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کوچه ها و معابر محالت شهر الر، 
نام و نشان گرفتند

باحضور مسئوالن ارشد وزارت نیرو، وزارت 
و  مجلس  در  فارس  نمایندگان  صنعت، 
پروژه های  فارس،  استانداری  مسئوالن 
و  بحث  مورد  فارس  جنوب  به  آبرسانی 

بررسی قرار گرفت.
به گزارش میالد الرستان به نقل از خانه 
در  مهر  و  المرد  نماینده  دعوت  با  ملت 
کمیسیون  رئیس  همکاری  با  و  مجلس 
شورای  مجلس  فارس،  استاندار  و  عمران 
اسالمی میزبان مسئوالن عالی رتبه وزارت 
از  دیگر  شماری  و  صنعت  وزارت  نیرو، 
این  در  بود.   استانی  و  ملی  مسئوالن 
و  عمران  کمیسیون  محل  در  که  جلسه 
با حضور خامسی معاون وزیر نیرو، جانباز 
کشور،  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
رئیس  و  صنعت  وزیر  معاون  غریب پور 
و  الرستان  شیراز،  نمایندگان   ، ایمیدرو 
استاندار  معاونین  مجلس،  در  فیروزآباد 
آبفا  و  منطقه ای  آب  شرکت  مدیران  و 
برگزار  ذی ربط  مسئوالن  سایر  و  استان 
دریا  از  آب  انتقال   « مهم  پروژه  دو  شد، 
 « نیز  و   » مهر  و  المرد  شهرستانهای  به 
عالمرودشت،  بخش های  به  آبرسانی 
و  بحث  مورد   » بیرم  و  چاهورز  خیرگو، 

بررسی قرار گرفت.
و  المرد  مردم  نماینده  نشست  این  در 
مهر در مجلس با انتقاد از تعلل در طرح 
به  فارس،  جنوب  به  دریا  از  آب  انتقال 
گفت:  و  کرد  اشاره  پروژه  این  تاریخچه 
اینجانب  نمایندگی  قبلی  انتهای دوره  در 
باالخره تمام مجوزهای الزم اخذ و حتی 
مناقصه پروژه نیز برگزار شد، اما بعد از آن 
چندین سال کار متوقف گشت تا اینکه در 
با حضور ۳ وزیر  پروژه  اسفند ۹۷ کلنگ 
اما  خورد،  زمین  به  فراوان  تبلیغات  با  و 
این  از  سال   ۲ به  نزدیک  گذشت  از  بعد 
نیز  این پروژه  مراسم، حتی هنوز قرارداد 
در هاله ای از ابهام باقی مانده و کار متوقف 

است!

رسانه ای  پروپاگاندای  از  انتقاد  با  موسوی 
این  اهمیت  به  پروژه،  اجرای  عدم  و 
شرب  مصارف  تأمین  در  راهبردی  طرح 
پروژه  این  افزود:  و  کرد  تأکید  صنعت  و 
قرار بوده با ظرفیت ۱۵ میلیون مترمکعب 
در  شرب  مصارف  هم  تا  شود  اجرا  آب 
منبعی  از  را  مهر  و  المرد  شهرستان های 
پروژه های  نیاز  هم  و  کرده  تأمین  پایدار 
ویژه  منطقه  در  بویژه  صنعتی  بزرگ 

اقتصادی المرد را پشتیبانی کند.
بخش  در  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
دیگری از این نشست با اشاره به مشکالت 
خیرگو،  عالمرودشت،  مناطق  جدی 
چاهورز و بیرم که در رسانه ها به »غیزانیه 
خواستار   ، است  شده  مشهور  فارس« 
و  پروژه  این  سریعتر  هرچه  تعیین تکلیف 
تسریع در آبرسانی به این مناطق محروم 

شد.
در  حاضر  اعضای  نشست  این  ادامه  در 
جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند 
دریا  از  آب  انتقال  پروژه  گشت  مقرر  و 
و  شده  دنبال  جدیت  با  مهر  و  المرد  به 
خرید  قرارداد  آبفا  شرکت  و  ایمیدرو 

تضمینی با سرمایه گذار را امضاء کنند.

بخش های  به  آبرسانی  پروژه  در خصوص 
بیرم  و  چاهورز  خیرگو،  عالمرودشت، 
خط  پروژه  اجرای  بجای  شد   مقرر  نیز 
طرحی  که  سلمان  سد  از  آب رسانی  دو  
از  مناطق  این  است،  هزینه بر  و  زمان بر 
محل افزایش ظرفیت خط یک )که اکنون 
موجود است( منشعب شده و برای افزایش 
و  ترمیم  پروژه  نیز  یک  خط  آب  حجم 
 ۲۵ بر  بالغ  اعتباری  با  تجهیزات  تأمین 

میلیارد تومان اجرا گردد 
جهت  الزم  اعتبار  گشت  مقرر  همچنین 
یک  از خط  انشعاب  خط  مطالعات  انجام 
از  و پس  تأمین گردد  یادشده  مناطق  به 
از  مجوز  صدور  جهت  الزم  پیگیری  آن 
و  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 

آغاز عملیات اجرایی پروژه انجام گردد.
نماینده  از  تشکر  الرستان:ضمن  میالد 
و  گراش  خنج،  الرستان،  و  مهر  المرد، 
اوز در پیگیری آب بیرم و غیزانیه فارس، 
به  انتقال آب دریا  امیداوریم در خصوص 
الرستان نیز تمهیداتی اندیشیده شود. آیا 
این  در  ای  برنامه  و  طرح  مردم  نماینده 

خصوص دارد؟!

انتقال آب دریا به المرد باجدیت دنبال می شود
پروانه بهره برداري خاك مارن »بيرم« و غيزانيه فارس ازخط یک سدسلمان آبرسانی می شوند

 آجر گري و سفالي واقع در گراش 
داراي چاه آب صنعتي، برق 3 فاز و گاز 
نزديك جاده اصلي به فروش مي رسد

شماره تماس: 7282 782 0939

بـه فـروش مـي رسـد

قابل توجه امضاءكنندگان
 تأسیس موزه دفاع مقدس

ــه  ــاء قطع ــأت امن ــن هی ــه اي بی ــاه ۱۳۹۵ تفاهم نام در آبان م
ــه امضــا  ایثارگــران الرســتان و جمعــي از مســئولین ادارات ب
ــر ایــن کــه همگــي در تأســیس و تجهیــز  مي رســد مبنــي ب
مــوزه دفــاع مقــدس الرســتان مســاعدت نماینــد. خیریــن در 
همــان ســال یعنــي بــدو نــگارش تفاهــم نامــه، حــدود مبلــغ 
پنجــاه و پنــج میلیــون تومــان پرداخته انــد و شــهرداري هــم 
کمــک کــرده و اداره بــرق  و گاز الرســتان نیــز مســاعدت الزم 
انجــام داده انــد و بــا همیــن وجــه مقــداري از ســاخت و ســاز 
صــورت گرفتــه امــا از ســایر ادارات و ارگان هــا هیــچ خبــري 
ــژه  ــدار وی ــتاندار و فرمان ــت اس ــه معاون نشــده اســت، از جمل

الرســتان،
اداره کل راه و شهرســازي الرســتان، دفتــر امــام جمعــه 
فرهنگــي،  میــراث  اداره  مخابــرات،  شــرکت  الرســتان، 
فرماندهــي ناحیــه مقاومــت بســیج، ریاســت بنیــاد شــهید و 
ــت  ــگ و ارشــاد اســالمي، مدیری ــران، اداره فرهن ــور ایثارگ ام
آبفــا الرســتان، فقــط امضــا کــرده و کاري از پیــش نبرده انــد 
ــگاه شــهدا و  ــي از جای ــوان قدردان ــه عن ــه ســزاوار اســت ب ک
ــار  ــي فرهنــگ شــهید و شــهادت و نگهــداري آث رشــد و تعال
ــد. ــذول دارن ــل مب ــدام عاج ــر و اق ــهدا، گام موث ــي ش فرهنگ

ــت و  ــن اس ــتان که ــه الرس ــه منطق ــراي کلی ــوزه ب ــن م ای
خانواده هــا منتظرنــد کــه بــا تأســیس آن وســایل باقــي 
ــوزه  ــه م ــداري ب ــت نگه ــان جه ــدان شهیدش ــده از فرزن مان

ــد. ــل دهن تحوی
ادارات و  از  در متــن تفاهم نامــه بــراي هریــک  توضیحــاً 
ــد  ــه امی ــده ک ــن گردی ــخص معی ــئولیت مش ــا مس ارگان ه
ــن  ــر ای ــس از نش ــران پ ــه ایثارگ ــاء قطع ــأت امن ــت هی اس
مطلــب، مجــدداً تفاهم نامــه را بــه مســئولین ذیربــط برســانند 

ــند. ــأله باش ــر مس و پیگی

تولیدات گیاهي  بهبود  اداره  مسئول 
آغاز  از  الرستان  کشاورزي  جهاد 
خبر  شهرستان  این  در  جو  کشت 

داد .
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
جهاد  مدیریت  عمومي  روابط  از 
سعیدي  علي   ، الرستان  کشاورزي 
نژاد اظهار کرد: پیش بیني مي شود 
کشت جو در سطح ۲۲ هزار هکتار از 
مزارع این شهرستان در سال زراعي 

جاري انجام شود .
کشت  زیر  سطح  به  اشاره  با  وي 
از  بیش  و  آبي  جو  هکتار   ۲000

های  شهرستان  مردم  نماینده 
در  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان، 
دیدار  در  اسالمی،  شورای  مجلس 
سازمان  رئیس  و  راه  وزیر  معاون  با 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری 
محورهای  به  مربوط  مسائل  کشور، 

مواصالتی را پیگیری کرد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی نماینده مردم؛ در 
نماینده  حسین زاده  حسین  دیدار 
و  راه  وزیر  معاون  حسن نیا  با  مردم 
شهرسازی و رئیس سازمان راهداری 
در  کشور،  جاده ای  نقل  و  حمل  و 
حوزه  مواصالتی  محورهای  خصوص 

انتخابیه پیگیری و تبادل نظر شد.
در  شده  پیگیری  محورهای  اهم  از 
زیر  موارد  به  توان  می  جلسه  این 

اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان 
از  اخطاریه  ای  صدور  با  الرستان، 
متصدیان اماکن ذخیره سازی و انبارها 
خواست مشخصات انبارهای خود را در 

سامانه جامع انبارها ثبت کنند.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
و  معدن  صنعت،  اداره  عمومی  روابط 
تجارت شهرستان الرستان، پیرو اطالع 
الزام  خصوص  در  قبل  های  رسانی 
خدماتی  صنعتی،  صنفی،  واحدهای 
تولیدی  یا  خدماتی  واحدهای  و 
مشخصات  اعالم  و  ثبت  به  کشاورزی 
انبارهای ذخیره سازی خود در سامانه 
نسبت  تاکنون  چنانچه  انبارها،  جامع 

۲0 هزار هکتار جو دیم گفت : خال 
اساسي  مشکالت  از  یکي  بذر  وجود 

شهرستان است .
سعیدي نژاد با عنوان اینکه در سال 
از  تن جو  از ۲۹ هزار  بیش  گذشته 
شهرستان  این  کشاورزي  اراضي 
این  کشت  افزود:  شد،  برداشت 
شده  شروع  آبان  اواخر  از  محصول 
است و تا اواخر آذر ماه سال جاري 
با  جو  برداشت  زمان  و  دارد  ادامه 
نیمه  آن،  رسیدگي  مرحله  به  توجه 
دوم فروردین تا نیمه دوم اردیبهشت 

ماه سال آینده مي باشد.

اشاره کرد:
محور  جهرم-الر-بندرعباس،  محور 
محور  الر-بستک،  محور  الر-المرد، 
الر-بیرم)تل تله بیرم(، محور گراش-

چک چک، محور درز-سایبان، محور 
باغان-کورده،  محور  المرد-خنج، 
آبکنه- محور  باغ،  صحرای  محور 
فداغ- جاده  تعریض  عمادشهر، 

خلیلی، اصالح گردنه محمله و...
محترم  نماینده  از  میالدالرستان: 
و  گفتگوها  ماحصل  شود  می  تقاضا 
های  وعده  یا  و  شده  اخذ  امتیازات 
محترم  رئیس  سوی  از  شده  ارائه 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای کشور را نیز ارائه نمایند. بی شک 
از  خصوص  این  در  رسانی  اطالع 

مطالبات مردم منطقه می باشد.

نداده  انجام  اقدامی  فوق  موضوع  به 
اید، مقتضی است با مراجعه به سایت 
نام  ثبت  به  نسبت   www.nwms.ir
اقدام و جهت تایید با در دست داشتن 
بهره  یا  کسب  )پروانه  مربوطه  مدارک 
برداری، اجاره نامه یا سند مالکیت انبار 
( به اداره صمت الرستان مراجعه کنند.

با توجه به انجام مانور نظارتی انبارها و 
اماکن ذخیره سازی، واحدهای صنفی، 
نسبت  کشاورزی  و  خدماتی  صنعتی، 
به ثبت اطالعات ورود و خروج کاالها 
به  اینصورت،  غیر  در  نموده،  اقدام 
احتکار شده  یا  و  قاچاق  کاالی  منزله 

محسوب می شود.

آغاز كشت جو در 2000 هکتار از 
مزارع الرستان

پیگیری ۱2 محور مواصالتی منطقه
 در دیدار نماینده مردم با معاون وزیر

اخطاریه؛ مشخصات انبارها در سامانه 
جامع انبارها ثبت شود
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جمعه  امام  دفتر  الرستان،  میالد  گزارش  به 
الرستان  مساجد  امور  به  رسیدگی  مسؤل  و 
نحوه  درخصوص   ۴۵ شماره  اطاعیه  صدور  با 
فعالیت مساجد در این شهرستان را تشریح کرد. 

در این اطالعیه آمده است:
محترم  اعضای  متدین،  و  شریف  مردم  خدمت 
هیات های امنای مساجد،ائمه محترم جماعات 

شهرستان الرستان
نحوه  بر  مبنی  مکرر  سواالت  و  ها  تماس  پیرو 
و  کرونایی  قرمز  وضعیت  در  مساجد  فعالیت 

جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
مسابقه  برگزاری  از  الرستان، 
استعدادیابی در قالب فضای مجازی 
این  در  سکو«  تا  »صفر  عنوان  با 
داد.محمدحسن  خبر  شهرستان 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  طیبی 
به  اینکه  بیان  با  الرستان  میالد 
جهت شیوع ویروس کرونا و کاهش 
امکان برگزاری برنامه های حضوری 
شناسایی  راستای  در  همچنین  و 
عنوان  با  برنامه ای  ویژه  استعدادها، 

در  دانایی  نسیم  طرح  سوم  فاز 
فارس  استان  عمومی  کتابخانه های 

رونمایی شد.
فاز  مراسم  در  منوچهری  اهلل  روح 
سوم طرح نسیم دانایی، گفت: از چند 
با  کتابخانه ای  بازدید  در  پیش  سال 
کمبود  با  که  شدیم  مواجه  مسئله ای 
بیان  با  بود.وی  همراه  جدید  منابع 
اینکه طبق برآورد ها نسبت منابع هم 
این  بنابر  افزود:  بود،  پایین  فارس  در 
شد  کارشناسی  و  تشکیل  کارگروهی 
تا کتاب های پرمخاطب را تهیه کنیم؛ 
کردیم  دنبال  مشارکتی  را  ابتدا طرح 
انجام  این کار  با مشارکت خیران  که 
قصد  گفت:  ادامه  در  گیرد.منوچهری 
هزینه  تومان  میلیارد   ۱ که  داشتیم 
کنیم، اما به دلیل سختی تأمین رقم 
انجام  کار  این  انجام  فاز  سه  در  فوق 
گرفت و در فاز اول تأمین کتاب های 
کودک و نوجوان در اولویت قرار گرفت.

فارس  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
حوزه  سه  در  بندی  رده  بار   ۳ افزود: 
فلسفه  و  ادبیات  نوجوان،  و  کودک 
انجام گرفت و لیستی از کتاب ها تهیه 
و در نهایت منابع مالی تأمین شد، بعد 
از این مرحله برای انتخاب کتاب برای 

زودتر شاهد  متدین هرچه  مردم  توسالت شما 
نابودی ویروس منحوس کرونا باشیم.

در  تجسمی  هنرهای  و  نمایشی 
مرحله  افزود:  یابند،  مسابقه حضور 
به زودی،  مسابقه  این  نخست 
می شود  برگزار  مجازی  به صورت 
اساس  بر  شرکت کنندگان  آثار  و 
بررسی  مردمی  رأی  و  داوران  رأی 

می شود.
جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
برنامه  این  اینکه  بیان  با  الرستان 
فارس  استان  در  نخستین بار  برای 
خاطر  می شود،  برگزار  الرستان  و 

برتر  استعداد  هر  برای  کرد:  نشان 
حمایت های  و  ارزشمند  هدایای 
می شود. گرفته  نظر  در  معنوی 

این مسوول با تأکید بر اینکه برای 
ارزیابی استعدادها از داوران حرفه ای 
استفاده  جدید  عصر  تجربه  با  و 
عالقه مندان  داد:  ادامه  خواهد شد، 
می توانند  برنامه  این  در  شرکت  به 
به  اینستاگرام  پیام  رسان  طریق  از 
اطالعات   sefr.ta.sakkoo@ آدرس 

الزم را کنند.

فضای  بستر  بر  کتاب  خوانی  جمع 
درست  افزود:  شد.او  گذاشته  مجازی 
است  تعطیل  کتابخانه ها  که  است 
این  بازخورد  اما  نیست،  حضوری  و 
کتاب ها در فضای مجازی خوب بوده 
است.وی از نهایی شدن طرح محیا در 
یک ماه آینده به صورت مشارکتی خبر 
کتابخانه های  تجهیزات  تأمین  و  داد 
مشارکتی  برنامه های  در  را  عمومی 
عنوان کرد که دنبال می شود.مدیرکل 
تأمین منابع نهاد کتابخانه های عمومی 
به  خطاب  نشست  این  در  هم  کشور 
ویژه ای  اهتمام  اظهار کرد:  کتابداران، 
کتابخانه های  در  کتاب  خرید  برای 

عمومی استان فارس دیده می شود.
اهلل  روح  تالش های  ستودن  با  وی 
منوچهری در اجرایی شدن طرح نسیم 
دانایی، افزود: خرید کتاب از این جهت 

که مصداق بارز باقیات الصالحات است 
نقش و مشارکت خیران را می طلبد.

اولویت دادن  باقر میرعبدالهی، گفت: 
خرید کتاب در کتابخانه های عمومی 
استان فارس باید الگوی دیگر استان ها 
قرار گیرد.روز کتابدار و هفته کتاب و 
کتابخوانی رسالت و وظیفه خطیری را 
گوشزد می کند که وظیفه ما را در همه 
عرصه ها دشوارتر می کند.او ادامه داد: 
کتابخانه های  فعالیت  کرونا  وجود  با 
عمومی به هیچ عنوان کمرنگ نشده 
است و کتابداران در صف اول استقبال 
غیرحضوری  جمعی  برنامه های  از 
و  نوید  پایان  در  هستند.میرعبدالهی، 
اطمینان داد که مدیران ارشاد نهاد و 
دبیرکل نهاد در پی اصالح اساسنامه و 
اصالح وضع معیشت کتابداران هستند 

و در اندیشه مدیران نهاد است.

رساند  می  باطالع  ذیربط،  مسئولین  با  ارتباط 
ستاد  سوی  از  قرمز  وضعیت  اعالم  صورت  در 
کرونا نماز های جماعات تعطیل بوده و برگزار 
نخواهد شد و الزم است هماهنگ با ستاد کرونا 
مرکز  مسؤل  تاکید  و  دستور  گردد.بنابر  اقدام 
از  است  الزم  کشور،  مساجد  امور  به  رسیدگی 
بستن در مساجد جدا خود داری گردد و ضمن 
و  فرج  های  دعای  اذان،  مساجد،  در  بودن  باز 
هفتم صحیفه سجادیه در صورت رضایت مردم 
از مأذنه های مساجد پخش گردد.امید با دعا و 

فضای  قالب  در  سکو«  تا  »صفر 
اظهار  می شود،  برگزار  مجازی 
سوی  از  مهیج  برنامه  این  داشت: 
شهرداری  اجتماعی  فرهنگی  حوزه 
الر، اداره ورزش و جوانان الرستان 
و اداره ورزش و جوانان الرستان به 

اجرا درمی  آید.
عالقه مندان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اجراهای  قالب  در  می توانند 
بخش های  در  گروهی،  یا  فردی 
هنرهای  موسیقی،  ورزشی،  علمی، 

برای  حوزه  این  فعاالن  از  دسته  هر 
امتیازدهی دعوت شد.

او ادامه داد: برای هر کتاب ۳0 امتیار 
کتاب  خرید  سپس  و  گرفته  نظر  در 
انجام و مطابق دسته بندی ارسال شد.

اول  فاز  در  اینکه  اعالم  با  منوچهری 
نسخه  هزار   ۳۶ دانایی  نسیم  طرح 
فارس  به کتابخانه های عمومی  کتاب 
افزوده شد، افزود: در فاز اول توانستیم 
را جذب  خیران  مشارکت  درصد   ۱0
که  خوبی  استقبال  با  توجه  با  کنیم. 
شده بود و نگاه مثبتی که کتابداران و 
اعضا داشتند توانستیم سهم خیرین را 
افزایش دهیم و به ۲0 درصد برسانیم.

به گفته مدیرکل کتابخانه های عمومی 
فارس، در فاز دوم سعی کردیم نقش 
انتخاب کتاب را پررنگ  کتابداران در 
نسخه  هزار   ۱۲ فاز  این  در  و  کنیم 
کارگزاران  سهم  شد.او،  افزوده  کتاب 
ترتیب  به  را  عمومی  کتابخانه های  و 
۲۵ و ۲۶ درصد اعالم کرد و افزود: در 
فاز سوم ۱۷ هزار و ۵00 نسخه کتاب 
به کتابخانه ها افزوده شد.منوچهری از 
طی شدن روندی برای این طرح خبر 
داد و افزود: طی روزهای گذشته پس 
از رسیدن آثار فاز سوم به کتابخانه ها 

نحوه فعالیت مساجد در الرستان چگونه است؟

مسابقه مجازی استعدادیابی »صفر تا سکو«  در الرستان برگزار می شود

رونمایی از فاز سوم نسیم دانایی 

كشف هشت خودرو 
احتکار شده در الرستان

 

توسط  احتکارشده  خودرو  دستگاه  هشت 
پاسداران گمنام امام زمان)عج( سپاه الرستان 

کشف شد.
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
عمومی سپاه ناحیه الرستان ،در راستاي طرح 
مبارزه با اخاللگران اقتصادي، پاسداران گمنام 
فجر  سپاه  اطالعات  )عج(سازمان  زمان  امام 
وجود  از  در شهرستان الرستان  فارس  استان 
این  از محله هاي  انبار احتکار خودرو در یکي 
از اشراف اطالعاتی و  شهرستان مطلع و پس 
هماهنگی قضایی، دربازرسي از آن انبار موفق 
به کشف ۸ دستگاه خودرو شامل ۳ دستگاه 
پژو ۴0۵، ۲ دستگاه پژو پارس و ۳ دستگاه دنا 

پالس که احتکار شده بود شدند.
بنا بر این گزارش ارزش کاالهاي احتکار شده 
برابر نظر کارشناسان، ۲۵ میلیارد ریال برآورد 
با هدف تنظیم  شده است.به همین منظور و 
بازار و برخورد با محتکران، انبار مذکور پلمب 
مراجع  به  قانوني  مراحل  سیر  براي  پرونده  و 

قضائي ارسال شده است
***

کشف موتورسيکلت های 
قاچاق درالرستان

فرمانده انتظامی الرستان از کشف دو دستگاه 
موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۴ میلیارد ریال 

در این شهرستان خبر داد.
شبکه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
اطالع رسانی دنا، سرهنگ داوود امجدی گفت: 
ماموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان از 
خبری مبنی بر نگهداری موتورسیکلت قاچاق 
در یک منزل مطلع و موضوع را در دستور کار 
خود قرار دادند. وی ادامه داد: با هماهنگی مقام 
قضائی، ماموران به محل مورد نظر اعزام و در 
بازرسی از آن مکان، ۲ دستگاه موتورسیکلت 

قاچاق و فاقد مدارک قانونی را کشف کردند.
بیان  با  الرستان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
موتورسیکلت های  ارزش  کارشناسان  اینکه 
برآورد  ریال  میلیارد   ۴ را  مکشوفه  قاچاق 
کرده اند، عنوان داشت: در این رابطه ۲ متهم 
با تشکیل پرونده به مرجع قضائی  دستگیر و 

معرفی شدند.
***

پول های مادر در بازی های 
رایانه ای بر باد رفت

دستگیری  از  فارس  استان  فتا  پلیس  رئیس 
حساب  از  اینترنتی  غیرمجاز  برداشت  عامل 
بانکی شهروند کازرونی خبر داد و گفت: عدم 
بانکی،  حساب های  اطالعات  حفظ  در  دقت 

زمینه ساز جرایم اینترنتی می شود.
مراجعه  با  گفت:  سلیمانی  حشمت  سرهنگ 
خانمی میانسال به پلیس فتا شهرستان کازرون 
مبنی بر برداشت غیرمجاز ۳0 میلیون ریال از 
حساب بانکی اش، موضوع در دستور کار تیمی 

از کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در اقدامات اولیه 
کارشناسان این پلیس مشخص شد که متهم 
این مبالغ را صرف خرید در بازی های رایانه ای 
کرده است. سرهنگ سلیمانی عنوان داشت: در 
فرزند  متهم  شد  مشخص  بیشتر  بررسی های 
موفق  فتا  پلیس  کارشناسان  و  است  شاکی 

شدند وی را شناسایی و آن را دستگیر کنند.
اینکه  بیان  با  فارس  استان  فتا  پلیس  رئیس 
متهم در بازجویی اولیه به جرم خود مبنی بر 
برداشت غیر مجاز ۳0 میلیون ریال از حساب 
بانکی مادرش اقرار کرد، به شهروندان توصیه 
کرد: هنگام انجام هرگونه تراکنش بانکی دقت 
کنند که اطالعات آن ها در اختیار افراد دیگر 
مردم  عموم  از  سلیمانی  نگیرد. سرهنگ  قرار 
خواست تا هشدار های پلیس را جدی گرفته و 
در صورت مواجهه با موارد مشکوک موضوع را 

سریعاً از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس
ارتباطات  )بخش    www.cyberpolice.ir  
تلفن 0۷۱۲۱۸۲۷۸0۵  با شماره  یا   ) مردمی 

گزارش کنند.

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

رئیس  توسط  کتابخواني  مسابقه  برگزیدکان 
قرار  تقدیر  مورد  الرستان  اسالمي  آزاد  دانشگاه 
از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  گرفتند.به 
خبرگزاري آنا، مهدي زارع با حضور در ساختمان 
برگزیدگان  از  واحد  کارکنان  با  دیدار  و  اداری 
شد:  متذکر  و  کرده  تقدیر  کتابخواني   مسابقه 

زارع  کنیم.  فردي خودمان  و  اجتماعي  گفتمان 
خاطرنشان کرد:  تقدیر از برگزیدگان حوزه کتاب 
و کتابخواني، امري نمادین به منظور توجه بیشتر 
جامعه به این مهم است وگرنه این افراد شایسته 
تاکید  با  زارع،  مهدي  هستند.  تقدیرها  بهترین 
بر جایگاه ویژه پژوهش در دانشگاه ازاد اسالمی 
امسال  متعال،  خداوند  یاري  با  گفت:  الرستان 
همانند سال گذشته استقبال بسیار خوبي از این 
واحد بزرگ و معتبر دانشگاهی توسط داوطلبان 
ورود به آموزش عالي شده است که خود نشان 
و  مجرب  استادان  خوب  بسیار  ظرفیت  دهنده 
واحد  این  آموختگان  دانش  موثّر  هاي  موفقیت 
کتاب  مقوله  به  آنها  خاص  توجه  و  دانشگاهي 
پروین   ، است. در مسابقه کتابخواني  پژوهش  و 
درخشنده، لیلي ارغوان، زهرا رزمي، زهرا قبادي 
امتیاز شده  بیشترین  و حمیرا عطاري که حائز 
بودند، با دریافت هدایایی مورد تقدیر واقع شدند.

و  مهم خردمندي  نشانه  کتاب،   به  توجه  قطعا 
امر  این  رود  مي  انتظار  و  است   افراد  عقالنیت 
مهم  در محیط هاي دانشگاهي و پژوهشي با نگاه 

برجسته تري دنبال شود.
داد:  ادامه  اسالمي الرستان  آزاد  دانشگاه  رئیس 
توجه به مقوله کتاب و کتابخواني نباید به عنوان 
امري فانتزي و صرفا سرگرم کننده فرض شود؛ 
بلکه الزم است به عنوان حقیقتي مهم جهت ارتقا 
و تقویت ارزش هاي اجتماعي و فرهنگ عمومي 
تلقی گردد.زارع با اشاره به سخنان رهبر فرزانه 
خواندن  به  اهمیت  در خصوص  اسالمي  انقالب 
کتاب گفت: وقتي که ایشان تاکید مي فرمایند که 
اعضاي خانواده ما همگي و بدون استثنا، خواندن 
کتاب را هر روز و هرشب در برنامه زندگی خود 
دنبال می کنند، نشان دهنده این امر است که ما 
از مکتب والیت،  پیروي   به عنوان مدعیان  نیز 
باید فرهنگ کتابخواني و توجه به کتاب را وارد 

تقدیر از برگزیدكان مسابقه كتابخواني در دانشگاه آزاد اسالمی الرستان

خبر: عادل الجبیر وزیر برکنارشده سعودی که 
در  مشاورت  سمت  برکناری  از  پس  و  اینک 
امور خارجی را عهده دار شده است در بیانی 
نتوان  که  در صورتی  است:  گفته  آمیز  تهدید 
کرد  منع  اتمی  تسلیحات  ساخت  از  را  ایران 
هسته  تسلیحات  به  شدن  مسلح  حق  ریاض 

ای را برای خود محفوظ می دارد.
تحلیل: - مشابه همین کالم را دو سال پیش 
بن سلمان رسما و در گفتگویی تلوزیونی اعالم 
کره بود که ما دنبال سالح هسته ای نیستیم اما 
اگر ایران چنین کند ما نیز از آن ابایی نداریم. 
اما کالم الجبیر انهم درشرایط ناکامی ترامپ در 
در  که  است  جهانی  تهدید  ای  گونه  انتخابات 
ضمن خود حکایت از آن دارد که سعودی در 
راه ساخت سالح هسته ای گام هایی قابل تامل 
برداشته است. در خالل سال های گذشته هم 
نمایندگان مجلس طی گزارشی ترامپ را متهم 
کردند که فن آوری هایی حساس را در اختیار 
آمریکایی  رسانه های  هم  و  گذاشته  سعودی ها 
برای تولید کیک زرد  از مناطقی در عربستان 

خبر داده بودند.
از  آمریکا  خروج  این  از  پیش  که  سعودی   -
برجام را ستایش میکرد و آن را اولین مرحله 
از مراحلی می دانست که به رویارویی ایران و 
آمریکا منجر خواهد شد حاال و با آمدن بایدن 
باد  بر  و   ۱+۵ ای  هسته  توافق  احیای  نگران 

چند  هزینه های  صرف  و  تالش ها  همه  رفتن 
است.  شده  خصوص  این  در  کشورش  ساله 
گذشته  هفته  جلسه  بر  مبنی  اخباری  انتشار 
ای  هسته  تاسیسات  به  حمله  برای  ترامپ 
تکرار  و  الجبیر  امدن  میدان  به  در  نیز  ایران 
ادعای ۲ سال پیش بن سلمان بر ارتباط با این 
موضوع نیست. بنظر مقامات سعودی منتهای 
سعی خود را در دو ماه پیش رو بکار خواهند 
ترامپ  حکومت  روزهای  آخرین  در  تا  بست 
نیابتی  محمله  آمریکا  و  ایران  درگیری  پروژه 

آمریکا به ایران را عملیاتی کنند.
- بنظر میرسد سعودی بن سلمان در دستیابی 
در  و  است  مصمم  بسیار  ای  هسته  سالح  به 
شرایط کنونی بهانه این امر را تهدیدات ایران 

معرفی میکند. 
بن  انگیزه  ترین  مهم  که  است  آن  واقعیت 
نسبت  اوال  که  است  ان  مساله  این  از  سلمان 
به پیشگامی »امارات ذره ای«والبته رقیب در 
افتادگیش  نماند،عقب  عقب  ای  هسته  امور 
با  روابط  سازی  عادی  به  دادن  دررضایت 
سلمان  بن  ،حکومت  کند  جبران  را  اسرائیل 
وپادشاهی او بعد از ملک سلمان را در ارعاب 
بخشد  تحقق  وخارجی  داخلی  مخالفان 
را  اسالم  جهان  بر  خود  رهبری  امر  وبالخره 
ای  هسته  جنس  از  قدرتی  تحیمیل  درسایه 

مسجل وقطعی کند

وقتی سعودی،
 با سالح هسته ای جهان را تهدید می  کند

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
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول/ موضوع  رأي شماره ۱۳۹۹۶0۳۱۱0۱۱000۹۸۴ مورخه ۹۹/0۷/0۶ هیأت  برابر 
تصرفات  الرستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسین کیانپور فرزند ابوالحسن بشماره شناسنامه ۳۱۸ صادره از الرستان  در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳۱0 متر مربع تحت پالک ۸ فرعي از ۴۵۲۹ اصلي مفروز  و مجزا شده 
از پالک ۴۵۲۹  اصلي  قطعه ۲ واقع در بخش ۱۸ فارس الر 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 مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/0۸/۱۵                             تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/0۹/0۱

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

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

فاقد سند رسمي
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول/ موضوع  برابر رأي شماره ۱۳۹۸۶0۳۱۱0۱۱00۱۴۳۲ مورخه ۹۸/۱۱/۲0 هیأت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي حجت اله منظري فرزند منوچهر بشماره شناسنامه ۲۵00 صادره از الر  در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۲۷۸/۸۶ متر مربع تحت پالک ۳ فرعي از ۴۵۲۸ اصلي مفروز  و مجزا شده از پالک 
۴۵۲۸  اصلي  قطعه ۲ واقع در بخش ۱۸ فارس الرستان خریداري از ورثه ارغوان و شرکا  محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/0۹/0۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/0۹/۱۶

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان               م/الف/۵۸۹

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
مورخه   ۱۳۹۹۶0۳۱۱0۱۱000۹۶۵ شماره  رأي  برابر 
۹۹/0۶/۳0 هیأت اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف 
سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
الرستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم 
بي بي شاه عسکري زاده اوزي فرزند غالمرضا   بشماره 
در ششدانگ  بندرعباس  از  صادره  شناسنامه ۶۷۸ 
یک باب خانه به مساحت ۳0۱/۱۲ متر مربع تحت 
پالک ۳۲ فرعي از ۹۸۶۲ اصلي مفروز  و مجزا شده 
در  واقع   ۴ قطعه  اصلي     ۹۸۶۲ شماره  پالک  از 
بخش ۱۸ فارس اوز خریداري از آقاي محمدشریف 
حق شناس 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 
باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند 
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 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/0۹/0۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/0۹/۱۶

 شمسعلي اسکندري -رئیس ثبت اسناد و امالک 
الرستان 

م/الف/۵۶۶

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 راي شماره ۱۳۹۸۶0۳۱۱۲۳۵000۹۲۹- ۹۸/۱۲/۱۹ 
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه 
فرزند  خواجه پور  حلیمه  خانم  متقاضي  بالمعارض 
محمد  بشماره ملي ۶۵۶۹۸۶0۷۹۸ صادره از گراش 
 ۲۳۲/۸0 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در 
مترمربع پالک فرعي ۱۲۸۵۹ از اصلي۱0۸۲۷ مفروز 
و مجزي شده از پالک ۱۹۲۱ فرعي از۱0۸۲۷ اصلي 
گراش  شهرستان  ۱۸فارس  ۵بخش  درقطعه  واقع 
پژمان  از مالک رسمي عبداله  خریداري مع الواسطه 
به  است.لذا  گردیده  محرز  فوالدي  حسین  ورثه  و 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو 
تاریخ تسلیم  از  ماه  از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 
مالکیت  سند  مقررات  اعتراض طبق  وصول  عدم  و 
صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/0۹/0۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/0۹/۱۶

اسناد  ثبت  اداره  رئیس   - درازي  رحیمي  هدایت اله 
وامالک گراش         م/الف/۵۳۸

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 راي شماره ۱۳۹۸۶0۳۱۱۲۳۵000۹۳۲- ۹۸/۱۲/۱۹ 
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي خانم حکیمه خورشیدي  فرزند 
گراش  از  صادره   ۶۵۶۹۸۳۸۸۱۴ ملي  بشماره  مال  
 ۲0۶/۲0 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در 
مترمربع پالک فرعي ۱۲۸۵۸ از اصلي۱0۸۲۷ مفروز 
و مجزي شده از پالک ۱۹۲۱ فرعي از۱0۸۲۷ اصلي 
گراش  شهرستان  ۱۸فارس  ۵بخش  درقطعه  واقع 
از مالک رسمي عبداله پژمان  خریداري مع الواسطه 
به  است.لذا  گردیده  محرز  فوالدي  حسین  ورثه  و 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو 
تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 
مالکیت  مقررات سند  اعتراض طبق  وصول  عدم  و 
صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/0۹/0۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/0۹/۱۶

اسناد  ثبت  اداره  رئیس   - درازي  رحیمي  هدایت اله 
وامالک گراش               م/الف/۵۳۹

از  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
مجلس  نظارت  اعمال  نحوه  طرح  وصول  اعالم 
شورای اسالمی بر مصوبات شوراهای عالی کشور 
و طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به 

۴ استان خبر داد.
خبرنگار  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
پارلمانی ایرنا، »سیدمحسن دهنوی« در جلسه 
علنی مجلس از اعالم وصول طرح اصالح موادی 
از قانون معادن کشور، طرح قانون نحوه اعمال 
مصوبات  بر  اسالمی  شورای  مجلس  نظارت 
شوراهای عالی کشور و طرح الحاق دو تبصره به 
قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 
ادامه  در  مجلس،  رئیسه  هیات  عضو  داد.  خبر 
و  نظام صنفی کشور  قانون  اصالح  افزود: طرح 
طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به ۴ 

استان نیز به صورت عادی اعالم وصول شد.
نیز  الیحه  یک  استرداد  اعالم  درباره  دهنوی، 

هزینه  پرداخت  نحوه  الیحه  کرد:  خاطرنشان 
امکان  دلیل  به  اجرایی  دستگاه های  دادرسی 
وصول  جهت  موجود  قانونی  احکام  از  استفاده 
ماده  یک  بند  استناد  به  و  مدنظر  اهداف  به 
۱۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، 

استرداد می شود.

اعالم وصول طرح تفکيک
 استان سيستان و بلوچستان به چهار استان 
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دفاع مقدس از آن تجربه هایی بود که 
از پیر و  به درد همه مردم کشورمان 
ای  تجربه  خورد.  مرد  و  زن  و  جوان 
فرماندهان  از  بسیاری  شد  باعث  که 
اما  از دست بدهیم؛  و جوانان خود را 
خاک ندهیم، فرماندهانی مثل همت ها 

و باکری ها و زین الدین ها و خرازی ها.
دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز 
شهید  سردار  که  می نویسد  مقدس 
در   ۱۳۳۸ سال  در  زین الدین  مهدی 
دنیا  به  تهران  در  مذهبی  خانواده ای 
قرآن  با  کودکی  دوران  همان  از  آمد. 
اهل بیت  و  قرآن  با  انس  شد.  مأنوس 
دوران  همان  از  شد  موجب  )ع( 
عجیبی  کینه  جوانی  و  نوجوانی 
نسبت به رژیم طاغوتی پیدا کند. وی 
اوقات فراغت خود را به کار در مغازه 
کتاب فروشی پدر که خود از مبارزین 
انقالبی بود می گذراند. زمانی که حزب 
عضوگیری  به  شروع  شاه  رستاخیز 
به  زین الدین  شهید  کرد،  اجباری 
عضویت این حزب درنیامد و با توجه 
اخراج  دبیرستان  از  را  او  سوابقش  به 
تحصیل،  ادامه  برای  به  ناچار  کردند. 
طبیعی  به  ریاضی  از  رشته  تغییر  با 
شد.  دیپلم  اخذ  به  موفق  )تجربی(، 
شرکت   ۱۳۵۶ سال  کنکور  در  وی 
کرد و توانست رتبه چهارم را در بین 
»شیراز«  دانشگاه  پذیرفته شدگان 
با  امر مصادف  این  اما  آورد.  به دست 
امام  از  به جرم حمایت  تبعید پدرش 
خمینی )ره( از خرم آباد به سقز شد و 
موجب انصراف وی از ادامه تحصیل و 
وارد شدن جدی تر در حوزه مبارزه با 
بود  رژیم شاهنشاهی شد. وی معتقد 
»مغازه پدرم سنگر است و رژیم پهلوی 
با تبعید پدرم می خواهد سنگر محکم 
او خالی بماند، ولی من نمی گذارم این 

سنگر مبارزه خالی بماند«
با اوج گیری مبارزات مردمی علیه رژیم 
شهید  انقالب،  شکل گیری  و  پهلوی 
در  خود  خانواده  همراه  به  زین الدین 
آبان ماه ۵۷ به قم آمد. پس از مدتی 
به عضویت سپاه در آمد و مسئول واحد 
به عنوان  سپس  شد.  قم  سپاه  اطالعات 
به  دزفول  عمليات  و  اطالعات  مسئول 
مسئول  بعدازآن  و  پرداخت  نقش  ایفای 
سوسنگرد  محور های  عمليات  اطالعات 

باید  گفت:  فارس،  استان  فجر  سپاه  فرمانده 
و  شود  استفاده  مداحان  ظرفیت  تمامي  از 
و  آموزش  و  شود  ویژه  توجه  استعدادیابي  به 
ویژه  صورت  به  باید  نیز  مداحان  توانمندسازي 

مدنظر این سازمان قرار گیرد.
از خبرگزاري  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
فارس،  استان  فجر  سپاه  از  نقل  به  تسنیم،  
معارفه  و  تودیع  مراسم  در  بوعلي  یداله  سردار 
اظهار  فارس  مداحان  بسیج  سازمان  مسئول 
تبلیغ  اسالمي  تبلیغات  سازمان  وظیفه  داشت: 
کار  نیز  علمیه  حوزههاي  و  است  اسالم  دین 

تربیتي و آموزش را انجام میدهند.
مقوله  بر  تاکید  با  فارس  فجر  سپاه  فرمانده 
همافزایي در انجام کارها به موضوع اموري مانند 
مداحان  بسیج  کرد:  بیان  و  اشاره  دیني  تبلیغ 

قصد رقابت، تقابل و موازیکاري ندارد.
بوعلي خاطرنشان کرد: همه هنر سپاه و بسیج در 
اقشار این است که بتواند با حضور در همه جامعه، 

ظرفیت ملي را در صورت نیاز همافزایي کند.
وي با اشاره به انتظارات سپاه از بسیج مداحان 
را داریم که  توقع  این  گفت: در بسیج مداحان 
در راستاي اهداف خود، همافزا باشد که ظرفیت 
بسیج را به کمک بیاورد تا به سمت رشد حرکت 

از آنجا که تاکسیها به دلیل تردد باالي مسافران 
به عنوان یکي از کانونهاي شیوع بیماري کرونا 
براي  بهداشتي  نکات  رعایت  محسوب میشوند، 
رانندگان تاکسي امري ضروري محسوب میشود.

وسایل  و  ماسک  از  استفاده  مکرر  توصیه 
حفاظتي که این روزها بارها و بارها در طول روز 
شاهد تاکید بر آن از سوي مسووالن و پزشکان 
هستیم، براي رانندگان تاکسي به لحاظ نوع کار 

آنها ضرورتي دوچندان مي یابد. 
تماس  پر  سطوح  و  ها  دست  مکرر  ضدعفوني 
حد  تا  نقد  پول  از  نکردن  استفاده  تاکسي،  در 
پالستیکي  هاي  کننده  جدا  از  استفاده  امکان، 
براي جدا کردن فضاي بین راننده و مسافران، 
اجباري کردن استفاده از ماسک توسط مسافران 
و راننده ها و سوار کردن فقط دو نفر در صندلي 
عقب تاکسي از مواردي است که براي پیشگیري 

از ابتال به کووید۱۹ توصیه مي شود.
جمله  از  شهري  عمومي  نقل  و  حمل  ناوگان 
به  مسافران  باالي  تردد  دلیل  به  ها  تاکسي 
بیماري کووید-  از کانونهاي شیوع  عنوان یکي 

خانواده،  پایه های  از  یکی  عنوان  به  مادران 
سرنوشت  در  کننده ای  تعیین  نقش  همواره 
نیز  کرونا  دوران  در  اکنون  داشته اند.  خانواده 
مادرانی  می شود؛  دیده  وضوح  به  نقش  این 
و  فرزندان  از  مراقبت  با  می کنند  تالش  که 
همسران خود چارچوب خانواده را حفظ کرده 

و سالمت آنها را تضمین کنند.
ویژه  به  بهداشتی  پروتکل های  آموزش  از 
و  غذا  تامین  تا  خانواده  کوچکتر  اعضای  به 
به کرونا  ابتال  از  موادغذایی موثر در پیشگیری 
روزها  این  که  است  اقداماتی  از  بخشی  گرفته 
امور معمول روزانه خود  انجام  بر  مادران عالوه 

برعهده گرفته اند. 
کمک به حفظ آرامش خانواده و تعادل روحی 
روانی آنها در دوران سخت خانه نشینی با برنامه 
ریزی برای انجام کارهای سرگرم کننده و مفرح، 
در حالی که خود نیز نیاز به مراقبت و همراهی 
بیشتر خانواده دارند، در عین از خود گذشتگی 
همیشگی از دیگر اموری است که مادران به آن 

اهتمام ویژه دارند. 
نقش  به  دیگری  از  پس  یکی  که  هایی  نقش 
شده  افزوده  کرونایی  روزهای  این  در  مادران 
است؛ آنها اکنون معلم فرزندان خود در مدرسه 
خانگی شده و نقش معلمی ایفا می کنند،  آنها 
روانی  روحی  های  دهنده  تسکین  و  مشاوران 
و  جنب  به  که  شده  فرزندانی  ویژه  به  خانواده 
جوش و بازیگوشی معروف بوده و اکنون محکوم 
به سکون شده اند، آنها مشاوران تغذیه ای شده 
و بیش از پیش به تغذیه سالم عزیزان خود توجه 

می کنند. 
ابتال  از  تغذیه سالم نقش مهمی در پیشگیری 
به بیماری های مختلف به ویژه کرونا دارد که 
خانواده  اصلی  ارکان  از  یکی  عنوان  به  مادران 
از  این مهم،  تامین  بر  نظارت الزم  با  می توانند 
ابتالی اعضای خانواده به این بیماری جلوگیری 
کنند.به گفته محققان ۸0 درصد افرادی که به 
کرونا مبتال می شوند، کمبود ویتامین دی دارند 
و در بدن ما ایرانی ها به خصوص بانوان کمبود 
شدید ویتامین دی مالحظه می شود؛ بنابراین 
نیاز است ویتامین دی و زینک مورد نیاز بدن 
تامین شود. سبزیجات تازه و میوه ها کمک می 
کنند که بدن در برابر بیماری ها مقاومت داشته 
با ویروس ها مقابله کند. در مقابل آن  باشد و 
مواد غذایی چرب و کم تحرکی بدن را ضعیف 
و  ویروس  با  خوبی  به  تواند  نمی  و  کند  می 

بیماری ها مبارزه کند.
بیماران  از  مراقبتی  اقدامات  مهم ترین  از  یکی 
بر  است.  تغذیه ای  حمایت  کووید۱۹،  به  مبتال 
همین اساس برای هر کدام از این بیماران یکی 
از گروه های رژیم غذایی توصیه می شود و سپس 
تغییر وضعیت آن ها تحت نظر گرفته می شود. به 
عنوان مثال برای بیمارانی با سوءتغذیه متوسط، 
رژیم غذایی با پروتئین و انرژی باال تجویز شده و 

مکمل های تغذیه ای داده می شود.
در یکی از تحقیقاتی که در مورد ارتباط سوءتغذیه 
و بیماری کووید۱۹ انجام گرفته، مشخص شده 
به  ورود  هنگام  شده  بستری  بیماران  که  است 
بیمارستان دچار سوءتغذیه بوده اند که بر افزایش 
نرخ فوت و هزینه های درمان تاثیر مستقیم دارد.

ارتباط  مورد  در  اخیر  های  بررسی  همچنین 
سوءتغذیه و شاخص های دیگر مرتبط با بیماری 

باوجود  و  جوانی  اوج  در  او  شد. 
جنگ،  و  مدیریت  عرصه  در  کم  تجربه 
مختلف  عمليات های  در  درخشش  با 
همچون؛ محرم، والفجر مقدماتی، والفجر 
3، والفجر 4 و به ویژه خيبر، تبدیل به یکی 
سال های  فرماندهان  شاخص ترین  از 

ابتدایی جنگ شد.
دشمن  هنگامی که  خیبر  عملیات  در 
انواع جنگ افزار ها  با  و  از هوا و زمین 
و  یک میلیون  پرتاب  و  هواپیما ها  و 
خمپاره  و  توپ  گلوله  هزار  دویست 
جزایر مجنون ر ا آماج حمالت خویش 
قرار داده بودند، او و یگان تحت امرش 

مردانه و تا آخرین نفس جنگیدند.
نقل  شهید«  »همرزم  بلوکی  عباس 
برای  والفجر ۴  می کند: شب عملیات 
فکر می کردیم  ما  و  ما سخنرانی کرد 
عقب  به  می خواهد  عملیات  روز 
برگردد، ولی دیدیم روز عملیات جلوتر 
از همه حرکت می کند. ما به ارتفاعات 
رگبار  دیدیم  و  رسیدیم  کله قندی 
معاون  می زنند.  مهدی  آقا  سمت  به 
گردان وی را به اسمش قسم داد که 
اگر برنگردی و عقب نروی، همین االن 
با  را  او  را ول می کنم، می روم.  جبهه 
یک نفربر به عقب برگرداندیم. دوباره 
به  دیگر  محور  یک  از  که  رسید  خبر 

خط زده است.
شهيد در عمليات رمضان به سرپرستی تيپ 
1۷ علی بن ابيطالب )ع( قم و سرانجام به 

فرماندهی این لشکر منصوب شد.
عملی  بعد  در  زین الدین  شهید 
فرمان،  مطیع  نظری  بعد  همچون 
بودند.  خویش  عصر  امام  و  فقیه  ولی 
دقت  با  می کند:  نقل  آهنگران  صادق 
را  )ره(  امام  سخنرانی های  و  پیام ها 
سخنان  می کرد  سعی  می داد.  گوش 

کند چرا که همه سپاه پشتیبان این قشر هستند 
و باید ظرفیتها شناسایي شود.

بر  تاکید  با  فارس،  استان  فجر  سپاه  فرمانده 
حفظ حرمت عزیزان پیشکسوت در این عرصه 
بیان کرد: باید از تمامي ظرفیت مداحان استفاده 
شود و به استعدادیابي توجه ویژه شود و آموزش 
و توانمندسازي مداحان نیز باید به صورت ویژه 

مدنظر این سازمان قرار گیرد.
بوعلي، در ادامه ایجاد بستر براي انجام فعالیتها 

۱۹ محسوب میشود و رعایت نکردن پروتکلهاي 
و  مسافران  بیشتر  ابتالي  به  میتواند  بهداشتي 
رانندگان تاکسي و در نهایت سایر شهروندان به 

این بیماري بینجامد.
در چنین شرایطي رعایت اصول ایمني مي تواند 
رانندگان وسایل نقلیه عمومي را در برابر خطر 
ابتال به ویروس کرونا حفظ کند. سوالي که در 
این رابطه مطرح مي شود این است که رانندگان 
تاکسي چه اقداماتي انجام دهند تا به کووید-۱۹ 

مبتال نشوند؟
بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشکي تهران، 
توسط  ماسک  از  استفاده  موجود،  طبق شواهد 
از  براي جلوگیري  مسافران و رانندگان تاکسي 
شیوع ویروس اهمیت بسیاري دارد و با توجه به 
اینکه مشخص شده است نسبتي از افراد آلوده 
به ویروس فاقد عالمت هستند، استفاده فراگیر 

از ماسک امري ضروري است.
به  مربوط  هاي  سازمان  کشورها،  از  برخي  در 
اسپري  دست،  کننده  ضدعفوني  تاکسیراني، 
ضد عفوني سطوح و ماسک در اختیار رانندگان 

امام را مالک عمل خودش قرار دهد. 
می گفت »ما چشم و گوشمان به رهبر 
از آن کانون و مرکز  ببینیم  است که 
فرماندهی چه دستوری می رسد. یک 
جان که سهل است، ای کاش صد جان 
داشتیم و در راه امام فدا می کردیم.« 
خیبر  عملیات  در  می دهد  ادامه  وی 
از  سپاه،  کل  فرمانده  رضایی،  آقای 
پشت بی سیم به مهدی گفت که امام 
فرمودند جزایر مجنون حفظ شود. او 
باوجود سختی ها و مشکالت بسیار، از 
این فرمان اطاعت کرد. با همه توانش 
عقب  به  را  دشمن  و  کرد  ایستادگی 
شهید،  پدر  عبدالرزاق  حاجی  راند. 
که  جنگ  چندساله  در  می کند:  نقل 
داشتم،  برخورد  زین الدین  با شهيد  بنده 
کند.  طرد  را  نيرویی  ندیدم  هيچ گاه 
جاذبه عجيبی داشت و در ساختن افراد، 
استعدادی خارق العاده. اگر دید شخصی 
مدیریت  لحاظ  از  خودش  مسئوليت  در 
از  را  او  نمی کرد،  طردش  است،  ضعيف 
آن مسئوليت برمی داشت، می آورد پيش 
جا  هر  آن وقت  فرماندهی.  در  خودش 
می رفت، او راهم با خودش می برد و به 
این شکل روحيه مسئوليت پذیری و حسن 
و  می آموخت  او  به  عماًل  را  انجام وظيفه 
استفاده  دیگر  در جای  او  از  دوباره  بعد 

می کرد.
در زمینه تربیت کادر های پرتوان برای 
مسئولیت های مختلف لشکر به گونه ای 
برنامه ریزی کرده بود که در واحد های 
مختلف، حداقل سه نفر در رأس امور و 
در جریان کار ها باشند. می گفت »من 
از لشکر راحت است. اگر چند  خیالم 
که  مطمئنم  نباشم  لشکر  در  ماهم 
هیچ مسئله ای به وجود نخواهد آمد.« 
به گونه ای زمینه های تربیت اخالقی و 
فراهم کرده  را  نیرو های خود  مذهبی 

را بسیار مهم خواند و تصریح کرد: بسیج مداحان 
ارتقا قرار بگیرد، هر مداحي در  باید محور این 
هر مکاني هدف بسیج مداحان است و اصال نباید 
تمام ظرفیتها را به یک مکان خاص ختم کرد 

و باید از ظرفیتها به نحو مطلوب استفاده کرد.
از  را  ابتکار  و  ابداع  فارس،  فجر  سپاه  فرمانده 
بسیج  سازمان  در  توجه  قابل  موارد  مهمترین 
مداحان عنوان و بیان کرد: در اثر زمان، سبکها 
و سالیق تغییر میکند و باید بسیج مداحان به 

و ضدعفوني  گندزدایي  دهند.  مي  قرار  تاکسي 
همچنین  و  روزانه  به صورت  ها  تاکسي  کردن 
پروتکل  رعایت  لزوم  بر  تاکید  و  ماسک  توزیع 
سازمان  این  از خدمات  بخشي  بهداشتي،  هاي 
وجود  خدماتي  چنین  که  در صورتي  است.  ها 
شخصي  صورت  به  رانندگان  باشد،  نداشته 

وسائل حفاظتي را تهیه مي کنند.
عالوه بر رانندگان تاکسي ها، خود مسافران نیز 
باید فاصله گذاري اجتماعي و نکات بهداشتي را 
رعایت کنند تا مانع از شیوع ویروس کرونا شوند.

هاي  پوشش  از  استفاده  راستا،  همین  در 
پالستیکي مخصوص مي تواند فضاي بین راننده 
جداکننده  این  کند.  جدا  هم  از  را  مسافران  و 
یا  راننده  اگر  شود  مي  باعث  پالستیکي  هاي 
تنفسي  و سرفه کنند، قطرات  مسافران عطسه 
به سمت سایرین منتشر نشود و بیشتر از همه 

مي تواند رانندگان را محفوظ نگه دارد.
همچنین، مناسب است از سوار شدن کساني که 
ماسک نزده اند و یا دستورالعمل هاي بهداشتي 

را رعایت نمي کنند، جلوگیري شود.

و  پاسدار  نیرو های  درصد  که ۷0  بود 
وی،  فرماندهی  تحت  لشکر  بسیجی 
نماز  )ع(،  ابیطالب  بن  لشکر ۱۷ علی 

شب می خواندند.
آبان   2۷ در  رشيد  پاسدار  این  سرانجام 
ماه سال 1363 درحالی که 25 سال بيشتر 
برادرش  همراه  هنگامی  که  نداشت، 
در  جلسه ای  در  شرکت  برای  مجيد 
بانه- جاده  در  تردد  حال  در  پيرانشهر 

ضدانقالب  کمين  به  بودند،  پيرانشهر 
خورده و به شهادت می رسند.

حاج  همرزمان  و  دوستان  از  یکی   
 ۲۷ که  گوید  می  باره  در  مهدی 
محراب  اصغر  علی  و  من  آبان ۱۳۶۳ 
همراه  به   - ایافت  مجید  هم  شاید   -
محمود کاوه برای شرکت در جلسه ای 
عملیات  آخر  هماهنگی های  پیرامون 
ظهر  اذان  موقع  رفتیم.  باختران  به 
رسیدیم. بعد از نماز، جلسه آغاز شد. 
مصطفی ایزدی فرمانده قرارگاه نجف، 
برادرش مجید و  الدین و  مهدی زین 
تعدادی از مسئولین قرارگاه در جلسه 
حاضر بودند. در آن جلسه، کاوه و زین 
این  دادند.  شناسایی  گزارش  الدین 

جلسه حوالی عصر به پایان رسید.
از جلسه که بیرون آمدیم، پای ماشین 
ها، کاوه به زین الدین گفت: »برنامه ی 
الدین گفت: »ما  شما چیست؟« زین 
از جادهی بانه به سردشت می رویم.« 
کاوه گفت: »االن وقت خوبی نیست. ما 
می خواهیم برویم سپاه کامیاران، شب 
بیایید.  با ما  آن جا بخوابیم، شما هم 
می رویم.«  کامیاران  از  هم  با  صبح 
تا  »نه،  گفت:  و  نپذیرفت  الدین  زین 
به  هم  هرجا  می رویم،  نشده  غروب 
شب خوردیم، در یک پایگاه می مانیم، 
برادرش  همراه  او  می رویم.«  صبح 

مجید، با استیشن فرماندهی راه افتاد، 
رفتیم. شب  کامیاران  سپاه  به  هم  ما 
حدود ساعت یازده، از قرارگاه تلگرافی 
بانه -  در جاده  این که  بر  مبنی  آمد 
سردشت، دستگاه استیشن فرماندهی 
کمین خورده است. به محض این که 
کاوه نامه را دید، گفت: »بچه ها! زین 
الدین را زدند!«بعد از شهادت مهدی؛ 
آن  در  که  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
زمان رئیس جمهور بودند پیامی صادر 
شهادت  که  مضمون  این  با  کردند 
زین الدین  مهدی  اسالم  سردار شجاع 
یکایک  به  را  مجید  فداکارش  برادر  و 
به  و  قم  لشکر ۱۷  فرماندهان  و  افراد 
همه فرماندهان سپاه تبریک و تسلیت 
می گویم. بی شک این خون های پاک، 
همگان را در پیگیری هدف های بزرگ 
پرتوان  بازوی  و  مصمم تر  اسالمی، 
می سازد.  نیرومندتر  را  رزمندگان 
سردار شهید این لشکر، شهید مهدی 
از  به حق می توان گفت  که  زین الدین 
ستارگان درخشان بود، با فقدان خود 

ما را داغدار کرد.
شهيد زین الدین در بخشی از وصيت نامه 
خود می نویسد که در زمان غيبت کبری 
کسی  و  می شود  گفته  منتظر  کسی  به 
باشد،  منتظر  که  کند  زندگی  می تواند 
زمان  امام  ظهور  منتظر  شهادت،  منتظر 
اراده  ما همت،  از  امروز  )عج(، خداوند 
هيچ کس  می خواهد.  شهادت طلبی  و 
کند،  اسالم  از  پاسداری  نمی تواند 
اباعبداهلل  به  یقين  و  ایمان  درحالی که 
امروز  اگر  و  باشد؛  نداشته  )ع(  الحسين 
مشيت  اگر  و  هستيم  انقالبمان  پاسدار  ما 
بر این قرارگرفته که به دست شما  الهی 
رزمندگان و ملت ایران، اسالم در جهان 
امام  حضرت  ظهور  زمينه  و  شود  پياده 
زمان )عج( فراهم گردد، به واسطه عشق، 

عالقه و محبت به امام حسين )ع( است.

این نکته توجه داشته باشد.
در  وحدت  حفظ  بر  تاکید  با  پایان  در  بوعلي، 
همتپور  روحاهلل  زحمات  از  مسلح،  نیروهاي 
فارس  مداحان  بسیج  سازمان  سابق  مسئول 
قدرداني و محمدعلي رضایي را به عنوان مسئول 
جدید این سازمان معرفي و ابراز امیدواري کرد: 
با برنامهریزي، تالش و همافزایي  شاهد رشد و 
پیشرفت مداحي در کل استان فارس باشیم و 
آنچه نظر رهبر معظم  انقالب اسالمي )مدظله 

العالي( است در این استان محقق شود.
مداحان  کانون  سابق  مسئول  همتپور  روحاهلل 
صورت  فعالیتهاي  تشریح  در  نیز  فارس  استان 
گرفته در این سازمان اظهار داشت: جذب افراد 
اسالمي  انقالب  تراز  مداحان  تقویت  جهت  در 
صورت  به  مختلف  نماهنگهاي  تولید  و  بوده 
پویش  ماسک،  هزار   ۳۸۵ تولید  همخواني، 
تهیه  اطعام،  بهداشتي،  بستههاي  رایگان،  نان 
هیئات  توسط  اجارهبها  بخشش  و  جهیزیه 
مذهبي، حمایت درماني در چندین نوبت، ثبت 
 ۳0 با  همافزایي  و  تعامل  جهادي،   گروه   ۲۹
اندیشهورز  برگزاري هیئت  و  برونسازماني  اداره 
فعالیتهاي صورت گرفته  از  نمونههایي  مداحان 

در سالیان اخیر است.

از  از موارد پیشنهادي، سوار نکردن بیش  یکي 
دو مسافر در صندلي عقب خودرو است که مي 
تواند در پیشگیري از شیوع کرونا موثر باشد. به 
باید  ها  تاکسي  رانندگان  که  نکاتي  کلي،  طور 

رعایت کنند  عبارتند از:
- در صورت داشتن تب و سرفه سر کار نروند.

از  تاکسي،  در  مسافر  حضور  و  کار  هنگام   -
ماسک استفاده کنند.

- در صورت امکان از دستکش التکس استفاده 
کنند.

و  ها  به خصوص چشم  و  - هرگز صورت خود 
بیني را با دست هاي آلوده لمس نکنند.

- با مواد ضدعفوني کننده یا  الکل ۷0 درصد، 
خصوص  به  تاکسي  تماس  پر  سطوح  تمام 
ضد  روز  هر  مکرر،  صورت  به  را  ها  دستگیره 
عفوني کرده و در صورت لزوم ضدعفوني کننده 

را در اختیار مسافرین نیز قرار دهند.
و  سکه  و  اسکناس  گرفتن  از  امکان  حد  تا   -

تحویل آن به مشتري خودداري کنند.
- دست هاي خود را به طور مکرر بشویند.

می دهد  نشان  شده  انجام  سالخورده  افراد  در 
بسیاری از سالخوردگان مبتال به کووید۱۹ دچار 
سوءتغذیه هستند و درمان آن ها در طول دوران 
بیماری نیازمند حمایت تغذیه ای بوده است. این 
مورد به  خصوص در مورد افراد مبتال به دیابت، 
بیشتر  پایین،  آلبومین  و  نخاعی  مجرای  تنگی 

گزارش شده است.
به گفته متخصصان، سوءتغذیه با درنظرگرفتن 
برای  می شود.  مشخص  معیار،  و  شاخص  چند 
تشخیص تغذیه مناسب معموالً توده وزن بدن یا 
شاخص BMI، کاهش وزن در چند ماه گذشته، 
درنظرگرفته  دیگر  موارد  و  مزمن  بیماری های 
می شود و بر این اساس بیماران در یکی از سه 
داده  قرار  متوسط  و  پرخطر  خطر،  کم  دسته 

می شوند.
3 نکته مهم كه مادران باید به آن توجه كنند

خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  صعودی    هنگامه 
نقش  تشریح  در  ایرنا  آموزش  و  دانشگاه  گروه 
دوران  در  خانواده  سالمت  حفظ  در  مادران 
کرونا اظهار داشت: مطلوب است مادران و زنان 
خانواده بر همراه داشتن تجهیزاتی مثل ماسک 
و مواد ضدعفونی کننده در هنگام خروج اعضای 

خانواده از منزل نظارت کنند.
مادران  داد:  ادامه  این متخصص میکروبیولوژی 
همچنین نقش مهمی در آموزش پیشگیری از 
زیرا  دارند  خانواده  اعضای  و  فرزندان  به  کرونا 
با  طوالنی  زمان  مدت  تا  شواهد،  به  توجه  با 
کودکان  است  نیاز  درگیر هستیم.  بیماری  این 
هم  ویروس  این  با  چگونه  تا  ببینند  آموزش 
زیستی داشته باشند. به عنوان مثال الزم است 
ضدعفونی  مواد  و  ماسک  از  استفاده  چگونگی 
کننده و طریقه شست و شوی صحیح دست ها 

به آنها آموزش داده شود.
مادران  است  نیاز  همچنین  کرد:  عنوان  وی 
از  دوری  از  اعم  الزم  های  آموزش  خانواده 
را  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت  و  تجمعات 
و  رفت  روی  و  شوند  یادآور  خانواده  اعضای  به 
را  الزم  نظارت  فرزندان  غیرضروری  آمدهای 

داشته باشند.
قلب  بیمارستان  میکروبیولوژی  بخش  مسوول 
شهید رجایی تصریح کرد: تغذیه موضوع مهمی 
کرونا  به  ابتال  افزایش  یا  روی کاهش  است که 
تاثیر می گذارد. ویتامین های دی، سی و زینک 
سیستم ایمنی بدن را مقاوم می کند و نیاز است 
از این ویتامین ها در رژیم غذایی روزانه استفاده 
شود. صعودی تصریح کرد: مادران باید در شرایط 
کنونی به تغذیه اعضای خانواده توجه بیشتری 
که  هایی  میوه  و  سبزیجات  از  و  باشند  داشته 
رژیم  در  هستند،  فوق  های  ویتامین  حاوی 
غذایی خود استفاده کنند. همچنین از خوردن 
غذاهای چرب که سیستم ایمنی را ضعیف می 

کند، کمتر استفاده شود.
اعضای  سایر  مادری،   نقش  ایفای  مقابل  در 
خانواده همچون همسر و فرزندان نیز، وظایفی 
باید  همراهی  این  دارند.  خانواده  مادر  قبال  در 
دوسویه باشد تا مادر بتواند خانواده را به خوبی 
سوی  از  مادر  سالمت  به  توجه  کند.  مدیریت 
سایر اعضای خانواده نیز عالوه بر اینکه به حفظ 
نیز  را  خانواده  ارکان  انجامد،   می  مادر  سالمت 
حفظ کرده و خانواده را در قبال تمام بیماری ها 

و مشکالت مصون می دارد. 

سردار فاتح خیبر، لقب کیست؟

فرمانده سپاه استان فارس:
 آموزش و توانمندسازي استعدادها رسالت مهم سازمان بسیج مداحان است

رانندگان تاکسي براي پيشگيري از کرونا چه اقداماتي انجام دهند؟

نقش مادران در کاهش کرونا

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 راي شماره ۱۳۹۸۶0۳۱۱۲۳۵000۹۳۱- ۹۸/۱۲/۱۹ هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي خانم نرگس  خورشیدي  فرزند مال  بشماره ملي ۶۵۶۹۹۶۲۴۸۵ صادره از گراش در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۲۱۹/۱0 مترمربع پالک فرعي ۱۲۸۶0 از اصلي۱0۸۲۷ مفروز و مجزي شده از پالک ۱۹۲۱ 
از مالک رسمي  فرعي از۱0۸۲۷ اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه 
عبداله پژمان و ورثه حسین فوالدي محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 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: ۱۳۹۹/0۹/0۱                            تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/0۹/۱۶

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش           م/الف/۵۴0

آگهی تحدید حدود اختصاصي
نظر به اینکه آگهي و عملیات تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه تحت  پالک ۵۹۸/۱  واقع در  قطعه ۱ 
بخش ۱۸ فارس شهرقدیم الر کوي گاله ملکي خانم کشور مهر افشان  فرزند محمد به علت عدم حضور مالک  
باید تجدید شود و برحسب درخواست تقاضای مالک که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود  اختصاصي 
نموده وقت تحدید حدود  مورخه ۹۹/0۹/۳0 تعیین و عملیات تحدید از ساعت ۸ صبح در محل شروع و 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 باستناد ماده ۲0 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت ۳0 روز پذیرفته خواهد شد که بایستي کتباً به اداره 
ثبت محل تسلیم و رسید عرض حال دریافت نماید. ضمناً معترض از تاریخ تسلیم اعتراض باداره ثبت یک 
ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به 

اداره ثبت ارائه نماید در غیر این صورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۹۹/۹/۱

شمسعلي اسکندري -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک الرستان                     م/الف/۶۶۴
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آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال ۱399 بخش ۱8 فارس شهرستان الرستان
     برابر مقررات ماده 12 قانون ثبت  و ماده 59آئين نامه قانون مذکور اسامي اشخاصي که امالك آنها واقع دربخش 18 فارس شهرستان الرستان که تا 
تاريخ99/06/31 قبول در خواست ثبت گرديده به ترتيب شماره  قطعه و پالك و ذکر نام و نام خانوادگي متقاضي ثبت ، نام پدر ، نوع ملک ، مساحت و 

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

بنا براین برابر مواد ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت و ماده ۸۶ آئین نامه هر کس نسبت به ماهیت امالک درخواست ثبت شده مندرج در این آگهي واخواهي دارد 
طبق ماده ۱۶ قانون ثبت از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتي تا مدت ۹0 روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان الرستان تسلیم 
و رسید اخذ نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست به مرجع قضایي تقدیم نماید  در غیر این صورت متقاضي ثبت یا 
نماینده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید  اداره ثبت بدون توجه 
به اعتراض عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه مي دهد و چنانچه بین مستدعي ثبت و دیگري قبل از انتشارنسبت به پالک مندرج در این آگهي 
اقامه دعوي شده و در دادگاه مطرح رسیدگي است کسي که طرف دعوي با مستدعي ثبت است مي تواند طبق ماده ۱۷ قانون ثبت گواهي الزم مشعر 
بر طرح دعوي از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تسلیم و رسید اخذ نماید ضمناَ معترض مکلف است طبق تبصره دو ماده واحده قانون ثبت تعیین تکلیف 
پرونده هاي معترضین ثبتي که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایي از بین رفته ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
محل دادخواست الزم به مرجع قضایي را تقدیم نماید و اال پس از پایان مهلت مقرر و نرسیدن اعتراض حق او ساقط خواهد شد وحقوق ارتفاقی در موقع 
تعیین حدود که طبق ماده۱۴و۱۵قانون ثبت بعمل خواهد آمد ، منظور می گردد ومدت واخواهی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی طبق ماده۲0قانون 

ثبت پذیرفته خواهد شد / 
تاریخ انتشاراول : ۹۹/0۸/0۱                  تاریخ انتشاردوم : ۹۹/0۹/0۱

اقدام کننده : سید روح اله حسینی
شمسعلی اسکندری - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان                                            شناسه آگهي:۱0۲۸۳0۳                   م/الف ۷۵۷۲

قطعه یک بخش ۱8 فارس الرستان

-ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱0۳۲متر مربع واقع در قطعه یک بخش ۱۸ فارس -الر سید عبدالحسین متقی
فرزند علی 

۲0۵/۱۱ ۱

 ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت ۵۵/۳0متر مربع واقع در قطعه یک
 بخش ۱۸ فارس الر شهر قدیم

علیرضا شهپر
 فرزند محمد علی به تولیت از

آشپزخانه امام حسین

۱۵۸۷۶ ۲

 چهار دانگ مشاع ازششدانگ یک  قطعه زمین محصور   به مساحت ۴0۴/0۹   متر مربع واقع
در قطعه یک  بخش ۱۸ فارس -الر-شهر قدیم

عبدالکریم فرصت
فرزند محمد حسین 

۱۵۸۷۷ ۳

 ششدانگ یک   باب خانه   به مساحت ۲00   متر مربع واقع در قطعه یک   بخش ۱۸ فارس
-الر- شهر قدیم -محله کوریچان

مرتضی ثمری
فرزند علی 

۱۵۸۸۷ ۴

قطعه 2 بخش ۱8 فارس الرستان

مساحت به  زمین    قطعه  یک   ششدانگ  سهام  ۷۲000سهم  از  مشاع  ۲000سهم   موازی 
-۴۹۸۹/0۵   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش ۱۸ فارس -الر

 عبدالرضا تقوی فرد فرزند
 محمدومحمد دلشادفرزند

 حسین بالمناصفه

۳۸۹0 ۵

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعی   به مساحت ۱۱۲۱۳   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش
 -۱۸ فارس -الر

 محمد طاهرجوکار و سایر
 شرکاءبه سهام معین

۴۲۵۶/۱ ۶

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعتی   به مساحت ۲۲۶۴/۵0   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش
۱۸ فارس -الر- خور

 عطا اله جاوید
فرزند احمد

۴۳۱0/۱ ۷

   موازی چهار سهم مشاع از جمله ۱۱ سهم سهام ششدانگ یک   باب خانه   به مساحت ۲۵0
متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش ۱۸ فارس -الر- شهر قدیم

علی اکبر شهاب زاده
فرزند محمد علی 

۴۴0۷/۱ ۸

 ششدانگ یک  قطعه زمین پی کنی شده   به مساحت ۷۵0   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش
۱۸ فارس -الر-شهرک بوستان

سلمان کرم پور
فرزند اکبر

۴۵۱۱/۱0 ۹

   موازی ۱۱ سهم مشاع از جمله ۱۳ سهم سهام ششدانگ یک  باب خانه   به مساحت ۲۱۵/۷۵
متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش ۱۸ فارس -الر- شهرک بوستان

محمد رضا حزنی
فرزند احمد 

۴۵۲۹/۷ ۱0

فارس واقع در قطعه ۲  بخش ۱۸  مربع  به مساحت۱۸۹/۷متر  باب خانه     ششدانگ یک  
-الر- خور

شفیقه عزیز پور فرزند عبداله ۴۷0۹/۱۳ ۱۱

 ششدانگ یک  باب خانه   به مساحت ۳۲0/۶   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش ۱۸ فارس
-الر- خور

۴۷۳۶/۱۶ عبداله کوه گرد فرزند باران ۱۲

 ششدانگ یک  باب خانه  به مساحت ۷۸۲/۵۴   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش ۱۸ فارس
-الر- خور

 فاطمه فریدونی مهدی آبادی
 فرزند علی ومریم وزهرا و زینب

 همگی کشاورزی فرزندان
عبدالعزیزبه سهام معین

۴۷۸۳/۱ ۱۳

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

حبیب اله مهر آوران
فرزند عبداله 

۵۱۴۵/۶ ۱۴

 ششدانگ یک  قطعه زمین محصور   به مساحت ۲0۲   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش ۱۸
 فارس -الر-خور

ارسالن زینلی
فرزند احمد 

۵۴۵۲/۷ ۱۵

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعتی   به مساحت ۶۲۲۴/۵ متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش
-۱۸ فارس -الر

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

 ماشاله و اسراء ومحمد زمان
 پور فرزندان یعقوب به سهام

معین

۶۶۸۶ ۱۶

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعتی   به مساحت ۱۹۱۳/۶۱   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش
-۱۸ فارس -الر

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

 ماشاله و اسراء ومحمد زمان
 پور فرزندان یعقوب به سهام

معین

۶۷۱۶ ۱۷

   موازی ۱0سهم مشاع از ۷۵ سهم سهام ششدانگ یک  قطعه زمین زراعتی  به مساحت ۶۶۷۵
 -متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش ۱۸ فارس -الر

حسین باقر پورفرزند محمد ۶۷۶۹/۱ ۱۸

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعتی   به مساحت ۱۱۶۴۶   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش
-۱۸ فارس -الر

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

 ماشاله و اسراء ومحمد زمان پور
فرزندان یعقوب به سهام معین

۶۸۳۳ ۱۹

 ششدانگ یک  قطعه زمین   به مساحت ۲00۳۲   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش ۱۸
 -فارس -الر

سید جالل الدین کشفی
فرزند جمال الدین 

۶۸۹۶/۳ ۲0

 ششدانگ یک قطعه زمین   به مساحت ۴۶۶/۸   متر مربع واقع در قطعه ۲  بخش ۱۸ فارس
 --الر

 اداره اوقاف و امور خیریه
الرستان

۱۵۸۹۴ ۲۱

 ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی مشهور به تنگ خور   به مساحت ۵۸۲۴۴/۳۵ متر مربع واقع
در قطعه ۲  بخش ۱۸ فارس -الر- خور

۱۵۸۸۸ شهریار حمیده فرزند غالم ۲۲

قطعه 3 بخش ۱8 فارس الرستان

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعی  به مساحت ۸۱۷۴/۳۷   متر مربع واقع در قطعه ۳  بخش 
۱۸ فارس-لطیفی

اصغر هژبری فرزند مختار ۸۳0۳/۲ ۲۳

قطعه 4 بخش ۱8 فارس الرستان

 ششدانگ عرصه  یک  باب مغازه  به مساحت ۶۸/۳۵   متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱۸
فارس -شهر اوز

اداره اوقاف و امور خیریه اوز ۸۹۱0/۲۵ ۲۴

 ششدانگ  عرصه یک باب مغازه   به مساحت ۵۶   متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱۸
 فارس -اوز

اداره اوقاف و امور خیریه اوز ۸۹۱0/۲۶ ۲۵

 ششدانگ عرصه یک  باب مغازه  به مساحت ۱۹/۶   متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱۸
فارس اوز

اداره اوقاف و امور خیریه اوز ۸۹۱0/۲۷ ۲۶

 ششدانگ عرصه  یک  باب مغازه   به مساحت ۸۲/۱  متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱۸
 فارس اوز

اداره اوقاف و امور خیریه اوز ۸۹۱0/۲۸ ۲۷

طیبه خضری فرزند عبداله ششدانگ یک  باب خانه  به مساحت ۳۹۶/۱۴   متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱۸ فارس اوز ۹۲۴۲/۸ ۲۸

 نسرین نجمی فرزند محمد ششدانگ یک  باب خانه  به مساحت ۳۲۳/۲   متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱۸ فارس اوز
شریف

۹۵۴۶/۱ ۲۹

 ششدانگ یک  باب خانه به همراه ۳ باب مغازه  به مساحت ۴۸۳/۳۴  متر مربع واقع در قطعه
۴  بخش ۱۸ فارس اوز

حمید آگاه فرزند علی اکبر ۹۷۹۴/۲ ۳0

 محمد امیدواری فرزند ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳۶۲/۸0  متر مربع واقع در قطعه ۴ بخش ۱۸ فارس اوز
محمود

۹۸۶۴/۲۸ ۳۱

ششدانگ یک باب مغازه   به مساحت۵00   متر مربع واقع در قطعه ۴ بخش ۱۸ فارس -اوز ۹۸۷۲/۹۲ هدایت اله هنری فرزند محمد ۳۲

ششدانگ یک  باب خانه   به مساحت ۲0۱/۵  متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱۸ فارس -اوز احمد ابراهیمی فرزند محمد رفیع  ۹۹۳۱/۱۸ ۳۳

 ششدانگ یک  قطعه زمین محصور  به مساحت ۴۶۸  متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱۸
فارس -اوز

مرتضی خوش بخت
فرزند محمد 

۹۹۳۵/۵ ۳۴

 ششدانگ یک  قطعه زمین محصور به مساحت ۴۶۸  متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱۸
 فارس -اوز

مرتضی خوش بخت
فرزند محمد 

۹۹۳۵/۶ ۳۵

 ششدانگ یک  قطعه زمین محصور  به مساحت ۵۴۷/۹۸  متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش
۱۸ فارس -اوز

قوام الدین خوشبخت
 فرزند محمد  

۹۹۳۵/۷ ۳۶

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۴0۵/۶۷ متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱۸
فارس-اوز

نصر اله معصومی
 فرزند محمود 

۱0۱۵۷/۲۷ ۳۷

 ششدانگ یک  قطعه زمین   به مساحت ۲۶۸/۲   متر مربع واقع در قطعه۴  بخش ۱۸ فارس
-اوز

بهروز نورانی فرزند غالمشاه ۱0۱۵۷/۲۸ ۳۸

ششدانگ یک   قطعه زمین به مساحت ۳۲0  متر مربع واقع در قطعه ۴ بخش ۱۸ فارس -اوز عبدالرحمن حسینی
فرزند یوسف 

۱0۱۵۸/۳۲ ۳۹

 موازی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت۴۲۴/۷۵   متر مربع واقع در
قطعه ۴  بخش ۱۸ فارس -اوز

داریوش مبصر
فرزند محمد 

۱0۱۵۹/۳ ۴0

  ششدانگ یک باب قطعه زمین پی کنی شده  به مساحت ۸۷۳   متر مربع واقع در قطعه ۴
 بخش ۱۸ فارس -اوز

 غالمرضا جنگجو فرزند ابراهیم
 و محمد ابراهیم جنگجو فرزند

غالمرضا به سهام معین

۱0۱۶0/۱۸ ۴۱

به زراعتی   زمین  قطعه  یک  سهام ششدانگ  جمله ۱۱۳۶۵۷ سهم  از  مشاع   ۲۳۸۸۶ سهم 
 مساحت ۱۱۳۶۵۷  متر مربع واقع در قطعه ۴ بخش ۱۸ فارس - اوز

  عبدالمجید وعلی و کرامت اله
 همگی محبی فرزندان ابراهیم

به سهام معین

۱0۲۲۹ ۴۲

 ششدانگ یک  قطعه زمین  به مساحت ۱۴۵۸۵  متر مربع واقع در قطعه ۴ بخش ۱۸ فارس
-اوز

 محمد ابراهیم ثریا نژاد
فرزند احمد

۱0۲۳۱/۱0 ۴۳

 موازی ۶۲ هزار سهم مشاع از ۱۴۵ هزار سهم سهام ششدانگ یک  قطعه زمین  زراعی به
مساحت ۱۴۵000 متر مربع واقع در قطعه ۴ بخش ۱۸ فارس -اوز

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

۱0۲۳۴/۱ ۴۴

در قطعه ۴ بخش ۱۸ واقع  مربع  متر  به مساحت ۲۹۲۲/۳0    زمین  قطعه   ششدانگ یک  
فارس -اوز

 شهرداری اوز به شماره
 شناسه ملی ۱۴00۲0۸۸۹۹۴

۱0۸۱0/۶۳ ۴۵

 ششدانگ یک  قطعه زمین محصور  به مساحت۴۵0   متر مربع واقع در قطعه ۴ بخش ۱۸
فارس -اوز

طیب شمسی فرزند عبدالغفور ۱0۸۱0/۶۵ ۴۶

ششدانگ یک  باب خانه  به مساحت ۲۸۸/۴۲  متر مربع واقع در قطعه ۴ بخش ۱۸ فارس -اوز یوسف حالجی فرزند محمد ۱0۸۱۳/۴۷ ۴۷

  ششدانگ یک  قطعه زمین پی کنی شده  به مساحت ۲۷۸/۹۸   متر مربع واقع در قطعه ۴
بخش ۱۸ فارس -اوز

 جمشید عسکری پور
فرزند محمد رسول

۱۴۷۱۳/۱۳۳ ۴۸

 ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت ۲۵0   متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش
۱۸ فارس -اوز

جمشید عسکرپور
فرزند محمد رسول 

۱۴۷۱۳/۱۳۴ ۴۹

 ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت ۶۸۸۴/۸۳   متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱۸
فارس -اوز

 شهرداری اوز به شماره
شناسه ملی ۱۴00۲0۸۸۹۹۴

۱۴۷۱۳/۱۳۵ ۵0

 ششدانگ یک  قطعه زمین  به مساحت ۱۲۱۵۶/۴۷  متر مربع واقع در قطعه ۴  بخش ۱۸
فارس -اوز

 خالد و صالحه خدیوی
فرزندان محمد به سهام معین

۱۵۸۹۱ ۵۱

در قطعه ۴ بخش ۱۸ واقع  مربع  متر  به مساحت۸۵۴۸/۷۴    زمین   قطعه   ششدانگ یک  
فارس -اوز

 خالد و صالحه خدیوی
فرزندان محمد  به سهام معین

۱۵۸۹۲ ۵۲

قطعه 5 بخش ۱8 فارس الرستان
 ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت ۶۸۶0۶  متر مربع واقع در قطعه ۵  بخش ۱۸

فارس -الر- فیشور
۱0۸۶۶/۳0۴۲ امان اله فرزند فتح اله ۵۳

 موازی ۳۳۶۴۷۶ سهم مشاع از جمله ۴۸۶۱۷0 سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین زراعی
به مساحت ۴۸۶۱۷0  متر مربع واقع در قطعه ۵  بخش ۱۸ فارس فیشور

 امان اله نعمتی فرزند فتح
 اله و منصور راستی فرزند

 عزالدین و سما راستی فرزند
جمشید به سهام معین

۱0۸۶۶/۳0۴۳ ۵۴

 موازی ۴/۵ دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت ۴۴۶۳۴   متر مربع
واقع در قطعه۵ بخش ۱۸ فارس -فیشور

 منصور راستی فرزند عزالدین
 و سما راستی فرزند جمشید

به سهام معین

۱0۸۶۶/۳0۴۴ ۵۵

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعی به مساحت ۱0۷۷۳ متر مربع واقع در قطعه ۵  بخش ۱۸
فارس -فیشور

۱0۸۶۶/۳0۴۶ منصور راستی فرزند عزالدین ۵۶

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعی به مساحت ۷۱۵۵۶ متر مربع واقع در قطعه ۵  بخش ۱۸
فارس -فیشور

منصور راستی فرزند عزالدین ۱0۸۶۶/۳0۴۷ ۵۷

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعی به مساحت ۱0۲۲۵ متر مربع واقع در قطعه ۵  بخش ۱۸
فارس -فیشور

۱0۸۶۶/۳0۴۸ منصور راستی فرزند عزالدین ۵۸

ششدانگ یک  قطعه زمین  به مساحت۲000   متر مربع واقع در قطعه ۵  بخش ۱۸ فارس -فیشور امان اله نعمتی فرزند فتح اله ۱0۸۶۶/۳0۴۹ ۵۹

قطعه ۱2 بخش ۱8 فارس الرستان
 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعی به مساحت ۳۱۷۲۴۳ متر مربع واقع در قطعه ۱۲  بخش

۱۸ فارس -درز منطقه رمیجان
محمود جابری فرزند ناصر ۴/۳۴ ۶0

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعی به مساحت ۸۲۱۲۲ متر مربع واقع در قطعه ۱۲  بخش ۱۸
فارس -درز منطقه رمیجان

محمود جابری فرزند ناصر ۴/۳۵ ۶۱

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعی به مساحت ۸۲۱۱۱ متر مربع واقع در قطعه ۱۲  بخش ۱۸
فارس -درز منطقه رمیجان

محمود جابری فرزند ناصر ۴/۳۶ ۶۲

ردیف
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آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال ۱399قطعه 5 بخش ۱8 فارس شهرستان گراش
برابر مقررات ماده 12 قانون ثبت  و ماده 59آئين نامه قانون مذکور اسامي اشخاصي که امالك آنها واقع در قطعه5بخش 18 فارس شهرستان گراش که 
تا 99/06/31 قبول در خواست ثبت گرديده به ترتيب شماره پالك و ذکر نام و نام خانوادگي متقاضي ثبت ، نام پدر ، نوع ملک ، مساحت و محل وقوع 

ملک جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد 

قطعه یک بخش ۱8 فارس الرستان

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی و باغ به مساحت ۲۶۵0/۷0 متر مربع واقع
  در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش دشت باال

آقای محمد جواد ملکی
فرزند اهلل داد 

۱0۸۲۷/۲۱۳۷ ۱

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۹۸/۱0 متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸
  فارس گراش خیابان بسیج

 آقای مهدی قنبری فرزند
 محمد علی

۱0۸۲۷/۱۱۵۵۵ ۲

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۷۳/۳۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۹۱0
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس شهر گراش خیابان بسیج

آقای موسی مسیحی
 فرزند مسیح 

۱0۸۲۷/۱۱۹0۵ ۳

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۴0/۸۵ متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش
  خیابان بسیج

 آقای ابوذر جاویدی آزاد
فرزند حسین

۱0۸۲۷/۱۲۲۴۵ ۴

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۶۸/۶0 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۱۸۱۲
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش خیابان شهیدان عظیمی

آقای موسی پرده نشین
 فرزند عبدل 

۱0۸۲۷/۱۲۴00 ۵

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۳۱۶/۶۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
  ۱0۸۲۷/۲۳۱۴ واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش خیابان شهیدان عظیمی

آقای غالمعباس قایدی
 فرزند احمد علی 

۱0۸۲۷/۱۲۵۴۱ ۶

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۳۱۶/۶۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
  ۱0۸۲۷/۲۳۱۴ واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش خیابان شهیدان عظیمی

 آقای علی قایدی
 فرزند احمد علی

۱0۸۲۷/۱۲۵۴۳ ۷

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۴۳0/۱0 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۲۳۷۳
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش خیابان تمیز محله پاسگاه قدیم

آقای غالمرضا امانتی
 فرزند محمد علی 

۱0۸۲۷/۱۲۵۶۹ ۸

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۵0۱/۸۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۱۸0۹
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش خیابان شهیدان عظیمی

آقای ابراهیم مهرابی
فرزند مهر علی 

۱0۸۲۷/۱۲۶۱۳ ۹

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲0۶/۳۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۹۲۴
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش بلوار شهید سعادت کوچه شماره ۳

 آقای حجت بیدلی خالصی
 فرزند محمد

۱0۸۲۷/۱۲۶۵۵ ۱0

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۶۲/۲0 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۹۲۴
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش بلوار شهید سعادت کوچه شماره ۳

 آقای حجت بیدلی خالصی
 فرزند محمد

۱0۸۲۷/۱۲۶۵۶ ۱۱

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  متر   ۲۷۳/۳۵ مساحت  به  زمین  قطعه  یک   ششدانگ 
  ۱0۸۲۷/۲۳0۴ واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش خیابان شهیدان عظیمی

خانم طاهره اکبری
 فرزند غالمحسین 

۱0۸۲۷/۱۲۶۸۴ ۱۲

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۶۴ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۱۹۹۱
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمی

آقای یونس پورشمسی
 فرزند رجب 

۱0۸۲۷/۱۲۶۸۹ ۱۳

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۶۴ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۱۹۹۱
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمی

آقای یونس پورشمسی
 فرزند رجب 

۱0۸۲۷/۱۲۶۹0 ۱۴

 ششدانگ یک قطعه زمین دیمکار به مساحت ۱۴۵00 متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸
 فارس گراش

آقای عبدی علی کمالی
فرزند اسداله 

۱0۸۲۷/۱۲۶۹۵ ۱۵

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۴۵/۸۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۸۶۵
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش بلوار فلسطین شهرک آزادگان

آقای قاسم جعفری
 فرزند عباس 

۱0۸۲۷/۱۲۶۹۶ ۱۶

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۳0/۶0 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۸۶۵
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش بلوار فلسطین شهرک آزادگان

آقای صادق جعفری
 فرزند عباس 

۱0۸۲۷/۱۲۶۹۷ ۱۷

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  متر   ۶۲/۳0 مساحت  به  یکبابخانه  عرصه   ششدانگ 
   ۱0۸۲۷/۷۶۱ واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش خیابان امام خمینی )ره(پشت پارک الله

 اداره اوقاف و امور خیریه
 گراش به عنوان تولیت بر وقف

 موقوفه آب انبار حاج شرف

۱0۸۲۷/۱۲۶۹۹ ۱۸

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  متر   ۲۹۳/۴0 مساحت  به  یکبابخانه  عرصه   ششدانگ 
  ۱0۸۲۷/۲۳۷۱ واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش خیابان امام خمینی )ره( خیابان تمیز

 اداره اوقاف و امور خیریه
 گراش به عنوان تولیت بر وقف

موقوفه برکه برج

۱0۸۲۷/۱۲۷00 ۱۹

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  متر   ۱۹۸/۷0 مساحت  به  یکبابخانه  عرصه   ششدانگ 
   ۱0۸۲۷/۲۳۷۱ واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش خیابان امام خمینی )ره( خیابان تمیز

 اداره اوقاف و امور خیریه
 گراش به عنوان تولیت بر وقف

 موقوفه محله نو

۱0۸۲۷/۱۲۷0۱ ۲0

   ششدانگ عرصه یکباب ساختمان تجاری به مساحت ۷00/۷۵ متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش
۱۸ فارس گراش خیابان امام خمینی ) ره

 اداره اوقاف و امور خیریه
 گراش به عنوان تولیت بر

 وقف موقوفه کاروانسرای غالم
اجرایی و حاج محمد دیانت

۱0۸۲۷/۱۲۷0۲ ۲۱

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۹۸/۹0 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۷۶ واقع
  در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش خیابان دروازه

خانم نرگس حسینا
 فرزند عباس 

۱0۸۲۷/۱۲۷۳۴ ۲۲

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۱۵۱۱/۵0 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
 ۱0۸۲۷/۹0۴ واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش بلوار خلیج فارس  سهام مستدعیان

ثبت بالمناصفه میباشد ) هریک موازی سه دانگ مشاع از ششدانگ

 آقایان احمد و محمود هردو
 سراجی فرزندان غالمحسین

۱0۸۲۷/۱۲۷۴۵ ۲۳

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۳۶۷/۸0 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
  ۱0۸۲۷/۹0۴ واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش بلوار خلیج فارس

آقای قاسم ارشدی
فرزند فرضعلی 

۱0۸۲۷/۱۲۷۴۶ ۲۴

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۴۹۷/۷۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۲۳۱۲
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش محله بیدله کوچه شهید محسنی

 آقای احمد احمدی
 فرزند محمد علی

۱0۸۲۷/۱۲۷۴۷ ۲۵

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۹۷/۶۵ متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش
  خیابان آبیاری

 آقای ابول حسینی گراشی
 فرزند حسن

۱0۸۲۷/۱۲۷۵۱ ۲۶

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۱۱/۹۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۲۳۲۲
 واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش بلوار سپاه سهام مستدعیان ثبت بالمناصفه میباشد

) )هریک موازی سه دانگ مشاع از ششدانگ

 خانمهاعصمت جهانسوزی
 فرزند ابوالحسن و معصومه

 درفش فرزند ابراهیم

۱0۸۲۷/۱۲۷۵۲ ۲۷

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲0۹/۹۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۲۳۲۲
 واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش بلوار سپاه  سهام مستدعیان ثبت بالمناصفه میباشد

) ) هریک موازی سه دانگ مشاع از ششدانگ

 خانمها عصمت جهانسوزی
 فرزند ابوالحسن و معصومه

 درفش فرزند ابراهیم

۱0۸۲۷/۱۲۷۵۳ ۲۸

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۵۱/۷0 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۴۵۹
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش پاقلعه کوچه شهید ظرافت

آقای حسین نظامی
 فرزند محمد علی 

۱0۸۲۷/۱۲۷۵۴ ۲۹

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۴۸/۵۵متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۱۴۳۱
   واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش خیابان آبیاری

آقای مصطفی محسنی
 فرزند عبدلرضا 

۱0۸۲۷/۱۲۷۵۵ ۳0

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت ۹۵/۴0 متر مربع واقع در قطعه
  ۵ بخش ۱۸ فارس خیابان شهیدان محقق نبش کوچه سوم

 آقای عبدالحسین موغلی
 گراشی فرزند حسینعلی

۱0۸۲۷/۱۲۷۵۶ ۳۱

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۹۱/۱0متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۲۳۱۲
 واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش خیابان شهیدان عظیمی ،کوچه شهید فروزان

آقای ابوالقاسم باقری
فرزند باقر 

۱0۸۲۷/۱۵۷۵۷ ۳۲

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۴0 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۶۱۸ واقع
.در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش خیابان امام خمینی )ره( کوچه شهید باقرپور

 سهام مستدعیان ثبت : حسینعلی فروزان ۴۹۶ سهم و محمد رضا ۱۷00 سهم و محمد حسن
  ۱۲0۴ سهم مشاع از جمله ۳۴00 سهم سهام ششدانگ یکبابخانه

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

  فرزند حسن

۱0۸۲۷/۱۲۷۵۸ ۳۳

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۳۹/۶0 متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش
  خیابان امام خمینی )ره( پشت پیر پنهان

آقای غالمحسین رحیمی
 فرزند حبیب 

۱0۸۲۷/۱۲۷۵۹ ۳۴

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۴۲ متر مربع مفروز ومجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۱۹۹۳
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمی

 آقای غالمعباس خدادادی
 فرزند حسینعلی

۱0۸۲۷/۱۲۷۶۲ ۳۵

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۴۲ متر مربع مفروز ومجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۱۹۹۳
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمی

 آقای غالمعباس خدادادی
 فرزند حسینعلی

۱0۸۲۷/۱۲۷۶۳ ۳۶

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۶۴ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۱۹۸۸
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمی

آقای اسد پورشمسی
فرزند فضل اله 

۱0۸۲۷/۱۲۷۶۴ ۳۷

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۶۴ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۱۹۹۱
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمی

خانم گلدسته بهزادی
فرزند افراز 

۱0۸۲۷/۱۲۷۶۵ ۳۸

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۲۳۸۲/۳۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
  ۱0۸۲۷/۱۴۹۸ واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش انتهای خیابان درمانگاه

 آقای حسن فخری فرزند
مندی

۱0۸۲۷/۱۲۷۶۷ ۳۹

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۲۹۸/۶0 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
  ۱0۸۲۷/۲۸۹۱ واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش بلوار سرداران کوچه شهید رادمرد

۱0۸۲۷/۱۲۷۶۸ آقای محمد راستی فرزند رضا ۴0

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۲۹۸/۶0 متر مربع مفروز ومجزا شده از پالک
  ۱0۸۲۷/۲۸۹۱ واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش بلوار سرداران کوچه شهید رادمرد

۱0۸۲۷/۱۲۷۶۹ آقای محمد راستی فرزند رضا ۴۱

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۳۶/۹0 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۷0۷
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش خیابان امام خمینی )ره( کوچه جنب پارک الله

آقای رضا پورشمسی
فرزند محمود 

۱0۸۲۷/۱۲۷۷0 ۴۲

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۳۸/۲۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۱۸0۹
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش محله بیدله

 آقای محمد علی شهبازی
 فرزند مصطفی

۱0۸۲۷/۱۲۷۷۷ ۴۳

 ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت ۳۳۴/۱0 متر مربع مفروز و مجزا شده از
  پالک ۱0۸۲۷/۹۲۴ واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش بلوار سرداران بلوار شهید سعادت

آقای سید رضا محقق
 فرزند سید احمد 

۱0۸۲۷/۱۲۷۷۸ ۴۴

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  متر   ۲۳0/۵۵ مساحت  به  زمین  قطعه  یک   ششدانگ 
  ۱0۸۲۷/۱۱۵۱ واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش انتهای خیابان بسیج

آقای فرهاد کامرانی
 فرزند حسین 

۱0۸۲۷/۱۲۷۷۹ ۴۵

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  متر   ۲0۷/۹0 مساحت  به  زمین  قطعه  یک   ششدانگ 
  ۱0۸۲۷/۱۴۸۷ واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش خیابان درمانگاه بعد از مدرسه حسنی

خانم وحیده دالوران
 فرزند غالمرضا 

۱0۸۲۷/۱۲۷۸0 ۴۶

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۲۳۸/۲0 متر مربع مفروز ومجزا شده از پالک
۱0۸۲۷/۹۲۳ واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش بلوار صیاد شیرازی بعد از مسجد امام رضا )ع

آقای جواد حقیقی
 فرزند علینقی 

۱0۸۲۷/۱۲۷۸۱ ۴۷

به مساحت ۴۱/۲۳ متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش  ششدانگ یکبابخانه 
  خیابان ریحان

آقای سید محمود محقق
فرزند سید احمد 

۱0۸۲۷/۱۲۷۸۲ ۴۸

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۲۹/۸۵ متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس
  گراش انتهای خیابان بسیج

خانم مرضیه زارعی
 فرزند حسنعلی 

۱0۸۲۷/۱۲۷۸۳ ۴۹

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۳۱/۱۵ متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس
  گراش انتهای خیابان بسیج

۱0۸۲۷/۱۲۷۸۴ خانم اسماء زارعی فرزند علی ۵0

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۳۳/۵0 متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس
  گراش انتهای خیابان بسیج

 خانم راضیه زارعی فرزند
 حسنعلی

۱0۸۲۷/۱۲۷۸۵ ۵۱

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۸۳/۸0 متر مربع مفروز و مجزا شده ازپالک ۱0۸۲۷/۱۵۵
    واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش خیابان امام خمینی )ره(کوچه مسجد جواد االئمه

 آقای محمد علی شیرشمسی
 فرزند صفر

۱0۸۲۷/۱۲۷۸۶ ۵۲

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۲۸/۸0 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۲۵0۶
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش خیابان آبیاری کوچه اول

آقای حسینعلی کمالی
 فرزند غالمعباس 

۱0۸۲۷/۱۲۷۸۷ ۵۳

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۱0۶/۵0 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
  ۱0۸۲۷/۱۸0۶ واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش محله بیدله

آقای مرتضی شهبازی
 فرزند محمد 

۱0۸۲۷/۱۲۷۸۸ ۵۴

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۳۳۹/۷0 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
  ۱0۸۲۷/۱۸0۶ واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش محله بیدله

 آقای مهدی باقرزاده فرزند
 احمد علی

۱0۸۲۷/۱۲۷۸۹ ۵۵

از پالک  ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۱۵0 متر مربع مفروز و مجزا شده 
  ۱0۸۲۷/۱۸0۶ واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش محله بیدله

 آقای مهدی آذرپندار فرزند
 عبداله

۱0۸۲۷/۱۲۷۹0 ۵۶

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۸/۹0 متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس
 گراش خیابان بسیج کوچه شماره ۱۷  سهام مستدعیان ثبت بالمناصفه میباشد )هریک موازی

 ) سه دانگ مشاع از ششدانگ

 آقایان احمد برازش فرزند
 عزیز و مرتضی قاسمی زاده

  فرزند حسن

۱0۸۲۷/۱۲۷۹۱ ۵۷

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۹۲ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۱۹۹۳
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمی

 آقای محمد علی جوشن فرزند
 اسکندر

۱0۸۲۷/۱۲۷۹۳ ۵۸

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۲ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۱۹۹۱
   واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمی

 آقای اصغر جنگجو فرزند
 غالمرضا

۱0۸۲۷/۱۲۷۹۵ ۵۹

 ششدانگ عرصه یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت ۶0/۵۳ متر مربع واقع در قطعه
  ۵ بخش ۱۸ فارس گراش خیابان امام خمینی )ره( روبروی مخابرات

 اداره اوقاف و امور خیریه
 گراش به عنوان تولیت بر وقف

موقوفه برکه عبداله

۱0۸۲۷/۱۲۷۹۸ ۶0

 ششدانگ عرصه یکبابخانه به مساحت ۹۷۲/۴0 متر مربع واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس
  گراش انتهای خیابان درمانگاه

 اداره اوقاف و امور خیریه
 گراش به عنوان تولیت بر وقف

موقوفه باغ موسی

۱0۸۲۷/۱۲۷۹۹ ۶۱

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۴00/۳0 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۱۶۴۹
  واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش خیابان درمانگاه کوچه مصلی

 آقای یونس آخوندی فرزند
 محمد علی

۱0۸۲۷/۱۲۸00 ۶۲

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۳۱0۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
  ۱0۸۲۷/۹0۴ واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش بلوار خلیج فارس

 آقای محمد رضا رضائی فرزند
 محمود

۱0۸۲۷/۱۲۸0۱ ۶۳

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۳۱۷/۵0 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
  ۱0۸۲۷/۱۸۱۱ واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش محله بیدله کوچه اول

۱0۸۲۷/۱۲۸۱۲ آقای ایوب پرونده فرزند رضا ۶۴

ردیف

آگهی نوبتی اصالحی  قطعه 5بخش ۱8فارس شهرستان گراش
قطعه 5 بخش ۱8 فارس

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۶۴ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۱۹۹۱
 واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمی که در آگهی

 . شماره ۱۴۴۶ مورخه ۱۳۹۸/۱۱/0۱ مساحت ملک اشتباها ۳۴۶ متر مربع قید گردیده بود

 آقای محمد حسن پای بر
جای فرزند غالمعباس

۱0۸۲۷/۱۲۴۶۱ ۱

ردیف

ادامه در صفحه 6
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صف

بنا براین برابر مواد ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت و ماده ۸۶ آئین نامه هر کس نسبت به ماهیت امالک درخواست ثبت شده مندرج در این آگهي واخواهي داردطبق ماده ۱۶ قانون ثبت از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتي تا 
مدت ۹0 روز ودر مورد آگهی تحدید موضوع ماده ۱۳قانون تعیین تکلیف  اشخاصی که به حدود وحقوق ارتفاقی معترضند ظرف مدت ۳0روز از تاریخ انتشار آگهی مطابق ماده ۸۶آئین نامه قانون ثبت اعتراض 
خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گراش تسلیم و رسید اخذ نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست به مرجع قضایي تقدیم نماید . در غیر این صورت متقاضي 
ثبت یا نماینده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید . اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه 
مي دهد و چنانچه بین مستدعي ثبت و دیگري قبل از انتشارنسبت به پالک مندرج در این آگهي اقامه دعوي شده و در دادگاه مطرح رسیدگي است کسي که طرف دعوي با مستدعي ثبت است مي تواند طبق 
ماده ۱۷ قانون ثبت گواهي الزم مشعر بر طرح دعوي از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تسلیم و رسید اخذ نماید ضمناَ معترض مکلف است طبق تبصره دو ماده واحده قانون ثبت تعیین تکلیف پرونده هاي معترضین 
ثبتي که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایي از بین رفته ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل دادخواست الزم به مرجع قضایي را تقدیم نماید و اال پس از پایان مهلت 
مقرر و نرسیدن اعتراض حق او ساقط خواهد شد. وحقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود که طبق ماده۱۴و۱۵قانون ثبت بعمل خواهد آمد ، منظور می گردد ومدت واخواهی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی 

طبق ماده۲0قانون ثبت پذیرفته خواهد شد./.                  تاریخ انتشاراول : ۹۹/0۸/0۱             تاریخ انتشاردوم :۹۹/0۹/0۱                                          اقدام کننده : عبدالحسین مشهدی حسینی
هدایت اله رحیمی درازی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان گراش                                                                                              م الف : ۷۳۴۸               شناسه آگهی :  ۱0۱۷۱00

آگهي نوبتي وتحدید حدود موضوع ماده ۱3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱3آئین نامه اجرائی آن 
ادامه از صفحه 5

اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان گراش باستناد ماده 13قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی نسبت به امالك مشروحه زير اظهارنامه 
حاوی تحديد حدود پذيرفته است مراتب جهت اطالع عموم بشرح ذيل آگهی می گردد :

قطعه 5 بخش ۱8 فارس

 موازی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انباری به مساحت ۵0۳/۸0 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۱۲۵۴ واقع در قطعه ۵ بخش
۱۸ فارس گراش خیابان بسیج برابر رای  شماره ۱۳۹۹۶0۳۱۱۲۳۵000۲۵۱ مورخه ۱۳۹۹/0۳/۳۱ هیات قانون تعیین تکلیف

 آقای علی حسینی
گراشی فرزند ابول

۱0۸۲۷/۱۲۷0۳ ۱

 موازی سیزده سهم مشاع از جمله شانزده سهم سهام ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۱۱/۸0 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱0۸۲۷/۸۷۲ واقع در
 قطعه ۵ بخش ۱۸ فارس گراش بلوار فلسطین شهرک آزادگان برابر رای شماره ۱۳۹۸۶0۳۱۱۲۳۵000۹0۵ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ هیات قانون تعیین تکلیف

 خانم دولت سجادی
 فرزند رضا

۱0۸۲۷/۱۲۷۱۳ ۲

»دوستی« کلمه ارزشمندی است و هرکس 
را نمی توان »دوست« نامید.

انسان  به  هرکس  که  نیست  طور  این  پس 
لبخندی زد و ادعای دوستی و رفاقت نمود، 
بلکه  باشد،  ارزشمند »دوست«  الیق عنوان 
دوست خوب و شایسته، صفات و ویژگیهایی 
دارد. پیشوایان دین در کنار تأکید بسیار بر 
دوست یابی ویژگی های متعددی نیز برای 

دوست خوب برشمرده اند. از جمله:
1- همسان بودن

اساس ایجاد دوستی میان دو فرد سن، عقل، 
جنسیت و... است. گاهی دو نفر یکدیگر را 
با  خواهد  می  دلشان  و  کنند  می  جذب 

یکدیگر دوست شوند.
اگر  است.  سنخیت  رمزش  دارد  رمزی  این 
را  همدیگر  نباشد  مشابهتی  تا  دو  این  بین 

جذب نمی کنند. مثنوی می گوید:
طرح  لک  لک  با  که  دید  را  زاغی  حکیمی 
دوستی ریخته با هم می نشینند و با هم پرواز 
می کنند. دو مرغ از دو نوع؛ زاغ نه قیافه اش 
و نه رنگش با لک لک شباهتی ندارد. تعجب 
کرد که زاغ با لک لک چرا؟ نزدیک آنها رفت 

و دقت کرد، دید هر دو تا لنگند.
 آن حکیمی گفت دیدم هم تکی

در بیابان زاغ را با لک لکی
 در عجب ماندم بجستم حالشان

تا چه قدر مشترک یابم نشان
 چون شدم نزدیک و من حیران و دنگ

خود بدیدم هر دوان بودند لنگ                                                   
بیگانه  حیوان  نوع  دو  بودن،  پایی  یک  این 
را با هم انس داد. انسانها نیز هیچ گاه بدون 
جهت با یکدیگر رفیق نمی شوند. کما اینکه 
هیچ وقت بی جهت با یکدیگر دشمن نمی 

حبیب ا... صابری نسب، پژوهشگر نهج البالغه، 
گفت: در حکمت ۳۱ نهج البالغه آمده است 
ایمان بر چهار پایه شکیبایی، یقین، عدل و 

جهاد استوار است.
سخنان  به  توجه  ضرورت  وی 
مورد  را  نهج البالغه  در  امیرالمؤمنین)ع( 
در  راحل  امام  گفت:  و  داد  قرار  تأکید 
سخنی فرمودند: »ما مفتخریم که علی)ع( و 
نهج البالغه او از ما است و قضات عالی مقام 
کلمات  به  را  توجه  بیشترین  باید  ما  نظام 
داشته  عدالت  و  حق  امام  زرین  و  گهربار 

باشند«.

منشور جاودان قضات
جاویدان  منشور  اینکه  بیان  با  صابری نسب 
 ۵۳ نامه  در  قضات  درباره  علی)ع(  موال 
به  توجه  با  قضات  و  است  آمده  نهج البالغه 
این نامه باید دارای ۱۲ویژگی باشند، تصریح 
و  مجریه  قوه  مقابل  در  قضائیه  قوه  کرد: 
امنیت  ضامن  چراکه  دارد؛  استقالل  مقننه 

بیرونی و درونی است. 
کالمی  و  رسا  لسانی  با  علی)ع(  حضرت 
بَْیَن  لِلُْحْکِم  اْخَتْر  »ثَُمّ  می فرمایند:  روشن 

جایی  از  فرزندانش  با  خواست  ابلیس  روزی  گویند: 
و  دید،  را  ای  کند، خیمه  مکان  نقل  دیگر  به جای 
بر سر  بالیی  آنکه  تا  را ترک نمی کنم  اینجا  گفت: 

آنان بیاورم.
به سوی خیمه رفت و دید گاوی به میخی بسته شده 
و زنی را دید که آن گاو را می دوشد، بدان سو رفت 

و میخ را تکان داد.
با تکان خوردن میخ، گاو ترسید و به هیجان درآمد و 
سطل شیر را بر زمین ریخت و پسر آن زن را که در 

کنار مادرش نشسته بود لگدمال کرد و او را کشت.
مادر بچه با دیدن این صحنه عصبانی شد و گاو را با 

ضربه چاقو از پای درآورد و او را کشت.
شوهر آن زن آمد و با دیدن فرزند کشته شده و گاو 

مرده، همسرش را زد و او را طالق داد.
را زدند، و  سپس خویشاوندان زن آمدند و آن مرد 
بعد از آن نزدیکان آن مرد آمدند و همه با هم درگیر 

شدند و جنگ و دعوای شدیدی به پا شد!!
فرزندان ابلیس با دیدن این ماجرا تعجب کردند و از 
پدر پرسیدند: ای وای، این چه کاری بود که کردی؟!

ابلیس گفت: کاری نکردم فقط میخ را تکان دادم.
 بیشتر مردم فکر می کنند کاری نکرده اند، در حالی 
که نمی دانند چند کلمه ای که میگویند و مردم می 

شنوند، سخن چینی است؛ و گاهی:
* حالتی را دگرگون می کند

* مشکالت زیادی را ایجاد می کند
* آتش اختالف را بر می افروزد

* خویشاوندی را برهم میزند
* دوستی و صفا و صمیمیت را از بین می برد

* کینه و دشمنی می آورد
* طراوت و شادابی را تیره و تار می کند

* دل ها را می شکند
بعد از این همه کسی که این کار را کرده فکر می 
کند کاری نکرده است فقط میخ را تکان داده است!!
قبل از اینکه حرفی را بزنی، مواظب سخنانت باش!

مواظب باش میخی را تکان ندهی!

تشکیل حکومت، مهم ترین اهداف رهبران الهی
حرکت  و  مبارزه  نهضت،  بعثت،  از  بعد  اّول  قدم 
بدون  را  راه  این  نتوانست  پیغمبری  هیچ  است. 
مبارزه بپیماید؛ این بار را به منزل برساند و این 
که  نیست  طور  این  کند.  ابالغ  مردم  به  را  پیام 
آن ها  میان  در  آن ها،  قلب  در  بعثت  که  مردمی 
دنیای  آن  است،  گرفته  انجام  آن ها  محیط  در  و 
جدیدی را که بعثت پیشنهاد می کند، به آسانی 

بپذیرند.
لذا مبارزات با پیغمبران شروع می شود ... و بعثت 
از روز اّول، با این دشمنیها مواجه شد و مبارزه ی 
پیغمبر نیز از روز اّول آغاز گردید و این مبارزه، تا 
لحظه ی وفات نبّی اکرم- بیست و سه سال- طول 
اّوِل  کشیده است. شروع این راه در سیزده سال 
زندگی پیغمبر است؛ تا این که منتهی به تشکیل 
حکومت می شود. پس قدم بعدی، تشکیل نظام 
لذا  است.  بعثت  مایه  بر  و  تفّکر  این  به  مبتنی 
توّجه میکنید از این ترتیب، خوب میشود فهمید 
حرف کسانی که سعی میکنند تا دین و بخصوص 
کنند،  معرفی  حکومت  از  جدای  را  اسالم  دین 

غلط است.
این جهت مثل هم هستند؛  ادیان در  البته همه 
عجیب  خیلی  اسالم،  مورد  در  اّدعا  این  لیکن 
از زندگی،  را  است که کسی بخواهد دین اسالم 
سیاست، اداره کشور و از حکومت جدا کند؛ کنار 

بگذارد و بین اینها تفکیک ایجاد نماید.
در معارف دنیای مهاجِم مستکبِر مستعمِر غربی، 
جداست!  سیاست  از  اسالم  که:  شود  می  ترویج 
نبی  که  حالی  در  گرفتند؛  اسالم  از  را  سیاست 
توانست  که  وقتي  هجرت،  آغاز  در  اسالم  مکرم 
اولین  دهد،  نجات  مکه  دشواریهای  از  را  خود 

کاری که کرد، سیاست بود.
اسالمی،  حکومت  تشکیل  اسالمی،  جامعه  بنای 
اسالمی،  قشون  تشکیل  اسالمی،  نظام  تشکیل 
در  ورود  عالم،  بزرگ  سیاستمداران  به  نامه  
سیاست  روز،  آن  بشری  عظیم  سیاسی  عرصه ی 
جدا  سیاست  از  را  اسالم  شود  می  چطور  است. 
کرد؟! چطور می شود سیاست را با دست هدایتی 
غیر از دست هدایت اسالم، معنا و تفسیر کرد و 
شکل داد؟! »الّذین جعلوا القرآن عضین«؛ بعضی 
قرآن را تکه پاره می کنند. »یؤمن ببعض و یکفر 
به  اما  می آورند؛  ایمان  قرآن  عبادت  به  ببعض«؛ 
أرسلنا  لقد  »و  نمی آورند!  ایمان  قرآن  سیاست 
المیزان  و  الکتاب  معهم  انزلنا  و  بالبّینات  رسلنا 
قسط  چیست؟  قسط  بالقسط«.  الّناس  لیقوم 

یعنی استقرار عدالت اجتماعی در جامعه.
چه کسی می تواند این کار را انجام دهد؟ تشکیِل 
کار  یک  قسط،  و  عدالت  با  همراِه  جامعه ی  یک 
سیاسی است؛ کاِر مدیران یک کشور است. این، 
هدف انبیاست. نه فقط پیغمبر ما، بلکه عیسی و 
برای  الهی  پیغمبران  همه ی  و  ابراهیم  و  موسی 
سیاست و برای تشکیل نظام اسالمی آمدند. آن 
وقت یک عده ای از روی مقدس مآبی عبایشان را 
جمع کنند و بگویند: ما به سیاست کاری نداریم! 

مگر دین از سیاست جداست؟! 
منبع: مشرق

شوند علی علیه السالم فرمود:
قَعِة فی الثوب َفاتَِّخذُه ُمشاکال الّصاِحب کالرُّ

دوست همانند وصله جامه است پس آن را 
هم شکل و هم سان با خودت برگزین.

2- ايمان
دوستی باید بر اساس ایمان باشد. قرآن می 

فرماید:
َعلی  بَْعُضُهْم  لَیْبِغی  الُْخلَطاِء  ِمَن  کِثیراً  إِنَّ 

الِحاِت َِّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ بَْعٍض إاِلَّ ال
یکدیگر  به  شریکان  از  بسیاری  حقیقت  در 
ایمان  که  کسانی  مگر  دارند،  می  روا  ستم 

آورده و کارهای شایسته کرده اند.
علی علیه السالم فرمود:

الرفیُق  فهو  دیِنک  صالح  َعلی  اعانَک  من 
الشفیق

دوست آن کسی است که تو را در راه دینت 
یاری دهد.

3- تقوا
ُء یْوَمِئٍذ بَْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ الُْمتَِّقیَن الِْخالَّ

بعضی  دشمن  بعضی  دوستان،  روز  آن  در 
دیگرند، مگر پرهیزگاران.

امام صادق علیه السالم می فرماید:
ظلمات  فی  لَو  َو  االتقیاِء  ُمؤاخاَت  اطُلْب 

االرض و ان افَنیَت ُعمَرک فی َطلَِبهم
به دنبال دوستان با تقوا باش؛ ولو در تاریکی 
های زمین باشد و اگر چه عمرت را در این 

راه فنا کنی.
4- بازدارنده از بدی ها

علی علیه السالم می فرماید:
رک علیک بُِمؤاخاِة َمن َحذَّ

با کسی دوستی کنید که شما را از بدی ها 

برای  و  نَْفِسَک،  فِي  ِتَک  َرِعَیّ أَْفَضَل  الَنّاِس 
رعیت  افراد  از  یکی  مردم،  میان  در  داوری 
را بگزین که در نزد تو برتر از دیگران بود«. 
اهل  انتخاب  برای  می رساند  موال  تعبیر 
واژه  و  رفت  برترین ها  سراغ  باید  قضاوت 
را  او  اسالمی  رهبر  می دهد  نشان  »اختر« 

برمی گزیند نه آرای مردم.
علی)ع(  امام  نامه  از  بخشی  به  اشاره  با  وی 
اْلُُموُر،  بِِه  تَِضیُق  اَل  ْن  »ِممَّ می فرماید:  که 
به  مربوط  که  اموری  برابر  در  نباید  قاضی 
بیان  گیرد«،  قرار  تنگنا  در  است  قضاوت 
عواطف،  مراقب  است  موظف  قاضی  کرد: 
ظرفیت  و  باشد  خود  هیجانات  و  احساسات 
هر  شنیدن  و  متفاوت  برخوردهای  مشاهده 
قاضی  آگاهی  باشد.  داشته  را  سخن  گونه 
با مباحث مختلف، قوانین اسالم و  در رابطه 
شناخت موضوعات در حدی باشد که راه  حل 
هر مسئله پیچیده ای را بداند و در تنگنا قرار 

نگیرد.
به  پرداختن  با  نهج البالغه  و  قرآن  پژوهشگر 
کسانی  از  الُْخُصوُم،  ُکُه  تَُمحِّ اَل  »َو  امیر  کالم 
بر  را  خود  نظر  دعوا،  طرف های  که  نباشد 

بر حذر دارد.
علی علیه السالم فرمود:

َصدیُقک َمن نَهاک
دوست تو کسی است که تو را از بدیها باز دارد.

5- کمک به طاعت خداوند
امام علی علیه السالم می فرماید:
الُمعین علی الطاعة خیر االصحاب

طاعت  بر  کننده  کمک  یاران،  بهترین 
خداوند است.

6- سربلندی
امام حسن مجتبی علیه السالم به جنادة فرمود:

َفاصحب َمن اذا َصِحبَتُه زانَک... 
اگر خواستی دوستی انتخاب کنی، با کسی 

دوست شو که باعث افتخارت باشد...
امام صادق علیه السالم فرمود:

اصَحب َمن تََتَزیُن بِه َو التَصَحب َمن یَتَزیُن بِک
با کسی معاشرت کن که افتخارت باشد نه با 

کسی که افتخارش باشی.
 هم نشین تو از تو، به باید

تا تو را عقل و دین بیفزاید
 ای پسر همنشین اگر خواهی

هم نشینی طلب ز خود بهتر
 زانکه در نفس همدم از همدم

نقش پیدا شود به خیر و به شر
  7- صداقت و امانتداری

رسول خدا صلی ا... علیه و آله و سلم می فرماید:
َفارِجه:  خصاٍل  ثاَلَث  أَخیک  ِمن  َرأیت  اذا 

الحیاَء و االمانَة و الصدق
اگر در دوست خود این سه خصلت را دیدی 
به او امید داشته باش: حیا، امانت و راستی.

امام علی علیه السالم فرمود:

سوم  شاخصه  را  سعه صدر  کنند«  تحمیل  او 
قاضی  سعه صدر  داد:  ادامه  و  دانست  قضات 
در  دعوا  طرفین  اگر  که  باشد  زبانزد  باید 
عادی  حالت  از  برخاستند  نزاع  به  او  محضر 

خارج نشود و حکم عادالنه صادر کند.
و  الیق  قضات  وصف  چهارمین  در  امام   
َِّة،  ل الزَّ فِی  یََتَماَدی  اَل  »َو  می فرمایند:  کارآمد 
خود  اشتباه  بر  زد،  سر  او  از  اشتباهی  اگر 
پافشاری نکند«. بازگشت به حق بهتر از ادامه 
هنگامی  لجوج  افراد  یقین  به  است.  گمراهی 
که مرتکب خطایی شوند و متوجه شوند، به 
نمی دهند  تغییر  را  راحتی حاضر مسیر خود 
و  نمی گردند  باز  مستقیم  صراط  سوی  به  و 
همین عامل باعث می شود تا داوری غیرواقعی 
باشد. مقاومت بر باطل و توجیه آن، نه تنها 
عمل  هر  با  بلکه  نمی کند،  تصحیح  را  باطل 
بر  بپوشاند  را  خود  باطل  کار  که  سخنی  یا 

خطای خود می افزاید.

بازگشت به حق
باعث می شود  لجاجت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حق جلوه باطل پیدا کند و برعکس، به آیه ۷۵ 
َرِحْمَناُهْم  »َولَْو  می فرماید:  که  مؤمنون  سوره 

الَْمَطاِمِع،  بُُروِق  تَْحَت  الُْعُقوِل  َمَصاِرِع  »أَْکَثُر 
طمع ها  برق  زیر  عقل ها  قربانگاه  بیشترین 
امام  تعبیر  این  افزود:  و  کرد  استناد  است« 
حاکی از آن است که انسان طمعکار از اوج 
می کند.  سقوط  رذیلت  حضیض  به  فضیلت 
َفْهٍم  بَِأْدنَی  یَْکَتِفی  اَل  »َو  می فرماید:  امیر 
أَْقَصاُه، به اندک فهم و درک از مسائل  ُدوَن 
- بدون فکر و اندیشه زیاد - بسنده نکند«. 
فراهم  را  خطا  زمینه  کافی  تحقیق  عدم 
چنان  مسائل  فهم  در  باید  قاضی  می کند. 
را  مسئله  جوانب  تمام  که  باشد  حوصله  با 
شرایط  و  موضوعیه  یا  حکمیه  شبهات  در 
متخاصمین بررسی و آنگاه حکم صادر کند.

ضرورت توقف در موارد شبهه
وی با ذکر اینکه احتیاط شرط دیگر قضاوت 
ُبَهاِت،  الشُّ فِی  أَْوَقَفُهْم  »َو  داد:  ادامه  است، 
ضرورت توقف در موارد شبهه«. این امر یکی 
است.  قضات  احکام  و  وظایف  مهم ترین  از 
هنگامی که قاضی در قضاوت و روند بررسی 
پرونده با شک و تردید درباره موضوع یا حکم 
باید  کند  برخورد  موضوع  بر  حکم  تطبیق  یا 
را  حکم  صدور  خجالتی  کوچکترین  بدون 
متوقف و به تحقیق بیشتر بپردازد. »َو آَخَذُهْم 
به سراغ دلیل و  از همه کس  بِالُْحَجِج، بیش 
برهان برود«. بسیار الزم است که قضات بیش 

ُطْغَیانِِهْم  فِي  وا  لَلَُجّ ُضٍرّ  ِمْن  بِِهْم  َما  َوَکَشْفَنا 
یَْعَمُهوَن، و اگر ما با آنها مهربانی کرده و هر 
برطرف  دارند  که  عذابی  و  رنج  و  الم  گونه 
سرکشی  و  طغیان  در  سخت تر  آنها  سازیم 
امیر)ع(  کرد.  استناد  می روند«  فرو  خود 
الَْحقِّ  إِلَی  الَْفیْ ِء  ِمَن  یَْحَصُر  اَل  »َو  می فرماید: 
بازگشت  از  به هنگام شناخت حق  َعَرَفُه،  إَِذا 
از  را  به حق درنماند« شجاعت پذیرش خطا 
دیگر شاخصه های قضات تراز اسالم دانست و 
گفت: این وصف چهره دیگری از عدم لجاجت 
است.  آن  نتیجه  دیگر  تعبیری  به  یا  و  است 
روشن  او  برای  که حق  هنگامی  آزاده  انسان 
و  بازمی گردد  حق  سوی  به  راحتی  به  شود 

تمام آثار خطای خود را اصالح می کند.
دیگر  از  را  طمع  از  دوری  صابری نسب 
برشمرد  قضات  اخالقی  و  رفتاری  مؤلفه های 
که  نهج البالغه   ۵۳ نامه  از  دیگر  فرازی  به  و 
َطَمٍع،  َعلَی  نَْفُسُه  تُْشِرُف  اَل  »َو  می فرماید: 
نکند«  آز  و  حرص  به  میل  نفسش  هوای 
به  داشتن  طمع  چشم  گفت:  و  کرد  استناد 
مردم باعث احساس نیاز و انحراف از راه حق 

می شود.
وی با بیان اینکه قاضی طمعکار با کوچکترین 
پیشنهاد رشوه فریب می خورد، به کالم موال 
می فرماید:  که  قصار  کلمات  در  علی)ع( 

از همه به دالیل صحیح تکیه کنند. سخنان 
غیر  احتمال های  و  بی اساس  خوشایند، 
منطقی نباید در نظرات او تأثیرگذار باشند. 
أَْصَبَرُهْم  َو  الَْخْصِم  بُِمَراَجَعِة  ماً  تََبرُّ أََقلَُّهْم  »َو 
کشف  در  همه کس  از  اْلُُموِر،  ِف  تََکشُّ َعلَی 
واقعیت ها با حوصله  تر باشد«. قاضی باید به 
تا  دهد  مجال  کافی  مقدار  به  دعوا  طرفین 
آنچه در توان دارند برای اثبات ادعای خود 

عرضه کنند.
صابری نسب با اشاره به کالم امیرالمؤمنین 
اتَِّضاِح  ِعْنَد  أَْصَرَمُهْم  »َو  می فرماید:  که 
قاطع  تر  حقیقت،  کشف  هنگام  به  الُْحْکِم، 
اگر  یقین  به  کرد:  اظهار  باشد«،  همه  از 
قاضی عجول و شتاب زده باشد حقیقت امر 
مخصوصاً در دعاوی پیچیده برای او روشن 
صدور  در  و  باشد  شکیبا  اگر  اما  نمی شود، 
می تواند حق  بهتر  نکند  نهایی شتاب  حکم 
علی)ع( در  امام  بازگرداند.  به طرف حق  را 
و  شایسته  قاضی  اوصاف  از  وصف  آخرین 
ْن اَل یَْزَدِهیِه إِْطَراٌء َو اَل  الیق می فرماید: »ِممَّ
یَْسَتِمیُلُه إِْغَراٌء؛ از کسانی نباشد که ستایش 
زیاد دیگران، او را به سوی خودخواهی سوق 
و  فریفته  از ستایشگری  نباید  قاضی  دهد«. 

به خود غره شود.
منبع: خبرگزاری قرآن

دیُق الَصُدوق ِمَن النَِّعِم الصَّ
دوست راستگو از نعمتهای الهی است.

8- توجه به نماز اول وقت
میزان  خوب  دوست  معیارهای  از  یکی 

پایبندی و توجه به نماز است.
امام صادق علیه السالم فرمود:

فِیِهم  کانَتا  َفان  بَِخصلََتیِن  اخوانَکم  اخَتِبروا 
الُمحاَفَظُة  اعِزب  ثُمَّ  اعِزب  ثُمَّ  َفاعِزب  ااّل  َو 
بِاالخوان  الِبرُّ  َو  َمواقیِتها،  فِی  لوات  الصَّ َعلَی 

فِی الُعسِر َو الیسر
دوستان خود را به دو خصلت بیازمایید، اگر 
واجد آن دو بودند با آنان رفاقت کنید و اال 
از آنان دوری کن، دوری کن، دوری کن. بجا 
نیکی  و  خود  اوقات  در  نماز  فریضه  آوردن 

به برادران دینی در سختی ها و راحتی ها.
 وامش مده آنکه بی نماز است

گرچه دهنش ز فاقه باز است
 کو فرض خدا نمی گذارد

از قرض تو نیز غم ندارد
9- توجه به ارزشها

در  انسان  کننده  یاری  که  کسی  با  دوستی 
اعمال صالح باشد. امام علی علیه السالم فرمود:

َعلَی  اعانَک  َو  الباقِیة  الداِر  الی  َدعاک  َمن 
فیق دیُق الشَّ الَعَمِل لَها َفُهَو الصَّ

دوست مهربان و دلسوز کسی است که تو را 
به زندگی جاویدان دعوت نموده و بر عمل 

برای آن یاری نماید.
10- هم عقيده بودن

پیامبر صلی ا... علیه و آله و سلم فرمود:
َخیُر االصحاِب َمن َقلَّ ِشقاُقه و کُثَر ِوفاُقه

بهترین دوست کسی است که کمتر اختالف 
عقیده و فکری داشته باشد و بیشتر موافق و 

هم رأی دوست خود باشد.

ویژگي هاي دوست خوب از منظر پیشوایان دین)۱(

۱2ویژگی قضات در سخنان امیرالمؤمنین)ع(

پندي بزرگ از ابليس مهم ترین هدف رهبران 
الهی در سخنان رهبر

آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال ۱399قطعه 5 بخش ۱8 فارس شهرستان گراش

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

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

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
مورخه   ۱۳۹۹۶0۳۱۱0۱۱000۹۷۷ شماره  رأي  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/  هیأت   ۹۹/0۷/0۲
سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي یوسف صالح 
اوز  در  از  فرزند محمد بشماره شناسنامه ۶۶۷ صادره 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۲۶/۸۵ متر مربع 
مجزا  و  مفروز   اصلي   ۱0۱۵۲ از  فرعي   ۶ پالک  تحت 
شده از پالک ۱0۱۵۲ اصلي  قطعه ۴ واقع در بخش ۱۸ 
فارس اوز خریداري از ورثه محمد پرهام محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  در صورتي که اشخاص 
اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
تسلیم  تاریخ  از   ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ   از 
تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
نمایند. بدیهي است  در صورت انقضاي مدت مذکور و 
مالکیت صادر  اعتراض طبق مقررات سند  عدم وصول 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/0۸/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/0۹/0۱

امالک  و  اسناد  ثبت  رئیس   - اسکندري  شمسعلي   
الرستان

م/الف/۵۸۷

5۷-َو َقاَل )عليه السالم(: الَْقَناَعُة َماٌل اَل َیْنَفُد.
ثروتي  قناعت  عليه السالم[:  فرمود  ]و 

است که پایان نمي پذیرد 
در  و  آمده  وسیله  خطبه  در  فوق  عبارت 
از پیامبر  تکرار شده و  حکمت ۴۷۵ عیناً 
هم نقل شده است. واژه »نفد« نابود شدن 

چیزي است که تدریجاً به نهایت برسد.
در فضیلت قناعت امام)ع( در موارد متعدد 
مطالبي را ذکر فرموده که در حکمت ۴۴ 

هم از آن صحبت شد.
اینکه امام )ع( قناعت را ثروت پایان ناپذیر 
این خاطر  به  یا غناي همیشگي مي دانند 
است که قناعت انسان را در بر ابر اموال و 
ثروت ثروتمندان مطیع و منقاد نمي سازد و 

همین بزرگترین مناعت و بي نیازي است.
 سعدي مي گوید:

به نان خشک قناعت کنیم و جامة دلق
که بار محنت خود به که بار منت خلق

ُة  َمادَّ الَْماُل  السالم(:  )عليه  َقاَل  58-َو 
َهَواِت. الشَّ

مال سرمایه شهوات است.
به  ذکر شده  به صورت جمع  که  شهوات 

بلکه  نمي شود  محدود  جنسي  شهوت 
هرگونه شهوت و عالقه و تمایالت نفساني 
را شامل است حرص، انتقام، فسادانگیزي 
خود برتربیني، غرور و هرگونه عملي که 

مي گیرد  سرچشمه  نفساني  تمایالت  از 
و  منشأ  مال  و  مي شود  شهوات  شامل 

سرمایه همه این هاست.
مطرح  امام)ع(  آنچه  است  بدیهي 
که  است  کلي  نظر  یک  فرموده اند 
استثناپذیر نیز مي باشد یعني این طوري 
شهوات  سرمایه  مالها  همه  که  نیست 
خرج  سالم  درراه  مالي  هیچ  و  است 
قارون  مالداران  همه  زیرا  شد  نخواهد 
نیستند و حکم قارون بر همه ثروتمندان 
صدق نخواهد کرد و به همین خاطر در 
قرآن کریم قارون را سرزنش مي کند اما 
پس  مي کند  یاد  »خیر«  واژه  با  را  مال 
هم مورد مذمت و هم مورد ستایش قرار 
هم  که  است  ابزاري  مال  پس  مي گیرد. 
و  گرفت  پسندیده  بهره  آن  از  مي توان  

هم بهره ناپسند دریافت نمود.
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13. پروبيوتيک مصرف کنيد
پولیپ  درمان  های  روش  از  دیگر  یکی  این 
نظر  در  باید  که  است  بزرگساالن  در  بینی 
عالئم  خواهید  می  اگر  ویژه  به  باشید،  داشته 
پولیپ بینی را به طور طبیعی در خانه درمان 
کنید. پروبیوتیک ها می توانند به شما کمک 
و  کنید  تقویت  را  خود  ایمنی  دستگاه  کنند 
بهبود  را  ها  سینوس  سالمت  طبیعی  طور  به 
عالئم  خواهید  می  اگر  همین  برای  ببخشید. 
رفع کنید  به سادگی در خانه  را  بینی  پولیپ 
باید مقدار بیش تری از خوراکی های سرشار از 

-از پوکی استخوان جلوگیری میکند.
 -فشار خون راکاهش میدهد

 -سردردهای میگرنی را کاهش میدهد.
 -قند خون دربیماران دیابتی را کاهش میدهد.

-پوست را روشن میکند.

-سرفه راتسکین مي دهید.
زیرامقوي  است  ترشی  نوع  بهترین  شلغم  -ترشي 

معده وروده هاواشتها آوراست
-آبش قندخون راپائین مي آورد.

-حافظه راتقویت مي کند.
منبع: طب الرضا )علیه السالم(

کوهپیمایی سبب افزایش تراکم استخوان می شود 
معکوس  را  استخوان  پوکی  از  ناشی  اثرات  و 
پیاده  و  کوهپیمایی  فایده ی  تنها  این  اما  می کند 
آدرنالینی  هورمون های  کوهپیمایی  نیست،  روی 
تولید  بدن  در  استرس  پر  کاری  از یک هفته   که 
شده است را آزاد می کند و باعث کاهش استرس و 
اضطراب می شود کوهپیمایی هر نوع ورزش، خطر 
بیماری های  انواع  و  دیابت  خون،  فشار  به  ابتال 
قبلی را به شدت کاهش می دهد و می تواند تراکم 
اثرات  موثر  طور  به  و  دهد  افزایش  را  استخوان 

ناشی از پوکی استخوان را معکوس کند

پروبیوتیک مصرف کنید. در کنار آن بسیار مهم 
است خوراکی های دارای فیبر، از جمله سیب 
تا  کنید  مصرف  چیا  ی  دانه  و  شیرین  زمینی 

پروبیوتیک ها را به بدن تان برسانید.

14. استفاده از رطوبت ساز و بخور دادن
مرطوب  به  تواند  می  ساز  رطوبت  از  استفاده 
کردن سینوس ها و مسیر هوا کمک کند. هم 
از انسداد  چنین می تواند مخاط را نرم کند و 
رطوبت  از  گذشته  کند.  جلوگیری  هوا  مسیر 
ساز، می توانید برای درمان موثر عالئم پولیپ 
بینی بخور دادن را امتحان کنید. برای باز کردن 

و رطوبت رسانی به مسیر هوا و حفره های بینی 
به سادگی از آب در حال جوش استفاده کنید. 
برای اثر درمانی بیش تر می توانید کمی عصاره 
است  اضافه کنید. کافی  به آب در حال جوش 
یک کاسه پر از آب جوش را روی میز قرار دهید، 
سپس سرتان را در فاصله ی چند اینچی باالی 
نفس  وقتی  باشید  داشته  یاد  به  بگیرید.  کاسه 
عمیق می کشید سرتان را با یک حوله بپوشانید. 
در واقع چند بار بخور دادن در روز می تواند مانع 
از گرفتگی بینی و دیگر ناراحتی های ناشی از 

پولیپ بینی شود.
این روشی فوق العاده برای درمان پولیپ بینی 
در بزرگساالن است که می توانید به سادگی در 

خانه آن را به کار بگیرید.

15. مگنوليا
گیاهی  درمان  ی  درباره  پژوهشی  اساس  بر 
پولیپ بینی، گیاه مگنولیا، گل و پوسته ای دارد 
که برای درمان پولیپ بینی مفید است. پوسته 
ی این گیاه اثر خلط آوری دارد، یعنی می تواند 
مخاطی را که مسیر داخل بینی شما را مسدود 
کرده است بشکند؛ در حالی که گل های آن نیز 
اثر انقباضی دارد، یعنی می تواند غشای مخاطی 
درون بینی را محدود کند و اندازه ی پولیپ را 
کاهش دهد. در نتیجه اگر مشکالت گوارشی و 

یبوست دارید آن را امتحان کنید!

18. قاصدك
مصرف روزانه ی قاصدک تازه روشی موثر برای 
درمان پولیپ بینی در بزرگساالن است که نباید 
دست کم بگیرید، بلکه حتما باید از آن استفاده 
دیگر  و   C ویتامین  از  سرشار  قاصدک  کنید. 
ویتامین ها و مواد معدنی است، برای همین می 
تواند برای کاهش مخاط و رفع انسداد مسیرهای 

هوا مفید باشد.

19. مرکبات
برای  که  است،   C ویتامین  از  سرشار  مرکبات 
جمله  از  ها،  بیماری  و  ها  عفونت  از  پیشگیری 
 C ویتامین  واقع  در  است.  خوب  بینی  پولیپ 
ایمنی کمک کند،  تقویت سیستم  به  تواند  می 
با  مقابله  برای  را  بدن  توانایی  طریق  این  به  و 
عالئم پولیپ بینی افزایش دهد. شما می توانید 
را  بیوفالوونوئیدها  تولید   C ویتامین  مصرف  با 
خونی  های  بافت  تثبیت  به  که  دهید،  افزایش 
می  کمک  بینی  های  حفره  داخل  عروق  نیز  و 
 C ویتامین  از  کند. مصرف مرکبات که سرشار 
بینی  پولیپ  پیشرفت  از  مانع  تواند  می  است 
شود و عالئم آن را کاهش دهد. برای همین شما 
باید سعی کنید هر روز مرکبات مصرف کنید تا 
عالئم ناشی از این مشکل را از بین ببرید. برخی 
آناناس،  شامل  کنید  مصرف  باید  که  مرکبات 
واقع  در  است.  و...  لیمو  فروت،  گریپ  پرتقال، 

16. روغن کرچک
بر اساس پژوهشی درباره ی فواید روغن کرچک 
سیستم  تواند  می  روغن  این  سالمتی،  برای 
دیگر  و  ها  عفونت  با  تا  کند  تقویت  را  ایمنی 
می  بنابراین  کند،  مقابله  زا  حساسیت  عوامل 
توان از آن برای درمان پولیپ بینی استفاده کرد. 
کافی است هر روز با معده ی خالی یک قاشق 
عالئم  تا  کنید  روغن کرچک مصرف  غذاخوری 
پولیپ  ی  اندازه  دهید،  کاهش  را  بینی  پولیپ 
آینده  در  آن  مجدد  وقوع  از  و  کنید  باریک  را 

جلوگیری کنید.

17. سيب زمينی شيرين
های  خوراکی  جمله  از  شیرین  زمینی  سیب 
مغذی است که اگر مستعد پولیپ بینی هستید، 
باید به رژیم غذایی روزانه ی خود اضافه کنید. 
سبب  شیرین  زمینی  سیب  که  این  احتمال 
واکنش  است.  کم  شود  آلرژیک  های  واکنش 
است.  ارتباط  در  بینی  پولیپ  با  آلرژیک  های 
انواع سیب زمینی شیرین به رنگ نارنجی، زرد، و 
صورتی سرشار از بتاکاروتن است و برای کسانی 
هستند  رو  به  رو  بینی  پولیپ  مشکالت  با  که 
مفید است. در واقع مصرف سیب زمینی شیرین 
نیز یکی از روش های موثر برای درمان پولیپ 

بینی در کودکان است. 

مصرف مرکباتی که سرشار ا ویتامین C است یکی 
از موثرترین توصیه ها برای درمان پولیپ است. 

  پیشگیری از پولیپ بینی
برای پیشگیری از پولیپ بینی به توصیه های 

زیر توجه کنید:
۱. کنترل بیماری آلرژی و آسم: به توصیه های 
پزشک در این زمینه توجه کرده و در صورت 
برنامه  تغییر  درباره  حتما  عالئم،  بهبود  عدم 

درمانی با پزشک مشورت کنید.
تا حد  بینی:  از تحریک کننده های  ۲. دوری 
امکان از تنفس در هوای آلوده با دود سیگار، 
دودهای شیمیایی یا گرد و غبار و غیره اجتناب 
سوزش  و  التهاب  باعث  عوامل  این  زیرا  کنید 

بینی و سینوس ها می شود.
۳. رعایت بهداشت فردی: یکی از بهترین راه ها 
برای جلوگیری از ابتال به عفونت های باکتریایی 

و ویروسی شستن مرتب دست ها می باشد.
رطوبت  منزل:  هوای  داشتن  نگه  مرطوب   .۴
هوا  جریان  و  تنفس  بهبود  به  هوا  در  موجود 
از  و  کرده  کمک  ها  سینوس  و  بینی  داخل 

انسداد و التهاب جلوگیری می کند.
برای  از اسپری آب نمک  بینی:  ۵. شستشوی 
تمیز کردن مسیرهای بینی استفاده کنید، این 
کار به بهبود آلرژی و سایر عوامل موثر در بروز 

پولیپ بینی کمک می کند.

چرا باید »موسير« بخوریم؟

خواص کلي شلغم

اثرات معجزه آسای 
کوهپيمایی

نمک از گذشته تا امروز به عنوان طعم دهندة 
به  ضدعفونی کننده  ماده ای  و  غذا  اصلی 
همه  انقدر  روز ها  این  است.  می رفته  کار 
جا صحبت از مضرات نمک است که شاید 
توجه ما را به خواص این ماده معدنی مفید 

کمتر کرده است.
نمک  خواص  از  مورد   ۱۲ مطلب  این  در 
گوناگون  موارد  در  که  می کنیم  معرفی  را 
مانند بهبود عوارض پوستی یا کاهش عالئم 

بیماری های عفونی نقش دارد.
1. آفت دهان

کاهش  به  آب نمک  با  دهان  شست وشوی 
کمک  دهان  آفت  سریع تر  بهبود  و  درد 
را در  می کند. یک قاشق چای خوری نمک 
در  را  محلول  کنید.  حل  آب  لیوان  نصف 
این  کنید.  خارج  سپس  و  بچرخانید  دهان 
عمل را چند بار در روز انجام دهید تا آفت 

دهان بهبود یابد.
2. زخم ناخن پا

به  پا  بزرگ  انگشت  ناخن  اوقات  گاهی 
می افتد.  گیر  و  می رود  فرو  گوشت  درون 
بسیار  می تواند  ناخن  رفتن  فرو  گوشت  در 
دردناک باشد. برای کاهش ورم و حساسیت 
بار در روز در  ایجادشده، پای خود را چند 
این  از  بعد  دهید.  قرار  نمک  و  آب  محلول 
و  استفاده کنید  بیوتیک  آنتی  پماد  از  کار، 

باندپیچی اش کنید. 
3. آبريزش بينی

هنگام  در  تنفسی  مجاری  بهبود 
از  یکی  آلرژی  یا  سرماخوردگی 
روش  این  است.  نمک  خواص  مهم ترین 
اسپری های  از  هست!  هم  مقرون به صرفه تر 
بینی شوِر موجود در داروخانه ها یا از محلول 
شست وشوی  برای  خانگی  نمک  و  آب 

مجاری بینی استفاده کنید.

6. نيش يا گزيدگی حشرات
خمیر جوش شیرین با مقداری آب می تواند 
از  ناشی  ورم  یا  خارش  یا  سوزش  نوع  هر 
همچنین  ببخشد.  بهبود  را  حشرات  نیش 
پوستی  عوارض  کاهش  در  آن  از  استفاده 
ناشی از نیش زنبورعسل، آنژیوادم و تماس 

با گیاهان سمی مفید است.
7. گلودرد

یکی از شناخته شده ترین خواص نمک، استفاده 
از آن در بهبود عالئم سرماخوردگی است. ِغرِغره 
کردن محلول نمک و آب گرم، در کاهش ورم 
است. نصف  مؤثر  بسیار  بهبود گلودرد  و  گلو 
لیوان آب  را در یک  قاشق چای خوری نمک 

ولرم حل کنید و چند بار در روز ِغرِغره کنید.
8. خستگی پا

دو فنجان نمک فرنگی حل شده در آب گرم، 
گزینه ای مناسب برای رفع درد و خستگی 
است.  منیزیم  دارای  فرنگی  نمک  است.  پا 
منیزیم در کارکرد عضالت بدن نقش دارد. 
البته بعید است که منیزیم از طریق پوست 
جذب شود و احتماال این آب ولرم است که 

4. پسوريازيس و اگزما
یا  آبگرم  چشمه های  در  موجود  نمک 
بیماری های  بهبود  در  نمکی  دریاچه های 
مؤثر  پسوریازیس  و  اگزما  مانند  پوستی 
است. شنا کردن در این آب ها باعث کاهش 
التهاب و حفظ رطوبت پوست می شود. اگر 
 ۱۵ نیستند،  شما  دسترس  در  مناطق  این 
وان  در  دریا  نمک  و  آب  محلول  در  دقیقه 
حمام، دراز بکشید. حتی یک فنجان نمک 
به  می کنید  استحمام  که  آبی  در  معمولی 

کاهش تورم اگزما کمک می کند.
5. سوزش معده

و خاصیت  است  نمک  نوعی  شیرین  جوش 
از  چای خوری  قاشق  یک  دارد.  ضداسیدی 
پس  و  کنید  حل  سرد  آب  در  را  ماده  این 
از صرف غذا بنوشید. اگر دچار سوزش معده 
مزمن هستید، خوددرمانی را ادامه ندهید و 
حتما به پزشک مراجعه کنید. به یاد داشته 
باشید که جوش شیرین حاوی سدیم است، 
پس اگر رژیم غذایی کم نمک دارید یا مصرف 
نمک برای تان ضرر دارد، با تأیید پزشک باید 

از دارو های جایگزین استفاده کنید.

حس آسودگی را در پا های ما ایجاد می کند. 
بااین حال، یک تشت آب نمک ولرم در رفع 

خستگی پا مؤثر است.
9. بوی بد دهان

آزار  را  دیگران  یا  شما  دهان  بد  بوی  اگر 
یا  دهان  خشکی  از  ناشی  احتماال  می دهد، 
آفت های دهانی است. برای رفع بوی بد دهان 
یک قاشق چای خوری جوش شیرین را در یک 
لیوان آب حل کنید و دهان تان را یک دقیقه 
شست وشو دهید. این کار را چند بار در روز 
در جوش شیرین،  موجود  نمک  کنید.  تکرار 
باکتری های دهان را از بین می برد و تا سه 

ساعت بوی بد دهان را رفع می کند.
10. رفع گرفتگی عضالت ناشی از گرما

کار  یا  ورزش  گرما  در  طوالنی  به مدت  اگر 
از  نمک  و  آب  زیادی  مقدار  بدن تان  کنید، 
درد  بروِز  باعث  مسئله  این  می دهد.  دست 
برای  می شود.  عضالت  گرفتگی  و  شدید 
فعالیت  حین  در  باید  آن،  از  پیشگیری 
و  نمک  حاوی  آب معدنی  کافی  به مقدار 
امالح موردنیاز بدن بنوشید. می توانید از آب 
معدنی های تجاری استفاده کنید یا اینکه با 
حل کردن یک قاشق چای خوری نمک در 

یک لیتر آب، خودتان آن را تهیه کنید.
11. يبوست

۲ تا ۶ قاشق چای خوری نمک فرنگی )منیزیم 
و  کنید  حل  آب  لیوان  یک  در  را  سولفات( 
بنوشید. می توانید کمی آب لیمو هم به آن 
اضافه کنید تا طعم بهتری پیدا کند. مصرف 

این محلول در درمان یبوست مفید است.
12. زردی دندان

برخی تحقیقات نشان داده است که استفاده 
از خمیر دندان های حاوی جوش شیرین در 
براق و سفید کردن دندان مؤثر است. نمک 
سطح  لکه های  جوش شیرین،  در  موجود 

دندان را پاک می کند.
منبع: بهداشت نیوز

ناصر رضایی پور دبیر انجمن علمی طب سنتی 
دهان  بد  بوی  عوامل  و  علل  درخصوص  ایران 
آزار  مشکل  یک   دهان  بد  بوی  کرد:  اظهار 
و  اطرافیان  رنجش  موجب  که  است  دهنده  
این  درمان  برای  اما  می شود  فرد  خود  حتی 
مشکل الزم است ابتدا علت اصلی بدبوی دهان 

را یافت.
مشکالت حفره دهان

دهان  بدبویی  که  عواملی  مورد  در  رضایی پور 
را به همراه  دارد، گفت: در برخی موارد ممکن 
به  مربوط  مشکالت  از  ناشی  بدبوی  این  است 
حفره دهان، از قبیل عفونت های لثه ای، خرابی 
دندان ها،  آفت و خشکی دهان باشد. در واقع 
وجود یک دندان خراب، نه  تنها به بیشتر شدن 
می تواند  بلکه  منجرمی شود،  دهان  بد  بوی 

به تنهایی یکی از علل بدبوشدن دهان باشد.
مشكالت گوارشی

نشان   دهان،  بدبویی  که  است  ممکن  گاهی 
مشکالت  مانند  داخلی  بیماری های  دهنده 
زمان  در  بد،  بوی  گاهی   باشد.  گوارشی 
غذایی  ماده  یک  مصرف  با  تشدیدو  گرسنگی 
در  که  است  همین خاطر  به  و  برطرف می شود 
روبه رو  مشکل  این  با  بیشتر  افراد  رمضان  ماه 

هستند.
افزایش  معموالً  مشکل،  این  بروز  اصلی  علت 

باالیی  دریچه  ناکارآمدی  درکنار  رطوبت، 
زائد  رطوبت  حالت،  این   در  است.  معده 
در معده متعفن و بدبو می شود و با عبور 
و  می رسد  دهان  به  فوقانی  اسفنکتر  از 

احساس می شود.
سينوزيت و نزله ها

این متخصص طب ایرانی بیان کرد: خلط و 
ترشحاتی که از مغز، به سوی دهان و پشت 
حلق ریزش می کنند، ممکن است عفونی و 
ممکن  ترشحات  این  همچنین  باشند  بدبو 

درمان  بشوند.  زبان  غلیظ  بار  است موجب 
نزله یا ترشحات پشت حلقی در طب ایرانی 
اهمیت فراوان دارد چراکه می تواند موجب 
از  بدن،  اندام های  در  دیگری  بیماری های 
جمله دستگاه گوارش، کبد، رحم، مفاصل 

و... شود.
مشكالت ريويی

رطوبت های  افزایش  ادامه داد:  رضایی پور 
درمان  در  باید  نیز  ریوی  خلط  و  زائد 
ترشحات  این  باشد.  مدنظر  دهان  بدبویی 

و  سیگار  مصرف  مانند  مختلف  شرایط  در 
وجود  و...  برونشیت  رطوبی،  آسم  قلیان، 
دارند و ممکن است سبب عفونت و بدبوی 

دهان شوند.
درمان خانگی

راه های  درباره  ایرانی،  طب  متخصص  این 
درمان خانگی بدبویی دهان گفت: اگر علت 
بوی بد، در حفره دهانی و مشکالت دندان 
رعایت  به  فرد  باید  ابتدا  در  باشد،  لثه  و 
بهداشت دهان و دندان، مانند مسواک زدن 
ادامه،  در  بپردازد.  کشیدن  دندان  نخ  و 
استفاده از خوشبوکننده های طبیعی دهان 
کمک کننده  کرفس  و  دارچین  نعنا،  مانند 
خواهدبود. استفاده از میوه سیب، گل سرخ 
و بهارنارنج هم به رفع بوی بد دهان ناشی 

از مشکالت حفره دهان کمک  می کنند.
یا  سرکه  و  عسل  ترکیب  با  لثه ها  ماساژ 
عسل و نمک، دو یا سه بار در ماه و ماساژ 
شبانه لثه ها با روغن زیتون، پس از مسواک، 
رفع عفونت  و  لثه ها  تقویت  می تواند سبب 

شود.
ترشحات  دلیل  به  دهان  بد  بوی  اگر 
با  می توان  باشد،  سینوس ها  و  حلق  پشت 
استفاده مداوم از مغز ها مانند بادام، به ویژه 
به صورت حریره و دم نوش آویشن یا زوفا به 

ازبین رفتن بوی بد دهان کمک کرد.

چگونه بوی بد دهان را با طب سنتی درمان كنیم؟

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
 ۹۹/0۷/۱۳  -۱۳۹۹۶0۳۱۱۲۳۵000۵۶۸ شماره  راي  برابر 
ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي ناصر صادقي  فرزند عبداله  بشماره ملي 
باب  یک  ششدانگ  در  گراش  از  صادره   ۶۵۶۹۸۵۳۸0۵
خانه به مساحت ۱۱۸/۶۵ مترمربع پالک فرعي ۱۲۸۴۴ از 
اصلي۱0۸۲۷ مفروز و مجزي شده از پالک ۱۶۶۹ فرعي 
از۱0۸۲۷ اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان 
غالمعباس  رسمي  مالک  از  مع الواسطه  خریداري  گراش 
اطالع عموم  به منظور  عبدالهي محرز گردیده است.لذا 
شود  مي  آگهي  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب 
مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتي 
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 
قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
مراجعه  از  مانع  مالکیت  خواهد شد. ضمنا صدور سند 

متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/0۸/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/0۹/0۱

اسناد  ثبت  اداره  رئیس   - درازي  رحیمي  هدایت اله 
وامالک گراش              م/الف/۵۱۲

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره ۱۳۹۹۶0۳۱۱0۱۱000۹۱۹ مورخه ۹۹/0۶/۲۲ 
هیأت اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي 
مالکانه  تصرفات  الرستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد 
فرزند  راست خدیو  سیدرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
سیدعبدالرسول بشماره شناسنامه ۲۵00۱۴۱۲۴۱ صادره از 
الرستان  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳۱۸/۶۱ 
متر مربع تحت پالک ۴ فرعي از ۴۴۶۳ اصلي مفروز  و 
مجزا شده از پالک ۴۴۶۳  اصلي  قطعه ۲ واقع در بخش 
۱۸ فارس الر خریداري از ورثه ارغوان  محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله 
نسبت  اشخاص  آگهي مي شود  در صورتي که  روز   ۱۵
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  مي توانند 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید، 
ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است  در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/0۹/0۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/0۹/۱۶

امالک  و  اسناد  ثبت  رئیس   - اسکندري  شمسعلي   
الرستان

م/الف/۵۹0

خوردن هویج برای تسکین زانو درد در حقیقت یکی 
شمار  به  چینی  سنتی  طب  درمانی  های  روش  از 
و  بتاکاروتن  از  سرشار  نارنجی  های  هویج  رود.  می 
هستند،  قوی  التهاب  ضد  ی  ماده  دو   ،A ویتامین 
ویژگی ای که این ماده ی غذایی را برای تسکین درد 

زانو کارساز کرده.
هویج  فواید  از  را  بهره  بیشترین  بتوانید  اینکه  برای 
ببرید باید آن را به صورت پخته میل کنید، اما اگر از 
خوردن هویج پخته خوش تان نمی آید، خوردن خام 
آن ها هم ایرادی ندارد. برای کاهش زانو درد سعی 

کنید روزانه ۲ وعده هویج مصرف کنید.

ماست با شنبلیله برای مبتالیان به دیابت
 ماست با آویشن و هل برای تقویت معده

  ماست با تخم کتان برای کاهش وزن
  ماست با شوید برای از بین بردن چربی باال

  ماست با زیره برای الغر شدن 
  ماست با شاه تره و ماست با خرفه برای مشکالت 

کبدی 
 ماست با نعنا برای درمان نفخ معده

سعی کنید همیشه ماست را ترکیبی بخورید.

هویج معجزه بخش
 برای رفع درد زانو

خواص مصرف ماست
 با سبزی ها 

-دستهاي آلوده و کثیف را به چشم نمالید.
-استفاده از حوله مشترک و کثیف، لباس 
کثیف و یا آب ناسالم باعث ایجاد عفونت 

مزمن چشم یا تراخم مي شود.
چشم  به  ضربه اي  هرگونه  -رسیدن 

خطرناک است.
وارد  اجسام خارجي  یا  و  ذرات شن  -اگر 
چشم گردند چشم را سریعاً با آب سرد و 
تمیز بشویید و با گوشه یک دستمال تمیز 
و کتاني و مرطوب ذرات را از چشم خارج 
نمایید و اگر نمي توانید چشم را بپوشانید 

و سریع به پزشک مراجعه نمایید.
باید فاصله کاغذ از چشم  -هنگام مطالعه 

حداقل ۳0 سانتي متر باشد.
از  شما  فاصله  تلویزیون  تماشاي  -هنگام 

تلویزیون حداقل ۳ متر باشد.
به  زیر  عالیم  از  هریک  وجود  صورت  در 
بینایي،  کاهش  کنید:  مراجعه  پزشک 
قرمزي و درد چشم، تاري دید و لکه بیني، 
انحراف و لوچي چشم، سردرد، آبریزش و 
چسبیدن  و  سوزش  چشم،  عادي  التهاب 

پلکها پس از بیدار شدن از خواب.



پيامبراکرم )ص( فرمودند:

نيا َو ما ِفيها؛ لَِئن َیهِدی اهلُل بَِک َرُجاًل واِحداً َخيٌر لََک ِمَن الدُّ

اگر خداوند بوسيله تو یک نفر را هدایت کند برای تو بهتر 

است از دنيا و هر آنچه در آن است.
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كايت پير خاركش ح

خاركش پيری با دلق ردشت
بسته ای خار همی ربد هب پشت

گان قدمی ربمی داشت لنگ لن
ره قدم داهٔن شکری می کاشت

کای فرازندٔه این چرخ بلند!
وی نوازندٔه دل اهی ژنند!

کنم از جیب نظر ات دامن
هچ زعزیی هک نکردی با من

ردِ دولت هب رخم بگشادی
اتج زعت هب سرم بنهادی

حد من نیست ثنايت گفتن
گوره شکر عطايت سفتن

نوجوانی هب جوانی مغرور
ر همی راند ز دور رخش پندا

آمد آن شکرگزاريش هب گوش
گفت کای پير خرف گشته، خموش!

خار رب پشت، زنی زین سان گام
م؟ دولتت چیست، زعزیيت کدا

عمر رد خاركشی باخته ای
زعت از خواری نشناخته ای

پير گفتا هک: »هچ زعت زین هب
هک نی ام رب رد تو بالین هن؟

کای فالن! چاشت بده یا شامم
انن و آبی خورم و آشامم

شُکر گویم هک مرا خوار نساخت
هب خسی چون تو گرفتار نساخت

هب ره حرص شتابنده نکرد
رب رد شاه و گدا بنده نکرد

داد با اينهمه افتادگی ام
زع آزادی و آزادگی ام

                                 نورالدين عبدالرحمان بن نظام الدين
                  احمد بن شمس الدين محمد حنفي جامى، در خرجرد

                   جام به سال 817 هـ .ق بدنيا آمد. در مدرسه نظاميه
                     هرات علوم و فنون روزگار خود را بياموخت. 

                       تذكره نويسان نوشته اند كه داراي استعدادي 
                         غير  عادي و حافظه اي خارق العاده بود. سپس 
                    در سمرقند به تكميل تحصيالت خود پرداخته است.
                           روزي سخن از استادان و معلمان ايشان در ميان
                   آمده بوده است. ايشان فرموده اندكه: ما پيش هيچ 
كدام از استادان چندان سبقي نگذرانيده ايم كه ايشان را بر ما 

غلبه و استيالئي بوده باشد بلكه هميشه بر يكي در بحث غالب 
بوديم. احيانًا به ما سربسري مي كردند. هيچ يك را در ذمه ما 

حق استادي ثابت نيست و ما به حقيقت شاگرد پدر خوديم كه 
زبان از وي آموختيم.

جامي در شمار صوفيان زمان خود بود از سلسله نقشبندي و مذهب حنفي.
آثار جامي به نظم و نثر فراوان است و او را آخرين كس از 

سلسله  شعراي بزرگ فارسي مي دانند.
سلوك  و  سير  در  لوايح،  كتابهاي  شعر،  ديوان  بر  عالوه 
صوفيه به نظم و نثر فارسي، نفحات االنس من حضرات القدس، 
نثر كه آن را به  به شيوه گلستان سعدي در نظم و  بهارستان، 
و  منشآت  كتاب  كرده  تأليف   يوسف  ضياءالدين  فرزندش  نام 
كتاب مثنوي هفت اورنگ، شامل سلسله الذهب و سالمان و ابسال 
و  ليلي  و  زليخا  و  يوسف  و  سبحه االجرار  و  تحفه االحرار  و 
مجنون و خردنامه اسكندري، كه جامي آن را به سبك هفت پيكر 

نظامي گنجوي ساخته است.
موالنا جامي در هرات هجدهم محرم سال 898 وفات يافت.

جامي

عملیات  آغاز  از  لطیفی  شهردار 
اجرایی زمین چمن مصنوعی فوتبال 
در مجتمع اداری، فرهنگی و ورزشی 
گفت:  و  داد  خبر  لطیفی  شهرداری 
پیست  پروژه  این  بعدی  فازهای  در 
نیز  پیاده روی  و  دوچرخه سواری 

احداث می شود.
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
لطیفی؛  شهرداری  عمومی  روابط  از 
مهدی حیدری ضمن اعالم این خبر 
اظهار داشت: با هدف توسعه و ترویج 
شهروندان  بین  در  ورزش  فرهنگ 
و  شهر  جوانان  و  نوجوانان  ویژه  به 
پروژه  آنها،  فراغت  اوقات  کردن  پر 
فوتبال  احداث زمین چمن مصنوعی 

در دستور کار قرار گرفت.
وی در ادامه با اشاره به نقش ورزش 
و  اجتماعی  آسیب های  کاهش  در 

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
استان  خون  انتقال  عمومی  روابط 
ویژه  فرماندار  حسنی  جلیل  فارس؛ 
معاونت  دالور  احمد  و  الرستان 
های  بخش  از  فرمانداری  عمرانی 
تازه  سردخانه  و  سازمان  مختلف 
بازدید  خونی  های  فراورده  تاسیس 
پایگاه  از  ارسالی  گزارش  به  بنا  کرد. 
به  تا  شد  اتخاذ  تدبیری  الرستان 

یکی  داشت:  بیان  جامعه  سالمت 
اداری،  مجتمع  احداث  اهداف  از 
شهرداری  ورزشی  و  فرهنگی 
های  زیرساخت  توسعه  لطیفی 
سرانه های  افزایش  و  شهر  ورزشی 
بستر  ایجاد  همچنین  و  ورزشی 
جوانان  فراغت  اوقات  برای  مناسب 

است. نوجوانان  و 
بیان  با  پایان  در  مسئول،  مقام  این 
عملیات  راستا  همین  در  اینکه 
آماده سازی  و  زیرسازی  خاکبرداری، 
زمین  مصنوعی  چمن  نصب  جهت 
اداری،  مجتمع  مجاورت  در  واقع 
لطیفی  شهرداری  ورزشی  و  فرهنگی 
آغاز شده است، اضافه کرد: در فازهای 
پیست  احداث  پروژه  این  بعدی 
در  نیز  پیاده روی  و  دوچرخه سواری 

دستور کار قرار می گیرد.

سریعتر  هرچه  خیر  بانی  همت 
امکان افتتاح و بهره برداری از سالن 
این  شود.در  فراهم  پالسما  سردخانه 
فرماندار  و  استاندار  ،معاون  بازدید 
هرچه  همکاری  قول   ، الرستان  ویژه 
دولتی  مختلف  های  سازمان  بیشتر 
خونی  نیاز  تامین  جهت  خصوصی  و 
ویژه  فرمانداری  طرف  از  شهرستان 

داده شد.

آغاز عمليات احداث 
»زمين چمن مصنوعی«

 در مجتمع ورزشی شهرداری لطيفی

ساخت سالن سردخانه »پالسما«
 در مرکز انتقال خون الرستان

مربوط  اخیر  های  ماه  حواشی  پی  در 
معرفی  منطقه،   در  آهن  راه  احداث  به 
مسیرهای جدید راه آهن جنوب فارس 
های  پیگیری  نیز  و  مجازی  فضای  در 
وضعیت  آخرین  مردمی،    مختلف 
بررسی موضوع از سوی خبرنگار میالد 
مورد  مردم  نماینده  دفتر  از  الرستان 
سوال واقع شد. بر همین اساس پاسخ 

دریافتی بدین شرح بوده است.
مسیرهای  و  الرستان  آهن  راه  موضوع 
مردم  نماینده  سوی  از  مواصالتی 
الرستان،  خنج، گراش و اوز در مجلس 
در  وی  دفتر  نیز  و  اسالمی  شورای 
الرستان پس از حواشی اخیر در دستور 
این  بر  و   گرفته  قرار  بررسی  مجدد 
ها  پیگیری  آخرین  از  گزارشی  اساس 
به اطالع مردم شریف منطقه می رسد:

۱(  برای پیگیری موضوع، چندی پیش، 
»حسین  آقایان  حضور  با  ای  جلسه 
»جعفرپور«  مردم،  نماینده  زاده« 
فرماندار  »حسنی«  سابق،  نماینده 
ویژه الرستان و »باقری فرد« مدیرکل 
برگزار  الرستان  شهرسازی  و  راه  وقت 
الرستان  آهن  راه  وضعیت  آخرین  و 
مورد ارزیابی قرار گرفت. در این جلسه 
راه  وضعیت  اخرین  تلفنی  صورت  به 
و  شیراز-جهرم-الر-بندرعباس  آهن 
الر-زاهد  آنتنی  مسیرهای  همچنین 
ریز  نی  فسا-  جهرم-  آنتنی  و  محمود 
نیز از »غالمی« مسئول اجرایی راه آهن 
جنوب سوال شد و وی اظهار داشت که 
مسیرهای آنتنی مذکور طی دو تا سه 
قانون  در  و  شده  مصوب  گذشته  سال 

بودجه نیز قرار گرفته اند.
پیگیری  مذکور،  جلسه  نتایج  پیرو   )۲
مردم  نماینده  دفتر  سوی  از  بیشتری 
زیرساخت  توسعه  شرکت  مسئوالن  با 
بر  گرفت.  صورت  نیز  نقل  و  حمل 
رساند  می  استحضار  به  اساس  این 
چند  در  آهن  راه  حوزه  مسیرهای 
برداری،   بهره  حال  در  آهن  )راه  دسته 
در  آهن  راه  اجرا،   دست  در  آهن  راه 
قید  با  آهن  راه  نهایتا  و  مطالعه  دست 
الزم  است.  گردیده  تعریف  مشارکت( 
راه  نقشه  آخرین  مطابق  است  ذکر  به 

مسکن  بنیاد  روستایی  عمران  معاون 
بازدید از روستاهای  استان فارس در 
اینکه  بیان  با  الرستان  شهرستان 
روستایی  توسعه  و  زدایی  محرومیت 
اظهار  گیرد  می  شتاب  الرستان  در 
بی  های  ظرفیت  الرستان  داشت: 
زدایی  محرومیت  و  توسعه  در  بدیل 
توسعه  استعدادهای  از  باید  و  دارد 
گیری  بهره  بیشتر  شهرستان  دراین 

کرد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
استان  مسکن  بنیاد  عمومی  روابط 
تاکید  با  فارس، سیدعلیرضا حمیدی 
بر اینکه از همه ظرفیت های قانونی 
باید  زدایی  و محرومیت  توسعه  برای 
مسکن  ساخت  افزود:  کرد  استفاده 
ویژه  مسکن  ساخت   ، ملی  اقدام 
اعطای   ، محرومان  و  مددجویان 
های  برای جبران خسارت  تسهیالت 
توسعه   ، حوادث  و  سیل  از  ناشی 
 ، روستایی  مالکیت  اسناد  اعطای 
بافت های  مقاوم سازی  مشارکت در 
معابر  توسعه  و  بهسازی  و  روستایی 
بنیاد  که  است  هایی  برنامه  جمله  از 
از  گیری  بهره  با  و  اولویت  با  مسکن 
منابع ملی و محلی در الرستان دنبال 

می کند.
زمینه  ایجاد   : کرد  اضافه  حمیدی، 
به  باتوجه  روستاها  وعمران  توسعه 
واجتماعی  فرهنگی،اقتصادی  شرایط 
طریق  از  امکانات  عادالنه  تامین   ،
تولیدی  اجتماعی،  تسهیالت  ایجاد 
الزم  تسهیالت  ایجاد   ، رفاهی  و 
و  روستائیان  مسکن  بهبود  جهت 
ایجاد   ، عمومی  و  بهزیستی  خدمات 
ساماندهی  و  منظم  ارتباطی  شبکه 
منطقی نظام توزیع خدمات در سطح 
روستاها ، ایجاد زمینه بهبود وضعیت 
تسهیالت  ازطریق  روستاها  اقتصادی 

که  بهار۹۸(  )ویرایش  کشور  آهن های 
توسعه  رسانی شرکت  اطالع  پایگاه  در 
می  موجود  نقل  و  حمل  زیرساخت 
باشد، مسیرهای راه آهن جنوب فارس 
در چند مسیر مختلف در حال مطالعه 

و  اجرا می باشد.
الف( مسیر اصلی شیراز- کوار- جهرم- 

الر-زاهدمحمود-بندرعباس
این مسیر همان مسیر معروف شیراز- 
که  باشد  می  الر-بندرعباس  جهرم- 
محورهای شیراز تا کوار در دست اجرا 
جهرم  تا  کوار  سمت  از  اما  باشد.  می 
از  بندرعباس  و  الر  به  جهرم  سپس  و 
بودجه  قانون  در  محمود  زاهد  مسیر 
با   ۱۳۹۹ سال  بودجه  نیز  و  سنواتی 
شیراز- آهن  راه  احداث  »طرح  عنوان 

جهرم-الر-بندرعباس« با مجوز اجرا )به 
صورت مشارکتی۵0-۵0 دولت و بخش 

خصوصی( نام گرفته است. 
به  سروستان  جهرم-  آنتنی  مسیر  ب( 
راه آهن گلگهر -نیریز -استهبان -فسا 

-شیراز
اجرایی  عملیات  مطالعه،   انجام  از  پس 
و  شده  آغاز  کیلومتری   ۸0 مسیر  این 
اما  چندین کیلومتر کشیده شده است 
راه  توسعه  و  ساخت  مدیرکل  گفته  به 
آهن منطقه یک کشور اعتبار تخصیصی 
به  زیادی  سرعت  با  و  بوده  کم  آن  به 

درآمد  وارتقاء  تولیدی،اشتغال، 
روستائیان و هدایت وضعیت فیزیکی 
اهداف  جمله  از  روستاها  کالبدی  و 

اجرای طرحهای هادی است.
از  درصد   ۵۴ اینکه  بیان  با  وی 
فارس  خانوار   ۲0 باالی  روستاهای 
ازخدمات طرح های هادی برخوردارند 
بر لزوم شتاب بخشی در اجرای طرح 
الرستان  شهرستان  در  هادی  های 
طرح های  اجرای  کرد:  اعالم  و  تاکید 
ساله   ۱0 سند  عنوان  به  هادی 
محروم  مناطق  در  روستایی  توسعه 
اساسی  و  اصلی  گام  برخوردار،  و کم 
روستاها  توسعه  و  عمران  زمینه  در 
بسزایی  وتاثیر  شود  می  قلمداد 
از  محرومیت  و  فقر  چهره  درزدودن 

روستاها دارد.
و  اجرایی  امور  مدیر  اعرابی،  حسین 
ماشین آالت بنیاد مسکن، نیز در این 
بازدید از آمادگی امور ماشین آالت بنیاد 
مسکن برای مشارکت در اجرای طرح 
های زیربنایی و توسعه دراین شهرستان 
نیاز  جا  هر   : داشت  اظهار  و  داد  خبر 
باشد بنیاد مسکن در کنار مردم است و 

اجرایی  عملیات  البته  رود،  نمی  پیش 
این مسیر آغاز شده است.

محمود- الر-زاهد  آنتنی  مسیر  ج( 
بندرعباس

در حال حاضر این مسیر در حال مطالعه 
می باشد و احتماال فاز مطالعاتی آن پس 

از سال ۱۴00 به اتمام خواهد رسید.
به  داراب-استهبان  آنتنی  مسیر  د(  
راه آهن گلگهر -نیریز -استهبان -فسا 

-شیراز
با  کیلومتر   ۱۲۶ طول  به  مسیر  این 
پیشرفت خوبی چند قطعه آن در حال 

انجام است
 هـ( مسیر آنتنی داراب-زاهدمحمود

مطابق اظهارات مسئول راه آهن فارس 
 . باشد  می  مطالعه  در حال  مسیر  این 
طول این مسیر ۱۷0 کیلومتر می باشد.

مسیرهای  تمام  است  ذکر  به  الزم   )۳
فوق الذکر در پیوست شماره ۱ جدول 
۱ اعتبارات تملک دارایی های سرمایه 
ای قانون بودجه سال ۹۹ نیز ذکر شده 
اعتباری  کد  و  ردیف  دارای  عمال  و 
پیگیری  اساس  برهمین  باشند.   می 
مطالعه  تکمیل  در  تسریع  در خصوص 
مسیر الر-زاهد محمود  شروع عملیات 
اجرایی آن در دستور کار نماینده مردم 
 ۱۴00 بودجه  قانون  در  و  داشته  قرار 
نیز به صورت ویژه مورد توجه می باشد.

امور ماشین آالت این بنیاد نیز تا کنون 
طرح های بزرگ و مهمی در الرستان به 

سرانجام رسانده است.
همچنین امیر برومند، سرپرست بنیاد 
این  در  الرستان،  شهرستان  مسکن 
برنامه  دقیق  اجرای  لزوم  بر  برنامه 
در  روستایی  توسعه  و  عمران  های 

الرستان تاکید کرد.
برومند، با بیان برخی از فعالیت های 
در  الرستان  شهرستان  در  توسعه 
حوزه  در   : شد  آور  یاد  گذشته  سال 
واگذاری زمین دراین شهرستان، ۵۳ 
به  قطعه  و ۳00  تملک  زمین  هکتار 

متقاضیان واگذار شده است .
شهرستان  مسکن  بنیاد  سرپرست 
سند  جلد   ۱۱00 صدور  الرستان، 
روستایی و شهری با همکاری ادارات 
بیرم  و  جویم  الرستان  اسناد  ثبت 
دراین شهرستان را بخشی از فعالیت 
های سال گذشته دانست و گفت: در 
سالی که گذشت بنیاد مسکن با صدور 
۷۳0 فقره پروانه ساخت روستایی در 
جهت توسعه روستایی گام های قابل 

توجه برداشته است.

پیگیری آخرین وضعیت احداث راه آهن های منطقه
 از دفتر نماینده مردم

وعده معاون بنياد مسکن فارس
 در خصوص محروميت زدایی  و توسعه روستاهای الرستان

از   نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
شهرداری  الر،  شهرداری  عمومی  روابط 
و  اجتماعی  مسؤولیت  حیث  از  الر 
فرهنگی خود در راستای فرهنگ سازی، 
اقدام به ساخت و نصب اِلمانهای شهری 
در نقاط مختلف شهر نموده است. یکی 
پارک  در  تازگی  به  که  ها  اِلمان  این  از 
مرد  اِلمان  شده،  نصب  شهر  این  نخل 
است.در هفته های گذشته هم  کشاورز 
اِلمان هایی در سطح شهر الر نصب شده 
اِلمان  به  توان  می  آنها  مهمترین  از  که 
َکنَدر، قوچ الرستان، َکبک و... اشاره کرد.

نصب ِالمان مرد كشاورز
 در پارِک نخل شهر الر

و  شهر  اسالمی  شورای  همت  به 
شهرداری الر، کوچه ها و معابر محالت 

نام و نشان گرفتند.
عشرت  الرستان،  میالد  گزارش  به 
در  الر  شهر  شورای  عضو  جهاندیده 
معابر  و  خیابانها  نامگذاری  کمیته 
نامگذاری معابر، از جمله  اظهارداشت: 
مطالبات مردمی است که از شوراهای 
قرار  آنان  کار  دستور  در  تاکنون  قبل 

داشته است.
شورا  نیز  دوره  این  در  افزود:  وی 
شهرکها  و  محالت  و  خیابانها  تاکنون 
فروشان،  آرد  کوریچان،  جمله؛  از 
ساحلی،  نو،  خمینی)ره(،  امام  شهرک 
و  بلوار  و  کوچه  چندین  پاسداران، 
خیابان نیز به صورت موردی نامگذاری 
الر،  شهر  شورای  عضو  است.این  شده 
توانند  می  شهروندان  کرد:  تصریح 
این  در  خود  کتبی  های  درخواست 
زمینه را، حتمأ توسط »یاوران شورای 
هر محله« به همراه اسامی پیشنهادی 
ارائه  شهرداری  به  محل،  کروکی  و 

اینکه شورای  بیان  با  کنند.جهاندیده، 
بازدید  و  بررسی  از  پس  الر  شهر 
آن  اسامی،  تأئید  و  محل  از  میدانی 
را مصوب و جهت تهیه، خرید و نصب 
کند  می  ارسال  شهرداری  به  تابلوها، 
تا برای اجرا در نوبت نصب قرار گیرد، 
ادامه داد: انتظار ما از مسئولین بنیاد 
که  است  این  ایثارگران  امور  و  شهید 
به  معابر  و  ها  کوچه  شدن  مزیّن  در 
با  گرانقدر،  شهدای  مقدس  نام های 
باشند  داشته  نزدیکی  همکاری  شورا 
و اسامی شهدا و معابر مورد نظر را به 
حداقل  این  زیرا  کنند  پیشنهاد  شورا 
برای خانواده  کاری است که می توان 
های شهدا در جهت زنده نگه داشتن 

نام گرانقدرآنان، انجام داد.
یاوران  از  کرد:  اضافه  پایان  در  وی 
بسیج  مقاومت  پایگاههای  و  شورا 
زمینه  این  در  که  محالت  از  بعضی 
همکاری الزم راداشته اند و همچنین 
شهرداری  عمومی  روابط  مسئولین  از 

تشکر کنیم .

كوچه ها و معابر محالت شهر الر، 
نام و نشان گرفتند


