از ترکیب این میوه پائیزی 
لیمو، زرده  با عصاره  در ماسک های صورت همراه 
درخشان  را  چهره  که  کرد  استفاده  نیز  مرغ  تخم 

تر می کند.
11.برای کبد

و  کبد  پاکسازی  خرمالو  انگیز  اعجاب  خواص  از 
موجود  اکسیدان  آنتی  است.  آن  سالمت  بهبود 
سموم  از  را  بدن  خوبی  به  تواند  می  میوه  این  در 

پاکسازی کند.
12..رفع مشکالت کلیوی

وجود مقادیر زیاد کلسیم و پتاسیم در خرمالو می 
مفید  کلیوی  مشکالت  به  مبتال  افراد  برای  تواند 
را  میوه  این  از  عدد  یک  روزانه  است  بهتر  باشد. 
مصرف کنید، چون تا حد زیادی از نگه داری آب به 

شکل مناسب و موثری جلوگیری می کند.
13.پیش گیری از آنفوالنزا و سرماخوردگی

از  حدودی  تا  توان  می  خرمالو  منظم  مصرف  با 
آنفوالنزا و عفونت  التهاب، سرماخوردگی،  مشکالت 
ث  ویتامین  از  سرشار  چنین  هم  کرد.  جلوگیری 

است.

خویش همیشه بر خوردن انار تاکید میکردند . 
در این مورد در حدیثی فرمودند : »انار شیرین 
و ترش بمک ؛چرا که انسان را نیرو میدهد و 

خون را زنده میسازد.«
انار یکی از میوه های خوش آب و رنگ فصل 
سایر  با  مقایسه  در  که  است  زمستان  و  پاییز 
بیشتری  اکسیدان  آنتی  فصل،  این  میوههای 
برای افزایش ایمنی، مقاومت و حفاظت از بدن 
در مقابل بیماری ها، میکروب ها و ویروس ها 
دارد.درمانگران مکاتب طب سنتی در جهان از 
برای  آن  دانههای  و  میوه  این  دارویی  خواص 
درمان بیماریهای مختلفی از قبیل بیماریهای 

با  پروانه  کمتر حرکت  -تعداد 
سرعت بیشتر انجام دهید

2. سوخت و ساز بدن
نقش  نیز  بدن  ساز  و  سوخت 
مهمی در مقدار کالری سوزی 
سه  که  دارد  پروانه  حرکت  با 
می  دخیل  آن  در  مهم  عامل 

باشند:
صحبت  وقتی  وزن:  و  -قد 
شود  می  بدن  متابولیسم  از 
فرد هیکل  بگوییم هرچه  باید 
بزرگ تری داشته باشد کالری 
سوزاند،  خواهد  بیشتری 
حالت  در  حتی  مسئله  این 

استراحت نیز صادق است.
-جنسیت؛ به طور کلی هنگام 
ورزشی  فعالیت  یک  انجام 
زنان  به  نسبت  مردان  مشابه، 
سوزانند  می  بیشتری  کالری 

زیرا بدن آن ها معموال چربی کمتری داشته و 
عضالنی تر است.

از  بسیاری  روی  سن  افزایش  -سن؛ 
از  تاثیر می گذارد که یکی  عملکردهای بدن 
افزایش  با  است.  سوزی  کالری  مقدار  ها  آن 
سن به دلیل افزایش چربی های بدن و کاهش 
حجم عضالت، کالری سوزی کاهش می یابد.
آیا حرکت پروانه برای کاهش وزن مفید است؟

است. مطالعه ای که توسط دانشگاه هاروارد 
مواد  از  یکی  عنوان  به  را  بیوتین  انجام شده 
بافت  استحکام،  حفظ  برای  ضروری  مغذی 
غذایی  منابع  است.  کرده  عنوان  مو  ظاهر  و 
جگر،  زمینی،  بادام  شامل  بیوتین  از  سرشار 
برخی سبزیجات، برگ چغندر سوئیسی، تخم 

مرغ پخته، و زرده تخم مرغ خام است.
کمبود ویتامین سی: 

دارد؛  بدن  در  حیاتی  نقش  سی  ویتامین 
و  کند  می  تقویت  را  بدن  ایمنی  سیستم 
باعث بهبودی سریع زخم ها و حفظ سالمت 
 ، محققان  گفته  به  شود.  می  ها  استخوان 
ها  لثه  خونریزی  باعث  ویتامین  این  کمبود 
شدن  ها، خشک  زخم  آرام  بهبود  شود.  می 
از  پوست  روی  قرمز  های  لکه  ایجاد  و  موها 
هر  اگر  است.  ویتامین  این  فقر  عالئم  دیگر 
کدام از عالئم فقر ویتامین سی را دارید، میوه 
ها، سیب زمینی، انواع توت ها، فلفل، بروکلی، 
اسفناج و مکمل های ویتامین سی را به رژیم 

تان بیفزایید. 
کمبود ید: 

کمبود این ماده معدنی منجر به چشم های 
پف آلود می شود و کم کاری تیروئید را نیز 
ید  کمبود  دارای  که  افرادی  دارد.  همراه  به 

باعث دفع هر چه بهتر صفرا و درمان مرض 
خواهد شد.

یرقان  یا  زردی  درمان  و  پیشگیری  های  روش 
نوزاد

،اصالح  پیشگیری  های  راه  بهترین  از  یکی 
است  بارداری  آخر  های  ماه  در  مادر  تغذیه 
که این خود شامل:قطع و کم کردن مصرف 
شیرینجات قنادی ، غذاهای پرچرب ، سرخ 
و  فالوده   ، بستنی  انواع   ، ادویه  پر   ، کرده 
آخر  های  ماه  در  ویژه  به  ای  نشاسته  مواد 
پیشگیرانه  و  اصلی  است.درمان  بارداری 
زردی نوزادان فوتوتراپی یا نور درمانی است 
که با تابش نور آبی به پوست نوزاد با شدت 

و فاصله مناسب می رسد.

قلبی، عفونی، دندان درد و گوش درد استفاده 
گشایندهی  میکند،  صاف  را  خون  میکنند.انار 
رگهای بدن و ملّین شکم و تقویت کنندهی کبد 
است. انار برای یرقان ، خفقان قلب و سرفهی 

حاد، سودمند است.
صدا را صاف و صورت را با طراوت میکند. بدن را 

سیراب و کرم های معده را میکشد.
امام رضا علیه السالم به نقل از پدران بزرگوارشان 
مَّاَن  به نقل از پیامبر اکرم )ص( میفرماید:ُکُلوا الرُّ
َفلَیَسْت ِمْنُه َحبٌَّۀ تََقُع فِی الَْمِعَدةِ إاِلَّ أَنَاَرِت الَْقلَْب 

یَطان  أربعین یوما؛ َو أَْخَرَسِت الشَّ
انار بخورید، هر دانهای از انار که در معده قرار 

حرکت  با  تنها  بخواهید  اگر 
اضافه  کالری   ۵۰۰ پروانه 
بر  عالوه  بسوزانید  روز  در 
الزم  حرکت  شدت  افزایش 
نیز  را  حرکت  تعداد  است 

افزایش دهید.
که  است  این  دیگر  روش 
عنوان  به  را  پروانه  حرکت 
بخشی از یک برنامه ورزشی 
به  بگیرید،  نظر  در  تر  بزرگ 

این صورت که:
تمرینات  های  ست  -بین 
داشته  پروانه  حرکت  قدرتی 

باشید
ای  دقیقه   ۵ ست  -چندین 
روز  طول  در  پروانه  حرکت 

داشته باشید
عنوان  به  را  پروانه  -حرکت 
ای  دایره  تمرینات  از  بخشی 

هوازی در نظر بگیرید
سایر مزایای حرکت پروانه

حرکت پروانه عالوه بر کالری سوزی می تواند 
قلبی  آمادگی  یا  هوازی  ظرفیت  افزایش  به 
عروقی نیز کمک کند و برای تقویت عضالت 

قسمت تحتانی بدن مفید است.
برخی عضالت درگیر در حرکت پروانه عبارتند از:
ران- سر  چهار  پا-عضالت  ساق  -عضالت 

می  تجربه  را  شکننده  های  ناخن  هستند، 
اضافه  دچار  راحتی  به  است  ممکن  و  کنند 
وزن شوند. شما می توانید در صورت ابتال به 
این عالئم، مصرف هرچه بیشتر زغال اخته، 
لوبیای سیاه، میگو، توت فرنگی و ماست را 

در نظر داشته باشید.
کمبود امگا 3 :

زمستان  فصل  در  بخصوص  پوست  خشکی 
تر  خشک  شما  پوست  اگر  اما  است.  رایج 
که  است  معنی  آن  به  باشد،  معمول  از حد 
کافی  میزان  به  را   ۳ امگا  چرب  اسیدهای 
دریافت نمی کنید. مصرف کم این اسیدهای 
نیز  را  شما  صورت  چروک  و  چین  چرب 
افزایش می دهد. منابع این اسیدهای چرب 

عبارتند از ماهی، دانه های کتان، دانه های 
چیا و گردو.

کمبود ویتامین ب 12 :
خواران  گیاه  میان  در  ویتامین  این  کمبود 
 ۱۲ ب  ویتامین  کمبود  است.  رایج  بسیار 
اغلب باعث تغییر رنگ پوست و رنگ پریدگی 
می شود. سایر نشانه ها عبارتند از خستگی، 
اسهال.  و  نفس  تنگی  اشتها،  از دست دادن 
اگر می خواهید فقر ویتامین ب ۱۲ را درمان 
کنید، به دنبال مصرف بیشتر ماهی، گوشت 
بدون چربی، پنیر، ماست و غالت غنی شده 
باشید. اگر رژیم های غذایی گیاهی را دنبال 
می کنید، مکمل های ویتامین ب ۱۲ را با 

مشورت پزشک مصرف کنید.

دوری  یا  اللی  و  دل  نورانیت  موجب  میگیرد، 
برای چهل روز شیطان میشود«.

انار یک تصفیه کننده خون بوده و برای کبد 
قدیم  از  دلیل  این  به  است.  مناسب  بسیار 
خوردن این میوه برای شفافیت پوست توصیه 

میشده است.
از امام رضا)ع( هم نقل شده که: انار بخورید تا 

دهانتان پاکیزه و خوشبو شود. 
در پزشکی نوین خوردن انار برای کمک به رشد 
جنین و سالمت فرزند توصیه شده است .  در 
همین زمینه امام رضا )ع(انار را میوهای میدانند 
که برای آوردن فرزندانی سالم توصیه می کنند 

و میفرماید که انار فرزند را زیبا میگرداند.
از دیگر خواص انار خاصیت ضد عفونی کننده 
آن است. از نظر طب سنتی میوه انار سرد ، تر و 
قابض است. آب انار سرد و تر و پوست انار سرد 
و خشک و بسیار قابض میباشد. کلیه قسمتهای 
درخت انار قابض است اما پوست ریشه درخت 
انار از بقیه قسمتهای این درخت قابض تر است.

پوست   ، برگ   ، گل  از  دارویی  مصارف  برای 
استفاده  انار  دانه  و  ریشه  پوست   ، درخت 
میشود.  امام رضا)ع( می فرماید: َحَطب الّرمان 
یَنفی الهوام  دود درخت انار حشرات را دور می 

گرداند و آنها را از بین میبرد.

باسن- فلکسور  سرینی-عضالت  عضالت 
عضالت همسترینگ

از  بدن  فوقانی  های  بخش  عضالت  همچنین 
جمله پشت، شانه ها و هسته بدن نیز از این 

حرکت سود می برند.
ایجاد  تغییراتی  پروانه  توان در حرکت  آیا می 

کرد؟
حرکت پروانه معمولی در زمینه کالری سوزی 
عالی است اما اگر می خواهید به تمرینات خود 
تنوع بدهید روش های مختلفی وجود دارد که 
چالش  را  حرکت  تا  کنید  امتحان  توانید  می 
برانگیزتر کرده یا بخش های بیشتری از بدن 

را درگیر کنید.
1. شدت بیشتر

برای افزایش شدت یک باند کشی باالی زانوها 
شدن  درگیر  باعث  که  دهید  قرار  پا  مچ  یا 
می  همچنین  شود.  سرینی  عضالت  بیشتر 
توانید بعد از هر ۵ حرکت پروانه یک حرکت 

برپی کل بدن انجام دهید.
2. شدت کمتر

اگر آماده یک حرکت پروانه کامل نیستید می 
توانید تغییرات با شدت کمتر را امتحان کنید، 
آرام  قدم  یک  پرش  جای  به  توانید  می  مثال 
داشته باشید، این کار باعث می شود تاندون ها 
و مفاصل برای انجام حرکات جدید و شدیدتر 

آمادگی پیدا کنند.
و  تمرین  از  بازو  حرکت  حذف  دیگر  گزینه 
بتوانید  تا  است  بالعکس  یا  پاها  روی  تمرکز 
تسلط  آن  از  بخشی  به  کامل  حرکت  از  قبل 

پیدا کنید.

علل بوجود آمدن بیماری یرقانتشخیص فقر ویتامین از روی پوست

خواص انار از نظر امام رضا)ع(

کالري سوزي با حرکت پروانه

انگور را چه زمانی بخوریم؟ خرمالو؛ گنجینه ای 
زیر پوست نارنجی

آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال 1399قطعه 5 بخش 18 فارس شهرستان گراش
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صف

ِحیِم ْحَمِن الرَّ بِْسِم ا... الرَّ
به نام خداوند رحمتگر مهربان

أاََل  ا...  بِِذْکِر  ُقُلوبُُهْم  تَْطَمِئنُّ  َو  آَمُنوا  َِّذیَن  ال
بِِذْکِر ا... تَْطَمِئنُّ الُْقُلوُب 

همان کسانی که ایمان آورده  اند و دلهایشان 
به یاد خدا آرام می  گیرد؛ آگاه باش که با یاد 

خدا دل ها آرامش می  یابد .
اگر چه  نیست،  زبانی  به ذکر  تنها  یاد خدا 
آنچه  یاد خداست؛  روشن  مصادیق  از  یکی 
حاالت  تمام  در  بودن  خدا  یاد  است  مهم 

خصوصاً در وقت گناه است.
یاد خداوند برکات بسیار دارد، از جمله:

الف: یاد نعمت های او، عامل شکر اوست.
ب:یاد قدرت او، سبب توّکل بر اوست.

ج: یاد الطاف او، مایه محّبت اوست.
د: یاد قهر و خشم او، عامل خوف از اوست.

ه: یاد عظمت و بزرگی او، سبب خشیت در 
مقابل اوست.

و: یاد علم او به پنهان و آشکار، مایه حیا و 
پاکدامنی است.

ز: یاد عفو و کرم او، مایه امید و توبه است.
پرهیزکاری  و  تقوا  عامل  او،  عدل  یاد  ح: 

است.
انسان، بی نهایت طلب است و کمال مطلق 
از  غیر  چیزی  هر  چون  ولی  می خواهد؛ 
خداوند محدود است و وجود عارضی دارد، 
کسانی  مقابل  در  نمی گرداند.  آرام  را  دل 
یاد خدا آرامش می یابند، عده ای هم  با  که 
»َرُضوا  می شوند.  راضی  دنیا  قلیل  متاع  به 

ُّوا بِها« نْیا َو اْطَمَأن بِالَْحیاِه الدُّ
تَْطَمِئنُّ  ا...  بِِذْکِر  »أاَل  معنای  است  ممکن 
و  ذکر  واسطه  به  که  باشد  این  الُْقُلوُب« 
هایتان  دل  می کند،  شما  از  خدا  که  یادی 

سوال: فردی برای اولین بار می خواهد خمس 
اموالش را حساب کند، خانه مسکونی که نمی 
حکمی  چه  خریده،  را  آن  مالی  چه  با  داند 
که  مالی  با  را  آن  بداند  که  صورتی  در  دارد؟ 
حکم  است،  خریده  شده،  انداز  پس  سال  چند 

آن چیست؟
جواب:  خانه مسکونی یا سایر لوازم زندگی 
را اگر احتمال می دهد که با مالی که شرعاً 
هبه(  یا  ارث  )مانند  نبوده  خمس  متعلّق 
خریده باشد چیزی از بابت خمس آن بر او 
نیست، ولی اگر یقین دارد که آن را با درآمد 
کسب خود خریده است، لیکن نمی داند که 
آیا درآمد کسب را در بین سال صرف خرید 
آن کرده است یا پس از پایان سال و پیش از 
پرداخت خمس درآمد، باید با یکی از وکالی 
ما مصالحه نماید و اگر یقین دارد خانه را از 
درآمد کسبی که چند سال پس انداز کرده 
خریده  آن  خمس  پرداخت  از  پیش  است 
باید خمس آن درآمد پس انداز شده  است، 
را بپردازد. و در مورد تنّزل ارزش پول احوط 

مصالحه با حاکم شرع است.
سوال: بانک مسکن جمهوری اسالمی وام هایی 
را برای خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم 
می دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر 

و  است  رحمت  خداوند  جانب  از  صلوات، 
از  و  پاک کردن گناهان  فرشتگان  از سوی 

طرف مردم دعا است .
اهلل،  ارزشمند  و  اصیل  های  سنت  از  یکی 
و  علیه  اهلل  او)صلی  وآل  پیامبر  بر  صلوات 
اله(است . صلوات بهترین ذکر برای برآوردن 
حاجات ، درمان امراض و رفع گرفتاری ها 
مرتبه   ۹ حداقل  روز،  هر  مسلمانان   . ست 
در نماز های یومیه آن را بر زبان جاری می 
فرمود  السالم(  )علیه  علی  کنند..حضرت 
آخر  و  اول  در  که  است  مستجاب  :دعایی 
آن، بر محمد و آل او )صلی اهلل علیه و اله( 

صلوات فرستاده شود .
ودر جایی دیگر امام صادق )ع( می فرماید؛ 
هر کس می خواهد درهای آسمان به روی 
محمد)ص)  وآل  محمد  بر  شود  گشوده  او 

صلوات بفرستد.
پند های صلواتی

صلوات، بهترین هدیه از طرف خداوند برای 
انسان است .

صلوات، تحفه ای از بهشت است .
صلوات، روح را جال می دهد .

را  انسان  دهان  که  است  عطری  صلوات، 
خوشبو می کند .

بیمناک  و  نگران  هم  نتیجه  از  حال  عین 
و  علم  به  که  متخصصی  جراح  مثل  است. 
هنگام  در  باز  ولی  است،  مطمئن  خود  کار 

عمل دلهره دارد.
احساس  والدین  وجود  به  هم  فرزندان،  ب: 
حساب  آن ها  از  هم  و  می کنند  آرامش 

می برند و می ترسند.
فالن  می داند  که  آنجا  از  انسان  ج:گاهی 
ناگواری برای آزمایش و رشد و ترفیع مقام 
اوست، خرسند و آرام است؛ اّما اینکه آیا در 
انجام وظیفه موفق خواهد شد یا خیر، او را 

نگران می کند و به لرزه می اندازد.
قرآن  تالوت  در  وقتی  مؤمن  انسان های  د: 
به آیات عذاب، دوزخ و قهر الهی می رسند، 
اّما  می شود؛  مستولی  آن ها  اندام  بر  لرزش 

غضبناک  و  خشمگین  معنای  به  عصبانّیت 
بودن، حالت و کیفیت خاصی است که بر فرد 
عارض می  شود و شخص تعادل قوای ارادی و 
تسلط خود را بر اثر ناراحتی و خشم از دست 

می دهد.
حضرت امام خمینی )ره( می فرماید:غضب یک 
حرکت و حالت نفسانی است که به واسطۀ آن 
انتقام  برای  قلب،  خون  در  غلیان  و  جوشش 
حرکت  این  وقتی  بنابراین  شود.  می  حادث 
و  کرده  فروزان  را  غضب  آتش  شود،  سخت 
شریان  ها و دماغ از یک دود تاریک مضطربی 
منحرف  عقل  آن  واسطۀ  به  که  گردد  می  پُر 

شده و از ادراک و رویّه باز خواهد ماند.
)امام خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، 

ص ۲۳8(
غیظ و غضب از منظر قرآن 

و  غیظ  بحث  روایی،  منابع  و  شریف  قرآن  در 
غضب،  تحت عناوین مختلف  مورد بررسی قرار 

گرفته است.
قرآن کریم در مورد غیظ و غضب کّفار نسبت 
وا  َعضُّ َخلَْوا  إِذا  »َو  می فرماید:  ایمان  اهل  به 

َعلَْیُکُم الْناِمَل ِمَن الَْغْیِظ ُقْل ُموتُوا بَِغْیِظُکْم«
شّدت  از  می  شوند  تنها  که  هنگامی  اّما 
به دندان  را  انگشتان خود  بر شما، سر  خشم 
دارید  که  خشمی  همین  با  بگو:  می گزند! 

ما  خداوند  بدانیم  اگر  یعنی  می گیرد؛  آرام 
را یاد می کند و ما در محضر او هستیم، دل 

هایمان آرامش می یابد.
و  آمده است که دل ها  آیه  این  اگرچه در 
به ویژه دل مؤمن، با یاد خدا آرام می گیرد، 
اّما در آیات دیگری می خوانیم هرگاه مؤمن 
ََّما  خدا را یاد کند، دلش به لرزه می افتد. »إِن
َِّذیَن إِذا ُذِکَر اهللُّ َوِجلَْت ُقُلوبُُهْم«  الُْمْؤِمُنوَن ال
آیا این لرزش و آرامش می تواند در یک جا 

جمع شود؟ راه توجیه آن چیست؟
و  آرامش  همزمانی  این  وجود  تصّور  برای 
مثال ها  این  به  توّجه  فرد،  یک  در  لرزش 

راهگشا است:
همه  وجود  خاطر  به  انسان  الف:گاهی 
در  اّما  دارد،  آرامش  و  اطمینان  مقدمات، 

خانه، وام را به صورت اقساط پس می گیرد، ولی 
مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است 
که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ 

اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟
جواب: پول هایی که بانک مسکن به منظور 
خرید یا ساخت خانه، می دهد، عنوان قرض 
ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح 
و  اجاره  یا  جعاله  یا  شرکت  مانند  شرعی 
اگر شرایط  پرداخت می کنند که  آن  امثال 
شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در 

صّحت  آن نیست.
سوال: آیا خمس به بیمه های عمر و پس انداز 
تعلق می گیرد ؟در مورد بیمه ی آتش سوزی و 

حوادث چطور؟ 
داد  قرار  طبق  را  آنچه  گذار  بیمه  جواب: 
بیمه به عنوان حّق بیمه به تدریج یا یکجا 
همان  درآمد  از  پردازد،اگر  می  گر  بیمه  به 
محسوب  او  مؤونه  باشد،جزو  پرداخت  سال 
است و خمس ندارد و آنچه را که از بیمه گر 
در پایان مّدت یا در وقت حصول شرطی که 
پرداخت خسارت موکول به آن شده دریافت 
می نماید جزو درآمد کسب محسوب نیست 

و خمس ندارد .

صلوات، نوری در بهشت است .
صلوات، نور پل صراط است .
صلوات، شفیع انسان است .

صلوات، ذکر الهی است .
آن  استجابت  و  دعا  کمال  موجب  صلوات، 

می شود .
صلوات، موجب کمال نماز می شود .

صلوات، موجب تقرب انسان است .
صلوات، رمز دیدن پیامبر در خواب است .

صلوات، سپری در مقابل آتش جهنم است .

صلوات، انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است .
صلوات، جواز عبور انسان به بهشت است .

صلوات، انسان را در سه عالم بیمه می کند .
 صلوات، انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است
صلوات، برترین عمل در روز قیامت است .

در  که  است  چیزی  ترین  سنگین  صلوات، 
قیامت بر میزان عرضه می شود .

صلوات، محبوب ترین عمل است .
صلوات، آتش جهنم را خاموش می کند .

صلوات، زینت نماز است .
صلوات، گناهان را از بین می برد .

صلوات، فقر و نفاق را از بین می برد .
صلوات، بهترین داروی معنوی است .

هنگامی که آیات رحمت و رضوان و بهشت 
خداوند را قرائت می کنند، آرامشی شیرین، 
قلوب آن ها را فرا می گیرد و آن ها را دلگرم 

می سازد.
 عوامل اضطراب و نگرانی

قرن حاضر،  بیماری های  از شایع ترین  یکی 
اضطراب و افسردگی است. برای این بیماری 
در  انزواطلبی،  همچون  عالئمی  دارای  که 
بیهوده  و  بینی  خودکم  فرورفتن،  خود 
کرده  ذکر  را  بسیاری  دالیل  است،  انگاری 

اند؛ از جمله:
-شخص افسرده از اینکه همه چیز را مطابق 
شده  افسردگی  دچار  نمی بیند،  خود  میل 
اینکه  نباید به خاطر  است. در حالی که ما 
چون به همه آنچه می خواهیم نرسیدیم، از 
مقدار ممکن آن هم دست برداریم و تسلیم 

شویم.
چرا  می کند  فکر  خود  با  افسرده  -شخص 
همه مردم مرا دوست ندارند و حال آنکه این 
امر غیر ممکنی است و حّتی خدا و جبرئیل 
توّقع  نباید  انسان  لذا  دارند،  دشمن  هم 

داشته باشد که همه او را دوست بدارند.
همه  که  می کند  گمان  افسرده  -شخص 
چنین  که  صورتی  در  هستند،  بد  مردم 
نیست و خداوند به فرشتگانی که این توّهم 

را داشتند پاسخ داد.
همه  که  می کند  گمان  افسرده  -شخص 
اوست؛ در حالی  بیرون وجود  از  ناگواری ها 
پاسخ  و  العمل  عکس  تلخی ها  عمده  که 

خصلت ها و کردار های خود ماست.
-شخص مضطرب از شروع در کار ها نگران 

است و احساس ترس و تنهایی می کند.
شیعه نیوز

)۱۱۹ )آل عمران  بمیرید!. 
و  پیامدها  غضب،  و  خشم  اصل  مورد  در 
وارد  بسیاری  روایات  آن،   درمان  و  پیشگیری 

شده است.
آله  و  علیه  اهلل  صلی  اسالم  گرامی  پیامبر   
خشم  از  الغضب«.  »اجَتِنِب  می فرماید: 

بپرهیزید.)نهج الفصاحۀ ۱۱۶(
پیشگیری و درمان عصبانیت

و  پیشگیری  به  زیادی  آیات  در  مجید  قرآن 
درمان عصبانیت و خشم شدید، تشویق کرده و 
اِء  رَّ الضَّ َو  اِء  رَّ السَّ فِی  یُْنِفُقوَن  می فرماید: »الَّذیَن 

َو الْکاِظمیَن الَْغْیَظ..«
انفاق  تنگدستی،  و  توانگری  در  که  ها  همان 
)آل  می برند.  فرو  را  خود  خشم  و  می کنند؛ 

عمران ۱۳۴(
عصبانیت،  راستای  در  روایات  و  آیات  بیشتر 
را  درمان  نحوة  که  آن  از  قبل  غضب،  و  غیظ 
بازگو کنند، جنبه پیشگیری را بیان نموده اند.

دین اسالم در صدد است انسان  ها به هیچ وجه 
جهت  همین  به  نشوند؛  غضب  و  خشم  دچار 
قرآن شریف در آیۀ 8۴ سوره یوسف و آیه ۳۷ 
بردن  فرو  مورد  در  را  مسلمانان  شوری،  سوره 

خشم و پیشگیری از آن تشویق می کند.
روایات بسیاری در راستای پیشگیری و درمان 
خشم و عصبانیت وارد شده است. رسول گرامی 

حکمت 4۶:
َو َقاَل )علیه السالم(: َسیَِّئٌة َتُسوُءَك، َخْیٌر ِعْنَد 

ا... ِمْن َحَسَنٍة ُتْعِجُبَک .   
اندوهگینت  که  گناهي  علیه السالم[  فرمود  ]و 
سازد، نزد خدا نیک تر است  از کار خوبي که به 

خودپسندي وادارد.
او  و  نماید  اندوهگین   را  انسان  که  گناهي 
ندامت سوق دهد، خداوند  و  به سرزنش  را 
او مي گشاید و راه سعادت  بر  را  توبه  مسیر 
محو  او  گناه  و  مي نماید  هموار  برایش  را 
مي شود. اما انساني که عجب و خودپسندي 
پیشه خود سازد و کارهاي نیکش او را مغرور 
رقم  خویش  براي  را  ناگواري  عاقبت  نماید 

مي زند.

غرب از آزادی حجاب
 چه می خواهد؟ 

علت  غرب،  نظر  از  فرمود:  انقالب  معظم  رهبر 
اینکه شما نباید توی چادر باشید نباید حجاب 

داشته باشید این نیست که آزاد باشید.
شما دارید می گویید من با حجاب هم آزادی 
دارم ، او چیز دیگری مورد نظرش است، زن 
وری  بهره  برای  مرد،  چشم  نوازش  برای  را 
در  به شکل خاصی  مرد می خواهد  نامشروع 
جامعه ظاهر بشود. این بزرگترین اهانت به زن 
است. حاال ولو با چندین لفاف تعارف آمیز این 
را بپوشانند و اسم های دیگری رویش بگذارند.

اسالم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم می فرماید: »َو 
استوارترین  و  لِلَْغْیِظ«.  أَْکَظُمُهْم  النَّاِس  أَْحَزُم 
مردم هم کسی است که خشم خود را فرو برد. 

)من ال یحضره الفقیه، ج ۴، ص: ۳۹۵(
در  اخالقی  و  روایی  منابع  کریم،  قرآن  دستورات 

خصوص آلوده نشدن و درمان غضب

1. پیشگیری
در مرحله اول باید از بیماری غضب و عصبانیت 
که  است  این  آن  پیشگیری  و  نمود  پیشگیری 
رعایت  دینی،  باورهای  پشتوانه  با  انسان 
دستورهای اخالقی، همانند محبت، صله رحم، 
توّسل و سرگرمی  توکل،  و عفو،  ایثار، گذشت 

و  ببخشد  آرامش  خود  زندگی  به  سالم   های 
خود را وارد عرصه نگرانی  ها، اضطراب، بیماری 

ماشینی و صنعتی و... نکند.
تَْطَمِئنُّ  ا...  بِِذْکِر  أاَل   «ِ فرماید:  قرآن کریم می 
دلها  خدا  یاد  با  تنها  باشید،  آگاه  الُْقُلوُب«. 

آرامش می یابد!. )رعد ۲8(
2. درمان

باید  و  باشد  می  درمان  مرحله  بعدی،  مرحله 
غضب  و  خشم  آتش  که  زمانی  داشت؛  توجه 
درمان  به  دست  نباید  شده  شعله ور  فردی  در 
بلکه  نمود؛  نصیحت  را  فرد خشمگین  یا  زد  او 
باید صبر نمود تا شعلۀ  خشم او فروکش نماید، 
قالب  در  را  عملی  و  علمی  راهکارهای  آنگاه 

دستورالعمل اخالقی و... ارائه داد.
الف( ترک صحنه

معرکه  باید  حالتی  در چنین  انسان خشمگین 
و صحنۀ  خشم و عصبانیت را ترک نموده و یا 
تغییراتی در خود به وجود آورد. برای مثال اگر 

ایستاده، بنشیند و اگر نشسته، بخوابد.
ب( استفاده از افراد متخصص

متخصص  افراد  از  کامل  درمان  تا  است  الزم 
یا  و  روانشناس  پزشک  همانند  کارشناس  و 
خشم  بیماری  درمان  جهت  در  اخالق  معلم 
و  راهکارها  از  و  گرفت  کمک  عصبانیت  و 

دستورالعمل  های آن ها بهره ُجست.
ج( ذکر خداوند

مشغول  تعالی  خدای  ذکر  به  خشمگین  فرد 
این  در  را  تعالی  نیز ذکر خدای  برخی  و  شده 

وقت، واجب دانسته اند.
و( صلح رحم

هر کس بر خویشاوندان خویش غضب کرد، نزد 
او رود و خود را به او نزدیک نماید و به جهت 
این  نماید.  روبوسی  و  او مصافحه  با  صله رحم 
کار باعث آرامش روح و روان انسان خشمگین 

و همۀ انسان  ها می شود.
)امام خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، 

ص ۲۳8(
ه  ( وضو گرفتن

من  »الغضب  است:  آمده  دیگر  روایت  در 
الماء  و  الّنار  من  خلق  الّشیطان  و  الّشیطان 

یطفی الّنار«
خشم از شیطان است و شیطان از آتش پدید 
آمده و آتش را به آب می توان خاموش کرد؛ 
وقتی یکی از شما خشمگین شود، وضو گیرد. 

)نهج الفصاحه، ص: ۵8۶(
ی( غسل کردن

در حدیث دیگر آمده است که هنگام غضب و 
اََحُدُکْم  َغِضَب  َفاِذا   « نمایید.  غسل  عصبانیت 
َفلَْیْغَتِسل«. وقتی یکی از شما خشمگین شود، 

غسل نماید. 

)نهج الفصاحۀ ۵8۶(

یاد خداوند چگونه باعث آرامش انسان می شود؟ 

صلوات و این همه برکات و فواید شگفت انگیزاستفتائات مقام معظم رهبری 

شیوه های کنترل عصبانیت در قرآن و روایات

خوف از خدا
امام رضا )ع( فرمود:در ضمن رازگویی خداوند با 
حضرت موسی)ع( چنین آمده است:کسانی که 
اند به واسطه هیچ عملی  به من نزدیک گشته 
نزدیک  من  به  من  خوف  از  گریستن  همانند 
گردن  در  مرا  بندگی  طوق  وآنانکه  اند  نشده 
دارند به واسطه هیچ عملی همانند بازایستادن 
اند  ننموده  بندگی  مرا  من  حرامای  ارتکاب  از 
وآنانکه خود را آراسته اند به واسطه هیچ عملی 
به  نسبت  وبیرغبتی  زهد  نمودن  پیشه  همانند 
آنچه که بی نیازی از آن در دنیا مورد اهمیت 

است،خود را برای من نیاراسته اند.
حضرت موسی )ع( عرض کرد:ای گرامی ترین 
گرامیان!چه چیزی آنان را در این راه ثابت قدم 

وپا برجا نموده؟
واسطه  به  آنانکه  موسی!اما  فرمود:ای  خداوند 
گریستن از خوف من به من نزدیک گشته اند 
آنان در مرتبه همجواری با رفیق اعلی )معشوق 
ودوست برتر (هستند وهیچکس در این مقام با 
آنان شریک نیست واما آنانکه به واسطه ایستادن 
اند  نموده  بندگی  مرا  من  حرامهای  ارتکاب  از 
مورد  در  که  دارم  شرم  آنان  از  قیامت  در  من 
در  دهم  خرج  به  ودقت  کنجکاوی  اعمالشان 
حالی که اعمال همه مردمان را به دقت وارسی 
بی  واسطه  به  را  خود  آنانکه  واما  کرد  خواهم 
بهشت  تمامی  اند  آراسته  برایم  دنیا  به  رغبتی 
را برای آنان مباح وروا می سازم که در هر جای 

بهشت خواستند جای گیرند.
منبع: جهاد با نفس

گاه امیرالمومنین )ع( گاه قرآن رد ن جای
ـَتیُن  ـُْل الْم ـَب َُّه الْح اِن ـَ ـِتـاِب ا...، ف ـِک ْم ب ـُ ـْک ـَلَی ع
الّناقُِع  َوالرِّیُّ  الّنافُِع  فاُء  َوالشِّ الُْمبیُن،  َوالنُّوُر 

ِک َوالنَّجاُة لِلُْمَتَعلِِّق. َوالِْعْصَمُۀ لِلُْمَتَمسِّ
تمسک کنید به کتاب خداوند؛ زیرا این کتاب 
و  آشکار  است  نوری  و  محکم  است  طنابی 
است  ای  چشمه  و  سـودمـند  است  شفایی 
سیراب کننده؛ قرآن نگهبان برای کسی است 
که به او تمسک جوید و نجات برای کسی است 

که به آن درآویزد.
نهج البالغه: خ ۱۵۵، ص ۴۹۰۶۴

ارزش تفکر از دیدگاه امام علی )ع(
ْغُه لِلُْمِهمَّ اِنَّ َرأَیَک ال َیتَِّسُع لُِکلِّ َشٍئ َفَفرِّ

فکر تو گنجایش هر چیز را ندارد، پس آن را 
برای آنچه »مهم« است، فارغ گردان.

غررالحکم: ج2، ص606

آداب معاشرت
 از دیدگاه معصومان)ع(

باب لزوم بلند سالم کردن و پاسخ دادن به 
نحوی که مخاطب بشنود

 امام صادق )ع( فرمود: هر گاه کسی سالم 
می کند بلند سالم کند و نگوید سالم کردم 
اما پاسخ ندادند، شاید نشنیده باشند، جواب 
سالم را نیز باید بلند گفت تا آن مسلمان 
سالم کننده نگوید: پاسخ سالم مرا نگفتند.

شیخ حّر عاملی رحمه اهلل علیه

نشاهن اهی انسان معنوی 
انسان معنوی اهل مداراست

خیر خواه محض است
متعادل ومیانه روست

اهل جلوه گری ونمایش نیست
کم گو و گزیده گوست

شنونده ای صبور وشکیباست
همیشه مثل نسیم آرام ونوازشگر است

دستخوش  درون  در  است  ممکن  چند  هر 
طوفانی مهیب باشد

لبهایش به تبسم عادت دارد
اندوه وترس خود را فرا فکن نمیکند

هیچوقت  برای هیچ کاری عجله نمیکند چرا 
که به زندگی ایمان دارد

همیشه حاضر وناظر است
هرگاه الزم بداند به طریقی ظریف و

خردمندانه مداخله میکند

فضیلت روز جمعه 

باقر)ع(میفرماید: امام 
که  است  نکرده  طلوع  روزی  هیچ  در  آفتاب   
بهتر و برتر از روز جمعه باشد)کافی ج3ص413(

روایت  )ص(  اهلل  رسول  از  )رض(  هریره  ابو 
فرمودند: آنحضرت  که  کند  می 

ِفیِه   ، الُْجُمَعِة  َیْوُم  ْمُس  الشَّ َعَلْیِه  َطَلَعْت  َیْوٍم  َخْیُر   
ِمْنَها  ُأْخِرَج  َوِفیِه   ، الَْجنََّة  ُأْدِخَل  َوِفیِه   ، آَدُم  ُخِلَق 

الخ.... (. رواه مسلم )141۰(
طلوع  آن  در  خورشید  که  روزی  بهترین 
کرده روز جمعه می باشد که در این روز آدم 
هبوط  زمین(  )از  روز  این  در  و  شد  آفریده 
کرد و توبه اش قبول واقع شد و فوت کرد و 
در این روز قیامت برپا میشود و هیچ جنبده 
ای جز انسان و جن نیست که در روز جمعه 
نگران  و  مضطرب  قیامت  پایی(  )بر  ترس  از 
نباشد، و در روز جمعه زمانی وجود دارد که 
در  شود  نمی  مواجه  آن  با  مسلمانی  بندة 
حالیکه نماز میگذارد و از خداوند حاجتی را 

میخواهد مگر اینکه به وی خواهد داد.



امام حسن عسکری)ع( فرمودند:

َمن لَم َیتَِّق ُوجوَه الناِس لَم یّتق اهلل؛

آن که از مردم پروا نکند، از خدا نیز پروا نمی کند.

ت را از زعزیان
ّ
ئی طوق ذّلتی است هک زع گدا

 و شرافت خانوادگی را از شریفان سلب می کند.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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ادامه از صفحه اول

خدمات  منظوره  چند  تعاونی  شرکت  یک  روستا،  هر  در 
کشاورزی و دامداری توسط مردم آن روستا راه اندازی 

می  گردد.
هر  در  است  قرار  افزود:  الرستان  مرکزی  بخشدار 
مجموعه  منظوره  چند  تعاونی  شرکت  یک  روستا، 
اما  کنیم،  راه اندازی  دامداری  و  کشاورزی  خدمات 
پیشنهاد  می کشد  طول  ماه  دو  سیستم  این  چون 
انجام شود، در  کار  این  اینکه  از  قبل  تا  داده ایم که 
هر روستا با مسئولیت دهیار، رئیس شورا و سه نفر 
از معتمدان )کشاورز یا دامدار( هیئت امنای دامداری 

روستایی راه اندازی شود.
طرح،  این  از  ما  هدف  کرد:  خاطرنشان  پیروز 
جمع آوری تمام دام ها از سطح روستا و خارج کردن 
از آنجاست؛ وقتی این دام ها جمع آوری شوند و چند 
مردم  خود  توسط  و  بگیرد  فاصله  روستا  آن  از  متر 
محیط  مشکل  شود،  راه اندازی  روستا  آن  دامداری 
مجموعه  زیبایی  و  سبز  فضای  بهداشت،  زیست، 

روستا برطرف می شود.
در  که  کسی  هر  گفت:  دهیاران  به  خطاب  وی 
کشاورز  باشد،  می خواهد  یا  بوده  دامداری  شغل 
شرکت  این  جزو  می تواند  بشود  می خواهد  یا  است 
را  آن  باید  امنا  هیئت  عنوان  به  فعال  که شما  باشد 
از  عضویت  حق  عنوان  به  ومبلغی  کنید،  راه اندازی 
متقاضیاندریافت، ودرحساب مشترکی که با سه امضا 
و حق برداشت دو امضا باز ، و این حساب را بلوکه 
میشود تا راه اندازی کامل آن ،و هر کسی که تمایل 
عضو  تواند  می  دارد  کشاورزی  یا  دامداری  به شغل 
می  متقاضیان  و  ندارد،  محدودیتی  و  باشد  شرکت 
به دهیاری های روستاهای بخش  از همکنون  توانند 
و  ملی  کارت   ، شناسنامه  کپی  و  مراجعه  مرکزی 

کارت پایان خدمت و... تحویل و ثبت نام نماید.
که  زمانی  کرد:  تصریح  الرستان  مرکزی  بخشدار 
بنابر  شد،  شروع  دامداری  و  تعاونی  شرکت  کار 
تفاهم نامه ای که با جهاد کشاورزی، دامپزشکی، امور 
آب و منابع طبیعی،برق ،آبفای و... بسته ایم قرار است 

آن ها نیز همکاری و مساعدت الزم مبذول نمایند.
علی پیروز خاطرنشان کرد: برای هر روستا، به تعداد 
متقاضی، بین ۵ تا ۱۰ هکتار زمین مشخص می کنیم 
امانت،  عنوان  به  را  آن  مربوطه،  دستگاه  متولیان  و 
می گذارند. شما  اختیار  در  واگذاری،  عنوان  به  نه 

شود  اجرا  خوب  خیلی  طرح  این  اگر  افزود:  وی 
ما هم  واگذار می شود،  تعاونی  به شرکت  زمین  کل 
مجوزهای الزم را برای شما می گیریم.پیروز تصریح 
کرد: روستاهایی که فعال برای این طرح مدنظر داریم 
مرکزی،  کهنه  چاه نهر،  شاه غیب،  درز،  »سایبان، 
علی آباد مرکزی، هرمود، زاهد محمود، بریز و کورده« 
است.وی افزود: بقیه روستاها هم کار را شروع کنند، 
امنا تشکیل دهند، عضوگیری کنند )حداقل  هیئت 

صد عضو(، و به حد نصاب برسانند.
از  دیگری  بخش  در  الرستان  مرکزی  بخشدار 

به  به دهیاران گفت: بحث مربوط  سخنانش خطاب 
چون  کنید  پیگیری  حتما  را  قضایی  خدمات  دفتر 
بسیار مهم است، به درد همه می خورد و از دو دفتر 
دارد  وجود  شهرستان  مرکز  در  که  قضایی  خدمات 

استفاده کنید.
هر  در  هنری  و  فرهنگی  کانون  و  کتابخانه  اندازی  راه 

روستا
در  کتابخانه  یک  راه اندازی  به  اشاره  با  پیروز  علی 
هر روستا اظهار کرد: به هر روستایی که زیر ۱۵۰۰ 
و  می دهند  کتاب  ایستگاه  مجوز  دارد  جمعیت  نفر 
باال  به  نفر   ۱۵۰۰ آن  جمعیت  که  روستایی  هر  به 
تصریح  می دهند.وی  عمومی  کتابخانه  مجوز  باشد 
کرد: بحث کانون های فرهنگی و هنری در روستا باید 

جدی گرفته شود، امکانات بسیار خوبی دارد.
ضرورت ایجاد مکان های ورزشی در روستاها

برنامه  کرد:  خاطرنشان  الرستان  مرکزی  بخشدار 
ورزشی را هم جزو برنامه های خودتان بیاورید، بحث 
از  برخی  و کلنگ زمین ورزشی در  چمن مصنوعی 

روستاها زده شده است.
ضرورت حضور بانوان در شوراها

پیروز با اشاره به در پیش بودن انتخابات شوراها در 
سال آینده گفت: توقع دارم که در هر روستا و شهر 
و  باشد  داشته  حضور  شورا  آن  در  خانم  یک  حتما 

رابطان امور بانوان را دوباره فعال کنید.
هشت  در  بانوان  روستاها،  کل  بین  از  افزود:  وی 
روستای »براک، باین، دهکویه، سایبان، کورده، اِِوه، 
بریز و کهنه مرکزی« فعالیت های بسیار خوبی دارند 

اما بقیه روستاها فعالیت ندارند.
اظهار  دهیاران  به  خطاب  الرستان  مرکزی  بخشدار 
زمستان،  فصل  بودن  پیش  در  به  توجه  با  کرد: 
مدیریت بحران را فعال کنید، جلسه مدیریت بحران 
را در روستا برگزار کنید و گزارش آن را به صورت 

کتبی به ما اعالم کنید.
از خبرنگاران در روستاها حمایت شود

علی پیروز در مورد فعالیت خبری در روستاها گفت: از 
روستاهایی که خبرنگار دارند و فعالیت می کنند تشکر 
می کنم اما در روستاهایی که خبرنگار ندارند این موضوع 
به دهیاران برمی گردد که آن ها را حمایت نکرده اند؛ اگر 
اطالع رسانی خوبی را به کمک خبرنگاران انجام دهید 

زحمات و تالش های شما به هدر نخواهد رفت.
تجلیل از نیروهای انتظامی

وی با اشاره به در پیش بودن هفته نیروی انتظامی 
گفت: امنیت هر جایی به نیروهای نظامی و انتظامی 
برمی گردد، یک روز را مشخص کنید و در این روز 
همه روستاها و شهرهای بخش مرکزی به پاسگاه ها 
و  خدوم  پرسنل  از  و  کنند  مراجعه  کالنتری ها  و 

زحمت کش نیروی انتظامی تجلیل کنند.
بهداشتی  معاون  یگانه  وحید  دکتر  نشست،  این  در 
دگلی  مهندس  و  الرستان  پزشکی  علوم  دانشکده 
ایراد  به  الرستان  قضایی  خدمات  دفتر  مسئول 

سخنرانی پرداختند.

طرح راه اندازی فروشگاه زنجیره ای روستایی در  بخش مرکزی الرستان
از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
لطیفی،  شهرداری  عمومی  روابط 
»محمد معتمدیان« معاون مدیر کل 
عمومی  های  کتابخانه  اداره  رئیس  و 
الرستان با »مهدی حیدری« شهردار 
این  اسالمی  شورای  عضو  و  لطیفی 
شهر دیدار و گفتگو کرد.در این جلسه، 
گرفته  صورت  تعامالت  راستای  در 

به گزارش میالدالرستان به نقل از  باشگاه 
پشتیبانی  کل  مدیر  جوان،  خبرنگاران 
امور دام استان فارس گفت: مرغ منجمد 
هر  قیمت  با  استان  در  بازار  تنظیم 
کیلوگرم ۱۵ هزار تومان در فروشگاه های 
زنجیره ای و تعاونی های مصرف دولتی و 

غیر دولتی در حال توزیع است.
به  توجه  با  کرد:  اظهار  رحمانی،  رهام 
اخیر  هفته های  در  مرغ  قیمت  افزایش 
کنندگان  مصرف  از  حمایت  منظور  به 
اداره  درآمدی  پایین  دهک های  بویژه 
کل پشتیبانی امور دام با هماهنگی دفتر 
مرکزی شرکت پشتیبانی امور دام کشور و 
کارگروه تنظیم بازار استان اقدام به توزیع 
مرغ منجمد توسط عامالن فروش در شهر 
شیراز و سایر شهرستان های استان کرده 

است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۲۰۰ تن سهمیه 
تخصیص  فارس  استان  به  منجمد  مرغ 
بین  جمعیت  تراکم  اساس  بر  که  یافته 
شهرستان های استان در حال توزیع است.

استان  دام  امور  پشتیبانی  کل  مدیر   
فارس گفت: در شهرستان ها عوامل توزیع 
می توانند با مراجعه به اداره صنعت و معدن 

شهید  بسیج  مقاومت  حوزه  فرمانده 
پروژه  یک  ساخت  از  الرستان  عفیفه 
بسیجی  جهادگران  توسط  عمرانی 
خانواده  یک  برای  »شعبان«  قرارگاه 

کم برخوردار خبر داد.
با  گفت وگو  در  اقتصادی فرد  ابوالفضل 
به  اشاره  با  الرستان،  میالد  خبرنگار 
می تواند  جهادی  فعالیت های  اینکه 
از زندگی خانواده های  گره های مهمی را 
آسیب پذیر باز کند، اظهار داشت: قرارگاه 
به  شروع  ابتدای  از  »شعبان«  جهادی 
کار خود توانسته در عرصه های مختلفی 
اشتغالزایی،  عمرانی،  طرح های  نظیر 
نذورات  پخش  بهره،  بدون  وام  پرداخت 
و بسته های معیشتی، تهیه اقالم و لوازم 
شهدا  دفتر  چاپ  دانش آموزان،  التحریر 
مناطق  به  ارزشمندی  خدمات  غیره  و 
محروم روستایی بخش مرکزی الرستان 

ارائه کند.
اجرای  مراحل  جزئیات  تشریح  با  وی 
ارزیابی های  از  پس  افزود:  اخیر،  پروژه 
استحکام  عدم  تأیید  و  فنی  و  میدانی 
این  آن،  ریزش  امکان  و  قبلی  بنای 
و  بهداشتی، حمام  طرح شامل سرویس 
آشپزخانه نظارت و مشاوره تیم مهندسی 

از  ناجا  هفته  مناسبت  به 
فرماندهی و افسران واحدهای 
قرارگاه  انتظامی،  مختلف 
پلیس  و  جنوب  راه  پلیس 
فرودگاه الرستان تجلیل شد.

به  الرستان  میالد  گزارش  به 
نقل از روابط عمومی معاونت 
ویژه  فرمانداری  و  استانداری 
مراسم  این  در  الرستان؛ 
جلیل حسنی معاون استاندار 
الرستان  ویژه  فرماندار  و 
و  ناجا  هفته  تبریک  ضمن 
واالمقام  شهدای  گرامیداشت 
سخنانی  در  انتظامی  نیروی 
اظهار کرد: در حقیقت یکی از 
ترین  پیچیده  و  ترین  سخت 
در  کار  جامعه،  در  ها  شغل 
چرا  است،  انتظامی  نیروی 
ظرافت  نیازمند  آنچنان  که 
این  که  است  تدبیر خاصی  و 
مهم کمتر در دیگر الیه های 
آن  شبیه  حاکمیتی  و  اداری 
کرد:  تاکید  دارد.وی  وجود 
بایستی  طرف  یک  از  پلیس 
با اخالق و رفتار مناسب و از 
با  و  قانون  اعمال  دیگر  طرف 
باشد  داشته  برخورد  متخلف 
و در ادامه رضایتمندی مردم 
خدایی  تا  آورند  بوجود  نیز 
نکرده از تنش جلوگیری شود.

امنیت  ایجاد  افزود:  حسنی، 
رضایتمندی  قطعا  مطلوب، 
اعضای جامعه را در پی خواهد 
داشت و خوشبختانه به سبب 
انتظامی  نیروی  های  فعالیت 
در تامین امنیت، امروز شاهد 

به گزارش میالد الرستان به نقل از دفتر امام 
جمعه الرستان، شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی الرستان با حضور مسئوالن مختلف 
مبارزه  ملی  روز  و  وحدت  هفته  موضوع  با 
امام  آبان( در دفتر  با استکبار جهانی )۱۳ 

جمعه الرستان تشکیل جلسه داد.
الرستان  جمعه  امام  جلسه،  ابتدای  در 
آبان  به ۱۳  توجه  به ضرورت  در سخنانی 
برای برگزاری فعالیت های مختلف با هدف 
تبیین اهداف استکبار جهانی و شناساندن 

شهرداری لطیفی با اداره کل کتابخانه 
گسترش  جهت  فارس  استان  های 
پیرامون  کتابخوانی،  و  کتاب  فرهنگ 
کتابخانه  مجموعه  واگذاری  مسئله 
شهر لطیفی به اداره کل کتابخانه ها 
لزوم  و  مقررات  و  ضوابط  رعایت  با 
استفاده از نیروی متخصص بومی در 

این مجموعه بحث و تبادل نظر شد.

شهرستان و گرفتن معرفی نامه به اداره کل 
پشتیبانی امور دام استان مراجعه کنند.

او ادامه داد: مرغ منجمد توزیعی در سطح 
از  و  بوده  مناسبی  کیفیت  دارای  استان 
خانوار ها درخواست می شود که به منظور 
ریزی  برنامه  به گونه ای  کاهش هزینه ها 
کنند تا مرغ منجمد را در سبد خوراکی 

وارد کنند.
های  فروشگاه   مدیران  از  گفت:  رحمانی 
توزیع کننده درخواست می شود که با نصب 
بنر در مکان مناسب و اطالع رسانی، تالش 
کنند که مرغ توزیعی در اختیار خانوار های 

مصرف کننده نیازمند قرار گیرد.
مدیر کل پشتیبانی امور دام استان فارس 
بیان کرد: قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد 
پشتیبانی  کل  اداره  سردخانه های  درب 
امور دام ۱۴ هزار تومان و توزیع توسط 
عاملین با قیمت ۱۵ هزار تومان می باشد 
قرار  کنندگان  مصرف  اختیار  در  که 

می گیرد.
عاملین  فروش  و  توزیع  فرایند  بر  نظارت 
معدن  صنعت،  سازمان  طریق  از  استانی، 
انجام  وابسته  ادارات  و  استان  تجارت  و 

می پذیرد.

قرارگاه شعبان به مرحله اجرا رفت. 
شهید  بسیج  مقاومت  حوزه  فرمانده 
عفیفه الرستان، با بیان اینکه در مجموع 
طرح  این  الری  خیرین  بلند  همت  با 
عمرانی با هزینه ای قریب به ۹۰ میلیون 
این  کرد:  تصریح  شد،  ساخته  تومان 

پروژه ۳۰ متر مربع زیربنا دارد.
اقتصادی فرد، با اشاره به اینکه این پروژه 
شعبان  جهادی  قرارگاه  پیگیری های  با 
بسیج سردار  مقاومت  زیرمجموعه حوزه 
شهید عفیفه الرستان با همکاری بسیج 
سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  سازندگی 
بخش  روستاهای  از  یکی  در  الرستان 
است،  شده  عملیاتی  الرستان  مرکزی 
از  اطالع  برای  عالقمندان  کرد:  اضافه 
خدمات قرارگاه جهادی شعبان می توانند 

از طریق پیام رسان اینستاگرام به آدرس 
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پیگیر فعالیت ها باشند.

پروژه  این  الرستان،  میالد  گزارش  به 
امیر  سرهنگ  حضور  با  آئینی  طی   ،
به  الرستان  سپاه  فرمانده  جاهدی 

بهره برداری رسید.

اعتماد  و  رضایتمندی  این 
مردم نسبت به پلیس هستیم 
از  گرفته  نشات  مهم،  این  و 
و  نظم  عرصه  در  پیشرفت 
شورای  است.رییس  امنیت 
الرستان،  شهرستان  تامین 
انتظامی  نیروی  اینکه  بیان  با 
با  باید  مختلف  واحدهای  در 
برخورد  بزرگ  و  خرد  جرائم 
سال  طول  در  گفت:  کند، 
متحمل  انتظامی  نیروی 
که  شود  می  زیادی  زحمات 

جای تقدیر و تشکر دارد.
حسنی، در ادامه با بیان اینکه 
فرمانده انتظامی شهرستان از 
اعضاء باتجربه و باتدبیر جلسه 
خاطر  است،  تامین  شورای 
نشان کرد: امیدواریم همدلی 
تداوم  ها  هماهنگی  و  ها 
جامعه  در  تا  باشد  داشته 
و  باشیم  پایدار  امنیت  شاهد 
کرونایی  شرایط  این  در  هم 
تصمیم  نیز  جامعه  سالمت 

تضمین گردد.

ظرفیت  از  استفاده  با  جوان  نسل  به  آنها 
و  مجازی  فضای  از  گیری  بهره  و  موجود 
تاکید  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با 
پیروزی  رمز  وحدت،  داشت:  اظهار  و  کرد 
نظام اسالمی در بحران های مختلف است 
مختلف  مذاهب  وحدت  نماد  الرستان  و 
بر  همچنان  بایست  می  و  بوده  اسالمی 

تحکیم و توقیت وحدت تاکید کرد.
ویژه  فرماندار  همچنین  جلسه،  این  در 
سازی  متناسب  بر  تاکید  ضمن  الرستان 

با  الرستان  ویژه  فرماندار 
نیروهای  اینکه  به  اشاره 
الرستان  شهرستان  انتظامی 
نقش  نیز  جامعه  سالمت  در 
این  در  گفت:  می کنند؛  ایفا 
در  عزیزان  این  کرونایی  ایام 
کنار دانشکده علوم پزشکی و 
ستاد مبارزه با کرونا الرستان 
در  که  داشته  فعال  حضوری 
می  تالش  سالمت  برقراری 

کنند.
خاطرنشان  پایان  در  وی 
وضعیت  این  نگذاریم  کرد: 
در  شهرستان  در  که  خوبی 

کنترل  و  پیشگیری  حوزه 
حکفرماست  کرونا  ویروس 
مردم  همه  لذا  برود،  بین  از 
با  و  کنند  همت  مسئولین  و 
آگاه سازی و شفاف سازی در 
جهت پایداری وضعیت سفید 

شهرستان تالش کنند.
االسالم  حجت  ادامه  در 
مختار  سید  المسلمین  و 
الرستان  جمعه  امام  موسوی 
فرمانده  امجدی  سرهنگ  و 
به  نیز  شهرستان  انتظامی 

ایراد سخن پرداختند.
در پایان از فرماندهی و افسران 
انتظامی  مختلف  واحدهای 
الرستان و فرماندهان قرارگاه 
پلیس  و  جنوب  راه  پلیس 
فرودگاه الرستان تجلیل شد.

همچنین  مراسم،  این  در 
فرمانداری،  سیاسی  معاون 
صحرای  مرکزی،  بخشداران 
باغ و بنارویه، معاون بهداشتی 
پزشکی،  علوم  دانشکده 
شورای  سابق  رییس  مقیمی 
لطیفی  شهردار  و  شهرستان 

نیز حضور داشتند.

فعالیت ها با رعایت پروتکل های بهداشتی، 
سازی  الگو  و  وحدت  تحکیم  و  تقویت  بر 
کرد.در  تاکید  وحدت  موضوع  در  منطقه 
اسالمی  تبلیغات  شورای  اعضای  ادامه، 
درباره  خود  نظرات  و  ها  دیدگاه  بیان  به 
مباحث  پرداختند.براساس  جلسه  موضوع 
دبیری  نشست،  این  در  گرفته  صورت 
فعالیت ها و مراسم هفته وحدت و یوم اهلل 
پاسداران  عهده سپاه  به  مشترکاً  آبان   ۱۳
و دفتر امور اهل سنت الرستان واگذارشد 
که پیگیری و اجرای مصوبات را عهده دار 
اهل  امور  دفتر  پیشنهاد  بودبه  خواهند 
سنت مقرر شد هر روز از هفته وحدت به 
عنوانی نامگذاری و فعالیت هایی متناسب 

با آن انجام گیرد.
مراسم  برگزاری  موفق  تجربه  به  توجه  با 
های  پروتکل  رعایت  با  صفر  و  محرم  در 
بهداشتی، مقرر شد در روز ۱۲ ربیع االول 
محوریت  با  اوز  شهرستان  در  مراسمی 
انجام  و  تدارک  شهرستان  این  مسئوالن 

پذیرد و در شهر الر نیز مراسمی در شب 
۱۷ ربیع االول با رعایت پروتکل های ستاد 
کرونا و در محل حسینه اعظم برگزار شود 
و  وحدت  نمادهای  از  مراسم  این  در  که 
شد.در  خواهد  استفاده  ستیزانه  استکبار 
و  خور  شهر  مانند  تابعه  شهرهای  سایر 
نحوه  به  نسبت  ذیربط  مسئوالن  لطیفی 
نتیجه  و  گیری  تصمیم  مراسم  برگزاری 
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  به  را 
اعالم کنند.همچنین، یک جلسه تخصصی 
با موضوع وحدت و با حضور علمای شیعه و 
سنی و استاندار محترم در محل فرمانداری 
در  جمعه  شود.ائمه  می  برگزار  الرستان 
نماز جمعه  اوز در خطبه های  و  الرستان 
بخشی از خطبه ها را به موضوع وحدت و 
آنان اختصاص  استکبار ستیزی و جنایات 

داده و روشنگری کنند.
شهرستان  در  وحدت  هفته  های  فعالیت 
های الرستان و اوز با شعار واحد »وحدت 
رمز شکست استکبار« برنامه ریزی و اجرا 

زمان  مدیریت  با  ها  برنامه  اجرای  و  شود 
یک ساعت انجام شود.طبق برنامه ریزی ها، 
و  آموزش  و  سپاه  همکاری  با  ای  برنامه 
پرورش بمناسبت ۱۳ آبان برگزار می شود.

با  مهربانی«  »رسول  عنوان  تحت  طرحی 
و  کرونا  از  دیدگان  آسیب  به  هدف کمک 
امداد،  کمیته  همکاری  با  مومنانه  کمک 
سپاه  جمعه،  امام  دفتر  محرومین  معاونت 
سطح  در  جهادی  های  گروه  پاسداران، 
توزیع  با  و  شده  انجام  و...  شهرستان 
محرومین  یاری  به  معیشتی  های  بسته 
بشتابند.تمام فعالیت ها و تولید محتواها با 
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شواری  عنوان 

الرستان انجام می شود.
اهمیت  بر  بنا  به گزارش میالد الرستان، 
حضور  با  جلسه  این  وحدت،  موضوع 
اوز  و  الرستان  های  شهرستان  مسئوالن 
مرحوم  خانواده  طرف  از  نمایندگانی  و 
آیت اهلل آیت اللهی و موسوی الری )ره( 

برگزار شد.

دیدار معاون مدیرکل و رئیس اداره 
کتابخانه های عمومی الرستان با شهردار لطیفی

آغاز عرضه مرغ منجمد
 تنظیم بازار در استان فارس

هدیه ۹۰ میلیون تومانی جهادگران قرارگاه 
شعبان الرستان به یک خانواده کم برخوردار

تجلیل از فرماندهی و افسران واحدهای مختلف انتظامی الرستان

برگزاری جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی الرستان با موضوع هفته وحدت

ابواسماعیل بن  محمد انصاري هروي، معروف به »پیر هرات« از 
و شعر  داشت  زبانی گویا  از کودکی  است  انصاری  ابوایوب  اعقاب 
می سرود و در جوانی به علوم دیني و ادبی روي آورد و از مجالست 
و  پیر  خدمت  در  نیز  سالها  گرفت.  بهره ها  ابوالخیر  ابوسعید  با 
مرشدش، شیخ ابوالحسن خرقانی بود. مهمترین اثر او  تفسیري است 

بر قرآن که بعدها اساس کار میبدی در تألیف کشف االسرار شد.
خاص  اعتباري  از  شده  نوشته  مسجع  نثر  به  که  او  منثور  آثار 
الهی نامه،  مناجات نامه،  است:  جمله  آن  از  و  است  برخوردار 
زادالعارفین، نصایح و...  . والدت او به سال 396 و وفاتش در سال 

481 هـ.ق در هرات بوده است.

دو كعبه
... بدان که خداي تعالي در ظاهر، کعبه اي بنا کرده که 
او از سنگ و گل است و در باطن کعبه اي ساخته که از 
جـــان و دل است. آن کعبه، ساخته ابراهیم خلیل است 
بنا کرده رب جلیل است. آن کعبه منظور  این کعبه  و 
نظر مؤمنان است و این کعبه، نظرگاه خداوند رحمـــان 
است. آن کعبه حجاز است و این کعبه راز است. آن کعبه 
خالق  حضرت  عطاي  کعبه  این  و  است  خالیق  انصاف 
است. آنجا چاه زمزم است و اینجـا آه دمادم... آنجا مروه 
محمد  حضرت  ذات.  نور  محل  اینجا  و  است  عرفات  و 
مصطفي )ص( آن کعبه را از بتان پاک کرد تو این کعبه 

را از اصنام هوي و هوس پاک گردان:
در راه خدا دو کعبه آمد حاصل 

یك کعبه صورت است و یك کعبه دل 
تا بتواني زیارت دلها کن

کافزون ز هزار کعبه باشد یك دل 
 اي عزیز! دنیا نه جاي آسایش است، بلکه محل آزمایش 
است، یکي را همت بهشت و یکي را دولت دوست اي من 

فداي آن که همتش همه اوست.
طالب  و  مزدور  عقبي  طالب  و  است  رنجور  دنیا  طالب 

مولي مسرور. 
دنیا طلبا تو در جهـان رنجوري 

عقبي طلبا تو از حقیقت دوري 
مولي طالبا که داغ مولي داري 

اندر دو جهان مظفّر و منصوري

هلل انصاری خواهج عبدا


