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گزارش سفیرمردم از مطالبه امام جمعه سعادتشهر

وازی هستند از 60 مدیر شهرستان پاسارگاد،30 مدیر پر
3

جوابیه رییس اداره منابع آب 
شهرستان پاسارگاد

با سالم
احتراما پیرو مطالب درج شده در بند آخر صفحه دوم هفته 
 300 گاوداری  نافرجام  افتتاح  عنوان  تحت   33 شماره  نامه 
راسی شرکت سبز دشت فارس به استحضار می رساند تامین 
آن  کشاورزی  چاه  طریق  از  فوق صرفا  گاوداری  طرح  آب 
موازین  رعایت  و  اصولی  موافقت  ارایه  به  مشروط  شرکت 
زیست محیطی و نصب کنتور هوشمند و ... در سال 1392 
به  صنعتی  تخصیص  گونه  هیچ  و  است.  پذیرفته  صورت 

مجنمع کمیته امداد و حفر چاه جدید تعلق نگرفته است. 
3

موکب هایی که بوی بهشت می دهند
وایت زهرا نعمت الهی |صفحه5 عمود به عمود به ر

اینجا مهربانی ها فرق میکند
وایت نگین نعمت الهی |صفحه5 تجربه سفری متفاوت به ر

      خوابی که مادرم را راضی کرد
                          خاطره مصطفی رحیمی)کدخدا( از  اربعین91 | صفحه8
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مبارزه بیولوژیکی با آفات گوجه فرنگی در ارسنجان

گفت:  ارسنجان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
گوجه  آفت های  با  مبارزه  تلفیقی  مدیریت  طرح 
فرنگی در بیش از 2۸0 هکتار از هزار و ۵00 هکتار 

مزارع گوجه فرنگی انجام شده است. 
از سموم  این طرح کشاورزان به جای استفاده  در 
زنبور  رهاسازی  و  بیولوژیک  روش  به  کشاورزی، 
)صدا  می پردازند.  آفت ها  این  با  مبارزه  به  براکون 

و سیما(

تامین یک وعده غذای گرم برای کودکان روستا

شهرستان  بهزیستی  اداره  رئیس  یعقوبی  عباس 
راهکار  را  کودکان  تغذیه  وضع  بهبود  ارسنجان 
شش  زیر  کودکان  سالمت  ارتقاء  جهت  اساسی 
سال خواند و گفت: طرح توزیع یک وعده غذای 
سن  در  کودکان  تغذیه  وضع  بهبود  هدف  با  گرم 

رشد اجرا میشود.
مهدهای  روستا  ویژه  گرم  غذای  وعده  یک  طرح 

تحت نظارت اداره بهزیستی اجرا می باشد.

جوانان  و  ورزش  اداره  رییس  نسب   افتاده  رضا 
برگزاری  اهداف  به  اشاره  با  ارسنجان  شهرستان 
همایش پیاده روی خانوادگی گفت: حضور اعضای 
ورزش های همگانی  در  یکدیگر  کنار  در  خانواده 
عالوه بر ایجاد شور و نشاط بین افراد خانواده زمینه 
ساز سالمت جسمانی افراد جامعه است و باید بیش 

از پیش به آن توجه شود.

همایش پیاده روی در ارسنجان برگزار شد

زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس  ابراهیمی 
امسال  اول  ماه  ارسنجان گفت: طی 6  شهرستان 
بالغ بر 10 هکتار از اراضی پارک ملی بختگان واقع 

در این شهرستان رفع تصرف شد.
 این اراضی 20 سال سابقه تصرف و کشت و زرع 
و ایجاد باغ داشته است که با پیگیری مستمر این 
انتظامی  و  قضایی  دستگاه های  همکاری  و  اداره 

رفع تصرف شد.)ایسنا(

رفع تصرف از 10 هکتار اراضی پارک ملی بختگان

نه راه داریم ، نه بیمارستان

در  فارس  استان  اسالمی  شورای  اعضای  برخی 
سخنانی  در  شیراز  در  خود  پنجشنبه  روز  نشست 
خود  فعالیت  و  زندگی  مناطق  مشکالت  طرح  به 
پرداختند. که عمده مسائل مرتبط با کمبود آب، عدم 
بهسازی راه ها و جاده های مواصالتی و روستایی 
و همچنین کمبود تجهیزات و مواد اولیه طرح های 

عمرانی در ماه های اخیر بویژه قیر بود.

** جاده های شهرستان پاسارگاد 
بهسازی شود

مرکز  سعادتشهر  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
شهرستان پاسارگاد در این جلسه با اشاره به برخی 
پیام های طنز مطرح شده در شبکه های اجتماعی 
راه های  احتمال مسدود شدن  و  آبان  درباره هفتم 
گفت:  بازسازی  دلیل  به  شهرستان  این  ارتباطی 
امیدواریم که مسئوالن تصمیم اصولی و درستی در 
این زمینه اتخاذ کنند که موجب بروز مشکالت برای 

اهالی و مردم نباشد.
این  در  بسیاری  مشکالت  افزود:  شکری  اهلل  فرج 
سمت  به  مواصالتی  راه  حوزه  در  بویژه  شهرستان 
این  اهالی  که  دارد  وجود  ارسنجان  و  سعادتشهر 
سریعتر  هرچه  مسیرها  این  دارند  انتظار  منطقه 

بهسازی و استاندارد سازی شود.
وی اظهار داشت: آرامگاه کوروش میراثی جهانی و 
ارزشمند است که ضروری است مسیرهای دسترسی 

به این بنای تاریخی جهانی مناسب سازی شود .
عضو شورای اسالمی شهر سعادتشهر اظهار داشت: 
جاده  سمت  از  پاسارگاد  ورودی  زیرگذر  امیدواریم 
شیراز-اصفهان تا دهه فجر امسال به بهره برداری 
برسد که در ورود شمار زیاد مسافران نوروز 9۸ به 

این شهر مشکالت کمتری ایجاد شود.
**نه راه داریم و نه بیمارستان 

عضو شورای اسالمی شهر ارسنجان گفت: متاسفانه 
پیمانکار جاده ارسنجان به دلیل مسائل مالی و طلب 
خود ،کار را تعطیل و تجهیزات خود را از این محل 

خارج کرده است.
علی قاسمی افزود: آمار کشته های حوادث جاده ای 
نیز عدم  آن  دلیل  و  باشد  زیاد می  بسیار  ارسنجان 

وجود جاده استاندارد است.
وی ادامه داد: هر شهرستان باید حداقل از یکی از 
اما  باشد  بهرمند  مناسب  درمان  یا  و  جاده  امکانات 
مناسب  جاده  وجود  علیرغم  ارسنجان  در  متاسفانه 
مصدومان  که  ندارد  وجود  نیز  مدرنی  بیمارستان 

حوادث جاده ای را به این محل انتقال داد.)ایرنا(
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اختصاص مشوق ۵۰ درصدی 
برای سرمایه گذاران در پاسارگاد

برای  درصدی   ۵0 مشوق  اختصاص  از  فارس  صنعتی  شهرک های  شرکت  عامل  مدیر 
سرمایه گذاران در شهرک صنعتی پاسارگاد خبر داد.

احد فتوحی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس در بازدید از این شهرک صنعتی 
گفت: سهم پرداخت نقدی قیمت واگذاری زمین در شهرک صنعتی پاسارگاد 10 درصد با 
اقساط ۴2 ماهه درنظر گرفته شده است و چنانچه سرمایه گذاران بتوانند براساس برنامه 
زمان بندی شده اقدام به تولید و اشتغال کنند، از مشوق ۵0 درصدی بهره مند خواهند شد.

وی با اشاره به تالش های انجام شده برای توسعه و تامین زیرساخت ها در شهرک صنعتی 
پاسارگاد، اظهار داشت: تا کنون 13 طرح عمرانی نظیر زیرسازی و آسفالت، شبکه توزیع 
نگهبانی، خط  ساختمان  مترمکعبی،  مخزن 1000  داخلی،  برق  کیلوولت   20 شبکه  آب، 
انتقال آب، حفاری و تجهیز چاه آب و جدول گذاری انجام و این شهرک صنعتی از همه 

امکانات زیرساختی برخوردار و آماده جذب سرمایه گذار است.
فشار  پوند   60 تامین  ظرفیت  گازرسانی،  طرح  از  برداری  بهره  با  اینکه  بیان  با  فتوحی، 
اجرای طرح  با  است، گفت:  فراهم شده  این شهرک صنعتی  واحد های صنعتی  گازبرای 

احداث ایستگاه TBS در آینده این ظرفیت به 2۵0 پوند افزایش می یابد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس تصریح کرد: ایستگاه TBS گاز نیز با هدف 

تامین پایدارگاز توسط شرکت گاز اجرا خواهدشد.
وی همچنین در مورد اجرای طرح تامین آب شهرک صنعتی پاسارگاد، گفت: این طرح با 
اعتبار دو و نیم میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت شهرک های صنعتی فارس اجرا و 

ظرفیت پایدار 10 لیتر آب بر ثانیه را فراهم کرده است.
فتوحی گفت: اجرای طرح های آسفالت، روشنایی و جدول گذاری این شهرک نیز با اعتبار 

افزون بر ۵.۸ میلیارد ریال آغاز و با پیشرفت ۷0 درصدی در حال انجام است.
وی در ادامه برتسریع در اجرای خط انتقال 20 کیلوولت برق اختصاصی دومداره شهرک 
صنعتی پاسارگاد از پست قادر آباد تاکید کرد و گفت: این طرح با پیشرفت 60 درصدی در 
حال اجرا است که با بهره برداری از آن بستر مناسبی برای تامین پایدار برق فراهم می شود.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس افزود: شهرک صنعتی پاسارگاد با مساحت 
۵0 هکتار از ظرفیت استقرار 160 واحد با اشتغال بیش از ۸00 نفر برخوردار است و تاکنون 
16 قرارداد سرمایه گذاری با متقاضیان منعقد شده که 2 واحد تولیدی با ظرفیت اشتغال 
برای 3۵ نفر در این مجموعه در مرحله بهره برداری است و دو واحد صنعتی نیز تا پایان 

امسال به بهره برداری می رسد.
وی همچنین بر تعیین تکلیف قرارداد های راکد این شهرک صنعتی تاکید کرد و گفت: 
قرارداد های راکد مربوط به قبل از سال 1392 در هیات داوری سازمان صنایع کوچک و 

)YJC(.شهرک های ایران فسخ و به افراد و متقاضیان دیگر واگذار می شود

جوابیه رییس اداره منابع آب 
شهرستان پاسارگاد

شهرستان  آب  منابع  اداره  رییس  جوابیه 
پاسارگاد در خصوص وضعیت چاه آب طرح 

گاوداری شرکت سبز دشت فارس
با سالم

احتراما پیرو مطالب درج شده در بند آخر صفحه دوم 
نافرجام  افتتاح  عنوان  تحت   33 شماره  نامه  هفته 
به  فارس  دشت  سبز  شرکت  راسی   300 گاوداری 
فوق  گاوداری  طرح  آب  تامین  رساند  می  استحضار 
صرفا از طریق چاه کشاورزی آن شرکت مشروط به 
ارایه موافقت اصولی و رعایت موازین زیست محیطی 
در سال 1392 صورت   ... و  کنتور هوشمند  و نصب 
به  صنعتی  تخصیص  گونه  هیچ  و  است.  پذیرفته 
نگرفته  تعلق  جدید  چاه  حفر  و  امداد  کمیته  مجنمع 
است. لیکن با توجه به عدم ارایه مدارک الزم تا کنون 

کاربری چاه مذکور همچنان کشاورزی می باشد.
علی مجد
رییس اداره منابع آب شهرستان پاسارگاد

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

قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
 - شماره 139۷6031101۵000۴0۴  رای  برابر  رسمی  سند 
30 /139۷/0۵ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
مالکانه  تصرفات  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
رضاعلی  فرزند  جاویدی  سودابه  خانم  متقاضی  بالمعارض 
ششدانگ  در  ارسنجان  از  صادره   102 شناسنامه  بشماره 
از  فرعی  پالک 63۸3  مترمربع   213 مساحت  به  یکبابخانه 
10 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1210 فرعی از10 
ملک  ثبت  حوزه  در  واقع  فارس   ۵ بخش  قطعه یک  اصلی 
ارسنجان خریداری از حسن سلیمانی تبار مالک رسمی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   1۵ فاصله  به 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/0۸/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/0۸/19

۴۴۵9 / م الف  
                                            محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان



اقدام شایسته شهرداری شهر سعادتشهر

خشک  و  اخیر  های  خشکسالی  به  توجه  با 
در شهر  ها  قنات  و  ها  چاه  از  زیادی  تعداد  شدن 
سعادتشهر، تعداد زیادی از باغداران سعادتشهر به 
تقاضای  از شهرداری  و  نمودند  مراجعه  شهرداری 

کمک کردند. 
کمک  و  شهر  سبز  فضای  حفظ  جهت  شهرداری 
به  دهی  آب  به  نسبت  باغداران  معاش  امرار  به 

باغداران اقدام نمود. 

اعزام مددجویان کمیته امداد پاسارگاد به اربعین

امداد  کمیته  حمایت  تحت  مددجویان  از  نفر   6۵
می  اعزام  حسینی  اربعین  روی  پیاده  به  پاسارگاد 
شهرستان  امداد  کمیته  رئیس  زاده،  مرید  شوند. 
مهم ترین  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  پاسارگاد 
باورهای  سطح  ارتقاء  امداد  کمیته  رویکردهای 
دینی، اعتقادی خانوارهای تحت حمایت این نهاد 
تاکنون  که  کسانی  برنامه  این  در  گفت:  است، 
توفیق زیارت امام حسین )ع( را نداشته اند به این 

سفر معنوی اعزام خواهند شد. 

تامین  و  رسانی  خدمت  هدف  با  ها  عاطفه  جشن 
دانش  تحصیلی  هزینه  کمک  و  التحریر  لوازم 
آموزان نیازمند و ایتام برگزار گردید.کامران اسدی 
شهرستان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  رییس 
نیکوکار  مردم  جشن  این  در  گفت:  ارسنجان 
به  خود  های  کمک  اهداء  با  ارسنجان  شهرستان 
دانش  از  نفر   213 به  ریال  میلیون   6۷0 ارزش 

آموزان نیازمند کمک کردند.

670 میلیون کمک های مردمی در جشن عاطفه ها

ای  نامه  در  ها  استان  عالی  شورای  نمایندگان 
از نقض مصوبه  انتقاد  با  رئیس جمهور  به  خطاب 
خواستار  کشاورزی  بانک  سوی  از  وزیران  هیات 
خطاب  آنها  شدند.  کشاورزان  وام  سود  بخشش 
به رئیس جمهور خواستار بخشش سود، کارمزد و 
بخش  دیدگان  خسارت  شده  سررسید  وام  جریمه 
کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل 
تسهیالت دریافتی آنان را به مدت سه سال شدند.

پیگیری برای بخشش سود وام کشاورزان
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مدیران پروازي با مشکالتي فراواني روبرو هستند 
و خواسته یا ناخواسته باعث بروز مشکالت فراواني 
براي سایرین مي شوند. بروز حوادث جاني و مالي 
هنگام سفر به محل کار، مشکالت خانوادگي براي 
و  رجوع  ارباب  بالتکلیفي  و  سردرگمي  مدیران، 
کارکنان اداره مربوطه، ماموریتهاي مکرر با هدف 
مراجعه به محل کار و تحمیل بار مالي به دستگاه 
مربوطه، استفاده از خودروهاي دولتي و استهالک 
و تحمیل بار مالي آنها به اداره، تفویض اختیارات 
غیرقانوني به زیردستان براي حل و فصل امور در 
در  مدیر  به  بموقع  دسترسي  عدم  مدیران،  غیاب 
رفت  از  ناشي  خستگي  حساس،  لحظات  برخی 
کار  کیفي  روند  در  منفي  تاثیر  و  رانندگي  آمد  و 
مدیران ازجمله مشکالت پیشروي مدیران پروازي 

است.
یک شرط  کار  محل  شهر  در  مدیر  یک  سکونت 
مدیر  اوست.  کارایی  افزایش  جهت  در  الزامی 
و  بیند،  مي  کمتر  را  کارمندانش  و  مردم  پروازي، 

حاضر نیست با تمام وجود و همراه با 
مردم  نیازهای  عمق  خود  خانواده 

همکاران  هاي  دغدغه  و  محل 
و نیاز شهرستان را درک کند. 
بودن  پروازي  ؛  تعبیری  به 
خرما  هم  و  خدا  هم  یعني 
بودن  پروازي  خواستن!  را 
و  رفت  فکر  به  دائمًا  یعني 
آمد بودن! یعني خالف خط 

مشي مدیریت کارامد!
علم  نظران  صاحب 

مدیران  پدیده  مدیریت؛ 
پروازي را پدیده اي ناعادالنه، غیرقانوني و فساد 

تاکید  پدیده  این  حذف  ضرورت  بر  و  دانسته  آور 
دارند. مدیر پروازي  یعنی کار اداري مدیر، اولویت 
اول او نیست. مدیر پروازي معمواًل خانواده خود را 
به هر دلیل به محل خدمت خود نمي آورد ، همین 
امر باعث مي شود تا تمام روزهاي هفته را در دیار 
محل خدمت خود نباشد و این یعني ؛ مسئول مورد 
نظر، از تمام وقت خود براي خدمت به مردم  بهره 

نمي برد.
در  پروازي  مدیران  معضل 
رسیده  خود  اوج  به  حالي 
سابق  فرماندار  که  است 
پاسارگاد  شهرستان 
بارها  منش(  )احمدي 
خبر  معضل  این  حل  از 
راه  حرف  این  اما  دادند 
به جایي نبرد و مدیران در 
باید  شهرستان ساکن نشدند. 
دید رویکرد جناب آقاي علیزاده 
معضل  این  حل  در  ایشان  جانشین 

بزرگ شهرستان چگونه خواهد بود .
سعادتشهر   جمعه  امام  عزیزي  االسالم  حجت 
با  رابطه  در  هفته  این  نمازجمعه  هاي  خطبه  در 
نشان  واکنش  دیگر  بار  پروازي  مدیران  معضل 
داده و گفتند: سکونت نداشتن بعضي ازمدیران در 
شهرستان یکي ازمهمترین مشکالت وعامل عدم 
مردم  سالها  است،  شهرستان  پیشرفت  و  توسعه 
پیگیری کردند تا سعادتشهر به شهرستان ارتقا یابد، 

به امید آنکه، شهرستان توسعه یافته و از موهبت 
از  بیش  متاسفانه  اما  شوند.  مند  بهره  ارتقاء  این 
نیمي از مسئولین این شهرستان غیربومي هستند 
همین  و  ندارند  سکونت  شهرستان  در  اکثرا  که 
اضطراري  وقت  در  مسئول  نبود  و  سکونت  عدم 
مردم  براي  مشکالتي  بروز  موجب  شهرستان  در 
و دستگاه مربوطه مي شود. وي افزود از 60 مدیر 
شهرستان، 30 مدیر پروازي هستند و بعد از پایان 
کار اداري در شهرستان حضور ندارند. امام جمعه 
از  مسئله  این  به  دادن  پایان  سعادتشهرخواستار 
طریق انتقال، سکونت و در غیر این صورت استعفا 

از مسئولیت، در شهرستان پاسارگاد شد.
سفیر مردم در جهت رسالت اصلي خود همواره به 
چالش هاي پیرامون شهرستان پرداخته است. زیرا 
با شفاف سازي مشکالت و آگاه سازي شهروندان، 
مي  مسئوالن شهرستان   بودن  کار  پاي  کنار  در 
توان به توسعه این دیار مستعد اما محروم امیدوار 
بود. این اهداف دور از دسترس نیست و با مدیریت 
مدیران  سکونت  و  دستگاهها  قوي  و  دلسوزانه 
پروازي در شهرستان مي توان به آن دست یافت.

گزارش
وحیدمیرزاپور

گزارش سفیرمردم از مطالبه امام جمعه سعادتشهر

وازی هستند از 60 مدیر شهرستان پاسارگاد،30 مدیر پر
مدیران پروازی به آن دسته از مدیران گفته می شود که محل سکونت آنها در یک شهر و مسئولیتشان در شهر دیگر است. به گزارش سفیر مردم،مصداق این اصطالح این 

روزها به نیمی از مدیران شهرستان تاریخی پاسارگاد اطالق می شود که حاضر نشده اند خانه و خانواده خود را به شهرستان پاسارگاد بیاورند .
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درگیری دانشجویان سرکالس..چخبره؟

دیدیم  یهو  بودیم  کالس  سر  ما  صبح  شنبه  »سه 
صدای جیغ وداد میاد یهو درکالسمون باز شد دیدیم 
یه دختری داره داد میزنه که حق ما قبولیس جزوه 
های استاد و پرت کرد صندلیا رو بهم ریخت بقیم 
رفتن  کالس  حق  ما  گفتن  داخل  اومدن  پشتش 

بعد  بشه.  تشکیل  نباید  بقیم  کالسای  پس  نداریم 
حرف  باهاشون  دیگه  کردن  سروصدا  یکساعت  از 
زدنو بردنشون ساختمون جدید ول شد.« این روایت 
یکی از دانشجوهای دانشگاه آزاد بود که سه شنبه  
سرکالس حضور داشت و از نزدیک شاهد این ماجرا 
بود. همانطور که در کلیپ مشاهده می کنید تعدادی 
ارسنجان  آزاد  دانشگاه  پیراپزشکی  دانشجویان  از 
نسبت به موضوعی اعتراض دارند. اما واقعیت همه 
آن چیزی نیست که در این کلیپ مشاهده می کنید:

چه بر سر دانشجویان پزشکی آمد؟
و  پزشکی  های  رشته   9۷ ورودی  دانشجویان 
کنکور،  استرس  ها  مدت  از  بعد  که  پیراپزشکی 
خوشحال از پذیرش در رشته مورد عالقه خود، یک 
اند،  کرده  شرکت  درس  های  کالس  در  ای  هفته 

اشتباهی  ها  آن  پذیرش  در  که  شنوند  می  ناگهان 
هفته  در  دانشجویان  این  گویا  است.  گرفته  صورت 
دوم مهر ماه ، طبق قانون و دستورالعمل های مرکز 
سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، اقدامات مربوط به 
پرداخت  را  دانشگاه  شهریه  داده،  انجام  را  نام  ثبت 
کالس  در  دانشجویی  کارت  دریافت  با  و  کرده 
شروع  از  زیادی  مدت  هنوز  اما  اند  شده  حاضر  ها 
می  اعالم  ها  آن  به  مهر   23 که  نگذشته  تحصیل 

شود دیگر دانشجو نیستند! 
تا این مرحله عزل 7 مسئول

در حالی که به نظر می رسد تجمع دانشجویان مقابل 
ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد و حتی مجلس شورای 
اسالمی که این روزها در تعطیلی به سر می برد هنوز 
راه به جایی نبرده اما به نقل از روزنامه خراسان، انگار 

را  آزاد اسالمی تمام تالش خود  سرپرست دانشگاه 
ببینند،  را  آسیب  کمترین  دانشجویان  تا  داده  انجام 
دانشگاه  سرپرست  از  نقل  به  دیروز  که  نحوی  به 
غیرقانونی  پذیرش  دلیل  به  اسالمی خبر رسید  آزاد 
معاونان  و  روسا  از  تن  هفت  پزشکی؛  داوطلبان 
از  پس  اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای  آموزشی 
داوطلبان  غیرقانونی  پذیرش  در  تخلف  محرز شدن 

پزشکی عزل شدند. 
پزشکی  علوم  دانشجوی  پذیرش  ظرفیت 

دانشگاه آزاد تغییر نمی کند
روی دست  را  پاکی  آب  بهداشت  وزیر  بین  این  در 
توانیم  نمی  ما  کرد:  اعالم  و  ریخت  آزاد  دانشگاه 
پذیرش  ظرفیت  بنابراین  بگذاریم  زیرپا  را  مقررات 
دانشجوی علوم پزشکی دانشگاه آزاد تغییر نمی کند. 
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اسالم این قدر برای اجتماع و برای وحدت کلمه، هم تبلیغ کرده است و هم عمل کرده است؛ یعنی، روزهایی 
را پیش آورده است که با خود این روزها و انگیزه این روزها تحکیم وحدت می شود مثل عاشورا و اربعین. و 

قرآن کریم پافشاری دارد در این مطلب که متفرق نباشند مردم، مسلمین از هم، و ید واحده باشند و معتصم 
به »حبل اهلل« باشند. امام خمینی )ره( ۲۵ آذر 1۳60

اسالم برای اجتماع 
اربعین تبلیغ کرده است

یک وقت، چند نفر خدمت رسول اکرم 
و  کردند  تعریف  شخصی  از  و  آمدند 
همسفر  مرد  این  با  ما  رسول اهلل!  یا  گفتند: 
بودیم و او مرد بسیار خوب و پاک و باخدایی 
که  منزلی  هر  در  می کرد،  عبادت  دایمًا  بود، 
وقتی که  تا  فرود  لحظه ی  از  می آمدیم،  فرود 
مجدداً سوار می شدیم، او مشغول نماز و ذکر و 
قرآن و اینها می شد. وقتی که این تعریف ها را 
کردند، پیامبر صلی اهلل و علیه و آله و سلم با تعجب 
از آنها سؤال کردند: پس چه کسی کارهایش 
پیاده  مرکب  از  وقتی  که  کسی  می کرد؟  را 
می شود، دایم مشغول نماز و قرآن است، چه 
کسی غذای او را می پخت؟ چه کسی وسایل 
او را فرود می آورد و سوار می کرد؟ چه کسی 
جواب  در  اینها  می داد؟  انجام  را  کارهایش 
با کمال میل، همه ی  ما  یا رسول اهلل!  گفتند: 
فرمود:  پیامبر  می دادیم.  انجام  را  او  کارهای 
»ُکلُُّکم َخیٌر ِمنُه« : همه ی شما از او بهترید. 
به  و  نمی داد  انجام  را  خودش  کار  او  این که 
دوش شما می انداخت و خود مشغول عبادت 
خوبی  مرد  او  که  نمی شود  موجب  می شد، 
باشد. مرِد خوب، شما هستید که کار و تالش 
به  شما  هم  را  دیگری  کار  حّتی  و  می کنید 

عهده می گیرید.)2۸/0۷/136۸(

همسفر خوب کارهایش را 
به دوش دیگران نمی اندازد

یک جمله در زیارت اربعیِن امام حسین 
مانند  که  است  شده  ذکر  علیه السالم 
دعاها،  و  زیارت ها  این  جمالت  از  بسیاری 
است...  تدبّر  و  تأّمل  خور  در  و  ُپرمغز  بسیار 
آن جمله این است:... »و بذل مهجته فیک«؛ 
در  را  خود  خون  و  جان  یعنی حسین بن علی، 
راه تو داد؛ »لیستنقذ عبادک من الجهالة«؛ تا 
حیرة  »و  دهد؛  نجات  جهل  از  را  تو  بندگان 
از  ناشی  سرگردانِی  از  را  آنها  و  الّضاللة«؛ 
طرف  یک  این  برهاند.  گمراهی  و  ضاللت 
قضیه، یعنی طرِف قیام کننده؛ حسین بن علی 
در  قضیه،  دیگر  طرف  است.  علیه السالم 
فقره ی بعدی معرفی میشود: »و قد توازر علیه 
الدنیا و باع حّظه باالرذل األدنی«؛  من غّرته 
نقطه ی مقابل، کسانی بودند که فریب زندگی، 
آنها را به خود مشغول و دنیای ماّدی، زخارف 
خود  از  نفس،  هواهای  و  شهوات  دنیایی، 
باالرذل  حّظه  باع  »و  بود؛  کرده  بیخودشان 
برای  متعال  خدای  که  را  سهمی  األدنی«؛ 
داده  قرار  خود  عظیم  آفرینش  در  انسانی  هر 
و  سعادت  از  است  عبارت  این سهم   - است 
و  بهای پست  به   - آخرت  و  دنیا  خوشبختی 
ناچیز و غیر قابل اعتنایی فروخته بودند. این، 
خالصه نهضت حسینی است. )26/01/13۷9(

خالصه نهضت حسینی 
در زیارت اربعین

این کسانی که این راه را طی کردند و این حرکت عاشقانه را و مؤمنانه را دارند انجام می دهند، واقعًا دارند حسنه ای 
را انجام می دهند. این یک شعار بزرگ است، ال ُتِحلّوا َشعائَِر اهلل، این بالشک جزو شعائراهلل است. جا دارد که امثال 
بنده که محرومیم از این جور حرکت ها عرض بکنیم که »یا لیتنا کّنا معکم فنفوز فوزاً عظیمًا«. همان طور که عرض 
کردیم، این حرکت حرکت عشق و ایمان است؛ هم در آن ایمان و اعتقاد قلبی و باورهای راستین، تحریک کننده و 

عمل کننده است؛ هم عشق و محّبت. تفّکر اهل بیت و تفّکر شیعی همین جور است.)09/09/139۴(

را  الهی  قدرت  دست  شما  که  حوادث  این جور  در 
مشاهده  را  برکاتش  و  می بینید  بوضوح  سرش  پشت 
می کنید، باید شکر کرد. اگر شکر کردیم می ماند، اگر 
شکر نکردیم گرفته می شود... شکرگزاری فقط به این 
یا سجده ی شکر  بگوید »الهی شکر«  آدم  نیست که 
بکند، شکرگزاری به این است که انسان به لوازم این 
که   است  این  به  ازجمله  ... شکرش  کند  نعمت عمل 
آن روحیات را، آن حاالت را -که در این دو سه روزی 

یا  کردید  مشاهده  آنجا  بودید،  راه پیمایی  مشغول  که 
احساس کردید- در خودتان نگه دارید؛ آن برادری را، 
آن مهربانی را، آن توّجه به والیت را، آن آماده شدن 
زحمت  دادن  ترجیح  آن  را،  کشیدن  تََعب  برای  بدن 
کشیدن و عرق ریختن و راه رفتن بر راحتی و تنبلی 
را. در همه ی  امور زندگی باید این را دنبال کرد؛ این 

می شود شکر.)03/09/139۵(

یا لیتنا کّنا معکم فنفوز فوزًا عظیمًا

وی اربعین را در خودتان نگه دارید وحیه پیاده ر ر

»جریان  این  عاشورا،  واقعه ی  از  پس  قرن   1۴ اول. 
از  دیگری  گوشه ی  در  انقطاع«،  غیرقابل  و  مداوم 
جهان، و در کشوری به نام ایران، موجب پدید آوردن 
قیام عاشورایی حسین بن علی  از جنس  قیام دیگری 
در  که  »کاری  دیگر،  سخنی  به  شد.  علیه السالم 
نسخه ی  گرفت،  انجام  علیه السالم  حسین  امام  زمان 
منتها  گرفت؛  انجام  ما  امام  زمان  در  هم  کوچکش 
آن جا به نتیجه ی »شهادت« رسید، این جا به نتیجه ی 

»حکومت«. )19/03/13۷۴(

انقطاع«، حاال  دوم. و این »جریان مداوم و غیرقابل 
اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  از گذشت چهل سال  بعد 
جهان  در  بی نظیر«  و  عظیم  »پدیده ای  به  متصل 
»این  اربعین«.  »راهپیمایی  به  موسوم  است  شده 
پدیده ی  یک  حقیقتًا  که  باشکوه  و  عظیم  راه پیمایی 
پدیده هایی  این جور  در  معمواًل  است...  تاریخی  عظیم 
که انسان مشاهده می کند که تبلیغاتی برای آن انجام 
نگرفته لکن ناگهان یک پدیده ای در محیط دید انسان 
بُروز می کند، دست خدایی مشهودتر از همه جای دیگر 
هزار  ده  اینکه  »برای  معموال  است.«)03/09/139۵( 
نفر، پنجاه هزار نفر را یک جا جمع کنند، چقدر تالش 
نمی شود.  هم  آخرش  می گیرد،  انجام  دنیا  در  تبلیغاتی 
دو  فقط  ایران  از  فراوان،  موانع  وجود  با  اینجا  }اما{ 

بلند  کیلومتری  هشتاد  پیاده روی  برای  نفر  میلیون 
خود  از  ]هم[  آن  برابر  چند  کربال؛  می روند  می شوند 

عراق و از مناطق دیگر.«)03/09/139۵(

بازتاب هایی  از  را  »واقعه«  یک  بزرگی  باری،  سوم. 
که در »جامعه« و »تاریخ« می گذارد، می توان فهمید. 
این  عاشورا،  واقعه ی  از  قرن   1۴ گذشت  از  بعد  حاال 
»جریان مداوم و غیرقابل انقطاع«، واقعه ی دیگری را 
رقم زده است که در آن جمعیتی بالغ بر 20 میلیون نفر 
است  »حقایقی«  بیانگر  اینها  همه ی  می کنند.  شرکت 
اعتقاد،  این  »واقعًا  تفکرند.  و  تدبر  اهل  آنانکه  برای 
درست است که اسالم را قیام سیدالّشهدا حفظ کرده؛ 
این  متوالی،  قرن های  در  زمان،  طول  در  همچنان که 
از صد  مراسم  این  امروز  زنده تر شده.  روزبه روز  حادثه 
معارضینی  ظاهر،  به حسِب  مردم  تدین  که  پیش  سال 
مثل معارضین امروز هم نداشت، خیلی گرم تر، گیراتر، 
ُپرشورتر و گسترده تر دارد انجام می گیرد؛ همه ی اینها 
حقایقی  یک  نشان دهنده ی  اینها    همه ی  دارد،  معنا 
حسین بن علی  رهبری  به  که  است  جریانی  یک  و 
علیه السالم دارد در دنیا پیش می رود؛ و ان شاءاهلل پیش 
خواهد رفت و کارگشا خواهد بود و گره  های ملّت ها را 

باز خواهد کرد.«)30/06/1396(

ون اسالم ناب و راهپیمایی اربعین نشان دهنده حقائقی است در جهان وز افز وزی انقالب اسالمی، گسترش ر پیر

#به_رهبری_حسین

است.  اربعین  به  نزدیک  روزهای  روزها  این 
این  در  هم  بی سابقه ای  و  بی نظیر  پدیده ی 
پیاده روی  آن،  و  آمده  به وجود  اخیر  سال های 
شهرهای  از  بعضی  یا  کربال  و  نجف  میان 
دورتر از نجف تا کربال است؛ بعضی از بصره، 
بعضی از مرز، بعضی از شهرهای دیگر، پیاده 
راه می افتند و حرکت می کنند.)09/09/139۴( 
وقتی حّتی جسم ها در کنار هم قرار می گیرد، 
هم  با  ما  اگر  می کند.  پیدا  انعکاس  اینجور 
باشیم، کشورهای اسالمی، ملّت های مسلمان 
- سّنی و شیعه و ِفَرق مختلف تسّنن و تشیع 
نسبت  باشد،  صاف  دل هایشان  یکدیگر  با   -
سوءنیت  باشند،  نداشته  سوءظن  یکدیگر  به 
نداشته باشند، به یکدیگر اهانت نکنند، ببینید 
در دنیا چه اتّفاقی خواهد افتاد؛ چه عّزتی برای 
وحدت. وحدت؛  شد!  خواهد  درست  اسالم 

)19/10/1393(

اربعین 
مقدمه اتحاد مسلمانان
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میخواستم  که  باري  اولین   | الهی  نعمت  زهرا 
جزء زائران پیاده ي کربال باشم، فکرش را هم نمي 
کردم که بند بند دلم گره بخورد به ستون هاي جاده 

ي نجف-کربال...
که هر سال محرم که بیاید، قلبم به تپش بیفتد که 

امسال اربعین هم زائر کربال هستم یا نه؟
رفتیم  پیاده  که  باري  اولین  بخواهید،  را  راستش 
کربال، هیچ ذهنیت و شناختي از این سفر نداشتیم، 

بهشت را ندیده به جان خریده بودیم.
کل زندگیمان را جمع کردیم توي یک کوله پشتي 

و راهي عراق شدیم.
رفتیم که یک سبک جدید از زندگي را تجربه کنیم!
امن پدري، حرم موال  در نجِف اشرف در خانه ي 
امیرالمؤمنین)ع(، اذن زیارِت کربال گرفتیم و قدم در 
جاده اي گذاشتیم که انتهاش کربال بود و ذره اي 

شبیِه کربالیي شدن ها...
دلم هواي چاي  برنگشته  نمیدانستم که  روزها  آن 
شیریِن عراقي مي کند و روحم پرمي کشد به جاده 
باران  بوسه  را  خاکش  وجب  به  وجب  و  کربال  ي 

مي کند.
همین که برگشتیم، فهمیدم که »دچار« شده ام و 

بهشِت  بي مثالي را به جان خریده ام.
فهمیدم من دیگر آدمي نیستم که اربعین هاي بعد، 

تاِب کربال نرفتن را داشته باشم.
از آن به بعد، کربالي اربعین شد تمناي دِل شیداي 

ما...
توي این سال ها، هیچ چیِز این سفر تکراري نشده.
از همان ستون اول که زیِر لب به مادِر سادات سالم 
مي  آغاز  برایم  زندگي  از  جدیدي  فصِل  دهم،  مي 

شود.
از موکب هایي که  این جاده پر است  قدم به قدِم 
بوي بهشت مي دهد و صاحبانش از جان براي زّوار 

مایه مي گذارند.
هرکدام از ستون هاي این جاده خاطراِت ناب سال 

هاي گذشته مان را به دوش مي کشد.
هاي  استکان  توي  شفا  از  قسمتي  مطمئنم 
لبریز از چاي عراقي قرار داده شده که  کمرباریِک 

خستگي را از جان آدم مي ُزداَید.
هربار با دیدن شیرین زباني دخترکوچولوهاي عرب، 

دلم به روضه ي سه ساله ي کربال گریز میزند.
و هر دفعه اي که بار روي شانه هایم سنگیني مي 
کند و رمق از پاهایم مي رود، به یاِد خستگي هاي 

زینب کبري)س( به مسیرم ادامه مي دهم.
هنوزهم به ورودي کربال که میرسیم، انگار که گرد 
غم پاشیده باشند، دلم یک جوري مي شود و اشک 

گونه هایم را غبار روبي مي کند.
از ستوِن هزار به بعد جاِن آدم کشیده 

حسین،  دیدِن  از  بعد  بخواهند  که  انگار  شود،  مي 
جان و زندگي تازه اي به ما ببخشند.

که  هایي  آدم  پاي  شدِن  کشیده  صداي  هنوزهم 
آسفالت  روي  برند،  مي  کشان  کشان  را  خودشان 
هاي منتهي به کربال، برایم از بدیع ترین موسیقي 

هاي دنیاست...
اگر میخواهید قشنگ ترین چشم هاي دنیا را ببینید، 
زیر آخرین ستون، یعني ستون 1۴۵2 بایستید و به 
چشم هایي که با اشک شوق قاب گرفته مي شوند 

زل بزنید!
خالصه! ما که عاشقي نمي دانیم اما عاشقي کردِن 
عاشق ها را در این مسیر مي بینیم و حظ مي کنیم.

پیاده روي اربعین، سفِر عجیبي ست.
را  اربعین  زیارت  علیه الّسالم  عسکري  حسن  امام 

عالمت ایمان و شعار شیعه مي داند؛
نمي شود پدر به کاري امر کرده باشد و پسر اطاعت 

نکند.
نمي شود آقا صاحب الزمان بین زّواِر کربال نباشد.

و  تنها  و  نوراني  سید  به  اگر چشمتان  مسیر،  توي 
حزیني افتاد و دلتان لرزید، سالم ما را هم به مهدي 

فاطمه)عج( برسانید.

بوی  و  رنگ  محبتی  هر  الهی|  نعمت  نگین 
خودش را دارد 

اما هر محبتی یک  محبت همیشه دلنشین است 
جوری به دل آدم می نشیند 

هر کدام به شیوه ی خودش از روح و روان لبریز 
میشود و در چشم ها می ریزد

خیلی اوقات هم اشک می شود...
اصال هر محبتی طعم خودش را دارد 

می زند  پرپر  دلت  و  می ریزد  چای  مادری  گاهی 
به  و  کنی  بوسه  غرق  را  مهربانش  های  دست 

بندگی بهشت زیر پایش دل بدهی
بسته اش سرت  پینه  با دست های  پدری  گاهی 
قند شادمانی آب  را در آغوش میگیرد و در دلت 
می شود و میخواهی آرام آرام در امنیت نگاهش 

حل بشوی 
گاهی دوستی پای درد و دل هایت مینشیند و گریه 
هات را به شانه هایش می خرد و تو محتاج بودن 
های دائمش در لحظه های خوب و بد زندگی ات 

میشوی 
گاهی معلمی در میان لحن صمیمی اش تو را به 
یاد خود واقعی ات می اندازد، تو را درس عشق می 
آموزد و یک عمر لطفش در گوشه ی ذهنت جا 

خوش میکند و مدیون همیشگی اش میمانی 
گاهی کارت گیر می افتد یک جایی و کسی از گیر 
و دار نجاتت میدهد و مهربانی اش در جانت رسوخ 

میکند برای همیشه...
میدانی ؟ محبت خواه و ناخواه دلنشین است 

ولی هر محبتی به شیوه ی خودش بر دل می نشیند 
عشق  و  می کنی  جبران  ی  آماده  را  دل  هم  تو 

می ورزی به آدم های خوب این کره ی خاکی ...
اما داستان بعضی مهربانی ها فرق می کند 

اصال اینجای کار داستان خیلی متفاوت است
و چگونه می توان سخن گفت از آن نقطه ای که 

محبت در آن بی اندازه و پایان است ؟
و  دنیوی  ترازوی  در  دریغش  بی  جایی که عشق 
باال و پایین کردن ها و حساب و کتاب های ناچیز 

نمی گنجد 
آن نقطه ی ابتدا و انتهایی که غمش فرح بخش 

ترین معجزه ی عالم است 
انتهایش  و  است  عشق  ابتدایش  که  راهی  آن 
... آن پاکی بی غباری که از تمام آلودگی  عشق 

ها نجاتت میدهد 
خون  هنوز  بیکرانش  آبی  در  که  آسمانی  آن 

مظلومیت جاری ست 
های  دل  مأمن  که  برکتی  با  شکوه  پر  زمین  آن 
رنجیده و زخم خورده و بال دیده ی روزگار است 

آن سرزمینی که نامش کربالست ...
به دل  دیگر  وادی یک جور  این  در  آری محبت 

می نشیند 
عطر محبت اینجا همیشگی ست و هیچ وقت از 

طراوتش کاسته نمی شود 
قلب شیدا و شیفته این طریق می شود 

برای عشق همیشه سوزان  قلب حرمی می شود 
اباعبداهلل ...

قلب هر روز عمیق تر از پیش تجربه ی حیرانی و 
جنون سرشار میشود

و هیچ مقامی به جبران لطفش توفیق پیدا نخواهد 
کرد ...

اینجا مهربانی ها فرق میکند 
و افسوس که نمی توان به توصیف آن ها نشست 
و آنچنان که شایسته است تمام و کمال بیان کرد

نمی توان ذره پروری ها را بر زبان آورد و چیزی 
کم نگذاشت 

نمیتوان از مهمان نوازی ها گفت و کم نگفت 
و  کشید  تصویر  به  را  مثالش  بی  عشق  نمی شود 

بی عیب کشید 
چگونه می توان به وصف کربالی بی مثال آقای 

عالمین نشست؟
چگونه کلمات تاب بیاورند ؟

چگونه زبان کم نیاورد ؟
هر چه بگوییم و بنویسیم و بخوانیم کمتر است از 

آنچه در سرزمین نورانی کربال جاریست
تنها باید در وادی اش قدم زد

با چشم سر و دل به تماشا نشست و اشک را به 
مهمانی لحظه ها دعوت کرد

که اینجا سرزمین قتیل العبرات است ...

 درامتداِد سرِخ زمان ؛ ایستاده است
 رودی که تا همیشه روان ایستاده است

 با چشمهای منتظرش بر فراِز نی
 تا فتِح قله های جهان ایستاده است

 هر بار جاودانه تراز سالهای قبل
 با بیرِق امید وامان ، ایستاده است
 آتشفشاِن سرِخ عظیمی که تا ابد

 با شعله های در فوران ، ایستاده است
 منظومه ای که تکیه زده بر ستوِن عرش

 تا بیکران ِ هرچه کران ،ایستاده است
 منظومه ای عظیم که می تابدو هنوز
 هفتاد ودو ستاره درآن ایستاده است

 تا آن زمان که سر بزند صبِح صادقش
 با هرچه خون ِ در جریان ؛ ایستاده است

زهرا نعمتی

 عشق، ِسیر شماست آقا جان
 عرش، ِدیر شماست آقا جان
 مطمئنا ختام سوره ی فجر
 ذکر خیر شماست آقا جان!

*** 
 مهمان تبار کبریایی شده ام
 لبریز سعادتی خدایی شده ام

 با یاد حسین رفته ام عبدالعظیم
 پابوس نرفته کربالیی شده ام

*** 
 خدا کند به مراد دلش مرید شوم

 به پیشگاه خدا پاک و رو سفید شوم
 شبیه زینب کبری به عشق موالیم

 شهید اگر نشدم مادر شهید شوم

فاطمه محمدجانی

اینجا مهربانی ها فرق میکندموکب هایی که بوی بهشت می دهد
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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 
رای شماره  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
موضوع  اول/دوم  هیات   139۷/0۴/31  -  139۷6031101۵000291
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای جابر جاویدی فرزند رضاعلی به شماره شناسنامه 129 صادره 
پالک  مترمربع   1۷6/۷0 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  در  ارسنجان  از 
6362 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 10۸۵ فرعی از10 
اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری 
مع الواسطه  از وراث اکبر زارعی 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 مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود  اعتراض، 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/0۸/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/0۸/19

۴۴۵6 / م الف                                                  محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139۷6031101۵000۴0۵ - 139۷/0۵/30 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  ابراهیمی  محمدعلی  آقای  متقاضی 
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  در  ارسنجان  از  صادره   6۴۸00۷۸۸02
3۷1/20 مترمربع پالک 63۸۴ فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 1۷۵3 فرعی از10 اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در حوزه 
محرز  رسمی  مالک  ابراهیمی  محمود  از  خریداری  ارسنجان  ملک  ثبت 
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 مالکیت 
اولین آگهی به  انتشار  از تاریخ  متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
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: 139۷/0۷/1۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/0۸/03

۴۴۴۴ / م الف                                        محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
رای شماره  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
موضوع  اول/دوم  هیات   139۷/0۴/  31  -  139۷6031101۵000296
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم اعظم رضایی فرزند رضا به شماره شناسنامه ۷۸۷ صادره از 
مساحت 30۴/60  به  یکبابخانه  از ششداگ  مشاع  دانگ  در سه  ارسنجان 
از پالک  و مجزی شده  مفروز  اصلی  از 10  فرعی  مترمربع پالک 63۸۵ 
1160 فرعی از10 اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک 
ارسنجان خریداری مع الواسطه از عصمت رحیمی و حسین رحیمی مالکین 
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 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/0۷/1۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/0۸/03

۴۴۴۷ / م الف                                             محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
139۷6031101۵00029۵ - 31 /139۷/0۴ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی 
زارعی فرزند رضا به شماره شناسنامه ۵0۸ صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع 
 10 از  فرعی  مترمربع پالک 63۸۵  مساحت 30۴/60  به  یکبابخانه  از ششداگ 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1160 فرعی از10 اصلی قطعه یک بخش ۵ 
فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری مع الواسطه از عصمت رحیمی 
و حسین رحیمی مالکین 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 
انتشار  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ 
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: 139۷/0۷/1۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/0۸/03

۴۴۴۵ / م الف                                                            محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

آگهی تحدید اختصاصی پالک 10/6۳۵9 اصلی متخذه از پالک 
10/114۳ واقع در قطعه یک بخش ۵ فارس ارسنجان

چون آگهی و عملیات تحدیدی پالک 10/63۵9 اصلی متخذه از پالک 10/11۴3 
آغا  ارسنجان ملکی خانم بی بی  واقع در قطعه یک بخش ۵ فارس شهرستان 
به  نسبت  ارسنجان  از  صادره   61 شناسنامه  شماره  به  اسداله  فرزند  خسروی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 2۴۸/3۵ متر مربع واقع در قطعه یک بخش 
۵ فارس شهرستان ارسنجان که به موجب رای شماره 139۷6031101۵000299 
مورخ 139۷/0۴/31 صادره قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی در مالکیت نامبرده استقرار یافته بعمل نیامده لذا حسب تبصره 
و  تعیین   139۷/0۸/26 مورخ  حدود  تحدید  وقت  تکلیف  تعیین  قانون   13 ماده 
عملیات تحدید حدود از ساعت ۸ 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 
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 20 قانون ثبت از 
معترض  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز  سی  تا  تحدید  مجلس  تنظیم صورت  تاریخ 
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 اداره ثبت تسلیم نماید. 
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض و در پایان مهلت مقرر برابر مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد./.
تاریخ انتشار: 139۷/0۸/03

۴۴۵3 / م الف                                                        محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

اگهی فقدان سند مالکیت بخش پنج فارس

آقای محمدحسن ابراهیمی با تسلیم دو برگ استشهادیه که 
در دفتر اسناد رسمی شماره 2۸ ارسنجان تنظیم گردیده است 
مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به یک 
قطعه زمین تحت پالک 3۴3۴ فرعی از 10 اصلی واقع در 
 33 دفتر   36۷ صفحه  ثبت3600  ذیل  که  فارس   ۵ بخش 
امالک به نام آقای محمدحسن ابراهیمی ثبت و سند مالکیت 
بشماره چاپی ۷33309 الف۸0 صادر و به علت جابجایی و 
تقاضای صدور  نامبرده  و  است  مفقود گردیده  اسباب کشی 
اصالحی   120 ماده  طبق  مراتب  است.  نموده  المثنی  سند 
نسنت  کس  هر  که  شود  می  آگهی  ثبت  قانون  نامه  آیین 
به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد تا 10 روز پس از انتشار آگهی به 
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر 
ارایه  سند  اصل  اعتراض  صورت  در  یا  و  نرسیده  اعتراضی 
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 139۷/0۸/03

۴۴۵1 / م الف                                       محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   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   139۷/03/  29  -  139۷6031101۵000191
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمدعلی بک کباری فرزند حسن به شماره شناسنامه ۸۸۸ صادره از بوانات 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 223/2۵ مترمربع پالک 6391 فرعی از 10 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 111۵ فرعی از10 اصلی قطعه یک بخش 
۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری مع الواسطه  از فاطمه 
ابراهیمی مالک رسمی محرز گردیده است.  از وراث محمود  ابراهیمی احدی 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
بدیهی است در  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/0۸/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/0۸/19

۴۴۵۵ / م الف                                                      محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

نامه قانون تعیین تکلیف  آیین  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
موضوع  اول/دوم  هیات   139۷/0۷/  2۵  -  139۷6031101۵000۵۸۴
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه 
شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  زارع  احمد  آقای  متقاضی  بالمعارض 
از ارسنجان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 12۴/6۵  220۸ صادره 
مترمربع پالک 6393 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
12۴۴ فرعی از10 اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در حوزه ثبت 
محرز  رسمی  مالک  زارع  غالمرضا  آقای  از  خریداری  ارسنجان  ملک 
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 مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
رسید،  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  مدت 
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: 139۷/0۸/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/0۸/19

۴۴61 / م الف                                               محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
موضوع  اول/دوم  هیات   139۷/0۷/  2۵  -  139۷6031101۵000۵۸۵
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 6۴۸0 صادره  زارع  آقای رسول  متقاضی 
از ارسنجان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 119/9۵ مترمربع پالک 
فرعی   12۴۴ پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   10 از  فرعی   6392
از10 اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان 
از  متقاضی  االرث  سهم  و  رسمی  مالک  زارع  احمد  آقای  از  خریداری 
سهام حسین زارع مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
در صورتی  آگهی می شود  روز  فاصله 1۵  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/0۸/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/0۸/19

۴۴62 / م الف                                              محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان



دوره آموزشی  پیشگیری از رفتارهای پر خطر در 
ای  وحرفه  فنی  اداره  کارآموزان  جمع  در  جوانان، 

ومرکز ترک اعتیاد ارسنجان، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان 
بهداشتی  معاون  ایزدی  علی  دکتر  ارسنجان، 
با  گفت:  ارسنجان  بهداشت  مرکز  رییس  و 
و  جوانان  سنی  گروه  آگاهی  سطح  ارتقای  هدف 
برنامه  آنها،  در  خطر  پر  رفتارهای  از  پیشگیری 
در  آمیز  مخاطره  رفتارهای  از  پیشگیری  آموزشی 
مراکز مرتبط با جوانان در حال برگزاری می باشد. 
بهداشت  مرکز  واگیر  های  بیماری  کارشناس 
ارسنجان در جمع جوانان مرکز آموزش فنی وحرفه 
ای ارسنجان،مطالبی در زمینه راه های پیشگیری 
از بیماری های واگیر از جمله، ایدز  هپاتیت،بیماری 

های آمیزشی و راه های انتقال آنها ارایه نمود. 
اعتیاد  ترک  مرکز  افراد  جمع  در  اخوان  اصغر 
روستای خبریز ارسنجان، با اشاره به شیوع بیماری 
ایدز، هپاتیت و سل در بین معتادان به مواد مخدر، 
مهم ترین راه مقابله با این بیماری ها را پیشگیری 

وخودمراقبتی عنوان کرد.

کمک بهورز به تولد نوزاد عجول ارسنجانی 
در آمبوالنس

نوزاد عجول مادر23 ساله ارسنجانی در راه انتقال 
به بیمارستان مرودشت، در آمبوالنس به دنیا آمد.

ودرمان  بهداشت  روابط عمومی شبکه  به  گزارش 
بیمارستان  رییس  نیرومند  فرناز  دکتر  ارسنجان، 
در  پی  گفت:  ارسنجان،  عصر)عج(  ولی  حضرت 
مراجعه مادر باردار دارای درد زایمان به بیمارستان 
حضرت ولی عصر )عج(ارسنجان، هماهنگی الزم 
با مسئوالن بیمارستان مرودشت انجام و این مادر 

باردار به شهرستان مرودشت اعزام شد.
فاطمه ستاری مسئول زایشگاه بیمارستان ارسنجان 
که  شهرمرودشت  کیلومتری   10 فاصله  در  افزود: 
تکنسین  کند،  می  پیدا  شدت  زایمانی  های  درد 
بهداشت  خانه  بهورز  و  ماما  کمک  با  اورژانس 
راهنویه مرودشت، که در مسیر اعزام بیمار در خانه 
بهداشت حضور داشت، به  تولد نوزاد کمک کرده و 
دختر عجول هشت ماهه، در آمبوالنس به دنیا آمد.

انجام  و  بودن  نارس  دلیل  به  دختر  نوزاد  این 
مراقبت های تکمیلی به همراه مادرش، با وضعیت 
جسمانی مناسب، تحویل بخش مراقبت های ویژه 

بیمارستان شهید مطهری، مرودشت شدند.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان 
شبکه  رییس  قنبری  کورش  دکتر  ارسنجان، 
افزایش  به  اشاره  با  ارسنجان  درمان  و  بهداشت 
اهداف  جدید،  های  درنسل  تحرکی  کم  و  چاقی 
این همایشرا چنین برشمرد: این همایش با هدف 
فرهنگ سازی انجام ورزش صبحگاهی و  ایجاد 
استفاده  و  آموزان  دانش  بین  در  نشاط و سالمتی 
نکردن از وسیله نقلیه برنامه پیاده روی از مدرسه تا 
خانه از مقابل مدرسه شهید سید »جمال حسینی« 

ارسنجان، برگزار شد.
دکتر علی ایزدی، معاون بهداشتی و رییس مرکز 
بهداشت ارسنجان، نیز شیوع چاقی و اضافه وزن 
در دانش آموزان، نوجوانان و جوانان را عاملی اثر 
کرد  عنوان  جامعه  در کاهش سطح سالمت  گذار 
جامعه،  امروز  فرزندان  اینکه  به  توجه  با  گفت:  و 
وزن  افزایش  و  چاقی  هستند،  کشور  سازان  آینده 
را  نسل  این  و جوانی، سالمت  نوجوانی  در سنین 
درآینده با خطر مواجه می کند و چاقی، پرخوری و 
کم تحرکی، زمینه را برای بروز بیماری ها، به ویژه 

بیماری های قلبی عروقی، فراهم می  کند.
 

پیشگیری از رفتارهای پرخطردر جوانان؛ 
محور آموزش کارآموزان فنی وحرفه ای

وی بزرگ  همایش پیاده ر
از خانه تا مدرسه در ارسنجان
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از پوکی استخوان جلوگیری کنید
روز جهانی پوکی استخوان،هر ساله در روز بیستم 
که  می شود  برگزار  ماه  مهر   2۸ با  مصادف  اکتبر 
هدف از نامگذاری این روز، افزایش آگاهی مردم 
درمان  و  تشخیص  پیشگیری،  رعایت،  به  نسبت 

پوکی استخوان است.
ها  استخوان  که  باعث می شود،  استخوان  پوکی 
افتادن  به حدی که یک  ضعیف و شکننده شوند 
یا یک تنش خفیف مانند خم شدن یا سرفه ،می 
تواند باعث شکستگی شود.شکستگی های مرتبط 
یا  دست  مچ  لگن،  در  اغلب  استخوان،  پوکی  با 

ستون فقرات رخ می دهد.
عوامل قابل کنترل و پیشگیری

طبیعی  وزن  به  نسبت  کم  بسیار  وزن  *وزن: 
استحکام  کاهش  سبب  قد،  و  سن  با  متناسب 

استخوان می شود.
روند  فعالیت،  و  تحرک  عدم  ورزش:  و  *تحرک 

کاهش توده استخوان ها را تسریع می کند. 
 D ویتامین  و  کلسیم  ناکافی  مصرف  *تغذیه: 
می  ها  استخوان  تراکم  کاهش  سبب  تدریج  به 
 D ویتامین  کلسیم،  کافی  مقادیر  مصرف  شود، 
پذیر  آسیب  های  گروه  در  ویژه  به  پروتیین  و 
حفظ  در  باردار(  زنان  و  سالمندان  )کودکان، 
استخوان و یا در به حداقل رساندن از دست رفتن 

استخوان اهمیت دارد.
است  عواملی  جمله  از  سیگار  مصرف  *دخانیات: 
شده  ثابت  استخوان  پوکی  بروز  در  آن  نقش  که 

است و ترک آن توصیه می گردد.
*استفاده طوالنی از برخی داروها : برخی داروها 
مانند کورتون، کاربامازپین و هپارین سبب کاهش 

تراکم استخوان ها می شوند. 

زهرا خادمیان-کارشناس مبارزه با بیماری های
 غیر واگیر مرکز بهداشت ارسنجان
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به   91 اسفند 
دوست  همراه 
مهدی  عزیزم 
)کارمند  رضایی 
از  یکی  و  شهرداری( 
مشرف  عالیات  عتبات  زیارت  به  دیگر  دوستان 
شدیم. وقتی به کربال رسیدیم آقای رضایی برای 
من از حال و هوای روز مردم عراق در روز اربعین 
عراق  مردم  اربعین  مراسم  وصف  اینقدر  گفت، 
 92 اربعین  گرفتیم  تصمیم  که  بود  جالب  برایمان 

کربال باشیم.
با دوستم  را  بازگشتم تصمیم خود  ایران  به  وقتی 
موقع  همان  گذاشتم،  میان  در  زارع  جعفر  حاج 
می  زیارت  به  شما  با  هم  من  گفت:  زارع  آقای 
نفر  چند  رسید  فرا   92 سال  صفر  ماه  وقتی  آیم. 
اصغر و جعفر حسن  )اقایان مهدی رحیمی،  دیگر 
شاهی، خالق رحیمی، دکتر محمدرضا نعمت الهی، 
محمدباقرنعمت الهی( به ما پیوستند. مقدمات سفر 
را با زحمات آقای جعفر زارع فراهم آوردیم و راهی 
ولی  نبود.  االن  شلوغی  به  زمان  آن  شدیم.  سفر 
ماندنی  بیاد  و  زیبا  خاطراتی  با  پربار  بسیار  سفری 

شد.
وقتی به ایران بازگشتیم هرجا فرصتی فراهم میشد 
از زیبایی های سفر کربال  برای دوستان و فامیل 
پای  اربعین عراقی ها میگفتیم.هر کس  و مراسم 

خاطرات ما می نشست برای سفر سال آینده اعالم 
آمادگی می کرد. روزی در مزرعه مشغول کار بودم 
و  تماس گرفت  تلفن همراه من  با  که حاج جعفر 
گفت: بعضی از مردم به من مراجعه میکنند و می 
گویند مصطفی قول داده ما را به کربال ببرد برا ما 

هم ویزا بگیر، چکار کنم؟
کن.  نام  ثبت  ولی  است  شلوغ  خیلی  سرم  گفتم: 
شده  جدی  خیلی  کار  حسین)ع(.  خدای  بر  توکل 
از چگونگی  بود و خیلی ها وقتی ما را می دیدند 
مثل  هم  من  کردند.  می  جو  و  پرس  کربال  سفر 
همیشه زحمت را به دوش حاج جعفر می انداختم 
یک  میفرستادم.  جعفر  حاج  سمت  را  متقاضیان  و 
نفر  گفت: شصت  و  گرفت  تماس  جعفر  حاج  روز 
ثبت نام کردند. بهتر است جلسه ای بگیریم و در 
مورد شرایط سفر توضیحاتی به مردم بدهیم. من 

هم پذیرفتم.
نماز  از  بعد   93 سال  ماه صفر  های  از شب  یکی 
مغرب در مسجد جامع جلسه ای گرفتیم و من کمی 
در مورد مراسم روز اربعین در حرم امام حسین)ع( 
و پیاده روی مردم عراق و خاطرات سفرسال های 
گذشته گفتم. عده ی دیگری هم بعد از آن جلسه 
اعالم آمادگی کردند. آقای حاج اصغر نعمتی جانباز 
گفت:  جلسه  همان  در  هم  مقدس  دفاع  سرافراز 
من هم می خواهم همراه شما به کربال سفر کنم. 
گفتم: قدم شما بر چشم ما. بعد از جلسه حاج جعفر 

بگو  زیاد شده چکار کنیم؟  تعداد متقاضیان  گفت: 
برای ثبت نام به منزل ما مراجعه کنند.

این  میگفت:  بود.  مخالف  کاروان  بردن  با  مادرم   
این  شدنت هست،  میراب  و  شدن  شورا  مثل  هم 
کار دردسر دارد، دست بردار. و دایم غرولند میداد. 
تا اینکه شبی یکی از زن های محله خوابی دیده 
نظر  کرد  بازگو  مادرم  برای  را  خوابش  وقتی  بود 
مادرم عوض شد و گفت باید با احترام از متقاضیان 
استقبال کنیم. بعد از آن مادرم هم مشوق من شد.

به  نزدیک  جعفر  حاج  های  پیگیری  و  تالش  با 
نام شدند. یک شب که در منزل  نفر ثبت  سیصد 
به کمک حاج احمد نعمتی مشغول ثبت نام بودیم، 
حاج جعفر تماس گرفت و گفت: حاج اصغر اعالم 
کرده که دفتر هیات رزمندگان آمادگی دارد تا ثبت 
انجام دهد. ما هم به  نام متقاضیان سفر کربال را 
حاجی  منزل  به  را  نام  ثبت  محل  ایشان  احترام 
منتقل کردیم. چهارصدو چهل نفر ثبت نام کردند، 

با پیگیری های حاج اصغر و حاج جعفر تعداد 11 
حرکت  اولین  و  کردیم  کرایه  شیراز  از  اتوبوس 
کاروان ارسنجان برای سفر به کربال و شرکت در 

پیاده روی اربعین اینگونه شکل گرفت.
خاطرات زیبای زیادی از سفر اربعین دارم و امیدوارم 
این سفر روزی همه عاشقان امام حسین)ع( بشود. 
اما یکی از لحظات بیاد ماندنی سفر عبور از شهر 
العماره عراق است. و عشق خالصانه مردم العماره 
به زایران امام حسین )ع(. به همه کسانی که قصد 
می  توصیه  دارند  را  اربعین  روی  پیاده  در  شرکت 
کنم از مرز چزابه وارد عراق شوند تا با چشم خود 
هستی  و  زندگی  همه  العماره  مردم  چگونه  ببینند 
ریزند.  )ع( می  امام حسین  زایران  پای  به  را  خود 
متوجه  میکنی  به عراق سفر  اربعین  ایام  در  وقتی 
گسستنی  عراق  و  ایران  مردم  رابطه  میشوی» 
به ظهورحضرت  امید خدا  به  این جریان  و  نیست 

امام مهدی)عج( خواهد رسید.« 

خوشنویسی یک هنر قدسی است
ناخواسته  که  آمده  پیش  بارها 
جا  بر  که  اسنادی  و  اشیا  از 
مانده اند، به افق دوری کشیده 
این  موجد  که  آثاری  ایم.  شده 
بازگشتن  حیرت  و  برانگیختگی 
مورد  همیشه  اند،  گذشته  به 
بوده  زندگان  قدردانی  و  تمجید 
و خواهند بود. شاهکارهای هنر 
حسن  حمید  استاد  خوشنویسی 
های  دستاورد  مانند  شاهی 

نیاکان در عمق همین بر انگیختگی احساس است.
باید از خود پرسید: چه نیرویی در پس و پشت تابلو و دست رنجهای این 
نادر هنرمند ارسنجانی نهفته که این چنین استقابلی از او میشود؟ آیا به واقع 
این اسناد راز آمیزند؟ چگونه می توانند، فضای حسی عجیبی را از سده ها 
تا به امروز بکشانند؟ آیا می توان از جوهره وجودی آثار یاد کرد؟ این فضای 

دلنشین آثار از کجاست؟ 
حسن شاهی خود معتقد است: خوشنویسی یک هنر قدسی است چون بیش 

از هر هنر دیگری توانسته در خدمت قران و عرفان اسالمی باشد. 
تهران  نمایشگاهی در موزه رضا عباسی  ایران که سابقا  استاد خوشنویسی 
ارسنجانی ها گذاشته  را در مقابل دیدگان  اینبار هنر خود  بود  برگزار کرده 

است.
او هدفش از اینکار را اینگونه توضیح میدهد: انجمن خوشنویسان شهرستان 
برپایی  به  اقدام  خوشنویسی  هفته  مناسبت  به  ارشاد  اداره  همکاری  با 
سطح  ارتقاء  نمایشگاه  اهداف  است.  نموده  اینجانب  اثار  از  نمایشگاهی 
هنر  و  عالقمندان  برای  آثار  تشریح  همچنین  و  شهرستان  در  خوشنویسی 

جویان خوشنویس شهرستان بود.
در این نمایشگاه تعداد 60 تابلو همراه با ترجمه التین و تذهیب به نمایش 

درآمده اند.

وز از زندگی ام با عصای سفید... یک ر
را  روز  یک  فقط  بخواهیم  اگر 
چشمهایمان  کردن  باز  بدون 
انجام  قطعًا  کنیم  شروع 
ساده ترین کارها برایمان سخت  
و شاید هم امکان ناپذیر می شود؛ 
اگرچه تصورش سخت است اما 
کرد  تصور  را  روز  آن  می شود 
»عصای  روز  که  روزی  همان 

سفید« نام گرفته است.

مقصود از این مقدمه  نه برانگیختن حس ترحم نسبت به یک نابیناست و نه ایجاد 
نابینایی را در  خراش بر احساسات، مقصود این است که اگر کاسبیم راه کم توان یا 
پیاده رو سد نکنیم؛ اگر مسئولیم در نهاد زیر نظرمان به مناسب سازی دقت کنیم؛ اگر 
سوار بر خودرویی هستیم مواظب عصاهای سفید باشیم و هر جای دیگری که هستیم 
بدانیم هر کسی با هر شرایطی برای حضور در این جامعه حق دارد و رفتار ما نباید 

باعث طرد کسی شود.
در همایش روز جهانی عصای سفید که 2۷ مهرماه در ارسنجان برگزار شد، منصور 
شادکام قائم مقام انجمن نابینایان ایران و دبیر کتابخانه های گویای سامسونگ کشور 
نگران بود. او در سخنرانی خود گفت: با وضع تحریم های ناجونمردانه آمریکا تکلیف 
این کتابخانه ها از جمله کتابخانه ارسنجان چه می شود و با هشدار جدی نسبت به این 
مهم که عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد تا به موجودیت این کتابخانه ها لطمه ای 
وارد نشود و از خیرین خواستند تا با وقف اموال خود با میل و رغبت و به جا گذاشتن 

باقیات و صالحات موجبات عاقبت بخیری خود و خانواده را فراهم نمایند.
او  گرفت.  بدست  را  میکروفن  ارسنجان  شهرستان  فرماندار  کاظمی  شادکام،  از  بعد 
گریزی به گذشته زد و گفت: بنده در زمان دفاع مقدس مدت کوتاهی بینایی خود را از 
دست دادم و همین عامل باعث می شود که درک کنم این گروه چه سختی هایی را 
متحمل می شوند همچنین از همه دستگاههای مرتبط با مناسب سازی خواستند که 

اداره بهزیستی را در این زمینه یاری نمایند.

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

رسمی
نامه  آیین  ماده 13  و  قانون   3 ماده  آگهی موضوع 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
139۷6031101۵000۵۸3 - 2۵ /139۷/0۷ هیات 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
تصرفات  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
قائدی  حسین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
از  صادره   ۴ شناسنامه  بشماره  محمدعلی  فرزند 
بوانات در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۵0/10 
مفروز  اصلی   10 از  فرعی   639۴ پالک  مترمربع 
اصلی  از10  فرعی   1061 پالک  از  شده  مجزی  و 
قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک 
محمد  وراث  از  الواسطه   مع  خریداری  ارسنجان 
به  لذا  است.  گردیده  محرز  رسمی  مالک  بوستانی 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
اولین آگهی به مدت دو  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
نمایند.  تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/0۸/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/0۸/19

۴۴6۵ / م الف         

                                     محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان
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خوابی که مادرم را راضی کرد


