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به قلم زهرا نعمتی
مادر، چای

و چراغ نفتی 
نوستالوژی 

زمستان های دور

یادداشت

از  انرژی  ناگهانی  رهایی  نتیجه  لرزه  زمین 
داخل پوسته زمین است که امواجی ارتعاشی 
های  زلزله  وقوع  از  پس  می کند.  ایجاد  را 
بزرگ، شاهد خسارات بیشمار جانی و مالی 
فراخوان  و  مردم  طرف  از  ناله  و  اشک  و 
طرف  از  ها  کمک  ارسال  برای  عمومی 
دولت هستیم. در این بین مردم نه تنها خود 
را قربانی زلزله، بلکه قربانی سیاست ها ی 

دولت در زمینه زلزله دانسته و تمام تیرهای 
و  دولت  سوی  به  را  کاری  کم  و  نقصان 

دستگاه های اجرائی نشان می دهند. 
از طرف دیگر، عموما دولت در امر مدیریت 
محدودیت  امکانات  و  نیرو  نظر  از  بحران، 
از  یکی  بنابراین  دارد،  را  خود  خاص  های 
از  دست  این  با  مقابله  های  روش  بهترین 

حوادث، آموزش اقشار جامعه می باشد.

7

کسب رتبه برتر
 واحد بهداشت محیط 
ارسنجان در استان فارس

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارسنجان طی اطالعیه ای اعالم کرد:

برای ثبت یک موسسه کاریابی نیازمند چه مدارکی هستیم؟
5

مدال افتخار بخشندگی 
وحید میرزاپور|چشمهایم را به انسانی بدهید که هرگز طلوع 
آفتاب،چهره یک نوزاد و شکوه عشق را در چشم های یک زن 
ندیده است.قلبم را به کسی هدیه بدهید که از قلب جز خاطره 
ی دردهایی پیاپی و آزار دهنده چیزی به یاد ندارد. خونم را به 
اند  کشیده  بیرون  ماشین  تصادف  از  را  او  که  بدهید  نوجوانی 
وکمکش کنید تا زنده بماند تا نوه هایش را ببیند.کلیه هایم را به 
کسی بدهید که زندگیش به ماشینی بستگی دارد که هر هفته 
خون او را تصفیه می کند. استخوان هایم، عضالتم، تک تک 
سلول هایم و اعصابم را بردارید و راهی پیدا کنید که آنها را به 

پاهای یک کودک فلج پیوند بزنید.
3
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آژیر مانور زلزله، در مدارس ارسنجان به صدا درآمد

مانـور زلزله؛ 
وقت طالیی 
آمــــوزش

4

5

8
گفتگو با قهرمان کشتی شهرستان پاسارگاد

فرصتی جدید
وشن بیشتر به دیوار های مهربانی شهرمان سر بزنیم! برای آینده ر

ح مسکن امید طر
در سعادتشهر قابل اجراست

پیشرفت80 درصدی
 المان شهدای گمنام سعادشهر

2 2
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طرح مسکن امید در سعادتشهر قابل اجراست

اجرای  اینکه  بیان  با  فارس  استانداری  سرپرست 
طرح مسکن امید در چند شهر استان آغاز و عملیات 
تاکید کرد: مدیرکل راه  اجرایی شروع شده است، 
و شهرسازی باید برنامه های تک تک این شهرها 
را ارائه دهد و زمینه برای آغاز عملیات اجرایی این 

طرح در دیگر شهرها را فراهم کند.
قابل  این طرح در سعادتشهر  به گفته رحمانی  بنا 

اجراست.

بیش از ۹۰ کیلوگرم تریاک در پاسارگاد توقیف شد

گفت:  فارس  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
مأموران پلیس هنگام ایست و بازرسی مقطعی در 
پژو  دستگاه  دو  به  مواصالتی،  محور های  از  یکی 

پارس و سمند مشکوک و دستور ایست دادند.
در بازرسی از سواری پژو پارس، ۹۰ کیلو و ۳۷۰ 
گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.راننده هر 
دو خودرو با استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه 

متواری شدند.

رئیس کمیته امداد کشور گفت: میانگین دریافتی 
هر یتیم در کشور ۲۲۰ هزار تومان بوده که این 
میزان  این  از  باالتر  کشور  نقاط  برخی  در  آمار 
کردن  برطرف  برای  مساعد  قول  با  است.فتاح 
مشکالت در شهرستان های مرودشت، ارسنجان 
اداری گفت:  پاسارگاد و ساخت ساختمان های  و 
در این زمینه اعتبار نداریم و معتقدیم زیرساخت ها 

باید با مشارکت دستگاه های دولتی فراهم شود.

قول فتاح به مردم ارسنجان و پاسارگاد

المان  ساخت  مراحل  گفت:  پاسارگاد  سپاه  فرمانده 
شهدای گمنام سعادتشهر در مراحل پایانی است و 

در حال حاضر پیشرفت ۸۰ درصدی دارد
علیپور افزود: بعد از بهره برداری از یادمان شهدای 
گمنام پاسارگاد که با تالش شبانه روزی و جهادی 
سپاه و بسیج سازندگی انجام شد، در روزهای آتی 
المان شهدای گمنام سعادتشهر که  عملیات نصب 

دارای طراحی زیبا است، انجام خواهد شد.

پیشرفت 8۰ درصدی المان شهدای گمنام سعادتشهر
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شهرستان  فرماندار 
ارسنجان در جلسه 
مهارت  شورای 
شهرستان  این 
بر  تاکید  ضمن 
ارائه آموزش های 
با  منطبق  مهارتی 
گفت:  کار،  بازار  نیاز 
در  امروزه  که  آنجا  از 
در  و  یافته  توسعه  کشورهای 
حال توسعه یکی از گزاره های مهم و اساسی 
در تدوین برنامه های بلند مدت و استراتژیک 
پایدار مبتنی  به بستر سازی مشاغل  پرداختن 
توسعه  در  لذا  است،  مهارتی  های  برآموزش 
متوازن و پایدار ایران اسالمی در سطوح ملی، 
استانی و منطقه ای، لزوم پرداختن به آموزش 
های مهارتی مبتنی بر افق آینده مشاغل امری 

اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: امیدوارم در جلسات آتی با در دستور 
کار قرار دادن رئوس برنامه های اشتغال زایی و 

استفاده از پتانسیل سایر ادارات همانند آموزش 
و پرورش، جهاد کشاورزی، کمیته امداد، پایگاه 
بانک  همکاری  و  پاسداران  سپاه  بسیج  های 
های عامل  و از همه مهم تر اجرای آموزش 
های مهارتی مبتنی بر اشتغال بتوانیم در کوتاه 
مدت صنایع و صنوف و کارگاه های زود بازده 
در  پویا  اقتصادی  شاهد  و  برسانیم  ثمر  به  را 

منطقه باشیم.
کل  اداره  اینکه  بیان  با  کوشکی  ادامه  در 
آموزش فنی و حرفه ای استان فارس با آینده 
بر اساس نظر شورای مهارت  پژوهی مشاغل 
نیازمندی  استان  اشتغال در شهرستان های  و 
پایه ای خود  برنامه های  اولیه و فرآیند  های 
را برای تعریف آموزش های مبتنی بر مشاغل 
ساله   5 افق  در  استان  های  شهرستان  آینده 

احصاء کرده است.
وی ادامه داد: شهرستان ارسنجان نیز در این 
شورای  صورتجلسه  اساس  بر  و  سنجی  نیاز 
محوریت  با  شهرستان  آن  اشتغال  و  مهارت 
های  دستگاه  مدیران  حضور  و  فرمانداری 

پژوهی  آینده  فرایند  این  در  مرتبط  اجرایی 
مشارکت موثری داشته است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای فارس ضمن 
شهرستان  و  استان  در  بیکاری  نرخ  تشریح 
تقویت  موجود،  مشکالت  از  رفت  برون  برای 
بازار محور و جایگزینی  آموزش های مهارتی 
تقاضا محوری به جای عرضه محوری و پرهیز 
تقویت  ها،  دستگاه  کردن  عمل  ای  جزیره  از 
التحصیالن  فارغ  و  دانشجویان  مهارتی  بنیه 
شاغالن  مهارتی  سطوح  ارتقاء  و  ها  دانشگاه 

را از استراتژی های مهم اداره کل برشمرد.
وی تقویت شورای مهارت و اشتغال شهرستان 
اثر گذار در سرنوشت  و  را فرصتی سازنده  ها 

اشتغال استان فارس دانست.
مرکز آموزش فنی و حرفه ای ارسنجان با دارا 
بودن ۹ کارگاه آموزشی در زیر بنای یک هزار 
و ۳5۰ متر مربع به طور متوسط ساالنه 1۸۰ 
هزار نفر - ساعت آموزش مهارتی را به عالقه 

مندان ارائه می دهد.

فرماندار ارسنجان:

 آموزش های مهارتی مبتنی بر افق آینده مشاغل امری اجتناب ناپذیر است
300 خانواده مستمری بگیر 

به کمیته امداد امام خمینی )ره( 
وده شد شهرستان پاسارگاد افز

ریاست  زاده  مرید  محمد  مردم؛  سفیر  گزارش  به 
پاسارگاد  شهرستان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 
خانواده   ۳۰۰ گذشته،  ماه  دو  طی  داشت:  اظهار 
شوراهای  همکاری  با  روستایی  و  شهری  نیازمند 
اسالمی و معتمدین محلی شناسایی و تحت پوشش 
 کمیته امداد امام خمینی )ره( پاسارگاد قرار گرفتند. 

وی افزود: به فضل الهی نه تنها همه ی متقاضیان 
گرفتند  قرار  پوشش  تحت  حمایت  نوبت  پشت 
باهمکاری  مددکاران  خاص،  فرآیندی  طی  بلکه 
فقرا  شناسایی  به  اقدام  شوراها  و  محلی  معتمدین 
شیرده  زنان  فصلی،  کارگران  از  درصدی  و  نمودند 
شدند. حمایت  نیز  نیازمند  اقشار  دیگر  و  باردار   و 

رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( پاسارگاد افزود: 
کمیته امداد پاسارگاد دارای ۳۰5۰ خانوار  معیشت 
بگیر و چند خدمتی غیرمعیشت بگیر تحت پوشش 
وام  ماهیانه،  مستمری  چون،  مزایایی  از  که  دارد 
فرهنگی  تحصیل،  درمان،  کارگشایی،  وام  اشتغال، 

و آموزش و اکرام بهره مند میشوند.

سعید زارع رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
هدف  با  ای  بیمه  های  مشوق  ابالغ  از  ارسنجان 
جذب نیروی کار جوان و فارغ التحصیل دانشگاهی 
پرداخت  از  کارفرما  آن  طی  که  طرحی  داد،  خبر 
ماهیانه حدود ۲14 هزار تومان حق بیمه نیروی کار 
معاف می شود. سعید زارع با بیان اینکه دستورالعمل 
مشوق های بیمه ای موضوع ماده ۷1 قانون برنامه 
جوان  کار  نیروی  جذب  منظور  به  توسعه  ششم 
است.   شده  ابالغ  دانشگاهی  التحصیل  فارغ   و 
سعید زارع در خصوص مشمولین این طرح، افزود: 
بخش  اقتصادی  فعال  های  بنگاه  کارفرمایان 
تامین  کارگاهی  کد  دارای  تعاونی  و  خصوصی 
جوانان  کارگیری  به  و  در صورت جذب  اجتماعی 
این  هدف  گروه  بین  از  دانشگاهی  آموخته  دانش 
اجتماعی سهم  تامین  بیمه  پرداخت حق  از  طرح، 
کارفرما به صورت صد در صدی معاف بوده و سهم 
مذکور توسط دولت پرداخت خواهد شد. وی اضافه 

کرد: عالوه بر این، کارفرمایانی که به عنوان واحد 
گواهی  دارای  شهروندان  جذب  به  اقدام  پذیرنده، 
آیین  چارچوب  در  و  کارورزان  همان  بابت  کننده، 
توسعه  ششم  برنامه  قانون   ۷1 ماده  اجرایی  نامه 
به مدت ۲سال از مزایای معافیت حق بیمه سهم 
کارفرما برخوردار خواهند شد. ایشان بیان کرد: آن 
دسته از نیروهای کار جدیدی مشمول معافیت حق 
بیمه سهم کارفرما می شوند که در دفاتر کاریابی 
غیردولتی دارای مجوز به عنوان جوینده کار، ثبت 
دارای  بیکاران  کرد:  اضافه  وی  باشند.  کرده  نام 
از  ماه   ۳ حداقل  که  باالتر  یا  کارشناسی  مدرک 
ثبت نام آن ها در مراکز مشاوره شغلی و کاریابی 
سپری شده و سابقه بیمه تامین اجتماعی بیش از 
مشمول  باشند،  داشته  نام  ثبت  از  قبل  سال  یک 
حداکثر  زارع،  سعید  گفته  به  شوند.  می  طرح  این 
سن برای مشمولین این طرح در مقطع کارشناسی 
و  تمام  سال   ۲۸ ارشد  کارشناسی  تمام،  سال   ۲5

دکترا ۳۲ سال است، ضمن آن که به حداکثر سن 
دانش آموختگان جویای کار پسر که دوره خدمت 
شود.  می  اضافه  اند،  کرده  سپری  را  وظیفه  نظام 
بیان  ارسنجان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  رییس 
کرد :کارفرمایان کارگاه هایی که نیروی جدید را به 
جای نیروی کار شاغل با مدرک تحصیلی لیسانس 
یا باالتر در کارگاه که اخراج، مستعفی و یا ترک کار 
کرده اند را به کار گیرند، مشمول استفاده از معافیت 
بیمه ای نخواهند شد. همچنین چنانچه تعداد بیمه 
شدگان کارگاه پس از برقراری معافیت بیمه سهم 
کارفرما کاهش پیدا کند و فرد یا افرادی که طبق 
تأییدیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا نماینده 
آن به عنوان نیروی کار جدید در کارگاه شاغل شده 
اند، از صورت مزد ارسالی کارفرما حذف شوند، آن 
کارگاه به نسبت کاهش نیروی کار جدید از معافیت 

سهم کارفرما محروم خواهد شد.

رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارسنجان:

وی کار جدید معافیت بیمه ای کارفرمایان در صورت جذب نیر
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کسب رتبه برتر واحد بهداشت محیط ارسنجان در استان فارس
محیط  بهداشت  های  واحد  از  تقدیر  مراسم 
مشاور  حضور  با  پزشکی،  علوم  برتردانشگاه 
عالی رییس دانشگاه ومعاون بهداشتی دانشگاه 

علوم پزشکی شیراز، برگزار شد.
بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  بهداشت  شبکه  رییس  ارسنجان،  ودرمان 
عملکرد  ارزیابی  در  گفت:  ارسنجان،  درمان 
بهداشت محیط واحد های تابعه دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز، بهداشت محیط مرکز بهداشت 
ارسنجان در جمع شبکه های برتر این ارزیابی 

قرار گرفته واز زحمات آنها تقدیر شد.
دکتر کورش قنبری ضمن ارج نهادن به زحمات 
و  تالش  نتیجه  محیط،  بهداشت  کارشناسان 
پویا   و  ای سالم  جامعه  داشتن  را  آنان  زحمات 

عنوان و بر رعایت اصول اخالق حرفه ای در 
برخورد با مردم، تاکید کرد.

مسئول  کارشناس  رحیمی  محمد  مهندس 
نیز  ارسنجان  بهداشت  مرکز  محیط  بهداشت 
واحد  گذشته  سال  ازعملکرد  گزارشی  ارایه  با 
زمینه  در  تالش  ارسنجان،  محیط  بهداشت 
اجرای آیین نامه های بهداشتی،کسب رضایت 
مردم وافزایش رونق کسب وکار را از مهم ترین 
ارسنجان  محیط  بهداشت  کارشناسان  اهداف 
حفظ   برای  تالش  ما  وظیفه  افزود:  و  برشمرد 
این  نتیجه  که  است  جامعه  و  مردم  سالمتی 
و  بهداشتی  های  شاخص  ارتقای  ها،  تالش 

ایمن سازی جامعه می باشد.

 چهارشنبه | 21 آذر 1397

ودرمان  بهداشت  روابط عمومی شبکه  به گزارش 
بهداشت  مرکز  ورییس  بهداشتی  ارسنجان،معاون 
افزون  روز  گسترش  به  توجه  با  ارسنجان،گفت: 
بیماری های رفتاری در جامعه ولزوم آگاه نمودن 
با  آموزشی  مختلف  های  سنی،برنامه  های  گروه 
همکاری ادارات،سازمان ها ومدیران مدارس اداره 

آموزش وپرورش شهرستان ارسنجان،برگزار شد.
جلسات  این  در  داشت:  ،اظهار  ایزدی  علی  دکتر 
 ،HIV ویروس  انتقال  اصلی  های  راه  آموزشی، 
بیماری  این  به  ابتال  از  پیشگیری  راهکارهای 
وچگونگی کنترل بیماری ایدز، بررسی وکارشناسان 
ارسنجان،  بهداشت  مرکز  های  بیماری  با  مبارزه 
مطالب مفیدی در مورد بیماري ایدز وچالش هاي 
بیماران  شناسایي  بیماري،  این  با  مبارزه  فراروي 
مبتال و کاهش آسیب ها ودرمان به موقع آنان را 

در اختیار فراگیران قرار دادند.
واگیرمرکز  های  بیماری  با  مبارزه  کارشناسان 
به  اشاره  با  جلسات  این  در  ارسنجان  بهداشت 
از طریق  ایدز  بیماری  انتقال  های  راه  ترین  مهم 
تماس جنسی حفاظت نشده ، خون و مادربه جنین 
و انتقال ازراه سرنگ آلوده، از تغییر الگوی انتقال 
این بیماری از تزریق مشترک بین معتادان تزریقی 
به تماس جنسی در کشور خبر داده و مهم ترین 
راهکار مقابله با این بیماری را ارتقای سطح آگاهی 
های عموم مردم وبه صدا درآوردن زنگ خطر این 
بیماری در بین گروه های سنی در معرض خطر، 

عنوان کردند. 
تشخیص  محض  به  درمان  اخوان«شروع  »اصغر 
براي  مناسب  راهکاري  عنوان  به  را،  بیماری 
پیشگیري وکاهش حجم ویروس در بدن فرد مبتال 
بیان کرد که با تشخیص زود هنگام، می توان از 
وضعیت  شدن  تر  وسخت  دیگران  به  آن  انتقال 

زندگي مبتالیان، جلوگیری کند. 

اصالح شیوه زندگی؛ راهکار کاهش مرگ و 
میردر میانساالن

زندگی  شیوه  های  شاخص  ارتقای  راهکارهای 
سالم در میانساالن ، در کمیته سالمت میانساالن 
ارسنجان،  درمان  و  بهداشت  شبکه  سالمندان  و 

بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان 
ارسنجان رییس شبکه بهداشت و درمان ارسنجان 
آمده طی پنج سال  به عمل  گفت: طی تحقیقات 
گذشته، 5۰ درصد از دالیل مرگ و میر میانساالن 
از  بیش  و  عروقی  و  قلبی  های  بیماری  علت  به 
۳۰ درصد دالیل مربوط به وقوع تصادفات و ابتال 
به سرطان ها بوده که غالب این دالیل به  شیوه 

زندگی افراد، بر میگردد. 
و  بررسی  منظور  به  افزود:  قنبری  کورش  دکتر 
گروه  در  هنگام  زود  میر  و  مرگ  علل  شناسایی 
و  میانساالن  کمیته سالمت  تا۷۰ سال،  سنی ۳۰ 
از مسئوالن و روسای  با حضور جمعی  سالمندان، 
ارسنجان،  درمان  و  بهداشت  شبکه  در  ادارات، 

برگزار شد.
شبکه  سالمندان  و  میانساالن  سالمت  کارشناس 
تن  خدمات  دریافت  ارسنجان،  درمان  و  بهداشت 
فیزیکی  فعالیت  تغذیه،  الگوی  ارزیابی  و  سنجی 
استعمال دخانیات،  افراد، وضعیت  و سالمت روان 
انجام  عروقی،  و  قلبی  های  بیماری  سنجی  خطر 
خون،  قند  و  کلسترول  سنجش  های  آزمایش 
را  سالم  یائسگی  شایع،  های  سرطان  غربالگری 
زمینه دسترسی به الگوی مناسب در اصالح شیوه 
زندگی عنوان کرد که با ارایه آموزش های مناسب، 
سواد  سطح  ارتقای  و  ساز  حادثه  عوامل  حذف 
آموزشی، می توان شاخص های زندگی سالم افراد 

جامعه را بهبود داد. 
»معصومه شهوند نجیبی« از مصوب شدن تشکیل 
تیم ارزیابی و شناسایی عوامل ایجاد حادثه وبازدید 

این تیم از معابر،جاده ها در این جلسه خبر داد.

ودرمان  بهداشت  روابط عمومی شبکه  به گزارش 
ارسنجان، رییس شبکه بهداشت ودرمان ارسنجان، 
گفت: باپیگیری های مستمر کارشناسان بهداشت 
جدید  کشتارگاه  ارسنجان،  بهداشت  مرکز  محیط 
ارسنجان، که از مصوبات جلسات این کارگروه در 
بهره  آماده  مدتها  از  بود-پس  گذشته  های  سال 

برداری می شود.
کورش قنبری افزود: در هشتمین جلسه کار گروه 
ارسنجان  شهرستان  غذایی  امنیت  و  سالمت 
ارسنجان  شهرستان  مهم  معضالت  و  مشکالت 
مطرح و آخرین اقدامات هر یک از مسئوالن ادارات 
کارشناس  گزارش  اساس  بر  که  گردید  بررسی 
جدید  گاه  کشتار  ساختمان  ارسنجان،  شهرداری 
پیگیری  بوده ونتیجه  اندازی  در حال تکمیل وراه 
های کارگروه سالمت و امنیت غذایی به زودی به 
بار خواهد نشست و از ساختمان جدید که ،فضایی 
مناسب وبهداشتی به منظور کشتار دام در ارسنجان 
خواهد بود، در آینده نزدیک بهره برداری می شود.
ارسنجان  بهداشت  مرکز  ورییس  بهداشتی  معاون 
جدید،  گاه  کشتار  تکمیل  از  استقبال  ضمن  نیز 
بسیار  را  قدیم  کشتارگاه  داخلی  فضای  و  مکان 
از  مختلفی  دالیل  به  که  کرد  توصیف  نامطلوب 
امکانات  بودن سطح  پایین  و  بودن  متروکه  جمله 

بهداشتی دیگر قابل استفاده نیست. 
دکتر علی ایزدی  احداث ساختمان جدیدکشتارگاه 
برگزاری  نتایج  ترین  مهم  از  را  آن  اندازی  راه  و 
مستمر جلسات کار گروه سالمت و امنیت غذایی 

شهرستان ارسنجان برشمرد.
شده  مطرح  مباحث  دیگر  رحیمی  محمد  مهندس 
در این کارگروه را، رفع مشکالت دفن زباله مناطق 
مجمع  آتی  جلسه  برگزاری  شهری،  و  روستایی 
شهرستانی سالمت، آرامستان جدید شهر ارسنجان 

و لبه گذاری مسیر تپه نورالشهدا، برشمرد.

ارتقای سطح آگاهی مردم ؛مهم ترین راهکار 
پیشگیری ازگسترش بیماری ایدز در جامعه

بهره برداری از کشتارگاه جدید ارسنجان
 در آینده نزدیک

جلسه هماهنگی و آموزشی چگونگی اجرای برنامه 
های بهداشتی مدارس، در اداره آموزش و پرورش 

ارسنجان برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان 
ارسنجان: معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت 
سفیران  طرح  اجرای  هدف  با  ارسنجان،گفت: 
و  مربیان   ، مدارس  مدیران  آموز،  دانش  سالمت 
رابطان بهداشت مدارس ارسنجان در اداره آموزش 

و پرورش ارسنجان گرد هم آمدند . 
دانش  جدی  گفت:مشارکت  ایزدی«  »علی  دکتر 
طرح  اجرای  و  سالمت  های  برنامه  در  آموزان 
های خود مراقبتی، باعث افزایش آگاهی این قشر 
و ارتقای شاخص های سالمت جامعه خواهد شد 
و به همین منظور با هدف جذب سفیران سالمت 
دانش آموز ،جلسه ای با حضور مدیران ومسئولین 
اداره آموزش و پرورش و کارشناسان مرکز بهداشت 

شهرستان ارسنجان ،برگزار شد . 
بهداشت  مرکز  سالمت  آموزش  کارشناس 
ارسنجان،گفت : آشنایی مدیران مدارس ، مربیان 
و رابطان بهداشت با اهداف و برنامه های سفیران 
در  سالمت  سفیران  طرح  اجرای  نحوه   ، سالمت 
مدارس و چگونگی تشویق و ترغیب دانش آموزان 
بوسیله مدیران و مربیان بهداشت برای شرکت و 
جلسه  برگزاری  اهداف  از  طرح،  این  در  عضویت 
مشترک کارشناسان مرکز بهداشت با مسئوالن و 

دست اندرکاران سالمت دانش آموزان بود. 
زهره یاکریم افزود: عالوه بر اجرای طرح سفیران 
سالمت  های  برنامه  اجرای  چگونگی  سالمت، 
پدیکلوزیس،  معاینات  مدارس،  بهداشت  محور 
مکمل یاری، واکسیناسیون، مدارس مروج سالمت، 
بهداشت دهان و دندان و برنامه های آموزشی در 
خصوص رفتارهای پر خطر  در مدارس، مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت . 

وی بزرگ  همایش پیاده ر
از خانه تا مدرسه در ارسنجان
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فراخوان تاسیس دفتر مشاوره شغلی و کاریابی در شهرستان ارسنجان

احتراما از متقاضیان واجد شرایط دریافت مجوز تاسیس  دفتر مشاوره شغلی و کاریابی دعوت 
بعمل می آید اصل درخواست و مدارک خود را حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۹/15 به اداره 
تعاون،کارورفاه اجتماعی ارسنجان واقع شهرک شهید رجایی، اولین فرعی سمت راست بعد از 
جهاد کشاورزی تحویل نمایند.الزم بذکر است به درخواست های واصله پس از تاریخ مذکور 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.                                           
** مدارک الزم : ۲ قطعه عکس رنگی 4*۳، اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه - اصل 
و تصویر کارت ملی، اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی - اصل و تصویر کارت پایان خدمت 
یا معافی، تکمیل پرسشنامه متقاضیان ایجاد کاریابی غیر دولتی داخلی                                                                                                                             
** شرایط متقاضیان ایجاد کاریابی ) عمومی/تخصصی(                                       
الف( تابعیت جمهوری اسالمی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور                                                          
ب( داشتن حداقل سن ۳۰ سال تمام                                                                          

مدیریت،  های  رشته  از  یکی  در  ترجیحا  کارشناسی  حداقل  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا  پ( 
علوم اجتماعی، علوم تربیتی، حقوق، علوم اقتصادی ، روانشناسی، مشاوره شغلی و کارآفرینی         
ت( دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم )برای آقایان( ث( ارایه گواهی سابقه بیمه 
ای )به مدت پنج سال(مبنی بر داشتن تجربه کافی ج( ارایه گواهی آموزشی آشنایی با قوانین 
و مقررات مربوط به بازار کار و کاریابی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای، آموزش و پرورش، 

بهزیستی                   
تبصره : متقاضیان تاسیس کاریابی در صورت نداشتن گواهی از مراکز معتبر می باید موفق 
به کسب نمره قبولی از آزمونی که توسط موسسه کار و تامین اجتماعی در استان بعمل می 

آید شوند.                                                       
چ( عدم اشتغال در نهاد ها و یا سازمانها و ادارات

اگهی فقدان سند مالکیت قطعه یک بخش پنج 
فارس

در  که  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  با  آقای مصطفی رضایی 
است  تنظیم گردیده  ارسنجان  اسناد رسمی شماره ۲۸  دفتر 
مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به موازی 
زمین تحت پالک  از ششدانگ یک قطعه  دانگ مشاع  سه 
1۸6۰ اصلی واقع در بخش 5 فارس شهرستان ارسنجان به 
شماره الکترونیکی 1۳۹۷۲۰۳11۰15۰۰۰1۷۷ به نام مصطفی 
رضایی ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی ۰۹55۷1صادر به 
علت جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور 
سند المثنی نموده است. مراتب طبق ماده 1۲۰ اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد تا 1۰ روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل 
یا  ارایه اصل سند مالکیت  مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
اداره  ارایه نشود  اعتراض اصل سند  یا در صورت  نرسیده و 
ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 1۳۹۷/۰۹/۲1

45۲1 / م الف                               محمدعلی زارعی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

پیمان فتحی| محمد تقی روشن متولد سال 65 و 
کارشناس تربیت بدنی، از سن 1۰ سالگی با هدایت 
شده  کشتی  ورزش  وارد  تمدن  مسعود  دوستش، 
است و زیرنظراستاد محمد بزرگزاده که از قهرمانان 
کشتی آزاد کشور بوده است و بر زیر و بم کشتی 
مربی محمدتقی  است.  دیده  آموزش  است،  مسلط 
مناسب کشتی  را  بدنی وی  فیزیک  ابتدا  از همان 
فرنگی دید و او را به سمت این رشته سوق داد. اما 
دوران کار و تمرین محمدتقی مصادف با روزهایی 
در  کشتی  ورزش  برای  امکاناتی  کمترین  که  بود 

شهرستان پاسارگاد وجود نداشت.
کشتی  ورزش  برای  اختصاصی  سالن  روزها  آن 
روشن  محمدتقی  و  نبود  گیران  کشتی  اختیار  در 
کشاورزی  جهاد  انبارهای  از  یکی  در  دوستانش  و 
تمرین میکردند. مسابقات زیادی را شرکت کردند و 
مقام های استانی متعدد کسب نمودند. اما یک روز 
پای روشن  بودند  تمرین  مثل همیشه مشغول  که 
روی تشک غیراستانداردی که از سرناچاری از آن 
استفاده می کردند، پیچ خورد و از ناحیه زانو دچار 

و  شد.  شدید  دیدگی  آسیب 
قبل از اینکه به آرزوهایش 

مجبور  کند،  پیدا  دست 
ورزش  این  با  شد 
خداحافظی  قهرمانی 

کند.
اما عالقه زیاد وی به 
تا  شد  باعث  کشتی 

مصدومیت  رفع  از  پس 
بازگردد  کشتی  به  دوباره 

کشتی  مربی  بعنوان  اینبار  و 
را  خود  تالش  همه  شهرستان 

عالقمندان  تربیت  و  امکانات  تامین  جهت 
به کشتی در پاسارگاد به کار گرفت تا شاید اینگونه 
باز  قهرمانی  ورزش  این  از  را  خود  از حق  بخشی 

پس گیرد.
استان و کشور  روشن در مورد وضعیت کشتی در 
می گوید:ورزش کشتی جزء ورزش های قهرمانی و 
پرطرفدار در کشور است و از دوران باستان تاکنون 

است.  داشته  رواج  ما  کشور  در 
از  که  ورزشی  رشته  تنها 
قهرمان  فارس  استان 
کشتی  دارد  المپیک 
و  خدا  لطف  به  است. 
پیشکسوتان  تالش 
پشتکار  و  کشتی 
جوان  گیران  کشتی 
وضعیت  حاضر  حال  در 
شهرستان  در  خوبی 

پاسارگاد داریم.
گیر  کشتی  خردساالن  آینده  وی 
بینی کرد  پیش  بسیار روشن  را  شهرستان 
و گفت: در حال حاضر تمرکز هیأت کشتی بیشتر 
روی نونهاالن و خردسالن است و من اطمینان دارم 
در آینده نزدیک شاهد درخشش آنان در مسابقات 

کشوری خواهیم بود. 
پرتالش کشتی می گوید: جزء محدود  این مربی 
قهرمان  هدف  با  که  هستیم  ورزشی  های  رشته 

تمرین  زوج  روزهای  داریم  تمرین  روز  هر  پروری 
تمرین  فرد  روزهای  و  بدنسازی  و  دومیدانی 
مختلف  های  رده  برای  ژیمناستیک  و  کشتی 
توسط سرکارخانم  میشود. خردساالن  برگزار  سنی 
یوسفی ژیمناستیک را آموزش می بینند و پس از 
با آمادگی بدنی بسیار باال  پایان دوره ژیمناستیک 

تمرینات کشتی را شروع میکنند.
وی در پایان ضمن قدردانی از تالش های رئیس 
هیئت کشتی شهرستان گفت: در ورزش کشتی تا 
زمانی که در سطح شهرستان کار میشود هزینه ها 
برعهده ی ورزشکار است ولی از زمانی که کشتی 
ها  هزینه  تمام  کند  عبور  استانی  مرحله  از  گیر 
برعهده فدراسیون کشتی است. و کشتی گیران ما 
ورزش  جانبه  به حمایت همه  در سطح شهرستان 
میکنم  دعوت  جا  همین  از  دارند.  نیاز  دوستان 
خانواده ها عصرها برای دیدن تمرینات ما به سالن 
کشتی مراجعه کنند و ضمن حمایت کشتی گیران 
جوان در صورتی که عالقمند باشند خردساالن خود 

را به سمت این رشته ورزشی هدایت نمایند. 

وحید میرزاپور|چشمهایم را به انسانی بدهید که 
هرگز طلوع آفتاب، چهره یک نوزاد و شکوه عشق را 
در چشم های یک زن ندیده است. قلبم را به کسی 
هدیه بدهید که از قلب جز خاطره ی دردهایی پیاپی 
و آزار دهنده چیزی به یاد ندارد.خونم را به نوجوانی 
بدهید که او را از تصادف ماشین بیرون کشیده اند 

وکمکش کنید تا زنده بماند تا نوه هایش را ببیند.
کلیه هایم را به کسی بدهید که زندگیش به ماشینی 
بستگی دارد که هر هفته خون او را تصفیه می کند.

و  هایم  سلول  تک  تک  عضالتم،  هایم،  استخوان 
به  را  آنها  کنید که  پیدا  راهی  و  بردارید  را  اعصابم 

پاهای یک کودک فلج پیوند بزنید.
هر گوشه از مغز مرا بکاوید، سلول هایم را اگر الزم 

شد، بردارید و بگذارید به رشد خود ادامه دهند تا به 
کمک آنها پسرک اللی بتواند با صدای دو رگه فریاد 
بزند و دخترک ناشنوایی زمزمه باران را روی شیشه 

اتاقش بشنود.
وقتی فرزند معلولی متولد می شود و در موعد مقرر 
حرکت نمی کند، نمی خندد و دستان و پاهایش هیچ 
تحرکی را تجربه نمی کند پدر و بیشتر از او مادرمی 
شکند و عمری همراه با درد و غم به درازای تمام 

نشدنی برایشان آغاز می شود. 
تولد فرزند معلول به جز مادر کل خانواده را درگیر 
مشکالت غیر قابل تحمل می کند و تا پایان عمر 
حسرت و دل سوختگی برای همه اعضای خانواده و 

حتی جامعه به بار می آورد. 

جامعه  معلوالن  برابر  در  بسیاری  مشکالت  امروزه 
آنان تنگ و سخت  برای  زندگی  دارد، مسیر  وجود 
برای  جامعه  حتی  و  خانواده  های  تالش  و  بوده 
سهولت بخشی گذران عمر آنان متمرکز می شود، 
با این حال سختی ها، نفس های زیستن را در آنان 

به شماره می اندازد.
آنچه کمی از آالم معلول و خانواده رنج کشیده وی 
میکاهد، دست های حمایت ارگان های حمایتی و 
قشر  این  به  مردم  ترحم  سر  از  نه  و  مهربان  نگاه 

آسیب پذیر جامعه است.
نیازهای  تامین  اقتصادی  سخت  شرایط  این  در 
مضاعف  است  دردی  معلوالن  درمانی  و  بهداشتی 
بحث  آورد،  می  فشار  ها  خانواده  ی  گرده  بر  که 

فشار روانی و مدیریت برخورد صحیح با معلولین نیز 
مشکل دیگری است که در کنار تامین دارو و وسائل 

توانبخشی باید مورد توجه بهزیستی قرار گیرد.
و  زیبا  بسیار  حرکت  مشکالت  همه  کنار  در  اما 
که  سعادتشهری  معلولین  از  یکی  خانواده  گذار  اثر 
بزرگی  ُشک  شد،  مغزی  مرگ  دچار  گذشته  هفته 
زندگی  انچنان درگیر  این روزها  به مردمی که  بود 
خود هستند که دیگر فرصتی برای دیدن مشکالت 
اعضای  اهداء  با  خانواده  این  ندارند.  دیگران 
جگرگوشه خود به چند بیمار نیازمند ثابت کردند که 
معلولین میتوانند کارهایی انجام دهند که از عهده ی 

خیلی از انسان های سالم برنمی آید.

مدال افتخار بخشندگی

وشن فرصت جدید برای آینده ر
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آمادگی دانش آموزان در برابر زلزله 

محمد باقر کاظمی فرماندارشهرستان با اشاره به شعار »مدرسه ایمن، 
گفت:  مانور  این  اندرکاران  دست  از  تشکر  ضمن  آور«  تاب  جامعه 
سرعت عمل و مدیریت روحی و روانی در زمان بحران از اهم واجبات 
و تاب آوری را هدف اصلی مانور زلزله و ایمنی در مدارس دانست. 
وی افزود شرایط طبیعی و حوادث قبلی حاکی از آن است که 
کشور ایران حادثه خیز میباشد و اکثریت نقاط کشورمان 
در  چه  آموزان،  دانش  و  دارد  قرار  زلزله  معرض  در 
از  از مدرسه  بیرون  در محیط  و چه  محیط مدرسه 
جمله گروههای جامعه هستند که همواره در معرض 
به همین خاطر  دارند.  قرار  زلزله  از  ناشی  خطرات 
جدی  را  حوادث  بروز  از  پیشگیری  موضوع  باید 
و  آمادگی  برای  را  مانور  اینگونه  انجام  و  گرفت 
افزایش آگاهی این قشر عزیز و عظیم در برابر زلزله 

را بسیار ضروری دانست.
داد:  ادامه  شهرستان  بحران  مدیریت  ستاد  رئیس 
بخصوص  دستگاهها  همه  مانورها  اینگونه  انجام  در 
دستگاههای امدادی و خدماتی باید با آمادگی کامل در 
زمان حادثه تکلیف خود را بدادند و با احساس مسئولیت و 
رعایت همه موارد استرس را در احاد مختلف مردم به حداقل 
برسانند و خسارت در زمان زلزله را کاهش، و از تلفات و دیگر 

حوادث احتمالی جلوگیری نمایند.

مانور زلزله؛ وقت طالیی آموزش
از  انرژی  ناگهانی  رهایی  نتیجه  لرزه  زمین 
ارتعاشی  امواجی  که  است  زمین  پوسته  داخل 
ایجاد می کند. مقدار بزرگی یک زلزله طبق  را 
که  می شود،  گزارش  ریشتر  حسب  بر  قرارداد 
لرزه می  زمین  در  آزاد شده  انرژی  بیان کننده 
باشد، زلزله های کوچکتر از ۳ ریشتر، اغلب غیر 
خسارت های  ریشتر   ۷ از  بزرگتر  و  محسوس 
چنین  وقوع  از  پس  می آورند.  بار  به  را  جدی 
زلزله هایی، شاهد خسارات بیشمار جانی و مالی 
و اشک و ناله از طرف مردم و فراخوان عمومی 

هستیم.  دولت  از طرف  ها  ارسال کمک  برای 
در این بین مردم نه تنها خود را قربانی زلزله، 
بلکه قربانی سیاست ها ی دولت در زمینه زلزله 
را  کاری  کم  و  نقصان  تیرهای  تمام  و  دانسته 
نشان  اجرائی  های  دستگاه  و  دولت  سوی  به 

می دهند. 
مدیریت  امر  در  دولت  عموما  دیگر،  طرف  از 
بحران، از نظر نیرو و امکانات محدودیت های 
بهترین  از  یکی  بنابراین  دارد،  را  خود  خاص 
حوادث،  از  دست  این  با  مقابله  های  روش 

از  بخش  آن  خصوصا  جامعه  اقشار  آموزش 
و  دارند  قرار  معرض خطر  در  بیشتر  که  جامعه 
از طرفی آموزش پذیرتر از دیگران هستند، می 
باشد. در راستای تحقق این هدف چند سالیست 
که در کشور ما مانند سایر نقاط زلزله خیز جهان 
آموزش و اجرای مانورهای هدفمند برای دانش 
امداد رسانی و  با بحران،  آموزان، جهت مقابله 
پیشگیری از زلزله و آماده نمودن آنان در محیط 
العمل  عکس  و  مقابله  جهت  منزل  و  مدرسه 

مناسب در برابر زلزله آغاز شده است. 

هفتم آذر امسال همزمان با سایر نقاط کشور، در 
شهرستان ارسنجان مانور زلزله با شعار »مدرسه 
ایمن جامعه تاب آور« با همکاری جمعیت هالل 
مدارس،  و  پرورش  و  آموزش  احمر شهرستان، 
مدیریت  ستاد  اعضای  سایر  و  فرمانداری 
اعضای  همه  و  شد.  برگزار  شهرستان  بحران 
که  مانورها  از  یکی  در  حضور  با  بحران  ستاد 
برگزار  صدر  الهدی  بنت  شهیده  دبیرستان  در 
شد، دانش آموزان را در اجرای مانور، همراهی 

کردند.

نقش مانور  در کاهش مخاطرات زلزله در مدارس

محمدرضا رضازاده رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان ارسنجان 
با اشاره به کاهش مخاطرات زلزله به کمک برگزاری مانور گفت: 
بطور کلی مانور مجموعه ای است از راهکارهای مناسب که قبل 
از وقوع زلزله به منظور باال بردن سطح آگاهی و آموزش مهارت 

های عملی با تعمیم به کل جامعه طراحی شده است. در واقع 
مانور شبیه سازی شرایط بحرانی است و مجموعه ای از 
تمرین ها و ممارست هاست که برای ارزیابی برنامه های 
تدوین شده جهت مقابله و مواجهه با حوادث و بالیا علی 
الخصوص زلزله در تمامی مکانها از جمله در مدارس به 

کار می رود.
وی گفت: با توجه به تفاهم نامه ای که جمعیت هالل 
است؛  کرده  منعقد  پرورش  و  آموزش  وزارت  با  احمر 
جامعه هدف دانش آموزان پایه هشتم مقطع متوسطه 

دوره ی اول می باشد که در قالب طرح دادرس )یعنی 
دانش آموزان آماده در روزهای سخت( با آموزه های امداد 

و کمک های اولیه آشنا می شوند و جهت سنجش آمادگی 
اند هرساله  دیده  آموزش هایی که  به  توجه  با  اموزان  دانش 

روز  در  گردد.  می  برگزار  زلزله  سراسری  مانور  ماه  آذر   ۷ در 
مانور دادرسان هالل احمر کنترل وضعیت را تا رسیدن نیروهای 
احمر  مربیان هالل  طریق  از  که  هایی  آموزش  طبق  امدادی 
فراگرفته اند ازجمله، توجه به ایمنی مدارس در مقابل زلزله و 
ایمن سازی عناصر غیر سازه ای، روش صحیح پناه گیری و 
خروج ایمن از کالس  در زمان وقوع زلزله و نیز نحوه انجام 

اقدامات امدادی به عهده خواهند گرفت.
رضازاده همچنین گفت: در مانورها دانش آموزان در شرایط حادثه 
قرار گرفته و همین امر باعث می شود که شیوه رویارویی با زلزله 
را که از قبل با استفاده از روش های علمی و نتیجه بخش تدوین 
شده و مورد ارزیابی قرار گرفته بیاموزند و این یافته های تجربه 
قرار  استفاده  زلزله مورد  در هنگام  و  زندگی  نیز در طول  را  شده 
در  مانورها  در  که  هایی  آموخته  و  ها  آموزه  عبارتی  به  و  دهند 
مدارس ارائه و تمرین می شوند، می توانند گره های به وجود آمده 
در اوج حادثه ای همچون زلزله را باز کند و دانش آموزان با اتکا 
به این آموزش ها و آموخته ها با آرامش و اطمینان خاطر با حادثه 
برخورد نمایند و همین آرامش نسبی روانی می تواند تا حد بسیار 
از تلفات و آسیب های روحی و روانی در هنگام و بعد از  زیادی 

زلزله بکاهد.

در  زلزله  مانور  جدی  و  مستمر  اجرای   
مدارس

بنت  شهیده  دبیرستان  مدیر  عزیزخانی 
اجرای  میزبان  مراکز  از  یکی  الهدی صدر، 
مانور  اجرای  بخشی  اثر  بر  تاکید  با  مانور، 
آموزان  دانش  جسمی  و  روحی  آمادگی  در 
گرفتن،  جدی  افزود:  زلزله  با  برخورد  برای 
مانورهای  استمرار  و  تداوم  بودن،  هدفمند 
کمی  و  کیفی  افزایش  و  مدارس  در  زلزله 

آنها به ویژه در مناطق زلزله خیز همواره می 
تواند به عنوان یک موضوع مهم در برنامه 
و  گیرد  قرار  آموزشی  مراکز  مسئولین  های 
گرفتن  درنظر  با  آن،  به  توجه  شک  بدون 
امکانات طبیعی و غیر طبیعی منطقه مانور، 
مولفه های فرهنگی و نیروی انسانی منطقه 
ای که مانور در آن به اجرا در می آید، در 

کاهش تلفات انسانی بسیار موثر است.
حتی  و  آموزشی  محیط  هر  در  گفت:   وی 
منزل می توان مانور را با حداقل امکانات و 
بر اساس توانمندی های فرهنگی، محیطی 

باید به  و مالی اجرا نمود. مانور در مدارس 
و  بوده  مداوم  و  مستمر  ای  برنامه  صورت 
واقع  در  و  شود  اجرا  جدی  و  واقعی  بطور 
و  باشد  گذشته  های  زلزله  سازی  شبیه 
لزومی ندارد زمان اجرای آن خیلی طوالنی 
و  هدفمند  که  است  این  مهم  بلکه  باشد، 
سال  طول  در  مستمر  بطور  و  بوده  واقعی 
انجام گیرد. به این ترتیب تمام دانش آموزان 
که بخش بزرگی از جمعیت جامعه هستند، 
از نظر روانی و جسمی برای مقابله با زلزله 

آماده می شوند.
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وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نامه  آیین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
هیات   1۳۹۷/۰4/  ۳1  -  1۳۹۷6۰۳11۰15۰۰۰۲۹۷
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
تصرفات  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
شاهی  حسن  جواد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
صادره   461۷ شناسنامه  شماره  به  غالمحسن  فرزند 
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  در  ارسنجان  از 
اصلی   1۰ از  فرعی   64۰4 پالک  مترمربع   ۲5۸/۹۰
مفروز و مجزی شده از پالک 11۷1 فرعی از1۰ اصلی 
ملک  ثبت  حوزه  در  واقع  فارس   5 بخش  یک  قطعه 
ارسنجان خریداری از محمدجواد حسن شاهی احدی از 
وراث نورعلی حسن شاهی مالک رسمی 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 مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  مدت یک  رسید، ظرف 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۷/۰۹/۰5
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۷/۰۹/۲1

44۹۳ / م الف                          محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نامه  آیین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
هیات   1۳۹۷/۰۷/  ۲6  -  1۳۹۷6۰۳11۰15۰۰۰5۹۲
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه 
فرزند  نصیری  منوچهر  آقای  متقاضی  بالمعارض 
ارسنجان  از  صادره   ۲۲ شناسنامه  شماره  به  کاکاخان 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 4۸۲/۲۰ مترمربع 
پالک 64۰5 فرعی از 1۰ اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 64۰ فرعی از1۰ اصلی قطعه یک بخش 5 
فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری از 
وراث  همگی  اسکندری  عذار  سیمین  و  محمد  زهرا، 
لذا  است.  مالک رسمی محرز گردیده  اسکندری  علی 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۷/۰۹/۰5
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۷/۰۹/۲1

44۹6 / م الف                        محمدعلی زارعی
      رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نامه  آیین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 

هیات   1۳۹۷/۰۷/  ۲6  -  1۳۹۷6۰۳11۰15۰۰۰5۹5
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم فاطمه رحیمی فرزند رضا به 
از ارسنجان در ششدانگ  شماره شناسنامه 55 صادره 
یکباب خانه به مساحت 1۸۳/4۰ مترمربع پالک 64۰6 
پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   1۰ از  فرعی 
فارس   5 بخش  یک  قطعه  اصلی  از1۰  فرعی   1۲14
واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب رای شماره 
ارسنجان  دادگاه   ۹4/۰4/۳۰-۹۷۰۹۹۸۷1۹۲۹۰۰۲۹۰
و مزایده مورخ 1۰/۰۲/ ۹۷ از سهام وراث محمدرضا 
محمودی احدی از وراث عباس محمودی مالک رسمی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی 
از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۷/۰۹/۰5
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۷/۰۹/۲1

45۰۲ / م الف                                 محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نامه  آیین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
هیات   1۳۹۷/۰۷/  ۲6  -  1۳۹۷6۰۳11۰15۰۰۰5۹1
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای افشین نعمتی فرزند حسنعلی 
به شماره شناسنامه ۳۰1 صادره از شیراز در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۲۰1/۲5 مترمربع پالک 6414 
فرعی از 1۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1۲4۲ 
فرعی از1۰ اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در 
از  الواسطه  مع  خریداری  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه 
پوران دخت نعمتی مالک رسمی 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 مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۷/۰۹/۲1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۷/1۰/۰6

451۸ / م الف                            محمدعلی زارعی
      رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نامه  آیین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
هیات   1۳۹۷/۰۷/  ۲5  -  1۳۹۷6۰۳11۰15۰۰۰5۸۰
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم رویا اسکندری فرزند عزیز به 

شماره شناسنامه 64۸۰۰546۳6 صادره از ارسنجان در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
اصلی   1۰ از  فرعی   6۳۹۸ پالک  مترمربع   ۲۰۸/۳۰
مفروز و مجزی شده از پالک ۷5۰ فرعی از1۰ اصلی 
ملک  ثبت  حوزه  در  واقع  فارس   5 بخش  یک  قطعه 
محمد  سید  وراث  از  الواسطه  مع  خریداری  ارسنجان 
گردیده  محرز  رسمی  مالک  ارسنجانی  رضوی  هادی 
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 مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  مدت یک  رسید، ظرف 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۷/۰۹/۲1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۷/1۰/۰6

45۰۹ / م الف                           محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نامه  آیین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
هیات   1۳۹۷/۰۷/  ۲5  -  1۳۹۷6۰۳11۰15۰۰۰5۸1
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مجتبی نعمتی فرزند جعفر به 
شماره شناسنامه ۲4۲۰۳۰۷5۷۷ صادره از ارسنجان در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
اصلی   1۰ از  فرعی   6۳۹۸ پالک  مترمربع   ۲۰۸/۳۰
مفروز و مجزی شده از پالک ۷5۰ فرعی از1۰ اصلی 
ملک  ثبت  حوزه  در  واقع  فارس   5 بخش  یک  قطعه 
محمد  سید  وراث  از  الواسطه  مع  خریداری  ارسنجان 
گردیده  محرز  رسمی  مالک  ارسنجانی  رضوی  هادی 
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 مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  مدت یک  رسید، ظرف 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۷/۰۹/۲1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۷/1۰/۰6

4511 / م الف                          محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نامه  آیین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
هیات   1۳۹۷/۰۷/  ۲6  -  1۳۹۷6۰۳11۰15۰۰۰5۹۰
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه 
غضنفر  فرزند  رنجبر  نوذر  آقای  متقاضی  بالمعارض 
در  ارسنجان  از  صادره   46۲5 شناسنامه  شماره  به 
مترمربع   ۳44/۹۰ مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ 
پالک 641۳ فرعی از 1۰ اصلی مفروز و مجزی شده 
بخش  یک  قطعه  اصلی  از1۰  فرعی   1۰1۸ پالک  از 

5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری  
از مرتضی ابراهیمی و طیبه اسکندری مالکین رسمی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی 
از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۷/۰۹/۲1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۷/1۰/۰6

4۳55 / م الف                          محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

آگهی فقدان سند مالکیت قطعه یک بخش 
پنج فارس

آقای قنبر نجفی با تسلیم دو برگ استشهادیه که در 
دفتر اسناد رسمی شماره ۲۸ ارسنجان تنظیم گردیده 
است مدعی است که تعداد یک جلد سند دفترچه ای 
مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
ساختمان گردیده تحت پالک ۷۷5 فرعی از ۲۳۳ اصلی 
واقع در قطعه یک بخش 5 فارس شهرستان ارسنجان 
امالک   ۲۸ دفتر   5۹۲ صفحه   ۲6۷۹ ثبت  ذیل  که 
چاپی  بشماره  مالکیت  سند  و  ثبت  نجفی  قنبر  نام  به 
6۷44۷6الف-۸۰صادر شده است و به علت جابجایی 
و اسباب کشی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای 
صدور سند المثنی نموده است. مراتب طبق ماده 1۲۰ 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا 1۰ روز 
پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله 
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده 
اداره  نشود  ارایه  سند  اصل  اعتراض  صورت  در  یا  و 
به  المثنی را طبق مقررات صادر و  ثبت سند مالکیت 

متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 1۳۹۷/۰۹/۲1

45۲۲ / م الف                          محمدعلی زارعی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

اگهی فقدان سند مالکیت قطعه یک بخش 
پنج فارس

خانم فاطمه صف شکن با تسلیم دو برگ استشهادیه 
تنظیم  ارسنجان   ۲۸ شماره  رسمی  اسناد  دفتر  در  که 
سند  جلد  یک  تعداد  که  است  مدعی  است  گردیده 
مالکیت مربوط به موازی سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین تحت پالک 1۸6۰ اصلی واقع در بخش 
الکترونیکی  شماره  به  ارسنجان  شهرستان  فارس   5
رضایی  مصطفی  نام  به   1۳۹۷۲۰۳11۰15۰۰۰1۷6
ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی ۰۹55۷۰صادر و به 
علت جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای 
صدور سند المثنی نموده است. مراتب طبق ماده 1۲۰ 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا 1۰ روز 
پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله 
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده 
اداره  نشود  ارایه  سند  اصل  اعتراض  صورت  در  یا  و 
به  المثنی را طبق مقررات صادر و  ثبت سند مالکیت 

متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 1۳۹۷/۰۹/۲1

45۲۰ / م الف                          محمدعلی زارعی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
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مادر، چای
و چراغ نفتی 

نوستالژی زمستان های دور
از بازی که برمی گشتم وارد اتاق می شدم، تازه 
می فهمیدم چقدر سردمه و چمباته می زدم کنار 
بخاری نفتی و می خزیدم توی بغل مادرم که تکیه 
داده بود به بالشتی کنار بخاری مشغول گلدوزی 
بود. مادرم اول کمی غر می زد که توی این هوای 
سرد چرا بیرون میری؟ دختر سرما میخوری! بعد 
می گرفتم تو بغلش و موهام رو می جورید تا احیانا 
حشره ای بی اجازه به موهام سرک نکشیده باشه. 
و چه کیفی داشت این جستجو طوری که دلم می 
خواست یه چیزی پیدا کنه و بیشتر به موهام ور 
بره. بابا که میومد مادر کتری رو که حاال از شدت 
رو  از  بود  گذاشته  روی سرش  رو  اتاق  جوشیدن 
بخاری بر می داشت و می ریخت توی قوری رنگ 
و رو رفته ای که یه گوشه لبش پریده بود. ولی 
هنوز هم عاشقانه دلربایی می کرد و نمی تونستی 
یه قوری دیگه جاشو  تصور کنی که دلت بخواد 
از  می کرد  لبریز  رو  ها  استکان  وقت  اون  بگیره. 
چای خوش رنگ و داغ و لب دوز که با توجه به 
برای  استکان چیده شده توی کارتن،  ردیف های 
روز مبادا همیشه ی خدا دوتا بیشتر تو سینی نبود 
بزرگترها  تا  شدیم  می  منتظر  باید  ها  بچه  ما  و 
بیشه  ما  نوبت  بعد  تا  بخورند  یک دل سیر چای 
و اونم با کلی فوت فوت کردن و سوختن و باال 
و پایین پریدن بخوریم و آب دماغمون راه بیفته! 
اما راستش رو بخواهید بیشتر از اونی که چایی رو 
خوردن  واسه  کرد  می  مون  وسوسه  قند  بخوایم 

این مایع تلخی دهن سوز.
که  باورنکردنی هست  بود.  روزگاری  چه  که  آی 
زمستون سرد اون روزها رو با یه چراغ نفتی می 
گذراندیم. فصل ها درست و به موقع می آمدند و 

می رفتند با همون ماهیت واقعی خودشون.
اما حاال هیچ چیز سر جای خودش نیست تابستون 
که دلش نمیاد دست از سر پاییز برداره. زمستونم 
تا میاد یکم سردیش رو به رخ بکشه، بهار حسودی 
می کنه و خودی نشون میده تا زمستون کوتاه بیاد 
به تالفی  بعد هم  نمونه،  به ذغال  و روسیاهیشم 
بیاره  بهار و شکوفه هاش رو در  اون دل و دمار 

و تابستان را در حسرت میوه های آبدارش بذاره.
داره.  فرق  گذشته  با  خیلی  ما  روزای  این  آره 
نیست.  خودش  جای  سر  چیز  هیچ  که  روزهایی 
فصل  نفرت.  هاش  نفرت  نه  عشقه،  عشقاش  نه 
هایی که خیلی بی حوصله و زورکی میان و میرن، 
انگاری سرشون جای دیگه گرمه و 
نمی رسن خودشون باشن. 
یه  روزا  اون  آدما...  مثل 
نفتی  بخاری  کنار  دقیقه 
کافی بود که گرما بشینه 
توی تنم و سرحال برم 
کنار پنجره و بیرون رو 
نگاه کنم و بارون های دونه 

درشت رو بشمارم.
شوفاژ  کنار  حاال  که  گرمایی 
رو  اون  هم  درجه   ۹۰
و  نمی کنم  احساس 
سرمای  نمیتونه 
روزا رو  این  مجازی 

از تنم بیرون کنه.

اناری دانه کرده...سیب سرخی دربغل دارد
دلم اندازه ی دنیای دلتنگش، غزل دارد

شب طوالنی یلداست،بی شک کنِج آغوشش
شراِب کهنه ی حی علی خیر العمل دارد

کنارش می نشینم،درهزارو یک شِب چشمش
حکایت های شیرینی پراز ضرب المثل دارد

ُقُرق کرده تمام مهربانیهای عالم را
درون سینه ای که ماه وخورشید و ُزحل دارد

میان بوسه ها می پیچد وهی میشود افشا
خمار آلودِه کندویی، که از شهد وعسل دارد

مرا مهمان یلدای قشنگت کن که  می دانم
هوای خانه ات  مادر ! بهاری بی بدل دارد

تکیده و تهی از 
روزهای سبز
چقدر پاییزم 

این روزها

***

باد باید ،
چیزی در گوش درخت خوانده باشد، 

مهرش را سرد کرده باشد ،
وگرنه پاییز ، 

اردوگاه برگهای آواره ، نمی شد

 ***

دوباره پاییز
سرگردانی برگها در باد
دل کندن انار ها از باغ
توجیه زردی سبزه زارها

عریانی انگورستا نها
سر سنگینی آفتاب

سرما
سالنه سالنه 

به قلب باغ رسوخ می کند
و کالغها 

از بلندترین شاخه ی سپیدار
فتح باغ را 

به دست خزان جار می زنند

 ***

بهار من
حال باید در سرزمینی دور

هم اغوش پرنده های مهاجر باشی
بگو چطور کوچ میکنی

از پرنده ای که 
هر جایی بودن را بلد نیست؟

زهرا نعمتیزهرا نعمتی

فاطمه زراعت پیشه

چله بزرگه
چله کوچیکه

دی ماه، در ایران کهن، چهار جشن، در بر داشت. نخستین روز دی ماه و روزهای هشتم، پانزدهم و 
بیست و سوم، سه روزی که نام ماه و نام روز یکی بود. بنا بر گاه شماری کهن هر یک از سی روز ماه، 
نامی ویژه دارد، که نام فرشتگان است. نام دوازده ماه سال نیز در میان آنهاست. در هر ماه روزی را 
که نام روز با نام ماه یکی باشد، جشن می گیرند، و در این سی روز ماه، سه روز آن »دی« نام دارد و 

هر سه روز را در گذشته جشن می گرفتند.
امروز از این چهار جشن تنها شب نخستین روز دی ماه، یا شب یلدا را جشن می گیرند، یلدا و جشن 
هایی که در این شب برگزار می شود، یک سنت باستانی است. مردم روزگاران دور و گذشته، که 
کشاورزی، بنیان زندگی آنان را تشکیل می داد و در طول سال با سپری شدن فصل ها و تضادهای 
اثر تجربه و گذشت زمان توانستند کارها و فعالیت های خود را با گردش  طبیعی خوی داشتند، بر 
خورشید و تغییر فصول و بلندی و کوتاهی روز و شب و جهت و حرکت و قرار ستارگان تنظیم کنند.

آنان مالحظه می کردند که در بعضی ایام و فصول روزها بسیار بلند می شود و در نتیجه در آن روزها، 
از روشنی و نور خورشید بیشتر می توانستند استفاده کنند. این اعتقاد پدید آمد که نور و روشنایی و 

تابش خورشید نماد نیک و موافق بوده و با تاریکی و ظلمت شب در نبرد و کشمکش اند.
در تقویم گذشتگان و ایران باستان، زمستان به دو بخش، »چله بزرگ« و »چله کوچک«  تقسیم می 
شده است. چله بزرگ ازاول دی ماه  تا دهم بهمن ماه و چهل روز کامل می باشد و چله کوچک از 
یازدهم بهمن تا پایان بهمن ماه و بیست روز کامل است. به همین دلیل چون بیست روزکمتر است  

چله کوچک نامیده شده است.
غروب آخرین روز چله بزرگ جشن سده برگزار می شده است و مردم دور هم جمع می شدند و از 
این جشن لذت می بردند و در نهایت با برپایی آتش و خواندن شعر و پایکوپی بدور آتش، سده را 

جشن می گرفتند.
به چهار روز آخر چله بزرگ و چهار روز اول چله کوچک »چار چار« می گویند. و معتقد بودند این دو 

برادر یعنی چله کوچک و چله بزرگ فقط در این هشت روز در کنار هم هستند.
پس از چار چار نوبت به» اهمن و بهمن« پسران پیرزن )ننه سرما ( می رسد که خودی  نشان دهند.
1۰ روز اول اسفند را اهمن و 1۰روز دوم اسفند را بهمن می گویند و این ۲۰ روز ممکن است آنقدر 

بارندگی باشد که این دوبرادر به دوچله طعنه بزنند، با توجه به شعری که قدیمی ها می خواندند:
»اهمن وبهمن 
آرد کن صدمن

روغن بیار ده من 
هیزم بکن خرمن

عهده همه بامن «
1۰ روز آخر اسفند ماه به دو تا پنج روز تقسیم می شده است، پنج روز اول »سیاه بهار« نام گرفته و 

قدیمی ها برای آن اینگونه میخواندند :
» سیاه بهار شب ببار و روز بکار 

از این شعر هم مشخص می شود «
در این ایام شبها بارندگی فراوان بوده وروزها کشاورزان مشغول کشت وزراعت بوده اند. پنج روز آخر 
هم  »سرمای پیرزن « نام گرفته است  که در این روزها آسمان گاهی ابری گاهی آفتابی، گاهی همراه 
با باد و اکثر اوقات از آسمان تگرگ می بارد که قدیمی های دل پاک، براین باور بودند که گردنبند 

پیرزن  پاره شده و ُمهره های آن به زمین میریزد.

حیف است بچه های ما اینهارا نشنوند و  این قصه ها از صفحه روزگار محو شود!
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می  قرار  هایمان  خوبی  برای  که  است  خوب  چه 
گذاریم، تا فراموش نکنیم مهربانی را. فراموش نکنیم 
نیازمندانی  و  است  زنده  شهر  این  در  انسانیت  هنوز 
دستهای  به  را  نگاهشان  سوی  اندکی  که  هستند 
مهربان من و تو چشم دوخته اند. چه خوب است که 
یادمان هست و فراموش نکردیم هنوز هم می شود با 
هم بود و همدیگر را داشت و گرمای دوست داشتن و 

کمک کردن هنوز در دلهای ما شعله ور است.
تفاوتی نمی کند چه کسی اولین دیوار مهربانی را در 
خودجوش  اقدام  مهم  کرد.  ایجاد  کشور  نقطه  کدام 
مردمی بود که با فرا رسیدن فصل سرد سال همنوعان 
نیازمند خود را فراموش نکردند و در حد توان خود به 

آنها یاری رساندند.
بعد از دیوار مهربانی که در ورودی ارسنجان از سمت 
آباده طشک قرار دارد و گاه و بیگاه میزبان مهربانی 
برای نیازمندانی ست که لباس گرمی را از آن هدیه 
میگیرند، دیوار مهربانی دیگری در این شهر به تهیه 

گوشت مرغ برای نیازمندان اختصاص یافته است.
از  یکی  هاست  مدت  که  مهربانی  نعمتی  مصطفی 
مهربانی  دیوار  را  فروشی خود  مرغ  مغازه  دیوار های 
نام نهاده است، میگوید: » گوشی تلفنم ساده است و 
اهل فضای مجازی نیستم. ولی وقتی خبر ایجاد دیوار 
مهربانی را شنیدم که با هدف فراهم کردن لباس گرم 

برای نیازمندان در شهرهای مختلف از جمله ارسنجان 
ایجاد شده است، ناخودآگاه به یاد نیازمندانی افتادم که 
روزانه به مرغ فروشی مراجعه میکنند و از من تقاضای 

کمی گوشت مرغ رایگان دارند. 
نتوانستم  است  ماه  چند  گفت  می  که  خانمی  یاد  به 

برای فرزندانم گوشت تهیه کنم.
اما من توان مالی کمک به همه آنان را ندارم و هر 
دهم  جواب  آنان  از  یکی  خواهش  به  نمیتوانم  وقت 

چقدر ناراحت میشوم. 
در همان لحظه تصمیمم را گرفتم، همه چیز را از ذهن 
گذراندم. باید با نصب یک بنر در مغازه من هم دیوار 

مهربانی داشته باشم.«
افرادی هستند  ولی  است  میگوید: »کمک ها کم  او 
که وقتی برای خرید مرغ به مغازه می آیند مبلغی را 
روی بنر مهربانی میچسبانند و من با توجه به شناخت 
خوبی که دارم این پول ها را برای تهیه مرغ خانواده 

های نیازمند هزینه میکنم.«
زمستان امسال سرمای هوا و شرایط سخت اقتصادی 
برای برخی از همنوعانمان استخوان سوز است، بیشتر 

به دیوارهای مهربانی شهرمان سر بزنیم!
باید  به دیگران هدیه  فراموش نکنیم که »مهر« را 
الهی  ای  جلوه  بخشندگی  با  را  مهرمان  تا  کنیم، 

بخشیده باشیم.

بیشتر به دیوار های مهربانی شهرمان سر بزنیم!


