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یادگار  مرحوم رحیمی

کلبه 
دوستی

یادداشت سردبیر

انار و گندم شاخص ترین محصول 
ارسنجان  شهرستان  در  کشاورزی 
اقتصاد  و  برای کشاورزان  که  است 
به  دارد  خاصی  ارزش  شهرستان 
آینده  های  شماره  در  گندم  مساله 
خواهیم پرداخت. طی چند ماه اخیر 
و تالطم در بازار ارز، هزینه ها نسبت 
به سال گذشته افزایش چشم گیری 

داشته اما قیمت انار به نسبت سال 
گذشته تغییر نکرده وخود این مساله 
است.  آورده  بوجود  را  مشکالتی 
بی  خشکسالی  مساله  این  کنار  در 
سابقه طی سال گذشته نیز مزید بر 
بر خشک شدن  تا عالوه  علت شد 
کاهش  انار،  باغات  از  300هکتار 

محصول نیز بوجود آید.

7

بی مهری
 به یارمهربان
به رغم تالش های صورت گرفته

یادداشت

کمترین خدمت جامعه به جانبازان، احترام به آنهاست
5

جنگل های ارسنجان
و آلودگی سفید

یک گردش معمولی بهانه این گزارش است. یک بهانه معمولی 
هنوز  باشد.  شده  حل  ای  مساله  ماها  از  خیلی  برای  شاید  که 
کسانی هستند که به آلودگی سفید اهمیتی نمی دهند. وقتی به 
جنگل بناب یا تنگشکن می روید، وسعت زیاد دشت، اجازه نمود 
به این آلودگی را نمی هد. اما  وقتی هر ساله برنامه جمع اوری 
زباله بمناسب روز منابع طبیعی برگزار می شود و کیسه کیسه 
زباله جمع آوری می گردد بیشتر از هر زمانی متوجه می شویم 

که تا چه میزان بی توجه و بی دقت زباله را در طبیعت رها...
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هفتــه نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی

سفیر مردم بازار پرتالطم انار ارسنجان را بررسی میکند

انــار نـی ریـز  
نماینــده دارد، 

انار ارسنجان...؟
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5
یوتیوب

خنداننده شو
مشکالت از من می ترسنداحسان خادمی

گفتگو سفیر مردم با قهرمان بوکس

 نماینده فارس در شورای عالی استان ها:
ورت است تغییر الگوی کشت یك ضر

بسیج نقش   خدمت رسانی به مردم و 
کمک به دولت  را ایفا کرده  است

2 2
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3 نونهال سعادتشهری به تیم هندبال استان فارس

سابقه  با  مربی  هوشیار،  شهرام  مربیگری  با 
سعادت  نونهاالن  از  تن   ۳ پاسارگاد؛  شهرستان 
استان  هندبال  نخبگان  تیم  عضویت  به  شهری 
رضا  نژاد،  یزدانیان  حسین  امیر  درآمدند.  فارس 
علیپور و امیر محمد زارع بعد از شش دوره اردوی 
در  کشوری  مسابقات  راهی  انتخابی  و  آمادگی 

استان اصفهان،شدند.

انفجار تانکر حمل میعانات گازی در ارسنجان

انفجار تانکر حمل میعانات گازی در ارسنجان باعث 
مصدومیت یک نفر شد. رئیس اورژانس فارس در 
این رابطه گفت: فرد جوشکار در این انفجار مصدوم 
شد و بالفاصله پس از اقدامات درمانی اولیه، وی را 
به بیمارستان ولیعصر )عج(ارسنجان منتقل کردند.

موج انفجار حادثه باعث شکسته شدن شیشه های 
ساختمان های اطراف تانکر شده بود.

رونمایی  پاسارگاد  بخش  گمنام  شهدای  یادمان 
میراث  اداره کل  توسط  یادمان  این  طراحی  شد. 
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
فجر  سپاه  سازندگی  بسیج  و  شده  انجام  فارس 

استان فارس نیز مجری ساخت آن بوده است.
مساحت زیربنایی این یادمان ۱۰۰ متر است و ۴ 
هزار متر نیز محوطه سازی جهت بهره مندی بهتر 

زائران شهدا آماده شده است.

 رونمایی از یادمان شهدای گمنام بخش »پاسارگاد«

فارس  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
گفت: خانواده مامور پلیسی که در پی حادثه تصادف 
حین ماموریت دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای 
بدن او را اهدا کردند.وی ادامه داد: ستوان دوم نصیر 
در  شهر  سعادت  راه  پلیس  دالور  مأمور  ضرغامی، 
به تصادفی در  به ماموریت و رسیدگی  اعزام  حین 
گردنه شهیدآباد بر اثر برخورد با یک دستگاه خودرو 

عبوری مصدوم و دچار مرگ مغزی شد.

اهدای اعضای پلیس به چند نفر زندگی بخشید
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نماینده  قاسمی  علی 
در  فارس  استان 
استان  عالی  شورای 
الگوی  تغییر  ها 
یک  را  کشت 
و  دانست  ضرورت 
کفت:  تعیین الگوی 
کشت در نقاط مختلف 
اساس  بر  می تواند  کشور 

اهداف مختلفی صورت گیرد. 
وی ادامه داد: اصواًل کشاورزان به دنبال سود 
بیشتر و حکومت ها و سیاستگذاران مصمم به 
و  غذایی  امنیت  تامین  اجتماعی،  سود  تامین 
خودکفایی هستند. پس احتمال تعارض منافع 
وجود دارد و برای تعیین الگوی کشت مناسب 
و  داد  قرار  نظر  مورد  را  هدف  دو  هر  باید 

الگویی مناسب و کارا تعریف کرد.
قاسمی افزود: متأسفانه از سالیان دور سیاست ها 
در تعیین الگوی کشت فقط و فقط در جهت 
تحقق هدف دولت ها بوده است، هر چند که 
معتقدم وزارت جهاد کشاورزی از رسالت خود 
دور شده است. میزان برداشت های بی رویه از 
و  فقیر  خاک،  فرسایش  زیرزمینی،  آب های 
فقیرتر شدن کشاورزان خود نشان دهنده این 
ضعف بزرگ وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

است  سال  سال های  اینکه  بیان  با  قاسمی 
داشت  کاشت،  شامل  کشاورزی  عملیات  که 
و برداشت به صورت سنتی انجام می گیرد و 
پیشرفتی در علم کشاورزی بوجود نیامده است 
بیان کرد: اگر پیشرفتی بوده به صورت الک 
الگوی  تغییر  اصلی  هدف  است.  بوده  پشتی 
کشت در کشور ما باید بر این اساس باشد که 
بوجود  آب  تولید  و  برداشت  میان  موازنه  هم 
بیاید و هم امنیت غذایی تأمین گردد. یعنی به 

عبارتی بهره وری آب افزایش پیدا کند.
استان  استان فارس در شورای عالی  نماینده 
و  گلخانه ای  کشت های  به  آوردن  روی  ها، 
کاشت محصوالت باغی کم آب بر مثل پسته، 
بر  آب  پر  محصوالت  جای  به  انجیر  و  انار 
تغییر  برنامه  مهمترین  را  ذرت  و  برنج  مانند 
الگوی کاشت در استان فارس دانست و بیان 
از  کمتر  استفاده  بر  عالوه  اقدام  این  با  کرد: 
آب، ارزش بیشتری از یک واحد آب به دست 
می دهد  نشان  آمارها  متأسفانه  اما  می آید. 
تالش معناداری در این راستا در استان فارس 
صورت نگرفته است. حتی مشاهده می شود در 
آبیاری درصد بسیار باالیی از زراعت در استان 
با  می شود  استفاده  غرقابی  سیستم  از  هنوز 
اینکه آبیاری تحت فشار تا 5۰درصد می تواند 

مصرف آب را در واحد سطح کاهش دهد.

وی افزود: ذکر این مثال خالی از لطف نیست 
که تولید یک کیلوگرم گوجه فرنگی در اراضی 
 ۴۰۰ به  احتیاج  غرقابی  سیستم  با  کشاورزی 
لیتر آب دارد در حالی که در گلخانه با سیستم 
بسته آبیاری این میزان را می توان به ۳۰ لیتر 

برای یک کیلوگرم گوجه فرنگی تقلیل داد.
احداث گلخانه ها و سیستم  قاسمی روند کند 
باال  اولیه  هزینه  علت  به  فشار  تحت  آبیاری 
به  را  اداری  سنگین  بروکراسی  طرفی  از  و 
پیکره  بر  ناپذیر  جبران  خسارات  آورنده  بار 
کشاورزان  درآمد  و  غذایی  امنیت  کشاورزی، 
دانست و توضیح داد: متأسفانه این موضوعات 
باعث نیمه تعطیل شدن کشاورزی در استان 
فارس شده است و این باعث مواجه شدن با 
سیل مهاجرت از روستاها به شهر شده است.

 ۳۰ از  بیشتر  تنهایی  به  شیراز  که  طوری  به 
را در خود جای  استان فارس  درصد جمعیت 
داده است که این موضوع به نوبه خود باعث 

ایجاد معضالتی خواهد شد.
استان  استان فارس در شورای عالی  نماینده 
ها اضافه کرد: تنها ۱۰ درصد صرفه جویی در 
مصرف آب کشاورزی باعث صرفه جویی یک 
میلیارد متر مکعبی در سال در استان خواهد 

شد.

 نماینده فارس در شورای عالی استان ها:

ورت است تغییر الگوی کشت یك ضر
فرمانده سپاه شهرستان ارسنجان:

بسیج نقش، خدمت رسانی به 
مردم و کمک به دولت 

را ایفا کرده  است
شهرستان  سپاه  قادری،فرمانده  مهدی  سرهنگ 
تشکیل  خبرنگار سفیرمردم،  با  گفتگو  در  ارسنجان 
انقالب  از  پس  بزرگ  اتفاقات  از  یکی  را  بسیج 
اسالمی عنوان کرد و گفت: گذشته نشان می دهد 
و  آن  نقش  بسیج می گذرد  از عمر  که  روز  هر  که 

اثرگذاری آن بیش از پیش می شود.
وی افزود: بسیج جمعیت فعال جامعه است و کسانی 
که خود را متعهد به انقالب می دانند تالششان این 
است که در عرصه های مختلف حضور موثر داشته 
باشند و این ثمرات نتیجه تیزبینی امام راحل)ره( و 

نگاه حکیمانه رهبر معظم انقالب است.
اینکه  بیان  با  ارسنجان  شهرستان  سپاه  فرمانده 
بسیج  دارد  قرار  شرایط سخت  در  کشور  که  امروز 
در عرصه های اقتصادی و سازندگی به کمک دولت 
و مردم آمده است تصریح کرد: بسیج هرجایی که 
نقصی وجود دارد و نیاز به حمایت است ورود کرده 
و به صورت سازمان یافته مردم را وارد عرصه خدمت 

می کند.
بسیج  هفته  ایام  اینکه  بیان  با  قادری  سرهنگ 
بسیج و  نقش  بر  و مروری  بازنگری  برای  فرصتی 
نحوه سازماندهی مردم در حوزه های مختلف است 
مهم ترین  کشور  شرایط  به  توجه  با  امروز  افزود: 
عرصه ای که بسیج می تواند نقش داشته باشد ضمن 
و...،  امنیتی  دفاعی،  مختلف  عرصه های  در  حضور 
می کند  تالش  دشمن  است.  خدمت رسانی  نقش 
غالب کند که  در فضای کشور  را  ناامیدی  و  یاس 
خدمت  نقش  میدان  این  در  بسیج  و  نبوده  موفق 
رسانی به مردم و کمک به دولت را ایفا کرده  است.

وی با اشاره به گرامیداشت هفته بسیج در شهرستان 
در  بسیج  هفته  برنامه های  کرد:  بیان  ارسنجان 
وحدت   هفته  آغاز  با  همراه  آبان   29 از  ارسنجان 
شروع شده است و در پنجم آذر با گردهمایی بزرگ 

بسیجیان شهرستان ارسنجان به پایان می رسد.
در  برنامه   25۰ اینکه  به  تاکید  با  قادری  سرهنگ 
جای  کرد:  تصریح  است  شده  تعریف  بسیج  هفته 
افتخار است که این شهرستان مهد انقالب بوده و 
در ادامه مسیر انقالب نیز نقش آفرینی موثری دارد.

با  بیمارستانی   اقدامات پیش  دوره تخصصی 

هدف ارتقاء سطح علمی و آموزشی امدادگران 
تاریخ  از  احمر  هالل  داوطلب  نجاتگران  و 
به مدت سه  آبان ۱۳9۷  لغایت 2۸  آبان   2۶
پزشکی  علوم  مجرب  مربیان  حضور  با  روز 
ارسنجان  شهرستان  احمر  هالل  جمعیت  در 
از  نفر   ۳۳ تعداد  دوره  این  در  گردید.  برگزار 
خرم  اقلید،  آباده،  های  شهرستان  امدادگران 
داشتند  حضور  ارسنجان  و  سعادتشهر  بید، 
سرفصلهای  طبق  را  الزم  آموزش های  و 
سازمان امداد و نجات فرا گرفتند. در این دوره 

فراگیران با اصول و اهداف کمک های اولیه، 
تروماها  شناخت  تزریقات،  قواعد  و  اصول 
فیزیولوژی و آناتومی بدن و فوریت های طب 
خونریزی  مغزی،  سکته  قلبی،  سکته  داخلی، 
آشنا  بیمارستانی  تریاژ های  و  و  داخلی  های 

شدند و آموزش های الزم را دیدند.
در  دوره  این  آموزشی  مباحث  مدرس 
دکتر  احمدی،  یار  سعید  دکتر  شهرستان، 
محمد  رضایی،  محمدرضا  خادمی،  علیرضا 

رضا نعمت اللهی و حسن نعمتی بودند.

دوره تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی ویژه نجاتگران و امدادگران شمال فارس 
به میزبانی ارسنجان برگزار شد
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علی عسکر امیدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
اظهار  سفیرمردم  خبرنگار  با  گفتگو  در  ارسنجان 
هکتار   5۰۰ و  هزار  دو  با  شهرستان  این  داشت: 
فارس  استان  در  انار  تولید  قطب  دومین  انارستان 
است و پیش بینی می شود ۳۰ هزار تن انار از باغات 

شهرستان ارسنجان برداشت شود.
وی افزود: طی سال اخیر بعلت خشکسالی و کاهش 
آب قنات ها دوره ی آبیاری با فاصله زیادی انجام 
می شود که باعث شد باغهای قدیمی بین ۱۰ تا ۱5 

درصد کاهش محصول داشته باشند.
همه چیز گران شده است

با  ارسنجان  شهرستان  باغداران  از  یکی  ابراهیمی 
ابراز تاسف از بازار نامناسب انار گفت: اوایل برداشت 
که عرضه کمتر بود انار نرخ مناسبی داشت  اما در 
فروش  به  تومان   ۴۰۰۰ تا   2۰۰۰ بین  حاضر  حال 
می رود که در مقایسه با گوجه فرنگی  که استهالک 

باالیی ندارد ارزان است.
را نسبت  اگر هزینه ها  این  بر  داد: عالوه  ادامه  او 
به سال گذشته مقایسه کنیم، نرخ  جعبه از ۷۰۰ به 

۱۸۰۰ تومان، هزینه جابه جایی از زمین تا میدان از 
۱5۰ هزار تومان به 25۰ هزار تومان رسیده است 
ولی قیمت انار با سال گذشته تفاوتی ندارد. بنابراین 
کشاورز برای سود بیشتر سعی میکند انار با کیفیت 

خود را در توری بفروش برساند.
بازار نرخ را تعیین میکند

معتقد  ارسنجان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
است بازار نرخ را تعیین میکند و بیان داشت: نرخ انار 
به میزان تولیدات، عرضه و تقاضا بستگی دارد که 
در سال جاری به علت عدم صادرات این محصول 
نسبت به سال های گذشته این محصول رشد قیمتی 

نداشت است.
انار،  تبدیلی و فرآوری  ایجاد صنایع  ادامه داد:  وی 
موثر  انار  ارزش  افزایش  در  توانند  می  خانه  سرد 

باشند که متاسفانه شهرستان فاقد آن است.
دهد  می  نشان  مردم  سفیر  خبرنگار  های  پیگیری 
هفته  در  که  تنی   ۱۰۰۰ گذارسردخانه  سرمایه  که 
دولت در ارسنجان کلنگ زنی شد، نتوانسته ضمانت 
تسهیالت بانکی را مهیا کند و این طرح راکد مانده 

است.
کنسانتره  کارخانه  با  امسال  افزود:  ادامه  در  امیدی 
نی ریز صحبتی شد تا انار صنعتی ارسنجان خریدار 
شود اما بعلت افزایش عرضه از کیلویی ۱2۰۰ تومن 

به5۰۰ تا ۷۰۰ تومان کاهش پیدا کرد.
مشکل فقط صادرات نیست

بسته بندی  را  صاردات  الزمه  امیدی  عسکر  علی 
کیفیت  خالف  بر  داشت:  اظهار  و  دانست  مناسب 
خوبی که انار ارسنجان دارد بسته بندی خوبی وجود 
نمی  جذب  خرید  برای  را  صادرکننده  نظر  و  ندارد 

کند.
وی ادامه داد: مشاغل خانگی میتوانند در بسته بندی 
برندی وجود  اینست که  آن  اما الزمه  کنند  کمک 
آن  کنار  در  بتوانند  خانگی  مشاغل  تا  باشد  داشته 

رونق بگیرند.
افتاده  قلم  از  نرخ  تعیین  اصلی  عوامل  از  یکی  اما 
اشاره  آن  به  ارسنجانی  باغدار  ابراهیمی  که  است 
بازی  را  اصلی  نقش  دالل  کرد:  تصریح  او  کرد. 
ذخیره  در سردخانه  و  می خرد  باغدار  از  او  می کند. 

باز شدآن را  از چند ماه که مرز ها  بعد  می کند و 
صادر میکند، در آن هنگام باغدار هیچ اناری ندارد.

نی ریزی ها چه راهکاری تدبیر کردند
تصمیم  اساس  بر  ریزان  نی  نامه  هفته  گزارش  به 
مسئولیت  شرکت   ۱۳ شیراز  در  بازرگانی  اتاق 

صادرات انار نی ریز را بر عهده می گیرند. 
در همین رابطه با پیگیری مسعودی نماینده مردم 
و  فرماندار  امیری  مجلس،  در  استهبان  و  ریز  نی 
ریز  نی  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  سیروسی 
جلسه ای در اتاق بازرگانی استان فارس برگزار شد.

آنها توانستند صادرکنندگان را توجیه کنند تا در زمینه 
خرید و صادرات انار نی ریز سرمایه گذاری کنند. در 
هماهنگی  با  صادرکنندگان  از  نفر  چند  رابطه  این 
انجمن صنفی انارکاران و باغداران جهت خرید انار 
اینکه قیمت  از  و صادرات آن اقدام می کنند و بعد 
انار به آنها ارائه شد مقدار و سایز انارهای درخواستی 

برای صادرات در اختیار آنها قرار می گیرد.

سفیر مردم بازار پرتالطم انار ارسنجان را بررسی میکند

انار نی ریز نماینده دارد، انار ارسنجان...؟!؟
حسن احمدی | انار و گندم شاخص ترین محصول کشاورزی در شهرستان ارسنجان است که برای کشاورزان و اقتصاد شهرستان ارزش خاصی دارد به مساله گندم در شماره 
های آینده خواهیم پرداخت. طی چند ماه اخیر و تالطم در بازار ارز، هزینه ها نسبت به سال گذشته افزایش چشم گیری داشته اما قیمت انار به نسبت سال گذشته تغییر نکرده 
و خود این مساله مشکالتی را بوجود آورده است. در کنار این مساله خشکسالی بی سابقه طی سال گذشته نیز مزید بر علت شد تا عالوه بر خشک شدن 300هکتار از باغات 

انار، کاهش محصول نیز بوجود آید.
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کتاب و کتابخوانی از جمله مهمترین دغدغه های رهبر معظم انقالب در حوزه فرهنگ است. ایشان تاکید بسیار زیادی بر انس با کتاب در میان همه اقشار بخصوص جوانان داشته و دارند. تجربه نشان داده است که در 
خانواده های موفق، میزان مطالعه و گرایش به کتابخوانی نسبت به خانواده هایی که تمایلی به کتاب و مطالعه ندارند بسیار بیشتر است.اما وضعیت کتابخوانی در شهرستان های ارسنجان و پاسارگاد جای تامل دارد. محمد 

جواد نعمت الهی که در شهرستان ارسنجان  کافه کتاب راه اندازی کرده خبر های خوبی در این زمینه ندارد. او میگوید: اینجا کسی کتاب نمیخواند.!؟؟ کتابهای من اکثرا چاپ اول و قدیمی واصل هستند.  خودم برای 
بدست آوردن و مطالعه چنین کتابهایی هر کاری میکردم.اما نمیدانم چرا کسی کتاب نمیخواند. با وجود اینکه رایگان هستند. نعمت الهی عالوه بر این از عدم حمایت نخبگان و مسئولین از طرح کافه کتاب نیز گالیه دارد. 

ادامه می دهد: بجز نشریه ی سفیرمردم؛ شخص خاص یا نهادی استقبال نکرد. البته تعدادی از دوستان تعریف وتمجیدکردند.
به همین علت به سراغ متولیان این امر در دو شهرستان ارسنجان و پاسارگاد رفتیم تا عملکرد انها را مورد بررسی قرار دهیم

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  دادوند 
متعدد  مسابقات  برگزاری  ارسنجان  شهرستان 
کتابخوانی در سطح شهرستان، برپایی نمایشگاههای 
کتاب با تخفیف ۴۰ تا 5۰ درصد، اهدا کتاب به کانون 
های فرهنگی مساجد شهر و روستا و اجرای مراسم 
این  معرفی  و  ارسنجانی  مولفان  کتب  از  رونمایی 
کتاب ها را از جمله فعالیت های آن اداره برای ترویج 

فرهنگ کتابخوانی در شهرستان معرفی نمود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ارسنجان افزود: 
فروش  شغلش  صرفا  که  کتابفروشی  شهرستان  در 
مختلف  های  زمینه  در  پسند  عام  و  مختلف  کتب 
التحریری در کنار سایر  لوازم  اما چند  نداریم.  باشد، 
اقالم خود کتابهایی که عمدتا درسی و گاهی رمان 

هستند را نیز ارائه می کنند.
کتابخوانی  فرهنگ  ترویج  برای  اقدام  بهترین  وی 
از خود مسولین دانست و گفت: وقتی  را شروع کار 
من مدیر اداره ارشاد اهل مطالعه و کتابخوانی باشم 
معلمان اهل مطالعه باشند دانشگاهیان کتاب بخوانند 
این  کنیم،  شروع  خودمان  خانواده  از  ما  تک تک  و 
مسئله در جامعه ترویج خواهد شد. و اگر قرار است در 
بین عموم مردم اقدامی صورت پذیرد بهترین زمان 
دوران کودکی و بهترین مکان کانون خانواده هاست.

ایشان اقدامات دیگر اداره ارشاد در سطح شهرستان را 

برگزاری جام کتابخوانی در نقاط مختلف شهرستان، 
های  دبستانی  پیش  و  ها  مهدکودک  به  کتاب  اهدا 
در  کتابخوانی  های  برنامه  رصد  و  روستا  و  شهر 
شهرستان دانست و گفت: طرح دیگری که در زمینه 
کتاب و کتابخوانی در حال پیگیریست، برنامه روستای 
دوستدار کتاب است که روستاهای حسین آباد لیاقت 
آموزشی  این طرح هستند.کارگاه  و خبریز کاندیدای 
برای دهیاران و عزیزانی که در این زمینه قرار است 
در  است.  شده  برگزار  استان  مرکز  در  کنند  فعالیت 
پایان طرح، روستاها در سطح استان امتیازبندی شده 
و به روستاهای برتر تا سقف ۱5 میلیون تومان کمک 

هزینه اهدا خواهد شد.
اداره  آن  دیگر  برنامه  دادوند 
کتابخوانی  و  کتاب  زمینه  در 
را اقدام برای معرفی شهرستان 

عنوان  به  ارسنجان 
پایتخت کتاب کشور 

بیان کرد.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  رشیدی 
و  کتاب  هفته  تبریک  ضمن   پاسارگاد  شهرستان 
افزود  و  بشریت  خواند  حافظه  را  کتاب  کتابخوانی، 
چند  تاریخ  معارف  و  دانش  مدون  ی  مجموعه 
از  کدام  یافت. هیچ  کتاب  در  توان  را می  هزارساله 
تفکر  و  اندیشه  در  را  الزم  ژرفای  ارتباطی،  ابزارها 
خواندن  که  آنگونه  انسان  خالقیت  و  قدرت  حوزه 
رو  این  از  کند.  نمی  ایجاد  آورد،  می  پدید  ونوشتن 
ترویج کتاب و کتابخوانی وظیفه و رسالت اصلی همه 
نهادها و ارگانها و دست اندرکاران فرهنگ و دانش و 

سایر بخش های جامعه است. 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
پاسارگاد  شهرستان  اسالمی 
حاضر  حال  در  هرچند  گفت: 
مجوز  با  شهر  کتابفروشی  تنها 
فعالیت  حال  در  التحریر  لوازم 
 ۸۰ تقریبا  و  است 
آن،  کتابهای  درصد 
درسی  کتب 
اما  هستند. 
و  تشویق  برای 
از  مردم  ترقیب 
گذشته  سال 

به  کتاب  از ۱5۰۰جلد  بیش  پاسارگاد،  در شهرستان 
مراکز و مکانهای عمومی از جمله کانونهای مساجد 
به  ویژه  بصورت  و  هنری  و  فرهنگی  انجمنهای  و 
آرایشگاههای مردانه و زنانه  اهدا کردیم و با برپایی 
حسین،  زاده  امام  در  کتاب  بزرگ  نمایشگاه  سه 
فاطمیه و آرامگاه کورش با 5۰ درصد تخفیف، سعی 
در دسترسی آسان مردم به کتاب نمودیم. همچنین 
قلم  اهل  و  ادبی  انجمنهای  بار  اولین  برای  امسال 
کانون  و  بهزیستی  اداره  همکاری  با  شهرستان 
عمومی  های  کتابخانه  نهاد  و  فکری  و  پرورشی 
بیش از ۱۸باشگاه کتابخوانی راه اندازی نمودیم. جام 
باشگاههای کتاب بصورت سراسری در ایران توسط 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با همکاری ادارات 
مختلف در سه بخش شهر، روستا و عشایر در حال 

برگزار است.
ای  هفته  دو  کنفرانس  برگزاری  به  پایان  در  ایشان 
کتاب در شهرستان، توسط انجمن ادبی و با همکاری 
آموزش و پرورش اشاره نمود و تاکید کرد این برنامه 
در  پاسارگاد  در شهرستان  در کشور،  بار  اولین  برای 
حال انجام است. و از همه کسانی که در شهرستان به 
انجام فعالیت های فرهنگی، خصوصا ترویج فرهنگ 

کتابخوانی کمک مینمایند تشکر و قدردانی نمود.

بی مهری  به یارمهربان
به رغم تالش های صورت گرفته
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
رای شماره  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
۱۳9۷۶۰۳۱۱۰۱5۰۰۰29۷ - ۳۱ /۱۳9۷/۰۴ هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای جواد حسن شاهی فرزند غالمحسن به شماره شناسنامه ۴۶۱۷ صادره 
از ارسنجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 25۸/9۰ مترمربع پالک 
۶۴۰۴ فرعی از ۱۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۱۷۱ فرعی از۱۰ 
اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک 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 
۱5 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 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۷/۰9/۰5
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۷/۰9/2۱

۴۴9۳ / م الف                                                   محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۳9۷/۰۷/  2۶  -  ۱۳9۷۶۰۳۱۱۰۱5۰۰۰595
فاقد سند رسمی مستقر در  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
فاطمه رحیمی فرزند رضا به شماره شناسنامه 55 صادره از ارسنجان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۱۸۳/۴۰ مترمربع پالک ۶۴۰۶ فرعی از ۱۰ اصلی مفروز 
فارس   5 بخش  یک  قطعه  اصلی  از۱۰  فرعی   ۱2۱۴ پالک  از  شده  مجزی  و 
واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب رای شماره 9۷۰99۸۷۱929۰۰29۰-

9۴/۰۴/۳۰ دادگاه ارسنجان و مزایده مورخ ۱۰/۰2/ 9۷ 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 ۱5 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  انتشار  از تاریخ  می توانند 
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 صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۷/۰9/۰5
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۷/۰9/2۱

۴5۰2 / م الف                                                        محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

جنگل های ارسنجان
و آلودگی سفید

این  بهانه  معمولی  حسن احمدی| یک گردش 
برای  شاید  که  معمولی  بهانه  یک  است.  گزارش 
خیلی از ماها مساله ای حل شده باشد. هنوز کسانی 
دهند.  نمی  اهمیتی  سفید  آلودگی  به  که  هستند 
وقتی به جنگل بناب یا تنگشکن می روید، وسعت 
زیاد دشت، اجازه نمود به این آلودگی را نمی هد. اما  
وقتی هر ساله برنامه جمع اوری زباله بمناسب روز 
زباله  برگزار می شود و کیسه کیسه  منابع طبیعی 
جمع آوری می گردد بیشتر از هر زمانی متوجه می 
شویم که تا چه میزان بی توجه و بی دقت زباله را 
در طبیعت رها کرده و چه خسارت جبران ناپذیری 

به خود و محیط پیرامونمان وارد میکنیم.
نگرانی از آلودگی پالستیکی که به »آلودگی سفید« 
پرکاربردترین  عنوان  به  را  راهش  است،  معروف 
لغت  و  کرده  باز  هم  کالینز  لغت نامه  به  کلمه 
»یک بارمصرف« یا »Single-use« تبدیل به 

کلمه سال 2۰۱۸ این لغت نامه شد. 
شکل  در  یک بارمصرف  پالستیک  متاسفانه 
یک بارمصرف  ظرف های  خرید،  پالستیک 
آن ها  از  نوشیدن  برای  که  لیوان هایی  به خصوص 
استفاده می شود، در زندگی امروز، نقش مهمی بازی 

بااین حال، همین پالستیک یک بارمصرف  می کند. 
زندگی  برای  بزرگ  مشکالت  از  یکی  به  تبدیل 
بشر شده است؛ چون بخش عمده ای از زباله ها را 
زباله هایی  نوع  آن  از  متاسفانه  و  می دهد  تشکیل 
در  بازیافتش  برای  الزم  زیرساخت  که  است 
از  عمده ای  بخش  بنابراین  ندارد  وجود  شهرستان 
این پالستیک ها در طبیعت رها و تبدیل به نابودگر 

زیست بوم  و حیوانات می شود. 
پهناور  این کشور  در جای جای  آلودگی  این  البته 
وجود دارد  بطوریکه طی این سال  ها تبدیل به یکی 
کشور  در  است.  شده  زیست محیطی  معضالت  از 
تولید  پالستیک  تن  هزار   ۱۸5 حدود  ساالنه  ما 

مصرف  پر  کشور   ۱۰ جزو  نظر  این  از  و  می شود 
ظروف یک بار مصرف در دنیا هستیم. این در حالی 
اروپا به تازگی  پارلمان  است که به گزارش مهر،  
قبیل  از  بار مصرف  از پالستیک های یک  استفاده 
مصرف«،  یک بار  »بشقاب های  »اسفنج«،  »نی«، 
»بطری«، »کارد و چنگال« و غیره را ممنوع اعالم 
کرده است. به گفته یکی از اعضای پارلمان اروپا، 
»اگر هیچ کاری انجام نشود، تا سال 2۰5۰ بیشتر 
خواهد  وجود  اقیانوس ها  در  پالستیک  ماهی،  از 

داشت«. 
بار  یک  ظروف  از  استفاده  که  سالها  این  طی 
این  بدون  است،  داشته  ای  فزاینده  رشد  مصرف، 

که متوجه باشیم، خودمان غیر مستقیم به خودمان 
آسیب رسانده ایم. حال به نظر می رسد این مشکل 
بزرگ راه حل سختی هم دارد و باید هر چه زودتر 
فکری برای آن کرد. یافتن یک جایگزین مناسب 
و  خرید  پالستیک  و  مصرف  یکبار  ظروف  برای 
مسائلی  پالستیک  بازیافت  برای  تاسیساتی  ایجاد 
است که باید به آن اندیشید و اقدامات جدی برای 
آن انجام داد، اما راه حل ساده قابل اجرا و فوری 
اینست که در قدم اول هیچ زباله پالستیکی را در 

طبیعت رها نکنیم.

وجود  با  پاسارگاد  شهرستان  میرزاپور|  وحید 
وجود  و  کشاورزی  و  تاریخی  بالقوه  های  پتانسیل 
مسیرهای ارتباطی، راه ترانزیت و ریلی باید در طول 
دهه های گذشته بیشترین توسعه را داشته باشد. اما 
حلقه گمشده و مانع تحقق این مسئله، نبود راهبرد 
و نقشه ی راه برای استفاده از این شرایط مطلوب و 

کم نظیر بوده است.
در سال های اخیر که خشکسالی دامنگیر شهرستان 
از  درآمدی  اندک  که  مردمی  همان  است،  شده 
دست  از  را  درآمد  این  هم  داشته  اند  کشاورزی 
داده  اند تا جایی که بیکاری در شهرستان پاسارگاد 
داده  اختصاص  خود  به  استان  در  را  رقم  باالترین 

است.
های  جدال  و  مردم  به مشکالت  توجهی  بی  قطعا 
پاسارگاد  شهرستان  مسئوالن  از  برخی  سیاسی 
ها  ماندگی  بروز عقب  باعث  امروز  به  تا  گذشته  از 
مقابل  در  کوتاهی  هرگونه  آینده  در  و  است  شده 
فرصتهایی که برای شهرستان پیش می آید سبب 

تبعاتی خواهد شد که شاید جبران ناپذیر باشد.
شهرستان  این  پاسارگاد  مردم  اکثریت  اعتقاد  به 
همواره مورد کم لطفی قرار گرفته و در سالهای اخیر 
و  آبادانی  در جهت  اساسی  و  تغییر محسوس  هیچ 
به  و  است  نپذیرفته  صورت  شهرستان  این  توسعه 
که  ساله  چند  انداز  چشم  سندهای  طراحی  جای 

ضرورتی اجتناب ناپذیر است، به ظاهرسازی پرداخته 
گزارش  و  پاسخگویی  بدون  مسئول  هر  و  شده 
عملکرد خود به مردم، شهرستان را ترک کرده است. 
این مسئله در کنار عدم ثبات مدیریت از دیگر دالیل 

عقب ماندگی این دیاراست. 
شدید  نارضایتی  شهرستان،  توسعه  کند  روند 
شهروندان پاسارگادی را در پی دارد و شایسته است، 
به  مردم  رضایت  جلب  جهت  مربوطه،  مسئوالن 
عنوان ولی نعمتان، از عملکرد منفعالنه خود دست 
پیرامون  مشکالت  جهادی  ای  روحیه  با  و  کشیده 
شهرستان را یک به یک شناسایی، تحلیل و برطرف 

نمایند .

با  توانند  می  مسئوالن شهرستان  و  سازان  تصمیم 
برنامه ریزی اصولی در برنامه های کوتاه، میان و بلند 
استعدادهای خدادادی وهدایت  از   استفاده  و  مدت 
در  سرمایه گذاری  به  آنها  تشویق  و  سرمایه داران 
راستای نیازهای آتی شهرستان، شناخت استعدادهای 
بالقوه شهر در زمینه گردشگری و صنعت و هدایت 
آن در جهت توسعه پایدار شهری و روستایی، استفاده 
ایده های دلسوزان شهرستان، گام های موثری  از 
در حل مشکالت بردارند و شهرستان پاسارگاد را از 
اقتصاد یک سویه وابسته به کشاورزی نجات دهند تا 
شاهد ایجاد درآمد پایدار در سطح شهرستان باشیم.

شهرستان پاسارگاد  از عدم توسعه یافتگی رنج می برد
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
رای شماره  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
۱۳9۷۶۰۳۱۱۰۱5۰۰۰59۴ - ۱۳9۷/۰۷/2۶ هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای احسان مختاری پویا فرزند محمد به شماره شناسنامه ۴۱22 صادره از 
ارسنجان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۷۱/25 مترمربع پالک ۶۴۰۰ 
فرعی از ۱۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱2۰5 فرعی از۱۰ اصلی 
قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری مع 
الواسطه از وراث رمضان ابراهیمی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود  اعتراض، 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۷/۰۸/۱9
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۷/۰9/۰5

۴۴۷۸ / م الف                                                 محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
رای شماره  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۳9۷/۰۷/2۶  -  ۱۳9۷۶۰۳۱۱۰۱5۰۰۰59۳
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فخری رحیمی فرزند احمد به شماره شناسنامه ۴9۸9 صادره 
پالک  مترمربع   29۳/۰5 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  در  ارسنجان  از 
۶۳9۶ فرعی از ۱۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۰۶۱ فرعی از۱۰ 
اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری 
مع الواسطه از محمدعلی رحیمی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود  اعتراض، 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۷/۰۸/۱9
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۷/۰9/۰5

۴۴۷۱ / م الف                                                  محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
قانون  اول/دوم موضوع  /۱۳9۷/۰۷ هیات   2۶ - ۱۳9۷۶۰۳۱۱۰۱5۰۰۰59۶
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
حمیده اسکندری فرزند هاشم به شماره شناسنامه ۱۶۱۰ صادره از ارسنجان 
در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۷5/۰5 مترمربع پالک ۶۴۰۱ فرعی از 
۱۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۶9۸ فرعی از۱۰ اصلی قطعه یک 
بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب سند رسمی شماره 
انتقالی  ارسنجان   2۸ شماره  رسمی  اسناد  خانه  ۱۳92/۰5/۱۷دفتر   -۴۶۶29
از وراث حسن حسن شاهی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۷/۰۸/۱9
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۷/۰9/۰5

۴۴۸۰ / م الف                                                     محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

اهل   ۱۳۷5 متولد  هوشیار  صابر  فتحی|  پیمان 
پاسارگاد است. از ۱۰ سالگی ورزش را آغاز کرده، 
عضو تیم بوکس استان فارس و چند دوره قهرمان 
کیک بوکسینگ ایران ، قهرمان موی تای کشور 
و قهرمان ساندا در فارس بوده است. صابر الگوی 
ورزشی خودش را احسان روزبهانی معرفی میکند 
و رمز موفقیت خود را دعای خیر مادرش می داند.

معرفی هنر رزمی کیک بوکسینگ از زبان 
صابر

این هنر رزمی شامل تمام ضربات دست و پا می 
شود و بسیار مهیج است. ترکیب ضربات دست و پا 
باعث به وجود آمدن یه مبارزه بسیار زیبا می شود، 
که از هیجان زیادی برخوردار است. پیشنهاد میکنم 

حتما آن را تجربه کنید.
زندگی و رینگ بوکس 

به نظر من مسیر زندگی مثل همین ورزش است 
و زمانی که احساس میکنم مشکالت من را گوشه 
رینگ گیر آوردند، به مشکالت حمله میکنم، از من 

میترسند و من پیروز می شوم.
بهترین خاطره از بوکس

در یکی از دوره ها، میزبانی مسابقات کشوری 
با کرمانشاه بود و از تیم فارس من تنها بودم. 

کرمانشاه  عازم  مسابقات  برای  وقتی 

راننده  حتی  هستند.  کرد  همه  شدم  متوجه  شدم، 
خیلی  میکرد.  زبان کردی صحبت  به  تاکسی هم 
بود.  باال  خیلی  هم  مسابقات  سطح  بودم.  نگران 
فقط خدا خدا میکردم آسیب نبینم. زمانی که برای 
مبارزه اول، وارد رینگ شدم، متوجه شدند من تنها 
ها  مربی  از  تا  چند  ندارم.  )راهنما(  کوچ  و  هستم 
پایان  تا  و  آمدند  رینگ  کنار  به  بازیکنان خوب  و 
برگزاری  مسئول  کردند.  راهنمایی  را  من  مسابقه 
جایزه  اهدای  و  مسابقات  اتمام  از  بعد  مسابقات 
پذیرایی  از من  کرمانشاه  در  نقدی، یک شب هم 
کرد. کردها عالوه بر اینکه بازیکنان قوی داشتند، 

بسیار مهمان نواز هم بودند.
سخن پایانی

در پایان از همه ی کسانی که در این مسیر به من 
کمک کردند تشکر میکنم.

در حال حاضر واقعا شرایط خیلی سختی شده است 
هزینه،  صرف  نیازمند  کردن  ورزش  ای  حرفه  و 
از مسئولین  باالست.  امکانات  و  زمان 
همراهی  و  مساعدت  دارم  تقاضا 
کنند، تا بتوانم در این رشته ورزشی 
باالنگه  برای  و  بمانم  قدم  ثابت 
با  شهرستانم  ورزش  پرچم  داشتن 

افتخار مبارزه کنم.

کمترین خدمت جامعه به جانبازان، 
احترام به آنها ست

پیمان فتحی| در گذر از پیاده روهای شهر، به زحمت می توانی از البه الی آدم ها و ویترین 
سیار مغازه ها که بیش از نیمی از پیاده روها را گرفته است، عبور کنی و این سختی برای یک فرد 

جانباز، معلول و یا سالمند، مضاعف می شود.
مشکالت و موانع موجود در شبکه دسترسی پیاده شهری و عدم تداوم حرکت راحت در مسیرهای 
پیاده، برای برخی افراد ایجاد اشکال میکند. افراد سالخورده، مادرانی که کودکان خود را درکالسکه 
حمل میکنند، جانبازان ضایعه نخاعی و معلوالنی که با وسایل کمکی یا صندلی چرخدار حرکت می 

کنند، از موانع مختلف و نامناسب بودن مسیرها، گذرگاه ها و کفپوش ها رنج می برند.
برای نمونه وقتی پای درد دل یکی از این عزیزان نشستیم اینگونه صحبت را آغاز نمود: »حدود 
نحوه ی خدمات رسانی  اسالمی سعادتشهر،  اعضای شورای  از  به یکی  مراجعه  با  پیش  ۶ سال 
تا  بنویسید  را  تقاضایتان  پاسخ دادند،  ایشان  را جویا شدم.  به شهروندان  این زمینه  شهرداری در 
به  )ره( متعلق  امام خمینی  بلوار  اینکه پل جلو کوچه 2۳  بر  تقاضایی مبنی  بنده  پیگیری کنم  و 
سال ۱۳5۱ میباشد و با توجه به اینکه در طول این سالها چند بار آسفالت بلوار روکش شده، در 
حال حاضر این پل خیلی پایین تر از سطح آسفالت بلوار است و دوستان جانباز ویلچری بنده که از 
شهرهای مختلف به منزل ما می آیند، با توجه به تنگی کوچه و پل ناهموار، تردد برایشان قدری 
مشکل است. برگ تقاضا را به ایشان تحویل دادم و قول مساعد دادند. من هم با خیال راحت به 
 ... امروز استادکار نیست. فردا سیمان نیست پس فردا  خانه برگشتیم. حدود یکسال پیگیر بودم. 
باالخره، بعد از یک سال برگ تقاضا مفقود اعالم شد وبعد از چندین بار مراجعه دیگر فرصت شورا 
به پایان رسید و افراد دیگری برسرکار آمدند. دوباره به شهرداری  و شورا مراجعه کردم. فرمودند 
چرا زودتر نگفتید !!! گفتم: دیر نشده. اینبار گفتند: تا هفته آینده کار تمام است. اما مثل اینکه هنوز 

آن هفته نیامده است.«
این در حالی است که مناسب سازی شهری یک پیشنهاد نیست. بلکه یک الزام است و در سیاست 
های کلی نظام، ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب نیز بر ضرورت رعایت نیاز و آسایش جانبازان 

و معلوالن در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی تاکید شده است.
از مشکالت متعدد  این همه ی ماجرا نیست. مشکالت رفت و آمد جانبازان تنها یک نمونه  اما 
این عزیزان است. واقعیت این است که گروهي در این جامعه براي دفاع از کشور و دین و انقالب 
جان خود را به خطر انداخته و در نتیجه داراي نقایص جسمي متعددي شده اند. و حاال با باال رفتن 
سنشان بیش از گذشته گرفتار مشکالت ناشی از ضایعه ی خود هستند. درد و بیماری و کمبود دارو 
از یک طرف و قوانین دست و پا گیر اداری و اجتماعی که اولویت در خور شأنی برای جانبازان و 
خانواده های آنان در نظر نگرفته است، از طرف دیگر سبب رنجش خاطرشان شده است. این مسأله 
مي طلبد که درباره جانبازان تحقیقات متعددي انجام شود و مسائل و مشکالت آنان براي برنامه 

ریزان مشخص گردد تا در مورد مشکالت آنان تصمیم گیري شود.
نا گفته نماند، این مساله مختص کشور ما نیست و درکشورهایی همچون تاجیکستان، ترکمنستان، 
هند، کره جنوبی و شمالی، لیبی، کویت، کوبا، کانادا، آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و کشورهای دیگر 
امتیازهای خاصی به ایثارگران و خانواده های آنان به تناسب نیازهایشان اختصاص داده می شود 
که البته هرچه این کشورها مترقی تر و توسعه یافته تر باشند میزان ارائه این خدمات نیز افزایش 

می یابد. 

گفتگو سفیر مردم با قهرمان بوکس 

مشکالت از من می ترسند
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
هیات   ۱۳9۷/۰5/۳۰  -  ۱۳9۷۶۰۳۱۱۰۱5۰۰۰۴۰2
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  شاهی  حسن  هما  خانم  متقاضی  بالمعارض 
ارسنجان  از  صادره   ۶۱ شناسنامه  شماره  به  علیرضا 
به مساحت ۴۳5/۷۱ مترمربع  یکبابخانه  در ششدانگ 
پالک ۶۴۰۳ فرعی از ۱۰ اصلی مفروز و مجزی شده 
بخش  یک  قطعه  اصلی  از۱۰  فرعی   ۱۱۷۱ پالک  از 
5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری 
گردیده  محرز  رسمی  مالک  شاهی  حسن  نورعلی  از 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 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: ۱۳9۷/۰۸/۱9
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۷/۰9/۰5

۴۴۸۴ / م الف                        محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
هیات   ۱۳9۷/۰۷/  2۸  -  ۱۳9۷۶۰۳۱۱۰۱5۰۰۰59۷
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه 
یارمحمودی  غالمحسین  آقای  متقاضی  بالمعارض 
از  صادره   ۷۴۷5 شناسنامه  شماره  به  احمد  فرزند 
مساحت  به  یکبابخانه  اعیان  ششدانگ  در  ارسنجان 
اصلی   ۱۰ از  فرعی   ۶۳9۷ پالک  مترمربع   ۳۶۶/2۰
مفروز و مجزی شده از پالک ۱225 فرعی از۱۰ اصلی 
ملک  ثبت  حوزه  در  واقع  فارس   5 بخش  یک  قطعه 
مکان  خانم  موجری  با  نامه  اجاره  بموجب  ارسنجان 
محرز  رسمی  مالک  ابراهیمی  فوفل  ورثه  ابراهیمی 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت 
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: ۱۳9۷/۰۸/۱9
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۷/۰9/۰5

۴۴۷۳ / م الف                        محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
هیات   ۱۳9۷/۰۷/2۶  -  ۱۳9۷۶۰۳۱۱۰۱5۰۰۰5۸9

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  ابراهیمی  عبداله  آقای  متقاضی  بالمعارض 
ارسنجان  از  صادره   ۳۱2 شناسنامه  شماره  به  عباس 
به مساحت 2۰5/۳5 مترمربع  یکبابخانه  در ششدانگ 
پالک ۶۴۰2 فرعی از ۱۰ اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک ۴۳9۳ فرعی از۱۰ اصلی قطعه یک بخش 5 
فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری از 
حسن کریم زاده مالک رسمی محرز گردیده است. لذا 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به 
۱5 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: ۱۳9۷/۰۸/۱9
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۷/۰9/۰5

۴۴۸2 / م الف                           محمدعلی 
زارعی

رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
هیات   ۱۳9۷/۰۷/  2۶  -  ۱۳9۷۶۰۳۱۱۰۱5۰۰۰592
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   22 شناسنامه  شماره  به  کاکاخان 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۴۸2/2۰ مترمربع 
پالک ۶۴۰5 فرعی از ۱۰ اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک ۶۴۰ فرعی از۱۰ 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 
۱5 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: ۱۳9۷/۰9/۰5
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۷/۰9/2۱

۴۴9۶ / م الف                        محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

آگهی تحدید اختصاصی پالک 10/6372 
اصلی متخذه از پالک 10/1199 واقع در 

قطعه یک بخش 5 فارس ارسنجان
چون آگهی و عملیات تحدیدی پالک ۱۰/۶۳۷2 اصلی 
متخذه از پالک ۱۰/۱۱99 واقع در قطعه یک بخش 5 
ارسنجان ملکی خانم عشرت نعمت  فارس شهرستان 
الهی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه ۸۸ صادره از 
ارسنجان نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
2۴۰/۴۰ متر مربع واقع در قطعه یک بخش 5 فارس 
شهرستان ارسنجان که به موجب رای شماره ۷۶ مورخ 
از  حمایت  و  ساماندهی  قانون  صادره   ۱۳9۷/۰۶/۱۷
تولید و عرضه مسکن در مالکیت نامبرده اسقرار یافته 
بعمل نیامده. لذا وقت تحدید حدود مورخ ۱۳9۷/۱۰/۰۳ 

در  صبح   ۸ ساعت  از  حدود  تحدید  عملیات  و  تعیین 
محل شروع و به عمل خواهد آمد.اینک به وسیله این 
آگهی از متقاضی مزبور و کلیه صاحبان امالک مجاور 
در  که  شود  می  دعوت  ثبت  قانون   ۱۴ ماده  طبق  بر 
واخواهی  رسانند.  هم  به  حضور  محل  در  مقرر  وقت 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده 
2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
تا سی روز پذیرفته خواهد شد و معترض بایستی ضمن 
با  ماه  یک  مدت  اداره،ظرف  این  از  کتبی  درخواست 
مراجعه به مرجع ذیصالح قضایی و تقدیم دادخواست 
اداره ثبت تسلیم نماید. بدیهی  گواهی الزم اخذ و به 
است در صورت عدم وصول اعتراض و در پایان مهلت 

مقرر عملیات ثبتی برابر مقررات ادامه خواهد یافت./.
تاریخ انتشار: ۱۳9۷/۰9/۰5

۴۴99 / م الف                        محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان 

اگهی فقدان سند مالکیت قطعه یک بخش 
پنج فارس

آقای بیژن میری با تسلیم دو برگ استشهادیه که در 
دفتر اسناد رسمی شماره 2۸ ارسنجان تنظیم گردیده 
است مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط 
به یکباب خانه تحت پالک ۳۶۶5 فرعی از ۱۰ اصلی 
صفحه  ثبت۴2۱۷  ذیل  که  فارس   5 بخش  در  واقع 
ابراهیمی  معصومه  خانم  نام  به  امالک  دفتر۳۶   ۳9۴
ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 9۸9۷۸۴الف۸۱صادر 
گردیده و با واسطه به موجب سند شماره 2۱۱۰۷ مورخ 
میری  بیژن  آقای  به  تهران   ۴۷9 دفتر   ۸۷/۰۳/۰5
انتقال و به موجب سند رهنی به شماره 2۱۳۰۳ مورخ 
پاسارگاد  بانک  نزد  تهران  دفترخانه۴۷9   ۸۷/۰۴/۱۸
گردیده  مفقود  کشی  اسباب  علت  به  است،  رهن  در 
است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است. 
مراتب طبق ماده ۱2۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  یا  و  کرده  ای  معامله 
خود می باشد تا ۱۰ روز پس از انتشار آگهی به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند 
ظرف  اگر  و  نماید  تسلیم  معامله  خالصه  یا  مالکیت 
اعتراض  یا در صورت  اعتراضی نرسیده و  مدت مقرر 
اصل سند ارایه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: ۱۳9۷/۰9/۰5

۴۴9۷ / م الف                        محمدعلی زارعی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

آگهی تحدید اختصاصی پالک 10/6371 
اصلی متخذه از پالک 10/1159 واقع در 

قطعه یک بخش 5 فارس ارسنجان
 ۱۰/۶۳۷۱ پالک  تحدیدی  عملیات  و  آگهی  چون 
در قطعه یک  واقع  از پالک ۱۰/۱۱59  اصلی متخذه 
بخش 5 فارس شهرستان ارسنجان ملکی خانم معظم 
صادره   ۱۱ شناسنامه  شماره  به  ابراهیم  فرزند  میرکی 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  ارسنجان  از 
مساحت 2۱۷/2۸ متر مربع واقع در قطعه یک بخش 
5 فارس شهرستان ارسنجان که به موجب رای شماره 
و  ساماندهی  قانون  صادره   ۱۳9۷/۰۶/۱۷ مورخ   ۷5
نامبرده  مالکیت  در  مسکن  عرضه  و  تولید  از  حمایت 
استقرار یافته بعمل نیامده. لذا وقت تحدید حدود مورخ 
۱۳9۷/۱۰/۰۳ تعیین و عملیات تحدید حدود از ساعت 
آمد.اینک  خواهد  عمل  به  و  شروع  محل  در  ۸ صبح 
امالک  صاحبان  کلیه  و  مزبور  متقاضی  از  بدینوسیله 
مجاور بر طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت می شود که 
در وقت مقرر در محل حضور به هم رسانند. واخواهی 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده 
2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
تا سی روز پذیرفته خواهد شد و معترض بایستی ضمن 
با  ماه  یک  مدت  اداره،ظرف  این  از  کتبی  درخواست 
مراجعه به مرجع ذیصالح قضایی و تقدیم دادخواست 
اداره ثبت تسلیم نماید. بدیهی  گواهی الزم اخذ و به 

است در صورت عدم وصول اعتراض و در پایان مهلت 
ادامه  مقررات  برابر  ثبتی  عملیات  مقررات  برابر  مقرر 

خواهد یافت./.
تاریخ انتشار: ۱۳9۷/۰9/۰5

۴5۰۰ / م الف                        محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان 

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

نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
هیات   ۱۳9۷/۰۷/25  -  ۱۳9۷۶۰۳۱۱۰۱5۰۰۰5۸2
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 محمود رضایی فرزند رضا به 
شماره شناسنامه ۴۱2۶ صادره از ارسنجان در ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 2۳۷/۳5 مترمربع پالک ۶۳99 
فرعی از ۱۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2۶5 
فرعی از۱۰ اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در 
حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب سند رسمی شماره 
شماره  رسمی  اسناد  ۱۳۷۳/۰۷/۰۶دفترخانه   -۴۸92۱
۸۴ مرودشت انتقالی از علی حسن شاهی مالک رسمی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 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: ۱۳9۷/۰۸/۱9       

 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۷/۰9/۰5                    
  ۴۴۷۶ / م الف                         محمدعلی 

زارعی 
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
هیات   ۱۳9۷/۰۷/  2۶  -  ۱۳9۷۶۰۳۱۱۰۱5۰۰۰5۸۸
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  ابراهیمی  هاشم  آقای  متقاضی  بالمعارض 
ارسنجان  از  صادره   ۴2۱9 شناسنامه  شماره  به  حسن 
مساحت  به  تجاری  ساختمان  یکباب  ششدانگ  در 
اصلی   ۱۰ از  فرعی   ۶۳95 پالک  مترمربع   2۷2/۶۰
مفروز و مجزی شده از پالک ۱۰۶9 فرعی از۱۰ اصلی 
ملک  ثبت  حوزه  در  واقع  فارس   5 بخش  یک  قطعه 
مالک رسمی  اسکندری  فاطمه  از  ارسنجان خریداری 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 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: ۱۳9۷/۰۸/۱9         

 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۷/۰9/۰5                
 ۴۴۶9 / م الف                               محمدعلی زارعی 
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان
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ربیع االول است و اسمان گم کرده سامان را
به پیش پای طفلی پهن کرده چرخ دامان را

برای عزت نوع بشر با  قول کرمنا 
خدا پییچیده در قنداقه ای تقدیرانسان را

شبی در گوشه غار حرا در جان او بنشست
محمد دید ناگه در وجود خویش جانان را
زمین از شر وسواسان دمی آسوده گردیده

کالفی سخت پیچیده است دست و پای شیطان را
خیال جلوه اش از آسمان خورشید میگیرد

تداعی میکند در چشم عالم نور باران را
کمال محض و مطلق حکم تجلیل بشر دارد

که در دستور دارد ارزش انسان حیران را
خدا میزد به گوش پادشاهان بانگ بیداری

که شد خاموش اتش یا ترک برداشت ایوان را
یهودی پای بوس امت فرزانه اش گردد 
اگر یک ثانیه باور کند موسای عمران را

جمالش را اگر یکشب ببیند خواب هر یوسف
دهد ترجیح بر کاخ عزیز مصر زندان را

مسیحیت اگر انجیل را میخواند و میفهمید
دو زانو روی براین قبله می بوسید قران را

کسی ایا به دنیا جز محمد میتوان باشد 
که با انگشت بشکافد میان ماه تابان را 

خدا وقتی که در غار حرا اقر ء بیان میکرد
مالیک رتبه میدادند مثل سیل انسان را

شبی که اتش اتشکده در خویش می مردو
به دست جبرییلش داد یزدان دست سلمان را

سالمی داد سلمان را خدا با پیک جبریلش
که سر بر عرش دارد تا قیامت خلق ایران را

کسی غیر ارخدا قدر محمد را نمیداند
محمد خوب میداند ولی احسان یزدان را
به شوق دیدن رویش بیابان راه میگردد

چراغ طور میبخشد خدا موسای عمران را
چنان قربی به زنهای عرب داده است پیغمبر
که میزاید زنی در خانه ی حق رکن ایمان را

به پا کرده است کاخ رحمتی از جنس آیینه
که میبخشد سیاه قاتل از خود هراسان را

به وصف عقل او این بس که خصم او ابو جهل 
است

کجا بتوان قربن بنمود با اندیشه نادان را
کالمش رتبه ای دارد که کان عقل مبهوت و

خرد لنگان به پای خوبش پیچیده است پاالن را
اگر نام محمد را سر یک کوچه بنویسی

چراغانی کند جبریل هر شب صد خیابان را
اگر یک آیه از قران خدا میخواند بر یوسف
رها میکرد یوسف مصر را یعقوب کنعان را

زمانی میشوی عاقل که خود دیوانه اش باشی
شفا وقتی می یابی که نخواهی هیچ درمان را

اگر هر ایده با برهان حق تثبیت میگردد 
محمدکرده قانونی ثبوت عقل و برهان را

محمد در تمام عمر یک مصرع نشد شاعر
که مبترسید شاعرها بسوزانند دیوان را

بهشت عدن گلدانی است در دستان زیبایش 
محمد هم نشان امتش داده است گلدان را

از کدام آینه تابیدی
که سالهاست

زمین بر مدار تو می چرخد
وزمان در جوار تو جوالن می دهد

از کدام حادثه 
و  نوشته  های  تقویم  همه  دلیل  هاست  قرن  که 

نانوشته ای.
تو آمدی ! 

زمین ایستاد تا زمان
ثانیه شماِر گامهایی باشد

که سمفونی صبح را تداعی می کرد
و همخوان با 

گنجشکهای عاشق
پرواز را از شاخه ای به شاخه ی دیگر 

می بُرد 
جهان در هیجانی بی دریغ
به معجزه ای چشم دوخت 

که با دستهای تورقم خورد...به قلبی که بذر عشق 
می کاشت!

و تنهاخدا می دانست 
که در یک دانه چه باغهایی نهفته است!

من به تو مومنم! 
به معجزه ی بلورین نگاهت 

که مرورکرد نور را 
در وسعتی عالمگیر

گلها هنوز عطر تو را 
جار می زنند

وبلبالن نغمه خوان ِخلوِت خورشیدی تواَند
هر چند که باغ را قیل وقال کالغاِن دروغ ُپر کند

از نسل آفتابی همسایه ی بهاران 
سرشار روشنایی بر قله های تابان 

جز عشق در  وجودت چیزی دگر نداری
با ریده در روانت گلواژه های ایمان 

با آبشاری از گل  جانی دوباره گیری 
رازی نهفته داری مانند رود و باران 

بیدا ری من از تو ست  ای عشق  بی نهایت 
با خواب می  ستیزی  با هر که هست نادان  

لبخند های شادی گل می کند همیشه 
از گفته های نیکت  درباغ سبز انسان 

 
با جهل درنبردی  با زنده گور کردن 

با دیو بت پرستی با ننگ های عریان 

ای آخرین بشارت  در روزگار ظلمت
 آغاز هر بهاری با آیه های  قرآن 

زهرا نعمتیعبدالنبی زارع

سید حسام حسینی

بی حس ترین آدم قرن و
پست های خفن 

مجازی
زهرا نعمت الهی| سالم و درود به شما معلِم 
عزیز تر از جانم که مثل شمعي مي سوزید تا ما 

را از جهل و ناداني بَِرهانید!
همیشه که موضوع انشاء را مشخص مي کردید، 
یک ساعته سر و ته اش را َهم مي آوردیم ولي 
االن که »موضوْع آزاد« داده اید، از صبح نشسته 
ام و به کتاِب شیمي ُزل زده ام. دارم پستوهاي 

ذهنم را مي گردم تا موضوع پیدا کنم!
مي  َشَرق  َشَرق  دارد  باران  که  االن  واقعیتش 
خورد روي سایه باِن پنجره و هي صدایش توي 

گوشم مي پیچد، یاِد یک چیزي افتادم!
اینکه تا حاال بوي خانه ي کاهگلي باران خورده 

را حس نکرده ام!
یا اینکه تا حاال تاالپي نَپریدم توي یک چاله ي 
پر از آب باران، که آب ِگل َسر تا پایم را خیس 

کند و قاه قاه بخندم!
هاي  قطره  و  ام  چرخیده  باران  زیِر  که  دفعاتي 
آب  موش  مثل  و  کرده  نوازش  را  روحم  باران 
هاي  انگشت  از  تر  کم  شاید  ام،  شده  کشیده 

دست باشد.
دلتان  تا  جایش  به  پنهان!  چه  شما  از  ولي 
بخواهد، از شیشه ي بخار گرفته اي که روی آن 
قلِب تیر خورده کشیده ام و یا قطراتي که روي 
خورند  مي  ُسر  ام  گذاشته  که  آهنگي  با  پنجره 
اینستاگرامم  توي  استوري  رقصند، صدتا  مي  و 

پست کرده ام!
کتاِب  در  که  مجنون  و  لیلي  داستاِن  یاِد  تازه 
ادبیاتمان بوده مي افتم! با خودم میگویم محال 
است مجنوِن دیوانه یک روز باراني دسِت لیلي 
اش را نگرفته باشد و با هم توي دشت نََدویده 

باشند و بلند بلند آواز نخوانده باشند!
یا فرهاد حتما یک شب باراني تا صبح تیشه به 
ریشه ي بیستون مي زده و توي سرش هواِي 

شیرین وول مي خورده است!
ولي من چي!؟ باران که مي آید همه ش موزیِک  
نکنید!  بد  فکر  خانم  )اجازه  دار  شکست عشقي 
منظورم عشِق عبد و معبود است!( گوش کرده 

و دپرس شده ام.
ام،  فهمیده  و  ام  کرده  فکر  خیلي  معلم!  خانم 
این  از  کدام  هیچ  شدم،  حسي  بي  آدم   خیلي 
این  تِه ذوقم  تِه  و  ام  نکرده  را  باحال  کار هاي 
استیکرهایي که از چشم هاش قلب بیرون مي 
زند بوده که براي همان مدل استوري هایي که 

عرض کردم، ریپالي کرده ام.
راستش را بخواهید، خیلي ترس توي دلم افتاده 
و  روم  مي  پیش  دارم  که  اینجوري  نکند  که 
جاي  زندگي  هاي  قسمت  ترین  قشنگ  توي 
لذت بردن و لمِس خوشبختي، فکر این هستیم 
و  اینستاگرام  فالورهاي  با  را  ها  لحظه  این  که 
به  بگذارم؛  اشتراک  به  آپم  واتس  مخاطبین 
معناي  که  قرن،  آدم  ترین  حس  بي  عنواِن 
قلبي  عمیق  و  خوب  احساِس  از  را  خوشبختي 
تنزل  مجازي  خفِن  هاي  پست  و  ها  به عکس 
هاي  موزه  وسِط  و  بسازند  را  ام  مجسمه  داده، 

عبرت بگذارند. 

یادگار  مرحوم رحیمی

کلبه  دوستی
علی اصغر نعمت الهی| پاییز است و سردي 
هوا و کوتاهي روز. اما می شود از این روزهاي 
که  خاطراتي  ساخت.  لذتبخش  خاطراتي  کوتاه 
گرماي آن در گوشه گوشه ی قلبت نفوذ کند تا 

سرماي پاییز را حس نکني.
روز  یک  زود  صبح  و  باشي  خیز  سحر  اگر 
جایي  تنها  شاید  شوي،  بیدار  خواب  از  پاییزي 
از  را  خستگي  میتواند  کوچک  شهر  این  در  که 
تنت بیرون کند و انرژي مثبت جایگزینش کند، 

کوهنوردیست.
کجا  که  بوده،  سوال  نوردان  کوه  براي  همیشه 
ترین  دلچسب  و  ترین  دلربا  گفت:  باید  برویم؟ 
جاي این همه کوه شاید کلبه سنگي دهانه الي 

بازار باشد.
باران  نم  نم  و  ابري  هواي  اگر  که  اي  کلبه 
چاشني این کوه رفتن شود، دلت نمي آید از این 
کلبه درویشي و زیبا دل بکني و به خانه برگردي.

اگر سنگاب هاي آن منطقه به لطف باران پر از 
آب باشند. فقط باید آنجا در کنار آتش بنشیني 
و کتري سیاه و آتیشِي کلبه را آب کني و چاي 

آتشي یا دمنوش هاي طبیعي را میل کني.
حتي اگر روز رو به پایان باشد و ابرهای سیه رو 
در حال تسخیر آسمان باشند.نور آتش و گرماي 

صفا و محبت همه مشکالت را از بین مي برد.
طراحي و اجراي این ایده زیبا بنای کلبه، ساخته 
و پرداخته ی دست مرحوم مهدي رحیمي است 

که به زیبایي تمام آن را پیاده کرده است.
مسکن  و  صمیمیت  و  دوستي  کلبه  این 
کوهنوردان بارها دچار مشکالتي شده و هر بار 
شده  سازي  باز  دوباره  رحیمي  مرحوم  لطف  به 

است.
از  را  و حصیریش  آتش سقف چوبي  که  زماني 
بین برد مهدي عزیز آنقدر ناراحت بود که انگار 
دوستدار  آنقدر  بود.  شده  سوختگي  دچار  قلبش 
دوباره  و  رفت  دوباره  که  بود  طبیعت  عاشق  و 
به  از خودش چیزي  تا  نو کرد  دوباره  و  ساخت 
یاد گار بگذارد که تا سالیان سال مورد استفاده 

قرار گیرد.
روحش شاد و یادش گرامي باد.
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حسن احمدی| گروه هنری احسان خادمی روز یکشنبه همزمان با میالد پیامبر اعظم)ص( نمایش طنزی را بر روی صحنه برد که کار 
اول این گروه در ارسنجان است. این گروه هنری زیر نظر کانون فرهنگی قمر بنی هاشم )ع( جمال آباد فعالیت دارد و مسئولیت این کانون با 

کمال خادمیان است. این گفتگو یک شب مانده به اجرا انجام شده است و سعی شده تا این گروه بیشتر به مردم معرفی شود.

کمال خادمیان:
قبل از اینکه ایده تشکیل این گروه شکل گیرد به همراه 
بازی  نقش  متعددی  تئاتر  های  گروه  در  خادمی  احسان 
کردیم. این خود دلیلی بود تا گروه نمایشی راه اندازی کنیم 

که تقریبا ۴ سالی از آغاز آن میگذرد.
اهمیت  ما  برای  آن  مالی  جنبه  وقت  این مدت هیچ  طی 
در  زیرا  است.  بوده  یابی  استعداد  ما  هدف  تنها  و  نداشته 
دارد  وجود  زیادی  پتانسیلهای  و  استعدادها  این شهرستان 
که می توان آنها رو دور هم جمع کرد و یک گروه نمایش 

قوی را ایجاد کرد.
با این هدف فراخوان زدیم که بیش از ۴۰ نفر شرکت کردند 

نفره   ۱۱ گروه  این  نهایت  در  که  دادند  تست  و 
شکل گرفت. البته کماکان این روند ادامه دارد 

و چناچنه کسی مایل باشد می تواند به این 
گروه مراجعه کند و تست بدهد.

روی  آن  نمایش  یکشنبه  که  گروه  این 
را  امکانات خود  با کمترین  رود  صحنه می 
ای  هفته  یک  و  کرده  نمایش  این  مهیای 
ارشاد شهرستان  اداره  با همکاری  است که 
ارسنجان در سالن این اداره تمرین میکنیم.

احسان  با  بنده  همکاری  مدت  طول  در 
خادمی چند فیلم بازی کرده ایم و یک فیلم 
ساخت  تدارک  در  شهرستان  در  هم  دیگر 

داریم.

احسان خادمی:
سالی که دوبله جومونگ را با گویش جمال آبادی 
کننده  بازدید  هزار   ۷۰۰ ویدیو  این  دادم  انجام 
حمایت  بجای  زمان  آن  در  داشت.  یوتیوب  در 
کار  این  مدتی  برای  شد  باعث  و  شدم  مسخره 

را کنار بگذارم.
عید امسال بود که در مسابقه خنداننده شو شرکت 
کردم. در این مسابقه با آیت بی غم همگروه بودم 

و حتی یک شب را تنها در استودیو خوابیدم.
زندگی شرکت کننده ها  به محل  با دقت  وقتی 
توجهی  قابل  تعداد  میدیدم  میکردم  نگاه 
که  رسیدم  باور  این  به  و  شهرستانی هستند 

می شود در این زمینه بجایی رسید.
بعد از آن فراخوانی در اینستاگرام 
دادم و نتیجه آن این گروه 
در  ارسنجان  از  قبل  شد. 
که  داشتیم  برنامه  شیراز 

بسیار موفق بود.
 ۱۴ طنز  نمایش  این  برای 
است  شده  طراحی  آیتم 
و  مجری  نقش  بنده  که 
و  دارم  را  کمدین  استندآپ 
بقیه همکاران بعنوان بازیگر 
نقش  من  اجرای  حین  در 

بازی میکنند.

یوتیوب،  خنداننده شو، احسان خادمی


