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نباید هیچ واحد تولیدی بدلیل بدهی بانکی 
تعطیل شود

دکترای  دانش آموخته  آراسته، 
برنامه  ریزی شهری  گرایش  شهرسازی، 
و منطقه  ای و عضو هیئت علمی دانشگاه 
سلسله  از  نشست  چهارمین  در  شیراز 
با  که  »الراُستان«  مجازی  همایش های 
الرستان  جایگاه  و  نفوذ  »حوزه  موضوع 
در  شد  برگزار  منطقه ای«  مراجعات  در 
سخنانی با بیان اینکه بنا بر شاخص ها 
گذشته  خود  اطراف  بر  الر  تسلط  دوره 
اظهار  ایم،  شده  تعاملی  فضای  وارد  و 
باعث  الر  ها  شاخص  اساس  بر  داشت: 
شده  خود  اطراف  شهرهای  پیشرفت 

است.
بیان  با  وی  الرستان،  میالد  گزارش  به 
به  اتصال  برای  اینکه  ظرفیت الرستان 
نشده  استفاده  اما  باالست  بسیار  بنادر 
از مطرح شدن  قبل  اظهار داشت:  است 
»بندرخشک« ، »الرستان« این نقش را 

ایفا می کرده است. 
 مشروح سخنان دکتر مجتبی آراسته در 
چهارمین نشست مجازی الر استان را در 

ادامه می خوانیم:
تعیین حوزه نفوذ یک منطقه پیچیده بوده و 

با روش های ریاضی همراه است
تعاریف  به  منطقه  یک  نفوذ  حوزه 
منطقه  و  انسانی  جغرافیای  کالسیک 
ای باز می گردد. در واقع می توان گفت 
نظریه مکان  از دهه ۱۹۳۰ میالدی که 
مرکزی کریستالر مطرح شد حوزه نفوذ 

در بحث برنامه ریزی منطقه ای داغ تر شد. 
ای  محدوده  آکادمیک  نگاه  در  نفوذ  حوزه 
از اطراف شهر به حساب می آید که دارای 
اصلی  شهر  با  عملکردی  ارتباط  بیشترین 
ساکنین  شامل  تواند  می  اتفاق  این  است. 
شهر  یک  اطراف  روستاهای  و  ها  آبادی 
به  تعریف  این  ادامه  در  بیان کرد.  مرکزی 
حوزه کشش ارتقا پیدا کرد زیرا حوزه نفوذ 
دارای یک نگاه باال به پائین است یعنی نفوذ 
از طرف  و  داده  نشان  را  پیرامون  به  مرکز 
دیگر حوزه کشش دارای یک نگاه پائین به 
باالست یعنی کشش اطراف به سمت مرکز 
را بیان می کند.  در کل میتوان حوزه نفوذ 
را تاثیر یک مرکز بر اطراف خود مطرح کرد 
مخوصا در حوزه عملکردی. مشخص کردن 
حوزه نفوذ خود دارای یک روش علمی و با 
تکنیک های ریاضی همراه است و به دست 
اوردن آن کار تقریبا پیچیده ای به حساب 

می آید.
منطقه  نوع  چهار   بین  ریزی  برنامه  در  اساسا 

باید همپوشانی برقرارنمود
انواع  توان  می  نفوذ  حوزه  مبحث  کنار  در 
مطابق  اساسا  نمود.  تعریف  را  مناطق 
تعاریف  ۴ منطقه را می توان مدنظر قرار 
که  ای  هسته  یا  مرکزی  منطقه  اول  داد. 
به تسلط یک مرکز بر پپرامون خود اشاره 
دارد. دومین مورد یک مرکز همگن است که 
مرزهای آن از لحاظ جغرافیایی، اجتماعی و 
فرهنگی مشخص می شود. مرکز سوم مرکز 

این فرصت بهره برد. از این منظر می توان 
گفت که بر خالف آن چیزی که مطرح می 
پیشرفت  از  شود که الر موجب جلوگیری 
شاهد  اما  است  بوده  خود  اطراف  مناطق 
نخست  شاخص  اساس  بر  که  هستیم 
شهری، الر باعث پیشرفت شهرهای اطراف 
خود نیز شده است و شهرها به هم نزدیک 
شده اند. االن باید الر با تعامل و همکاری با 
مناطق اطراف خود مرکزیت را بوجود آورد.

 الرستان در گذشته در مسیر ترانزیتی بنادر تا 
حذف  معاصر  دوره  در  ولی  بوده  کشور  مرکز 

شده است
مختلف  های  و سفرنامه  تاریخی  منابع  در 
یکی از شهرهای تجاری که مطرح شده و 
از آن نام برده میشود شهر الر است. در این 
سفرنامه ها در مورد بازارها و کاروانسراها و 
کشور  در  الرستان  منطقه  لجستیک  تاثیر 
می  نشان  موضوع  این  است.  شده  نوشته 
تجاری  کاروانسراهای  برای  الر  که  دهد 
اساس  بر  است.  بوده  جذابیت  دارای 
تحقیقاتی که صورت داده ام به این نتیجه 
دوره  تا  اسالم  از  قبل  دوره  در  رسیدم که 
سلجوقی ارتباط بنادر به سمت مرکز بسیار 
قوی بوده است. در آن دوره یکی از راه های 
اما مسیر  است  بوده  از سمت الر  ارتباطی 
و  کرمان  سمت  به  سیراف  و  هرمز  اصلی 
دوره  که  صفویه  عصر  است.در  بوده  مرکز 
شود  می  تلقی  نیز  الرستان  تاریخی  رونق 
یک مسیر ترانزیتی از بنادر تا مرکز کشور 
وجود داشته است که الر هم جز این مسیر 
ترانزیتی بوده است. دلیل اینکه الر در این 
که  است  این  گرفته  قرار  ترانزیتی  مسیر 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  الرستان  مردم 
می توانند بهترین خدمات را به مسافران و 

تجار ارائه دهند.
مجموع این اتفاق موجب می شود که مسیر 
تجاری بندرگمبرون به سمت کرمان از الر 
بدلیل  معاصر  دوره  در  متاسفانه  بگذرد. 

کاربردی یا عملکردی است که هم بستگی 
نهایتا  دهد.  می  نشان  را  ها  کانون  بین 
مبحث  همین  که  است  قراردادی  منطقه 
مرزهای شهرستانی و استانی را شامل می 
ای  منطقه  دنیا  جای  همه  در  اصوال  شود. 
موفق خواهد بود که این چهار منطقه را در 
حد اعال بتواند مورد هم پوشانی قرار دهد. 
وظیفه برنامه ریزان در یک منطقه آن است 
منطقه  تعریف  بر  را  خود  تمرکز  ابتدا  که 
منطقه  روی  بر  سپس  بگذارند،  مرکزی 
واقع  در  نمایند.  تمرکز  کاربردی  و  همگن 
پرداختن به منطقه قراردادی آخرین مرحله 
ای  منطقه  بود.  خواهد  ها  ریزی  برنامه  از 
منطقه  تعریف  چهار  بین  که  است  موفق 
برنامه ریزی و  بتواند به خوبی  ای مختلف 

تطابق ایجاد نماید.
بنا بر شاخص ها دوره تسلط الر بر اطراف خود 

گذشته و وارد فضای تعاملی شده ایم
یکی از شاخص هایی که به آن پرداخته می 
شود اولین شاخص  شهری است به معنی 
دارد  مرکزی  نقش  چقدر  شهر  یک  اینکه 
بقیه  اینکه  و  دارد  فاصله  بقیه شهرها  از  و 
هستند.  وابسته  شهر  این  به  چقدر  شهرها 
باشد  بیشتر  مذکور  شاخص  عدد  چه  هر 
مرکزی  شهر  فاصله  افزایش  دهنده  نشان 
از شهرهای اطراف خود است. این عدد در 
کشورهای  در  اما  است    ۱/۹ تقریبا  ایران 
هر  است.  کوچک  عدد  این  یافته  توسعه 
نشان  باشد  تر  کوچک  عدد  این  چقدر 
بخواهیم  اگر  است.  فضائی  تعادل  دهنده 
نخست  شاخص  بحث  در  الر  با  را  تهران 
این   ۱۳۷۵ سال  در  کنیم  مقایسه  شهری 
 2/۳6 الر  برای  اما  تهران 6/۷۵  برای  عدد 
بوده است. در سال ۱۳۸۵ این عدد به۱/۹۷  
عدد   ۱۳۹۵ سال  در  و  کرده  پیدا  کاهش 
شاخص نخست شهری برای الر ۱/۸ شده 
است. در واقع این آمار نشان می دهد که 
دوره تسلط الر بر اطراف خود گذشته است 
همکاری  نیازمند  که  شده   فضائی  وارد  و 
بین شهرهاست. از منظر ما این یک فرصت 
برای شهر الر است زیرا فاصله تسلط شهری 
الر با شهرهای دیگر کم شده است و  شهرها 

نیازمند تعامل با یکدیگر خواهند بود.
بر اساس شاخص ها الر باعث پیشرفت شهرهای 

اطراف خود شده است
در حال حاضر بجای قاعده مرکز پیرامونی 
صورت  تواند  می  شهری  شبکه  یک  ایجاد 
از  باید  و  است  مهمی  نکته  حائز  که  گیرد 

مشکالت سیاسی و کم توجهی هایی که به 
منطقه می شود و همچنین مهاجرت تجار 
اصلی شهرستان به حوزه خلیج فارس عمال 

الر از این پروسه حذف می شود.
بسیار  بنادر  به  اتصال  برای  الرستان  ظرفیت   

باالست اما استفاده نشده است
عنوان  به  تهران  معاصر  فضائی  ساختار  در 
اصلی ترین کریدور قلمداد می شود و مسیر 
رود.  می  مرکز  به  از سمت سیرجان  بنادر 
از الرستان  در حال حاضر حرفی  واقع  در 
برای بحث راه تجاری نیست. متاسفانه در 
قرن اخیر الرستان جایگاه اصلی خود را از 
دست داده است. در کنار این تضعیف شیراز 
و شیراز هم حتی  است  گرفته  هم صورت 
بعنوان کریدور تجاری قلمداد نمی شود. در 
حال حاضر ارتباط بین بنادر به سمت تهران 
و پسکرانه ایران از سمت سیرجان و یزد می 
این  از  فارس  استان  گفت  توان  می  باشد. 
فرآیند در حال حذف شدن است و کرمان 
پیشرفت  آهن،  راه  بودن  دارا  بدلیل  یزد  و 
ظرفیت  که  است  این  جالب  اند.  داشته 
به  نزدیکی  بدلیل  بنادر  به  اتصال  برای  الر 
بسیار  بندرعسلویه  و  بدرلنگه  بندرعباس، 
ظرفیت  این  از  متاسفانه  اما  است  قوی 
استفاده نشده است. خوشبختانه الر از سال 
از لحاظ کاالئی جایگاه خوبی  الی ۹۵   ۷۵
داشته است. نکته جالب اینکه شهری مانند 
جهرم از این لحاظ سقوط کرده اما شهری 
داشته  پیشرفت  فیروزآباد  و  المرد  مانند 
بتوانند  شهرستان  مسئولین  بنظر  است. 
مراودات  در  آمار مستند  این  از  استفاده  با 
اساس  بر  و  نمایند  عمل  بهتر  سیاسی 
کنند.  کسب  امتیازاتی  واقعی  اطالعات 
شاید برخی مسئولین ما از این آمار با خبر 
نیستند به همین دلیل در بحث سیاسی و 
را کسب  امتیازاتی  نتوانند  ارتقا منطقه ای 

کنند.
ادامه در صفحه8

 ظرفیت الرستان برای اتصال به بنادر بسیار باالست
آراسته : بر اساس شاخص ها، الر باعث پیشرفت شهرهای اطراف خود شده است

از  پویش  اجرای  راستای  در 
قطره تا دریا با مشارکت خیرین 
یک دستگاه »سونو اکو پرتابل« 
امام  درمانی  آموزشی  مرکز 

رضا)ع( الرستان خریداری شد.
ریالی  میلیارد   2 مشارکت 
جهت خرید دستگاه »سونو اکو 
درمانی  آموزشی  مرکز  پرتابل« 
امام رضا )ع( الرستان به ارزش 
دو  توسط  ریال  میلیارد   ۱۳
نیک اندیش با همتی که راضی 
به عنوان شدن نامشان نبودند.

کوتاهی  مدت  است  گفتنی 
است که پویش از قطره تا دریا 
به همت مرکز آموزشی درمانی 
امام رضا )ع( الرستان راه اندازی 
محترم  اندیشان  نیک  و  شده 
و  مالی  تمکن  هر  با  می توانند 
به قدر وسع خود، در این طرح 
راستای  در  و  نموده  شرکت 
همراهی  بیمارستان  تجهیز 

کنند.

خرید دستگاه »سونو اکو پرتابل«
برای بیمارستان الر با مشارکت خیرین

اطراف خود  بر  تسلط الر  ها دوره  بر شاخص  -بنا 
گذشته و وارد فضاي تعاملي شده ایم.

-الرستان در گذشته در مسیر ترانزیتي بنادر تا مرکز کشور 
بوده ولي در دوره معاصر حذف شده است.

-نگاه سلسله مراتبي به روستاها در منطقه الرستان بزرگ به 
نگاه شبکه دوسویه همکار تغییر یافته است.

از مطرح شدن »بندرخشک«، الرستان این نقش را  -قبل 
ایفا مي کرده است.

-بندرخشک، داراي ویژگي استقرار منطقه ویژه اقتصادي 
در درون خود است که  این اتفاق در ایران برعکس شده 

است.
صادرات  اساسا  باید  الرستان،  اقتصادي  ویژه  منطقه  -نگاه 

محور با رویکرد صنایع فرآوري شده باشد.
-شهر »المریا اسپانیا« الگویي براي الرستان مي تواند باشد.
-منتظر دولت نباشیم؛  یک تعاوني جهت بزرگراه الرستان-

بندرعباس تاسیس نماییم.
اول  رتبه  غذا  گردشگري  در  فارس  جنوب  و  -الرستان 

استان است، اما بازهم بهره نبرده ایم.
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رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
در  تفاوت  وجود  به  اذعان  با  الرستان،  درمانی 
دانشگاه های منطقه از نظر حقوقی و ساختاری 
با  دانشگاه ها می توانند  این حال  با  مطرح کرد: 
جلب نظر مقامات باالدست رشته های غیرهمسو 
را جذب کنند و با مشارکت اعضای هیئت علمی 
پیش  مشترک  را  پژوهشی  و  آموزشی  کارهای 
کارگاه های  و  آزمایشگاه ها  تمرکز  ببرند.رضایی، 
مجزا  به صورت  دانشگاه ها  از  یک  هر  در  مشابه 
را به صالح ندانست و خاطرنشان کرد: هریک از 
این مؤسسات می توانند روی نداشته ها تشریک 
آنها مشارکت  به  و در دستیابی  داشته  مساعی 
کنند.وی، دانشگاه های آزاد اسالمی، پیام نور و 
دانشکده بهداشت اوز را در ردیف دانشگاه های 
مطرح استان و حتی کشور ارزیابی کرد که در 
کارآمد  انسانی  نیروهای  از  بهره گیری  صورت 
علمی می توانند خدمات برجسته ای حتی فراتر 

از استان ارائه کنند.
این  در  اوز  مرکز  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
با تبریک انتصاب دانشکده علوم پزشکی  دیدار 
تعامل  همپوشانی،  راه های  بررسی  به  الرستان 
شهرستان  دانشگاه های  مشترک  توسعه  و 
اینکه  بیان  با  خضری،  پرداخت.عبدالعزیز  اوز 
زیرساخت های  از  اوز  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
کرد:  خاطرنشان  است،  برخوردار  فیزیکی 
دانشگاه آزاد اسالمی مرکز اوز آمادگی راه اندازی 
فعال  مرکز  وجود  با  پیراپزشکی  رشته های 

پیشرفته بهداشتی و درمانی را دارد.

از  دارد  تسری  کشور  کل  به  آنان  مسئولیت 
کشور  سراسر  اسالمی  شوراها  در  عضویت 
محرومند مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت 
خود استعفا داده و به هیچ وجه در آن پست 
شهرداران  کرد:  اضافه  نباشند.حسنی،  شاغل 
و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات 
استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، 
دادیارها،  دادستان ها،  کل،  ادارات  معاونین 
)دولتی  دانشگاه ها  روسای  قضات،  بازپرس ها، 
روسای  آنها،  شعب  رؤسای  و  غیردولتی(  و 
بانک ها، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان 
مدیره  هیأت  اعضای  و  رئیس  پزشکی،  نظام 
سازمان نظام مهندسی، رئیس و اعضای هیأت 
اعضای  و  رئیس  ایران،  اصناف  اتاق  مدیره 
کشاورزی،  مهندسی  نظام  مدیره  هیأت 
نظام  سازمان  مدیره  هیأت  اعضای  و  رئیس 
پرستاری، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون 
وکال، روسا، سرپرستان و معاونین سازمان ها و 
شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی 
عمومی  بودجه  از  که  دولت  به  وابسته  یا  و 
روسا،  و سایر  استفاده می نمایند  مقدار  به هر 
شهرستان  استان،  سرپرستان  و  مدیران 
شوراهای  در  عضویت  از  ترتیب  به  بخش  و 
اسالمی واقع در محدوده استان، شهرستان و 
نام  ثبت  از  قبل  که  آن  مگر  محرومند،  بخش 
از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در 
سیزدهمین  نباشند.انتخابات  شاغل  پست  آن 
دوره  ششمین  و  جمهوری  ریاست  دوره 
به  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابت 
طور همزمان در تاریخ 2۸ خرداد سال ۱۴۰۰ 

می شود. برگزار 

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی الرستان، گفت: دانشگاه های شهر اوز با 
داشتن فضا و ظرفیت های آزمایشگاهی گسترده، 

نقش محوری در توسعه کشور ایفا می کنند.
به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری 
با  الرستان  پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس  آنا، 
و  دیدار  اوز  مرکز  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 

گفتگو کرد.
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس 
بهداشتی درمانی الرستان، در این دیدار گفت: 
شهرستان اوز با تعامل باالی مردم، نیکوکاران و 
دولت در زمینه های بهداشتی، درمانی، آموزش 
پرشتابی  نقش  کشور  و  منطقه  توسعه  و  عالی 
و  فضا  داشتن  با  باید  اوز  دانشگاه های  و  دارد 
ظرفیت های آزمایشگاهی گسترده نقش محوری 

در توسعه کشور ایفا کنند.
از  اوز  شهرستان  در  کرد:  اضافه  رضایی،  بهزاد 
بهداشت،  بخش های  روی  دور  گذشته های 
درمان و آموزش عالی با کمک دولت و توسط 
صورت  گسترده ای  سرمایه گذاری  نیکوکاران 
کیفی،  استفاده  امکانات  این  از  باید  که  گرفته 
عمل  به  منطقه  از  فراتر  گسترده  و  تخصصی 
مراکز  بهترین  را  دانشگاه ها  شود.وی،  آورده 
خاطرنشان  و  برشمرد  جامعه  هر  در  توسعه 
پیشبرد  برای  عالی  آموزش  مراکز  باید  کرد: 
و  خودداری  موازی کاری  از  خود  علمی  رسالت 
در راستای هم افزایی و تکمیل امکانات نداشته 

یکدیگر پیش بروند.

روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
فرمانداری  و  استانداری  معاونت  عمومی 
به  اشاره  با  حسنی  جلیل  الرستان،  ویژه 
شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات  برگزاری 
نام  ثبت  افزود:   ۱۴۰۰ خرداد  در  روستا  و 
دوره  ششمین  در  کننده  شرکت  داوطلبان 
روز  از  شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات 
مدت  به  و  آغاز   ۹۹ اسفند   2۰ چهارشنبه 

یافت. ادامه خواهد  روز   ۷
داوطلبان  نام  ثبت  همچنین  کرد:  بیان  وی 
انتخابات شوراهای اسالمی روستا و تیره های 
عشایری نیز از ساعت ۸ صبح روز ۱6 فروردین 
ادامه می  روز   ۷ به مدت  و  آغاز شده   ۱۴۰۰
بر  داشت:  اظهار  الرستان  ویژه  یابد.فرماندار 
انتخابات  قانون   ۳۰ ی  ماده   ۳ تبصره  اساس 
شورای اسالمی شرکت داوطلبان در انتخابات 
است.وی  پیشینه  سوء  عدم  به  منوط  شوراها 
صدور  انتخابات،  ستاد  تقویم  طبق  داد:  ادامه 
آذر   2۰ تاریخ  از  پیشینه  سوء  عدم  گواهی 
و  قضایی  خدمات  دفاتر  در  حضور  با  امسال 
الکترونیک  خدمات  جامع  سامانه  طریق  از  یا 
قضایی شروع شده است؛ لذا داوطلبان شرکت 
بایست  می  شهر  اسالمی  شورای  انتخابات  در 
نسبت به دریافت عدم سوء پیشینه خود اقدام 

و در هنگام ثبت نام آن را ارایه کنند.
در  شرکت  متقاضیان  کرد:  تصریح  حسنی، 
تیره  و  روستاها  اسالمی  شوراهای  انتخابات 
می بایست   ۹۹ دی   ۱6 از  نیز  عشایری  های 
الکترونیک  خدمات  جامع  سامانه  طریق  از 
پیشینه  سوء  عدم  دریافت  به  نسبت  قضایی 
خود اقدام و در روز ثبت نام آن را ارائه کنند.

ساخت:  نشان  خاطر  فارس،  استاندار  معاون 
و  شهرداری  مناطق  مدیران  شهرداران، 
دهیاران  و  وابسته  های  شرکت  و  موسسات 
از عضویت در شورای اسالمی شهر و روستای 
محل خدمت محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت 
نام از سمت خود استعفا داده و به هیچ وجه 

در آن پست شاغل نباشند.
الرستان،  شهرستان  انتخابات  ستاد  رییس 
ستادی  تشکیالت  کل  مدیران  داشت:  اظهار 
و  دولتی  ادارات  و  ها  سازمان  و  ها  وزارتخانه 
حوزه  که  سرپرستانی  و  مدیران  روسا،  سایر 

نقش محوری دانشگاه های شهر اوز
در توسعه فضای آزمایشگاهی کشور

اعالم تاریخ های ثبت نام انتخابات شوراهای شهر و روستا

سرمایه  از  حمایت  فراکسیون  رئیسه  هیئت 
شد.به  مشخص  خارجی  و  داخلی  گذاری 
پایگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش 
اطالع رسانی مجلس شورای اسالمی، نتیجه 
انتخابات هیأت رئیسه فراکسیون »حمایت از 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی« مشخص و 
به موجب آن »مسلم صالحی« نماینده مردم 
اقلید ، رئیس فراکسیون شد.همچنین »محسن 
فتحی« نماینده مردم سنندج نایب رئیس آن 
حسین  »حسین  فراکسیون،  این  شد.اعضای 
الرستان،خنج،گراش  مردم  نماینده  زاده« 
مردم  نماینده  فیروزی«  اله  »حجت  و  اوز  و 
انتخاب  دوم  و  اول  دبیران  عنوان  به  را  فسا 
کردند و »محمد علیپور« نماینده مردم ماکو 

نیز سخنگو شد.

همت  از  مجدد  قدردانی  ضمن  پایان  در  وی 
وی  نمایندگان  ،از  الرستانی  خیر  این  واالی 
آقایان عبدالرحیم مقیمی و حسام آسوده برای 
این  در  الزم  های  هماهنگی  انجام  و  پیگیری 

خصوص تشکر کرد.

خودروهای  پارکینگ  الرستانی،  خیر  همت  به 
امدادی پایگاه امداد و نجات بین شهری جمعیت 
و  استانداردسازی  چهاربرکه،  در  احمر  هالل 
رئیس  الرستان،  میالد  گزارش  شد.به  تجهیز 
با  گفت:  الرستان،  شعبه  احمر  هالل  جمعیت 
شناس«  »حق  آقای  داوطلب  خیر  مالی  کمک 
 ۴۵۰ مبلغ  به  مجموع  در  و  مرحله  دو  طی 
امداد  پایگاه  پارکینگ  فضاسازی  ریال،  میلیون 
نگهداری  برای  چهاربرکه  شهری  بین  نجات  و 
لحاظ  به  جمعیت،  این  امدادی  خودروهای 

افزایش وسعت و کیفیت انجام شد. 
پارکینگ  این،  از  پیش  افرود:  زمانی،  محسن 
این پایگاه برای نگهداری خودروهای امدادی از 
وضعیت مطلوبی برخوردار نبود که خوشبختانه 
یادشده  مشکل  داوطلب  خیرین  حمایت  با 

برطرف شد.

انتخاب حسین زاده، بعنوان دبیر اول فراکسیون
»حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی«

کمک 4۵۰ میلیون ریالی
 نیک اندیش الرستانی به هالل احمر

وام  رقم  بناست  تلفیق،  کمیسیون  مصوبه  طبق 
وام  سقف  یابد؛  افزایش   ۱۴۰۰ سال  در  ازدواج 
ازدواج برای هر یک از زوجین ۱۰۰ میلیون تومان 
و کف آن ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است. وام 

۱۰۰ میلیونی اما به کدام زوجین تعلق می گیرد؟
در  رضاخواه  مجتبی  میالدالرستان،  گزارش  به 
با خبرگزاری تسنیم، در توضیح مصوبه  گفت وگو 
کمیسیون تلفیق برای وام ازدواج در سال ۱۴۰۰، 
ازدواج  وام  برای  اظهار داشت: دو رقم پیشنهادی 
که  است  رسیده  تصویب  به  تلفیق  کمیسیون  در 
طبق آن برای پسران زیر 2۵ سال و دختران زیر 
2۳ سال، وام ازدواج برای هر یک از زوجین ۱۰۰ 
میلیون تومان باشد.وی با تأکید براینکه کمیسیون 
تلفیق مصوب کرد که وام ازدواج برای سایر زوجین 
که شرایط سنی فوق را ندارند، ۷۰ میلیون تومان 
ازدواج ۱۰۰ میلیون  وام  باشد، گفت: عماًل سقف 

هرمزگان  جهادکشاورزی  سازمان  سخنگوی 
گفت: ۱۱۵۰ تن انواع ماهیان پرورشی از سال 
گذشته تاکنون با استفاده از آب چاه های بخش 
بازسازی شده  کشاورزی، سدها و آب بندهای 

در استان تولید شده است.
افزود:  خبر  این  اعالم  با   ، خلیلی  اصغر  علی 
در   داخلی  آب های  در  پرورش  قابل  آبزیان 
شامل  شور(  لب  و  شیرین  )آب های  هرمزگان 
ماهیان گرمابی)خانواده کپور ماهیان(، خاویاری 

و میگ و)گونه وانامی( است.
وی در خصوص پرورش آبزیان ماهیان گرمابی 
آب  و  کشاورزی  آب  ذخیره  استخرهای  در 
گذشته  سال  در  داد:  ادامه  هرمزگان  بندهای 
از مزارع دومنظوره خرد و آب  در 266 هکتار 
ماهیان  انواع  تن   6۰۵ شده  بازسازی  بندهای 

گرمابی در استان تولید شده است.
هرمزگان  جهادکشاورزی  سازمان  سخنگوی 
 2۹۸ در  نیز  سالجاری  دیماه  در  اظهارداشت: 
بندهای  آب  و  مزارع دومنظوره خرد  از  هکتار 
گرمابی  ماهیان  انواع  تن   ۵2۰ شده  بازسازی 
تولید  به  اشاره  با  است.خلیلی  شده  تولید 
آبی  منابع  از  استفاده  با  خاویاری  ماهیان 
آب  و  سدها  ها،  چاه  شامل  کشاورزی  بخش 
در  افزود:  هرمزگان  در  شده  بازسازی  بندهای 
 ۱۵ شده  احداث  استخر   ۱۵ در  گذشته  سال 
در  سالجاری  دیماه  در  و  خاویاری  ماهی  تن 
۱6 استخر احداث شده ۱۰ تن ماهی خاویاری 

تولید شده است.
وی ادامه داد: درحال حاضر میگوی وانامی در 
آب های شور و لب شور داخلی استان هرمزگان 
در  می شود.  داده  پرورش  پراکنده  صورت  به 
سال های آینده با اشاعه فرهنگ استفاده از آب 
چاه های بخش کشاورزی جهت پرورش آبزیان 
شاهد تولید بیشتر و مناسبی در این منابع آبی 

باشیم.
سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در 

تومان شده است؛ ممکن است اگر زوجین شرایط 
سنی را داشته باشند جمعاً 2۰۰ میلیون تومان وام 
ازدواج بگیرند یا اگر یکی از زوجین شرایط سنی 
را داشت جمع وام ازدواج آنها ۱۷۰ میلیون تومان 
شود. کف وام ازدواج نیز برای زوجین ۱۴۰ میلیون 

تومان تعیین شده است.
طبق قانون بودجه، در سال ۹۹ وام ازدواج برای 
هر یک از زوجین ۵۰ میلیون تومان )جمعاً ۱۰۰ 

میلیون تومان( بود.

رعایت  نیازمند  را  این هدف  به  رسیدن  ادامه 
به  و عمل  ماهیان  پرورش  و روش های  اصول 
گفت:  و  دانست  مربوطه  دستورالعمل های 
ارتقای بهره وری از این منابع آبی نیاز به تعامل 
و  خصوصی  بخش  بین  بیشتر   همکاری  و 

دولتی را می طلبد.
به  می توان  آبی  منابع  از  گفت:  خلیلی 
کشاورزی  بندهای  سد،  پشت  دریاچه های 
یا  طبیعی  صورت  به  آب ها،  روان  مسیر  در 
این  که  کرد  اشاره  رودخانه ها  و  مصنوعی 
انواع  پرورش  برای  مناسب  و  مستعد  مکان ها 
گونه های ماهیان متناسب با شرایط محیطی و 
اکولوژی خواهند بود و از این طریق می توان به 

رشد و تولید ماهیان کمک کرد.
 خلیلی یادآورشد: منابع آبی که در زمین های 
بستر  دارد، همواره  کشاورزی هرمزگان وجود 
و  درآمد  کسب  آبزیان،  تولید  برای  مناسبی 
بخش کشاورزی  بهره برداران  برای  اشتغالزایی 

می باشد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر از آب چاههای 
کشاورزی، سدها و آب بندهای بازسازی شده 
هرمزگان در مناطقی از شهرستان های حاجی 
آبزیان  پرورش  برای  بندرعباس  و  رودان  آباد، 

استفاده می شود.

سقف ۱۰۰ میلیونی و کف 7۰ میلیونی 
وام ازدواج در سال ۱۴۰۰

تولید 11۵۰ تن ماهی پرورشی
 با آب چاه های کشاورزی در هرمزگان 

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
سرمایه گذاری  با  گفت:  بستک  صنایع دستی 
بخش خصوصی آسیاب آبی دومن در روستای 
فاریاب شهرستان بستک به منطقه گردشگری 
اداره  رئیس  خنجی  می شود.ماشااهلل  تبدیل 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
و  میلیارد   ۳ سرمایه گذاری  با  گفت:  بستک 
۵۰۰ میلیون تومانی بخش خصوصی و طی دو 
فاریاب  روستای  در  آبی دومن  آسیاب  مرحله 
شهرستان بستک به منطقه گردشگری تبدیل 
می شود.خنجی افزود: مرحله نخست این طرح 

شامل جاده سازی، برق رسانی و محوطه سازی 
و مرحله دوم نیز شامل ساخت آالچیق، فضای 
است.  خانه سنتی  و سفره  بازی  وسایل  سبز، 
مرحله نخست این طرح اواسط سال آینده به 

بهره برداری می رسد. 
دومن  آبشار  نزدیکی  در  دومن  آبی  آسیاب 
فاریاب  روستای  جاده   ۳ کیلومتر  در  و 
شهرستان بستک قرار دارد و دارای طبیعتی 

بکر و زیبا است.
که  است  صفویه  دوره  به  متعلق  آسیاب،  این 

سال ۸۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

آسیاب آبی »دومن«
به منطقه گردشگری تبدیل می شود

عزیز و افزایش باور عمومی نسبت به مسیر آینده 
ای سرشار از روشنایی و امید و مغتنم دانستن ایام 
اهلل دهه مبارک فجر انقالب اسالمی برای فراهم 
انگیز  حماسه  و  باشکوه  حضور  مقدمات  سازی 
مردم در انتخابات مهم و سرنوشت ساز ریاست 
جمهوری و شورای اسالمی شهر های کشور در 
دهه  ستاد  مسئولیت  وسیله  بدین   ۱۴۰۰ سال 
فجر انقالب اسالمی الرستان به جنابعالی واگذار 
می گردد.بدیهی است توجه خاص برای رعایت 
مقابله  ملی  ستاد  از سوی  ابالغی  های  پروتکل 
با کرونا در امر برنامه ریزی و برگزاری مراسم از 

الزامات اجرایی محسوب می گردد.

رئیس  نامه  طبق  الرستان،  میالد  گزارش  به 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و ستاد دهه 
مسئولیت  فارس،  استان  اسالمی  انقالب  فجر 
عنوان  به  موسوی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
مسئول ستاد دهه فجر انقالب اسالمی الرستان 

واگذار شد. در بخشی از این نامه آمده است:
نظر به اهمیت بزرگداشت چهل و دومین سالگرد 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی به عنوان نماد 
و  اسالمی  ایران  در  محمدی  ناب  اسالم  تحقق 
ملی  وحدت  و  عزت  نمایش  لزوم  به  عنایت  با 
با  جوانی،  مشارکت  روح  و  مسئولیت  احساس 
هدف ارتقاء سطح بصیرت عمومی خاصه جوانان 

واگذاری مسئولیت ستاد دهه فجر انقالب اسالمی الرستان به امام جمعه

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

قانون  موضوع  هیأت   ۹۹/۰۹/2۹  -۱۳۹۹6۰۳۱۱2۳۵۰۰۰۷۴۴ شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
از  صادره   6۵6۹۹۱۳۸۳2 ملي  بشماره  سیدجعفر  فرزند  محقق   مریم  خانم 
الرستان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 2۱۹/۳۰ مترمربع پالک فرعي 
۱2۹۵۱ از اصلي۱۰۸2۷ مفروز و مجزي شده از پالک 2۷۴۰ فرعي از۱۰۸2۷ 
اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه 
از مالک رسمي فرج علي اسکندر ذبیح اله امان اله و علي اکبر شهرت همگي 
وقارفرد محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع  تاریخ تسلیم  از  ظرف مدت یک ماه 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  نمایند.بدیهي  تقدیم  قضایي 
مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور  اعتراض طبق مقررات سند  وصول 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۱6

 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش

 م/الف/۵۷۹

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰۵۸۱ مورخه ۹۹/۰۴/2۹ هیأت اول/ 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرسول فقیهي فرزند 
در  )اوز(   الرستان  از  صادره   2۹۹ شناسنامه  بشماره  محمدامین   
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴۱۷/۵۵ متر مربع پالک ۱۳ 
فرعي از ۱۰۱6۷ اصلي مفروز  و مجزا شده از پالک ۱۰۱6۷  اصلي  
امین زاده  ورثه  از  خریداري  اوز  فارس   ۱۸ بخش  در  واقع   ۴ قطعه 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  در صورتي که اشخاص نسبت به 
از  باشند مي توانند  اعتراضي داشته  صدور سند مالکیت متقاضي 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

 شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف/۷۵۱

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

قانون  موضوع  هیأت   ۹۹/۰۹/2۹  -۱۳۹۹6۰۳۱۱2۳۵۰۰۰۷۴۳ شماره  راي  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک گراش تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
از  صادره  ملي 6۵6۹۹۱۳۸۳2  بشماره  فرزند سیدجعفر  محقق   مریم  خانم 
الرستان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 2۱۹/۳۵ مترمربع پالک فرعي 
۱2۹۵۰ از اصلي۱۰۸2۷ مفروز و مجزي شده از پالک 2۷۴۰ فرعي از۱۰۸2۷ 
اصلي واقع درقطعه ۵بخش ۱۸فارس شهرستان گراش خریداري مع الواسطه 
از مالک رسمي فرج علي اسکندر ذبیح اله امان اله و علي اکبر شهرت همگي 
وقارفرد محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  در صورت  است  نمایند.بدیهي  تقدیم  قضایي 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۱6

 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گراش

 م/الف/۵۷۸

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط عمومی 
اداره ورزش و جوانان الرستان، حسین معزی و 
مجتبی دانا موفق شدند در یک برنامه سخت و 
نفس گیر قله 2۰۹2 متری بن ُمُرک گراش را 
در زمان ۷2 دقیقه فتح کنند.این دو کوهنورد 
گراش  آب  تنگ  از  را  خود  حرکت  الرستانی، 
با جدیت  قله،  این  از فتح  شروع کردند و پس 
مسیر برگشت را ادامه دادند و با زمان 6۳ دقیقه 
به نقطه شروع رسیدند.گفتنی است سال گذشته 
این دو کوهنورد الرستانی، قله 2۰۹2 متری بن 

ُمُرک گراش را در یک صعود سرعتی سخت و 
نفس گیر در زمان 6۷ دقیقه پیمودند.

فتح سرعتی قله 2۰۹2 متری بن ُمُرک گراش
 توسط کوهنوردان الرستانی
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آگهي نوبتي سه ماهه سوم سال ۱3۹۹ قطعه 5 بخش ۱8 فارس شهرستان گراش
برابر مقررات ماده 12 قانون ثبت  و ماده 59آئين نامه قانون مذكور اسامي اشخاصي كه امالك آنها واقع در قطعه 5 بخش 18 فارس 
شهرستان گراش  كه تا 99/09/30 قبول در خواست ثبت گرديده به ترتيب شماره پالك و ذكر نام و نام خانوادگي متقاضي ثبت ، 

نام پدر ، نوع ملك ، مساحت و محل وقوع ملك جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد 

قطعه 5 بخش ۱8 فارس

 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی محصور با بنای احداثی به مساحت ۷۹62/۵۰ متر
انتهای گراش  شهر   ۵ قطعه  در  واقع   ۱۰۸2۷/۱۱۱۵ پالک  از  شده  مجزا  و  مفروز   مربع 

  خیابان بسیج

 آقای محمد موغلی گراشی
فرزند علی اکبر

۱۰۸2۷/۱2۴۷۰ ۱

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 6۴2/۴۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از
  پالک ۱۰۸2۷/۱۴۹۸ واقع در قطعه ۵ شهر گراش انتهای خیابان درمانگاه

 آقای محمد جواد عبداللهی
 فرزند امراهلل

۱۰۸2۷/۱266۵ 2

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 6۸2/۹۰ متر مربع مفروز
  و مجزا شده از پالک ۱۰۸2۷/۱۴۹۸ واقع در قطعه ۵ شهر گراش انتهای خیابان درمانگاه

 آقای محمد جواد عبداللهی
فرزند امراهلل

۱۰۸2۷/۱2666 ۳

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 6۴2/۴۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از
 پالک ۱۰۸2۷/۱۴۹۸ واقع در قطعه ۵ شهر گراش انتهای خیابان درمانگاه

 آقای محمد جواد عبداللهی
 فرزند امراهلل

۱۰۸2۷/۱266۷ ۴

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 6۸2/۷۰ متر مربع واقع در قطعه ۵ شهر گراش بلوار
  سپاه

 آقای مهدی آغاز
 فرزند حسین

۱۰۸2۷/۱2۷۴۸ ۵

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  متر   ۴۴۱/۳۰ مساحت  به  یکبابخانه   ششدانگ 
  ۱۰۸2۷/2۳۱۳ واقع در قطعه ۵ شهر گراش محله باغ شفا کوچه شهیدان حسن زاده

خانم لیال گشتم نیاری
فرزند محمد 

۱۰۸2۷/۱2۷۴۹ 6

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 26۵/6۰ متر مربع واقع در قطعه ۵ شهر گراش خیابان
  آبیاری کوچه پارک آهو

 دولت جمهوری اسالمی
 ایران به نمایندگی وزارت

 آموزش و پرورش

۱۰۸2۷/۱2۷۵۰ ۷

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  متر   ۱۸۵/۷۰ مساحت  به  یکبابخانه   ششدانگ 
  ۱۰۸2۷/۹2۴ واقع در قطعه ۵ شهر گراش بلوار سعادت کوچه شماره ۳

 آقای قدرت اله رحیمی
فرزند غالمحسین

۱۰۸2۷/۱2۷6۰ ۸

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  متر   ۱۸۴/۹۰ مساحت  به  یکبابخانه   ششدانگ 
  ۱۰۸2۷/۹2۴ واقع در قطعه ۵ شهر گراش بلوار سعادت کوچه شماره ۳

 آقای علی رحیمی فرزند
 غالمحسین

۱۰۸2۷/۱2۷6۱ ۹

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 26۱/۵۸ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
  ۱۰۸2۷/۱۹۹۳ واقع در قطعه ۵ شهر گراش بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمی

 آقای محمد رضا سعیدی
 فرزند سعید)با والیت قهری

)سعید سعیدی

۱۰۸2۷/۱2۷۹2 ۱۰

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  متر   26۴ مساحت  به  زمین  قطعه  یک   ششدانگ 
  ۱۰۸2۷/۱۹۹۱ واقع در قطعه ۵ شهر گراش بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمی

 آقای محمد جواد افشار
 فرزند رضا

۱۰۸2۷/۱2۷۹۴ ۱۱

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور و باغ به مساحت 6۹۰2/۵۰ متر مربع واقع در قطعه
  ۵ شهر گراش دشت پایین

 آقای جانعلی دارا فرزند
 حسین

۱۰۸2۷/۱2۷۹6 ۱2

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  متر   ۴۳۰/۳۵ مساحت  به  یکبابخانه   ششدانگ 
 ۱۰۸2۷/۱۸۰۵ واقع در قطعه ۵ شهر گراش محله بیدله جنب مسجد ابوفاضل کوچه

  شهید جمالی

 آقای احمد علی جمالی
 فرزند رضا

۱۰۸2۷/۱2۷۹۷ ۱۳

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۷۷/۵۰ متر مربع واقع در قطعه ۵ شهر گراش انتهای
  خیابان درمانگاه

 خانم رقیه آتش فشان فرزند
 غالمرضا

۱۰۸2۷/۱2۸۰۳ ۱۴

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2۵۹/2۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
  ۱۰۸2۷/۱۹۸۸ واقع در قطعه ۵ شهر گراش بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمی

 آقای نواز اله عظیمی فرزند
 حسن

۱۰۸2۷/۱2۸۰۵ ۱۵

 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمکار به مساحت 2۸6۸ متر مربع مفروز و مجزا
  شده از پالک ۱۰۸2۷/۱۸۱۷ واقع در قطعه ۵ شهر گراش بئر گال

 آقای نواز اله عظیمی فرزند
حسن

۱۰۸2۷/۱2۸۰6 ۱6

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  متر   ۵۰۰ مساحت  به  زمین  قطعه  یک   ششدانگ 
  ۱۰۸2۷/۹۰۴ واقع در قطعه ۵ شهر گراش بلوار خلیج فارس

 آقای مهدی ستودیان فرزند
 حبیب اله

۱۰۸2۷/۱2۸۰۷ ۱۷

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  متر   ۵۰۰ مساحت  به  زمین  قطعه  یک   ششدانگ 
  ۱۰۸2۷/۹۰۴ واقع در قطعه ۵ شهر گراش بلوار خلیج فارس

 آقای مهدی ستودیان فرزند
حبیب اله

۱۰۸2۷/۱2۸۰۸ ۱۸

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  متر   ۵۰۰ مساحت  به  زمین  قطعه  یک   ششدانگ 
  ۱۰۸2۷/۹۰۴ واقع در قطعه ۵ شهر گراش بلوار خلیج فارس

 آقای مهدی ستودیان فرزند
حبیب اله

۱۰۸2۷/۱2۸۰۹ ۱۹

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  متر   ۵۸۳ مساحت  به  زمین  قطعه  یک   ششدانگ 
  ۱۰۸2۷/۹۰۴ واقع در قطعه ۵ شهر گراش بلوار خلیج فارس

 آقای مهدی ستودیان فرزند
حبیب اله

۱۰۸2۷/۱2۸۱۰ 2۰

 ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی و نخلستان به مساحت 2۹۴۳/6۰ متر مربع
 مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰۸2۷/۱۹۷۳ واقع در قطعه ۵ شهر گراش انتهای خیابان

  بیدله

 آقای احمد علی جمالی
 فرزند رضا

۱۰۸2۷/۱2۸۱۱ 2۱

 ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت ۱۴۵/62 متر مربع مفروز و مجزا
 شده از پالک ۱۰۸2۷/۸6۵ واقع در قطعه ۵ شهر گراش بلوار حافظ شهرک آزادگان )

)مخویه

 آقای اسداله شبانی فرزند
 ابوالحسن

۱۰۸2۷/۱2۸۱۳ 22

 ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 2۱۵/۳۰ متر مربع مفروز و مجزا
 شده از پالک ۱۰۸2۷/۸6۵ واقع در قطعه ۵ شهر گراش بلوار حافظ شهرک آزادگان )

 ) مخویه

 آقای اسداله شبانی فرزند
ابوالحسن

۱۰۸2۷/۱2۸۱۴ 2۳

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۴۴۷/۴۰ متر مربع واقع در قطعه ۵ شهر گراش خیابان
  دانشگاه

 آقای سعید اسدی الری
 فرزند محمدحسن

۱۰۸2۷/۱2۸۱۵ 2۴

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۵۷/۴۰ متر مربع واقع درقطعه ۵ شهر گراش خیابان
  بسیج کوچه شماره ۱2

 آقای یعقوب خورشیدی
فرزند مال

۱۰۸2۷/۱2۸۱6 2۵

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 26۴/۳۵ متر مربع واقع درقطعه ۵ شهر گراش خیابان
  بسیج کوچه شماره ۱2

 آقای عبداله خورشیدی
فرزند مال

۱۰۸2۷/۱2۸۱۷ 26

 ششدانگ یک قطعه زمین دیمکار به مساحت ۱۰۵۱۰ متر مربع واقع در قطعه ۵ شهر
 گراش دشت باال

 آقای غالمرضا پورشمسی
 فرزند غالمعباس

۱۰۸2۷/۱2۸۱۹ 2۷

 ششدانگ یک قطعه زمین دیمکار به مساحت ۸۷۷۵ متر مربع واقع در قطعه ۵ شهر
 گراش دشت باال

 آقای غالمرضا پورشمسی
فرزند غالمعباس

۱۰۸2۷/۱2۸2۰ 2۸

 ششدانگ یک قطعه زمین دیمکار به مساحت ۱2۸۹۳ متر مربع واقع در قطعه ۵ شهر
 گراش دشت باال

 آقای غالمرضا پورشمسی
فرزند غالمعباس

۱۰۸2۷/۱2۸2۱ 2۹

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۳/۸۵ متر مربع واقع در قطعه ۵ شهر گراش
 انتهای خیابان بسیج

 آقای حمید کمالی فرزند
 عیسی

۱۰۸2۷/۱2۸2۴ ۳۰

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 2۵۵ متر مربع واقع در قطعه ۵ شهر
 گراش بلوار سپاه کوچه شهید سلمانی

 آقای غالمرضا غفاری فرزند
 محمد علی

۱۰۸2۷/۱2۸2۹ ۳۱

 ششدانگ یک قطعه زمین به انضمام نخلستان به مساحت ۸۵2 متر مربع مفروز و مجزا
شده از پالک ۱۰۸2۷/۱۵2۰ واقع در قطعه ۵ شهر گراش انتهای خیابان درمانگاه

 آقای محمد علی فانی فرزند
 حسنعلی

۱۰۸2۷/۱2۸۳۰ ۳2

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۹۳ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰۸2۷/۱۴۷۰
واقع در قطعه ۵ شهر گراش محله فخر آباد کوچه مسجد حاج فتح اهلل

 آقای محمد رضا رضائی
فرزند محمود

۱۰۸2۷/۱2۸۳۷ ۳۳

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۴۵/۸۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰۸2۷/۱6
واقع در قطعه ۵ شهر گراش خیابان دروازه

 آقای یوسف مطلوب فرزند
 محمد تقی

۱۰۸2۷/۱2۸۳۸ ۳۴

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  متر   2۳2/2۰ مساحت  به  یکبابخانه   ششدانگ 
۱۰۸2۷/۱۴۳۱ واقع در قطعه ۵ شهر گراش خیابان آبیاری بعد از پارک آهو

 آقای مصطفی مقتدری
 فرزند محمد

۱۰۸2۷/۱2۸۳۹ ۳۵

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۰2 متر مربع مفروز و مجزا شده از ۱۰۸2۷/۱۴۳۱ واقع
در قطعه ۵ شهر گراش خیابان آبیاری بعد از پارک آهو

 آقای مسعود کمالی فرزند
غالمعباس

۱۰۸2۷/۱2۸۴۰ ۳6

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۴۵۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰۸2۷/۱۸۱۴
واقع در قطعه ۵ شهر گراش محله بیدله جنب مسجد ابوفاضل

 آقای محمد رضا فروزش
 فرزند خلیل

۱۰۸2۷/۱2۸۵۴ ۳۷

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۴۱/۷۵ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰۸2۷/۱۱۷
 واقع در قطعه ۵ شهر گراش خیابان امام خمینی )ره( کوچه جنب پاساژ صادق

 خانم صغری سعادت فرزند
 میرزا محمد باقر

۱۰۸2۷/۱2۸۵۵ ۳۸

 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمکار به مساحت ۱۵۱6۴/۷۵ متر مربع مفروز و
مجزا شده از پالک ۱۰۸2۷/۱۸۹۱ واقع در قطعه ۵ شهر گراش انتهای خیابان درمانگاه

۱2۸۸6/۱2۸۸6 مرتضی زاهدی فرزند زینل ۳۹

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  ۳۵۱/۵۰متر  مساحت  به  یکبابخانه   ششدانگ 
۱۰۸2۷/۹2۵ واقع در قطعه ۵ شهر گراش بلوار صیاد شیرازی

نواز دیانت فرزند غالمحسین ۱۰۸2۷/۱2۸۹2 ۴۰

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  26۴متر  مساحت  به  زمین  قطعه  یک   ششدانگ 
۱۰۸2۷/۱۹۸۸ واقع در قطعه ۵ شهر گراش بلوار شهداء شهرک شهیدان عظیمی

 فریدون جامه گری فرزند
معصومعلی

۱۰۸2۷/۱2۸۹۳ ۴۱

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  26۴متر  مساحت  به  زمین  قطعه  یک   ششدانگ 
۱۰۸2۷/۱۹۸۸ واقع در قطعه ۵ شهر گراش بلوار شهداء شهرک شهیدان عظیمی

 غالمحسین جامه گری
فرزند معصومعلی

۱۰۸2۷/۱2۸۹۴ ۴2

از پالک به مساحت 2۳۸/2۰متر مربع مفروز و مجزا شده   ششدانگ یک قطعه زمین 
۱۰۸2۷/2۳۱۳ واقع در قطعه ۵ شهر گراش محله باغ شفا خیابان امیرکبیر

 یوسف محسنی فرزند
حسنعلی

۱۰۸2۷/۱2۸۹۵ ۴۳

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  ۱۵۴/6۰متر  مساحت  به  یکبابخانه   ششدانگ 
۱۰۸2۷/2۳2۳ واقع در قطعه ۵ شهر گراش بلوار شهداء کوچه نیلوفر ۱

امیر دلخوش فرزند غالمرضا ۱۰۸2۷/۱2۸۹6 ۴۴

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳6۰متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰۸2۷/۱۹۹۱
واقع در قطعه ۵ شهر گراش بلوار شهداء شهرک شهیدان عظیمی

 معصومعلی جامه گری فرزند
غالم

۱۰۸2۷/۱2۸۹۷ ۴۵

از پالک به مساحت 2۹2/2۰متر مربع مفروز و مجزا شده   ششدانگ یک قطعه زمین 
۱۰۸2۷/۱۹۹۱ واقع در قطعه ۵ شهر گراش بلوار شهداء شهرک شهیدان عظیمی

 علیرضا جامه گری فرزند
معصومعلی

۱۰۸2۷/۱2۸۹۸ ۴6

 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۰۰۰متر مربع واقع در قطعه ۵ شهر گراش
)خیابان آبیاری)سهام مستدعیان ثبت هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ

 اصغر اسدی و رضا
 اسدی الری فرزندان
)حسینعلی)باالمناصفه

۱۰۸2۷/۱2۸۹۹ ۴۷

از پالک به مساحت ۳۰۸/۴۵متر مربع مفروز و مجزا شده   ششدانگ یک قطعه زمین 
۱۰۸2۷/2۷۸۸ واقع در قطعه ۵ شهر گراش خیابان بسیج

 محمدرضا قربانی فرزند
حاجی

۱۰۸2۷/۱2۹۰۱ ۴۸

از پالک به مساحت 2۱۱/۷۵متر مربع مفروز و مجزا شده   ششدانگ یک قطعه زمین 
۱۰۸2۷/2۷۸۸ واقع در قطعه ۵ شهر گراش خیابان بسیج

 محمدرضا قربانی فرزند
حاجی

۱۰۸2۷/۱2۹۰2 ۴۹

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2۵۰متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰۸2۷/2۷۸۸
واقع در قطعه ۵ شهر گراش خیابان بسیج

 محمدرضا قربانی فرزند
حاجی

۱۰۸2۷/۱2۹۰۳ ۵۰

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  2۳۰متر  مساحت  به  زمین  قطعه  یک   ششدانگ 
۱۰۸2۷/2۷۸۸ واقع در قطعه ۵ شهر گراش خیابان بسیج

 محمدرضا قربانی فرزند
حاجی

۱۰۸2۷/۱2۹۰۴ ۵۱

از پالک به مساحت ۴۸۱/6۵متر مربع مفروز و مجزا شده   ششدانگ یک قطعه زمین 
۱۰۸2۷/2۷۸۸ واقع در قطعه ۵ شهر گراش خیابان بسیج

 محمدرضا قربانی فرزند
حاجی

۱۰۸2۷/۱2۹۰۵ ۵2

از پالک به مساحت ۱۹2/2۰متر مربع مفروز و مجزا شده   ششدانگ یک قطعه زمین 
۱۰۸2۷/2۷۸۸ واقع در قطعه ۵ شهر گراش خیابان بسیج

 محمدرضا قربانی فرزند
حاجی

۱۰۸2۷/۱2۹۰6 ۵۳

از پالک به مساحت ۳۵2/۸۵متر مربع مفروز و مجزا شده   ششدانگ یک قطعه زمین 
۱۰۸2۷/2۷۸۸ واقع در قطعه ۵ شهر گراش خیابان بسیج

 محمدرضا قربانی فرزند
حاجی

۱۰۸2۷/۱2۹۰۷ ۵۴

از پالک به مساحت 2۰۴/۵۵متر مربع مفروز و مجزا شده   ششدانگ یک قطعه زمین 
۱۰۸2۷/2۷۸۸ واقع در قطعه ۵ شهر گراش خیابان بسیج

 محمدرضا قربانی فرزند
حاجی

۱۰۸2۷/۱2۹۰۸ ۵۵

از پالک به مساحت 26۱/۵۸متر مربع مفروز و مجزا شده   ششدانگ یک قطعه زمین 
۱۰۸2۷/۱۹۹۱ واقع در قطعه ۵ شهر گراش بلوار شهداء شهرک شهیدان عظیمی

محمود تهمتن فرزند کاوس ۱۰۸2۷/۱2۹۱۰ ۵6

پالک از  شده  مجزا  و  مفروز  مربع  26۴متر  مساحت  به  زمین  قطعه  یک   ششدانگ 
۱۰۸2۷/۱۹۹۱ واقع در قطعه ۵ شهر گراش بلوار شهداء شهرک شهیدان عظیمی

 علیرضا نعمتی پور فرزند
محمد جواد

۱۰۸2۷/۱2۹۱۱ ۵۷

 ششدانگ یکباخانه به مساحت ۳۷۳/۴۰متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۱۰۸2۷/۴۴6
واقع در قطعه ۵ شهر گراش خیابان امام خمینی )ره( کوچه منوچهری

 محمود محمدیان فرزند
فتح اله

۱۰۸2۷/۱2۹۱2 ۵۸

ردیف

بنا براین برابر مواد ۱6 و ۱۷ قانون ثبت و ماده ۸6 آئین نامه هر کس نسبت به ماهیت امالک درخواست ثبت شده مندرج در این 
آگهي واخواهي دارد طبق ماده ۱6 قانون ثبت از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتي تا مدت ۹۰ روز و در مورد آگهی تحدید موضوع ماده 
۱۳قانون تعیین تکلیف  اشخاصی که به حدود وحقوق ارتفاقی معترضند ظرف مدت ۳۰روز از تاریخ انتشار آگهی مطابق ماده ۸6آئین 
نامه قانون ثبت اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گراش تسلیم و رسید اخذ نماید و ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست به مرجع قضایي تقدیم نماید . در غیر این صورت متقاضي ثبت یا نماینده قانوني وي مي 
اداره ثبت بدون توجه به   . اداره ثبت تسلیم نماید  تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 
اعتراض عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه مي دهد و چنانچه بین مستدعي ثبت و دیگري قبل از انتشارنسبت به پالک مندرج 
در این آگهي اقامه دعوي شده و در دادگاه مطرح رسیدگي است کسي که طرف دعوي با مستدعي ثبت است مي تواند طبق ماده ۱۷ 
قانون ثبت گواهي الزم مشعر بر طرح دعوي از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تسلیم و رسید اخذ نماید ضمناَ معترض مکلف است طبق 
از  آنها در مراجع قضایي  اعتراض  یا  بوده  فاقد سابقه  ثبتي که  پروندهاي معترضین  تعیین تکلیف  قانون ثبت  تبصره دو ماده واحده 
بین رفته ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل دادخواست الزم به مرجع قضایي را تقدیم نماید و اال پس از 
پایان مهلت مقرر و نرسیدن اعتراض حق او ساقط خواهد شد. وحقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود که طبق ماده۱۴و۱۵قانون ثبت 
بعمل خواهد آمد ، منظور می گردد ومدت واخواهی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی طبق ماده2۰قانون ثبت پذیرفته خواهد شد./.

 تاریخ انتشاراول : ۹۹/۱۱/۰۱ 
 تاریخ انتشاردوم : ۹۹/۱2/۰2

اقدام کننده : عبدالحسین مشهدی حسینی
هدایت اله رحیمی درازی-  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان گراش                                                                  

م/الف/۱۰۳۵۱            شناسه آگهي ۱۰۷۵۷6۰
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حه
صف

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال ۱3۹۹ واقع در  بخش ۱8 فارس حوزه ثبتی الرستان
برابر مقررات ماده 12قانون ثبت و ماده 59 قانون آيين نامه مذكور اسامی اشخاصی كه نسبت به امالك مجهول المالك واقع در قطعات مختلف حوزه ثبتی الرستان كه 
تاتاريخ   99/9/30 درخواست ثبت نموده اند به ترتيب قطعه و بخش و شماره پالك و نام ونام خانوادگی مالك و نوع و مقدار و محل وقوع ملك جهت اطالع عموم به شرح 

ذيل آگهی ميگردد  

توضیحات نام ونام خانوادگی شماره پالک ف
ردی

قطعه یک بخش ۱8 فارس الرستان
 ششدانگ یکبابخانه قدیمی به مساحت ۱۷۷/2۳ مترمربع مجزا شده از پالک ۹۵6 واقع در قطعه ۱ بخش

۱۸ فارس شهر قدیم کوی قوالها
 آقای فضل اهلل حاجی زاده

الرستانی فرزند اسد
۹۵6/2 ۱

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۴۴۱/۳۵واقع در قطعه ۱ بخش ۱۸ فارس شهر قدیم خانم مریم آزاد فرزندعبداهلل ۱۵۹۰۷ 2

 ششدانگ یک قطعه زمین جای قلعه اژدها پیکر به مساحت ۱6۱۰۵۳/۱6 واقع در قطعه ۱ بخش ۱۸
فارس الر

 دولت جمهوری اسالمی ایران به
 نمایندگی اداره میراث فرهنگی

،گردشگری و صنایع دستی الرستان

۱۵۹۰۹ ۳

قطعه دو بخش ۱8 فارس الرستان
 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 22۹ متر مربع مجزا شده از پالک ۴۳۵۱ واقع در قطعه 2 بخش

  ۱۸ فارس الر شهر قدیم
 اداره اوقاف و امور خیریه

 الرستان بعنوان تولیت بروقف
۴۳۵۱/2۳ ۴

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2۳۱/2۰ متر مربع مجزا شده از پالک ۴۳۵۱ واقع در قطعه 2
  بخش ۱۸ فارس الر شهر قدیم

 اداره اوقاف و امور خیریه
الرستان بعنوان تولیت بروقف

۴۳۵۱/2۴ ۵

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۱2۵ متر مربع مجزا شده از پالک ۴۳۵۱ واقع در قطعه 2 بخش
  ۱۸ فارس الر شهر قدیم

 اداره اوقاف و امور خیریه
الرستان بعنوان تولیت بروقف

۴۳۵۱/2۵ 6

 آقای حمید شکاری فرزند غالمعباس  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۴۴۱۵متر مربع واقع در قطعه 2 بخش ۱۸ فارس الر شهر قدیم
 موازی ۱6 سهم و خلیل شکاری فرزند
 غالمعباس موازی ۱6 سهم و جالل
 شکاری فرزند غالمعباس موازی ۱6

 سهم وجمال شکاری فرزند غالمعباس
 موازی ۱6 سهم و بدریه شکاری فرزند

 غالمعباس  موازی ۸ سهم ورعنا
  جعفرپور فرزند عزیز موازی ۸ سهم
 صغری شکاری فرزند عبداهلل موازی

 ۴۰ سهم کال از ۱2۰سهم

۴۴۳۰ ۷

 ششدانگ یک یکبابخانه به مساحت ۱۱۹/۱۵ متر مربع مجزا شده از پالک ۴۵۱۰ واقع در قطعه 2 بخش
 ۱۸ فارس الر

  خانم خدیجه مقیم پور
فرزندحسین

۴۵۱۰/۴ ۸

 موازی ۹۰ سهم مشاع از جمله ۳۳6 سهم سهام ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۳۴۹/۸۷ متر مربع
مجزا شده از پالک ۴۵26 واقع در قطعه 2 بخش ۱۸ فارس شهرک بوستان

 آقای محمدپیش بین فرزند
حسن

۴۵26/2۰ ۹

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۷۸/۸۳ مترمربع مجزا شده از پالک ۴6۹۸ واقع در قطعه 2 بخش ۱۸
فارس شهر خور

 آقای اسماعیل مصلحی  فرزند
 محمد

۴6۹۸/۷ ۱۰

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۴۱/۴۳ مترمربع مجزا شده از پالک ۴۷۰۹ واقع در قطعه 2 بخش ۱۸
فارس شهر خور

  آقای عبدالکریم عزیزپور
 فرزندغالمعباس

۴۷۰۹/۱۴ ۱۱

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۵۱۴/6۱ مترمربع مجزا شده از پالک ۴۷۰۹ واقع در قطعه 2 بخش ۱۸
فارس شهر خور

  آقای ابراهیم عزیز پور
 فرزندغالمعباس

۴۷۰۹/۱۵ ۱2

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۴۰۸/۸6 مترمربع مجزا شده از پالک ۴۷۰۹ واقع در قطعه 2 بخش ۱۸
فارس شهر خور

 آقای سعید عزیزپور  فرزند
غالمعباس

۴۷۰۹/۱6 ۱۳

واقع در قطعه 2 بخش ۱۸ از پالک ۵۰۳۸  به مساحت 26۰ مترمربع مجزا شده  یکبابخانه   ششدانگ 
فارس شهر خور

۵۰۳۸/2 آقای جواد اکرمی   فرزند عباس ۱۴

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳2۳/۵ مترمربع مجزا شده از پالک ۵۰۳۸واقع در قطعه 2 بخش ۱۸
فارس شهر خور

۵۰۳۸/۳ آقای جواد اکرمی  فرزند عباس ۱۵

 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۰۱۹/۴۴ مترمربع مجزا شده از پالک ۵۱22واقع در قطعه 2 بخش ۱۸
فارس شهر خور

آقای یداهلل قطبا  فرزندمحمد ۵۱22/2 ۱6

 ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده  به مساحت 2۸۳/۵2 مترمربع مجزا شده از پالک ۵۱6۸واقع
در قطعه 2 بخش ۱۸ فارس الر

   آقای عبدالعزیز صفائی
فرزندمحمد

۵۱6۸/۳2 ۱۷

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 266/۸ مترمربع مجزا شده از پالک ۵۳2۳واقع در قطعه 2 بخش
۱۸ فارس خور

آقای کامران عزمی   فرزندمحمد ۵۳2۳/۴ ۱۸

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2۳۵/۵ مترمربع مجزا شده از پالک ۵۳2۳واقع در قطعه 2 بخش
۱۸ فارس خور

 بمان عزمی فرزندمحمدنسبت به سه دانگ
 مشاع و خانم مریم عزمی فرزند محمد
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ

۵۳2۳/۵ ۱۹

 موازی ۳6 سهم از ۳۸ سهم سهام ششدانگ یک قطعه نخلستان غیر محصور به مساحت ۵۰۹۱/6۸ واقع
در قطعه 2 بخش ۱۸ فارس الر

 آقایان ۱-شاکر جاودان فرزند محمد
 موازی ده سهم 2-احمدحیدرنیا

  فرزند عبدالرحمن موازی ۱۳ سهم
 ۳-عبدالغنی قطبا فرزند عبدالرحیم
 موازی 2/۷۵ سهم  ۴- جعفر قطبا
  فرزند عبدالرحیم موازی 2/۷۵ سهم
 ۵-محمدرضا قطبا فرزند عبدالرحیم
 موازی 2/۷۵ سهم 6-ابراهیم قطبا

  فرزند عبدالرحیم موازی 2/۷۵ سهم
 ۷-محمود رزمجو فرزند محمد موازی 2
   سهم  کال از ۳۸  سهم سهام ششدانگ

۵۳۹2 2۰

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 22۷/۱ مترمربع مجزا شده از پالک ۵62۵واقع در قطعه 2 بخش
۱۸ فارس الر

   خانم یاسمین ستوده
فرزندمنصور

۵62۵/2 2۱

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 22۷/۱ مترمربع مجزا شده از پالک ۵62۵واقع در قطعه 2 بخش
۱۸ فارس الر

    آقای محمد تکاپوی
 فرزندعبداهلل

۵62۵/۳ 22

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 6۰6/2۰ مترمربع مجزا شده از پالک ۵6۵2واقع در قطعه 2 بخش
۱۸ فارس الر

     آقای محمدکاظم حق خواه
فرزندرضا

۵6۵2/2۴ 2۳

 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۴۵/۴ مترمربع مجزا شده از پالک ۵6۵2واقع در قطعه 2 بخش
۱۸ فارس الر

    آقای علی اکبر قاسمی
فرزندمحمدعلی

۵6۵2/2۵ 2۴

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2۳/۸ مترمربع مجزا شده از پالک ۵6۵2واقع در قطعه 2 بخش ۱۸ فارس الر ۵6۵2/26 آقای نصراهلل قاسمی فرزندامراله 2۵

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2۳/۸ مترمربع مجزا شده از پالک ۵6۵2واقع در قطعه 2 بخش ۱۸ فارس الر آقای نصراهلل قاسمی فرزندامراله ۵6۵2/2۷ 26

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۴۵/۴ مترمربع مجزا شده از پالک ۵6۵2واقع در قطعه 2 بخش ۱۸ فارس الر آقای فرشید حیدری فرزندفرهاد ۵6۵2/2۸ 2۷

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۹/6 مترمربع مجزا شده از پالک ۵6۵2واقع در قطعه 2 بخش ۱۸ فارس الر     آقای صادق اسمعیلی
فرزندمحمد

۵6۵2/2۹ 2۸

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۷2 مترمربع مجزا شده از پالک ۵6۵2واقع در قطعه 2 بخش ۱۸ فارس الر آقای صادق اسمعیلی    فرزندمحمد ۵6۵2/۳۰ 2۹

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۵۸/۱6 متر مربع واقع در قطعه 2 بخش ۱۸ فارس الر  آقایان مهدی شعبانی زاده فرزند
 عباس نسبت به یکدانگ مشاع و اکبر
 باقرزاده فرزند محمدحسن نسبت به
 دو دانگ مشاع و محمدعلی قاسم
 زاده فرزند قاسم نسبت به دو دانگ
 مشاع و علی اصغر عابدینی فرزند
 حسن نسبت به یکدانگ مشاع

۵۸۳۰ ۳۰

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2۵۳۳/6۳ متر مربع واقع در قطعه 2 بخش ۱۸ فارس الر  آقایان  مهدی شعبانی زاده فرزند
 عباس نسبت به یکدانگ مشاع و
 اکبر باقرزاده فرزند محمدحسن

 نسبت به دو دانگ مشاع و
 محمدعلی قاسم زاده فرزند

 قاسم نسبت به دو دانگ مشاع و
 عبدالرضا عابدینی فرزند حسن

نسبت به یکدانگ مشاع

۵۹۳۹ ۳۱

 ششدانگ یک قطعه زمین جای زراعت به  مساحت 62۸/۳۱ متر مربع واقع در قطعه 2 بخش ۱۸ فارس
الر

    آقای محمدرضا رئوفی نژاد
فرزندرجب

۵۹66 ۳2

 ششدانگ یک قطعه زمین جای زراعت به  مساحت ۸۳2/2۳ متر مربع واقع در قطعه 2 بخش ۱۸ فارس
الر

    آقای محمدرضا رئوفی نژاد
فرزندرجب

6۰۸۷ ۳۳

ششدانگ یک قطعه زمین به  مساحت ۱۹۱2 متر مربع واقع در قطعه 2 بخش ۱۸ فارس الر  آقای محمدامین شیخ االسالمی
فرزندسید مهدی

6۱۵6 ۳۴

 موازی ۸۴۰ سهم مشاع از ۴۷۰۴۰ سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به  مساحت 22۵۴2
متر مربع واقع در قطعه 2 بخش ۱۸ فارس الر

عزت احمدی الری فرزند غالم 6۷۹۸ ۳۵

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده  به  مساحت ۳2/۴ متر مربع واقع در قطعه 2 بخش ۱۸ فارس الر ۱۵۸۹۳ آقای فضل اهلل جمالی فرزندفرج اهلل ۳6

ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی  مساحت 2۳۳6/6۷متر مربع واقع در قطعه 2 بخش ۱۸ فارس خور     خانم فرشته کشتکار
فرزندحسین

۱۵۸۹۵ ۳۷

 ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به  مساحت ۸۴۰۸۴ متر مربع واقع در قطعه 2 بخش ۱۸ فارس الر
صحرای گزدان

    آقای مرتضی مبشری
فرزندگل محمد

۱۵۹۰6 ۳۸

قطعه سه بخش ۱8 فارس الرستان

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور به  مساحت ۵۱۰/۵ متر مربع مجزا شده از پالک ۷۰۵۴ واقع در قطعه
۳ بخش ۱۸ فارس خور

آقای احمد رستگار  فرزندمحمد ۷۰۵۴/۴ ۳۸

قطعه چهار بخش ۱8 فارس الرستان

آقای محمود بذر افشان فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه به مساحت  26۵/۵  متر مربع واقع در قطعه   ۴ بخش ۱۸ فارس الرستان شهراوز ۸۸۷۳/۵ ۳۹

 ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  2۰۵/۹  متر مربع واقع در قطعه   ۴ بخش ۱۸ فارس الرستان
شهراوز

 خانم جیران بخشی زاده
فرزندعبداله

۹۸۳۳/۱۹ ۴۰

 ششدانگ یک   قطعه زمین  به مساحت  ۴۰۰  متر مربع واقع در قطعه  ۴  بخش ۱۸ فارس الرستان
شهراوز

 آقای محمد سعید خادمی پور
فرزند عبداله

۹۸۴۴/2۱۵ ۴۱

 ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت  ۳۵۴  متر مربع واقع در قطعه   ۴ بخش ۱۸ فارس الرستان
شهراوز

 آقای محمد سعید خادمی پور
فرزند عبداله

۹۸۴۴/2۱6 ۴2

ششدانگ یک باب خانه به مساحت۳۷۸ متر مربع واقع در قطعه  ۴  بخش ۱۸ فارس الرستان شهر اوز آقای فرشید حاجیانی فرزند رحمت اله  ۹۸6۱/۱۱۵ ۴۳

ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  2۷۵/۵  متر مربع واقع در قطعه ۴   بخش ۱۸ فارس الرستان شهراوز جمیل  حاجیانی فرزند فرشید  ۹۸6۱/۱۱6 ۴۴

 ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت  6۰۰  متر مربع واقع در قطعه ۴   بخش ۱۸ فارس الرستان
شهراوز

 خانم حلیمه غیاث پورفرزند
 عبدالعزیز

۹۸6۱/۱۱۷ ۴۵

۹۸6۸/۵۱ آقای محمود هنری فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۳۷۰/2 متر مربع واقع در قطعه  ۴  بخش ۱۸ فارس الرستان شهراوز ۴6

ششدانگ یک  باب خانه  به مساحت۴۷۱/۱  متر مربع واقع در قطعه ۴ بخش ۱۸ فارس الرستان شهر اوز  آقای تورج عابد زاده فرزند
محمد یوسف

۹۸۷2/۹۳ ۴۷

 ششدانگ یک قطعه زمین محصور  به مساحت  ۳۳6/۳۳  متر مربع واقع در قطعه  ۴  بخش ۱۸ فارس
الرستان شهراوز

 آقای عبداله صالح فرزند محمد
ابراهیم

۱۰۱۵۷/2۹ ۴۸

 ششدانگ یک   قطعه زمین  به مساحت  ۴۰۱/۵  متر مربع واقع در قطعه  ۴  بخش ۱۸ فارس الرستان
شهراوز

 آقای محمد امین رفیعی فرزند
محمد رفیع

۱۰۱۷2/۱۰۸ ۴۹

 ششدانگ یک  قطعه زمین  به مساحت   ۴6۷/۵ متر مربع واقع در قطعه ۴   بخش ۱۸ فارس الرستان
شهراوز

 آقای محمد امین رفیعی فرزند
محمد رفیع

۱۰۱۷2/۱۰۹ ۵۰

ششدانگ یک  قطعه زمین به مساحت   2۳۱۷/۷2  متر مربع واقع در قطعه   ۴ بخش ۱۸ فارس الرستان شهر اوز شهر داری اوز ۱۰۱۷2/۱۱۷ ۵۱

 ششدانگ یک  قطعه زمین پی کنی شده  به مساحت   ۴۰6 متر مربع واقع در قطعه  ۴  بخش ۱۸
فارس الرستان شهراوز

آقای محمد بومه ء فرزند محمود ۱۰۱۷2/۱۱۸ ۵2

ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت ۷۳22   متر مربع واقع در قطعه  ۴  بخش ۱۸ فارس الرستان شهراوز آقای هاشم ثریا نژاد  فرزند عبداله ۱۰2۳۴/2 ۵۳

 موازی سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۳66/۷  متر مربع واقع در قطعه  ۴  بخش
۱۸ فارس الرستان شهراوز

 اقای ابراهیم خضری فرزند
خانباز

۱۰۸۰۹/۱6 ۵۳

ششدانگ یک قطعه زمین  محصور به مساحت ۴۵۰  متر مربع واقع در قطعه  ۴  بخش ۱۸ فارس الرستان شهراوز ۱۰۸۱۰/6۴ پروین شمسی  فرزند محمد ۵۴

ششدانگ یک قطعه زمین محصور  به مساحت ۴۵۰  متر مربع واقع در قطعه  ۴  بخش ۱۸ فارس الرستان شهراوز طیب شمسی فرزند عبدالغفور ۱۰۸۱۰/6۵ ۵۵

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۴۵۰   متر مربع واقع در قطعه  ۴  بخش ۱۸ فارس الرستان شهراوز طاهره شمسی فرزند محمد ۱۰۸۱۰/66 ۵6

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 2۵۷/۱۷متر مربع واقع در قطعه چهار بخش ۱۸ فارس - شهر اوز وحید وحدانی فرزند عبدالرحیم ۱۰۸۱۰/6۷ ۵۷

 ششدانگ یک  قطعه زمین  به مساحت  ۳۰۰  متر مربع واقع در قطعه ۴   بخش ۱۸ فارس الرستان
شهراوز

 آقای عبدالعزیز شمسی فرزند
غالمعلی

۱۰۸۱۰/6۸ ۵۸

 ششدانگ یک  قطعه زمین  به مساحت  ۴۵۰  متر مربع واقع در قطعه ۴   بخش ۱۸ فارس الرستان
شهراوز

 آقای ماشا اله بذر افشان فرزند
محمد رسول

۱۰۸۱۰/6۹ ۵۹

 ششدانگ یک  قطعه زمین  به مساحت  ۹۹2۴/۷  متر مربع واقع در قطعه ۴   بخش ۱۸ فارس الرستان
شهراوز

 آقای محمد موال مولوی فرزند
محمد امین

۱۴۰۸۸ 6۰

 ششدانگ یک  قطعه زمین زراعتی  به مساحت  ۱6۰۵2۵ متر مربع واقع در قطعه ۴   بخش ۱۸ فارس
الرستان -صحرای حسن لری گل باغ

 خانم باران کریمی فرزند
مستعلی

۱۴۵۹۳ 6۱

 ششدانگ یک  قطعه زمین  به مساحت  ۱۰۱۹/۴۵ متر مربع واقع در قطعه ۴   بخش ۱۸ فارس الرستان
شهراوز

 آقای غالمرضا شمسی فرزند
عبدالعزیز

۱۵۸2۱ 62

ششدانگ یک   باب خانه  به مساحت  ۳۵۴/۰۸  متر مربع واقع در قطعه ۴   بخش ۱۸ فارس الرستان شهراوز آقای ناصر دادگر فرزند محمد نور ۱۵۸۹۹ 6۳

 ششدانگ یک  قطعه زمین  به مساحت  ۱۳2۳۰۰  متر مربع واقع در قطعه ۴   بخش ۱۸ فارس الرستان
شهراوز

 آقای محمد سعید خادمی پور
فرزند عبداله

۱۵۹۰۵ 6۴

قطعه پنج بخش ۱8 فارس الرستان

به مساحت زراعی   از 2۹6۷۳۷ سهم سهام ششدانگ یک   قطعه زمین    موازی ۸۱۹۱2 سهم مشاع 
 2۹6۷۳۷متر مربع واقع در قطعه ۵   بخش ۱۸ فارس الرستان -روستای محلچه

 آقای امان اهلل نعمتی فرزند فتح اله
 موازی۷۷2۷۵ سهم مشاع  و خانم

 سما راستی موازی ۴6۳۷سهم مشاع
 از 2۹6۷۳۷سهم

۱۰۸6۸/۵۵ 6۵

به مساحت زراعی   از ۱2۱۰۴۳ سهم سهام ششدانگ یک   قطعه زمین    موازی ۴۴۷6۱ سهم مشاع 
 ۱2۱۰۴۳  متر مربع واقع در قطعه ۵   بخش ۱۸ فارس الرستان- روستای محلچه

 آقای امان اهلل نعمتی فرزند فتح
 اله موازی ۴2۸6۹سهم مشاع و
 خانم سما راستی  موازی ۱۸۹2

سهم مشاع از۱2۱۰۴۳ سهم

۱۰۸6۸/۵6 66

  موازی 22۳۹ سهم مشاع از ۸۰6۴ سهم سهام ششدانگ یک   قطعه زمین زراعتی  به مساحت
۱26۱۵۸  متر مربع واقع در قطعه ۵   بخش ۱۸ فارس الرستان - روستای محلچه

 آقای امان اهلل نعمتی فرزند فتح
 اله2۱۰۰سهم مشاع و خانم سما راستی
موازی ۱۳۹ سهم مشاع از ۸۰6۴ سهم

۱۰۸6۸/۴۳۸ 6۷

  موازی 22۳۹ سهم مشاع از ۸۰6۴ سهم سهام ششدانگ یک   قطعه زمین زراعتی  به مساحت
۸۴۴6۳۵  متر مربع واقع در قطعه۵   بخش ۱۸ فارس الرستان - روستای محلچه

 آقای امان اهلل نعمتی فرزند فتح
 اله موازی 2۱۰۰ سهم مشاع و

 خانم سما راستی موازی ۱۳۹ سهم
 مشاع از ۸۰6۴ سهم

۱۰۸6۸/۴۳۹ 6۸

 ششدانگ یک   قطعه زمین  به مساحت  ۳۱۹۴/۳۳  متر مربع واقع در قطعه ۵  بخش ۱۸ فارس
الرستان - روستای محلچه

 آقایان احمد اله یاری فرزند عبداله
 و محمد کوهستانی فرزند بابا هر
  کدام نسبت به سه دانگ مشاع

۱۰۸66/۳۰۵۰ 6۹

 ششدانگ یک   قطعه زمین زراعتی  به انضمام یک حلقه چاه آب و کلیه متعلقات و منضمات به
مساحت  ۴۱۰۵۷۵/6۳ متر مربع واقع در قطعه ۵   بخش ۱۸ فارس الرستان - روستای فیشور

 آقایان رضا شریف پور فرزند محمد
 شریف و حسین قلی فریدون فرزند

 محمود و محمد شرفی فرزند عزالدین
 و عدنان شریفی فرزند ابراهیم هر
 کدام نسبت به ۱/۵ دانگ مشاع

۱۰۸66/۳۰۵۱ ۷۰

ادامه در صفحه 5
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بنا براین برابر مواد ۱6 و ۱۷ قانون ثبت و ماده ۸6 آئین نامه هر کس نسبت به ماهیت امالک درخواست ثبت شده 
مندرج در این آگهي واخواهي دارد طبق ماده ۱6 قانون ثبت از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتي تا مدت ۹۰ روز  آگهی 
اداره  به  نامه قانون ثبت اعتراض خود را کتباً  انتشار آگهی مطابق ماده ۸6 آئین  تاریخ  از  نوبتی اصالحی ۳۰ روز 
ثبت اسناد و امالک شهرستان الر  تسلیم و رسید اخذ نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض به مرجع ثبتي 
دادخواست به مرجع قضایي تقدیم نماید  در غیر این صورت متقاضي ثبت یا نماینده قانوني وي مي تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید  اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه مي دهد و چنانچه بین مستدعي ثبت و دیگري قبل از انتشارنسبت به پالک 
مندرج در این آگهي اقامه دعوي شده و در دادگاه مطرح رسیدگي است کسي که طرف دعوي با مستدعي ثبت است 
مي تواند طبق ماده ۱۷ قانون ثبت گواهي الزم مشعر بر طرح دعوي از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تسلیم و رسید اخذ 
نماید ضمناَ معترض مکلف است طبق تبصره دو ماده واحده قانون ثبت تعیین تکلیف پروندهاي معترضین ثبتي که 
فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایي از بین رفته ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
محل دادخواست الزم به مرجع قضایي را تقدیم نماید و اال پس از پایان مهلت مقرر و نرسیدن اعتراض حق او ساقط 
خواهد شد وحقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود که طبق ماده۱۴و۱۵قانون ثبت بعمل خواهد آمدمنظور می گردد 

ومدت واخواهی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی طبق ماده2۰قانون ثبت پذیرفته خواهد شد 
 تاریخ انتشاراول : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱                تاریخ انتشاردوم : ۱۳۹۹/۱2/۰2

شمسعلی اسکندری - رییس ثبت اسناد و امالک الرستان          شناسه آگهی : ۱۰۸۰۸۳۸        م الف : ۱۰۸۳۳

برابر مقررات ماده ۱2 قانون ثبت و ماده ۵۹ اصالحي آئین نامه قانون مزبور اشخاصي که نسبت به امالک 
مجهول المالک واقع دربخش 2۰ فارس جویم از مهرماه لغایت آذرماه و نیز قباًل درخواست ثبت نموده اند 
آگهي آنها منتشر نگردیده با ذکر نام و نام خانوادگي مالک و شماره فرعي و نوع ملک  و محل وقوع آن  

و مساحت ملک جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهي مي گردد.
قطعه دو بخش ۲۰ فارس شرفویه

پالک 2۷۵/۹۷- آقای زینل حسیني فرزند نجف قلي به شماره ملي 2۵۱۰۹6۹62۵ موازي 2۱۳/۷۵۸ 
سهم مشاع از جمله 26۰/۷۵۸ سهم سهام ششدانگ غارسي یک درب باغ گزي و چاه آب مخروبه به 

مساحت 26۰۷۵/۸ متر مربع واقع در قطعه 2 بخش 2۰ فارس شرفویه
قطعه 4 بخش ۲۰ فارس بیدشهر

به  نسبت   6۴۹۹۹۰۸۹۸۳ ملي  شماره  به  محمدحسن  فرزند  عبداللهي  علیمراد  آقای   -۸۸۱/۱ پالک 
ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت ۵۹۴2۰ متر مربع واقع در قطعه ۴ بخش 2۰ فارس بیدشهر  
لذا برابر مقررات ماده ۱6 و ۱۷ قانون ثبت، هر کس نسبت به رقبه باال واخواهي دارد و یا قبل از انتشار  
این آگهي اقامه دعوي نموده و در دادگاه مطرح است مي تواند واخواهي خود را با گواهي مشعر بر طرح 
دعوي ظرف مدت ۹۰ روز از تاریخ اولین  انتشار این آگهي )۹۹/۱۱/۱( به اداره ثبت اسناد  و امالک 
جویم تسلیم و رسید دریافت نماید سپس معترض بایستي دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم 
نماید در غیر این صورت متقاضي ثبت یا نماینده قانوني وي با ارائه گواهي عدم تقدیم دادخواست ظرف 
مدت یک ماه پس از اعتراض با رعایت مقررات، اداره ثبت اسناد و امالک جویم بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتي را ادامه مي دهد.تحدید حدود پالک فوق با رعایت مواد  ۱۴ و ۱۵ قانون ثبت بعداً به عمل 
خواهد آمد. اعتراض مجاورین به حدود و حقوق ارتفاقي طبق ماده 2۰ قانون ثبت پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۱
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۹/۱2/2

قاسم برخورداري  - رئیس ثبت اسناد و امالک جویم               م/الف/۸۹۵۸           شناسه آگهي: ۱۰۵۸۸۰۰

برابر مقررات ماده ۱2 قانون ثبت و ماده ۵۹ آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که امالک آنها 
واقع در قطعه 6 بخش ۱۸ فارس شهرستان خنج در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹ قبول درخواست 
ثبت گردیده به ترتیب با ذکر شماره پالک و قید نام و نام خانوادگی متقاضی ثبت ، نام پدر، نوع، 

مساحت و محل وقوع ملک جهت اطالع عموم بشرح ذیل آگهی می گردد :

برابر مواد ۱6 و ۱۷ قانون ثبت وماده ۸6 آیین نامه ، هر کسی نسبت به امالک در خواست 
اولین  تاریخ  از  ثبت  قانون   ۱6 ماده  دارد طبق  اعتراضی  آگهی  این  ثبت شده مندرج در 
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان  اعالن نوبتی تا مدت ۹۰ روز اعتراض خودرا کتباً به 
انتشار  از  قبل  ودیگري  ثبت  مستدعی  بین  چنانچه  و  نماید  اخذ  رسید  و  تسلیم  خنج 
اقامه دعوي شده ودر دادگاه مطرح است کسی که  به پالک مندرج دراین آگهی  نسبت 
طرف دعوي یا مستدعی ثبت است می تواند طبق ماده ۱۷ قانون ثبت گواهی الزم مشعر 
بر طرح دعوي ازدادگاه اخذ و به اداره ثبت تسلیم و رسید اخذ نماید ضمناً معترض مکلف 
ثبتی  معترضین  هاي  پرونده  تکلیف  تعیین  ثبت  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  است 
دیگر  و همچنین  است  رفته  ازبین  قضائی  مرجع  در  آنها  اعتراض  یا  بوده  فاقد سابقه  که 
اند  تسلیم کرده  ثبت محل  اداره  به  را  اعتراض خود  روز   ۹۰ معترضینی که ظرف مدت 
،ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل ،دادخواست الزم به مرجع 
قضائی تقدیم نمایند در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وي می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
ادامه میدهد  با رعایت مقررات  را  ثبتی  اعتراض عملیات  به  اداره ثبت بدون توجه  نماید 
خواهد  بعمل  ثبت  قانون   ۱۵ و   ۱۴ ماده  طبق  که  حدود  تعیین  درموقع  ارتفاقی  حق  و 
آمد ،منظور می گردد و مدت واخواهی نسبت به حدود ویا حقوق ارتفاقی طبق ماده 2۰ 

قانون ثبت پذیرفته خواهد شد ./.
عبداله جهان پور عمله - رئیس اداره ثبت اسنادوامالک خنج

تاریخ انتشاراول : ۹۹/۱۱/۰۱ 
 تاریخ انتشاردوم : ۹۹/۱2/۰2

م/الف/ ۱۰۰۵۹                 شناسه آگهي: ۱۰۷۰۷۵۹

قطعه ده  بخش ۱8 فارس الرستان

 ششدانگ یک   قطعه زمین زراعی  به مساحت  26۴6۵متر مربع واقع
در قطعه ۱۰  بخش ۱۸ فارس الرستان - روستای زروان

 آقای عبدالرحیم روئین تن
 فرزند محمد امین

6۷۱/۴۵۱ ۷۱

به مساحت  2۳۸۵2/۹۱  متر زراعی  زمین   ششدانگ یک   قطعه 
مربع واقع در قطعه ۱۰  بخش ۱۸ فارس الرستان - روستای کارگاه

 آقای محمد بیگلری
فرزند اسمعیل

۸۹۷ ۷2

آدرس ملک مساحت
(متر مربع)

نوع و میزان ملک  مشخصات مالک
یا مالكین

پالک ملک

ف
دی

ر

 شهرستان خنج -
روستاي گزیوز
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۱۴۵۴۳/۹ ۱

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال ۱3۹۹ 
واقع در  بخش ۱8 فارس حوزه ثبتی الرستان

آگهي نوبتي  سه ماهه سوم سال ۱3۹۹ 
واقع دربخش 2۰ فارس جویم 

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال ۱3۹۹ 
امالک واقع در حوزه ثبتی شهرستان خنج

ادامه از صفحه ۴۴

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۱۰22۰۰۰۰۷6 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي جویم حوزه ثبت ملک جویم 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمرضا محمدنژاد فرزند محمد  به شماره شناسنامه ۴۴۱ و کد ملي 2۵۱۱۰۰۱۳۷۳ صادره از الرستان در ششدانگ یک درب باغ  به مساحت 6۴۱۷۳/۱۰ تحت پالک ۴۵2 
فرعي از 2۳۹ اصلي  واقع در قطعه یک بخش 2۰ فارس مشهور به گلک   محرز گردیده است. ملک فوق طي یک فقره قولنامه به مساحت 2/2 هکتار )دو و دو دهم هکتار( از آقایان سیدخالد و سید امان اله 
و سید ظفراله همگي مظفري  نیاپور فرزندان سیدعبدالباقي و آقاي سیدعبدالمجید مظفري نیاپور فرزند سیدبدیع الزمان مطابق گواهي حصر وراثت ۴۹۱-۹۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه دوم شوراي حل اختالف 
خنج و به استناد وکالتنامه ۴6۹۳-۹۳/۱۰/۱۸ دفتر اسناد رسمي ۸۹ خنج که سهم هر کدام از فروشندگان به میزان ۵۵۰۰ متر مربع بوده و طي یک قولنامه دیگر سیدخالد و سید امان اله و سید ظفراله همگي 
مظفري  نیاپور فرزندان سیدعبدالباقي و آقاي سیدعبدالمجید مظفري نیاپور فرزند سیدبدیع الزمان مطابق گواهي حصر وراثت ۴۹۱-۹۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه دوم شوراي حل اختالف خنج و به استناد وکالتنامه 
۴6۹۳-۹۳/۱۰/۱۸ دفتر اسناد رسمي ۸۹ خنج به میزان ۴/۷ هکتار )چهار و هفت دهم هکتار( از ملک مورد  تقاضا واگذار نموده اند که سهم هر کدام از فروشندگان به میزان ۱۱۷۵۰ متر مربع مي باشد. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است  در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۱6                     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱              قاسم برخورداري  - رئیس ثبت اسناد و امالک جویم                 م/الف/۷۰۴      

غذا های  به  را  جایش  ایرانی  غذای 
فرنگی داد

بیرون  غذای  به  مردم  عالقه  گسترش  با 
خانه، کم کم تعداد رستوران ها و فست فود ها 
و کافی شاپ ها فزونی یافت طوری که غذای 
ملل مختلف توی رستوران های مختلف سرو 
می شد. کافی بود اراده کنی غذای ایتالیایی 
این کشور،  به  بخوری؛ آن وقت بدون سفر 
کافی بود سری به رستوران ایتالیایی ها بزنی 
دلخواه  طعم های  یا  خوشمزه  پاستا های  و 

دیگرت را سفارش بدهی.
تنوع  اتفاقاً  نبود.  بد  اتفاق ها  همه  اینجا  تا 
غذایی و کشف آن همه مزه و فراگیر شدن 
جایی  از  بود.  بی نظیر  کشور  در  غذا  علم 
تأسفبار شد که منو های فرنگی جای غذای 
مظهر  دیگر  که  جایی  از  گرفت.  را  ایرانی 
با  تا  آمد  بلکه  نبود  جدید  طعم  و  تنوع 
غذای اصیل ایرانی مبارزه کند. آمد تا بساط 
آبگوشت های مادربزرگ را جمع کند. آمد تا 
بوی قرمه سبزی از خانه ها بیرون برود و این 
خرد کردن سنت غذایی تا آنجا پیش رفت 
فرنگی ها  از خود  ایرانی ها  از  میز خیلی  که 
رنگی تر شد. وقتی که فرنگ رفته ها به ایران 
برای  می زد  لک  دلشان  و  برمی گشتند 
که  خوردنی  کباب  و  سنتی  سفره خانه های 
ایرانی ها  خود  بود،  ریحان  و  پیاز  کنارش 
دلشان را خوش کردند به غذا های مختلف از 
اقوام و ملل مختلف. وقتی از طریق اینترنت 
به  هم  غذایی  هویت  شدند،  جهانی  غذا ها 
غذایی  صنعت  شد.  کشیده  بزرگ  چالشی 
به سرعت رشد کرد و دانش آموخته های غذا 
بیشتر  مشتری  جذب  و  اعتبار  حفظ  برای 
رو به آموختن غذا های دیگر آوردند. غذا ها 
سلیقه  روی  از  و  دارند  هویت سازی  قدرت 

اغلب  لباس  چند  هر 
مناطق گستره تاریخی 
الرستان شباهت کلی 
ها  تفاوت  ولی  دارند 
این  های  شباهت  و 
گشاد  رخت  و  لباس 
در   . است  جالب  اوز 
یک نظر شباهت کلی 
البته بین هردو وجود 
بالفاصله  ولی   . دارد 
و  االت  زیور  به  توجه 
سکه های دوخته شده 

بر کاله و سنجاق طالیی زیر گلو که کامال با قره باغی 
اوز و شیخپ جلوی متفاوت است آشکار می شود .

بلَه و سر دست مثل رخت گشاد اوز است ولی دامن کامال 
متفاوت است . خصوصا تکه جلویی که به نظر دنباله 

پیراهن است ان را شبیه لباس زنان قشقایی می کند.

آخ نون مئوه جونمی

ترشک با ونن مئوه بخورم َبه چه َخشه
سیب بیاری زودی که، َاَدِر خونه َخرِگ َتِش
مشت اکرب با مشت آهن با مشت اصغر چقد َخِش
ُصب زود ُبدو ُبدو، ُبدو ُبدو َا ِت َبِش

ه  ین ن ین و ُشل ُشلو، باالته َالوِی ُتَ
خربزه با هندونه چقد َخِش خونه ی َب َب 

َاَل َب َمحِض خدا دوباَره َدوِر مه ِبَب 
ب ب وَباجی و عمه وخاله ی مه ِبَب 

َدور مه خیلی َخِش ُارما و َارده ُبخورم 
ِش محض خدا بیخودی ُغّصه ُبخورم  ِنخَ

عیسی محمودی راد

مواد الزم:
از  ترکیبی  هم  ...میتوانید  شده  الک  آرد  ۴لیوان 

2لیوان سفید و2لیوان آرد گندم استفاده کنید..
6قاشق غداخوري سر پر شیر خشک 

2قاشق غداخوري سر خالی خمیر فوری
۴قاشق غداخوري شکر

یک قاشق مرباخوري نمک
همه مواد را با هم مخلوط و۳عدد تخم مرغ متوسط 
به آن اضافه کرده وربع لیوان روغن مایع وآب ولرم 
۱لیوان  حد  در  میگذاریم  خودمون  دست  کنار  هم 
ونیم وباهم مخلوط تا خمیر نرم ولطیفی بدست بیاد.

میزان آب شاید کم و زیاد شود تا جایی آب اضافه کنید 
که خمیر چسپنده نشود وخمیر خشک هم نباشد.

داده  استراحت  گرم  جای  ساعت  یک  را  خمیر  بعد 
بعد از خمیر چانه بگیرید با وردنه به اندازه نیم سانت 
پهن کنید ..سعی کنید به صورت دایره های مساوی 
ونیم  بکشید  پارچه  ها  آن  روی  بزنید..دوباره  وردنه 

ساعت دیگر استراحت بدهید.
بعد روی تاوه مخصوص نان پزی ابتدا با برس چرب 

کنید و گپگ ها روي آن بگذارید .
طرف اول که برشته شد برگردانید ومهیاوه بزنید تا 

طرف پشت ان هم برشته شود .

 چند ضرب المثل الري
۱۱-چش تَه اَبادی کته 

» چشمت به آبادی افتاده است «
از روی طمع در استفاده کردن مال دیگران زیاده روی کردن

***
۱2- چش اَشُبرده َچش شارده 

» چشم برده و چشم آورده «    انتظار کشیده است
***

۱۳- چش ولو اَیک اََکِشدای
» چشم و صورت بهم می کشد«
از امر پیش آمده ناراحت میشود

***
۱۴- َچُشت روِزه بد نِبینه 

» چشمت روز بد نبیند«    دعائی است
***

۱۵- َچشه بَزال ته در آرِده 
» چشم بازار را در آورده ای « 

چیز بسیار بد خریده است
***

۱6- ُچنه نخوده داغ جاش وا کرده 
» مثل نخود داغ جا باز کرده است«

در مورد شخص زرنگی که در همه جا ، جای خود را 
باز می کند و مقصود خود را از پیش میبرد

بررسی  به  می توان  افراد 
مدرنیته  و  سنت  مقوله 
عاشق  که  آن هایی  پرداخت. 
حلیم  و  کباب  و  کله پاچه 
افراد  از  دسته  آن  و  هستند 
که ساالد مکزیکی، پاستا و... 

را ترجیح می دهند.
مکان  تنها  سفره خانه ها 
که  است  ایرانی  سنتی 
بوده  ایرانی  ذائقه  با  مناسب 
و هست. البته نه فقط غذای 
تاریخ  و  فرهنگ  از  نمادی  آنجا  بلکه  اصیل 

نقالی  ماست.  تمدن  و 
از  شاهنامه خوانی  و 
برنامه های  مهم ترین 
اگر  که  بود  سفره خانه 
جایش را به حلقه های 
پی در پی دود قلیان ها 
می توانست  نمی داد، 
گردشگر  جذب  در 

مؤثر باشد.

کیفیت جایش را به 
دیزاین داد

اخیر  سال های  در 
بیش  که  عنصری 
اهمیت  کیفیت  از 
یا  بحث طراحی  یافته 

این فاکتور  آنقدر  امروزه  دیزاین غذاهاست. 
در انتخاب غذا مؤثر بوده که حتی غذا های 
ساده هم از این امر مستثنی نیستند. آنقدر 
ظاهر  فدای  کیفیت  گاهی  که  شده  مهم 
زیبای غذا می شود. یکی از انواع آشپزی که 
امروزه به وفور یافته شده و طرفداران زیادی 
پیدا کرده است، غذا های مینیاتوری یا انواع 
غذا هایی  از  دسته  آن  به  فینگرفودهاست. 
و  نفره سرو می شود  گفته می شود که یک 
می توان با انگشت خورد. مثل انواع رولت ها، 

راگا، چیزکیک ها و...

تنوع غذایی جایش را به گیاه خواری داد
نکته دیگری که این روز ها طرفداران زیادی 
به خود جلب کرده است، مقوله گیاه خواری 
است. عده ای با علم به اینکه منشأ بسیاری 
دریافت  از  ناشی  جسم  بیماری های  از 

پروتئین های حیوانی است، طی یک تصمیم 
آگاهانه و از قبل تعیین شده با انواع غذا های 
کدام  هر  برای  و  کرده  خداحافظی  حیوانی 
از عناصر الزم در آن ها گیاهی را جایگزین 

می کنند.
گیاه خواری هم رتبه و درجاتی دارد. عده ای 
همه  عده ای  نمی خورند.  گوشت  فقط 
تخم مرغ  لبنیات،  محصوالت حیوانی شامل 
و  کرده اند  حذف  خود  برنامه  از  نیز  را  و... 
را خام  نگاهی سختگیرانه تر خود  با  عده ای 

گیاه خوار معرفی می کنند.
این رژیم به ظاهر سخت توانسته طرفدارانش 
جهان  سرتاسر  در  را 
همین  و  کند  پیدا 
گسترش  موجب  امر 
ی  ن ها ا ر ستو ر
شده  گیاه خواری 

است.
کشور های  میان  در 
انگلستان  اروپایی 
رستوران  بیشترین 
به  را  گیاه خواری 
داده  اختصاص  خود 
که  حالی  در  است، 
پر  کشور های  از  یکی 
ِفرآورده های  مصرف 
و  است  گوشتی 
همین، اهمیت صنعت 
غذا در گردشگری را بیشتر آشکار می کند. 
آن هم  نمی شود.  توصیه  ایران  در  رژیم  این 
در  کلیدی  مغذی  مواد  نبودن  دلیل  به 
خوراکی های گیاهی است که کمبود آن در 
رأس  در  و  بیماری ها  موجب  می تواند  بدن 

آن سوء تغذیه شود.

به  را  جایش  سالم  غذای 
فست فود داد

رژیم های  افزایش  مقابل  در 
بی رویه  رشد  غذایی،  سالم 
را  غذایی  هویت  فست فود ها 
است.  انداخته  مخاطره  به 
استفاده بی رویه از فست فود ها 
ساندویچ  واژه  یافتن  اعتبار  و 
و... نشان از تغییر ذائقه مردم 
تغییرات  متأسفانه  و  دارد 

خیل  غذایی  فرهنگ های  و  آداب  ناگهانی 
از بیماری ها از جمله سرطان و  گسترده ای 
کبد های چرب و فشار خون را روانه اجتماع 

کرد.
به  شد  تبدیل  کاذب  قند های  از  استفاده 
سعی  دانشمندان  که  بعد  سال های  خطر 
کنند؛  معرفی  آلزایمر  اسم  به  را  آن  کردند 
این  با  می شود  پیش بینی  که  بیماری ای 
چندان  نه  آینده ای  در  غلط  غذایی  برنامه 
بی رویه  استفاده  بگیرد.  زیادی  قربانی  دور 
آن  رأس  در  و  گازدار  نوشیدنی های  از 
ماءالشعیر ها موجب بروز فشار خون، دیابت 
و کلی اختالل دیگر شده که برای رفع آن 

به عزمی ملی نیاز است.
طب  جدید،  عصر  بیماری های  شیوع  با 
جامعه  اعتماد  حدودی  تا  توانسته  سنتی 
را جلب کند و طرفداران خودش را بازیابد. 
غذایی  دستور  خواهان  زیادی  افراد  امروزه 
جایگزین  را  آن  و  هستند  سنتی  دارویی  و 

دارو های شیمیایی گران قیمت کرده اند.
مخالفند،  سنتی  با طب  هنوز  عده ای  البته 
اما این علم یک رقیب نیست. علمی است با 
تکیه بر دستورات سنتی اسالمی که تأکید 
نه  سالم  دارد.  سالم  نوشیدن  و  خوردن  بر 
به  بلکه  بودن  بهداشتی  و  پاکیزه  به معنای 
نوع  انتخاب  از طریق  معنای حفظ سالمت 
غذا و تغییر آداب غذایی نادرست، دستورات 
آن ها  به  احادیث  و  روایات  در  که  واضحی 
امروز  مدرن  زندگی  میان  و  شده  اشاره 
مهم ترین  از  یکی  است.  فراموشی  حال  در 
اهمیت طبع هاست  دغدغه های طب سنتی 
و در واقع طبع شناسی مهم ترین دغدغه این 

علم ِ رو به گسترش است.
منبع:جوان

لباس محلی پشور ) فیشور (روزی که بساط آبگوشت های مادربزرگ جمع شد(2) گپگ محلی ترد و خوشمزه

حس مادر شدن
آن وقت ها کلی خرت و پرت می ریختم توی 
ساک  پالستیکی قرمز رنگم، چادر گلدار را  سر 
کوچه  توی  های  بچه  با  رفتم  می  و  کردم  می 

بازی کردن!
خیلی خوش می گذشت، اما به خانه که بر می 
»قهر«  با  را  بازی  همه  آن  لذت  مادرم  گشتم 
کردنش از من می گرفت! به بهانه ی اینکه دیر 
داد  می  اجازه  خودش  به  ام  برگشته  خانه  به 

ساعت ها و گاه کل روز را حرفی نزند!
»دعوا«  نمی کرد که! »قهر« می کرد، »قهر« ...

سکوت می کرد و نمی گفت سکوتش جان یک 
دختر بچه را به لبش می رساند! 

تمام مدت سرم پایین بود و زیر چشمی نگاه می 

کردم ببینم کی دوباره لبخند می زند!
کی دوباره مرا در آغوش می کشد تا قول بدهم 

دیگر دیر نکنم!
مادرم چه می دانست من و لیال که فقط با هم 

بازی نمی کردیم!
باید می رفتیم برای بچه هایمان کلی خرید می کردیم!

 ، توپولو  توپولویم  شعر  و  دوختیم  می  لباس 
یادشان می دادیم!

تنشان می کردیم و برایشان قند توی دلمان آب 
می کردیم اینقدر که ملوس می شدند! 

 باید یک مدرسه ی خوب هم برایشان پیدا می 
کردیم!

به درس و مشق شان رسیدگی می کردیم!
و کلی کالس های  متفرقه که قرار بود در آینده 

به دردشان بخورد!
پروش  را  شان  گانه  نه  های  »هوش«  تمام   و 

می دادیم! 
غذای مورد عالقه شان را می پختیم!

خوابشان می کردیم!
بیدارشان می کردیم!

روزی که »مریض« می شدند که دیگر حالمان 
نگفتنی بود! 

اصال آن ساعت ها آدم خودمان نبودیم که! توی 
داشتیم که می  کار  کلی  مان  زندگی ساختگی 
بایست  برای عروسک های مان انجام می دادیم؟

خب تا همه اش را سرانجام می دادیم!
توی سرم می کوبیدم، ای داد بیداد لیال باز هم 

دیر شد! 
اصال یادمان می رفت خودمان هم مادری داریم که 
البالی تمام روزمرگی ها تمام حواسش پیش ماست!

مگر نه اینکه آدم وارد زندگی که می شود زمان 
از دستش در می رود؟

بزرگ ها وسط دوندگی های  مگر همه ی آدم 
زندگی حرف های  مادرشان یادشان می ماند که 

من و لیال یادمان بماند؟
مگر همه ی آدم بزرگ ها  سرگرم زندگی شخصی 
شان که می شوند مادرشان را فراموش نمی کنند؟ 
نمی دانم چرا اینقد من و لیال درگیر بچه ها و 
زندگی می شدیم که چشم های منتظر و نگران 

مادر فراموشمان می شد؟
این  که  بودم  نگرفته  یاد  خودش  از  مگر  اصال  
همه مادر باشم؟ پس چرا همه اش مرا دعوا می 

کرد؟ همه اش قهر؟
من که فکر می کنم  دیر برگشتن و قهر فقط  

بهانه بود! 
من که فکر می کنم او دلش نمی خواست هیچ 

وقت دخترش »مادر« بشود، فقط همین!
فاطمه نعمتی
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روز  یک  از  پس  فرد  که  می آید  پیش  گاهی 
پاهای خود  در  کاری  و سخت  کننده  خسته 
احساس  این  اما  می کند،  سنگینی  احساس 
و  نیست  عادی  خواب  از  شدن  بیدار  هنگام 
سنگینی  این  عامل  می تواند  زیادی  دالیل 
در  سنگینی  احساس  دالیل  از  باشدبرخی 
پاها پس از بیدار شدن از خواب عبارتند از:

گردش خون
ممکن  خون،  گردش  در  اختالل  صورت  در 
سنگینی  احساس  خود  پاهای  در  است 
در  زمین  جاذبه  دلیل  به  خون  زیرا  کنید، 
قابلیت  پا جمع می شود و رگ ها  پایین ساق 

از  روزانه  استفاده  دلیل  به  افراد  از  بسیاری 
کرونا  ویروس  از  پیشگیری  منظور  به  ماسک 
کرده  شکوه  مدت  طوالنی  سردرد  از  بارها   ،
نمی  درستی  به  را  آن  درمان  راه  یا  علت  و 

دانند.

که  افرادی  از  بسیاری  داده  نشان  تحقیقات 
سبزیجات را در رژیم غذایی خود قرار می دهند، 
بیماری های  به  که  دارد  کمتری  احتمال 
مزمن مبتال شوند. پیاز یکی از مهمترین انواع 
سبزیجات است که تاکید زیادی بر خوردن آن 
به صورت خام می شود.پیاز شامل ویتامین های 
متفاوت و مواد معدنی است و از ترکیبات گیاهی 
گیاهی  عنوان  به  پیاز  از  می برد.  بهره  زیادی 
قلبی  بیماری های  برای درمان سردرد،  درمانی 

و زخم دهان استفاده می شود.
این دالیل در رژیم غذایی  به  باید  را  پیاز خام 

قرار داد:
باعث  که  است  فالونوئید ها  حاوی  پیاز 
همچنین  می شود.  بدن  بد  کسترول  کاهش 
رقیق  را  خون  پیاز  در  موجود  تیوسولفینات ها 

-بارداری
پر  دوره  یک  بارداری  که  است  مشهور   
به  و  می شود  محسوب  بدن  برای  استرس 
دلیل دو عامل فشار آوردن وزن زیاد بر روی 
به  تعادل هورمون ها در بدن منجر  پا و عدم 
خواب  از  شدن  بیدار  هنگام  پا  در  سنگینی 

می شود.
عالئم  اگر  می کنند  توصیه  متخصصان 
پارستزی  درد،  تورم،  مانند  پا  در  سنگینی 
یا  و  پاها  در  شدن(  سوزن  سوزن  )احساس 
دارید،  را  برجسته  رگ های  غیرمعمول  ظاهر 

به پزشک مراجعه کنند.

را  عالئم  این  افراد  از  برخی  کرد:  اضافه  وی 
احساس می کنند و برخی دیگر این احساس 
را ندارند؛ زیرا مقدار و عمق تنفس از فردی 

به فرد دیگر متفاوت است.
برای  ماسک  از  استفاده  هنگام  بنابراین، 
تند  آنکه  جای  به  مشکل،  بروز  از  جلوگیری 
داشته  عمیق  تنفس  باید  بکشید،  نفس  تند 
سانتی   ۵ ماسک  اگر  مثال  عنوان  باشید.به 
و  دارد  نگه  خود  زیر  فضای  در  را  هوا  متر 
سانتی   2۵ حدود  اندازه  به  عمقی  کم  نفس 
 ٪  2۰ و  تازه  هوای    ٪  ۸۰ شود،  گرفته  متر 
حاوی  بیشتری  مقدار  به  که  بازدم  هوای 
می شود.اما  تولید  است،  اکسید  دی  کربن 
عمیق  نفس  متر  سانتی   ۱۰۰ فاصله  به  اگر 
بکشید، درصد هوای تازه ۹۵ ٪ و هوای بازدم 

فقط ۵ ٪ است.

کلسیم یکی از مهمترین مواد معدنی برای حفظ 
سالمت استخوان ها است. پیاز یکی از مهمترین 
استخوان  پوکی  از  برای جلوگیری  مواد غذایی 

است.
بهبود پوست و مو

ویتامین های A، C و K موجود در پیاز به شما 
کمک می کند که از شر رنگدانه ها خالص شوید 
و شما را در مقابل اشعه فرابنفش ایمن می کند. 
همچنین پیاز به ساختار و تشکیل کالژن که از 
عوامل مهم داشتن پوست و موی خوب است، 

کمک می کند.
کمک به کنترل قند خون

قند  کنترل  در  شما  به  می تواند  پیاز  خوردن 
عاملی  دیابتی  افراد  برای  که  کند  خون کمک 
ترکیباتی  پیاز  در  می شود.  محسوب  مهمی 
مانند کوئرستین وجود دارد که واکنش های ضد 

دیابتی دارند.
افزایش سالمت گوارش

و  فیبر  از  دیگر سرشار  همانند سبزیجات  پیاز 
مواد پروبیوتیک هستند. پیاز حاوی دو ماده ی 
فروکتولیگوساکارید ها  و  اینولین  پروبیوتیک 
افزایش باکتری های مفید روده  است که باعث 
تقویت  را  گوارشی  عملکرد  و  می شود  شما 

می کند.

باعث  می تواند  زیره  در  موجود  کومینالدهید 
تحریک ترشح اسید معده و بهبود روند هضم 
غذا شود. همچنین این ماده روند جذب غذا 
عملکرد  تقویت  باعث  و  کرده  تسهیل  را 

دستگاه گوارش می شود.
مصرف  می دهد  نشان  پژوهشگران  یافته های 
بهبود  باعث  می تواند  زیره  هفته  دو  تنها 
همین  و  شده  پذیر  تحریک  روده  سندرم 
موثر  وزن  کاهش  روند  در  می تواند  موضوع 
ساز  و  )سوخت  متابولیسم  سطح  زیره  باشد. 
بدن( را باال برده و به افراد برای کاهش وزن 

می کند. کمک 
زدایی  سم  افزایش  باعث  زیره  همچنین 
روند  این  در  کلیه ها  و  کبد  به  کمک  و  بدن 
ترکیبات  نشان داده است  می شود. تحقیقات 

این افراد
 هرگز ترشی نخورند

ترش  از یک طعم  به طور طبیعی  فردی  هر 
به  همیشه  و  آید  می  خوشش  شیرین  یا 
این طعم است. یکی  با  دنبال خوراکی هایی 
قره  از  بعد  ترش  های  طعم  ترین  معروف  از 
قروت، لواشک و آلوچه که همگی از میوه های 
ترش بدست می آیند ترشی سبزیجات است. 
ترشی  خالی  صورت  به  حتی  افراد  از  برخی 
ندارد  ضرر  بالقوه  طور  به  ترشی  خورند.  می 
اما یک گروه خاص باید از خوردن ترشی به 
جد خودداری کند.افرادی که کم خونی دارند 
باید ترشی را از رژیم غذایی خود چه به همراه 
غذا و چه خالی حذف کنند. و نه تنها ترشی 
که هر ماده غذایی که دارای طعم ترش است 
افرادی  برای  و  دارد  منافات  سازی  خون  با 
که دارای کم خونی هستند یک خطر بزرگ 
محسوب می شود.لذا توصیه می شود افرادی 
که دارای کم خونی هستند از مصرف ترشی و 
تمام مواد غذایی ترش پرهیز نمایند. مصرف 
کم  تشدید  به  منجر  زنان  توسط  ترشی  زیاد 
خونی و فقر آهن در آن ها می شود و در ادامه 

باعث افت فشار خواهد بود.

این کارها را انجام دهید
تا هیچگاه چشمانتان 

ضعیف نشود 
پنجگانه  ترین حواس  از کلیدی  یکی  بینایی 
انسان به شمار می رود. حتی شما که در حال 
خواندن این خبر هستید در حال استفاده از 
بینایی می باشید و الزم است به خوبی از آن 

مراقبت کنید.
بهبود و مراقبت از بینایی مانند دیگر اعضای 
بدن روش های به خصوص خود را داشته و 

الزم است تا آنها را به دقت انجام دهید.
برای  الزم  های  ویتامین  و  معدنی  مواد   .۱

چشم را مصرف کنید.
مانند  کاراتنوئید  مواد غذایی حاوی  2. حتما 

هویج را مصرف کنید.
متناسب  را  خود  بدن  و  کرده  ورزش   .۳

نگهدارید.
۴. از ابتال به بیماری های مزمن مانند دیابت 

پیشگیری کنید.
چشم  از  کننده  محافظت  های  عینک  از   .۵

استفاده کنید.
6. از عینک آفتابی استفاده کنید.

این  کنید.  پیروی   2۰-2۰-2۰ قانون  از   .۷
قانون پیشنهاد می کند که به ازای هر بیست 
در  مکانی  به  ثانیه   2۰ رایانه  به  نگاه  دقیقه 
فاصله 2۰ پایی )حدود ۱۰ متر( خیره شوید.

۸. سیگار را ترک کنید.
۹. بیماری های چشم وراثتی بوده و از سابقه 
این بیماری در خانواده خود اطالع پیدا کنید.

۱۰. دست ها و عدسی چشمی خود را تمیز 
نگاه دارید.

ارتجاعی خود را از دست می دهند.
نارسایی مزمن وریدی

رگ ها  ضعف  اثر  بر  وریدی  مزمن  نارسایی 
دلیل  به  که  می شود  ایجاد  پا  دریچه های  و 
برای  خون  گردش  سیستم  توانایی  عدم 
جمع  به  منجر  قلب  به  خون  بازگرداندن 

شدن خون در پاها می شود.
چاقی و اضافه وزن

به  منجر  خود  نوبه  به  وزن  اضافه  و  چاقی 
شده  مفاصل  و  رباط ها  عضالت،  بر  فشار 
شدن  بیدار  هنگام  پاها  سنگینی  باعث  و 

می شود.

دانشکده  محقق  عطیه  شوقی  ولید  دکتر 
استفاده  گوید  می  نیویورک  دانشگاه  پزشکی 
اکسید  دی  مقداری  است  ممکن  ماسک  از 
امر  این  که  دهد  افزایش  را  بدن  در  کربن 

منجر به سردرد می شود.

می کنند و احتمال سکته قلبی و مغزی را کاهش 
چشمگیری می دهد.

جلوگیری از سرطان
نام  به  پزشکی  مجله ای  در   2۰۱۹ سال  در 
و حدود  منتشر شد  مطالعه ای  پاسفیک  آسیا 
مسئوالن  گرفتند.  قرار  نظر  تحت  نفر   ۸۳۳
این مطالعه اعالم کردند خطر ابتال به سرطان 
روده در کسانی که به طور منظم از سبزیجات 
می کنند،  استفاده  سیر  و  پیاز  مانند  آلیوم 
اعالم  دانشمندان  این  است.  کمتر  درصد   ۷۹
پیاز  عدد  یک  روزانه  مصرف  با  که  کردند 
مورد   C ویتامین  از  می توان حدود ۱۴ درصد 

نیاز روزانه را تامین کرد.
سرشار از آنتی اکسیدان

از  بیش  و  است  اکسیدان  آنتی  از  سرشار  پیاز 
2۵ نوع مختلف آنتی اکسیدان فالونوئید دارد. 
سلول  به  که  است  فرآیندی  شدن  اکسیدان 
مانند  بیماری هایی  و  می رسد  آسیب  زنده 
وجود  به  قلبی  بیماری های  و  دیابت  سرطان، 
می آید. موادی که حاوی آنتی اکسیدان هستند، 

می توانند از این بیماری ها جلوگیری کنند.
حفظ سالمت استخوان ها

سازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرد که فقط 
است.  کلسیم  گرم   2۵.۳ حاوی  پیاز  عدد  یک 

از  یکی  زیره  آب  می گویند  محققان 
نوشیدنی هایی معطر با خواص بی شمار است 
که می توان از آن برای الغری استفاده کرد.

یک  است  الزم  نوشیدنی،  این  تهیه  برای 
خیس  آب  در  را  زیره  دانه های  روز  شبانه 
به  سال  هزاران  برای  ترکیب  این  کنید. 
انواع مختلفی  برای  عنوان یک روش درمانی 
می گرفته  قرار  استفاده  مورد  بیماری ها  از 
در  است.  موارد  این  از  یکی  وزن  کاهش  که 
کنار کاهش وزن، آب زیره می تواند روند سم 
ایمنی  سیستم  بخشد،  بهبود  را  بدن  زدایی 
باعث تسهیل هضم غذا شده  تقویت کند،  را 
داشته  همراه  به  را  دلنشین  و  آرام  خوابی  و 

باشد.
نام  به  ترکیبی  است  داده  نشان  تحقیقات 

موجود در زیره مانع از آسیب رسیدن به کبد 
زدایی  سم  روند  در  آزمایشگاهی  موش های 

شده است.
اکسیدان های  آنتی  می گویند  محققان 
ایمنی  سیستم  تقویت  باعث  زیره  در  موجود 
ترکیبات  برخی  همچنین  می شود.  بدن 
موجود در آب زیره باعث یک خواب آرام در 
خود  آرام  خواب  یک  داشتن  می شود.  افراد 
در روند کاهش وزن تاثیر گذار است. داشتن 
داشتن  نگه  باال  برای  بدن  به  مناسب  خواب 
سطح انرژی و مبارزه با خستگی و بی حالی 
کمک می کند و همین موضوع باعث می شود 
بیشتری  جسمانی  فعالیت های  بتواند  فرد 

باشد. داشته 
جوان خبرنگاران  منبع:باشگاه 

دالیل سنگینی پاها هنگام بیدار شدن از خواب

چگونه از سردرد هنگام استفاده از ماسک جلوگیری کنیم؟

زنگ خطر سکته مغزی با این سبزی قطع می شود

چگونه وزن خود را با مصرف آب زیره کاهش دهیم؟

به  فعلی  شرایط  در  کریمی،گفت:  نورالدین  مشرق،  گزارش  به 
دلیل شیوع کووید ۱۹ که اکثر هموطنان مجبور هستند مدت 
معلمین،  دانشجو،  آموز،  دانش  از  اعم  بمانند  منزل  در  طوالنی 
کارمندان و همه مشاغل تمام فعالیت های فیزیکی شان محدود 
شده و این افراد در فقر فعالیت فیزیکی و ورزشی به سر می برند 
شده،  محدود  رفتنشان  بیرون  که  سالمند  افراد  خصوص  به 
اینها مستعد آسیب های بیشتر ازجمله پوکی استخوان و ضعف 
بهتر است  از بی حرکتی است و  ناشی  استخوان ها هستند که 
برای پیشگیری از این آسیب ها تا جایی که مقدور است در منزل 

یا حیاط خانه یکسری فعالیت های فیزیکی انجام دهند
تا  کرد:  توصیه  سالمندان  بخصوص  سنی  گروه  تمامی  به  وی 
حدی که بتوانند داخل آپارتمان یا حیاط خانه راه بروند، باعث 

تقویت عضالت، قلب و دستگاه تنفسی می شود.
امکان  که  فعلی  شرایط  در  است  بهتر  افزود:  کریمی همچنین 
ابتالء به کووید ۱۹ برای همه مردم است ظرفیت های ریوی شان 
را افزایش دهند و عضالت تنفسی و کمک تنفسی شأن را تقویت 
کنند تا اگر خدایی نکرده دچار این بیماری شدند، عوارض ریوی 
این بیماری را  محدودتر و کمتری را تجربه کنند و به راحتی 

پشت سر گذارند.

وضعیت  به  توجهات  و  نگاه ها  همه  روزها  این 
بیماری کووید ۱۹ است، گذشته از عده قلیلی 
گرفته اند،  شوخی  به  را  کرونا  همچنان  که 
اکثریت مردم تالش دارند که به هر شکل ممکن 
از سایه سنگین این ویروس در امان باشند یا در 
صورت ابتال بتوانند عواقب و عوارض جانبی آن 

را به کمترین میزان ممکن برسانند. 
که  برسد  نکته  این  به  کسی  کمتر  شاید 
فیزیوتراپی و حرکات اصالحی در مقابل حمالت 
کمک  با  اما  باشد،  کارساز  ویروس  این  شدید 
برخی حرکات درست و اصولی می توان تسلط 

بیشتری در رفتار کرونا داشت.
به  اشاره  با  فیزیوتراپیست  مغازه ای  آتنا  دکتر 
بهبود  در  اصالحی  حرکات  از  برخی  اثربخشی 
عوارض  از  یکی  کرد:  اظهار  کرونایی،  بیماران 
بیماری کووید ۱۹، سرفه است به طوری که در 
برخی از بیماران سرفه کردن فشار بسیاری را به 
دنبال دارد، اما می توان با حرکات مناسب و در 
واقع سرفه درست، نفس کشیدن را ساده تر کرد.

وی تصریح کرد: عموما برخی از بیماران مبتال 
آرامی  و  سطحی  سرفه های  کرونا،  ویروس  به 
دارند، اما در جریان فیزیوتراپی به افراد آموزش 
داده می شود که سرفه های عمقی داشته باشند 
ریه  تحتانی  لوب های  بیماری  این  در  چراکه 
همین  به  گیرد  می  قرار  ویروس  تاثیر  تحت 

دلیل باید سرفه های عمیق داشت.
باعث  عمیق  سرفه های  اینکه  بیان  با  مغازه ای 
در  استنباط  این  گفت:  می شود،  ریه  شدن  باز 
جامعه وجود دارد که سرفه کردن بیمار خیلی 
بد است، در حالی که سرفه های عمیق به دلیل 
اینکه باز شدن ریه را به دنبال دارد، ترشحات 

انجام  برای تقویت عضالت تنفسی،  این فیزیوتراپیست  پیشنهاد 
تمرین های هوازی مثل ایروبیک، پیاده روی تند و درجا دویدن 
تنفسی  عضالت  تقویت  بر  عالوه  و  بوده  مفید  بسیار  که  است 
باعث بهبود عملکرد قلبی و ریوی می شود و اینگونه تمرین ها در 
مواجهه با بیماری کووید ۱۹ می تواند برای فرد مقاومت بیشتری 

را تولید و عوارض بیماری را کمتر کند.
کریمی ادامه داد: به واسطه شیوع کووید ۱۹ زندگی تغییر کرده 
و گروه های زیادی درگیر تبلت و گوشی های هوشمند هستند که 
در طوالنی مدت به خاطر استفاده زیاد و یک جا نشینی، آسیب 
جدی به ستون فقرات شیوع پیدا کرده و حتی به دلیل بیرون 
نرفتن و بهره نگرفتن از نور خورشید زمینه پوکی استخوان فراهم 

می شود.
وی گفت: حداقل توصیه به مردم این است که اگر قرار است دو 
تا سه ساعت برای مطالعه و کار وقت بگذارند بین فواصل 2۰ تا 
۳۰ دقیقه وضعیتشان را تغییر دهند، بلند شوند و راه بروند یکی 
تا دو ورزش کششی انجام دهند تا فرصتی داده شود به بافت های 

دیسک مهره ای کمر و گردن تا دچار آزردگی نشوند.
ورزش های پیشگیری و اصالح وضعیت می تواند از این مشکالت 
پیشگیری کند و می توانند با مراجعه به فیزیوتراپیست از راه دور 

بیشتر  را  ریه  هوایی  ظرفیت  و  تخلیه  را  ریه 
می کند، بسیار مفید است.

 وی اظهار کرد: سرفه عمیق به این شکل است 
به  و  باید منقبض  تمامی ماهیچه های شکم  که 
یکباره هوا رها شود و در واقع این نوع سرفه برای 

بیماران کرونایی موثر است.
نوع  برای  اینکه  بر  تاکید  با  فیزیوتراپیست  این 
شدید بیماری استفاده از اکسیژن توصیه می شود 
برای  فوقانی  اندام های  از  بیماران  است  بهتر  و 
تنفسی  کمک  عضالت  تا  کنند  استفاده  تنفس 
برای نفس کشیدن مورد استفاده قرار گیرند، اما 
این بیماران نباید به هیچ عنوان خود را خسته 
کنند و تعداد تنفسات باید عمیق و کمتر باشند.

تنفس  کرونایی  بیماران  عموما  کرد:  اظهار  وی 
باید  که  حالی  در  دارند  زیاد  و  سطحی  هایی 
و  بینی  از  دم  باشند،  داشته  عمیق  تنفس های 
بازدم از دهان صورت گیرد و همزمان دست ها از 
باالی سر به سمت پایین حرکت کند به طوری 
سر  باالی  سمت  به  دست ها  دم  جریان  در  که 
ثانیه  چند  برای  حالت  این  در  می کند،  حرکت 
با پایین آوردن دست ها  هوا را نگه  می داریم و 

بازدم از دهان انجام می گیرد.
نفس  جریان  در  اینکه  بر  تاکید  با  مغازه ای 
کشیدن باید هوا برای چند ثانیه داخل ریه نگه 
داشته شود، گفت: این پروسه و نگه داشتن هوا 
داخل ریه باعث می شود که نقاط فیبروته شده 
و نقاط سفید رنگ که داخل سی تی اسکن ریه 

مشخص است، پر از هوا شوند.
که  کرونایی  حاد  بیماران  برای  کرد:  اظهار  وی 
وصل  ونتیالتور  دستگاه  به  و  منتقل   ICU به 
و  اصالح  انجام حرکات  امکان  می شوند، معموال 
فیزیوتراپی وجود ندارد چراکه برخی برای تنفس 
بیدار  بیمار  اگر  اما  دارند،  نیاز  دستگاه  به  صرفا 
مناسبی  نسبتا  عمومی  حال  و  باشد  هوشیار  و 
دنبال  را  تنفسی  پروسه  توان  می  باشد،  داشته 
کرد تا حداقل فرد بتواند راحتتر نفس بکشد و 

کم کم از دستگاه  جدا شود.
 این فیزیوتراپیست اضافه کرد: بیمارانی که در 
می توانند  نیز  هستند  قرنطینه  و  بستری  منزل 
از طریق فیلم های آموزشی که فیزیوتراپیست ها 
استفاده  خود  تنفس  بهبود  برای  می کنند  تهیه 
بیماری  جانبی  عوارض  به  اشاره  با  کنند.وی 
کرونا، بیان کرد: بدن درد یکی از عواقب ویروس 
کنترل  قابل  ُمسکن ها  با  عموما  که  کروناست 
عوارض  است  ممکن  بهبودی  از  پس  اما  است، 

با  خوشبختانه  بگیرند  مشاوره  و  کنند  دریافت  را  خدمات  این 
استفاده از سیستم های مجازی نیازی به مراجعه به مراکز نیست 
مردم  تصویری  و  صوتی  هم  و  مجازی  به صورت  دور  راه  از  و 

می توانند راهنمایی مناسب را دریافت کنند.
وی همچنین پزشکان را به استفاده حداکثری و توسعه خدمات 

»پزشکی از راه دور« توصیه نمود.

که  بیماران  از  یکی  مثال  عنوان  به  یابد،  ادامه 
اخیرا برای فیزیوتراپی مراجعه کرده  بود، اظهار 
کرد که پس از بهبودی از کرونا، همچنان با درد 
در مچ دست ها روبروست که یکی از دالیل این 
دردها این است که کرونا باعث می شود بدن آب 
بسیار زیادی از دست بدهد و به دنبال کاهش 
آب مفاصل، بدن درد ادامه می یابد که در این 

صورت باید مصرف مایعات افزایش یابد.
 مغازه ای با بیان اینکه در کنار مصرف مایعات 
برای بیمارانی که شدت بیماری آنها باال نیست، 
میزان مشخصی ورزش توصیه می شود، افزود: 
و در منزل  دارند  رفتن  راه  امکان  بیمارانی که 
کوتاه  فاصله  در  زدن  قدم  هستند،  قرنطینه 
داشته باشد و در حین راه رفتن نیز تمرین دم و 
بازدم انجام دهند البته این ورزش برای بیمارانی 
اگر  و  نباشند  تراپی  اکسیژن  نیازمند  که  است 
نداشتند می تواند نشسته  رفتن  راه  برای  توانی 

حرکات تنفسی را دنبال کند.
وی با تاکید بر اینکه برای بیماران کرونایی حاد 
چراکه  داد  انجام  را  زیادی  حرکات  نمی توان 
نباید خسته شوند، اظهار کرد: برای بیمارانی که 
تمرینات  می توان  هستند  خوابیده  وضعیت  در 
گام برداری در هوا، پل زدن، غلت زدن، حرکات 
هیپ  و  شانه  حرکت  همراه  به  را  مچ  پمپی 
آموزش داد، تمرینات گام برداری در هوا به این 
صورت است که بیمار کنار تخت را می گیرد و به 
وسیله اندام فوقانی باال تنه را بلند می کند و می 
نشیند، سپس ۵ ثانیه این وضعیت را حفظ می 
کند و مجدد دراز می کشد، همچنین در تمرین 
پل زدن، باسن بیمار باید ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر 
بماند  این حالت  در  و  بلند شده  از روی تخت 
این تمرینات را می توان برای بیماران اینتوبه و 

وصل به ونتیالتور نیز انجام داد.

آسیب ستون فقرات در دوران کرونا

اگر به کرونا مبتال هستید لطفا عمیق سرفه کنید

راه حل جالب کاهش درد آمپول!

روبرو  حاد  درد  با  انسان ها  وقتی 
می شوند، تمایل دارند چشم های شان 
باال  را  گونه هایشان  ببندند،  محکم  را 
بیاورند و دندان هایشان را آشکار کنند.

تغییرات  »این  محققان،  توضیح  طبق 
عضالنی صورت می تواند تعبیر دیگری 
هم داشته باشد: لبخند زدن.«محققان 
به  خود  مطالعه  در  کالیفرنیا  دانشگاه 
آیا  که  پرداختند  موضوع  این  بررسی 

واکنش  فرضیه  مفید هستند.طبق  درد  و  استرس  زمینه  در  این حرکات صورت 
صورت، محققان معتقدند فعال سازی عضالت صورت می تواند تجربیات عاطفی را 
تقویت کرده یا کاهش دهد.به گفته محققان مطالعه اخیر، »تظاهر به لبخند، چه 
آگاهانه و چه ناآگاهانه، ممکن است احساسات را به طرز مثبتی تغییر دهد.«محققان 
در بررسی ضربان قلب 2۳۱ شرکت کننده دریافتند تأثیر حالت صورت در زمان 
تزریق ارتباط قوی ای با کاهش درد ناشی از سوزن زدن دارد. بطوریکه لبخند زدن 

در زمان تزریق میزان درد سوزن را تا ۴۰ درصد کاهش می دهد.
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صف

جدید  تحقیقی  در  آلمانی  محققان 
توانسته اند توانایی راه رفتن در موش های 
احیا  را  نخاع(  جراحت  دلیل  )به  معلول 
این محققان یک پروتئین سیگنال  کنند. 
دهنده ابداع و آن را به مغز حیوان تزریق 
کردند تا سلول های عصبی را تحریک کند 
باز  را  پروتئین  ساخت  دستورالعمل  تا 

تولید کنند و به اشتراک بگذارند.
جراحت های نخاعی معلول کننده هستند. 
آسیب  آسه(  یا  )آکسون  عصبی  فیبرهای 
و  مغز  بین  را  سیگنال ها  نمی توانند  دیده 

اطالعات  اشتراک گذاری  به  موضوع  روزها  این 
واکنش  و  شده  مطرح  فیس بوک  با  واتس اپ 
بسیاری از کاربران جهانی، کوچ از این پیام رسان 
به پیام رسان های دیگر از جمله تلگرام و سیگنال 
است. البته در حالی که واتس اپ پیش از این از 
کاربران خواسته بود تا هشتم فوریه با سیاست 
جدید موافقت کنند، اکنون به دلیل واکنش ها 
و اعتراض کاربران، این مهلت را تا ۱۵ ماه مه 
به تعویق انداخته است.با وجود این، این مساله 
اختیار  در  واتس اپ  توسط  اطالعاتی  چه  که 
از  است  قرار  اینکه  و  می گیرد  قرار  فیس بوک 
این اطالعات چه استفاده ای شود، برای کاربران 
خصوصی  حریم  سیاست  است.  گنگ  کمی 
به روزرسانی شده در نظر داشت به کاربران اطالع 
دهد برخی از کسب وکارها به زودی از سرورهای 
با  پیام هایشان  تا  می کنند  استفاده  فیس بوک 
مصرف کنندگان را در این سرورها ذخیره کنند. 
پیام های  همه  کرده  اعالم  واتس اپ  هرچند 
اعضای  و  دوستان  میان  مبادله شده  شخصی 

خانواده همچنان رمزنگاری شده می مانند.
در این راستا حامد ذاکری- کارشناس فناوری 
اطالعات در پاسخ به این سوال که چه اطالعاتی 
توسط واتس اپ جمع آوری می شود، گفت: برخی 
می کند  جمع آوری  واتس اپ  که  داده هایی  از 
تلفن کاربر،  تلفن کاربر، دفترچه  شامل شماره 
از  استاتوس  پیام  پروفایل،  تصویر  پروفایل،  نام 
آخرین آنالین بودن کاربر و همچنین داده هایی 
از ورود به اپلیکیشن است. با وجود این، واتس اپ 
به چت های خصوصی و فایل های ارسال شده در 

چت کاری ندارد و آنها را جمع آوری نمی کند.
وی ادامه داد: البته واتس اپ این اطالعات را از 
قبل هم جمع آوری می کرد که تنها برای خود 

مؤلفان  از  یکی  فیشر  است.دیتمار  شده 
این پژوهش می گوید: این یک سیاتوکین 
طبیعی  طور  به  یعنی  است  شده  طراحی 
در طبیعت وجود ندارد و باید با مهندسی 

ژنتیک تولید شود.
موش هایی  روی  را  پروتئین  این  محققان 
نخاعی  آسیب  دچار  که  کردند  آزمایش 
از  آنها  عقبی  پاهای  قابلیت های  و  بودند 
تنها یک  از  بود.چند هفته پس  بین رفته 
تزریق، موش ها قابلیت راه رفتن با پاهای 

عقبی خود را یافتند.

و  واکسن  تحقیقات  موسسه  تولیدی  کرونا 
سرم سازی رازی در کمیته اخالق هم صادر 

شده است.
شمسی خاطرنشان کرد: یکی از اعضای کمیته 
به  بالینی  تست  حین  در  پژوهش  در  اخالق 
عنوان عضو کمیته پایش داده ها حضور دارد 
و بر انجام درست روند پژوهش نظارت خواهد 
کرد. هم بر روی واکسن ایرانی برکت و هم بر 

این واکسن نظارت می شود.
از یک  نوترکیب  واکسن  این  داشت:  بیان  وی 
با  آن  تکنولوژی  که  است  نوترکیب  پروتئین 
کشته  )ویروس  قبلی  ایرانی  کرونای  واکسن  

شده ( مجوز اخذ کرده، متفاوت است.
شمسی افزود: کارازمایی بالینی دومین واکسن 
و  سازی  سرم  انستیتو  توسط  کرونا  ایرانی 

طراحی جلیقه خنک کننده 
 برای کادر درمان

کننده ای  خنک  جلیقه های  هلندی  محققان 
طراحی کرده اند که کادر درمان بیمارستان ها 

می توانند از آن استفاده کنند.
رادبود  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  محققان 
کننده ای  خنک  جلیقه  از  الهام  با  هلند  در 
تابستانی  المپیک  در  ورزشکاران  برای  که 
کننده ای  خنک  جلیقه های  شده،  طراحی 
طراحی کرده اند که کادر درمان بیمارستان ها 
که به دلیل شیوع بیماری کووید ۱۹ مجبور 
در  شخصی  حفاظتی  تجهیزات  پوشیدن  به 
طوالنی مدت هستند، می توانند از آن استفاده 
در  استفاده  از  قبل  باید  جلیقه ها  این  کنند. 
جلیقه ها  کارمندان  شوند.  نگهداری  یخچال 
تجهیزات  زیر  و  خود  فرم  لباس  روی  را 
حفاظتی شخصی می پوشند. جلیقه ها از ۳6 
پوسته  یک  در  فاز  تغییر  مواد  شامل  جیب 
شده اند. تشکیل  ترموپالستیک  اورتان  پلی 

محققان این مطالعه اظهار کردند دمای بدن 
که  شیفتی  طی  در  درمان  و  بهداشت  کادر 
سه  مدت  به  شخصی  حفاظتی  تجهیزات  از 
ساعت متوالی استفاده کرده اند، می تواند به 

بیش از ۳6 درجه سانتیگراد برسد.

شناسایی 30 میلیون
 سیم کارت بدون هویت

ساماندهی  با  که  کرد  اعالم  ارتباطات  وزارت 
همراه،  تلفن  سیم کارت های  صاحبان  هویت 
حدود ۳۰ میلیون سیم کارت بدون هویت یا با 

هویت ناقص شناسایی شدند.
ارتباطی،  خدمات  یا  خطوط  از  سوءاستفاده 
موبایل  و  ارتباطات  رایج  مشکالت  از  یکی 
است. سازمان تنظیم مقررات تنظیم مقررات 
این  از  پیشگیری  برای  رادیویی  ارتباطات  و 
سوءاستفاده سیم کارت های بی هویت را در سه 
نخست  است.مرحله  کرده  ساماندهی  مرحله 
با مشارکت اپراتورها کد ملی تمام مشترکان 
دریافت شد. در مرحله دوم از تمامی مشترکان 
با  شد  خواسته  متعدد  سیم کارت های  دارای 
خود،  اپراتورهای  مشترکان  امور  با  مراجعه 
سیم کارت های فعال خودشان را اعالم کنند.

به  مراجعه  با  مشترکان  هم  سوم  مرحله  در 
سامانه استعالم تعداد خطوط مشترکان تلفن 
می توانند   www.mobilecount.cra.ir همراه 
در  نامشان  به  که  سیم کارت هایی  تعداد  از 
ثبت شده  همراه  تلفن  مختلف  اپراتورهای 
است مطلع شوند.با اجرای این طرح و ایجاد 
سامانه استعالم، حدود ۳۰ میلیون سیم کارت 
و  شناسایی  ناقص  هویت  با  یا  هویت  بدون 

ساماندهی شدند.

بیشتر  امر  این  که  کنند  منتقل  ماهیچه 
بدن  پایینی  اعضای  معلولیت  به  اوقات 
فیبرهای  آن  بر  عالوه  می شود.  منجر 

عصبی نیز باز تولید نمی شوند.
سعی  آلمان   RUB دانشگاه  محققان 
با  را  دیده  آسیب  فیبرهای عصبی  کردند 
نامیده   6-hIL که  کنند  درمان  پروتئینی 
نشان  پروتئین  نام  که  همانطور  می شود. 
یک  از  مصنوعی  نسخه  یک  این  می دهد 
تحریک  برای  که  است  طبیعی  پپتید 
دستکاری  عصبی  سلول های  بازتولید 

حاال  می گرفت،  قرار  استفاده  مورد  واتس اپ 
می خواهد این اطالعات را با اپلیکیشن های تحت 
بگذارد.  اشتراک  به  فیس بوک  شرکت  مالکیت 
که   داده  خاطر  اطمینان  فیس بوک  همچنین 
این تغییرات به حریم خصوصی مکالمات صدمه 
واتس اپ  از  تجاری  استفاده  به  تنها  و  نمی زند 

مربوط می شود.
اینکه  بیان  با  اطالعات  فناوری  کارشناس  این 
واتس اپ در سال 2۰۱6 هم اعالم کرده بود که 
می گیرد،  قرار  فیس بوک  اختیار  در  اطالعاتش 
کرده  اختیار  کاربران کسب  از  زمان  آن  افزود: 
بود که به انتخاب خود داده هایشان را به اشتراک 
بگذارند. البته چنین اتفاقی اولین بار نیست که 
رخ داده و شرکت های دیگری مثل گوگل هم 
اطالعات جست وجوی شما در موتور جستجو را 

با یوتیوب برای تبلیغات به اشتراک می گذارند.
توسط  موضوع  این  به  واکنش  درباره  ذاکری 
اینکه  اول  کرد:  بیان  ایران  و  دنیا  در  کاربران 
این تغییرات برای چت های خصوصی هیچ اثری 
و  را ذخیره می کند  پیام ها  نه  واتس اپ  ندارد، 
نه موقعیت مکانی را که به اشتراک گذاشتیم، 
جمع آوری می کند، طبق اعالم شرکت واتس اپ 
این گزینه برای سازمان های تجاری است و به 
از  می کند.  کمک  بازاریابی  اهداف  برای   آنها 
یه  فقط  ایران  در  ما  اینکه  به  توجه  با  طرفی 
مسنجر خارجی داریم که مورد استفاده عظیم 
وجود  ایران  در  آن  به  دسترسی  و  بگیرد  قرار 
داشته باشد، بعید به نظر می رسد که ایرانی ها 

به نرم افزار دیگری کوچ کنند.
پیش از این نیز عنوان شده بود در سیستم های 
استفاده  و  و هوش مصنوعی  ماشین  یادگیری 
ردوبدل شده  اطالعات  از  دیتا،  از  کالن 
وارد  وقتی  که  همانطور  می شود.  الگوبرداری 
شما  به  مرتبطی  تبلیغات  می شوید،  سایتی 
شما،  رفتار  اساس  بر  چون  می شود،  پیشنهاد 
ایجاد  رفتاری  الگوی  و  کدگذاری  را  محتوا 
کرده اند؛ بنابراین اینکه اطالعات پیام رسان در 
اختیار فیس بوک قرار  گیرد، به این معنا نیست 
که کلمه به کلمه چت را بخوانند، بلکه به این 
معناست که رفتار کاربر را تحلیل می کنند و بر 
مبنای آن، یا اتفاقات دنیا را پیش بینی کرده یا 

استفاده اقتصادی و تبلیغاتی می کنند.

های  پژوهش  در  اخالق  کشوری  کمیته  دبیر 
علوم پزشکی وزارت بهداشت گفت: کارآزمایی 
بالینی فاز یک واکسن نوترکیب کرونا متعلق به 
رازی  واکسن و سرم سازی  تحقیقات  موسسه 
علوم  پژوهش  در  اخالق  کشوری  کمیته  در 

پزشکی تایید شد.
گو  و  گفت  در  گوشکی  احسان شمسی  دکتر 
آغاز تست  برای  اقدام  افزود: مهمترین  ایرنا  با 
بالینی دومین واکسن ایرانی برداشته شده و به 
زودی سازمان غذا و دارو مجوز تست بالینی را 

صادر می کند.
وی ادامه داد: پس از صدور اولین مجوز تست 
گروه  شرکت  به  متعلق  کرونا  واکسن  بالینی 
دارویی برکت و شرکت شفا دارو، مجوز انجام 
کارآزمایی بالینی فاز یک برای آزمایش واکسن 

علوم  دانشگاه  با همکاری  رازی  واکسن سازی 
پزشکی ایران انجام می شود.

اول  مرحله  انسانی  تزریق  ایرنا،  گزارش  به 
مطالعات بالینی نخستین واکسن کرونا ساخت 
روز  برکت«  ایران  »ُکوو  نام  با  ایرانی  محققان 
سه شنبه )نهم دی ماه( با حضور وزیر بهداشت، 
و  علمی  معاون  و  پزشکی  آموزش  و  درمان 
فناوری رییس جمهوری، روی داوطلبان انجام 
چهار  مرحله  ماه(  دی   2۷ ( شنبه  روز  و  شد 
این هفته تزریق  این مطالعه آغاز شده و طی 

واکسن بر روی ۷ نفر دیگر انجام می شود.
تعدادی دیگر از مراکز و موسسات تحقیقاتی و 
شرکت های دانش بنیان در تالش برای ساخت 
واکسن ایرانی کرونا هستند که به موفقیت های 

خوبی در این زمینه دست پیدا کرده اند.

توانایی »راه رفتن« به موش های معلول  بازگشت

چت ها و تصاویر ارسال شده در واتس اپ
خوانده می شود؟

نخستین واکسن نوترکیب ایرانی کرونا مجوز کارآزمایی بالینی گرفت

الکساندر الرکومب، یکی از اعضای مرکز تحقیقات تنفسی والیان 
با ابراز نگرانی از افزایش سطح دی اکسید کربن در کره زمین 
اظهار کرد: طی سال های اخیر انسان ها حدود ۳۰۰ جزء از یک 

میلیون واحد دی اکسید کربن را استنشاق کرده اند.
در  قسمت   ۴۰۰ از  بیش  چیزی  فعلی  سطح  افزود:  الرکومب 
بینی  پیش  هوایی  و  آب  تغییرات  سازی  مدل  و  است  میلیون 
می کند که احتماالً در طول عمر ما به دو برابر این مقدار افزایش 
زیست  تأثیرات  مورد  در  زیادی  مطالعات  داد:  ادامه  وی  یابد. 
محیطی و بهداشتی تغییرات آب و هوایی انجام شده است اما 
اثرات استنشاق سطح  هیچ کدام به صورت اختصاصی بر روی 

باالتر دی اکسید کربن متمرکز نبوده است.
محققان  است.  شده  انجام  موش ها  روی  بر  آزمایش ها  این 
طور  به  موش ها  زمین،  کردن  حفر  عادت  دلیل  به  می گویند 
طبیعی قادر به مقاومت در برابر افزایش سطح دی اکسیدکربن 
هستند. این مطالعه نشان داد که قرار گرفتن در معرض حدود 
بر  مستقیمی  تأثیر  اکسیدکربن  دی  میلیون  در  قسمت   ۹۰۰
عملکرد ریه و هیکل موش هایی دارد که در تمام دوران بارداری، 

اوایل زندگی و بزرگسالی در آن محیط زندگی می کردند.
هوای  کیسه های  شامل  ریه  آسیب  گفت:  الرکومب  پروفسور 

آماتوری  نجوم  انجمن  مدیر  عتیقی،  مسعود 
 2۰2۰ سال  نجومی  رخداد های  درباره  ایران، 
اظهار کرد: با وجود شیوع کرونا در سال 2۰۱۹ 
و  داد  رخ  آسمان  پهنه  در  نجومی  رخداد های 
همین طور فعالیت های جانبی در عرصه فضایی 
به انجام رسید. کشفیات نجومی همراه با ظهور 
کننده  کامل  نیز  آسمان  در  غیرمنتظره  اجرام 

این سال میالدی بود.
او افزود: حتی برخی حوادث بر روی زمین، بی 
و  راز ستاره شناسی  و  پر رمز  با دنیای  ارتباط 
این زمینه نبود. هم نشینی  انجام کشفیات در 
ماه با سیارات تنها بخشی از رویداد های نجومی 
سال 2۰2۰ بود. سال 2۰2۰ یک سال کبیسه 
با سال ۱۳۹۹  همزمان  این سال  بیشتر  و  بود 

همراه بود.
اسفند ۹۸، سه  دوشنبه ۱۹  داد:  ادامه  عتیقی 
پنج شنبه  و همچنین  فروردین ۹۹  شنبه ۱۹ 
جذاب  پدیده های  از  یکی   ۹۹ اردیبهشت   ۱۷
قابل مشاهده در آسمان وجود اَبَرماه بود. وقوع 
نیم  نوع  از   2۰2۰ سال  در  گرفتگی  ماه  چهار 
چشم  برای  که  مرئی  غیر  خسوف  یا  و  سایه 
تاریخ های  در  نیست  محسوس  چندان  انسان 
 ،۹۹ خرداد   ۱6 جمعه   ،۹۸ دی   2۰ جمعه 
یکشنبه ۱۵ تیر ۹۹ و دوشنبه ۱۰ آذر ۹۹ نیز از 

سایر رخداد های نجومی این سال بود.
مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران بیان کرد: روز 
جهانی ستاره شناسی 2 می 2۰2۰ برابر با شنبه 
۱۳ اردیبهشت ۹۹، روزی است که در نزدیک به 
نیم قرن گذشته در دنیا تالش می شود تا عموم 
مردم بیشتر با زیبایی های آسمان آشنا شوند و 
انجمن نجوم آماتوری ایران برنامه های مختلفی 
را برای این هفته جهانی طی دو دهه اخیر انجام 

داده است.
شایعه برخورد سیارک به زمین

او تصریح کرد: برخی رخداد های آسمان هستند 
با  متاسفانه  مشاهده،  برای  زیبایی  وجود  با  که 
انتشار اخبار جعلی و بعضا اشتباه درباره آن ها 
در فضای مجازی و در سایه انفعال برخی مراکز 
علمی برای بیان اطالعات صحیح در مورد آنها، 
این  از  یکی  می زند.  دامن  عمومی  اضطراب  به 
نزدیک  از   OR۲ عبور سیارک ۱۹۹۸  پدیده ها 
زمین بود که در روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت 

تغییر یافته است که قسمت مهمی از ریه بوده که به تبادل گاز ها 
کمک می کند، به این معنی که ممکن است تنفس آن ها دشوارتر 
ادامه داد: همچنین تغییراتی در ساختار فیزیکی واقعی  باشد.او 
که  است  معنی  این  به  تغییر  دو  و هر  ایم  ریه ها مشاهده کرده 

ریه ها آنطور که باید کار نمی کنند.
در  زندگی  اوایل  در  که  بالغ  ریه های موش  که  اینجاست  جالب 
نشانه هایی  بودند،  نگرفته  قرار  اکسیدکربن  دی  افزایش  معرض 
از ضعف نشان نمی داد، به گونه ای که محققان معتقدند ریه های 
آن ها قبل از قرار گرفتن در معرض سطوح باالتر دی اکسیدکربن 

به طور کامل تشکیل شده است.
که  نیز  غربی  استرالیای  دانشگاه  محقق  ویرول  کیتلین  دکتر 
این  زیرا  کرد  توصیف  مهم  را  نتایج  است،  تحقیق  این  نویسنده 
را نشان داده است که  واقعیت  این  به  اجمالی  نگاه  اولین  نتایج 
این سطح از دی اکسید کربن در واقع بر سالمت در حال رشد 

ریه ها تأثیر می گذارد.
او افزود: این آزمایش به ما نشان داد که قرار گرفتن در معرض 
اوایل  و  بارداری  دوران  در  انتظار  مورد  اکسیدکربن  دی  میزان 
زندگی به احتمال زیاد منجر به تغییر عملکرد ریه در بزرگسالی 
موش می شود. بنابراین، ممکن است فرصتی برای تمرکز بر این 

۹۹ رخ داد و با وجود آنکه این سیارک از فاصله 
6.۳ دهم میلیون کیلومتری که در ابعاد نجومی 
نزدیک به زمین محسوب می شود، در کنار شیوع 
ویروس کرونا به تشویش افکار عمومی دامن زد.

به گفته این مقام مسئول، انجمن نجوم آماتوری 
رسانی  اطالع  با   ۹۹ فروردین  اوایل  از  ایران 
گسترده، خبر برخورد را تکذیب و سعی در لذت 
برای مردم داشته  وقایع  این  بخش کردن رصد 
رویداد های  جمله  از  شهابی  بارش های  است. 
جذاب این سال )2۰2۰ میالدی( بود که پس از 
بارش ربعی در بامداد شنبه ۱۴ دی ۹۸، بارش 
بارش  اردیبهشت ۹۹،  شلیاقی در چهارشنبه ۳ 
 ۹۹ مرداد   22 چهارشنبه  تاریخ  در  پرساوشی 
بدون   ،۹۹ آذر   2۳ جمعه  در  جوزایی  بارش  و 
مشاهده  قابل  سال 2۰2۰  در  ماه  نور  مزاحمت 

بودند.
او گفت: کشف دنباله دار F۳ ۲۰۲۰ / C و یا نئوایزر 
طی  شکوه  با  بسیار  و  غیرمسلح  چشم  با  که 
چندین مدت در آسمان قابل مشاهده بود در 2۷ 

مارس 2۰2۰ یعنی اوایل نوروز ۹۹ اتفاق افتاد.
 )M۳ ۲۰۲۰ / C( عتیقی بیان کرد: دنباله دار اطلس
در ژوئن 2۰2۰ که با نام اطلس معروف شد نیز 
در این سال کشف شد. وقوع دو خورشید گرفتی 
در سال 2۰2۰ که یکی روز اول تابستان امسال 
همسایه  کشور های  در  حتی  حلقوی  صورت  به 
ایران قابل مشاهد بود در کشور ما تا حدود ۹۹ 
دیگری  و  شد  پوشیده  خورشید  سطح  درصد 
کسوفی کلی و یا همان خورشید گرفتگی کامل 
رصد  قابل  آمریکای جنوبی  در  که  آذر ۹۹   2۴

بود، از جمله رویداد های نجومی بودند.

دوره و کمک به محافظت از رشد ریه و به تبع آن بهبود اوضاع 
سالمتی در مراحل بعدی زندگی باشد.

کامل  درک  برای  زمینه  این  در  بیشتر  تحقیقات  گفت:  ویرول 
است.  بسیار مهم  آینده  ما در  فرزندان  بر  بالقوه سالمتی  تأثیر 
ریه ها اولین ارگان هایی هستند که انتظار می رود تحت تأثیر قرار 
بگیرند و این به ما نشان می دهد که ممکن است اعضای دیگر 
در  بیشتری  تحقیقات  باید  ما  واقع شوند.  تأثیر  تحت  نیز  بدن 
مورد چگونگی تأثیر آن بر سیستم تنفسی و همچنین نحوه رشد 

استخوان ها و کلیه ها و عملکرد مغز انجام دهیم.

روز  بامداد  در  بهرام  سرخ  سیاره  افزود:  او 
تا  به مقابله رسید که  چهارشنبه، 2۳ مهر ۹۹ 
زمین  به  کیفیت  این  با  میلیادی   ۱۴۱۴ سال 
نزدیک نخواهد شد. پس از مقابله سال 2۰۰۳ 
میالدی این سیاره در سال 2۰2۰ درخشان ترین 
از ستاره  با قدر 2.6  را داشت و حتی  وضعیت 
»تیشتر« یا شباهنگ و همچنین سیاره برجیس 
درخشان تر بود. بر این اساس سال 2۰2۰ سال 

پررونقی برای ماموریت های مریخی شد.
مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران  تصریح کرد: 
مشترک  کار  که  اگزومارس  ماموریت  جز  به 
فدرال  فضایی  سازمان  و  اروپا  فضایی  آژانس 
به  که  بود  بهرام  سیاره  بر  فرود  برای  روسیه 
خاطر شروع کرونا انجام نشد و به سال 2۰22 
یا  و   Perseverance ماموریت  شد.  منتقل 
بالگرد  اولین  همراه  به  ناسا  توسط  استقامت 
شنبه، ۳۰ جوالی 2۰2۰  پنج  روز  در  مریخی 
که چهارشنبه،  انجام شد   ۹۹ مرداد   ۹ با  برابر 
۳۰ بهمن ۹۹ به سیاره سرخ می رسد. همچنین 
عازم   »  HX1  « ماموریت  با  امسال  چینی ها 
بیکار  نیز  اماراتی ها  و حتی  بهرام شدند  سیاره 
شده  گفته  که  خانم  یک  طراحی  با  و  نبوده 
ایرانی االصل است، ماموریتی به سیاره سرخ با 
بامداد  در  و  کرده  ریزی  برنامه  »امید«  عنوان 
دوشنبه، ۳۰ تیر ۹۹ مرکز تانگاشیما ژاپن و با 
یک موشک ژاپنی عازم سیاره مریخ شد.عتیقی 
افزود: ورود چینی ها با چانگ ۵ در ۱۱ آذر ۹۹ 
ایجاد  را  از ۴۴ سال فرصتی  ماه، پس  بر روی 
کرد تا نمونه هایی از سطح این همسایه زمین در 
سال 2۰2۰ به زمین بازگردانده شود. ماموریتی 

که با وجود آوردن ۱.۷ کیلوگرم سنگ و خاک 
ماه به زمین، هنوز بخش سوم آن ادامه دارد و 
قرار است به نقاط الگرانژی در سیستم زمین و 
خورشید سری بزند. این نقاط دارای ثبات و یا 
پایداری به مراتب بهتر گرانشی در فضا هستند.

کشف 3 سیاه چاله خبر هیجان انگیز سال 2۰2۰
هیجان  خبر  چاله  سیاه   ۳ کشف  داد:  ادامه  او 
آوریل   2۰ در  که  بود   2۰2۰ سال  دیگر  انگیز 
برابر با دوشنبه اول اردیبهشت ۹۹ منتشر شد 
اطراف یک  و دو سیاهچاله کوچک در دیسک 

اَبَرسیاه چاله بزرگ و پر جرم افتادند.
آماتوری گفت: کشف سیاه  نجوم  انجمن  مدیر 
چاله ای در 6 می 2۰2۰ برابر با چهارشنبه ۱۷ 
تلسکوپ  فلکی  صورت  در   ۱۳۹۹ اردیبهشت 
که در نیمکره جنوبی آسمان قرار دارد و بسیار 
نزدیک به زمین واقع شده و فاصله آن با ما هزار 
سال نوری است، یکی از خبر های هیجان انگیز 
سال 2۰2۰ میالدی بود. اما خبر فروپاشی آنتن 
۳۰۵ متری رصد خانه آرسبیو که در کشفیات 
نجومی طی ۵۷ سال گذشته بسیار نقش مهمی 
داشته است، خبر ناراحت کننده ای بود که سه 
شنبه ۱۱ آذر ۹۹ برابر با اول دسامبر 2۰2۰ به 

دنیا مخابره شد.
روز  اولین  در  کیوان  و  برجیس  تاریخی  همنشینی 

زمستان
با وجود همه این رویداد ها که در سال 2۰2۰ 
و  تاریخی  همنشینی  داد،  رخ  آسمان  پهنه  در 
یعنی  خورشیدی  سامانه  غول  سیارات  جذاب 
برجیس و کیوان در شامگاه اولین روز زمستان 
جلوه  و  اهمیت  از   )2۰2۰ دسامبر   2۱(  ۹۹
زیبایی برخوردار بود که فرصتی فراهم کرد که 
پس از ۳۹۷ سال، رصد گران و عکاسان نجومی 
مورد  سیارات  نزدیک  بسیار  همنشینی  بتوانند 
اشاره را امسال با تلسکوپ مشاهده و عکس های 
زیبایی از آن ثبت کنند این اجرام با وجود صد ها 
میلیون کیلومتر فاصله در فضا، فقط به اندازه 6 
یکدیگر  با  زمینی  ناظران  دید  از  کمان  دقیقه 
دو  این  که  نحوی  به  داشتند،  زاویه ای  جدایی 
سیاره غول پیکر، بصورت یک جرم ستاره مانند 
تا ۵۹  رویدادی که  در آسمان دیده می شدند، 

سال دیگر با این کیفیت تکرار نخواهد شد.

تحقیقات نگران کننده در مورد افزایش سطح دی اکسید کربن

سال ۲۰۲۰ بر آسمان چه گذشت؟
از شایعه برخورد سیارکی غول پیكر با زمین تا همنشینی زیبای سیارات بزرگ

اپلیکیشن قدرتمند برای مدیریت مصرف باتری

به تازگی یک اپلیکیشن اندرویدی برای کنترل میزان 
مصرف باتری گوشی عرضه شده که امکانات متنوعی را 
در دسترس کاربران قرار می دهد.امکانات خود سیستم 
عامل اندروید برای بررسی میزان مصرف باتری گوشی 
محدود به بخش تنظیمات و سپس گزینه باتری است. 
امکانات   AccuBattery اپلیکیشن  شرایط،  این  در 

قابل توجهی را در دسترس کاربران قرار می دهد. با استفاده از این برنامه می توان وضعیت 
سالمت باتری را کنترل کرد و به داده هایی همچون ظرفیت واقعی باتری، میزان شارژ، دما 
تا در  باتری تنظیم کرد  و ولتاژ آن دست یافت.همچنین می توان زنگ هشداری را برای 
صورت کاهش میزان شارژ و رسیدن آن به یک سطح خاص به کاربر در مورد آغاز شارژ 
اپلیکیشن های  توسط  باتری  شارژ  مصرف  میزان  اپلیکیشن  شود.این  داده  هشدار  مجدد 
مختلف را نیز نمایش می دهد. همچنین تعداد موارد خارج شدن گوشی از حالت خواب و 
تأثیر آن بر میزان مصرف باتری نیز به این شیوه نمایش داده می شود. نمایش مدت زمان 
باقی مانده برای شارژ کامل باتری و سرعت خالی شدن باتری شارژ شده از جمله دیگر 
امکانات این اپلیکیشن است.نسخه پولی این برنامه که ۴ دالر قیمت دارد، دارای امکاناتی 

مانند دسترسی به تاریخچه استفاده از باتری، حالت تاریک و غیره است.



( امام صادق )ع( فرمودند:
ِستٌَّه اَل َتکُوُن ِفی الُمؤِمن الُعشُر َو النََّکُد َو اللََّجاَجه َو 

الَکِذُب َو الَحَسُد َو الَبغُی؛
شش چیز در مورد مومن وجود ندارد : دشواری)بدخویی( و 

کم خیری و لجاجت و سرسختی و دروغگویی و حسد ورزیدن 
و ستم کردن.

استو  انشنوا  لطیف  اهی  صدا دینشن  از  باریتعالی  از  غیر  ای  شنونده  ره 

ره  و  شنود  نمی  نیز  را  دور  اهی  آواز  و  سازد  می  انشنوا  و  کر  را  او  شدید  اهی  صدا

وند از دیدن رنگهای پنهان و اجسام لطیف انبینا است. دننیبه ای جز خدا
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های  بانک  هماهنگی  شورای  جلسه 
جلیل  ریاست  به  الرستان  شهرستان 
فرماندار  و  استاندار  معاون  حسنی 
تمامی  حضور  با  و  الرستان  ویژه 
روسای  از  و جمعی  ها  بانک  روسای 
ادارات شهرستان در محل فرمانداری 

برگزار شد.
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
استانداری  معاونت  عمومی  روابط  از 
این  در  الرستان،  ویژه  فرمانداری  و 
با  سخنانی  در  حسنی  جلیل  جلسه 
اقتصادی  وضعیت  بانکها  اینکه  بیان 
قرار  توجه  مورد  را  تولیدکنندگان 
دهند؛ خاطرنشان کرد: بانکها در این 
نقشی مهم و حساس  شرایط دشوار، 
در تولید و اشتغال به ویژه در شرایط 
دارند.وی  ای  کننده  تعیین  کنونی 
عمل  سرعت  با  باید  ها  بانک  گفت: 
روند  و  اشتغال  پذیرش طرح های  در 
واحدهای  به  تسهیالت  پرداخت 
زمینه  شهرستان،  صنعتی  و  تولیدی 
فراهم  را  اشتغال  و  اقتصادی  توسعه 
بوروکراسی  کاهش  بر  کنند.حسنی، 
کرد  تاکید  بانک ها  توسط  اداری 
بانک ها  مصوب  تسهیالت  گفت:  و 
برای حوزه های مختلف اشتغال زایی 
صنعت،  خانگی،  مشاغل  همچون 
خدمات  و  معدن   ، کشاورزی  تولید، 
الرستان،   ویژه  است.فرماندار  غیره  و 
گفت: توسعه اقتصادی باید در اولویت 
قرار  شهرستان  اجرایی  های  دستگاه 
پیدا  رونق  اشتغال  و  تولید  تا  گیرد 
 کند و در حقیقت بانک ها عامل اصلی 

رونق تولید هستند.

ادامه از صفحه اول

نگاه سلسله مراتبی به روستاها در منطقه الرستان بزرگ به 
نگاه شبكه دوسویه همكار تغییر یافته است

متاسفانه در مبحث شهرسازی و برنامه ریزی منطقه 
ای کارهای کمی در حوزه الرستان صورت گرفته 
های  پژوهش  اساس  بر  روستاشهر  بحث  در  است. 
میدانی که در گذشته صورت داده ام و با استناد به 
یافته های خود اصوال روابط بین شهرها و روستاها 
از نگاه برنامه ریزی امروز بگونه ای است که شهرها 
امکانات و کاالهائی هستند که مردم روستا  دارای 
به آن نیازمند هستند. اما نگاه اصلی به روستاها نگاه 
خودکفائی است. در منطقه الر مشاهده می کنیم 
که نگاه سلسله مراتبی تغییر پیدا کرده است و االن 
و  دارد  وجود  شهر  و  روستا  بین  متقابل  وابستگی 
نگاه شبکه ای ایجاد شده است. در نگاه شبکه ای 
یعنی  هستیم  افزائی  هم  و  همکاری  یک  نیازمند 
مطرح  جمعیت  بدلیل  مراتبی  سلسله  نگاه  دیگر 
منطقه الرستان  در  روستاشهری  روابط  در  نیست. 
مرکز  برای  نیازها  برخی  تامین  است  ممکن  حتی 
اتفاق  این  اتفاقا  بگیرد.  صورت  روستاها  طریق  از 
در الر بسیار نمود پیدا کرده است و بسیاری افراد 
اطراف  روستاهای  و  شهرها  از  را  خود  احتیاجات 

بدلیل ارزان بودن تهیه می کنند.
شبکه  یک  ایجاد  از  خوبی   نشانه  تعامالت  این 
تعاملی است. این نگاه در بحث برنامه ریزی شهری 
به شبکه دو سویه همکار معروف شده  منطقه ای 
از  یکی  است.  جهانی  اتفاق  یک  تعامل  این  است. 
رخ  حال  در  اروپا  و  جهانی  سطح  در  که  اتفاقاتی 
دادن است این است که چند شهر که در کنار هم 
قرار دارند با تعامل و همکاری با یکدیگر یک منطقه 
قدرتمند و تاثیرگذار را بوجود می آورند. در منطقه 
با  توان  اوز، گراش و حتی روستاها می  الر، خنج،  
تعامل با یکدیگر بدلیل وابستگی همه این شهرها به 

هم موجب تقویت منطقه شد.
اکنون با توجه به نفوذی که روستائیان ما در حوزه 
و  کرد  تعامل  آنها  با  توان  می  دارند  فارس  خلیج 
روستاهای  نیازمند  الر  شهر  گفت  توان  می  حتی 
یکدیگر  شهری  های  ظرفیت  ما  اینکه  است.  خود 
را به اشتراک بگذاریم و با تعامل با یکدیگر به ارتقا 
با  توانیم  ما می  است.  بسیار خوبی  کار  کنیم  فکر 
تشریک  یک  با  و....  اوز  و  خنج  و  گراش  با  تعامل 
قوی عمل  منطقه  در حد یک  و همکاری  مساعی 
الر  اطراف  شهرهای  و  ها  بخش  از  کدام  کنیم.هر 
دارای مزیت هایی هستند که باید از این مزیت ها 

در جهت ارتقا شهرستان استفاده نمود.

قبل از مطرح شدن »بندرخشک«، الرستان این نقش را ایفا 
می کرده است

پسکرانه  و  بنادر  بین  ارتباط  در  الر  اهمیت  دلیل 
اهمیت  و  کاروانسراها  وجود  بدلیل  گذشته  در  ها 

معاون استاندار فارس، با تاکید بر اینکه 
و  مردم  همه  سرمایه  بانک ها،  مطالبات 
بانک های  مدیران  از  است،  المال  بیت 
شهرستان خواست در وصول معوقات و 
با  که  درشت  دانه  بدهکاران  شناسایی 
دریافت  را  مردم  سرمایه  استفاده،  سوء 
طرق  به  بدهی  پرداخت  از  و  نموده 
مختلف سرباز می زنند را در دستور کار 
خود قرار دهند، نه صرفا تولیدکنندگانی 

که در امر تولید و اشتغال فعالند.
کنونی هیچ  در شرایط  یادآور شد:  وی 
بدهی  دلیل  به  فعالی  تولیدی  واحد 
تعطیل  نباید  بیمه ای  مالیاتی،  بانکی، 
تولید  ما در کارگروه رفع موانع  و  شود 
به  کمک  برای  راهکارهایی  دنبال  به 

واحدهای صنعتی مشکل دار هستیم.
تولید  عرصه  در  بیشتر  همت  حسنی، 
را  کارآفرینی  نهایتا  و  سرمایه گذاری  و 
جامعه  جاری  مشکالت  حل  راه  تنها 
عنوان کرد و گفت: بسترسازی این کار 
توسط ادارات دولتی انجام می شود، اما 

لجستیکی این شهر بوده است و در خاطرات و سفرنامه 
های بازرگانان مشهور این موضوع بیان شده است. الر 
بندرخشک مطرح  بنام  تاریخ چیزی  اینکه در  از  قبل 
شود این نقش را ایفا میکرده است. بندرخشک از دید 
تخصصی، نقش یک نقطه مفصلی را دارد که گونه های 
مختلف حمل و نقل را به یکدیگر متصل می کند.مثال 
اینکه یک کانتینر بار در بندر دریایی تخلیه می شود 
و از طریق ماشین به بندر خشک انتقال پیدا می کند.

در  اقتصادی  ویژه  منطقه  استقرار  ویژگی  دارای  بندرخشک، 
درون خود است که  این اتفاق در ایران برعكس شده است

با توجه به مکان های مجهزی که در  بارهای ارسالی 
اینکه  یا  شود  می  نگهداری  یا  داد  قرار  خشک  بندر 
گردد.   می  ارسال  ها  پسکرانه  به  مختلف  طرق  از 
بندرخشک بدلیل نزدیکی به ترانزیت  اصلی از لحاظ 
سخت افزاری و نرم افزاری  به بنادر دریائی کمک می 
کند تا ورود و خروج کاالها با تراکم کمتر و دسترسی 
بهتری صورت گیرد. بهترین شهر یک شهر در نزدیکی 
در  بندرخشک  حاضر  حال  در  است.  اصلی  بندر  به 
سیرجان ایجاد شده است اما بنظر بنده بدلیل نزدیک 
لجستیکی  لحاظ  از  این شهر  بندرعباس  به  الر  بودن 
فاصله  کند.  عمل  را  بندرخشک  نقش  تواند  می  بهتر 
الر تا بزرگترین بندرگاه کشور یعنی بندر شهید رجائی 
بسیار کم است پس می توان گفت بهترین نقطه برای 
ایجاد احداث بندرخشک می باشد. این مورد یک بحث 
استقرار  ویژگی  دارای  بندرخشک  یک  است.  علمی 
منطقه ویژه اقتصادی در درون خود است البته برعکس 
این مورد بصورت حتمی نیست. متاسفانه این اتفاق در 

ایران بصورت برعکس در حال رخ دادن است.

نگاه منطقه ویژه اقتصادی الرستان، باید اساسا صادرات محور 
با رویكرد صنایع فرآوری شده باشد

در مورد منطقه ویژه اقتصادی نیز باید گفت که نگاه 
است  محور  صادرات  نگاه  یک  اقتصادی  ویژه  منطقه 
منطقه  و  رجائی  بندرشهید  به  نزدیکی  بدلیل  الر  که 
بخوبی  تواند  می  هرمزگان  آلومینیوم  اقتصادی  ویژه 
و  جزایر  به  الر  طرفی  از  نماید.  عملی  را  ویژگی  این 
نیز نزدیک است و می  بنادر قشم و عسلویه و کیش 
تواند نقش پر رنگی را در بحث منطقه ویژه اقتصادی 

باید کریدور الرستان به المرد، بندرعباس و بندرلنگه را تقویت 
نمائیم

ما باید حسرت بخوریم چرا که دارای این همه ظرفیت 
و فرصت هستیم اما نتوانستیم از این فرصت ها بهره 
بریم و در واقع فرصت سوزی کرده ایم. کشور چین طی 
حدود ۱۰ سال هزاران هزار کیلومتر شبکه بزرگراهی را 
در خود ایجاد کرده است. حتی بدنبال احیای  شبکه 
این جاده  از  را  ایران  متاسفانه  ابریشم است که  جاده 

بدالیلی حذف کرده اند.
چین بجای شعار به تقویت راه خود پرداخته است. ما تا 
زمانی که زیرساخت ها و راههای خود را نتوانیم تقویت 
کریدور  اول  باید  ما  کنیم.  پیشرفت  نمیتوانیم  نمائیم 
تقویت  را  بندرلنگه  و  بندرعباس  المرد،  به  الرستان 
نمائیم. این اتفاق موجب ایجاد یک ساختار شعاعی به 
منطقه می شود که مناطق آزاد را از طریق بنادر به الر 

متصل می نماید.

الرستان- بزرگراه  جهت  تعاونی  یک  نباشیم؛    دولت  منتظر 
بندرعباس تاسیس نماییم

خصوصی  بخش  دوش  بر  آن  اصلی  بار 
است.فرماندار ویژه الرستان، با تاکید بر 
این که با توجه به محدودیت بودجه های 
شهرستان  اجرایی  دستگاه های  دولتی، 
خصوصی  بخش  فعالیت  زمینه ساز  باید 
اجرایی  تمام دستگاه های  افزود:  باشند، 
شهرستان این آمادگی را دارند که بحث 
اشتغال و افزایش تولید را سرلوحه تمام 
برای  اساسا  و  دهند  قرار  خود  کارهای 
دستگاه های دولتی هیچ رسالتی به جز 
بخش های  در  سرمایه گذاری  از  حمایت 

مختلف قایل نیستیم.
برنامه  معاون  طاهری  احسان  ادامه،  در 
ریزی و توسعه فرمانداری ویژه الرستان 
و عبدالمهدی قاسمی معاون اداره کل و 
اجتماعی  رفاه  کارو  تعاون،  اداره  رییس 

الرستان نیز مطالبی را عنوان کردند.
شهرستان  های  بانک  روسای  پایان  در 
ارائه  خصوص  در  را  خود  آمادگی  نیز 
تسهیالت بانکی به تمامی تولیدکنندگان 

و سرمایه گذاران اعالم کردند.

عمل نماید. ما نباید به سمت صنایع آلوده کننده برویم 
بلکه تالشمان باید این باشد تا به سمت صنایع پاک و 
فرآوری شده برویم که بندرخشک می تواند این اتفاق 

را برایمان رقم بزند.
معطلی  عدم  و  کاال  ترخیص  بحث  بندرخشک،  در 
تاجرین نقش پررنگی دارد و اتفاقا تجار الر می توانند 
به  بنا  ما  نمایند. مسئولین  راستا عمل  این  در  بخوبی 
مزیت های گفته شده باید بدنبال این امتیازات باشند 
زیرا الر دارای این امتیازات است. این اتفاق می تواند 
برای کل منطقه مفید باشد و نباید بگوئیم فقط برای 
و کلیه شهرهای  اوز و خنج  و   است. گراش  الر مهم 
باید  اتفاقا  ببرند.  بهره  این مزیت  از  توانند  منطقه می 
تمام این مناطق با هم دست به دست هم بدهند تا این 

اتفاق مهم رخ دهد.

شهر »المریا اسپانیا« الگویی برای الرستان می تواند باشد

می  و  است  خوبی  خاک  نیز  الرستان  منطقه  خاک 
توان کشاورزی را نیز در آن تقویت کرد. بنظر من اگر 
کریدور بندر به الر تقویت شود خود مرکزنشینان نیز 
در این منطقه سرمایه گذاری خواهند کرد. تقویت این 
کریدور موجب جذب سرمایه ها خواهد شد. این اتفاق 
در شهر آلمریا اسپانیا نیز رخ داده است و موجب رونق 
باالی این منطقه شده است. دلیل پیشرفت شهر آلمریا 
گلخانه  طریق  از  کشاورزی  فعالیت  توسعه  اسپانیا  در 
بوده است. ما اگر بتوانیم توسعه کشاورزی را در منطقه 
را  دریا  از  آب  انتقال  میتوان  راحتی  به  نمائیم  ایجاد 
در  پاک  انرژی  بدنبال  باید  ما  کرد.  توجیه  منطقه  به 

منطقه باشیم.

در ادامه بحث ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و بندرخشک 
را پیگیری نمائیم که نیازمند پیگیری از طریق نماینده 
مجلس است. البته این پیشنهاد هم می کنم که یک 
به  بندرعباس  راه  این  خودمان  و  دهیم  شکل  تعاونی 
الر را احداث نمائیم. اگر قرار است منتظر دولت باشیم 
بنظرم سالهای  زیادی طول خواهد کشید تا این اتفاق 

مهم رخ دهد.

الرستان و جنوب فارس در گردشگری غذا اول استان است،  اما 
بازهم بهره نبرده ایم

بحث دیگر ما مبحث گردشگری منطقه ای است. در 
باید  و  است  داغی  بحث  توریست  بحث  حاضر  حال 
مسیر  از  گردشگر  که  نمائیم  ریزی  برنامه  نحوی  به 
از  ویزگی هایی  دارای  ما  ببرد. منطقه  لذت  نیز  خود 
اجناس  منطقه  در  که  است  خرید  گردشگری  قبیل 
کیش  و  قشم  از  تر  ارزان  هایی  جنس  دارای  حتی 
قوت  دارای یک  منطقه الرستان  باشد. همچنین  می 
تاریخی نیز است. ما دارای گنبدهای نمکی و چشمه 
توریست  جذب  تواند  می  خود  که  هستیم  گرم  آب 
به  زیادی  نوروز مسافر  تعطیالت  ایام  اتفاقا در  نماید. 
ما در  بازارهای  از  اما خیلی  وارد می شود  شهرستان 
نتوانسته  ما  منطقه  مسئولین  است.  تعطیل  ایام  آن 
بخوبی  نوروز  ایام  در  شهر  داخل  به  را  مسافران  اند 
از  یکی  نمایند.  آشنا  منطقه  با  را  آنها  یا  کنند  وارد 
گونه های گردشگری جدید گردشگری غذاست. طی 
شد  رسیده  نتیجه  این  به  فارس  دراستان  پژوهشی 
اول  رتبه  دارای  فارس  استان  که منطقه الرستان در 
بحال  تا  ما  متاسفانه  اما  است.  غذایی  تنوع  لحاظ  از 
یکبار هم جشنواره گردشگری غذائی را بوجود نیاورده 
ایم. در مجموع ما منطقه خودمان را بسیار دست کم 
گرفته ایم و نتوانسته ایم از این ظرفیت ها بهره ببریم.

به گزارش میالد الرستان چندی پیش 
با عنوان »نماینده  انتقادی  یک مطلب 
محترم پاسخ دهد؛ جلسه با وزیر ارشاد 
و  الرستان  ادارات  روسای  غیاب  در 
ادارات  روسای  دیدار  جهت  به  خنج« 
وزیر  با  اوز  و  گراش  ارشاد  و  فرهنگ 
در  مردم  نماینده  پیگیری  با  فرهنگ 
مجلس شورای اسالمی در غیاب روسای 
ادارات الرستان و خنج در سایت میالد 
الرستان منتشر شد که روابط عمومی 
نماینده مردم  دفتر حسین حسین زاده 
به مطلب  اوز  و  الرستان، خنج، گراش 
منتشر شده در سایت و روزنامه میالد 
است  ارسال کرده  را  پاسخی  الرستان، 

که در زیر می آید:
به اطالع گردانندگان و خوانندگان عزیز 
همانطور  می رساند  محترم  سایت  آن 
مردم  نماینده  حسین زاده  مهندس  که 
اوز  و  گراش  خنج،  الرستان،  شریف 
بودند،  کرده  اعالم  هم  این  از  پیش 
ارتباط  امور اجرایی و در  نقش وی در 
با مدیران دستگاه های اجرایی و ادارات 
پیشبرد  به  کمک  شهرستان،  چهار 
اهداف و برنامه های آنان است. از این رو 
اداری خطاب  بارها در جلسات شورای 

به تمامی مدیران اعالم کردند که بنده 
شرایط را فراهم خواهم کرد، تا مدیران 
باال و حتی وزرا  با مدیران رده  ادارات 
دیدار داشته باشند و به طور مستقیم 
را  خود  به  مربوط  مسائل  و  مشکالت 

پیگیری کنند.
جلسه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با درخواست چندباره و تالش روسای 
ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی گراش 
حسین زاده  مهندس  پیگیری  و  اوز  و 
برخی  در  که  همانگونه  آمد.  فراهم 
و  الرستان  ادارات  روسای  جلسات  از 
حضور  دیگر  شهرستان  دو  یکی  تنها 
و  فرهنگ  وزیر  با  جلسه  داشتند.در 
ارشاد اسالمی، روسای ادارات گراش و 
مطرح  را  خود  مشکالت  و  مسائل  اوز 
به  نیز  حسین زاده  مهندس  کردند. 
نمایندگی از چهار شهرستان، مشکالت 
فرهنگ  حوزه  در  را  شهرستان ها  این 
و مشکالت  دادند. مسائل  و هنر شرح 
مربوط به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
توجه  مورد  ویژه  طور  به  الرستان 
همت  با  و  است  حسین زاده  مهندس 
پیگیری  مورد  اداره  این  سرپرست 

جدی قرار خواهند گرفت.

پاسخ حسین زاده به انتقاد میالد الرستان: 

جلسه با وزیر فرهنگ با درخواست چندباره 
روسای ادارات گراش و اوز برگزار شد

نباید هیچ واحد تولیدی بدلیل بدهی بانكی تعطیل شود

بانک ها در پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان همت کنند

َیَزْل  َلْ  ِمْنُهنَّ  واِحَدً  َفـَقـَد  َمْن  ِخصاٍل  ُس  َخْ
اْلَقْلِب،  َمْشغوَل  اْلَعْقِل  زاِئَل  الَعْیِش  ناِقَص 
الّثاِلَثُة:  َو  َااْلْمُن  الّثانَیُة:  َو  الَبَدِن  ِصحَُّة  ا:  لُّ َفَاوَّ
اْلُواِفُق  َااَلنیُس  الّراِبَعُة:  َو  ْزِق،  الرِّ ِف  َعُة  َالسَّ
اْلُواِفُق؟  ااْلنیُس  َما  و  ُقْلُت:  الراوی:(  )قال 
َو  الّصاِلُح،  الَوَلُد  َو  الّصاِلَحُة،  وَجُة  َالزَّ قال: 
هِذه  َمُع  َتجْ ِهَی  َو  لخاِمَسُة:  ا َو  الّصاِلُح  لیُط  ْلخَ ا

َعُة. صاَل: الدَّ ْلخِ ا
باشد،  شته  ندا را  آن اه  از  ىکی  کس  ره  هک  است  چیز  جنپ 

همواره رد زندگی  اش کمبود دارد و کم خرد و دل نگران 

سوم  امنیت،  دوم  تندرستی،  اول،  است: 

رپسید:  راوی  همرأی.  همراهِ  چهارم  فراوان،  روزی 

و  فرزند  و  همسر  فرمودند:  امام  کیست؟  همرأی  همراهِ 

همنشین خوب و پنجم هک رد ربگیرنده همه اینهاست، رافه 

و آسایش است.
خصال، ص 28۴
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