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وعده مدیرکل راه الرستان
 در تکمیل جاده جهرم-الر-بندرعباس

همین صفحه

رهبر معظم انقالب، در سخنرانی تلویزیونی 
به مناسبت والدت پیامبر عظیم الشان اسالم  
وحشی  به  اشاره  ضمن  مهمی  سخنان  در 
به  توهین  در  غربی  های  رژیم  های  گری 
پیامبر خوبی ها دفاع فرانسه از وحشیگری 
روی  را  کاریکاتورها  ماجرای  در  فرهنگی 
دیگر سکه ی دفاع آن ها از منافقین و صدام 
دانسته و ضمن گریزی به انتخابات آمریکا 
به مسائل دو کشور ارمنستان و آذریایجان 
در یکی دو ماه اخیر نیز پرداخته و  نکات 
بسیار مهمی در این خصوص بیان نمودند. 
نیز  را  داخلی  های  گرانی  مشکالت  ایشان 
مورد توجه ویژه قرار داده و از وزارت صمت، 
تعزیرات، بسیج، گمرک و سایر ارگان های 
را  اخیر  گرانی  مرتبط  خواستند مشکالت 
دهند.   قرار  کار  دستور  در  ویژه  صورت  به 
به  له  معظم  سخنان  محورهای  مهمترین 

شرح زیر است:
و  استکبار  معارضه  نمایش  آخرین   )۱
که  است  چیزی  همین  اسالم  با  صهیونیزم 
هفته قبل در پاریس اتفاق افتاد.  این قضیه 
هنرمندی  یک  حاال  که  نیست  این  صرفا 
دچار یک انحراف و فساد شده و یک غلطی 
انجام داده. پشت سر این حادثه دست هایی 
وجود دارد. دلیلش هم این است که ناگهان 
یک  هنری،  معمولی  کار  یک  از  دفاع  در 
دولتهای  بعضی  و  می ایستد  رئیس جمهور 
نشان  این  میکنند.  حمایت  او  از  هم  دیگر 
این قضیه  میدهد که تشکیالتی پشت سر 

است.
در  فرهنگی  از وحشیگری  فرانسه  ۲(  دفاع 
سکه ی  دیگر  روی  کاریکاتورها،  ماجرای 
است   صدام  و  منافقین  از  آن ها  دفاع 
و  خشم  از  سرشار  امروز  اسالمی  امت  البته 
اعتراض است. این نشان دهنده زنده بودن 

جوامع اسالمی است.
دارد:  ماجرا وجود  این  در  عبرتی  یک   )۳
میدهد  ربط  می آید  فرانسه  دولت  اینجا 
این قضیه را به حقوق بشر و آزادی؛ عبرت 
ماجرا اینجاست! حاال این دولت فرانسه چه 
جور دولتی است. این سیاست چه سیاستی 
است. این سیاست همون سیاستی است که 
خشن ترین و وحشی ترین تروریست های 
انها  پناهگاه  و  داده  جا  خودش  در  را  دنیا 
کشور  در  که  هایی  تروریست  یعنی  شده. 
رئیس  و  وزیر  نخست  و  جمهور  رئیس  ما 
 ۱۷ و  رساندند.  شهادت  به  را  قضائیه  قوه 
در  که  آماری  را طبق  عادی  مردم  از  هزار 
اختیار است، مردم کوچه و بازار به شهادت 

رساندند.
۴( بنده اعتقادم این است که اینها دو روی 
وحشیگری  از  دفاع  یعنی  سکه اند.  یک 
یک  جنایتکارانه  عمل  آن  از  فرهنگی، 
کاریکاتوریست، دفاع از آن روی دیگر سکه 
از منافقین و دفاع از صدام و کمک  دفاع 
یک  روی  دو  دو،  هر  اینها  است.  صدام  به 
سکه هستند و خب این حادثه در کشورهای 
اروپا و آمریکا در این چند سال تکرار شده.

امثال  با  رحمت  پیامبر  نورانی  چهره ی   )۵
این کارهایی که اخیراً انجام شد و قبال هم 
بلکه  نمیشود.  دار  خدشه  بود،  شده  انجام 
روز به روز این آفتاب درخشان تر میشود. و 
همچنانی که رجاله های مکه و طائف در آن 
روز نتوانستند با آن همه تالشی که کردند، 
نام پیامبر مقدس اسالم را پنهان کنند، امروز 
هم کار این حضرات شبیه همانهاست و اینها 
هم نخواهند توانست و اینها به پیغمبر صدمه 

نمیزنند.
و  میشود  فهمیده  نکته  یک  منتها   )۶
ذات  نشانه ی  کارها  این  که  است  این  آن 
ظلمانی تمدن غرب است؛ نشان دهنده ی 
فرهنگ  این  و  تمدن  این  که  است  این 
در  خود،  ذات  در  مدرن،  جاهلیت  این  و 
حقیقت خود اینقدر ظلمانی است. بنابراین 
به اسالم و پیغمبر صدمه ای وارد نمی آید؛ 
شما  و  من  اینکه  برای  است  وسیله  اما 
تمدن  این  را.  تمدن  این  بشناسیم  بیشتر 

واقعاً تمدن وحشی ای است.
بعضی ها  آمریکا  انتخابات  خصوص  در   )۷
چه  بیاید،  کسی  چه  اگر  اینکه  به  راجع 
بله  میکنند.  صحبت   ... و  می افتد  اتفاقی 
ممکن است حوادثی اتفاق بیافتد؛ اما به ما 
ارتباطی نخواهد داشت. سیاست ما حساب 
آمد  و  رفت  و  است  مشخص  و  است  شده 

اشخاص در آن تاثیر ندارد.
دچار  شدت  به  آمریکا  رژیم  انصافاً    )۸
انحطاط سیاسی و انحطاط مدنی و انحطاط 
هم  تحلیل  میگویم  که  این  است.  اخالقی 
نیست، این را خودشان میگویند. این حرف 
سخنگویان خودشان و نویسندگان خودشان 
آمریکاست.  داخل  خود  از  فکر  صاحبان  و 
در این چندسال، چند تا کتاب نوشته اند با 
تیراژهای باال در داخل آمریکا منتشر شده 
باال  کتابها  این  را  پرده ها  برخی  که  است 
میزند. یکی از این کتاب ها را که به فارسی 
شواهد  از  پر  خواندم.  بنده  شده  ترجمه 
کسی  واقعاً  یعنی  است.  انحطاط  همین 
کتاب  آخر  تا  اول  از  بخواند  را  کتاب  آن 
نشان دهنده ی انحطاط نظام سیاسی آمریکا 

با حرکات رئیس جمهور آمریکاست.

ادامه در صفحه آخر

رهبر معظم انقالب : هر کس رئیس جمهور آمریکا بشود،
 بر روی سیاست ما تأثیری ندارد

گرانی های اخیر هیچ توجیهی ندارد
روابط  از  نقل  به  به گزارش میالد الرستان 
عمومی اداره کل راه و شهرسازی الرستان 
، شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر الر 
با مهندس شبانی مدیرکل راه و شهرسازی 

الرستان دیدار کردند .
در   : داشت  اظهار  نشست  این  در  شبانی 
به  خدمت  شهری  اقدامات  در  که  جایی 
ظرفیت  و  توان  تمام  با  باشد  دخیل  مردم 
و  شورا  خدمت  در  کل  اداره  موجود  های 
شهرداری هستیم و هر جا نیت بر اقدام غیر 
قانونی صورت پذیرد با تمام وجود در برابر 

آن مقاومت خواهیم کرد .
وی با بیان اینکه جهت تحقق خواسته مردم 
و الر  ملی الر - جهرم  تکمیل محور  برای 
مردم  حقوق  میکنیم  تالش  -بندرعباس 
انتظار می  افزود:  کنیم،  استیفا  را  الرستان 
این  در  موجود  های  پتانسیل  علیرغم  رود 
پیمانکاری  های  شرکت  نقش   ، شهرستان 

منطقه  های  پروژه  در  حضور  برای  بومی 
بیشتر شود 

تصریح  الرستان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
استان  جنوب  منطقه  به  خدمتم  در   : کرد 
ماموریت   ، زادگاهم  عبارتی  به  و  فارس 

تسهیل مسکن برای جوانان این دیار ازسوی 
مقام عالی وزارت و استاندار فارس و نماینده 
مردم شریف شهرستان های الرستان، خنج، 
به  اسالمی  در مجلس شورای  اوز  و  گراش 

بنده محول شده است.
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رهبر معظم انقالب : هر کس رئیس جمهور 
آمریکا بشود، بر روی سیاست ما تأثیری ندارد
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باشگاه  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
نشست  در  عزیزی  ابراهیم  جوان،  خبرنگاران 
با  فارس  استان  نمایندگان  مجمع  مشترک 
استانداری  محل  در  وی  معاونین  و  استاندار 
و  فرصت ها  بررسی  منظور  به  که  فارس 
در  اولویت ها  شناخت  در  استان  چالش های 
اظهار  بود،  شده  برگزار   ۱۴۰۰ سال  بودجه 
از  گیری  بهره  مهم  موضوع  دو  برای  داشت: 
بودجه ۱۴۰۰ و برنامه هفتم توسعه کشور، باید 
دستگاه های  و  مجمع  میان  سازنده  تعامل  یک 

استان ایجاد شود.
فارس  نمایندگان  مجمع  اعضای  افزود:  وی 
که  اند  کرده  تالش  یازدهم  مجلس  در  امروز 
اکثر  منظور  همین  به  و  باشند  شرایط  خالق 
کمیسون های مهم مجلس در اختیار نمایندگان 
و  موضوعات  شنونده  تنها  آن ها  و  است  استان 

با  همزمان  عمرانی،  طرح  چند 
هفته  بزرگداشت  از  روز  ششمین 
یا  افتتاح  اوز  شهرستان  در  وحدت 

عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
درمانی  کار  خدمات  مرکز  ایرنا،  از 
به  آیین  این  در  اوز  شهرستان 

بهره برداری رسید.
این مرکز در ساختمان اهدایی خانم 
مربع  متر   ۳۵۰ با  کرامتی  فروغ 
زیربنا  مربع  ۱۹۸متر  و  مساحت 

افتتاح شد.
همه تجهیزات مورد نیاز این مرکز به 
ارزش یک میلیارد تومان را خیرین 
اند. کرده  تامین  اوز  شهرستان 

درشهرستان اوز ۸۱۰ معلول ذهنی 

با  فارس  استان  فجر  سپاه  فرمانده 
ایران در خط مقدم  اینکه ملت  بیان 
مبارزه با استکبار است، گفت: یکی از 
مورد  همواره  باید  که  مهمی  مسائل 
توجه نسل نوجوان و جوان کشور قرار 
استکبارستیزی  مسئله  باشد؛  داشته 
به  میالدالرستان  گزارش  است.به 
نقل از خبرگزاری تسنیم و سپاه فجر 
تبریک  با  بوعلی  یداله  سردار  فارس، 
فرا رسیدن سالروز میالد پیامبر اکرم 
)ص( و امام صادق )ع( اظهار داشت: 
پیامبر  سیره  و  شخصیت  شناخت 
اکرم )ص( و امام صادق )ع( بهترین 
سعادت  به  دستیابی  و  هدایت  راه 
است  اُخروی  و  دنیوی  زندگی  در 
پیامبر  بزرگوار  شخصیت  همین  و 
مهربانی هاست که ایشان را به عنوان 
به امت اسالمی معرفی  اُسوه  بهترین 
کرده و موجب عالقه سایر جوامع و به 
ویژه جوانان در دنیای غرب به اسالم 
و گرایش روز افزون آنها به این دین 
با محکوم کردن  الهی شده است.وی 
پیامبر  بزرگوار  شخصیت  به  توهین 
نشریه  عملکرد  در  آنچه  گفت:  )ص( 
مسئوالن  رذیالنه  حمایت  و  موهن 
می شود  مشاهده  غربی  کشورهای 
ناشی از نشانه عجز و ناتوانی فرهنگ 

در این روز مهم النه جاسوسی آمریکا 
را که محل برنامه ریزی و توطئه گری 
انقالب اسالمی  و  ایران  بر علیه ملت 
به  را  روز  این  و  کردند  تصرف  بود 
ملت  ستیزی  استکبار  نماد  عنوان 

انقالبی ایران در تاریخ ثبت کردند.
سردار بوعلی خاطرنشان کرد: یکی از 
مورد  همواره  باید  که  مهمی  مسائل 
توجه نسل نوجوان و جوان کشور قرار 
استکبارستیزی  مسئله  باشد  داشته 
جنایتکار  آمریکای  نیز  امروز  و  است 
استکبار  و  در راس محور سلطه گران 
اینکه  بیان  با  دارد.وی  قرار  جهانی 
انقالب  پیروزی  بدو  از  ایران  ملت 
اسالمی همواره در خط ُمقدم مبارزه 
با استکبار جهانی حضور داشته است، 
گفت: امروز انقالب اسالمی به عنوان 
مقابله  و  استقالل طلبی  موفق  الگوی 

بر روی مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم را 
گفت:  و  کرد  عنوان  مجمع  اولویت های  از  نیز 
تا از ظرفیت  انتظار داریم  از مدیران دستگاه ها 
وزارتخانه های مربوطه برای جذب سهم استان، 

بیشتر استفاده کنند.
موانع  برداشتن  خواستار  همجنین  عزیزی 
با  گفت:  و  شد  خصوصی  بخش  پای  جلوی  از 
وجود شعار ها همچنان بخش خصوصی با موانع 
عوض  را  نگاهمان  تا  و  روست  روبه  بسیاری 

نکنیم، مشکالت حل نخواهد شد.
که  بدانند  دستگاه ها  مدیران  کرد:  تصریح  او  
فقط با بودجه دولتی نمی توان مشکالت را حل 
یک  بخش خصوصی  به  توجه  لذا  کرد  فصل  و 
به  اشاره  با  نیز  پایان  ضرورت است. عزیزی در 
تا تصویب  اولویت های استان در ماه های آینده 
بودجه کل کشور تاکید کرد: مجمع نمایندگان 
استان با تعامل با سایر دستگاه ها این موضوع را 
در اولویت قرار خواهد داد تا بتوانیم با همدلی 
استان  برای  را  خوبی  سهم  سازنده،  تعامل  و 
این  ادامه  در  است  ذکر  به  الزم  کنیم.  لحاظ 
به  نیز  فارس  استان  نمایندگان  سایر  نشست 
مشکالت  و  مسائل  پیشنهادها،  راهکارها،  بیان 
نهایت  در  و  پرداخته  خود  اتتخابیه  حوزه های 
استاندار فارس به جمع بندی موضوعات دست 
یازید. در ابتدای این جلسه نیز معاونین استاندار 
در  را  شده  انجام  اقدامات  از  گزارشی  فارس 

حوزه های مختلف ارائه دادند.

میلیارد   ۲ هزینه  با  دردوطبقه  بنا 
همت  به  تومان  میلیون   ۸۰۰ و 
بنار«  »عبدالرزاق  اوزی  نیکوکار 

ساخته می شود.
زاده  حسین  حسین  آیین،  این  در 
اوز  گراش  خنج،  الرستان،  نماینده 

و  جمعه  امام  فرماندار،  مجلس،  در 
محلی  مسئوالن   و  معتمدان  برخی 

حضور داشتند.
شعبه کمیته امداد شعبه شهرستان 
حضور  با  نیز  اوز  التاسیس  جدید 
استان  امداد  کمیته  کل  مدیر 
به  دهقان  محمد  و  افتتاح  فارس 
اداره  این  مسئول  نخستین  عنوان 
معرفی شد. ساختمان کمیته امداد 
بنام  اوزی  خیرین  از  یکی  را  اوز 
اهدا  زادگان  حاجی  عبدالرحمان 

کرده است.
خانوار   ۶۰۰ اوز  امداد  کمیته 
طرح   ۱۴۲ و دارد  پوشش  زیر 
مددجویان  برای  زایی  اشتغال 

است. کرده  اجرا 

طرح ها نیستند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم 
ادامه داد: امروز قریب به اتفاق نمایندگان استان 
و  دار  اولویت  مهم،  مسائل  دارند  تالش  فارس 
جدی استان را به دور از حاشیه سازی های بی 
میان  شایسته  هماهنگی  و  کنند  دنبال  مورد، 
اعضا موجب شده در طراز مردم خوب فارس در 

خانه ملت حضور یابند.
بیان  با  فارس  استان  نمایندگان  مجمع  رییس 
هدف  استان  محرک  و  بزرگ  پروژه های  اینکه 
از  کدام  هیچ  امروز  افزود:  است،  شده  گزاری 
پروژه های  و  نمانده  مغفول  استان  بخش های 
لوله،  خطوط  آب،  ریلی،  حوزه های  در  بزرگی 
برق و صنعت هوایی با جدیت توسط نمایندگان 

دنبال می شود.
مجمع  میان  هماهنگی  و  تعامل  عزیزی، 
نمایندگان و مدیران دستگاه های اجرایی استان 
را در به ثنر رساندن پروژه ها بسیار مهم ارزیابی 
کرد و گفت: برگزاری نشست های مشترک میان 
همین  به  دستگاه ها  مدیران  و  مجمع  اعضای 
منظور است و با همدلی و تعامل می توان روند 

توسعه استان را سرعت داد.
معنای  به  را  تعاملی  روحیه  حال  عین  در  وی 
باید  افزود:  و  ندانست  مشکالت  نکردن  مطرح 
با رعایت منطق و هوشمندی همگی برای حل 
جذب  را  عزممان  استان  دار  اولویت  مشکالت 
تمرکز  فارس  نمایندگان  مجمع  رئیس  کنیم. 

وجود دارد که این مرکز با سه مربی 
و یک مسئول خدمات دهی به این 
گلنگ  کرد.همچنین  آغاز  را  افراد 
پارک  در  اوز  مرکزی  موزه  ساخت 
مشاهیر این شهر به زمین زده شد.

این ساختمان با ۷۰۰ متر مربع زیر 

اسالم  غنی  فرهنگ  برابر  در  غرب 
ناب محمدی )ص( است و این گونه 
باعث  هرگز  رذیالنه  حرکت های 
و  بزرگ  شخصیت  شدن  خدشه دار 
نورانی پیامبر اکرم )ص( نخواهد شد. 
اینکه  بیان  با  فجر  سپاه  فرمانده 
)ص(  اکرم  پیامبر  نورانی  شخصیت 
توجه  مورد  وحدت  محور  عنوان  به 
قرار  توجه  اسالمی  جوامع  تمام 
یکی  امروز  کرد:  خاطرنشان  بگیرد، 
موضوع  اسالم  مهم جهان  مسائل  از 
که  است  اسالمی  امت  وحدت  مهم 
علما  توجه  مورد  بیشتر  هر چه  باید 
گرفته  قرار  اسالم  جهان  نخبگان  و 
تالش  باید  ما  همه  زمینه  این  در  و 
فرارسیدن  گرامیداشت  با  کنیم.وی 
با  مبارزه  ملی  روز  آبان  سیزدهم 
استکبار جهانی گفت: جوانان انقالبی 

توجه سایر  زورگویان جهانی مورد  با 
یکی  و  گرفته  قرار  جهان  ملت های 
استکبار  دشمنی  دالیل  مهم ترین  از 
جهانی با انقالب اسالمی همین مولفه 
ملت  ایستادگی  و  استکبارستیزی 
ایران در برابر زورگویان جهانی است.

اینکه  بیان  با  فجر،  سپاه  فرمانده 
بصیرت و انقالبی گری شاخصه جوان 
گفت:  است،  اسالمی  انقالب  تراِز 
جوانان مومن و انقالبی ایران اسالمی 
در  اسالمی  انقالب  تاریخ  طول  در 
داشته  نیاز  کشور  که  عرصه ای  هر 
امروز  و  شده  میدان  وارد  با شجاعت 
اتکاء  با  بسیج  جهادی  گروه های  نیز 
جوانان  همین  عظیم  ظرفیت  به 
نهضت  و  کرونا  بیماری  با  مقابله  در 
عملکرد  مومنانه  کمک  سراسری 

درخشانی داشته اند.
شهید  اینکه  بیان  با  بوعلی  سردار 
و  الگو  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد 
گفت:  است،  استکبارستیزی  شاخصه 
فرهنگ  مروج  باید  انقالبی  جوانان 
جامعه  در  سلیمانی  شهید  مکتب  و 
باشند و اگر در این زمینه موفق عمل 
شود و این فرهنگ در جامعه فراگیر 
آسیب ها  از  اسالمی  انقالب  شود 

مصون خواهد ماند.

ضرورت تعیین اولویت های فارس در بودجه 14۰۰ کل کشور

افتتاح چند طرح عمرانی همزمان با هفته وحدت در اوز

ملت ایران، در خط مقدم مبارزه با استکبار جهانی است

کشف ۳۰ هزار لیتر
 گازوئیل قاچاق در الرستان

انتظامی الرستان، از کشف ۳۰ هزار  فرمانده 
لیتر سوخت فاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۲ 

میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.
انتظامی  فرمانده  امجدی،  داوود  سرهنگ 
در  قاچاق  گازوئیل  توقیف  درباره  الرستان، 
اقدامات  تشدید  پی  در  کرد:  بیان  الرستان، 
قاچاقچیان،  با  قاطع  برخورد  و  انتظامی 
عباسی  هرمود  پاسگاه  انتظامی  ماموران 
شهرستان الرستان با اقدامات فنی و تخصصی 
با یک  معلوم  به هویت  مطلع شدند شخصی 
به  قاچاق  سوخت  انتقال  قصد  تریلر  دستگاه 

استان های دیگر دارد.
قرار  ماموران  کار  دستور  در  موضوع  افزود:  او 
در  بازرسی  و  ایست  تور  برپایی  با  و  گرفت 
محور های مواصالتی، خودرو را مشاهده و برای 

بررسی بیشتر آن را به پاسگاه انتقال دادند.
در  اینکه  بیان  با  الرستان  انتظامی  فرمانده 
بازرسی از این خودرو، ۳۰ هزار لیتر گازوئیل 
قاچاق کشف شد، تصریح کرد: در این زمینه 
پرونده  تشکیل  از  پس  و  دستگیر  نفر  یک 
مراجع  تحویل  قانونی  مراحل  منظور سیر  به 
قضائی شد.سرهنگ امجدی با اشاره به اینکه 
برابر نظر کارشناسان ارزش سوخت مکشوفه، 
شده  برآورد  ریال  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد   ۲
است، اضافه کرد: پلیس شهرستان الرستان به 
صورت کامال فعال و جهادی با این پدیده شوم 
فرآورده های  قاچاقچیان  فعالیت  و  برخورد 

نفتی و کاال را ناکام خواهد گذاشت.
***

کشف لودر قاچاق
 ۶۰ میلیارد ریالی در جهرم

توقیف  از  فارس  انتظامی  فرمانده  جانشین 
لودر  کامیون کشنده حامل یک دستگاه  یک 
قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در شهرستان 
جهرم خبر داد.سردار یوسف ملک زاده، جانشین 
فرمانده انتظامی فارس با اشاره به کشف لودر 
کرد:  اظهار  باره  این  در  جهرم،  در  قاچاق 
ماموران پلیس آگاهی شهرستان جهرم هنگام 
یک  به  شهرستان،  این  ورودی  محور  کنترل 
دستگاه  یک  حامل  کشنده  کامیون  دستگاه 

لودر مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی گفت: پس از توقف تریلر و بررسی مدارک 
مشخص شد که لودر از مبادی غیر قانونی وارد 

کشور شده است.
محموله  ارزش  اینکه  بیان  با  ملک زاده  سردار 
مکشوفه برابر نظر کارشناسان، ۶۰ میلیارد ریال 
برآورد شده است، تصریح کرد: در این خصوص 

یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.
***

انهدام باند قاچاقچیان
و کشف محموله

 شش میلیارد ریالی
 سیگار در قیروکارزین

با  گفت:  قیروکارزین  انتظامی  فرمانده 
محموله  قاچاقچیان،  نفره   ۳ باند  دستگیری 
میلیون   ۳۰۰ و  میلیارد   ۶ ارزش  به  سیگار 

ریال کشف شد.
فرمانده  صالحی فرد  حمیدرضا  سرهنگ 
محموله  کشف  درباره  قیروکارزین،  انتظامی 
به منظور  اظهار کرد:  سیگار در قیروکارزین، 
طرح مبارزه با کاالی دخانی و برخورد قاطع 
شهرستان  انتظامی  ماموران  قاچاقچیان،  با 
شگرد های  و  فنی  کار  انجام  با  قیروکارزین 
اعضای  که  قاچاق  باند  یک  پلیسی،  خاص 
را  موضوع  و  شناسایی  را  بودند  خانواده  یک 
در دستور کار قرار دادند.او افزود: مأموران با 
در  خودرو ها  کنترل  هنگام  اطالعاتی  اشراف 
محور های مواصالتی، در یک عملیات ضربتی 
پژو  و  سمند  سواری  دستگاه   ۳ شدند  موفق 
کنند. متوقف  را  قاچاقچیان  به  متعلق   ۴۰۵

در  اینکه  به  اشاره  با  صالحی فرد  سرهنگ 
بازرسی از آن خودروها، ۸۲۶ هزار نخ سیگار 
و ۵ هزار و ۹۹۰ پاکت تنباکو معسل خارجی 
کارشناسان  گفت:  کنند،  کشف  را  قاچاق 
ارزش کاال های مکشوفه را ۶ میلیارد و ۳۰۰ 

میلیون ریال برآورد کرده اند.
با  قیروکارزین،  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دستگیر  نفر   ۳ خصوص  این  در  اینکه  بیان 
کرد:  تصریح  شدند،  قضائی  مراجع  تحویل  و 
و  قاچاقچیان  مجرمانه  فعالیت های  با  مبارزه 
ناامن کنندگان اقتصاد کشور به صورت ویژه 
دارد  قرار  انتظامی  مأموران  دستورکار  در 
آماده  روزی  شبانه  صورت  به   ۱۱۰ تلفن  و 

دریافت گزارش های مردمی است.

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

روابط  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
از  جمعی  الرستان،  فنی  آموزشکده  عمومی 
کارکنان آموزشکده فنی الرستان با تقدیم گل 
و شیرینی با اعضای شورای اسالمی و شهردار 
شهر  این  اسالمی  شورای  دفتر  در  خور،  شهر 
دیدار کردند. یادگاری فرد، ریاست آموزشکده، 
هفته  داشتن   گرامی  را  دیدار  این  از  هدف 
و  اعضای شورا  به  هفته  این  تبریک  و  وحدت 
شهردار خور دانسته و با ارائه گزارش مختصری 
از عملکرد آموزشکده اظهار امیدواری کردند با 
اعضای  و  و حمایت شهردار  همدلی، همکاری 
بیشتری  های  قدم  بتوانیم  اسالمی  شورای 
بیشتر  چه  هر  پیشرفت  و  رونق  راستای  در 

فارس  امداد  بذرافشان مدیر کل کمیته  محمد 
 ۱۳۳ پارسال  نخست  ماهه   ۷ در  کرد:  اظهار 
بوسیله  صدقه  ریال  میلیون   ۹۲۷ و  میلیارد 
پرداخت شد  فارس  استان  نیکوکاران  و  خیران 
 ۲۱۲ امسال  اول  ماهه   ۷ در  میزان  این  که 
میلیارد و ۸۰ میلیون ریال و با رشد ۵۸ درصدی 
است. او اضافه کرد: در شرایط کنونی جامعه به 
علت پیشگیری از بیماری کرونا و جلوگیری از 

آموزشکده و منطقه برداریم.
گفتن  از  پس  نیز  شورا  اعضای  دیدار،  این  در 
کارکنان  اقدام  این  از  وتشکر  متقابل  تبریک 
آموزشکده به بیان نکته نظرات خود پرداختند.

در پایان این دیدار ، حلیمی شهردار خور بیان 
هفته  اول  روز  در  خور  شهر  ساله  :هر  داشت 
وحدت میزبان مردم منطقه الرستان بوده است 
که متاسفانه امسال به علت وجود بیماری کرونا 
نتوانستیم این افتخار را داشته باشیم اما برنامه 
دیدار با مسئولین آموزشکده فنی را داشتیم که 

شما با حضور خود  ما را سرافراز نمودید. 
این هفته سراسر نور و برکت را به شما و دیگر 

همکارانتان تبریک میگویم .

تماس مستقیم دست ها با پول، همچنین مراجعه 
و  منازل  به درب  امور خیران  نکردن مسئوالن 
فهیم  مردم  دهندگان  صدقه  بهداشت  رعایت 
می توانند صدقه خود را از طریق تلفن همراه و به 

شیوه های نوین الکترونیکی پرداخت کنند.
اینکه  بیان  با  فارس  امداد  کمیته  کل  مدیر 
همچون  سرفصل هایی  در  دریافتی  کمک های 
مسکن،  موردی،  کمک های  درمان،  جهیزیه، 
فرهنگی و اشتغال هزینه می شود، تصریح کرد: 
کد USSD کمیته امداد فارس با شماره گیری 
نصب  همراه،  تلفن  طریق  از   *۸۸۷۷*۰۷۱*۲#
به  یک  عدد  ارسال  سنا،  سکه،  اپلیکیشن های 
نیکوکاری  ملی  تلفن  تماس   ،۸۸۷۷ شماره 
نشانی  به  )ره(  امام  امداد  سایت  و   ۰۹۶۸۸۷
به  صدقه  پرداخت  راه های  دیگر  از   emdad.ir

صورت غیر حضوری است.

دیدار کارکنان آموزشکده فنی الرستان
با شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر خور 

پرداخت بیش از ۲۱۲ میلیارد صدقه
 توسط نیکوکاران فارس

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

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

 ۹۹/۰۷/۱۳  -۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۵۷۲ شماره  راي  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فاطمه  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گراش  ملک 
صادره   ۶۵۶۹۸۴۴۹۱۱ ملي  بشماره  شکراله  فرزند  محمدي  
 ۱۵۶/۳۰ مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  گراش  از 
مترمربع پالک فرعي ۱۲۸۴۲ از اصلي۱۰۸۲۷ مفروز و مجزي 
شده از پالک ۸۶۳ فرعي از۱۰۸۲۷ اصلي واقع درقطعه ۵بخش 
۱۸فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از مالک رسمي 
اطالع عموم  به منظور  است.لذا  قاسم شمسایي محرز گردیده 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي 
اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
به  را  اعتراض، دادخواست خود  تسلیم  تاریخ  از  ماه  مدت یک 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
م/الف/۵۰۶

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

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

برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۵۷۶- ۹۹/۰۷/۱۳ هیأت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش 
فتاحي   محمدجواد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
فرزند محمدحسن بشماره ملي ۶۵۶۹۸۲۲۶۳۲ صادره از گراش 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۳۵/۵۰ 
مجزي  و  مفروز  اصلي۱۰۸۲۷  از  فرعي ۱۲۸۳۴  پالک  مترمربع 
شده از پالک ۲۳۱۹ و ۲۳۲۰ فرعي از۱۰۸۲۷ اصلي واقع درقطعه 
۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از مالک 
رسمي جعفر فتحي محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي 
اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 
مالکیت صادر خواهد  اعتراض طبق مقررات سند  و عدم وصول 
شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
م/الف/۵۰۵

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

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

 ۹۹/۰۷/۱۳  -۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۵۶۶ شماره  راي  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گراش  ملک  ثبت 
محمد ابراهیمي فرزند عبدالرحیم بشماره ملي ۶۵۶۹۸۶۲۸۶۳ 
صادره از گراش در ششدانگ یک باب انباري به مساحت ۱۶۵۶ 
مترمربع پالک فرعي ۱۲۸۴۱ از اصلي۱۰۸۲۷ مفروز و مجزي 
درقطعه  واقع  اصلي  از۱۰۸۲۷  فرعي   ۲۳۲۶ پالک  از  شده 
از  مع الواسطه  خریداري  گراش  شهرستان  ۱۸فارس  ۵بخش 
به منظور  بیواره محرز گردیده است.لذا  مالک رسمي عبداله 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
از  مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

وامالک  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   - درازي  رحیمي  هدایت اله 
گراش             م/الف/۵۰۷

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

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

برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۵۷۷- ۹۹/۰۷/۱۳ هیأت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش 
فرزند  درویشي  مهناز  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
در  گراش  از  صادره   ۶۵۶۹۸۱۷۹۶۵ ملي  بشماره  محمدحسن 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۳۵/۵۰ 
مجزي  و  مفروز  اصلي۱۰۸۲۷  از  فرعي ۱۲۸۳۴  پالک  مترمربع 
شده از پالک ۲۳۱۹ و ۲۳۲۰ فرعي از۱۰۸۲۷ اصلي واقع درقطعه 
۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از مالک 
رسمي جعفر فتحي محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي 
اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 
مالکیت صادر خواهد  اعتراض طبق مقررات سند  و عدم وصول 
شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش
م/الف/۵۰۴

استان  دامپزشکی  ناظمی مدیرکل  حمید رضا 
و  سرما  فصل  شروع  به  توجه  با  گفت:  فارس، 
حاد  فوق  آنفلوآنزای   بیماری   شیوع  احتمال 
و  تاالب ها  وجود  علت  به  استان  در  پرندگان 
فصل  شروع  و  فارس  در  موجود  گیر های  آب 
همجوار،  کشور های  از  پرندگان  مهاجرت 
آمادگی کامل همه بخش های مرتبط بسیار با 

اهمیت است.
صورت  در  کرد  درخواست  مرغداران  از  او، 
غیرعادی  تلفات  و  بیماری  نشانه های  مشاهده 
اداره  به  را  مراتب  خود،  طیور  جمعیت  در 
دامپزشکی  اداره  یا  استان  دامپزشکی  کل 
اطالع  فوری  اقدامات  انجام  برای  شهرستان ها 
دهند. ناظمی، بیان کرد: توجه فعاالن صنعت 
بهداشتی  های  العمل  دستور  رعایت  در  طیور 

گونه  هر  جابجایی  از  جلوگیری  دامپزشکی، 
بـدون  مرتبط  نهاده های  و  مرغ  تخم  طیور، 
مجوز حمل بهداشتی و قرنطینه ای دامپزشکی 
و همکاری دستگاه های مرتبط می توان از شیوع  
بیماری  آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان 

پیشگیری کرد.

لزوم پیشگیری از بیماری 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در فارس

مجوز حمل سالح  يك لول ساچمه زني ته پر كاليبر 
12   مدل   كوسه  ساخت روسيه  به شماره سالح  
 013217447496 مجوز    شماره  و     X/15569
بنام  مختار نوبخت فرزند قربان علي به شماره ملي 
6499793353    متولد 1351/12/02  مفقود  شده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مفقود شده
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معظم رهبری  مقام  از سوی  با سال۹۹ که  همزمان 
به نام  جهش تولید نام گذاری شده؛ تیم رسانه ای 
میالد الرستان بر آن شده تا مصاحبه هایی با مسئوالن 
دهد.  انجام  منطقه  کنندگان  تولید  نیز  و  شهرستان 
کنندگان  تولید  از  یکی  با  و گویی   بار گفت  این 
» اسماعیل مغولی، مدیرعامل واحد تولیدی  منطقه 
الدماکارون« صورت گرفته است. وی متولد ۱۳۴۶ 
و دارای مدرک دکترای حقوق عمومی می باشد. 
وی که سابقه واحد تولیدی اش به حدود ۳۰ سال 
تولیدی  واحدهای  ترین  قدیمی  از  یکی  می رسد 
الرستان و حتی استان فارس می باشد. مغولی  در 

پاسخ به سواالت میالد الرستان اینگونه می گوید:
و   از خود  کلی  توضیحی  سوال،  اولین  عنوان  به   )1

شرکت الد ماکارون ارائه بفرمایید
ابان  سال تاسیس و شروع احداث کارخانه ۱۳ 
سال  مهرماه  تاریخ  در  نهایتا  که  است   ۱۳۶۹
۱۳۷۱ به بهره برداری رسید. این واحد تولیدی 
البته با مالکیت  شخص حقیقی  به نام شخص 
اینجانب »اسماعیل موغولی« به ثبت رسیده و 

شرکت نیست. 
2( مهمترین محصوالت تولیدی در این کارخانه  را 

لطفا نام ببرید
در  ماکارونی  انواع  شامل  کارخانه  این  تولیدات 
شکل های مختلف، و بسته بندی و فرآوری آرد، 
جهت شیرینی و قنادی  است، که با نام تجاری 

)الد( تولید می شود.
3( مواد اولیه مورد نیاز محصوالت تولیدی از کجا 

تامین می شود؟
بالغ بر ۹۵ درصد مواد اولیه تولید انواع ماکارونی  
میزان  که  باشد  کیفیت »سه صفر« می  با  آرد 
سبوس گیری این آرد بسیار زیاد است و  برای 
است.   مناسب  قنادی  محصوالت  انواع  تهیه 
از  محصوالت  آرد  این  صد  در   ۹۰ به  قریب 
کارخانه های شیراز و یا مرودشت تهیه می شود 

و  توسط کامیون به الر حمل می شود.
4( وضعیت فروش محصوالت شما در الرستان و سایر 

مناطق و سایر استان ها چگونه است؟
در گذشته محصوالت »الد« در استان هرمزگان، 
به  هم  مقداری  و  فارس،  و  خوزستان  بوشهر، 
کرمان صادر می شد ولی با توجه به گرانی کرایه 
ها و احداث کارخانه های بزرگ در مراکز استان 
های فوق، محصوالتمان در حال حاضر به صورت 

محدود به شیراز و هرمزگان صادر می شود. 
۵( آیا محصوالت شما به کشورهای همسایه نیز صادر 

می شود؟
باز  و   ۷۲ سال  در  شوروی  فروپاشی  از  بعد 
شدن صادرات به کشورهای تازه استقالل یافته 
شوروی در سال ۷۳ تا ۷۵ ما تمام محصول را 
به آن ۱۳ کشور صادر می کرده ایم. همچنین 
در آن سال ها مقدار کمی به کشور امارات نیز 
بعد  به   ۹۲ سال  از  اینکه  تا  داشتیم،  صادرات 

بخشی از محصولی 
که تولید می کنیم 
به کشور افغانستان 
صادر  عراق  و 
این  و  کنیم  می 
همچنان  صادرات 

ادامه دارد. 
۶( با توجه به وجود 
فرودگاه بین المللی 
دفتر  منطقه،  در 
وزارت  نمایندگی 
گمرک  و  خارجه 
مشکالت  منطقه،  در 
چه  در  را  صادرات 

محدوده  برای  الد  ماکارونی   قیمت  مجموع  
تر  ارزان  کیلومتری    ۲۰۰ شعاع  تا  الرستان 
این  از  خارج  در  که  است  هایی  نی  ماکارو  از 

محدوده تولید می شود.
۹( مهمترین مشکالتی که در راستای تولید محصوالت 
داشته اید چه بوده و چه اقدامی در راستای حل آن 

صورت گرفته است؟
در  مخصوصا  کوچک  های  شهرستان  در  تولید 
خارج از شهرک صنعتی کار سختی است. احداث 
کاخانه و تولید کردن، با اصول و مبانی استاندارد 
و بهداشت کار دشواری است، مخصوصا که در 
نهادهای  از  خیلی  الر  مثل  کوچکی  شهرهای 
نظارتی و واحد هایی که بر صنعت اشراف دارند 
این  آنها دیده نمی شود. در  از  همکاری خوبی 
انجام می دهیم،  را  تولید  کار  ما  ۳۰ سالی که 
در  و  ایم  کرده  مدارا  اداری  های  واحد  با  فقط 
ما  و  نبوده  ما  برای  مشکلی  راهکار حل  نهایت 
معموال مشکالتمان را در خارج از شهرستان الر 

مرتفع کرده ایم. 
1۰( با توجه به سال جهش تولید چه برنامه ای جهت 

توسعه فعالیت های خود دارید؟
در سال جهش تولید ما هیچ گونه کار توسعه ای 
نمی توانیم انجام دهیم نه از نظر مسائل مادی 
و نه معنوی. ما در این سال و حتی سال های 
آینده برنامه خاصی برای توسعه کارخانه نداریم. 
سعیمان این است که همین کارخانه در شرایط 

فعلی را  حفظ نماییم.
و  فروش  راستای  در  که  مشکالتی  مهمترین   )11
اقدامی  اید چه بوده و چه  توزیع محصوالت داشته 

در راستای حل آن برداشته اید؟
که  تولیدی  میزان   به  نسبت  حاضر  حال  در 
در این کارخانه انجام می شود در بحث فروش 
مشکلی وجود ندارد و  اگر بخواهیم میزان فروش 
را باال ببریم توانایی فروختن و بازار مصرف داریم 
پایین است،  افزایش تولید  توانایی  اما متاسفانه 
بیمه،  کارگری،  مشکالت  جمله؛  از  دالیلی  به 
اداری، مالی و مادی، در نتیجه در حال حاضر 

توانایی افزایش در تولید را نداریم. 
12( چه انتظاری از مردم و چه انتظاری از مسئولین 

منطقه دارید؟
بسا  چه  اند،  بوده  ما  پشتیبان  همیشه  مردم 
زمانی پیش می آمده که  در توزیع محصوالتمان 
مشکالتی وجود داشته است، از مردم تشکر می 
توزیع محصوالت در  و  باب خرید  کنیم که در 
باب  در  اند.  داشته  همکاری  ما  با  شهرستان 
انتظارات ما از مسئولین، این موضوع قابل ذکر 
مسئولین  از  دسته  آن  الر  شهر  در  که؛  است 
با کار تولید نیستند خیلی دلسوزتر  که مرتبط 
تولید  کار  با  مرتبط  که  آنهایی  ولی  هستند. 
ادارات مربوطه همکاری الزم  هستند مخصوصا 

را انجام نمی دهند.
13( برنامه بازاریابی شرکت شما چگونه است و آیا 

اصال این بخش در کارخانه شما وجود دارد؟
در  اما  ایم  داشته  بازاریابی  برنامه  گذشته  در 
حال حاضر در این زمینه فعالیتی نداریم، امروزه 
تولیدی می کنیم  به همان میزان که محصول 
می  همکاری  ما  با  و  داریم  را  سابق  مشتریان 
کنند. در حال حاضر در هیچ نقطه ای از شهر 
الر، یا اطراف یا مراکز دیگر استان ها دفتر فروش 
نداریم، تنها در خود کارخانه دفتر فروش داریم.

انجام  برای  شما  با  مشتریان  ارتباط  نحوه   )14
خریدهای عمده چگونه است؟

محل  در  که  فروش  واحد  با  عمده  خرید  برای 
و  شده  گرفته  تماس  است  مستقر  کارخانه 
در  میشود.  انجام  اولیه  مذاکرات  و  مکاتبات 
را جلب  بتوانیم رضایت مشتری  ما  صورتی که 

کنیم معامالت انجام می شود.
1۵( کالم آخر

تولید به صورت یک علم است، برای فعالیت در 
هر زمینه تولیدی ابتدا نیاز به کسب علم است، 
شهرهای  در  که  مابقی  و  خودم  اول  متاسفانه 
کوچک مخصوصا الر اشتغال به تولید دارند، علم 
این موضوع را نداریم و از آنجایی که باید تولید در 
راستای کار خودش و تولیدش با موسسات علمی، 
دانشگاهی به اصطالح یک چرخه یشود، مشورت 
و  دانشگاهی  های  واحد  توسط  و  شود  گرفته 
افرادی که دست اندرکار در این موضوع بوده و 

علم و اطالع دارند ارشاد شود.
 متاسفانه این شیوه را دنبال نمی کنیم مثال در 
واحد ماکارونی باید از اداره استاندارد و از معاونت 
غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی ارشاد بگیریم 
آنکه  جالب  و  نداده  رخ  اتفاق  این  متاسفانه  که 
بعضا  تولید کنندگانی در منطقه داریم که از نهاد 

های متولی این موضوع بهتر و مطلع تر هستند.
در پایان خداوند را شاکرم که در این ۳۰ سال به 
ما کمک کرده و هر چند زیاد و کم توانسته ایم 
کار تولید را پیش ببریم و تا آنجایی که مقدور 
ایم  نگذاشته  بوده 
و  کارگران  از  حقی 
که  مان  کارمندان 
می  کار  واحد  در 
شود.  ضایع  کنند 
ما اگر در این مدت 
کم  هرچند  زمان 
سر پا مانده ایم فقط 
دعای خیر همکاران 
است  کارمندانی  و 
این  برای  در  که 
واحد کار می کنند.

می دانید؟
در ارتباط با بحث صادرات با توجه به اینکه باید 
از محل حاصل از صادرات برگشت ارز داده شود، 
این کار برای ما مقدور نیست و ما آن مقدار که 
صادر می کنیم با فروش ریالی و فروش داخلی 
که  مرزها  مبادی  در  هستند  نیز  افرادی  است. 
در  دهند،  می  انجام  را  صادرات  کار  خودشان 
هواپیما،  گمرک،  نبودن  یا  بودن  حاضر  حال 
فرودگاه و این مسائل تاثیر زیادی ندارد،  مانع 
ایجاد شده بحث  برای صارات  امروزه  اصلی که 

برگشت ارز و تعهدات ارزی است.
به  توجه  با  صادراتی  الزم  استانداردهای  آیا    )۷
محصوالت  در  دیگر  کشورهای  خاص  های  پروتکل 
خصوص  این  در  اقداماتی  چه  دارد؟  وجود  شما 

انجام داده اید؟
در ارتباط با استاندارد های الزم، ماکارونی چون 
کاالی خشک است و نگهداری آن در هوای گرم 
و سرد  آن مشکلی زیادی ایجاد نمی کند، لذا 
اخذ مجوز استاندارد آن موضوع سختی نیست 
و کشورهایی که صادرات الدماکارون  به آنجاها 
صورت گرفته از نظر مسائل استاندارد و بهداشت 
دلیل  همین  به  هستند  ایران   از  تر  پایین 
استاندارد های ایران  را به راحتی می پذیرند. اما 
به دلیل استانداردهای سخت کشورهای اروپایی 
شاید فرآیند صادرات محصوالت به آن کشورها 

به راحتی میسر نباشد. 
8( قیمت محصوالت تولیدی شما در مقایسه با موارد 
مشابه در کشور و یا نمونه های خارجی چگونه است؟

به  توجه  با  حاضر  حال  در  محصوالت  قیمت 
هزینه  کرایه،  اولیه،  مواد  تهیه  احوال  و  اوضاع 
بسیار  دارد  وجود  که  مختلفی  موارد  و  کارگر 
ماکارونی   کاالی  که  آنجایی  از  است.   متفاوت 
جزء کاالهای اساسی درجه ۲ می باشد، بنابراین 
رقابت  از  متاثر  هم  زیاد  ما  محصوالت  قیمت 
توانند در  نیست و کارخانه های بزرگ که می 
روز حداقل تولید ۳۰ تن یا ۴۰ تن داشته باشند 
می توانند قیمت را مناسب تر  ارائه دهند. در 

موغلی:قیمت محصوالتمان به نسبت ارزان است/قبال به 13 کشور صادرات داشتیم اکنون به 2 کشور
بازگشت ارز حاصل از صادرات سنگین است

ماده۳۴ـ قوه قضائیه یکی از شعب موجود در 
هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی خارج از 
انتخاباتی اختصاص  نوبت به تخلفات و جرائم 

می دهد. )اصالحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶(
وسیله  به  که  و جرائمی  تخلفات  به  تبصره۱ـ 
برگزاری  از  پس  می گیرد  صورت  نامزدها 
و  تخلفات  به  رسیدگی  شعبه  در  انتخابات، 

جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می شود.
شهرستان  هر  قضائی  تشکیالت  تبصره۲ـ 
جرم،  وقوع  از  پیشگیری  منظور  به  بخش  یا 
اقدامات الزم را در محدوده قوانین و مقررات 

مربوطه، معمول می دارد.
و  کنندگان  انتخاب   شرایط   - سوم   فصل 

انتخاب شوندگان
نام  ثبت  هنگام  انتخاب شوندگان   -  ۳۵  ماده 

باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ - از رجال مذهبی، سیاسی.

۲ - ایرانی  االصل.
۳ - تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران.

۴ - مدیر و مدبر.
۵ - دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.

۶ - مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی 
ایران و مذهب رسمی کشور.

 ماده ۳۶ - انتخاب کنندگان باید دارای شرایط 
ذیل باشند:

۱ - تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران.
مصوب  )اصالجی  تمام  سال  هجده   -  ۲

)۱۳۸۵/۱۰/۱۲
۳ - عدم جنون.

 ماده ۳۷ - کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم 
صورت  به  جمهوری  ریاست  انتخابات  امر  در 
می توانند  صورتی  در  دارند  نظارت  یا  و  اجرا 
سمت  از  نام  ثبت  از  که  قبل  شوند  داوطلب 
شاغل  سمت  آن  در  و  نموده،  استعفا  خود 

نباشند. )اصالحی مصوب ۱۳۶۵/۸/۲۵(
فصل چهارم - هیأت اجرائی 

دستور  صدور  از  پس  بالفاصله   -  ۳۸ ماده 
کشور،  وزارت  طرف  از  انتخابات  شروع 
را  اجرایی  هیأتهای  تشکیل  دستور  فرماندار 
به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف 
را  شهرستان  انتخابات  اجرایی  هیأت  روز  سه 
احوال  ثبت  به ریاست خود و عضویت رییس 
نمایندگان  یا  دادستان  و  دادگستری  رئیس 

پایه  دارای  که  دادستان  و  دادگستری  رئیس 
نفر از معتمدین تشکیل  نه  و  قضائی می باشند 

دهد. )اصالحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶(
که  بخشهایی  و  شهرستان  در   -  ۱  تبصره 
تشکیل  بخش  با  شهرستان  اسالمی  شورای 
انتخاب  به  شورا  اعضاء  از  نفر  یک  است  شده 
خواهد  مذکور  نفر معتمدین   ۸ از  یکی  شورا، 

بود.
در  دادستان  حضور  صورت  در   -  ۲ تبصره 
محل، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات 
هیأت اجرایی شرکت نماید. )اصالحی مصوب 

)۱۳۷۲/۱/۱۷
با  را  معتمدان  از  نفر  سی  فرماندار  ماده۳۹ـ 
دعوت  کتبی  صورت  به  نظارت  هیأت  تأیید 
از  روز  دو  ظرف  که  جلسه ای  در  می نماید. 
نظارت  هیأت  اعضای  حضور  با  دعوت  تاریخ 
منعقد  مذکور  معتمدان  از  دوسوم  حداقل  و 
شده،  تأیید  معتمدان  بین  از  نفر  نه  می شود، 
به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان 
رأی  با  اجرائی  هیأت  علی البدل  معتمدان 
مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می شوند. 

)اصالحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶(
اجرائی  هیأتهای  اعضای  تعداد   -  ۱ تبصره 
شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل 

آنها یکسان است.
تبصره ۲ - معتمدین هیأت اجرائی و ناظرین 
شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب 
محاکم  از  یکی  در  که  باشند  شده  تخلفی 

صالحه اثبات  شده باشد
دارای  باید  ماده  این  معتمدین   -  ۳ تبصره 
ایمان و التزام عملی به اسالم و قانون اساسی 
نوشتن  و  خواندن  سواد  و  شهرت  حسن  و 
بوده و از عوامل  مؤثر در تحکیم رژیم سابق و 

وابسته به گروههای غیر قانونی نباشند.
اجرائی  هیئت  اعضاء  از  یک  هیچ   -  ۴۰ ماده 
و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت 
به  انتخابات  با داوطلبان  نباید  نام و اخذ رأی 
سببی  یا  و  نسبی  خویشاوندی  ذیل   ترتیب 

داشته باشند:
الف - خویشاوندی نسبی: پدر - مادر - فرزند 

- برادر و خواهر.
ب - خویشاوندی سببی: همسر و پدر، مادر، 

برادر و خواهر او.

 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران)5(

رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان زینب مشتاقي  فرزند زینل   به شرح دادخواست  به کالسه ۹۹۰۸۱۱/۳ از  این شورا  
فرزند  زینل مشتاقي   داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  درخواست  گواهی حصر 
اقامتگاه دائمی خود  مشتاق به شناسنامه شماره ۸۸۶ صادره از گراش  در تاریخ  ۹۶/۱/۲۴ در 

گراش بدرود گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم - مرحومه عبارتند از:
۱-محمورضا مشتاقي  فرزند زینل  به شماره ملي   ۶۵۶۹۷۹۷۳۷۹  صادره از حوزه گراش  

۲-قاسم مشتاقي  فرزند زینل  به شماره ملي   ۶۵۶۹۹۱۳۹۴۸  صادره از حوزه گراش  
۳-مشتاق مشتاقي  فرزند زینل  به شماره ملي   ۶۵۶۹۷۹۹۰۰۲  صادره از حوزه گراش 

۴-محمدعلي مشتاقي  فرزند زینل  به شماره ملي   ۶۵۶۹۸۰۱۳۴۱  صادره از حوزه گراش  
۵-سکینه مشتاقي  فرزند زینل  به شماره ملي   ۶۵۶۹۸۸۰۶۴۰  صادره از حوزه گراش  
۶-زینب مشتاقي  فرزند زینل  به شماره ملي   ۶۵۶۹۷۹۸۱۴۶  صادره از حوزه گراش  

۷-معصومه مشتاقي  فرزند زینل  به شماره ملي   ۶۵۶۹۸۱۱۴۰۲  صادره از حوزه گراش  فرزندان 
متوفي

۸- خجسته خواجي  فرزند کربالئي علي به شماره ملي   ۲۵۱۰۰۹۳۲۸۲   صادره از حوزه الر  
همسر متوفي والغیر...  

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه میالد الرستان یک مرتبه آگهی 
از  آنها باشد  از متوفی نزد  اعتراضی دارند و یا وصیتنامه اي  یا اشخاصي  تا هر شخص  می نماید 

تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به  شورا تقدیم  و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف گراش -  زبردست                 م/الف/۵۲۵

رونوشت آگهي حصر وراثت
این شورا   از   پیوستي  به کالسه  به شرح دادخواست   فرزند محمدهاشم  خواهان صفیه عبدالهي 
درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلي مشتاقي فرزند 
زینل  به شناسنامه شماره ۵۱۲۶ صادره از گراش در تاریخ  ۹۶/۴/۱۸ در اقامتگاه دائمي خود در 

کشور امارات متحده عربي بدرود گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم - مرحومه عبارتند از:
۱-حسن مشتاقي  فرزند محمدعلي  به شماره ملي ۴۷۱۰۴۹۵۴۲۴  صادره از دبي   
۲-احمد مشتاقي  فرزند محمدعلي  به شماره ملي ۴۷۱۰۲۹۵۸۴۹  صادره از دبي   

۳-حسین مشتاقي  فرزند محمدعلي  به شماره ملي ۴۷۱۱۰۰۰۵۱۸  صادره از دبي  فرزندان متوفي
۴-صفیه عبدالهي فرزند محمدهاشم به شماره ملي ۶۵۶۹۹۰۶۷۵۵  صادره از گراش   همسر متوفي 
از حوزه الر   ۵- خجسته خواجي  فرزند کربالئي علي به شماره ملي   ۲۵۱۰۰۹۳۲۸۲   صادره 

مادر متوفي
والغیر...  

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه میالد الرستان یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر شخص یا اشخاصي اعتراضی دارند و یا وصیتنامه اي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به  شورا تقدیم  و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف گراش -  صمیمي           

 م/الف/۵۲۹

رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان جعفر محکمي   فرزند ابراهیم  به شرح دادخواست  به کالسه 
۹۹۰۸۱۱/۱ از  این شورا  درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
شناسنامه  به  جعفر  فرزند  محکمي  ابراهیم  شادروان  که  داده  توضیح 
شماره ۱۹۶۸صادره از گراش  در تاریخ  ۹۵/۱/۱ در اقامتگاه دائمی خود 

گراش بدرود گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم - مرحومه عبارتند از:
۱-علي محکمي  فرزند ابراهیم به شماره ملي   ۶۵۶۹۹۳۹۸۷۴  صادره 

از حوزه گراش  
۲-محمدرضا محکمي  فرزند ابراهیم به شماره ملي   ۶۵۶۹۹۶۸۰۵۱  

صادره از حوزه گراش  
  ۶۵۶۹۹۸۵۷۵۲ ملي    شماره  به  ابراهیم  فرزند  محکمي   ۳-حسین 

صادره از حوزه گراش  
ملي   ۶۵۶۹۹۵۱۱۵۷   شماره  به  ابراهیم  فرزند  محکمي   ۴-غالمرضا 

صادره از حوزه گراش  
۵-جعفر محکمي  فرزند ابراهیم به شماره ملي   ۶۵۶۹۹۰۸۸۹۸  صادره 

از حوزه گراش  
۶-شاه جهان محکمي  فرزند ابراهیم به شماره ملي   ۶۵۶۹۸۱۰۶۰۱  

صادره از حوزه گراش  
  ۶۵۶۹۸۱۰۶۹۶ ملي    شماره  به  ابراهیم  فرزند  محکمي   ۷-نرگس 

صادره از حوزه گراش  
  ۶۵۶۹۸۴۰۸۲۷ ملي    شماره  به  ابراهیم  فرزند  محکمي   ۸-صدیقه 

صادره از حوزه گراش  
ملي   ۶۵۶۹۹۱۴۴۲۱   به شماره  ابراهیم  فرزند  ۹-معصومه محکمي  

صادره از حوزه گراش  
  ۶۵۶۹۸۳۵۱۰۶ ملي    شماره  به  ابراهیم  فرزند  محکمي   ۱۰-مهناز 

صادره از حوزه گراش  
  ۶۵۶۹۸۲۸۷۰۳ ملي    شماره  به  ابراهیم  فرزند  محکمي   ۱۱-زبیده 

صادره از حوزه گراش  
۱۲-گلدسته محکمي  فرزند ابراهیم به شماره ملي   ۶۵۶۹۹۳۳۹۳۰  

صادره از حوزه گراش   فرزندان متوفي
۱۳- فاطمه بانو آذري فرزند علي محمد به شماره ملي   ۶۵۶۹۸۶۵۲۷۴   

صادره از حوزه گراش همسر متوفي والغیر...  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه میالد 
الرستان یک مرتبه آگهی می نماید تا هر شخص یا اشخاصي اعتراضی 
دارند و یا وصیتنامه اي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به  شورا تقدیم  و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف گراش -  زبردست

م/الف/۵۲۶

آگهي تحدید حدود اختصاصي  اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۱۳۳- 
۹۹/۰۲/۲۴ هیأت اول - موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضي 
آقاي یونس وقارفرد فرزند علي اکبر بشماره 
باب  یک  ششدانگ  در   ۶۵۶۹۹۳۰۰۵۲ ملي 
پالک  مترمربع   ۳۶۰/۳۳ مساحت  به  خانه 
و  مفروز  اصلي   ۱۰۸۲۷ از  فرعي   ۱۲۶۸۵
اصلي   ۱۰۸۲۷/۲۴۴۶ پالک  از  شده  مجزي 
شهرستان  ۱۸فارس  ۵بخش  درقطعه  واقع 
که  این  به  عنایت  با  گردیده  محرز  گراش 
تحدید حدود پالک ۱۰۸۲۷/۱۲۶۸۵ تاکنون 
نامبرده   تقاضای  حسب   نیامده  عمل  به 
حدود   تحدید  آگهی  انتشار  درخواست  که 
روز  حدود   تحدید  وقت  نموده  اختصاصي 
عملیات  و  تعیین   ۹۹/۹/۱۰ مورخه  دو شنبه 
از ساعت ۸ صبح در محل  به عمل  تحدید 
کلیه مجاورین  و  متقاضي  از  لذا  آمد  خواهد 
طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت مي گردد که 
در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم 
رسانند واخواهي مجاورین نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ قانون ثبت از 
مدت  به  تحدید  جلسه  تنظیم صورت  تاریخ 
۳۰ روز پذیرفته خواهد شد که بایستي کتباً 
نماید  دریافت  و  تسلیم  محل  ثبت  اداره  به 
از  از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه  و پس 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض 

خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۹۹/۸/۱۵

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت 
اسناد وامالک گراش                  م/الف/۵۲۴

تاسیس موسسه غیر تجاری داوری وصال حق پارسیان الرستان
تاسیس موسسه غیر تجاری داوری وصال حق پارسیان الرستان درتاریخ ۱۳۹۹/۰8/۱۲ به شماره ثبت ۲8۳ 
به شناسه ملی ۱۴۰۰۹55۳۴۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. نام : داوری وصال حق پارسیان الرستان موسسه غیر تجاری موضوع فعالیت 
المللی راجع به اشخاص  :انجام کلیه امور داوری از قبیل قبول حکمیت و داوری های داخلی و بین 
حقیقی یا حقوقی بر مبنا و معیار ارزش های دینی اجتماعی و قانونی درراستای حق طلبی و کشف واقع و 
احیای حقوق طرفین و دستیابی به راهکارهای شرعی و قانونی با توجه به قوانین موضوعه تالش در جهت 
مراجعین  اختالفات  به  اقدامی که الزمه رسیدگی  انجام هرگونه  و  متداعیین  بین  و سازش  ایجاد صلح 
تنظیم  و  تهیه  داوری  به  مربوط  پژوهشی  علمی  فنی  مطالعات  انجام  و  میباشد  منظوره  حقوق  تحقق  و 
قراردادهاواساسنامه جهت شرکتها و تشویق افراد جامعه به حل و فصل مشکالت از طریق داوری با رعایت 
ضوابط شرعی و قانونی بدون حق دخالت موسسه در ارائه مشاوره حقوقی ووکالت وپیگیری مقتضی در 
از  اخذ مجوزهای الزم  از  لزوم پس  ودر صورت  ومقررات جاری کشور  قوانین  رعایت  با  محوله  امور 
مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور باستناد نامه مجوز شماره ۱/۶۲۰/۱۹۴8/۹۰۱۹ مورخ 
۱۳۹۹/۰8/۰۶ معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس. در صورت ضرورت پس از 
اخذ مجوزهای الزم. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس ، شهرستان 
الرستان ، بخش مرکزی ، شهر الر، محله شهر قدیم ، کوچه )مکتب الزهرا( ، کوچه )بانک سپه( ، پالک ۰ ، 
طبقه همکف کدپستی ۷۴۳۱۹۳۷۷55 سرمایه شخصیت حقوقی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه 
هر یک از شرکا آقای اسعد زاهدی به شماره ملی ۲5۱۱۱558۲۶ دارنده ۷۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم 
مرضیه موغلی به شماره ملی ۲5۱۱۱۹88۷8 دارنده ۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مدیران آقای اسعد زاهدی 
به شماره ملی ۲5۱۱۱558۲۶ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت اداره کننده به مدت نامحدود خانم مرضیه موغلی به شماره ملی 
۲5۱۱۱۹88۷8 و به سمت عضو هیئت اداره کننده به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل بتنهایی 
همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 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 : 1۰383۷۰(

آگهي مزایده
اتحاديه  شركت هاي تعاوني روستايي الرستان در نظر دارد به موجب 
مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره اتحاديه و مجوزهاي اداره تعاون 
روستايي الرستان، يك واحد تجاري واقع در فاز سوم بازار امام خميني 

شهر الر را از طريق مزايده به فروش برساند.
متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت يك هفته جهت تكميل 
تعاون روستايي الرستان واقع در الر -  اداره  به  فرم شركت در مزايده 
شهرجديد - بلوار شهيد ساريخاني - روبروي ميهمانسراي جهانگردي 
مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 3055 720 0910 - 8061 5224 071 تماس 

حاصل نمايند.
محمد خواجوي - مدیر عامل اتحادیه شرکت هاي تعاوني روستایي الرستان
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1- سفارش نسبت به خانواده 

؛  الهلی  خیرکم  انا  و  الهله  خیرکم  خیرکم   «
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فرمود: برترین 
شما کسی است که نسبت به اهل خود نیکوتر 
خودم  اهل  به  نسبت  شما  همه  از  من  باشد، 

بهترم.«  
در حالی که در جامعه امروزی بسیاری از دیندارها 
خشونت یا بی اعتنائی به همسر خود را نشان 

دینداری یا مردانگی می دانند. . . !
2- توسعه در زندگی 

فرمود:  السالم  علیه  العابدین  زینل  امام 
که  است  کسی  خدا  نزد  شما  »رضایتمندترین 
برای خانواده خود بیشتر خرج می کند و توسعه 

می دهد
و امام صادق علیه السالم فرمود: مؤمن به آداب 
خدا عمل می کند، هرگاه خداوند به او وسعت داد 
او هم توسعه می دهد )در وضع زندگی( و هرگاه 
کند.«   می  امساک  هم  او  کرد  امساک  خداوند 
)هر وقت توان دارد دریغ نمی کند و هر وقت کم 

دارد اسراف و ولخرجی نمی کند.(
3- برای خانواده خرج کنید 

؛  عیاله  علی  یوسع  ان  یجب  النعمة  » صاحب 
امام رضا)ع ( فرمود: آنکه نعمت دارد یعنی تمکن 
مادی دارد باید بر اهل و عیال خود گشایش   دهد 
یعنی اگر می تواند برای خانواده خود خرج کند. 
امام سجاد علیه السالم فرمود: مرد باید اندازه خرج 
کند، به مقدار کفایت ، و زیادی را برای آخرت خود 
پیش بفرستد، این کار برای دوام نعمت مفیدتر 
و هم برای افزایش آن از خدا مؤثرتر و نسبت به 

سرانجام کار ،روز قیامت، سودمندتر است . 

و  دوستان  زندگی  مسیر  بر  چگونه 
کار  از  و  باشیم  گذار  تاثیر  اطرافیان 
بدشان انتقاد کنیم و آنها را راهنمایی 

کنیم؟
سوال  مناسب  پاسخ  به  رسیدن  برای 
راهکاری  و  اصول  است  بهتر  مذکور، 

های زیر به خوبی رعایت شوند:
۱. اصل تدریج: همچنان که یک صفت 
بد به تدریج در انسان به وجود می آید، 
برای به وجود آمدن یک صفت خوب 
نیز باید به اصل تدریج توّجه کرد، شما 
هم باید به تدریج در دوستان خود اثر 
که  باشید  نداشته  انتظار  و  بگذارید 
تغییر  دفعه  یک  شما  مقابل  طرف 
بگذارد  اثر  می خواهد  که  کند. کسی 
باید حوصله داشته باشد و مانند قطره 

آبی که صخره را می شکافد باشد.
۲. کم کردن رفت و آمد: رفت و آمد 
خود را با آنها کم کنید و در مالقات 
بمباران  را  آنها  کنید  سعی  آنها  با 
نکنید. و حال که چند روز  اّطالعاتی 
آنها  دیدن  با  ندیده اید،  را  آنها  است 
نباید عوض آن چند روز را دربیاورید. 
شما  به  آنها  کنید  سعی  همچنین 

رجوع کنند.
خودشناسی:  به  دوستان  تشویق   .۳
از  دارد،  ارزنده ای  نتایج  خودشناسی 
باعث خودسازی و خداشناسی  جمله 
می شود که می توانید با ترتیب دادن 
از  دوستان  با  صمیمانه  گفتگوهای 

روحیات همدیگر آگاه شوید.
جوانان  مناسب:  الگوهای  معرفی   .۴
کمال گرایی  خصیصه  لحاظ  به 
به  است  درونی  خواست  یک  که 
و  کرده  حرکت  همانندسازی  سوی 
که  کسانی  به  را  خود  می خواهند 
مظهر کماالت اخالقی هستند نزدیک 
برجسته  الگوهای  به  گرایش  کنند. 
و  روح  تعالی  و  افکار  تنظیم  باعث 
موجب به کار افتادن استعدادهای راکد 
جوانان  وجود  پراکنده  ظرفیت های  و 
می شود. که شما می توانید با اعتماد 
الگوهای  خود،  به  نسبت  آنها  سازی 

وقتی بحث از تربیت فرزند به میان می آید، یک 
نکته مهم که اغلب والدین فراموش می کنند 
همیشه  بچه ها  نیست  قرار  که  است  این 
خوشحال باشند و خواسته های قلبی شان اجرا 
آنچه  به  آنها همیشه  اگر  ندارد  اشکالی  شود. 
می خواهند نرسند، در رقابتی شکست بخورند 
یا نتوانند کاری  را که دوست دارند انجام دهند 
یا حتی به جایی که دل شان می خواهد بروند.

آشنایی فرزند شما با مفهوم »نه« و با مقررات 
بچه ها  می شود.  آغاز  جا  از همین  هنجارها  و 
باید بدانند که همیشه برنده نیستند، همیشه 

کودکان  بالینی  راون شناس  شقاقی  لیال 
در  مادر  و  پدر  همسویی  درباره  نوجوانان   و 
پدر  شدن  همسو  کرد:  اظهار  فرزندان،  تربیت 
از اصول مهم  فرزندان یکی  تربیت  و مادر در 
فرزندپروری است.او افزود: پدر و مادر هر کدام 
با ویژگی ها و سبک فرزندپروری والدین خود و 
با تجربه های خاص آن ها  وارد زندگی مشترک 
می شوند و طبیعی است که هر والد در تربیت 
اما  باشد،  را داشته  فرزندان سبک های خاصی 
اگر هر یک از آن ها بخواهد با روش خود اقدام 
دوگانگی  دچار  کودکان  کند،  فرزند  تربیت  به 

خواهند شد.
شقاقی گفت: اگر روش تربیتی پدر و مادر با 
چه  که  نمی دانند  کودکان  باشد  متفاوت  هم 
است.  نادرست  رفتاری  چه  و  درست  رفتاری 
فرزندان در چنین فضایی از ناهمسویی والدین 
به خواسته های  برای رسیدن  و  استفاده کرده 

خود از این شرایط کامال بهره می برند.
نوجوانان  و  کودکان  بالینی  راون شناس  این 

آغاز  را  زندگی خود  و همسرتان  که شما  روزی 
کردید، شبیه این است که یک حساب بانکی 
مشترک باز کرده اید که دائم در حال ذخیره و 
واریز به آن هستید و در عین حال در مواقع نیاز 

از آن حساب برداشت می کنید.
برداشت  باشد،  بیشتر  تان  اندوخته  هرقدر 
بیشتری هم می توانید داشته باشید. بنابراین در 
رابطه با همسرتان سعی کنید آنقدر لحظات شاد، 
آرام و خاطره انگیزی خلق کنید، آنقدر به یکدیگر 
توجه کنید و آنقدر برای هم دل بسوزانید که این 
حساب هر روز پرتر و پرتر شود تا اگر روزی به 
بحران خوردید و خواستید از این حساب چیزی 

برداشت کنید، به راحتی برایتان میسر باشد.
زندگی  در  را  دلخوری ها  و  اختالفات  نمی توان 
پش  که  مشکلی  هر  رساند.  صفر  به  مشترک 

می آید، مقداری از این حساب برداشت می شود.
روی  میانه  فرمود:  السالم  علیه  صادق  حضرت 
چیزی است که خداوند عزوجل دوست می دارد 
و اسراف چیزی است که خداوند آن را زشت می 
دارد، حتی دور انداختن هسته خرما که به کاری 

آید، و یا زیادی آب را دور ریختن
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فرمود: هر بانوئی 
منزل  کار  اصالح  منظور  به  شوهر  خانه  در  که 
چیزی را از جائی به جای دیگر منتقل کند )یعنی 
در خانه کار کند( خداوند به او نگاه رحمت کند و 
هر که خداوند به او نظر کند وی را عذاب ننماید؛ 
داند  می  نیک  مسلمان  و  فهمیده  بانوی  یک 
نه  اجانب  با  معاشرت  عدم  و  منزل  در  کار  که 
تنها باعث سرشکستگی نیست بلکه افتخار زن 
احتیاج و ضرورتی  وقتی  تا  مسلمان است پس 

مطلوب را به آنها معرفی نموده و سعی 
کنید بین الگوها و ضّد الگوها تفکیک 

قائل شوید و آنها را شناسایی کنید.
مورد  در  مستقیم: شما  غیر  بیان   .۵
آنها  با  می خواهید  که  موضوعی  هر 
سخن بگویید می توانید با دادن نامه، 
به  کتاب  هدیه  یا  و  کتاب  معرفی  یا 
هدف خود رسیده و در عین حال پدر 
نمی شوند.  حّساس  نیز  آنها  مادر  و 
مثاًل اگر می خواهید در مورد موضوعی 
با آنها سخن بگویید با نوشتن نامه یا 
معرّفی کتاب و یا هدیه کتاب که در 
همان موضوع است، آنها را هدایت کرده 
که با این عمل دوستان شما احساس 

حقارت نمی کنند.
۶. یک موضوع در یک جلسه:در هر 
دوستان  با  که  نشستی  یا  مالقات 
دارید، طرح بیش از یک موضوع جایز 
نیست. زیرا اگر از همه جهات جوان 
علیه  را  او  دهیم  قرار  انتقاد  مورد  را 
عاید  نتیجه ای  و  برانگیخته ایم  خود 

نخواهد شد.
این  صدد  در  اگر  جواب:  و  سؤال   .۷
آنها  به  را  مسئله ای  که  هستید 
بفهمانید، این تفهیم در قالب سؤال 
می خواهید  اگر  مثاًل  باشد،  جواب  و 
بیان  را  حجاب  احکام  از  حکمی 
که  کنید  سؤال  آنها  از  اّول  نمایید، 
در  است؟  قدر  چه  حجاب  حّد  مثاًل 
این صورت فرد خود به خود و بدون 
اینکه از خود مقاومتی نشان دهد به 

روی اصل موضوع می رود.

حرف حرف آنها نیست و همیشه قرار نیست 
اوضاع برایشان راحت و شاد و آرام باشد. 

با  بدهد،  انجام  را  خانه  کارهای  باید  گاهی  او 
بیاید  با شما به خرید  خانواده وقت بگذراند و 
هم  با  مفهوم  و  است  خانواده  از  عضوی  چون 
بودن را از گذر همین رفتارهای کوچک خواهد 
پُف  صدای  و  چشم غره ها  به  پس  آموخت. 
کردن های شان به نشانه عصبانیت توجه نکنید 
و کارتان را بکنید. هیچ اشکالی ندارد زیرا قرار 
و  آنها  میل  نیست همیشه همه چیز مطابق 

برای شاد کردن آنها باشد .

تربیت  در  مادر  و  پدر  در صورتیکه  داد:  ادامه 
بگیرند  پیش  در  را  غلطی  سبک  خود  فرزند 
آسیب وارده به کودک بسیار کمتر از این است 
باشد. متفاوت  هم  با  والدین  تربیت  روش  که 

برای اینکه پدر و مادر در تربیت فرزندان خود 
روش های  درباره  ابتدا  است  الزم  باشند  همسو 

خود با هم صحبت کرده و به توافق برسند.
برای  نمی توانند  والدین  که  دالیلی  از  یکی 
برسند  توافق  به  فرزندشان  تربیتی  روش های 
الزم  دلیل  همین  به  است،  زناشویی  مشکالت 
است تا در ابتدا مهارت های زناشویی و ارتباطی 

را در بین خود تقویت کنند.
جدید  روش های  شناخت  کرد:  یادآوری  او  
والدین  کردن  همسو  در  می تواند  فرزندپروری 

موثر باشد.
پیشنهاد می کنم پدر و مادر برای تربیت فرزند 
خود حتما از کتاب های فرزندپروری، کارگاه های 
کمک  حرفه ای  روان شناسان  یا  پروری  فرزند 

بگیرند.

بنابراین برای جلوگیری از خالی شدن حساب و 
بحرانی شدن وضعیت، دائم به این حساب واریزی 
داشته باشید. کارهای کوچک همیشه ذخیره ای 
آن ها  از  بود،  مبادای شما خواهند  روزهای  برای 

غافل نشوید.
به کار بیرون نیست بانوان بعنوان یک ارزش در 

محافل و مجالس   اجانب شرکت نکنند.
ها،  میان خانواده  در  امروز  زندگی  آفات  از  یکی 
غفلت و بطالت است ، بسیاری از پدرها و مادرها 
وقتی در سنین جوانی هستند، عمر خود را به 
جمع دنیا و تالش فراوان برای تأمین آن سپری 
می کنند و چون پا به سن می گذارند، به جای 
و  بطالت  به   ، معنوی  نظر  از  گذشته  تدارک 
سرگرمیهای بیهوده ، عمر را به هدر می دهند، و 
حتی حاضر نیستند در هنگام فراغت از امور دنیا 
به کارهای اخروی و جمع آوری توشه برای نجات 

اخروی خود بپردازند.
با نشستن بر سر کوچه و مغازه و مانند این امور 
و صحبت های بیهوده و حل کردن امثال جدول 

به هدر  را  گرانبها  قبیل عمر  این  از  و مسائلی 
خواهید  افسوس  آن  لحظه  هر  به  که  ندهید، 

خورد.
امام صادق علیه السالم فرمود: مردم تو را نسبت 
به خودت فریب ندهند، چرا که نتیجه به تو می 
رسد نه آنها، روز خود را با این و آن هدر مده ، 
چون با تو کسانی هستند که کارهایت را ضبط 
می کنند هیچ کار خیر را، اندک نشمار که فردا 

آن را خواهی دید
اهل  فرمود:  آله  و  علیه  اهلل  صلی  اکرم  پیامبر 
بهشت نسبت به هیچ چیز، از امور دنیا پشیمان 
نمی شوند مگر بر آن ساعتی که در دنیا بدون یاد 
خدا سپری کرده اند. ؛ و فرمود: هر که دو روزش 

مساوی باشد مغبون است . 
احساسات  و  افکار  آنهمه  مبادا،  باشید،  هوشیار 
به  را  انسانی  و  الهی  آرمانهای  و  بلند  و  عالی 
فراموشی بسپارید و بخاطر تأمین معاش از آنها 
غافل بمانید، مشکالت و پیچ و خم مسائل زندگی 
هرگز نباید افکار بلند و اهداف مهم الهی را در 
شما ضعیف کند و یا به فراموشی دهد، استقالل 
و آزادی و دفاع از اسالم و مظلومین در عمل و 
زبان همواره می بایست سر مشق زندگی زن و 
مرد باشد.» من سمع رجال ینادی یا للمسلمین 
فرمود:  اکرم  پیامبر  ؛  بمسلم  فلیس  یجبه  فلم 
وقتی کسی مسلمانی را به یاری طلبید، هر که 

بشنود و پاسخ ندهد مسلمان نیست. 

محمدرضا   فاریابی

قرار  دوستان  با  :وقتی  قرار  محّل   .۸
مالقات می گذارید سعی کنید، محّل 
مقدس  مکان های  و  مساجد  در  قرار 
که  می شود  باعث  عمل  این  باشد. 
اماکن  و  مسجد  با  شما  دوستان 
آن  تأثیر  تحت  و  شده  آشنا  مذهبی 

قرار بگیرند.
سازنده  انتقاد  مثبت:  جنبه های   .۹
جنبه های  از  یکی  بیان  با  همیشه 
جلب  با  و  شده،  آغاز  جوان  مثبت 
مورد  اصلی  موضوع  وی  اطمینان 
صورت  این  به  می شود.  طرح  انتقاد 
که یکباره موضوع اصلی را نباید بیان 
کرد، بلکه اّول باید یکی از خصوصیات 
بارز و خوب فرد را برجسته کرد و بعد 
کم کم و با آرامش موضوع مورد انتقاد، 

را مطرح کرد.
آقای  یا  خانم  بگویید:  مثال  طور  به 
خوب  خیلی  را  نمازت  شما  فالنی 
هم  شما  برخورد  و  اخالق  می خوانی 
قرائت  اگر  اّما  است،  عالی  انصافاً 
نمازت را یک مقدار درست کنی، هیچ 
اشکالی ندارد یا مثاًل اخالق شما هیچ 
حرفی ندارد، اّما اگر در برخوردت این 
کار را هم بکنی خیلی بهتر می شود.

۱۰. تشویق به نماز: از آن جا که ذکر 
از  بازدارنده  عوامل  از  یکی  خداوند 
گناه است و لذا شما باید دوستانتان 
را تشویق به اقامه نماز کنید، زیرا نماز 
باعث آرامش روح و باعث دوری از گناه 
نماز  به  تشویق  برای  شما  می شود. 

برای  را  نعمت های خداوند  می توانید 
یک  وظیفه  که  این  و  بشمارید  آنها 
انسان در مقابل این همه نعمت های 
الهی چیست؟ بله وظیفه یک انسان 
نعمت  این همه  در مقابل کسی که 
به او داده غیر از شکرگذاری و حمد و 

سپاس چیز دیگری نمی تواند باشد.
یکی  مناسب:  دوستان  گزینش   .۱۱
می توانید  شما  که  راههایی  از  دیگر 
که  است  این  کنید  استفاده  آن  از 
و  انتخاب  آنها  برای  مناسب  دوستان 
معرفی کنید. تا تنها خودتان به طور 
مستقیم با آنها رابطه نداشته باشید، 
طریق  از  را  خود  خواسته های  بلکه 

دوستان دیگر به آنها تفهیم کنید.
۱۲. میزان محّبت آنها به شما دارند: 
یکی از نکاتی که در ارتباط با هدایت 
توجه  آن  به  باید  دوستان  تبلیغ  و 
به  دوستانتان  محّبت  مسئله  کرد، 
دوستان  ببینید  باید  شما  شماست. 
شما چقدر به شما محّبت دارند، زیرا 
محّبت باعث اطاعت و پیروی می شود 
و افراد به خاطر محّبت قلبی که به 

شما دارند از شما پیروی می کنند.
۱۳. هدیه دادن: یکی از عوامل مهمی 
که باعث استحکام ریشه های دوستی 
می باشد و فرد به وسیله آن در قلوب 
هدیه  مسئله  می گیرد،  جای  دیگران 
دادن  هدیه  با  می توانید  شما  است. 
قلب  باشد،  ناچیز  هدیه  چند  هر 
دوستانتان را به خود متمایل کنید و 

سعی کنید در هدیه دادن نیاز فرد را 
بشناسید، چون اگر هدیه شما مطابق 
بیشتر  اثر  هدیه  این  باشد  او  نیاز  با 

دارد.
۱۴.ظرفیت روانی: در انتقاد از جوانان 
و دوستان باید ظرفیت روانی آنان در 
نظر گرفته شود، و متناسب با میزان 
شخصیت  نوع  و  روحی  حّساسیت 
آنها، انتقاد نمود. و گرنه بیش از آنچه 
کنیم،  رفتار  اصالح  می خواهیم  که 

ناخواسته تخریب کرده ایم. 
۱۵.هنر شنیدن: شما اگر از دوستانتان 
برای  کافی  فرصت  باید  دارید،  انتقاد 
در  وی  برای  گفتگو  و  نظر  اظهار 
پیشنهادی  مطالب  و  گرفته  نظر 
دوستانتان را با استفاده از هنر خوب 

شنیدن مورد توّجه قرار دهید.
انتقادی  اگر  خلوت:  در  ۱۶.انتقاد 
در  را  انتقاد  این  دارید  دوستانتان  از 
انجام  دیگران  غیاب  در  و  خلوت 
دوستان  صورت  این  غیر  در  دهید، 
شما امنیت روحی خود را در معرض 
مقابله  صدد  در  و  می بینند  تهدید 
ـ  امام صادق  آمد.  برخواهند  مثل  به 
علیه الّسالم ـ می فرماید: »اگر انتقاد 
از دوستت را در حضور دیگران انجام 
و  کرده ای  ذلیل  و  خوار  را  او  دادی، 
اگر انتقاد از او را در تنهایی به عمل 

آوردی، او را عزّت بخشیده ای.«
و  ائمه  دیدگاه  از  موفقیت  های  راه 

معصومین )ع(
نظم و برنامه، سامان دهنده زندگی و 
وسیله ای موثر برای رسیدن موفقیت 
برای  منظم  برنامه  تشکیل  با  است. 
لحظات  عالی،  اهداف  به  رسیدن 
نماید.  پربار  و  باثمر  را  خود  زندگی 
عمل به برنامه منظم انسان را منظم، 
متعهد و معتقد به آن چه را که انجام 
می دهد، می نماید. سعی کنید رفتار 
تا از  روزانه شما بر طبق برنامه باشد، 
لحظات عمر خود بهره مند شوید و از 

زندگی پربار برخوردار باشید.

چگونگي تاثیرگذاری مثبت، در زندگی دوستان و اطرافیان

اشتباه های رایج/خوشحالی همیشگی نیست

همسو شدن والدین،
 بهترین راهکار برای تربیت کودکان 

توصیه عاشقانه/حساب عشقتان را پر کنید آداب زندگی  در روایات اسالمی

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

آگهي تحديد حدود اختصاصي موضوع ماده 13 آئين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي
 - اول  هیأت   ۹۹/۵/۴ مورخه   ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰۶۴۵ شماره  رأي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات  سند رسمي مستقر در واحد 
فرزند محمود بشماره  آقاي مرتضي صفاري  مالکانه بالمعارض متقاضي 
شناسنامه ۲۵۰۰۰۴۸۹۰۱ صادره از الرستان در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۳۲۲ متر مربع تحت پالک ۱ فرعي از ۴۵۰۴ اصلي مفروز  و 
مجزا شده از پالک ۴۵۰۴  اصلي  قطعه ۲ واقع در بخش ۱۸ فارس الر 
محرز گردیده با عنایت به این که تحدید حدود پالک ۴۵۰۴ تاکنون به 
عمل نیامده حسب  تقاضای نامبرده  که درخواست انتشار آگهی تحدید 
حدود  اختصاصي نموده وقت تحدید حدود  روز یکشنبه مورخه ۹۹/۹/۹ 
تعیین و عملیات تحدید از ساعت ۸ صبح در محل  به عمل خواهد آمد 
لذا از متقاضي و کلیه مجاورین طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت مي گردد 
واخواهي  رسانند  بهم  حضور  ملک  وقوع  محل  در  مقرر  وقت  در  که 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده ۲۰ قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد 
که بایستي کتباً به اداره ثبت محل تسلیم و دریافت نماید و پس از اخذ 
رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۹۹/۸/۱۵

شمسعلي اسکندري - رئیس  ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف/۶۴۵

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

آگهي تحديد حدود اختصاصي موضوع ماده 13 آئين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي
 - اول  هیأت   ۹۹/۵/۱ مورخه   ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰۶۲۳ شماره  رأي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات 
ولي  محمد  فرزند  کامیابي  ماشاءاله  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه 
بشماره شناسنامه ۵۶ صادره از الرستان در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۳۳۱/۹۰ متر مربع تحت پالک ۲ فرعي از ۴۷۸۵ اصلي مفروز  
و مجزا شده از پالک ۴۷۸۵  اصلي  قطعه ۲ واقع در بخش ۱۸ فارس 
پالک  تحدید حدود  که  این  به  عنایت  با  گردیده  محرز  الرستان)خور( 
۴۷۸۵ تاکنون به عمل نیامده حسب  تقاضای نامبرده  که درخواست 
انتشار آگهی تحدید حدود  اختصاصي نموده وقت تحدید حدود  روز 
چهارشنبه مورخه ۹۹/۱۰/۱۵ تعیین و عملیات تحدید از ساعت ۸ صبح 
در محل  به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و کلیه مجاورین طبق ماده 
۱۴ قانون ثبت دعوت مي گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک 
حضور بهم رسانند واخواهي مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي 
از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به  باستناد ماده ۲۰ قانون ثبت 
مدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد که بایستي کتباً به اداره ثبت محل 
تسلیم و دریافت نماید و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۹۹/۸/۱۵

شمسعلي اسکندري - رئیس  ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف/۶۴۴

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

آگهي تحديد حدود اختصاصي موضوع ماده 13 
آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰۹۸۴ مورخه ۹۹/۰۷/۰۶ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  اول/ موضوع  هیأت 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  الرستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
بالمعارض متقاضي آقاي حسین کیانپور فرزند ابوالحسن 
بشماره شناسنامه ۳۱۸ صادره از الرستان  در ششدانگ 
پالک  تحت  مربع  متر  مساحت ۳۱۰  به  خانه  باب  یک 
پالک  از  شده  مجزا  و  مفروز   اصلي   ۴۵۲۹ از  فرعي   ۸
الر  فارس   ۱۸ بخش  در  واقع   ۲ قطعه  اصلي     ۴۵۲۹
خریداري از وراث پرآور محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي 
مي شود  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
از  مي توانند  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک 
ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
انقضاي  است  در صورت  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

امالک  و  اسناد  ثبت  رئیس   - اسکندري  شمسعلي   
الرستان              م/الف/۵۸۶

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

آگهي تحديد حدود اختصاصي موضوع ماده 13 
آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 ۹۹/۰۷/۰۲ مورخه   ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰۹۷۷ شماره  رأي  برابر 
ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/  هیأت 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمان هاي 
ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي یوسف صالح فرزند محمد بشماره شناسنامه 
۶۶۷ صادره از اوز  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
اصلي   ۱۰۱۵۲ از  فرعي   ۶ پالک  تحت  مربع  متر   ۲۲۶/۸۵
از پالک ۱۰۱۵۲ اصلي  قطعه ۴ واقع  مفروز  و مجزا شده 
در بخش ۱۸ فارس اوز خریداري از ورثه محمد پرهام محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت 
اشخاص  که  در صورتي  مي شود   آگهي  روز   ۱۵ فاصله  به 
داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  مي توانند  باشند 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، 
دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از   ماه  ظرف مدت یک 
در  است   بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف/۵۸۷

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

آگهي تحديد حدود اختصاصي موضوع ماده 13 
آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 ۹۹/۰۷/۱۳  -۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۵۶۸ شماره  راي  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گراش  ملک  ثبت 
ناصر صادقي  فرزند عبداله  بشماره ملي ۶۵۶۹۸۵۳۸۰۵ صادره 
 ۱۱۸/۶۵ مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  گراش  از 
و مجزي  مفروز  اصلي۱۰۸۲۷  از  فرعي ۱۲۸۴۴  پالک  مترمربع 
شده از پالک ۱۶۶۹ فرعي از۱۰۸۲۷ اصلي واقع درقطعه ۵بخش 
۱۸فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه از مالک رسمي 
اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  عبدالهي  غالمعباس 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در 
متقاضي  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  صورتي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

وامالک  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   - درازي  رحیمي  هدایت اله 
گراش              م/الف/۵۱۲
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صف
شورای فرهنگ عمومی ۱۴ آبان ماه را در تقویم 
عمومی«  فرهنگ  »روز  نام  به   ۱۳۸۷ سال 
شورای  دبیرخانه  عمومی  روابط  کرد.  نامگذاری 
فرهنگ عمومی اعالم کرد در چهارصد و شصت و 
ششمین جلسه این شورا روز ۱۴ آبان که مصادف 
با تصویب آئین نامه شورای فرهنگ عمومی است، 

به نام روز فرهنگ عمومی مصوب گردید.
 فرهنگ عمومی چیست؟

فرهنگ تعیین کننده چگونگي تفکر و احساس 
اعمال  راهنماي  فرهنگ  است.  جامعه  اعضاي 
انسانها و معرف جهان بیني هاي آنها در زندگي 
است. فرهنگ عمومي به معناي فرهنگ غالب و 
گسترده اي است که در میان عموم جامعه رواج و 
رسوخ دارد و حوزه اي از عقاید،  ارزشها، جلوه هاي 
احساسي و هنجارهاست که اجبار اجتماعي غیر 
رسمي از آن حمایت مي کند و فراتر از گروهها و 

اقشار خاص در کلیت جامعه مورد قبول است.
 ویژگیها و شاخصهای فرهنگ عمومی:

و  دو جهت »عینی«  دارای  فرهنگ عمومی   .۱
»اعتباری« است که می    بایست هر دو را مدنظر 
رهبری،  معظم  مقام  از  بهتر  کس  هیچ  داشت. 
آیت    اهلل خامنه    ای، این دو بعد فرهنگ عمومی را 
ایشان فرهنگ عمومی  نظر  از  نکرده    اند.  تبیین 
بارز  و  ظاهری  آن  بخش  یک  دارد:  بخش  دو 
که  است  معماری  شکل  و  لباس  شکل  مثل: 
تأثیر خاصی بر روی ذهنیات و خلقیات و منش 
به  مربوط  دیگرش  بخش  و  دارد  افراد  تربیت  و 
امور نامحسوس مثل اخالقیات فردی و اجتماعی 
مردم، وقت شناسی، وجدان کاری، مهمان دوستی 

و احترام به بزرگترهاست. 
فرهنگی  نظام  از  حوزه    ای  عمومی  فرهنگ   .۲  
و  قانونی  اجبار  آن  پشتوانه  که  است  جامعه 
اجبار  گرو  در  آن  تداوم  بلکه  نیست،  رسمی 
و  جامعه  آحاد  سوی  از  شده  اعمال  اجتماعی 
تشکلها و سازمانهای غیردولتی )غیررسمی( است. 

چکیده:
حجاب  به  فقط  عفاف  بحث  اگرچه 
محدود نمی شود و حجاب و پوشش 
تناور  درخت  این  از  شاخه  یک  تنها 
ملل  در  عّفت  بحث   وقتی  اما  است، 
شاید  می شود،  مطرح  عالم  نحل  و 
بیاید،  اذهان  به  بیشترین چیزی که  

بحث حجاب و پوشش باشد. 
انسان های  از  مانده  به جا  آثار 
حجاب   که  است  این  نشانگر  اولیه 
دارد  تاریخ  درازای  به  پیشینه ای 
نقش  ندارد.  اسالم  به  اختصاص  و 
کارناسوس  معبدهای  برجسته های  
در موزه بریتانیا، کتیبه معبد زئوس 
کاونارنس  مجسمه  و  برلین   موزه 
نشان دهنده  همگی  ناپل،  موزه  در 
پوشش زنان  در قبل از اسالم است. در 
مجسمه هایی  موزه ها  این  از  هرکدام 
از زنان با پوشش کامل وجود دارد که 
قبل  سال   هزار  سه  به  آن ها  قدمت 
و  تصاویر  این  از  می رسد.  میالد  از 
اصل  که   می شود  معلوم  نقاشی ها، 
و  بوده  اسالم  ظهور  از  قبل  حجاب 
اسالم تنها حّد و مرز آن را مشخص 
کرده است. به گواهی تاریخ، زنان در 
به  باستان،  ایران  و  مصر  روم،  یونان، 
طبقه  زنان  و  شهرنشین  زنان  ویژه 
و  می پوشانیدند  را  خود  اشراف، 
در  می داشتند.  نگه  دور  نظرها  از 
خانه  از  که  هنگامی   زن  یونان، 
بیرون می آمد، بدن و صورت خو درا 

اگر دچار بیماری کووید-۱۹ ناشی از کروناویروس 
جدید باشید یا احتمال دهید با این ویروس آلوده 
شده اید، مهم است که در طول دوران بهبودی تان 

از انتشار ویروس به دیگران جلوگیری کنید.
ایزوله کردن شخصی )self-isolation( به معنای 
بیماری  دچار  احتماال  که  افرادی  که  است  آن 
را  بیماری  خفیف  عالئم  و  هستند  کووید-۱۹ 
حدی  در  بیماری شان  )شدت  می کنند  تجربه 
بیمارستان  در  شدن  ایزوله  به  نیاز  که  نیست 
داشته باشند(، به طور داوطلبانه در خانه بمانند 
ایزوله  از  هدف  کنند.  جدا  دیگران  از  را  خود  و 
از  ویروس  انتشار  از  پیشگیری  شخصی  کردن 
فرد دارای عفونت به افراد دیگری است که دچار 
عفونت نیستند. در صورت امکان، تصمیم برای 

را  آن  تا  باشید  عالی  کاری  در  نیست  -قرار 
شروع کنید، قرار است آن را شروع کنید تا در 

آن کار عالی شوید.
-اعتماد، ساختنش سال ها طول می کشد ، 

تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد.
؛شمع های  بمانی  تا روشن  ایستادگی کن   -

افتاده خاموش می شوند. 
- دوست بدار کسی را که دوستت دارد حتی 
اگر غالم درگاهت باشد؛ دوست مدار کسی را 

در بعضی طوفانهای زندگی؛کم کم یادمیگیری 
که نباید توقعی داشته باشی؛ مگر از خودت...

اما  نزدیک  هرچند  بعضی،  میشوی  متوجه 
نباید باور کرد...

متوجه میشوی روی بعضی، هرچند صمیمی، 
اما نباید حساب کرد...

نمیتوان  اما  آشنا،  هرچند  را  بعضی  میفهمی 
شکست  نیست،  تلخ  اصال  این  شناخت...و 
است  ممکن  دارد؛  نام  شدن  نیست...آگاه 
آگاهی  این  بکشی؛  درد  شدن  آگاه  درحین 

دردناک است؛اما تلخ هرگز....

در  نژادپرستی  با  مبارزه  برای  سال   ۶۷  -۱
آفریقای جنوبی تالش کرد

۲- ۲۷ سال زندانی کشید. ۱۸ سال آن را در 
زندانی با ابعاد: ۷۰/۲  * ۱۰/۲ متر

۳- معتقد بود نفرت، مانع فکر کردن منطقی 
میشود.

۴- پس از آزادی از زندان، از مردم خواست از 
سفیدپوستان انتقام نگیرند و آنها را ببخشند.

۵- از طریق احترام به انسانها، به دستاوردهای 
بزرگی دست یافت.

لیسانس  ای،  مکاتبه  صورت  به  زندان،  از   -۶
حقوق خود را از دانشگاه لندن گرفت.

مخالف  با  میخواهید  اگر  گفت:  مردم  به   -۷
او  با  و  کنید  کار  او  با  باید  برسید  صلح  به 

شریک شوید.
جامعه،  تغییر  از  سخت تر  بود  معتقد   -۸

تغییر خودت است.

برخالف حوزه فرهنگ رسمی که در نهایت، اجبار 
فرهنگ  حوزه  می    کند،  حمایت  آن  از  فیزیکی 
عمومی عمدتاً بر پذیرش و اقناع استوار است و 
عدم پایبندی به آن مجازات، به معنای حقوقی 
مفهوم  دیگر  عبارت  به  ندارد.  پی  در  را  کلمه، 
فرهنگ عمومی در تقابل مردم ـ دولت مفهوم 

پیدا می    کند.
 ۳. فرهنگ عمومی مؤلفه هایی از فرهنگ است 
که تأثیرات آن عام و فراگیر می باشد و عامه مردم 
رفتارهای  از شیوه  و  دارند  نقش  آن  کیفیت  در 
زبان  و  رسوم  و  عادات  و  عرف  یا  مردم  عمومی 
و  می پذیرد  مشهود  تأثیر  یا  و  می    شود  ساخته 
عموم جنبه    ها و عرصه    ها و زندگی مردم را تحت 
تأثیر قرار می    دهد و عموم مردم نسبت به آنها 

حساسیت و شناخت دارند.
خاص  عامالن  و  سازندگان  عمومی،  فرهنگ   .۴
خودش را دارد که بر بخشی از آنها دولت نظارت 
می    کند. نزدیک شدن به فرهنگ عمومی و اصالح 

حجاب  به  آشوری  زنان   می پوشانید. 
بدن و صورت و سر عادت داشتند.

عفاف و حجاب در آیین یهود
بیانگر  یهود،  دین  تعالیم  به  نگاهی 
آسمانی   کتاب  در  چه  که  است  آن 
و  پیامبران  سیره  و  سنت  در  چه  و 
به   اشاره  اسرائیل، ضمن  بنی  بزرگان 
تأکید  و  پاکدامنی  و  عفاف  رعایت 
برای   نیز  قوانینی  زنان،  حجاب  بر 
تأکید  و  پاکدامنی  و  عّفت  حفظ 
برای   نیز  قوانینی  زنان،  حجاب  بر 
داشته  وجود  عمومی  عّفت  حفظ 
قوم   پراکندگی  اثر  در  هرچند  است؛ 
یهود، تفاوت هایی در کیفیت رعایت 
از  به طور کلی   اما  آن دیده می شود، 
متون مقدس این آیین می توان یک 
قاعده اصلی و روش کلی را به دست 
پیروان  از  بعضی  اگر  حتی  آورد، 
کنونی به آن پایبندی کافی  نداشته 

باشند.
طور  کوه  در  خداوند  فرمان  ده 
السالم(  موسی)علیه  حضرت  به 
به آن حضرت  مهم ترین  دستور خدا 
به  امر  هفتم،  فرمان  در  که  است 
امر  دهم،  فرمان  در  و  زنا  از  پرهیز 
همسایه  زن  به  نورزیدن  طمع  به 

می باشد. 
جنسی  عّفت  رعایت  به  امر  دو  این 
بیگانه  مردان   و  زنان  ارتباط  و حریم 
آسمانی  کتاب  این  در  دارد.  اشاره 
توسط  عفاف   رعایت  به  همچنین 

ایزوله کردن خانه باید بر اساس توصیه پزشکی 
باشد. اگر آزمایش کرونا در شما مثبت است، هم 

باید خودتان را در خانه ایزوله کنید.
در این موارد باید قویا ایزوله کردن خودتان را در 

خانه مد نظر قرار دهید:
نتیجه  منتظر  و  داده اید  کرونا  آزمایش  اگر   -

آزمایش هستید.
و  قرار گرفته اید  اگر در معرض ویروس کرونا   -
و  سرفه  تب،  کووید-۱۹)  شاخص  عالئم  دچار 
داده  آزمایش  چه  هستید،  تنفس(  در  اشکال 

باشید و چه نه.
شاخص  عالئم  دارای  که  صورتی  در  همچنین 
تنفس(  در  اشکال  و  سرفه  )تب،  کووید-۱۹ 
معرض  در  قرارگیری  سابقه  اما  هستید، 
هم  کرونا  آزمایش  و  ندارید  را  کروناویروس 
نداده اید، ممکن است است ایزوله کردن در خانه 
الزم باشد. در این مورد، منطقی است که خودتان 
را تا زمانی که عالئمتان کامال برطرف شوند یا 
زمانی که بتوانید آزمایش کرونا بدهید و نتیجه 

آزمایش تان منفی باشد، در خانه ایزوله کنید.
 ،)self-quarantine( شخصی  کردن  قرنطینه 
ماندن در خانه برای ۱۴ روز را کسانی باید انجام 

که دوستت ندارد حتی اگر سلطان قلبت باشد.
جایی  به  کاش«،  »ای  با  ما  از  کدام  هیچ   -

نرسیده ایم. 
خودبینی،  نیست،  خود  دیدن  خودبینی،   -

ندیدن دیگران است. 
نمی  را  زشت  شخصیت  آرایشی،  هیچ   -

پوشاند!
- آدمها را به اندازه لیاقت آنها دوست بدار و به 

اندازه ظرفیت آنها ابراز کن.
-زیباترین حس سجده این است که در گوش 
زمین پچ پچ میکنی، اما در »آسمان« صدای 

تو را می شنوند.
-وقتی بهترین ها را برای دیگران می خواهید، 

افکارتان بکر است و زالل!
در کالم آسمانی آمده است: دعا قضا را بر می 
!به  باشند  کرده  محکم  را  آن  هرچند  گرداند، 
است  این  مهربانی  کمترین  سادگی...  همین 

که برای هم دعا کنیم!

۹- در پی شوکت فردی نبود.
مخفی  را  خود  اشتباهات  و  ایرادها   -۱۰

نمیکرد.
۱۱- کنترل عمیقی بر احساسات و رفتار خود 

داشت.
از  جمهوری،  ریاست  تحلیف  مراسم  در   -۱۲
عنوان  به   )Chr isto Brand( خود  بان  زندان 

مهمان ویژه دعوت کرد.
که  قاضی  از  بود،  جمهور  رئیس  وقتی   -۱۳
کرده  محکوم  اعدام  به  را  او   )Percy Yutar(

بود برای شام دعوت کرد.
آزادی  نرود،  میان  از  فقر  تا  بود  معتقد   -۱۴

هرگز بدست نمی آید.
۱۵- توان قابل توجهی در اجماع سازی میان 

نیروهای مختلف سیاسی را داشت.

دکتر محمود سریع القلم

آن از طریق بخشنامه میسر نیست.
و  فرهنگی  نظام  مانند کل  عمومی  فرهنگ   .۵
درونی،  می    شود:  ظاهر  وجه  چهار  در  فرهنگ، 
می    توان  رو  این  از  آثار.  و  نهادی  نمادی،  روانی، 
رگه    های فرهنگ عمومی را در همه این جلوه    ها 
یافت. فرهنگ عمومی، در کنار فرهنگ رسمی، 
خانواده،  اجتماعی،  زندگی  حوزه    های  همه  در 
حکومت، اقتصاد و آموزش و پرورش و نظایر اینها 
حوزه  به  را  آن  نمی توان  رو  این  از  دارد.  حضور 

مشخصی محدود ساخت.
ضرورت اصالح فرهنگ عمومی:

عمومی  فرهنگ  اصالح  دلیل  به سه  کم  دست 
ضروری است:

نخست آنکه: نسلهای تازه هر ملت باید راه و رسم 
زندگی را فرا گیرند و این امر از طریق »انتقال« 
فرهنگ رخ می دهد. انتقال فرهنگ جریانی است 
که طی آن نسل جدید با شیوه زندگی نسل قدیم 
آشنا می شود و چگونگی زندگی کردن به شیوه 

آنان را می آموزد.
دوم آنکه: انتظار پذیرش بی چون و چرای تجربه 
گذشتگان توسط نسلهای جدید، خارج از طبیعت 
آدمی است و چون و چرا کردن، پدیده ای را با 
خود دارد که نقد و بررسی یا »ارزیابی« نامیده می 
شود. پس می توان گفت: که فرهنگ عمومی هر 
ملتی همواره در معرض ارزیابی نسلهای تازه است 
و در این جریان نقد و بررسی، کاستی ها و راستی 

ها رخ می نمایانند.
 سوم آنکه: مسائل و نیازهای زندگی، اموری متغیر 
هستند و پاسخگویی به آنها ضرورت دارد. تالش 
برای پاسخ گویی به نیازهای تازه و در عین حال 
ارزیابی  جریان  در  شده  برمال  های  کاستی  رفع 
یا فرهنگ  ایجاد شیوه های زندگی  به  فرهنگ، 
عمومی منجر می شود. و جریان ایجاد یا توسعه 
فرهنگ زمانی می تواند یک جریان اصالح گرا یا 
کمال بخش باشد که شناخت درست و ارزیابی 

دقیق، بنیادهای آن را تشکیل داده باشند.
 اصول اصالح فرهنگ عمومی:

در اصالح فرهنگ عمومی می بایست نکات زیر را 
در نظر داشت و به کار بست:

۱. تغییر در باورها و دیدگاههای مردم و مسئوالن 
نسبت به اصالح فرهنگی به این صورت که اصالح 
کم  تدریجی،  پیچیده،  امری  عمومی  فرهنگ 

جلوه و پنهانی و همگانی است.
۲. دخالت دادن مردم برای تغییر.

به قدرت فرهنگ در جریان  ۳. توجه و اهمیت 
تحول و تکامل جامعه.

فرهنگ  در  تغییر  ایجاد  احساس  و  ادراک   .۴
عمومی جامعه به شکل سیستماتیک و منظم.

۵. در نظر گرفتن باورهای اصیل مذهبی و ملی 
برای  بنیادین  های  پایه  عنوان  به  جامعه  مردم 

تغییر.
 

منبع: بیتوته

دختران اشاره شده است: »دختر خود 
را بی عصمت مساز و او را به فاحشه 
شود  زنا  مرتکب  زمین  مبادا  وامدار. 
نقل  در  گردد«.  فجور  از  پر  زمین  و 
اسحاق)علیه  حضرت  ازدواج  ماجرای 
السالم( با رفقه)یا به  زبان التین ربکا( 
است:»رفقه  آمده  پیدایش  سفر  در 
اسحاق  و  کرد  بلند  را  خود  چشمان 
را دید و از شتر فرود آمد؛ زیرا که از 
خادم پرسید این مرد کیست که در 
صحرا به استقبال ما می آید و خادم 
برقع  پس  است،  من  آقای   گفت 
پوشانید«.   را  خود  گرفته،  را  خود 
یهودا،  عروس  مورد  در  همچنین 
السالم(  یعقوب)علیه  حضرت  پسر 
از  را  بیوگی  رخت   می گوید:»پس 
بر  برقعی  و  کرده  بیرون  خویشتن 
چادری  در  را  خود  و  کشیده  روی 
در  که  عینایم  دروازه  به  و  پوشیده 

راه تمنه است، نشست«. 
این  در  چادر  و  روینده  عبارات 
میان   در  آن ها  رواج  بیانگر  جمالت 
و  سنت  بر  و  است  اسرائیل  بنی 
اسرائیل  بنی  انبیای  خاندان  سیرهء 
در این زمینه داللت دارد. در یکی از 
کتب عهد عتیق به زنانی که حدود 
الهی را رعایت نمی کنند و از قوانین 
شرعی سرپیچی می کنند، نسبت به 
است.  شده  داده  هشدار  عذاب  نزول 
در کتاب اشعیای  نبی که هشدارهای 
الهی به قوم بنی اسرائیل بیان شده، 
آمده  یهود  گنهکار  زنان   مورد  در 
است: »خداوند می گوید از این جهت 
یهود(  صهیون)زنان  دختران   که 
متکبرند و با گردن افراشته و غمزات 
چشم  راه می روند و به ناز می خرامند 
و به پای های خویش خلخال ها را به 
صدا درمی آورند؛بنابراین خداوند فرق 
خواهد  کل  را  صهیون  دختران  سر 

عفونت  دارای  خانوارشان  عضو  یک  که  دهند 
کرونا است، چه خودشان دچار عفونت باشند و 
چه نه. همچنین کسانی که در معرض ویروس 
به  مربوط  عالئم  دچار  اما  گرفته اند،  قرار  کرونا 
نیستند،  تنگ نفس(  و  سرفه  )تب،  کووید-۱۹ 
هم باید به طور داوطلبانه خودشان را در خانه 

قرنطینه کنند.
کردن  ایزوله  مانند  هم  قرنطینه کردن  از  هدف 
است.  کووید-۱۹  احتمالی  انتشار  از  پیشگیری 
در این مورد هم، تصمیم به قرنطینه کردن باید 

ساخت و. . . «. 
در تعالیم تلمود نیز برای حضور زن 
در اجتماع، شرایط خاصی ذکر شده 
بطالن   موجب  آن  به  توجه  عدم  که 
که  »زنانی  شد:  خواهد  آن ها  ازدواج 
آن ها  کردار  و  رفتار  به  زیر  موارد  در 
اشاره می شود، ازدواجشان باطل است 
ایشان تعلق  به  و مبلغ کتوبا)مهریه( 
قوانین  اجرای  از  که  زنی  نمی گیرد: 
المثل  یهود سرپیچی  می کند و فی 
میان  به  خود  سر  پوشانیدن  بدون 
بازار،  و  کوچه  در  می رود،  مردان 
پشم می ریسد و با هر مردی از روی 
می پردازد.  گفت وگو  به  سبکسری  
به  خود  شوهر  حضور  در  که  زنی 
بلند  زن  و  او دشنام می دهد  والدین  
به   خود  شوهر  با  خانه  در  که  صدا 
زناشویی  امور  درباره  بلند  صدای 
او  همسایگان  و  می کند  صحبت 

می شنوند که چه می گوید«. 
همواره  حجاب  تاریخ،  طول  در 
رعایت   یهود  مؤمن  زنان  سوی  از 
دوره ها  بعضی  در  است؛  می شده 
می شده   پوشانیده  نیز  صورت  حتی 
انجام  سر  پوشش  تنها  برخی  در  و 
روایات   بعضی  در  است.  می گرفته 

بر اساس توصیه پزشک باشد.
خانه  در  شدن  قرنطینه  یا  شدن  ایزوله  گرچه 
باید  رسد،  نظر  به  راحتی  کار  است  ممکن 
از  ماندن  دور  طوالنی  مدت  آماده  را  خودتان 
و  خودتان  سالمت  درباره  تشویش  و  دیگران 
دیگران  با  تماس  حفظ  کنید.  آماده  عزیزانتان 
برای  است  ممکن  آنالین  شکل  به  یا  تلفن  با 
حفظ ارتباطات اجتماعی، تقاضای کمک کردن 
سودمند  دیگران  به  وضعیت تان  دادن  اطالع  و 

باشد.

تلمود نیز پوشاندن سر با سبد)کاله 
ریسندگی  دوک های   زنان  که  عتوری 
می گذاشتند(  آن  روی  بر  را  خود 

کافی شمرده شده  است. 
در  تمدن«  در»تاریخ  دورانت«  »ویل 
مورد وضع زنان یهود در قرون وسطی 
وسطی  قرون  طول  »در  می نویسد: 
با  را  خویش  زنان  همچنان   یهودیان 
لکن  می آراستند؛  فاخر  لباس های 
سر  با  که  نمی دادند  اجازه   آن ها  به 
در  روند«.   مردم  میان  به  عریان 
»یوپچ  نیز  آفاناس  فدت   سفرنامه 
یهودی  زنان  پوشش  دربارهء  کاتف« 
و  »مردان  می گوید:  صفویه  عصر 
بر  زنگ  آلبالویی  پیراهن  آن ها  زنان 
به  نظر ظاهر شبیه  از  که  دارند  تن  
لباس کشیش های روسی است. زنان  
روسری زرد رنگی به سر می بندند و 

صورت خود را نمی پوشانند«. 
یهود  زنان  نیز  قاجار  دوران  در   
مشکی  روبنده  و  مشکی  چادر  از 
بانوان  می کردند)روبنده  استفاده  

مسلمان سفید بود(. 

 ادامه دارد

 حجاب در آئین های گذشته)1(

تفاوت ایزوله کردن و قرنطینه کردن چیست؟

 14 آبان؛ روز فرهنگ عمومی

آگهي فقدان سند مالکیت بخش 2۰ فارس
آقاي ابراهیم نوبهار با تسلیم  دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمي شماره ۱۵۶ اوز تنظیم گردیده 
است مدعي است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به  ششدانگ یک باب خانه تحت پالک ۱۹۷۵/۶۰ 
واقع در قطعه ۴  بخش ۲۰ فارس جویم روستاي اسالم آباد که ذیل ثبت ۶۱۱۷     صفحه ۴۲۷ دفتر ۳۱  
امالک بنام ابراهیم نوبهار ثبت و سند مالکیت بشماره چاپي ۰۲۵۱۰۶  صادر که به علت اسباب کشي مفقود 
گردیده است و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده است ، مراتب طبق  ماده ۱۲۰ اصالحي آئین نامه 
قانون ثبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده  و یا مدعي وجود سند 
مالکیت نزد خود مي باشد تا ده روز پس  از  انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
یا در  اعتراضي نرسیده و  اگر ظرف مدت مقرر  نماید و  یا خالصه معامله، تسلیم  ارائه اصل سند مالکیت 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني  را طبق  مقررات  صادر و به متقاضي 

تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: ۹۹/۸/۱۵

قاسم برخورداري - مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جویم                 م/الف/۶۴۶

آگهي فقدان سند مالکیت قطعه ۶ بخش 18 فارس شهرستان خنج
نظر به این که آقاي فرهاد خلیلي فرزند شکراله به شماره شناسنامه ۲۰ صادره از الرستان به شماره ملي 
فارس   ۱۸ بخش   ۶ قطعه  در  واقع    ۱۱۸۹۴/۳۱۵ پالک  تحت  خانه  یکباب  مالک ششدانگ    ۲۵۱۱۶۹۱۴۹۳
المثني  مالکیت  سند  دریافت  جهت  شهود  شهادت  برگ  دو  تسلیم   با  سده  روستاي  خنج،  شهرستان 
تنظیمي دفترخانه ۱۷۲ خنج  مدعي است  تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک فوق 
که در  صفحه ۴۱۳ دفتر امالک جلد ۸ ذیل شماره ۱۵۲۲بنام ایشان ثبت و سند مالکیت به شماره چاپي 
۲۴۱۷۸۲ سري ب سال ۸۳ صادر و تسلیم گردیده است، به علت اسباب کشي مفقود گردیده و تقاضاي صدور 
سند مالکیت المثني را نموده است. لذا مراتب طبق ماده ۱۲۰ اصالحي آئین نامه قانون ثبت آگهي مي شود  
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد تا 
ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه 
معامله، تسلیم نماید. و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود این 

اداره سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم  خواهد نمود.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۸/۱۵

عبداله جهان پور عمله - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خنج                   م/الف/۳۸۰

آگهي فقدان سند مالکیت بخش 2۰ فارس
آقاي حسین علي یزدان شناس با تسلیم  دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمي شماره ۱۳۵ جویم 
تنظیم گردیده است مدعي است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به  ششدانگ یک باب خانه به 
پالک ۲۷۳/۱۸۶ واقع در قطعه ۲  بخش ۲۰ فارس جویم بخش بنارویه که به شماره دفتر امالک الکترونیکي 
الف۹۴  مالکیت بشماره چاپي ۹۲۴۷۶۲  ثبت و سند  یزدان شناس  بنام حسین علي   ۱۳۹۵۲۰۳۱۱۰۲۲۰۰۰۷۴۴
صادر گردیده که به علت اسباب کشي مفقود گردیده است و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده است 
نامه قانون ثبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد  ، مراتب طبق  ماده ۱۲۰ اصالحي آئین 
آگهي معامله اي کرده  و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد تا ده روز پس  از  انتشار آگهي به 
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله، تسلیم نماید و اگر 
مالکیت  ثبت سند  اداره  نشود  ارائه  اصل سند  اعتراض  در صورت  یا  و  نرسیده  اعتراضي  مقرر  مدت  ظرف 

المثني  را طبق  مقررات  صادر و به متقاضي تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: ۹۹/۸/۱۵

قاسم برخورداري - مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جویم                  م/الف/۶۴۷

 از نلسون ماندال بدانیم)1(



پنجشنبه ۱۳۹۹/۰8/۱5 - نوزدهم ربیع االول ۱۴۴۲ - سال بیست و هشتم - شماره ۱5۹۳
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سخن در آغاز خلقت و مخلوق نخستین
در روایت هست که پیغمبر فرمود:»نخستین 
مخلوق خدا قلم بود و بدو گفت بنویس و در 
بود رقم زد.«روایت  بباید  را  آن دم هر چه 
ابن عباس نیز هست که پیغمبر فرمود اول 
بار خداوند قلم را بیافرید و گفت تا هر چه 
را بود نیست بنویسد و روایت باین مضمون 
مکرر هست. و دیگران گفته اند که نخستین 

مخلوق خدا نور و ظلمت بود.
ذکر گویندهء این سخن

از ابن اسحاق آورده اند که مخلوق اول نور 
و ظلمت بود و خدا آن را از هم جدا کرد و 
ظلمت را شب سیاه و تاریک کرد و نور را 

روز روشن و آشکار.
ابو جعفر گوید:به نظر من گفتار ابن عباس 
از  که  حدیثی  سبب  به  نماید  می  درست 
مخلوق  نخستین  فرمود  که  آوردم  پیمبر 

خدا »قلم« بود.

ذکر مخلوقی که بعد از قلم بود
را  قلم  آنکه  از  پس  جل  و  عز  خداوند 
تا  را  ها  بودني  تا همه  بفرمود  و  کرد  خلق 
بیافرید  رقیق  ابری  بنویسد،  رستاخیز  به 
در  عز  و  جل  او  که  است  ابر  همان  این  و 
کتاب محکم خویش آورده و گوید:»آیا جز 
ابر  دارند که خدا در سایه های  انتظار  این 
سویشان آید«. و این پیش از خلقت عرش 

بود و در این باب حدیث پیمبر هست.
راوی گوید از پیمبر پرسیدم خدای ما پیش 

از آنکه خلق خویش را بیافریند کجا بود؟
بود  هوا  زیرش  که  بود  ظلمتی  فرمود:»در 
بر  را  خویش  عرش  بود.آنگاه  هوا  زیرش  و 
آب آفرید.«و حدیث دیگر به همین مضمون 
پیش  گوید:جماعتی  راوی  نیز  و  هست. 
گفت  همی  سخن  آنها  با  آمدند.وی  پیمبر 
و آنها می گفتند:»چیزی به ما بده«و پیمبر 
پیش  از  کسان  آن  و  شد  آزرده  )ص(  خدا 
و  بیامدند  دیگر  جمعی  و  شدند  برون  وی 
گفتند:»آمده ایم به پیمبر سالم کنیم و فقه 

دین آموزیم و از آغاز خلقت بپرسیم«

فرمود:»بشارت را که این کسان پیش از شما 
نپذیرفتند بپذیرید.« گفتند:»پذیرفتیم«

پیغمبر صلی اهلل علیه و سلم فرمود:»خدا عز 
و جل بود و چیزی با وی نبود و عرش وی 
بر آب بود و در لوح یاد شده بود.پس از آن 
هفت آسمان را بیافرید. آنگاه یکی پیش من 
آمد و گفت:»اینک شتر تو برفت و من برون 
شدم و سراب حایل بود و خوش داشتم که 

آنرا رها کرده بودم.«
بود  ظلمت  از  پس  که  مخلوقی  دربارهء  و 
عرش  که  اند  گفته  بعضی  و  هست  خالف 

را آفرید.
 ذکر گویندهء این سخن

جل  و  عز  خدا  که  اند  آورده  عباس  ابن  از 
آن  بر  و  آفرید  چیز  همه  از  پیش  را  عرش 

مقام گرفت و
بعضی دیگر گفته اند که خدا عز و جل آب 
را  عرش  سپس  و  آفرید  عرش  از  پیش  را 

آفرید و بر آب جای داد.
ذکر گویندهء این سخن

که  اند  آورده  پیمبر  اصحاب  از  جمعی  از 
عرش خدا عز و جل بر آب بود و هنوز چیزی 
نشده  آفریده  آب  از  پیش  مخلوقات  به جز 
پیش  که  اند  آورده  منبه  بن  وهب  بود.از 
آب  بر  زمین، عرش  و  ها  آسمان  از خلقت 
بود و چون خدای عز و جل اراده فرمود که 
کف  از  مشتی  بیافریند  را  زمین  و  آسمانها 
بخاری  و  بگشود  را  مشت  و  گرفت  بر  آب 
بر آمد و بدو روز هفت آسمان کرد و زمین 
را بدو روز بگسترد و به روز هفتم از خلقت 

فراغت یافت.
پی  از  جل  و  عز  ما  پروردگار  که  اند  گفته 

قلم کرسی را بیافرید.و از پی کرسی عرش 
را آفرید.پس از آن هوا و ظلمات را بیافرید.

را  آفرید و عرش خویش  را  از آن آب  پس 
بر آن نهاد.

نماید  این درست تر می  ابو جعفر گوید: و 
از  پیش  را  آب  تعالی  و  تبارک  خدای  که 
عرش آفرید، زیرا از حدیث پیمبر آوردم که 
فرموده بود خدای پیش از خلقت مخلوق در 
بود و زبرش هوا  بود که زیرش هوا  ظلمت 
بود آنگاه عرش خود را بر آب آفرید.و چون 
او صلی اهلل علیه و سلم خبر داده که خدا 
عز و جل عرش را بر آب آفرید روا نباشد که 
عرش بر آب خلق شود و آب پیش از آن و یا 
با آن موجود نباشد و اگر چنین باشد یکی 
از دو چیز الزم آید:یا عرش پس از آب خلق 
شده باشد و یا با آب یکجا خلق شده باشد 
و روا نیست که پیش از آب خلق شده باشد.

صلی  پیمبر  از  باب  این  در  روایتی  چنانکه 
اهلل علیه و سلم آورده اند و گفته اند که به 
هنگام خلقت عرش بر آب و آب بر باد بود 
از عرش  باد پیش  باشد آب و  و اگر چنین 
ابن  از  که  روایت هست  است.  آفریده شده 
عباس پرسیدند دربارهء گفتار خدا عز و جل 
که فرماید »و عرش وی بر آب بود«آب بر 
بود.« و روایت دیگر  باد  بود؟ گفت:»بر  چه 
به همین مضمون هست. گویند آسمانها و 
زمین و همه مخلوق میان دریاها بود و این 
همه میان هیکل بود و هیکل میان کرسی 

بود.

ادامه دارد... .

تاریخ طبری

تامل کن تامل کن گرانی
چرا مرکب به این سرعت برانی

کمی هم رحم کن برحال مردم
به نیش ترمزی گر می توانی

تو هم سرعت شدی با نور جانا
روان همواره سوی آسمانی

همه اجناس را مشمول باشی
تو فعال محیطی بیکرانی

در این وسعت و با این سرعت خود
بسوی مرگ ما را می کشانی

به لطفت گشته ارزانی فراموش
شده مدفون در قبری نهانی

دوباره مادر گیتی نزاید
مثال او دگر در زندگانی

عطایش بر لقا بخشیده ملت
در این عرصه تو تنها قهرمانی

مصاف با تو صاحب عرضه خواهد
نباشد عرضه در مسئولیانی

گزیری نیست،باید ساخت باتو
فراوان،با وجود و رایگانی

اسماعیل تقوایی

هوای جیب ملت گرگ و میشه
برا دشمن ازین بهتر نمیشه

تو این چن ساله با سعی فراوون
جیبا جوالنگه ساس و شیپیشه

می گن با لطف این دولت ایشااّل،
شپش ها ریشه کن می شن همیشه

با این طرِح جدیِد اقتصادی
نمی دونی در آینده چه می شه

می گن آقا، دل دولت رو نشکون 
تو حرفات مث سنگه اونا شیشه)۱(

تموم مشکالت ِ نسل حاضر
فقط اینترنت و سی دی و دیشه

تو جیب بچه ها جای لواشك
کی گفته مملو از »پان« و »حشیشه«

حاال ُکلی کالسا رفته باال
»ِکتامین« اومده همراه»شیشه«

که البته همون جنس کتامین
االن اصلش دیگه پیدا نمی شه

 )اگه تکرار شد بازم »نمیشه«
ببخشین واقعًا دیدم نمی شه!(

شبا »شیرین« میره از خونه بیرون
»فِری« وافوره دس اش جای تیشه

بگردن دخترا دنبال شوهر
پسرها کارشون ناز و قمیشه

نترس از های و هوی این جوون ها
کسی که پشتته از نسل پیشه

اگه سابق سبیال جذبه ای داشت
حاال قدرت دیگه تو دست ریشه

ولی ما بر خالف خارجی ها
ریشامونم اساسًا داره ریشه

به هر صورت بدون که شیر شیره
چه شیر پاکتی، چه شیر بیشه

یکی از قیمتش پشتت بلرزه
یکی از هیبتش دل ها پریشه

ِمگم )۲(دو ضربدر دو می شه چن تا؟
می گه جمعش زدم دیدم که شیشه

شب جمعه نشسته رو به مشهد
دلِش اما تو بازارای کیشه

تو هم یه گوشه ای باید بمیری
اگه اصاًل نداری خرده شیشه

پی نوشت:
۱- در طنز، از این دست قافیه ها شیرین تر و بامزه ترند!
۲- ِمگم همان می گم است! و می گم هم به عبارتی می 
شود می گویم! پس نتیجه می گیریم که همه اش یکی 

است! و همه اش از روی آگاهی است)محاوره است!(

راشد انصاری
 )خالو راشد(

گل های رز  دارای یک فرکانس بسیار باال، حدود 350 مگاهرتز هستند... به همین دلیل زمانیکه 
ما در اطراف آنها هستیم احساس متعالی تری داریم، همانطور انسان هایی که به خدا نزدیکترند   
دارای فرکانس باالتر و دلنشین و سرشار از آرامش  هستند و به همین دلیل ما در اطراف آنان 

احساس خوب و راحتی داریم.
برعکس احساِس ترس، نفرت و قضاوت دارای فرکانس های پایین تری هستند و روحمان را 
جامدتر و یخ زده کرده و از این رو ما احساس دلتنگی و جدایی از خود، دیگران و در نهایت از 

خدا داریم
مرکز انرژی هر کس، مانند یک گل است. درحضور بعضی از افراد شکفته می شودو در حضور 

عده ای دیگر بسته می شود. سفر به نقاطی که سرشاراز انرژی هستند بسیار مفید است.

مرکز ارنژی
دکتر الهی قمشه ای

خشِم بیش از حد گرفتن وحشت ارد و لطِف بی وقت هیبت ببرد؛ نه 
بر تو  از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که  چندان درشتی کن که 

دلیر شوند.
درشتی و نرمی به هم در بْه است

چو فاصد که جّراح و مرهم نِْه است
درشتی نگیرد خردمند پیش

نه سستی که نازل کند قدِر خویش
نه مر خویشتن را فزونی نهد
نه یک باره تن در مذّلت دهد

*
یک سِر این راه به سنگ می رسد، سِر دیگرش به غبار. 

یک سر این راه به آتش می رسد، سر دیگرش به آب.
یک سر این راه به توفان می رسد، سر دیگرش به نسیم.

یک سر این راه به درشتی می رسد، سر دیگرش به نرمی.
نه می شود همیشه سنگ بود و آتش بود و توفان بود و درشتی، نه 

می شود همیشه غبار بود و آب بود نسیم و نرمی.
سنگ و آتش و توفان و درشتی و غبار و آب و نسیم و نرمی را باید 

به هم آمیخت. باید فهمید کجا ضرورت سنگ است و کجا لزوِم غبار.
آن کس که فرصِت آب و مجاِل آتش را باز می فهمد، دانایی اش را به 
توانایی بدل می کند، ولی آن کس که به جای آب، آتش می نوشد و زیر 
اجاقش آب روشن می کند، دیگران را از خود سیر می کند و مردمان 

را بر خود دلیر.
تو با درشتی ها و نرمی هایت چه می کنی، با توفان و  با نسیمت؟ 

آنجا که باید نمی توفی و آنجا که نباید می خرامی و می وزی؟
ایا تو نیز دیگران را از خود سیر کرده ای و بر خود دلیر؟ 

چگونه می شود جراح بود و هم تیغ داشت و هم مرهم؟ جراحی مگر 
آسان است؟ مگر همه کس مهارتش را دارد و دانشش را؟

ابوسعید ابوالخیر با جمعی از اصحاب از کنار دهی در نیشابور به 
چاه  کردن  خالی  کّناس مشغول  مردی   . گذشتند  می  مقصدی  طرف 
مستراح بود ، اصحاب از بوی تعفن کثافات دماغ خود را گرفتند و 
 . نیامد  شیخ  کردند  مشاهده  ولی   ، گذشتند  محل  آن  از  سرعت  به 
 . ایستاده  کثافات  کنار  تفكر  حالت  با  شیخ  دیدند  کردند  نظر  چون 
فریاد زدند : استاد ! بیا . فرمود : می آیم ، پس از مدتی تأمل در کنار 
عرضه   ، رسید  آنان  به  چون   ، شد  روان  اصحاب  سوی  به  کثافات 

داشتند : ای راهنما ! برای چه کنار کثافات ایستادی ؟
خود  حرکت  سرعت  به  و  گرفتید  خود  دماغ  شما  چون   : فرمود 
افزودید ، آوازی از کثافات و فضوالت برخاست که هان ای روندگان 
! دیروز ما با حالتی طیب و طاهر و پاکیزه و رنگ و بویی بسیار 
حبوبات  و  جات  میوه  و  سبزیجات  صورت  به  بازار  سر  بر  عالی 
بر سر   ، ما  به دست آوردن  به خاطر  آدم  بنی  داشتیم و شما  قرار 
انواع حیله ها و خدعه ها متوسل می  به  بار یكدیگر می زدید و  و 
گشتید و از هیچ گونه تقلب و زوری خودداری نمی کردید ، چون ما 
را به دست آوردید خوردید ، ما بر اثر چند ساعت همنشینی با شما 
تبدیل به این حال گشته و به این سیه روزی افتادیم ، به جای این 
ما  این تیره بختی برای  ، شمایی که باعث  فرار کنیم  از شما  ما  که 
شدید ، شما از ما فرار می کنید ؟ ! ای اف بر شما !! من کنار کثافات 
عبرتی  شاید  تا  داده  فرا  گوش  آنان  نصیحت  و  پند  به  و  ایستاده 

از آنان بگیرم !

درشتی یا نرمی؟ ابوسعيد و پند و عبرت

عرفان نظرآهاری  برگرفته از کتاب داستان های عبرت آموز استاد حسين انصاریان

الهی در جالل رحمانی، 
در کمال سبحانی، 

نه محتاج زمانی، 
و نه آرزومند مکانی، 

نه کس بتو ماند 
و نه به کسی مانی، 

پیداست که در میان جانی، 
بلکه جان زنده بچیزی است که تو آنی

مناجات

مناجات انهم- خواهج عبداهلل انصاری  

بعضی گويند شادی از غم عظيمتر
 است،  بعضی گويند چنين نيست بلكه غم 

بر شادی چيرگی دارد.
اما من با تو می گويم كه غم و شادی از هم جدايی ناپذيرند.

آنها با هم نزد تو می آيند و هنگامی كه يكی از آن دو در كنارت 
نشسته است، 

بياد آر كه آن ديگری نيز در بستر تو به خواب رفته است.
و همانا كه تو چون دو كفۀ ترازو ميان شادی و غم آويخته ای  و 
تنها هنگامی كه به كلی تهی باشی دو كفه در حال توازن كنار 

هم خواهند بود.
اما وقتی كه خزانه دار هستی تو را برمی دارد تا زر و نقرۀ

                خويش را بسنجد،  در آن هنگام بناچار دو كفۀ غم
                                و شادی تو باال و پايين می رود.

غم و شادی 

جربان  خلیل  جربان

خداوند را زبان بند نیامده است که دیگر سخن نگوید، اگر تو در 
بیابان سیر کردی و طور سینا را ندیدی، از مسکنت روح توست

وگرنه به هر بیابان که َروی کوه طور حاضر است و ندای خداوندی 
با همان طنین به گوش می رسد

برای آن کس که بخواهد و بجوید، اما آن کس که به سوی زمین 
خم شده و تمامی دل در گرو آب و نان و مّن و سلوی نهاده است، 
آن آتش را نمی بیند و آن صدا را که چون رعد در بیابان پیچیده 

است نمی شنود.

 ندای خداوند

 جمیز راسل  لوئل
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حه
صف

با یک مداد زرد
یک دایره بکش

این آفتاب شد
یک خط مارپیچ

آب روان و پاک
این جوی آب شد

در زیر دایره
یک خط بکش سیاه

مانند 7 و 8 :
این کوهسار شد

در زیر کوهسار
چندین نوار سبز

پهلوی هم بکش
این کشتزار شد

باالی دایره
بگذار وصله ای

خاکستری، بگو:
این ابر و آسمان.

کارت تمام شد
حاال نگاه کن

با چشم های شاد
بر چهره ی جهان

محمود کیانوش

غیبت هود پیامبر )ع(
تعالی  اهلل  عجل  زمان  امام  غیبت 
نیست؛  ای  تازه  الشریف چیز  فرجه 
بوده  پیامبرانی  تاریخ  یعنی در طول 
آزمایش  جان،  حفظ  برای  که  اند 
غیبت  دیگر،  های  حکمت  و  الهی 
کرده و از دیِد مردم هم پنهان شده 
این  غیبِت  های  از حکمت  یکی  اند؛ 
بدانند  مردم  که  است  این  پیامبران 
تعالی  اهلل  عجل  زمان  امام  غیبت 
فرجه الشریف اتفاق عجیبی نیست.

حضرت نوح )ع( ، هنگام رحلت، به 
پیروان خود چنین بشارت داد: »بعد 
می دهد.  رخ  طوالنی  غیبتی  من  از 

خانم کاکلی
 و جوجه هایش

یکی بود یکی نبود توی جنگل کنار یک 
که  قرار داشت  بزرگی  رود خانه درخت 
خانم کاکلی و جوجه هایش در آنجا زندگی 
می کردند هر چه زمان گذشت جوجه ها 
بزرگتر می شدند و به غذای بیشتری نیاز 
آقای  و  کاکلی  خانم  همین  برای  داشتند 

کاکلی با هم به دنبال غذا رفتند.
جوجه ها تنها مانده بودند یک دفعه یک 
ای  شا خه  روی  و  زد  پر  قشنگ  پروانه 
نشست جوجه ها که پروانه ندیده بودند 
پرهایشان  زیر  را  هایشان  ترس سر  از 

کردند » مثال پنهان شدند«

هدایت  برای  را  خود  سعی  نهایت 
مردم به کار برد.

اما مردم خیرخواهی هود )ع( را رد 
کردند و جز عّده ی کمی به او ایمان 
پیش  جا  آن  تا  عاد  قوم  نیاوردند. 
خواستند  پیامبر  هود  از  که  رفتند 
که  را  عذابی  گویی،  می  راست  اگر 

وعده می دهی، بیاور.
و  فرستاد  شدیدی  توفان  خداوند 
کسانی  تنها  برد.  بین  از  را  عاد  قوم 
نجات پیدا کردند که در غیبت هود 
خود  ایمان  در  کردند،  صبر  )ع( 
ناامید  هرگز  و  ورزیدند  استقامت 

نشدند.
 نویسنده: سیده فاطمه موسوی

شکاری  پرنده  دید  کوآال  مرتبه  یک 
 : زد  فریاد  آید  می  ها  جوجه  سوی  به 
خطر! کوآال خود را روی النه جوجه ها 
انداخت و با پنجه های خود به بال های 

پرنده شکاری می زد.
و  رساند  کاکلی  خانم  به  را  خود  پروانه 
گفت : مرا نخورید جوجه هایتان در خطر 
هستند زود بیائید. خانم کاکلی و کوآال با 
کمک هم به هر زحمتی که بود پرنده ی 
شکاری را دور کردند. کوآال کمی زخمی 
توانسته  که  بود  ولی خوشحال  بود  شده 

جوجه های همسایه را نجات بدهد.
تشکر  کوآال  و  پروانه  از  کاکلی  خانم 
کرد و بعد از آن داستان شجاعت کوآال 
کوآالی  را  او  همه  و  پیچید  جنگل  در 

قهرمان می نامیدند.

بر  طاغوت هایی  این مدت،  در طول 
ها  آن  بر  و  می کنند  حکومت  مردم 
آن  خداوند  عاقبت  می نمایند.  ستم 
ها را به وسیله ی قائم بعد از من که 
نامش هود علیه السالم است، نجات 

می دهد.«
 ، )ع(  نوح  حضرت  رحلت  از  بعد 
مؤمنان و پیروان او در انتظار حضرت 
)ع(  هود  غیبت  اما  بودند؛  )ع(  هود 
ناامید  طوالنی شد. بسیاری از آن ها 
شدند و به بت پرستی روی آوردند و 

تعداد کمی از آن ها ماندند.
)ع(  هود  حضرت  زمان،  این  در 

ظهور کرد.
ثروتمند  و  تنومند  مردمی  عاد،  قوم 

پروانه گفت : چرا می ترسید ؟ به من می 
گن پروانه، معموال پرنده ها از دیدن من 
خوشحال می شوند چون من غذای آنها 
هستم .جوجه ها که گرسنه بودند تالش 
ولی  بخورند  و  بگیرند  را  پروانه  کردند 

پروانه باالتر پرید.
زیبا  تو  چقدر  گفتند:  پروانه  به  آنها 
پروانه  پری،  می  قشنگ  چه  و  هستی 
به  را  زیبا  بالهای  این  خداوند  گفت: 
باالتر چون می  پر زد  بعد هم  من داده 

ترسید پرنده ها بخورنش.
جوجه ها داشتند درباره پروانه حرف می 
زدند که درخت تکان خورد فوری ترسیدند 

و سر هایشان را الی پر هم پنهان کردند.
یک حیوان بزرگ با پنجه های قوی به درخت 
چسبیده بود با گوش های پهن و بدن پشمالو 

بودند که تمدن پیشرفته ای داشتند. 
به  بودند،  نعمت  ناز و  آن ها که در 
مغرور  و  سرمست  خود  قدرت 
قدرتی  هیچ  کردند  تصّور   و  شدند 
قوم  مقابله کند.  ها  با آن  تواند  نمی 
و  ظلم  جهل،  پرستی،  بت  در  عاد 
ستم و اطاعت کورکورانه از نیاکان و 

اشراف فاسدشان غرق شده بودند.
با ظهور حضرت هود )ع( ، اشراف و 
مانع می شدند که  فاسد قوم،  سران 

مردم به سوی ایشان بروند.
و  بردباری  و  صبر  با  )ع(  هود 
خود  دعوت  پایداری  و  استقامت 
ترین  کوچک  بدون  و  کرد  آغاز  را 
ترس و واهمه ای از ظالمان ستمگر، 

خیلی هم با نمک و مهربون به نظر می رسید.
به جوجه ها گفت : نترسید شما که غذای 
چه  را  ما   : گفتند  ها  نیستید. جوجه  من 
جوری دیدی ما که قایم شدیم . او گفت: 
کردید  پنهان  را  سرتان  شما  فقط  ولی 
قشنگ  های  جوجه  بود  بیرون  بدنتان 
خرس  نوعی  من  است  »کوآال«  من  اسم 
با  شما  همسایگی  در  و  هستم  درختی 

خانواده ام کنار کلبه زندگی میکنم.
می  حالت  به  خوش   : گفتند  ها  جوجه 

تونی همه جا بروی.
کوآال گفت : ولی من و همه حیوانات که بال 
نداریم دوست داریم مثل شما پرنده باشیم و 
در آسمان آبی و زیبای خداوند پرواز کنیم 
خدا نعمت بزرگ پرواز کردن را به شما داده 

صبر کنید بزرگتر شوید، عجله نکنید .

کالس اول، یزد بودم، وسط سال آمدیم تهران، سریع اسمم را 
شاگرد  شدم  بود.  سخت  برایم  خواندن  درس  مدرسه.  نوشتم 
بود  شده  که  داشتیم  ای  حوصله  بی  و  پیر  معلم  کالس.  تنبل 
دشمن قسم خورده ی من. هرکس درس نمی خواند می گفت: 

»می خواهی بشی فالنی؟« منظورش مِن بی نوا بودم.
با هزار زحمت رفتم کالس دوم. آن جا هم از بخت بد من، این 
گاهی هم  و  نشستم  می  تِه کالس  مان. همیشه  معلم  خانم شد 
چوبی می خوردم که یادم نرود کی هستم. دیگر خودم هم باورم 

شده بود شاگرد تنبلی هستم تا ابد.
کالس سوم، یک معلم جوان وارد مدرسه یمان شد. او را برای 
نشستم؛   کالس  ته  رفتم  اول  از  خودم  من  گذاشتند،  ما  کالس 
مشق  و  داد  درس  معلم  جاست.  همان  جایم  دانستم  می  چون 

گفت که برای فردا بیاوریم.
آنقدر به دلم نشسته بود که تمیز مشقم را نوشتم؛ اما باز هم می 

دانستم شاگرد تنبل کالس هستم.
و  دستش  گرفت  خوشگل  خودنویس  یک  آمد،  معلم  که  فردا 
شروع کرد به امضا کردن مشق ها. همگی شاخ درآورده بودیم؛ 

چون معلم قبلی مشق هایمان را خط می زد یا پاره می کرد.
دادم. دست  نشان  را  هایم  مشق  ناامیدی  با  رسید  من  به  وقتی 
هایم می لرزید و قلبم به شدت می زد. خانم معلم زیر هر مشق 

چیزی می نوشت. خدایا! برای من چه می نویسد؟!
نوبت من که شد، خانم معلم نگاهی به مشق هایم انداخت و با 

خطی زیبا نوشت: عالی.
در  که  بود  ای  کلمه  اولین  این  سال  سه  از  بعد  شد.  نمی  باورم 
روی  را  شد. سرم  رد  و  زد  لبخندی  بود.  بیان شده  من  تشویق 
دفترم گذاشتم و گریه کردم به خودم گفتم: »هرگز نمی گذارم 
بفهمد من تنبِل کالسم.« به خودم قول دادم بهترین باشم. آن سال 

با معدل بیست، شاگرد اول شدم و همین طور سال های بعد.
همیشه شاگرد اول بودم. وقتی کنکور دادم، نفر ششم در کنکور 
کشور شدم و به دانشگاه تهران رفتم. یک کلمه به آن کوچکی 

سرنوشت من را تغییر داد.
خاطره ای از:  استادمحمد شاه محمدی

 )استاد مدیریت و روان شناسی(

ان شاء ا... ، کلمه ای است به معنی »اگر خدا بخواهد« و درواقع به این مفهوم 
است که انجام شدن و یا انجام نشدن هر کاری به خواست و اراده خداوند 

بستگی دارد.
تو هم کلمه ی ان شاءا... را زیاد شنیده ای. این کلمه یعنی »اگر خدا  حتماً 

بخواهد.«
مثالً مادرت می گوید: » ان شاء ا... تابستان به مشهد می رویم.«

منظور مادرت از کلمه ی ان شاء ا... این است که اگر خدا بخواهد به مشهد 
خواهیم رفت.

شاید معلمت بگوید: »فردا ان شاء ا... درس جدید را می خوانیم«؛ یعنی اگر 
خدا خواست درس جدید را می خوانیم.

کسانی که ان شاء ا... می گویند، منظورشان این است که خدا پادشاه حقیقی 
دنیا است. اگر او نخواهد هیچ کاری انجام نمی شود.

معاویه، که یکی از دشمنان بود، می خواست نام امام علی )ع( را از بین ببرد، اما 
نتوانست؛ چون خدا نخواست.

کافران مّکه می خواستند دین اسالم را نابود کنند، اما نتوانستند؛ چون خدا  
نخواست.

نمرود کافر می خواست حضرت ابراهیم )ع( را در آتش بسوزاند، اما آتش 
حضرت ابراهیم علیه السالم را نسوزاند؛ برای این که خدا نخواست.

پس بدون اجازه ی خدا هیچ کاری در دنیا انجام نمی شود. معنی ان شاء ا... هم 
همین است.چه خوب است وقتی حرف می زنیم یا تصمیمی  می گیریم، بعدش 
بگوییم »ان شاء اهلل« و با گفتن آن برای موفقیت خودمان از خدا یاری بخواهیم.

مرد دهقان
صبح ها در گوش باغ

باد،هو هو می کند
برگها را از زمین

خوب جارو میکند
یک کالغ پر سیاه

می پرد از روی بام
با صدای قار قار

می کند بر من سالم
باز هم از اشک ابر

باغ،خندان می شود

زیر بال مادرش
جوجه ،پنهان می شود

نغمه های یک خروس
باز می آید به گوش

مرد دهقان،بیل را
می گذارد روی دوش

باز،او خوشحال و شاد
می رود تا مزرعه

چون که دارد در دلش
حرفها با مزرعه

سید احمد میرزاده



امام صادق)ع( فرمودند:
َمن ماَت و لَم یعرف امام زمانِِه ماَت میتًة جاِهلیًة؛

هرکس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده 
است.

گاری و سعادت انئل می شود  کسی هک عقلش رب هوای نفس غالب باشد رب رست

مفتضح 
، و آنکس هک عقلش مغلوب تمایالت نفسانیش باشد ، سرانجام رسوا و 

می گردد.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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امير المومنين عليه السالم فرموده :

تمام خير رد هس چيز جمع شده است:

گاه - سكوت - سخن ن

گاهی هک پندی رد آن گرفته نشود، فراموشی است.  ره ن

ره سكوتی هک انديشه ای رد آن نباشد، غفلت است. 

ره سخنی هک ذکری رد آن نباشد، بيهوده است. 

خوشا بحال کسی هک:

گاه او پند، سكوت او انديشه و سخن او ذکر باشد و رب گناهش گريسته  ن

و مردم از شرش رد امان باشند. ادامه از صفحه اول
دیری  این جوری  امپراطوری  این   )۹
که  وقتی  است  معلوم  این  پایید.  نخواهد 
عمر  خیلی  رژیم،  یک  کار  رسید  اینجا  به 
خواهد  منهدم  و  کرد  نخواهد  طوالنی 
سر  اگر  که  هستند  بعضی هایشان  البته  شد 
بعضی  می کنند.  منهدم  زودتر  بیایند  کار 
هستند که اگر سر کار بیایند یک خورده 
دیرتر ممکن است منهدم بشود لکن به 

هر حال این حقیقت است.
۱۰( واقعا آنچه که امروز در دنیای اسالم 
و به خصوص در بخشی از دنیای اسالم 
اتفاق می افتد، فاجعه بار  در این منطقه 
است. مسئله فلسطین را کمرنگ کردند. 
حرکت خائنانه و ذلیالنه عادی سازی را با 
از  اینها همه  انداختند.  راه  صهیونیستها 
است که  اسالم  دنیای  اتحاد  نتایج عدم 
و  چشمی  هم  و  چشم  روی  همین طور 

همزمان  الرستان،  میالد  گزارش  به 
شورای  اعضای  وحدت  هفته   با 
شهر،شهردار ،امام جمعه و علمای شهر 
االسالم  حجت  جمعه،  امام   با  خور 

موسوی خرم، دیدار کردند.
در این دیدار، امام جمعه الرستان در 
به  وحدت  بر  تاکید  ضمن  سخنانی 
اسالمی  نظام  عملی  های  گام  تشریح 

در ایجاد وحدت پرداخت.
استکبار  با  انقالب اسالمی، مقابله  وی 
تکفیری  های  جریان  ماهیت  ،تبیین 
و لندنی و روز قدس را بخشی از گام 

های عملی نظام برشمرد .
عرصه  تبیین  و  توجه  خرم،  موسوی 

انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده کل 
اسالمی گفت: به مردم عزیز و شریف 
ما  قدرت  می دهیم  اطمینان  ایران 
فائقه است؛ ما همیشه پیروزیم و برای 
استقالل،  شرف،  حیثیت،  از  دفاع 
منزلت و کرامت این ملت عزیز هیچ 

نگرانی و کمبودی نداریم.
پاسدار  سرلشکر  سردار  حضور  با 
سپاه  فرمانده کل  سالمی  حسین 
آیین  اسالمی،  انقالب  پاسداران 
و  خودکار  سامانه  از  رونمایی 
هوشمند پرتاب های پیوسته و متوالی 
موشک های بالستیک دوربرد )تیربار 
سپاه،  هوافضای  نیروی  موشکی( 

برگزار شد.
فرمانده  کل سپاه در این آیین، با بیان 
اینکه انقالب اسالمی ایران امروز در 
حال رشد، توسعه، گسترش و غلبه بر 
از سوی دیگر  دشمنان است، گفت: 
دشمنان ما با انحطاط و زوال قدرت 
روبه رو هستند و هر روز که می گذرد 
تندتر  زوال  این  شیب  و  شتاب 
دشمن  تهدیدات  هنوز  اما  می شود؛ 

پابرجا است.
اینکه حتی  به  نسبت  با هشدار  وی 
هنگامی که دشمن در حال متالشی 
شدن و فروپاشی است باز هم مانند 
یک ساختمان بلند در حال فروریزی، 
کاماًل  باید  گفت:  است،  خطرناک 
مراقب و هوشیار باشیم و بر استعداد، 
ظرفیت و قابلیت دفاعی و بازدارندگی 

خود بیفزاییم.
موشکی  قدرت  سپاه  فرمانده کل 
اراده  تراکم  و  تولد  را  ایران اسالمی، 
بر  تأکید  با  و  توصیف  ایران  ملت 
ما  موشک های  که  »زمانی  اینکه 
دشمن  پیکره  می آیند،  در  پرواز  به 
ستون  این  کرد:  تصریح  می لرزد«، 
دفاع  و  بازدارندگی  خیمه  مستحکم 
قدرتی  و  ما  نظام  اطمینان بخش 
اراده سیاسی  آن  با  که  است  مهیب 
در  و  داده  نشان  دشمن  به  نظام 

صورت نیاز به او تحمیل می شود.
سرلشکر سالمی توان اطمینان بخش 
و  حیات  تداوم  ضامن  را  موشکی 
بازدارندگی نظام عنوان و تأکید کرد: 
شاهد  روز  به  روز  ما  الهی  به فضل 

بیان  با  دانشکده  بهداشتی  معاون 
تست  موارد  درصد   ۶۷ اینکه 
در  شده  گیری  نمونه  کرونای 
است  شده  گزارش  مثبت  الرستان 
از نزدیک شدن موج سوم کرونا به 

منطقه خبر داد.
به  الرستان  میالد  گزارش  به 
دانشکده  عمومی  روابط  از  نقل 
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم 
یگانه،  وحید  الرستان،  درمانی 
دانشکده  این  بهداشتی  معاون 
قریب  شدن  مثبت  به  اشاره  ضمن 
گیری  نمونه  موارد  درصد   ۷۰ به 
نگرانی  ابراز  شهرستان،  در  شده 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  و  کرد 
در  کرونا  گسترش  وخیم  شرایط 
این  سوم  موج  ورود  انتظار  کشور 
انتظار  از  دور  منطقه  در  بیماری 
دامن  مهم  این  به  آنچه  اما  نبود 
پروتکل  برخی  رعایت  عدم  زده، 
های بهداشتی و تجمعاتی بوده که 
عناوینی همچون عروسی  با  مجدداً 
و مراسم های شادی در منطقه  ها 

برگزار شده است.
از  استفاده  لزوم  به  اشاره  با  وی 
خانه،  تا  خانه  فاصله  در  ماسک 
افزود: زدن ماسک به عنوان یکی از 
موارد الزم در پیشگیری از بیماری 
کافی  اما  شده  محسوب   ۱۹ کووید 
ها  گذاری  فاصله  رعایت  نیست. 

صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
فارس از رشد سرمایه گذاری در شهرک 
صنعتی الر خبر داد و گفت: هم اکنون 
این  در  سرمایه گذاری  قرارداد   ۱۴۶
این  قالب  در  و  منعقد  صنعتی  شهرک 
قرارداد ها ۴۹ هکتار زمین به متقاضیان 

واگذار شده است.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
فتوحی  احد  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
مشکالت  رفع  و  بررسی  جلسه  در 
صنعتی  شهرک های  در  گذاران  سرمایه 
واحد   ۸۵ تاکنون  گفت:  الرستان، 
نفر   ۹۵۰ اشتغال  با  صنعتی  و  تولیدی 
بهره برداری  به  الر  صنعتی  شهرک  در 
مرحله  در  نیز  واحد ها  سایر  و  رسیده 
ساخت و ساز قرار دارند.او افزود: به علت 
در  متقاضیان  و  افزایش سرمایه گذاران 
به  زمین  واگذاری  این شهرک صنعتی، 
می شود.فتوحی  انجام  مزایده ای  صورت 
تصریح کرد: زیرساخت ها در این شهرک 
صنعتی برای جذب سرمایه گذاران آماده 
است و این شهرک صنعتی دارای تمامی 

امکانات زیرساختی است.
صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
شهرک  در  متقاضیان  افزود:  فارس، 
حق  مبلغ  از  درصد   ۲۰ الر  صنعتی 
انتفاع را به صورت نقدی پرداخت کرده 
و مابقی را در اقساط ۳۶ ماهه پرداخت 

می کنند.
فتوحی، در ادامه از اختصاص مشوق های 
صنعتی  ناحیه های  در  گذاری  سرمایه 

روی انگیزه های فاسد و غلط یک چنین 
ملت  حق  که  گرفت  انجام  زشتی  کار 
عده.  یک  وسیله  به  شد  تاراج  فلسطین 

البته تمام شدنی نیست.
ما  همسایه  دو  بین  جنگ  این   )۱۱
تلخی  حادثه  ارمنستان  و  آذربایجان 
کند  می  تهدید  را  منطقه  امنیت  است. 
و برای کشور بایستی هرچه زودتر تمام 
بشود و البته سرزمینهای آذربایجان که 
همه  شده  تصرف  ارمنستان  وسیله  به 
این  همه  بایستی  یعنی  بشود  آزاد  باید 

سرزمینها برگردد به خود آذربایجان.
این  در  که  ارامنه ای  بایستی  البته   )۱۲
محفوظ  امنیتشان  هستند  سرزمینها 
باید  هم  بین المللی  مرزهای  و  باشد 
رعایت بشود یعنی دو طرف به مرزهای 
بین المللی کشورها تعدی و تجاوز نکنند 
محفوظ  بایستی  بین المللی  مرزهای  و 

باشد.
نزدیکی  در  بایست  هم  تروریستها   )۱۳
مرزها مستقر نشوند. در گزارشهای قابل 
اطمینان آمده که یک تعدادی تروریست 
از اینجا و آنجا وارد این ماجرا شدند. اگر 
اینها نزدیک مرز باشند و احساس خطر 

بشود، قطعا برخورد قاطع خواهد شد.
۱۴( در این مدتی که این مشکالت تحریم 
انصافا  مردم  بوده،  اینها  و  تحریم  تبعات  و 
ایستادگی کردند و مشکالت را تحمل کردند 
و از خودشان استقامت نشان دادند. در سه 
مسئولین  فرهنگ  و  امنیت  و  اقتصاد  زمینه 

بایستی تحرک بهتری داشته باشند.
۱۵( در زمینه اقتصاد نگاه صحیح و اصولی 
نگاه  کشور  بیرون  به  مطلقا  که  است  این 
کنیم.  قطع  را  مان  رابطه  اینکه  نه  نکنیم. 
ارتباطات باید برقرار باشد مهم این است که 
ما عالج را از بیرون خودمان نخواهیم. عالج 
در درون خود ماست در داخل کشور است. 
باید یک تالش برنامه ریزی شده و سازمان 

یافته در زمینه اقتصاد انجام بگیرد.
ربطی  ما  کنونی  مشکالت  از  خیلی   )۱۶
ناهماهنگی  به  مربوط  ندارد.  تحریم  به  هم 
هاست. بسیاری از گرانی های اخیر توجیه 
قابل عالج است.  و  بشود  باید عالج  ندارد. 
کنند.  عالج  هماهنگی  با  مسئولین  بایستی 
قرمز  گوشت  از  گرانی  میکنید  نگاه  شما 
تا  بگیرید  گوجه فرنگی  و  مرغ  گوشت  و 
پوشک بچه. گرانی اینها گرانیهای بی دلیلی 
گرانیها  این  پشت  استداللی  هیچ  است. 
اگر  و  هست.  هم  جنس  و  ندارد  وجود 
اینها  باشد  هماهنگی  دستگاهها  بین  چنانچه 

همه اش قابل کنترل است

علما  وظایف  از  را  وحدت  جدید  های 
مبانی  است  افزود: ضروری  و  برشمرد 
کالمی و فقهی مذاهب مختلف اسالمی 
های  جریان  فکری  هجمه  مقابل  در 
شود  سازی  مصون  وهابی  و  تکفیری 
آمادگی  اعالم  مهم  این  تحقق  برای  و 
،شیخ  هاشمی  جلسه،  ابتدای  کرد.در 
شهردار  ،حلیمی  جمعه  امام  دانش 
بر  خور  شهر  شورای  رییس  قانع  و 
تحکیم وحدت و ارتباط بیشتر علمای 
منطقه تاکید کردند.در پایان با اهدای 
یک جلد کالم اهلل مجید و لوح تقدیر 
الرستان  جمعه  امام  های  حمایت  از 

تقدیر شد.

عرصه  این  در  جدید  درخشش های 
هستیم و امروز نیز شاهد یک پدیده 
عنوان  با  جدید  دستاورد  یک  و  نو 
متوالی  یا  همزمان  پرتاب  قابلیت 
دلخواه  زمانی  فاصله های  با  موشک 
هستیم که این گونه پرتاب ها از لحاظ 
عملیاتی و تاکتیکی ارزش های افزوده 
زیادی برای ما به همراه خواهد داشت.

اشاره  با  ادامه  در  سپاه  فرمانده کل 
دشمنان  توطئه های  و  خباثت ها  به 
ایران و  انقالب اسالمی و ملت  علیه 
و مستمر  تمام عیار  آمادگی  ضرورت 
برابر تهدیدات، خطاب به فرماندهان 
هوافضای  نیروی  رزمندگان  و 
شما  دستهای  کرد:  تأکید  سپاه 
شاهدیم  باشد؛  ماشه  روی  همواره 
تهدید  طبل  بر  گاهی  دشمنان  که 
می کوبند؛ باید مهار و سیطره روانی 
تاکتیکی،  تکنیکی،  فنی،  تسلط  و 
به  را  نظام  استراتژیک  و  عملیاتی 
سیطره  این  بدون  کنیم،  ثابت  آنان 

نمی توانیم آزاد و آرام زندگی کنیم.
تأکید  با  همچنین  سالمی  سرلشکر 
ضامن  ما  موشکی  »قدرت  اینکه  بر 
عقب نشینی دشمنان است«، گفت: تا 
به امروز هم این قدرت در صحنه های 
داعش،  با  مبارزه  از  اعم  مختلف 
کشور  غرب  در  ضدانقالب  با  مبارزه 
اسقاط  نیز  و  و در مناطق دوردست 
اراده و انصراف دشمن از تهدید نظام 
و ملت ایران کارکرد و تأثیرات خود را 

به خوبی نشان داده است.
فرمانده کل سپاه در پایان با قدردانی 
فرماندهان،  مجاهدت های  از 
رزمندگان و تالشگران عرصه موشکی 
دستاوردهای  نشاندن  ثمر  به  در 
توسعه  و  اقتدارآفرین  عرصه  این 
اسالمی،  نظام  قدرت  گسترش  و 
خطاب به ملت ایران تأکید کرد: به 
اطمینان  ایران  شریف  و  عزیز  مردم 
ما  است؛  فائقه  ما  قدرت  می دهیم 
از  دفاع  برای  و  پیروزیم  همیشه 
و  منزلت  استقالل،  شرف،  حیثیت، 
نگرانی  هیچ  عزیز  ملت  این  کرامت 
و  پیشمرگ  و  نداریم  کمبودی  و 
آرامش  با  آنها  هستیم.  فدایی شان 

خاطر زندگی کنند.

در  حضور  عدم  واقعی،  معنای  به 
همچنین  شلوغ  مراکز  و  تجمعات 
اداری  های  نشست  برگزاری  عدم 
در  موارد  ترین  اصلی  عنوان  به 

کنترل این بیماری خواهد بود.
های  ارگان  از  تشکر  ضمن  یگانه، 
کرونا  ستاد  در  مرتبط  دولتی 
اذعان داشت: علی رغم کمک ها و 
انتظامی  های  ارگان  های  همراهی 
دست  هم  باز  نظامی  نیروهای  و 
نیروها  این  همه  سوی  به  یاری 
سپاه،  بسیج،  حوزه  در  خصوصا 
دراز  نظامی  و  انتظامی  نیروی 
از  بیش  تا  خواهشمندیم  و  کرده 
و  تجمعات  کنترل  در  را  ما  پیش 
یاری  بیماری  این  برای مهار  تالش 
 ۱۰ تالش  به  اشاره  با  رسانند.وی 
و  درمان  و  بهداشت  کادر  ماهه 
به  خطاب  آن،  از  ناشی  خستگی 
ملتمسانه  افزود:  منطقه  مردم  همه 
به  تا  خواهشمندیم  شما  همه  از 
همراهان  و  اصلی  حامیان  عنوان 
و  بهداشت  مجموعه  همیشگی 
یاری  را  خود  خادمان  درمان، 
مصوبات  کامل  اجرای  با  و  رسانده 
ستاد کرونای شهرستان گامی موثر 
که  خود  سالمتی  حفظ  جهت  در 
و وظیفه شرعی  قلبی  آرزوی  همانا 
پزشکی  علوم  دانشکده  در  ما 

الرستان است، بردارند.

خبر  الر  سنگر  پشت  و  لری  حسن 
به  صنعتی  نواحی  این  در  گفت:  و  داد 
گذاری  سرمایه  مشوق های  متقاضیان، 
مناطق محروم اعطا و فقط ۱۰ درصد از 
انتفاع زمین به صورت نقدی  مبلغ حق 
از متقاضیان دریافت و مابقی در اقساط 

۴۸ ماهه قابل پرداخت است.
سرمایه  قرارداد   ۴۳ تاکنون  افزود:  او 
منعقد  صنعتی  نواحی  این  در  گذاری 
تولیدی  واحد  تعداد ۱۳  این  از  که  شد 
مشغول  نفر   ۱۴۸ اشتغال  با  صنعتی  و 
شرکت  هستند.مدیرعامل  فعالیت  به 
همچنین  فارس  صنعتی  شهرک های 
سازی  فعال  برای  شرکت  این  برنامه  از 
گفت:  و  داد  خبر  بیرم  صنعتی  ناحیه 
مهمترین مشکل این ناحیه صنعتی عدم 
وجود راه دسترسی بود که در جلسه با 
شورای اسالمی شهر بیرم و نیز مذاکرات 

با اداره کل راه و شهرسازی  انجام شده 
راه  اجرایی  عملیات  شد  مقرر  الرستان 
حداکثر  صنعتی  ناحیه  این  دسترسی 
نیز  آن  از  و پس  انجام  آینده  ماه  دو  تا 
این شهرک صنعتی  به  انتقال برق  خط 
اجرایی گردد و این ناحیه صنعتی آماده 

واگذاری به متقاضیان شود.
صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
فارس افزود: مشوق های سرمایه گذاری 
مناطق محروم در ناحیه صنعتی بیرم نیز 

اعمال اخذ خواهد شد.
برنامه  از  جلسه  این  در  همچنین  او 
ناحیه  اندازی  راه  منظور  به  این شرکت 
صنعتی در بخش صحرای باغ خبر داد و 
گفت در این زمینه نیز زمین مشخص و 
از دستگاه های  در حال اخذ استعالمات 
این  اجرایی  مراحل  تا  هستیم  اجرایی 

ناحیه صنعتی نیز انجام شود.

رهبر معظم انقالب : هر کس رئیس جمهور آمریکا بشود، 
بر روی سیاست ما تأثیری ندارد

گرانی های اخیر هیچ توجیهی ندارد

دیدار علما و مسولین شهر خور
 با امام جمعه الرستان

سرلشکر سالمی: قدرت موشکی ما 
ضامن عقب نشینی دشمنان است

 برای دفاع هیچ کمبودی نداریم

مثبت شدن ۶۷ درصد نمونه
 آزمایشات کرونا در الرستان

واگذاری 4۹ هکتار زمین به سرمایه گذاران در شهرک صنعتی الر
در صحرای باغ، شهرک صنعتی احداث می شود

پای ردس امام بيان

منبع: كتاب ثواب االعمال و عقاب االعمال
 شيخ صدوق رحمۀ اهلل عليه

نقل  به  و  الرستان  میالد  گزارش  به 
فنی  آموزشکده  عمومی  روابط  از 
آموزشکده  امسال  ماه  مهر  الرستان:در 
صد  پذیرش  به  موفق  الرستان  فنی 
جدید  ی  دانشجو  نفر  ویک  وچهل 
گردید  خود   کاردانی  رشته  چهار  در 
صد  رشد  گذشته  سال  به  نسبت  که 

درصدی داشته است.
آقای یادگاری فرد ریاست آموزشکده با 
آزمون سراسری  برگزیدگان  به  تبریک 
امسال در دانشگاه فنی و حرفه ای اظهار 
داشتند با توجه به شیوع کرونا ثبت نام 
از دانشجویان به هر دو صورت مجازی 

های  پروتکل  رعایت  با  حضوری  و 
انجام شد.، در حوزه آموزش  بهداشتی 
جهت جلوگیری از شیوع کرونا همچون 
به صورت  ها  کلیه کالس  ترم گذشته 

مجازی برگزار خواهد شد .
ایشان بیان داشتند با توجه به ماموریت 
دانشگاه  که  ای  حرفه  و  فنی  دانشگاه 
انشااهلل  باشد،  می  محور  مهارت 
های  ترم  همچون  بتوانند  دانشجویان 
گذشته و با تکیه بر آموزش ها و مهارت 
بازار  یا  تولید  از  بخشی  در  خود  های 
افزایش  به  و  نمایند  فعالیت  اقتصادی 

تولیدات بومی و داخلی کمک نمایند .

افزایش ورودی دانشجویان 
آموزشکده فنی و حرفه ای الرستان 


