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ارسنجان میزبان مسابقات استانی 
وکمان بود: تیر

تیری که به 
ھدف نشست

گزارش سفیرمردم از تفرجگاه ابوالمھدی:

ابوالمھدی برای احیا 
اندکی  سرمایه گذاری میخواھد

جوانان و نوجوانان سرمایه هاي هر مملکت و دنباله رو دین و آیین آن 
به حساب می آیند، آینده و بقاي حکومت و ادیان به دست نوجوانان 
و جوانان جامعه خواهد بود و این امري است اجتناب ناپذیر، به همین 
دلیل جامعه اي میتواند به سمت موفقیت گام بردارد که براي تربیت و 
پرورش نوجوانان و جوانان خود برنامه هاي جدید و کارآمد داشته باشد.

ج از  مجوز ساخت و ساز خار
محدوده باستانی

 ساخت و ساز سبز دشت به تایید اداره میراث  
رسیده است

  صفحه 3

8گزارش

سفیر مردم، صداى مردم مبنى بر تخلف در یکى از محدوده 
هاى تاریخى  شهرستان پاسارگاد را پیگیرى کرده است
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٧٣میلیارد ریال بودجه 
سال ٩٨ شھر ارسنجان

تصویب
شد...
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جشنواره بومی گمبان،
ویداد مھم اقتصادی ر

 و فرھنگی

در مجمع شھرستانی سالمت در ارسنجان تاکید شد؛

مشارکت ھمه نھادھا و افراد جامعه ، در حفظ و توسعه سالمت
5

بالتکلیفی قانون رایگان شدن 
ھزینه ھای آب ، برق و گاز مدارس

هزینه  و  آموزشى  سرانه  تناسب  عدم  مسئله  بذرگر|  حمیده 
هاى جارى در مدارس دولتى قصه پرغصه ایست،  که تا کنون 
اخیر  هاى  سال  در  است.  نشده  ارائه  آن  براى  جامعى  راه حل 
با پیشرفت تکنولوژى آموزشى نصب تخته وایت برد، جانشینى 
ماژیک به جاى گچ و هوشمند شدن مدارس اختالف سرانه و 
افزایش  شد،  هدفمند  یارانه ها  وقتى  و  یافت  افزایش  ها  هزینه 
هزینه هاى انرژى این شکاف را عمیق تر کرد. طبق قانون یارانه 

هر دانش آموز به حساب سرپرست خانواده او واریز مى شود...
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یادداشت
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مسکن برای ٤٠ خانوار تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی (ره) شھرستان پاسارگاد

ج از  مجوز ساخت و ساز خار
محدوده باستانی

بسیج نقش، خدمت

دریافت گزارشى  به گزارش سفیر مردم طى 
در قالب صداى مردم از یکى از مخاطبان که 
نخواست نامى از وى برده شود اظهار داشت 
که: تخلفى در یکى از محدوده هاى تاریخى  
است  دادن  رخ  حال  در  پاسارگاد  شهرستان 
و ساز غیر مجاز  بر ساخت  مبنى  اقداماتى  و 
در  قصرالدشت  منطقه  در  سبزدشت  شرکت 
زمان  در  وى،  گفته ى  به  است.  انجام  حال 
در  شرکت  توسط  محمدى  هاى  گل  کاشت 
این منطقه بقایایى از استخوان و کوزه هاى 
شکسته مشاهده و کشف شده است. و عالوه 
بر نادیده گرفتن این موضوع، شرکت اخیرا به 
آن  در  ساز  و  ساخت  براى  مجوز  اخذ  دنبال 

حوالى میباشد.
به عنوان خبرنگار طى تماسى تلفنى با اداره 
با  ارتباط  برقرارى  به  موفق  فرهنگى  میراث 
اداره  رییس  نصیرى  شدیم.  مجموعه  رییس 
این  در  پاسارگاد  شهرستان  فرهنگى  میراث 
مناطق  جز  منطقه  این  داشت:  اظهار  مورد 
صورت  اقدام  تنها  و  است  پاسارگاد  باستانى 
گرفته در آنجا کاشت گلهاى محمدى است. 
اصال قرار نیست ساخت و سازى صورت گیرد 
یافت نشده  آنجا  از  استخوانى  بقایاى  و هیچ 

است.
در  زمینها  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وى 
تملک سبزدشت است، در این زمینه  پیگیرى 
این  دریافتى  گزارش  و  گرفت  صورت  هایى 
اداره چنین بود که شرکت از قبل اطالعى در 
زمینه تاریخى بودن این تپه نداشته است و در 
این منطقه کشاورزى صورت مى  گذشته در 
تپه ها  بلندى ها و  اما پستى و  گرفته است. 
با دشوارى همراه  را  این زمین ها  آبیارى در 
رو  گل  کشت  به  دلیل  همین  به  بود  کرده 
انجام  عمل  یک  در  حاضر  حال  در  آوردیم. 
شده قرار گرفته ایم، به علت هزینه زیاد گلها 
این  رسیدن  ثمر  به  براى  فرصت  درخواست 
اداره  و  داریم.  را  آن  از  بردارى  بهره  و  گلها 
زیان  و  ضرر  از  جلوگیرى  براى  هم  میراث 
درختکارى  فصل  پایان  تا  شرکت،  به  مالى 
براى جمع آورى محصوالت گل این منطقه 

به آنها مهلت داد.
این  در  شرکت  ساز  و  ساخت  مورد  در  وى 
مجوز  ان  براى  که  اى  منطقه  گفت:  منطقه 
محدوده  از  خارج  شده  صادر  ساز  و  ساخت 
و  ساخت  مجوز  دشت  سبز  و  بوده  باستانى 

سازخود را به تایید اداره میراث رسانده است.

3سال دوم | شماره 42  دوشنبه | 15 بهمن 1397

تکنولوژى  پیشرفت  با  اخیر  هاى  سال  در 
جانشینى  برد،  وایت  تخته  نصب  آموزشى 
شدن  هوشمند  و  گچ  جاى  به  ماژیک 
افزایش  ها  هزینه  و  سرانه  اختالف  مدارس 
افزایش  یارانه ها هدفمند شد،  یافت و وقتى 
تر  عمیق  را  شکاف  این  انرژى  هزینه هاى 
به  دانش آموز  هر  یارانه  قانون  طبق  کرد. 
حساب سرپرست خانواده او واریز مى شود در 
حالیکه دانش آموزان روزانه به طور متوسط 
گذراند  مى  مدرسه  در  را  روز  از  ساعت   5
تامین  براى  مجبورند  مدارس  مدیران  و 
هزینه هاى آب و برق و گاز مدرسه ساعت ها 
با والدین بحث و گفتگو کنند و حتى گاهى 

به خیرین حوزه آموزش متوسل شوند.
زمستان 96 از مجلس زمزمه هایى مبنى بر 
رایگان شدن هزینه آب و برق و گاز مدارس 
از کش و قوس هاى  به گوش رسید و پس 
ها  رسانه   97 فروردین  سرانجام  فراوان 
رایگان شدن آب و برق و گاز مدارس  خبر 
این  و  کردند.  منتشر  را   97 سال  در  دولتى 
تازه آغاز ماجرا بود، از یک طرف اخبارى به 
نقل از مجلس منتشر میشد که مدارس اگر 
از سال هاى گذشته دارند  بدهى معوقه اى 
پرداخت کنند اما قبوض 97 را تا ابالغ قانون 
نسبت  انتقادات  دیگر  طرف  از  و  دارند  نگه 
یک  االجراى  الزم  و  مصوب  قانون  این  به 
رایگان  که  معتقدند  برخى  شد.  آغاز  ساله 
قانون  این  به اسراف منجر مى شود و  شدن 
آسیب زاست و عده اى مى گویند مدارس از 
آموزش شیوه هاى صحیح  مراکز  مهمترین 
مصرف است و تصویب این قانون، آموزش 

را  مصرف  صحیح  الگوى  و  جویى  صرفه 
این  حل  راه  و  داد.  خواهد  قرار  تأثیر  تحت 
مشکل را تخصیص یارانه به مدارس جهت 
گروه  این  دانند.  مى  ها  هزینه  این  پرداخت 
معتقدند اگر به جاى رایگان کردن هزینه ها 
سرانه اى بابت پرداخت آن در اختیار مدیران 
حل  مدارس  مشکل  هم  گیرد  قرار  مدارس 
مصرف،  مالى  مدیریت  با  هم  و  شود  مى 
جلوى اسراف و زیاده روى گرفته خواهد شد.

کمتر  گذشته  در  که  هم  مسئولین  از  برخى 
مصرف  میزان  نوسانات  مقایسه   سراغ 
مشترکان متعدد خود مى رفتند حاال حساس 
تر شده اند، و با بررسى آمارها اعالم کردند 
افزایش  شاهد  نشده،  اجرا  قانون  هنوز  که 

مصرف انرژى در مدارس هستیم.
مورد  در  مدارس  مدیران  از  یکى  با  وقتى 
صحبت  مدارس  در  مصرف  افزایش  ادعاى 
وقتى  «قطعا  که:  داد  توضیح  چنین  کردیم، 
سال  به  نسبت  مدرسه  آموزان  دانش  آمار 
گذشته افزایش یافته باشد، یا افت چشمگیر 
هرچقدر  دهد،  رخ  قبل  سال  به  نسبت  دما 
هم در مدارس تالش شود، نمى توان میزان 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  را  مصرف 
مصرف  سطح  در  یا  و  داده  کاهش  گذشته 
تعیین  در  بود  بهتر  کرد.  حفظ  گذشته  سال 
الگوى مصرف قید شده در قانون به فضاى 
نیز  آموزان  دانش  آمار  و  مدارس  ساختمان 

توجه میشد.»
از سوى دیگر در متن قانون مصوب، قید شده، 
رعایت  را  مصرف  الگوى  که  مدارسى  تنها 
الگوى  هستند.  قانون  این  مشمول  کنند 

مصرفى که با گذشت 10 ماه از تصویب آن، 
در حالى که تنها دو ماه از انقضاى مدت این 
مجریان  براى  هنوز  است  مانده  باقى  قانون 

آن گنگ و نامشخص است.
یکى دیگر از مدیران مدارس مى گوید: «چند 
سال قبل پیمانکارى که ساختمان مدرسه را 
احداث کرده است، کنتورهاى آب و برق و گاز 
ساختمان سرایدارى را از ساختمان آموزشى 
جدا نکرده و زمان تحویل ساختمان به این 
مسأله توجه نشده است، در حال حاضر هزینه 
تفکیک بیش از توان مالى مدرسه است و از 
طرفى بدون تفکیک کنتورها، مدرسه ى ما 

مشمول این قانون نمى شود.»
برق  و  آب  ساله  یک  قانون  تصویب  نتیجه 
باالیى  حجم  دولتى  مدارس  براى  رایگان 
مدیران  دست  در  نشده  پرداخت  قبوض  از 
امید  به  سال  ابتداى  از  که  است  مدارس 
تصویب  ى  توصیه  به  و  شدن  رایگان 
دیگر  و  نشده  پرداخت  قانون،  این  کنندگان 

توانى هم براى پرداخت آن وجود ندارد.
پایان  به  رو  قانون  این  عمر  صورت  هر  در 
است.  نامشخص  آن  اجراى  سرنوشت  و 
در  مردم  نمایندگان  اگر  مى رسد  نظر  به  اما 
مجلس ارتباط سازنده ترى با اقشار مختلف 
جامعه داشتند و در بازه زمانى که قانون در 
صحن مجلس مطرح است نظرات و مطالبات 
را  نظر  مورد  قانون  با  درگیر  اقشار  نخبگان 
شاهد  مى نمودند،  دریافت  مختلف  طرق  از 
تصویب و اجراى قوانین کارآمدتر براى حل 

مشکالت مردم بودیم.

حمیده بذرگر| مسئله عدم تناسب سرانه آموزشى و هزینه هاى جارى در مدارس دولتى قصه پرغصه 
ایست،  که تا کنون راه حل جامعى براى آن ارائه نشده است. 
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در  ارسنجان  فرماندار  کاظمى  باقر  محمد 
گفتگو با خبرنگار سفیرمردم، ضمن تبریک 
دهه فجر و گرامیداشت یاد و خاطره امام 
اظهار  انقالب  گرانقدر  شهداى  و  راحل 
به  امروز  ایران  اسالمى  انقالب  داشت: 
و  است  مطرح  دنیا  در  الگو  یک  عنوان 
کشورها  دیگر  توسط  آن  گسترش  شاهد 

هستیم. 
انقالب  دستاوردهاى  از  یکى  افزود:  وى 
آزادى  و  سیاسى  استقالل  ایران  اسالمى 
بیان بود که زمینه پیشرفت در عرصه هاى 
مختلف را بوجود آورد و امروز هر کدام از 
شهروندان به راحتى میتوانند خواسته هاى 

خود را بیان نمایند.
کاظمى با اشاره به شعار انقالب ما انفجار 
درك  روز  آن  شاید  داشت:  بیان  بود،  نور 
این مطلب و شعار برایمان سخت بود اما 
انقالب  به برکت خون شهدا شاهد  امروز 
خاورمیانه  نقاط  اقصى  در  مختلف  هاى 
در  سرچشمه  که  هستیم  جهان  حتى  و 

انقالب اسالمى ایران دارد. 
تأکید  با  ارسنجان  شهرستان  فرماندار 
از  بعد  مختلف  حوزه هاى  در  پیشرفت   بر 
آگاهى  مردم  خوشبختانه  افزود:  انقالب 
قبل  بین  ساده  مقایسه  یک  اگر  و  داریم 
شود،  انجام  شهرستان  انقالب  از  بعد  و 

خدمات انجام شده معلوم مى شود.
راه هاى  آسفالت  و  سازى  زیر  به  وى 
و  کرد  اشاره  انقالب  از  بعد  مواصالتى 

به  تلفن  و  گاز  برق،  انتقال  داشت:  اظهار 
خدمات  ارائه  و  روستاها  نقاط  دورترین 
و  آموزش  درمان،  و  بهداشت  زیرساختى، 
در  انقالب  از  بعد  مختلف  حوزه هاى  در 
ارسنجان چشمگیر بوده است و پیشرفت ها 

با وجود همه مشکالت محسوس است.
فرماندار ارسنجان ادامه داد: خطوط انتقال 
از  قبل  کیلومتر   20 از  روستاها  در  آب 
روستاى  دو  از  کیلومتر،   185 به  انقالب 
داراى برق به 72 روستا، از 3درمانگاه در 
سطح شهرستان به 1بیمارستان ، 22خانه 
و  روستایى  بهداشت  3مرکز  بهداشت، 
 40 در  پیراپزشکى  دانشکده  ساختمان 
ارسنجان  شهرستان  در  انقالب  سالگى 
در  خصوصا  اخیر  سالهاى  در  ایم.  رسیده 
حوزه بهداشت و درمان شهرستان، شاهد 
پیشرفت هاى چشمگیرى بوده ایم که از 
میان آنها مى توان به راه اندازى و تجهیز 
بینى  و  حلق  و  گوش  چشم،  عمل  اتاق 
که اعمال جراحى زیبایى، لوزه، ناخنک و 
خواهدگرفت  انجام  آن  در  اشکى  مجراى 

اشاره نمود. 
بابت  یافته  تخصیص  اعتبارات  ایشان 
هشتصد  را  چشمى  فیکو  دستگاه  تامین 
میکروسوپ  دستگاه  تومان،  میلیون 
اتاق  چراغ  تومان،  میلیون  پانصد  چشمى 
عمل یا سیالکتیک حد150ملیون تومان و 
بیست  را  چشم   جراحى  ابزار  ست  خرید 

ملیون تومان اعالم نمود.

هزینه  با  23پروژه  به  اشاره  با  کاظمى 
گفت:  تومان    8,463,900,000 حدود 
چهار پروژه با هزینه 6500میلیون ریال در 
بخش بهداشت و درمان، 4پروژه با هزینه 
عمران  بخش  در  ریال  10000میلیون 
شهرى و روستایى، 2 پروژه ویژه مسکن با 
هزینه 650میلیون ریال و 12500 میلیون 
ریال در بخش صنعت و کشاورزى، پروژه 
مبارك  ایام  در  که  هاى شاخصى هستند 
دهه فجر در شهرستان ارسنجان به بهره 

بردارى میرسد.
نماینده عالى دولت در شهرستان ارسنجان 
مدیریت،  در  ما  سیاست  اینکه  بیان  با 
براى  شهرستان  ظرفیت  همه  از  استفاده 
حل مشکل مردم و توسعه شهرستان است 
براى توسعه شهرستان  گفت: هیچ مانعى 
مدیران  همه  از  و  بود  نخواهد  و  نبوده 
تقاضا  NGOها  و  گروهها  همه  اجرایى، 

دارم درصدد رفع مشکل مردم باشند.
اینکه  به  اشاره  با  کاظمى  محمدباقر 
مرکز  به عنوان  باید  ارسنجان  شهرستان 
داشت:  بیان  باشد  مطرح  استان  فرهنگى 
ظرفیت گسترده در همه عرصه ها و منابع 
انسانى ما شامل افراد خالق و هوشمند در 
کل استان و حتى در سطح کشور حضور 
بهره  ظرفیت ها  این  از  باید  ما  که  دارند 
مستعد  و  الیق  شهرستان  این  بگیریم. 

پیشرفت بیشتر است.

کاظمی فرماندار ارسنجان:

وژه به ارزش ٨,٤٦٣,٩٠٠,٠٠٠  تومان در دھه فجر افتتاح ٢٣پر
٧٣میلیارد ریال بودجه سال ٩٨

 شھر ارسنجان

تصویب شد...

پایانى  هاى  ماه 
همیشه  سال 
مسئولین  براى 
پرکار  روزهاى 

و پرمشغله ایست. 
خصوصا بهمن ماه که 

از یک سو در سالگرد ایام اهللا پیروزى انقالب 
اسالمى رؤساى ادارات تالش میکنند تا گزارشى 
به  خود  ساله  یک  هاى  دستاورد  و  عملکرد  از 
مردم ارائه نمایند و از سوى دیگر کارهاى نیمه 
تمام خود را به پایان رسانده و بودجه الزم براى 
در  نمایند.  بینى  پیش  و  برآرود  را  آینده  سال 
شهرارسنجان  اسالمى  شوراى  راستا  همین 
بودجه سال 98 شهردارى ارسنجان را به مبلغ 

73 میلیارد ریال به تصویب نهایى رساند.
به  اشاره  با  ارسنجان  شهردار  ابراهیمى  مجید 
بیان  شورا  اعضاى  توسط   98 بودجه  تصویب 
آینده  سال  در  مدنظر  اصلى  محور  دو  داشت 
احداث پارك شهر و پیگیرى پروژه هاى درآمدزا 

برا شهرداریست.
از  بیش  شهردارى  اینکه  علیرغم  گفت  وى 
چهارده میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال 96 
آن  ریال  میلیارد  ده  از  بیش  و  بود  نموده  اخذ 
احتساب  با  اما  بود،  تبدیل گردیده  نقد  به وجه 
تنها   97 سال  اول  ى  ماهه  پنج  در  مبلغ  این 
33 درصد بودجه وصول گردید. اما خوشبختانه 
اعضاء  مؤثر  همکارى  با  دوم  ى  ماهه  پنج  در 
و  همکاران  تالش  و  اسالمى  شوراى  محترم 
حمایت فرماندار محترم میزان تحقق بودجه به 

85 درصد رسید.
ایشان همچنین از افتتاح چند پروژه شهردارى 
در دهه فجر خبر داد و گفت: افتتاح کشتارگاه 
دوم  فاز  آسفالت،  کارخانه  سهم  خرید  صنعتى، 
احداث  پروژه  ى  ادامه  ماسه،  و  شن  کارخانه 
بلوار امام رضا (ع) به طول 700 متر و عرض 
خودرو  ایران  نمایندگى  فاصل  حد  متر   76
بر  بالغ  اى  هزینه  با  مجموعا  شاه  ملک  پل  تا 
شهردارى  ى  هدیه  ریال   20/000/000/000
به مناسبت سالگرد پیروزى انقالب اسالمى به 

مردم انقالبى ارسنجان خواهد بود.
اندك  سهم  به  اى  اشاره  پایان  در  ابراهیمى 
شهردارى ها در بودجه سال 98 کل کشور نمود 
از  توجهى  قابل  بخش  بودجه،  الیحه  گفت:  و 
داخلى  فروش  از  حاصل  شهردارى ها  عوارض 
برق  و  آب  و  طبیعى  گاز  نفتى،  فرآورده هاى 
هدفمندى  سازمان  اهداف  به  واریز  جهت 
این مسئله موجب  یافته که  یارانه ها اختصاص 
شهردارى هاى  عمومى  درآمدهاى  کاهش 
ایجاد  و  جمعیت  نفر  هزار   50 زیر  شهرهاى 
آنان  برنامه هاى  پیشبرد  براى  جدى  مشکالت 
خواهد شد.در نتیجه همیارى و مشارکت مردم 
به موقع  پرداخت  به وسیله  بهتر شهر  اداره  در 
عوارض و مالیات بهترین راه حل براى کمک 

به اداره شهر است.

فرماندار ارسنجان: 
23پروژه به 
ارزش حدود 

  8,463,900,000
تومان در دهه فجر 

افتتاح مى شود.
سیاست ما در 

مدیریت استفاده 
از همه ظرفیت 

شهرستان براى 
حل مشکل مردم و 
توسعه شهرستان 

است

امداد  کمیته  رییس  مریدزاده  محمد 
پاسارگاد  شهرستان  خمینى(ره)  امام 
بى  خدمات  سال  چهل  خصوص  در 

منت کمیته امداد اظهار داشتند:
که در عمر 40 ساله این نهاد انقالبى 
نموده  ارایه  اثرگذارى  بسیار  خدمات 
و  فقرا  مامن  و  ماوا  تنها  و  است 

نیازمندان کشور  مى باشد.
وى اظهار داشتند: در حوزه اشتغال و 
 50 قریب  جارى  سال  در  خودکفایى 
میلیارد ریال وام قرض الحسنه جهت 
ایجاد  اشتغال براى 220 نفر در قالب 

160 طرح اشتغال باهمکارى بانکهاى 
شهرستان و صندوق کارآفرینى امید و 
والیت  امداد  الحسنه  قرض  صندوق 

پرداخت شده است.
مرید زاده ادامه داد: در حوزه مسکن 
 40 انتظار  سالها  از  بعد  ساختمان  و 
شهرستان  این  مسکن  فاقد  خانوار 
ریال  میلیارد   3 از  بیش  اختصاص  با 
بودجه افتتاح و تحویل اعضاء خواهد 

شد.
از پروژه عظیم  بیان داشت: جدا  وى 
مسکن مهر در سال جارى بیش از 80 

خدمت مسکن در قالب احداث، خرید 
و تعمیرات کلى و جزیى با اعتبار بیش 
از دومیلیارد و پانصد میلیون ریال به 
حمایت  تحت  نیازمند  هاى  خانواده 

ارایه گردیده است.
گفت:امیدواریم  پایان  در  مریدزاده 
با  نزدیک  اى  آینده  در  بتوانیم 
و  تعامل  و  امداد  کمیته  کمکهاى 
ادارات مرتبط و  همکارى سازمانها و 
شهرستان  اندیش  نیک  و  خیر  مردم 
واجد  مددجویان  مسکن  مشکالت 

شرایط به حداقل برسانیم

امداد امام خمینی (ره) شھرستان پاسارگاد

بالتکلیفی قانون رایگان شدن ھزینه ھای آب ، برق و گازمدارس

نتیجه تصویب 
قانون یک 

ساله آب و برق 
رایگان براى 

مدارس دولتى 
حجم باالیى از 

قبوض پرداخت 
نشده در دست 

مدیران مدارس 
است که از 

ابتداى سال 
به امید رایگان 
شدن، پرداخت 

نشده و دیگر 
توانى هم براى 

پرداخت آن 
وجود ندارد.



5سال دوم | شماره 42  دوشنبه | 15 بهمن 1397

شبکه بھداشت و درمان شھرستان ارسنجان گزارش میدھد:

یکسال تالش برای بھبود سالمت مردم
** بخش درمان 

1-ثابت کردن حضور متخصصین داخلى، اطفال، 
جذب  و  شهرستان  در  بیهوشى  و  زنان  جراحى، 
متخصصین جدید: ارتوپدى، پاتولوژى، سونوگرافى 
درشهرستان)،  حضور  روزهاى  افزایش  با  (همراه 
و  حلق  و  گوش  عروق،  و  قلب  و  پزشکى  چشم 

بینى و روانشناسى 
حضور  با  همزمان  عمل،  اتاق  2-تجهیز 
اعمال  چشمگیر  افزایش  و  جدید  متخصصین 

جراحى به حدود50 عمل در ماه
بلوك  به  زایشگاه  کامل  نوسازى  و  3-توسعه 
ابالغى  استانداردهاى  آخرین  اساس  بر  زایمانى، 

وزارت بهداشت 
اورژانس 115  از  بیمارستان  بیماربرى  4-تفکیک 
همراه با تجهیز آمبوالنس ها به دستگاه هاى دى 
سى شوك و ونتیالتور و جذب نیروى انسانى مورد 

نیاز 
دستگاه   تهیه  منظور  به  خیرین  کمک  5-جذب 
افزایش  در  اتوآناالیزر،که  و  ویداس  کانتر،  سل 
اعمال جراحى اتاق عمل تاثیر بسزایى داشته است 
مراجعین  انتظار  فیزیکى  فضاى  6-افزایش 

بیمارستان و راه اندازى اتاق تریاژ 
7-تهیه و تامین تجهیزات پزشکى و آزمایشگاهى 

مورد نیاز بیمارستان 
کلینیک  ساختمان  تجهیز  و  تکمیل  8-پیگیرى 
ویژه متخصصین، به همراه خرید لوازم موتور خانه 
و اجراى پارکینگ و محوطه سازى با اعتبارى بالغ 

بر22 میلیارد ریال
نیروى  چندین  بکارگیرى  و  جذب  9-پیگیرى 
طرحى و شرکتى در کلینیک ویژه ،مرکز سالمت 

ومراکز بهداشتى ودرمانى
زباله  امحاى  دستگاه  تامین  و  10-پیگیرى 
با  دانشگاه،  درمان  معاونت  طریق  از  بیمارستان 

اعتبارى بالغ بر 1/3 میلیارد ریال 
11-نوسازى بخش اتفاقات بصورت کامل همراه با 
تجهیز کامل این بخش در سال جارى با اعتبارى 

بالغ برشش میلیارد ریال
درمانگاه  دندانپزشکى  واحد  کردن  12-فعال 
تخصصى بیمارستان با تامین یونیت دندانپزشکى 

وارایه خدمات با تعرفه دولتى
13-مدیریت صحیح منابع مالى در راستاى اقتصاد 

به  که  درآمد  ها،ارتقاى  هزینه  مقاومتى،کاهش 
جارى  هاى  وهزینه  ها  بدهى  چشمگیر  کاهش 

بیمارستان گردیده است.
14-بهسازى محوطه ، حصارکشى واحداث سایه 

بان اورژانس شهرى ارسنجان
اورژانس  پایگاه  تاسیس  وتصویب  15-پیگیرى 

جاده اى در مسیر ارسنجان به نى ریز
16-اصالح سیستم لوله کشى وآبرسانى بیمارستان 

با همکارى اداره آبفا شهرى ارسنجان
پزشکى  چشم  فیکو  دستگاه  17-تهیه 
،میکروسکوپ چشمى وچراغ سیالتیک اتاق عمل 

با هزینه اى بالغ بر 10 میلیارد ریال
وبینى  وحلق  گوش  عمل  اتاق  کردن  18-فعال 
زیبایى  اعمال جراحى  انجام  بیمارستان جهت  در 

وگوش وحلق وبینى
19-تجهیزمرکز اورژانس شهرستان با یکدستگاه 
پیشرفته  تجهیزات  با  دیزلى  جدید  آمبوالنس 

وجدید با هزینه نزدیک به یک میلیارد تومان
و  چشم  عمل  اتاق  تجهیز  و  اندازى  20-راه 
گوش،و حلق وبینى که اعمال جراحى زیبایى،لوزه 

و...را انجام مى شود.
21-در حوزه چشم در مرحله اول اعمال ناخنک 

،مجراى اشکى و... انجام خواهد گرفت.
هشتصد  حدود  چشمى  فیکو  دستگاه  22-تامین 

میلیون تومان
پانصد  حدود  چشمى  میکروسوپ  23-دستگاه 

میلیون تومان
حدود  سیالکتیک  یا  عمل  اتاق  24-چراغ 

150ملیون تومان
بیست  حدود  چشم  جراحى  ابزار  ست  25-خرید 

ملیون تومان

**بخش بهداشت 
1-ساخت پنج مرکز جامع سالمت روستایى، سه 
خانه بهداشت و یک خانه پزشک روستایى، با زیر 
بناى 2650 متر مربع،که تاکنون با پیشرفت حدود 
46 درصدى همراه بوده ودیوار کشى داخلى آنها 

انجام شده است.
2- ساخت اسکلت ساختمان مرکز جامع سالمت 
پایگاه سالمت شهرى در  شهرى در سه طبقه و 
شهرك امام خمینى، جمعا با زیر بناى 2250 متر 

مربع 
و  بهداشت  شبکه  جدید  ساختمان  احداث   -3
متر   1100 فعلى  زیربناى  با  طبقه،  دو  در  درمان 
مربع که قابلیت افزایش به 4 طبقه را داشته وهم 
اکنون در حال اجراى دیوارهاى داخلى مى باشد. 

هاى  معاونت  با  متعدد  جلسات  4-برگزارى 
علوم  دانشگاه  بهداشت  دانشکده  و  آموزشى 
پزشکى ،به منظور راه اندازى دانشکده پیراپزشکى 
،که مقرر گردیده در سال تحصیلى جدید، دانشجو 

جذب نماید.
روستایى  مراکز  هاى  آزمایشگاه  کامل  5-تجهیز 
شامل: نیروى انسانى ، تجهیزات و لوازم پزشکى 
آزمایشگاه  آزمایش هاى سطح یک در  که غالب 
بار  انجام شده ومنجر به کاهش  هاى این مراکز 
مراجعه به آزمایشگاه بیمارستان وبه تبع آن به روز 

شدن انجام آزمایشات شده است.
سى  دى  به  روستایى،  مراکز  تجهیز  و  6-تهیه 
همین  در  مراکز  این  کارکنان  آموزش  و  شوك 

زمینه 
7-خرید تجهیزات دندانپزشکى مراکز روستایى و 
ارتقاى خدمات روستایى داندانپزشکى به دو نوبت 

کارى 
مراکز  در  راننده  نفر  بکارگیرى سه  مجوز  8-اخذ 
،در  دولتى  نقلیه  وسیله  دو  خروج  و  روستایى 
راستاى اقتصاد مقاومتى و بکارگیرى رانندگان در 

قسمت هاى دیگر
و  شبکه  تجهیزاتى،  و  ادارى  لوازم  خرید   -9
مرکز بهداشت، مراکز جامع سالمت و خانه هاى 

بهداشت 
10- بهسازى خانه هاى بهداشت و خانه پزشکان 
11- تجهیز خانه هاى پزشکان به لوازم مورد نیاز 

جدید و به روز
و  سالمت  کارگروه  در  نخست  رتبه  کسب   -12

امنیت غذایى دانشگاه علوم پزشکى شیراز
13- کسب رتبه در اجراى طرح تحول ادارى در 
میان شبکه هاى بهداشت و درمان، زیر مجموعه 

دانشگاه علوم پزشکى شیراز 
14- کسب رتبه نخست ثبت اطالعات در سامانه 
یکپارچه بهداشت دانشگاه علوم پزشکى ( سامانه 

سیب ) 
15- اجراى طرح مبارزه با مخازن بیمارى سالک 

در سطح شهرستان که منجر به کاهش چشمگیر 
بروز این بیمارى گردیده است.

16- راه اندازى طرح پزشک مصلى در مصلى نماز 
جمعه، با همکارى پزشکان عمومى و متخصص 

و  بهداشت  خانه  دو  اندازى  راه  و  افتتاح   -17
تکمیل ساختمان سرایدارى مرکز على آباد ملک 

ساختمان  تکمیل  اعتبار  جذب  پیگیرى   -18
پیراپزشکى ،که بااعتبار تخصیص یافته امید است 
طى ماه هاى آینده ساختمان آن به بهره بردارى 

برسد.
19- اجراى موفق طرح مبارزه بابیمارى تب مالت 
در سطح شهرستان که منجر به کاهش چشمگیر 

این بیمارى شده است.
بهداشتى  هاى  شاخص  موفق  ارتقاى   -20
بیمارى هاى واگیر  وسالمت شهرستان در زمینه 
اجتماعى  تغذیه،سواد  ،سواد  ،رفتارى  ،غیرواگیر 
در  آموزشى  مختلف  هاى  دوره  برگزارى  و.....با 

سطح شهر ،روستاها و عشایر
شهرستان  در  نکو  بهار  مرکز  نمودن  فعال   -21
هاى  شهرستان  پایلوت  عنوان  بع  ارسنجان 
،آموزش  ازدواج  مشاوره  خدمات  وارایه   همجوار 

هاى مهارتى،بهداشتى،زناشویى،احکام وخانواده
به  کار   پزشک طب  نمودن  فعال  پیگیرى   -22
منظور ارایه خدمات گواهى هاى سالمت مشاغل 
مختلف، در راستاى کاهش مراجعه همشهریان به 

شهرستان هاى همجوار
23- پیگیرى وتهیه سبد حمایتى غذایى به منظور 

کمک به مادران باردار و کودکان
24-کمک به بیماران نیازمند وکم توان، از طریق 
حدود   96 سال  در  که  کارکنان  حمایتى  صندوق 
بیماران کمک  از این طریق به  40میلیون تومان 

مالى گردید.
25- پیگیرى وجذب مکمل هاى دارویى بیشتر در 
راستاى سالمت مادران،کودکان وگروه هاى هدف

26- پیگیرى وتامین امکانات مورد نیاز به منظور 
علوم  دانشگاه  دندانپزشکى  سیار  تیم  حضور 
خدمات  وارایه  محروم  مناطق  شیراز،در  پزشکى 

رایگان دندانپزشکى به مردم
27-برگزارى مجمع شهرستانى سالمت با حضور 
بیشتر  مشارکت  جلب  هدف  با  استانى  مسئولین 

وموثرتر مردم وادارات درحوزه سالمت
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گزارش سفیرمردم از تفرجگاه ابوالمھدی

ابوالمھدی برای احیا اندکی  سرمایه گذاری میخواھد
مناسب  هاى  فرصت  وجود  شک  بى 
زمینه  در  مهمى  نقش  طبیعى  گردشگرى 
توسعه یک منطقه در حوزه گردشگرى مى 
تواند ایفا کند به گونه اى که در کنار آثار 
تاریخى همچون مجموعه باستانى آرامگاه 
سهم  تواند  مى  تفرجگاه ها  این  کوروش، 
مهمى در افزایش سرانه گردشگرى داشته 

باشد.
چشمه ابوالمهدى در 18 کیلومترى جنوب 
سعادتشهر  فاصل  (حد  شهر  سعادت  غرب 
حدود  آن  وسعت  و  شده  واقع  سیوند)  ـ 
و  سرسبز  مکان   این  است.  هکتار   40
کشیده  فلک  به  سر  درختان  از  پوشیده 
همراه با کوههاى سخره اى زیبا و پوشش 
گیاهى مناسب یکى از جاذبه هاى طبیعى 
گذران  براى  مناسبى  محل  و  شهرستان 
شهرستان  شهروندان  فراغت  اوقات 
مسافران  استراحت  و  تفریح  و  پاسارگاد 
اخیر  سال هاى  در  متاسفانه  اما  باشد.  مى 
و  گرفته  صورت  هاى  سوءمدیریت   با 
شهرستان  طبیعى  منابع  اداره  لطفى  کم 
تنها  نه  تفرجگاه  این  محیط  پاسارگاد، 
شهرستان  در  گردشگر  جذب  به  نتوانسته 
شهروندان  دسترس  از  بلکه  کند  کمک 

شهرستان پاسارگاد نیز خارج شده است.
تفرجگاه هاى  داراى  پاسارگاد  شهرستان 
ایست،  العاده  فوق  خدادادى  و  طبیعى 
خالق  و  کارآمد  ریزى  برنامه  عدم  اما 
ها  جاذبه  این  شهرستان  مدیران  برخى 
و  است  کشانده  نابودى  و  فراموشى  به  را 
اوقات  گذراندن  براى  محترم  شهروندان 
فراغت و تفریح به شهرستان هاى مجاور 

مراجعه مى کنند.
طبیعى شهرستان  منابع  رئیس  خسروانیان 
تفرجگاه  که  نکته  این  بیان  با  پاسارگاد 
طبیعى  منابع  اختیار  در  ابوالمهدى  چشمه 
با  زیبا،  تفرجگاه  این  قطعا  گفت:  است، 
بهترین  تواند  مى  گذارى،  سرمایه  اندکى 
فراغت  اوقات  گذراندن  براى  مکان 
اما  باشد،  مسافران  استراحت  و  شهروندان 
تا کنون به دلیل کمبود اعتبارات موفق به 
ایجاد حداقل امکانات رفاهى در این منطقه 

نشده ایم.
داریم  تالش  گفت؛  ادامه  در  خسروانیان 
این  خصوصى  بخش  توان  از  استفاده  با 
ارائه  با  تا  کنیم  احیا  دوباره  را  تفرجگاه 
شهرستان  شریف  مردم  شأن  در  خدماتى 
مورد  دوباره  زیبا  مکان  این  پاسارگاد 
استفاده عموم قرار گیرد و چند پیشنهاد از 
بخش خصوصى براى اجاره این تفرجگاه و 
داریم  قصد  ایم.  نموده  دریافت  آن  احیاى 
که  دهیم  اجاره  شخصى  به  را  مکان  این 
در  شهروندان  براى  بهترى  خدمات  شاهد 
جا  همین  از  ضمنا  باشیم.  تفرجگاه  این 
پاسارگادى  شهروندان  اگر  میکنیم  اعالم 
شرایط  با  تفرجگاه  این  اجاره  متقاضى  نیز 
آنان را شنیده  مشخص باشند، پیشنهادات 

و با آنها تعامل مینماییم.
زیبایى  به  با توجه  ابوالمهدى  قطعا چشمه 
سرمایه  اندکى  با  ناشدنى،  وصف  هاى 
رفاهى  امکانات  نمودن  فراهم  و  گذارى 
مى تواند به یکى از زیباترین تفرجگاه هاى 

استان فارس تبدیل شود.

جمله  از  محلى  و  بومى  جشنواره هاى 
به  آن ها  از  که  هستند  جشنواره هایى 
فرهنگى،  مهم  رویداد هاى  عنوان 
یاد  اقتصادى  و  اجتماعى  تاریخى، 
جشنواره ها  این  برگزارى  مى شود. 
حفظ،  در  تواند  مى  اینکه  بر  عالوه 
فرهنگ  و  آداب  احیاى  و  گسترش 
تاثیرگذاربوده،  منطقه  مردم  سنتى 
نام  به  بزرگ  به توسعه صنعتى  منجر 
مناطق  در  بخصوص  توریسم  صنعت 

روستایى شود.
نام  با  که  گردشگرى  نوع  این 
گردشگرى مناسبتى در دنیا گره خورده 
دادن  قرار  محور  با  تواند  مى  است 
اقتصادى  منافع  به  موردنظر،  مناسبت 
حاصل از آن نیز توجه ویژه اى داشته 
مى تواند  مناسبت ها  این  زمینه  باشد. 
بر  حتى  یا  مذهبى  و  هنرى  ورزشى، 
از  یکى  باشد.  زندگى  سبک  اساس 
که  است  این  گردشگرى  خصوصیات 
تبدیل  محصول  به  را  فرهنگى  منابع 
مى کند، در اختیار بازدیدکنندگان قرار 
مى دهد و بر آن اساس مى تواند نقش 
فرهنگ  صدور  در  تعیین کننده اى 

کشورها ایفا کند.
از معدود مناطقى  منطقه گمبان یکى 
است که در زمینه جشنواره هاى بومى 

محلى، برنامه هاى آیینى در شهرستان 
انجام  زیادى  هاى  فعالیت  ارسنجان 
میدهد. اما هنوز نتوانسته مانند رقباى 
این  از  برندى  خود،  خارجى  و  داخلى 
اما  بسازد  خود  براى  ها  جشنواره 
استقبال گسترده مردم در سومین دوره 
در  محلى  و  بومى  جشنواره  برگزارى 
گمبان، نشان از آینده اى روشن و رو 

به پیشرفت در آن را دارد.
جشنواره  مسئول  ابراهیمى،  اسماعیل 
گمبان  منطقه  عشایر  محلى  و  بومى 
سفیرمردم  خبرنگار  با  وگو  گفت  در 
درباره برنامه هاى آیینى و مناسبتى و 
جذب گردشگر از این طریق مى گوید: 
از  خوبى  استقبال  اخیر  سالهاى  طى 
بازارچه محلى طایفه  جشنواره شده و 
در  است.  گرفته  خوبى  رونق  جشنى 
محلى،  دامى  تولیدات  بازارچه  این 
نان محلى، آش دوغ و صنایع دستى 
مالى  از گردش  ما  برآورد  عرضه شد. 
چند  طى  ریال  میلیون   500 از  بیش 

ساعت است.
وى افزود: حضور بى سابقه مهمانانى 
از شهرستان ها و استان هاى همجوار 
جاذبه  معرفى  براى  مناسبى  موقعیت 
هاى شهرستان و ارائه تولیدات دامى، 
دستى  صنایع  و  باغى  کشاورزى، 

ادامه  با  امیدواریم  بود و  نموده  فراهم 
این برنامه ها زمینه جذب گردشگر در 
شهرستان و ایجاد اشتغال براى مردم 

منطقه را فراهم نماییم.
ابراهیمى مسابقه چابکسوارى را یکى 
از جاذبه هاى این جشنواره دانست و 
حضور  از  ما  بینى  پیش  داشت:  بیان 
مردم بین 400 تا 500 دستگاه خودرو 
برابر  چهار  تا  سه  از  بیش  ولى  بود 
بعلت  که  داشت  حضور  جمعیت  آن 
شرکت  گالیه  عمده  راه  محدودیت 
توجه  با  بود.  مسیر  ترافیک  کنندگان 
به اینکه اینگونه جشنواره ها مى تواند 
باعث ایجاد رونق اقتصادى شهرستان 
شود، از مسئولین تقاضا داریم از االن 
تدابیر الزم  آینده  براى جشنواره سال 

را بیاندیشند.
از  تشکر  ضمن  ابراهیمى  اسماعیل 
داشت:  اظهار  گمبان  منطقه  مردم 
با  که  محلى  و  بومى  هاى  برنامه 
باز  فضاى  دریک  مردم،  مشارکت 
حس  ایجاد  باعث  شود،  مى  برگزار 
و  هیجان  حس  همدلى،  و  وحدت 
در  و  بومى  فرهنگ  انتقال  شادمانى، 
نهایت کسب منافع اقتصادى مى شود.

شهرستان  سالمت  شهرستانى  مجمع  نخستین 
اجتماعى  معاون  مقام  قائم  حضور  با  ارسنجان 
دانشگاه ،در فرماندارى این شهر ستان ،برگزار شد. 
 به گزارش روابط عمومى شبکه بهداشت ودرمان 
بهداشت  شبکه  قنبرى»رییس  ارسنجان،»کورش 
حفظ  اهمیت  به  توجه  ارسنجان،گفت:با  ودرمان 
سالمت جامعه وپاسخگویى و اقدام مشترك همه 
سازمان ها و نهادهاى دولتى، خصوصى و مردم نهاد 
در داخل و به ویژه خارج از بخش سالمت ،اولین 
مقام  قائم  حضور  با  سالمت  شهرستانى  مجمع 
،روساى  همراه  وهیات  دانشگاه  اجتماعى  معاون 
ها  سالمت،اتحادیه  تامین  ادارات،نهادها،خیرین 
واصناف شهرستان ،در فرماندارى ارسنجان برگزار 

شد.
درابتداى  ارسنجان  کاظمى»فرماندار  «محمدباقر 
در  متعدد  برگزارى جلسات  به  اشاره  برنامه،با  این 

زمینه بهداشت و سالمت عموم مردم در فرماندارى 
عرصه  در  بخشى  بین  ارسنجان،گفت:همکارى 
بسیارى  گشاى  گره  تواند  مى  سالمت  تامین 
با  مثال  ،بطور  بوده  درجامعه  سالمت  ازمشکالت 
جهاد  وسازمان  ودرمان  بهداشت  شبکه  همکارى 
مى  سالم  غذایى  محصوالت  تولید  و  کشاورزى 
نادرست سموم  استفاده  از  ناشى  تهدیدات  با  توان 

وکود هاى شیمیایى ،مقابله کرد.
 قائم مقام معاون اجتماعى دانشگاه نیز در سخنانى 
به تعریف سالمت اشاره کرده و داشتن رفاه کامل 

جسمى، روحى، روانى و معنوى را از ارکان اصلى 
سالمت برشمرد.

کانون  ایجاد  نژاد»،  کشفى  دکتر«محمدصادق 
راهکارهاى  از  یکى  را  شهرستان  هر  در  سالمت 
اجتماعى شدن سالمت، عنوان کرد وافزود: باید با 
مشارکت مردم و سایر نهادها، موضوع سالمت را 
اجتماعى محور کرده وبراى این کار، مشارکت همه 
توسعه سالمت  و  حفظ  در  جامعه،  افراد  و  نهادها 

،امرى ضرورى است.
جلب  در  را  شدن سالمت  اجتماعى  محورهاى  او 

مشارکت مردمى، ارتقاى سواد سالمت افراد جامعه 
واضافه  کرد  بیان  سالمت  در  عدالت  تحقق  و 
سالمت  تامین  هاى  ظرفیت  درصد   20 کرد:تنها 
مردم در دست نهادهاى متولى سالمت بوده ونقش 
سالمت  درتامین  ونهادها  ها  ادارات،سازمان  سایر 

بیش از80 درصد مى باشد.
کشفى نژاد اصلى ترین تهدیدکننده سالمت مردم 
در زمان هاى گذشته را وجود بیمارى هاى واگیر 
عنوان واصالح ساختار هاى بهداشتى،واکسیناسیون 
واصالح فرهنگ بهداشتى مردم  را مرهون تالش 
عرصه  در  اسالمى  انقالب  هاى  وپیشرفت  ها 
موضوعات  به  گفت:توجه  و  دانست  سالمت 
اجتماعى و مولفه هاى موثر بر سالمت درتصمیم 
گیرى ادارات ،سازمان هاو دستگاه هاى اجرایى و 
کننده سالمت  تهدید  اقدامات  و  مداخله  از  پرهیز 

عمومى جامعه را خواستار شد.

در مجمع شھرستانی سالمت در ارسنجان تاکید شد؛

مشارکت ھمه نھادھا و افراد جامعه ، در حفظ و توسعه سالمت

خسروانیان 
رئیس منابع 

طبیعى شهرستان 
پاسارگاد: 

تالش داریم با 
استفاده از توان 
بخش خصوصى 
این تفرجگاه را 
دوباره احیا کنیم

برنامه هاى بومى و 
محلى که با مشارکت 

مردم، برگزار مى 
شود، باعث ایجاد 

حس وحدت و همدلى، 
انتقال فرهنگ بومى و 
در نهایت کسب منافع 

اقتصادى مى شود.

جشنواره بومی گمبان،
ویداد مھم  ر

اقتصادی
و فرھنگی
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/10/08  -  139760311015000748
مستقر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  ثبتى  وضعیت  تکلیف  تعیین 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى 
در  ارسنجان  از  صادره   837 شناسنامه  بشماره  جعفر  فرزند  امینى  رضا  آقاى 
از  فرعى   6423 پالك  مترمربع   300/65 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ 
10 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 4005 فرعى از 10 اصلى متخذه از 
1109 اصلى از 10 اصلى قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک 
گردیده  محرز  رسمى  مالک  ابراهیمى  جواهر  از  بالواسطه  خریدارى  ارسنجان 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
در  است  بدیهى  نمایند.  تقدیم  قضایى  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض، 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/15

4559 / م الف                                                      محمدعلى زارعى
      رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/10/04  -  139760311015000728
مستقر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  ثبتى  وضعیت  تکلیف  تعیین 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى 
خانم فریبا ابراهیمى فرزند امیر بشماره شناسنامه 4569 صادره از ارسنجان در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 100365/42 مترمربع پالك 
102 فرعى از 21 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 21 اصلى واقع در  قطعه 
ارسنجان بموجب گواهى حصر وراثت  یک بخش 5 فارس، حوزه ثبت ملک 
ابراهیمى  فریبا  االرث  سهم  ارسنجان  دادگسترى   1378/05/10-151 شماره 
احدى از وراث امیر ابراهیمى مالک رسمى محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/15

4555 / م الف                                                    محمدعلى زارعى
      رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/10/04  -  139760311015000729
مستقر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  ثبتى  وضعیت  تکلیف  تعیین 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى 
آقاى هاشم ابراهیمى فرزند حسن بشماره شناسنامه 4219 صادره از ارسنجان 
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 100563/37 مترمربع پالك 
103 فرعى از 21 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 21 اصلى واقع در قطعه 
یک بخش 5 فارس، حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب سند رسمى  به شماره 
سیما  از  انتقالى  ارسنجان   399 رسمى  اسناد  دفترخانه   1391/07/20-5879
ابراهیمى مالک رسمى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/15

4557 / م الف                                                    محمدعلى زارعى
      رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/07/26-  13976031101500058
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
مالکانه بالمعارض متقاضى  ارسنجان تصرفات  ثبتى حوزه ثبت ملک  واحد 
شناسنامه  شماره  به  محمدحسین  فرزند  جشنى  جاویدى  محمدهادى  آقاى 
2420248481 صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 215/75 مترمربع پالك 6427 فرعى از 10 اصلى مفروز و مجزى 
شده از پالك 1132 فرعى از10 اصلى قطعه یک بخش 5 فارس واقع در 
حوزه ثبت ملک ارسنجان خریدارى مع الواسطه از حسین اسکندرى مالک 
رسمى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
و عدم وصول  مذکور  انقضاى مدت  در صورت  است  بدیهى  نمایند.  تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/15

4562 / م الف                                                  محمدعلى زارعى
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
قانون  اول/دوم موضوع  139760311015000746 - 1397/10/08 هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
مالکانه بالمعارض متقاضى  ارسنجان تصرفات  ثبتى حوزه ثبت ملک  واحد 
شناسنامه  شماره  به  محمدحسین  فرزند  جشنى  جاویدى  محمدهادى  آقاى 
2420248481 صادره از ارسنجان در چهار و نیم دانگ مشاع  از ششدانگ 
از 10 اصلى  یکباب مغازه به مساحت 28/25 مترمربع پالك 6426 فرعى 
مفروز و مجزى شده از پالك 1132 فرعى از10 اصلى قطعه یک بخش 5 
از حسین  الواسطه  مع  خریدارى  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  در  واقع  فارس 
اسکندرى مالک رسمى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
به  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  رسید، ظرف مدت یک ماه 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/15

4566 / م الف                                                  محمدعلى زارعى
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
موضوع  اول/دوم  هیات   1397/07/26  -  139760311015000587
فاقد سند رسمى  و ساختمانهاى  اراضى  ثبتى  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضى آقاى احمد جاویدى جشنى فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 
2420112245 صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 215/75 مترمربع پالك 6427 فرعى از 10 اصلى مفروز و مجزى 
شده از پالك 1132 فرعى از10 اصلى قطعه یک بخش 5 فارس واقع در 
حوزه ثبت ملک ارسنجان خریدارى مع الواسطه از حسین اسکندرى مالک 
رسمى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
و عدم وصول  مذکور  انقضاى مدت  در صورت  است  بدیهى  نمایند.  تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/30

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/15           
4564 / م الف                                                  محمدعلى زارعى

رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
موضوع  اول/دوم  هیات   1397/10/08  -  139760311015000747
فاقد سند رسمى  و ساختمانهاى  اراضى  ثبتى  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضى آقاى احمد جاویدى جشنى فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 
از ارسنجان در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ  2420112245 صادره 
از 10 اصلى  یکباب مغازه به مساحت 28/25 مترمربع پالك 6426 فرعى 
مفروز و مجزى شده از پالك 1132 فرعى از10 اصلى قطعه یک بخش 5 
از حسین  الواسطه  مع  خریدارى  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  در  واقع  فارس 
اسکندرى مالک رسمى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
به  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  رسید، ظرف مدت یک ماه 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/15

4568 / م الف                                                  محمدعلى زارعى
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
139760311015000725 - 04 /1397/10 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
مالکانه بالمعارض متقاضى  ارسنجان تصرفات  ثبتى حوزه ثبت ملک  واحد 
خانم پرى شادکام فرزند حسین به شماره شناسنامه 99 صادره از مرودشت 
از  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 278/4 مترمربع پالك 6428 فرعى 
10 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 1120 فرعى از10 اصلى قطعه یک 
بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریدارى مع الواسطه از 
کرمعلى دهقانى مالک رسمى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
از  توانند  مى  باشند  داشته  اعتراض  متقاضى  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/30

4573 / م الف                                                    محمدعلى زارعى
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

آگهى تحدید حدود اختصاصى پالك 10/6391 اصلى متخذه از پالك 
10/1115 واقع در قطعه یک بخش5 فارس ارسنجان

پالك  از  متخذه  اصلى   10/6391 پالك  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 
ملکى  ارسنجان  شهرستان  فارس   5 بخش  یک  قطعه  در  واقع   10/1115
آقاى محمدعلى بک کبارى فرزند حسن به شماره شناسنامه 888 صادره از 
بوانات نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 223/25 مترمربع واقع 
راى شماره  بموجب  ارسنجان که  فارس شهرستان  در قطعه یک بخش 5 
تکلیف  تعییت  قانون  صادره   97/03/29 مورخ   139760311015000191
وضعیت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى در مالکیت نامبرده استقرار 
یافته بعمل نیامده. لذا حسب تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف وقت تحدید 
از ساعت 8 صبح  تعیین و عملیات تحدید حدود  حدود مورخ1397/12/12 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد. اینک بدینوسیله از متقاضى مزبور و 
کلیه صاحبان امالك مجاور بر طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت بعمل مى 
آید که در وقت مقرر در محل حضور به هم رسانند.واخواهى مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقى طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدى تا سى روز پذیرفته خواهد شد و معترض بایستى ضمن ارائه 
درخواست کتبى به این اداره ظرف مدت یک ماه با مراجعه به مرجع ذیصالح 
نماید. اداره تحویل  این  به  و  اخذ  دادخواست گواهى الزم  تقدیم  و  قضایى 

بدیهى است در صورت عدم وصول اعتراض و در پایان مهلت مقررر عملیات 
ثبتى ادامه خواهد یافت./.

تاریخ انتشار 97/11/15
4569/ م الف 

محمدعلى زارعى
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

اگهى فقدان سند مالکیت قطعه یک بخش 
پنج فارس

آقاى غالمحسن اسکندرى با تسلیم دو برگ استشهادیه 
که در دفتر اسناد رسمى شماره 28 ارسنجان تنظیم گردیده 
است مدعى است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط 
به ششدانگ یک قطعه زمین تحت پالك 3139 فرعى 
ثبت2081  ذیل  که  فارس   5 بخش  در  واقع  از10اصلى 
صفحه586 دفتر25 امالك به نام غالمحسن اسکندرى 
ثبت و سند مالکیت بشماره چاپى 452823الف-80  صادر 
و به علت جابجایى مفقود گردیده است و نامبرده تقاضاى 
 120 ماده  طبق  مراتب  است.  نموده  المثنى  سند  صدور 
هر  که  شود  مى  آگهى  ثبت  قانون  نامه  آیین  اصالحى 
یا  و  کرده  اى  معامله  آگهى  مورد  ملک  به  نسبت  کس 
روز  تا 10  باشد  نزد خود مى  مالکیت  مدعى وجود سند 
اعتراض  و  مراجعه  محل  ثبت  به  آگهى  انتشار  از  پس 
ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله  خود را ضمن 
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسیده و 
ثبت  اداره  نشود  ارایه  سند  اصل  اعتراض  صورت  در  یا 
سند مالکیت المثنى را طبق مقررات صادر و به متقاضى 

تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 1397/11/15

4575 / م الف                                 محمدعلى زارعى
رییس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

اگهى فقدان سند مالکیت قطعه یک بخش 
پنج فارس

آقاى غالمحسن اسکندرى با تسلیم دو برگ استشهادیه 
که در دفتر اسناد رسمى شماره 28 ارسنجان تنظیم گردیده 
است مدعى است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط 
فرعى  پارکینگ پالك 3180  به ششدانگ یک دستگاه 
ثبت1710  ذیل  که  فارس   5 بخش  در  واقع  از10اصلى 
اسکندرى  نام غالمحسن  به  امالك  دفتر24  صفحه 67 
ثبت و سند مالکیت بشماره چاپى 009838الف-79  صادر 
و به علت جابجایى مفقود گردیده است و نامبرده تقاضاى 
 120 ماده  طبق  مراتب  است.  نموده  المثنى  سند  صدور 
هر  که  شود  مى  آگهى  ثبت  قانون  نامه  آیین  اصالحى 
یا  و  کرده  اى  معامله  آگهى  مورد  ملک  به  نسبت  کس 
روز  تا 10  باشد  نزد خود مى  مالکیت  مدعى وجود سند 
اعتراض  و  مراجعه  محل  ثبت  به  آگهى  انتشار  از  پس 
ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله  خود را ضمن 
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسیده و 
ثبت  اداره  نشود  ارایه  سند  اصل  اعتراض  صورت  در  یا 
سند مالکیت المثنى را طبق مقررات صادر و به متقاضى 

تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 1397/11/15

4577 / م الف                            محمدعلى زارعى
رییس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان
 

آگهى فقدان سند مالکیت قطعه یک بخش 
پنج فارس

آقاى محمدمهدى اسکندرى با تسلیم دو برگ استشهادیه 
که در دفتر اسناد رسمى شماره 28 ارسنجان تنظیم گردیده 
است مدعى است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط 
به ششدانگ یک قطعه زمین تحت پالك 3138 فرعى 
ثبت2080  ذیل  که  فارس   5 بخش  در  واقع  از10اصلى 
صفحه 583 دفتر25 امالك به نام محمدمهدى اسکندرى 
ثبت و سند مالکیت بشماره چاپى 452832الف-80  صادر 
و به علت جابجایى مفقود گردیده است و نامبرده تقاضاى 
 120 ماده  طبق  مراتب  است.  نموده  المثنى  سند  صدور 
هر  که  شود  مى  آگهى  ثبت  قانون  نامه  آیین  اصالحى 
یا  و  کرده  اى  معامله  آگهى  مورد  ملک  به  نسبت  کس 
روز  تا 10  باشد  نزد خود مى  مالکیت  مدعى وجود سند 
اعتراض  و  مراجعه  محل  ثبت  به  آگهى  انتشار  از  پس 
ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله  خود را ضمن 
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسیده و 
ثبت  اداره  نشود  ارایه  سند  اصل  اعتراض  صورت  در  یا 
سند مالکیت المثنى را طبق مقررات صادر و به متقاضى 

تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 1397/11/15

4574 / م الف                          محمدعلى زارعى
رییس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

اگهى فقدان سند مالکیت قطعه یک بخش 
پنج فارس

آقاى محمدمهدى اسکندرى با تسلیم دو برگ استشهادیه 
تنظیم  ارسنجان   28 شماره  رسمى  اسناد  دفتر  در  که 
سند  جلد  یک  تعداد  که  است  مدعى  است  گردیده 
تحت  آپارتمان  واحد  یک  ششدانگ  به  مربوط  مالکیت 
فارس   5 بخش  در  واقع  از10اصلى  فرعى  پالك 3181 
نام  به  امالك  دفتر24   70 صفحه  ثبت1711  ذیل  که 
محمدمهدى اسکندرى ثبت و سند مالکیت بشماره چاپى 
009839الف-79  صادر و به موجب اسناد رهنى به شماره 
28474 مورخ 81/11/05 و44053 مورخ 90/12/15 در 
نفت  ملى  شرکت  و  ارسنجان  شعبه  مسکن  بانک  رهن 
است  گردیده  مفقود  جابجایى  به علت  گرفته  قرار  ایران 
و نامبرده تقاضاى صدور سند المثنى نموده است. مراتب 
طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت آگهى مى 
شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهى معامله اى 
باشد  نزد خود مى  مالکیت  مدعى وجود سند  یا  و  کرده 
و  مراجعه  ثبت محل  به  آگهى  انتشار  از  روز پس  تا 10 
اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه 
اعتراضى  مقرر  مدت  ظرف  اگر  و  نماید  تسلیم  معامله 
نشود  ارایه  سند  اصل  اعتراض  صورت  در  یا  و  نرسیده 
اداره ثبت سند مالکیت المثنى را طبق مقررات صادر و به 

متقاضى تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 1397/11/15                   

4576 / م الف                              محمدعلى زارعى
رییس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

آگهى تحدید حدود اختصاصى پالك 
10/6401 اصلى متخذه از پالك 10/1698 
واقع در قطعه یک بخش5 فارس ارسنجان

نظر به اینکه تحدید حدود پالك 10/6401 اصلى متخذه 
از پالك 10/1698 واقع در قطعه یک بخش 5 فارس 
شهرستان ارسنجان ملکى خانم حمیده اسکندرى فرزند 
هاشم به شماره شناسنامه 1610 صادره از ارسنجان نسبت 
به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 75/05 مترمربع 
ارسنجان  واقع در قطعه یک بخش 5 فارس شهرستان 
که بموجب راى شماره 139760311015000596 مورخ 
97/07/26 صادره قانون تعییت تکلیف وضعیت اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى در مالکیت نامبرده استقرار 
یافته بعمل نیامده. لذا حسب تبصره ماده 13 قانون تعیین 
و  تعیین  مورخ1397/12/12  حدود  تحدید  وقت  تکلیف 
عملیات تحدید حدود از ساعت 8 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد. اینک بدینوسیله از متقاضى مزبور 
قانون  ماده 14  بر طبق  مجاور  امالك  کلیه صاحبان  و 
محل  در  مقرر  وقت  در  که  آید  مى  بعمل  دعوت  ثبت 
حضور به هم رسانند.واخواهى مجاورین نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقى طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى روز پذیرفته خواهد شد و 
معترض بایستى ضمن ارائه درخواست کتبى به این اداره 
ظرف مدت یک ماه با مراجعه به مرجع ذیصالح قضایى و 
تقدیم دادخواست گواهى الزم اخذ و به این اداره تحویل 
نماید.بدیهى است در صورت عدم وصول اعتراض و در 

پایان مهلت مقررر عملیات ثبتى ادامه خواهد یافت./.
تاریخ انتشار 97/11/15 

4570 / م الف                             محمدعلى زارعى
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

اطالعیه
درصورت  بمدت2سال  کارفرما  سهم  بیمه  حق  ومعافیت  دانشگاهى  اموختگان  دانش  کارورزى  طرح  اجراى 
جذب کارورز ازسوى واحد پذیرنده که یکى از اهداف این طرح افزایش قابلیت جذب واشتغال فارغ التحصیالن 
بازارکار میباشد ومدت کارورزى حداقل 4ماه وحداکثر6ماه  به  براى ورود  ازطریق مهارت وتجربه درمحیط کار 
بوده وشرایط احراز کارورز نیز براى کاردانى حداکثر25سال,کارشناسى28سال وکارشناسى ارشد به باال 32سال 
میباشد وشرایط واحدپذیرنده نیز داشتن لیست بیمه حداقل یکنفر وبه ازا هردونفر بیمه شده, واحدپذیرنده مجازبه 
انتخاب 1نفر کارورز میباشدواین طرح داراى شرایط ومزایاى دیگر میباشد  که بمنظور اطالعات بیشتر واحدهاى 
پذیرنده(واحدهاى تولیدى,صنفى,صنعتى,کشاورزى,خدماتى )وفارغ التحصیالن دانشگاهى به اداره تعاون کارورفاه 

اجتماعى پاسارگاد مراجعه نمایند.

 روابط عمومى اداره تعاون کارورفاه اجتماعى پاسارگاد

طرح شوق زیارت در ارسنجان
به گزارش روابط عمومى کمیته امام خمینى (ره) شهرستان ارسنجان اسدى رئیس کمیته امداد 
شهرستان ارسنجان در اجراى برنامه هاى زیارتى براى مددجویان تحت حمایت اظهار نمودند:یکى 
از محوریترین برنامه هاى کمیته امداد در راستاى رشد و تقویت ایمان و اعتقاد خانواده هاى تحت 
زیارت  شوق  طرح  است.اسدى  مددجویان  خاص  فرهنگى  هاى  برنامه  اجراى  و  تدوین  حمایت 
را یکى از طرح هاى مهم فرهنگى و تاثیر گذار این نهاد عنوان کرد و گفت در قالب این طرح 
اند در طول سال شناسایى و ساماندهى  اماکن زیارتى مشرف نشده  به  تا کنون  مددجویانى که 
میشوند تا به کمک خیرین امکان سفر آنها به مشهد مقدس و عتبات عالیات فراهم شود.در این 
راستا تعداد 45نفر از مددجویان هم زمان با آغاز دهه فجر به طور کامال رایگان به زیارت آقا امام 
رضا مشرف شده اند.وى افزود از ابتداى سال تا کنون تعداد137نفر در قالب شوق زیارت به مشهد 

مقدس مشرف شده اند.
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نسل جدید در مکتب ھیئت مشق می نویسند
مملکت  هر  هاي  سرمایه  نوجوانان  و  جوانان 
می  حساب  به  آن  آیین  و  دین  رو  دنباله  و 
آیند، آینده و بقاي حکومت و ادیان به دست 
این  و  بود  خواهد  جامعه  جوانان  و  نوجوانان 
دلیل  همین  به  ناپذیر،  اجتناب  است  امري 
جامعه اي میتواند به سمت موفقیت گام بردارد 
که براي تربیت و پرورش نوجوانان و جوانان 

خود برنامه هاي جدید و کارآمد داشته باشد.
دشمنان هر مذهب و سرزمین هم دقیقا به این 
برنامه  اکثر  میکنند  و سعی  داشته  توجه  نکته 
هاى مخرب خود جهت نابود کردن آن جامعه 
براى جوانان و نوجوانان طرح ریزى نمایند. به 
این بیان که تمام تالش خود را براي دور نگه 
و  ناب  فرهنگ  از  جامعه  یک  جوانان  داشتن 

اصیل آن کشور به کار میبرند.
حاج اصغر نعمتی دبیر هیئت رزمندگان اسالم 
هدایت  علم  و  بیرق  اینکه  بیان  با  ارسنجان، 
هیئات  مدیران  دست  در  (ع)  حسین  امام 

از  باالتر  اي  سرمایه  هیچ  و  است  مذهبی 
این نیست، اظهار داشت: حوادث عصر حاضر 
آسیبهاي  و  است  تالطم  پر  دریایى  همچون 
جامعه  سر  بر  نکردنى  باور  بالهایی  اجتماعی 
سنگین  را  ما  مسئولیت  امر  همین  و  میآورد 
براي  مرکز  بهترین  مذهبی  هیئات  میکند. 
به  باید   و  اجتماعی هستند  آسیبهاي  کاهش 

کالس درس و دانشگاه تبدیل شوند.
و  نوجوان  مخاطب  جذب  براي  افزود:  نعمتی 
جوان باید در برگزاري مراسم ها و برنامه ها 
هاى  زمینه  در  و  داشته،  کنیم خالقیت  سعی 
مختلف اعم از انتخاب اسم براي مراسم هاي 

تبلیغات مراسم و  تا شیوه متفاوت  مناسبتی 
هاي  مراسم  کنار  در  جانبی  هاي  برنامه 
تأثیرگذاري  تا  بگیریم  بهره  مذهبی 

بیشتري داشته باشیم.
طول  در  داد:  ادامه  راستا  این  در  وي 
معلمان  همکاري  با  امتحانات  ایام 

براي  هیئت  سالن  در  کردیم  سعی  ارسنجانی 
نوجوانان کالس هاي تقویتی برگزار کنیم تا با 
ایجاد فضایی خوب و با نشاط ضمن  یادگیري 

مطالب درسی با فضاي هیئت آشنا شوند.
این  دنبال  به  هیئت  در  ما  اینکه  بیان  با  وي 
هستیم که نوجوانان و جوانان و همه اقشارى 
را  کنند  مى  شرکت  ما  هاى  مراسم  در  که 
دهیم  پرورش  و  رشد  مختلف  هاى  زمینه  در 
هنگام  صرفًا  محل  این  که  نباشد  اینطور  و 
عزادارى به روى مردم گشوده شود، خاطرنشان 
متنوع  ها  برنامه  و  ها  کالس  برگزاري  کرد: 
دانش  تولد  هاى  جشن  تربیتی،  و  اموزشى 
و  کودکان  براي  شاد  هاى  برنامه  و  آموزان 
نوجوانان، باعث شده خانواده ها هم از این 

طرح استقبال نمایند.

رده  سه  در  سنتى  کمان  ازاد  مسابقه 
نونهاالن، نوجوانان و جوانان و بزرگساالن، 
برگزار  ارسنجان  شهرستان  میزبانى  به 
از  کماندار   25 رقابتها   این  در  گردید. 
پاسارگاد  و  ارسنجان  شیراز،  شهرهاى 
استقبال خوب مردم  با  داشتند، که  شرکت 

ورزش دوست ارسنجان همراه بود.
 در  حاشیه برگزارى مسابقه، روحانى رییس 
هیات تیروکمان فارس در گفتگو با خبرنگار 
پوش  ملى   4 از  داشت:  اظهار  سفیرمردم 
تیم  در  که  فارس  استان  سنتى  تیروکمان 
ملى ایران حضور دارند ارسنجانى هستند و 
با رویکرد متفاوتى که مدیریت جدید اداره 
ورزش و جوانان شهرستان ارسنجان داشت، 

مسابقات استانى در این شهر برگزار شد.
شهرستان،  مسئولین  از  تشکر  ضمن  وى 
زیادى  استعدادهاى  به  توجه  با  داد:  ادامه 
که در ارسنجان پرورش داده شدند تصمیم 
رشته  این  از  بیشترى  هاى  حمایت  داریم 
ورزشى در شهرستان داشته باشیم تا زمینه 

رشد جوانان صورت گیرد.
تیروکمان  هییت  رییس  ابراهیمى  فرحناز 
سنتى شهرستان ارسنجان در مورد میزبانى 
این رقابت ها گفت: با توجه به تغییر رویکرد 

در سطح مدیریت اداره تربیت 
سرلوحه  در  میتوانیم،  بدنى، 

کار قرار گرفته و به نتایج خوبى 
برسیم. 

براى  داشت:  بیان  ابراهیمى 
افراد  مسابقه  این  برگزارى 
امروز  تا  کردند  کمک  زیادى 

برگزار  کیفیتى  با  مسابقه  بتوانیم 
همگرایى  این  شک  بدون  کنیم. 

در شهرستان باعث رشد تیراندازان با 
کمان ما خواهد بود.

و  فرماندار  مسابقات،  این  ابتداى  در 
محل  در  مسئولین شهرستانى  از  جمعى 

از  و  کردند  پیدا  حضور  مسابقه  برگزارى 
و  مسائل  و  کمانداران  فعالیت  با  نزدیک 
اشنا  رشته  این  کمبودهاى  و  مشکالت 

شدند.

وکمان بود: ارسنجان میزبان مسابقات استانی تیر

تیری که به ھدف نشست

و  کودکان  براي  شاد  هاى  برنامه  و  آموزان 
نوجوانان، باعث شده خانواده ها هم از این 

تبلیغات مراسم و  تا شیوه متفاوت  مناسبتی 
هاي  مراسم  کنار  در  جانبی  هاي  برنامه 
تأثیرگذاري  تا  بگیریم  بهره  مذهبی 

طول  در  داد:  ادامه  راستا  این  در  وي 
معلمان  همکاري  با  امتحانات  ایام 

در سطح مدیریت اداره تربیت 
سرلوحه  در  میتوانیم،  بدنى، 

کار قرار گرفته و به نتایج خوبى 

براى  داشت:  بیان  ابراهیمى 
افراد  مسابقه  این  برگزارى 
امروز  تا  کردند  کمک  زیادى 

برگزار  کیفیتى  با  مسابقه  بتوانیم 
همگرایى  این  شک  بدون  کنیم. 

در شهرستان باعث رشد تیراندازان با 

و  فرماندار  مسابقات،  این  ابتداى  در 
محل  در  مسئولین شهرستانى  از  جمعى 

از  و  کردند  پیدا  حضور  مسابقه  برگزارى 
و  مسائل  و  کمانداران  فعالیت  با  نزدیک 
اشنا  رشته  این  کمبودهاى  و  مشکالت 

تبلیغات مراسم و  تا شیوه متفاوت  مناسبتی 
هاي  مراسم  کنار  در  جانبی  هاي  برنامه 
تأثیرگذاري  تا  بگیریم  بهره  مذهبی 

طول  در  داد:  ادامه  راستا  این  در  وي 
معلمان  همکاري  با  امتحانات  ایام 

و  کودکان  براي  شاد  هاى  برنامه  و  آموزان 
نوجوانان، باعث شده خانواده ها هم از این 

طرح استقبال نمایند.

در سطح مدیریت اداره تربیت 
سرلوحه  در  میتوانیم،  بدنى، 

کار قرار گرفته و به نتایج خوبى 

براى  داشت:  بیان  ابراهیمى 
افراد  مسابقه  این  برگزارى 
امروز  تا  کردند  کمک  زیادى 

برگزار  کیفیتى  با  مسابقه  بتوانیم 
همگرایى  این  شک  بدون  کنیم. 

در شهرستان باعث رشد تیراندازان با 

و  فرماندار  مسابقات،  این  ابتداى  در 
محل  در  مسئولین شهرستانى  از  جمعى 

از  و  کردند  پیدا  حضور  مسابقه  برگزارى 
و  مسائل  و  کمانداران  فعالیت  با  نزدیک 
اشنا  رشته  این  کمبودهاى  و  مشکالت 

رده 
بزرگساالن 

اقایان

رده 
بزرگساالن 

بانوان

رده 
جوانان
آقایان

رده 
جوانان
بانوان

رده 
نونهاالن
آقایان

مقام اول : 
محمد هادى رفیعى 

مقام دوم : 
محمد زارع 

مقام سوم مشترك:
علیرضا حسن شاهى 
حامد حسن شاهى 

مقام اول : 
فرشته براوى  

مقام دوم : 
صفورا فرجى  
مقام سوم مشترك:

ناعمه جعفر پور 
مژگان پاکروان

مقام اول : 
محمد نوروزى   

مقام دوم : 
محمد قاسمى   

مقام سوم مشترك:
آرش حسن شاهى 
آرمان حسن شاهى

مقام اول : 
فاطمه غفورى   

مقام دوم : 
شادى کریمى    

مقام سوم مشترك:
زهرا مرتضوى  

نجمه توکل

مقام اول : 
عرشیا جوانمردى    

مقام دوم : 
کیارش صادقى     

مقام سوم مشترك:
یاسین رحیمى   

آرش فهیمى

ج از  خار
گـــود


