شماره شاپا صدای شرق 2008-6865
هفته نامه اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

سال یازدهم  شماره  469یک شنبه  7آذر  12+4 1395صفحه  5000 ریال
رئيس مجمع نمایندگان فارس:

ضربان نامنظم قلب را
جدی بگیرید
7

مشکل اساسی کشور خشکسالی
و بیکاری است
***
تودیع و معارفه مدیر آموزش
و پرورش فیروزآباد
2

رازهای دروغینی که فاش می شود!
***

ساره جوانمردی ،نشان سفیر کتاب
را دریافت کرد
8

مردم فارس  135هزار سی سی
خون در اربعین حسینی اهدا کردند

***

دانشگاه پيام نورفارس:

امکان تولید  100درصدی
محصوالت کشاورزی غیرشیمیایی
فراهم شد
3

مشهد و کتابفروشی های پنجاه سال پیش

یادداشتی به بهانه درگذشت محمد ابراهيم
شریف زاده استاد موسيقی

15

رحلت حضرت رسول اکرم(ص)

خنیاگر موسیقی خراسان
4

و شهادت امام حسن مجتبی(ع)
و شهادت امام رضا (ع)

خطر انقراض گیاهان دارویی
فارس به دلیل بی آبی
6

تسلیت باد

مشاور وزیر راه و شهرسازی:
بی توجهی به توسعه حمل و نقل ریلی،
به افزایش حوادث جاده ای می انجامد
ساالنه حدود هفت درصد توليد ناخالص ملی
کشور صرف تصادفات جاده ای می شود که وقتی
این رقم را با کل بودجه تحقيقاتی کشور که
حدود یک دهم درصد است مقایسه می کنيم در
می یابيم که هفت درصد چه عدد بزرگی است

9

عملیات احیای جنگل های سوخته
پاسارگاد آغاز شد
***
دکتر محمد رضا محرری،
استاد علم و اخالق و ادب
10

پیش فروش مجتمع مسکونی آسمان

با پیشرفت فیزیکی  70درصد کار

نقد

مبلغ وام به دلخواه مشتری

با بهترین موقعیت مکانی دارای البی ،فضای سبز

و اق

ساط

نشانی پروژه :خیابان نظامی جنب هایپر استار  -نشانی دفتر فروش :خیابان تل حاجی بنگاه رفاه

شماره تماس09173120711 -09173122078:

جناب آقای خلیل حقیقی

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فيروزآباد تبریک
گفته و توفيق روزافزون شما را از خداوند منان خواهانيم.
از طرف موسس ،مدیر و کارکنان مدرسه ایمان و مهد آیگین

نیکوکار ارزشمند جناب آقای مهندس چمران فیروزی شهردار محترم

بی شک تالش مجاهدانه و همت و کوشش صادقانه و دردمندانه جنابعالی

در سال های اخير نسبت به رفع مشکالت جامعه معلولين به ویژه اهتمام

بی وقفه در توسعه و بهسازی فضای آموزشی دانش آموزان استثنایی

سعیده جان

موفقيت تو در قبولی رشته ی دکترای الکترونيک موجب افتخار و
شادمانی ما شد پيروزی تو را در ادامه ی راه از خداوند متعال خواهانيم.

تبلوری از ایثار و سخاوت طبع و حماسه ای انسانی ماندگار را رقم زدید،
از دریای مهربانی شما متشکریم.

خانواده جالل بهروزیان

بوستان بهرامی – مدیر مرکز آموزشی استثنایی رضا فیروزآبادی

فروش تعدادی آپارتمان با قیمت استثنائی  -بهترین فرصت برای خانه دار شدن
آپارتمان  2خوابه  102متری
آپارتمان  2خوابه  115متری
آپارتمان  2خوابه  145متری
آپارتمان  3خوابه  160متری

با پیشرفت فیزیکی  70درصدی
 50درصد به صورت نقدی

 50درصد طی  3فقره چک  5ماهه
همراه با  40میلیون تومان وام بانکی

قیمت فروش توافقی

تلفن تماس
09173082514
09171116136

2

 7آذر  1395سال یازدهم  شماره 469

تجلیل از هنرمندان و کارآفرینان
کشور

در ششمين نکو داشت سراسری تجليل از
هنرمندان و کارآفرینان کشور در  28آبان ماه
سال جاری که در جزیره کيش برگزار شد حمزه
کاظمی از فيروزآباد به عنوان هنرمند و کارآفرین
نمونه کشور انتخاب شد و به همين مناسبت لوح
تقدیری به وی اهدا گردید.

خبرهایی از جهاد کشاورزی
فیروزآباد
آغاز کاشت گندم در شهرستان
فیروزآباد
به گزارش مهندس علی مرادی کشکولی
ریيس اداره توليدات گياهی مدیریت جهاد
کشاورزی شهرستان فيروزآباد کشت گندم آبی
در شهرستان آغاز گردید .از نيمه آبانماه تاکنون
 1600هکتار از اراضی این شهرستان به کشت
گندم اختصاص یافته و باتوجه به ورود ادوات
و ماشين آالت در حدود  90درصد از مزارع
شهرستان فيروزآباد به صورت مکانيزه کشت می
گردد .پيش بينی می گردد حدود  1000هکتار از
اراضی به روش کشت مستقيم (نوتيليج) اقدام به
کاشت گندم نمایند .مهندس مرادی ﮔﻔﺖ :کاشت
گندم آبی در شهرستان فيروزآباد ادامه دارد و
پيش بينی می گردد حدود  7400هکتار از
اراضی این منطقه به کشت گندم اختصاص یابد.

برگزاری کالس آموزشی
احداث گلخانه
به گزارش مهندس قاسم رضایت مسئول مرکز
خدمات جهاد کشاورزی جوکان یک دوره کالس
آموزشی احداث گلخانه در منطقه دشت وحدت
از توابع دهستان خواجه ای شهرستان فيروزآباد
با حضور دکتر تدین ،مهندس پورتوللی از سازمان
جهاد کشاورزی فارس و کارکنان مدیریت جهاد
کشاورزی شهرستان فيروزآباد در محل شرکت
تعاونی دشت وحدت تشکيل گردید .در ابتدا دکتر
تدین در مورد گلخانه های انفرادی مجتمع های
گلخانه ای و مزایای کشت گلخانه ای مطالبی
ایراد نمود و اعالم داشت با توجه به خشکسالی
های پياپی و وضعيت بحرانی آب یکی از راههای
توليد محصول کشت های متراکم است و الزم
است در صورت احداث گلخانه ها زیر ساخت های
مناسب از قبيل بازار مناسب و صنایع بسته بندی
فراهم گردد .در خاتمه کالس نيز پرسش و پاسخ
و بيان دیدگاهها و نظرات برگزار گردید.

برگزاری کالس آموزشی کاشت
گیاهان دارویی در منطقه دشت
وحدت شهرستان فیروزآباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد
کشاورزی شهرستان فيروزآباد یک دوره کالس
آموزشی کاشت گياهان دارویی با هدف مبارزه
با کاشت گياهان ممنوعه با حضور کارشناس
باغبانی مهندس صادقی و خليلی و مهندس
پيروی نماینده اداره حراست سازمان جهاد
کشاورزی فارس و جمعی از کشاورزان روستای
بروکان از توابع دهستان خواجه ای شهرستان
فيروزآباد برگزار گردید .در ابتدا خليلی مطالبی
در خصوص کاشت گياهان ممنوعه و مضرات آن
در جامعه اسالمی بيان داشت و سپس مهندس
صادقی کارشناس باغبانی سخنانی در خصوص
گياهان دارویی سازگار با منطقه ایراد نمود .در
پایان کارشناسان به سواالت کشاورزان پاسخ
دادند.

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش فیروزآباد
در مراسمی که دوم آذرماه در سالن
اجتماعات آموزش و پرورش با حضور استوار
ميمندی فرماندار فيروزآباد ،محمدی بخشدار
و جمعی از مسئولين و فرهنگيان برگزار
گردید ،خليل حقيقی به عنوان مدیر آموزش و
پرورش فيروزآباد معرفی شد و از زحمات علی
قائدی ریيس سابق آموزش و پرورش تقدیر
شد.
رئيس مجمع نمایندگان فارس:

استفاده از ظرفیت جهاددانشگاهي باید در اولویت باشد
مشکل اساسی کشور خشکسالی و بیکاری است

ریيس مجمع نمایندگان استان فارس و نماینده
مردم شهرستانهاي فيروزآباد ،فراشبند و قير و
کارزین ،اعتقاد دارد که بهواسطه توانمنديها و
تخصص و تعهد موجود در جهاددانشگاهي ،با
هدف برون رفت از مشکالت ،حمایت از این نهاد
باید در اولویت باشد.
به گزارش ایسنا کورش کرمپور در بازدید
از جهاددانشگاهي استان فارس ،گفت :نقش
بيبدیل جهاددانشگاهي در دوران دفاع مقدس
و در عرصههاي علمي و تخصصي آن دوران
آنقدر شاخص و تاثيرگذار است که از ذهن پاك
نميشود.
کرمپور با بيان اینکه امروز کشور بيش از هر
زماني نيازمند ایمان ،تعهد ،تخصص و دانش
جهادگران دانشگاهي است ،گفت :بيکاري جوانان
خصوصان فارغالتحصيالن دانشگاهي یکي از
مهمترین دغدغههاي مقام معظم رهبري است و
جهاددانشگاهي یکي از نهادهاي تاثيرگذار در رفع
این دغدغه محسوب ميشود.
او با بيان اینکه مجمع نمایندگان استان فارس
با تمام توان آماده است که در حوزه اختيارات
قانوني از جهاددانشگاهي حمایت کند ،گفت:
اعتقاد داریم که با فعالتر شدن جهاددانشگاهي،
قادر به انجام بخشي از تعهدات خود نسبت به
موکالن در حوزههاي انتخابيه خواهيم بود.
کرمپور در عينحال بر  2طرفه بودن تمام
حرکتها و اقدامات بهعنوان الزامي براي مثمر
ثمر بودن آن تاکيد و اضافه کرد :امروز مردم
از نمایندگان مجلس انتظار دارند با تدوین و
تصویب قوانين مناسب یا بازنگري قوانين موجود،
بسترهاي توسعه کشور در ابعاد مختلف را تسریع
کنند.
او با بيان اینکه مشکل ایران ،تهدیدات خارجي
نيست ،امنيت امروز ایران را که ثمره خون شهدا و
ایثارگري ایثارگران است را بسيار مطلوب توصيف
و اضافه کرد :اصليترین مشکل امروز ایران
خشکسالي و بيکاري است.
نماینده مردم شهرستانهاي فيروزآباد ،فراشبند
و قيروکارزین افزود :امروز کشاورزي و باغداري در
شهرستانهایي که کشاورزي محور اقتصاد بوده،
با مشکالت عدیدهاي مواجه شده است.
او با بيان اینکه شهرستان فيروزآباد زماني یکي
از مهمترین توليد کنندگان محصوالت باغي و
زراعي و از مراکز مهم توليد گوشت قرمز بود،
گفت :امروز و به واسطه خشکسالي نهتنها با افت
توليد در بخش زراعي و باغي مواجه هستيم بلکه
تعداد دام در این شهرستان به  4درصد گذشته
کاهش یافته است.

کرمپور تصریح کرد :متاسفانه اکثر عشایر دامدار
در شهرستان فيروزآباد از روستاها و مناطق
عشایري به سمت شهرها هجوم آورده و شهر
نشين شدهاند و این موضوع آسيبهاي اجتماعي
فراواني را به همراه داشت است.
او گفت :زماني شهرستان فيروزآباد در زمينه
صنایعدستي خصوصا فرش و دستبافتهاي
سنتي ،حرف اول را در استان فارس ميزد ،اما
امروز در این زمينه هم با افت شدیدي مواجه
هستيم.
کرمپور خشک شدن باغهاي شهر ميمند را
یادآور شد و گفت :متاسفانه بعضي از متمولترین
باغداران و زارعين ،امروز بهجایي رسيدهاند که
براي تامين معاش بهدنبال مسافرکشي در شهرها
ميروند.
این نماینده مجلس با بيان اینکه افت کشاورزي
و مشاغل زیرمجموعه این بخش ،بهدليل سوء
مدیریت حادث شده است ،گفت :عليرغم آنکه
بيش از  10سال از آبگيري سد تنگاب فيروزآباد
ميگذرد اما مردم شهرستانهاي فراشبند و
فيروزآباد از این نعمت بيبهره ماندهاند.
وي با تصریح اینکه جهاددانشگاهي به واسطه
داشتن نيروهاي متخصص ،متعهد و مجرب،
توان ورود به عرصههاي مختلف برنامهریزي،
اجرا و بهرهبرداري را دارد ،گفت :جهاددانشگاهي
مشخص کند که نمایندگان در چه زمينهاي
ميتوانند تاثيرگذار باشند ،قطعا ورود و حمایت
خواهيم کرد.
کرمپور با بيان اینکه آب و بيکاري ،مشکالتي
است که آینده کشور و فارس را بهشدت تهدید
ميکند ،گفت :اگر نتوانيم مسائل را خوب
مدیریت کرده و از توانمنديهاي نهادهایي نظير
جهاددانشگاهي بهره کافي را ببریم ،قطعا با چالش
مواجه خواهيم بود .رئيس مجمع نمایندگان فارس
در مجلس شوراي اسالمي ،با تاکيد براینکه امروز
بصيرت و عقالنيت نياز داریم ،خواستار فعالتر
شدن شعب شهرستاني جهاددانشگاهي شد و
گفت :مجمع نمایندگان براي توسعه فعاليتهاي
آموزشي ،پژوهشي و فرهنگي جهاددانشگاهي،
همکاري و مساعدت خواهد کرد.

اطالعیه

به اطالع عموم همشهریان عزیز می رساند اداره کل راه و شهرسازی استان فارس
و شهرستان فیروزآباد هیچگونه ثبت نام جدید و ساخت واحدهای مسکن مهر در
شهرستان ندارد و ساختمان های در حال ساخت جنب مسکن مهر فاز  2متعلق به
شرکت خصوصی بوده و زیر نظر راه و شهرسازی(مسکن و شهرسازی) نمی باشد.

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان فیروزآباد

دیدار کرمپور نماینده مردم در
مجلس شورای اسالمی با مردم
شهرک جایدشت

جمعه بيست و هشتم آبانماه کرمپور نماینده
مردم در مجلس شورای اسالمی با مردم شهرك
جایدشت دیدار و گفت و گو کرد.
در این جلسه که جمع کثيری از مردم شهرك
جایدشت و اعضای شورا و دهيار حضور داشتند،
کرمپور با بيان اینکه به عنوان نماینده مردم در
مجلس شورای اسالمی تالش و کوشش خود
را در حوزه انتخابيه ام خواهم نمود تا مسائل و
خواسته های شان را برطرف نمایم اذعان نمود
فيروزآباد پتانسيل و توانمندی های بالقوه بی
شماری داشته که باید بالفعل شود .وی در ادامه
درباره ی اشتغال و طرح ها و تدابيری که در
این راستا باید در نظر داشت سخنانی بيان نمود.
در ادامه مردم پرسش خود را مطرح نمودند و
شنونده پاسخگویی نماینده مردم در مجلس

جلسه کارگروه امداد و نجات در
شهرستان فیروزآباد
جلسه کارگروه امداد و نجات با حضور پورشيرزاد
ریيس هالل احمر ،منصوری ریيس اداره صنعت،
معدن و تجارت،عباسی کارشناس فرمانداری،
کاظمی ریيس اداره کار و تعاون و جمعی از
مسئولين در سالن شبکه بهداشت برگزار شد.
ابتدا پورشيرزاد ریيس هالل احمر به نقش و
وظایف امدادگران پرداخته و ایثارگری های
آنان را ستایش نمود و خاطر نشان کرد :آموزش
در مقوله امداد و نجات نقش مهمی داشته و
در این راستا به تبيين وظایف اعضای کارگروه
امداد و نجات پرداخت .در ادامه عباسی نماینده
فرمانداری در کارگروه امداد و نجات به نقش و
جایگاه یکایک ادارات در راستای امدادرسانی
پرداخته و گفت :بروزرسانی اطالعات در جهت
مدیریت کردن و تجربيات اتفاقات گذشته و بحث
آموزش امداد و نجات باید جدی گرفته شود .در
ادامه هر یک از کارگروه ها نظرات و پيشنهادات
خود را بيان نمودند.

خرید تضمینی گندم
به گزارش مدیرعامل شرکت تعاونی توليد
دشت وحدت فيروزآباد مهندس جاوید حسنی در
سال  1395برای اولين بار طرح خرید تضمينی
محصول گندم بالغ بر  1000تن با همکاری و
مساعدت کشاورزان منطقه به اجرا درآمده که
این طرح نقش مهمی در کاهش هزینه توليد،
هزینه حمل به بازار و جلوگيری از ورود دالالن
به منطقه داشته ،لذا جادارد در این زمينه از
همکاری صميمانه فرماندار محترم ،مدیرجهاد
کشاورزی ،اداره تعاون روستائی و شرکت غله
شورای اسالمی و دهياری روستای دشت وحدت
در اجرای این طرح کمال تقدیر و تشکر به عمل
آورده و با مساعدت این عزیزان در سنوات آتی
بتوان نقش و سهم بيشتری در خرید محصوالت
کشاورزی منطقه داشته باشيم ،مهندس حسنی
به طرح توزیع کودشيميایی ،بذر و سموم با
قيمت مناسب بين کشاورزان منطقه در سال
 1395اشاره نموده و خواستار استفاده کشاورزان
از مشاوره و راهنمایی کارشناسان مرکز خدمات
جهادکشاورزی در استفاده اصولی و علمی از
نهاده ها شده تا با خدمات رسانی به موقع و
مناسب به کشاورزان و توليد بيشتر به فرمایشات
مقام معظم رهبری که سالجاری را سال اقتصاد
مقاومتی ،اقدام و عمل معرفی نمودند جامعه
عمل بپوشانيم.
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اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

برپایی نمایشگاه خوشنویسی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

برنامه های هفته وقف در فیروزآباد
به گزارش صدای شرق احمد ميری ریيس اداره
اوقاف و امورخيریه شهرستان فيروزآباد برنامه
های هفته وقف در اداره اوقاف فيروزآباد را به
شرح زیر عنوان نمود:
-1دیدار ریيس و کارکنان با امام جمعه
شهرستان و ارائه گزارش فعاليت های فرهنگی
در هفته وقف
-2درخواست کتبی از امام جمعه جهت
اختصاص دادن یکی از خطبه های نماز جمعه
پيرامون وقف و موقوفات
-3دیدار با فرماندار شهرستان فيروزآباد و ارائه
برنامه های هفته وقف و فعاليت های اداره
-4دیدار با ریيس دادگستری شهرستان و
تقاضای همکاری بيشتر در وصول مطالبات معوقه
و جاری
-5دیدار با فرماندهی منطقه انتظامی و
درخواست همکاری کالنتری ها و پاسگاه های
روستایی در ارائه همکاری در وصول مطالبات
-6دیدار با مدیر حوزه علميه محمدیه(ص)
شهرستان فيروزآباد حجت االسالم حسن زاده و
درخواست دستور همکاری توسط امامان جماعت
پيرامون وقف و موقوفات و حسنات وقف در
مساجدی که اقامه نماز می کنند
-7اعزام هشت نفر روحانی اوقاف در مناطق
شهری و روستایی خصوصا روستاهایی که محل
وقوع موقوفه می باشند
-8نصب بنر شعارهای هفته وقف در ميادین و
تابلو بيلبورد شهر با هماهنگی که با شهردار انجام

روزشمار هفته وقف

خواهد شد
-9ارسال پيامک به مناسبت روزشمار هفته
وقف
-10اعالم روزشمار هفته وقف در سربرگ نامه
های اداری
-11ایجاد غرفه (همه واقف باشيم) جهت
مشاوره وقف در یکی از امامزادگان توسط روحانی
اعزامی اوقاف در امام زاده بی بی حور و بی بی نور
-12نصب بنر و روزشمار هفته وقف در مصلی
نماز جمعه
-13معرفی واقفين جدید در هفته نامه صدای
شرق
-14مصاحبه با هفته نامه صدای شرق در
خصوص برنامه های هفته وقف
-15برپایی مراسم شبی با قرآن در مسجد
حضرت اميرالمومنين(ع) و در صورت امکان
همراه با مراسم اطعام
-16برپایی مراسم زیارت عاشورا در یکی از بقاع
متبرکه .

هفته وقف گـــرامی بــاد

نمایشگاه آثارخوشنویسی خط تحریری استاد
جاوید گورکانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مرودشت برپا شد.
به گزارش خبرگزاری آنا واحد مرودشت در این
نمایشگاه که با حضور دکتر سيد ابراهيم حسينی
رئيس دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت،
دکترحبيب اله ابراهيمی معاون دانشجویی و
فرهنگی وجمعی از مدیران و اساتيد و دانشجویان
این واحد دانشگاهی افتتاح شد ،تعداد یکصد اثر
خوشنویسی شامل خطوط فارسی ،عربی و التين
مربوط به استاد جاوید گورکانی و هنرجویان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت در معرض
دید دانشجویان و عالقه مندان قرار گرفت.
دانشگاه پيام نورفارس:

امکان تولید  100درصدی محصوالت کشاورزی غیرشیمیایی فراهم شد

روابط عمومی دانشگاه پيام نور استان فارس
اعالم کرد :تالش دو پژوهشگر دانشگاه پيام نور
فارس با خلق ایده افزایش 100درصدی توليد
محصوالت کشاورزی بدون استفاده از کودهای
شيميایی و مصنوعی به ثمر نشست.
به گزارش ایرنا ،دکتر صادق رحمتی استادیار
شيمی آلی و دکتر وحيد توللی استادیار مهندسی
کشاورزی دانشگاه پيام نور فارس پس از 2سال
بررسی در حوزه نانو برای اولين بار در جهان،
موفق به ساخت انواع نانو کودهای کمپلکسی
حاوی ریز مغذی های آهن و روی بر اساس اصول
شيمی سبز شدند.

در مطلب روابط عمومی دانشگاه پيام نور استان
فارس آمده است:حاصل تالش این دو محقق
شيرازی که مراحل ثبت بين المللی اختراع در
اداره ثبت اختراعات آمریکا ( )US Patentدر
حال انجام است ،توليد نانو کودی ارگانيک است
که بدون استفاده از هرگونه مواد شيمایی موجب
باروری گياه می شود و رشد و تکامل آن را چند
برابر می کند.
این ابداع نه تنها موجب افزایش 100درصدی
راندمان توليد محصوالت کشاورزی شده بلکه
گياه را نيز در برابر تنش هایی همچون شوری،
سرما ،گرما و آفات مقاوم خواهد کرد.

مردم فارس  135هزار سی سی خون در اربعین حسینی اهدا کردند
مدیر کل انتقال خون استان فارس گفت :در
روز اربعين حسينی (سی ام آبان) بيش از 135
هزار سی سی خون توسط مردم این استان برای
کمک به بيماران نيازمند اهدا شد.
به گزارش ایرنا محمد حسين کریمی ،در گفت
و گو با خبرنگار ایرنا افزود :در این روز  300نفر
از مردم این استان با حضور در پایگاه های ثابت و
سيار انتقال خون در شهرهای شيراز ،جهرم ،فسا،
الر ،کازرون ،مرودشت و گراش اقدام به اهدای
خون برای نيازمندان کردند.
وی ادامه داد :همچنين در حال برنامه ریزی
هستيم تا در روزهای هشتم ،نهم و دهم آذرماه
جاری که مصادف با رحلت رسول اکرم (ص)،
شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام

یک شنبه 95/9/7 -وقف و رسانه
دوشنبه 95/9/8 -وقف و ترویج فرهنگ اهل بيت (ع)
سه شنبه 95/9/9 -وقف و ترویج فرهنگ قرآنی
چهارشنبه  95/9/10 -وقف و بقاع متبرکه و زیارت
پنج شنبه 95/9/11 -وقف و حوزه های علميه
جمعه 95/9/12 -وقف و محروميت زدایی
شنبه 95/9/13 -وقف و سالمت
یک شنبه 95/9/14 -وقف و خانواده
دوشنبه 95/9/15 -وقف و اقتصاد مقاومتی
سه شنبه 95/9/16 -وقف و علم و فن آوری

یادآور ميشود این نمایشگاه که به همت معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مرودشت درساختمان دانشکده کشاورزی این
دانشگاه برپا گردیده است  ،تا پایان آذر ماه سال
جاری صبح و عصر دایر می باشد.

رضا (ع) است در حرم مطهر شاهچراغ (ع) پایگاه
سيار انتقال خون را مستقر کنيم تا زائران بتوانند
نسبت به اهدای خون اقدام کنند.
کریمی بيان کرد :همچنين در صدد هستيم تا
در روزهای هشتم و دهم آذرماه که تعطيل رسمی
است در پایگاه های انتقال خون شهرهای شيراز،
جهرم ،فسا ،الر ،کازرون ،مرودشت و گراش به
شکل نوبتی از اهدا کنندگان خون استقبال کنيم.
وی ادامه داد :از آنجا که در تامين خون و
فرآورده های آن با مشکل مواجه هستيم از مردم
درخواست می کنيم در ایام مختلف سال به ویژه
روزهای یاد شده با حضور در پایگاه های انتقال
خون ،با اهدای خون خود ،بيماران را کمک کنند.

نمایندگی مجاز ایران خودرو رجبی کد 2288
رتبه یک ارزیابی وزارت صنایع کشور

نام محصول

قیمت نقدی

مبلغ پیش
پرداخت

مبلغ هر چک

شرایط پرداخت

تاریخ چک

موعد تحویل

وانت آریسان

252584000

123560000

28690000

 6تا چک  6ماهه

 20روزه

97/04/20 - 96/10/20 - 96/04/20
98/10/20 -98/04/20 - 97/10/20

تندر اتومات

473251000

199637000

65100000

 6تا چک  6ماهه

 30روزه

97/04/20 -96/10/20 - 96/04/20
98/10/20 - 98/04/20 -97/10/20

سوزوکی گرند ویتارا
دستی

129166200

518438000

166090000

 6تا چک  6ماهه

 30روزه

97/04/20 - 96/10/20 - 96/04/20
98/10/20 -98/04/20 - 97/10/20

سوزوکی گرند ویتارا
اتومات

1353885000

513033000

166450000

 4فقره چک  6ماهه

60روزه

97/10/20 - 97/04/20 -96/10/20 - 96/04/20

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
-1کپی کارت ملی و شناسنامه مالک
-2کپی کارت ملی و شناسنامه ضامن

-3پرینت حساب 30گردش آخر بانک
-4چک
-5وکالت محضری

آدرس :فیروزاباد -اواسط بلوار شهید بهشتی -نمایندگی ایران خودرو رجبی
فروش خودرو 071-38732492 - 071-38735353:
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سلیم موذن زاده اردبیلی

سليم موذن زاده اردبيلی
صبح سه شنبه دوم آذرماه به
علت کهولت سن و دراثر ایست
قلبی در منزل شخصی خود در
اردبيل دارفانی را وداع گفت.
وی در سال  1315خورشيدی
در محله تازه شهر اردبيل چشم به جهان
گشود .صدای خوب در خانواده وی موروثی
بوده و 'ˈشيخ فرج اردبيلی' پدر بزرگ ' ،شيخ
کریم' پدر استاد سليم و تمام برادرانش به نام
های شادروانان نعيم  ،رحيم و داوود موذن
زاده اردبيلی از صدای بسيار خوب برخوردار
بودند که همه آنها از این نعمت الهی در راه
ترویج مکتب اهل بيت (ع) بخصوص مناقب و
مصائب چهارده معصوم (ع) و عزاداری های

یادداشتی به بهانه درگذشت محمد ابراهيم شریف زاده استاد موسيقی
محرم بهره جسته اند.
مرحوم سليم موذن زاده
اردبيلی بيش از  6٠سال از عمر
خویش را صرف اجرای برنامه
های نوحه خوانی و مداحی کرد.
توانایی بی وصف در اجرای
برنامه های گوناگون مداحی  ،نوحه خوانی ،
مولود خوانی  ،اذان و قرائت قرآن مجيد از
دوران نوجوانی وی را در ردیف یکی از مطرح
ترین افراد در این رشته ها قرار داده است.
آن مرحوم بطور متوسط روزانه پنج ساعت
از عمر خود را صرف مداحی کرده و بيش از 2
هزار و  5٠٠عنوان نوار کاست مربوط به برنامه
های او به زبان های عربی  ،فارسی و آذری
موجود است.

رویکرد ایران و تحوالت اخیر در آمریکا

علی اکبر صفوی استاد و قائم مقام رئيس
دانشگاه شيراز یادداشتی را با عنوان «رویکرد
ایران و تحوالت اخير در آمریکا» در شماره
 2729روزنامه شرق منتشر کرده است.
در این یادداشت که در ویژه نامه استان
فارس این روزنامه منتشر شده ،آمده
است :یکی از بحثهای داغ روزهای اخير
نتایج انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و
پيشبينیهای مربوط به تعامالت جهانی
دولت جدید آمریکا است.
از مدتها قبل از برگزاری انتخابات اخير در
آمریکا ،بحثهای مختلفی در مورد دونالد
ترامپ و شخصيت وی در خبرگزاریهای
ایران مطرح بود که غالبا وی را فردی
غيرمتعارف از ابعاد شخصيتی و سياسی
عنوان میکردند .بدون اینکه قصد تأیيد یا
نفی آن خصوصيات را داشته باشيم ،بهنظر
میرسد الزم است همه رسانهها تمرین کنند
تا در تحليلها و گزارشهای خود نگاههای
عالمانهتر و جامعتر داشته باشند.
به عنوان مثال تا قبل از پيروزی ترامپ در
انتخابات کمتر خبری درمورد اینکه وی یکی
از برجستهترین کارآفرینهای آمریکا و یکی از
نوابغ اقتصادی است ،مطرح میشد.
اینکه وی دارای حدود  2٠کتاب در
زمينههای مختلف است که تعداد زیادی از
آنها در زمينههای موفقيت در ایران ترجمه
و به چاپ رسيده است کمتر مطرح میشد.
این را به این علت بيان میکنيم که درمورد
پيشبينیهای رفتارهای سياسی ترامپ و
چگونگی برنامهریزی دولت در ایران هم
کمابيش نگاههایی بعضا ناقص مطرح میشود.
بنابراین الزم است سياست مردان کارکشته
و نخبگان علمی و اقتصادی با دقت و درایت
بيشتری بر موضوع تأمل کنند و توصيههای
هوشمندانهتری جهت پيشبرد امور کشور و
تعامالت بينالمللی و نيز تحوالت ضروری در
سياستهای داخلی کشور ارائه کنند.
در همين راستا برخی محورها که بهنظر
میرسد الزم است مورد توجه و بررسی
دقيقتر قرار گرفته و متعاقبا جهتگيریهای
سياسی و سایر برنامهریزیهای کشور بر
مبنای آنها شکل گيرد ،در اینجا مورد اشاره
قرار میگيرد:
 -1در ابتدا الزم است تحقيق و تحليلها
همهجانبهتر و دقيقتر از شخصيت و شيوه
تفکر رئيسجمهوری جدید آمریکا انجام
و در اختيار مسئوالن ذیربط قرار گيرد تا
پيشبينیهای صحيحتری را بتوان رقم زد.
بدونشک هرچه دایره مشاوران دولت در این
راستا وسيعتر و قویتر باشد موفقيتهای
بهتر حاصل خواهد شد.
 -2ترامپ پيش از آنکه یک سياستمدار

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

باشد یک نابغه اقتصادی است و لذا احتماال
اخذ نتایج اقتصادی از اولویتهای وی باشد.
برهمينمبنا میتوان با مهرهها و گزینههای
اقتصادی بهتری در تعامالت بينالمللی ورود
کرد تا بتوان حرکتهای رقبا را به نحو مؤثر
خنثی کرد و یا از آن نهایت بهره را برد.
 -3پس از توافق هستهای موجی از اتحادهای
بينالمللی در گسترش همکاری با ایران و
احترام به جایگاه ایران شکل گرفت .گرچه
بهدليل رفتارهای نسنجيده برخی گروههای
افراطی و یا حمله به سفارتخانهها صدمات
شدیدی به این رویکرد مثبت بينالمللی وارد
شد ،ليکن مجددا در فضای جدید میتوان با
رفتارهای متعادل و درعينحال قدرتمندانه و
عزتمندانه ،اتحادهای بينالمللی و خصوصا
اروپایی را به سمت همکاریهای هرچه بيشتر
و تعامالت بهتر با ایران سوق داد تا بهنحوی
با تندرویهای احتمالی دولت آمریکا مقابله
کرد .از این نظر رفتارهای بسيار هوشمندانه
و نه ظاهرپسندانه از سوی مسئوالن دولتی
ضروری بهنظر میرسد.
 -4آخرین و درعينحال مهمترین رویکرد
حکومت در راستای مصونسازی کشور از
آسيبهای خارجی ،بازنگری اساسی در
سياستهای تفرقهانگيزانه داخلی و اختالفات
بين دستگاههای مختلف میباشد.
تالش برای رویکرد وحدتگرایانه و تعامالت
بهتر با گروههای مختلف سياسی میتواند
قدرت اجتماعی ،سياسی و اقتصادی داخلی را
بسيار بهبود بخشد که قطعا هم رضای خداوند
و هم شادی و رفاه و رضایت بيشتر مردم را به
همراه خواهد داشت.
در این راستا توجه جدی مسئوالن ارشد
دولتی به خواست بخشهای مختلف جامعه
در راستای همدلی و همزبانی و دوری از
خصومتهای شخصی و کينهتوزانه ،رعایت
حقوق اساسی همه آحاد جامعه و رعایت بهتر
عدالت و پرهيز ار رفتارهای زورمندانه عليه
هرگونه تفکر انتقادی و یا مخالف در بين مردم
و گروههای سياسی بسيار مهم و حياتی است.
بحث مسائل حقوق شهروندی و عدم رعایت
حقوق شهروندی عالوه بر پستکردن ارتباط
بين مردم و مسئوالن یکی از راههای نفوذ
و اعمال فشار توسط دشمنان خارجی کشور
بوده و خواهد بود.
اميد است در راستای توجه جدی به
پيشرفت کشور و بهبود وضعيت معيشت
و رفاه مردم ،حرکتهای وحدتگرایانه و
مردممحور در کشور را بيشتر شاهد باشيم
و کشور را در مقابل هرگونه تهدید و فشار
خارجی واکسينه کنيم .راههای موفقيت هم
با اعتماد بيشتر به جامعه دانشگاهی تحقق
انشاءاهلل
خواهد یافت.

خنیاگر موسیقی خراسان

دکتر سعيد نياکوثری موسيقيدان و آهنگساز استان
فارس در یادداشتی به بهانه درگذشت محمد ابراهيم
شریف زاده استاد موسيقی ایرانی ،به گراميداشت یاد
او پرداخته است.
در یادداشت که پنجشنبه در اختيار ایرنا قرار
گرفت ،آمده است :پایيز ،پای در گلستان هنر نهاد
و خزان ،زردی را بر شاخه های موسيقی نشاند
،نسيم جدایی وزید و کوچه های فرهنگ لبریز رهایی
برگهای عاشق شد و استاد محمد ابراهيم شریف زاده
خنياگر موسيقی خراسان را بدرود با پایيز بود.
بغض جدایی ،شکيب درختان را فرو شکست و
آوای فراق ،گلبرگهای احساس را به زخمه مضراب
غم بخست ،طوفان در ال به الی شاخه های خشک
درختان پيچيد و مرغان غزلخوان را بال و پر پرواز
فرو ریخت ،مثنوی کوچ ساربان موسيقی خراسان ؛
ابراهيم شریف زاده؛ در خزانی سروده شد که پایيز نيز
بی تاب اشکهای آسمان بود.
هنوز از پس بلندی های سر به فلک کشيده باخرز
و در سکوت متين رودخانه ربس ،آوای دلنشين
دوتار خراسانی استاد ابراهيم شریف زاده،حکایتگر
قصه مردان آزاده ایست که سادگی بر سپيدی جامه
هایشان نقش مهر ميزند و متانت بر شانه هایشان
بوسه ی عشق .پژواک نغمه هایی که با پنجه های
شهر آشوب هنرمندان صاحب دل ،از پرده دستان
ساز برمی خيزد  ،آنسوتر از دور دستهای تایباد ،شکوه
جاویدان موسيقی مقامی را در برابر ابهت کوهستان،
بر دیواره های بلند سرفرازی ترسيم می نماید.
صبح که آفتاب روشنای خویش را بر شاخه ی
گزتاق ها می آویخت و طراوت ،شبنم اميد را در
سبوی مهر ميریخت ،صدای گامهای زندگی در زیر
و بم موسيقی پيرمردی شنيده می شد که سال ها
زخمه ی سازش ،شور عشق در رگها می تراوید و
نغمه دوتارش ،شوق پویش در قلب ها می انگيخت ،او
که صفای دل را به زنگار تعلق نيالود و مناعت خویش
را به طرار دنيای دون نفروخت.
استاد ابراهيم شریف زاده از آخرین نسلهای
موسيقی مقامی بود که همراه با کاروان موسيقی
خراسان کوچ کرد،آنچه از این کلک قصار به یادگارش
نگاشته می شود ،سوگواره ای بر او نيست که عزت
او برتر از شيدایی این خامه شکسته است اما غمنامه
روزگار تلخ اصحاب هنر به ویژه مردان بزرگ موسيقی
است که در طول ساليان جوهر بی جوهره ناآشنایان
هنر بر سر فرهنگ این مرز و بوم آورده است.
ابراهيم شریف زاده آخرین تصنيف زندگی را در
توصيف خزانی نواخت که مرگ خاموش جلوه های
با شکوه فرهنگ و هنر ،همای موسيقی را به نخچير
می کشيد ،اگرچه مرگ حق است و زندگی در مرگ
معنایی جاودانه می پذیرد،اما فراموشی شأن هنری
هنرمندانی که عمری در خدمت فرهنگ و هنر تن
سوده و جان سوخته کردند آن هم در برابر دیدگان
مسئوالن و زیر سکوت سوال برانگيز متوليان فرهنگ
و هنر اتفاقی است که نه بایسته فرهنگ است و نه
شایسته فرهنگوران ،بی تردید هنرمندان راستينی که
همواره در اندیشه اعتالی فرهنگ و تعالی هنر سواد
موی به سپيده پيری رسانده اند ،مبرا تر از آنند که
گوهر هنر را به چوب حراج ،حالج کنند اما این امر
توجيه کم توجهی مسئوالن به پاسداشتهای فرهنگی
نيست.
شریف زاده شناسنامه و نشان هویت بخشی از
فرهنگ و ادبيات شفاهی این مرز و بوم بود ،افسوس
که چتر حمایت و درایت مسئوالن آنقدر گشوده نشد
که پيش از آنکه خاک ،وجود بی تکلفش را در نقاب
خویش کشد و فلک ،مهتاب هنرش را در محاق فرو
برد ،متوليان هنر را رخصت دهد تا ميراث تجارب
ارزشمندش را برای فردائيان به یادگار گذارند.
در روزگاری که ابليس ماهواره ها،خرمن فرهنگ
ملی ما را در آتش هجمه های خود می سوزاند و
رسانه ملی نيز نواخته های ناپخته نوازندگان نوپا و
ناوارد را به خورد سالیق این مرز و بوم می دهد،

پیر خنیاگر تمام عیار موسیقی خراسان،
سالک کوی نیک نامی بود که از نام و نشان
می گریخت  ،ساخته ها و نواخته هایش در
افغانستان جنگ زده دست مایه هنرمندان
موسیقی قرار گرفت و بداعت ساختار
ریتمیک ساخته هایش تحسین و اقتباس
موسیقی دانهای اروپایی را برانگیخت
چه خاليست جای سحر و جادوی سر انگشتان این
خنياگران با تجربه ،دریغ که چهارچوب شورای
ارزشيابی هنرمندان ،چنان محصور و مغرور که حتی
بر نتافت تا حداقل در آخرین سالهای حيات وی ،آن
موی سپيد و دست نحيف را ارج نهد و حرمت پيری
اش به جای آورد.
پير خنياگر تمام عيار موسيقی خراسان ،سالک کوی
نيک نامی بود که از نام و نشان می گریخت  ،ساخته
ها و نواخته هایش در افغانستان جنگ زده دست
مایه هنرمندان موسيقی قرار گرفت و بداعت ساختار
ریتميک ساخته هایش تحسين و اقتباس موسيقی
دانهای اروپایی را برانگيخت،اما زخارف هنرش
چشم التفاتِ شورای ارزیابی هنرمندان نيامد
پيش
ِ
 ،چندان که تالشهای مجدانه محمد رضا درویشی در
اخذ نشان درجه یک هنری برای آن پير سالخورده
 ،بر سندان کم لطفی های شورای عالی ارزشيابی
هنرمندان کشور در حوزه موسيقی فائق نيامد.
اعطای نشان درجه یک هنری بيش از آنکه ارج
نهادن به هنرمندی واال مقام باشد ،نماد هنرشناسی
شورای ارزشيابی هنرمندان بود و گوهر شناسی
ایشان ،نشان درجه یک هنری برای شریف زاده
همچو ملک سليمان پيش صاحبنظران بود و او
سليمان تر از آن بود که دل به چنين ملک ببندد ،به
هر تقریر کم توجهی مسئوالن حدیث تازه ای برای
اهالی فرهنگ نيست.
مهجوریت موسيقی و موسيقيدان قصه پر غصه
بزرگان این سرزمين است ،آنان که لقمه در خون
دل زدند اما تار و پود فرهنگ را به دیبای معرفت
بياراستند،ای کاش دستگاههای متولی فرهنگ به
آن همه شکوه از دغدغه های تهاجم فرهنگی ،غنای
خویش را صرف پاسداشت فرهنگ ملی می نمودند.
شریف زاده آمده بود  ،برای رفتن ،سخاوت روحش
منيع تر از آن بود که سودای دریافت تقدیر در سر
بپروراند و عقاب هنرش بلند پرواز تر از آنکه به فرود
بيندیشد و در این رهایی بود که رها زیست و رها
تر پر کشيد ،خنکای نسيم پائيز که نرگس ها را به
بيداری فرا خواند ،ارغوان وجودش با ارغنون فلک
دمساز شد،بی آنکه گالیه از قدر ناشناسی ها داشته
باشد ،دیدگان فرو بست و آرام از دروازه های دنيا
گذشت.
شاید که پس از روزگارانی دراز  ،به دست
خنيانگرانی خون باش و نغمه ریز ،دیگر بار آبادی
های تایباد لبریز آوای زخمه هایش شود.
** محمد ابراهيم شریفزاده خواننده و آهنگساز
پيشکسوت موسيقی مقامی خراسان بود که  22آبان
ماه جاری در باخرز خراسان درگذشت،
همکاری وی با غالمحسين سمندری از دوتار نوازان
شهير باخرزی  6٠سال طول کشيد ،آلبوم موسيقی
خونپاش و نغمهریز حاصل این همکاری است.
اذان معروف استاد شریف زاده که به شيوه ای
منحصر به فرد خوانده شده ،توجه بسياری از
پژوهشگران را به خود معطوف کرده است.
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اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

بوستان فیروزآباد ،در لیگ دسته یک فوتبال استان با اقتدار قهرمان نیم
فصل شد

دو تيم بوستان فيروزآباد و مرصاد ارسنجان در
بازی های دسته یک استان با قدرت خود از سه
بازی قبلی هر کدام صاحب  9امتياز بودند و بازی
آنها در ارسنجان مانند یک مسابقه فينال بود.
بوستان شهرمان و تيم ميزبان هر کدام سعی
داشتند که به سه امتياز بازی دست یابند .لذا
به تناوب حمالتی را روی دروازه یکدیگر تدارک
می دیدند در دقيقه  20این تيم مرصاد بود که
اولين گل را وارد دروازه بوستان کرد تا در ابتدای
بازی پيش بيفتند .اما بوستانی ها که صاحب
بازیکنانی جوان و مقتدر هستند بيدی نبودند که
از این بادها بلرزند و جهت جبران گل خورده با
تکنيکی مناسب حمالت خود را آغاز کردند و
در اواخر نيمه اول با پاس زیبای حسين وزیری،
امير مسعودی گل مساوی را درون دروازه ميزبان
کاشت تا این نيمه همه چيز برابر باشد .در نيمه
دوم شاهد یک بازی ایده آل از بوستان بودیم و
جوانان الیق آنها با یک کار گروهی و دوندگی بی
امان در دقيقه  70مزد زحمات خود را گرفتند
و پاس زیبای امير مسعودی را ميثم شهبازی به
گل دوم تبدیل کرد تا شادی به اردوی بوستانی
ها بياید .از این لحظه به بعد مرصاد تالش کرد
تا شکست را جبران کند .اما دفاع تيمی و فردی

بوستانی ها اجازه خودنمایی به آنها نمی داد.
بازی رو به پایان بود که سيد وحيد نجفی با پاس
خوب خود باز هم ميثم شهبازی را روانه دروازه
حریف کرد تا این جوان رعنا ،خوش اخالق و کم
حاشيه دومين گل خود و سومين گل بوستان را
به ثمر برساند و تيمش را با  12امتياز قهرمان
نيم فصل کند .در اینجا الزم است اشاره کنم
که تيم بوستان را یک گروه یک دل ،دوست و
همراه هم تشکيل می دهد .زحمات رضا دالوری
و همکارانش ،مهدی رضوانژاد و به خصوص مدیر
عامل این تيم هادی زارعی در موفقيت تيم سهم
به سزایی دارند .هادی خود از جنس فوتبال و
ورزش است .کسی که به خوبی درد و مشکالت
فوتبال را درک می کند و در حال حاضر با
بزرگواری خود پشتيبان یک تيم شایسته است.
اما بازیکنان تيم بوستان را یک عده جوان الیق و
چند با تجربه تشکيل می دهد ،در رگ های این
تيم خونی روشن و جوان جریان دارد که آنها را
به سوی ترقی و تکامل سوق می دهد .اميد که با
همدلی بيشتر بتوانند به ليگ برتر فارس صعود
نمایند و بر افتخارات فوتبال شهرستان فيروزآباد
بيفزایند.

برای اولین بار ،حضور سبز یکصد و پنجاه نفر در کارگاه آموزشی
تخصصی بسکتبال

در سال های گذشته کارگاه های آموزشی
بسياری تشکيل گردیده و در هر کالس تعدادی
مشخص شرکت نموده بودند .اما این مرتبه با
تالش هيات بسکتبال شهرستان و همکاری
صميمانه اداره ورزش و جوانان تعداد یکصد و
پنجاه نفر عالقمند به این ورزش حضوری پر شور
در این کارگاه داشتند .در این کالس یک روزه
دانشجویان ،دبيران ورزش و ورزشکاران دوستدار
این رشته با حضور خود نقش با ارزشی را در
این کارگاه ایفا کردند .مدرس این دوره رحيم
شيرازی نژاد بود که به خوبی این دوره یک روزه
را مدیریت کرد.
خانم ها و آقایانی که وقت گذاشتند و در این
کارگاه آموزشی تخصصی شرکت کردند نشان از

اعتبار این دوره بود .زحمات شهال دالوری ریيس
هيات بسکتبال و همکاری صادقانه اداره ورزش
و جوانان و حضور امير عباس ریاستی در این
کالس بسيار حائز اهميت بود .ضمنا مساعدت
سيد حسين مرتضوی چون هميشه راه گشا بود
که از زحمات ایشان تقدیر می گردد .اميد که در
آینده ای نزدیک شاهد برپایی کالس های دیگری
باشيم .هم چنين حضور اسداله منعی پور در این
کارگاه و ثبت لحظات جای تشکر دارد زیرا ایشان
خود از بزرگان بسکتبال شهرستان می باشد.
ضمنا از طرف هيات بسکتبال فيروزآباد هدیه ای
به بهنام بصيری یکی از پيشکسوتان شهرستان
اهداء گردید.

سرخپوشان نوجوان در شیراز مساوی کردند و شاهین در فیروزآباد
شکست را پذیرفت

مسابقات فوتبال نوجوانان استان(ليگ برتر)
آهسته ،آهسته به روزهای پایانی خود نزدیک
می شود تا چهره تيم های اول تا سوم مشخص
گردد .دو نماینده نوجوان شهرمان مدت هاست
که تالش می کنند و با تمرینات تابستانی و
مسابقات دوستانه روانه این بازی ها شدند تا
نام فيروزآباد را بلند آوازه کنند .البته باید این
را بپذیریم که ضعف ها و مشکالتی نيز داریم که
بایستی آنها را بر طرف کرد.
بچه های شاهين در بازی با هالل احمر گراش
که تيمی قدرتمند می باشد و در باالی جدول
جای دارد  2بر صفر نتيجه را واگذار کردند و
نوجوانان سرخپوش در شيراز با تيم پيام یک
بر یک مساوی کردند .تيم های شرکت کننده
دو بازی دیگر را پيش رو دارند تا در انتهای
مسابقات نتایج زحمات چندین ماهه خود را به
دست آوریم .از این مسابقات هم بازیکنان و هم

کادر فنی درس های زیادی می آموزند.
اگر از این مسابقات درس های خوبی بياموزیم
می توانيم در سال  96با تيم های قدرتمندتری
روانه بازی ها شویم .در اینجا الزم است که از
زحمات نعمت قهرمانی ،پوریا یاری ،سيد وحيد
نجفی از تيم شاهين و نيما بيرمی ،داریوش
فالمرزی و تدین از سرخپوشان صادقانه تشکر
کرد که با همه مشکالت پيش رو این تيم ها را
روانه مسابقات استانی کردند.
ضمنا مساعدت های سيد حسين مرتضوی
نسبت به تيم شاهين در همه زمينه ها قابل
تقدیر است .هم چنين عزیزان خيری که در حد
توان خود دست یاری این تيم ها به خصوص
شاهين را گرفتند بسيار در خور توجه است .اميد
که در هفته های پایانی به پيروزی های خوبی
دست یابيم.

در مسابقات فوتبال دسته یک استان ،شهید رضایی فیروزآباد و شهید
فخاران کازرون امتیازات را تقسیم کردند

در هفته چهارم ليگ دسته یک استان دو تيم
صدر نشين این گروه رو در روی هم قرار گرفتند
تا تيم های اول و دوم را مشخص کنند .شهيد
رضایی فيروزآباد ميزبان این گروه بود و شهيد
فخاران از کازرون تيم قدرتمندی بود که نشان
داد حرف های زیادی برای گفتن دارد ،فيزیک
بدنی مناسب دوندگی بی امان و به خصوص
سرعت بازیکنان آنها در استارت ها و فرارها
بسيار حائز اهميت بود .اما تيم شهرمان که از
سه بازی قبلی صاحب سه پيروزی شده بود و
دارای  9امتياز بود آمده بود تا یک برد دیگر
را تجربه کند .شهيدرضایی در بيرون زمين با
هدایت غالمحسين رستمی و در داخل ميدان
با درایت محمدزارع کاپيان خوب و با تجربه
و متعصب تيم که سال های متمادی است در
ميدان سبز جوالن می دهد هميشه به دنبال
پيروزی هستند .بقيه بازیکنان نيز شایسته همه
گونه تعریف هستند .به خصوص عباس زارع مرد
سرد و گرم چشيده فوتبال شهرمان که پيری را
مغلوب عالقه و عشق خود کرده و تا آنجا که در
توان دارد برای سر بلندی تيمش فداکاری می
کند .همگی نام فيروزآباد و شهيد رضایی را بلند
آوازه کرده اند .اما این بازیکن خوب بهتر است به
تصميمات مربی خود احترام بگذارد و در کنار
زمين از مسائل حاشيه ای پرهيز کند .در نيمه
اول این مسابقه تيم ميهمان در اولين موقعيتی
که بدست آورد توپ را وارد دروازه ميزبان کرد تا
جشن شادی بگيرند.
اما بازیکنان خوب شهيد رضایی در نيمه دوم
برای جبران گل خورده به آب و آتش زدند تا
نتيجه را عوض کنند .آنها بی پروا و با دوندگی
بيشتر هر چه به پایان بازی نزدیک می شدیم
حمالت بيشتری را تدارک می دیدند .آمدن

ستایش کرمی یکی از خوبان تيم که ایشان نيز
سال های متمادی در فوتبال شهرمان حضور دارد
و اخالق و معرفت را به همراه بار فنی با هم دارد
باعث شد تا در دقيقه  94و آنگاه که یک دقيقه
به پایان وقت اضافی مانده توسط سعيد سلطانی
بازیکن بلند باالی تيم گل مساوی را به زیبایی هر
چه تمام تر در گوشه دروازه حریف بکارد و شادی
را برای تماشاچيان پر شور که آن روز در استادیوم
حضور داشتند به ارمغان بياورد این مسابقه زیبا
در پایان یک بر یک مساوی شد تا سر گروهی به
مسابقات بعدی موکول شود .حضور حاج صمد
نارنج ،از شورای شهر و یکی از عاشقان ورزش،
حاج علی خسروی بازیکن شایسته سال های قبل
و مربی و مدرس فدراسيون فوتبال ،علی شاکری
از خيرین ورزش که خود سال ها بازی کرده و
مربيگری نموده ،حسين رحمانی بازیکن با اخالق
سال های دور و تماشاچيان خونگرم بر رونق این
بازی افزوده بود .همکاری نيروی انتظامی ،هالل
احمر ،عباس موذن و ایرج حقشناس بسيار با
ارزش بود .مساعدت های اداره ورزش و جوانان و
هيات فوتبال نيز هميشه راه گشا می باشد.
اسامی بازیکنان:
احمد قاسمی ،مجتبی نوروزی ،ایمان عبدالهی،
پيمان دالوری ،محمدرضا کارگری ،محمد
عسکری ،رهبر جاوید ،محمدزارع(کاپيتان)،
عباس زارع ،ميثم آزادی ،علی جواندل ،ستایش
کرمی ،سعيد سلطانی ،علی صالحی ،بابک شيرزاد،
یاشار بخشی ،امين بهرامی ،اسماعيل اميرساالری
سرمربی :غالمحسين رستمی مربی :موسی
محمدی سرپرست :محمدتقی رضایی کمک
مربی :ایوب شهبازی پزشک تيم :عباس موذن
تدارکات :عليرضا دالوری

کورش کرمپور ،نماینده مجلس در میان اهالی ورزش شهرستان ،امید را
در دلهای آنها بارور کرد

نماینده مجلس شورای اسالمی
با همه گرفتاری های روزمره خود،
ساعاتی را در بين اهالی ورزش با
آنها دمساز شد تا به درد دل های
آنها گوش فرا دهد و در حد توان
گرهی از مشکالت ورزش فيروزآباد
را باز کند .اگر امروز او محبوب هم
شهری های خود است ،اگر درد
ورزش را می داند برای اینست که
خود بزرگ شده زمين های خاکی
فوتبال است .او خود در ميدان های
زیادی برای اعتالی فوتبال شهرستان دویده،
مسابقات نوجوانان -جوانان ،آموزشگاهی تا به
امروز که مسئوليت عظيمی را به دوش می کشد
مشکالت متعدد ،فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی،
توقعات اهالی شهرستان از او بی شمار و بسيار،
افراد بسياری با کوله باری از دردها دست نياز
به سوی او دراز می کنند .نمی دانم ایشان چه
جواب و راه حلی برای این همه دردها دارد.
بگذریم
کرمپور نماینده مردم در مجلس شورای
اسالمی در روز جمعه  28آبان ماه ميهمان
خاک خورده های ورزش بود ابتدا به سخنان
اميرعباس ریاستی مسئول اداره ورزش شهرستان
گوش داد ،حرف های بسياری که شاید پاسخ به
آنها و عمل کردن به نيازهای ورزش شهرستان
فرصت بسياری را می طلبد در این مجلس
صميمی عده ای از روسای هيات ها ،پيشکسوتان
و عاشقان ورزش حضور داشتند .آنها نيز نيازها
و مشکالت را بازگو کردند تا در صورت امکان
حل شود .وی درد دل ها را شنيد و آنگاه پاسخ
داد او توقع داشت که مشکالت کوچک بازگو
نشود زیرا نماینده ما ایده های بزرگتری داشته

و دیدگاهش فراتر بود اميد داریم که با درایت
و پشتکار او آرزوهای بزرگ بارور شود .نماینده
شایسته ما اکنون ریيس مجمع نمایندگان فارس
و دبير اول کميسيون انرژی مجلس است .اقتدار
و مدیریت ارزنده او باعث این اعتماد شده است.
همه حرف ها و حدیث ها در مورد کل ورزش
فيروزآباد در آن مجلس زده شد .اما از کورش
عزیز که خود فوتباليستی الیق و سزاوار بود می
خواهم که هر چه در توان دارد برای بارور شدن
ورزشکاران شهر تالش کند .ولی فوتبال ما سابقه
درخشانی در استان و کشور دارد ساختن یک
زمين چمن مصنوعی در کنار دو زمين چمن
طبيعی حق بچه های فوتبال است .نمایندگان
ما در ليگ های فوتبال استان صورت خود را با
سيلی سرخ نگه ميدارند .نداشتن اسپانسر های
مالی کمر ورزش شهرستان را خم کرده و خيلی
دردهای دیگر.
اميد که به حرف های گفته شده جامعه
عمل بپوشانيم و اميد را در دل های ورزشيان
شهرستان بارور کنيم .توفيق ایشان ،آرزوی ما
می باشد.
نااصر آذریان
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اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

مراکزدرمانی آموزش و پرورش کشورافزایش می یابد
معاون اداره کل تعاون و پشتيبانی وزارت
آموزش و پرورش گفت :سمت و سوی آموزش
و پرورش بر توسعه و بهبود شرایط و امکانات
موجود است ،به نحوی که  9مرکز درمانی در
استان های مختلف کشور فعال شده و تا پایان
سال  95نزدیک به  15مرکز ویژه خدمات
دندانپزشکی راه اندازی خواهد شد.
به گزارش ایرنا از اداره اطالع رسانی و روابط
عمومی آموزش و پرورش فارس ،اکبر حاجيلو در
جمع کارشناسان تعاون ادارات آموزش و پرورش
استان افزود:توجه به نيروی انسانی اولویت همه
دستگاه هاست و در آموزش و پرورش به عنوان
بزرگترین دستگاه اجرایی کشور  ،توجه به مسائل
رفاهی و معيشتی نيروی انسانی از اهميت ویژه
ای برخوردار است.
وی با اشاره به شرایط سخت اعتباری و
محدودیت های قانونی آموزش و پرورش
گفت:تالش کرده ایم تا با کاهش هزینه های
جاری آموزش و پرورش ارائه خدمات مختلف به
فرهنگيان را افزایش دهيم.
حاجيلو گفت :در یکی دو سال گذشته بالغ بر
 50مرکز رفاهی و درمانی در سراسر کشور احداث
شده که عمدتا از سال های قبل به صورت نيمه
کاره رها شده بودند و تالش کرده ایم با احيا و
بهره برداری از آنها ،خدمات خود را به فرهنگيان
افزایش دهيم.
معاون اداره کل تعاون و پشتيبانی وزارت
آموزش و پرورش گفت :مراکز اسکان بيماران نيز
در دو سال گذشته به سمت توسعه پيش رفته و
در مراکز استان هایی که قطب درمانی محسوب
می شوند مراکزی ساخته شده است.

چاپ فوری بنــر
مسئول :ترنجی

تابلو ساز

حاجيلو افزود :در دو سال گذشته  9مرکز
اسکان بيماران برای فرهنگيان در سراسر کشور
افتتاح شده و تا پایان سال  95نيز این تعداد به
 12مرکز افزایش می یابد .
معاون اداره کل تعاون و پشتيبانی وزارت
آموزش و پرورش در زمينه اسکان فرهنگيان
نيز گفت :استان فارس در این زمينه از استان
های پيشتاز در ارائه خدمات مناسب با بيشترین
ظرفيت پذیرش و بيشترین امکانات به فرهنگيان
در کشور است.
وی ادامه داد :اسکان وظيفه ذاتی آموزش و
پرورش نيست اما در سال های گذشته آموزش
و پرورش توانسته با در اختيار قرار دادن امکانات
مناسب ،زمينه ارائه خدمات شایسته به فرهنگيان
را فراهم کند.
حاجيلو گفت :با ارائه خدمات و عملکرد مناسب
به فرهنگيان از جمله اسکان موقت ،پوشش های
بيمه ای ،تسهيالت بانکی و وام های ضروری
،تالش می کنيم تا اعتماد معلمين را نسبت به
نظام و آموزش و پرورش تقویت کنيم.
وی افزود :توسعه صندوق های وام ضروری از
سياست های وزارت آموزش و پرورش است تا
همکاران با کمترین شرایط و در اسرع وقت به
تسهيالت مورد نظر خود دست یابند.
معاون اداره کل تعاون و پشتيبانی وزارت
آموزش و پرورش افزود :این صندوق در همه
ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور فعال است
و توانسته ساالنه بالغ بر  450هزار فقره وام به
بهره یک درصد در اختيار فرهنگيان قرار دهد.

مجهز به پیشرفته ترین دستگاه چاپ بنر

محـــسن

فیروزآباد بین سه راه بروجردی و چهار راه نظامی -روبروی آژانس سعدی
باالترین کیفیت  ------ارزانترین قیمت

*** 09177378509
38735171-071

باشگاه قهرمانان کاراته

مدرسه کاراته قهرمانان با بیش از  15سال سابقه درخشان زیر نظر مربی
قهرمان پرور خود استاد مهدی اسالملو دارای باالترین مدرک درجه یک ملی و

داوری  RAاز فدراسيون کاراته جمهوری اسالمی ایران با کارنامه درخشان  14بار
قهرمان اول کشور 10 ،بار قهرمان اول استان 6 ،بار قهرمان سبک های آزاد فارس مربی
تيم ملی ایران در سال  2015آستارا پذیرای عالقه مندان عزیز به فراگيری فنون ریز
کاراته ،دفاع شخصی ،شکستن اجسام سخت می باشد.
زمان و مکان تمرین:
روزهای زوج  5:30الی  7اداره ورزش و جوانان  ،روزهای فرد  8:30الی 10
اداره ورزش و جوانان 09033091249

مدرسه اسکیت
ولیعصر

با بیش از یک دهه سابقه
درخشان برگزار می کند

شـروع تـرم جدید

آموزش اسکیت

دوره های مقدماتی -تکمیلی و پیشرفتـه

با مجوز رسمی از هيئت اسکيت استان فارس و زیر نظر انجمن اسکيت آموزش و پرورش استان فارس
مکان :مجموعه ورزشی انقالب روزهای شنبه و چهارشنبه
عصرها ساعت5/30تا  6/30دختران و  6/30تا  7/30پسران

محل تشکیل کالس ها مجموعه ورزشی انقالب ( سالن وسط)
جهت خرید کفش و وسایل اسکیت با ما مشورت کنید
با مربیگری و مدیریت پژمان فوالدی

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09173120014تماس بگیرید

خطر انقراض گیاهان دارویی فارس به دلیل بی آبی

مدیر کل منابع طبيعی فارس گفت :گونه های
ارزشمندی از گياهان دارویی استان همچون
آویشن کوهی وریشه شيرین بيان به خاطر بحران
شدید کم آبی و صادرات خام این محصوالت در
معرض انقراض شدید قرار دارند.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره کل منابع
طبيعی و آبخيزداری فارس مهرزاد بوستانی در
جلسه کارگروه منابع طبيعی فارس افزود:بسياری
از گونه های گياهی نادر و در معرض انقراض از
سوی این اداره کل به صورت خاص و قرق شده
در برخی مناطق مساعد کشت ،رشد داده شده و
حفاظت می شود.
وی افزود:در مرحله دوم بتدریج و از طریق
بذرگيری ،رشد آنها ترویج و توسعه می یابد.
مدیر کل منابع طبيعی و آبخيزداری فارس با
اشاره به کمبود شدید آب در استان گفت :عرصه
های منابع طبيعی به عنوان تعدیل کننده منابع
آبی استان نقش بسزایی ایفا می کنند.
وی افزود:مشکالت وارده بر پيکر منابع طبيعی
و محيط زیست بر اثر عدم آگاهی بهره برداران
و در مواردی عدم آگاهی و استفاده ناصحيح از
منابع طبيعی ایجاد شده که آثار آن را می توان در
گسترش بی رویه بيابان ها،کاهش سطح جنگل

ها ،خالی شدن آبخوان ها بوضوح مشاهده کرد.
بوستانی با بيان اینکه آبخيزداری در این استان
مغفول مانده است و این در حالی است که زیر
بنای تمام فعاليت های طبيعی و زیست محيطی
استان بر مبنای آب است اظهار داشت:متاسفانه
به این امر توجهی درخور صورت نگرفته است
و اعتبارات قابل مالحظهای حتی برای ترميم
ظرفيت آبی کشور در نظر گرفته نمی شود.
مدیرکل مناتبع طبيعی فارس با اشاره به
هماهنگی های انجام گرفته با نهادهای ذیربط در
حوزه آبی استان ازجمله سازمان آب برای توليد
و جمع آوری آب از طریق عمليات آبخوانداری و
آبخيزداری اظهار داشت:دست یاری و حمایت به
سوی متوليان آب دراز می کنيم و تأکيدمان این
است که آبخيزداری ضمن حفاظت آب و خاک
می تواند تامين کننده خوبی برای توليد آب باشد.
وی با اشاره به ابراز خرسندی معاون رئيس
جمهوری و رئيس سازمان حفاظت محيط زیست
کشور در سفری که به استان فارس و بازدیدی که
از طرح آبخيزداری کوثر داشت گفت:ایشان ضمن
ارزیابی مثبت از این طرح بر لزوم توسعه و تداوم
فعاليت های آبخيزداری و آبخوانداری در دیگر
نقاط محروم و کم آب استان تاکيد کرد.

کتاب 'هنر آشپزی الرستان' چاپ و منتشر شد
کتاب ' هنر آشپزی الرستان' توشته سهيال
کاظمی الری از سوی انتشارات پيروز چاپ و
منتشر شد.
نویسنده این کتاب ،در گفت و گو با ایرنا بيان
داشت :تنوع غذایی در شهرستان الرستان و
ترغيب و تشویق مردم به روی آوردن به پخت
غذاهای سالم در خانه به جای استفاده از غذاهای
فوری (فست فودها) انگيزه ای شد تا به نگارش
این کتاب بپردازم.
سهيال کاظمی الری افزود :پيشينيان ما به
دليل استفاده از غذاهای سالم و سنتی از سالمت
بهتری برخوردار بودند و این یکی دیگر از علت
هایی بود که به نگارش این کتاب پرداختم.
وی گفت :این کتاب دارای هفت فصل است

و در آن به معرفی غذاها ،انواع آش ،حليم ،انواع
ماست ها ،ادویه ،شيرینی و دسر ،انواع نان ها،
مهوه و ترشی و تنقالت مربوط به الرستان کهن
پرداخته شده است.
کاظمی الری بيان کرد :کتاب 'هنر آشپزی
الرستان' که مشتمل بر  224صفحه مصور
رنگی است در قطع وزیری با جلد سلفون رنگی
با شمارگان یک هزار نسخه ،به بهای  250هزار
ریال از سوی انتشارات پيروز چاپ و منتشر شده
است.
او بيان کرد :دستور پخت غذاها که با تحقيق
ميدانی صورت گرفته در قالب یک لوح فشرده به
همراه کتاب تقدیم خوانندگان می شود.

کودکان اوز الرستان به یاد بانو میرهادی پیشکسوت ادبیات کودک ،نهال کاشتند
مسئول کتابخانه کودک و نوجوان عصر اوز
الرستان گفت 30 :نفر از کودکان عضو گروه
محيط زیست این کتابخانه در قالب اجرای طرح
جنگل توران ،به پاس خدمات و به یاد سيده توران
ميرهادی ،پيشکسوت ادبيات کودک و نوجوان و
از بنيانگذاران شورای کتاب کودک ،نهال کاشتند.
فائزه طيوری ،به ایرنا بيان داشت :این کودکان
در یک حرکت نمادین در خيابان طالیی شهر
اوز با کاشت نهال گياهان مختلف ،یاد توران
ميرهادی این شخصيت فرهنگی و استاد ادبيات
کودکان را گراميداشتند.
سيده توران ميرهادی (خمارلو) در سال
1306در منطقه شميران در تهران تولد یافت.
وی استاد ادبيات کودکان ،نویسنده ،متخصص
آموزش و پرورش و یکی از شخصيتهای برجسته
فرهنگی بود که بيش از  60سال در گستره
آموزش و پرورش ،فرهنگ کودکی و ادبيات
کودکان کوشيد و در این راه یکی از چهرههای
تاثيرگذار بود.
وی به همراه همسرش ،محسن خمارلو 25
سال مجتمع آموزشی تجربی 'فرهاد' را از سال

فروشی

 1334تا  1359اداره کرد .این مجتمع یکی از
آموزشگاههای تجربی و الگوواره ایران بود که
هدفها و کارکردهای آموزش و پرورش مدرن در
آن اجرا و ارزیابی میشد.
مرحومه ،ميرهادی یکی از بنيانگذاران شورای
کتاب کودک نيز بود و از سال  1358سرپرستی
تدوین و تاليف 'فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان'
را برعهده داشت.

یک باب مغازه واقع در پاساژ امیرحشمتی

اولین مغازه سرنبش پاساژ
به مساحت  15/5متر با سند به فروش می رسد.
38726570 - 09179797181

منصور امیرحشمتی
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حالت خوابیدن بر سالمتی اثر می گذارد
یک مطالعه نشان می دهد افراد هنگام خواب
شبانگاهی در وضعيت های مختلفی قرار می
گيرند که برخی از آنها می تواند به سالمتی
آسيب برساند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی مدیکال
دیلی ،برخی اوقات پس از یک شب خواب آسوده
و کامل ،وقتی بيدار می شویم ،کمی احساس بی
تعادلی داریم مطمئنا این نبود تعادل هر علتی
می تواند داشته باشد اما یک مطالعه جدید نشان
می دهد وضعيت خوابيدن در سالمتی بدن از
مدت زمان خواب بيشتر تاثير می گذارد.
به عبارت دیگر ،گرچه خواب ناکافی می
تواند سبب افزایش وزن ،از دست دادن حافظه
و افزایش اضطراب شود و در موارد شدیدتر کم
خوابی یا بيخوابی سبب ساز بيماری دیابت و
آلزایمر است ،اما وضعيت خوابيدن نيز می تواند
نقش موثری در سالمتی داشته باشد.
وضعيت های نامناسب دراز کشيدن پيامدهایی
همچون گردن درد ،سردرد ،اختالل در گردش
خون و تنفس را در پی دارد.
از این رو محققان خوابيدن روی شکم ،پهلو و
پشت را که می تواند سالمتی انسان را تحت تاثير
قرار دهد ،مورد توجه قرار داده اند.
**خوابيدن روی شکم
دکتر هومن مالمد جراح ستون فقرات ارتوپد
گفت 80 :درصد مردم در طول زندگی خود دچار
مشکالت کمردرد می شوند که وضعيت خوابيدن

آن را ایجاد و یا تشدید می کند.
**به پهلو خوابيدن
خوابيدن به پهلو می تواند گزینه خوب و بی
خطری برای مبتالیان به گردن درد یا کمر درد و
نيز برای افرادی باشد که خروپف می کنند.
این وضعيت خواب را معموال زنان باردار ترجيح
می دهند ،هر چند اگر صحيح انجام نشود می
تواند منجر به فشرده شدن اعصاب در بازوها و
پاها می شود؛ کارشناسان توصيه می کنند که در
خوابيدن به پهلو ،پاها کمی به سمت سينه جمع
شود و یک بالش بين دو پا قرار گيرد.
به پشت خوابيدن**
اگر دچار گردن درد و کمر درد هستيد ،بهترین
وضعيت خوابيدن به پشت است؛ در این حالت
ستون فقرات با قرار گرفتن در وضعيت طبيعی
استراحت می کند.
به گفته دکتر مالمد ،در عين حال ،دراز کشيدن
به پشت می تواند باعث تشدید خروپف و آپنه
خواب شود و در صورت لزوم برای خوابيدن در
این وضعيت ،برای این که به گردن فشار وارد
نشود ،حتما باید از بالش ارتوپدی استفاده شود
که کمی سر و گردن را باال نگه دارد.
گرچه این حالت خواب می تواند برای افرادی
که خروپف می کنند مفيد باشد ،اما برای افرادی
که مبتال به گردن درد و پشت درد می تواند مضر
باشد و بيماری آنها را تشدید می کند.

ضربان نامنظم قلب را جدی بگیرید
مطالعات جدید نشان می دهد ضربان نامنظم
قلب احتمال سکته مغزی را افزایش می دهد و
باید جدی گرفته شود.
به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از مدیکال
ساینس ،ضربان نامنظم قلب در فيبریالسيون
دهليزی ( )AFمی تواند به ایجاد لخته خون و
سکته مغزی منجر شود .این مطالعه نشان می
دهد حدود یک سوم افرادی که با این عارضه
تشخيص داده می شوند ،از وضعيت خود بی
اطالعند و نمی دانند که در معرض سکته قرار
دارند.
محققان دانشگاه دوک در دورهام با بررسی
هزار بيمار مبتال به آریتمی (بی نظمی ضربان
قلب) فيبریالسيون دهليزی با ميانگين سنی 69
سال دریافتند حدود  32درصد از این افراد نمی
دانند که در معرض سکته قلبی قرار دارند و این
درحاليست که با کاهش عوامل خطر سکته می
توان از بروز آن جلوگيری کرد.
سکته مغزی به دليل وقفه ای کوچک در جریان

نوشین نصیری موصلو
کارشناس مامایی
نظام پزشکی

م403070-

خون مغز یا انسداد رگ ها بوجود می آید .در
این حالت جریان اکسيژن و مواد غذایی به مغز
محدود می شود و بخشی از بافت مغز آسيب می
بيند .فشار خون ،استعمال دخانيات ،چاقی و عدم
فعاليت بدنی از جمله مهمترین دالیل سکته
مغزی محسوب می شوند.
انجمن سکته آمریکا به هشت نکته اساسی
اشاره کرده است که احتمال بروز سکته مغزی را
کاهش می دهد .این عوامل عبارتند از:
اندازه گيری مرتب فشار خون و درمان فشارخون باال
کنترل ضربان قلب نامنظمپرهيز از استعمال دخانياتاندازه گيری مستمر کلسترول خون وجلوگيری از افزایش آن
اجتناب از مصرف الکلکنترل قند خونمدیریت وزن و ورزش منظم-درمان اختالالت گردش خون

بيماری های زنان-پاپ اسمير-بهداشت مادر و کودک-

مراقبت های دوران بارداری-مشاوره و تنظيم خانواده-
 -IUDورزش های دوران بارداری و پس از زایمان
خيابان امام خمينی شمالی  /کوچه روبروی بانک
قوامين تلفن تماس 07138728488

اینترنت پر سرعت سیمکارت های رایتل

پوشش سراسری در کل شهرستان و اکثر روستا های اطراف
با سيمکارت های  3Gرایتل همراه با یک عدد سيمکارت هدیه

سه ماه مکالمه و اینترنت رایگان(ویژه دانشجویان عزیز)شش ماه مکالمه و اینترنت رایگان ویژه متولدین سال های 77-76-75سيمکارت های معمولی با یک ماه مکالمه و اینترنت رایگان ویژه تمامی افرادنشانی :میدان امام مجتمع ایران زمین نمایندگی ایرانسل و رایتل طالع

تلفن های تماس38737545-38726628:

بیماری قلبی در انتظار بدبین ها
نتيجه یک پژوهش در فنالند نشان می دهد
که بدبينی می تواند خطر مرگ بر اثر بيماری
های قلبی را افزایش دهد ،البته عکس آن صحيح
نيست و نگاه خوشبينانه به جهان لزوما به معنای
حفظ سالمت قلب نيست.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری دویچه وله،
پژوهشگران فنالندی دو هزار و  267زن و مرد
 52تا  76ساله را مورد آزمایش های مختلف قرار
دادند تا ببينند ميزان بدبينی یا خوشبينی آنها
روی سالمت قلبشان چه تاثيری دارد.
در ابتدای آزمایش ها به این گروه  6جمله را
نشان دادهاند و از آنها پرسيدند که این جمالت
در مقياس صفر تا چهار ،چقدر به روحيه آنها
نزدیک است .به عنوان مثال ' زمانی که نمی
دانم چه پيش خواهد آمد ،معموال انتظار بهترین
اتفاق را دارم'  ،یا ' اگر قرار است بدشانسی بياورم،

میآورم'.
پژوهشگران فنالندی ،همزمان با مواجهه این
افراد با جمالت یاد شده ،ميزان کلسترول و فشار
خون و دیگر مشخصه های سالمتی آنها را نيز
اندازه گيری کردند .در فاصله  11سالی که این
تحقيق در دست پيگيری بود 122 ،نفر بر اثر
تنگی سرخرگهای قلبی مردند.
پژوهشگران پس از کنترل این که آیا این افراد
سيگاری بودند یا مبتال به دیابت یا سایر مواردی
که می تواند به بيماری قلبی و مرگ منجر شود،
متوجه شدند که مرگ کسانی که بيشترین روحيه
بدبينی را از خود نشان داده بودند ،تقریبا دو برابر
کسانی بوده است که در پایين جدول بدبينی
قرار داشته اند ،آنها این را هم تاکيد کردهاند که
خوشبينی تاثير عکس نداشته است.

مصرف کم میوه وسبزی ازعوامل اختالل قند خون
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی گفت 14 :درصد از
جمعيت کشور به اختالل قند خون دچارند که
باال بودن سرانه مصرف قند و شکر و پایين بودن
مصرف ميوه و سبزیجات از عوامل آن است.
به گزارش ایرنا از واحد علوم و تحقيقات ،دکتر
'زهرا عبدالهی' در سمپوزیوم علمی تغذیه و
دیابت که به بهانه هفته جهانی دیابت در واحد
علوم و تحقيقات برگزار شد ،افزود :دیابت یک
بيماری جهانی است که با اختالل قند خون همراه
است و سومين عامل مرگ و مير در ميان بيماری
های غير واگيردار در دنيا به شمار می آید.
وی ادامه داد :از سال  1375تاکنون فعاليت
هایی برای پيشگيری و کاهش دیابت در خانه
های بهداشت و پایگاه های سالمت شهری ،مراکز
بهداشتی درمانی روستایی و بيمارستان های
دانشگاهی مراکز استان ها انجام شده است.
عبدالهی تاکيد کرد :در پيشگيری های اوليه،
هدف کاهش بروز و شيوع عوامل خطر ابتال به
دیابت نوع  ،2تغيير و اصالح شيوه زندگی ،کنترل
و کاهش عوامل خطر و شناسایی افراد در معرض
خطر است که اميد به زندگی در این افراد را
افزایش می دهد.
وی به نقش کارشناسان تغذیه در کنترل
بيماری های غيرواگير دار ،مهم و حياتی توصيف
کرد و گفت :برای کنترل بيماری های غير واگير
کارشناسان تغذیه در اولين سطح ارائه خدمات به
مردم قرار داشته و دارای نقش کليدی هستند
زیرا الزم است الگوی تغذیه مردم اصالح شود و
ما آن را از طریق نظام سالمت به مردم ارائه می
دهيم.
**برای تنظيم قند خون ورزش کنيد
عضو هيات علمی دانشکده علوم پزشکی تهران
نيز در این سمپوزیوم گفت :به علت شهرنشينی
فعاليت های روزانه ما کم شده و از طرفی دیگر
امکانات و فرهنگ سازی مناسبی در رابطه با
سبک زندگی صورت نگرفته است.
دکتر 'سيدعلی کشاورز' دیابت را یکی از تاثيرات
منفی اضافه وزن عنوان کرد و اظهار داشت :تغيير
سبک زندگی و الگوی مصرف پيامدهایی به دنبال
دارد که مهمترین آنها اضافه وزن و چاقی ناشی از
پایين بودن فعاليت بدنی است.
وی با ارائه توصيه های ورزشی به مبتالیان
دیابت گفت :یک فرد دیابتی نباید از همان روز
اول شروع به ورزش های سنگين کند بلکه باید به
تدریج فعاليت های ورزشی خود را افزایش دهد و
همچنين افرادی که دارای قند خون خيلی باال و
یا خيلی پایين هستند ،نباید ورزش کنند.
عضو هيات علمی دانشکده علوم پزشکی تاکيد
کرد :ورزش به تنظيم قند خون و عملکرد بهتر
انسولين کمک می کند و نتایج تحقيقات نشان
می دهد که در ماه های آغازین شروع فعاليت

های ورزشی نياز به تزریق انسولين تا  30درصد
کاهش می یابد ،همچنين باعث افزایش اعتماد
به نفس و روحيه فرد مبتال می شود چرا که
ناپایداری شرایط روحی است که سيستم قند
خون را جابجا می کند.
عضو هيات علمی دانشکده علوم پزشکی شهيد
بهشتی نيز در این همایش گفت :دیابت قندی
به عنوان یکی از بيماری های مزمن متابوليکی
شناخته شده است که با افزایش قند خون نمایان
می شود.
دکتر 'حسين دلشاد' افزود :اگرچه مشخصه این
بيماری پيچيده متابوليکی ،باال بودن قند خون
است ولی با گذر زمان عوارض دیگری نيز پدیدار
می شوند که کل بدن فرد را درگير می کند.
وی با بيان این که دیابت یک بيماری چند
علتی است و عواملی همچون ژنتيک و عوامل
محيطی در آن دخيل هستند ،خاطرنشان کرد:
از علل شيوع دیابت در قرن  21می توان به
رشد جمعيت ،مسن شدن افراد ،پيشرفت های
اقتصادی ،شهرنشينی ،غربی شدن و فعاليت
فيزیکی محدود اشاره کرد ولی در کل همه انسان
ها  4درصد امکان ابتال به دیابت را دارند.
این فوق تخصص غدد درون ریز ،آلودگی هوا،
پرخوری ،کم تحرکی و افزایش وزن را از عوامل
محيطی ابتال به دیابت معرفی کرد و گفت :طی
سال های گذشته شمار مبتالیان به دیابت 4
درصد افزایش پيدا کرده است و این در حاليست
که  50درصد مردم از ابتالی خود به این بيماری
بی خبر هستند.
مدیر تيم ملی انجمن اطالع رسانی دیابت مرکز
گابریک نيز در این سمپوزیوم گفت :آموزش برای
کنترل بيماری دیابت نقش بسزایی دارد و در سال
 2016گابریک تنها سازمان مردم نهادی بود که
به اهميت آموزش دادن در این خصوص پرداخت.
دکتر 'سارا صداقت' به نقش مهم توانمندسازی
بيمار در کنترل بيماری دیابت اشاره کرد و ادامه
داد :موجب خرسندی است که در جهان شيوه
آموزش ایرانی برای بهبود و درمان این بيماری
توصيه می شود و معتقدم آموزش در همه امور
همچون قطب نمایی است که کشتی را در دریا
هدایت می کند.
وی خاطرنشان کرد :آموزش دیابت در
پيشگيری ثانویه نقش مهمی ایفا می کند بنابراین
آموزش بخشی از درمان است و مهترین فرد در
تيم درمان بيماری ،شخص بيمار است.
صداقت یادآور شد :نکته مهم در آموزش دیابت،
تغيير در شيوه زندگی فرد دیابتی است چرا که
باید سبک زندگی ناسالم خود را ترک کند و هدف
از آموزش خود مدیریتی این است که فرد در طول
روز تصميمات درست بگيرد و آنها را اجرا کند که
قسمتی از این آموزش توسط پزشک و قسمتی
توسط انجمن های مربوطه صورت می گيرد.
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ساره جوانمردی ،نشان سفیر کتاب را دریافت کرد
ساره جوانمردی دارنده  2نشان طالی
تيراندازی پارالمپيک ریو به عنوان سفير
کتاب معرفی شد و نشان خود را دریافت
کرد.
به گزارش ایرنا دراین آیين که در
دومين روز از هفته کتاب ،در اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس برگزار شد،
این بانوی پرافتخار شيرازی نشان خود
را از دست مفاخر و فرهيختگان فارس
دریافت کرد.
در کارنامه ورزشی ساره جوانمردی که
در ماه سپتامبر 2016به عنوان چهره
برتر ورزش بانوان دنيا معرفی شد بيش

از 30مدال رنگارنگ جهانی ،آسيایی و
پارالمپيک وجود دارد و او نيز یک بار هم
به عنوان برترین ورزشکار زن آسيا انتخاب
شد.
وی ،درحاشيه این آیين گفت :وظيفه
سنگينی به عهده ام گذاشته شده که از

رازهای دروغینی که فاش می شود!

'رازی که افشا شد! سرطان مرض نيست تجارت است' عنوان
مطلبی که بطور گسترده در شبکه های اجتماعی انتشار یافته و
مخاطبان خود را متحير ساخته است .انتشار دهندگان این مطلب
مدعی شده اند شخصی به نام پرفسور ناندیتا داوسن از دانشگاه
کمبریج چنين ادعای علمی را مطرح کرده است در حالی که از
این پرفسور ادعایی هيچ ردی در این دانشگاه وجود ندارد.
بررسی ها نشان می دهد این مطلب یک شایعه بين المللی
قدیمی است و موارد کامال مشابه آن در قرن  18ميالدی نيز در
دیگر کشورها نشر داده شده است .در این مطلب بدون توجه به
تحقيقات گسترده در چند دهه گذشته در بسياری از کشورهای
جهان آمده است که سرطان بيماری نيست بلکه کمبود ویتامين
 B17موجب بروز سرطان می شود .در این مطلب هسته زرد آلو
به عنوان منبعی سرشار از و یتامين  B17معرفی شده و آمده
است مصرف روزانه  15تا  20عدد هسته زرد آلو می تواند کمبود
ویتامين را مرتفع سازد تا دیگر سرطان وجود نداشته باشد !
محققان و دانشمندانی که روی بيماری سرطان تحقيقات
گسترده ای داشته اند معتقدند عوامل مختلفی همچون سبک
های غلط زندگی  ،استرس ،مصرف برخی غذاها و مشروبات الکلی
و استعمال دخانيات می تواند در افزایش سلول های سرطانی
موثر باشد.
اینکه برخی شرکت های دارویی با سرطان تجارت می کنند

کسب هر مدالی سخت تر است.
جوانمردی اضافه کرد :می کوشم در
ميدان های جهانی به عنوان سفيری الیق
از فرهنگ و تمدن کشورم پاسداری کنم.
همچنين سعيد صادقی کاریکاتوریست
مطرح ایرانی و پروفسور طاهر نيکنام دیگر
نفراتی بودند که به مدت یک سال به
عنوان سفير کتاب معرفی شدند.
سفيران کتاب به مدت یک سال ،در
همه آیين ها و برنامه هایی که کسب مدال
و جایزه می کنند ،مسئوليت اهدا کتاب و
معرفی فرهنگ ،تاریخ و تمدن فارس را بر
عهده دارند.

امری صحيح است و هزینه های سرسام آور درمان سرطان ،
موضوعی سودآور برای آنان محسوب می شود اما انتشار اینگونه
ادعاها نيز فاقد بار علمی است .به اعتقاد اغلب محققان این حوزه
اصالح سبک زندگی می تواند نتایج موثری در کاهش ابتال به
سرطان داشته باشد .در این مطلب به کتابی با عنوان ' جهان بدون
سرطان ' اثر ادوارد گریفين اشاره شده که فاقد اعتبار الزم است
و بسياری از محققان علوم سرطان شناسی مطالب این کتاب را
تایيد نمی کنند .کسانی که در شبکه های اجتماعی اقدام به نشر
مطالب می کنند باید نسبت به صحت اینگونه مطالب که مشخص
نيست تامين کننده منافع چه جریانی است  ،دقت بيشتری داشته
باشند .اغلب کسانی که در شبکه های اجتماعی عضویت دارند
بطور ناخواسته عامل انتشار این دست مطالب فاقد صحت می
شوند و اطالعاتی غلط و بی ارزش را به خورد دیگر مخاطبان می
دهند و آنان نيز با ساده انگاری در اینگونه ترویج مطالب بی اساس
شریک می شوند.

کانال تلگرام صدای شرق:
https://telegram.me/sedayeshargh

کتاب های یک صفحه ای درکافه های کتاب ،راهی
برای همنشینی با یار مهربان
دمنوش دانش یا عرضه کتاب های یک صفحه ای در کافه های
کتاب شيراز طرحی است که با هدف ترویج بيشتر کتابخوانی و
گراميداشت همنشينی یارمهربان و دانش در چهارمين روز هفته
کتاب( 24آبان تا اول آذر) فارس اجرا شد.
آیين رونمایی از کتاب های یک صفحه ای به ميزبانی کافه کتاب
«شهرکاغذی» شيراز توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با
همکاری موسسه فرهنگی هنری آفتاب مهرصبا برگزار شد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس ،در این برنامه در مرحله
نخست پنج کافه از مجموعه کافه هایی که در کنار ارایه خدمات خود
کار فرهنگی می کنند به توزیع کتاب های یک صفحه ای پرداختند.
در طرح دمنوش دانش کتاب های یک صفحه ای از نویسندگان
مطرح در اختيار کافه ها قرار می گيرد تا آن را به مشتریان خود
اهدا کنند.
در آیين گشایش طرح دمنوش دانش که با حضور معاون کتابخانه
های عمومی فارس ،رئيس اداره فرهنگی ارشاد استان و برخی چهره
های فرهنگی وهنری برگزار شد ،مهدی ميرعظيمی طراح کتاب
های یک صفحه ای با توجه به اینکه عدم مطالعه ناآگاهی اجتماعی
را موجب می شود گفت :با توجه به این مسئله در مسير ترویج
کتابخوانی کتاب های یک صفحه ای طراحی شد.
وی طراحی کتاب های یک صفحه ای را برای رفع دغدغه آنچه
کمبود وقت نزد مردم عنوان می شود ،دانست و افزود :یکی از هزاران
دليلی که مردم برای کتاب نخواندن به آن استناد می کنند شاید
وقت نداشتن باشد که برای مقابله با آن این کتاب ها عرضه می شود.
ميرعظيمی گفت :کتاب های این طرح بيش از یک نيم صفحه
نيست ،خواننده این کتاب ها از ابتدا تا انتهای متن بيش از یک
دقيقه نياز به صرف وقت ندارد و آنها که برای ساعتی یا دقایقی در
کافه به سر می برند می توانند هنگام صرف نوشيدنی به مطالعه آن
بپردازند .وی با یادآوری اینکه یکسال از اطالع رسانی این کتاب ها
در فضای مجازی می گذرد ،ادامه داد :این طرح با هزاران مخاطب
در شبکه های اطالع رسانی به اشتراک گذاشته شده و خوشبختانه
بازخورد خوبی به همراه داشت .طراح کتاب های یک صفحه ای که
تاکنون  12عنوان آن را در اختيار کافه های شيراز قرار داده ،افزود
 :به واسطه طرح فرهنگی دمنوش دانش ارتباطی ایجاد شده که این
کتاب ها خاستگاه ارتقای فرهنگ کتابخوانی و ترویج مطالعه در نسل
جوان را موجب شود.

فروشگاه الستیک فـدایی

نمایندگی فروش الستيک های یزدتایر ،گلدستون ،کویرتایر،
ارائه انواع الستيک های سبک و سنگين-کشاورزی-راه سازی-سواری
نشانی :فيروزآباد  -ابتدای بلوارپاسداران ،روبروی مجتمع امين،
فروشگاه الستیک فدایی

تلفن تماس07138734567 :

شرکت چابک امداد بابکان فیروزآباد

تحت نظارت اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس

مجهز به جرثقیل،کفی خودروبر ،نیسان امداد هیدرولیکی


 مجهز به اکیپ امداد سیار با تمام تجهیزات امدادی و برقکار و مکانیک
حمل خودروهای تصادفی
حمل خودروهای خرابی
تعمیر در محل

مدیریت  :بیژن حیدری

09177120112

071 - 38730917

و 09178990701

شماره ثبت1593 :
به

صو

ر
تش

بان

ه
رو

زی
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مشاور وزیر راه و شهرسازی:

رئيس اداره سالمت ميانساالن وزارت بهداشت:

مرگ و میر در سن میانسالی و زودتر از  75سال ،مرگ زود هنگام است

رئيس اداره سالمت ميانساالن وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی بر لزوم توجه به طيف
ميانساالن تاکيد کرد و گفت :این طيف در مردان
تا سن  74سال و در زنان تا سن  76سال را
تشکيل می دهد ،بسياری از مرگ های زیر این
سن ،قابل پيشگيری است بنابراین مرگ و مير
در سنين  70تا  75سال مرگ زود هنگام است.
به گزارش خبرنگار ایرنا مطهره عالمه ،در
کارگاه آموزشی خدمات ميانساالن در شيراز با
بيان اینکه ،گروه سنی ميانساالن در جامعه و
در خانواده گروهی مولد و عامل توسعه پایدار
هستند ،اظهار داشت :هم اینک گروه سنی
ميانساالن بيشترین جمعيت کشورمان را به خود
اختصاص می دهند ،به گونه ای که از  80ميليون
نفر جمعيت ایران27 ،ميليون نفر در گروه سنی
ميانساالن قرار دارند.
رئيس اداره سالمت ميانساالن وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی گفت :رشد این گروه
جمعيتی بيشتر از سایر گروه های جمعيتی
است و به طور مداوم تعداد این جمعيت در حال
افزایش است و به همين سبب برنامه ریزی برای
سالمت آنها بسيار حائز اهميت است.
عالمه ،ادامه داد :بخش زیادی از این گروه
شامل کارکنان شاغل در دستگاه های مختلف
دولتی ،شرکت های خصوصی و مراکز کاری
هستند از این رو تامين سالمت شغلی آنها امری
الزم و مهم است.
وی بيان کرد :در دنيا پرداختن به مسائل
سالمت این گروه در دهه های گذشته مورد
توجه قرار گرفته است و در ایران نيز در چند سال
گذشته نظام سالمت در زمينه ارائه خدمات به
آنان اهتمام ویژه ای داشته است.
عالمه ،با اشاره به تعهد کشورمان در سازمان
های بين المللی برای کاهش مرگ و مير این
گروه سنی و تدوین برنامه های سالمت گروه
سنی ميانساالن در وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی گفت :بيشتر مرگ و مير این
گروه سنی ناشی از بيماری های مزمن غيرواگير
مانند دیابت ،فشار خون باال و بيماری های قلبی
عروقی است.
این مقام وزارت بهداشت افزود :مسائل مختلف
از جمله شيوه و سبک زندگی ،تغذیه نامناسب،
نداشتن فعاليت فيزیکی ،زندگی بدون تحرک و
مصرف دخانيات ،از عوامل مهم خطرساز برای این
گروه سنی است و ابتالی به بسياری از بيماری
های کشنده را برای آنها به دنبال دارد.
عالمه گفت :بی شک توجه و تمرکز بر موارد یاد
شده می تواند به پيشگيری از ابتالی ميانساالن به
بسياری از این بيماری ها کمک می کند.
این مقام مسئول اضافه کرد :تغييرات بسيار
اندک در سبک زندگی که هزینه زیادی هم ندارد،
باعث می شود سالمت افراد افزایش پيدا کند و
مردم نسبت به اینکه چه رفتاری با خود دارند،

آگاهی یابند و تغييرات جدی در شيوه زندگی
خود ایجاد کنند.
رئيس اداره سالمت ميانساالن وزارت بهداشت،
ادامه داد :بيماری های مزمن غيرواگير در تمام
دنيا به عنوان یک مساله اصلی سالمت در گروه
سنی ميانساالن مطرح است اما در ایران یکی از
مسائل مربوط به این گروه سنی که بخشی از
مرگ و ميرها را رقم می زند ،حوادث ترافيکی
است.
عالمه گفت :در سایر نقاط دنيا به اندازه ایران
حوادث ترافيکی ندارند ،اما در کشورمان عالوه بر
بيماری های رایج مزمن غيرواگير که در جهان
وجود دارد ،حوادث ترافيکی هم باعث مرگ و مير
زیادی می شود.
وی ،نخستين عامل مرگ و مير در کشورمان را
بيماری های قلبی برشمرد و اظهار داشت :دومين
و سومين عامل در آقایان به ترتيب حوادث
ترافيکی و سرطان و در بانوان ،سرطان و حوادث
ترافيکی است و این سه مورد از عوامل اصلی
مرگ و مير در ایران به شمار می آیند.
این مقام مسئول ،برلزوم توجه به خودمراقبتی
برای کاهش مرگ و مير ها تاکيد کرد و افزود:
مساله خودمراقبتی یک مساله مهم در نظام
سالمت تمام کشورهای جهان است و اینکه مردم
بدانند هيچکس بيشتر از خودشان نمی تواند
سالمت آنها را تامين کند.
عالمه افزود :موضوع خود مراقبتی به ارتقای
سواد سالمت نياز دارد و مستلزم این است که
مردم نسبت به عوامل خطر آگاه شوند و به
آنها یاد بدهيم که چگونه از خود مراقبت و چه
غذاهایی را مصرف کنند ،چه ورزش هایی انجام
دهند و چگونه توانایی و ظرفيت قلبی عروقی و
اسکلتی عضالنی خود را افزایش دهند و از عوامل
مرگ و مير و ناتوانی ها پيشگيری کنند.
رئيس اداره سالمت ميانساالن وزارت بهداشت،
بانوان را محور مهمی برای ارتقای سواد سالمت
و توانمندی افراد خانواده دانست و گفت :به طور
معمول ،بانوان مدیریت سالمت خانواده را بر عهده
دارند و مرکز شبکه یادگيری اجتماعی هستند.
عالمه اضافه کرد :بانوان ،غذای خانواده را تعيين
می کنند و آنها هستند که تعيين می کنند افراد
خردسال خانواده چه الگوهای رفتاری را انتخاب
کنند به همين سبب ،ارتقای سواد سالمت
و توانمندی بانوان برای هدایت سایر اعضای
خانواده ،ضروری است.

بی توجهی به توسعه حمل و نقل ریلی ،به افزایش حوادث جاده ای می انجامد

مشاور و دستيار ویژه وزیر راه و شهرسازی
گفت :اگر ما به موضوع حمل و نقل ریلی کمتر
توجه کنيم ،روز به روز شاهد افزایش حوادث و
تصادفات جاده ای خواهيم بود.
به گزارش ایرنا مرتضی باقری ،در همایش
شهرسازی ریل پایه در شيراز ،با اشاره به حادثه
اخير واژگونی اتوبوس حامل زائران در فارس که
منجر به کشته شدن  29تن از سرنشينان آن
شد ،افزود :اگر چه در آن حادثه و دیگر حوادث
جاده ای از سه عامل انسان ،وسيله نقليه و جاده
به عنوان علت وقوع حوادث یاد می شود اما باید
بپذیریم که همه ما در وقوع اینگونه اتفاق ها
مقصر هستيم.
اتوبوس حامل مسافران از استان یزد شامگاه
هجدهم آبان  95هنگام عبور از محور ارتباطی
اقليد فارس به سمت استان خوزستان دچار
حادثه شد که در این سانحه  29نفر جان باختند
و  26نفر مصدوم شدند.
وی ادامه داد :امروز در بحث شهر سازی ،ابتدا
اقدام به ساخت شهرها می کنيم و بعد بعد به
فکر حمل و نقل آنها هستيم در حالی که توسعه
شهری باید مبتنی بر حمل و نقل باشد.
باقری ،استان فارس را جزو سه استان اول
کشور در بحث آمار باالی تصادفات جاده ای
دانست و افزود :این بدان معناست که باید در این
استان توجه خاصی به کاهش حجم ترافيک جاده
ای داشته باشيم که یکی از راه های آن ایجاد و
توسعه حمل و نقل ریلی است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی بيان کرد :با توجه
به اینکه کالنشهرهای کشورمان به دليل توسعه
شهرنشينی با مشکل جا به جایی انسان و کاال
مواجه هستند ،وزارت راه و شهرسازی و به ویژه
معاونت های مختلف درگير در حوزه حمل و
نقل را به این سمت برده که در زمينه توجه به
شهرسازی ،مبتنی بر علم کار کنند.
باقری ،آلودگی هوای تهران به ویژه در روزهای
اخير را ناشی از خودرو محور بودن این کالنشهر
دانست و افزود :روزانه حدود یک هزار خودرو به
تهران اضافه می شود و ساالنه حدود  2هزار و

 200ميليارد ریال نيز هزینه پنج ميليارد ساعت
زمان تلف شده مردم تهران در ترافيک این شهر
است.
وی گفت :بدون تردید راه حل رفع این مشکل
در ساخت اتوبان و بزرگراه با هزینه های باالی آن
نيست چرا که در شهر تهران برای  2طبقه کردن
بزرگراه صدر ،هزینه و زمان زیادی صرف شد اما
همين امروز هم در طبقه دوم این بزرگراه شاهد
ترافيک هستيم.
دستيار ویژه وزیر راه و شهرسازی افزود :حتی
برخی دیگر شهرها هم به دنبال  2طبقه کردن و
توسعه شبکه بزرگراهی و آزادراهی خود هستند
که باید گفت این راه حل مناسبی برای حل
مشکالت ترافيک در شهرهای بزرگ نيست.
باقری اضافه کرد :بر اساس آمار مرکز تحقيقات
ایمنی جاده ای دانشگاه فرودسی مشهد ،ساالنه
حدود هفت درصد توليد ناخالص ملی کشور
صرف تصادفات جاده ای می شود که وقتی این
رقم را با کل بودجه تحقيقاتی کشور که حدود
یک دهم درصد است مقایسه می کنيم درمی
یابيم که هفت درصد چه عدد بزرگی است.
او ادامه داد :در حالی که ما به دنبال ایجاد
زیرساخت ها ،جاده ها و بزرگراه های جدید
در کشور هستيم و از حضور مردم در آنها با
حصارکشی جلوگيری می کنيم ،در دنيا به دنبال
جمع آوری آزادراه ها و بزرگراه ها هستند تا مردم
حضور بيشتری داشته باشند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ،تاثير بر قيمت
امالک مسکونی و تجاری ،اثرات توسعه ،جذب
نيروی کار جدید ،توسعه منطقه ای ،افزایش
کيفيت محيط زیست ،افزایش نيروی کار منعطف
و افزایش ایمنی عمومی را از جمله تاثيرات
شهرسازی ریل پایه دانست.
باقری بيان داشت :در مورد تاثير ایستگاه های
راه آهن بر قيمت مناطق مسکونی و تجاری
اطراف آن ،مطالعات مختلف و گاه متناقضی
صورت گرفته که در اکثر آنها از موارد یاد شده به
عنوان تاثيرات مثبت نام برده شده است.
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استاندار فارس :تمام چاه های غیرمجاز باید پرشوند

دکتر محمد رضا محرری ،استاد علم و اخالق و ادب
پيکر زنده یاد ،استاد علم و اخالق و ادب ،دکتر
محمد رضا محرری ،بيستمين روز از آبانماه در
مقابل دانشکده پزشکی شيراز تشييع گردید.
شادروان دکتر محمدرضا محرري ،در سال
 1307ش ،در شيراز به دنيا آمد .دورۀ تحصيالت
مقدماتي خود را در شيراز ،فسا و استهبان گذرانيده
و در سال  1329به دانشکده پزشکي شيراز راه
یافت و مدرک دکتراي عمومی پزشکي خود را
در سال  1335دریافت نمود .بعد از آن ،سه سال
دورۀ دستياري روانپزشکي را در دانشگاه شيراز
و یک سال را در بخش روانپزشکي بيمارستان
اعصاب و روان دانشگاه امریکایي بيروت گذرانيد
و از سال  1344تا  ، 1347دستيار باليني بخش
روانپزشکي دانشگاه ادیمبورگ بود .وی ،از سال
 1341در بخش روانپزشکي دانشگاه شيراز به کار
پرداخته و سپس مدارج دانشگاهي را طی سي
و دو سال گذرانيده و در سال  1373با درجه
استادی بازنشسته شد.
زنده یاد استاد دکتر محرري در زندگي پربار
خود  ،افزون بر درمان صدها بيمار ،تدریس
روانپزشکي و روان شناسي ،تاریخ و علم اخالق
پزشکي به شمار زیادی از دانشجویان و دستياران،
در مجامع علمي و گوناگوني عضویت داشته
و یا مشاور بوده است .از جمله مشاور کميته
کارشناسان مواد مخدر سازمان بهداشت جهاني
در ژنو ( از  1364 – 1354ش )  ،عضو کالج
سلطنتي روانپزشکي انگلستان ( از  ، ) 1354عضو
کميته بهداشت رواني وزارت بهداشت  ،درمان و
آموزش پزشکي (از  1368تا  ،)1374عضو هيات
ممتحنه دورۀ تخصصي روانپزشکي ( از  1358تا
 ، ) 1374عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکي
( از  ، )1371عضو گروه طب اسالمي  -سنتي
فرهنگستان علوم پزشکي ( از سال . ) 1381
عالوه بر اینها ،در سال  1356استاد مدعو از
سوي انستيتوي مواد مخدر واشنگتن بوده و از
سال  1368تا  1376ریاست انجمن روانپزشکان
فارس و در سال  1361ریاست بخش روانپزشکي
بيمارستان شهيد چمران شيراز را بر عهده داشته
است.
استاد دکتر محرري ،بنيانگذار نخستين
درمانگاه سرپایي معتادین و آموزش برنامه ترک
اعتياد به پزشکان و مددکاران در سراسر کشور
در سال  1350بوده .در بيش از بيست کنگره
بينالمللي در ایران ،اروپا ،آمریکا و آسيا شرکت
کرده و مقالههایي در زمينههاي اعتياد ،تاریخ

روانپزشکي ،فرهنگ و روانپزشکي اجتماعي ارائه
داده و بيش از شصت مقاله علمي ،به زبانهاي
فارسي و انگليسي نگاشته و پایان نامه دانشجویان
زیادي را سرپرستي کرده است.
افزون بر فعاليتهاي علمي و دانشگاهي ،مرحوم
استاد دکتر محرري ،از اوان جواني به ادبيات و
فرهنگ ایران عالقه وافري داشته ،شعر ميسرود
و خط نستعليق را در نهایت پختگي و ظرافت
مي نوشت.
به عالوه ،زنده نام استاد دکتر محرری ،
مقالههاي گوناگوني در حوزه عرفان ،ادبيات و
پژوهشهاي ادبي نوشته که بخشي از آنها به
چاپ رسيده و قسمتي نيز به صورت تک نگاری
آماده استفاده عالقه مندان است .او ،کتابي
درباره" اخالق پزشکي " نگاشته که توسط
وزارت بهداشت منتشر شده است .افزون بر
این استاد دکتر محرري ده جلد کتاب معروف"
ذخيره خوارزمشاهي " اثر اسماعيل بن حسن
جرحاني (سده ششم هجري) را تصحيح کرده
که مجلداتی از این اثر توسط فرهنگستان علوم
پزشکي منتشر شده است.
دکتر محرري دربارۀ این کتاب گفته است :
" کتاب ذخيرۀ خوارزمشاهي نتيجة ربع قرن
عملکرد بنده است که تمامي نسخ این کتاب را
جمع آوري و تصحيح نمودهام .البته ،قبال جلد
اول ،دوم و سوم این کتاب توسط دکتر مصطفوي،
دکترعمادي و آقاي ایرج افشار ،از روي نسخة
اصلي چاپ شده بود .در حال حاضر ،این کتاب ده
جلد است و یک جلد هم واژه نامه دارد .امتياز آن،
نسبت به کتابهاي مشابه ،این است که زیرنویس
اصطالحات امروزي ،دارد و بسياري از مطالب
طب امروز ،با شگفتي تمام دراین کتاب یافت
ميشود،واژههاي بسيار زیبایي دارد و علوم پایة
پزشکي ،در این کتاب موجود است و در اصل
تلفيقي است از طب بوعلي و جرجاني .کتاب،
بسيار جامع است و از علوم پایه گرفته تا انواع
درمانها ،در آن آمده است".
شادروان دکتر محمدرضا محرري ،طبع
روانی داشت و از آغاز جواني شعر ميسرود و
شعرهایش از رواني ،استحکام و بارمعنایي عميقي
برخورداست.
شایان ذکر است مراسم تشييع استاد با حضور
ریاست دانشگاه علوم پزشکی ،هيئت رئيسه
دانشگاه ،اساتيد ،مسئولين دانشگاه و دانشکده
پزشکی همچنين خانواده آن مرحوم همراه بود.
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عملیات احیای جنگل های سوخته پاسارگاد آغاز شد
رئيس اداره منابع طبيعی و آبخيزداری
شهرستان پاسارگاد اعالم کرد:عمليات احيای
مناطق سوخته جنگل های این شهرستان از
جمعه  28آبان آغاز شده و تا یک ماه آینده ادامه
خواهد داشت.
به گزارش ایرنا،حسن خسروانيان در گفت و گو
با خبرنگاران افزود :این عمليات با مشارکت گروه
های مردمی ،مرتعداران ،سازمان های مردم نهاد
و حافظان و دوستداران طبيعت در صدها هکتار از
جنگل های آسيب دیده اجرا می شود.
وی ادامه داد :بيش از  100نفر به صورت
خودجوش در این عمليات حضور یافته اند و کار
احيای مناطق سوخته آغاز شده است.
رئيس اداره منابع طبيعی و آبخيزداری
شهرستان پاسارگاد گفت :در این عمليات جنگل
های کوه های خرسی ،بالغی ،مبارک آباد ،چاه

بيد،تنگ ماری ،رگ زرد،چاهداری و ارتقاعات
حسن پهلوان ،سوباتان ،خورخوره و سد سيوند
احيا خواهد شد.
خسروانيان بيان کرد :احيای این جنگل ها با
استفاده از بذر گونه های بومی مناطق انجام می
شود .وی گفت:حفظ ،حراست ،نگهداری و احيای
منابع طبيعی همواره مورد توجه ما بوده و در این
زمينه برنامه ریزی های الزم صورت گرفته است.

امنیت شغلی کارگران در گرو افزایش مهارت آنها است

پکیج شوفاژ دیواری بوتان
مس

استاندار فارس ،پرکردن چاه های غير مجاز را
یکی از نيازهای امروز برای نجات حيات انسان ها
دانست و گفت :نه تنها چاه های غير مجاز باید
پرشوند بلکه ميزان پمپاژ آب از چاهای مجاز نيز
باید با نصب کنتور کنترل شود.
به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی و
امور بين الملل استانداری فارس ،سيد محمد
علی افشانی در نشست فرمانداران این استان در
شيراز افزود :اگر مدیریت فوق العاده علمی و کارا
با داشتن طرح جامع که هدف ،راهبردها و روش
ها در آن معلوم باشد نداشته باشيم ،در آینده
امکان حيات در بخش قابل مالحظه ای از کشور
فراهم نخواهد شد.
وی ،با بيان اینکه عمق چاه های فارس از مرز
 500متر فراتر رفته گفت :برداشت های بی رویه،
بر روی کيفيت و کميت آب استان اثر بسيار
گذاشته که به همين دليل یکی از معيارهای
ارزیابی فعاليت مدیران و فرمانداران در بحث
مبارزه با تخلفات است
که حفر چاه غيرمجاز یکی از مصادیق تخلف و
دست اندازی به حقوق مردم است.
استاندار فارس ،با اشاره به اینکه مدیران باید
قانون را مبنای رفتار و عمل خود قرار دهند گفت:
بيشترین کوشش وزارت کشور برای ایجاد آرامش
و امنيت در استان است و این مهم زمانی محقق
خواهد شد که قانون به خوبی رعایت شده در
چارچوب آن عمل شود.

افشانی ،ضمن تاکيد بر پرهيز از تضعيف جایگاه
فرمانداری افزود :فرمانداران باید به وظایف اصلی
خود به خوبی توجه داشته باشند و با تشکيل
جلسه هایی با مدیران اصلی شهرستان ،نقشه راه
توسعه شهرستان را تدوین و راهبردهای رسيدن
به اهداف را تعيين کنند.
او ادامه داد :تامين امنيت ،ایجاد توسعه و
اشتغال ،رونق حوزه کسب و کار و اصالح امور
اجتماعی از جمله اقداماتی است که فرمانداران
باید با مشارکت مردم و فعال کردن نهادهای
اجتماعی غيردولتی انجام دهند.
وی ،عمران و توسعه شهرستان ها را ماموریت
اصلی فرمانداران دانست و بيان کرد :تشکيل
تعاونی ها و شرکت های روستایی که از تسهيالت
با درصد سود پایين تری بهره مند می شوند از
جمله اقداماتی است که فرمانداران باید در دستور
کار داشته باشند.
استاندار فارس برلزوم حمایت فرمانداران از
شرکت های دانش بنيان نيز تاکيد کرد و گفت:
هفته پژوهش و فناوری در شهرستان ها باید مورد
توجه قرار گيرد چرا که دانش و فناوری می تواند
به توسع شهرستان ها کمک کند.
افشانی ادامه داد :فرمانداران باید ضمن پيگيری
پروژه های بزرگ شهرستان ،از طریق سرمایه
گذاران و مدیران استانی و ملی زمينه سرمایه
گذاری در شهرستان را فراهم کنند.

رفیعی

مرکز تهیه و نصب انواع لوازم خانگی پارس خزر -سایا -پاکتین و ویداس
جارو برقی -آبميوه گيری -چرخ گوشتی -اتو -سشوار -پنکه -آسياب برقی -کتری برقی و...
نشانی :فیروزآباد ،میدان روزبه ابتدای خیابان معلم جنب پاساژ امیر حشمتی طبقه همکف

قبل از نصب و راه اندازی با ما تماس بگیرید
تلفن - 38729613:فکس - 38721613 :همراه09177388639:

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
فارس گفت:جامعه کارگری ما اگر می خواهد
موفقيت بيشتری داشته باشد باید روز به روز بر
مهارت خود بيافزاید ،امنيت شغلی کارگران در
گرو افزایش مهارت و تالش بيشتر آنها است.
به گزارش ایرنا ،سهراب مختاری ،در همایش
کارگران استان فارس در شيراز افزود :امروز
در کنار نيروی کار جدید ،تعداد زیادی فارغ
التحصيالن دانشگاهی نيز متقاضی کار هستند اما
اکثر این افراد به رغم داشتن مدرک تحصيلی فاقد
هرگونه مهارتی هستند که باید به سمت افزایش
مهارت گام برداریم.
او اظهار کرد :با توجه به برنامه های خوبی که
دولت در بحث ایجاد اشتغال دارد آینده خوبی را
برای کشور و استان متصور هستيم.
مختاری افزود :در کنار کارگران که باید مهارت
و تالش خود را ارتقا بخشند ،کارفرمایان هم باید
به اصول مدیریتی روز آگاهی داشته باشند و این
مطلب را بپذیرند که امر مدیریت با امر مالکيت
متفاوت است و یک مالک خوب الزاما نمی تواند
مدیر خوبی هم باشد.
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان

فارس بيان کرد :همه ما باید بکوشيم تا در شرایط
امروز با کمک کارگران و کارفرمایان فرصت های
شغلی امروز کارخانه ها را حفظ کنيم.
او افزود :ظرف  2تا سه سال گذشته با کمک
کارگران ،کارفرمایان و اعضای مراجع حل
اختالف ،ریشه قراردادهای سفيد امضا در شرکت
های خدماتی کنده شد و امروز تمام کارگران
این شرکت ها دارای حساب بانکی هستند و با
روش بسيار مناسبی تایيد صالحيت می شوند و
در سایر کارگاه ها نيز انجام این کار در دستور
کار قرار دارد.
مختاری ،تعداد بيمه شدگان اصلی در سال 94
در استان فارس را  704هزار  645تن برشمرد و
افزود :این در حالی است که در سال  93در استان
 696هزار و  511بيمه شده اصلی داشتيم.
وی ادامه داد :بيمه شدگان اجباری نيز در سال
 93در فارس  434هزار تن بودند که در سال 94
این تعداد به  440هزار و  569تن رسيد.
او ادامه داد :این آمار نشانگرعادی و مطلوب
بودن شرایط نيست اما این وضعيت را بحرانی هم
نمی توان دانست.
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ویژه نامه

مدیرکل حفاظت محيط زیست فارس:
برنامه ای برای بازگرداندن شیر ایرانی به منطقه ارژن پریشان تعریف نشده است
مدیر کل حفاظت محيط زیست فارس با بيان
اینکه برنامه ای برای بازگرداندن شير ایرانی به
منطقه ارژن پریشان تعریف نشده گفت :محيط
زیست در این زمينه مطالعاتی نداشته و برنامه ای
برای این کار ندارد .
دکتر حمزه ولوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا
اظهار داشت :قبل از اعالم هر موردی دراین زمينه
در مطبوعات بهتر است دیدگاه های کارشناسی
بررسی شود و کم و کيف موضوع مورد مطالعه
قرار گيرد .گفته شده شيرهای ایرانی اوایل قرن
 20ميالدی از منطقه بين النهرین ناپدید شدند
اما در همان زمان ،معدود نقاطی از کشور ما از
جمله خوزستان و فارس کماکان زیستگاه این
حيوان منحصربه فرد بوده است.
جنگل های اطراف رودخانه های کرخه ،دز و
کارون به طرف مسجد سليمان ،رامهرمز ،بوشهر،
کازرون تا دشت ارژن محل زیست شير ایرانی
بوده است  .ظاهرا آخرین شير را در شمال غربی
دزفول یک نقشه بردارهندی ارتش بریتانيا یا به
استناد برخی مقاالت مهندسان آمریکایی مشاهده
کرد.
طبق اظهار برخی از ریش سفيدان محلی
تا آن زمان دسته های  2تا پنج تایی شير در
بيشه زارهای جنوب شوش (منطقه حفاظت شده
کرخه) رویت می شد ،اما شکار بی رویه توسط
عشایر و افراد محلی به صورت گروهی ،تخریب
زیستگاه ،سمی کردن الشه حيوانات شکار شده
و کم شدن طعمه هایی همچون گوزن زرد از
جمله دالیل انقراض نسل این حيوان ارزشمند
در ایران است.
زیست گونه گوزن زرد ایرانی در منطقه ارژن
پریشان و سازگاری این گونه در معرض انقراض
حيات وحش در این منطقه ميتواند نشانه ای
برای سازگاری منطقه برای زیست شير ایرانی

نيز باشد .
از بين رفتن و کم شدن تعداد گوزن زرد ایرانی
که شکار اصلی شير بوده از این نظر اهميت دارد
که موارد مشابه برای گونه های امروزی ما که
منابع غذایی شان روبه کاهش است ،کم نيست.
در حقيقت از بين بردن منابع غذایی نوعی
تهدید غيرمستقيم ،اما بسيار مهم است.
متخصصان زیادی تا کنون منطقه ارژن پریشان
در شهرستان کازرون را برای زیست شير ایرانی
مناسب تشخيص داده اند  ،برخی منابع نيز از
انتقال گونه های شير ایرانی که در روسيه زیست
می کنند به این منطقه خبر داده اند اما همانطور
که در سخنان مدیر کل حفاظت محيط زیست
فارس آمده است هنوز برنامه عملياتی برای این
موضوع تعریف نشده است .
منطقه ارژن پریشان در سال  1351با وسعت
 191هزار هکتار به عنوان پارک بين المللی
انتخاب و در سال  61طی مصوبه شماره 98
شورای عالی محيط زیست با کاهش وسعت به 56
هزار و  713هکتار به عنوان منطقه حفاظت شده
ارژن و پریشان و از طرف سازمان ملل به عنوان
ذخيره گاه زیست کره ارژن و پریشان معرفی شد.
این منطقه حد فاصل شهرستان های شيراز و
کازرون در فاصله  120کيلومتری جنوب غرب
مرکز استان فارس قرار دارد .

کشف  24تن انواع مواد مخدر در فارس

فرمانده انتظامی فارس گفت :از ابتدای سال 95
تا کنون 24 ،تن انواع مواد مخدر در این استان
کشف و 63باند فعال در این زمينه متالشی شد.
به گزارش ایرنا سردار احمد علی گودرزی ،در
گفت و گو با خبرنگاران در شيراز ،شمار متهمان
دستگير شده در ارتباط با این مواد مخدر را اعم
از عمده فروش ،خرده فروش ،حمل کننده و
قاچاقچی 9 ،هزار نفر و تعداد خودروهای توقيف
شده را  481دستگاه اعالم کرد.
وی بيان داشت :سه تن از این مواد مخدر ظرف
یک ماه گذشته کشف شد و در پيوند با آن یک
هزار و  402نفر دستگير شدند و  54دستگاه

خودرو سبک و سنگين نيز توقيف شد.
فرمانده انتظامی فارس در بخش دیگری از
مطالب خود گفت :با انجام چندین عمليات در 72
ساعت گذشته ،انواع مختلفی از کاالی قاچاق از
جمله دارو ،برنج ،پارچه ،مواد خوراکی ،نوشيدنی
و انواع اسباب بازی به ارزش  55ميليارد ریال در
این استان کشف شد.
گودرزی بيان کرد :در ارتباط با این کاالهای
مکشوفه  199متهم دستگير شدند و 162
دستگاه خودروی سبک و سنگين متعلق به آنها
توقيف شد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1395/08/09-139560311009004603هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رخسار
حق شناس فرزند زیاد بشماره شناسنامه  11صادره از فيروزآباد در یک باب خانه به مساحت  329/87مترمربع پالک فرعی 179
از  1011اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1011اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک
رسمی آقای حسين حق شناس محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم/669 1395/09/24 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1395/08/23-139560311009004815هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عليرضا
اميری فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه  1282صادره از شيراز در یک باب خانه به مساحت  265/14مترمربع پالک فرعی
 12145از  999اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  4407فرعی از  999اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد خریداری از مالک رسمی موسسه اقتصادی سازمان تبليغات اسالمی شيراز (موسسه احسان) محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از
اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم/690 1395/09/24 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
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اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1395/08/19-139560311009004767هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم راضيه
پورعلی فراشبندی فرزند مراد بشماره شناسنامه  9595صادره از فيروزآباد در یک باب خانه به مساحت  357/92مترمربع پالک
فرعی  12146از  999اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  92فرعی از  999اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای محمدصادق محمودی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم/695 1395/09/24 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1395/08/26-139560311009004915هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نرجس
جهانی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه  2638صادره از فيروزآباد در یک باب مغازه به مساحت  73مترمربع پالک فرعی 1
از  738اصلی مفروز و مجزی شده از پالک های 738و737و 737/1و  736اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای مهدی شيدا احدی از ورثه سيد علی اکبر شيدا محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم/694 1395/09/24 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1395/08/23-139560311009004812هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عليرضا
اميری فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه  1282صادره از شيراز در یک باب مغازه به مساحت  35مترمربع پالک فرعی 12144
از  999اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  4407فرعی از  999اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
خریداری از مالک رسمی موسسه اقتصادی سازمان تبليغات اسالمی شيراز (موسسه احسان) محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ
رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم/691 1395/09/24 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1395/08/23-139560311009004844هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کيانوش
خلوتی فرزند اسکندر بشماره شناسنامه  6459صادره از فيروزآباد در یک باب خانه به مساحت  287/99مترمربع پالک فرعی
 12143از  999اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  4407فرعی از  999اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد خریداری از مالک رسمی موسسه اقصادی سازمان تبليغات اسالمی شيراز (موسسه احسان) محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از
اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم/689 1395/09/24 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1395/08/22-139560311009004808هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسداله
شيراحمدی غجه بيگلو فرزند نادر بشماره شناسنامه  95صادره از شيراز در یک باب ساختمان مسکونی به مساحت  112مترمربع
پالک فرعی  187از  993اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3فرعی از  993اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد خریداری از مالک رسمی خانم شمایل نجفی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم/693 1395/09/24 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1395/02/26-139560311009001457هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی
مرادی نژاد فرزند غالم بشماره شناسنامه  8694صادره از فيروزآباد در یک باب خانه به مساحت  139/32مترمربع پالک فرعی 1
از  474اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  474اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک
رسمی خانم فاطمه جان جمشيدی و خانم ناز سعيدی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم/692 1395/09/24 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره -1395/08/11-139560311009004666و رای اصالحی شماره -139560311009004963
1395/09/02هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رازقی فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 141
صادره از فيروزآباد در یک باب خانه به مساحت  174/30مترمربع پالک فرعی  520از  1161اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 91فرعی از  1161اصلی قطعه چهار واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد بخش ميمند خریداری از مالک رسمی بانو
خدیجه نامی احدی از ورثه حسينقلی نامی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم/670 1395/09/24 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
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ویژه نامه

در مصرف آب صرفه جویی کنیم
هنگام خرید با همراه داشتن کیسه ی پارچه ای در حد امکان
از گرفتن کیسه های پالستیکی خودداری کنیم
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

12

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1395/08/11-139560311009004668هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
ابوالقاسم اکبری فرزند عبدالعلی به شماره شناسنامه  972صادره از اصفهان در یک باب خانه به مساحت  129/39مترمربع
پالک فرعی  83از  1012اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1012اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
خریداری از مالک رسمی آقای قلی رضایی فرزند حسينقلی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم/688 1395/09/24 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

برابر رای شماره1395/08/23-139560311009004820هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مدرسه
علميه در یک باب ساختمان به مساحت  190/37مترمربع پالک فرعی  12142از  999اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 5فرعی از  999اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقایان سيدعنایت اله
فيروزآبادی و منوچهر فيروزآبادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم/687 1395/09/24 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1395/08/17-139560311009004734هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کوثر
قربانی فرزند علی قاسم به شماره شناسنامه  119صادره از فيروزآباد در یک باب خانه به مساحت  285/79مترمربع پالک فرعی
 12141از  999اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1753فرعی از  999اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای کوثر قربانی برابر سند مشاعی شماره -56/09/14-32195دفتر  22فيروزآباد محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم/686 1395/09/24 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1395/08/11-139560311009004663هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی
خادمی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه  178صادره از فيروزآباد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 238/91مترمربع پالک فرعی  183از  948اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  948اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس
شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقایان محمد افشنگ و حاج محمد یگانه و زارعيان و حاج عباس الياسی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم/685 1395/09/24 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1395/08/08-139560311009004589هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی
اکبر خادمی فرزند چراغ به شماره شناسنامه  8صادره از فيروزآباد در یک باب ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت 64/47
مترمربع پالک فرعی  73از  950اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2فرعی از  950اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس
شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای ميرزا داوری بوکالت از حاج محمدجواد نصيری بموجب وکالتنامه شماره
-56/07/16-32009دفتر  22فيروزآباد و بانو عذرا نصيری و رضا زاهدی و بلقيس زاهدی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم/684 1395/09/24 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1395/08/08-139560311009004574هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی
اکبر خادمی فرزند چراغ به شماره شناسنامه  8صادره از فيروزآباد در یک باب خانه به مساحت  312/15مترمربع پالک فرعی 74
از  950اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2فرعی از  950اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری
از مالک رسمی آقایان ميرزا داوری بوکالت از حاج محمدجواد نصيری بموجب وکالتنامه شماره -56/07/16-32009دفتر 22
فيروزآباد و بانو عذرا نصيری و رضا زاهدی و بلقيس زاهدی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم/683 1395/09/24 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1395/08/11-139560311009004662هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اميد
خادمی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه  50صادره از فيروزآباد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 238/91مترمربع پالک فرعی  183از  948اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  948اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس
شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقایان محمد افشنگ و حاج محمدیگانه و زارعيان و حاج عباس الياسی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم/682 1395/09/24 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

برابر رای شماره 1395/08/16-139560311009004724هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم دردانه
رستمی عمله فرزند شهباز به شماره شناسنامه  603صادره از فيروزآباد در یک باب خانه به مساحت  238/17مترمربع پالک فرعی
 201از  1021اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1021اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری
از مالک رسمی آقای کریم ظریفی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم/679 1395/09/24 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
برابر رای شماره1395/08/19-139560311009004788هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن
دهقانی فرزند هوشنگ به شماره شناسنامه  456صادره از فيروزآباد در یک باب خانه به مساحت  166/53مترمربع پالک فرعی
 146از  996اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  15فرعی از  996باقيمانده قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
خریداری از مالک رسمی محمدجواد اسماعيل زاده احدی از ورثه غالمحسين اسماعيل زاده و فاطمه سلطان بصيری احدی از
ورثه اسماعيل بصيری و محمد جعفر اسماعيل زاده احدی از ورثه ابراهيم اسماعيل زاده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم/678 1395/09/24 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1395/08/16-139560311009004722هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای افشين
حاجی زاده ميمندی فرزند حاجی محمد به شماره شناسنامه  4646صادره از فيروزآباد در یک باب مغازه به مساحت 26/44
مترمربع پالک فرعی  704از  1160اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  495فرعی از  1160اصلی قطعه چهار واقع در بخش
 8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک رسمی زهرا محمدزاده احدی از ورثه لطيف محمدزاده محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از
اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم/676 1395/09/24 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1395/08/04-139560311009004526هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جهان
پور غفاری فرزند نادر به شماره شناسنامه  8صادره از فيروزآباد در یک باب مغازه به مساحت  28/20مترمربع پالک فرعی  72از
 950اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  33فرعی از  950اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری
از مالک رسمی آقای ابراهيم احمدی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم/674 1395/09/24 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1395/08/09-139560311009004607هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
محمدقاسم پرنيانی فرزند هاشم به شماره شناسنامه  7صادره از فيروزآباد در یک باب خانه به مساحت  337/82مترمربع پالک
فرعی  880از  867اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  867اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری
از مالک رسمی آقای ابراهيم اسدی فرزند حسين محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم/672 1395/09/24 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1395/08/09-139560311009004611هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کيانشير
محمدی فرزند اردشير به شماره شناسنامه  1483صادره از شيراز در یک باب مغازه به مساحت  29/68مترمربع پالک فرعی  71از
 950اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  33فرعی از  950اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری
از مالک رسمی آقای ابراهيم احمدی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم/671 1395/09/24 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
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ویژه نامه

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود پالک  1006واقع در قطعه یک بخش هشت فارس شهرستان فيروزآباد به مالکيت آقای سيدعباس
یعقوبی فرزند سيدغالم به عمل نيامده لذا وقت تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  1744/48مترمربع
به شماره فرعی  16متخذه از پالک فوق الذکر روز سه شنبه  1395/09/30تعيين و عمليات تحدید حدود راس ساعت  8صبح در
محل شروع و به عمل خواهد آمد .لذا از متقاضی و کليه مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی باستناد ماده  20قانون ثبت از
تاریخ تنظيم صورتمجلس تحدید به مدت  30روز پذیرفته خواهد شد که بایستی کتبا به اداره ثبت محل تسليم و رسيد عرضحال
دریافت نماید .ضمنا معترض از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه
صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید .در غير اینصورت سند مالکيت برابر مقررات صادر
خواهد شد .تاریخ انتشار/673 95/09/09 :م الف فتحعلی اسکندری رییس اداره ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود پالک  1160/587واقع در قطعه چهار بخش هشت فارس شهرستان فيروزآباد بخش ميمند در
مالکيت آقای علی اصغر همایونی ميمندی فرزند غالم حسن به عمل نيامده لذا وقت تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک باب
خانه به مساحت  201/70مترمربع به شماره فرعی  696متخذه از پالک فوق الذکر روز پنج شنبه  1395/10/02تعيين و عمليات
تحدید حدود راس ساعت  8صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد .لذا از متقاضی و کليه مجاورین نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقياعتراض دارند باستناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورتمجلس تحدید به مدت  30روز پذیرفته خواهد شد که
بایستی کتبا به اداره ثبت محل تسليم و رسيد عرضحال دریافت نماید .ضمنا معترض از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت یک
ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه
نماید .در غير اینصورت سند مالکيت برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار/675 95/09/09 :م الف فتحعلی اسکندری رییس اداره ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود پالک  949واقع در قطعه یک بخش هشت فارس شهرستان فيروزآباد به مالکيت آقای جالل دالور
فرزند بارانی به عمل نيامده لذا وقت تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک باب خانه به مساحت  245/40مترمربع به شماره
فرعی  38متخذه از پالک فوق الذکر روز شنبه  1395/10/04تعيين و عمليات تحدید حدود راس ساعت  8صبح در محل شروع
و به عمل خواهد آمد .لذا از متقاضی و کليه مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی باستناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظيم
صورتمجلس تحدید به مدت  30روز پذیرفته خواهد شد که بایستی کتبا به اداره ثبت محل تسليم و رسيد عرضحال دریافت
نماید .ضمنا معترض از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه
تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید .در غير اینصورت سند مالکيت برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار/680 95/09/09 :م الف فتحعلی اسکندری رییس اداره ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود پالک  1011واقع در قطعه یک بخش هشت فارس شهرستان فيروزآباد به مالکيت آقای بهادر حق
شناس فرزند حسين به عمل نيامده لذا وقت تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک باب خانه به مساحت  289/24مترمربع به
شماره فرعی  173متخذه از پالک فوق الذکر روز چهارشنبه  1395/10/01تعيين و عمليات تحدید حدود راس ساعت  8صبح در
محل شروع و به عمل خواهد آمد .لذا از متقاضی و کليه مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی باستناد ماده  20قانون ثبت از
تاریخ تنظيم صورتمجلس تحدید به مدت  30روز پذیرفته خواهد شد که بایستی کتبا به اداره ثبت محل تسليم و رسيد عرضحال
دریافت نماید .ضمنا معترض از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه
صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید .در غير اینصورت سند مالکيت برابر مقررات صادر
خواهد شد .تاریخ انتشار/677 95/09/09 :م الف فتحعلی اسکندری رییس اداره ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود پالک  1161/222واقع در قطعه چهار بخش هشت فارس شهرستان فيروزآباد بخش ميمند در
مالکيت آقای علی حسين فغانی فرزند محمدحسين به عمل نيامده لذا وقت تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک باب خانه به
مساحت  303/97مترمربع به شماره فرعی  515متخذه از پالک فوق الذکر روز یک شنبه  1395/10/05تعيين و عمليات تحدید
حدود راس ساعت  8صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد .لذا از متقاضی و کليه مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی
اعتراض دارند باستناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورتمجلس تحدید به مدت  30روز پذیرفته خواهد شد که بایستی
کتبا به اداره ثبت محل تسليم و رسيد عرضحال دریافت نماید .ضمنا معترض از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت
خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید .در غير
اینصورت سند مالکيت برابر مقررات صادر خواهد شد .تاریخ انتشار/681 95/09/09 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس اداره ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139560311030000350مورخ  1395/08/09هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قيروکارزین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
مسعود زارعيان فرزند رسول بشماره شناسنامه  373صادره از جهرم و شماره ملی  2471152651در شش دانگ یک قطعه باغ
به مساحت  88264/64مترمربع پالک  1فرعی از  66اصلی واقع در بخش  17فارس قيروکارزین مشهور به باروس محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم
و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد.
/ 315م الف
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/08/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم1395/09/09 :
قنبر محمدی رییس اداره ثبت اسناد و امالک قیروکارزین
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  1395/07/29-139560311009004458هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد
حسين کریمی فرزند خورشيد بشماره شناسنامه  4صادره از فيروزآباد در یک باب خانه به مساحت  243/07مترمربع پالک فرعی
 30از  1022اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1022اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری
از مالک رسمی آقای عزت اله زند آور احدی از ورثه حيدرقلی زندآور محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/08/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم/658 1395/09/09 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  1395/08/02-139560311009004499هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شمشاد
کيانی فرزند افالطون بشماره شناسنامه  48صادره از فيروزآباد در یک باب خانه به مساحت  410/54مترمربع پالک فرعی 878
از  867اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  867اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک
رسمی آقای غالمحسين دهقان فرزند اسماعيل محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکيت صادرخواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/08/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم/659 1395/09/09 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
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با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به حقوق
خود و دیگران احترام بگذاریم

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  1395/08/10-139560311009004637و رای اصالحی شماره -139560311009004701
 1395/08/15هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سيد ابوالقاسم علوی فرزند سيد عبداله بشماره شناسنامه
 1508صادره از الرستان در یک باب ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت  50/73مترمربع پالک فرعی  1913از  959اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  959اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقایان
حاج محمد یگانه و سيد آقا زارعيان به وکالت از مالکين و حاج اسداله مودب محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/08/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم/662 1395/09/09 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  1395/08/08-139560311009004595هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
غالمرضا مرادی فرزند حسين بشماره شناسنامه  10صادره از فيروزآباد در یک باب خانه به مساحت  326/29مترمربع پالک
فرعی  70از  950اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2فرعی از  950اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
خریداری از مالک رسمی آقای ميرزا داوری به وکالت از طرف جناب آقای حاج محمد نصيری به موجب وکالت نامه شماره
 56/07/16-32009دفتر اسناد رسمی  22فيروزآباد فرزند جان محمد و بانو عذرا نصيری فرزند علی اصغر و رضا زاهدی فرزند
محمد کاظم و بانو بلقيس زاهدی فرزند محمد کاظم محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/08/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم/660 1395/09/09 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  1395/08/09-139560311009004613هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
محمد احسان مکارم زاده فرزند علی بشماره شناسنامه  2440068403صادره از فيروزآباد در یک باب خانه به مساحت 223/11
مترمربع پالک فرعی  307از  959اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  4فرعی از  959اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس
شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقایان حاج محمد یگانه به وکالت از مالکين و حاج افراسياب و حاج رضا رهبری
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد .حقوق
ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/08/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم/664 1395/09/09 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  1395/08/10-139560311009004644هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهيم
پورحاجی دهرمی فرزند حاجی بشماره شناسنامه  1311صادره از فيروزآباد در یک باب خانه به مساحت  265/74مترمربع پالک
فرعی  879از  867اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  867اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد بخش
ميمند خریداری از مالک رسمی آقای کمال رنجکش محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/08/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم/ 665 1395/09/09 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  1395/07/26-139560311009004430هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
حسين ساسانی شبانکاره فرزند امان اله بشماره شناسنامه  1146صادره از فيروزآباد در یک باب کارگاه موم عاج کنی به مساحت
 1062/64مترمربع پالک فرعی  505از  1162اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  286فرعی از  1162اصلی قطعه چهار واقع در
بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد بخش ميمند خریداری از مالک رسمی آقای امان اله ساسانی شبانکاره محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از
اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/08/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم/ 666 1395/09/09 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  1395/08/10-139560311009004625هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ثریا
جعفری ساروئی فرزند زلفعلی بشماره شناسنامه  9797صادره از فيروزآباد در یک باب خانه به مساحت  486/61مترمربع پالک
فرعی  186از  993اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3فرعی  993باقيمانده قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای بهمن نجفی فرزند حسن محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/08/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم/ 667 1395/09/09 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
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اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

راز آرامش زن و شوهر



حرف های همسايه

 چاه آب آشاميدنی روستای بایگان راه اندازی شده ولی آب روستا در روز یک ساعت می آید ولی
اداره آبفای روستایی می گوید آب  24ساعت می باشد خواهشمندیم این را در حرف همسایه بنویسيد
تا مشکل آب آشاميدنی روستای بایگان به صورت  24ساعت مداوم باشد.
 با توجه با اینکه کوچه جنب پاساژ جام جم واقع در خيابان یادآوران شمالی کوچه  3یکطرفه
شده اداره راهنمایی و رانندگی نظارت جدی بر عبور و مرور خودروهای متخلف و پارک شده ندارد.
 خط ایستگاه تاکسی ها در ابتدای خيابان معلم تبدیل به پارکينگ عمومی خودروها شده و
در صورتی که جا برای تاکسی ها نيست .خواهشمندیم نسبت به رفع ترافيک این بخش نهاد مربوطه
اقدام نمایند.
 چرا اداره بازرگانی نانوایی ها را اجبار به نصب دستگاه کارت خوان نمی کند بعد از ساعت ها
در صف نان ایستادن وقتی نوبت مان می شود اعالم می کنند کارت خوان نداریم از مدیریت محترم
بازرگانی استدعا داریم رسيدگی نمایند.
 از فعاليت های گوناگون شهردار محترم در موضوعات مختلف شهر قدردانی ميشود  ،ليکن پروژه
فضای سبز تل بچه نيمه کاره مانده و با توجه به اینکه این پروژه در محيط شهری و مسکونی قرار
داشته و ایجاد فضای سبز در این قسمت تاثير زیادی بر روحيه ساکنان این منطقه دارد و از تجمع
تفریحی در اماکن خطرناک و کنار خيابانها می کاهد  ،لذا از شهردار تقاضامندیم در خصوص ساخت
فضای سبز تل بچه کمربندی(تل پوستی) اقدام عاجل نماید.
 انتظار ميرود دادستان محترم با موتور سواران متخلف و نيز رانندگان سورای هایی که قوانين
راهنمایی و رانندگی را زیر پا می گذارند و جان شهروندان را به خطر می اندازند برخورد کند.
 به نظر شما آیا نباید خيابان های آزادی جنوبی و نيز امام خمينی جنوبی یک طرفه شوند تا از
بار ترافيک این دو خيابان کاسته شود؟

نامه عباس ميرزا به ناپلئون

در ميان آثار ایرانی موزه آقاخان در
تورنتو کانادا ،نامهای تاریخی از عباس ميرزا
(فرزند فتحعليشاه قاجار) به ناپلئون بناپارت
(امپراطور وقت فرانسه) دیده میشود که
ابعادش 12۰در  5۸سانتيمتر است وتقریباً
یک سوم آن را سر لوحی با تذهيبی نفيس
و یگانه پر کرده است .ابعاد و فاخر بودن
سرلوح ،اهميت نگارنده نامه و احترام خاص
او به مخاطب را به بهترین وجه القا میکند.
تاریخ نگارش نامه  1۸۰۸ميالدی برابر با 1223
هجری قمری است و به خط نستعليق در  2۸خط
نوشته شده است .در کنار اهميت تذهيب سرلوح
نامه و متن شيوای آن اهميت تاریخی آن شایان
توجه است.
نامه از نظر اسلوب نگارش پيرو نثر متکلف و
منشيانه اوایل دوران قاجار است و با تشبيهی
شاعرانه که قلم را به غزال سياهچشم مشکينخال
تشبيه کرده ،در مدح و ثنای پروردگار آغاز
میشود و این شاعرانگی و مسجع بودن نثر در
توصيف صفات ناپلئون نيز ،با ذکر صفاتی چون
زیبنده اورنگ پادشاهی ،سایه گرانمایه الهی،
قدرافزای گوهر تاجداری ،اسکندر ثانی و ...ادامه
مییابد.
در قسمت اصلی نامه ،عباس ميرزا نخست به
تالشهای دو ساله روسها و مذاکرات آنان برای
صلح اشاره میکند و میگوید چون پيش از این
دولت فرانسه و روسيه در جنگ بودند ،ایران به
پيشنهادات روسيه در باب صلح توجهی نمیکرد
و هنگامی که بين روسيه و فرانسه صلح برقرار
شد ،ایران نيز با توجه به ميانجيگری ژنرال گاردان
سفير فرانسه ،آتشبس و کم کردن شعله جنگ
ميان ایران و روسيه را به اطالع ایوان گودوویچ،

ژنرال روسی رسانده است و میافزاید که گودوویچ
از دولت فرانسه بدگویی میکند و فرانسه را به
سستپيمانی با ایران متهم میکند ،اما به علت
ميانجیگریهای ژنرال گاردان سفير فرانسه،
دولت ایران پاسخ یاوهگوییهای گودوویچ را
نمیدهد و با نظر به پيمان صلح روسيه و فرانسه،
دولت ایران نيز قصد جنگ با روسيه را ندارد و
در عين حال منتظر اخبار مثبت از طرف دولت
فرانسه برای کمک به ایران است.
سپس شرح میدهد که گودوویج سردار روس
بطور ناگهانی به شهر ایروان حمله کرده و عباس
ميرزا با سپاهيانش ،که توصيف جالبی از آنها
میکند ،با کمک توپخانه حمالت ایشان را دفع
کرده و او را شکست دادهاند .سپس دوباره از
ناپلئون میخواهد که مفاد قرارداد ایران و فرانسه
را اجرا کند و تقاضا میکند از موسيو المی به
خاطر تعليم مهندسان ایرانی و ساماندهی امور
توپخانه تقدیر شود ،همانگونه که قب ً
ال از کارهای
موسيو وردیر تقدیر شده بود .در آخر نيز اشاره
میکند این نامه را بوسيله مهندس ایتاليایی،
بيانکی دادا ،برای ناپلئون به منظور تحکيم
دوستی ارسال خواهد کرد.
مجله علمی و فرهنگی بخارا

عشق اوج روابط زن و مرد است که از شناخت
بيشتر و درست نسبت به یکدیگر به وجود مي
آید.
دوست دارید خانه اي پر از محبت داشته باشيد،
اما احساس ناتواني مي کنيد زیرا فکر مي کنيد
تمام راهها را رفته اید و کسي به این انگيزه ي
شما توجه نمي کند .محبت و دوستي راه و روش
مخصوص به خود را دارد .محبت و رحمت موجب
شادي و آرامش زن و شوهر و از نشانه هاي
خداوند است .خداوند خود را قرار دهنده مودت
و محبت بين زن و شوهر مي داند و مي فرمایند
« اَن خلق لَکم َمن اَنفسکم ازوجا ل ِتسکنوا اليها و
َجعل بَينکم َموده و رحمة ،از نشانه او این است
همسراني از جنس خودتان آفریدیم تا با آنها آرام
شوید و بين شما رحمت و مودت قرار داده ایم».
هر چقدر فضاي خانه از محبت آکنده باشد،
پيوندها و دلبستگي عاطفي بين زن و شوهر
بيشتر مي شود .محبت متعالي ترین رفتار زوج
است و برگرفته از گذشت ،حق شناسي ،همدلي و
بدور از هر گونه تحقير و تهمت است.
حمايت يکديگر
محبت یعني حمایت کردن ،زمانيکه زن و
شوهري در سختي هاي زندگي همدیگر را
حمایت کنند ،عالوه بر اینکه غير مستقيم به
فرزندانشان حامي شدن را مي آموزند همچنين
رابطه ي موفق و پر دوام خواهند داشت.
الکي گوش نکنيد!
محبت ،به دقت به حرف همسر گوش دادن
است و با سئواالتي مانند اینکه «مي تواني
اطالعات بيشتري بدهي تا بفهمم دقيقا منظورت
از این گفته چيست ،را در بر مي گيرد ».این نوع
گفتگوهاي همدالنه محبت زن و شوهر را بيشتر
مي کند .محبت یعني مذاکره بر سر تفاوتها و پيدا
کردن نکات مشترک یکدیگر است .در مذاکره از
چيزي مي گذرید تا به چيزي برسيد تا تعادل و
سازش در زندگي برقرار گردد.
آيا همسرتان را پذيرفته ايد؟
یک دقيقه فکر کنيد ،آیا همسرتان را با تمام
نواقصش پذیرفته اید؟ محبت پذیرش همسر به
همان صورتي که هست با همه خوبيها و بدیي
هایش .پذیرش اساس رابطه زوج است .زن و
شوهر نقایص یکدیگر را مي پذیرند و در یکدیگر
این اعتماد را ایجاد مي کنند که تمام سعي خود
را براي بهتر شدن انجام خواهند داد.
بهترين راه دوستي با همسر
اگر مدام در فکر این هستيد که فرصتي پيش
بياید تا وسایل خصوصي همسرتان را بگردید ،در
ميزان اعتمادتان به شریک زندگي تان تجدید
نظر کنيد .محبت یعني اعتماد  ،اعتماد یعني
تعهد ،اعتماد قلب و روح عشق است .بهترین
راه براي جلب اعتماد همسر این است که نشان
بدهيد که او قابل اعتماد است.
حرمت ها را حفظ کنيد
محبت یعني احترام گذاشتن  ،مخصوصا این
مورد را در مورد مرد زندگي تان رعایت کنيد.

فــرش و مــوکت فــــــدايـی

به
ص
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اقساط

جنبه هاي قابل احترام یکدیگر را پيدا کنيد و
روي آنها تمرکز کنيد .به همسرتان بگویيد چرا
او در نظر شما فرد محترمي است .احترام رنگ و
بوي زندگي را تغيير مي دهد و حرمتها را حفظ
مي کند.
پاي ميز مذاکره برويد
از گفت و گو کردن با شریک زندگي تان نترسيد.
این بهترین راه حل است .محبت یعني مذاکره بر
سر تفاوت ها و پيدا کردن نکات مشترک یکدیگر
است .در مذاکره از چيزي مي گذرید تا به چيزي
برسيد تا تعادل و سازش در زندگي برقرار گردد.
فراز و نشيب هاي محبت
یکي از مشکالت زن و شوهرها نداشتن مهارت
بيان احساسات و عواطف به طرف مقابل است و
نمي توانند محبت خود را به طرف مقابل ابراز
کنند .گاهي دیده مي شود ،زن و شوهر محبت
خود را در قالب عبارت هاي نامناسب ابراز مي
کنند ،به عنوان مثال مرد عدم طاقت دوري از
همسر خود را با اجبار او براي بودن در خانه نشان
مي دهد .بسياري از زن و شوهر ها در ابتدایي
زندگي به این امر توجه دارند ولي الزم است ابراز
محبت در تمام مراحل زندگي زناشویي انجام
شود.
در ابراز محبت به چه نکاتي توجه کنيد؟
در بيان محبت ،تفاوتهاي مرد و زن قابل توجه
است ،مردان با سخنان محبت آميز و خرید هدیه
محبت خود را به همسر نشان مي دهند و خانم
ها با آشپزي خوب یا خانه داري با سيلقه ،محبت
به همسر را ابراز مي کنند .شناخت زن و شوهر
به تفاوتهاي جنسيتي آنان در ابراز محبت ،در
کاهش سوء تفاهم ها بسيار تاثير گذار است .یکي
از مشکالت زن و شوهرها نداشتن مهارت بيان
احساسات و عواطف به طرف مقابل است و نمي
توانند محبت خود را به طرف مقابل ابراز کنند.
محبت چگونه به عشق تبديل مي شود؟
عشق اوج روابط زن و مرد است که از شناخت
بيشتر و درست نسبت به یکدیگر به وجود مي
آید .عشق ،توانایي و تمایل به اینکه اجازه دهيد
فردي که برایتان عزیز است و شما او را انتخاب
کرده است آزادانه و از روي صميميت خواسته
هاي شما را برآورده سازد .عشق با دوست داشتن
خودتان آغاز مي شود و بعد به دوست داشتن
طرف مقابل مي رسد.
افراد عاشق ،عشق خود را اين گونه نشان
مي دهند
ابراز محبت کالمي و جسماني ،رفتارهاي شادي
بخش و خشنود کننده براي یکدیگر ،حمایت
عاطفي و اخالقي از همدیگر در همه شرایط
زندگي ،صبور و شکيبا بودن نسبت به رفتارهاي
ناخوشایند طرف مقابل و گذشت از خطاهاي
همسر است .محبت در اوج خود به عشق تبدیل
مي شود.
سروان محمدرضا شرفی  -معاون اجتماعی فرماندهی
انتظامی شهرستان فيروزآباد

انواع فرش های فانتزی
پ
شتی -تابلو فرش -کناره

نشانی :ميدان گاز -رو به روی پمپ بنزين اسالمی فروشگاه فرش و موکت فدايی
تلفن38734567 :
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نیایش

«دعای حضرت رسول (ص) در روز احزاب»
ین،
المضْ َط ِّر َ
یا َصریخَ ال ْ َم ْک ُر َ
وبين ،ویا ُم َ
جيب َد ْع َو ِة ُ
وغمی وکربی
همی ّ
اکشف عنی ّ
فان ّک تعلم حالی وحال اصحابی ،فاکفنی حول
عد ّوی
فان ّه ال یکشف ذلک غيرک
*****
ای فریادرس گرفتاران ،و ای اجابت کننده
خواهش بيچارگان ،غم و اندوه و گرفتاریم را
برطرف ساز
زیرا تو از حال من و یارانم آگاهی ،توان و قدرت
در برابر دشمنم را تو کفایت کن،
زیرا غير از تو کسی قادر بر این کار نيست.

غزل
آیههای اشک ِمن تفسير میشد ،بد نبود
غصه خوردن سير میشد ،بد نبود
دل اگر از ّ
دشتی غم ،بغضهای اصفهان
شو ِر ماتم،
ِ
در بياتِ ت ِ
ُرک شب ،تحریر میشد ،بد نبود
من خرابم! گفتهام ساقی بریزد بادهای
این خرابیها کمی تعمير میشد ،بد نبود!
عقل ِ من با عشق ِتو درگير شد؛ دیوانهام
عشق من ،درگير میشد ،بد نبود
عقل تو با
ِ
ِ
چون غالفی کهنهام؛ تا کی نمردن ...زندگی؟
قسمتام یک بوسهی شمشير میشد ،بد نبود
خواب دیدم یوسفام اما زليخا سيرتم
خوابها روزی اگر تعبير میشد ،بد نبود
عشق؛ این مجنون که ليال را جنون آموختهست
مثل یک دیوانه در زنجير میشد ،بد نبود
تو نمیمانی ...نه! میمانی ...نمیمانی...اگر
زودهایت ،دیر ِدیر ِدیر میشد ،بد نبود
میروی؟ باشد! برو ...اما بدان شاید اگر
این «تو» ،این «من»« ،ما»ی عالمگير میشد ،بد نبود
رضا احسانپور

رباعی
پایيز
برگ از پی برگ ،رنگ مجنون شدن است
رنگ از پی رنگ؛ در دگرگون شدن است
پایيز برای ما انار آورده
این فصل هميشه فصل دلخون شدن است
****
راز دل
خاموش شدم  ،سکوتم از غم می گفت
در من کسی از آنچه نگفتم می گفت
راز دل خود به اشک اگر می گفتم
این طفل زبان بسته به عالم می گفت

ميالد عرفان پور

طبیب دردمندان
«زائری بارانی ام آقا به دادم ميرسی؟
بی پناهم ،خسته ام ،تنها ،به دادم می رسی؟»
دستهایم خالی اما کوله بارم پر گناه
ضامن آهو بگو آیا به دادم ميرسی؟
ای طبيب دردمندان ،دردمندی خسته ام
نسخه ما ميکنی امضا ،به دادم ميرسی؟
من گلی پژمرده ام در بوستان زندگی
آه ای زیباترین گل ها ،به دادم ميرسی؟
سينه ماالمال اندوه و دلم دریای غم
ای تمنای همه دل ها ،به دادم ميرسی؟
روسياهم ،بی پناهم ،ای پناه بی کسان
آخر ای فرزانه ی یکتا ،به دادم ميرسی؟
کشتی بشکسته ام بر ساحل متروکه ای
ناخدای مهربان ،دریا ،به دادم ميرسی؟
اشک و خون بر گونه هایم یکه تازی می کنند
آه ای آقای من ،موال ،به دادم ميرسی؟

سهيال نعمت الهی

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

مشهد و کتابفروشی های پنجاه سال پیش
از پيشينه کتابفروشی در مشهد ،دوره
مشروطيت به بعد ،که عصر رونق چاپ و نشر
در سراسر ایران بوده است ،خبری در جایی
ندیدهام .شاید اگر کسانی روزنامههای محلّی
مشه ِد سالهای واپسين قرن سيزدهم و سالهای
آغازین قرن چهاردهم را به د ّقت ورق زنند،
اطالعاتی درین باره به دست آید .همينقدر
میدانم که یکی از قدیمترین کتابفروشان مشهد
در اواخر قرن سيزدهم شمسی ،یعنی حدود عصر
احمد شاه و آغاز رضاشاه ،یکی از نوادگان جودی
مشهدی شاعر مشهور خراسانی بوده است که
مراثی این جودی درباره اهل بيت شهرت بسيار
دارد و دیوانش یکی از مشهورترین دیوانهای شعر
مرثيه اهل بيت است .جودی خود در  13۰۰ه .
ق یعنی حدود یک صد و بيست و پنج سال پيش
ازین در گذشته و این نواده او ،اگر چهل یا پنجاه
سال بعد ازو هم به شغل کتابفروشی پرداخته
باشد عصر کتابفروشی او اوایل عصر رضاشاهی
خواهد بود .این نکته را من از کتاب صد سال
شعر خراسان تأليف مرحوم گلشن آزادی (1۲۸۰
ــ  )1353به یاد دارم که به کتابفروش بودن یکی
از نوادگان جودی اشارت کرده است.
نخستين کتابفروشیهایی که در روزگار
خردسالی جلب توجه مرا میکرد ،پيش از آنکه
خواندن و نوشتن یاد بگيرم (و من به درستی
نمیدانم که خواندن و نوشتن را کی یاد گرفتم زیرا
معين خواندن
هرگز به مدرسه نرفتم تا از روزی ّ
و نوشتن بياموزم) کتابفروشيهای بساطيی بود که
در پيرامون حرم حضرت رضا بساط میکردند و
بعدها که در سن  5ــ  6سالگی خواندن و نوشتن
را عم ً
ال آموختم به یاد میآورم که در کنار قرآن و
عم ُجزو و مفاتيح و زیارتنامهها مقداری کتب
ّ
مطلوب عامه مردم داشتند از قبيل رستمنامه و
حسين کرد و بهرام و گلندام و سليم جواهری
و خزایناالشعار و دیگر دیوانهای شاعران مذهبی
از قبيل جودی و نخستين کتابی که در خریدن
آن حضور داشتم دیوان وفائی شوشتری بود
که مرحومه مادرم ــ وقتی از حرم حضرت رضا
برمیگشتيم ــ از یک کتابفروشییی که در
اول خيابان طهران و در حوالی کوچه «گندم
آباد» بود ،خرید و من معنی کلمه «دیوان» را
نمیدانستم و آن را با کلمه «دیوانه» غالباً مرتبط
میکردم و «دیوانه وفائی» میگفتم و مادرم که
این را توهينی به آن شاعر میدانست برنمیتافت
و از سوی من استغفار میکرد زیرا وفایی از
مرثيهسرایان اهل بيت بود و در نظر مادرم ،در
حد یک ق ِّدیس .آن دیوان وفایی هنوز هم در
ّ
ميان کتابهای من باقی است .شادروان مادرم
حافظه بسيار نيرومندی داشت و شعرهای فارسی
و عربی بسيار در حافظه داشت و شعر در مدایح
و مراثی ائمه میسرود ،شعرهایی بسيار لطيف.
چون خط نوشتن نياموخته بود از من میخواست
که با خط کودکانه خود آنها را بنویسم مثل اینکه
نمیخواست از پدرم چنين کاری را بخواهد؛ شاید
میخواست شاعریِ خود را ،حتی از شوهرش
نيز پنهان کند .نمونههایی از شعر او را به ّ
خط
بچهگانه خودم دارم ،دریغ که بخش اعظم آنها
از ميان رفت.
در مسير منزل ما در خيابان طهران (کوچه
اعتماد روبروی کوچه چهنو ،که این کوچه چهنو
نامش در جغرافيای حافظ ابرو از قرن نهم به گمانم
باقی مانده است) به سوی حرم ،کتابفروشییی
که نام آن را به یاد بياورم متأسفانه در خاطرم
نمانده است .همين قدر میدانم که در حدو ِد گل
کاری (فلکه) آب ،در مسير حرم (همان جایی
که حاال بازار رضا را ساختهاند) یک کتابفروشی
وجود داشت که شاید مرتبط با چاپخانه فيروزیان
بود .چاپخانه فيروزیان در آن سالها ،یعنی سن
حدود  14ـ  13سالگی من ،کتاب هم ظاهرا ً چاپ
میکرد .یکی از کتابهایی که چاپ کرده بود و

نخستین کتابی که در خریدن آن حضور داشتم
دیوان وفائی شوشتری بود که مرحومه مادرم ــ
وقتی از حرم حضرت رضا برمیگشتیم ــ از یک
کتابفروشییی که در اول خیابان طهران و در
حوالی کوچه «گندم آباد» بود ،خرید و من معنی
کلمه «دیوان» را نمیدانستم و آن را با کلمه
«دیوانه» غالباً مرتبط میکردم و «دیوانه وفائی»
میگفتم و مادرم که این را توهینی به آن شاعر
میدانست برنمیتافت و از سوی من استغفار
میکرد
هرگز آن را از یاد نمیبرم مجموعه شعری بود از
مرحوم ميرهادی ربّانی (کسی که بعد از انقالب در
تهران در یک تصادف ،اتومبيل به او زد ،کشته شد
رحمهاهلل عليه ).تصور میکنم اگر روزی بخواهند
نمایشگاهی از تح ّوالت هنر گرافيک ایرانی و هنر
روی جلد سازی ،فراهم آورند ،حضور نسخهای از
کتاب «زبان دل» مرحوم ربّانی که به وسيله
چاپخانه فيروزیان چاپ شده بود بسيار ضروری
است .عکس یک «دل گوسفند» که در کنا ِر آن
طراحی کرده بودند.
زبانی هم وجود داردّ ،
من هر روز که از منزلمان به درس میرفتم
این کتاب »زبان دل» را با آن پشت جلد عجيب
و غریبش در ميان ویترین آن کتابفروشی وابسته
به چاپخانه فيروزیان میدیدم و در عالم کودکی
دلم میخواست این کتاب را بخرم ولی نخریدم و
نخریدم تا در سنين حدود  1۸ـ  19سالگی ،که
با سرایندهاش مرحوم ميرهادی ربّانی از نزدیک
آشنا شدم ،خودش یک جلد از آن را برای من
امضا کرد که گویا در ميان کتابهای من باقی است.
در بخش س ّنتی مشهد مرکز اصلی کتابفروشيها
بست باال خيابان بود که در آنجا چند کتابفروشی
وجود داشت و مهمترین آنها کتابفروشی ميرزا
نصراهلل بود به نام کتابفروشی «فردوسی» .مرحوم
ميرزا نصراهلل از دوستان پدرم بود و در آن سالها
مهمترین کتابفروشی این بخش از مشهد را اداره
میکرد ،مردی که در سالهای حدود 3۲ـ1334
پنجاه و اند ساله مینمود و بسيار کتابشناس بود
و خوش برخورد و کتابفروشی او معرض مجموعه
قابل مالحظهای از کتابهای فارسی و عربی و کتب
درسی طلبگی .بسياری از کتابهایی که در آن
سالها خودم خریدهام و بعضی از آنها هنوز در ميان
کتابهای من باقی است از همين کتابفروشی بست
باال خيابان است ،یعنی کتابفروشی «فردوسی».
در کنا ِر همين کتابفروشی فردوسی ،یک پدیده
شگفتآوری در عالم کتابفروشی وجود داشت به
نام «شيخ هادی» (شيخهادی راثی متولّد 1۲79
و ُم َت َو ّفی’ در  )1373که کمتر کسی از اهالی
فرهنگ و علم خراسان در آن سالها وجود داشته
که از او کتابی نخریده باشد و از او خاطرهای نداشته
باشد .اگر حافظه من خطا نکند تصور میکنم در
آغاز مرحوم شيخ هادی با مرحوم ميرزا نصراهلل
شریک بود ولی بعدها فقط یک ُک ْرسيچه (صندلی
چوبی با پایه بلند) داشت که در بيرون دکان
ميرزا نصراهلل میگذاشت و بر آن جلوس میکرد
و تمام اهالی کتاب مشهد ،به او مراجعه میکردند
و بيعانهای میدادند و فردا ،از منزل ،کتاب مورد
نظرشان را برای ایشان میآورد .جایگاه مرحوم
ِ
فرهنگ آن سالهای
«شيخ هادی کتابفروش» در
خراسان بسيار جایگاه شاخصی بود .مرحوم شيخ
هادی مردی بسيار فاضل و کتاب خوانده بود و با
زبانی بيهقی وار و فصيح سخن میگفت .اص ً
ال از
هستان خراسان ــ حدود قاین و
اهالی منطقه ُق
ِ
بيرجند ــ بود .مردی ط ّناز و ظریف و نکتهسنج
دیمی»
«ابن ال َّن
و «کتابشناس» بود به معنی
ُ
ِ
کلمه .شما در هر زمينهای که نام کتابی را
میبُردید از چاپهای مختلف آن ،قيمت هر کدام
و مزایایی که هر چاپ نسبت به چاپ دیگر دارد

محمدرضا شفيعی کدکنی با تلخيص

سخن میگفت و از عجایب این بود که در منزلش
نسخه یا نسخههایی از تمامی آن کتابها داشت و
اگر نداشت میدانست که چه کسی دارد و چه
گونه میتوان آن را از مالکش خریداری کرد.
مرحوم شيخ هادی مرجع تمام کسانی بود
که میخواستند کتابهایی را خریداری کنند یا
کتابهایی را بفروشند .خوب به خاطر دارم که در
سالهای حدود ۲۸ـ 133۰مرحوم پدرم به دليل
نيازی که داشت مجبور شد مقداری از کتابهای
خودش را سریعاً بفروشد .از همين مرحوم شيخ
هادی دعوت کرد و او آمد و یک یک کتابها را
برمیداشت و قيمت آن را تعيين میکرد .سرانجام
هم حدود پنجاه تا هفتاد جلد از آنها را خرید و
من در آن ایام بسيار خردسال بودم و از عالم
کتاب کم خبر .جز همان کتابهای محدود درسی
خودم از اهميت هيچ کتابی آگاهی نداشتم اما
در یاد دارم که از جمله کتابهائی که از منزل ما
خرید و بُرد دوره جواهر بود و آن هم به علت نام
«جواهر» است که امروز در خاطرم مانده است.
خاص از خود
میدیدم که به آن کتاب رغبتی
ّ
نشان میداد.
استاد ما مرحوم ادیب نيشابوری رضوان اهلل
عليه ،ضمن اینکه معلم دلسوز و محيط بر مسائل
درس خود بود ،نسخهشناس نيز بود .بسياری
موارد میدیدم که دالالن نسخههای خطی
کتاب یا کتابهایی را برای ارزیابی علمی و حتی
قيمتگذاری نزد او میآوردند و او با د ّقت تمام
درباره ارزش آن نسخهها با ایشان سخن میگفت.
یک بار به یاد دارم که کسی نسخهای خطی
آورده بود و ظاهرا ً انجامه  colophaneآن
توجه
در جلدسازی و صحافی (به دليل عدم ّ
صحاف) وارد جلد شده بود و مشکلی پيش آمده
بود که چه گونه میتوان جلد را جوری شکافت
که آن ورق انجامه آسيب نبيند و قابل قرائت و
احيا باشد .صدای مرحوم ادیب هنوز در گوشم
هست که میگفت :اگر کدخدا (ظاهرا ً نام یکی از
صحافان قدیم یا کتابشناسان همان نسل است)
ّ
بود میتوانست این کار را به نيکی از عهده برآید.
من نام این کدخدا را از دیگر فضالی خراسان
نشنيدم و هيچ اطالعی در باب او ندارم.
چند بار هم در داخل مدرسه خيرات خان
حراج کتابخانه افرادی بودم که فوت شده
شاهد ّ
بودند و ُو ّراث ایشان کتابخانهشان را به حراج
گذاشته بودند .من در آنجا بود که با چيزی به نام
«حراج» آشنا شدم .یادم هست که شخصی (که به
ّ
نظرم همان مرحوم ميرزا حسين کتابفروش بود)
کتابی را (اعم از چاپی و یا خطی) برمیداشت
سر دست میگرفت میگفت «فالن کتاب است
و فالن چاپ یا با فالن ویژگی ».هر کسی قيمتی
میگفت تا یکی از ميان جمع برنده و کتاب را
مالک میشد.
حراج کتابها را خوب به یاد
یک مورد ازین ّ
دارم که در حدود سال 13۲9ـ 133۰بود و من
به درس سيوطی و شاید هم مغنی ادیب میرفتم.
مردی از علما و از متعينين کرمان پيرانه سر
زهد پيشه کرده بود و در مدرسه خيرات خان،
در ضلع جنوب شرقی ،اطاقی گرفته بود و در
محيط مدرسه با هيچ کسی سخن نمیگفت ،یا
من ندیدم .همه فضال و ط ّ
ال ب دلشان میخواست
که بدانند او کيست و چه میکند؟ غالب روزها
میآمد در طرفِ
شمال مدرسه ،در جلو یکی از
ِ
غرفهها پشت به آفتاب مینشست و چيزهایی
روی کاغذهای آبی رنگ مینوشت .مرحوم پدرم
میگفت یک روز که من از آنجا رد میشدم،
تجسس داشته باشم چشمم به روی
بیآنکه قصد ّ
صفحهای افتاد که او در حال نوشتن بود .دیدم
غزلی سروده است که مطلع آن بسيار زیباست و
به یادم مانده است:
طمع ز صيد ،بریدن نه کار هر شيریست
نـگاه دار دلـم را که طرفـه نـخجيری ست
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شناسایی قدیمیترین اثر انگشت دنیا در کویت
تيم کاوشگری باستان شناسان لهستانی از
شناسایی قدیمی ترین اثر انگشت تاریخ بشریت
در کویت خبر داد.
به گزارش ایرنا ٬روزنامه الرای کویت نوشت:
تيم های کاوشگری و باستان شناسان اروپایی در
ایام مختلف سال با حضور در مناطق صحرایی
و قدیمی کویت وهمچنين جزیره فيلکای این
کشور که از نظر جغرافيایی در محدوده بين ایران
و عراق قرار دارد ،به عمليات جست و جو می
پردازند و در
تازه ترین مورد یک اثر انگشت قدیمی متعلق به
هفت هزار و  300سال پيش را کشف کرده اند که
قدیمی ترین مورد در جهان است.
الرای افزود :تيم باستان شناسان لهستانی
عمليات گسترده خود را در منطقه 'صبيه' کویت
کليد زده و اثر انگشت نادر را بر روی یک قطعه
سنگ شناسایی کرده است .
وزارت اطالع رسانی کویت نيز پس از کشف
و شناسایی این اثر نادر ٬رایزنی های خود با را
سازمان یونسکو جهت ثبت جهانی این اثر انگشت
آغاز کرده است  .کویت همچنين به دنبال ثبت
جهانی تعداد دیگری از آثار قدیمی خود در بخش

های مختلف این کشور است.
از سوی دیگر سرنوشت گنجينههای هنری و
باستانی کویت که در جنگ اول خليج فارس در
سال  1990-91توسط نيروهای عراقی به غارت
رفته بود ٬هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد.
بااینکه بيشتر آثاری که از موزه ملی کویت
به غارت رفته بود ٬به این کشور عودت داده
شدهاست ،هنوز مشخص نيست که بر سر آثار و
جواهراتی که در طول  6ماه اشغال از کویتیهای
ثروتمند به یغما برده شده چه آمده است .تنها
تعداد معدودی از این آثار که بيشترشان نيز
به دوران هنر اسالمی تعلق دارند ،در بازارهای
بينالمللی کشف شدهاند و پس از اشغال عراق در
سال  2003تا کنون نيز هيچ اثری از این اشيا در
عراق به دست نيامده است.

مرگ دو برادر در سقوط پاراگالیدر
رئيس کميته ورزش های هوایی استان
همدان گفت که بر اثر سقوط یک پاراگالیدر در
تویسرکان ،خلبان و کمکی آن جان خود را از
دست دادند.
محمود حمزه زاده در گفت و گو با ایرنا افزود:
این سانحه در سایت پروازی شهرستانه واقع در
تویسرکان رخ داد.
وی اضافه کرد :تغيير در شرایط جوی و پرواز در
ارتفاع پایين مهمترین عامل سقوط این پاراگالیدر
گزارش شده است .
وی بيان کرد :بر اثر این سانحه  2برادر  27و
 34ساله که هر یک از آنها سابقه بيش از پنج
سال پرواز داشتند جان باختند.
حمزه زاده بيان کرد :این  2برادر پيش از سقوط
پاراگالیدر بيهوش شده بودند و به علت سرعت
باالی این وسيله پروازی به شدت به زمين برخورد
کرده و در دم جان سپردند.
رئيس کميته پروازی همدان توضيح داد :پيش
از اقدام به پرواز در این سایت ،خلبانان باید از

رئيس اداره ميراث
فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری فراشبند گفت:
گروهی از گردشگران
آلمانی عالوه بر بازدید از
جاذبه های گردشگری و
نخلستان های شهرستان
فراشبند ،از نزدیک با
نحوه زندگی عشایر این
شهرستان نيز آشنا شدند.
به گزارش ایرنا از روابط
عمومی اداره کل ميراث
فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری فارس ،مرتضی
کشاورز افزود :این گروه  21نفره گردشگر
آلمانی متشکل از پزشک ،روانشناس ،بازرگان
و مشاور گفتار درمانی هستند و از شهرهای
مونيخ ،فرانکفورت ،سنت و ندل کشور آلمان به
شهرستان فراشبند سفر کردند.
وی افزود :این گردشگران همچنين با اقامت
شبانه در اردوگاه عشایر فراشبند از نزدیک با
زندگی ایلی ،نوع غذاهای بومی و محلی و صنایع
دستی عشایر این شهرستان آشنا شدند.

کشاورز بيان داشت :فراشبند با دارا بودن بيش
از سه هزار هکتار نخلستان و  38نوع خرما و
خرمای مرغوب زاهدی معروف به قصب یکی از
قطب های توليد این نوع خرما در کشور است
که از این قابليت ها می توان برای جلب و جذب
گردشگر به ویژه گردشگران خارجی بهره گرفت.
شهرستان فراشبند که در فاصله 170
کيلومتری جنوب غربی شيراز واقع شده است با
برخورداری از بيش از  25چهارطاقی به عنوان
پایتخت چهارطاقی ها نيز شناخته شده است.

انسان های «امیدوار» کتابخوان تر هستند

مسئول سایت پروازی مجوز دریافت کنند که این
اقدام صورت گرفته بود.
حمزه زاده بيان کرد :استان همدان به علت قرار
گرفتن در منطقه ای کوهستانی و مرتفع دارای
هوای خشن و غيرقابل پيش بينی است.
وی افزود :با وجود فراهم بودن شرایط برای
پرواز ،ولی وزش باد منجر به بر هم خوردن تعادل
این پاراگالیدر و سقوط آن شد.
 60پاراگالیدر باز در همدان فعال هستند.

فروش منزل مسکونی با شرایط مناسب
 35ميليون وام  4درصد (اقساط ماهانه  300هزار تومان)
مساحت زمين  260مترمربع-زیربنا  145مترمربع -سه خواب
امکانات :هود و گاز صفحه ای و شیرآالت جدید-کابینت
آشپزخانه-کمددیواری  – MDFموکت و پرده-نمای سرامیک

قیمت بدون احتساب وام  200 :میلیون تومان
نشانی :خيابان آزادی جنوبی  ،کوچه کنار دانشگاه علمی

کاربردی

آشنایی گردشگران آلمانی با زندگی عشایر فراشبند

شماره تماس 09171890306 :

«عبدالحسين آذرنگ» ،کتابشناس و پژوهشگر
تاریخ نشر در گفت وگویی با خبرنگار روزنامه
ایران تاکيد کرده است؛ خواندن ـ نه فقط خواندن
کتاب ـ و مسير آن را باید با روند عمومی جامعه
در نظر گرفت.
وی در ادامه بيان داشته؛ ميان «اميد اجتماعی»،
«اميد به آینده» و «خواندن» رابطه مستقيمی
هست .این «اميد» را اگر درست بشناسيم ،بهتر
به ما پاسخ میدهد که چه کسانی میخوانند
و چرا و چه کسانی ميل به خواندن ندارند و
چرا .این سنجه ،خاص جامعه ما هم نيست ،در
جامعههای دیگر هم جواب میدهد.
به گفته آذرنگ عدهای از مردم در همه کشورها
کتاب نمیخوانند .آمارهایی در دست است که
در سوئد ،ژاپن ،آلمان ،امریکا و کشورهای دیگر،
درصدی از مردم الی کتاب را هم باز نمیکنند.
پس این عده را از بحثمان بگذاریم کنار .چند
درصدی از مردم برای لذت و سرگرمی و پرکردن

وقت خالی کتاب میخوانند ،که البته کار خوبی
است ،اما اگر رسانه دیگری جز کتاب به آنها
بيشتر لذت بدهد و آنها را سرگرمتر کند ،رسانه
را جایگزین میکنند .من به این دسته هم حق
میدهم .دنيای کنونی «دنيای رقابت رسانهها»
است .این پژوهشگر همچنين تاکيد کرده؛
کتاب الکترونيکی (ای بوک) نيز تهدیدی برای
کتابخوانی نيست .البته از ميزان توليد کتاب روی
کاغذ (پی بوک) کاسته خواهد شد .حتماً میدانيد
که در حال حاضر کتابهای مرجع چندین جلدی
و نشریههای تخصصی دیگر روی کاغذ منتشر
نمیشوند .اما اینها تهدید نشر به نابودی نيست،
تهدید آنجا است که ناشران ،خودشان را با تغيير
موقعيت سازگاری ندهند .شکل فروش کتاب
میتواند تغيير کند .این تغيير اجتنابناپذیر است.
انقالب دیجيتال حاصل ضرورت سرعت ،سهولت،
اقتصاد جا و مکان ،حمل و نقل ،نگهداری ،سرعت
و دقت بازشناسی و بازیابی و نظایر اینها است.

جناب آقای خلیل حقیقی
انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت ریاست آموزش و پرورش فيروزآباد که ثمره
فعاليت و تجربيات چندین ساله شما در حيطه آموزش می باشد را صميمانه تبریک
گفته و توفيق روزافزون شما را از خداوند منان خواهانيم.
مدیریت موسسه مفاهیم پایه ریاضیI-Math

فروشی

یک قطعه زمين به مساحت 666
متر مربع دارای مجوز ساخت واقع
در خيابان شهيد بهشتی کوچه 17
به فروش می رسد.
تلفن تماس09355090297:

قیمت  400میلیون تومان مقطوع می باشد.
ارتباط با صدای شرق
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38727786
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