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معتمدیان، رییس اداره کتابخانه هاي عمومي الرستان:

»کودکان و خانواده ها« بيشترين و »جوانان«، 
کمترين مخاطب کتابخانه ها در الرستان

نگهداري اسناد و کتب
ــل  ــا و داخ ــازل، صندوقچه ه ــه من ــي ب وقت
مي كشــيم  ســرك  قديمــي  كتابهــاي 
را  تاخــورده  و  شــده  پيچيــده  كاغذهــاي 
فــروش  و   خريــد  ســند  كــه  مي بينيــم 
ــه  ــت ك ــي اس ــا مدارك ــازل ي ــاك و من ام
ــا  ــا علم ــن ي ــي از معتمدي ــيله جمع ــه وس ب
ــن شهرســتان امضــا و مهــر شــده  و  متنفذي
دفترخانه هــاي  يــا  اســناد  ثبــت  و  اســت 
ــته ها،  ــن نوش ــاس همي ــمي براس ــناد رس اس
ســند صــادر كــرده و بــه مالــك تســليم 
ــده  ــاي پيچي ــن كاغذه ــًا اي ــد و عم نموده ان

. انتفــاع خــارج شــده اند  از حّيــز 
صباحــي  چنــد  نوشــته ها  ايــن  طبعــاً 
يــا  مي رونــد  بيــن  از  ســپس  مي ماننــد 
مــورد  تغذيــه موريانه هــا قــرار مي گيرنــد.

بــه  را  آنهــا  هم اكنــون  بتــوان  اگــر  امــا 
بــه  نمــود  نگهــداري  و  ســپرد  موزه هــا 
عنــوان يــك ســند زنــده كــه تاريــخ فرهنــگ 
ــي  ــذارد ماندن ــش  مي گ ــه نماي ــه را ب منطق
ــد. ــد مان ــي خواه ــالها باق ــد و س ــد ش خواه

ــدارك  ــناد و م ــورد اس ــا در م ــه تنه ــن ن اي
قراردادهــا  و  وصيت نامــه  و  قباله جــات  و 
مــورد  در  بلكــه  اســت،  و...  تفاهم نامــه  و 
ــاعت ها  ــي، س ــزار قديم ــايل و اب ــا، وس كتابه

و ماننــد آن نيــز صــدق مي كنــد.
ــال  ــه 50 س ــي ك ــه كتابهاي ــوان نمون ــه عن ب
بــه عنــوان كتــاب  قبــل  100 ســال  يــا 
مي گرفتــه  قــرار  اســتفاده  مــورد  درســي 
و  دعاهــا  يــا  شــده  منســوخ  اكنــون  و 
قرآن هايــي كــه بــا دســت نوشــته شــده 
ــا  60 ي ــه  ــي ك ــه و هفته نامه هاي ــا ماهنام ي
ــل در الرســتان منتشــر  شــده  70 ســال قب
خــاك  منــازل  پســتوهاي  در  اكنــون  و 
و  ســپرد  مــوزه  بــه  مي تــوان  مي خــورد 

نمــود. نگهــداري 
پــرورش  و  آمــوزش  اداره  خوشــبختانه 
ــان، گام  ــوزه فرهنگي ــيس م ــا تأس ــتان ب الرس
ــراث  ــن مي ــت از اي ــظ و صيان ــي در حف مهم
ــي رود  ــد م ــته و امي ــه برداش ــاي منطق گرانبه
بــا مســاعدت و همراهــي عامــه مــردم منطقــه 
ــب  ــخ مناس ــم پاس ــن گام مه ــه اي ــاور ب پهن
ــار كهــن  ــار فرهنگــي ايــن دي داده شــود و آث
را جمــع و بــه عنــوان يــك گنجينــه بــاارزش 
ــي  ــه تعال نگهــداري گــردد و هرچــه بيشــتر ب

ــود. ــزوده ش ــه اف ــگ  منطق فرهن

صفحه 3

ر  د

نماينده  نشست حسين حسين زاده  نخستين 
گراش  های الرستان، خنج،  مردم شهرستان 
و اوز با خبرنگاران، مباحث مهمی درخصوص 
ارتقاء  نظير  موضوعاتی  با  انتخابيه  حوزه 
دانشگاه،  به  الرستان  پزشكی  علوم  دانشكده 
استقرار  و  خنج  در  گذاری   سرمايه  انجام 
ادارات در شهرستان های تازه تأسيس گراش 

و اوز مطرح شد.
نشست  نخستين  الرستان،  مياد  گزارش  به 
مردم  نماينده  حسين زاده  حسين  خبری 
اوز  و  گراش  خنج،  الرستان،  های  شهرستان 
با اصحاب رسانه و خبرنگاران، پس از آغاز به 
كار مجلس شورای اسامی به ميزبانی سالن 
فعاالن  حضور  با  جويم  شهرداری  اجتماعات 
انتخابيه  حوزه  اين  شهرستان  چهار  رسانه ای 

برگزار شد.
های  شهرستان  مردم  نماینده  مراسم،  اين  در 
شورای  مجلس  در  اوز  و  الرستان،خنج،گراش 
اسالمی با بیان اینکه بیمارستان جویم با کد ماده 
۲۳ اخذ شده و اکنون در ردیف پیوست ۲۰ قرار 
مطالعاتی  های  طرح  یعنی  داشت:  اظهار  دارد، 
معنای خارج شدن  به  برسد  به جدول ۱۹  وقتی 
از مطالعه و ردیف بودجه است که انصافا پیگیری 
پزشکی  علوم  دانشکده  مجموعه  طرف  از  هایی 
الرستان، فرماندار ویژه الرستان و رییس سازمان 
برنامه و بودجه شده و  بنده نیز طی جلسه ای با 
سازمان مذکور جهت  تسریع این امر پیگیری شد  

که در ردیف بودجه قرار گیرد.
بيمارستان  پروژه  برای  اينكه  به  اشاره  با  وی 
نياز  اعتبار  تومان  ميليارد   100 حدود  جويم 
دارد كه  اگر خيرين پای كار نباشند با بودجه 
دولتی پروژه زمان بر می شود و طول خواهد 
كشيد، افزود: در خصوص محور جويم-خرده  
دره نيز نامه نگاری و پيگيری انجام شده كه 
اميد می رود بتوانيم اعتبار الزم را كسب كنيم 

هرچند كه بسياری از پروژه ها را نمی توان به 
اميد بودجه دولت انجام داد.

حسين زاده، در خصوص بودجه 1۴00 و نفت 
و انرژی و تحريم ها تصريح كرد: با توجه به 
آثار منفی كرونا كه در زمينه اقتصادی ديده 
شده ساختار بودجه با رفع موانع توليد است 
می  خصوصی  و  عمومی  مشاركت  توسعه  و 
پذيرد اما كسری شديد حدود 50% يا بيشتر 
داريم اما نكته مهم اين است كه بودجه 1۴00 
پايان  به  در حالی بسته می شود كه نزديك 
صحن  در  آينده  هفته  و  است  فعلی  دولت 

علنی مجلس بحث و گفتگو خواهد شد.
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  این 
اسالمی، با اشاره به اینکه کتابخانه بنارویه که جزء 
نیز است و »بدریه جوکاری«  بنده  دغدغه های 
عضو شورای شهر نیز به طور جدی پیگیر این کار 
تخصیص  جهت  آیتم  اولین  داد:  ادامه  هستند، 

بودجه این مورد انجام خواهد گرفت.
وی با بيان اينكه در زمينه مجلس انقابی نيز 
همه در حال تاش هستند و همه ما مخالف 
جای  مجلس  كرد:  عنوان  هستيم،  توهين 
وضعيت  همچنين  و  است  دغدغه  و  قانون 
معيشت  بهبود  در  تاش  كه  مردم  معيشت 
صادرات  و  خارجی  تجارت  درآمد،  كم  افراد 

غير نفتی هستيم.
در  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان،  مردم  نماینده 
قیمت  اینکه  به  اذعان  با  اسالمی،  مجلس شورای 
است،  صمت  وزارت  وظایف  از  کاالها  گذاری 
بیان کرد: طرح تولید مسکن ملی کلید زده شده 
کشور  در  خالی  مسکونی  واحد  میلیون   ۲/5 و 
وجود دارد که به آنان مالیات تعلق گرفته و تمام 

این مسائل نیاز به همدلی دارد.
بهمنی  خاکی  بند  خصوص  در  زاده،  حسین 
ورزشگاه  مصنوعی  چمن  و  روشنایی  تکمیل  و 
پیگیر  بند خاکی که  بیان داشت:  شهدای جویم 
سفر  در  که  مصنوعی  و چمن  روشنایی  و  هستیم 
استاندار به روستای کاریان نیز مطرح شد با توجه 
به تخصیص اخذ شده از وزارت نفت امیدواریم 

این مورد تا پایان سال انجام پذیرد.
تختخوابی   ۱۸۰ بیمارستان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شد:  یادآور  است،  شده  کددار  و  پیگیری  خنج 
موضوع راه اندازی دانشکده پیراپزشکی در خنج 

نیز مورد موافقت قرار گرفته است.
شورای  مجلس  انرژی  كميسيون  عضو  اين 
احداث  اتمام  موضوع  اينكه  بيان  با  اسامی، 
و  است   پيگيری  درحال  المرد-خنج  محور 
 750 و  ميليارد   1۲ طرح  اين  اباغی  اعتبار 
راهها  وضعيت  كرد:  تصريح  تومان  ميليون 
و  شد  نااميد  نبايد  اما  نيست  خوبی  وضعيت 

بايستی صادقانه با مردم حرف زد.

در  ها  زیرساخت  محسوس  ،ضعف  زاده  حسین 
عمده  از  را  مخابرات  و  آب  راه،  های  حوزه 
های  شهرستان  در  مردم  مشکالت  و  ها  چالش 
اوز و گراش دانست و  چهارگانه الرستان، خنج، 
 ۱۹ باحدود  منطقه  این  مردم  محرومیت  گفت: 
استان  مساحت  درصد   ۱۹ و  مربع  کیلومتر  هزار 
بخش  در  ها  ظرفیت  از  بسیاری  داشتن  و  فارس 
های مختلف به خصوص در حوزه انرژی ، معادن 

و ظرفیت های تاریخی زینبده نیست.
نماينده مردم الرستان، خنج، گراش و اوز در 
راه  كل  طول  گفت:  اسامی،  شورای  مجلس 
های منطقه الرستان بيش از 3676 كيلومتر 
است اما ميزان بزرگراه های ساخته شده در 
كريدور  و  پرتردد  محورهای  وجود  با  منطقه 
شمال به جنوب هنوز كمتر از ۲30 كيلومتر 

است.
با  مبارزه  اينكه طرح  به  اشاره  با  حسين زاده، 
فساد در مجلس مصوب شده و يكی از راههای 
داد:  ادامه  است،  تفحص  و  تحقيق  بحث  آن 
برجام  از  خروج  معنای  به  الحاقی  پروتكل 
اجازه   36 و   ۲6 ماده  قالب  در  ما  و  نيست 
ما  كرد  بدعهدی  مقابل  طرف  اگر  كه  داريم 
هم به سمت كاهش تعهدات روی آوريم و به 

جهت حفظ صيانت اين كار را انجام داديم.
پزشکی  علوم  دانشکده  ارتقاء  درخصوص  وی 
الرستان به دانشگاه گفت: بایستی در زمینه ارتقاء 
دانشکده  کنیم،  مطالعه  را  قوانین  ابتدا  دانشکده 
علوم پزشکی الرستان یک سر و گردن از گراش 
باالتر است و بیش از ۹۰ درصد آیتم ها را دارد و 
با استان شدن می توان دو دانشکده را ارتقا داد.

اينكه  برای  اينكه  به  اشاره  با  مسئول  اين 
مقام  در  اگر  و  شود  ثابت  نماينده  حقانيت 
بد  عادت  بگويم  بايد  برآيم  پاسخگويی 
منطقه جنوب فارس ديده تنگی است و چرا 
تأكيد  باشد؟  ای  فرامنطقه  نبايد  ما  تفكرات 
كرد: بنده تا كنون هيچ نامه ای در خصوص 

درخصوص  اينكه  به  اشاره  با  حسين زاده، 
تصويب لغو پروتكل الحاقی رأی مثبت دادم، 
اين  و  نكرديم  بدعهدی  ما  چون  كرد:  تأكيد 

خود يك كمك است.
وی بحث استقرار ادارات در گراش از وظايف 
عزل  در  دخالتی  نماينده  و  است  فرمانداری 
مسئوليت  وضعيت  گفت:  ندارد،  نصب  و 
انجام  آينده  يكماه  تا  گراش  كشاورزی  جهاد 
اين  مخابرات  مدير  تعيين  برای  شود،  می 
شهرستان نيز با مخابرات فارس صحبت شده  
و برای اداره دارايی نيز در حال پيگيری است.

فارس  جنوب  شهرستان  چهار  مردم  نماينده 
در مجلس شورای اسامی با تمجيد از تاش 
پيگيری  در  اوز  شهرستان  مسئوالن  و  مردم 
و  پيگير  واقعا  اوز  در  افزود:  ادارات،  استقرار 
شورا،  تا  گرفته  فرماندار  از  هستند  فعال 
كار  پای  پای  به جد  كه  و خيرين  معتمدين 

اند كه جادارد از آنان تقدير كنيم.
مسكن،  گرانی  از  تأسف  ابراز  با  حسين زاده، 
يادآور شد:  اين مشكل همه جا وجود دارد و 
يكی از راهكارها برای كاهش قيمت مسكن در 
شهر گراش موضوع مهم بحث شهرك سازی 
از قبل پيش بينی شده و مطالعات آن صورت 

گرفته است.
وی با تأكيد بر اينكه بنده موافق شفافيت آرا 
هستم،  اسامی  شورای  مجلس  نمايندگان 
آرای  شفافيت  خصوص  در  كرد:  تصريح 
نمايندگان نيز كه در حال چكش كاری است 
و اگر اكنون آرا مشخص نمی شود به ساختار 

مانيتورينگ مجلس برمی گردد.
نماينده مردم الرستان، خنج، گراش و اوز در 
طرح  اينكه  بيان  با  اسامی  شورای  مجلس 
كليد  دهم  مجلس  از  خبرنگاران  از  حمايت 
نيز  اين مجلس  در  يادآور شد:  است،  خورده 

از اين طرح حمايت می كنيم.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم، اضافه 
در  نیز  اقتصادی  کالن  های  پروژه  برخی  کرد: 
برخی مناطق و به فراخور ظرفیت ها ، استعدادها 
و قابلیت های منطقه ای پیش بینی ، برنامه ریزی 
و طراحی شده که یکی از مهمترین این طرح ها 
با  تقویت فشار گاز شهرستان خنج  ایستگاه  شامل 
سرمایه گذاری شرکت ایرانی پرشیا با حدود ۱۳۰ 

میلیون یورو است.
اقتصادی  مهم  طرح  اين  اينكه  بيان  با  وی 
به  نفت  وزارت  حمايت  و  رايزنی  با  سرانجام 
زودی و ظرف يك ماه آينده ورد فاز اجرايی 
ها  بينی  پيش  به  توجه  با  گفت:  شد  خواهد 
برای حدود 300 نفر مستقيم و 700 نفر به 
گازی  مهم  طرح  اين  در  مستقيم  غير  طور 

اشتغالزايی خواهد داشت.

ديگر  يا  گراش  پزشكی  علوم  دانشكده  ارتقاء 
مردم  الرستان  مردم  ام،  نداده  انجام  مسائل 
الر  مردم  با  من  و  هستند   نجيبی  و  شريف 
باعث  كه  مسئولين  برخی  اما  ندارم،  مشكلی 
عقب افتادگی الرستان شده اند اين مسائل را 
مطرح می كنند كه مثا نماينده به فكر زادگاه 
با  بنده  كه  حالی  در  است  و شهرستان خود 
هدف و ايده كار می كنم و در فضای مجازی و 
برخی نشريات آماج حمات قرار می گيرم،اگر 
نماينده مبلغی را به شهر خود اختصاص دهد 
مورد توهين واقع می شود، فضای مجازی و 
می  مسموم  حرفها  اين  با  را  جامعه  عمومی 
وظيفه  چون  ندارم  تشكر  انتظار  من  كنند، 
خود را انجام می دهم بايستی دست به دست 
هم داد و با همدلی و نه همزبانی  پيش رويم.

نماینده مردم در مجلس یازدهم شورای اسالمی، 
الرستان،  شهرستان   ۴ هرچند  اینکه  بر  تأکید  با 
در  اما  دارند  مشکالتی  اوز  و  گراش  خنج، 
نزدیک  از  وقتی  و  است  زیاد  مشکالت  روستاها 
و  اندوه  باعث  واقعا  باشیم  آنان  مشکالت  شاهد 
درد فراوان است و اشک از چشمان سرازیر می 
شود، ادامه داد: ما آمده ایم کار کنیم، وقتی می 
پروژه  دارد چرا  انرژی  مثال خنج ظرفیت  بینیم، 
ای که کلید می خورد مسئولین آن را وتو می 
کنند؟ ما ادعا داریم که بندر لنگه و بستک، المرد، 
مهر، گله دار و حتی ابوموسی جزء ما بوده، چرا 
و  فرامنطقه ای  ما  تفکرات  ما جدا شدند؟ چرا  از 
ماندگی  باعث عقب  نیست؟ همین کارها  بزرگ 

شده است.
كليد  بيرم  آب  پروژه  اينكه  به  اشاره  با  وی 
انجام  كار  اين  بگويند  اينكه  جای  به  خورده 
را  خود  ما  افزود:  دارند،  تنگی  شده،ديده 
كه  كسانی  تمام  از  و  دانيم  می  مسئول 

همكاری می كنند كمال تشكر دارم.
خبرنگار: آرزو جهان پيما

مباحث نخستين نشست خبری حسين زاده
از ارتقاء دانشکده علوم پزشکی الرستان و سرمايه گذاری در خنج تا استقرار ادارات در گراش و اوز

در  برتر  رتبه  الرستان  نيكوكار  زنان  مشاركت  مركز 
مسئوليت فنی حوزه توليد را كسب كرد.

به گزارش مياد الرستان، مركز مشاركت زنان نيكوكار 
بنی فاطمه تنها مركز توليد كنندۀ سبزيجات بسته بندی 

شدۀ بهداشتی و دارای مجوز در الرستان است.
و  آماده  غذايی  مواد  مركز  اين  در  سبزيجات،  عاوه بر 
با استانداردهای بهداشتی و زير نظر  نيمه آماده مطابق 

كارشناس صنايع غذايی توليد می شود.
بر همين اساس پيرو ارزشيابی مسئوالن فنی واحدهای 
علوم   دانشكده  از سوی  غذايی  الرستان  مواد  توليدی 
بنی  نيكوكار  زنان  مشاركت  مركز  الرستان  پزشكی 

فاطمه )س(، موفق به كسب رتبه برتر شده است.
تمامی سود  حاصل از فروش محصوالت اين مركز برای 

حمايت از زنان سرپرست خانوار هزينه می شود.
شهروندان می توانند برای سفارش اقام مورد نياز به آدرس 
الر، بين دو شهر، بلوار پاسداران، بعد از ميدان فردوسی، 
تلفن:5۲3۴۲0۲۸،  با  يا  مراجعه   1۸ پاسداران  كوچه 

5۲336357 و 5۲3۴0۴۲۲ تماس بگيرند.

»مرکز مشارکت زنان نيکوکار 
الرستان«، رتبه برتر

 در مسئوليت فنی حوزه توليد

عدم مطالعه، خطری جدی است که فرزندانمان را تهديد می کند.
 با ترغيب فرزندانمان به مطالعه، انسان های بهتری به دنيای فردا هديه دهيم.
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مدير ساخت و توسعه راه ها اداره 
الرستان  شهرسازی  و  راه  كل 
گفت: جاده فرعی دهكويه-گلكويه 
باعث كاهش 60 كيلومتری فاصله 
الرستان تا زرين دشت شده است.

به  الرستان  مياد  گزارش  به 
اداره  عمومی  روابط  از  نقل 
الرستان،  شهرسازی  و  راه  كل 
گفت:  دستاران  سيدعبدالمجيد 
به  دهكويه-گلكويه  فرعی  محور 
 15 كه  است  كيلومتر   ۴5 طول 
استحفاظی  حوزه  در  آن  كيلومتر 
اداره كل راه و شهرسازی الرستان 

به گزارش مياد الرستان به نقل 
از خبرگزاری شبستان، در راستای 

افزايش 1۰ درصدی 
توليد فوالد در کشور

معاون امور معادن و صنايع معدنی وزارت صمت 
گفت: با وجود شيوع ويروس كرونا و تحريم های 
كشور  در  فوالد  توليد  دشمنان،زنجيره  ظالمانه 

متوقف نشده است.
و صنايع  معادن  امور  معاون  اسماعيلی،  داريوش 
تسهيل  كارگروه  در جلسه  وزارت صمت  معدنی 
و رفع موانع توليد استان هرمزگان كه در مجوعه 
امسال  برگزار شد، گفت:  گندله سازی مادكوش 
30 ميليون تن فوالد در كشور توليد شده كه 10 

درصد بيشتر از سال گذشته است.
وزارت صمت  و  دولت  سياست  افزود:  اسماعيلی 
كشور  فوالد  زنجيره  تقويت  و  توليد  از  حمايت 
و  كرونا  ويروس  شيوع  وجود  با  گفت:  او  است. 
تحريم های ظالمانه دشمنان، زنجيره توليد فوالد 
در كشور متوقف نشده است و اين موضوع تاش و 
همت نيروهای توانمند كشورمان را نشان می دهد.

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  حيدری،  ايرج 
نشست  اين  در  نيز  هرمزگان  استانداری 
گفت:زمينه برای هرگونه سرمايه گذاری و فعاليت 
فارس  اقتصادی خليج  ويژه  منطقه  در  اقتصادی 
فراهم است و وزارت صمت نيز بايد توجه ويژه ای 
به صنايع مستقر در هرمزگان داشته باشد. خليل 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئيس  قاسمی 
هرمزگان نيز گفت: استان هرمزگان سومين استان 
داريوش  فوالد است.  توليد  زمينه  برتر كشور در 
معدنی  صنايع  و  معادن  امور  معاون  اسماعيلی، 
وزارت صمت در سفر به هرمزگان از شركت فوالد 
كاوه جنوب كيش  بازديد و در نشست با فعاالن 

اقتصادی هرمزگان نيز شركت كرد.

فرمانده انتظامی الرستان از ترخيص 6۲ دستگاه 
موتور  ترخيص  طرح  ابتدای  از  موتورسيكلت 
سيكلت  های رسوبی در اين شهرستان خبر داد.

باشگاه  از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، سرهنگ داوود امجدی گفت: 
موتورسيكلت های  ترخيص  در  تسهيل  طرح 
آبان   1۸ از  پاركينگ ها  از  رسوبی  و  توقيفی 
در  كشور  سراسر  با  همزمان  جاری  سال  ماه 

شهرستان الرستان به مرحله اجرا درآمد.
دستگاه   6۲ تاكنون  اينكه  بيان  با  وی 

در ادامه بررسی های مسائل و مشكات موجود 
در شهرها و روستاهای تابعه شهرستان الرستان، 
در  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان،  مردم  نماينده 
برخی  به  را  خود  وقت  اسامی  شورای  مجلس 
بنارويه  توابع بخش های  از شهرها و روستاهای 

و جويم اختصاص داد.
به گزارش مياد الرستان، در ادامه بررسی های 
مسائل و مشكات موجود در شهرها و روستاهای 

شهرستان  كشاورزی  جهاد  اداره  سرپرست 
های  چالش  و  مشكات  از  يكی  گفت:  گراش، 
واسطه  و  دالالن  منطقه  اين  كشاورزان  اصلی 
بر  آنان  مخرب  و  سنگين  سايه  كه  هستند  ها 
محصوالت جاليزی هم مشهود است.به گزارش 
گو  و  گفت  در  مرادی،  حسن  الرستان،  مياد 
سودجو  افراد  داشت:  اظهار  ايرنا  خبرنگار  با 
كشاورز  از  ناچيز  و  پايين  قيمت  با  را  محصول 
می خرند و با قيمتی چند برابر در بازار و ميدان 
می  و كشور  فارس  استان  بار  تره  و  ميوه  های 
فروشند.وی ادامه داد: يكی از راهكارهای اصلی 
همچنين  و  دالالن  دست  كردن  كوتاه  برای 
اندازی جايگاه  از زيان كشاورزان راه  جلوگيری 
در  كشاورزی  و  باغی  محصوالت  عرضه  های 
شهرستان گراش است كه در اين زمينه اقدامات 
با  تاكنون  گفت:  است.مرادی  شده  انجام  الزم 
هماهنگی فرمانداری، سپاه و ساير دستگاه های 
جايگاه  پنج  گران  واسطه  برای حذف  و  متولی 

وی افزود: اين جاده فرعی موجب 
زرين دشت  به  الرستان  تا  شده 
محور،  اين  در  تردد  با  و  متصل 

مدير  ايثارگران،  و  شهداء  معظم 
امام  عترت مسجد  و  قرآن  كانون 
پايگاه  فرمانده  و  خمينی)ره( 
محمدباقر)ع(  امام  مقاومت 
روستای منصورآباد با ياد و يادگار 
محمود  مقدس  دفاع  سال   ۸
مهدوی نسب ديدار و از وی تجليل 

كردند.
 ۲7 سابقه  شيميايی  جانباز  اين 
جنگی  منطقه  در  حضور  ماه 
دهلران  و  سومار  گيانغرب، 
جنوب دارند و در تيرماه سال 67 

 60 شهرستان  دو  اين  فاصله 
می يابد. كاهش  كيلومتر 

اداره  راهها  توسعه  و  ساخت  مدير 
با  الرستان،  شهرسازی  و  راه  كل 
برای  بهسازی  عمليات  اينكه  بيان 
آسفالت  با  عرضی  شيب  اصاح 
لكه گيری  صورت  به  رگاژی 
كه  محور  اين  از  بخش هايی  در 
شده،  نشست  و  خرابی  دچار 
كرد:  اضافه  است،  گرفته  صورت 
آسفالت  روكش  عمليات  هم اكنون 
ميليارد   1۴0 بالغ بر  اعتباری  با 

ريال در حال انجام است.

در منطقه جنگی بيات اسير و در 
شهريورماه سال 6۹ آزاد شده اند.

تكريم  سه شنبه های  ملی  طرح 
بين مسجد و خانواده شهدا ارتباط 
با  پيوند  و  كرده  برقرار  پيوند  و 
برای  آن ها  خانواده های  و  شهدا 
حفظ  و  واقعی  مسير  در  حركت 
است  گفتنی  است.  الزم  ارزش ها 
طرح سه شنبه های تكريم از سوی 
فرهنگی  های  كانون  دبيرخانه 
در  فارس  جنوب  مساجد  هنری 

حال اجراست.

انتظار  گفت:  ندارند،  گواهينامه  و  ثالث  شخص 
پليس از موتورسواران، رعايت قوانين راهنمايی 
همشهريان  برای  مزاحمت  عدم  رانندگی،  و 
واستفاده از كاه ايمنی از سوی راكبان می باشد.

ترخيص  طرح  كرد:  بيان  امجدی  سرهنگ 
همچنان ادامه دارد و كسانی كه موتورسيكلت 
قضائی،  مقام  دستور  جز  دليلی  هر  به  آن ها 
توقيف شده است می توانند با مراجعه به دفاتر 
شده  گرفته  نظر  در  تسهيات  از   10+ پليس 

ببرند. بهره 

گازرسانی، پيگيری مشكل عدم آنتن دهی تلفن 
همراه و... قرار گرفت.

روستای  از  حسين زاده  سفر،  اين  ادامه  در 
مسائل  مهمترين  داشت.  سركشی  »شرفويه« 
اين روستا مربوط به تامين اعتبار جهت تكميل 
روستا،  آب  شبكه  تعويض  پيگيری  خاكی،  سد 
حضور  و  آزمايشگاه  راه اندازی  جهت  پيگيری 
پزشك، پيگيری قير رايگان جهت آسفالت معابر 
و بود.نماينده مردم پيش از ورود به شهر بنارويه، 
از جاده آب باريك، پارك درحال ساخت صفا و 
و  بازديد كرد  بنارويه  ورزشی شهدای  مجموعه 
سپس در جريان دغدغه های مردم و مسئولين 
رفع  رايگان،  قير  اختصاص  شامل  شهر  اين 
شدن  دوبانده  باريك،  آب  جاده  تقاطع  مشكل 

ورودی بنارويه و... قرار گرفت.
تامين اعتبار جهت سد روستا، پيگيری آسفالت 
معابر، پيگيری مشكل تامين آب و... از مهمترين 

مشكات روستای »چاه گزی« بود.
»منصورآباد«،  روستای  اهالی  درخواست های 
احداث چمن مصنوعی، پيگيری درمانگاه شبانه 
روزی، تامين قير رايگان جهت آسفالت معابر و... 

را شامل می شد.

بيان كرد:  يك هزار و 700 هكتار است.مرادی 
محصوالت  انواع  تن  هزار   53 بر  افزون  ساالنه 
جاليزی در شهرستان گراش و در فصول مختلف 
سال برداشت می شود كه نقش مهمی در تعادل 
بخشی بين عرضه و تقاضا و جلوگيری از افزايش 
گراش  دارد.شهرستان  محصوالت  های  قيمت 
و  زراعی  اراضی  هكتار  هزار   1۲ حدود  دارای 

باغی اعم از ديم و آبی است.

حوزه  در  مابقی  كيلومتر   30 و 
قرار  فارس  استان  راه  كل  اداره 

دارد.

»سه شنبه های  طرح  اجرای 
خانواده های  تكريم  و  تكريم« 

موتورسيكلت تحويل مالكان يا متصرفان قانونی 
دولتی  ديون  پرداخت  افزود:  است،  شده  آن ها 
و  اقساطی  صورت  به  معوقه  جريمه های  مانند 
نرخ آن در سال  اساس  بر  نيز  پاركينگ  هزينه 
يا متصرفان هر  مالكان  و  ۹۴ محاسبه می شود 
استفاده  استثنايی  فرصت  اين  از  سريعتر  چه 
كنند و نسبت به ترخيص موتورسيكلت توقيفی 
اشاره  با  امجدی،  اقدام كنند.سرهنگ  خودشان 
موتورسيكلت  مالكان  مرحله  اين  در  اينكه  به 
برای ترخيص وسيله نقليه خود نياز به بيمه نامه 

حسين زاده  حسين  الرستان،  شهرستان  تابعه 
در  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان،  مردم  نماينده 
برخی  به  را  خود  وقت  اسامی  شورای  مجلس 
بنارويه  توابع بخش های  از شهرها و روستاهای 

و جويم اختصاص داد.
در  »مسيح آباد«  روستای  در  حضور  با  وی 
جريان مشكات اين روستا نظير پيگيری جهت 
زيرسازی و آسفالت خيابان اصلی روستا، مشكل 

عرضه محصوالت برای كشاورزان گراشی پيش 
بينی شده است.سرپرست اداره جهاد كشاورزی 
شهرستان گراش، همچنين اعام كرد: بيش از 
پاييزه  و  جاليزی  محصوالت  انواع  تن  هزار   17
از جمله بادمجان، گوجه، شاه پسند و هندوانه 
از زمين های كشاورزی اين شهرستان برداشت 
كشت  زير  سطح  ميزان  داد:  ادامه  شد.وی 
حدود  گراش  در  جاليزی  و  صيفی  محصوالت 

کاهش ۶۰ کیلومتری فاصله الرستان تا زرین دشت

تجلیل از جانباز شیمیایی روستای »منصورآباد«

ترخيص ۶2 دستگاه موتورسيکلت رسوبی از پارکينگ های الرستان

سرکشی حسين زاده از بخش های جويم و بنارويه 

سایه سنگین و سهمگین دالالن بر محصوالت جالیزی گراش

بازداشت بازرس 
سازمان صنعت، معدن 

و تجارت فارس 

كرد:با  اعام  فارس  استان  كل  دادگستری 
سازمان صنعت،  بازرس  قضايی،  مقام  دستور 
ارتشا  اتهام  به  فارس  استان  تجارت  و  معدن 

بازداشت شد.
 برپايه اين مطلب، قاضی افشين محمدی دره 
عمومی  دادسرای   10 شعبه  بازپرس  شوری 
بازرس  بازداشت  به  اشاره  با  انقاب شيراز،  و 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس 
با هوشياری و همكاری حراست اين سازمان 
اظهار داشت: اين متهم در جريان بازرسی از 
انبارهای احتكار روغن در ايام كمبود اين كاال 
در بازار پس از كشف مقادير قابل توجهی از 
روغن در انبار، از صاحب كاال تقاضای رشوه و 

همچنين مقاديری روغن كرد.
بازپرش شعبه 10 دادسرای عمومی و انقاب 
و  با شكايت  پرونده  اين  اينكه  بيان  با  شيراز 
پيگيری حراست سازمان صمت استان فارس 
در دادسرا تشكيل شده است، گفت: متهم هم 
اكنون با قرار بازداشت روانه زندان شده است 
ويژه رسيدگی خواهد  به صورت  اتهام وی  و 
شد. وی اقدام متهم در ايامی كه همه مردم 
با كمبود روغن مواجه بودند را امری نكوهيده 
در  قضايی  دستگاه   : داشت  بيان  و  خواند 
برخورد با مفاسد اداری و همچنين محتكران 
كاالهای مورد نياز مردم هيچ اغماضی نخواهد 

داشت.
***

کشف و ضبط الشه ۱۴ قطعه 
پرنده از منزل متخلفان

رئيس اداره محيط زيست ارسنجان از كشف 
در  شكاری  اسلحه  و  پرندگان  الشه  ضبط  و 

بازرسی از منزل متخلفان خبر داد.
 حسن ابراهيمی گفت: با اعام گزارشی مبنی 
بر ورود يك دستگاه خودرو پاترول متخلفان 
به منطقه ممنوعه كوه خم ارسنجان به منظور 
شكار غير مجاز، ماموران يگان حفاظت محيط 
و  متخلفان  شناسايی  با  شهرستان  زيست 
انتظامی  نيروی  و  اطاعات  پليس  همكاری 
از  بازرسی  حكم  و  قضايی  دستور  بافاصله 

منزل متخلفين را گرفتند.
افزود:  ارسنجان  زيست  محيط  اداره  رئيس 
در بازرسی از منزل متخلفان، تعداد دو قبضه 
قطار  لول،  يك  شكاری  زنی  ساچمه  اسلحه 
 ۲ و  انقوت  قطعه   ۴ كبك  قطعه   ۸ فشنگ، 

قطعه فاخته شكار شده كشف شد.
او اظهار داشت: پاك خودرو پاترول يكی از 
الی  و  گل  با  شناسايی  عدم  برای  متخلفان 
كاما پوشانده شده بود، كه به دستور مرجع 
قضايی شهرستان به پاركينگ منتقل شد، و 
به  قانونی  مراحل  برای سير  متخلفان  پرونده 

مراجع قضايی ارجاع شد.

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

طرح  اجرای  خاك،  جهانی  روز  با  همزمان 
زراعت چوب در استان فارس آغاز شد.

به گزارش مياد الرستان به نقل از خبرگزاری 
نامه  تفاهم  امضای  با  طرح  اين  سيما،  و  صدا 
بين منابع طبيعی و آبخيزداری استان فارس و 
شركت آب و فاضاب شيراز و كاشت نهال در 
تصفيه خانه فاضاب شماره ۲ شيراز آغاز شد.

فارس  آبخيزداری  و  طبيعی  منابع  مديركل 
جنگل های  تنفس  سياست  راستای  در  گفت: 
مورد  سلولزی  مواد  تامين  و  خزری  ناحيه 
و  مراتع  جنگل ها  سازمان  چوب،  صنايع  نياز 
را  هكتار  هزار   30 امسال  كشور  آبخيزداری 
و  داد  خواهد  اختصاص  زراعت چوب  طرح  به 
سهم استان فارس كاشت درختان سريع الرشد 
اراضی  از  هكتار  هزار  از  بيش  در  ده  چوب  و 

استان است.

باشگاه  از   نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
احداث،  از  بذرافشان  محمد  جوان،  خبرنگاران 
تكميل و خريد 1۴06 مورد خدمات در دست 
اقدام مربوط به تامين مسكن مددجويی تا پايان 
۸ ماهه امسال خبر داد و گفت: در مدت زمان 
مسكن  خدمات  مورد   3076 مجموعا  مذكور 
مددجويی به افراد تحت حمايت اين نهاد ارائه 
نيز  مورد   1670 تعداد  اين  از  كه  است  شده 
به تعميرات مسكن مددجويی هستند. مربوط 

نيازمند  خانوار   ۲16 برای  امسال  افزود:  وی 
زمين از طريق ادارات ذی ربط همچون شركت 
عمران صدرا، اداره راه و شهرسازی، شهرداری 
واگذار  و  تامين  استان  نيكوكاران  و  خيران  و 
شده است. بذرافشان با اشاره به اهميت تامين 
مسكن ايتام، اضافه كرد: امسال و در طرح ويژه 
احداث مسكن ايتام با مشاركت بنياد مسكن و 
مسكن  واحد   ۸0 احداث  ملی  توسعه  صندوق 

صمد نژاد، با بيان اينكه در طرح زراعت چوب 
منطقه  هر  اقليمی  شرايط  با  سازگار  نهال 
گونه های  انواع  نهال  افزود:  شد،  خواهد  كشت 
شاهی  گز  و  صنوبر  چنار،  آكاسيا،  اكاليپتوس، 
اجرايی  و دستگاه هايی  مردم  بين  توزيع  آماده 
مديرعامل  است.بهروزی  طرح  اين  متقاضی 
از  يكی  گفت:  شيراز  فاضاب  و  آب  شركت 
اهداف اجرای اين طرح در تصفيه خانه فاضاب 
توليدی  پساب  از  استفاده  شيراز   ۲ شماره 

تصفيه خانه است.
منابع  با  كه  نامه ای  تفاهم  براساس  افزود:  وی 
به امضا رسيد در  طبيعی و آبخيزداری استان 
اجرای  با  و  محيطی  زيست  مصوبات  راستای 
زمين های  از  هكتار   30 چوب  زراعت  طرح 
سبز  فضای  به  شيراز   ۲ شماره  خانه  تصفيه 

تبديل خواهد شد.

اقدام است كه سهم  استان در دست  ايتام در 
مشاركت استان در اجرای اين طرح در كشور 
مقام اول را دارد.وی با اعام اينكه در ۸ ماهه 
امسال 330۴ خدمت عمرانی برای مددجويان 
يادآور  است،  شده  انجام  استان  حمايت  تحت 
ميليارد   3۹۹ مذكور،  خدمات  ارائه  برای  شد: 
كه  است  هزينه  اعتبار  ريال  ميليون   6۸6 و 
1۲۴ ميليارد و 676 ميليون ريال آن از منابع 
و  دولتی  منابع  از  مابقی  و  مردمی  كمك های 

تسهيات صندوق امداد واليت بوده است.
مدير كل كميته امداد فارس، تعداد خانوار های 
 ۸70 و  هزار   156 را  نهاد  اين  حمايت  تحت 
خانوار اعام كرد و گفت: از اين تعداد ۹7 هزار 
هستند. زن  سرپرست  دارای  خانوار   ۸۴0 و 

خوداتكايی،  تأمين  گفت:  ادامه،  در  بذرافشان 
ارائه خدمات اجتماعی،  شكوفايی استعداد ها و 
حمايتی و معيشتی به مددجويان تحت حمايت 
از اهداف كميته امداد است.وی با اعام اينكه 
در  خانوار   ۸70 و  هزار   156 حاضر  حال  در 
فارس كمك معيشت بگير كميته امداد استان 
با  خانوار   ۸70 و  هزار   156 افزود:  هستند، 
جمعيت 31۲ هزار و 1۸0 نفر در استان فارس 
اين  از  كه  هستند  امداد  كميته  حمايت  تحت 
تعداد ۹7 هزار و ۸۴0 خانوار دارای سرپرست 
شد:  يادآور  پايان  در  هستند.بذرافشان  زن 
زن  سرپرست  دارای  كه  خانوار هايی  تعداد  از 
هستند، 6۴ هزار و 7۸6 خانوار به دليل فوت 
سرپرست و يكهزار و ۲11 خانوار نيز به دليل 
از كارافتادگی سرپرست تحت حمايت اين نهاد 

قرار گرفتند.

اجرای طرح زراعت چوب در فارس

ارائه 33۰4 خدمت عمرانی به مددجويان فارس

توانمند  ناظر  و  فارس  داوران  كميته  رئيس 
به  ايران  هندبال  فدراسيون  از سوی  الرستانی 
برگشت  دور  از  اول  مرحله  داوری  ناظر  عنوان 
فارس  استان  در  هندبال  برتر  ليگ  مسابقات 

شهر شيراز تعيين گرديدند.
داوران  كميته  الرستان،  مياد  گزارش  به 
اسامی  اسامی  جمهوری  هندبال  فدراسيون 
داوران و ناظران دور برگشت از مرحله اول ليگ 
به  كه  كشور  های  باشگاه  مردان  هندبال  برتر 

می  برگزار  شيراز  شهر  فارس  استان  ميزبانی 
شود را اعام نمود .

بر اين اساس از سوی كميته داوران فدراسيون 
كميته  رييس  شجاع  مجيد  ايران،  هندبال 
داوران استان فارس و ناظر توانمند و با تجربه 
ناظر  بعنوان  الرستان  از  هندبال  فدراسيون 
مسابقات  برگشت  دور  از  اول  مرحله  داوری 
برگزار  شيراز  شهر  در   كه  هندبال  برتر  ليگ 
می شود  تعيين گرديد. اسامی ناظران و داوران 

اين مرحله از رقابت ها به شرح زير می باشد :
فنی  مسئول  و  فدراسيون  نماينده 

مسابقات:عليرضا سليمانی )اصفهان(
)كرمانشاه(،   باباملكی  داوری:مصطفی  ناظران 

مجيد شجاع )فارس(، محمد وطن )فارس(
ولدخانيان  سعيد   - توكلی  مهدی   : داوران 
دربهانی  حامد   - خراسانی  )تهران(، افشين 
قيصريان  احمد   - قيصريان  )قزوين(، امير 
بخشی  محمدرضا   - خدابنده  )اصفهان(، حميد 

)فارس(

دور برگشت لیگ برتر هندبال کشور را 
ناظر تواتمند الرستانی نظارت می کند

آگهي تحديد حدود اختصاصي  اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 13۹۹60311۲35000۴60 و 13۹۹60311۲35000۴61- ۹۹/06/03 هيأت اول - موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي آقاي حسين آتشي بشماره ملي 65601337۹6 و آقاي عليرضا آتشي 
فرزندان مهدي بشماره ملي 65601۹۹۹3۲ با واليت قهري مهدي آتشي در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 6۴3/10 مترمربع پاك 1۲77۴ فرعي از 10۸۲7 اصلي 
مفروز و مجزي شده از پاك 10۸۲7/1۲67 واقع درقطعه 5بخش 1۸فارس شهرستان گراش محرز گرديده با عنايت به اين كه تحديد حدود پاك 10۸۲7/1۲77۴ 
تاكنون به عمل نيامده حسب  تقاضای نامبرده  كه درخواست انتشار آگهی تحديد حدود  اختصاصي نموده وقت تحديد حدود  روز دو شنبه مورخه ۹۹/10/15 تعيين و 
عمليات تحديد از ساعت ۸ صبح در محل  به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده 1۴ قانون ثبت دعوت مي گردد كه در وقت مقرر در محل وقوع 
ملك حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده ۲0 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد به مدت 30 روز پذيرفته 
خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد،  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/۹/۲۲

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد واماك گراش               م/الف/555
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آگهی مزايده فروش قطعات زمين
شهرداري الر در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۹5-۹۹/۳/۱۳ شوراي اسالمي شهر الر قطعه زمین هایي مندرج در جدول ذیل با کاربري مسکوني به متراژهاي مندرج در جدول ذیل طبق 
آئین نامه مالي شهرداري و شرایط زیر به فروش رساند. لذا از متقاضیان محترم دعوت به عمل مي آید پس از واریز وجه سپرده تا تاریخ معین شده در بند ۶ آگهي، پیشنهاد مبلغ خود را به همراه 

فیش سپرده به دبیرخانه شهرداري تحویل نمایند.
با  مطابق  مزایده  در  شرکت  سپرده  بابت  واریزي  مبلغ   -۱
صورت  به  بایستي  که  میباشد  ذیل  جدول  در  مندرج  مبالغ 
شهر  بانک   ۱۰۰7۹۰۳۲۹7۶۶ شماره  حساب  به  واریزي  فیش 
شهرداري الر و یا ارائه ضمانت نامه بانکي معتبر به همان مبلغ 
واریز گردد. - ۲- حداقل قیمت پایه زمین مورد نظر به ازاي  
 -۳ است.-  ذیل  جدول  در  مندرج  مبالغ  با  مطابق  متر  هر 
تا سوم در صورتیکه برنده مزایده شناخته  سپرده نفرات اول 
نفع  به  ترتیب  به  نگردند  معامله  انجام  به  حاضر  و  اند  شده 
قبول  یا  رد  در  شهرداري   -۴ شد.-  خواهد  ضبط  شهرداري 

یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و به پیشنهادات خارج از موعد مقرر یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.- 5- کلیه هزینه هاي آگهي، کارشناسي و غیره که در اثر مزایده حادث 
گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.- ۶- آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان ساعت اداري ۹۹/۱۰/۰۱ و تاریخ بازگشایي پاکتها مورخه ۹۹/۱۰/۰۲ است.

انتشار نوبت اول : 99/۰9/1۶                     انتشار نوبت دوم : 99/۰9/22                                      محمد رضا قنبرنژاد - شهردار الر           شناسه آگهی :  ۱۰5۴۸7۸     م الف :  ۸7۹۸

آگهی مزايده مرحله اول 
با استناد به صورتجلسه شماره ۹۹/۱۰شورای اسالمی شهر عمادشهر و صورتجلسه کمیته تطبیق فرمانداری الرستان  به شماره ص/5۶5۳/۱۸۸۶/۹۹  این شهرداری در نظر دارد نسبت به فروش ماشین 
آالت به شرح ذیل اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان  تقاضا میشود جهت دریافت اسناد مزایده به  شهرداری عمادشهر مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را به صورت دستی در پاکت های سر بسته 

و ممهور به این شهرداری ارائه نمایند.
سپرده   به حساب  واریز وجه  یا  و  بانکی  معتبر  به صورت ضمانتنامه  سپرده  ارائه   .۱

۰۱۰۸۳۰557۶۰۰۸ به نام شهرداری عمادشهر نزد بانک ملی قابل قبول میباشد.
۲. چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.- ۳. هزینه مربوط به درج آگهی به عهده برنده مزایده 
میباشد.) که برنده مزایده  قبل از عقد قرارداد باید پرداخت نماید.(- ۴. شهرداری 
در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.- 5. تاریخ گشایش پاکت ها در 
مورخ۹۹/۱۰/۰۸راس ساعت ۱۲ در دفتر شهردار میباشد- ۶. آخرین مهلت جهت 

تحویل اسناد مربوط به مناقصه تا مورخه۹۹/۱۰/۰7راس ساعت ۱۳:۰۰ می باشد.
 7. شماره تماس ۰7۱5۲۴۳۳۰5۰ و جهت هماهنگی بازدید خودرو با آقای موسوی ۰7۱5۲۴۳۳5۰۰تماس حاصل فرمایید.

نوبت اول:99/۰9/22                نوبت دوم:99/۰9/3۰                                    سهراب محمدی - شهردار عمادشهر         م الف : ۸۹5۶             شناسه آگهی :  ۱۰5۸۲۳۶

آگهی مزايده نوبت اول فروش زمين تفکيکی شکفته
شورای   ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ 5/۲۱۸مورخ  شماره  مجوز  موجب  داردبه  نظر  در  بیرم  شهرداری 
محترم اسالمی شهر نسبت به فروش سهم خود از زمین مسکونی  واقع در خیابان ساحلی 
مزایده  طریق  از  ذیل  شرح  به  شهرداریها  مالی  امور  شرایط  طبق  شکفته(  هوا)تفکیکی 

عمومی اقدام نماید.
شرايط شرکت در مزايده :

۱-شرکت کنندگان در مزایده بایستی بابت قطعه زمین مورد تقاضا خود سپرده شرکت در مزایده را که در جدول فوق قید گردیده به حساب سیبا ۳۱۰۰۰۰۱۹۱۸۰۰7 بانک ملی به نام شهرداری 
بیرم واریز نموده ویا ضمانت نامه معتبر بانکی معادل مبلغ سپرده ارایه نمایند.- ۲-مزایده از قیمت پایه شروع وبه باالترین قیمت اعالم شده متقاضی فروخته می شود .- ۳-متقاضیان شرکت 
در مزایده می بایست قیمت پیشنهادی خود را همراه فیش واریزی شرکت در مزایده در پاکت سربسته در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل ورسید دریافت نمایند.- ۴-مهلت تحویل 
پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخه ۹۹/۱۰/۰۹ می باشد.- 5-برنده اول مزایده می بایست پس از اعالم وابالغ شهرداری نسبت به پرداخت و واریز بهای قطعه زمین مورد برنده 
اقدام نماید.- ۶-در صورت انصراف برنده مزایده سپرده آن ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.- 7-به پیشنهادات مبهم و مشروط و یا مخدوش ،وسفید ویا فاقد فیش بانکی مربوط به سپرده 
شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.- ۸-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.- ۹-پیشنهادهای قیمت در مورد اشخاص حقیقی باید به امضای فرد پیشنهاد دهنده رسیده 
باشد ودر مورد اشخاص حقوقی به امضای صاحبان امضا مجاز تایید شود)ارایه معرفی نامه از سوی شرکت الزامی است (.- ۱۰-پرداخت هزینه کارشناسی وآگهی به عهده برنده مزایده می 
باشد.- ۱۱-تشکیل کمیسیون مزایده ورسیدگی به پیشنهادات در مورخه ۹۹/۱۰/۱۰روز چهارشنبه  راس ساعت ۱۲در مکان شهرداری برگزار می گردد.- ۱۲-افرادی که مشمول قانون مداخله 

در معامالت دولتی باشند حق شرکت در مزایده نخواهند داشت. در ضمن متقاضیان می توانند در ساعات اداری با شماره تلفنهای 5۲55۳۱55- 5۲55۳۴55- داخلی 7 تماس حاصل فرمایند.

نوبت چاپ اول :1399/۰9/22                نوبت چاپ دوم:1399/۰9/29                                  عبداله زارع درنيانی-  شهردار بيرم         شناسه آگهی :  ۱۰5۹۲۸7     م الف :   ۹۳۱۶

ف
دي

شماره پالك ثبتي/ر
شماره قطعه

مساحت قطعه کاربري
مترمربع

قيمت هر متر مربع 
)ريال(

قيمت هر قطعه 
)ريال(

سپرده واريزي 
)ريال(

محل ملك

شهر قدیم بلوار امام حسین۲5۶/۸7۲7/۰۰۰/۰۰۰۶/۹۳5/۴۹۰/۰۰۰۳۴۶/77۴/5۰۰مسکونی۱۸7۴۰/۴۶

شهر قدیم بلوار امام حسین۲5۰۲5/۰۰۰/۰۰۰۶/۲5۰/۰۰۰/۰۰۰۳۱۲/5۰۰/۰۰۰مسکونی۲۸7۴۰/۴7

شهر قدیم بلوار امام حسین۲5۰۲5/۰۰۰/۰۰۰۶/۲5۰/۰۰۰/۰۰۰۳۱۲/5۰۰/۰۰۰مسکونی۳۸7۴۰/۴۸

شهر قدیم بلوار امام حسین۲5۰۲5/۰۰۰/۰۰۰۶/۲5۰/۰۰۰/۰۰۰۳۱۲/5۰۰/۰۰۰مسکونی۴۸7۴۰/۴۹

ف
دي

ر

مبلغ سپردهقيمت کارشناسیرنگسوختسال توليدمدلنوع ماشين

۲/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱۳5/۰۰۰/۰۰۰سفیدبنزینS7۱۳۹5  دستیهایما۱

۲5۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲/5۰۰/۰۰۰نقره ایبنزین۱۳۸7دستیروا۲

تراکتور بهمراه دو ۳
۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰۶5/۰۰۰/۰۰۰قرمزگازوئیل۱۳75دستگاه تریلی و بیل

ف
دي

ر

مبلغ سپرده شرکت در مزايده )ريال(قيمت پايه)ريال(مساحت بر مترمربعکاربریشماره قطعه

۳۰۰۸/۱۰۰/۰۰۰۱۲۱/5۰۰/۰۰۰مسکونی۱7۶

تاسيس شرکت سهامی خاص مشاوره مديريتی 
ايده پردازان و کارآفرينان آفتاب درخشان

تاسیس شرکت سهامی خاص مشاوره مدیریتی ایده پردازان و کارآفرینان آفتاب درخشان درتاریخ 
دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   ۱۴۰۰۹۶۲۱۰۴۹ ملی  شناسه  به   ۱5۴۲ ثبت  شماره  به   ۱۳۹۹/۰۹/۱5
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه 
خدمات مدیریتی اعم از مدیریت پروژه MC ، مدیریت پیمان ، و پروژه ، مدیریت کیفیت ، مدیریت 
و  بررسی  و  تحویل  و  بازار  بینی  پیش   ، پروژه  مراحل  کلیه  در  استراتژیک  مدیریت   ، بازرگانی 
مهندسی فروش و پروژه ، مدیریت مشاوره کیفیت ، مدیریت بازرگانی ، پژوهش و مطالعات توسعه 
کاربردی بهبود کاربرد مدیریت پروژه از طریق وضع و اصالح روشها مطابق با استاندارد های بین 
المللی برپایی همایشها، سمینارها، و کنفرانس های تخصصی و کاربردی- خرید و فروش و واردات 
نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی- بازرگانی-اخذ و اعطای  و صادرات کلیه کاالهای 

شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی- انجام کلیه مشاوره و تنظیم قراردادهای 
امور  ،انجام  مهاجرت  امور  در  مشاوره   ، مشارکت  و  مشتری   ، فروشنده  از  اعم  خارجی  و  داخلی 
و کادر حسابداری  نماینده  استقرار   - قانونی شرکتها  بازرسی  و  قانونی  بجز حسابرسی  حسابداری 
در سطوح مختلف ، ساماندهی و بروز رسانی حساب های معوق ، تهیه نرم افزارهای مالی و پیاده 
سازی سیستم های اطالعاتی ، تهیه لیست حقوق و دستمزد و ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی ، تهیه 
و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی ، ثبت و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ، 
تنظیم گزارشات فصلی ) خرید و فروش ماده ۱۶۹ مکرر(، تنظیم گزارش حقوق و دستمزد ، ارائه 
کلیه  از  ریالی  و  ارزی  بصورت  بانکی  اعتبارات  و  وام  اخذ   CIA داخلی  کنترل   ، مالیاتی  مشاوره 
بانکهای داخلی و خارجی برای شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان فارس ، شهرستان الرستان ، بخش مرکزی ، شهر الر، محله شهرجدید ، بلوار جوان ، 
خیابان اسد ابادی ، پالک ۶ ، طبقه دوم ، واحد C کدپستی 7۴۳۱7۳7۹۲۱ سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 5۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم 5۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم 
آن با نام عادی مبلغ 5۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۴7/۲۳۹  مورخ 
با کد ۲۰۴7 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره  پارسیان شعبه الر  بانک  نزد   ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
خانم حدیث روئینا به شماره ملی ۲5۰۰۴۶۹۰۹۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال 
خانم مریم فالمرزی به شماره ملی ۲5۱۱۲۹۴5۹۱ و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۲ 
سال خانم پروین باقری به شماره ملی ۲5۱۱۳۲۴۹۰۳ و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۲ 
سال آقای منصور باقری به شماره ملی ۲5۱۱۴۱5۳۲۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال 
و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضا مدیر عامل و نائب رئیس هیات 
مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا 
نائب رئیس هیات مدیره هرکدام بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان خانم دل آرام توکلی به شماره ملی ۲5۱۱۲۹۰۶۹۳ به سمت بازرس اصلی 
به مدت ۱ سال آقای محسن قاسمی به شماره ملی ۲5۱۱۳۱۰۰۸۲ به سمت بازرس علی البدل به 
مدت ۱ سال روزنامه کثیر االنتشار میالد الرستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان فارس - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری الرستان 

)شناسه آگهی : 1۰5873۶(

الرستان  عمومی  كتابخانه های  اداره  رئيس 
را  الرستان  در  كتابخانه ها  مخاطبين  بيشترين 
از  پس  گفت:  و  برشمرد  خانواده ها  و  كودكان 
رده  سپس  و  نوجوانان  كودكان،  و  خانواده ها 
سنی بزرگساالن بيشترين مخاطبين كتابخانه ها 
در الرستان هستند و جوانان در رده آخر قرار 

دارند.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  معتمديان  محمدمهدی 
حاضر  حال  در  اينكه  بيان  با  الرستان  مياد 
مشغول  الر  شهر  سطح  در  كتاب  فروشگاه   7
در  متأسفانه  داشت:  اظهار  هستند،  فعاليت   به 
كه  آنچنان  الرستان  تابعه  شهرهای  و  بخش ها 

بايدوشايد كتاب فروشی دائر نشده است.
اخذ  ضوابط  و  شرائط  نحوه  برشمردن  با  وی 
مجوز برای راه اندازی فروشگاه كتاب، افزود: سير 
همچون  نيز  كتاب  فروشگاه های  اداری  مراحل 
متقاضيان  و  است  ديگر  فروشگاه های  ساير 
مربوطه  صنف  از  را  الزم  مجوزهای  می بايست 
صنف  ذيل  كتاب فروشی ها  كه  كنند  دريافت 
لوازم التحرير قرار می گيرند و اداره كتابخانه ها و 
اداره فرهنگ و ارشاد اسامی فقط نقش نظارتی 

را برعهده دارند.
عمومی  كتابخانه های  اداره  مديركل  معاون 
براساس  و  نسبی  به طور  اينكه  بيان  با  فارس، 
حاشيه  در  شده  انجام  ميدانی  تحقيقات 
به  بيشتر  الرستان  مردم  كتاب،  نمايشگاه های 

و  نوجوانان  كودكان،  و  خانواده ها  از  پس  كرد: 
سپس رده سنی بزرگساالن بيشترين مخاطبين 
آن  تبع  به  و  هستند  الرستان  در  كتابخانه ها 

ُكتب بيشتری به امانت می بردند.
در  جوانان  اينكه  به  نسبت  تأسف  ابراز  با  وی 
رغبت  كتاب  بردن  امانت  به  و  مطالعه  زمينه 
كمتری در الرستان برای مراجعه به كتابخانه ها 
به  نسبت  نوجوان  دختران  شد:  يادآور  دارند، 
كتاب  بردن  امانت  به  در  بهتری  آمار  پسران 
آنان بيشتر به كتاب های  دارند كه عاقه مندی 

رمان و ادبيات است.
با  الرستان  عمومی  كتابخانه های  اداره  رئيس 
مختلف  اقشار  نويسندگان،  نخبگان،  از  دعوت 
فرهنگ  ترويج  در  همكاری  برای  مردم 

عاقه  ادبی  و  تاريخی  روانشناسی،  كتاب های 
می كنند،  خريداری  و  می دهند  نشان  بيشتری 
كمی  وضعيت  كتابخانه ها  در  كرد:  تصريح 
با  متفاوت تر است و مشاهده می شود كه ُكتب 
ادبيات، روانشناسی و دين و مذهب  موضوعات 

بيشتر به امانت بُرده می شود.
مطالعه  سرانه  اينكه  به  اشاره  با  مسوول،  اين 
دنيا  كشورهای  اكثر  از  بلكه  ايران  در  نه تنها 
باالست و با توجه به وجود تكنولوژی های جديد 
و به ويژه فضای مجازی مطالعه به شكل بسيار 
نشان  خاطر  است،  كرده  پيدا  افزايش  گسترده 
كرد: متأسفانه سرانه كتاب خوانی در كشور ايران 
پائين است و انتظار می رود مردم و آحاد جامعه 
را با نحوه مطالعه آشنا كرد و كتب خوب را به 
به  عاقه مندان  به  توصيه  با  وی  شناساند.  آنان 
كارشناسان  از مشاوره  بهره گيری  مطالعه جهت 
اينكه  برای  الرستان  كتابخانه های  در  مستقر 
شروع  كجا  از  و  مطالعه  را  چيزی  چه  بدانند 
كنند، ادامه داد: عاقه مندان به مطالعه می توانند 
كتابخانه ها  اداره  با  با شماره گيری 5۲3۴۴360 
در تماس باشند و راهنمايی های الزم درخصوص 

نحوه مطالعه را دريافت كنند.
در  كتابخانه ها  مخاطبين  بيشترين  معتمديان 
الرستان را كودكان و خانواده ها برشمرد و عنوان 

كتاب خوانی، تأكيد كرد: الرستان دارای قدمت 
وجود  با  و  است  درخشان  فرهنگی  و  تاريخی 
اين  در  بزرگ  علمای  و  انديشمندان  پرورش 
خطه، حق الرستان نيست كه گفته شود سرانه 
امروز  نسل  چراكه  است  پائين  آن  در  مطالعه 

می بايست از علم آموزی گذشتگان الگو بگيرد.
وی با تأكيد بر اينكه حمايت از روستاهای فاقد 
شد:  يادآور  دارد،  قرار  كار  اولويت  در  كتابخانه 
از  يكی  در  هستيم  تاش  در  گام  نخستين  در 
مطالعه  ايستگاه  يك  كتابخانه،  فاقد  روستاهای 
با  روند  اين  تدريج  به  آينده  در  و  شود  دائر 
شوراهای  و  دهياری  بخشداری،  همكاری 

اسامی روستاها ادامه داشته باشد.
معتمديان، يكی از دالئل عمده وجود مشكات 
در ابعاد مختلف در سطح جامعه را بی سوادی و 
كرد:  اضافه  و  دانست  عمومی  مطالعات  كاهش 
جامعه ای كه در آن كتاب خواندن در آن رواج 
و  می شود  شناخته  بی سواد  جامعه  نكند،  پيدا 
از  ناشی  ما  جامعه  عديده  از مشكات  بسياری 

دوری از كتابخوانی است.
با  الرستان  عمومی  كتابخانه های  اداره  رئيس 
برای  روحانيون  و  مسووالن  مديران،  به  توصيه 
انتظار  با كتابخوانی، تصريح كرد:  مأنوس شدن 
می رود مسووالن در بخش های مختلف با اتكاء 
ترويج  راستای  در  دسترس،  در  امكانات  به 
و  كنند  حركت  كتابخوانی  و  مطالعه  فرهنگ 
بتوانند در جذب و هدايت سرمايه های خيرين 
در حوزه فعاليت های فرهنگی با محوريت كتاب 

گام بردارند.

 معتمدیان، رییس اداره کتابخانه های عمومی الرستان :
»کودکان و خانواده ها« بيشترين  و »جوانان«، کمترين مخاطب کتابخانه ها در الرستان

خبر: 
ترامپ   دولت  تهديد  ها  ازماه  پس  سرانجام 
اعام كرد انصاراهلل يمن را در ليست موسوم 
است  قرارداده  كننده«  نگران  »نهادهای  به 
آمريكا  وعده  است كه حسب  در حالی  اين 
انصاراهلل يمن در ليست  به سعودی قراربود 

تروريسم آمريكايی قرار گيرد.
تحليل:

پيروزيش  به  اميدوار  ترامپ  - در حالی كه 
بنفع  يمن  مساله  حل  امريكا  انتخابات  در 
كاخ  بر  رياستش  دوم  دوره  به  را  سعودی 
سفيد موكول كرده بود و در شرايطی كه با 
ترامپ،  اوری  رای  بر  مبنی  مشابه  ذهنيتی 
بن سلمان نيز نسبت به اين دورنما اميدوار 
موجب  درانتخابات  ترامپ  شكست  اما  بود 
بن  نگرانيهای  از  كاستن  هدف  با  او  تا  شد 
سلمان تخقق وعده تروريست معرفی كردن 
انصاراهلل را قبل از ترك كاخ سفيد عملياتی 
های  هفته  طی  هم  خاطر  همين  به  كند 
مقامات  تاكيدات  ميزان  و  حجم  بر  اخير 
دادن  قرار  بر  پمپئو  ويژه  به  و  آمريكايی 

انصاراهلل در ليست تروريسم تاكيد شد.
در  تهديد  اين  گرفتن  شدت  دليل  ديگر   -
هفته های اخير آن بود كه سعودی با آمدن 
بايدن دورنمای جنگ در عربستان را پشت 
گرم به حمايت امريكای جديد دشوارارزيابی 
ميكرد و همزمان دولت ترامپ نيز با علم به 
ليست  از  انصاراهلل  نام  كردن  خارج  اينكه 

بسيار  امريكا  بعدی  دولت  توسط  تروريسم 
عملياتی  بر  بود  خواهد  زمانبر  و  دشوار 
كردن آن اصرار می نمود و لذا هر دو طرف 
كوشيدند تا اين پروسه را قبل از اتمام دوره 

ترامپ نهايی كنند.
برای  موفقيت  اين  چنانچه  است  بديهی   -
ترامپ حاصل می شد  بدست  و  بن سلمان 
مذاكرات  در  انصاراهلل  حضور  امكان  آنگاه 
هم  ترامپ  بدون  آينده  در  صلح  احتمالی 

تقريباً ممتنع می شد.
صورت  در  آنكه  تر  بديهی  همچنين   -
تروريسم  درليست  انصاراهلل  نام  قرارگرفتن 
عليه  ساله   6 جنگ  توانست  می  سعودی 
كند  قلمداد  يافته  مشروعيت  را  ها  يمنی 
سعودی  تاكنون  كه  باشيم  داشته  بخاطر 
اگر چه مدعی است از رييس جمهور اخراج 
شده يمن حمايت می كند و به همين خاطر 
وارد جنگ با انصاراهلل شده است اما اقدامات 
حقوقی  مشروعيت  از  او  كارانه  تجاوز 

برخوردار نبوده و نيست.
جلب  باهدف  آمريكا  ناكامی  اين  درقبال   -
انصاراهلل  قراردادن  به  سعودی  رضايت 
رضايت  كننده«  نگران  »نهادهای  درليست 
حكومت  از  حمايت  در  را  خود  هم  تا  داد 
سعودی وفادار نشان دهد و هم آخرين شعار 
بر زمين مانده ترامپ در آخرين هفته های 

حكومتش را تحقق يافته معرفی كند!

دولت ترامپ،
 ناکام در معرفی انصاراهلل به عنوان تروريسم چرا؟

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

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيأت   ۹۹/0۴/۲3  -13۹۹60311۲35000366 شماره  راي  برابر 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضي آقاي محمد اسدي الري فرزند حسن  بشماره ملي 656۹۸0۸710 صادره از گراش در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت ۴۲/۲0 مترمربع پاك فرعي 1۲۸۹1 از اصلي10۸۲7 مفروز و مجزي شده 
از پاك ۲7۹۴ فرعي از10۸۲7 اصلي واقع درقطعه 5بخش 1۸فارس شهرستان گراش خريداري مع الواسطه 
از مالك رسمي جعفر اسدي الري محرز گرديده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. ضمنا صدور 

سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 13۹۹/0۹/۲۲
تاريخ انتشار نوبت دوم: 13۹۹/10/07
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جمال  نوشته  مصطفی«  مكتب  »در  كتاب 
چاپ  به  راه يار  انتشارات  توسط  يزدانی 

هشتم رسيد.
دربرگيرنده  مصطفی«  مكتب  »در  كتاب 
جستاری علمی درباره سيره تربيتی شهيد 
قلم  به  صدرزاده،   مصطفی  حرم  مدافع 

طرزی  ليدا  نوشته  دنيا«  چيز  »شگفت انگيزترين  كتاب 
راهی  و  منتشر  نيستان  كتاب  انتشارات  توسط  به تازگی 
مجموعه  از  دهمين جلد  است.اين كتاب،  شده  نشر  بازار 
»انديشه های خوشمزه«  است كه اين ناشر چاپ می كند و 
نويسنده اش در پی انتقال مفاهيم پيچيده و بنيادی هستی 
با زبانی ساده به كودكان است. تصويرگری كتاب هم توسط 
هنگامه غامی انجام شده و مخاطبان اصلی كتاب، كودكان 
۸ سال به باال هستند؛ بچه هايی كه شيفته ماجراجويی های 
سحرانگيز و فانتزی هستند. به اين ترتيب، ليدا طرزی نوعی 

كارگاه فلسفه كودكانه برای بچه ها برپا كرده است.
بچه ها   » انديشه های خوشمزه   « دهمين جلد مجموعه 

احمد علی راغب پديدآورنده موسيقی ها، ترانه ها و سرود های 
انقابی شب گذشته بر اثر عوارض ناشی از بيماری سرطان 
دار فانی را وداع گفت. اين هنرمند ارزشمند، 76 ساله بود 

و در طول عمر خود آثار با ارزشی را ساخت.
از او آثاری چون »اين پيروزی خجسته باد« پيرامون فتح 
پيروزی«،  تا  جنگ  »جنگ،  مبارك«،  »ظفر  خرمشهر، 
»خدايا خدايا تا انقاب مهدی خمينی را نگهدار« به يادگار 
انقابی و دفاع  آثار  توليد  او سهم بسزايی در  مانده است. 

مقدسی كشور داشته است.
احمدعلی راغب را »مرد هزارآهنگ« لقب داده اند؛ از اين 
و چهارصد  هزار  بر  بالغ  آرشيو های صداو سيما  در  كه  رو 

شكوهی  محسن  نوشته ی  يادگيری  ناتوانی های  كتاب 
دانش آموزان  مفهوم  با  را  ابتدا شما  پرند،  اكرم  و  يكتا 
راهكار هايی  ارائه  با  سپس  می كند،  آشنا  استثنايی 
كاربردی به معلمان كمك خواهد كرد تا مطالب درسی 

را در زمان كمتری به اين كودكان آموزش دهند.
اختاالتی  پيچيده ترين  از  يكی  يادگيری  در  ناتوانی  
استثنايی مطرح می شود.  است كه در حيطه كودكان 
و  ارزيابی  طبقه بندی،  تعريف،  در  پيچيدگی  اين 
خواهد  پيدا  انعكاس  يادگيری  ناتوانی  با  افراد  آموزش 
كه  است  آن  دليل  به  پيچيدگی  اين  از  بخشی  كرد. 
عصب شناسی،  پزشكی،  نظير  مختلفی  حيطه های 
كار  و  سر  موضوع  اين  با  تربيتی  علوم  و  روان شناسی 
ويژگی های  به  پيچيدگی  اين  از  ديگر  بخشی  دارند. 
ناتوانی يادگيری مربوط می شود. اين اشخاص  با  افراد 
علی رغم  و  می دهند  تشكيل  را  ناهمگنی  بسيار  گروه 
يك  در  خود  باالی  به  رو  يا  و  متوسط  هوشی  سطح 

تاد  نوشته  پرنده«  روبات های  »ارتش  كتاب 
قنواتی  مينا  ترجمه  با  به تازگی  دودلر  اچ. 
توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شده 
مجموعه  از  سومين عنوان  اين كتاب  است. 
»ارتش  اصلی  نسخه  است.  »سوپرمگس« 
شده  منتشر   ۲016 سال  پرنده«  روبات های 
»سوپرمگس«  مجموعه  است.داستان های 
شخصيت  و  می دهند  رخ  »بوگندستان«  در 
مگس  سوپر  اسم  به  ابرقهرمانی  اصلی شان 

سركش بزرگ.
»كوچك ترين ابر قهرمان دنيا« و »انتقام سوسك 
سركش« عناوين دوجلد اول اين مجموعه بودند 
و جلد چهارم هم با نام »حمله حشرات شرور« 

به چاپ خواهد رسيد.
در جلد سوم، نقشه های سوسك سركش برای 
انگار قصد  دومين بار نقش بر آب می شوند، اما 
ديوانه بازی هايش  از  دست  حاالحاالها  ندارد 
بردارد. نقشه جديدش هم واقعا ترسناك است 
كِك  و  سوپرمگس  دوستی  می خواهد  چون 
كوالك را به هم بزند. سوپرمگس و كك كوالك 
جلوی سوسك  و  بوده اند  رفيق  هم  با  هميشه 
جلد  سومين  در  ولی  ايستاده اند.  سركش 
مجموعه، اتفاقاتی افتاده و كك ما، ديگر آن كك 
هميشگی نيست. اخاقش عوض شده و آن كك 

مهربانی كه سوپرمگس می شناخت نيست...
پرنده«  روبات های  »ارتش  از  قسمتی  در 

می خوانيم:
بوگندستان  در  بيشتری  خرابی های  آن شب 
ُكفری،  كك  سركش،  سوسك  افتاد.  اتفاق 

چينی های  محله  دوقلو،  دانگ های  و  ِزلينا 
بوگندستان را درب و داغان كردند. حشره های 
خرابكار بندهای رنگی فانوس ها را پاره كردند، 
تمام سطل آشغال ها را وارونه كردند و دنبال 
نوِدل های  و  گنديده  چينی  غذاهای  ته مانده 

بوگندو گشتند.
در تمام اين مدت، كك كفری هی غرغر می كرد 
»سوپر  می زد:  حرف  دوستش  سر  پشت  و 
مگس هيچ وقت از قدرتش برای خوشگذرانی 
بقيه  از  می خواهد  همه اش  نمی كند.  استفاده 
محافظت كند و دنيا را نجات بدهد.« بعد يك 
لقمه آشغال در دهانش گذاشت و گفت: »آخه 

چه لذتی دارد اين كار؟«
از  اصا  لذتی!  »هيچ  گفت:  سركش  سوسك 
بگوييم  سوپرمگس  جای  به  بايد  بعد  به  اين 
پيف پيف مگس، چون هميشه موقع خوشحالی 

ما، اَه و پيف می كند.«
اين كتاب با 1۲۸ صفحه مصور، شمارگان هزار 
و 100 نسخه و قيمت ۲0 هزار تومان منتشر 

شده است.

جمال يزدانی به تازگی توسط انتشارات راه يار 
به چاپ هشتم رسيده است. گفتگوهای اين 
انجام  رحيمی  محمدمهدی  توسط  كتاب 
كه  مصطفی«  مكتب  »در  اول  شده اند.چاپ 
تربيتی«  »مطالعات  مجموعه  از  اولين عنوان 
عرضه  نشر  بازار  به   ۹7 است، سال  اين ناشر 
شد. شهيد صدرزاده از جمله شهدای مدافع 
حلب  در   ۹۴ سال  آبان  كه  است  حرمی 
تروريستی  گروه های  با  مقابله  در  سوريه 

تكفيری به شهادت رسيدند.
نويسنده اين كتاب معتقد است عاوه بر توجه 
به  بايد  تربيت  حوزه  در  نظری  رويكرد  به 
رويكرد تربيت تجربی ای كه در بستر انقاب 
اسامی رخ داده است، توجه نمود. در چهار 
متعددی  تجارب  اسامی،  جمهوری  دهه 
غيررسمی  تربيت  و  رسمی  تربيت  حوزه  در 
تربيت،  اركان  شفاهی  تاريخ  است.  داده  رخ 
ميان  نسبت سنجی  و  آنها  تجربه نگاری 
انقاب  تربيتی  نظريه  با  تربيتی  جريان های 

را به خوب ديدن و فكر كردن دعوت می كند؛ جايی كه 
معمولی  چوب  يك  و  دارد  جايگاهی  هم  سرگين غلطان 
ديگری  بی ارزش  به ظاهر  هرچيز  و  طناب  يك تكه  و 
می تواند با همراهی فكر و احساس مسئوليت، به كيفيت 
زندگی جانداران، از گياه و حيوان گرفته تا انسان و حتی 
اكوسيستم كره زمين كمك كند. در اين كتاب، سگ آبی، 
فيلسوف كوچكی است كه با عملگرايی، پسربچه داستان 
راهنمايی  زندگی  فهم  باالتر  مرحله  و  دنيای جديد  به  را 

می كند.
اين كتاب با ۲۴ صفحه و قيمت ۲0 هزار تومان منتشر 

قطعه موسيقی از او به ثبت رسيده است.شده است.

رو  به  رو  جدی  مشكات  با  تحصيلی  حيطه  چند  يا 
می شوند.

اكنون محسن شكوهی يكتا به دليل اهميت و ضرورت 
توجه به ناتوانی های يادگيری، بر آن شده تا با استفاده 
اين  تأليف كتابی در  به  از آخرين دستاوردهای علمی 
تا  می كند  تاش  اثر  اين  تاليف  در  او  بپردازد.  زمينه 
پوشش  را  مبحث  اين  با  مرتبط  حيطه  های  تمامی 
دهد. به همين خاطر در فصول اوليۀ كتاب به معرفی 
و  ارزيابی  روش های  طبقه بندی،  تعريف،  تاريخچه، 
با ناتوانی يادگيری می پردازد، سپس  ويژگی های افراد 
زبان  اختال  زمينۀ  در  متعددی  آموزشی  روش های 
اختال  و  نوشتن  اختال  خواندن،  اختال  شفاهی، 

رياضی ارائه می دهد.
عينی  مثال های  از  استفاده  با  كتاب  اين  حقيقت  در 
الگوهای  و  راهبردها  ارائه  با  و ملموس خود می كوشد 
اين  به  آموزش  برای  مناسب  بستری  متعدد،  آموزشی 

اسامی يكی از مهم ترين پژوهش هايی است 
كه بايد به صورت جامع صورت بگيرد. گرچه 
فعاليت های  شفاهی  تاريخ  سال ها  اين  در 
است  گرفته  صورت  شصت  دهه  در  تربيتی 
وارد  ادبيات دانشگاهی  به  اين مواد خام  اما 
خروجی هايی  توليد  مبنای  تا  است  نشده 
بگيرند.  قرار  اسامی  تربيت  در حوزه  علمی 
بعد  به خصوص  مربيان،  انباشته  تجربيات 
معرفتی  منبعی  می تواند  اسامی  انقاب  از 
اسامی  انقاب  تربيت  نظريه  تدوين  برای 
مصطفی«   مكتب  »در  بگيرد.مولف  قرار 
غيررسمی،  تربيت  به  نگاه  با  اين ترتيب  به 
توسط  كه  صالحين  تربيتی  طرح  ازجمله 
شده،  اجرا  مستضعفين  بسيج  سازمان 
مستشاران،  كه  پرداخته  اين موضوع  به 
ميدان  در  جوان  رزمندگان  و  فرماندهان 
نبرد با تكفيری های سوريه كه جريان تربيت 
غيررسمی شان، عمدتاً در پايگاه های بسيج و 
نيروهای  توانستند  بود،  گرفته  هيئات شكل 

تراز و توانمند انقاب اسامی باشند. رفتار 
و عملكرد ايننوع نيروها در سوريه، سؤالی 
را در ذهن نگارنده ايجاد می كند كه: »چرا 
الگوی تربيتی در تشّكل های مردمی، باعث 
ميدانی  نبرد  در  انسانی  نيروی  تربيت 

سوريه شده است؟«
ميان  از  پرسش،  اين  به  پاسخ  برای  وی 
صدرزاده  مصطفی  حرم،  مدافع  شهدای 
مطالعه  برای  را  »سيدابراهيم«  به  معروف 

و بررسی انتخاب كرده است.
سن  از  او  است،   1365 متولد  صدرزاده 
و  مسئوليت  بسيج  پايگاه  در  13سالگی 
داشته  تربيتی  كار  در  مختلف  فعاليت های 
برای   13۹۲ سال  از  كه  صدرزاده  است. 
به  تكفيری  تروريستی  گروه های  با  مقابله 
عمار  گردان  فرماندهی  و  می رود  سوريه 
دوش  بر  را  سوريه  در  فاطميون  لشكر  از 
حلب  شهر  در   13۹۴ سال  آبان  می گيرد، 

به شهادت رسيد.
با  مصطفی«  مكتب  »در  هشتم  چاپ 
قيمت  و  نسخه   500 و  هزار   ۲ شمارگان 

۹هزار تومان عرضه شده است.

از  بسياری  بدون شك  نمايد.  ايجاد  ويژه  دانش آموزان 
اين راهبردها به سادگی اجرا شدنی هستند و معلمان 
و محققان به خوبی می توانند با مطالعۀ دقيق، از آن ها 
استفاده نمايند.كتاب ناتوانی های يادگيری مناسب چه 

كسانی است:
و  معلمان  محققان،  متخصصان،  به  كتاب  اين  مطالعه 

دانشجويان پيشنهاد می شود.
در بخشی از كتاب ناتوانی های يادگيری می خوانيم:

كه  دريافتند  مغز  مطالعۀ  در  پژوهشگران  از  بعضی 
ويژگی های بعضی از كودكان عقب ماندۀ ذهنی مانند 
افراد بزرگسالی است كه آسيب مغزی ديده اند. به نظر 
بر رفتار و پيشرفت  آن ها مشكات ديداری و حركتی 
اعتقاد  ديدگاه  اين  در  می گذارد.  تأثير  افراد  تحصيلی 
و  ديداری  مهارت های  رشد  چون  كه  است  اين  بر 
حركتی قبل از مهارت های شناختی سطوح باال صورت 
مهار  بهبود  هدف  با  بايد  جبرانی  برنامه های  می گيرد، 
ت های ديداری، ادراك ی و حركتی طراحی شوند. اگر 
چه اين مفروضه ها بسيار سؤال برانگيز بودند ولی پايه 
و اساس بسياری از پژوهش های امروزی را بنا نهاده اند.

است.  يوجين  اصلی اش  اسم  البته  كه  است 
حشره ها در شهر كوچكی به نام بوگندستان در 
كثيف ترين قسمت بوگندوترين زباله دانی شهر 
دانش آموز  يك  روزها  می كنند.يوجين  زندگی 
ساده كاس چهارمی است و شب ها ابرقهرمانی 
كه بدی ها را نابود می كند؛ آن  هم نه هر بدی 
ساده و پيش پاافتاده ای را بلكه يك عالمه بدی و 
جرم و جنايت و خرابكاری و قلدری را كه نابود 
به جز سوسك  نيست  هركسی  كار  كردنشان، 

»در مکتب مصطفی« چاپ هشتمی شد

احمدعلی راغب درگذشت»شگفت انگیزترین چیز دنیا« به کتابفروشی ها آمد

معرفی کتاب »ناتوانی های يادگيری«

تولید سه کتاب گویا ترجمه سومین کتاب »سوپرمگس« برای بچه ها 
برای کودکان و نوجوانان 

با نیازهای ویژه

انتشار  از  تهران،  استان  كانون  كل  مدير 
و  كودكان  هفته  با  همزمان  گويا  كتاب   3

نوجوانان با نيازهای ويژه خبر داد.
فاطمه تنهايی با اشاره به ضرورت توليد و 
كم بينا  افراد  برای  گويا  كتاب های  تدوين 
برای  همكاران  تاش  با  گفت:  نابينا  و 
تهران  استان  كانون  سوی  از  اولين بار 
گم شده«،  من  »حلزون  كتاب  عنوان  سه 
بابا« و »نگهبان چشمه«  »مثل چشم های 
انتشارات كانون پرورش فكری كودكان  از 
و نوجوانان به شكل فايل صوتی درآمده كه 
زندگی  از  بخشی  دربرگيرنده  آن  محتوای 

افراد دارای نيازهای ويژه است.
او با بيان اين كه توليد كتاب گويا به عنوان 
يكی از منابع مطالعاتی كودكان و نوجوانان 
برنامه های مصوب  از  ويژه،  نيازهای  دارای 
افزود:  است  جاری  سال  در  تهران  استان 
كتابخانه های  در  اثر  سه  اين  صوتی  فايل 
كانون  اينترنتی  پايگاه  و  كانون  مراكز 
و  عاقه مندان  دسترس  در  تهران  استان 
قرار  ويژه  نيازهای  با  نوجوانان  و  كودكان 
تعداد  سال  پايان  تا  اميدواريم  و  گرفته 

بيشتری كتاب صوتی توليد شود.

»آفتاب ایتالیا«
 منتشر شد

داستان هایی از ایساک بابل

»آفتاب ايتاليا«، مجموعه ای از ۹ داستان 
شد.  منتشر  بابل،  ايساك  قلم،  به  كوتاه 
نويسندگان  بزرگ ترين  از  يكی  بابِل 
او  داستان های  است.  بيستم  قرن  روسيه 
روسيه عصر  زندگی  روايت  ساده  زبانی  با 

وی هستند.
مترجم  را  مجموعه  اين  داستان های 
مجموعه  از  آقاابراهيمی،  نيلوفر  كتاب، 
و  سرخ پوش  »سواره نظام  داستان های 

انتخاب كرده است. ديگر داستان ها«، 
اول  بخش  زندگی نامه ای  داستان های 
سبك  با  و  پيوسته  به طور  كه  كتاب اند 
تحرير  رشته ی  به  زندگی نامه نويسی 
علم  نشر  را  ايتاليا«  »آفتاب  درآمده اند. 
 105 نسخه،   ۴۴0 در   )13۹۹ )پاييز 
و  چاپ  تومان   ۲7,500 بهای  و  صفحه 

منتشر كرده است.
سوتر،  جری  نوشته  ماگنوليا«  مثل  »زيبا 
»ميرو؛  چخوف«،  آنتون  »يادداشت های 
هويت  »گفتمان  بود«،  باغبان  كه  نقاشی 
كتاب های  ديگر  از  و...  مشروعيت«  و 

آقاابراهيمی است. با ترجمه  منتشر شده 

درباره
 عبدالغنی بادکوبه ای 

برجسته  علمای  از  بادكوبه ای  عبدالغنی 
از  درخشانی  نمونه  و  اديب  و  شاعر  و 
پرهيزگاری، پارسايی، عدالت و انصاف بود 
قفقاز  در  اسام  داشتن  نگه  زنده  برای  كه 
عليه تزارها و بلشويك ها مبارزه كرد و در 

اين راه جان خود را فدا كرد.
مناطق قفقاز تا دوره قاجاريه بخش جدايی 
اين  در  اما  ايران محسوب می شد،  ناپذير 
سياست  به  توجه  با  تزاری  روسيه  دوره 
هايی چون نگاه به شرق، گسترش مناطق 
به آب های  لزوم دسترسی  و  تحت سلطه 
مناسبات  تحكيم  و  توسعه  منظور  به  آزاد 
تجاری و نظامی، چشم طمع به اين مناطق 
دوخت زيرا قفقاز با توجه به موقعيت خاص 
توانست  می  خود،  اقتصادی  و  جغرافيايی 
و  انرژی  منابع  كننده  تأمين  ترين  عمده 
نوپای  كارخانجات  نياز  مورد  اوليه  مواد 

روسيه تزاری باشد.
بلندمدتی  منازعات  هم  دليل  همين  به 
روسيه  حكام  اينكه  تا  داشتند  قاجارها  با 
و  گلستان  های  قرارداد  تحميل  با  تزاری 
و  ايران جدا  از  را  اين مناطق  تركمانچای، 
با  بنابراين  كردند.  منضم  روسيه  خاك  به 
اين مناطق كه بيشتر هم  بر  تزارها  سلطه 
مسلمان نشين بودند، نوعی تضاد فرهنگی 
ايجاد شد كه شرايط را برای مسلمانان كه 
حاال ديگر تحت سلطه تزارها درآمده بودند، 
در  هم  دليل  همين  به  كرد.  می  سخت 
چنين شرايطی علما نقش تعيين كننده ای 
ايفا كردند تا آنجا كه در بسياری از مسايل 
برای مسلمانان محلی پيشرو بودند و پرچم 
مبارزه با تزارها را بلند كردند. يكی از اين 

افراد عبدالغنی بادكوبه ای بود.

تولد و تحصيالت
عبدالغنی بادكوبه ای از علما و ادبای مجاهد 
در  كه  شود  می  محسوب  قفقاز  شيعه 
البته  است.   زيسته  می  هجری   1۴ سده 
تولد  تاريخ  و  پدر  نام  به  تاريخی  منابع  در 
وی اشاره ای نشده است اما آورده اند كه 
در زمانی كه بادكوبه و قفقاز تحت سيطره 
حكومت تزاری روس بود در باكو ديده به 
جهان گشود. وی درس های مقدماتی را در 
زادگاهش نزد شماری از علما و روحانيون و 

فقهای محلی فرا گرفت.

تحصيل در نجف
بادكوبه ای پس از پايان تحصيات ابتدايی، 
برای تكميل معلومات و تحصيات خود به 
شهر مقدس نجف اشرف سفر كرد.  در آنجا 
ما  در محضر درس شيخ  را  اصول  و  فقه 
ق(   1306-1۲35( ايروانی  فاضل  احمد 
 131۲-1۲3۴( رشتی  اهلل  حبيب  ميرزا  و 
را  عقلی  علوم  و  گرفت  فرا  ديگران  و  ق( 
در محضر درس عامه بزغاتی آل صالحی 
آموخت و مراتب عالی اجتهاد را طی كرد. 

بازگشت به وطن
اين عالم فرزانه پس از آنكه از محضر اساتيد 
نجف بهره ها برد به وطن خود بازگشت و از 
مراجع امور شرعيه در آن سامان شد و به 
فتوا  و  امور شرعی  فصل  و  و حل  تدريس 
اشتغال يافت و يك سلسله خدمات علمی، 
را  مردم  و  كرد  آغاز  را  اجتماعی  و  دينی 
مجيد  قرآن  تعاليم  به  كه  كرد  می  دعوت 
اخاقی  مكارم  به  را  خود  و  كنند  عمل 

بود كه در  بيارايند، هنوز يك روحانی جوان 
را  ای  ارزنده  بحث  و  زادگاهش مكتب درس 
پايه گذاری كرد و ده ها شاگرد عالم و فاضل 
آن  تحويل جامعه  را  اخاق  مكارم  و صاحب 

روز بادكوبه داد.  

سخت گيری تزارها
مسلط  قفقاز  بر  كه  روسيه  تزاری  حكومت 
تبليغ و فعاليت در مورد  بود و هرگونه  شده 
اسام را منع می كرد، رفتارهای بادكوبه ای 
به همين دليل ماموران حكومت  برنتافت.  را 
كردند  مهيا  بادكوبه  برای  را  شرايطی سخت 
و آزار بسيار و دشواری های جان فرسايی را 
برای او ايجاد می كردند اما اين عالم مجاهد 
كه به فكر گسترش تعاليم اسام بود، تمامی 
اين موانع و مشكات را به خاطر ايمان عميقی 
كه به هدفش داشت، بر جان می خريد و آن 

را تحمل می كرد. 

فشار بلشويك ها 
اين  اما  رفت  بين  از  تزارها  حكومت  اگرچه 
نجات  و  گيری  سخت  پايان  معنای  به  مهم 
معنای  به  و  موانع  و  ها  از سختی  مسلمانان 
زيرا  نبود  آنان  و دشواری های  پايان مصايب 
پس از تزار ها حكومت بلشويك ها گسترش 
به  ها  بلشويك  فشار  سياست  چون  يافت. 
جمله  از  مبارزان  از  جمعی  رسيد،  قفقاز 
بادكوبه ای با آن مخالفت كردند. اينها افكار 
و  گرفتند  باد حمله  به  را  آلود  كفر  و  مادی 
ترسی  آزاری  و  تهديد  هيچ  از  راه  اين  در 

نداشتند.
اينكه  برای  ای  بادكوبه  شرايطی  چنين  در 
الد  را همواره كند »جميه  مبارزه  راه  بتواند 
علما  از  داد. جمعی  تشكيل  را  االلهيه«  عوه 
به وی پيوستند و به دفاع از حريم توحيد و 
اسام و بازگو كردن خطر بلشويسم و الحاد 

پرداختند. 

دستگيری و زندان
در دوره حكومت استالين در قفقاز شخصيت 
مشهور،  هنرمندان  مردمی،  و  سياسی  های 
روشنفكران، دانشگاهيان و هم چنين اعضای 
خانواده های آنها مورد آزار و اذيت قرار می 
آهنگسازان،  مشهور،  نويسندگان  گرفتند. 
و  نويسان  نمايشنامه  هنرمندان،  شاعران، 
شدند  اذيت  و  آزار  قربانی  علمی  های  چهره 
اين جمهوری، دشمن  افراد  ترين  برجسته  و 
اين  از  اعام شدند.  نامطلوب  عناصر  و  مردم 
رو در شرايطی كه حكومت استالين بر قفقاز 
تسلط داشت، ماموران خود را ملزم می كرد 
كه برای از بين بردن آخرين موانع از سر راه 
خود به دستگيری و حبس و كشتار رهبران 
دست  مسلمان  رهبران  ويژه  به  مردم  دينی 
های  فعاليت  تاب  هم  دليل  همين  به  بزنند. 
بسياری  همراه  به  او  و  نياوردند  ای  بادكوبه 
حكومت  طرف  از  روحانيون  و  علما  از  ديگر 

در  شدند.  زندانی  و  دستگير  قفقاز  بلشويكی 
زندان در كنار اين شخصيت ۲ دانشمند بزرگ 
ديگر و از قهرمانان اسامی بودند كه در تبليغ 
و نشر حقايق با بادكوبه ای همكاری داشتند؛ 
يكی عامه سيدمحمد و ديگری شيخ حنيفه 
كه عمری به مبارزه با هوا پرستی و گمراهی 
و دعوت به حق گذرانده بودند. افرادی ديگر 
از جمله عامه شيخ حسين و ميرزا عبدالغفار 
اردوباوی نيز در زندان با آنها به سر می بردند. 

شهادت
بزرگی  و  برجسته  اديب  و  شاعر  ای  بادكوبه 
بود و به زبان فارسی و تركی شعر می گفت و 
صاحب يك ديوان شعر است كه اغلب آثار وی 
در حمله ای كه به منزلش شد از ميان رفت. 
ماه  از چهار  مجاهد پس  عالم  اين  انجام  سر 
زندان در سال 1310 خورشيدی به شهادت 

رسيد.
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صف

در يك دسته بندی می توان گفت استخوان ها 
وقتی به مدت طوالنی در آب می جوشند تمامی 
مواد مغذی آن گرفته كه به اين عصاره آب قلم 

هم گفته می شود.
به  توان  می  قلم  آب  كلی  خواص  جمله  از 
پيری،  ناخن ها، ضد  محكم تر و سالم تر كردن 
ضد تومور، تسكين ورم و درد مفاصل، محافظت 
بهبود  از سلول ها، كاهش ديابت و قند خون، 
روند خواب و همچنين تنظيم خونريزی بينی، 
قاعدگی سنگين، زخم، بواسير و خونريزی مثانه 
اشاره كرد. مطالعات انجام شده بر روی قلم و 
آب قلم نشان داده اند كه درد مفاصل را تسكين 
را  گوارش  دستگاه  و  مغز  عملكرد  و  می دهد 
بهبود می بخشد. به طور كلی سامت شما را 

به هزاران روش بهبود می بخشد.
عملكرد مغز را بهبود می بخشد

ويتامين ها و مواد معدنی موجود در اين ماده 
غذايی به توليد خون، بهبود كيفيت و جريان 
نهايت عملكرد مغز  خون كمك می كند و در 
را بهبود می بخشد. گليسين نوعی اسيدآمينه 
اعصاب  مركزی  عملكرد سيستم  در  كه  است 
نقش مهمی ايفا می كند. خلق و خو را تنظيم 
ايجاد  با  می دهد.  بهبود  را  حافظه  و  می كند 

يك مطالعه پزشكی اخيار نشان داده است كه پخت غذا با 
استفاده از هيزم به روش سنتی، سامت انسان را در معرض 
اختاالت جدی بهداشتی قرار می دهد كه اين موضوع باوری 
از  بهتر  اجاق های قديمی  با  را كه می گويد پخت غذا  رايج 

استفاده ازاجاق های گاز سوز يا برقی است را رد می كند.
خطرات پخت و پز با استفاده از هيزم از آسيب به خود آشپز ها 
و افراد نزديك به آن ها هنگام پخت و پز و به طور كلی آسيب 

به كره زمين متغير است.
رايانه  با روش »توموگرافی  اين مطالعه تصاوير گرفته شده 
ای« را بررسی كرده است كه نشان می دهد كسانی كه غذای 
خود را روی اجاق چوب تهيه می كنند بيشتر دچار اختاالت 

شود  ريخته  آب  در  وقتی كه  و  است  سياه  گياه  اين  تخم 
ايجاد می كند  لعاب دار در آب  و  بافاصله حالتی خميری 
كه بسيار لغزنده است و رنگش متمايل به رنگ خاكستری 
می شود.به گزارش مشرق، طبع تخم شربتی گرم و خشك 
بوده و آهن بااليی دارد، از خواص تخم شربتی می توان به 

پاكسازی شريان ها اشاره كرد.
کاهش وزن 

تخم  شربتی، سرشار از فيبر است، بنابراين شما را به مدت 
غذايی  هوس های  از  و  می دارند  نگه  سير  طوالنی تری 
جلوگيری می كند. شما می توانيد برای كنترل اشتها از آن 
به عنوان يك ميان وعده قبل از غذای اصلی استفاده كنيد. 
ماست  كاسه   يك  به  را  آن  است  كافی  منظور  اين  برای 

اضافه كنيد يا مقداری از آن را روی ساالد ميوه بپاشيد.
درمان دردهای معده و گوارش 

تخم شربتی برای درمان ناراحتی های گوارشی مانند درد 
معده، نفخ، يبوست، سوءهاضمه و بی نظمی كاركرد روده 
برای  شربتی  تخم  از  چين،  كشور  در  می شود.  استفاده 

مجاری  مزمن  بيماری های  از  يكی  آسم 
ويژگی های  اصلی ترين  كه  است  تنفسی 
انسداد  عودكننده،  و  متغير  عائم  شامل  آن 
برگشت پذير جريان هوا، و نيز تورم و التهاب 

مجاری تنفسی می شود.
سه عامت رايج آسم شامل خس خس، سرفه 
با اين حال، دانشمندان  و تنگی نفس است. 
اقدامات  يك  از  پيروی  با  می توان  می گويند 

خاص از وقوع حمله آسم جلوگيری كرد.
وقوع  به  فرد  در  آسم  حمله  كه  زمانی 
مجاری  در  موجود  مخاط  سطح  می پيوندد، 
افزايش  توجهی  قابل  ميزان  به  تنفسی 
در  مخاط  سطح  افزايش  همين  می يابد. 
عمل  شدن  سخت تر  باعث  تنفسی  مجاری 
نفس  تنگی  با  آسم  حمله  می شود.  تنفس 
شديد، فشار در قفسه سينه و يا درد، سرفه 
است.متخصصان  همراه  سينه  خس  خس  و 
بسيار  اقدامات  انجام  با  می گويند  انگليسی 
از وقوع حمله آسم جلوگيری  ساده می توان 

كرد. اين اقدامات شامل موارد ذيل است:

حمات  باعث  می تواند  كه  عمومی  چيز هايی 
زا،  آلرژی  مواد  هوا،  آلودگی  شامل  شود  آسم 
ادكلن  مانند  معطر  مواد  و  هوای سرد، سيگار 

يا عطر است.

۲- از سيگار كشيدن اجتناب كنيد.
از  را  داريد  آلرژی  آن  به  كه  چيز هايی   -3

محيط زندگی خود بزداييد.
فراموش  را  مناسب  داروي  از  استفاده   -۴
برای  مدت  بلند  داروی  اصلی ترين  نكنيد. 
آسم استفاده از دارو های استنشاقی است كه 

می تواند مانع از وقوع حمله آسم شود.
همگانی  بهداشت  سرويس  حال،  اين  با 
انگليس در طول وقوع حمله آسم توصيه هايی 
را مطرح می كنند. اين توصيه ها شامل موارد 

ذيل است:
داروی  از  بار  يك  ثانيه   60 تا   30 هر   -1
حداكثر  عمل  اين  كنيد.  استفاده  استنشاقی 

بايد 10 بار صورت گيرد.
۲- اگر پس از 10 بار استنشاق دارو همچنان 
دچار تنگی نفس هستيد و يا شرايط عمومی تان 

بدتر شد حتماً با اورژانس تماس بگيريد.
3- حتی اگر شرايط تنفستان پس از 10 بار 
استنشاق دارو بهتر شد، در اولين فرصت برای 

معاينه به پزشك عمومی مراجعه كنيد.

پرولين،  را تضمين می كند.  آرام  آرامش، خواب 
نوعی اسيد آمينه است كه كلسترول های كوچك 
رها  را  ديواره های رگ های خون  به  و چسبيده 
می كند؛ بنابراين احتمال گرفتگی قلب و رگ های 

خون را كاهش می دهد.
حفظ سالمت پوست

توليد  تحريك  دليل  به  گاو  قلم  عصاره  خوردن 

ريوی می شوند.
كارشناسان معتقدند به احتمال زياد بسياری از افراد به دليل 
عوامل مالی يا عادت های اجتماعی كه تغيير در آن ها دشوار 
است، به اين روش های قديمی پخت غذا پايبند هستند، حتی 

اگر دود ساطع شده باعث آسيب به ريه شود.
با  هند  فناوری«پريار«  و  علوم  انستيتوی  در  مطالعه  اين 
مشاركت محققان برجسته دانشگاه آيووا انجام شده و تاثيرات 
اين روش پخت و پز بر روی سامتی ۲3 نفر، چه، كسانی كه 
غذای خود را با گاز می پزند و چه افرادی كه همچنان به هيزم 

عادت دارند را بررسی كرده است.
خانه های  در  را  آالينده ها  غلظت  محققان  بعد،  مرحله  در 

درمان عفونت، درد معده، گزيدگی مار و حشرات و پايين 
آوردن دمای بدن استفاده می شود.تخم شربتی فيبر غذايی 
فوق العاده ای دارد و به همين دليل، برای گوارش و درمان 

بافت های گوارشی عالی است.
پايين آوردن تب 

تخم  ريحان،  تخم  با  شربتی  تخم  تركيب  سنتی  در طب 
شاهی، قدومه شيرازی و اسفرزه برای پايين آوردن حرارت 

بدن تجويز می شود
تنظيم فشار خون 

نشاسته،  پر  غذاهای  به ويژه  غذا  خوردن  از  بعد  معموالً 
فشارخون باال می رود و اگر تخم شربتی همراه غذا خورده 
را  خود  در  موجود  شكر  تدريج،  به  نشاسته ای  مواد  شود 
آزاد می كنند و به اين ترتيب شما به طور تدريجی انرژی 

متعادل در طول روز خواهيد داشت.
آرامش اعصاب 

برای تقويت اعصاب روزانه يك يا دو بار تخم شربتی را با 
عرق بادرنجبويه مخلوط كنيد و آن را با عسل شيرين كنيد 

كاژن ميتواند به جوان ماندن پوست شما كمك 
بيشماری  معدنی  مواد  حاوی  ماده  اين  كند. 
شود  تركيب  سبزيجات  با  وقتی  كه  است 

كربوهيدارت های الزم را نيز به غذا می افزايد.
تقويت سيستم ايمنی بدن

به  كمك  گاو  قلم  خواص  مهمترين  از  يكی 
تقويت سيستم ايمنی بدن است. اين ماده غذايی 

آمينواسيد های  بودن  دارا  دليل  به  ارزشمند 
سيستنين  و  گلوتامين  آرژنين،  مانند  حياتی 
تاثير مهمی بر تقويت سيستم ايمنی بدن ما 

خواهد داشت.
حفاظت از مفاصل

مصرف مكمل های گلوكوزامين از مدت ها قبل 
درد  به  مبتا  افراد  درمان  نخستين  عنوان  به 
مفصلی، توصيه شده است، اما آب استخوان هم 
گلوكوزامين دارد. برخاف داروها، آب استخوان 
خواص تغذيه ای و بهداشتی دارد كه می تواند به 
كاهش درد كمك كند. سولفات كوندروتين كه 
در غضروف ها يافت می شود از مفاصل حفاظت 
می كند به عنوان مثال به پيشگيری از پوكی 

استخوان كمك می كند.
تقويت استخوان

قلم،  آب  در  موجود  كلسيم  و  منيزيم  فسفر، 
مواد معدنی ضروری برای سامت استخوان ها 

را تامين می كند.
کمك به کاهش وزن

افراد می توانند برای كاهش وزن خود از عصاره 
غذايی  ماده  اين  زيرا  كنند  استفاده  گاو  قلم 
كالری پايينی دارد و می تواند اثر فوق العاده ايی 

در كاهش وزن داشته باشد.

افرادی كه در اين مطالعه حضور داشتند، اندازه گيری كردند 
و سپس آزمايشاتی را در زمينه كيفيت تنفس در ريه ها با 
تصاوير گرفته شده با استفاده از روش توموگرافی كامپيوتری 

انجام دادند.
نتايج نشان داد كه افرادی كه از هيزم در پخت و پز استفاده 
آشپزی  گاز  اجاق  با  كه  افرادی  با  مقايسه  در  می كنند 
می كنند، غلظت آالينده ها و مواد سمی بيشتری در ريه آن ها 

وجود دارد.
ريه  در  متوجه وجود هوای محبوس  اين مطالعه همچنين 
پز  و  برای پخت  اجاق چوب سوز  از  كسانی شده است كه 
استفاده می كنند كه اين مسئله به سيستم تنفسی آسيب 
می رساند و منجر به ناتوانی بدن در تكميل روند تبادل هوا 

می شود.

و بنوشيد. تخم شربتی خلق و خوی فرد را خوب می كند، 
خستگی مفرط ذهنی، تنش های عصبی، افسردگی، ميگرن 

و ماليخوليا را برطرف می كند.
بهبود بيماری های تنفسی 

درمان  در  عسل  و  زنجبيل  با  شربتی  تخم  از  مخلوطی 
آسم،سرفه، سرماخوردگی، آنفلوانزا و برونشيت موثر است.

از روغنی كه با خرد كردن تخم های شربت به دست می آيد، 
برای درمان عفونت هايی مانند زخم، بريدگی، عفونت مثانه، 

عفونت پوست و ... استفاده می شود.
مصرف تخم شربتی در بارداری و شيردهی

10گرم  روزانه  مصرف  بارداری  دوران  در  می شود  گفته 
تخم شربتی برای تقويت قلب و صحت مزاج وخوشرنگی و 
زيبايی طفل بسيار مفيد است. مصرف تخم شربتی در دوره 
شيردهی، باعث افزايش شير مادر ميشود ولی در مصرف 

آن زياده روی نشود.
مضرات تخم شربتی

اشخاص مبتا به كرم معده نبايد از تخم شربتی استفاده 
ايجاد  موجب  شربتی  تخم  مصرف  در  روی  كنند.زياده 
سرگيجه و همچنين بروز اختال در حس بينايی می شود.
منبع: بهداشت نيو

آسم  به حمله  منجر  می تواند  كه  مواردی   -1
شود را بشناسيد. چيز هايی كه منجر به وقوع 
انسانی  برای هر  حمله آسم می شود، می تواند 
حال،  اين  با  باشد.  داشته  متفاوت  ويژگی 

از خواص جادويی آب قلم غافل نشويد

زیان های باورنکردنی پخت و پز با زغال برای سالمت انسان

با تخم شربتی به مبارزه با عالئم کرونا برويد

در سرمای هوا مواظب راهکار هایی ساده برای جلوگیری از وقوع حمله آسم
»مغزتان« باشید!

از  سرما  فصل  در  كه  شده  توصيه  بسيار 
می بينيم  اكنون  كنيم.  محافظت  مغزمان 
انجام  در  كه  كارهايی  و  حافظه  ضعف 
شيوع  كنيم  استفاده  مغز  از  بايد  آن 
زيادی دارد؛ در نتيجه يكی از راهكارهای 

محافظت از مغز، استفاده از كاه است.
نعمت اهلل مسعودی، متخصص طب سنتی 
با اشاره به اهميت استفاده از كاه، تصريح 
افرادی كه سينوزيت  به خصوص در  كرد: 
دارند و از بيماری گوش، سينوس و خلط 
فراموش  بايد  می برند،  رنج  حلق  پشت 
و  سرپوشش  سرد،  ساعات  در  كه  نكنند 

كاه داشته باشند.
می خورند،  سرما  زود  كه  كسانی  برای 
جوراب و شال كمك كننده است تا هوای 
بايد  مخصوصا  نكند؛  نفوذ  بدن  به  سرد 
سرپوش  تا  باشد  حواس شان  خواب  موقع 

داشته باشند.
به  سرد  فصول  در  دهيم  ياد  همه  به  بايد 
محيط  به  گرم  محيط  از  ناگهانی  صورت 
سرد نروند و تغيير فضا آرام آرام باشد؛ به 
مواظب  كردند، خيلی  تعريق  اگر  خصوص 
منافذ  تعريق  حالت  در  چراكه  باشند؛ 
پوست باز است و وقتی به صورت ناگهانی 
محيط تغيير كند، سرما نفوذ كرده و ايجاد 

بيماری می كند.
مرجع : خبرگزاری فارس

گوشت بوقلمون، 
بهترین  گوشت سفید 

ناپذير  اجتناب  از  يكی  گوشت  از  استفاده 
گوشت  است.  روز  در  ما  های  تغذيه  ترين 
را  خود  طرفداران  كدام  هر  سفيد  و  قرمز 
دارند اما معروف ترين گوشت سفيد گوشت 
در  شما  اشتباه  معنای  اين  و  است  مرغ 

انتخاب نكردن گوشت بوقلمون است.
می  كه  سفيد  گوشت  ترين  پرخاصيت 
تواند در مسابقه با ميگو و خواص بی نظير 
از  يكی  بوقلمون  گوشت  شود.  برنده  آن 
مفيدترين گوشت های سفيد است كه می 
توانيد به  راحتی آن را جايگزين گوشت مرغ 

كنيد.
دارد  فسفر  ميگو  برابر   ۴ بوقلمون  گوشت 
و قوی شدن  استحكام  باعث  تواند  كه می 

استخوان ها و رشد شود.
در  كه  است   B ويتامين  انواع  دارای 
جلوگيری از افسردگی و  درمان كم خونی 

موثر است.
تقويت  در  كه  است  امگا3  از  مغذی  منبع 

سيستم ايمنی بدن نقش موثری دارد.
گوشت بوقلمون دارای روی است كه در رشد 
خردساالن و جلوگيری از سرماخوردگی می 

تواند موثر باشد.
هم چنين مصرف گوشت بوقلمون نه تنها 
باعث باال بردن متابوليسم و احساس سيری 
كمتر  كالری  دريافت  باعث  بلكه  شود  می 
می  فرصت  شما  شكم  عضات  به  و  شده 
دهند تا با اندكی ورزش خود را نشان دهند.

خواص شگفت انگیز 
چای زنجبیل 

چای  و  دارد  خشك  و  گرم  مزاج  زنجبيل 
بااليی  سطوح  دارای  آن  از  شده  ساخته 
عناصر  و  آمينه  اسيد های   ،C ويتامين  از 
كمياب مختلف ازجمله كلسيم، روی، سديم، 

فسفر، و بسياری عناصر مفيد ديگر است.
در واقع روغن های فرار و تركيبات تند و تيز 
موجود در زنجبيل همان مواردی هستند كه 

خواص بی نظير آن را تشكيل می دهند.
از مهم ترين خواص چای زنجبيل می توان به 
مواردی همچون كمك به كنترل سطح قند 
خون، كمك به از بين بردن استرس، كمك 
به بدن برای جذب مواد مغذی، كاهش درد 
معده، كاهش و كنترل سندرم مثانه تحريك 
پذير، كمك به كاهش وزن و كمك به بدن 
برای مبارزه با سلول های سرطانی اشاره كرد.

چای  خاصيت های  تمام  شده  ذكر  موارد 
بهبود هضم غذا،  به  زنجبيل نيست و كمك 
در  محافظت  معده،  شيره  توليد  افزايش 
التهاب  از  جلوگيری  به  كمك  آلزايمر،  برابر 
التهابات،  بهبود  و  تنفسی  و  هوايی  راه های 
كاهش التهابات ناشی از آرتروز، كمك به از 
بين بردن درد های دوران قاعدگی در بانوان 
و از بين بردن استرس از فوايد بی نظير چای 

زنجبيل محسوب می شوند.
چايخوری  قاشق   1 به  چای  اين  تهيه  برای 
 1 شده،  خرد  يا  شده  رنده  زنجبيل  ريشه 
احتياج  آبليمو  و  عسل  جوش،  آب  فنجان 
ليوان  يا  فنجان  در  را  زنجبيل  ريشه  داريد. 
قرار دهيد. آب جوش را اضافه كرده و اجازه 

دهيد به مدت 5 تا 10 دقيقه دم شود.
استفاده از عسل و ليمو در اين چای اختياری 
از اين مواد در چای  است. در واقع استفاده 
زنجبيل باعث محافظت از گلو می شود كه در 
صورت تمايل می توانيد آن ها را حذف كنيد.

مضرات چای زنجبيل
مصرف  صورت  در  را  زنجبيل  چای  مضرات 
است  ممكن  چراكه  بگيريد؛  جدی  آن  زياد 
توصيه می  باشد.  داشته  به همراه  مشكاتی 
شود از مصرف زياد چای زنجبيل پرهيز كنيد 
بارداری يا بيماری  و برای مصرف در دوران 
مشورت  متخصص  پزشك  با  حتما  خاص 
برای  زنجبيل  چای  مصرف  همچنين  كنيد. 
ضد  دارو های  مصرف  مشغول  كه  افرادی 
ديابت يا فشارخون هستند توصيه نمی شود. 
دارويی  گياهان  با  نبايد  دارو ها  اين  واقع  در 

مصرف شوند.

آگهي تحديد حدود اختصاصي  اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 -13۹۹60311۲35000۴67 و   13۹۹60311۲35000۴66 شماره  راي  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع   - اول  هيأت   ۹۹/06/03
گراش  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي 
غامعباس  فرزند  جعفري   صغري  خانم  متقاضي  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
بشماره  اكبر  علي  فرزند  استوار  احمدرضا  آقاي  و   656۹۸6۲۴56 ملي  بشماره 
ملي 65600۲۹530 در ششدانگ يك باب خانه به مساحت ۴50 مترمربع پاك 
1۲773 فرعي از 10۸۲7 اصلي مفروز و مجزي شده از پاك 10۸۲7/166۹ اصلي 
اين  به  عنايت  با  گرديده  محرز  گراش  شهرستان  1۸فارس  5بخش  درقطعه  واقع 
نيامده حسب  تقاضای  كه تحديد حدود پاك 10۸۲7/1۲773 تاكنون به عمل 
نامبرده  كه درخواست انتشار آگهی تحديد حدود  اختصاصي نموده وقت تحديد 
حدود  روز دو شنبه مورخه ۹۹/10/15 تعيين و عمليات تحديد از ساعت ۸ صبح در 
محل  به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده 1۴ قانون ثبت 
دعوت مي گردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند واخواهي 
تاريخ  از  قانون ثبت  باستناد ماده ۲0  ارتفاقي  به حدود و حقوق  مجاورين نسبت 
تنظيم صورت جلسه تحديد به مدت 30 روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً 
به اداره ثبت محل تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد،  ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي  صورت  در  است 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/۹/۲۲

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد واماك گراش         م/الف/556

آگهي تحديد حدود اختصاصي  اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 13۹۹60311۲35000۴6۴- ۹۹/06/03 هيأت اول - موضوع 
فاقد سند رسمي  اراضي و ساختمان هاي  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
بامعارض  مالكانه  تصرفات  گراش  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
در   656۹۸۴675۲ ملي  بشماره  اسد  فرزند  نظامي   صغري  خانم  متقاضي 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت ۴0۸/۴5 مترمربع پاك 1۲771 فرعي از 
10۸۲7 اصلي مفروز و مجزي شده از پاك 10۸۲7/1671 اصلي واقع درقطعه 
5بخش 1۸فارس شهرستان گراش محرز گرديده با عنايت به اين كه تحديد 
حدود پاك 10۸۲7/1۲771 تاكنون به عمل نيامده حسب  تقاضای نامبرده  
كه درخواست انتشار آگهی تحديد حدود  اختصاصي نموده وقت تحديد حدود  
روز دو شنبه مورخه ۹۹/10/15 تعيين و عمليات تحديد از ساعت ۸ صبح در 
محل  به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده 1۴ قانون 
ثبت دعوت مي گردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند 
قانون  باستناد ماده ۲0  ارتفاقي  واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق 
ثبت از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد به مدت 30 روز پذيرفته خواهد شد 
كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد،  
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  مدت  ظرف 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/۹/۲۲

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد واماك گراش
م/الف/557

برای  زيادی  فوايد  دارای  بالقوه  به طور  انار 
بدن و سامتی شما است از يك منبع قوی 
آهن برای كم خونی تا آنتی كسيدان های 

قوی برای مبارزه با بيماری ها. 
جمله  از  مختلفی  های  شكل  با  ميوه  اين 
طبخ غذا تا آبميوه و دسر و خوراك عادی 
مورد استفاده قرار می گيرد. اين بار بهتر 

است پيش از خوردن انار آن را بپزيد.
قوی  های  بيوتيك  آنتی  انار  پختن  با 
در آن به وجود می آيد كه نوع عفونت 
گلودرد،  مانند  سرماخوردگی  از  ناشی 
را   ... و  ريه  های  عفونت  درد،  گوش 

درمان می كند .
 طرز تهيه: يك عدد انار را بر روی شعله 
پخش كن با حرارت كم قرار دهيد تا آرام 
به مدت ۲0 دقيقه داخل خودش پخته 

شود و بجوشد.

انار پخته بخورید تا سالم بمانید



در بعضی طوفانهای زندگی؛
توقعی داشته  نبايد  ياد ميگيری كه  كم كم 

باشی؛ مگر از خودت...
اما  نزديك  هرچند  بعضی،  ميشوی  متوجه 

نبايد باور كرد...
متوجه ميشوی روی بعضی، هرچندصميمی، 

اما نبايد حساب كرد...
ميفهمی بعضی را هرچند آشنا، اما نميتوان شناخت...

و اين اصا تلخ نيست، شكست نيست...
آگاه شدن نام دارد؛ 

ممكن است درحين آگاه شدن درد بكشی؛ 
اين آگاهی دردناك است؛

اما تلخ هرگز... 

...:::  تفکر :::...
وقتی متوجه می شويد كه در موقعيت كمك 

به كسی قرار داريد
شاد باشيد و احساس خوشبختی كنيد؛ چرا 

كه خدا دارد دعای او را 
از طريق شما مستجاب می كند. 

در  دنيا گم شدن  ما؛ در  باشد هدف  يادتان 
تاريكی نيست، بلكه چراغ راهنما بودن برای 

ديگران است. 
تا شايد بتوانند راه را  بواسطه ما پيدا كنند...

...:::  پند روز :::...
سازد  می  را  انسان  كه سرنوشت  1- چيزی 
“استعدادهايش” نيست ، “انتخابهايش” است 
۲- برای زيبا زندگی نكردن ، كوتاهی عمر را بهانه 

نكن ؛  عمر كوتاه نيست ، ما كوتاهی می كنيم. 
3-. هنگامی كه كسی آگاهانه تورا نمی فهمد 

خودت را برای توجيه او خسته نكن.
آنچه  شكست،  آنچه  گذشت،  برآنچه   -۴  
نشد، آنچه ريخت، حسرت نخور . زندگی، اگر 

تلخی نبود، شيرينی نمايان نمی شد.
5- موانع آن چيزهای وحشتناكی هستند كه 
وقتی چشممان را از روی هدف بر می داريم 

به نظرمان ميرسند.
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تحصيلی  سال  شروع  از  كه  است  ماهی  چند 
می گذرد و مدل آموزشی امسال با سال های قبل 
تفاوت های چشم گيری دارد. شيوع ويروس كرونا 
تغييرات زيادی در شيوه آموزش ايجاد كرده است: 
تغييراتی كه هنوز كه هنوز است برايمان جديد 

است و هرروز يك تغيير جديد كشف می كنيم. 
يكی از آنها وضعيت سامت روان دانش آموزانی 
است كه حاال بيشتر زمان تحصيل را در خانه و 

فضای مجازی سپری می كنند. 
می زدند  حدس  انگليسی  محققان  از  گروهی 
كه مدارس مجازی و تحصيل از راه دور، باعث 
افزايش اضطراب در دانش آموزان می شود. فرضيه 
آنها بر اين استوار بود كه بسياری از دانش آموزان 
هستند؛  خانواده  اعضای  يا  خود  ابتای  نگران 
دوستان  با  كمتری  فيزيكی  تعامل  همچنين 
آنها  از  هم  كمتری  عاطفی  حمايت  و  دارند 
دريافت می كنند؛ بنابراين بيشتر دچار اضطراب 
به  منجر  زياد  اضطراب  اين  گاهی  می شوند. 

فرسودگی تحصيلی می شود. 

فرسودگی تحصیلی چیست؟
فرسودگی تحصيلی و درسی هم، درست مانند 
فرسودگی شغلی برای فرد آزاردهنده است. مثل 
فردی كه بعد از گذشت چند سال در شغل خود 
هرچه  دارد  دوست  و  می كند  فرسودگی  حس 
كه  دانش آموزی  بيايد.  بيرون  كار  آن  از  زودتر 
لحظاتی  است،  شده  تحصيلی  فرسودگی  دچار 
كه برای يادگيری يك صفحه از كتابی كه فردا 
لبش  به  جانش  می گذارد،  دارد  را  امتحانش 
می رسد. از مدرسه رفتن بيزار است و از هرچه 
می گيرد.  استرس  باشد،  درس  به  مربوط  كه 
درس  از  رفتن  طرفه  برای  روشی  و  راه  هر  از 
اينكه  به خاطر  نه  می كند.  استفاده  مدرسه،  و 
تنبل باشد، بابت اينكه همه چيز درس برای او 
خسته كننده است. درست مثل كسی كه دلش 

می خواهد بازنشسته شود.  
خبر خوب اين است كه فرسودگی تحصيلی مانند 
هر مسئله ديگری روی اين كره خاكی، راه حلی 
دارد؛ با تمركز بر عادت های بلند مدت و تغييردادن 

آنها می توانيم يادگيری مان را بهبود ببخشيم. 
اشتباه دانش آموزان اين است كه وقتی زمان كمی 

خانواده با وجود اينكه در اكثر جوامع مورد توجه 
ارزش  و  اهميت  اسامی  بينی  جهان  در  است 
شايان توجهی به آن داده می شود. در اين جهان 
است  افراد  از  متشكل  گروهی  خانواده  بينی 
معنوی  و  حقوقی   ، مدنی  شخصيت  دارای  كه 
يا  ارتباط  كه  )عقدی  نكاح  اساس  بر  كه  است 
مشروعيت ارتباط زن و مرد را معين می سازد( 
ساده  رابطه  يك  ارتباطی  چنين  می آيد.  پديد 
انگارانه و فاقد مسئوليت پذيری نيست. بلكه يك 
جنبه های  از  كه  است  بااهميتی  و  مهم  پيمان 
ايجاد  مسئوليتهايی  طرفين  برای  مختلف 
می كند. چرا كه سامت چنين پيمانی كه اولين 
پايه های تشكيل يك خانواده است ضامنی است 

برای سامت كل جامعه.

 کارکرد تربیتی خانواده از دیدگاه اسالم
اسام از همان ابتدای تولد برنامه ها و دستورات 
تنظيم  كودك  تربيت  و  رشد  برای  را  خاصی 
فرموده و اجرای آن را بر عهده خانواده قرار داده 
است. بطوريكه در سراسر دوره كودكی و نوجوانی 
كه مهمترين دوران رشد و تربيت كودك است 
برنامه های خاص و سفارشهای تربيتی بسياری را 
در انتخاب اسم ، شير دادن و از شير گرفتن ، در 

- مهارت خودآگاهی:
يافتن  و  قوت  و  ضعف  نقاط  شناخت  توانايی 
نيازها  شناخت  خود.  از  واقع بينانه  تصويری 
و  حقوق  با  آشنايی  برای  فردی  تمايات  و 

مسئوليت های فردی و اجتماعی. 
- مهارت همدلی:

هر  در  مشكاتشان  و  ديگران  كردن  درك 
شرايطی. اين مهارت به دوست داشتن و دوست 
بهتِر  اجتماعی  روابط  نتيجه  در  و  داشته شدن 

افراد با يكديگر می انجامد.
- مهارت روابط بین فردی:

مشاركت و همكاری با ديگران، همراه با اعتماد 
دوستی ها،  تقويت  كنار  در  كه  بينانه،  واقع 
كسی  تا  می دهد  خاتمه  را  ناسالم  دوستی های 

از چنين روابطی آسيب نبيند.
- مهارت ارتباط موثر:

درك بهتر نيازها و احساسات ديگران، به شيوه ای 
كه فرد بتواند نيازها و احساسات خودش را نيز 
در ميان بگذارد. تا ارتباطی رضايت بخش شكل 

گيرد.
- مهارت مقابله با فشار عصبی:

 با آموختن اين مهارت، افراد هيجان های مثبت 
و منفی را در خود و ديگران می شناسند و سعی 
عوامل  اين  كه  دهند  نشان  واكنشی  می كنند 

مشكلی برای آنها ايجاد نكنند.
- مهارت مدیریت هیجان:

هيجانات  با  خود  زندگی  در  كه  انسانی  هر 
گوناگونی از جمله غم، خشم، ترس، خوشحالی، 
اين  همه  كه  است  مواجه  ديگر  موارد  و  لذت 
هيجانات بر زندگی او تاثير می گذارد. شناخت و 
مهار اين هيجانات، همان مديريت هيجان است. 
بايد  به طور كامل  اين مهارت فرد  برای كسب 
بتواند احساسات و هيجانات ديگران را نيز درك 

و به نوعی اين هيجانات را مهار كند.

اين  زوج ها  اشتباهات  رايج ترين  از  يكی 
به  رسيدن  برای  راهی  را  ازدواج  كه  است 
مختلف  توقعات  با  و  می دانند  آرزوهايشان 

وارد زندگی مشترك می شوند. 
ازدواج می تواند  نه  است كه  اين  واقعيت  اما 
قرار  نه  و  سازد  برآورده  را  شما  آرزوهای 
يك  مثل  خوشبختی  ازدواج،  از  بعد  است 
هديه آسمانی به زندگی تان وارد شود. برای 
خوشبختی و رسيدن به آرزوها بايد خودتان 
انتظار  همسرتان  از  آنكه  نه  كنيد  تاش 

معجزه داشته باشيد.
به  و  كنيد  فرموش  را  رويا هايتان  و  آرزو ها   
دنيای واقعی برگرديد. سپس توقعات خود را 
واقعيت طبقه بندی  بر اساس  و  اولويت بندی 
نياز های شما  از  كدام يك  كه  ببينيد  كنيد. 
می شود  تأمين  همسرتان  واسطه  به  فقط 
خودتان،  توسط  نيازهايتان  از  يك  كدام  و 

خانواده يا دوستانتان تأمين می شود؟
 همه ي بار رسيدگی به آرزوها، خواسته ها و 
توقعات خود را روی دوش همسرتان نگذاريد 
وگرنه دير يا زود تاب و توان او تمام می شود 

و شما را از خود دور می كند. 
توقعات  بار  كردن  سبك  با  كه  باشد  يادتان 
از دوش همسرتان می توانيد زندگی مشترك 

موفق تری داشته باشيد. 

برای درس خواندن دارند، به صورت ضرب العجل 
كه  فشاری  اين  و  بخوانند  درس  می خواهند 
نه  می شود  باعث  می آورند  خود  به  خودشان 
دچار  بلكه  نياورند،  را  خود  دلخواه  نتيجه  تنها 
فرسودگی هم شوند. پس گام مهم برای رهايی 
از فرسودگی تحصيلی، درست درس خواندن و 

به روش های صحيح مطالعه كردن است. 
معرفی  مطالعه  برای  مهم  گام  چند  زير  در 
فرسودگی  باال،  بهروری  عاه بر  كه  می كنيم 

تحصيلی را هم كاهش می دهد. 

تعیین ساعات مشخص برای مطالعه
و  دانش آموزان  بين  در  كه  رايجی  اشتباه 
دانشجويان در مطالعه و يادگيری مطرح است، 
بدون  مطالعه  می كنند  فكر  آنها  كه  است  اين 
هيچ گونه وقفه ای امكان پذير و در توان آنهاست. 
هرچه زمان و مهلت امتحان يا يادگيری، به خاطر 
در چاه  افتادن  امكان  باشد،  بيشتر  آن  اهميت 
اين وسوسه بيشتر است. البته تأكيد بر كيفيت و 
پرهيز از مطالعه در ساعات متمادی به معنای فرار 
از سخت كوشی و تاش نيست. برای همين است 
كه دانش آموزانی را می بينيم كه موقع امتحانات 

دائم و بدون وقفه مشغول خواندن هستند. 

محبت و مهروزی به كودكان و در رعايت عدالت ، 
وفای به عهد نسبت به آنها چه در دوره بلوغ و چه 

در دوره نوجوانی بيان داشته است.
امام سجاد عليه السام می فرمايند: حق كودك تو 
بر تو اين است كه بدانی وجود او از توست و بد 
و خوب او در اين دنيا به تو ارتباط پيدا می كند 
و بايد بدانی كه در سرپرستی او مسئوليت داری 
و مسئول هستی كه او را به بهترين وجه تربيت 
كنی و بر عهده توست كه او را به خداوند بزرگ 

راهنمای كنی. )مكارم االخاق صفحه ۲33(.
بر  تاكيد  در  عليه السام  سجاد  امام  همچنين 
اهميت شيوه تربيت درست فرزندان می فرمايند: 
با فرزندت آنچنان رفتار كن كه اثر نيكوی تربيت 
تو مايه زيبايی و جمال اجتماعی او شود. يا اينكه 
كارهای  در  بتواند  كه  كن  تربيت  چنان  را  او 
مختلف زندگی با عزت و آرزومندی زندگی كند 

و مايه زيبايی و جمال تو بوده باشد.
می فرمايند:  صلی اهلل عليه وآله وسلم  اكرم  پيغمبر 
و  آداب  با  و  بگذاريد  احترام  خود  كودكان  به 
آنها رفتار كنيد. اسام عاوه  با  روش پسنديده 
قائل  خانواده  تربيتی  نقش  بر  كه  تاكيدی  بر 
روی  پيش  را  تربيتی  مناسب  شيوه های  است 
بر  تاكيد  با  كه  بطوری  می دهد.  قرار  خانواده ها 

-مهارت حل مسئله:
از مسائل ساده و پيچيده است.  زندگی سرشار 
مشكات  می توانيم  بهتر  مهارت  اين  كسب  با 
برايمان رخ  را كه هر روز در زندگی  و مسائلی 

می دهند، از سر راه زندگی مان برداريم.
-مهارت تصمیم گیری:

بايد  زندگی  در  قدمی  هر  برداشتن  برای 
را  انسان  زندگی  مسير  كنيم،  تصميم گيری 
تصميم گيری های او مشخص می كند. با آموختن 
بينانه تعيين و  را واقع  اهداف خود  اين مهارت 
انتخاب  را  بهترين  موجود  راه حل های  ميان  از 
می كنيم و مسئوليت عواقب آن را نيز به عهده 

می گيريم.
- مهارت تفکر خالق:

تفكر يكی از مهمترين مهارت های زندگی است. 
مهارت تفكر خاق، همان قدرت كشف، نوآوری 
و خلق ايده ای جديد است تا در موارد گوناگون 
بتوانيم راهی جديد و موثر بيابيم. با آموختن تفكر 
با مشكات و دشواری ها  خاق، هنگام مواجهه 
تبديل  مثبت  احساسات  به  را  منفی  احساسات 
می كنيم. هنگامی كه تفكر خاق را می آموزيم 
بلكه  نيستند،  ما  مزاحم  زندگی  مشكات  ديگر 
جديد  راه حل های  تا  هستند  فرصتی  كدام  هر 
كه  كنيم  حل  گونه ای  به  را  مشكات  و  بيابيم 

كسی تاكنون اين كار را نكرده باشد.
- مهارت تفکر نقادانه:

به  را  چيزی  هر  می شود  موجب  مهارت  اين 
سادگی قبول يا رد نكنيم و پيش از آن، موضوع 
مورد نظر را به خوبی مورد بررسی قرار دهيم و 
تصميم  آن  پذيرش  يا  رد  مورد  در  آن،  از  پس 
فريب  نقادانه  تفكر  آموختن  با  كنيم.  گيری 
ديگران را نمی خوريم و به عاقبت امور به خوبی 
فكر می كنيم و دقيق و درست تصميم می گيريم 

و ارتباطات درستی برقرار می كنيم.

تعيين  ثمربخش،  برای يك مطالعه  راه  بهترين 
ساعات مشخص برای مطالعه است. يعنی تنظيم 
كه  منطقی  ساعاتی  تعداد  كه  درست  برنامه ای 
می گذارد.  اختيارتان  در  نيز  استراحت  امكان 
برای نمونه می توان در 5 روز از هفته از ساعت 
يادگيری  و  مطالعه  به  بعدازظهر   6 تا  صبح   ۸
زمانی  ساعات،  اين  فواصل  در  البته  و  پرداخت 
برای استراحت در نظر گرفت. برای دستيابی به 
برنامه ای را در طول  بايد چنين  نتايج مطلوب، 

چند هفته  ادامه داد. 
اگر مدت زمانی را به يادگيری و مطالعه گذرانده ايد 
و واقعاً دچار فرسودگی تحصيلی شده ايد و قصد 
داريد با ايجاد تغيير در روند تحصيلِی خود اوضاع 
را تغيير بدهيد، بايد با سرعت كمتر و استراحت 

بيشتری مسير را ادامه بدهيد. 
درحقيقت نياز داريد كمی بايستيد، به عقب نگاه 
كنيد و با تجديد قوا و برنامه ريزی درست و اساسی، 

دوباره به مسيری موفقيت آميز وارد شويد. 

به صورت منفعل مطالعه نکنید
شروع  كم  ساعات  از  بايد  مطالعه  شروع  برای 
كنيد و طوری فرايند يادگيری را از سر بگيريد 

كه به تدريج و آهسته روی غلتك بيفتد. 

اعمال  از  را  خانواده  فرزندان  تشويق  و  تكريم 
روشهای تنبيهی باز می دارد.

عاقل  می فرمايند:  عليه السام  علی  حضرت 
بوسيله ادب پند می پذيرد و اين چارپايانند كه 

جز با زدن، تربيت نمی شوند.
می فرمايند:  صلی اهلل عليه وآله وسلم  اكرم  پيامبر 
خدای رحمت كند كسی را كه در نيكوكاری و 
نيكی به فرزندش كمك كند. سوال شد چگونه 
فرزند خود را در نيكی كمك بكند؟ فرمود: آنچه 

اهميت  دارای  خانواده  در  فرزندان  تربيت  در 
می داند. از نمونه احاديثی كه ذكر شد و هزاران 
اهميت  نقش  به  می توان  ديگر  معتبر  شواهد 
خانواده از ديدگاه اسام پی برد. اسام سعادت و 
شقاوت فرد را تحت تاثير خانواده چه در دوران 

قبل از تولد و چه بعد از تولد می داند.

از  خانواده  اقتصادی   - اجتماعی  کارکرد 
دیدگاه اسالم

اسام آئين الهی و مقدسی است كه برای خانواده 
بنای  سنگ  را  آن  و  است  قائل  فراوان  اهميت 
وحدت  اسام  می شناسد.  اجتماعی  حيات  مهم 
اعضاي  وحدت  و  زوجين  وحدت  از  را  جامعه 
در  موجود  انسانی  عائق  و  می شناسد  خانواده 
به  جامعه  در  نشر  و  گسترش  قابل  را  خانواده 
اينكه  برای  است  معتقد  اسام  می آورد.  حساب 
اين  آيند چاره ای جز  جامعه ها تحت ضابطه در 
نيست كه خانواده تحت ضابطه در آيد و هر گونه 
نظم و سازندگی بايد از خانواده آغاز گردد و دامنه 
و  شود  كشانده  جامعه  به  گسترش  و  سازندگی 

حيات اجتماعی تحت نظم و ضابطه در  آيد.
اسام خانواده را كانون اخاقی جامعه می داند. 
نوع تربيت و ارتباطات موجود در خانواده موجد 

پوياست؛  فعاليت  نوعی  خود،  از  آزمون گرفتن 
فعاليتی  مطالب،  سطحی خواندن  و  سرسری 
حواستان  بايد  است.  انفعال  نوعی  يا  غيرپويا 
تحصيل  مسير  در  اگر  كه  بدانيد  و  باشد  جمع 
و يادگيری اصا به شك و ترديد برنمی خوريد 
فرايند  در  اشتباه  و  اشكال  بروز  امكان  و 
يادگيری تان جا ندارد، احتماالً سرگرم فعاليتی 
غيرپويا شده ايد. تكنيك های يادگيری مختلفی 
وجود دارند كه سرعت و كيفيت يادگيری شما 
را باال می برند. كه البته برخی فعاليت ها بيشتر 
اينكه  علی رغم  و  دارند  روانی  و  روحی  جنبه 
نمود  بارز  به شكلی  آنها  عيوب  يا  خروجی ها 
نمی يابد، از بُعد معنوی و روانی برای شما اثراتی 

دارند و اين اثرات نشان از پويايی آنها دارد. 
کاهش محرک های محیطی

محيط مطالعه شما بايد طوری انتخاب شود كه 
هنگام استراحت های كوتاهِ بين مطالعه، حواستان 
را به كلی درگير خود نكند. درواقع استراحت های 
كوتاه شما بايد صرفا برای رفع خستگی باشد و 
بس، نه اينكه در محيطی باشيد كه امكان انواع 
تفريح ها و... حواستان را كامًا پرت كند و امكان 

بازگشت به فضای مطالعه از شما سلب شود. 
مثًا بهتر است در فواصل استراحت خود، تنها 
15 يا ۲0 دقيقه را به قدم زدن اختصاص دهيد. 
كوچك  تنفسی  ايجاد  برای  استراحت  نوع  اين 
درعين حال  است،  مناسب  ذهنی،  استراحتی  و 
برای  كه  نيست  جذاب  هم  آن قدرها  قدم زدن 
به  مطالعه،  سرگيری  از  و  درس  به  بازگشت 
كشمكش و اراده ای  فوالدين نياز داشته باشيد. 

اما تصور كنيد در هنگام وقفه ها و استراحت ها 
شروع كنيد به گشت وگذار در اينترنت، بازی با 
خيلی خيلی  دوستان؛  با  گفتگو  يا  همراه،  تلفن 
فواصل  در  كارها  اين  انجام  كه  است  واضح 
استراحت، تمام حواس شما را به خود معطوف 
می كند و بازگشت به فضای مطالعه ديگر واقعاً 
در  كه  باشد  حواستان  پس  شد.  خواهد  دشوار 
وقفه ها به كارهای خيلی جذاب نپردازيد. چون 
قبلی  يادگيری  شرايط  به  سخت  آن  از  بعد 
دچار  هم  خودتان  طرف  آن  از  و  برمی گرديد 

عذاب وجدان می شويد. 

است،  ميسر  برايش  و  است  كودك  توانايی  در 
برای كودك  انجام دادنش  آنچه  و  بپذيرد  او  از 
را  او  و  نخواهد  او  از  فرساست  طاقت  و  دشوار 

به گناه و طغيان و كارهای احمقانه وادار نكند.
فردی كه  تفاوتهای  به موضوع  اسام همچنين 
داشته  توجه  است  شناسان  روان  توجه  مورد 
است. از ديدگاه اسام انسانها از لحاظ ويژگيها ، 
توانايی و استعدادها متفاوت از يكديگر هستند. 
بر اين اساس در نظر گرفتن اين تفاوتها را نيز 

همچنين  است.  اجتماعی  منش  و  وحدت 
جنبه  در  ساز  سرنوشت  مركزی  را  خانواده 
انحراف و عصيان ذكر كرده اند و از آن جهت كه 
كودك پستيها و دنائتها را در آنجا تجربه كرده و 
آموخته است. صفات اجتماعی كودك برخاسته 
است  نسلی  خواستار  اسام  است.  خانواده  از 
سالم ، پاك و عفيف و موجد افتخار برای جامعه 
انسانی. چنين نسلی جز در دامن خانواده سالم 
نمی تواند تربيت شود. وظيفه ای كه خانواده در 
قبال تربيت فرد دارد و نقش مهمی كه در اين 
زمينه ايفا می كند در واقع به وظيفه او در قبال 

تربيت جامعه پيوند می خورد.

 نتیجه گیری
بر اين اساس اسام با مد نظر قرار دادن تاثيرات 
خانواده در تربيت فرزندان ، سامت اجتماع را 
سالم  خانواده  می داند.  سالم  خانواده  گروی  در 
تربيت   ، فرزندان  شكوفايی  و  رشد  بر  عاوه 
دريافت  يكديگر  از  همسران  كه  را  سالمی 
می دارند را نيز از نظر دور نگه نمی دارد. خانواده 
فرزندان  و  همسر  برای  امنی  چارچوب  سالم 
آنهاست. اين چارچوب گسترش يافته چارچوب 

امن جامعه را فراهم می سازد.

شاغلين سازمان های مرتبط با موضوع تحقيق 
كه دارای اشراف كامل به موضوع و به تعداد 65 
نفر بوده كه با استفاده از فرمول كوكران تعداد 
56 نفر با استفاده از روش نمونه گيری تصادفی 

ساده به عضويت نمونه آماری انتخاب شدند.
تعداد ۴۸ نفر از پاسخ گويان را مردان و هشت 
نفر از حجم نمونه را زنان تشكيل می دادند. 
تعداد ۲1 نفر از پاسخ گويان دارای تحصيات 
كارشناسی  تحصيات  نفر   ۲۹ كارشناسی، 
يا  دكتری  تحصيات  نفر  شش  و  ارشد 

دانشجويان دكتری داشتند.
در اين پژوهش آمده است: »نتايج نشان داد كه 
تمامی ابعاد مدل ارائه شده در تحقيق حاضر، 
می تواند در پيشگيری از گرايش به مواد مخدر 
در فضای سايبر نقش داشته باشد. هم چنين 
مسئول سازی  و  سزا  به  نقش  بيانگر  نتايج 
كاربران در پيشگيری از گرايش به مواد مخدر 
در فضای سايبر است. مسئول سازی می تواند 
در  مسئوليت  گسترش  و  ايجاد   -1 هدف  با 
و  اعتياد  از  پيشگيرانه  علوم  ترويج  خصوص 
اينترنت  بستر  در  مخدر  زشتی های  تبليغ 

عادی  اقشار  و  سازمان ها  و  نهادها  توسط 
خودجوش  گسترش  و  توليد   -۲ جامعه  در 
پايگاه های فعال در زمينه پيشگيری از اعتياد 
صفحات  گزارش  و  مسئوليت  احساس   -3
ترويج فساد، فيلم ها و عكس های مرتبط با مواد 
مخدر و اعتياد به مبادی مربوطه و در نهايت 
سازمان های  و  ارگان ها  ورود  و  پردازش   -۴
عرصه  به  پرطرفدار  مجازی  صفحات  دارای 
پيشگيری از اعتياد و توليد محتوای مرتبط در 

صفحات نامبرده انجام پذير باشد.«
»نتايج نشان داد بعد فضای مجازی و مشاركت 
مسئول سازی  از  پس  می تواند  اجتماعی 
از  پيشگيری  در  سزايی  به  نقش  اجتماعی، 
گرايش به مواد مخدر در فضای سايبر داشته 
باشد. در اين ميان می توان به 1- برجسته سازی 
موضوع مواد مخدر و اعتياد از طريق پايگاه های 
افكار  حساس سازی   -۲ خاص  و  عام  مجازی 
عمومی در جهت شكل گيری اتفاق نظر در بين 
مردم به خطرات فضای مجازی، 3- نظرخواهی 
از مردم در جهت مشاركت همگانی در جهت 
 -۴ مجازی،  فضای  در  مخدر  مواد  با  مبارزه 

جلب مشاركت عمومی تاثيرگذاران در بخش 
مجازی در امر مبارزه با مواد مخدر اشاره كرد.«

است:  آمده  مطالعه  اين  از  ديگری  بخش  در 
مجازی  خاص  توليدات  نقش  بيانگر  »نتايج 
در  مخدر  مواد  به  اعتياد  از  پيشگيری  در 
فضای مجازی بود. از رويكردهای اين بخش 
می توان به 1- طراحی بازی ها و سرگرمی های 
مجازی و اپليكيشن های ضد اعتياد، ۲- ارائه 
برگزاری  با  توأم  سرگرم كننده  برنامه های 
طراحی   -3 پيشگيرانه،  مجازی  مسابقات 
نرم افزارها و شبكه های اجتماعی بومی و ۴- 
برنامه ريزی برای اوقات فراغت )كتابخانه های 

مجازی، مدارس مجازی( اشاره كرد.«
از  ديگری  بعد  آگاه سازی  و  مجازی  فضای 
تحقيق،  نتايج  برابر  كه  بوده  حاضر  تحقيق 
نقش متوسطی را در پيشگيری از گرايش به 

مواد مخدر در سايبر داشته است.
فضای  بحث  در  »اما  می گويند:  محققان 
خبرگان  توسط  كه  آن  مديريت  و  مجازی 
در  مؤثر  بعد  آخرين  عنوان  به  متخصصان  و 
به مواد مخدر در فضای  اعتياد  از  پيشگيری 

مجازی انتخاب شده، می توان شاخص های:
و  ارگان ها  توسط  نظارتی  تدابير  ايجاد   -1  
سازمان های مبارز و كنترل گر فضای مجازی، 
از  استفاده  مكان  و  زمان  در  مديريت   -۲
بستر اينترنت و ورود به دنيای مجازی توسط 

خانواده ها و كاربران،
 3- محدودسازی در استفاده از محتوا توسط 
خانواده ها و كاربران با به كارگيری برنامه ها و 
كاربرد رمزنگار و در نهايت ورود شركت های 
ارائه دهنده خدمات مجازی در جهت كنترل 
ترافيك و عبور و مرور كاربران فضای مجازی 

را در نظر گرفت.«
بنابر نتايج حاصله نقش و تأثير رسانه مجازی 
در خصوص موضوع تحقيق مستقيم و حياتی 
است و در برخی موارد غير مستقيم و جنبی 

محسوب می شود.

نتايج يك پژوهش نشان می دهد رسانه های 
مجازی می توانند نقش مهمی در پيشگيری 

از اعتياد داشته باشند.
در عصر حاضر يكی از مسائل مهم و اساسی 
زيادی  بسيار  با خطر  را  انسان  كه سامتی 
است.  مخدر  مواد  به  اعتياد  ساخته،  مواجه 
پژوهشگران در پژوهشی به نقش رسانه های 
مواد  به  گرايش  از  پيشگيری  در  مجازی 

مخدر در فضای سايبر پرداخته اند.
در پژوهشی كه ابوالفضل پورمنافی )استاديار 
علوم  دانشگاه  ملی  امنيت  و  اطاعات  گروه 
)مدرس  قربانی  ابراهيم  و  امين(  انتظامی 
مواد  با  مبارزه  علمی  گروه  عضو  و  دانشگاه 
مخدر( انجام داده اند، آمده است: »از داليل 
نوين و نوظهور گرايش به اعتياد در بين اقشار 
جامعه می توان به كاركرد رسانه نوين از جمله 
كرد.  اشاره  مجازی  فضای  و  اينترنت  بستر 
افراد  قابل دسترسی توسط  اطاعات  امروزه 
و گروه های مختلف و با اهداف و انگيزه های 
متفاوت در فضای سايبر و درباره انواع مواد 
مخدر توليد می شود. برخی از اينترنت جهت 
و  اعتيادآور  مواد  فروش  دامنه  گسترش 
درگير كردن جوانان در رفتارهای غيرقانونی، 

استفاده می كنند.«
محققان در اين مطالعه می گويند: »با توجه 
به ويژگی های فضای مجازی و نياز مبرم به 
ارائه مدلی جامع جهت پيشگيری از گرايش 
كاركردهای  طريق  از  كه  مخدر  مواد  به 
از اين فضا حاصل می شود، در اين  منبعث 
پژوهش تاش شده است تا نسبت به ارائه 
مواد  به  اعتياد  از  پيشگيرانه  جامع  مدل 

مخدر در فضای مجازی اقدام شود.«
نوع  از  هدف  لحاظ  از  حاضر  پژوهش 
روش،  نظر  از  و  كاربردی  پژوهش های 
توصيفی- تحليلی بوده است. جامعه آماری 
پژوهش شامل خبرگان و متخصصان پليس 
و  ناجا  فتا  پليس  ناجا،  مواد مخدر  با  مبارزه 

فرسودگی تحصيلی و راه های مقابله با آن

تاثير فضای مجازی بر پيشگيری از اعتياد مهارت های ضروری برای داشتن
 زندگی فردی و اجتماعی موفق

...::: توصیه عاشقانه :::...
مديريت توقعات

 در زندگی مشترك

...::: تلنگر :::...
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مهرازی  ويژگی های  از  )سابات(  ساباط ها 
و  گرمسير  بوم های  زيست  )معماری( 
سابات  كاركردهای  از  هستند،يكی  كويري 
برای  خنك  جايگاهی  و  سايه  آوردن  پديد 

رهرگذران است.
بودن، در  نيمه پوشيده  به سبب  اين سازه 
تابستان به پديد آمدن كوران هوا می انجامد 
آن  بيرون  رااز  سابات  درون  هوای  كه 

خنك تر ميكند. 
به  زمستان  در  بودن  پوشيده  نيمه  همين 
بيرون  از  سابات  درون  هوای  شدن  گرمتر 

آن می انجامد. 
و  يكپارچگی  مايه  همچنين  سابات ها 
به  و  هستند  كنارشان  خانه های  استواری 
آنها در پايداری در برابر نيروهای پديد آمده 

از فشار سازه كمك می كنند.
واژه سابات در زبان پارسی دارای ريشه ای 

و  كشور  جنوب  در  رايج  دستی  صنايع  از  يكی 
بافی«  »ُسپ  كهن،  الرستان  منطقه  خصوصا 
محسوب  بافی  حصير  هنر  شاخه  از  كه  است 
از برگ درخت »نخل«  بافي  مي شود. در سپ 
كه  نی«  مقداری»  همچنين  شود  مي  استفاده 
رنگ  با  سپس  و  دهند  مي  برش  را  آن  ابتدا 
آميزی مي كنند. سپ  قرمز و سبز، رنگ  های 
توليد  بزرگ  و  متوسط  كوچك،  های  اندازه  در 
مي شد. از سپ معموال برای نگهداری نان های 

محلی استفاده مي شود.

به  »سا«  آن  نخست  بخش  است.  كهن 
»بات«  آن  دوم  بخش  و  آسايش  چم)معنا( 

نشانگر ساختمان، آبادی و سازه است.

واژه سايه  از  همچنين گفته شده كه سابات 
باد گرفته شده زيرا اين بنا سايه و باد را برای 

مردم در گرمای تابستان فراهم می كردند.

حه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ - بیست و چهارم ربیع الثانی ۱۴۴۲ - سال بیست و هشتم - شماره ۱۶۲۰ 
صف

ن و َزِمّسوِن زاِل سيا  َچن سال لُوِی يَك سال نُِبسُّ
ن و پا َش ِچلَّه نَيُسن؛ ولی تَك و توری  وا پَس اُنِدسُّ

از بَرو نَيند.
َصحرآو  اَند.  نَزيك  زيری  پاِكَنی  چارتا  اَ  بِرَكه  آِو   
اُشكون اُژباَرند. تِِك خونَيا هم تَه بَلَكی از آرد و َگُنم 
ن. هر كی اَيَُكودو اََرسی، تَلواَسه َشِكه. َگپَتريا  وا ُمنِدسُّ

عقيده  ُش اَند كه از نيت حاِكِم َشهره!
طاق و پِِرّقی هم تاجر اَندن كه َمچی ُش جا اَند و 

ِچِنكوی َوُسی طاَفشو،  َدّسی ُش اَتََكنا.
 ماِرَكی سه چار ُرز كه اَبوئِس، نََنم َشِفِرساِدم اَخونَی 
عاموش كه اَ پَی آس اُِچم. ولی َهَمی َوخت َش ُگش 

اََخنِدم و َشُگت: 
»نََنه َت َدور بَِگرده، اَ هر خونَی كه اَِچش  ؛ *)كور 

اَجا اُُچ ، ُگنگ اََدر بِدا(*«
ُخاَصه روزگار َو نآوِوس اََسر چو؛ كه يَك ُرز اَز پَی 
خالَی  اُمدی  بُِدم.  وا  بَريكو  كوِچِن  َوزيِر  ِسَر  بُُغل، 
اُدای. سام  َسُكنچی  لو  اَ  اَند،  نابينا هم  كه  هاَجر 

اُمكه، َش تَخت َويساِدم. 
اُژُگت: »از ُك اُندائِش؟ ِچه اُتباره بُُخَرم؟«

 اُمُگت: »از پَی آس اوندائِم. يَك تاسی آرد اَوی اُمباره 
كه عامو نََنم اُژدادم. يك پيالَه ای بيا تا تَزبَر شوُكِنم.«

اِم. تا شوم َهم   اُژُگت: »نه قربونُت بِِبم. َم َو روَزه 
خدا كريمه، از َغزونَی َغيب اََرسه!«

 اُمُگت: »خاله جان!!! تو كه اِنِد ِدلُت وا خدا صافه، ُدعا 
بُُك تا بَرو بيا، سال بُبو. مردم بُری خاری اََكِشدائِن. »

ماه  اوَِّل  تا  بيا  طاقت  ُكربو.  »نِِك  اُژداِدم:  ُجباب 
تاريكو، تَگوئِم چو بُُك. »

اُمُگت: »الو َچُشم خاله.«
 يَك ماچی َم َكلَّش دا، ِچِدم وا خونه.

نايَتی!؟ چه ُشداِدش  اُژُگت: »رووِد  اُژبيناِدم  تا  نََنم 
كه َو شوق َمز لو اُنِدش اَ جا؟«

 اُمُگت: »َوعَدی ُدعای بَرو! )خاله هاجر(«
  نََنم اُژُگت: »پناه بر خدا.!!!«

َمز  »چو  ُگت:  خاله  َم  ِچِدم  ُگذشت.  ُرزی  َچن 
ِكرَدی؟ از اِشآو ماه تاريكو اّسی. »

ُو اَمساَده بُگو تا بَِئن  اََدر  اُژُگت: »َصبا پَسين  خاله 
اَ خونَی اَما. »

َصباوَن پَسين، )پِنگی َو زور، پِنگی َو ِشفا(، رضا ُمِكه 
تا اَُچم اَ خونَی خاله هاجر. 

خاله اُژُگت: »بََچ فو آو شوُكن، واسی تا  اَُچم اَلو بو! »
ش اُمِگِرت، از نُواردو ِچَدم اَبو.  َدسُّ

اُژُگت : »َمراِس َرِچَنی بَر َو قِبلَه اوَشن. »
اُژِگرت  نَماز  َزت، َدس  َشبرا  اُمدی آسين  اُمَشند.   
اُشَخند  َرِچنه دا و يك چی هم  بََچ فو َشِت  ِسِر  و 
و آو از َرِچنه َشَدر دا. مردم از ِت كوچی نَِگی لُوِی 

بو ُش اَِك! 
خاله اَ پا َويسا اُژُگِتن: »اُچی نماِز بَرو اوَخنی كه خدا 

رحم َش خاطر دا. »
َمِكس ِچِدن وا خونَه. دو ُرز اََسر چو كه ُمدی ِشِرَزه 
َو  اُژَزت،  نَم و چوك  اُند.  باِد قآوس دا  اَِت آسمونه. 
ُحكِم خدا آسمون سياه اوژواكه. َو يَك تََكل، الر َشز 

آو َكشی و ُشُكر خدا ساِل َخشی بُِئس. 
سهراب سبحانی 

سال  هر  به  نه   ، امسال  شده  سالی  عجب 
فرياد ميزديم كه  قبلنا هی   . امسال  به  نه 
نشه  فراموشتون  ها  دورهمی  مردم  آهای 
مگه گوش  ولی  نره  يادتون  رو  بزرگترها   ،
بيشتر  ها  فاصله  روز  هر  بود؟  شنوايی 
كرونا  جناب  اينكه،  تا  شد  می  بيشتر  و 
رو  اين  از  را  روزگارمان  و  آوردند  تشريف 
به اين رو كردند. ولی حاال فقط می گيم و 
می نويسيم، از همه فاصله بگيريد، دور هم 
جمع نشيد و بزرگترها رو فقط از راه دور و 
تلفن و موبايل بشنويد و ببينيد، ولی مگه 
گوش شنوايی هست ؟ انگار بعضی ها تازه 
بايد  و  بزرگتری هم هست  اومده  يادشون 
در كنارش بود و قدرش رو دونست. چيه؟!

 اونوقت كه كرونا نبود داد ميزديم، خواهش 

هم روش!
اصا نميدونم چطوريه؟! آدما وقتی يه چيزی 
ازشون ميگيرن تازه يادشون مياد ای داد بی 
نميدونستن!  رو  قدرش  داشتنش،  وقت  داد. 
له  له  نميرسه،  بهشون  دستشون  كه  حاال 
ميزنن كه بهش برسن، ولی خودمونيما، قديما 

چه با صفا بود!
يادمه شب چله، )يلدا( ؛ خونه بی بی و بباجی 
پر می شد از اقوام و خويشان، از پسر و دختر 
و نوه و نتيجه گرفته تا داماد و عروس و عمو و 

عمه، دايی و خاله.يعنی شلوغ شلوغ!
چه لذتی داشت نم نم بارون شب های يلدا با 
يه ديگ پر از شلغم و با بخاری كه ازش بلند 
ميذاشتيم  و  ميزديم  نمك  داغ  داغ  و  ميشد 
توی دهن و روی زبونمون جليز و وليزش می 
كرديم و با گفتن اوف اوف داغه، قورتش می 

داديم ميرفت پايين.
خدابيامرز بی بی هم، سنگ تمام می ذاشت. 
بلندای  به  كرد  پهن می  ای  شب چله سفره 
يلدا. سفره ای كه پر بود از غذاهای جورواجور 

و تنقات محلی.
من، عاشق خاله بی بی بودم. نه خاله بی بی 

اينجوری كه يكی خاله باشه يكی بی بی، نه!
خاله بی بی، نوعی آش كه شب يلدا درست می 

كردند. 
بی بی ، خاله بی بی رو به روش گذشتگانش 
شامل   ، حبوبات  انواع  ابتدا  كرد.  می  درست 
 ، بلبلی  لوبيا چشم   ، ، عدس  )ماش(  ماشك 
از شب قبل  باقا( و نخود رو  )لپه  باقله كپه 
خيس می كرد و صبح زود می ريخت توی يه 
بود  بزرگ مسی كه زيرش آتش هيزم  ديگ 
برنج  بعد   . بشه  يكدست  و  بجوشه  خوب  تا 
می ريخت و نمك و فلفل قرمز و زرد چوبه 
فراوان و ميگو و پياز داغ رو اضافه می كرد و 
به هم ميزدتا خوب جا بيفته وآخر سرمقداری 
از هيزم گر گرفته رو می ريخت رو سر ديگ 

تا آش دم بكشه .
موقع كشيدن خاله بی بی ، ديگه دل تو دل 

شفا  آش  از  شد  می  پر  ها  بشقاب   . نبود  ها 
بخش و چه لذتی داشت خوردنش با تپ تپی 

های دست بی بی .
از اين آش ، غذاهای ديگری هم بود  به غير 
مثل  »قابورمه « تهيه شده با گوشت و پياز و 
گزرك )هويج محلی( و نخود لپه و لوبيا چشم 
ليمو  با نمك و فلفل و  ، مزه دار شده  بلبلی 

عمانی و شكر .
خشو  كپ  ديديد،  می  و  بوديد  می  بايد  و 
)دسر( بعد از شام . » كنگ كوفته « شيرين 
و  زنجبيل  و  خرما  از  شده  تهيه  مغذی،  و 
كنجد و مغز گردو و كيو )بنه كوهی( و دانه 
 ، هل و دوشاب )شيره خرما( و حلوای ترك 
درست شده با نشاسته و دوشاب و مغز گردو 
و همچنين حلوای آرد برنج با اون نقش گل 
»گمبوله  سر  آخر  و  روش  زعفرانی  ستاره  و 
گندم  آرد  از  حلوايی   ، خاصيت  از  سرشار   »

ودوشاب و صمغ و آويشن .
عجب شبی بود شب چله...

بله ، همه اينها خوب بود و شيرين و از همه 
مهم تر و شيرين تر نزديكی دل ها در جمع 

خانواده بود و چه جذاب تر از اين .
اين  با ظهور  ما  امروز  و هوای  متاسفانه حال 
ويروس منحوس ، تغيير پيدا كرده و باالجبار 
بايد از دور هوای همديگرو داشت و چه بهتر 
كه در اين روزهای واپسين پائيز و شب يلدا 
خانوادگی  نفر  چند  همون  به  كنيم  بسنده   ،
همه  جای   ، بی  بی  خاله  پختن  با  و  خودی 
بزرگترهای خانواده رو خالی كنيم و از راه دور 

شب چله )يلدا( رو بهشون تبريك بگيم .
ما اهالی روزنامه مياد الرستان ضمن آرزوی 
شب  اميدواريم   ، شما  همه  يرای  سامتی 

يلدايی پر از خاطره های خوب داشته بايد . 

حميد رضا پريدار 
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می كرديم، تمنا می كرديم كه بريد يه سری 
وقت  گفتيد  می  بزنيد،  فاميل  بزرگترهای  به 
نداريم و اِله بِله ميكرديد، حاال كه توی تنگنای 
قرنطينه افتاديد، فيلتون ياد هندستون كرده؟ 
نميخواد آقا جون، نميخواد. همون بشينيد توی 
خونه از همه چی بهتره. بنده خداها، بزرگترها 
چه گناهی كردند كه بايد به آتش ناقلی شما 

بسوزند؟
اين  توی  واقعا  نه  كنيد!!!  فكر  خورده  يه 
بازديدتون  و  ديد  آخه  كرونا  واگير  و  گير 

چيه؟
دورهمی  و  درازه  ها  شب  طول  ميدونم!  بله 
ميچسبه ولی دوستان عزيز، اينهمه سال بيخيال 
جمع خانواده و بزرگترها بوديد، اين چند صباح 

ساباط ها )سابات(

آشنایی با سپ بافی 
صنایع دستی الرستان 

سپو )سپ( کار دست هنرمندان گروه صنايع دستی هنرکده الرستان.

ِکنارِِبرکه پیپ وکنَدری نی

 َصَدی َتق َتِق راَسی مسگری نی

ُبده ُبرِج َنَنی نادر َخراَبه

کسی فکر َبزاِل قیصری نی

َمَگ که جاغِن سنگی ُمنیسی؟

 َجَم و کاَیی ِبّچ َکنگی ُمنیسی؟

چقد باغ نشاطم سوت و کوره

 اَما میراث فرهنگی ُمنیسی؟

اَمی که صندلی ومیز اُِشّسی

حقوِق بیشترازناچیز اُِشّسی

َچُشش واکن ِبِزن دوری اََفهمه

 که سقِف قیصری ریشمیزاُشّسی

هس شعر کواته از عبدارلضا مفتوحی

آگهي تحديد حدود اختصاصي  اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 - اول  هيأت   ۹۹/07/13  -13۹۹60311۲350005۸0 شماره  راي  برابر 
ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع 
گراش  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي آقاي مهدي اميني  فرزند جعفر 
مساحت  به  خانه  باب  يك  در ششدانگ   656۹۹6۲3۹6 ملي  بشماره 
35۸ مترمربع پاك 1۲۸۲۸ فرعي از 10۸۲7 اصلي مفروز و مجزي شده 
از پاك 10۸۲7/۲37۹ واقع درقطعه 5بخش  1۸فارس شهرستان گراش 
محرز گرديده با عنايت به اين كه تحديد حدود پاك 10۸۲7/1۲۸۲۸ 
تاكنون به عمل نيامده حسب  تقاضای نامبرده  كه درخواست انتشار 
آگهی تحديد حدود  اختصاصي نموده وقت تحديد حدود  روز دو شنبه 
مورخه ۹۹/10/۲۲ تعيين و عمليات تحديد از ساعت ۸ صبح در محل  
ماده 1۴  كليه مجاورين طبق  و  متقاضي  از  لذا  آمد  به عمل خواهد 
ملك  وقوع  محل  در  مقرر  وقت  در  كه  مي گردد  دعوت  ثبت  قانون 
حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي 
باستناد ماده ۲0 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد به 
مدت 30 روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل 
تسليم و دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد،  ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
نمايند.  تقديم  قضايي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسليم 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/۹/۲۲

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد واماك گراش
م/الف/55۸

آگهي تحديد حدود اختصاصي  اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 - اول  هيأت   ۹۹/06/03  -13۹۹60311۲35000۴5۸ شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
گراش  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد 
فرزند  حسيني  مصطفي  آقاي  متقاضي  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
 ۲ خانه  باب  يك  ششدانگ  در   656۹۹6۸۹3۹ ملي  بشماره  مرتضي 
طبقه به مساحت 3۲5/۴0 مترمربع پاك ۲53 فرعي از 10۸۲7 اصلي 
با  گرديده  محرز  گراش  شهرستان  1۸فارس  5بخش   درقطعه  واقع 
عنايت به اين كه تحديد حدود پاك 10۸۲7/۲53 تاكنون به عمل 
نيامده حسب  تقاضای نامبرده  كه درخواست انتشار آگهی تحديد 
مورخه  دو شنبه  روز  حدود   تحديد  وقت  نموده  اختصاصي  حدود  
۹۹/10/15 تعيين و عمليات تحديد از ساعت ۸ صبح در محل  به 
عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده 1۴ قانون 
ثبت دعوت مي گردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم 
رسانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد 
ماده ۲0 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد به مدت 30 
روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم و 
دريافت نمايد و پس از اخذ رسيد،  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي  صورت  در  است 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/۹/۲۲

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد واماك گراش
م/الف/55۹

رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان حسن پورشمسي فرزند حاجي به شرح دادخواست  به كاسه پيوستي 
از  اين شورا  درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان حاجي پورشمسي  فرزند حسن  به شناسنامه شماره 571۲ صادره از 
گراش در تاريخ  ۹۹/6/۲ در اقامتگاه دائمي خود در گراش بدرود گفته و ورثه 

حين الفوت آن مرحوم - مرحومه عبارتند از:
از  صادره   ۲511۲3۹5۲3 ملي  شماره  به  حاجي   فرزند  پورشمسي   1-حسن 

الرستان 
۲-عبدالرضا پورشمسي  فرزند حاجي  به شماره ملي 656۹۸3۲37۹  صادره 

از گراش
3-عبدالرسول پورشمسي  فرزند حاجي  به شماره ملي 656۹۹5۴113  صادره 

از گراش
۴-عبدالحميد پورشمسي  فرزند حاجي  به شماره ملي ۴7۲3773355  صادره 

از دبي 
5-شهربانو پورشمسي  فرزند حاجي  به شماره ملي 656۹۸۴۸3۹۹  صادره از 

گراش
6-خديجه پورشمسي  فرزند حاجي  به شماره ملي 656۹۸۲3۹۹1  صادره از 

گراش فرزندان متوفي
از  صادره    656۹۸7۴77۲ ملي  شماره  به  عبدالرسول  فرزند  عزيزي  7-فاطمه 

گراش   همسر متوفي والغير...  
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه مياد الرستان 
يا  و  دارند  اعتراضی  اشخاصي  يا  شخص  هر  تا  نمايد  می  آگهی  مرتبه  يك 
وصيتنامه اي از متوفی نزد آنها باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به  شورا 

تقديم  و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراي حل اختاف گراش -  صميمي     م/الف/560

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
آقای قاسم بهمرد  فرزند جعفر   به شرح درخواستي كه به كاسه ۹۹/360    اين شورا  ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  مرحوم جعفر بهمرد  
فرزند قاسم  به شناسنامه  16صادره از ح - الرستان - اوز   در تاريخ  13۹۹/5/۲  در اقامتگاه دائمی 

خود شهر اوز بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-كنيز رشيدي  فرزند محمد  ش ش  3ت ت 1333  صادره از ح الرستان - اوز)همسر متوفي(

۲-فاطمه بهمرد  فرزند جعفر  ش ش 737  ت ت 1357  صادره از ح الرستان - اوز
3-محمد اسماعيل بهمرد  فرزند جعفر  ش ش 13  ت ت 135۹  صادره از ح الرستان - اوز

۴-زهره بهمرد  فرزند جعفر  ش ش ۲۹  ت ت 136۲  صادره از ح الرستان - اوز
5-جاسم بهمرد  فرزند جعفر  ش ش 1۲6  ت ت 1367  صادره از ح الرستان - اوز

6-ياسر بهمرد  فرزند جعفر  ش ش ۲50001۹۹50  ت ت 136۸  صادره از ح الرستان - اوز
7-مهران بهمرد  فرزند جعفر  ش ش ۲50015۲77۴  ت ت 136۹  صادره از ح الرستان - اوز  

۸-قاسم بهمرد  فرزند جعفر  ش ش 75 ت ت 136۴  صادره از ح الرستان - اوز - هود فرزندان 
متوفي والغير...

اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا 
هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ انتشار اگهی ظرف يك ماه 

به اين شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئيس شوراي حل اختاف شعبه شهري شهرستان اوز - محمود محبي                م/الف/6۸۴



امام جواد)ع( فرمودند:
اإلصرار علی الذنب أمن لمکر اهلل » و ال یأمن مکر اهلل اال القوم 

الخاسرون »؛
اصرار بر گناه آسودگی از مکر خداست ، » و از مکر خدا 

آسوده نباشد جز مردمی زیانکار » .

زحمت  و  مشّقت  هب  خویش  نفس  اصالح  رد  را  خود  هک  آنکس  ره 

وادارد و سعی بلیغ نماید هب سعادت و خوشبختی انئل می گردد.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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به گزارش مياد الرستان، بيش از ۴۲ 
ماه و به عبارتی 3 سال و 6 ماه از زمان 
انتخاب اعضای شورای شهر الر در دوره 
اين  كارنامه  اكنون  و  می گذرد  پنجم 

شورا در پيش روی مردم قرار دارد.
روزی پس  و چند  روز ۸ خردادماه  در 
الر،  شهر  اسامی  شورای  انتخابات  از 
آوری  جمع   با  الرستان  مياد  خبرنگار 
و  منتخب  افراد  تبليغاتی  برگه های 
در  را  آن  شهر،  شورای  به  راه يافته 
 7 های  »وعده  عنوان  با  متنی  قالب 
در  الر  شهر  شورای  در  مردم  منتخب 
كرد  منتشر  بود؟«  انتخابات چه  دوران 
تا پس از گذشت زمان و نزديك شدن 
با  شورا،  اين  فعاليت  پايانی  ماه های  به 
امكان  وعده ها،  بازخوانی  و  آن  بازنشر 
الر  شهر  شورای  كاری  كارنامه  تحليل 
درخصوص  بهتر  قضاوت  همچنين  و 
منتخبان مردم را در اختيار عامه مردم 

قرار دهد.
تا  است  نياز  تحليل  شروع  از  پيش 
سال  خردادماه  در  كه  شود  يادآوری 
عبدالرحيم  محبی،  عبداله   13۹6
نامدار،  مقيمی، اشكان عسكری، خليل 
سيدعبدالمهدی ميرپور، رحيم بيژنی و 
كسب  با  توانستند  جهانديده،  عشرت 
دوره  پنجمين  به  مردم  آرای  بيشترين 
شورای اسامی شهر الر راه يابند. ذكر 
اين نكته الزم است كه از چند ماه پيش 
مقيمی،  عبدالرحيم  استعفا  سبب  به 
سحر يادگارفرد عضو علی البدل شورای 
شهر الر توانست در سال پايانی به اين 

شورا راه يابد.
و اما وعده ها و عملکردها؛

و  شاخص ترين  عمده ترين،  وعده ها: 
شورای  منتخب  اعضای  وعده  بارزترين 
انتخاباتی  تبليغات  دوران  در  الر  شهر 
كه به نوعی در بين اغلب آنان مشترك 
راستای  در  پيگيری  و  تاش  بوده، 
بهسازی و مرمت ورودی شهر الر است.

به  بنا  خصوص  اين  در  عملکردها: 
بلوار،  احداث  به  اقدام  ميدانی  مشاهده 

نورپردازی  نماسازی  بلوار،  در  درختكاری 
از منازل فرسوده در ورودی شهر  بخشی 

الر انجام شده است.
***

تاريخی و در پی آن  بافت  احياء  وعده ها: 
است  وعده ای  ديگر  گردشگری،  توسعه 
كه در منتخبين مردم در شورای شهر الر 

دارای بيشترين فراوانی بوده است.

دوره  يك  برگزاری  از  غير  به  عملکردها: 
اين باره  در  مسقطی الری  حلوا  جشنواره 

موضوع قابل ذكر ديگری به ياد نمی آيد.
***

ايجاد  و  سبز  فضای  توسعه  وعده ها:  
جمله  از  آن  نگهداری  و  حفظ  سازوكار 
شورای  اعضای  از  نفر  چند  برنامه های 

پنجم شهر الر عنوان شده است.

توسعه  و  نخل  پارك  احداث  عملکردها: 
جمله  از  الر  شهر  در  محمدی  پارك 
مهمترين و شايد از موارد انگشت شمار در 

اين زمينه باشد.
***

وعده ها: تاش برای جذب سرمايه گذاران 

جوانان و استفاده از ايده آنان از وعده های 
اما  می شود  محسوب  انتخاباتی  شيرين 
ورود به اين عرصه، عزم و صبر و پيگيری 

جدی تری را می طلبد.
***

وعده ها: پيگيری برای احداث پارك بانوان 
نيز از مهمترين دغدغه های اعضای شورای 

شهر الر در آن زمان بوده است.

عملکردها: تحقق اين خواسته از مطالبات 
محسوب  بانوان  ويژه  به  و  مردم  ديرينه 
پيگيری های  با  خوشبختانه  كه  می شود 
تحركاتی  شاهد  اخير  ماه های  در  فراوان 
اين طرح در بخش  ثمر نشستن  به  برای 

انتهايی پارك ملت شهر الر بوده ايم.
***

و  مرمت  راستای  در  تاش  وعده ها:  
ميراث  و  تاريخی  ابنيه های  بهسازی 

فرهنگی در ميان برنامه ها ديده می شود.

اسامی  شورای  و  شهرداری  عملکردها: 
در  اساسی  جايگاه  جهت  به  الر  شهر 

برای توسعه رونق اقتصادی و ايجاد اشتغال 
برنامه ای است كه برخی از اعضای شورای 

شهر الر بر آن تأكيد داشته اند.
تأمل  كمی  با  مهم  اين  برای  عملکردها: 
به  ذكری  قابل  موضوع  نگارنده  ديدگاه  از 

ذهن متبادر نمی شود.
***

پايانه  ساخت  مراحل  تكميل  وعده ها:  
مهم  وعده های  از  نيز  مسافربری شهر الر 

در دوران تبليغات انتخاباتی بوده است.

عملکردها: با وجود اهميت ايجاد يك پايانه 
بزرگ و تميز در خور شأن برای مردم شهر 
گذشته  ساليان  طول  در  متأسفانه  الر، 
به  و  نداشته  چندانی  پيشرفت  پروژه  اين 
و گريخته در  صورت الك پشتی و جسته 

حال احداث است.
***

وعده ها: تاش و پيگيری ايجاد درآمدهای 
پايدار برای شهرداری الر را هم می توان در 
مشاهده  منتخبين  اغلب  برنامه های  زمره 

كرد.
عملکردها: با توجه به آنكه تحقق اين هدف 
از نيازهای اساسی شهرداری الر محسوب 
می شود، اما شوربختانه به نظر می رسد در 
گام  هم  اخير  ساليان  طی  خصوص  اين 

مؤثری برداشته نشده است.
***

وعده ها:  هر يك از اعضای شورای اسامی 
شهر الر به نوعی به قشر بانوان توجه ويژه 
كميته  تشكيل  درخصوص  و  داشته اند 
ظرفيت  از  استفاده  اشتغال،  ايجاد  بانوان، 

بانوان و... برنامه هايی را مطرح كرده اند.
عملکردها: هر چند به واسطه تاش بانوان 
پررنگ تر  حضور  شاهد  رسانه ها  تأثير  و 
مختلف  عرصه های  در  الرستانی  بانوان 
در  از سوی شورای شهر الر  ولی  بوده ايم 
اقدامی می توان ذكر  اين زمينه هم كمتر 

كرد.
***

و  توانمند  مشاورين  از  استفاده  وعده ها:  
در  متعدد  صورت  به  نيز  شورا  در  جوان 

ميان وعده ها چشم نوازی می كند.
ظرفيت  از  بهره گيری  هرچند  عملکردها: 

می تواند  تاريخی،  بافت  بازآفرينی  ستاد 
و  تحرك  به  منجر  مناسب  نقش آفرينی  با 
تحول در زمينه مرمت بناهای تاريخی شود 
كه متأسفانه آنچنان كه شايد و بايد به جز 
اقدامات جزئی و پراكنده نظير نصب چند 
اِلمان يا سنگ فرش بخشی از بافت تاريخی، 

كار تحول آفرينی مشاهده نمی شود.
***

توجه  و  ورزشی  فضاهای  توسعه  وعده ها: 
بين  در  بارها  می توان  هم  را  جوانان  به 

وعده های انتخاباتی مشاهده كرد.

عملکردها: اين مهم نيز از نيازهای اساسی 
شهر الر محسوب می شود كه حتی المقدر 
می شد با هماهنگی اداره ورزش نسبت به 
استخر  بهسازی  ورزشی،  فضاهای  ساخت 
و  ورزشی  تيم های  از  حمايت  شهرقديم، 

غيره مبادرت كرد.
میالد الرستان: هدف ما از نگارش این نوشتار، 
فراهم  آن  پی  در  و  وعده ها  بازخوانی  صرفاً 
جهت  در  شهروندان  برای  شرایطی  ساختن 
دستیابی به تحلیل مناسب درباره انتخاب های 
خود است تا در انتخاب های آتی حتی انتخابات 
و  اسالمی  شورای  مجلس  جمهوری،  ریاست 
براساس عمل  و  باز  با دیدگاهی  شورای شهر، 
به وعده ها، انتخاب های خود را انجام دهند و 
ثمره کارشان را بچشند، نه آنکه به صرف انجام 
یا  افراد  بودن  مشهور  قومی،  تعصبات  تکلیف، 

غیره رأی شان به صندوق بیاندازند.
شهر  اسالمی  شورای  برای  پاسخگویی  حق 

الر، کاماًل محفوظ است.

از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
پايانی جشنواره كشوری  آيين  پيام خبر؛ 
بستر  بر  خنج  شهرستان  كوتاه  شعر 

مجازی برگزار گرديد.
محمدصادق ميری، رييس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسامی خنج در اين آيين گفت: 
و  فرهنگ  اداره  تاش  با  جشنواره  اين 
ارشاد اسامی شهرستان خنج و همكاری 
شهرستان  عمومی  كتابخانه های  اداره 
خنج و انجمن ادبی اهل قلم از نيمه های 
شهريور در سه بخش آزاد، دفاع مقدس و 

گويش اچمی آغاز شد.
دوره  يك  با  جشنواره  اين  افزود:  ميری 
تمديد تا 5 آبان ماه ۹۹ آثار را دريافت 
داوران  هيأت  به  كدبندی،  از  پس  و 
بررسی،  از  پس  هم  داوران  شد.  داده 
برگزيده های اين جشنواره را شناساندند.

اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رييس 
 53 جشنواره  اين  در  داد:  ادامه  خنج، 
هرمزگان،  فارس،  استان های  از  تن 
و  رضوی  خراسان  تهران،  خوزستان، 

كردستان شركت كردند.
اين  داوران  از  قيری،  حيدری  سجاد 
درباره  جشنواره  اين  در  نيز  جشنواره 

شيوه داوری سخن گفت.
از  پس  آيين،  اين  پايانی  بخش  در 
شعرخوانی شاعران، جشنواره برگزيدگان 

خود را شناخت.
بخش دفاع مقدس

نفر نخست: عباس صادقی زرينی از تهران، 
تنديس جشنواره، لوح تقدير و 5000000 

ريال   3000000 و  تقدير  لوح  جشنواره، 
جايزه نقدی

نفر چهارم: نادر كمالی از استان هرمزگان، 
لوح تقدير و 3000000ريال جايزه نقدی

بخش گويش اچمی
سعيده كيانی نژاد از شهرستان خنج استان 
و  تقدير  لوح  جشنواره،  تنديس  فارس، 

3000000 ريال جايزه نقدی
در پايان از وسعت اهلل كاظميان دهكردی، 
و  وكيلی  بهرام  قيری،  حيدری  سجاد 
جشنواره  اين  داوری  كه  زينلی  يونس 
منصوری،  شهرام  و  داشتند  دوش  به  را 
كاظم  و  فاضلی  يعقوب  قلی زاده،  مهران 
جشنواره  اين  از  پشتيبانی  كه  كوهگرد 
از  همچنين  و  بودند  گرفته  بدوش  را 
اداره كتابخانه های عمومی خنج، مؤسسه 
اعتباری نور خنج، انجمن اهل قلم خنج و 
فرهاد قايدی مجری برنامه نيز تقدير شد.

علوم  دانشكده  پيشين  رئيس 
مشاور  عنوان  به  الرستان  پزشكی 
كشور  خون  انتقال  مديرعامل 
مياد  گزارش  شد.به  انتخاب 
مديرعامل  حكم  با  الرستان، 
دكتر  كشور،  خون  انتقال  سازمان 
رئيس  كريمی،  محمدحسين 
و  علوم پزشكی  دانشكده  پيشين 
الرستان  درمانی  بهداشتی  خدمات 
به سمت مشاور مديرعامل در امور 
مطالبات  و  منابع  جذب  بودجه، 
ايران منصوب  انتقال خون  سازمان 
رياست  اين  از  پيش  شد.كريمی، 

نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
از خبرگزاری فارس، آيت اهلل محّمد 
مدرسين  جامعه  رئيس  يزدی، 
مجلس  عضو  و  قم  علميه  حوزه 

خبرگان رهبری درگذشت.
از  و  رهبری  و  امام  ديرين  يار  اين 
از  پس  و  قبل  سال های  مبارزان 
دعوت  سالگی   ۸۹ در سن  انقاب، 

حق را لبيك گفت.
انقاب  از  پس  يزدی  اهلل  آيت 
در  فراوانی  مسئوليت های 

ريال جايزه نقدی
شهرستان  از  بهمنی  معصومه  دوم:  نفر 
جشنواره،  تنديس  فارس،  استان  گراش 
لوح تقدير و ۴000000 ريال جايزه نقدی

شهرستان  از  دوانی  عباس   : سوم  نفر 
ممسنی استان فارس، تنديس جشنواره، 
لوح تقدير و 3000000 ريال جايزه نقدی

شهرستان  از  ايزدی  احمد  چهارم:  نفر 
و  تقدير  لوح  فارس،  استان  خرامه 

3000000 ريال جايزه نقدی
بخش آزاد

شهرستان  از  ابراهيمی  آريو  نخست:  نفر 
خنج استان فارس، تنديس جشنواره، لوح 

تقدير و 5000000 ريال جايزه نقدی
نفر دوم: شها خرم پور از شهرستان المرد 
لوح  جشنواره،  تنديس  فارس،  استان 

تقدير و ۴000000 ريال جايزه نقدی
شهرستان  از  صارمی  عليرضا  سوم:  نفر 
تنديس  فارس،  استان  زرين دشت 

الرستان  پزشكی  علوم  دانشكده 
خون  انتقال  مديركل  همچنين  و 

استان فارس بوده است.

عهده  بر  مختلف  عرصه های 
نمايندگی  به  می توان  كه  داشت 
عضويت  اسامی،  شورای  مجلس 
قوه  رياست  نگهبان،  شورای  در 
قضائيه، نمايندگی مجلس خبرگان 
عالی  شورای  رياست  و  رهبری 
علميه  حوزه  مدرسين  جامعه 
از  يزدی  كرد.آيت اهلل  اشاره  قم 
دليل كهولت سن  به  پيش  چندی 
در  گوارشی  دستگاه  بيماری  و 

بود. بستربيماری 

پایان جشنواره کشوری مجازی شعر کوتاه خنج

انتخاب »کریمی« به عنوان 
مشاور مدیرعامل انتقال خون کشور

آیت اهلل محمد یزدی درگذشت

بازخوانی وعده ها و عملکرد اعضای شورای شهر الر پس از 42 ماه!!

               امام سجاد )علیه  السالم( در این رساله 
، حقوق مختلف را بیان می نماید.

 این اثر بدون شک یکی از افتخاراتمذهب شیعه 
است که نشان می دهد ائمه اطهار )علیهم  السالم( 
در امر رعایت و توصیه حقوق بشر، حقوق حیوان و 

حقوق گیاهان پیشگام بوده اند.
 حق زبانت اینست که آن را از دشنام ارجمندتر 
بدانی و بسخن خوب عادتش بدهی و مؤدبش داری 
و آن را در کام داری مگر در محل حاجت و برای 
سود دین و دنیا و آن را از پر گوئی و یاوه سرائی 
کم فائده که ایمنی از زیانش نیست و در آمدش کم 
بر آن  زبان گواه خرد و دلیل  است معاف داری، 
شمرده شود و آراستگی مرد بزیور عقل خوشزبانی 

او است، و هیچ جنبش و توانائی نیست جز باو.

حق زبان رد رساهل حقوق 

امام سجاد علیه السالم

در مکتب امام 

مديركل راه و شهرسازی الرستان از 
طرح  متقاضيان  ثبت نام  مجوز  اخذ 
اقدام ملی مسكن در 6 شهر جنوب 

فارس خبر داد.
نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
شهرسازی  و  راه  عمومی  روابط  از 
مديركل  پيگيری های  با  الرستان، 
موافقت  الرستان،  شهرسازی  و  راه 
از متقاضيان در  الزم جهت ثبت نام 
شهر   6 در  مسكن  ملی  اقدام  طرح 
و  مسكن  معاومت  سوی  از  ديگر 
شهرسازی  و  راه  وزارت  ساختمان 
در  بررسی  از  گرفت.پس  صورت 

استان  مسكن  شورای  جلسات 
و  الحاق  كارگروه های  تشكيل  و 
نياز  مورد  اراضی  كاربری  تغيير 
پيش بينی  واحدهای  ثبت نام  جهت 
اشكنان،  ُمهر،  شهرهای  در  شده 
و  وراوی  جويم،  عامرودشت، 
عمادشهر تأمين و موافقت های الزم 
اين  در  متقاضيان  ثبت نام  جهت 

طرح اخذ شد.
تعداد  و  ثبت نام  زمان  زودی  به 
و  راه  كل  اداره  طريق  از  واحدها 
شهرسازی الرستان به اطاع عمومی 

مردم اين شهرها خواهد رسيد.

اخذ مجوز ثبت نام متقاضیان طرح
 اقدام ملی مسکن در  شش شهر جنوب فارس

دستگاه  گفت:  موسوی،  االسام  حجت 
تعطيلی  از  جلوگيری  بر  عاوه  قضايی 
بيشتر  رونق  و  توسعه  حامی  كارخانجات، 

واحد های توليدی است
در  فارس  استان  دادگستری  كل  رئيس 
كيميای  افزار  كارخانه  از  بازديد  حاشيه 
قضايی  مجموعه  جدی  عزم  بر  فارس، 
از  استان  دادگستری  حقوقی  حمايت  و 

واحد های توليدی تأكيد كرد.
وی با اشاره به اينكه روند اجرای برنامه های 
جهش  به  كمك  مسير  در  قضايی  دستگاه 
توليد معطوف به امسال نخواهد بود، گفت: 
همانگونه كه در سال گذشته نيز اين موضوع 
در دستور كار دستگاه قضايی قرار داشت از 
واحد های  از  حمايت  موضوع  نيز  پس  اين 
توليدی و جلوگيری از تعطيلی كارخانجات 
بدون توقف در برنامه های آتی دستگاه قضايی 

خواهد بود.
اظهار  استان،  قضايی  ارشد  مقام  اين 
اميدواری كرد در آينده ای نزديك به جای 
توليدی، توسعه و  رفع مشكات واحد های 

دستور  در  واحد ها  بيشتر  هرچه  گسترش 
سياست های  اجرای  پيگيری  ستاد  كار 

اقتصاد مقاومتی استان قرار می گيرد.
اين  كرد:  تصريح  موسوی،  االسام  حجت 
اداری  برخی ساختار های  اصاح  با  موضوع 
دستگاه های  جانبه  همه  حمايت های  و 
و  است  تحقق  قابل  بانكی  نظام  و  اجرايی 
در اين روند دستگاه قضايی نيز با اراده در 
كنار ساير مجموعه ها با حمايت های حقوقی 
و قضايی خود تسهيل كننده مسير توسعه 
استان  در  اشتغال  و  كارآفرينی  صنعت، 

خواهد بود.
گفتنی است رئيس كل دادگستری استان 
فارس در اين بازديد ضمن بررسی مصوبات 
و  توسعه  روند  از  استقبال  با  گذشته 
گسترش و رونق اين واحد توليدی و جذب 
بيان داشت  اين مجموعه  بيشتر كارگر در 
فعاليت  داد  نخواهد  اجازه  قضايی  دستگاه 
مشكات  تأثير  تحت  توليدی  واحد  يك 
آن  توليد  روند  به  و  گيرد  قرار  حقوقی 

لطمه وارد شود.

دستگاه قضایی، 
حامی توسعه واحد های تولیدی است


