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این سفر
آغاز دوستی 

ما بود

یادداشت سردبیر
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این درد 
ناتمام  

را جدی 
بگیرید

ساعت به وقت خانه مادربزرگ؛ جهان چشم از جهان بست..
5

اندر حکایت کامیون های 
پردردسر

صدای  با  روز  هر  بکنید  را  فکرش  احمدی|  حسن 
صبح  اول  یا  کنید  باز  را  چشمتان  کامیون  بوق  سرسام آور 
شنونده دادو فریاد های راننده های کامیون باشید و نتوانید 

در مقابل سلب حق آسایش و آرامش خود چیزی بگویید. 
اول وقت که در را باز میکنید تا بچه ها را راهی مدرسه کنید، 
یا ماشین را از پارکینگ بیرون بیاورید و قصد محل کار کنید، 
متوجه می شوید، یک کامیون  غول پیکر مقابل در ورودی...
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سفیرمردم پای درد و دل مردم

تخریب تابه سنگ  یا
توسعه گردشگری ؟

  شورزندگی   3 

سفیرمردم بررسی میکند:

چالش آرامستان های فامیلی در سعادتشهر
* موضوع مهمی که این روزها شهروندان محترم سعادتشهر مطالبه می کنند و از باب شدن آن نگران هستند تصرف غیر متعارف قبر در این آرامستان است .

*برخی از شهروندان سعادتشهری در دنیای مجازی: خرید قبر خانوادگی از سالها قبل رواج داشته و بیش از سی خانواده نسبت به خرید آن اقدام کرده اند که با توجه 
به فضای خالی آرامستان سعادتشهر، اندک خانواده هایی که پکیج قبر خانوادگی را خریداری نکرده اند می توانند نسبت به خرید آن اقدام نمایند.

*شهریار نوری یکی از شهروندان سعادتشهری: تصاحب قسمتهایی از زمین دارالرحمه بدون در نظر گرفتن محدودیت فضای در آینده چالش های زیادی را برای 
شهروندان بوجود خواهد آورد.

گنجینه افتخارات 
آقای جوان

4

4
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ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رییس  دادوند  غالمرضا 
ارسنجان  مردم   : ارسنجان  شهرستان  اسالمی 
دعوت  طنز  تئاتر  به صرف  را  سال  درازترین شب 

بودند.
حضور  با  یلدا  شب  داشت  گرامی  مناسبت  به 
هنری،  پیشکسوتان  تئاتر،  عرصه  هنرمندان 
ارسنجان  و مردم هنر دوست شهرستان  مسوولین 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  تاالر  در  مراسمی 
رییس  دادوند  این مراسم غالمرضا  در  برگزار شد. 
از  قدردانی  ضمن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
هنرمندان نمایش شهرستان گفت: با کمک دوستان 
یلدای  اولین  نمایش شهرستان  انجمن  در  هنرمند 
ادامه  ایشان  به  همت  تا  باشد  برگزار گردید  تئاتر 

یابد.
که  است  هنری  تنها  تئاتر  هنر  افزودند:  ایشان 
عنصر مادی و اصلی آن انسان است ، ماده ای که 
توانایی آنچه در پرورش خالقیت هنری الزم است 
را دارد و بزرگترین مزیت هنر تئاتر فرم ارتباط آن 

با مخاطبین است
دادوند با اشاره به اینکه هنر نمایش همچون آیین 
و  ساله  هزاران  قدمتی  یلدا   شب  مراسمات  و  ها 
برگیرنده  در  و  دارد  بشری  تاریخ  اعماق  در  ریشه 
فرهنگ و تمدن ملت ما در طول تاریخ بوده است ، 
هنری ارزشی و پویاست و با کمک هنر نمایشی می 
توان بسیاری از مفاهیم و ارزش های واالی دینی 

، مذهبی ، ملی و دستاوردهای فکری و فرهنگی و 
بویژه آموزه های ارزشمند و متعالی قرآنی و دینی 
یاد  مردم  به  و  نمود  عرضه  و  کشید  تصویر  به  را 
اداره فرهنگ و ارشاد   آوری و گوشزد کرد، رییس 
که  مسوولیتی  امروز  داد:  ادامه  ارسنجان  اسالمی 
از  قشری  کمتر  از  شاید  است،  هنرمندان  متوجه 
خداوند  که  چرا  داشت،  انتظار  بتوان  جامعه  اقشار 
در وجود هنرمندی که درد جامعه، درد مردم و درد 
کشور را  دارد فهم و توانایی قرار داده که می تواند 
با کالم خود ، با قلم خود و با عمل خود ، جامعه را 

تحت تاثیر قرار دهد. 
 ایشان افزودند هنر ابزاری بسیار توانمند برای بیان 
تاثیر گذار، دردها، آسیب ها و معضالت جامعه است، 
افزود  به رسالت سنگین هنرمندان  توجه  با  ایشان 
هنرمند باید نیاز های جامعه را به خوبی بشناسد و 

برای رفع آن بکوشد.

دادوند ادامه داد: در دوران کنونی نمایش یک تئاتر 
خوب، یک فیلم جذاب، یک شعر زیبا، یک موسیقی 
ناب چنان تاثیری می تواند داشته باشد که ممکن 
است سایر ابزارهای رسانه ای، ارتباطی و تبلیغاتی 
نداشته باشند چرا که زبان هنر زبانی گویا و جهانی 
می باشد و در هر جای دنیا قابل فهم و درک است. 
توانند  ما معتقدیم که اصحاب فرهنگ و هنر می 
زبان  با  را  از مفاهیم دینی ملی و مذهبی  بسیاری 

هنر به مردم یادآوری و گوشزد کنند.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی از هنرمندان 
عرصه تئاتر تقاضا کرد که پرشورتر و با انگیزه تر 
زبان  که  چرا  دهند  ادامه  را  ها  فعالیت  گذشته  از 
گذار  تاثیر  و  جذاب  بسیار  تئاتر  هنر  بویژه  و  هنر 
است و هنرمندان این عرصه می بایست کارها  را 
به صورت جدی و حرفه ای دنبال کنند و به اجرا 
را  این میان ذائقه مخاطبین و مردم  بگذارند و در 

از تئاتر به  هم مدنظر قرار دهند تا استقبال خوبی 
عمل آید و  اگر هنرمندان تئاتر و خصوصا کارگردان 
ها و نمایش نامه نویسان طبق ذائقه مردم کار کنند 
به جذابیت کار خواهند افزود و مردم لحظه شماری 
می کنند برای اجراهای بعدی  و بدینوسیله بسیاری 

از مشکالت گروه ها مرتفع خواهد شد.
ایشان از سنت های دیرین و اصیل ایرانی گفتند و 
یلدا را به عنوان سمبل شروع زمستان یاد کردند و 
گفتند برگزاری چنین جشن هایی ، فرصت مناسبی 
برای تقویت نشاط اجتماعی در شهرستان می باشد.

در ادامه این برنامه  چهار گروه نمایش شهرستان 
به اجرا پرداختند.

 گروه تئاتر خورشید به سرپرستی پوریا نعمت الهی، 
گروه تئاتر چکاوک به سرپرستی فاطمه محمودی، 
گروه تئاتر فجر به سرپرستی سید ابوالقاسم حسینی 
و گروه نمایش احسان خادمی گروه هایی بودند که 

به اجرا پرداختند. 
یکی از آیین های شب یلدا در ایران، تفال با دیوان 
حافظ است. مردم دیوان اشعار لسان الغیب را با نیت 
بهروزی و شادکامی می گشایند و فال دل خویش 
را از او طلب می کنند پس  به نیت چنین رسمی و 
در حین اجرای نمایش های جداب آقای حاج اکبر 
اسکندری به حافظ خوانی و آقای خنجری به آواز 

خوانی اشعار حافظ پرداختند. 

یلدای تئاتر در ارسنجان

با  روز  هر  بکنید  را  فکرش  احمدی|  حسن 
صدای سرسام آور بوق کامیون چشمتان را باز کنید 
راننده های  های  فریاد  دادو  شنونده  صبح  اول  یا 
کامیون باشید و نتوانید در مقابل سلب حق آسایش 

و آرامش خود چیزی بگویید.
اول وقت که در را باز میکنید تا بچه ها را راهی 
بیرون  پارکینگ  از  را  ماشین  یا  کنید،  مدرسه 
بیاورید و قصد محل کار کنید، متوجه می شوید، 
یک کامیون  غول پیکر مقابل در ورودی منزل شما 
پارک شده و تازه اگر راننده زود متوجه حضور شما 
شود با یک استارت، حجم عظیمی آالینده و دود را 

تقدیم ریه های شما و فرزندتان می کند. 
سختی عبور از خیابان و بلواری که نه پل عبور عابر 

پیاده دارد، نه سرعتگیر استاندارد و نه حتی 
خط کشی عابر پیاده، وای که این شرایط چقدر برای 

تردد کودکان                 

و سالخوردگان سخت است.
مشکالت  از  بخشی  تنها  گذراندید  نظر  از  آنچه 
روز  هر  که  است  ارسنجان  شهر  کمربندی  مسیر 
آن  به  نیست  قرار  هم  کسی  و  می شود  تکرار 

رسیدگی کند. 
یکی از معضالت اهالی بلوار انقالب، دکتر اسکندری 
و مسیر منتهی به جاده آباده طشک در ارسنجان، 
مشکل    تردد و پارک کامیون های عبوری در معابر 
نه چندان وسیع شهر است. چند ماهیست هر روز 
اندازی  راه  بخاطر  کامیون ها که  از  انبوهی  تعداد 
به  ترافیکی جنوب  بار  و جاری شدن  جاده خرامه 
شمال در محور خرامه به ارسنجان، وارد شهر می 
شوند و غالبا بخشی از آنها برای انجام امور مختلف 
خود و کامیون و استراحت ساعاتی از شب و یا روز 

را در مناطق مسکونی شهر توقف میکنند.
یکی از ساکنین بلوار شهید اسکندری میگوید:»اغلب 
این کامیون ها بسیار قدیمی اند و مشکل فنی دارند 
و در منطقه ما به راحتی    تردد دارند. متأسفانه بیش 
از یکسال است که افزایش این تردد ما را درگیر 

مشکالت و دردسرهایی کرده است.« 
او ادامه می دهد: » در حال حاضر نه تنها 
نیست.  آنها  تردد  بر  نظارتی 
به  کامیون  راننده های  گاهی 
در  می دهند  اجازه  خودشان 
راه  صدا  سرو  و  دعوا  مسیر 
بیندازند و موجب ناراحتی 
چندین  است.  شده  مردم 
بار هم کامیون های حمل 
دیده  زنجیر  بدون  سنگ 
برای  میتواند  که  اند،  شده 

مردم و اتومبیل ها بسیار خطرناک باشد.« 
شمال  به  جنوب  مسیر  های  کامیون  عبور  اینکه 
و  کند  خارج  راه  بست  بن  از  را  ارسنجان  میتواند 
تا حدودی به ایجاد رونق در شهرستان کمک کند 
حرفی منطقی و صحیح. اما اگر از نابودی آسفالت 
جاده بی رمق توابع به ارسنجان که به لطف همه 
دست اندکاران سالهاست منتظر بهسازی و توسعه 
روز  به  روز  این کامیون ها  به عبور  است، و حاال 
به سمت نابودی پیش میرود بگذریم. از مشکالت 
بابت همین  بابت  مناطق مسکونی مردم شهر که 
حداقل زیرساخت ها عوارض و مالیات می پردازند 
ناخوانده  مهمانان  این  بله  گذشت.  توان  نمی 
عالوه بر سلب آسایش، ضررهای مادی نیز بر جا 

میگذارند.
به  شهر  فوری  نیاز  نیست،  دور  نظر  از  آنچه 
کامیون  برای  رفاهی  های  مجتمع  و  کمربندی 
عبور  مالی  منافع  هم  آن  از  استفاده  با  تا  ها ست 
کامیونداران  هم  و  شود  مردم  متوجه  ها  کامیون 
بدون  و  تر  آسوده  خیالی  با  اختصاصی  فضایی  در 
ایجاد مزاحمت برای شهروندان به انجام امور خود 

بپردازند. 
اما در شرایط فعلی که روند اجرای پروژها به کندی 
مجنمع  و  کمربندی  ایجاد  شاید  رود  می  پیش 
می  اما  نباشد،  امکانپذیر  سرعت  این  به  رفاهی 
پارکینگ  ایجاد  با  و  یابد  افزایش  نظارتها  بایست 
شهر  به  منتهی  مسیرهای  در  کامیون  ویژه  های 
توقف آنها را در داخل شهر به حداقل رساند و ضمن 
ارسنجانی  به شهروندان  را  آرامش  آسیبها  کاهش 

بازگرداند.

اندر حکایت کامیون های پردردسر فرماندار ارسنجان : 
مهمترین هدف مدیران خدمت رسانی 

به مردم است

محمد باقر کاظمی که در مراسم آیین تکریم 
ورزش  اداره  جدید  و  سابق  روسای  معارفه  و 
هدف  مهمترین   : گفت  ارسنجان  جوانان  و 
خدمت  اسالمی  جمهوری  نظام  در  مدیران 
رسانی به مردم و کسانی که به صندلی مدیریت 
وابسته می شوند بطور حتم نمی توانند جهت 
مرتفع کردن مشکالت مردم گامهای موثری 
بردارند زیرا در هر مقام و جایگاهی که باشیم 
روزی باید این کرسی را به فرد دیگری تقدیم 
کنیم به همین خاطر به دلیل فرصت کمی که 
مدیران در بخشهای مختلف اجرایی دارند فقط 
باید به فکر ملت بوده و برای ایجاد آرامش و 

آسایش مردم از هیچ کوششی دریغ نکنند .
هنوز  شاید   : کرد  تصریح  ارسنجان  فرماندار 
به  جوانان  و  ورزش  به  مردم  از  برخی  نگاه 
فعالیتهای  برمی گردد که  بدنی  تربیت  دوران 
خوبی هم در آن زمان انجام گرفته است ، ولی 
پس از اینکه دو حوزه ورزش و جوانان در قالب 
وزارت خانه ادغام شدند بطور یقین مسئولیتها 
در این دو حوزه سنگین تر شده است و افرادی 
می  مسئولیت  قبول  مهم  جایگاه  این  در  که 

که  خود  اهداف  به  رسیدن  برای  باید  کنند 
باشد  می  جوانان  به  رسانی  خدمت  همان 

تالش خود را دو چندان کنند .
در این جلسه از خدمات 2 ساله رضا افتاده 

صمد  و  شد  قدردانی  پیشین  رئیس  نسب 
اداره  این  جدید  رئیس  عنوان  به  ابراهیمی 

معرفی گردید.
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عبداهلل جوان
دانشجوی کارشناسی تربیت 

بدنی و رئیس هیئت والیبال 
شهرستان پاسارگاد

عبداله جوان متولد سال 1354 و اهل سعادت شهر 
می باشد.

ورزش را از سن 9 سالگی در رشته فوتبال آغاز 
کرد و از سال 1370 به سمت رشته ورزشی 

والیبال تشویق و ترغیب شد. و پس از فعالیت های 
مختلف 6 ماه است که بعنوان رییس هیئت والیبال 

شهرستان پاسارگاد انتخاب شده است.. 

گنجینه افتخارات آقای جوان

از چه زمانی فعالیت والیبالی خود را شروع 
کردید؟

از زمانی که به رشته والیبال عالقه مند شدم طولی 
زیر  امید شهرداری سعادت شهر  درتیم  نکشید که 
در  عزیزپور  اله  کرامت  شهید  گرانقدرم  مربی  نظر 

پست پاسور فعالیت والیبالی خود را شروع کردم

از عناوین و افتخارات خود صحبت کنید؟
از سال 1372 که برای اولین بار و بصورت  رسمی 
والیبال را شروع کردم با اراده خود،حمایت خانواده و 
همچنین توکل بر خدا توانستم در مسابقات متعددی 
آنها  تعداد  البته چون  شرکت و کسب عنوان کنم، 

زیاد می باشد مختصر خدمت تان عرض میکنم:
. کسب مقام دوم آموزشگاه های فارس به میزبانی 

شیراز)بازیکن(
کشوری)منتخب  مسابقات  اردوی  به  راهیابی   .

فارس( )بازیکن(
میزبانی  به  4نفره  قهرمانی مسابقات  مقام  .کسب   

شهرستان قادرآباد)سرمربی/بازیکن(
میزبانی  به  فارس  نونهاالن  سوم  مقام  کسب   .

شهرستان زرین دشت)سرمربی(
. حضور در مسابقات دانشجویان کشور به میزبانی 

استان یزد)کاپیتان/ پاسور(
شمال  مسابقات  2دوره  در  قهرمانی  مقام  کسب   .

فارس به میزبانی شهرستان قادرآباد)بازیکن(
هیئت والیبال شهرستان را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
هیئت والیبال که چندسالی با  زحمات فراوان آقای 
و  فعال  بسیار  ایشان  ریاست  دوران  در  پیشاهنگ 

خوب بود، طی فعالیت های مداوم و هم چنین پس 
از کسب عناوین مختلف با نظر ریاست اداره ورزش 
آقای جعفری  پاسارگاد، جناب  و جوانان شهرستان 
از  شد،  واگذار  بنده  بعهده  والیبال  هیئت  مسولیت 
ام  کرده  قبول  را  مسولیت  این  که   97 خردادماه 
گسترش  را  بانوان  و  آقایان  آموزشی  های  کالس 
مربی  نظر  زیر  که  بانوان  والیبال  آکادمی  داده، 
برجسته شهرستان سرکار خانم اسکندری می باشد 
را تاسیس و کالس های دانش افزایی والیبال را با 
حضور مربی ومدرس فدراسیون جمهوری اسالمی 
طبق  و  خداوند  بر  ایم.باتوکل  کرده  برگزار  ایران 
برنامه ریزی های انجام شده در صدد این هستیم 
که تحولی بزرگ و اساسی در والیبال این شهرستان 

به وجود بیاوریم.

از کسب مقام در سال 1391بفرمایید:
مطرح  های  تیم  شرکت  با  مسابقات  از  دوره  این 
استان، سال 1391به میزبانی شیراز برگزار شد که 
بنده بعنوان سرمربی و آقای لطف اله زارع بعنوان 
سرپرست همراه با تیم شهرستان پاسارگاد با تکیه  
بر توان بومی خود راهی این مسابقات شده بودیم 
واگذار  میزبان  تیم  به  را  نتیجه  نهایی  دیدار  در  و 
کردیم و با کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات را 

به پایان رساندیم.

چه چیزی باعث شد فعالیت خود را پس از 
حدود 6 سال غیبت باز هم با افتخارآفرینی 

دیگر شروع کنید؟
کم توجهی و همچنین عدم توجه به جوانان باعث 

شد تا فعالیتی کم رنگ تر نسبت به گذشته داشته 
باشم و همین امر منجر شد تا در شهرستان های 
را  خود  فعالیت  بازیکن  و  سرمربی  بعنوان  مجاور 
پیش کالس  3 سال  از حدود  اینکه  تا  دهم  ادامه 
های آموزشی خود را با حمایت های آقای حسین 
زارعی )فرمانده اسبق ناحیه مقاومت سپاه پاسارگاد( 
شروع کردم که اگر حمایت های ایشان نبود قطعا 
این افتخارات محقق نمی شد و بر خود می دانم از 
در  مقام  باشم.کسب  داشته  را  تشکر  کمال  ایشان 
به میزبانی شهرستان خنج حاصل  آبان ماه 1397 
ماهها و سالها تمرین و برنامه ریزی بوده است که 
موفق شدیم با تیم شهرستان پاسارگاد  عنوان نایب 
از  استان  لیگ دسته یک  را در مسابقات  قهرمانی 
آن خود کرده و با امید به خدا و حمایت های همه 
جانبه، خود را برای حضوری قدرتمند در سوپرلیگ  

آماده کنیم.

کسب این افتخار چه حسی در شما ایجاد 
کرده است؟

احساس غرور، شادمانی و همچنین سربلندی دارم 
که توانسته ایم بار دیگر با جوانان غیور و البته کم 
ادعا، والیبال پاسارگاد را در سطح اول استان مطرح 
کنیم.ضمنا از همه دوستانی که بی شک اگر حمایت 
و تالش های این عزیزان نبود قطعا  نتایجی چنین 
قاصر  نامشان  بردن  از  زبان  و  شد  نمی  حاصل 
است  اما در کسب این افتخارات ما را یاری کردند 

صمیمانه قدردانی می کنم .

کیانوش جوکار| عبداله جوان از والیبالیست های موفق زمان خود بوده است که پس از سالها بازی در مسابقات مختلف و کسب عناوین متعدد 
چند سالی است در کسوت مربیگری فعالیت می کنند. کسب مقام نایب قهرمانی لیگ یک استان و صعود به سوپر لیگ بهانه ای شد تا سراغ 

سرمربی موفق این روزهای شهرستان برویم تا گفتگویی صمیمی را به سمع و نظر شما همراهان همیشگی سفیر مردم برسانیم.

پنجم دی ماه 13٨2 خورشید در حال طلوع کردن 
بود، که مقارن ساعت 5:26 بامداد، گسل شهرستان 
وقوع  و  شد  فعال  کرمان  استان  توابع شرق  از  بم 
زمین لرزه 6/6 ریشتری را رقم زد. این فعالیت تنها 
12 ثانیه طول کشید اما در همین زمان بسیار کم 
نزدیک به 25  هزار نفر از مردم بم یعنی یک سوم 

جمعیت آن را به کام مرگ کشاند.
آموزش  اهمیت  به  توجه  با  بم  زلزله  وقوع  از  پس 
شورای  جلسه  در  جامعه،  آمادگی  و  پیشگیری  و 
پنجم دی  فرهنگ عمومی کشور در  سال 1391، 
کاهش  و  زلزله  برابر  در  ایمنی  روز  به  عنوان  ماه 
شد.  ثبت  کشور  تقویم  در  طبیعی  بالیای  اثرات 
تلخ  خاطره  یادآوری  با  همراه  سال  هر   که  روزی 
و  زلزله  برابر  در  آمادگی  لزوم  این حادثه،  قربانیان 
آموزش اقدامات الزم پیش، حین و پس از زلزله را 

پررنگ تر از قبل می کند.
عموم  بیشتر  آگاهی  منظور  به   و  راستا  همین  در 
در  زلزله  مانور  کشور  دیگر  نقاط  با  همزمان  مردم 
رضازاده  علیرضا  شد.  برگزار  هم  ارسنجان  شهر 
ارسنجان،  شهرستان  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
داشت:  اظهار  مردم  سفیر  خبرنگار  با  گفتگو  در 
اهمیت این روز جلب توجه آحاد مردم به این مسأله 

است که ایران کشوریست که با مخاطرات فراوانی 
این مخاطرات مخرب  از  زلزله یکی  و  روبه روست 
داشته  فراوانی در پی  پیامدهای  است که می تواند 

باشد. 
با  جوامع  از  یکی  در  زلزله  اگر  افزود:  رضازاده 
بیفتد،  اتفاق  پایین  آمادگی  با  و  باال  آسیب پذیری 
بزند.  رقم  بم  زلزله  مثل  فاجعه ای  مجددا  می تواند 
به  عنوان  را  روز  این  تقویم،  در  جهت  همین  به 
بالیای  اثرات  کاهش  و  زلزله  برابر  در  ایمنی  روز 
با یادآوری حادثه زلزله  طبیعی نام گذاری کردند تا 
بم اهمیت نیاز به ایجاد آمادگی در برابر زلزله را به 

مردم یادآوری کنیم.
ما  که  است  بدیهی  مسأله  این  داشت:  بیان  وی 
بیاموزیم.  خود  پیشین  تجربیات  از  باید  همیشه 
درس آموخته های  می تواند  زلزله  همچون  وقایعی 
درس آموخته های  از  یکی  باشد.  داشته  متعددی 
نمی  خبر  زلزله  که  است  این  زلزله  آشکار  و  ساده 
اتفاق  فرد  برای هر  زمانی  است هر  و ممکن  کند 
بیفتد. باید بدانیم که اصل، خود حوادث آسیبی به 
ما نمی رساند به شرطی آمادگی الزم برای برخورد 
که  است  این  ما  وظیفه  باشیم.  داشته  را  حادثه  با 
کنیم  فکر  این مسأله  به  تجارب گذشته  بر حسب 

یافتن  برای  بود.  خواهد  چه  واکنش  بهترین  که 
بهترین واکنش هم باید به منابع مرتبط و مطمئن 
اما در  اقدامات الزم است،  این  تمامی  رجوع کرد. 
عین حال کافی نیست. باید به تمامی دانسته ها و 
اقداماتی که الزم است هنگام وقوع زمین لرزه انجام 
البته  و  عملیاتی  را  آنها  و  پوشاند  عمل  جامه  داد، 

تمرین کرد.  
نکات  تمرین  مورد  در  احمر  جمعیت هالل  رئیس 
داشته  نظر  در  باید  مردم  گفت:  زلزله،  مانور  فنی 
باشند زمانی که منطقه سکونتشان در امنیت است 
باید شیوه مواجهه  نیفتاده است،   اتفاق  زلزله ای  و 
با زلزله را بدانند و نوع رفتار را مکررا تمرین کرده 
و  زیرساخت ها  و  ساختمان ها  مقاوم سازی  باشند. 
بالیای  خطر  کاهش  می تواند  که  اقداماتی  انجام 
با  مواجهه  در  باشد هم  داشته  به همراه  را  طبیعی 
زلزله بی تأثیر نخواهد بود و باید در دستور کار قرار 

گیرد.
در این مانور با رویکرد امدادرسانی در زلزله مبتنی بر 
جوامع شهری با حضور اعضای شورای هماهنگی 
مدیریت بحران شهرستان ارسنجان و دستگاههای 

امدادی و خدمت رسانی در شهر برگزار شد.

این درد ناتمام را جدی بگیرید
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فضاهای  جمله  از  ها  آرامستان  میرزاپور|  وحید 
درحد  را  خود  آنجا  در  مردم  که  هستند،  شهری 
را  عزیزانشان  که  بینند. کسانی  می  دنیا  دو  فاصل 
روحی  شرایط  ترین  بحرانی  در  اند،  داده  دست  از 
خود به آرامستان ها میرسانند و در سایه خلوت آنجا 
کمی از آالم و گرفتاری های روحی خود می کاهند. 
برای آنهایی که یاد و خاطره درگذشتگانشان، آنها 
تدفین  برای  که  کسانی  یا  کشاند،  می  آنجا  به  را 
نحوه  نمایند،  می  مراجعه  آنجا  به  درگذشتگان 
خدمت رسانی، ساماندهی و مدیریت آرامستان دارای 

اهمیت ویژه ایست.
عالوه بر آن و برخالف گذشته آرامستانها به جایی 
فضایی  خود،  با  افراد  روحی  های  واگویی  برای 
بحبوهه  در  تعمق  و  تعقل  و  آرامش  برای  معنوی 
و  فکری  های  درگیری  و  ماشینی  سخت  زندگی 
طور  است.به  شده  تبدیل  نیز  اقتصادی  مشکالت 
کلی یکی از بخش های مهم شهری محسوب می 
یکپارچه  و  ساماندهی  به  پرداختن  رو  این  از  شود، 

سازی آرامستانها الزم و حیاتی به نظر می آید.
آرامستان سعادتشهر در سال های اخیر با تالش های 
دلسوزانه هیات امنا و کمک های مردمی و همچنین 
تعامل ادارات، از نظر زیرساخت  هایی همچون راه 

برگزاری  سالن  سبزو  فضای  روشنایی،  دسترسی، 
مراسمات رشد قابل مالحظه ای داشته است.

اما موضوع مهمی که این روزها به دغدغه ای برای 
شهروندان محترم سعادتشهر تبدیل شده است و از 
باب شدن آن نگران هستند تصرف غیر متعارف قبر 

در این آرامستان است.
در  سعادتشهری  شهروندان  از  یکی  نوری  شهریار 
تصاحب  گفت؛  مردم  سفیر  خبرنگار  با  مصاحبه 
مختلف  افراد  توسط  دارالرحمه  زمین  از  قسمتهایی 
گرفتن  نظر  در  بدون  و  غیرمتعارف  صورت  به 

محدودیت فضای خالی این مکان در آینده چالش 
بزرگی را برای شهروندان بوجود خواهد آورد. مقابله 
با این مشکل و پاسخگویی به شهروندان متقاضی 
بود  امنای محترم خارج خواهد  توان هیات  از  قبر، 
ساماندهی  در  سریعتر  چه  هر  شهرداری  میطلبد  و 
دارالرحمه از ابزار قانونی خود استفاده و نظارت جدی 

تری در امر فروش قبر داشته باشد.
این شرایط  با  دارد  اعتقاد  از شهروندان  یکی دیگر 
را  قبرهایی  خرید  درخواست  خانواده  هر  زودی  به 
در آرامستان خواهد داشت و اگر سازوکار قانونی آن 

مشخص نباشد، هیات امنا قادر به مخالفت نخواهد 
بود. این شهروند در ادامه به عنوان پیشنهاد گفت؛ 
باالتر  قیمت  با  و  محدود  باید  اضافی  قبر  فروش 
برطرف  مشکل  این  تا  شود  انجام  معمول  حد  از 
که  هایی  قسمت  داریم  درخواست  گردد. همچنین 
در گذشته بدون توجه به محدودیت های احتمالی، 

تصرف شده نیز پس گرفته شود.
دنیای  در  نیز  سعادتشهری  شهروندان  از  برخی 
هم  ای  عده  اند.  داشته  متفاوتی  نظرات  مجازی 
اعتقاد دارند، خرید قبر خانوادگی از سالها قبل رواج 
آن  خرید  به  نسبت  خانواده  سی  از  بیش  و  داشته 
اقدام کرده اند که باتوجه به فضای خالی آرامستان 
قبر  پکیج  که  هایی  خانواده  اندک  سعادتشهر، 
نسبت  توانند  می  اند  نکرده  خریداری  را  خانوادگی 

به خرید آن اقدام نمایند.
آرامستان،  مداری  قانون  بر  افراد  این  تمامی  البته 
شفافیت قوانین مالی در فروش قبرها، عدم فروش 
سلیقه ای و همچنین فروش با قیمت مصوب تاکید 

داشتند.
با هیات  تعامل مردم فهیم سعادتشهر  با  امیدواریم 
امنای دارالرحمه و سایر نهادها و ارگان های مسئول 

شاهد برطرف شدن این موضوع در آینده باشیم.

شونده  تجدید  طبیعی  منابع  میرزاپور|  وحید 
همچون جنگلها و مراتع، ثروتی ارزشمند محسوب 
بلکه  ندارد،  تعلق  به نسل حاضر  تنها  میشوند که 
بماند.  باقی  آیندگان  برای  باید  که  است  میراثی 
و  دارد  اقتصاد  در  زیربنایی  نقش  طبیعی،  منابع 
اهداف  به  دستیابی  جهت  در  حرکت  ساز  زمینه 
جامعه  آینده  در  بخواهیم  اگر  است.  پایدار  توسعه 
و  احیا  جهت  در  بایستی  باشیم،  داشته  پایداری 
توسعه این منابع ارزشمند بیش از پیش بکوشیم. 
با  توأم  تاریک  تصویری  مراتع،  و  جنگلها  نابودی 
فقر، گرسنگی و آلودگیهای زیست محیطی را برای 

آینده ترسیم میکند.
منابع  از  نگهداری  و  حفاظت  فرهنگ  فراگیری 
زیست  محیط  از  اصولی  برداری  بهره  و  طبیعی 
در  مردم  بین  در  آن  ترویج  و  ضروریست  امری 
فعاالن  ذیربط،  مسئوالن  عهده  بر  اول  مرحله 
این عرصه و سپس رسانه های نوشتاری و بویژه 

دیداری است.
تصرف  موضوع  مدتها  پاسارگاد  شهرستان  در 
تفرجگاهی معروف به تابه سنگ یا »تاوه سنگ«  
باغداران،  شهروندان،  از  زیادی  تعداد  و  شده  داغ 
به  نسبت  دوستان  طبیعت  همچنین  و  دامداران 
با ارزش و طبیعت بکر آن، به  این منابع  تخریب 

شدت معترض اند .
دوست  طبیعت  شهروندان  از  یکی  جعفری  ایرج 
در  مردم  سفیر  خبرنگار  با  مصاحبه  در  شهرستان 
»منطقه  گفت:  سنگ  تابه  واگذاری  با  مخالف 
جنگلی تابه سنگ با چشم انداز بسیار زیبا تفرجگاه 
مردم و بومی و مسافران است و با پوشش گیاهی 
محیط  و  مراتع  و  کیکم  بنه،  کوهی،  بادام  شامل 
زیستی غنی از گونه های مختلف وحوش و از همه 

مهمتر مادر چاه قنوات علی آباد و سعادتشهر برای 
مردم منطقه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

متاسفانه اداره منابع طبیعی این منطقه را به اداره 
راه و شهرسازی واگذار نموده تا آنجا را تحت عنوان 
واگذار  شخصی  به  گردشگری  مجموعه  احداث 
تخریب  را  منطقه  بکر  طبیعت  اینگونه  و  نمایند 
نماید. درحالیکه زمین های مناسب دیگری جهت 
احداث این پروژه گردشگری در قسمت های دیگر 
شهرستان موجود است، این واگذاری را خیانت به 

نسل های آینده می دانیم«.
قرار  به  اشاره  با  آباد  علی  باغداران محله  از  یکی 
گرفتن و عبور قنات این محله از منطقه در حال 
آب  منابع  »کارشناسان  افزود:  سنگ  تابه  تصرف 
در گذشته حریم قنات را مشخص کرده اند که با 
استناد بر آن، قطعا این طرح گردشگری با نابودی 

قنات های تاریخی این منطقه همراه خواهد بود. و 
ما باغداران این محله با این واگذاری غیر اصولی 

مخالف خواهیم بود«.
منطقه  این  واگذاری  با  نیز  منطقه  این  دامداران 
اند و بارها با تجمع مسالمت آمیز و  مخالف بوده 
نصب بنر در محل تابه سنگ به نوعی مطالبه بحق 

خود را به مسئوالن شهرستان اعالم داشته اند.
در این میان عده ای نیز با این منطق که منطقه 
برای  بزرگ  فرصتی  را  شهرستان  در  گردشگری 
دانند  پایدار می  درآمد  ایجاد  و  توسعه گردشگری 
و  دقیق  مطالعه  شرط  به  سنگ  تابه  واگذاری  و 
خسارت نرساندن به محیط زیست را مثبت ارزیابی 
زمین  از  تلویحا  ای  عده  مقابل  در  اما  کنند.  می 
و  کنند  یاد می  بهانه طرح گردشگری  به  خواری 
نابودی  قیمت  به  شهرستان  آبادانی  دارند  اعتقاد 

قسمتی دیگر، نتیجه سوء مدیریت و عدم توجه به 
این ثروت گران بها می باشد.

آقای حاصلپور از شهروندان محله علی آباد نیز می 
شهرستان  توسعه  و  رشد  ما  قلبی  آرزوی  گوید:» 
دست  و  هاست  زمینه  تمام  در  پاسارگاد  محروم 
هر سرمایه گذار بومی و غیربومی که قصد توسعه 
به گرمی می فشاریم و  باشد  را داشته  شهرستان 
حامی این عزیزان خواهیم بود. اما احداث مجموعه 
گردشگری در تابه سنگ ضمن نابودی این منطقه، 
قنات ها را نیز تخریب می کند که درخواست داریم 
گردد. احداث  تری  مناسب  مکان  در  پروژه  این 

ما  استان صدای  و  امیدواریم مسئولین شهرستان 
را شنیده و این مسأله را پیگیری نمایند«.

سفیرمردم پای درد و دل مردم پاسارگاد

تخریب تابه سنگ یا توسعه گردشگری؟

چالش آرامستان های فامیلی در سعادتشهر



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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139760311015000727 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/10/04  -
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ارسنجان  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  رسمی مستقر 
ابراهیم  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
از  ابراهیمی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 44 صادره 
ارسنجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 229/70 
مترمربع پالک 6421 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 4393 فرعی از 10 اصلی قطعه یک بخش 
5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب سند 
رسمی شماره 2549-٨9/12/19 دفترخانه 399 ارسنجان 
انتقالی از سید زین العابدین موسوی مالک رسمی محرز 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده 
در صورتی که  آگهی می شود  روز  فاصله 15  به  نوبت 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
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 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است 

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

4534 / م الف                            محمدعلی زارعی
      رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان 

اگهی فقدان سند مالکیت قطعه یک 
بخش پنج فارس

که  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  با  زارع  آرش  آقای 
تنظیم  ارسنجان   2٨ شماره  رسمی  اسناد  دفتر  در 
سند  جلد  یک  تعداد  که  است  مدعی  است  گردیده 
آپارتمان  دستگاه  به ششدانگ یک  مربوط  مالکیت 
بخش  در  واقع  اصلی   233 از  فرعی   1104 پالک 
5 فارس شهرستان ارسنجان  که ذیل ثبت 527٨ 
صفحه 454 دفتر 42 امالک به نام آقای آرش زارع 
ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی -644912د-93 
صادر و بموجب سند شماره 20455 دفترخانه 174 
ارسنجان نزد بانک مسکن شعبه ارسنجان در رهن 
است به علت جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده 
تقاضای صدور سند المثنی نموده است. مراتب طبق 
ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می 
شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  یا  و  کرده  ای 
ثبت  به  آگهی  انتشار  از  پس  روز   10 تا  باشد  می 
اصل  ارایه  را ضمن  خود  اعتراض  و  مراجعه  محل 
اگر  و  نماید  تسلیم  معامله  یا خالصه  مالکیت  سند 
یا در صورت  نرسیده و  اعتراضی  ظرف مدت مقرر 
اعتراض اصل سند ارایه نشود اداره ثبت سند مالکیت 
به متقاضی تسلیم  را طبق مقررات صادر و  المثنی 

خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 1397/10/15

4532 / م الف                          محمدعلی زارعی 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

اگهی فقدان سند مالکیت قطعه یک 
بخش پنج فارس

خانم مهوش رضازاده با تسلیم دو برگ استشهادیه 
که در دفتر اسناد رسمی شماره 2٨ ارسنجان تنظیم 
سند  جلد  یک  تعداد  که  است  مدعی  است  گردیده 
آپارتمان  دستگاه  به ششدانگ یک  مربوط  مالکیت 
بخش  در  واقع  اصلی   233 از  فرعی   1103 پالک 
5 فارس شهرستان ارسنجان  که ذیل ثبت 5277 
مهوش  خانم  نام  به  امالک   42 دفتر   451 صفحه 
چاپی        شماره  به  مالکیت  سند  و  ثبت  رضازاده 
شماره  سند  بموجب  و  صادر  الف-91-24612٨ 
بانک مسکن  نزد  ارسنجان  دفترخانه 174   14552
جابجایی  علت  به  است  رهن  در  ارسنجان  شعبه 
تقاضای صدور سند  نامبرده  و  است  گردیده  مفقود 
المثنی نموده است. مراتب طبق ماده 120 اصالحی 
آگهی می شود که هر کس  ثبت  قانون  نامه  آیین 
یا  و  کرده  ای  معامله  آگهی  مورد  ملک  به  نسبت 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا 10 
و  مراجعه  محل  ثبت  به  آگهی  انتشار  از  پس  روز 
یا  مالکیت  سند  اصل  ارایه  ضمن  را  خود  اعتراض 
خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند 
طبق  را  المثنی  مالکیت  سند  ثبت  اداره  نشود  ارایه 

مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 1397/10/15

4533 / م الف                          محمدعلی زارعی 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

آگهی تحدید اختصاصی پالک 10/6328 اصلی 
متخذه از پالک 10/1341 واقع در قطعه یک 

بخش 5 فارس ارسنجان
نظر به اینکه تحدید حدود پالک 10/632٨ اصلی متخذه از 
پالک 10/1341 واقع در قطعه یک بخش 5 فارس شهرستان 
ارسنجان ملکی آقای اکبر نعمت الهی فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 6201 صادره از ارسنجان نسبت به ششدانگ یک 
در قطعه یک  واقع  مربع  متر  به مساحت 164/9  خانه  باب 
بخش 5 فارس شهرستان ارسنجان که به موجب رای شماره 
صادره   1395/04/27 مورخ   139560311015001164
فاقد  و ساختمان های  اراضی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
نیامده.  بعمل  یافته  استقرار  نامبرده  مالکیت  در  رسمی  سند 
لذا حسب تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف وقت تحدید 
حدود مورخ 1397/11/10 تعیین و عملیات تحدید حدود از 
ساعت ٨ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. اینک 
به وسیله این آگهی از متقاضی مزبور و کلیه صاحبان امالک 
مجاور بر طبق ماده 14 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 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا سی روز پذیرفته خواهد 
اداره،  این  از  بایستی ضمن درخواست کتبی  شد و معترض 
قضایی  ذیصالح  مرجع  به  مراجعه  با  ماه  یک  مدت  ظرف 
اداره تسلیم  این  به  و تقدیم دادخواست گواهی الزم اخذ و 
نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض و در پایان 
مهلت مقرر عملیات ثبتی برابر مقررات ادامه خواهد یافت./.

تاریخ انتشار: 1397/10/15
4553 / م الف                                 محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

5سال دوم | شماره 40  شنبه | 15 دی 1397

افسوس اگر در به دِر عشق نباشی
درکوچه ی دل ؛ رهگذِر عشق نباشی

غوغای بهار وتِب گل را  نشناسی
آواره ی کوه وکمِر عشق نباشی

بی تابِی محض است، پریشانِی ُمطلق
می بازی اگر همسفِر عشق نباشی

اوج است جنونش؛ هیجانی ست درونش
تا پر نزنی بال وپر عشق نباشی

پیچیده به آغوش جهان همهمه صبح
برخیز که تا بی خبِرعشق نباشی

عمری که چنین می گذرد لب به لِب درد
حیف است که خونین جگِر عشق  نباشی

و عشق آن زن زیبا سه شنبه در اتوبوس
نشسته جای من آنجا سه شنبه در اتوبوس

چه خواب مضحک تلخی چه سرنوشت بدی
دوباره دیدن حوا سه شنبه در اتوبوس 

من آرزوی بهشت از تو کرده بودم آه... 
جهنمیست خدایا سه شنبه در اتوبوس... 

صدای زنده شدن از درخت خاطره ها
دوباره میرسد آیا سه شنبه در اتوبوس؟!

صدای حزن خزانم چه آشنا میگفت:
)فدای این غم برنا...( سه شنبه در اتوبوس

میان رفتن و ماندن دلم مردد بود
دلی که رفته به دریا سه شنبه در اتوبوس

دلم به فکر تبسم دلم به فکر غم است
به فکر ضجه ی فردا سه شنبه در اتوبوس

در ابتدای رسیدن گمان کنم این مرد
رسیده آخر دنیا سه شنبه در اتوبوس

نگاه من به تو  با شیشه ها قراری داشت
قرار گریه ی تنها سه شنبه در اتوبوس... 

زهرا نعمتی

سید محمد امین حسینی

به سراپای جهان غیِر خودت گیر نده
بِد این حادثه را ربط به تقدیر نده
تو خودت متهِم اول این جریانی

بی خود انکار نکن! خوب خودت میدانی...
هرکسی موعظه ات کرد فقط رد کردی
بیشتر از همه در حّق خودت بد کردی
داشت در ظاهِر معشوقه فریبت می داد

چشم در چشِم خدا وعده ی سیبت می داد
به فریب سخنان چه کسی دل دادی؟
او کجا بود زمانی که به خاک افتادی؟

قلب من! ساده ی سرخورده ی بی سنگ صبور!
یادگار تب دریا، دل من! ُتنگ بلور...!

بیستون را نتراش! عشق اگر این باشد
آخر قصه محال است که شیرین باشد...

باید آزاد شوی! از قفسش سیر شوی
آسمانی تر از آنی که زمین گیر شوی!

بغضی است درحال عجیب چشمهایت
حسی است درنام نجیب چشمهایت
جامانده این دل در حریم اخمهایت
یعنی دلم خورده فریب چشمهایت 

روزی کنار روزگار تو نشستم
روزی که من گشتم رقیب چشمهایت 

نگذار حال من ازاین بدتر بگردد 
من نسخه دارم از طبیب چشمهایت 

من تشنه ی یک قطره ام جامی بده از
اشکی که مانده توی سیب چشمهایت 

نرخ نگاهت رفت باال تاچنین شد
آشفته بازاری نصیب چشمهایت 
یا میرسد دستم به امواج نگاهت

یا می ُکشد من را صلیب چشمهایت

فاطمه محمدجانی

عبدالرضا روستا

علی اصغر نعمت الهی| از خواب بعد از نهار 
بود.  بزرگ  مادر  به وقت خانه  بیدار شدم. ساعت 
خورشید هم کم کم داشت جمع میکرد. دست در 
دستان مادرم کوچه ها را زیر پا میگذاشتم تا زودتر 

به خانه مادر بزرگ برسم. 
با لگد درب را باز کردم و به داخل پریدم. تا رسیدم 
و با اهل خانه خوش و بش کردم به طرف حیاط 

رفتم و فرش هایش را پهن کردم.
هنوز  میگذرد  روزها  آن  از  سالها  که  امروز  به  تا 
پیدا  حیاط  وسط  انار  درخت  زیر  از  تر  دنج  جایي 
نکرده ام تا بدون هیچ دغدغه و فکري، از زندگي 

و از دورهمي لذت ببرم.
مادر بزرگم آستین هایش را باال میزد انگار ساعتي 
که کوک شده بود براي اذان مغرب. وضویش که 
مسجد  از  مغرب  اذان  اکبر  اهلل  بانگ  میشد  تمام 

سرکوچه به گوش میرسید.
قصه اینکه ساعت هاي لذتبخش در حال گذر را 
برادر بي  به منزل  بود  قرار  نمیکردیم چون  حس 
بي برویم و مادرش را زیارت کنیم. بي بي جهاني 

که برایمان جهاني مي ارزید.
عقربه هاي ساعت خسته از یک روز پرکار نزدیک 
رسیدن به ساعت 9 بودند که صداي موتوري آشنا 
من را به سمت در خانه کشید. صدا، صداي موتور 
تا  میکرد  نوازش  را  هایم  گوش  دور  از  بود.  پدر 
با عجله  چنان  باشم.آن  پدر  دستان  نوازش  آماده 
به بغلش پریدم که اجازه زمین گذاشتن وسایلش 

را ندادم.
جایتان سبز دور هم در وسط حیاط شام را خوردیم

اینکه  مثل  بودند  غمگین  آسمان  هاي  ستاره 
میدانستند قرار است یکي از آنها خاموش شود. 

سر  به  را  زندگي  پسرش  منزل  در  جهان  بي  بي 
منزل خواهر  بین  بودیم مسیر  ما مجبور  و  میبرد 

رسیدیم  که  دایي  منزل  به  کنیم.  را طي  برادري 
پیدا  خودش  براي  جایي  هرکس  شلوغیها  آن  در 

کرد و نشست.
حیاط  در  که  بود  هایي  شب  محدود  از  شب  آن 
بِي جهان غم  بي  میخواستند  بودند شاید  نشسته 
و  بود  شادي  اوج  در  دورهمي  نبیند.  را  آسمانش 

مادربزرگ پدر ما بعد از خوردن شام دراز کشید.
خسته بود. خستگي یک قرن زندگي شانه هایش 
را خم کرده بود. چشمانش سو نداشت. یک قرن 
اشک شوق و غم سوي چشمانش را با خود برده 
بود. دراز کشید و خوابش برد. خوابش سنگین بود 

و سنگین تر شد. رفت...
هم همه و خنده هاي جمع به سکوت تبدیل شد. 
ابري  از چهره هاي  از بارش اشک  سکوتي مملو 
همه. بارش باران در وسط تابستان در شبي پر از 
ستاره در ستاره هایي که گویي از خاموش شدن 

ستاره جهان مطلع بودند.
اشک  جهان  به  وابستگیش  اندازه  به  کس  هر 
بارش  70سال.  یکي  و  10سال  یکي  میریخت. 
خشکیده  کهنه  جنگل  این  جوابگوي  دیگر  باران 
نبود. هرچه هم که میبارید دیگر جوانه ای نمیزد.

جوانه هایش را زماني زده بود که پاي مشکالتش  
و غرِق تالش براي رفع مشکلش ریخته میشد.

جهان  بفهمیم  ما  تا  بست  جهان  ز  چشم  جهان 
بر  دستمان  از  کاري  ما  و  میشود  تمام  روزي  نیز 

نمي آید.
مهربان  باقیست  جهاني  و  هستیم  تا  باید  پس 
باشیم و مهرباني کنیم و به یکدیگر کمک کنیم 
که فردایي شاید نباشد...و اگر باشد دیگر گریه و 

زاري دردي را دوا نمیکند... 
روحت شاد بي بي جهان...

ساعت به وقت خانه مادربزرگ؛
جهان چشم از جهان بست
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/10/06  -  139760311015000741
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آفرین  نوش  خانم  موقوفه  ارسنجان  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره 
به  ساختمان  یکباب  عرصه  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  سه  در  ابراهیمی 
مساحت 963/95 مترمربع پالک 5266 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 1133 فرعی از 10 اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در 
حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب سند مالکیت مشاعی شماره ثبت 176 دفتر 
22 صفحه 4٨1 موقوفه خانم نوش آفرین ابراهیمی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 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  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 

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

4540 / 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   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/10/0٨  -  139760311015000742
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آفرین  نوش  خانم  موقوفه  ارسنجان  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره 
به  ساختمان  یکباب  عرصه  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  سه  در  ابراهیمی 
مساحت 312/65 مترمربع پالک 5267 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 1133 فرعی از 10 اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در 
حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب سند مالکیت مشاعی شماره ثبت 176 دفتر 
22 صفحه 4٨1 موقوفه خانم نوش آفرین ابراهیمی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 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  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 

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

4546 / 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   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/10/06  -  139760311015000739
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آفرین  نوش  خانم  موقوفه  ارسنجان  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره 
به  ساختمان  یکباب  عرصه  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  سه  در  ابراهیمی 
مساحت 574/10 مترمربع پالک 526٨ فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 1133 فرعی از 10 اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در 
حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب سند مالکیت مشاعی شماره ثبت 176 دفتر 
22 صفحه 4٨1 موقوفه خانم نوش آفرین ابراهیمی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 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  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 

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

4550 / 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   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/10/0٨  -  139760311015000745
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آفرین  نوش  خانم  موقوفه  ارسنجان  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره 
به  ساختمان  یکباب  عرصه  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  سه  در  ابراهیمی 
مساحت 346/45 مترمربع پالک 5269 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 1133 فرعی از 10 اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در 
حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب سند مالکیت مشاعی شماره ثبت 176 دفتر 
22 صفحه 4٨1 موقوفه خانم نوش آفرین ابراهیمی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 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  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 

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

4552 / 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   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/10/06  -  13976031101500073٨
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ارسنجان موقوفه خانم زهرا اسکندری در 
سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه یکباب ساختمان به مساحت 963/95 
پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   10 از  فرعی   5266 پالک  مترمربع 
1133 فرعی از 10 اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک 
ارسنجان بموجب سند مالکیت مشاعی شماره ثبت 176 دفتر 22 صفحه 47٨ 
موقوفه خانم زهرا اسکندری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
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: 1397/10/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/30

454٨ / 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   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/10/0٨  -  139760311015000743
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ارسنجان موقوفه خانم زهرا اسکندری در 
سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه یکباب ساختمان به مساحت 312/65 
پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   10 از  فرعی   5267 پالک  مترمربع 
1133 فرعی از 10 اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک 
ارسنجان بموجب سند مالکیت مشاعی شماره ثبت 176 دفتر 22 صفحه 47٨ 
موقوفه خانم زهرا اسکندری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
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: 1397/10/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/30

4544 / 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   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/10/06  -  139760311015000740
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ارسنجان موقوفه خانم زهرا اسکندری در 
سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه یکباب ساختمان به مساحت 574/10 
پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   10 از  فرعی   526٨ پالک  مترمربع 
1133 فرعی از 10 اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک 
ارسنجان بموجب سند مالکیت مشاعی شماره ثبت 176 دفتر 22 صفحه 47٨ 
موقوفه خانم زهرا اسکندری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
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: 1397/10/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/30

453٨ / 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   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/10/0٨  -  139760311015000744
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ارسنجان موقوفه خانم زهرا اسکندری در 
سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه یکباب ساختمان به مساحت 346/45 
پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   10 از  فرعی   5269 پالک  مترمربع 
1133 فرعی از 10 اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک 
ارسنجان بموجب سند مالکیت مشاعی شماره ثبت 176 دفتر 22 صفحه 47٨ 
موقوفه خانم زهرا اسکندری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
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: 1397/10/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/30

4542 / 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   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  دوم  اول/  هیات   1397/10/04-139760311015000726
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای هادی میرکی فرزند عوض بشماره شناسنامه 150 صادره از ارسنجان 
فرعی  پالک 6422  مترمربع   199/٨ مساحت  به  خانه  یکباب  در ششدانگ 
از 10 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1061 فرعی از 10 اصلی قطعه 
یک بخش 5 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 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  رسید، ظرف مدت یک 
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: 1397/10/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/30

4536 / م الف                                                  
  محمدعلی زارعی
      رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
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وز جهانی ایدز؛ هر آنچه باید درباره این بیماری بدانیم به مناسبت ر
 ویروس ایدز چیست؟

ویروس ایدز همان ویروس نقص ایمنی اکتسابی 
انسان است که بیماری ایدز را به وجود می آورد. 
نام  به  ویروسها  از  گروهی  عضو  ایدز  ویروس 
آلوده  را  انسان  سلولهای  که  است  رترویروسها 
میکند و انرژی و مواد غذایی این سلولها را صرف 

رشد و تولیدمثل خود می کند.
 بیماری ایدز چیست؟

اکتسابی  ایمنی  نقص  سندرم  یا  ایدز  بیماری 
ایمنی  سیستم  اختالل  سبب  که  است  بیماری 
بدن می شود به صورتی که بدن قادر به مبارزه با 
برخی عفونتها نمی باشد. این عفونتها عبارتند از: 
دارند  نام  طلب  فرصت  عفونتهای  که  عفونتهایی 
سیستم  ضعف  شرایط  در  که  بیماریهایی  سایر  و 
ایمنی عمل می کنند. وقتی فردی با ویروس ایدز 
آلوده می شود و ویروس وارد بدن او میگردد، ابتدا 
ویروس در سلولهای سفید خون او زندگی و تکثیر 

پیدا میکند.
 این سلولهای سفید سلولهای ایمنی هستند که بطور 
طبیعی ما را در مقابل بیماریها محافظت میکنند. 
شاه عالمت آلودگی با ویروس ایدز بصورت از بین 
ایمنی  سلولهای  از  خاصی  گروه  پیشرونده  رفتن 
 CD4 سلولهای  یا  کمکی   T سلولهای  نام  به 
میباشد. ویروس در حین رشد خود در بدن سبب 
از بین رفتن این سلول و سلولهای دیگر میشود. 
انهدام این سلولها سیستم ایمنی را تضعیف میکند 
در نتیجه باعث مستعد شدن شخص به عفونتها و 
بیماریهای فرصت طلب مختلف میشود از عفونت 

ریه گرفته تا سرطان.
  ویروس ایدز از طریق هوا یا غذا منتقل نمی شود

 فاصله زمانی ورود ویروس تا بروز عالیم بیماری 
ایدز چقدر است؟

در برخی افراد عالیم ایدز که همانا کاهش تعداد 
باشد  T و عفونتهای فرصت طلب می  سلولهای 
خیلی زود بعد از اولین آلودگی با ویروس اتفاق می 
افتد. اما اغلب افراد به مدت 12-10 سال و تعداد 
عالمت  بدون  تری  طوالنی  مدتهای  حتی  کمی 
دیگر  بیماریهای  بیشتر  همانند  مانند.  می  باقی 
رسیدگی های بموقع پزشکی میتواند عمر شخص 

را طوالنی تر سازد.

 ویروس ایدز چگونه منتقل میشود؟
مایعات  در  را  ویروس  ایدز  ویروس  به  آلوده  فرد 
خاص بدنش از جمله خون، شیر و ... حمل میکند. 
انتقال ویروس فقط در صورتی میسر است که این 
جریان  وارد  ایدز  ویروس  به  آلوده  مایعات  چنین 
ویروس  انتقال  معمواًل  بشوند.  دیگری  فرد  خون 

ایدز از یکی از این راهها اتفاق می افتد:
آلوده به  با فرد  * تماس جنسی بدون پیشگیری 

ایدز.
* استفاده از سوزن یا سرنگ مشترک با یک فرد 

آلوده به ویروس ایدز.
* انتقال ویروس از مادر به فرزند در حین بارداری، 

زایمان، یا شیردهی
که  است  داده  نشان  آزمایشگاهی  بررسیهای 
حتی  میتواند  آلوده  سرنگ  یک  در  ایدز  ویروس 
بیشتر از یک ماه زنده بماند و معتادان تزریقی به 
منظور پیشگیری از ایدز هرگز نباید سرنگ، آب و 
وسایل تهیه مواد مخدر را بطور اشتراکی مصرف 
نمایند یا اینکه بیشتر از یک بار مصرف کنند.این 

شامل سوزنها و سرنگهایی میشود که برای تزریق 
به  استروئیدها  مثل  داروهایی  حتی  و  مخدر  مواد 
کار میرود. سایر انواع سوزن و سرنگ مثل آنهایی 
تاتو  یا  خالکوبی  و  گوش  کردن  سوراخ  برای  که 
ایدز  انتقال  نیز میتواند سبب  به کار میرود  کردن 

شود.
و  دارد  بارداری  قصد  یا  است  باردار  که  زنی  هر 
آلودگی  احتمال  که  است  مشکوک  دلیل  هر  به 
قبل  است  الزم  دارد  وجود  وی  برای  ویروس  با 
را  ایدز  به  مربوط  مشاوره  و  آزمایش  بارداری  از 
دریافت کند. اگر آزمایش ایدز خانم بارداری مثبت 
باشد باید داروهای الزم برای پیشگیری از انتقال 
دادن  از شیر  و  دریافت کرده  را  فرزندش  به  ایدز 

وی خودداری نماید.

 ویروس ایدز از چه راه هایی منتقل نمی 
شود؟

به  دیگر  فرد  به  فرد  یک  از  ایدز  ویروس  انتقال 
از  ویروس  این  نمیباشد.  دیگر  ویروسهای  آسانی 
از  مثال  عنوان  )به  نمیشود  منتقل  یا غذا  راه هوا 
از  موردی  هیچ  کردن(.  سرفه  یا  عطسه  طریق 
روزانه یک  تماسهای عادی  از طریق  ایدز  انتقال 
فرد آلوده با همخانه ای ها، همکاران، خویشاوندان، 
یا دوستانش که از ظروف و توالت مشترک استفاده 
میکنند دیده نشده است. ایدز همچنین از طریق در 
آغوش گرفتن و بوسیدن منتقل نمیشود. ویروس 
دارد  ادرار وجود  و  استفراغ، مدفوع  ایدز در عرق، 
ولی تاکنون مواردی از انتقال توسط آنها گزارش 
از  ویروس  انتقال  که  مورد  دو  )بجز  است.  نشده 
اتفاق  شده  بریده  پوست  با  مدفوع  تماس  طریق 

افتاده است.( مگس، پشه و حشرات دیگر ویروس 
را منتقل نمی کنند.

تشخیص آلودگی به ویروس ایدز
ممکن  افراد  برخی  شدن،  آلوده  از  بعد  بالفاصله 
است عالئمی گذرا شبیه یک سرماخوردگی ساده 
داشته باشند. حتی ممکن است آلوده شده باشند، 
که  راهی  تنها  کنند.  سالمت  احساس  کاماًل  اما 
شخص میتواند از وضعیت خود مطمئن شود انجام 
ضدویروس  بادیهای  آنتی  کشف  برای  آزمایش 
ایدز )پروتئین هایی که در بدن برای مبارزه برعلیه 
آزمایش  این  میباشد.  تولید میشوند(  ایدز  ویروس 
میشود.  انجام  مشکوک  فرد  خون  نمونه  روی  بر 
اگر در خون شخص آنتی بادیهای ضدویروس ایدز 
ویروس  به  که  است  این  آن  معنای  باشد  موجود 

ایدز آلوده شده است.
 در چه مواردی باید آزمایش ایدز انجام شود؟

به  که  میدهد  احتمال  دلیل  هر  به  شخص  اگر 
سریعتر  هرچه  باید  باشد  شده  آلوده  ایدز  ویروس 
مورد آزمایش قرار گیرد، زیرا حتی در اولین مراحل 
بیماری باید گامهای سازمان یافته ای برای حفظ 
درازمدت سالمتی فرد برداشته شود. بیمار باید به 
عفونی  بیماریهای  متخصص  یک  به  منظم  طور 
بدحال  از  قبل  مقتضی  وقت  در  تا  کند  مراجعه 
ایدز شروع شود.  ویروس  درمان ضد  بیمار  شدن 
این روش رسیدگی فعاالنه در بیماران ایدز سبب 
میشود بیمار سالهای بیشتری زندگی سالم داشته 

باشد.
iribnews.ir : منبع
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سمت  به  رفتیم  کردیم،  حرکت  خادمی|  زهرا 
و  درس  های  خستگی  از  روزی  چند  تا  شلمچه، 
آزاد شود. توی مسیر،  مشغله های زندگی فکرمان 
چه  برگشتیم  وقتی  که  کردیم  ریزی  برنامه  کلی 
مگر  اصال  گشتیم،  برمی  باید  باالخره  خب  کنیم؟ 

میشود فک کنیم که شاید برگشتی در کار نباشد.
از  جوانان  از  زیادی  تعداد  پیش  سال  چهل  درست 
همین جایی که ما زندگی می کنیم رفتند، درست 
برگشت  امید  به  نه  اما  ما میرویم،  همان جایی که 
آنها رفتند که دیگر برنگردند، نه اینکه بخواهند مثل 
اینکه  نه، نه  از مشغله های زندگی راحت شوند  ما 
از خانواده هایشان خسته شده باشند نه، دل کندن 
ازعزیزان کار آسانی نیست! اما آنها با ذوق واشتیاق 
رفتند. چون رسیدن به معشوق آسمانی برایشان لذت 

بخش تر ازهر چیز دیگری بود...
آنها رفتند تا ما بمانیم و امیدوار به آینده و سرخوش 

به امروز راحت زندگی کنیم... 
به آنجا که رسیدیم هرکدام از ما به فکر این بودیم 
پا کند، به  تا جایی بهتری برای استراحت دست و 

راستی آنها هم ناراحت این 
بودند که در این  ازدحام و 
هم  به  خوابشان  سروصدا 
می ریزد؟ آنها هم مثل ما 
بودند؟  غذای خوب  دنبال 
یا که دلواپسی شان خالی 
موبایلشان  باطری  شدن 

بود؟ 
ولی  بودند  ما  از  آنها  نه! 
دانی  می  نبودند،  ما  مثل 
فرق شهدا با ما چیست؟؟ 

آنها چیز هایی می دانستند که ما نمی دانیم، یعنی 
وقتی  راستی  بدانیم...  که  خواهیم  نمی  خودمان 
و  ببندی  را  چشمانت  شد  ای  لحظه  بودی  علقمه 
خودت را در صحنه ی جنگ تصور کنی؟ فکر اینکه 
از هر طرف گلوله ای به سمتت بیاید دردناک است 
و  برادران  شدن  پرپر  ی  لحظه  است  دردناک  نه؟ 
ی  روحیه  که  نزنی  دم  و  ببینی  را  همرزمانت 

همرزمانت تضعیف نشود، عجب دلی داشته اند.

وقتی  داری؟  خبر  عزیزان  این  مادران  دل  از  هیچ 
که جگر گوشه یشان را راهی این سفر بی بازگشت 

می کردند؟
شلمچه که بودیم، در کنار مزار شهدای مفقود االثری 
که در آنجا آرامیده بودند دقایقی را با خودمان خلوت 
کرده بودیم. در این سال های بی خبری چه گذشت 
بر دل مادران و همسران و فرزندانتان؟ شما از همه 
چیز گذشتید تا جان و مال و خاک و ناموس ایرانی 
از خطر حفظ شود.اما آیا امروز من جوان دختر و پسر 

ایرانی حواسم هست؟ ناموس ایرانی امروز چطور از 
عفت و حجاب و چادر خود پاسداری میکند؟!

بهتر  گرفتیم  تصمیم  کردیم،  گریه  آنجا  ما  همه 
شویم، باشهدا عهد و پیمان بستیم از نو شروع کنیم، 
خوشا به حال کسی که وقتی برگشت عهد و پیمان 
پس  که  کسانی  حال  به  وای  و  نشکست،  را  خود 
را  معراج شهدا  در  با شهدا عهدشان  از خداحافظی 

فراموش کنند. 

حاشیه نگاری خبرنگار سفیر مردم از سفر راهیان نور

این سفر
آغاز دوستی ما بود


