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گفت وگوی »سفیرمردم« با خانواده کاپیتان کشتی 
وجی نفتکش سانچی مجید قصابی ار

انتظار  »آرسیتا« در 
یک سالگی دوری از پدر

 
 صفحه 3

ابوذر نگهداری
 پرستار پاسارگادی:

پرستاری 
عبادت است

وستا  | صفحه 4 در حاشیه نمایشگاه خیریه  عکس حمیدرضا ر

وی گمشده   در جستجوی آرز

یک سال از حادثه تلخ سانچي گذشت، حادثه اي که دل های زیادی را 
در غم و اندوه فرو برد.

همسر کاپيتان مي گوید؛ » من و بچه ها هنوز رفتن مجيد را باور نکرده 
ایم. روال زندگي ما مثل همان روزها است، حتي آرسيتا دختر کوچکم در 
صحبتهایش ميگوید که وقتي بابا برگشت.... او هنوز منتظر مجيد است.« 

تابو شکنی پاسارگادی ها
تریبون دو طرفه،  حرکت به سمت آزاد اندیشی   

 صفحه 2

3گزارش

در یکسال منتهی به انتخابات یازدهمين دوره مجلس شورای اسالمی 
اینگونه جلسات دوطرفه تمرین خوبی برای ایجاد فضای عقالنی در جهت 

حرکت به سمت آزاداندیشی است.
این جلسه به دعوت پویش مردمی یاران انقالب شهرستان پاسارگاد 

برگزار و سعی شد، مسائل و مشکالت شهرستان در حوزه های مختلف 
بررسی شود.
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خبرنگار سفيرمردم،  گزارش  به  میرزاپور|  وحید 
نماینده  برومندی  مهدی  مهندس  مردمی  مالقات 
شورای  مجلس  در  پاسارگاد  شهرستان  مردم 
اسالمی و سرپرست فرمانداری شهرستان و جمعی 
و  مسائل  بررسی  هدف  با  شهرستان  مسئوالن  از 
به مدت دو  ارباب رجوع  مشکالت مردم و تکریم 
روز  در مسجد صاحب زمان و سالن کانون شهيد 

فهميده سعادتشهر برگزار شد.
در  و مشکالت شهرستان  مسائل  دیدارها،  این  در 
حوزه های مختلف بررسی شد  و نماینده مردم و 
سرپرست فرمانداری شهرستان پيگيری های  الزم 
ارجاع  ذیربط  های  دستگاه  به  رسيدگی  جهت  را 
یاران  مردمی  پویش  دعوت  به  جلسات  دادند.این 
انتشار  با  و  شد  برگزار  پاسارگاد  شهرستان  انقالب 
عموم  از  مجازی  های  گروه  در  عمومی  دعوتنامه 
جلسات  این  در  شرکت  برای  محترم  شهروندان 

دعوت شده بود. 
زمان  روز نخست که در مسجد صاحب  در جلسه 
شهرستان،  و دهياران  شوراها  گردید  برگزار  )ع( 
صاحب  ادارات،  مسئولين  سعادتشهر،  شهردار 
گر  مطالبه  معتمدین  و  جوانان  خبرنگاران،  نظران، 

و اقشار مختلف جامعه حضور داشتند.
در این گزارش سعی شده، به اهم پرسش و پاسخ 

های طرح شده در جلسات پرداخته شود.
مهندس برومندی در پاسخ به سوال طرح شده در 
زمينه سرنوشت برجام گفت؛ برجام یک توافق بين 
برای  کردند  غربی سعی  است، طرف های  المللی 
استفاده  موضوع  این  از  کشورمان  چهره  تخریب 
نمایند. کشورمان تمام مفاد برجام را رعایت کرده 
است، امریکایی ها از برجام خارج شدند و اروپایی 
ها نيز تا به امروز به وعده هایشان عمل نکرده اند. 
شخصا اميدی به طرف های اروپایی برای عمل به 
تعهداتشان ندارم و با توجه به قانونی که در مجلس 
تصویب کردیم برای خروج از برجام آمادگی داریم 
که روزهای آخر فرصت به اروپایی ها را پشت سر 
زیاد  بسيار  برجام  از  خروج  احتمال  و  گذاریم  می 

است.
از  تعدادی  انتقاد  به  پاسخ  در  برومندی  مهندس 
شهرستان  در  بيشتر  حضور  رابطه  در  شهروندان 
پاسارگاد اینگونه پاسخ داد؛ حوزه انتخابيه مرودشت، 
ارسنجان  و پاسارگاد با حدود ۵۰۰هزار نفرجمعيت و 
گستردگی جغرافيایی یکی از بزرگ ترین حوزه های 
در  ام  را کرده  اما تالشم  است.  در کشور  انتخابيه 
تمام نقاط حوزه انتخابيه حضور یافته و در تخصيص 
نقاط مختلف حوزه  بين  را در  نيز عدالت  اعتبارات 

انتخابيه رعایت نمایم.
اکثر  پرسش  شهرستان  در  آب  بحران  به  توجه  با 
شهروندان، حول مشکل قدیمی، آب چهل هکتاری، 
و  سعادتشهر  شهر  فاضالب  پروژه  شدن  عملياتی 
تامين آب شرب سعادتشهر بود. که برومندی در این 
زمينه گفت؛ باتوجه به خشکسالی های اخير تامين 
همين  در  ماست،  های  اولویت  از  یکی  آب شرب 
رابطه طرح ملی حفرچاه در منطقه بالغی و انتقال 
آب به سعادتشهر در حال اجرا می باشد که در اولين 
و شهر  مرکزی  بخش  9روستای  آب  مشکل  گام، 
سعادتشهر برای ۳۰سال آینده برطرف خواهد شد. 
ضمنا با پيگيری هایی که داشتيم مشکل آب شرب 
مرحله  به  نيز  سعادتشهر  هکتاری  چهل  ساکنان 
انتخاب پيمانکار رسيده است که پس از اتمام کار 

پيمانکار، شهرک چهل هکتاری نيز قطعا به شبکه 
مطالعات  همچنين  خواهند  شد.  متصل  آب  انتقال 
انجام شده  اوليه سيستم فاضالب شهر سعادتشهر 
است که در صورت عملياتی شدن این پروژه، مقدار 
قابل توجهی آب مصرفی به چرخه بازمی گردد که 
و...مورد  صنعت  سبز،  فضای  بخش  در  تواند  می 

استفاده قرار گيرد.
از  ای  عمده  قسمت  نيز  درمان  و  بهداشت  بخش 
را به  پرسش ها و مطالبات شهروندان پاسارگادی 
خود اختصاص داده بود. در گذشته وعده هایی داده 
بيمارستان  به  سعادتشهر  بيمارستان  که  بود  شده 
کمبود  شد،  خواهد  تبدیل  فارس  شمال  تروما 
متخصص  دکتر  بيمارستان، عدم حضور  تجهيزات 
حوزه  های  پرسش  اهم  بيمارستان  در  وقت  تمام 

بهداشت و درمان را به خود اختصاص داد.
شهرستان  بهداشت  شبکه  محترم  رئيس  ابتدا 
شهروندان  جمع  در  که  بهادری  مهندس  جناب 
با مطالبه  رابطه  آمد و در  به جایگاه  حضور داشت 
تعدادی از شهروندان در رابطه با عدم حضور پزشک 
های  پيگيری  با  گفت:  بيمارستان  در  متخصص 
روز  )دو  وقت  پاره  صورت  به  شدیم  موفق  مداوم 
در هفته( پزشکانی با تخصص های مختلف )دکتر 
پوست، چشم پزشک و دندان پزشک( در بيمارستان 
داشته باشيم و در تخصص های ضروری در بيشتر 
در  پزشک   وقت  تمام  صورت  به  یا  و  هفته  ایام 
بهترین  ارائه  ما  هدف  تمام  و  داریم  بيمارستان 

خدمات به شهروندان محترم می باشد.
سپس مهندس برومندی اینگونه ادامه داد؛ با اندکی 
مقایسه خدمات مشهود است، بيمارستان سعادتشهر، 
دیگر بيمارستان چند سال گذشته نيست، هم اکنون 
بيشتر تخصص ها هرچند پاره وقت در بيمارستان 
بهداشت  وزیر  ام  نمایندگی  دوره  در  دارند،  حضور 
بيمارستان سعادتشهر آوردم که به  به  را دو مرتبه 

موجب آن سی تی اسکن بزودی در بيمارستان راه 
جدید  تجهيزات  اندازی  راه  با  و  شود  می  اندازی 
زیرساخت ها برای تروما شدن بيمارستان امام جعفر 
صادق )ع( سعادتشهر در شمال فارس محيا خواهد 

شد.
بحث برخوردار محسوب شدن شهرستان پاسارگاد 
پرسش  از  یکی  مختلف  های  محروميت  وجود  با 
بوده  پاسارگاد  شهروندان  هميشگی  و  اصلی  های 
زیادی  تعداد  سوی  از  نيز  دیدار  این  در  که  است 
سوال  مورد  آن  پيگيری  چگونگی  شهروندان  از 
شورای  مجلس  در  نماینده شهرستان  گرفت.  قرار 
محروم  یا  برخوردار  گفت؛  رابطه  این  در  اسالمی 
محسوب شدن شهرستانها بر اساس شاخص هایی 
داده  سابق  مدیران  که  آماری  طبق  که  باشد  می 
به همراه شش شهرستان  پاسارگاد  اند، شهرستان 
شده  محسوب  برخوردار  عنوان  به  استان  دیگر 
اند، با تمام توان پيگير هستيم تا مشکل برخوردار 
محسوب شدن شهرستان حل شود، در برنامه ششم 
شده  گرفته  نظر  در  جدیدی  های  شاخص  توسعه 
می  تالش  استانی  مسئوالن  کمک  با  که  است 
کنيم محروميت پاسارگاد و ارسنجان را از شاخص 
های توسعه یافتگی به اثبات برسانيم. باوجود این 
مشکل، پيگيری های خوبی داشتيم که نتيجه آن 
بهره مندی شهرستان از اعتبارات توازن واعتبارات 
بود که در سال گذشته1/۵  گاز  نفت و  سه درصد 
تخصيص  پاسارگاد  شهرستان  به  تومان  ميليارد 

یافت.
مواصالتی  های  راه  نامناسب  وضعيت  به  باتوجه 
شهرستان و نقاط حادثه خيز محورهای منتهی به 
شهرستان، شهروندان مطالبات بحقی مطرح کردند 
مطالبات  این  تایيد  ضمن  برومندی  مهندس  که 
به  رایزنی  با  قير  تن  گفت؛۴۰۰  و  داد  هایی  قول 
رایزنی  حال  در  و  شد  داده  اختصاص  شهرداری 

برای تزریق 2۵۰ تن دیگر نيز هستيم. در رابطه با 
جاده سعادتشهر به ارسنجان نيز با توجه به حوادث 
دلخراشی که برای شهروندان رخ داده است، جاده 
سال گذشته به طول 1۴کيلومتر روکش و تعریض 
افزایش  11متر  به  بایست  می  آن  عرض  اما  شد 
پاسارگاد هریک  و  ارسنجان  راه  اداره  بود  بنا  یابد، 
شانه  را  محور  این  در  خود  راه  استحفاظی  حوزه 
عملياتی  تا  نمود  خواهم  پيگيری  که  کنند  سازی 
شود. همچنين جاده بندرعباس به اصفهان از محور 
ارسنجان به سعادتشهر عبور می کند که با احداث 
این جاده روزانه ده هزار خودرو از این مسير تردد 
می کند و با مکاتباتی که داشتيم سعادتشهر در این 
مسير قرار خواهد گرفت و الزم است کمربندی در  

سعادتشهر احداث شود.
حوزه  سواالت  به  پاسخ   در  برومندی  مهندس 
بخشيدن  سرعت  جهت  گفت:  شهرستان  ورزش 
به احداث استخر در شهرستان با توجه به تقاضای 
چندین ساله شهروندان با رئيس محترم اداره ورزش 
و جوانان شهرستان پاسارگاد همکاری الزم را بعمل 
اتمام پروژه های  با  خواهيم آورد. ایشان  در رابطه 
سالن ورزشی در روستاها نيز گزارش مفصلی ارائه 
دادند و قول دادند سالن های در حال احداث بزودی 

به بهره  برداری برسند.
سر  بر  مجازی  دنيای  در  که  ابهاماتی  به  باتوجه 
که  بود  شده  مطرح  سنگ  تابه  منطقه  واگذاری 
داشت،  پی  در  را  شهروندان  از  برخی  اعتراض 
شخصا  کردند  اعالم   باقاطعيت  برومندی  مهندس 
بازدید کردم  این منطقه  از  با حضور در شهرستان 
 و باتوجه به شرایط خاص این منطقه، نامه نگاری 
و  دادم  انجام  شهرستان  محلی  مسئوالن  با  هایی 
واگذار  نباید  وجه  هيچ  به  منطقه  کردم  این  تاکيد 

شود.
برومندی در پاسخ به سوال یکی از روستانشينان در 
مورد بهسازی روستاهای شهرستان گفت: بهسازی 
سال  2۰درصد  از  پاسارگاد  شهرستان  روستاهای 
9۰، هم  اکنون به بيش از ۷۰ درصد رسيده است، 
همچنين قير رایگان به اکثر دهياری های روستاها 
اختصاص داده شده است و این قول را می دهيم 
دهياران  و  شوراها  با  نزدیک  آینده  در  ای  جلسه 
برگزار کنيم تا مشکالت روستاها در آن جلسه به 

صورت اختصاصی بررسی شود.
یازدهمین  انتخابات  به  منتهی  یکسال  در 
اینگونه  اسالمی  شورای  مجلس  دوره 
جلسات دوطرفه تمرین خوبی برای ایجاد 
فضای عقالنی در جهت حرکت به سمت 

آزاداندیشی است.
به  توجه  با  میشود  پیشنهاد  وجود  این  با 
استفاده  برای  جدی  عزم  تاکنون  اینکه 
شهرستان  نخبگان  و  جوانان  ظرفیت  از 
بطور منظم و مستمر وجود نداشته است، 
برگزاری  با  تا  شود  اتخاذ  تمهیداتی 
و  مسئوالن  حضور  با  متعدد  جلسات 
و  شناسایی  مشکالت  منطقه،  نخبگان 
های  اندیشه  و  جمعی  خرد  از  استفاده  با 
نخبگان برای حل مشکالت چاره اندیشی 
شود که قطعا در صورت اعتماد بیشتر به 
انرژی جوانی و ایده  از  جوانان و استفاده 
های نو نسل جدید و تغییر رویکرد باعث 
آرمانی  جامعه ی  تحقق  و  جامعه  پویایی 

خواهد شد.

تابو شکنی پاسارگادی ها
تریبون دو طرفه،  حرکت به سمت آزاد اندیشی

* شخصا اميدی به طرف های اروپایی برای عمل به تعهداتشان ندارم و با توجه به قانونی که در 
مجلس تصویب کردیم برای خروج از برجام آمادگی داریم .

* تالشم را کرده ام در تمام نقاط حوزه انتخابيه حضور یافته و در تخصيص اعتبارات نيز عدالت را در 
بين نقاط مختلف حوزه انتخابيه رعایت نمایم.

* با راه اندازی تجهيزات جدید زیرساخت ها برای تروما شدن بيمارستان امام جعفر صادق )ع( 
سعادتشهر در شمال فارس محيا خواهد شد.

* با تمام توان پيگير هستيم تا مشکل برخوردار محسوب شدن شهرستان حل شود.
* با مکاتباتی که داشتيم سعادتشهر در مسير بندرعباس به اصفهان قرار خواهد گرفت و الزم است 

کمربندی در  سعادتشهر احداث شود.
* جهت سرعت بخشيدن به احداث استخر در شهرستان با توجه به تقاضای چندین ساله شهروندان با 

رئيس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان پاسارگاد همکاری الزم را بعمل خواهيم آورد.
* این قول را می دهيم جلسه ای در آینده نزدیک با شوراها و دهياران برگزار کنيم تا مشکالت 

روستاها در آن جلسه به صورت اختصاصی بررسی شود.



تلخ سانچي  از حادثه  وحید میرزاپور| یک سال 
غم  در  را  زیادی  های  دل  که  اي  حادثه  گذشت، 
شهرستان  شهروندان  حادثه  این  برد.  فرو  اندوه  و 
کاپيتان  زیرا  کرد  عزادار  دوچندان  را  پاسارگاد 
کشتي سانچي از فرزندان پرافتخار این دیار بود که 
عرش  به  عرشه  از  همکارانش  از  ۳1تن  همراه  به 

رسيدند و آسماني شدند.
اقيانوس  اعماق  در  شاید  سانچي  کشتي  آتش 
خاموش شد اما این آتش همچنان در قلب خانواده 

هاي محترم شهداي سانچي شعله مي کشد.
وزیر  حضور  با  مراسمي  سانچي  حادثه  سالروز  در 
هاي  خانواده  از  تعدادي  و  دریایي   پرسنل  کار، 
تهران  ارشاد  حسينيه  در  سانچي  شهداي  محترم 
نفتکش  هاي  کشتي  کليه  همچنين  گردید.  برگزار 
جمهوري اسالمي ایران نيز روي دریا مراسم هاي 
یادبودي بياد همکاران خود برگزار کردند، در تهران 
نيز خياباني بنام دریا نوردان سانچي نام گذاري شد.

رضا رشيدپور در برنامه ی زنده، حاال خورشيد و در 
سالروز حادثه سانچي، گفت؛ » آیا کسي از خانواده 
هاي محترم شهداي سانچي خبر دارد؟ دریانوردان 
کشورشان  استقالل  براي  مظلومانه  سانچي  کشتي 
رسانه  اصحاب  وظيفه  کوچکترین  و  سپردند  جان 
برخالف افکار عمومي این است که با گذشت زمان 
این فداکاري ها را فراموش نکنند و یادشان را زنده 

نگه دارند.«
بعنوان خبرنگار همان طور که همواره از چهره هاي 
برتر، قهرمانان ورزشي و افراد تاثير گذار شهرستان 
حادثه  سالروز  در  اینک  کردم.  تهيه  هایي  گزارش 
شایسته  جوان  به  دانم  مي  خود  وظيفه  سانچي 
یادش  ملت  قلبهاي یک  در  کاپيتاني که  شهرمان، 

زنده است به صورت ویژه بپردازم.
مجيد قصابي اروجي کاپيتان ۴۵ساله سانچي متولد 
1۳۵1 دو فرزند دارد؛ یک پسر 1۴ ساله و یک دختر 
سه ساله. وقتی 1۰سال داشت، پدرش به رحمت خدا 
رفت و مادرش براي کاپيتان و سایر فرزندان هم پدر 
که  زحمتکش  و  مهربان  مادر  این  مادر،  هم  و  بود 
حاال 8۰سال سن دارد با رنج فراوان فرزندش را به 

این درجه رساند.
مادر کاپيتان که از گذشته به »مادر معنوي پاسارگاد« 

مفقوداالثر  شهداي  مادران  همچون  دارد  شهرت 
پيدا  فرزندش  از  اي  نشانه  تا  مقدس،  دفاع  دوران 
نشود قلبش رضایت به پذیرش شهادتش نمي دهد 
و »چشم به راه « است تا یوسفش را دوباره ببيند 
کاپيتان  به  مادر  دلبستگي  زیرا  بگيرد،  و در آغوش 
مجيد طبق گفته آشنایان نزدیک این خانواده، وصف 

ناپذیر است
سال   18 حدود  »مجيد  گوید؛  مي  کاپيتان  خواهر 
دریانورد بود و ارزش زیادی براي کارش قائل بود، 
حاضر بود تمام وقت در کشتي باشد و خدمت کند تا 
اینکه بتواند قدمي براي کشورش بردارد و مشکلي را 
حل کند. بارها به ماموریت هایي مي رفت که بيش 

از شش ماه از خانواده دور بود.«
خانواده کاپيتان هنوز هم دلشان در سانچي جامانده 
و چشم به راه خبري از دریاي چين هستند؛ با اینکه 
این  انگار  اما  برنميگردند  دیگر  عزیزانشان  ميدانند 

حادثه تلخ براي آنها تمام نشده است.
حميد قصابي برادر کاپيتان مي گوید؛ » کاپيتان در 
دل همسر، فرزندان، مادر، خواهران و برادرانش هنوز 
زنده است. خبر مرگ برادر را تا مدرکي مطمئن ارائه 
باور نخواهيم کرد، حتي دلمان راضی نشده  نشود، 

برایش مراسم ترحيم برگزار کنيم.«

هنوز  ها  بچه  و  من   « گوید؛  مي  کاپيتان  همسر 
رفتن مجيد را باور نکرده ایم. روال زندگي ما مثل 
در  کوچکم  دختر  آرسيتا  حتي  است،  روزها  همان 
صحبتهایش ميگوید که وقتي بابا برگشت.... او هنوز 

منتظر مجيد است.« 
گوید؛  مي  کاپيتان   1۴ پسر  از  کاپيتان  خانم  برادر 
اي  العاده  فوق  استعداد  پدرش  همانند  »اميرمهدي 
اول  رتبه  و  شده  قبول  تيزهوشان  مدرسه  دارد، 
کالس است، انگليسي را به خوبي صحبت مي کند. 
فرد  آینده  در  و  بگذارد  پدر  پاي  جا  بتواند  اميدوارم 

اثرگذاری براي جامعه باشد.«
ایرانی  نفتکش   ،9۶ سال  ماه  دی   2۴ روز  ظهر 
آب،  به روی  سوختن  روز   8 حدود  از  پس  سانچی 
به طور کامل در آب های چين غرق شد. این نفتکش 
بود.  ایران  صادراتی  گازی  ميعانات  محموله  حامل 
این  منزلت  و  ارج  شد  باعث  حزن انگيز  اتفاق  این 
گروه فعال جامعه که شاید تا پيش از این حادثه به 
جز گروه محدودی از افراد جامعه از زحمات شبانه 
روزی انان اطالع چندانی نداشتند، بين مردم بيش 
بازماندگان  برای  بزرگ  خداوند  از  شود.  گذشته  از 
محترم صبر و آرامش خواستارم و برای همه خادمان 

شریف ایران زمين آرزوی سالمتی دارم.

وجی گفت وگوی »سفیرمردم« با خانواده کاپیتان کشتی نفتکش سانچی مجید قصابی ار

انتظار  »آرسیتا« در یک سالگی دوری پدر
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ابوذر نگهداری پرستار پاسارگادی:  پرستاری عبادت است

را  پرستاری  شغل  به  ورودش  چگونگی  وقتی 
جویا شدیم، گفت: »سال 82 در رشته کارشناسی 
پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شيراز، دانشکده 
پرستاری حضرت زینب )س( پذیرفته و بعد از فارغ 
التحصيلی در سال 8۶ جهت انجام طرح پرستاری، 
مشغول  )ع(  صادق  جعفری  امام  بيمارستان  در 
2۷۰هزار  ماهيانه  حقوق  با  طرح  دوره  گذراندن 
تومان شدم و در همان سال دانشگاه علوم پزشکی 
سعادتشهر  بيمارستان  به  استخدامی  شيراز ۳سهيه 

استخدام  اول  نفر  بعنوان  من  و  داد.  اختصاص 
به  ابتدا  در  دوران خدمت  در طی  پيمانی شدم. 
آموزشی  سوپروایزر  و  اتفاقات  پرستار  عنوان 
کوتاهی  مدت  در  و  شدم  کار  به  مشغول 
پرستاری منصوب  به عنوان مدیر خدمات 
راه  به  موفق  مدت  همين  در  که  شدم 
در  دیابت  و  وارفارین  کلينيک  اندازی 

درمانگاه تخصصی بيمارستان شدم«.
نگهداری خود را در یک چارچوب 

محدود نکرده است
چارچوب  به  محدود  را  خود  نگهداری   
کارهای تعریف شده نکرده است. او ميگوید: 
»در همين مدت یکی از دغدغه های اصلی ام 
بيماران شکستگی و تصادفی بود که برای انجام 
به شهرستانهای  بودند  ارتوپدی مجبور  اقدامات 
9ماه  مدت  کنند.  مراجعه  شيراز  و  مرودشت 
گچ  و  آموزشی شکستگی  دوره  گذراندن  جهت 
رفته  شيراز  چمران  شهيد  بيمارستان  به  گيری 
و بعد از اتمام دوره آموزشی با حمایت مسئولين 
بيمارستان  ارتوپدی  بخش  توانستيم  بيمارستان 
سعادتشهر را راه اندازی کنيم و توانستم خدمتی به 

همشهریان عزیزم انجام دهم.«
همسرم پرستار است

خانواده  ميکند  بيشتر  را  او  کار  سختی  که  چيزی 
به  9۴موفق  سال  در  نگهداری  پرستاریست.  ای 
در  ویژه  های  مراقبت  پرستاری  رشته  در  قبولی 
می  تهران  شاهد  دانشگاه  ارشد  کارشناسی  مقطع 
کارشناسی  دوره  طول  در  ميگوید:  نگهداری  شود. 

ارشد، هر هفته سه روز  تهران دانشگاه بودم و در 
پرستار هستند،  نيز  خود  که  دوران همسرم  همين 
عدم  بخاطر  زیادی  های  سختی  و  بودند  باردار 
حضورم  تحمل کردند و جا دارد در همين مصاحبه 
دعای  دارم  ایمان  کنم.  تشکر  ایشان  فداکاری  از 
را  ها  سختی  این  توانستيم  ما  که  بود  مردم  خير 

تحمل کنيم«.
پرستاری عبادت است

او شغل پرستاری را یک عبادت می داند، و شاهد 
بيان  )ص(  اسالم  پيامبر  از  حدیثی  را  حرفهایش 
را  بيماری  روز  شبانه  یک  کس  هر  که:  ميکند 
پرستاری نماید خداوند او را با ابراهيم خليل محشور 

می نماید.
سختی های کار پرستاری

از  از سختی های کار پرستاری می گوید.  نگهداری 
شب بيداری ها، بی تابی بيماران و خستگی مفرطی 
که جسم و روح پرستاران را آزرده می کند. او ادامه 
می دهد: :» یک پرستار در ارائه خدمات به بيماران 
جامه پرستاری را به تن کرده و رفتار و طرز برخورد 
روحيه  بخش  آرامش  لباسش  سفيدی  همچون  او 
بيماران است. عاشق شغلم هستم و هيچگاه تندی 
روی  بر  است  درد کشيدن  حال  در  که  بيمار  یک 

کارم و برخوردم با بيمار تاثيری نخواهد داشت.«
پدر، مادر، نوزاد

انتخاب یک خاطر به یادماندنی برای نگهداری کار 
راحتی نبود وبه سختی سه خاطره متفاوت از ميان 

خاطراتش جدا کرده و اینگونه بازگو نمود:
شيفت  ما  که  صبح   ۷ ساعت  صبح  روز   یک   «

احيا  اتاق  در  شدیم  مطلع  بودیم،   11۵ اورژانس 
بيمارستان پدر یکی از همکاران سکته کرده و مدیر 
بيمارستان گفت اميدی به زندگی او نيست! من به 
اتفاق یکی از همکاران حدود ۴۵ دقيقه احيا قلبی 
انجام دادیم که خدا رو شکر جواب داد و برگشت، 
سپس جهت اقدامات بعدی ایشان را به شيراز اعزام 
که  صبح  روز  یک  ماه،  یک  حدود  از  بعد  کردیم. 
شيفت بودم تازه وارد اتفاقات بيمارستان شدم و از 
و  شد  باز  در  شدم  رد  که  قلب  نوار  اتاق  روبروی 
همان پدر عزیز که ما احيا کرده بودیم بيرون آمد 
من را دید. دستش را دور گردنم حلقه کرد ومرا در 
در  چيز  هيچ  با  را  لحظه  اون  لذت  گرفت.  آغوش 

زندگی ام عوض نميکنم.« 
در  که  شد  اعالم  اورژانس  طرف  از  ماموریتی   «
یکی از روستاها، موردی بدحال نياز به کمک  دارد، 
وقتی با همکارم بر سر صحنه حاضر شدم، متوجه 
شدم بيمار مورد نظر، مادر یکی از دوستان دوران 
بود. سریعا  فاقد عالیم حياتی  است که  دبيرستانم 
همانجا اقدامات احيای قلبی و ریوی را انجام دادیم 
و خدا رو شکر اقدامات موفق بود. چندین سال از 
مهربانی  فرشته  این  سایه  و  گذرد  می  اتفاق  این 

باالی سر فرزندانش است.«
» جذاب ترین و لذت بخش ترین حادثه ی شغلی 
ام تولد نوزاد در ساعت ۴ صبح در کوههای گردنه 
خرسی بود که با اقدامات به موقع اورژانس، نوزاد 
به  آمد، هر زمان  بدنيا  دختر سالم در همان محل 
این خاطرات فکر می کنم به انتخاب شغلم افتخار 

می کنم.«

ابوذر نگهداری 38 ساله، اهل شهرستان پاسارگاد، 13 سال است که با عشق پرستاری میکند. پرستاری خوش برخورد و مهربان که 
لحظه ای لبخند از چهره اش محو نمی شود. او که محبت را باعث آرامش و دلگرمی می داند، بعنوان  پرستار نمونه استان فارس، هم اکنون 

سرپرست اورژانس 11۵بیمارستان امام جعفر صادق )ع( سعادتشهر است. 
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وستا  در حاشیه نمایشگاه خیریه  عکس حمیدرضا ر

وی گمشده   در جستجوی آرز

ارسنجان  اهل  روستا  احمدی| حميدرضا  حسن 
است و 1۰ سال است در زمينه گرافيک، انيميشن 
ارزشمند  این حرکت  اما  ميکند.  فعاليت  و عکاسی 
زندگی  و  بنشينيم  گفتگو  به  او  با  تا  ای شد  بهانه 

هنری او را بررسی کنيم. 

ایده و داستان شکل گیری این نمایشگاه 
از کجا بود؟

مردم  کردم سبک  انتخاب  من  که  عکاسي  سبک 
نگاري بوده و هميشه عالقه زیادي به زندگي کوچ 
داشتم  قصد  قبل  سالها  داشتم.  و عشایري  نشيني 
از این سبک زندگي به صورت تخصصي عکاسي 
صورت  به  قشقایي  ایل  از  که  است  سال   2 کنم. 

تخصصي عکاسي ميکنم.
چرا زندگي در زندگي؟

نمایشگاه قبلي من زندگي در کوچ بود که در تيرماه 
امسال در نگارخانه وصال شيراز برگزار شد. به این 
دليل  نمایشگاه  را به نام زندگي در کوچ انتخاب 
کرده بودم که یک زندگي واقعي و شاید سخت را 
در کوچ کردن ها ميدیدم و خودم هم یک زندگي 
جدید را در کوچ کردن همراه با ایل قشقایی تجربه 
کردم. اما دليل اینکه نام این نمایشگاه را زندگي در 
زندگي قرار دادم این بود که من آن زندگي که در 
کوچ تجربه کردم را در مقایل زندگي زندانياني قرار 
دادم که قرار است برگردند به جامعه و زندگي خود 

را ادامه دهند.
زندگي من ) در کوچ( در مقابل زندگي جدید )آزادي 

زندانيان جرایم غير عمد(
این ساده ترین دليلي بود که براي من خيلي مهم 
بود بتوانم با هنري که دارم یک اثر مثبت در جامعه 
مورد  مردم  طرف  از  اميدوارم  که  بگذارم.  برجای 

استقبال قرار گيرد. 
عکاسي  در  روستا  حمیدرضا  تجربیات  از 

مستند اجتماعي بگویید.
دردناک  هاي  سبک  از  یکي  معتقدم  هميشه  من 

عکاسي، سبک مستند اجتماعي است.
من روزهایی که در شيراز هستم بخشی از اوقات 

فراغت خودم را بين کارتن خواب ها و معتادین به 
و  کردن  عکاسي  براي  ميکنم  سپري  مخدر  مواد 

جمع آوري یک سري اثر.
ميدانم هر یک شات عکس که ميگيریم فردا قرار 
است ماندگار شود و یک حادثه و خبر را برایم ارشيو 
کند. مثال حدود ۳ هفته پيش از یک خانم که اعتياد 
به مواد مخدرداشت و کارتن خواب بود، یک عکس 
گرفتم که فکر ميکنم یک روز بعد همان خانم از 
سرما فوت کرد. صحنه دردناکي بود دیدن آن خانم 

و اینکه بعد چند روز بفهمي فوت کرده.

عکاسي چه چیز هایي را در زندگي برای 
انسان ها به ارمغان مي آورد؟

عکاسي دید ما را براي زندگي کردن تغيير ميدهد. 
شاید شما فقط یک دکمه مکانيکي را فشار ميدهيد 
نوع  براي من عکاسي یک  اما  ميگيرید.  و عکس 
بوده و هر فریم عکسي  خودشناسي و خداشناسي 
که ميگيرم یک دنيا معني دارد و دنياي عجيبي را 

به روي من باز ميکند.
احساس  خود  آثار  از  بخش  کدام  با 
نزدیکي بیشتري دارید؟ در واقع کدامشان 

را بیشتر دوست دارید؟

بيشتر  گرفتم  عشایر  کوچ  از  من  که  تصاویري  با 
احساس نزدیکي ميکنم شاید دليل اصلي این باشد 
سفر  عشایر  همراه  پياده  پاي  با  چهارماه  من  که 
کردم و کوچ کردم و لحظه به لحظه این سفر برایم 

حس خوبي داشت. 
در  ميگيرم  ها  خواب  کارتن  از  که  تصاویري  با 
به   دارم  عجيبي  یک حس  هم  شهر  هاي  حاشيه 
آنها عادت کردم. هر هفته باید به آنها سر بزنم و از 

حالشان باخبر شوم.
یکي از کار هایی که خیلي دوستش دارید 

و داستان پشت این اثر چیست؟
واقعا سوال سختي پرسيدید، هنرمندان و عکاسان 
و  دارند  دوست  را  خودشان  آثار  ی  همه  هميشه 
بهترین  بعنوان  را  یکي  که  ميشود  سخت  خيلي 
انتخاب کنند، اما در سفر بهار و کوچ بهاري که من 
سمت فيروزاباد بودم مدت یک ماه ميهمان خانواده 
مهمان  العاده  فوق  مهربان،  خانواده  این  اي شدم، 
نواز بودند. یادم می اید، شب اول برایم گوسفندي 
سر بریدند و گفتند: رسم ما قشقایي ها این است 
که براي ميهمانمان گوسفند سر ميبریم. در طول 
زندگی   از  ماندگاری  و  زیبا  خاطرات  ماه  یک  این 
برایم رقم خورد. هریک از  افراد این خانواده خودش 
به تنهایي یک دنياي عجيبي داشت. مثال در یک 
صحنه مي بينيد این نوه پيرزن، موقع بازیگوشی به 
قليانش خورد و قليان بر زمين افتاد و آتش آن بر 
زمين ریخت. پيرزن هم با چوب قليان قصد داشت، 

بعد  که  کند،  تنبيه  را  اش  نوه  عصبانيت  اوج  در 
منصرف شد.

تصویر  کردم.  شکار  لحظه  یک  در  را  تصویر  این 
او  اقليد  اطراف شهرستان  در  که  مهربانی   پيرزن 
عالم  در  هميشه  خندید،  نمي  وقت  هيچ  دیدم،  را 
خودش و در فکر بود. من چند روز ميهمانشان بودم 
این لبخندش را در یک لحظه شکار کردم. یکي از 
بچه هایش وقتی ميخواست سوار بر االغي شود به 
زمين افتاد و پيرزن چند لحظه خندید. این عکس 
یکي از بهترین عکس هایی بود که مورد توجه همه 

بازدیدکنندگان نمایشگاه قبلي قرار گرفت.
متاسفانه اواخر تيرماه شنيدم  که این پيرزن فوت 
ارسال  اش  خانواده  برای  را  عکسش  من  و  کرده 
را فراموش نمی کنم، خداوند  او  کردم. هيچ وقت 

رحمتش کند.
چه تصویري را براي ثبت در ذهنتان آرزو 

میکنید؟
صلح در جهان و خوشحالي مردم سرزمينم.

زندگي  گلریزان  و  عکس  نمایشگاه 
و  کوچ  »زندگي  عنوان  با  زندگي  در 
عشایري«از نگاه حمیدرضا روستا جمعه 

28 دي ماه گشایش یافت.
فرهنگي،  سازمان  همکاري  با  نمایشگاه  این 
تورکتاب  و ورزشي شهرداري شیراز،  اجتماعي 
فرهنگي  موسسه  یک  و  شیراز  شاخه  کودک 
تمامي عواید حاصل  که  برگزار مي شود  هنري 
از فروش تصاویر براي گلریزان زندانیان جرائم 

غیر عمد صرف خواهد شد.
نمایشگاه عکس حمیدرضا روستا، در نگارخانه 

بکار  آغاز  چمران  شهید  بلوار  نشاني  به  آبگینه 
کرده و  تا 4 بهمن ماه ادامه دارد.

در این نمایشگاه تصاویري از کودکان عشایر و 
مدارس عشایري به نمایش گذاشته شده است.

کارنامه  در  هم  دیگري  هاي  نمایشگاه  روستا 
در  زندگي  عکس  نمایشگاه  دارد.  خود  هنري 
کوچ و نمایشگاه عکس روز جهاني سالمند در 

نگارخانه سي راه از جمله د آنهاست.
به  است  سال   10 از  بیش  روستا  حمیدرضا 
این  در  انیماتور،  و  گرافیست  عکاس،  عنوان 

حوزه فعالیت میکند.
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شبکه ارتباطی ۵G چه قابلیت هایی دارد؟ 
های  فناوری  به  تنها   ۵G ارتباطی  شبکه  کاربرد 
باید  را  نوپا  شبکه  این  نمی شود؛  خالصه  موبایل 
آغازگر عصر جدیدی از ارتباطات دانست که صنایع 

مختلف و زندگی روزمره ما را متحول می کند.
این مقاله شما را با کاربردهای وسيع شبکه ارتباطی 
به  اینکه  از  قبل  اما  کرد،  خواهد  آشنا  بيشتر   ۵G

تعریف فناوری ۵G یا اینترنت نسل پنجم بپردازیم، 
استانداردهای  تاریخچه  بر  کوتاه  مروری  است  بهتر 

شبکه داشته باشيم.
تلفن های  فناوری  شبکه  یا  استاندارد  اولين شبکه 
بی سيم با نام 1G بود که در سال 1981 معرفی شد. 
 1G 2 در سال 1992 جایگزینG پس از آن، استاندارد
پيامک و خدمات داده  شد که رمزنگاری دیجيتالی، 

را به ارمغان آورد.
سال  تا  اما  شد  اعالم   ۳G نسل  بعد  سال   ۶ تقریبا 
بود.  نشده  سازی  تجاری  رسمی  صورت  به   2۰۰1
مانند دسترسی  تری  به خدمات سریع  این سرویس 
اینترنت همراه، تماس های ویدیویی و تلوزیون تلفن 
نسبتا  سرویس  این  از  پس  کرد.  پيدا  جهش  همراه 
سریع شاهد نسل ۴G بودیم که در سال 2۰۰8 راه 
اندازی شد که با دسترسی به پهنای باند بسيار باال 

همراه بود.  
اگر به این تاریخچه شبکه های ارتباطی نگاه دقيق 
هر  بين  تقریبا  که  شویم  می  متوجه  بياندازیم  تری 
است. پس  افتاده  فاصله  تلفن همراه 1۰ سال  نسل 
از ۴G قرار است شاهد نسل قدرتمند ارتباطات یعنی 
۵G باشيم که صد در صد این سرویس فرکانس های 

خواهيد  قبلی  های  شبکه  نسبت  تری  وسيع  خيلی 

داشت.
ارتباطات  پنجم  نسل  برای  استانداردی  هيچ  هنوز 
موبایل  جهانی  انجمن  اما  نشده  تعریف   )۵G(
)GSMA( هشت معيار برای واجد شرایط بودن اپراتور 

نسل پنجم را به شرح زیر بيان می کند:
در  انتهایی  نقاط  به  برثانيه  گيگابایت  تا  اتصال یک 

این زمينه
*تاخير زمانی کم

*پهنای باند 1۰۰۰× در واحد سطح
*1۰ تا 1۰۰ برابر تعداد دستگاه های متصل

*دسترسی 99.999 درصدی
*پوشش 1۰۰ درصدی

*9۰ درصد کاهش مصرف انرژی شبکه
*تا 1۰ سال عمر باتری برای دستگاه هایی با قدرت 

پایين
اکنون می خواهيم بدانيم این نسل قدرتمند ۵G چه 

کاربردهایی دارد.
را  صنایع  ارتباطات  شبکه  پنجم  نسل 

شگفت زده خواهد کرد
 همانطور که گفته شد ۳G و ۴G دستگاهایی با نرخ 
اما  هدف  داده باال را تحت پوشش قرار می دهند. 
شبکه ارتباطی ۵G ارتباطات ماشين به ماشين است 
و گفته می شود در انقالب صنعتی آینده نقش مهمی 
را ایفا می کند. صنایع می توانند از اتصالت سيمی به 
بی سيم منتقل شوند؛ در نتيجه شاهد کاهش هزینه 
نصب و انعطاف پذیری فرآیندهای توليد خواهيم بود.

از  ها  کارخانه  در  استفاده  مورد  ماشين آالت  امروزه 
زیادی  پذیری  انعطاف  که  است  سيمی  های  شبکه 
زیادی  پول  زمان،  به  فرآیند،  تغيير  برای  و  ندارند 

صرف می شود.
های  ماشین  برای  را  اکسیژن  نقش   ۵G

خودران بازی می کند!
توان  می   ۵G ارتباطی  شبکه  کاربردهای  دیگر  از 
امروزه صنایع بزرگ  به رانندگی مستقل اشاره کرد. 
اتومبيل  توليد  جهت  در  ای  گسترده  اهداف  خودرو 
برقراری  برای  ها  ماشين  این  دارند.  خودران  های 
)یک   LTE سرعت  و  دارند  نياز  داده  به  ارتباط 
استاندارد برای ارتباطات بی سيم با سرعت باال برای 
دستگاه های تلفن همراه و پایانه های داده بر اساس 
 )UMTS / HSPA و GSM / EDGE تکنولوژی های
خوبی  به  تواند  نمی  و  نيست  سریع  کافی  اندازه  به 
گزینه  بهترین   ۵G شبکه  نتيجه  در  باشد؛  پاسخگو 
است و مانند اکسيژن برای این خودروهای هوشمند 

عمل می کند.   
این  در  رفته  کار  به  سنسورهای  است؛  گفتنی 
اتومبيل ها به خوبی باعث انتقال و دریافت اطالعات 
از  استفاده  با  و  ثانيه  در  گيگابيت  حداکثر سرعت  با 
مودم  های ۵G هستند. این شبکه همچنين می تواند 
شرایط  و  آب  و  هوا  گزارش  مانند  مهمی  اطالعات 

جاده را به  سرعت به اتومبيل ارسال کند.
چه  ارتباطی  شبکه  این  از  مجازی  واقعیت 

بهره ای می برد؟
تاخير  به  توان  ۵G می  مزایای مهم شبکه  از جمله 
کم شبکه ای )تاخير شبکه( اشاره کرد. این ویژگی 
در بازی های واقعيت مجازی بسيار پرکاربرد است؛ 
زیرا این تاخير می تواند بر روند و نتيجه بازی تاثير 
باعث  شبکه  این  باالی  سرعت  و  بگذارد  بسزایی 

انتقال سریع داده ها به مصرف کنندگان می شود.

کنترل بهداشت و سالمت از راه دور
بخش بهداشت و درمان از جمله گروهایی است که از 
خدمات شبکه ۵G بيشترین بهره را می برد. در آینده 
با کمک این شبکه ارتباطی پزشکان می توانند از راه 
دور بيماران را درمان کنند که این خود کمک بزرگی 

به کاهش هزینه مراقبت های بهداشتی می کند.
پزشکی  اشياء  اینترنت  به  پزشکی  های  دستگاه 
)IoMT( تبدیل می شوند و با استفاده از سنسورهای 

خود اطالعات را دریافت و ارسال می کنند.
پزشکی  زمينه  در  ارتباطی  این شبکه  دیگر  فواید  از 
از  پزشک  که  پزشکی  های  دستگاه  که  است  این 
به  دارد،  دسترسی  بيماران  اطالعات  به  آن  طریق 
تجزیه و تحليل بيماری ها و پيش بينی و تشخيص 

زودهنگام آنها می پردازد.
شایان ذکر است؛ چندی پيش شرکت اینتل در یک 
 8۰۶۰ XMM مسابقه، اولين مودم جدید خود را به نام
که مبتنی بر تکنولوژی ۵G است، معرفی کرد. اگرچه 
ماه ها قبل شرکت کوالکام مودم X۵۰ خود را معرفی 
کرده بود، اما گفته می شود اینتل یک مشتری بزرگ 

از اپل را ربوده است.
از سوی دیگر مودم های کوالکام در اکثر گوشی های 
و  می شود  استفاده  قوی  تراشه های  با  هوشمند 
همکاری این شرکت همچنان با مایکروسافت برای 

رایانه های مبتنی بر ویندوز ARM1۰ پابرجا است.
بر اساس آنچه گفته شد، می توان نتيجه گرفت که 
شبکه ارتباطی ۵G تحول شگرفی را نه تنها در دنيای 
تلفن همراه، که در صنایع مختلف پدید می آورد. با 
این حال باید همچنان صبر کنيم تا شاهد نسل جدید 

شبکه های ارتباطی در زندگی روزمره باشيم.

این دو مقاله توسط دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی پاسارگاد تحت نظارت دکتر روح ا.. بهمنی زرگری تهيه شده است و  با سفارش تهيه کننده گان و در جهت ترغيب دانشجویان به کارهای پژوهشی چاپ می شود

5G قابلیت شبکه ارتباطی
احسان پوراستقالل – محمد صادق صفری – جواد کشتکار

فضای  و  تکنولوژی  ی  توسعه  به  توجه  با  امروزه 
تلفن  و  تبلت  تاب  لپ  با  کار  که  ناگزیریم  مجازی 

های هوشمند را فرا بگيریم 
شخصی   رایانه  به   ، کيفی  ی  رایانه  یا  تاپ  لپ 
چند سال  تا  گفته می شود.  تقریبًا سبک  و  کوچک 
با  اما  بود.  کيلو   ۷ تا   1 بين  معمواًل  آن  وزن  پيش 
پيشرفت تکنولوژی  وزن آن روز به روز رو به کاهش 

است و در عوض امکانات آن افزایش می یابد . 
 « مگزین  سی  پی   « سایت  به  سری  است  بهتر 
بزنيم و در مورد لپ تاپ های ارائه شده در نمایشگاه 
 / الس وگاس  مصرفی  الکترونيکی  محصوالت 

CES 2۰19  صحبت کنيم.
سال  لپ تاپ  بهترین  خبرآنالین،عنوان  گزارش  به 
  9۳8۰ به  موسوم  مدل    1۳  Dell XPS به  را 

 2۰19 ادیشن  و  تعریف شده  حاشيه  بدون  که  داد 
قيمت  با  اولتراپرتابل  دستگاه  بهترین  به عنوان  آن 
پردازنده  تاپ  لپ  این  شد.  انتخاب  دالر   899 پایه 
اینتل 8۵۶۵u_core iv با سرعت 1.8 گيگاهرتز، 
لمسی  نمایشگر  ترابایتی،   1 حافظه  رم،  گيگ   1۶
پيکسل  در 21۶۰  رزولوشن ۳8۴۰  با  اینچی   1۳.۳
با گرافيک اینتل UHD ۶2۰ به وزن 1.2 کيلوگرم 
محسوب  سيستم  این  سخت افزاری  مشخصات  از 
اس  یو  پورت  یک  و  تاندربولت  پورت  دو  می شود. 

بی تایپ سی دارد.
نکته منفی این سيستم رزولوشن ۴K است که عمر 

باتری را کم می کند
اما بچه ها تيم پی سی مگزین عنوان بهترین لپ تاپ 
stealthدادند. لپ تاپ   msi gs۷۵  به را  گيم 

از کنار نمایشگر  اینچی به دليل حذف حواشی   1۷
شبيه 1۵ اینچ به نظر می رسد و با نرخ رفرش 1۴۴ 
هرتز، هنگام بازی کردن درجه یک می شود. گرافيک 
آن  روی   2۰8۰  RTX فورس  جی  جدید  موبایل 

نصب شده است.
محصول  به  بيزینس  لپ تاپ  بهترین  عنوان  اما 
برای کاربران  dell latitude ۷۴۰۰ رسيد که 
به  لپ تاپ  حالت  از  تغييرپذیر  به صورت  حرفه ای 
نصب شده  سنسورهای  است.  تعریف شده  تبلت 
روی لپ تاپ امنيت خوبی را به کاربر چه به صورت 
فيزیکی و چه به صورت مجازی هنگام کار می دهد. 
این لپ تاپ با اتصاالت LTE و سيم کارت خور از ماه 

مارس به قيمت 1۵99 دالر قابل خرید خواهد بود.
بوک  پی کروم  اچ  به  نيز  بوک  بهترین کروم  لقب 

با  بوک ها  کروم  اغلب  رسيد.    g1  1۴  x۳۶ مدل 
مدرسه ای ها  بچه  برای  بوک  کروم  عامل  سيستم 
تعریف  شده تا تکاليف خود را انجام دهند اما مدل 
است  ویندوزی  معمول، یک سيستم  برخالف   G1

که روی آن پردازنده i۷ اینتل نصب شده است.
و در نهایت عنوان بهترین محصول »دو در یک« 
یوگا نسل چهارم رسيد  ایکس 1  پد  تينک  لنوو  به 
که برای بيزینس ها طراحی شده است و نسبت به 
نسل قبلی 1۷ درصد سبک تر طراحی شده است. با 
1۶ گيگ رم و 2 ترابایت به قيمت 2۰۰۰ دالر به 

فروش می رسد.

بهترین لپ تاپ های عرضه شده در نمایشگاه سی ای اس ۲۰۱۹
فاطمه بذرگر

برنامه های آموزشی کمیته امداد امام 
خمینی )ره(شهرستان پاسارگاد

از  مددجو  نود  و  پانصد  و  هزار  یک  بهره مندی 
در  راهنمای  و  مشاوره  و  خانواده  آموزش  خدمات 
پاسارگاد  شهرستان  )ره(  خمينی  امام  امداد   کميته 
محمد مرید زاده ریيس کميته امداد امام خمينی ره 
شهرستان پاسارگاد  گفت: یک هزار پانصد و نود نفر 
از مددجویان تحت حمایت کميته امداد امام خمينی 
)ره( این شهرستان از فعاليت های مشاوره و راهنمایی 
 آموزشی آگاه سازی و آموزش خانوده بهره مند شدند.

راستای  در  آموزشی  برنامه های  اینکه  بيان  با  وی  
اجرا  فرهنگی  سياست های  کردن  عملياتی 

تقویت  منظور  به  برنامه ها  این  گفت:  می شود، 
سازی  توانمند  و  اعتقادی  و  دینی  باور های  رشد 
سطح  بردن  باال  و  مذهبی  فرهنگی،  و  فکری 
اجتماعی  آسيبهای  از  پيشگيری  و  مردم  آگاهی 
می شود. برگزار  مددجویان  اخالقی  و  فرهنگی   و 

 8 آموزشی برای  اینکه برنامه های  بيان  با  وی 
افزود:  از مخاطبان در نظر گرفته شده است،  گروه 
و  دانشجویان  دانش آموزان،  سال،   ۷ تا   ۳ کودکان 
از  مانده  باز  پسران  و  دختران  دینی،  علوم  طالب 
ازدواج،  آستانه  در  پسران  و  دختران  تحصيل، 

و مستعدین  خانوار  زنان سرپرست  زوج های جوان، 
 خودکفایی و اشتغال گروه های هدف آموزش هستند.

و  کرد  اشاره  آموزشی  سرفصل های  به  زاده،  مرید 
افزود: این سرفصل ها شامل اخالق اسالمی، احکام، 
قرآن، آسيب های اجتماعی، سبک زندگی اسالمی، 
آمادگی برای ازدواج، اهميت و فضيلت کار و تالش 
در اسالم، همسرداری، مشاوره کودکان و نوجوانان، 
فرزندپروری  و  هنری  مهارت های  قرآنی،  قصص 
می شود که با حضور تعداد 12 نفر از اساتيد و مربيان 

در 9 ماهه اول امسال اجرا شد.



 یکشنبه | 30 دی 1397سال دوم | شماره 641

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

تکليف  تعيين  قانون  نامه  آیين   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعيت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هيات   1۳9۷/1۰/۰۶  -  1۳9۷۶۰۳11۰1۵۰۰۰۷۴1
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکليف وضعيت  تعيين 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آفرین  نوش  خانم  موقوفه  ارسنجان  شهرستان  خيریه  امور  و  اوقاف  اداره 
به  ساختمان  یکباب  عرصه  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  سه  در  ابراهيمی 
مساحت 9۶۳/9۵ مترمربع پالک ۵2۶۶ فرعی از 1۰ اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 11۳۳ فرعی از 1۰ اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در 
حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب سند مالکيت مشاعی شماره ثبت 1۷۶ دفتر 
22 صفحه ۴81 موقوفه خانم نوش آفرین ابراهيمی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 

مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۷/1۰/1۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۷/1۰/۳۰

۴۵۴۰ / م الف                                                    محمدعلی زارعی
      رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

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

تکليف  تعيين  قانون  نامه  آیين   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعيت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هيات   1۳9۷/1۰/۰8  -  1۳9۷۶۰۳11۰1۵۰۰۰۷۴2
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکليف وضعيت  تعيين 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آفرین  نوش  خانم  موقوفه  ارسنجان  شهرستان  خيریه  امور  و  اوقاف  اداره 
به  ساختمان  یکباب  عرصه  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  سه  در  ابراهيمی 
مساحت ۳12/۶۵ مترمربع پالک ۵2۶۷ فرعی از 1۰ اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 11۳۳ فرعی از 1۰ اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در 
حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب سند مالکيت مشاعی شماره ثبت 1۷۶ دفتر 
22 صفحه ۴81 موقوفه خانم نوش آفرین ابراهيمی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 

مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۷/1۰/1۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۷/1۰/۳۰

۴۵۴۶ / م الف                                                    محمدعلی زارعی
      رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

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

تکليف  تعيين  قانون  نامه  آیين   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعيت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هيات   1۳9۷/1۰/۰۶  -  1۳9۷۶۰۳11۰1۵۰۰۰۷۳9
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکليف وضعيت  تعيين 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آفرین  نوش  خانم  موقوفه  ارسنجان  شهرستان  خيریه  امور  و  اوقاف  اداره 
به  ساختمان  یکباب  عرصه  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  سه  در  ابراهيمی 
مساحت ۵۷۴/1۰ مترمربع پالک ۵2۶8 فرعی از 1۰ اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 11۳۳ فرعی از 1۰ اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در 
حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب سند مالکيت مشاعی شماره ثبت 1۷۶ دفتر 
22 صفحه ۴81 موقوفه خانم نوش آفرین ابراهيمی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 

مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۷/1۰/1۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۷/1۰/۳۰

۴۵۵۰ / م الف                                                    محمدعلی زارعی
      رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

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

تکليف  تعيين  قانون  نامه  آیين   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعيت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هيات   1۳9۷/1۰/۰8  -  1۳9۷۶۰۳11۰1۵۰۰۰۷۴۵
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکليف وضعيت  تعيين 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آفرین  نوش  خانم  موقوفه  ارسنجان  شهرستان  خيریه  امور  و  اوقاف  اداره 
به  ساختمان  یکباب  عرصه  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  سه  در  ابراهيمی 
مساحت ۳۴۶/۴۵ مترمربع پالک ۵2۶9 فرعی از 1۰ اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 11۳۳ فرعی از 1۰ اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در 
حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب سند مالکيت مشاعی شماره ثبت 1۷۶ دفتر 
22 صفحه ۴81 موقوفه خانم نوش آفرین ابراهيمی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 

مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۷/1۰/1۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۷/1۰/۳۰

۴۵۵2 / م الف                                                    محمدعلی زارعی
      رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

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

تکليف  تعيين  قانون  نامه  آیين   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعيت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هيات   1۳9۷/1۰/۰۶  -  1۳9۷۶۰۳11۰1۵۰۰۰۷۳8
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکليف وضعيت  تعيين 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اداره اوقاف و امور خيریه شهرستان ارسنجان موقوفه خانم زهرا اسکندری در 
سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه یکباب ساختمان به مساحت 9۶۳/9۵ 
پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   1۰ از  فرعی   ۵2۶۶ پالک  مترمربع 
11۳۳ فرعی از 1۰ اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک 
ارسنجان بموجب سند مالکيت مشاعی شماره ثبت 1۷۶ دفتر 22 صفحه ۴۷8 
موقوفه خانم زهرا اسکندری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکيت  سند  به صدور  نسبت 
تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۷/1۰/1۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۷/1۰/۳۰

۴۵۴8 / م الف                                                    محمدعلی زارعی
      رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

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

تکليف  تعيين  قانون  نامه  آیين   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعيت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هيات   1۳9۷/1۰/۰8  -  1۳9۷۶۰۳11۰1۵۰۰۰۷۴۳
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکليف وضعيت  تعيين 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اداره اوقاف و امور خيریه شهرستان ارسنجان موقوفه خانم زهرا اسکندری در 
سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه یکباب ساختمان به مساحت ۳12/۶۵ 
پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   1۰ از  فرعی   ۵2۶۷ پالک  مترمربع 
11۳۳ فرعی از 1۰ اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک 
ارسنجان بموجب سند مالکيت مشاعی شماره ثبت 1۷۶ دفتر 22 صفحه ۴۷8 
موقوفه خانم زهرا اسکندری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکيت  سند  به صدور  نسبت 
تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۷/1۰/1۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۷/1۰/۳۰

۴۵۴۴ / م الف                                                    محمدعلی زارعی
      رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

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

تکليف  تعيين  قانون  نامه  آیين   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعيت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هيات   1۳9۷/1۰/۰۶  -  1۳9۷۶۰۳11۰1۵۰۰۰۷۴۰
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکليف وضعيت  تعيين 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اداره اوقاف و امور خيریه شهرستان ارسنجان موقوفه خانم زهرا اسکندری در 
سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه یکباب ساختمان به مساحت ۵۷۴/1۰ 
پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   1۰ از  فرعی   ۵2۶8 پالک  مترمربع 
11۳۳ فرعی از 1۰ اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک 
ارسنجان بموجب سند مالکيت مشاعی شماره ثبت 1۷۶ دفتر 22 صفحه ۴۷8 
موقوفه خانم زهرا اسکندری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکيت  سند  به صدور  نسبت 
تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۷/1۰/1۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۷/1۰/۳۰

۴۵۳8 / م الف                                                    محمدعلی زارعی
      رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

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

تکليف  تعيين  قانون  نامه  آیين   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعيت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هيات   1۳9۷/1۰/۰8  -  1۳9۷۶۰۳11۰1۵۰۰۰۷۴۴
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکليف وضعيت  تعيين 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اداره اوقاف و امور خيریه شهرستان ارسنجان موقوفه خانم زهرا اسکندری در 
سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه یکباب ساختمان به مساحت ۳۴۶/۴۵ 
پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   1۰ از  فرعی   ۵2۶9 پالک  مترمربع 
11۳۳ فرعی از 1۰ اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک 
ارسنجان بموجب سند مالکيت مشاعی شماره ثبت 1۷۶ دفتر 22 صفحه ۴۷8 
موقوفه خانم زهرا اسکندری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکيت  سند  به صدور  نسبت 
تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۷/1۰/1۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۷/1۰/۳۰

۴۵۴2 / م الف                                                    محمدعلی زارعی
      رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

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

تکليف  تعيين  قانون  نامه  آیين   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعيت 
قانون  موضوع  دوم  اول/  هيات   1۳9۷/1۰/۰۴-1۳9۷۶۰۳11۰1۵۰۰۰۷2۶
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکليف وضعيت  تعيين 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای هادی ميرکی فرزند عوض بشماره شناسنامه 1۵۰ صادره از ارسنجان 
فرعی  پالک ۶۴22  مترمربع   199/8 مساحت  به  خانه  یکباب  در ششدانگ 
از 1۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1۰۶1 فرعی از 1۰ اصلی قطعه 
یک بخش ۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری از معصومه 
بوستانی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ 
به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسليم  تاریخ  از  ماه  رسيد، ظرف مدت یک 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۷/1۰/1۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۷/1۰/۳۰

۴۵۳۶ / م الف                                                  
  محمدعلی زارعی
      رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکليف  تعيين  قانون  نامه  آیين   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعيت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هيات   1۳9۷/1۰/۰8  -  1۳9۷۶۰۳11۰1۵۰۰۰۷۴8
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکليف وضعيت  تعيين 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
در  ارسنجان  از  بشماره شناسنامه 8۳۷ صادره  فرزند جعفر  امينی  آقای رضا 
از  به مساحت ۳۰۰/۶۵ مترمربع پالک ۶۴2۳ فرعی  ششدانگ یکباب خانه 
1۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴۰۰۵ فرعی از 1۰ اصلی متخذه از 
11۰9 اصلی از 1۰ اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک 
ارسنجان خریداری بالواسطه از جواهر ابراهيمی مالک رسمی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسليم 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۷/1۰/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۷/11/1۵

۴۵۵9 / م الف                                                      محمدعلی زارعی
      رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان 

آگهی تحدید اختصاصی پالک 10/6397 اصلی متخذه 
از پالک 10/122۵ واقع در قطعه یک بخش ۵ فارس 

ارسنجان
پالک  از  متخذه  اصلی   1۰/۶۳9۷ پالک  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 
ارسنجان ملکی  فارس شهرستان  واقع در قطعه یک بخش ۵   1۰/122۵
آقای غالمحسين یارمحمودی فرزند احمد به شماره شناسنامه ۷۴۷۵ صادره 
از ارسنجان نسبت به ششدانگ اعيان یکباب خانه به مساحت ۳۶۶/2۰ متر 
مربع واقع در قطعه یک بخش ۵ فارس شهرستان ارسنجان که به موجب 
رای شماره 1۳9۷۶۰۳11۰1۵۰۰۰۵9۷ مورخ 1۳9۷/۰۷/28 صادره قانون 
تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در مالکيت 
نامبرده استقرار یافته بعمل نيامده. لذا حسب تبصره ماده 1۳ قانون تعيين 
تحدید  عمليات  و  تعيين   1۳9۷/11/2۴ مورخ  حدود  تحدید  وقت  تکليف 
به  اینک  آمد.  به عمل خواهد  و  از ساعت 8 صبح در محل شروع  حدود 
وسيله این آگهی از متقاضی مزبور و کليه صاحبان امالک مجاور بر طبق 
ماده 1۴ 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 تنظيم صورت مجلس تحدید تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و معترض بایستی ضمن درخواست کتبی از این اداره، ظرف مدت یک 
ماه با مراجعه به مرجع ذیصالح قضایی و تقدیم دادخواست گواهی الزم اخذ 
و به این اداره تسليم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض و 

در پایان مهلت مقرر عمليات ثبتی برابر مقررات ادامه خواهد یافت./.
تاریخ انتشار: 1۳9۷/1۰/۳۰    ۴۵۶۰ / م الف                  

                                                                   محمدعلی زارعی
رئيس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

تکليف  تعيين  قانون  نامه  آیين   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعيت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هيات   1۳9۷/1۰/۰۴  -  1۳9۷۶۰۳11۰1۵۰۰۰۷2۷
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکليف وضعيت  تعيين 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای ابراهيم ابراهيمی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه ۴۴ صادره از ارسنجان 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 229/۷۰ مترمربع پالک ۶۴21 فرعی 
از 1۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴۳9۳ فرعی از 1۰ اصلی قطعه 
یک بخش ۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب سند رسمی 
شماره 2۵۴9-89/12/19 دفترخانه ۳99 ارسنجان انتقالی از سيد زین العابدین 
موسوی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ 
به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسليم  تاریخ  از  ماه  رسيد، ظرف مدت یک 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۷/1۰/1۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۷/1۰/۳۰

۴۵۳۴ / م الف                                                    محمدعلی زارعی
      رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان 

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

تکليف  تعيين  قانون  نامه  آیين   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعيت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هيات   1۳9۷/1۰/۰۴  -  1۳9۷۶۰۳11۰1۵۰۰۰۷28
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکليف وضعيت  تعيين 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم فریبا ابراهيمی فرزند امير بشماره شناسنامه ۴۵۶9 صادره از ارسنجان در 
ششدانگ یک قطعه زمين مزروعی به مساحت 1۰۰۳۶۵/۴2 مترمربع پالک 
1۰2 فرعی از 21 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 21 اصلی واقع در  قطعه 
یک بخش ۵ فارس، حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب گواهی حصر وراثت 
شماره 1۵1-1۳۷8/۰۵/1۰ دادگستری ارسنجان سهم االرث فریبا ابراهيمی 
احدی از وراث امير ابراهيمی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکيت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که 
می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۷/1۰/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۷/11/1۵

۴۵۵۵ / م الف                                                    محمدعلی زارعی
      رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

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

تکليف  تعيين  قانون  نامه  آیين   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعيت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هيات   1۳9۷/1۰/۰۴  -  1۳9۷۶۰۳11۰1۵۰۰۰۷29
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکليف وضعيت  تعيين 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای هاشم ابراهيمی فرزند حسن بشماره شناسنامه ۴219 صادره از ارسنجان 
مترمربع   1۰۰۵۶۳/۳۷ مساحت  به  مزروعی  زمين  قطعه  یک  ششدانگ  در 
پالک 1۰۳ فرعی از 21 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 21 اصلی واقع 
در قطعه یک بخش ۵ فارس، حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب سند رسمی  
به شماره ۵8۷9-1۳91/۰۷/2۰ دفترخانه اسناد رسمی ۳99 ارسنجان انتقالی 
از سيما ابراهيمی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکيت  سند  به صدور  نسبت 
تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۷/1۰/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۷/11/1۵

۴۵۵۷ / م الف                                                    محمدعلی زارعی
      رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان 

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

تکليف  تعيين  قانون  نامه  آیين   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
برابر رای شماره  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی و  وضعيت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هيات   1۳9۷/۰۷/2۶-  1۳9۷۶۰۳11۰1۵۰۰۰۵8
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
به شماره  فرزند محمدحسين  جاویدی جشنی  آقای محمدهادی  متقاضی 
از  مشاع  دانگ  سه  در  ارسنجان  از  صادره   2۴2۰2۴8۴81 شناسنامه 
از  به مساحت 21۵/۷۵ مترمربع پالک ۶۴2۷ فرعی  یکبابخانه  ششدانگ 
1۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 11۳2 فرعی از1۰ اصلی قطعه یک 
الواسطه  ارسنجان خریداری مع  بخش ۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک 
از حسين اسکندری مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   1۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
نمایند. بدیهی است  به مراجع قضایی تقدیم  را  اعتراض، دادخواست خود 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۷/1۰/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۷/11/1۵

۴۵۶2 / م الف                                                  محمدعلی زارعی
رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

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

تکليف  تعيين  قانون  نامه  آیين   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
برابر رای شماره  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی و  وضعيت 
1۳9۷۶۰۳11۰1۵۰۰۰۷۴۶ - 1۳9۷/1۰/۰8 هيات اول/دوم موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
به شماره  فرزند محمدحسين  جاویدی جشنی  آقای محمدهادی  متقاضی 
شناسنامه 2۴2۰2۴8۴81 صادره از ارسنجان در چهار و نيم دانگ مشاع  از 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 28/2۵ مترمربع پالک ۶۴2۶ فرعی از 
1۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 11۳2 فرعی از1۰ اصلی قطعه یک 
الواسطه  ارسنجان خریداری مع  بخش ۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک 
از حسين اسکندری مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   1۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
نمایند. بدیهی است  به مراجع قضایی تقدیم  را  اعتراض، دادخواست خود 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۷/1۰/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۷/11/1۵

۴۵۶۶ / م الف                                                  محمدعلی زارعی
رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

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

تکليف  تعيين  قانون  نامه  آیين   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
برابر رای شماره  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی و  وضعيت 
1۳9۷۶۰۳11۰1۵۰۰۰۵8۷ - 1۳9۷/۰۷/2۶ هيات اول/دوم موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
متقاضی آقای احمد جاویدی جشنی فرزند محمدحسين به شماره شناسنامه 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  ارسنجان  از  صادره   2۴2۰1122۴۵
از 1۰ اصلی  یکبابخانه به مساحت 21۵/۷۵ مترمربع پالک ۶۴2۷ فرعی 
مفروز و مجزی شده از پالک 11۳2 فرعی از1۰ اصلی قطعه یک بخش 
۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری مع الواسطه از حسين 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  رسمی  مالک  اسکندری 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۷/1۰/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۷/11/1۵           

۴۵۶۴ / م الف                                                  محمدعلی زارعی
رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

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

تکليف  تعيين  قانون  نامه  آیين   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
برابر رای شماره  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی و  وضعيت 
1۳9۷۶۰۳11۰1۵۰۰۰۷۴۷ - 1۳9۷/1۰/۰8 هيات اول/دوم موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
متقاضی آقای احمد جاویدی جشنی فرزند محمدحسين به شماره شناسنامه 
2۴2۰1122۴۵ صادره از ارسنجان در یک و نيم دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 28/2۵ مترمربع پالک ۶۴2۶ فرعی از 1۰ اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 11۳2 فرعی از1۰ اصلی قطعه یک بخش 
۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری مع الواسطه از حسين 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  رسمی  مالک  اسکندری 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۷/1۰/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۷/11/1۵

۴۵۶8 / م الف                                                  محمدعلی زارعی
رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
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سریال »پرستارن« پایانی ندارد

به   ، سرطان  با  مبارزه  ملی  پویش  اندازی  راه 
مناسبت هفته پیشگیری از سرطان

شعار»سرطان  با  سرطان  با  مبارزه  ملی  پویش   
قابل پيشگيری و درمان است؛ با خود مراقبتی و 

اميد«راه اندازی می شود.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان 
درمان  و  بهداشت  شبکه  ریيس  ارسنجان، 
ارسنجان، گفت: در طی سال های اخير، بيماری 
های غيرواگير به مهمترین علت مرگ و مير بشر 
از  نيز  ما  کشور  که  شده  تبدیل  جهان  سطح  در 
دو  از  بيش  که  طوری  به  نبوده،  جدا  قاعده  این 
بيماری های  از  ناشی  درایران،  مير  و  سوم مرگ 
از  بعد  سرطان  ميان،  این  در  و  بوده  غيرواگير 
بيماری های قلبی عروقی دومين رتبه علت های 

مرگ و مير را به خود اختصاص داده است.
بروز سرطان در  ميزان  افزود:  قنبری  دکترکورش 
بروز  اما  باشد،  می  جهانی  متوسط  از  کمتر  ایران 
سرطان در حال افزایش بوده، به طوری که تا سال 
برابر  دو  جهان  در  سرطان  بروز  2۰۳۰ميالدی 
خواهد شد و از 1۴ ميليون نفر ابتالی ساليانه، به 
درصد   ۷۰ از  بيش  رسيد؛  خواهد  نفر  ميليون   2۷

این افزایش بروز و مرگ و مير، در کشورهای در 
حال توسعه رخ می دهد که ایران نيز در زمره این 

کشورها، قرار دارد. 
کارشناس بيماری های غير واگير مرکز بهداشت 
اصالح  زندگی،  به  اميد  بهبود  نيز  ارسنجان 
را  محيطی  خطر  عوامل  کاهش  و  زندگی  شيوه 
عنوان  سرطان  از  پيشگيری  عوامل  مهمترین 
کرد وگفت: خوشبختانه حدود نيمی از سرطان ها 
بهترین  نيست که  بوده وتردیدی  پيشگيری  قابل 
بيماری  این  رشد  به  رو  روند  با  مقابله  برای  راه 
مردم  فعال  مشارکت  مختلف،  اقشار  محافظت  و 
محافظت  و  مراقبتی  خود  های  روش  اتخاذ  با 
تالش  و  ها  بيماری  خطر  عوامل  برابر  در  خود 
های  شيوه  مند  نظام  آموزش  درجهت  مسووالن 
خود مراقبتی، ارایه خدمات مناسب فردی وکنترل 

عوامل خطر، می باشد.
هستند  مواردي  این ها  کرد:  اضافه  خادميان  زهرا 
که ما را وادار می کند کمپين یا پویش ملي براي 
اطالع رساني از سرطان رابه مناسبت هفته پویش 

ملی مبارزه با سرطان طراحي وبه اجرا بگذاریم.
و  پيشگيری  قابل  سرطان  را  پویش  این  شعار  او 
درمان است، با خودمراقبتی و اميد عنوان واهداف 

آن را
در  مردم  مشارکت  جلب  و  آگاهی  افزایش   *
خصوص قابل پيشگيری بودن سرطان وشيوه های 

آن
خصوص  در  مردم  نادرست  باورهای  اصالح   *

سرطان، از جمله درمان ناپذیر بودن آن
مجریان  و  سياست گزاران  مشارکت  جلب   *
سالمت )درون و برون بخشی( در کنترل عوامل 

خطرسرطان، بيان کرد.

در  ارسنجان  سپاه  وفرمانده  فرماندار  حضور 
وز پرستار مراسم تبریک ر

و  مسئوالن  از  جمعی  پرستار،  روز  با  همزمان 
در  حضور  با  ارسنجان  شهرستان  ادارات  روسای 
تقدیر  پرستاران،  زحمات  از  شهر،  این  بيمارستان 

کردند.
بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بيمارستان حضرت ولی  ارسنجان، ریيس  ودرمان 
سالروز  مناسبت  به  گفت:  عصر)عج(ارسنجان، 
زینب  حضرت  تقوی،  و  صبر  اسوه  بانوی  ميالد 
)س( و روز پرستار، فرماندار وتعدادی از مسئوالن 

و روسای ادارات، دربخش های مختلف بيمارستان 
حضرت ولی عصر )عج( ارسنجان حضور یافته و 
با اهدای شاخه گل، از زحمات پرستاران وکارکنان 

این بخش ها، قدردانی کردند.
برنامه  این  در  افزود:  نيرومند  دکترفرناز 
را  پرستاران  ارسنجان،  فرماندار  محمدباقرکاظمی 
اسوه های صبر، عطوفت و متکی به صفات نيک 
فرسای  طاقت  شرایط  در  که  کرد  معرفی  انسانی 
کاری با روحيه ای برگرفته از ویژگی های واالی 
شکيبایی،   و  استقامت  بانوی  زینب)س(،  حضرت 
با  را  بيماران  فداکارانه تالش می کنند درد های 
حس انسان دوستی کاهش داده و اميد به زندگی 

را به آنان بازگردانند.
ریيس  دفتر  در  حضور  با  ارسنجان  فرماندار 
بيمارستان، از یکی از پرستاران نمونه با اهدای لوح 

سپاس وشاخه گل تقدیر کرد.
فرمانده  قادری  مهدی  سرهنگ  برنامه،  این  در 
سپاه ناحيه ارسنجان، کورش قنبری ریيس شبکه 
بهداشت و درمان ارسنجان، مرتضی زارعی ریيس 
بانک رفاه ارسنجان، جمعی از کارکنان و اعضای 
بسيج جامعه پزشکی فرماندار ارسنجان را همراهی 

می کردند .

پرستاری از آن دست مشاغل است که تنها با عشق 
می توان در آن ماند و ادامه داد. گرچه ورود به این 
دیگر  مانند  خواندن  پرستاری  و  دانشگاه  در  رشته 
رشته های تحصيلی است و آنچنان تفاوتی ندارد، اما 
اشتغال به آن و پرستار ماندن تنها به واسطه عشق و 

عالقه به این حرفه می تواند ادامه یابد.
آنچه در ادامه می آید، مروری است بر برش هایی از 
واقعيت سختی ها و شيرینی های شغل پرستاری، از 
زبان پرستار نمونه شهرستان ارسنجان که شاید تا به 

امروز، کمتر دیده شده است.
حميده ابراهيمی سوپروایزر و پرستار بخش فوریتهای 
است.  ارسنجان  وليعصر)عج(  حضرت  بيمارستان 
ابراهيمی دوسالی را در بيمارستان دنا خدمت کرده و 
از سال 91 در ارسنجان مشغول بکار است. او از ابتدا 
کار خود را در بخش فوریتها آغاز نموده و در رابطه با 
شغلش اینطور عنوان می کند: »پرستاری سرشار از 
استرس و تنش است ولی بخاطر فعال بودن بخش 

فوریتها برای من جذاب است«.
صبر شاخصه ویژه پرستار

مسئوليت  خانواده،  مسئوليت  بر  عالوه  پرستار 
از  ابراهيمی  دارد.  بيمار  قبال  در  هم  بزرگی 
مسئوليت سنگين پرستار می گوید: » مراقبت از 
بيمار صبر زیاد ميخواهد. مخصوصا مواقعی 
که شبکاری داشته باشيم و 12 ساعت 
شيف بدهيم. مراجعين ما معموال در 
وضعيت عادی نيستند و ما باید با 
اخالق و برخورد خوب، در کنار 
داشتن مهارت و علم الزم مرهم 
درد آنها باشيم. ما هيچ وقت خود را 
ليسانس نکردیم  به مدرک  محدود 
چون علم در حال پيشرفت است و 
هر چه ما بيشتر بدانيم بهتر ميتوانيم از 

عهده این مسئوليت بربيایيم«.

تلخی هایی که شیرین شدند
از حوادث گاه و  پر  او  برای کسی که زندگی و کار 
بيگاه است، خاطرات تلخ زیادی ميتواند ایجاد شود. 
که  با اقدامی به موقع به خاطره ای شيرین بدل شده 
با ما  از خاطرات خود  است. پرستار نمونه ارسنجانی 
گفت: » عيد امسال بود که در دو تصادف که در دو 
مکان مختلف رخ داده بود،  به ما اعالم شد که 1۰ 
نفر زخمی به بيمارستان انتقال خواهند داد. بالفاصله 
به دکتر  آماده کردیم. همان لحظه  را  امکانات  همه 
ابراهيمی جراح عمومی تماس گرفتيم و ایشان خود 
دکتر  موقع  به  حضور  اگر  رساند.  بيمارستان  به  را 
ابراهيمی و آمادگی تيم فوریتها نبود ۴ نفر دیگر هم 

به تعداد کشته ها افزوده ميشد«. 
پرستار که باشی کاری به نژاد و فقیر و غنی 

نداری 
افغان که سرپرست  دو کودک  ادامه می دهد: »  او 
دليل  به  دادند.  انتقال  بيمارستان  به  را  نداشتند 
مشکالت مالی و فقر گرسنه بودند و بدنشان در اثر 
انجام  را  اوليه  اقدامات  بود.  کرده  عفونت  سوختگی 
دادیم. بعد هم بين پرستارهای بيمارستان برای  ادامه 
برای  و  کردیم  آوری  جمع  ای  هزینه  آنها  درمان 

درمان آنها را به شيراز منتقل کردیم«.
حميده ابراهيمی موفقيت خود را مدیون خانواده خود 
من  با  مادر  و  پدر  و  همسر  اگر  گوید:  می  و  ميداند 
قابل  غير  برایم  شغل  این  تداوم  نميکردند  همراهی 

تصور بود«.
مشکالت  پيگيری  از  تقدیر  ضمن  همچنين  او 
ریيس  نيرومند  فرناز  دکتر  توسط  بيمارستان 
شبکه  مجموعه  مسئوالن  تالش  از  بيمارستان، 
روز  بزرگ  جشن  برگزاری  در  درمان  و  بهداشت 
پرستار و همچنين حضور ارزشمند فرماندار شهرستان 
و اختصاص وقت ایشان برای حضور در این جشن و 

اهدای لوح سپاس به پرستاران، تقدیر نمود.

در یکصد سالی که از عمر پرستاری می گذرد، 
سالمت  نظام  در  زیادی  کمبودهای  هميشه 
منتقل  پرستاری  به  آن  از  بخشی  و  بوده 
جامعه  از  قشر  این  صبر  اما  است.  می شده 
کمبودها  این  مواقع  بيشتر  در  تا  شده  باعث 
یکی  ابراهيمی  هما  نشود.  منتقل  بيمار  به 
است.  مهربان  و  صبور  پرستارهای  همين  از 
سفيد  لباس  در  خدمت  سابقه  سال   18 با  او 
بيمارستان حضرت  مدیر  اکنون  هم  پرستاری 
وليعصر)عج( شهرستان ارسنجان است و هنوز 
خود  پرستاری  کار  به  دوباره  دارد  دوست  هم 
از  پر  حواشی  و  موضوع  این  چرایی  برگردد. 

عشق این کار، موضوع این گزارش است.
حضرت  والدت  تبریک  ضمن  ابراهيمی  هما 
برای  را فرصت مناسبی  این روز  زینب )س(، 
و  دانست  پرستاران  های  تالش  از  قدردانی 
با صبر عجين  بزرگوار  بانوی  این  نام  گفت:» 
پرستاری  کار  اصلی  شاخصه  و  است  شده 
تسکين  و  شبانه  های  شيفت  است.  صبر  هم 
امکان  صبر  بدون  بيماران  آالم  به  بخشيدن 
پذیر نيست. ما دردو رنج بيماران را می بينيم 
و عالوه بر درمان بيماری باید به فکر تقویت 
روحيه بيمار هم باشيم و این در کنار خستگی و 
مشکالت زندگی شخصی کاری دشوار است 

که  فقط با داشتن صبر زیاد امکان پذیر 
است«.

ابراهيمی روز پرستار امسال را متفاوت 
»امسال  کند:  می  اضافه  و  داند  می 

با  روز پرستار، فرماندار و فرمانده سپاه 
تقدیر  پرستاران  از  بيمارستان  در  حضور 

کردند. با توجه به فعاليت پرستاران ما که 
های  فعاليت  برخی  در  بيمارستان  بر  عالوه 
غرفه  و  جهادی  اردوهای  مانند  اجتماعی  

سطح  در  مختلف  های  مناسبت  به  که  هایی 
ای  گسترده  فعاليت  شود،   می  برگزار  شهر 
دارند و این حرکت مسئوالن در قدردانی از این 

عزیزان ارزشمند بود«. 
هما ابراهيمی ادامه می دهد: » یکی از نکاتی 
کنند  می  رعایت  دقت  با  ما  پرستارهای  که 
که  بودیم  بارها شاهد  است.  بيمار  به  آموزش 
بيمار بعد از ترخيص به علت عدم آگاهی های 
الزم به بيمارستان برگشته است. ما تمام نکات 
الزم ازقبيل رژیم غذایی و نحوه مصرف دارو را 

به بيمار یا همراه او آموزش می دهيم.«
یاد  نيروهایش  از  افتخار  با  خيلی  سرپرستار، 
ميدارد:  اظهار  و  آنهاست  قدردان  کند،  می 
هستيم.  یکدیگر  کار  مکمل  پزشکان  و  ما 
که  داریم،  بيمارستان  همين  در  پرستارهایی 
رضایی  خانم  مثل  هستند.  نمونه  استان  در 
که در بخش دیاليز مدرس استانی است. البته 
پرستاری و  به بخش  قنبری  توجه ویژه دکتر 

تا  تالش برای رفع مشکالت باعث شده 
انگيزه  با  پرسنل 
ادامه  بيشتری 

راه دهند.


