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هفته نامه اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی
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همایش کارشناسان روابط عمومي در فیروزآباد برگزار شد
***
تسطیح محل چاه شماره  2آب شرب مجموعه آبرسانی روستای لهراسب
فیروزآباد

مجموعه بزرگ آبرسانی لهراسب شامل روستاهای لهراسب ،سرگر ،سرتل ،حسين آباد سرگر،
خویدجان ،منارویه و دهبين می باشد

استاندارفارس:

2

امر به معروف در اسالم بیشتر متوجه حاکمان جامعه است
***
برگزاری سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در فیروزآباد
3
بازیابی هویت تاریخی روستای خرقه
4
سپیده عظیمی بازیکن تیم هندبال شهرستان فیروزآباد
به دور دوم اردوی تیم ملی بانوان راه یافت
5

غلبه بر دیابت()Beat Diabetes
با فعالیت بدنی منظم  ،رژیم غذایی سالم وعمل کردن به توصیه های
درمانی پزشک خانواده
الگوگیری از طرح گلستان خوانی دبستان های فارس در کشور
***
کاشت گیاهان دارویي در فارس تقویت مي شود

استان فارس از نظر سطح زیر کشت و ميزان توليد گياهان دارویي رتبه ششم کشور را در اختيار دارد
ولي از نظر تنوع گونه اي رتبه اول کشور را دارد

8
نویسنده  11ساله جهرمی  2کتاب قصه روانه بازار کرد
9
در جستوجوی  100سالههای ایران
11
دلنوشته عبدالجبار کاکایی درباره کیارستمی
14
 19کبوتر به نشانه ثبت  19یادمان ایران در یونسکو ،در تخت جمشید به
پرواز درآمدند
16

وزیر نيرو خبر داد

اصفهان ،فارس و بوشهر در وضعیت «قرمز»
***
شیراز ،پایگاه استعداد یابي دوچرخه سواري جنوب کشور شد
6
تپشهای نامنظم قلب و احساس سرگیجه را جدی بگیرید
7

جناب آقای عباس منصوری

سمینار آموزشی

از تغییر خود تا آفرینش سرنوشت
مسیر رهایی از اسارت ذهن

ریاست محترم اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان فيروزآباد انتصاب حضرتعالی به سمت
مذکور ،برگ زرینی بر افتخارات و توانمندی های شناخته شده ی شما می باشد .تبریک

رجوع به 14

پیش فروش مجتمع مسکونی
(به یاد مهندس سعید صادقی)

صميمانه ی مدیریت و پرسنل دفتر کشکولی را پذیرا باشيد.

سعید 5

مدیر و کارکنان دفتر پیشخوان کشکولی

 35میلیون وام بانکی
شرایط اقساط را خودتان تعیین کنید
تمام کار  -تحویل  18ماهه 12 -واحد مسکونی
فیروزآباد-خیابان مدرس -روبروی نانوایی رزازان -جنب پست بانک
حاج جواد صادقی

تلفن تماس09173120315-09177193483:
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همایش کارشناسان روابط عمومي
در فیروزآباد برگزار شد
با هدف تبيين جایگاه روابط عمومي در ادارات
ونهادها همایشي با حضور کارشناسان روابط
عمومي ادارات ونهادها و دستگاههاي اجرایي در
سالن اجتماعات فرمانداري فيروزآباد برگزار شد .
بهمن مجاب معاون فرمانداري فيروزآباد در این
همایش گفت :روابط عمومي چشم و گوش شنوا و
بيناي هر اداره ونهادي است که مي تواند با خوب
عمل کردن نقش خود را در جامعه به شایستگي
ایفا کند.
وي با اشاره به سابقه دیرین و باستاني فيروزآباد
و توانمندي هاي این شهرستان افزود :مي توان
این شهرستان را به عنوان یک قطب بزرگ
گردشگري و سياحتي در کشور مطرح کرد وخبر
نگاران وروابط عمومي ها باید در این زمينه فعال
تر شوند.
معاون فرمانداري فيروزآباد خواستارحمایت
بيشتر از نشریات محلي این شهرستان شد.
در این همایش کارشناسان روابط عمومي
نظرات و پيشنهادهاي خود را بيان کردند و
خواستار مشخص شدن جایگاه روابط عمومي در
ادارات ونهادها شدند.
یک از خواسته هاي این کارشناسان این بود که
فقط در حيطه دستور العمل ها و آیين نامه هاي
اجرایي فعاليت کنند.
پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد -1:کارگاه
هاي آموزشي وباز آموزي براي کارشناسان برگزار
وبه شرکت کنندگان گواهينامه آموزشي داده
شود  -2 .در جلسات شوراي اداري جایگاه روابط
عمومي براي مدیران اجرایي تبيين شود .
-3کميته هاي فرهنگ واطالع رساني و
پشتيباني براي فعاليت بيشتر روابط عمومي ها
تشکيل شود .
-4برگزاري چنين جلساتي تداوم داشته باشد .
ردیف

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

زنگ هفته سالمت در آموزشگاه هاجر

تسطیح محل چاه شماره  2آب
شرب مجموعه آبرسانی روستای
لهراسب فیروزآباد

همزمان با شروع
سالمت
هفته
اول
چهارشنبه
اردیبهشت ماه زنگ
سالمت با حضور مجاب
فرمانداری،
معاون
قائدی مدیر آموزش و
پرورش ،دکتر چکينی
مسئول
چگينی
شبکه بهداشت فيروزآباد ،پورآقایی مسئول
پيشگيری اداره بهزیستی و جمعی از
مسئولين در آموزشگاه هاجر نواخته شد.
ابتدا قائدی مدیر آموزش و پرورش ضمن
گراميداشت هفته سالمت پيرامون مسائل
سالمتی مباحثی را بيان نمود.
در ادامه دکتر چگينی ریيس شبکه بهداشت
ضمن گراميداشت هفته سالمت با سخنرانی در
موضوع حفظ سالمتی ،خاطر نشان نمود امروزه
مسئله دیابت منشا همه امراض شناخته شده و
با نهادینه کردن برنامه ورزشی ،توجه به رژیم
غذایی و رعایت مسائل پيشگيری از اهم مسائلی

هست که باید مدنظر قرار بگيرد.
در ادامه سخنرانی صفرپور کارشناس امور
تربيت بدنی اداره آموزش و پرورش و گروه سرود
دانش آموزان ،دکلمه ،مقاله خوانی دانش آموزان
و بازدید نمایشگاه تغذیه سالم پایان بخش برنامه
بود.

دیدار از خانواده شهید مدافع حرم شهید جهانپور شریفی
به گزارش روابط عمومی سپاه ناحيه فيروزآباد در
راستای گراميداشت مقام شهدا و به خصوص شهدای
مدافع حرم ،فرماندهی سپاه ناحيه فيروزآباد و جمعی از
پاسداران سپاه فجر استان فارس و همچنين فرماندهی و
اعضای شورای حوزه مقاومت بسيج سپاه ميمند با خانواده
شهيد مدافع حرم جهانپور شریفی دیدار نمودند .در این
دیدار سرهنگ محبی ضمن تقدیر از صبر و استقامت
خانواده معظم شهيد  ،شهدا را چراغ راه آینده انقالب اسالمی و مایه عزت و شرف ایران اسالمی دانست.

آمار بارندگی ایستگاههای سینوپتیک فیروزآباد-قیروکارزین وفراشبند
 1395/01/28و مقایسه با سال زراعی گذشته و بلند مدت

ایستگاه
سينوپتيک

بارش اخير

سال زراعی
جاری تا کنون
(ميليمتر)

سال زراعی
گذشته مدت
مشابه (ميليمتر)

بلندمدت
مشابه
(ميليمتر)

درصدتغييرات
نسبت به
سال گذشته
(ميليمتر)

درصد
تغييرات نسبت
به بلندمدت

بلندمدت
سال زراعی
(ميليمتر)

1

فيروزآباد

04.1

311.6

238.6

362.8

31

-14

404.4

2

قيروکارزین

17.3

214.9

215.3

312.7

0

-31

308.1

3

فراشبند

03.4

231.6

156.9

285.2

48

-19

289.0

4

استان فارس

10.1

230.6

189.9

272.5

21

-15

290.4

ميانگين بارندگی استان فارس در سال زراعی جاری تاکنون برابر با :
ميانگين بارندگی استان فارس در سال زراعی گذشته مدت مشابه برابر با :
ميانگين بلندمدت بارندگی سال زراعی استان فارس مدت مشابه برابر با :
درصد تغييرات بارندگی نسبت به ميانگين بارندگی سال زراعی گذشته :
درصدتغييرات بارندگی نسبت به ميانگين بلندمدت استان فارس :

230/6
189/9
272/5
21
15

انی بعثت التمم مکارم االخالق
از همت واال و تالش مضاعف دبيران و کادر اداری و آموزشی دبيرستان متوسطه اول ملک الشعرا بهار
که بيش از یک سوم دانش آموزان با کسب معدل باالی نوزده بهاری را در بهار آفریدند نهایت تقدیر و
تشکر خود را اعالم می داریم.
انجمن اولیا و مربیان دبیرستان بهار

یک سال گذشت
با سپاس فراوان از عزیزانی که در روزهای غم انگيز فراق مادر،
مرحومه کربالیی امینه رحمانی تسلی بخش خاطرمان بودند به عرض می رساند
مراسم یکمين سال درگذشت آن بهشت آشيان روز پنج شنبه  95/2/9ساعت
 4/30الی  6/30در مسجدالرضا منعقد خواهد شد .حضور گرم و پر از مهربانی شما
اجرکم عند ا...
موجب آرامش بازماندگان خواهد بود.
خانواده زندی  -رحمانی و سایر بستگان

ميليمتر
ميليمتر
ميليمتر
درصد افزایش بارندگی
درصد کاهش بارندگی

یاسرمحمدی (کارشناس هواشناسی استان فارس)

روابط عمومی امور آب و فاضالب روستایی
شهرستان فيروزآباد از تسطيح محل چاه شماره
 2آب شرب مجموعه آبرسانی لهراسب این
شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی امور آب و فاضالب
روستایی شهرستان فيروزآباد عمليات تسطيح
محل چاه جدید آب شرب مجموعه آبرسانی
لهراسب این شهرستان با اعتباری بالغ بر سيصد
ميليون ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه
ملی آغاز گردید .اکبری مدیر امور آبفا روستایی
شهرستان فيروزآباد ضمن بيان این خبر گفت :از
سال  94با پيگيری مقامات شهرستانی و موافقت
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان
فارس در ابتدا مقرر گردید چاه فوق الذکر در
روستای سرگر حفر گردد ،پس از بررسی های
کارشناسان خبره محل فعلی مشخص که حفاری
آن نيز پس از اتمام عمليات تسطيح چاه طی
چند روز آینده با اعتباری بالغ بر شش ميليارد
ریال از محل صندوق توسعه ملی آغاز خواهد
گردید .وی افزود چاه جدید به عنوان چاه رزرو
مجموعه بزرگ آبرسانی لهراسب بوده تا در مواقع
بحران و یا ایجاد مشکل برای چاه شماره یک این
مجموعه مورد بهره برداری قرار گيرد.
شایان ذکر است مجموعه بزرگ آبرسانی
لهراسب شامل روستاهای لهراسب ،سرگر ،سرتل،
حسين آباد سرگر ،خویدجان ،منارویه و دهبين
دارای جمعيت تحت پوشش آبرسانی بالغ بر پنج
هزار و سيصد و پنجاه نفر می باشد.

تریتوری

نمایش خيابانی«تریتوری» نوشته علی اصغر
خسروی و به سرپرستی و کارگردانی کامران
آرایش کشکولی در خانه سالمندان شيراز اجرا
شد .این نمایش در نوروز  95نيز در همایش های
نوروزی شيراز و پاسارگاد اجرا شد.

جشنواره تائتر شب های الرستان

جشنواره تئاتر شب های
الرستان گروه تئاتر فریاد به
سرپرستی و کارگردانی کامران
آرایش کشکولی توانست
با سه نمایشنامه به مرحله
بازخوانی متون در جشنواره
راه پيدا کند ،نمایشنامه ها :شی شی شيشه
شکست(با موضوع مواد مخدر) -قطعه هنرمندان-
دایناسورها می باشند که هفته گذشته فيلم آثار
به مرحله بازبينی و تایيد آثار به جشنواره ارسال
شد .این آثار در روزهای آینده در فيروزآباد اجرا
خواهند شد.

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

ضمن عرض سپاس و تشکر از همه بزرگواران ،سروران ،دوستان ،آشنایان،

اقوام و خویشان ،همشهریان فهيم ،ادارات ،نهادها ،موسسات دولتی و

غيردولتی ،کسبه ،بازاریان ،فرهنگيان ،عشایر ،روستائيان و دیگر عزیزانی
که از راه های دور قبول زحمت نموده اند و در مراسم تشييع و تدفين،

سومين و هفتمين روز درگذشت شادروان حاجیه شکوفه قلندری

شرکت فرموده و تسلی بخش دل غمدیده مان گردیده اند کمال تقدیر و
تشکر را می نمایيم .سعادت و بهروزی و سالمتی همه عزیزان را از درگاه
خداوند متعال مسئلت داریم.

خانواده مرحوم حاج عباس قلندری ،وارثی ،رسولی
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اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

خبرهایی از مرکز آموزشی فرهنگی سما فیروزآباد
به منظور آشنایی عوامل اجرایی مدارس سما فيروزآباد ،یک دوره کارگاهی آموزشی
با حضور مدیران و معاونين اجرایی مدارس در خصوص پرتال مدارس سما برگزار
گردید  .از مزایای این سيستم این است که دانش آموزان و اوليا می توانند با ورود
به این پرتال اطالعات مورد نياز خود را بدون حضور در مدارس و به صورت آنالین
دریافت نمایند .

استاندارفارس :امر به معروف در اسالم بیشتر متوجه حاکمان جامعه است
استاندار فارس گفت :در دین اسالم فریضه امر
به معروف و نهي از منکر بيش از عامه مردم،
متوجه حاکمان ،مدیران و سياستگذاران جامعه
است.
به گزارش ایرنا سيد محمدعلي افشاني ،در
نخستين اجالس مشاوران امور زنان و خانواده
ستادهاي امر به معروف و نهي از منکر سراسر
کشور در شيراز بيان کرد :در جامعه امروز ،دروغ
مهمترین منکر و منشاء همه گناهان است
و ضروري است براي اصالح جامعه ،رفع این
منکر مورد توجه قرار گيرد.
وي با بيان اینکه ،عمل منکر در جامعه باید
ریشه یابي شود ،اظهار داشت :دست اندازي به
بيت المال ،ابعاد مختلف فساد در سيستم اداري و
اجرایي موارد مهمي است که به عنوان یک منکر
باید به آنها پرداخته شود.
افشاني افزود :توسعه پایدار به معناي پاسخگویي
به نيازهاي امروز بدون پایمال کردن حقوق نسل
هاي آینده است و اگر امروز محيط زیست توسط
برخي افراد نابود مي شود ،این منکر بزرگي است
که منفعت طلبي برخي افراد در این زمينه نابودي
نسل هاي آینده را در پي دارد.
وي ادامه داد :از جمله مصادیق معروف،
تقویت سرمایه اجتماعي همچون اعتماد مردم
به یکدیگر ،وفاي به عهده ،صداقت ،راستگویي و

تقدیر و تشکر

تکيه بر اخالق است و باید شرایطي فراهم شود
که این مصادیق در جامعه تقویت و موانع ترویج
آنها از بين برود.
افشاني گفت :براي درك بهتر فریضه امر به
معروف و نهي از منکر باید با دیدگاه هاي ائمه
معصوم به ویژه حضرت علي و امام حسين (ع)
را در این زمينه آشنا شویم و آنها را به درستي
درك کنيم.
استاندار فارس بيان کرد :در دیدگاه هاي امام
حسين و حضرت علي (ع) امر به معروف و نهي
از منکر براي اصالح جامعه ،امت ،حکومت و
حاکميت است.
وي گفت :بنابر تعاليم بزرگان و علماي دین،
مبناي تاثيرگذاري امر به معروف و نهي از منکر،
عامليت فرد به این دو فریضه الهي است.
استاندار فارس در بخش دیگري از سخنان خود
افزود :بانوان در طول تاریخ همواره نقش موثري
داشتند به گونه اي که در حوادث تاریخي در کنار
مردان بزرگ ،بانواني بزرگ نيز با آنان همراهني
مي کردند و امروز هم مشاهده مي کنيم که نقش
زنان در مسایل مختلف بسيار پررنگ است.
وي گفت :زنان در بسياري از عرصه ها اثرگذار
هستند که باید به این تاثيرگذاري و نقش آنان در
جامعه توجه ویژه شود.

برگزاری سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در فیروزآباد
احمد ميری ریيس اداره اوقاف شهرستان از
برگزاری سی و نهمين دوره مسابقات سراسری
قرآن کریم در شهرستان خبر داد .وی با بيان
این خبر گفت :در راستای فرمایشات مقام معظم
رهبری که مسابقات و جلسات قرآنی اهدافی در
جهت نزدیک شدن به حرکت و روح قرآن و شکل
دادن به زندگی فردی و اجتماعی در سایه قرآن
در پی دارد این دوره از مسابقات نيز با شکوه تر در
رشته های حفظ -قرائت -ترتيل -معارف -اذان-
دعاخوانی -ابتهال -هم سرایی و هم خوانی قرآن

کریم برگزار خواهد شد که منتخبين شهرستان
در هر رشته به مرحله استانی و کشوری به رقابت
اعزام خواهند شد.

یادواره بزرگ شهدا و سرداران هشت سال دفاع مقدس
فرمانده حوزه مقاومت بسيج عشایری امام
سجاد(ع) طایفه بزرگ عمله از برگزاری یادواره
بزرگ شهدا و سرداران هشت سال دفاع مقدس و
 80شهيد واالمقام طایفه بزرگ عمله در آینده ای
نزدیک خبر داد .سروان پاسدار علی یاری فرمانده
حوزه گفت :این یادواره که هر ساله در راستای
گراميداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال
دفاع مقدس برگزار می گردد امسال نيز با تدابير
اندیشيده شده و دعوت از چندین سردار هشت

سال دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

پدر شهیدان مزارعي به فرزندان شهیدش پیوست
روابط عمومي بنياد شهيد و امور ایثارگران
استان فارس اعالم کرد :مرحوم صفدر مزارعي پدر
شهيدان قلي و رضا مزارعي از شهداي دوران دفاع
مقدس ،دعوت حق را لبيک گفت و به فرزندان
شهيدش پيوست.
به گزارش ایرنا به نقل از این روابط عمومي،
شادروان صفدر مزارعي در سن  88سالگي بر اثر
عارضه تنفسي در بيمارستان شهيد رجایي شيراز
به دیدار حق شتافت.
پيکر مرحوم مزارعي به شهرستان فراشبند

انتقال یافت و در زادگاهش روستاي خانيک در
جوار فرزندان شهيدش به خاك سپرده شد.
دانش آموز بسيجي ،شهيد قلي مزارعي ،روز
بيست و یکم تيرماه سال  60در جریان جنگ
تحميلي در جاده آبادان  -ماهشهر بر اثر تک
دشمن به شهادت رسيد و شهيد رضا مزارعي
نيز در روز بيست و پنجم فروردین سال  64در
عمليات قادر به فيض شهادت نائل آمد.

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
مشيت الهی بر این قرار گرفت که فرزندی عزیز و گرامی و خدمتگزاری صدیق

از این دنيای فانی به دیار باقی بشتابد ،بی شک غم از دست دادن عزیزان ،سخت

و طاقت فرساست .بدینسان به رسم ادب و احترام و قدرشناسی ،وظيفه خود می

دانيم که از همه همشهریان ،دوستان و آشنایان و بستگان به خصوص از وزیر
محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  ،مرکز مدیریت حوادث و فوریت های

پزشکی کشور ،انجمن های فوریت های پزشکی کشور ،مدیریت روابط عمومی
مرکز اورژانس تهران و پرسنل اورژانس تهران ،دانشکده پيراپزشکی آمل ،ریاست

وپرسنل اورژانس فارس ،مدیریت و پرسنل اورژانس آمل ،ساوه ،فيروزآباد و فسا ،نماینده محترم ولی فقيه و امام
جمعه شهرستان فيروزآباد -نماینده محترم در مجلس شورای اسالمی و نماینده منتخب در مجلس شورای اسالمی،

فرماندار محترم و بخشدار مرکزی و شورای اسالمی شهرستان ،دهياران و شوراهای اسالمی بخش مرکزی ،مدیریت

و پرسنل و امدادگران جمعيت هالل احمر ،کليه مسئولين و کارکنان ادارات ،ارگانها ،سازمان ها و نهادهای دولتی،
جامعه روحانيون ،دانشگاهيان ،فرهنگيان ،پزشکان ،مهندسين ،کارمندان بانک ها ،اصناف ،بازاریان و تمامی عزیزانی

که از شهرستان های تابعه استان فارس -بوشهر -اصفهان و روستایيان ،عشایر غيور طوایف ایل سترگ قشقایی که

با حضور صميمانه خود و یا ارسال پيام تسليت در مراسم تشييع و تدفين زنده یاد محسن سلطانی

تکنسين فوریت های پزشکی اورژانس تهران شرکت نمودند و با ابراز همدردی موجب تسلی خاطرمان شدند،
صميمانه تقدیر و تشکر می نمایيم .سعادت و سر بلندی همه عزیزان را از خداوند یکتا خواستاریم.

از طرف خانواده های سلطانی -قربانی -همتی و سایر منسوبین و تیره قادرلو و بوربور و اهالی

محترم روستای روزبدان
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اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

نگاهي به سیر تاریخي مرمت آرامگاه سعدي شیرازي

بازیابی هویت تاریخی روستای خرقه
رطل گرانم ده ای مرید خرابات
شادی شیخی که خانقاه ندارد
عالقه به شهرنامه نویسی و شناخت
تاریخی روستای خرقه نگارنده را بر آن
داشت تا با مراجعه به اسناد تاریخی-
عرفانی نظير «فردوس المرشدیه» ،تعليقات
ارزشمند دکتر شفيعی کدکنی بر اسرار
التوحيد فی مقامات شيخ ابی سعيد ،کشف
المحجوب هجویری ،قابوس نامه و  ...به
جستجو پرداخته و در حد توان خویش
پرده از راز این نام گذاری بردارم .بدین اميد
که این جستار ،پژوهندگان دلباخته این دیار کهن را به
بازشناسی هویت تاریخی آن ترغيب نموده و چراغی فرا راه
نسل جوان عالقه مند باشد .قدیمی ترین اطالعات درباره
روستای خرقه سخنی است که محمودبن عثمان از مولفان
قرن هشتم هجری در کتاب «فردوس المرشدیه فی اسرار
الصمدیه» در شرح مقامات شيخ ابواسحاق کازرونی آورده
و نام قدیم آن را «فهلوی» دانسته است .این نام نشانه ای
از هویت فرهنگ ملی حاکم را بازتاب می دهد و تبدیل
آن به خرقه ميراث دار عرفان و تصوف اسالمی در این دیار
است و از نوعی دگر دیسی و تحول ایدئولوژیکی حکایت
دارد)1( .
خرقه چیست؟
خرقه در معنای عام لباس اهل تصوف و خانقاه است و
در آثار عرفانی با نام های دیگری همچون  :مر ّقع ،صوف،
ملمع ،پشمينه ،دلق هزار ميخی و  ...نيز
جبه ،دلق ،دلق ّ
ّ
آمده است.
ساختمان و اجزای خرقه
به تصریح هجویری که در نيمه دوم قرن پنجم هجری
می زیسته خرقه دارای شش قسمت بوده است:
-1قب -2دو آستين -3دو تریز -4کمر -5گریبان
-6فراویز
خرقه جامه ای پيش بسته بوده و آن را از سر پوشيده
و از سر به در می آورده اند چنان که حافظ می فرماید:
ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم
خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت
جنس خرقه
صوفيان نخستين در آغاز از پاره های جامه های کهنه
لباسی دوخته و می پوشيدند .این پاره بر پاره دوختن از
سر نياز بعدها رنگ قداست و معنویت به خود گرفت و با
نام خرقه به معنی پاره شهرت یافت .اگر چه در دوره های
بعد این قداست کم کم رنگ باخت و خرقه پوشی به نوعی
تظاهر به دین داری بدل گشت و مورد تعریض کسانی
همچون حافظ قرار گرفت:
خرقه پوشی من از غایت دین داری نيست/جامه ای بر
سر صد عيب نهان می پوشم
رنگ خرقه در آغاز کبود و به تعبير حافظ ازرق بوده که
در معنای رمزی و عرفانی خود نمادی از سوگ از دست
دادن وصال معبود و نشانه مصيبت است .حميدالدین
بلخی در مقامات حميدی سابقه این کبود پوشی را به
حضرت آدم می رساند که در سوگ از دست دادن بهشت
خرقه اش از سراندیب ،نيلی برآمد .بی تردید بازتاب آیين
خرقه پوشی در کتاب های رسمی تصوف را در این نام
گذاری که در ذهن مردم این روستا شکل گرفته است
می توان دید.
از قرن پنجم هجری در ميان صوفيه آیين «خرقه از
دست پير گرفتن» بنا نهاده می شود و سابقه این کار را
به دوران حيات پيامبر(ص) و سنت او می رسانند .از این
جاست که مردم روستا همواره بقعه خرقه را با نام «خرقه
رسول (ص) » می شناسند .صوفيان الباس خرقه یا خرقه
پوشاندن به دست پير را متبرک شمرده و دست پير را
نماینده دست پيامبر (ص) و خرقه پوشيدن مریدان را رمز
ورود رسمی در حوزه پير یا مرادی خاص می دانسته اند.
در کتب تاریخ معروف است که وقتی «کعب بن زهير»
قصيده ی «بانت سعاد» را در مدح پيامبر (ص) سرود،
حضرت ،بُرده ی خویش را به وی بخشيد .اگر به باور دکتر
شفيعی کدکنی که الباس خرقه از پيامبر را نپذیرفته و
خرقه پوشيدن را رمز ارادت به پير و مرادی خاص دانسته
استناد کنيم می توان دليل این نام گذاری توسط اهالی
روستا را دال بر ارادت آنان به ساحت مقدس پيامبر (ص)

دانست.
در این مفهوم «خرقه» در مدلول «صحبت و نفوذ
معنوی» معنا می یابد که در ذهن و ضمير اهالی روستا
ضمن ارادت قلبی عميق بازتاب یافته است.
این پیر خرقه پوش کیست؟
مولف کتاب فردوس المرشدیه می نویسد:
سيد داوود فهلوی از مریدان شيخ مرشد ،ابواسحاق
کازرونی است .معلوم نيست او در چه سال هایی می
زیسته اما از اهالی کازرون بوده و چون در روستای فهلوی
فيروزآباد سکنی گزیده بدین نام شهرت یافته است.
«فریتز مایر» مصحح فردوس المرشدیه در مقدمه کتاب
مذکور ابراز می دارد که سيد داوود آخرین کسی است که
این شایستگی را داشته که خرقه اصلی شيخ ابواسحاق
کازرونی به او برسد ،هرچند خود او دوران حيات شيخ را
درک نکرده اما سلسله کازرونيه با وفات وی پایان یافته
است .در همين کتاب اشاره شده است که سيد داوود
کتابی داشته و در آن ماجرای خرقه پوشيدن شيخ
ابواسحاق کازرونی و انتساب خرقه او را به پيامبر(ص)
شرح داده است .این اعتقاد در ميان اهالی روستای خرقه
همچنان باقی است و آنان بر این باورند که خرقه شيخ
هنوز هم در دست فرزندان و نوادگان شيخ موجود است.
انواع خرقه:
-1خرقه ارادت :بدین معنی که خرقه ،خاص «طالب
صادق راغب» است و نشانه ارادت او به مراد است.
-2خرقه تبرک :برای برکت یافتن این خرقه را به هر
طالبی می داده اند.
-3خرقه والیت :این خرقه را شيخ و مراد به کسی می
داده که او را به نمایندگی و جانشينی خود می فرستاده
است.
آن چه هنوز در ميان اهالی روستای خرقه مرسوم است،
متبرک شمردن پاره هایی از پارچه سبز است که به دست
بانویی که متولی امام زاده داوود است به زایران و مسافران
داده می شود و می توان آن را بازتابی از یک سنت عرفانی
دانست که گاه شيخ خرقه خویش به در آورده ،پاره نموده
و پاره ها را به جماعت مریدان می داده است.
خرقه پوشی زنان:
در ميان زنانی که در حلقه تصوف بوده اند ،خرقه
پوشيدن و خرقه پوشاندن مرسوم بوده است .در اسرار
التوحيد می خوانيم که بوسعيد خرقه پوشاندن را به همسر
خویش ،مادر ابوطاهر واگذار می کرده است .در قرن هشتم
نيز زنانی بوده اند که خود بر مریدان خرقه می پوشانده
اند .این اطالعات این گمان را در ذهن تقویت می کند که
بقعه معروف به «مادر آقا» که روبروی خرقه قرار دارد،
نشانه ای از حضور مادری عارف در کنار سيد داوود است.
درباره خرقه ،انواع آن و خرقه پوشی و خرقه سوزی گفتنی
بسيار است اما در این مقال نمی گنجد و مبحث را از
موضوع اصلی که هویت شناسی روستای خرقه است ،دور
می سازد .سخن را به پایان می بریم با تاکيد بر این که
خرقه ميراث دار عرفان و تصوف اسالمی و نام پيشين آن
فهلوی نشانی از پافشاری مردم این دیار بر ارزش های
قومی و ملی است .در این گوشه از جغرافيای پهناور ایران
و در قطعه ای از تاریخ هزار و چهارصدساله تمدن اسالمی
خرقه جامه ای از اعتقادات دینی است بر پيکر ارزش های
ملی ،قطعه ای که فرهيختگان را آن چنان مجذوب می
کند که سفارش می کنند چنانچه مقدور و ميسر باشد
پس از مرگ در جوار همين بقعه آرام گيرند.
محسن مردانی کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسی
( -)1طبق اظهارات شفاهی برخی از محققان این مکان در اصل
معبد آناهیتا بوده است و در دوران اسالمی معماری آن به خانقاه
تغییر یافته است

آرامگاه شيخ مشرفالدین مصلحالدین
سعدي شيرازي شاعر قرن هفتم که در
سال 606ه..ق در شيراز به دنيا آمد و
در سال 695ه..ق در این شهر در گذشته
است طي این سالها در برهه هاي مختلف
زماني مرمت و بازسازي شده است .
آرامگاه این استاد شيرین سخن که
کالم پندآموزش شهره جهانيان است در
شهر شيراز و در دامنه کوه فهندژ ،در
انتهاي خيابان بوستان واقع شده است.
این مکان که در ابتدا خانقاه شيخ
بوده و ایشان اواخر عمر خود را در آنجا
ميگذرانيده و سپس در همانجا نيز
مدفون گردیده است براي اولين بار در
قرن هفتم توسط خواجه شمسالدین
محمد صاحبدیوان وزیر معروف آباقاآن،
مقبرهاي بر فراز قبر سعدي ساخته شد.
در سال  998ه..ق به حکم یعقوب
ذوالقدر ،حکمران فارس ،خانقاه شيخ ویران
گردید و اثري از آن باقي نماند ،تا این که
در سال 1187ه..ق به دستور کریمخان
زند ،عمارتي از گچ و آجر بر فراز مزار
شيخ ساخته شد که شامل دو طبقه بود.
طبقه زیرین این بنا داراي راهرویي بود که
پلکان طبقه دوم از آنجا شروع ميشد .در
دو طرف راهرو دو اتاق کرسيدار ساخته
شده بود .در اتاقي که سمت شرقي راهرو
بود ،مقبره سعدي قرار داشت و معجري
چوبين آن را احاطه کرده بود .قسمت
غربي راهرو نيز به موازات قسمت شرقي،
شامل دو اتاق ميشد ،که بعدها شوریده
(فصيح الملک) شاعر نابيناي شيرازي
در اتاق غربي این قسمت مدفون شد.
این بنا در دوره قاجاریه ،در سال 1301
توسط فتحعليخان صاحبدیوان مرمت
شد و چند سال بعد نيز حبيب ّ
الل خان
قوامالملک دستور تعمير و ترميم قسمتي
از بنا را صادر کرد و توليت آن به شيخ
مال زینالعابدین شيرازي سپرده شد .بنایي
که در زمان کریمخان ساخته شده بود،
تا سال  1327برپا بود .در سال 1329
به کوشش علي اصغر حکمت و توسط
انجمن آثار ملي ایران ،بقعه کنوني به جاي
ساختمان قدیمي ساخته شده است.
بنا با سنگ سفيد و کاشي کاري مزیّن
شده است .بناي آرامگاه از بيرون به شکل
مکعب است ،اما در داخل هشت ضلعي
است و با دیوارههایي از جنس مرمر و
گنبدي الجوردي ساخته شده است .بنا در
سمت چپ به رواقي متصل ميشود که به
آرامگاه شوریده شيرازي پيوند ميخورد.
آرامگاه سعدي در باغي به وسعت تقریبي
10هزار متر مربع قرار گرفته است.
ساختمان اصلي آرامگاه شامل دو ایوان
عمود بر هم است که قبر شيخ در زاویه
این دو ایوان قرار گرفته است .بر روي
آرامگاه گنبدي از کاشيهاي فيروزهاي
رنگ ساخته شده است .سنگ قبر در

وسط عمارتي هشت ضلعي قرار دارد و
سقف آن با کاشيهاي فيروزهاي رنگ
تزیين شده است .در هفت ضلع ساختمان،
شش کتيبه قرار دارد که از قسمتهایي از
گلستان ،بوستان ،قصاید ،بدایع و طيبات
شيخ انتخاب گردیده و به خط ابراهيم
بوذري نوشته شده است .متن کتيبه دیگر،
از علي اصغر حکمت است که در مورد
چگونگي ساخت بنا توضيحاتي داده است.
در ضلع غربي ،قصيدهاي با مطلع زیر دیده
ميشود:
خوش است عمر ،دریغا که جاوداني نيست
پس اعتماد بر این چند روز فاني نيست...

در ضلع شمال شرقي ابياتي از بوستان با
این مطلع نوشته شده است:
اال اي که بر خاک ما بگذري
به خاک عزیزان که یاد آوري...
در ضلع جنوب شرقي ،کتيبهاي دیگر
از حکایت گلستان با این عبارت آغاز
ميشود« :یاد دارم که با کاروان همه شب
رفته بودم»...در ضلع جنوب غربي ،غزلي از
بدایع با این مطلع نوشته شده:
اي صوفي سرگردان ،در بند نکو نامي
تا درد نياشامي ،زاین درد نيارامي...
در ضلع شمال غربي ایوان (نزدیک
آرامگاه شوریده) دوازده بيت از قصيدهاي
با مطلع زیر وجود دارد:
خاک من و توست که باد شمال
ميببرد سوي یمين و شمال...
در ضلع شرقي نيز دوازده بيت از
قصيدهاي به خط نستعليق و با این مطلع
دیده ميشود:
بسي صورت بگردیده است عالم
وز این صورت بگردد عاقبت هم...
در ضلع شمال غربي ،غزلي از طيبات به
خط شاهزاده ابراهيم سلطان فرزند شاهرخ
تيموري ،با این مطلع حک شده است:
خرم از اوست
خرم از آنم که جهان ّ
به جهان ّ
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

علي اکبر خان قوام الملک شيرازي،
سنگ قبر کنوني را که سماق سرخ کم
رنگي است ،بر روي قبر شيخ نصب کرد و
کتيبه زیر را که از اشعار بوستان است ،با
خط نستعليق عالي بر آن نگاشت:
کل شي هالک و انت الباقي
کریم السجایا ،جميل الشميم
نبي البرایا ،شفيع االمم...
محوطه باغ به سبک ایراني گل کاري،
درختکاري و باغچه بندي شده است .بر
روي در ورودي سعدیه این بيت نگاشته
شده است:
ز خاک سعدي شيراز بوي عشق آید
هزار سال پس از مرگ او گرش بویي
آرامگاه شيخ مشرفالدین سعدي
شيرازي در 18آذرماه 1354با شماره
 1010در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده
است.
کوروش کمالي سروستاني مدیر مرکز سعدي شناسي

سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم
حفظ ،قرائت ،ترتیل ،معارف ،اذان ،دعا خوانی ،ابتهال ،هم سرایی
و هم خوانی قرآن کریم

مهلت ثبت نام 95/1/14:تا 95/2/11

زمان برگزاری :مرحله شهرستانی 95/2/11:لغایت 95/3/13
مرحله استانی 95/4/20:لغایت  95/6/12مرحله کشوری 95/7/25:لغایت 95/8/7
نحوه ثبت نام از طریق :سایت رسمی مسابقات www.quraniran.ir
یا مراجعه حضوری به اداره اوقاف و امور خيریه شهرستان فيروزآباد
روابط عمومی و امور فرهنگی اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان
فیروزآباد
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اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

بازیکن تیم هندبال شهرستان فیروزآباد
به دور دوم اردوی تیم ملی بانوان راه یافت

فوتبال و خاطره ها

به گزارش اداره ورزش و جوانان شهرستان فيروزآباد سپيده عظيمی
بازیکن تيم هندبال شهرستان فيروزآباد به اولين اردوی انتخابی تيم
ملی که از تاریخ  95/1/24تا  95/1/26در تهران برگزار گردید دعوت و
از جمع  100هندباليست به دور دوم اردوی تيم ملی راه یافت .ضمن
تبریک به هيئت هندبال شهرستان ،این اداره آرزوی موفقيت برای این
نوجوان عزیز را از خداوند منان طلب می نماید.

توپ بسکتبال آموزشگاه ها روی سبد به پرواز درآمد
بسکتبال بانوان هميشه در سطح شهرستان و
استان حرف های زیادی برای گفتن داشته ،از
سالهای دور این ورزش جذاب به خصوص در
بخش دختران مقام های با ارزشی را کسب و
بازیکنان بزرگی را به استان معرفی نموده است.در
قسمت آموزشگاه ها هم استعدادهای بيشماری
نهفته است که هر ساله توسط هيات بسکتبال
و انجمن بسکتبال مدارس کشف و زیر پوشش
تمرینات قرار گرفته و بعدا تيم های قدرتمندی
را تشکيل و به افتخارات زیادی دست می یابند.
در واپسين روزهای سال  94مسابقات مدارس
ابتدایی و متوسطه دوره دوم با رقابتی جذاب و
دیدنی برگزار که نتایج زیر حاصل گردید.
مسابقات مينی بسکتبال رده ابتدایی با شرکت
تيم های هاجر -پيام انقالب -حکمت -توحيد 2
و شهيد جعفر زاده برگزار که تيم های برتر به
شرح زیر انتخاب شدند .دبستان هاجر که ششم
تخصصی بودند قهرمان شدند و امتياز آنها جدا
محسوب گردید.این تيم با مربيگری خانم ریيسی
و سرپرست سارا فرزان به این مقام رسيده اما
تيم های اول تا سوم دبستان های :مقام اول پيام
انقالب با مربيگری هاله شيبانی و سرپرستی خانم

مدرسه اسکیت
ولیعصر

با بیش از یک دهه سابقه
درخشان برگزار می کند

گلخنی  -مقام دوم دبستان حکمت با مربيگری
مریم آذریان و سرپرستی اعظم جعفر زاده ،مقام
سوم سما با مربيگری طاهره کریمی و سرپرستی
ميترا انوری
اما نتایج مقطع دبيرستان های متوسطه دوره
دوم که با شرکت  4تيم انجام شد.
مقام اول دبيرستان طاها به سرپرستی درنا
خيری
مقام دوم :دبيرستان حضرت زینب با سرپرستی
حسن بيگی
مقام سوم :دبيرستان فاطميه به سرپرستی
نرگس دهشهری
مربيگری سه مدرسه یاد شده که اول تا سوم
شدند به عهده فاطمه آذریان مربی شایسته بود
که تيم های تحت پوشش خود را به این افتخار
رساند .همکاری کارشناس تربيت بدنی آموزش و
پرورش ،اداره ورزش و جوانان -انجمن بسکتبال
مدارس با مدیریت فاطمه آذریان و هيات
بسکتبال شهرستان با مسئوليت شهال دالوری
بسيار ارزشمند بود .داوری این مسابقات به عهده:
هاله شيبانی -فاطمه آذریان -فاطمه راود -مریم
آذریان -صدیقه جعفری و دالوری بود.

شـروع تـرم جدید

آموزش اسکیت

دوره های مقدماتی -تکمیلی و پیشرفتـه

با مجوز رسمی از هيئت اسکيت استان فارس و زیر نظر انجمن اسکيت آموزش و پرورش استان فارس
مکان :مجموعه ورزشی انقالب روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت  5تا 8

محل تشکیل کالس ها مجموعه ورزشی انقالب ( سالن وسط)
جهت خرید کفش و وسایل اسکیت با ما مشورت کنید
با مربیگری و مدیریت پژمان فوالدی

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09173120014تماس بگیرید

استخر و سونای کـوثـر

شهرستان فیروزآباد

آموزش شنا از مبتدی تا پيشرفته زیر نظر مربيان رسمی فدراسيون شنا(ویژه آقایان و بانوان)
آب درمانی و هيدروتراپیدوره های آماده سازی نجات غریق و مربيگری-کاهش وزن با ورزش های آبی

سرگرمی و تفریح سالم خود را با استخر کوثر تجربه کنید
از ساعت  7تا  11شب هزینه سونا رایگان می باشد.
استعدادیابی و جذب شناگر به تیم منتخب شنای شهرستان
آدرس :خیابان آزادی جنوبی ،مجموعه ورزشی تختی
38733989
تلفن09170630344 :

فوتبال آموزشگاه ها در آن سال های دور ،چه
رونقی داشت ،برای خود چه برو بيایی راه انداخته
بود .چه بازیکنانی را در دامن خود پرورش می
داد و به تيم های باشگاهی معرفی می نمود.
معلمان ورزش که در آن سال ها در مدارس شهر
خدمت می کردند گر چه کالس مربيگری را طی
نکرده بودند .اما با عشق و صفای خود رونق بخش
ورزش مدارس بودند .زمين های نا مناسب حياط
مدرسه ،نزدیک بودن با کالس های درس ،نمی
گذاشت تا بهتر خدمت کنند .اما مدیران عالقه
مند زمينه را برای ورزش مهيا می کردند .اگر
روزی کالس ورزش تعطيل می شد چه واویالیی
بود .اگر یک روز معلم ورزش سر کالس حاضر
نمی شد چه قشقرقی برپا ميشد .مسابقات کالسی
جذاب چه شور و هيجانی داشت .زمين خاکی
ابوریحان که با تالش بچه ها و عالقه مندی حاج
سيد محمدرضا اميری آماده شده بود جوالنگاه
تيم های مدرسه بهار و ابوریحان و تيم های
شهر بود .اگر بخواهم خاطرات زمين ابوریحان را
بگویم کتابی باید نوشت .زنگ ورزش مدرسه بهار
و ابوریحان در آن زمين خاکی سپری ميشد.هر
چه از گذشته های دور بنویسم کم نوشته ام ،صفا
و صداقت آن روزها ،نگه داشتن حرمت معلمان
توسط دانش آموزان قدر شناس ،عشق و عالقه
به ساعت ورزش حکایت شيرینی است که هر بار
که بازگو کنم لذت خاصی دارد .اکنون که به آن
سال ها فکر می کنم .اکنون که موهای مشکی و
پر پشت خود را در عکس می بينم .سالهایی که

در کنار دانش آموزان خوبم را گذراندم چه لذتی
داشت .اما امروز دانش آموزان آن روزها ،پير شده
اند ،صاحب زن و بچه هستند و بعضی از آنها بار
سفر بستند و به دیار باقی شتافتند .موهای سپيد
امروزم و چهره تکيده ،به یاد آن روزهای شاد،
مرا سرپا نگه داشته تا بتوانم در کنار شاگردان
امروز باز هم خدمتی کنم و قدمی برای فوتبال
شهر بردارم.
تصویر همراه مربوط به خيلی سال های دور
است .نفرات ایستاده بچه های مدرسه ابوریحانند
و نفرات نشسته بازیکنان مدرسه بهار -بيشتر
دانش آموزان ابوریحان را نشناختم بجز چند
نفری ،معلم خوب آن روز که در کنار ابوریحانی
ها ایستاده آقای اکبری نام دارد که خود بازیکنی
شایسته بود و عالقه مند به ورزش ایشان در
سمت راست ایستاده و در کنارش حسين بشارت
و سمت چپ هم خودم ،با عرض پوزش از دانش
آموزان خوب ابوریحان اسامی آنها فراموشم شده،
اما تيم بهار نشسته از راست.
جعفر اقتصادی دروازه بان -رحيم زمانی-
فریدون صابر -علی تفضلی -علی حاجی
زاده -رامين شریعتمدار -مهرداد هدایتی -زکی
عاليشوندی -بهنام پورزارعی -احمد بهمن پور-
مرحوم شاپور افسری -ایرج عبدی -زنده یاد نادر
همت نژاد -حميد وکيلی و بهنوش صالحی برای
عزیزانی که در قيد حياتند سعادت و سر بلندی
آرزومندم و آنهایی که چهره در نقاب خاک دارند
غفران الهی همراهشان باشد.

شاهد شهرداری :در سراب آرزوها ،به دنبال نگاهی مهربان و دست
نوازشی که از آستین بلند همتی بیرون بیاید
نماینده فوتبال شهرمان و استان در دسته سه کشور این روزها حال و روز خوشی ندارد .در این روزهای
بهاری که طراوت و شادابی از در و دیوار شهر می بارد ،هوای تيم شهرمان پایيزی غم انگيز است و
سردی نامهربانی ها بر تن عوامل فنی و اجرایی شاهد نفوذ کرده و دیگر روحيه ای برای تمرین آنها باقی
نمی گذارد .بارها و بارها از نداری های این تيم نوشتيم و گفتيم .فکر کردیم که گوش شنوایی هست و
چشم بينایی ،اما افسوس که جواب سالم ما را هم ندادند تا بدانيم که آنهایی که مسئولند چه پاسخی
به وجدان های بيدار می دهند ،بازیکنان و کادر فنی شاهد با همه نا مالیمات پيش رو و نداشتن زمين
تمرین ،به پشت دروازه استادیوم کوچ کرده اند.تا در آن قسمت تاکتيک های بی محبتی را مرور کنند و
غصه های تهی دستی را در زمين پياده نمایند ،صبح و عصر از زندگی گذشتن و عرق ریختن و ساعت
ها و روزها تالش کردن برای شهرستان و در غربت تنهایی استادیوم به سر بردن دیگر آهی باقی نمی
گذارد تا با ناله سودا کنند.
در این هفته ای که بازی نداشتند .چه ها که نکشيدند ،یک بازی دوستانه با فجر شهيد سپاسی و
دیگر هيچ ،آنها با همه نا مالیمات باز هم تمرین می کنند و با هر سختی مسابقات را ادامه می دهند تا
با پيروزی خود دلی را شاد کنند .آنها برای کسانی می جنگند که در محل استادیوم گلوی خود را برای
موفقيت آنها پاره می کنند .نه برای آنهایی که حتی کالم مهربانی را از آنها دریغ می کنند .در مقاله
بعدی شماره حساب تيم را درج تا آنهایی که صادقانه فوتبال را دوست دارند حتی با یک هزارتومان
مساعدت خود را به تيم شهرشان ابراز تا از ادامه بازی ها بازنمانند .در این باره آن قدر خواهيم نوشت تا
ناصر آذریان
قلم و کاغذ هم از دستم عاجز شوند.

فواید سونا
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پوستی

-4تقویت سيستم قلبی و عروقی

-9بهبود کيفيت خواب

-5تسکين تنش و خستگی جسمی و روحی

-10بازشدن راه های تنفسی

-6رفع گرفتگی عضالت

-11پاک سازی سطح پوست از سلول های

-7تسکين درد مفاصل در آرتروز و دیگر

مرده
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شیراز ،پایگاه استعداد یابي دوچرخه سواري جنوب كشور شد

کشورهاي آلمان ،فرانسه و آمریکا در ترکيب
کشت کلزاي فارس قرار گرفت.
وي بيان داشت :بر اساس بررسي ها و بازدیدهایي
که از مزارع کلزا در استان فارس صورت گرفته،
پيش بيني مي شود امسال محصول بسيار خوبي
از این مزارع برداشت شود.
رشيدي اظهار کرد :هم اینك فارس جزو پنج
استان برتر کشور در توليد کلزاست و ازنظر
متوسط عملکرد در هکتار در رده اول و دوم
کشور قرار دارد.

اصفهان ،فارس و بوشهر در وضعیت «قرمز»

با وجود بارندگیهای اخير ،سه استان اصفهان،
فارس و بوشهر هنوز در وضعيت قرمز خشکسالی
هستند.
حميدرضا چيتچيان در گفت و گو با ایسنا با
اشاره به باندگیهای اخير ،گفت :خوشبختانه این
بارندگیها موجب شد تا بسياری از سدهای کشور
سرریز کنند .در حال حاضر بيشتر سدهای کشور
ميزان ذخيره آب بسيار خوبی دارند و گنجایش
آب جدید را ندارند و شاید تنها چند سد به این
شکل نباشد.
وی با بيان اینکه مشکل کمبود آب هنوز هم در

این شطرنجباز هشت ساله در روز پنجم این
رقابت ها در بخش سریع نيز بدون شکست به
مدال طال دست یافته بود.
همچنين پس از اینکه آرتين اشرف در رده سني
زیر  8سال بخش فکري مدال طال گرف ،مبينا
علي نسب در رده سني زیر  16سال ،آرش طاهباز
در رده سني زیر  16سال و مرصاد خداشناس
در رده سني زیر  18سال موفق شدند سه نشان
خوشرنگ طال را به خود اختصاص دهند.

صادرات  5هزار تُنی كشمش از قزوین در سال 94

پیش بیني برداشت بیش از چهار هزار تن كلزا از مزارع فارس

وزیر نيرو خبر داد

نوجوان شیرازي دومین مدال طالي شطرنج آسیا را بر گردن آویخت

آرتين اشرف نوجوان شيرازي در رده سني زیر
هشت سال مسابقات شطرنج قهرماني آسيا که در
مغولستان برگزارشد ،دومين مدال طال این دوره
از رقابت ها را بر گردن آویخت و به همراه تيم
ملي ایران قهرمان آسيا شد.
به گزارش ایرنا ،آرتين اشرف که عضو باشگاه
قائم مقامي شيراز است در دور نهم رقابت هاي
فکري به روش سوئيسي ،بدون شکست سکوي
آسيا را فتح کرد و افتخاري بزرگ براي کشورمان
و استان فارس به ارمغان اورد.

رئيس هيات دوچرخه سواري شيراز در این
باره به ایرنا گفت :با توجه به عملکرد خوب هيات
و وجود امکانات تخصصي ،این توفيق نصيب
دوچرخه سواري شيراز شد تا به عنوان پایگاه
استعداد یابي جنوب کشور معرفي شود.
هادي باشفاعت افزود :خوزستان ،هرمزگان ،
بوشهر ،سيستان و بلوچستان ،کرمان و یزد استان
هاي تحت پوشش منطقه جنوب کشور هستند.
وي ادامه داد :در راستاي اجراي این برنامه
چندي پيش ميزبان دوچرخه سواران باشگاه
مرجان استان هرمزگان بودیم که آزمون هاي
استعدادیابي نيز صورت گرفت و درادامه نيز دیگر
استان تحت ها آموزش قرارخواهند گرفت.

کارشناس مسئول کلزا و دانه هاي روغني
سازمان جهاد کشاورزي استان فارس گفت :پيش
بيني مي شود امسال بيش از چهار هزار تن دانه
روغني کلزا از مزارع این استان برداشت شود که
این رقم در مقایسه با سال  94بيانگر  100درصد
افزایش است.
منصور رشيدي ،در گفت و گو با ایرنا افزود:
در سال زراعي  94 - 95بيش از سه هزار هکتار
از اراضي کشاورزي استان فارس به کشت کلزا
اختصاص یافت و با هدف تنوع بخشيدن به ارقام
این محصول ،بيش از  25رقم کلزاي جدید از

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

کشور وجود دارد ،گفت :اميدواریم در باقی مانده
فصل آبی ،بارندگیهای مطلوب همچنان ادامه
داشته باشد تا کمبود آب جبران شود.
چيتچيان افزود :اگر بارندگیها در ادامه فصل
آبی به همين منوال ادامه داشته باشد ،وضعيت
خوبی را در فصل گرما خواهيم داشت.
وی با بيان اینکه با وجود این بارشها هنوز
برخی استانها در وضعيت قرمز خشکسالی
هستند ،گفت :متاسفانه استانهای اصفهان ،فارس
و بوشهر هنوز مشکل کمبود آب دارند.

تشکر و قدردانی

خوشا آنان که با عزت زگيتی

بساط خویش برچيدند و رفتند

زکاالهای این آشفته بازار

محبت را پسندیدند و رفتند

هجران ابدی و غم از دست دادن عزیز سفرکرده مان مرحومه مغفوره شادروان
زهرا خدابخش لو دانشجوی دانشگاه دولتی فيروزآباد که در سانحه تصادف مورخ
 95/01/24دارفانی را وداع گفت هنوز بر قلب هایمان سنگينی می کند و جز پناه
بردن به مشيت الهی و طلب غفران برای آن زنده یاد چاره ای نيست .با این وجود
حضور پرشور و حق شناسانه مردم بزرگوار از اقشار مختلف به خصوص ریاست محترم
دانشگاه دولتی فيروزآباد جناب آقای دکتر مردانی فرد ،سرکار خانم دکتر خورشيدی،
ریاست محترم دانشگاه پيام نور جناب آقای دکتر بهمند ،پرسنل محترم هر دو دانشگاه
مذکور و جناب آقای یاسر جنگجو ،حاج آقا منفرد نماینده محترم ولی فقيه در جهاد
کشاورزی ،دانشجویان محترم دانشگاه های پيام نور و دولتی فيروزآباد ،خانواده محترم
مهندس علينژادیان مهر قشقایی تقدیر و تشکر به عمل می آید .ابراز همدری و بذل
محبت عزیزان که با حضور در مراسم و مجالس ترحيم موجبات تسلی خاطر خانواده
داغدار گردیدند سزاوار سپاسگزاری است .اجرکم عنداله
طایفه های گله زن ،شش بلوکی ،کوی قره لو ،اهالی روستای مهجان اقلید،
خانواده های خدابخش لو ،قاسمی ،حسن بیگی ،پیروی ،حیاتی ،یونسی،
دهقانی

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان قزوین از صادرات بيش
از  5هزار تُن کشمش در سال  1394از استان
قزوین خبر داد.
مجيد برزگر در گفتوگو با (ایسنا) ،گفت:
ميزان صادرات کشمش استان نسبت به مدت
مشابه سال قبل( 2.2هزار تن به ارزش 3.3
ميليون دالر در سال  )1393از نظر وزنی 145
درصد و از نظر ارزشی  148درصد رشد داشته

است.
معاون سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
قزوین خاطرنشان کرد :کشورهای آلمان ،ترکيه،
جمهوری چك ،لهستان ،ایتاليا ،مجارستان ،عراق،
اتریش ،رومانی ،تایلند ،قزاقستان ،گرجستان،
کانادا ،بلغارستان و امارات از جمله کشورهای
مقاصد صادراتی عمده کشمش استان قزوین در
سال  1394بودهاند.

مراقب برداشت غیر مجاز از حسابهای بانکی خود باشید

رئيس اداره پيشگيری از جرائم سایبری پليس
فتا گفت :با در پيش بودن روز پدر برخی از افراد
سودجو اقدام به انجام برخی از کالهبرداری های
مناسبتی می کنند.
به گزارش ایلنا ،سرهنگ دوم عليرضا آذردرخش
با اشاره به برخی از شگردهای کالهبرداری
گفت :متاسفانه یکی از علل مهم وقوع چنين
کالهبرداری هایی را می توان در حسن اعتماد
بيش از حد هموطنان دانست .مجرمان سایبری از
این حسن اعتماد سوءاستفاده کرده و با استفاده
از تکنيك های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت
اطالعات کاربران ،برداشت غير مجاز از حساب
های بانکی می کنند.
وی افزود :ارسال بدافزار ،ارائه کادو و هدایای
تقلبی ،ارائه کاالهایی مغایر با کاالی درخواستی،
طراحی سایت های جعلی(فيشينگ) و ...از نمونه
های مختلف شگردهای کالهبردارانه هستند که
با وعده های تخفيف ویژه در فضای سایبر فعال
شده است.
این مقام مسئول در توصيه به کاربران فضای

مجازی گفت :خرید کردن از سایت های معتبر و
مهم و دارای نماد اعتماد الکترونيك()enamad
ضروری است.
وی تاکيد کرد :در خرید های آنالین باید دقت
داشته باشيد در دام فيشرها(طراحان صفحات
جعلی) گرفتار نشوید .این افراد صفحاتی جعلی
شبيه به صفحه اصلی ایجاد کرده و به دنبال
سرقت اطالعات مهم کاربران که عمدتا اطالعات
بانکی است هستند.
وی همچنين ارسال پيامك های مختلف در
قالب  smsو  emailو مطالب جذاب و اغوا
کننده ،کاربران را به لينك های دیگر راهنمایی
می کنند .این لينك های می تواند همان لينهای
جعلی فيشينگ باشد.
سرهنگ آذردرخش در توصيه ای دیگر به
کاربران فضای مجازی گفت :هموطنان عزیز به
این گونه پيام ها که از سوی افراد ناشناس ارسال
شده است توجه نکنند چون ممکن است اهداف
مجرمانه ای در پشت ماجرا باشد.

دبیرستان دوره اول دخترانه غیردولتی سما وابسته به دانشگاه
آزاد اسالمی برگ زرین دیگری بر دفتر عملکرد خویش افزود
کسب این افتخارات را به دانش آموزان عزیز و اولیاء محترم تبریک عرض می نماییم.

فهيمه شبانی

مقام اول
رشته نهج البالغه-مرحله
شهرستان

مليکا وکيلی

مقام دوم تيمی
مسابقه شنا مرحله
شهرستان

کيميا راستی

-مقام اول

فاطمه زارعی

فاطمه بهادری

مقام سوم شهرستان ،آزمون
مقام اول مسابقه فرهنگی هنری
مسابقه فرهنگی هنری
(نقاشی با مداد رنگی و رنگ (گليم بافی) مرحله دوم شهرستان پيشرفت تحصيلی(مرحله اول و
مقام دوم مسابقه قرآن(طرح دوم) ،مقام دوم ،مسابقه انشا نماز
روغن) مرحله شهرستان
شهرستان
قدس) -مرحله استان

با سپاس فراوان از دبيران
محترم  ،مربيان ارجمند ،
کادر پر تالش دبيرستان و
مدیریت محترم دبيرستان
سرکار خانم نجمه رستمی
شادی محمد نژاد
مسابقه شنا
مرحله شهرستان

نرگس زارعی

مقام اول
مسابقه شنا-مرحله
شهرستان

مرکز آموزشی فرهنگی سما
واحد فیروزآباد
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به مناسبت هفته سالمت" غلبه بر دیابت(")Beat Diabetes

تغذیه در دیابت

بخش اول

دیابت چیست و انواع آن كدام است؟
دیابت یا بيماری قند به علت ناتوانی بدن در
توليد یا استفاده از انسولين پدید می اید .انسولين
ماده ای است كه در بدن توسط غدة لوزالمعده
توليد می شود و باعث می گردد قند یا به عبارتی
مهمترین منبع انرژی بدن مورد استفاده قرار
گيرد.
چگونه می توان دیابت خود را كنترل كرد؟
شما می توانيد با برنامه غذایی درست ،فعاليت
بدنی منظم و نگهداری وزن د حد ایده آل ،به
كنترل مطلوب قند خون دست یابيد.
نگهداری وزن در ميزان طبيعی به كنترل چربی
های خون و كاهش فشار خون نيز كمك می كند.
تعدادی از مبتالیان به دیابت برای كنترل قند
خون طبق نظر پزشك به مصرف قرص های
خوراكی پایين آورنده قند خون یا انسولين نياز
دارند.
كنترل قند خون= فعاليت بدنی منظم +برنامه
غذایی درست
چگونه می توان به طور صحیح غذا مصرف
كرد؟
استفاده از هرم مواد غذایی به شما كمك می
كند تا برای تغذیه صحيح از غذاهای متنوع
استفاده كنيد .زمانی كه غذاهای متنوع می
خورید ویتامين ها و مواد معدنی الزم نيز به
بدنتان می رسد.
سعی كنيد هر روز از هر گروه از مواد غذایی نام
برده شده در هرم زیر استفاده نمایيد.
مواد نشاسته ای:
مواد نشاسته ای شامل انواع نان ،غالت،
حبوبات ،انواع خميرها یا سبزیجات نشاسته ای
است .در هر وعده غذایی باید از مواد نشاسته
ای استفاده كرد .ممكن است شنيده باشيد كه
مبتالیان به دیابت نباید مواد نشاسته ای بخورند
ولی به خاطر داشته باشيد كه این توصيه دیگران
را هرگز اجرا نكنيد .خوردن مواد نشاسته ای برای
سالمت هر فرد الزم و ضروری است.
تعداد واحد كربوهيدارت بستگی به شرایط
مختلف دارد:
• ميزان كالری مورد نياز
• برنامه درمانی دیابت
مصرف مواد نشاسته ای سبب كسب انرژی،
ویتامين ها ،مواد معدنی و فيبر می شود .غالت
كامل مفيدتر از بقيه غالت است زیرا باعث
رساندن بيشتر مواد معدنی ،ویتامين و فيبر به
بدن می گردد.
فيبر موجود در غذاهای گياهی كه جزئی
غيرقابل جذب است ،به كاركرد درست روده ها
كمك می كند.
بهترین راه برای خرید ،پخت و خوردن
مواد نشاسته ای چیست؟
• سعی كنيد نان های حاوی غالت كامل (نان
سنگك ،نان جو و )...تهيه كنيد.
• سعی كنيد مواد نشاسته ای پرچربی و سرخ

شده مانند چيپس ذرت ،چيپس سيب زمينی،
شيرینی ،بيسكویت و ...كمتر مصرف كنيد.
• ماست و شير كم چربی یا بدون چربی تهيه
نمایيد.
• به جای سس مایونز از خردل یا آب ليمو
استفاده كنيد.
• سعی كنيد در انتخاب مواد غذایی ،انواع بدون
چربی یا كم چربی آن را مصرف كنيد
• به جای كره ،روغن های حيوانی یا مارگارین
از روغن مایع (ذرت ،آفتاب گردان و )...استفاده
كنيد.
• سعی كنيد تا حد امكان شيرینی ،شكالت،
ژله ،آب نبات و كليه مواد غذایی كه از قندهای
ساده تشكيل شده اند مصرف ننمایيد.
سبزیها :
مصرف سبزیها برای تمامی افراد مفيد است.
سعی كنيد هر روز سبزیهای خام و پخته استفاده
نمایيد.
مصرف سبزی ها باعث رساندن ویتامين ها،
مواد معدنی و فيبر به بدن شما می شود .البته
انرژی توليد شده از مصرف سبزی ها بسيار اندك
است.
تعداد واحد سبزی هایی كه باید در طول روز
مصرف كنيد به عوامل زیر بستگی دارد:
• ميزان انرژی روزانه مورد نياز
• غلظت قند خون
مهمترین راه برای خرید ،پخت و خوردن
سبزی ها چیست؟
• سعی كنيد از سبزی های خام یا پخته بدون
چربی یا كم چربی مصرف نمایيد .میتوانيد
سبزی ها را بدون چربی نيز طبخ كنيد.
• سعی كنيد از سس ساالد بدون چربی یا
كم چربی برای روی ساالد یا سبزی ها استفاده
نمایيد.
• از پياز و سير در غذاها استفاده كنيد.
• به جای سس از آبغوره یا آب ليمو در ساالد
استفاده كنيد.
• در حين پخت به سبزی ها یك قطعه گوشت
قرمز یا مرغ اضافه كنيد.
• بهتر است سبزی ها سریع ٌا بپزید و سعی كنيد
آنها را در كمی آب جوش بجوشانيد.
• اگر سبزی را بصورت سرخ كرده مصرف می
كنيد باید از روغن های مایع نظير روغن زیتون،
ذرت و یا آفتابگردان به مقدار بسيار كم استفاده
نمایيد.
• سعی كنيد به سبزی های پخته شده كره یا
مارگارین اضافه نكنيد.
• اگر نياز به مصرف سس برای ساالد دارید از
ماست كم چربی و یا آب ليمو نی ز می توانيد
ادامه دارد
جهت تهيه سس استفاده كنيد.

منبع :مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه تهران
تهيه و تدوین :صادق كرمی دارنچانی
كارشناس پيشگيری و مبارزه با بيماری های غيرواگير
مركز بهداشت فيروزآیاد

تپشهای نامنظم قلب و احساس سرگیجه را جدی بگیرید
مدیرگروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي
شيراز با بيان اینكه مردم باید بي نظمي در ضربان
و تپش قلب را جدي بگيرند گفت  :ضربان نامنظم
و تپش قلب عاملي براي سكته هاي مرگبار مغزي
است  ،متاسفانه بسياري از شهروندان از این
عارضه قلبي خود اگاهي ندارند یا نسبت به آن
بي اعتنا هستند .
دكتر محمد علي بابایي در گفت و گو با ایرنا
اظهار داشت  :پركاري تيرویيد  ،نارسایي احتقاني
قلب  ،بيماري روماتيسمي قلب كه در نتيجه تب
روماتيسمي ایجاد ميشود  ،تصلب شرایين در
رگهاي قلبي ،با یا بدون سابقه سكته قلبي مي
تواند عاملي براي عارضه تپش و بي نظمي كار
قلب باشد .
وي اضافه كرد  :با راهكارهاي پيشگيرانه مي
توان روند جلوگيري از وقوع سكته هاي مغزي
منجر به مرگ را دنبال كرد و سكته ها را كاهش
داد.
دكتر بابایي افزود :در حال حاضر 15تا 20
درصد سكته هاي مغزي در كشور ،به ویژه از

حافظه برتر

حافظه مانند یك بانك است كه اگر در آن
سپرده داشته باشيم می توانيم از آن برداشت
كنيم و اگر سپرده ای نداشته باشيم ،هنگام نياز
نمی توانيم از آن استفاده كنيم ،به حافظه سپردن
مطالب یكی از مهم ترین توانایی های انسان است.
راهکارهایی جهت افزایش حافظه
عالقه مند باشیدنسبت به مطالبی كه باید به ذهن بسپارید،
عالقه مند باشيد .یادآوری اتفاق خاص با جزیيات
به عالقه افراد و ميزان اهميتی كه به آن اتفاق یا
جزیيات می دهند ،بستگی دارد .افراد ،مكان ها و
موضوعاتی كه برای فرد جالب توجه است بيشتر
به خاطر سپرده می شود .هنگامی كه اشتياق به
انجام كاری باشد ،بيشتر به آن توجه كرده و لذا
آن مطلب در ذهن ماندگارتر می شود.
خوب توجه كنیدتوجه خود را بيشتر كنيد .اگر می خواهيد چيز
بيشتری در ذهن باقی بماند ،باید بيشتر به آن
توجه كرد .مشكل از حافظه نيست ،مشكل ممكن
است از توجه باشد .افرادی كه حافظه خوبی دارند
به اتفاقاتی كه روی می دهد توجه بيشتری دارند.
تفكر كنيد
فراموش نكنيد كه حافظه یك فرآیند فعال
است .توجه مضاعف افراد ،مشاهده جزیيات
بيشتر ،تفكر بيشتر درباره دالیل رویدادها ،درك
ارتباط بين آنچه كه فرد می داند با آنچه سعی
می كند بياموزد ،آنچه به خاطر سپرده می شود
و فرد می تواند آن را به یاد آورد ،همگی فرآیند
فعال است.
خونسرد باشیدداشتن ذهن آرام به حافظه كمك می كند .با
ذهن آرام بياموزید .موارد آموخته را با ذهن آرام
باز خوانی كنيد .برای مثال اگر وسيله ای را در

سن ميانسالي تا سنين باال به دليل فيبریالسيون
دهليزي اتفاق مي افتد؛ بنابراین با انجام كارهاي
پيشگيرانه مي توانيم تعداد سكته هاي مغزي را
كاهش دهيم.
وی گفت :پيشگيري در این زمينه بسيار مهم
است و باید به طور مرتب معاینه هاي مربوط را
انجام دهيم و از وقوع این بيماري و یك فاجعه
جلوگيري كنيم.
دكتر بابایي اضافه كرد  :تپش قلب ،تنگي
نفس ،خستگي و سرگيجه مي تواند از نشانه
هاي فيبرسالسيون دهليزي باشد ،افرادي كه در
زندگي روزمره به دفعات دچار این حالت ها مي
شوند به مراكز قلبي و یا همكاران ما در پزشك
خانواده مراجعه كنند و با معاینه هاي قلبي و
گرفتن نوار قلب بيماري را تشخيص داده و
كارهاي درماني مناسب را انجام دهند.
محل كارتان جا گذاشته اید ،به جای آشفتگی
سعی كنيد خود را آرام و خونسرد نگهدارید و
با آرامش اتفاقات را مرور كنيد .در این صورت
یادآوری با موفقيت بيشتری صورت می گيرد.
مضطرب نباشیداضطراب تان را كنترل كنيد .اضطراب مالیم
سبب افزایش عالقه و توجه می شود ،اما افزایش
اضطراب ممكن است به تضعيف توجه و تمركز
منجر شود و به خاطر آوردن مطلب را دشوار
سازد .مثال اضطراب زیاد هنگام امتحان در به
خاطر آوردن موارد درسی خالل جدی ایجاد می
كند و مدیریت این اضطراب كمك شایان توجهی
به این دست دانش آموزان می كند.
افسردگی ممنوعبرای تقویت حافظه باید افسردگی را كنترل
كرد .افسردگی عالقه و لذت بردن از اتفاقاتی را
كه افراد را احاطه كرده است ،تضعيف می كند .در
نتيجه انرژی كمی برای یادآوری باقی می ماند.
آنچه دوست دارید ،ببینیداز راه های حسی مورد عالقه خود باید استفاده
كرد .برخی با دیدن ،چيزی را بهتر به حافظه می
سپارند یعنی"حافظه تصویری" خوبی دارند و
برخی دیگر با شنيدن بهتر به خاطر می آورند
یعنی "حافظه شنيداری" در آنها قوی تر است.
اگر با گوش دادن چيزی را بهتر به خاطر می
سپارید به جای خواندن كتاب و جزوه آموزشی،
 CDیا برنامه های صوتی گوش دهيد .فراموش
نكنيد تا وقتی كه حاالت روحی تان نامناسب
است تمام مسائل و وظایف مهم زندگی تان را
یادداشت كنيد و دائما آن را مرور كنيد تا فعاليت
های كاری و درسی و زندگی تان به طور جدی
سروان محمدرضا شرفی
مختل نشود.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان فيروزآباد
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الگوگیری از طرح گلستان خوانی دبستان های فارس در کشور

جنوبی می توانند طرح شاهنامه خوانی داشته
باشند.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش
فارس ادامه داد :آشنایی دانشآموزان با مفاخر
این استان ،آشنایی دانشآموزان با حکایتهای
شيرین گلستان که بيشتر جنبه تربيتی دارد،
شناساندن گلستان به عنوان کتابی که به نيازهای
روزمره جامعه توجه دارد و مسایل جوانان و
مسایل اجتماعی را در بر میگيرد از اهداف
اجرای طرح گلستان خوانی در دبستان های این
استان است.
وی با اشاره به اینکه کتاب گلستان سعدی در
گذشته در مکتبخانهها در کنار قرآن تدریس
میشده و از منابع اصلی آموزش بوده است گفت:
امروز این کتاب ارزنده مغفول مانده است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش فارس
با اشاره به اجرای طرح گلستان خوانی ویژه
دانش آموزان پایه های چهارم تا ششم ابتدایی
در این استان گفت :برخی استان های کشور با
الگوگيری از اجرای این طرح در فارس ،این طرح
را با محوریت مفاخر فرهنگی منطقه خود اجرایی
کرده اند.
به گزارش ایرنا علی عسکر جمشيدی ،در
نشست خبری در شيراز افزود :طرحی را به وزارت
آموزش و پرورش ارایه کرده ایم که هر یک از
استان ها طرحی مشابه گلستان خوانی را با توجه
به مفاخر ادبی آن استان اجرا کنند که این طرح
در دست بررسی است.
وی اظهار کرد :به عنوان نمونه استان های
خراسان رضوی ،خراسان شمالی و خراسان

کیسههای پالستیکی حذف میشوند
متصدی اظهار کرد :استفاده از کيسههای
پالستيکی در بسياری از کشورها از جمله پاریس
پایتخت فرانسه ممنوع شد که متاسفانه کشور ما
از این برنامه عقب است.
وی تاکيد کرد :بهتر است به جای به دست
گرفتن پالستيک برای خرید روزانه از کيسههای
پارچهای استفاده کنيم ،پالستيک به علت
شيميایی بودن مواد اوليه آن در شرایط مختلف از
جمله گرما ،موادی از خود آزاد میکند که قطعا
موجب آلودگی محصول داخل آن میشود.
معاون محيط زیست انسانی سازمان حفاظت
محيط زیست گفت :چند سالی است که مرسوم
شده افراد نان گرم را در کيسههای پالستيک قرار
میدهند که قطعا این نان آلوده است ،بنابراین
حذف کيسههای پالستيکی عالوه بر این که
موجب کاهش حجم زباله میشود سالمت افراد
جامعه را نيز به همراه دارد.

معاون محيط زیست انسانی سازمان حفاظت
محيط زیست با بيان اینکه در  40درصد
گونههای جانوری در دریاها در بخشهایی از
بدنشان پالستيک پيدا شده است،گفت :بهدنبال
حذف کيسههای پالستيکی با همکاری سایر
نهادها هستيم و جزو برنامههای اصلی سازمان
در سال جاری است.
به گزارش ایرنا ،سعيد متصدی به مناسبت
روز جهانی زمين پاك افزود :حذف کيسه
پالستيکی در مرحله اول به صورت یک هدف
برای سازمان محسوب میشود و در آینده نزدیک
دستورالعملهای اجرایی آن اعم از تشویقی،
تنبيهی و فرهنگسازی به اطالع عموم خواهد
رسيد.
وی گفت :بر اساس تحقيق علمی که در کشور
صورت گرفت ،مشخص شد که امکان حذف
کيسه پالستيکی و کاهش مصرف آن وجود دارد.

کاشت گیاهان دارویي در فارس تقویت مي شود

مي توانند جایگزین خوبي براي محصوالت زراعي
با نياز آبي باال باشد.
قاسمي ادامه داد :از مزایاي نسبي توليد گياهان
دارویي در این استان مي توان به وجود شرایط
آب و هوایي مناسب براي کشت انواع گياهان
دارویي ،وجود بازارهاي صادرات و برخورداري از
کيفيت مناسب اشاره کرد.
وي اظهار کرد :استان فارس از نظر سطح زیر
کشت و ميزان توليد گياهان دارویي رتبه ششم
کشور را در اختيار دارد ولي از نظر تنوع گونه اي
رتبه اول کشور را دارد.

به گزارش ایرنا رئيس سازمان جهاد کشاورزي
استان فارس ،در جلسه ستاد گياهان دارویي این
استان گفت :سطح زیر کشت گياهان دارویي در
این استان در سال  94افزون بر یک هزار و 500
هکتار بود که توليد شش هزار و  400تن محصول
را در پي داشت .محمد مهدي قاسمي افزود:
شيرین بيان رتبه نخست را در بين گياهان دارویي
صادراتي از استان فارس به خود اختصاص داده
است .وی اظهار کرد :گياهان دارویي یک سوم
محصوالت زراعي نياز به آب دارد و با توجه به
چالش آب که با آن روبرو هستيم گياهان دارویي
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درخشش و افتخار آفرینی دانش آموزان دبیرستان دوره اول
استعدادهای درخشان شهید دستغیب فیروزآباد
در مسابقات قرآن و معارف اسالمی سال تحصیلی 94-95
مهدی اله دادی :رتبه اول مرحله مقدماتی استان در رشته انشای نماز -رتبه اول مرحله
استانی در رشته معارف قرآن کریم ویژه مدارس استعداد های درخشان پایه نهم

اميررضا بيات کشکولی :رتبه اول مقدماتی استان در رشته صحيفه سجادیه
پایه نهم

احمدرضا فروردین :رتبه اول مقدماتی استان در رشته قرائت ترتيل پایه نهم

سيدامير اميری :رتبه اول مقدماتی استان در رشته احکام پایه نهم

علی اصغر فاطمی :رتبه اول مقدماتی استان در رشته صحيفه سجادیه
پایه هشتم

محمدحسين جوکار :رتبه اول مقدماتی استان در رشته تفسير و مفاهيم
قرآن پایه هشتم

محمدرحيمی تبار :رتبه اول مقدماتی استان در رشته اذان پایه هشتم

پدرام محمدی :رتبه اول مقدماتی استان در رشته تفسير و مفاهيم قرآن
پایه هفتم

رضا محمدی پور :رتبه سوم مقدماتی استان در رشته تفسير و مفاهيم قرآن
پایه هشتم

کورش رستاقی :رتبه دوم مقدماتی استان در رشته نهج البالغه پایه هشتم

دانش آموز تالشگر و فرهیخته جناب آقای حمید محمودی

پایه هفتم  -راهیابی شما را به مرحله استانی مسابقات انشا نماز تبریک
عرض می نماییم.

علی اکبر مرزبان :رتبه سوم مقدماتی استان در رشته نهج البالغه پایه هشتم

دبيرستان ملک الشعرا بهار

پیام تبریک

افتخار آفرین عزیز علی صهبانیا
کسب رتبه اول منطقه ای در آزمون علمی بسيج دانش آموزی را به شما ،خانواده
محترم و جامعه علمی شهرمان تبریک عرض می نمایيم آرزوی توفيقات بيشتر را از
درگاه خداوندمنان برای شما خواستاریم.
دبستان پسرانه فرهنگیان

سرکار خانم علیا خادمیان
مدیر محترم دبیرستان شاهد ریحانه النبی (دوره اول) و همکاران گرامی
تالش بی شائبه ی حضرتعالی و همکارانتان را در کسب عنوان متعالی و رتبه برتر استانی در بين
مدارس استان را ارج می نهيم و توفيق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواهانيم.
ستاد شاهد اداره آموزش و پرورش فیروزآباد

مهدی علی یاری :رتبه دوم مقدماتی استان در رشته احکام پایه هشتم

عليرضا سروری :رتبه سوم مقدماتی استان در رشته انشای نماز پایه هشتم

عبدالحميد احمدی فرد :رتبه سوم مقدماتی استان در رشته صحيفه سجادیه
پایه هفتم

محمد امين حقدوست :رتبه دوم مقدماتی استان در رشته احکام پایه نهم
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اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

امام جمعه شیراز :مفاسد اقتصادي موجود ،ناشي از رانت خواري است

قاچاقچیان در تاراج جنگل کوهمره سرخی شیراز ناکام ماندند
محموله قاچاق چوب های جنگلی در منطقه
كوهمره سرخی شيراز توقيف شد و قاچاقچيان در
تاراج این منابع ملی ناكام ماندند.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره منابع
طبيعی و آبخيزداری شيراز 250 ،كيلوگرم زغال
قاچاق و دوتن چوب جنگلی از نوع بلوط مربوط به
منطقه كوهمره سرخی در این زمينه توقيف شد.
رئيس اداره منابع طبيعی شهرستان شيراز
گفت :ماموران یگان حفاظت منابع طبيعی این
شهرستان توانستند هفت دستگاه خودرو حامل
قاچاق چوب و زغال را كه در عقب این خودروها
جاسازی شده بود توقيف كنند.
محمود طهماسبی افزود :پس از دستگيری
متخلفان ،برای آنان پرونده تخلف تشكيل و برای
رسيدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبيعی شيراز نيز
با هشدار جدی به تخریب كنندگان اراضی ملی و

قاچاقچيان چوب های جنگلی گفت :با متخلفان
و متجاوزان به عرصه های منابع طبيعی و افرادی
كه به قصد سودجویی درختان كهنسال را قطع
می كنند برخورد قاطعانه می شود.
وی از مردم خواست مشاهده های خود مبنی بر
هر گونه تخلف در تصرف و تعرض در عرصه های
منابع طبيعی به ویژه قاچاق چوب و زغال را از
طریق تماس با كد امداد جنگل و مرتع به شماره
 1504گزارش دهند.

 659زنداني مهریه و نفقه هم اینک در زندان هاي فارس هستند
مدیرعامل ستاد مردمي دیه شعبه استان
فارس  659پرونده جرایم غيرعمد در این استان
را مربوط به مهریه و نفقه دانست و گفت :هم
اینك  449نفر به دليل پرداخت نكردن مهریه و
 210نفر به خاطر پرداخت نكردن نفقه در زندان
هاي فارس به سر مي برند .سيدرضا اسكندري در
گفت وگو با ایرنا افزود :جرایم غيرعمد عالوه بر
پرونده هاي مربوط به نپرداختن مهریه و نفقه،
مواردي همچون ناتواني از پرداخت دیه ناشي از
تصادف و جرایم مالي غيركالهبرداري و حوادث
كارگاهي را شامل مي شود.
وي اظهار كرد :هم اینك در مجموع  804نفر
زنداني جرایم غيرعمد در زندان هاي استان فارس
دوران حبس خود را مي گذرانند كه مجموع بدهي

آنها افزون بر یك هزار و  700ميليارد ریال است
كه براي آزادسازي آنها نيازمند مشاركت بيش از
پيش خيرین هستيم .مدیرعامل ستاد دیه استان
فارس گفت 615 :نفر از زندانيان جرایم غيرعمد
استان در سال  94با همت و مشاركت خيرین و
نيك اندیشان جامعه و تالش این ستاد مردمي
آزاد شدند و به آغوش خانواده خود بازگشتند.
اسكندري در ادامه با دعوت از خيرین براي
مشاركت در آزادسازي زندانيان جرایم غيرعمد
گفت :شماره حساب  11991199 /10بانك ملت
و شماره كارت بانكي 6104337770030961
آماده در یافت كمك هاي نقدي خيرین در امر
آزاد سازي در امر آزادسازي زندانيان جرایم غير
عمد استان فارس است.

نماینده ولي فقيه در فارس و امام جمعه شيراز
گفت :بسياري از مشكالتي كه امروز به عنوان
مفاسد اقتصادي در جامعه داریم ناشي از رانت
هایي است كه در برخي از مراكز دولتي ما وجود
دارد و با سوء استفاده عده اي ،زمينه ایجاد این
فسادها فراهم مي شود.
به گزارش ایرنا ،آیت اهلل ایماني ،در خطبه هاي
نماز جمعه شيراز ،با اشاره به حساسيت امام
علي (ع) بر روي عدالت اجتماعي ،رفع تبعيض
در جامعه ،مبارزه با ویژه خواري و رانت افزود:
اميرالمومنين (ع) در زمان خالفتشان كه چهار

سال و  9ماه بطول انجاميد با مفسدان برخورد
مي كرد ،اجازه ویژه خواري نمي داد و انسان هاي
بي تجربه را كه توانایي مدیریت نداشتند بر سركار
نمي گذاشت.
وي بيان كرد :اگر امروز هم در كارها برنامه
ریزي باشد و مكتب علي (ع) را دنبال كنيم و
راه علي (ع) را پيدا كنيم ،مي توانيم در زندگي
اقتصادي و معيشت مردم تحول ایجاد كنيم،
تحولي كه امام علي (ع) توانست در جامعه و
زندگي مردم ایجاد كند.

نویسنده  11ساله جهرمی  2کتاب قصه روانه بازار کرد
ریحانه نكویی نویسنده  11ساله جهرمی،
بتازگی دو كتاب قصه با عنوان ' مورچه خواب
آلود' و ' بال قرمزی' روانه بازار كتاب كرد.
این نویسنده خردسال كه بنا به گفته خودش
از  6سالگی داستان نویسی را آغاز كرده ،هم اینك
در كالس ششم ابتدایی مدرسه فرشتگان جهرم
مشغول تحصيل است.
نكویی ،درگفت وگو با ایرنا ،كتاب خواندن را
سرآغازی برای انگيزه نوشتن بيان كرد و گفت:
كتابخوانی را از سن پيش دبستان شروع كردم و
دراین سال ها مادرو پدرم برایم كتاب قصه می
خواندند و مشوق من برای مطالعه بودند و تقریبا
از كالس دوم خودم كتاب داستان میخواندم .
این دانش آموز نویسنده ،چگونگی گرایش خود
به نوشتن داستان را چنين توصيف كرد :از دوران
پيش دبستان داستان میگفتم و مادرم آنها را
مینوشت و من با تخيالت خودم برای آنها نقاشی
میكردم.
این نویسنده 11ساله گفت :از كالس دوم
ابتدایی به بعد ،خودم داستانها را مینوشتم و

نقاشی میكردم و آنها را به صورت كتابچه در
میآوردم و در این زمينه از راهنمایی های مادر
و خاله ام كه هر دو دبير ادبيات هستند استفاده
می كردم.
نكویی اظهار داشت :این دو كتاب را در 9
سالگی نوشتم و چند داستان دیگر هم دارم كه به
صورت دست نوشته است و هنوز به چاپ نرسيده
و دوست دارم در آینده آنها نيز به چاپ برسد و
وارد بازار كتاب شود.
این نویسنده خرد سال بيان كرد :این دو كتاب
كه ویژه گروه سنی الف و ب و قيمت هر یك از
آنها  20هزار ریال است ،انتشارات شهيد عبدالرضا
مصلی نژاد چاپ و به بازار كتاب عرضه كرده است.
نكویی ادامه داد :موضوع این كتابها از تخيالتم
سرچشمه گرفته است و در كتاب 'بال قرمزی'
هدفم این بوده كه به كودكان بگویم باید قدر
آنچه را كه داریم بدانيم و كتاب ' مورچه خواب
آلود' نيز به این موضوع اشاره دارد كه برای
موفقيت باید تنبلی و كسالت را كنار بگذاریم.

کلینیک ساختمانی پــایـدار
-1کناف

طراح و مجری

 Mdf-2شامل کابینت ،کمد دیواری و ...

-3انواع دیوار پوش های مدرن()pvc
-4دیوار کوب MDF

-5پارکت ،کفپوش

-6فضای سبز خانگی
-7نمای ساختمان

-8اطاق والدین و کودک

-9مرمت و بازسازی خانه های قدیمی
-10تایل های گچی()60*60
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فروش محصوالت:
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حی

-1المپ های s.m.d

-2نور مخفی های متنوع
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و قا
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ط

نشانی :فیروزآباد -خیابان نظامی -روبروی هایپر استار

-3اسپیلت های گازی

-4پکیج های دیواری و زمینی

 -5دیوار پوش PVC
 -6لوستر

-7آیفن های تصویری

 -8دوربین های مدار بسته

 -9تایل های گچی

تلفن 09178130449-07138732082:زارعی *****  09177388835محمد نژاد
کلیه فضا ها با نرم افزار  3Dطراحی شده و مورد تایید کارفرما قرار خواهد گرفت
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ویژه نامه
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همه شهروندان مي توانند کتاب مورد نظر خود را معرفي کنند

بره زکاتی

گوسفند یک ساله ای را از گله جدا کرده بودند.
قرار بود او را در عوض زکات پنج شتر به مرد
مستحق و گرد آلودی که با گردن باریک در
گوشه ای ایستاده بود بدهند.
چند شتر با قيافه های احمقانه و هيکل کج و
معوج به بره پشم آلود که در فاصله کمی از آن ها
ایستاده بود نگاه می کردند.
یکی از شتران که دو کوهانه بود با افتخار
گفت :امروز معلوم شد که ارزش ما چقدر از نژاد
گوسفندها بيشتر است!.
بقيه شترها با غرور سرتکان داده و حرف او را
تصدیق کردند شتر دوکوهانه ادامه داد :ما خيلی
خوشبختيم ،دليلش هم این است که به خاطر
بقای وجود ما صاحبمان حاضر شده گوسفندی
را زکات بدهد .شتر ها باز گفته او را که انگار
ریيس آن ها بود تایيد کردند .شتر دیگری گفت:
گوسفندها خيلی مسخره و خنده دارند ،ميش
ها با دنبه هایشان ،قوچ ها هم با آن شاخ های
شکسته اشان حالم را به هم می زنند .همه شترها
با صدای بلند خندیدند!
شتر دوکوهانه نگاه دقيقی به بره انداخت و با
مسخرگی گفت :بچه ها اگر گفتيد روی پيشانی
این کاوه دوازده ماهه ی منحوس چه نوشته؟
یکی از شتران که از بقيه کودن تر بود با شگفتی
پرسيد :نه ،تو بگو چه نوشته؟
شتر جواب داد :نوشته تا یکی دو ساعت دیگر
گوشت این شيشکی بدترکيب روی آتش کباب
می شود!
شتر دیگری گفت :شاید هم نوشته گوشت این
آقا بره توی چند قابلمه روی اجاق قل می خورد.
همه اشتران هرهر کنان خندیدند و دهنشان را
برای بره کج کردند.
بره زکاتی طاقت نياورد ،روبه روی اشتران
ایستاد ،سرش را باال گرفت و گفت :زیاد به روزگار
خودتان مغرور نشوید ،دنيا بازی های عجيب و
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غریب زیاد دارد .شتر کودن تعجب کرد و پرسيد
مثال چه بازی هایی؟ بره جواب داد :یک وقت
دیدید ورق برگشت من وقتی بچه بودم مادرم
زمان شير دادن برای مان قصه می گفت ،او
توی یکی از قصه هایش گفت :گرگی آمده بود
بزغاله ای را شکار کند ،بزغاله بی خبر از همه
جا داشت...
ناگهان از سوی دشت گرد و خاکی به هوا بلند
شد و صدای سم اسبان چند سواری که نزدیک
می شدند شنيده شد آن ها ماموران خان بودند
که به آن طرف می آمدند .همين که سواران
رسيدند سر کرده آن ها رو به صاحب شتران کرد
و با لحن آمرانه ای گفت :امروز برای خان بيست
سی تا مهمان رسيده تو هم ماليات خودت را
نداده ای ،خوب معلوم است شکم مهمان های
خان را تو باید سير کنی! مامور خان بی اعتنا به
صاحب اشتران که رنگ رویش پریده بود و نمی
توانست حرف بزند به سراغ شترها رفت لحظاتی
با نگاه های خریدارانه آنها را ورانداز کرد سپس
دست پيش برد و افسار شتر دو کوهانه را گرفت
و به دنبال خود کشيد .لحظاتی بعد همانطور که
شتر دو کوهانه در ميان سواران بود تاخته و از
آنجا دور شدند.
حاال نوبت صاحب شتران بود که با عصبانيت
دستهایش را در هوا تکان بدهد و خان و آدم
هایش را نفرین کند او سپس به سوی بره رفت
آن را از زمين بلند کرد و به مرد مستحق تشر زد:
شتر های من دیگر در حد زکات نيست زود از
اینجا برو و خود شتابان به راه افتاد تا بره را به گله
که از آنجا دور شده بود برساند .این اتفاق چنان
به سرعت رخ داد که بره نه فرصت کرد حکایت
خودش را تمام کند و نه توانست قيافه های اخم
آلود و متعجب شتران را ببيند.
محمدکاظم نيکویی

با پرداخت ماهیانه  3500تومان صاحب خط دائمی شوید.
دفتر پیشخوان دولت کد 72-25-1416

سه راه بروجردی دفتر پيشخوان کشکولی

با اقساط  36ماهه تخفیف هزینه مکالمه

جناب آقای مهندس زیاد امیری
انتصاب شایسته و به حق جنابعالی را به سمت ریاست اداره امور عشایر شهرستان
فيروزآباد تبریک گفته و توفيق روزافزون شما را از خداوند منان خواهانيم.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج عشایری امام سجاد(ع)

تعمیر کیلومتر تکنیک
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تعمیر کیلومتر انواع خودروهای ایرانی و خارجیتغییر نور صحفه آمپر(اسپورت کردن)تنظیم شدت نور صفحه ی آمپر با دستگاهنشانی :حدفاصل بیمارستان قائم(عج) و میدان پیامبر اعظم
تنظیم موتوری تکنیک تلفن09309473300:

)GP

مدیر کل کتابخانه هاي عمومي استان فارس
گفت :نشست کتابخوانان مجازي فرصتي مغتنم
براي همه شهروندان استان فارس است تا کتاب
مورد نظر خود را به دیگران معرفي کنند.
سعيده ابراهيمي در گفت و گو با ایرنا بيان کرد:
برگزاري نشست کتابخوانان مجازي یکي از برنامه
هاي اصلي امسال این اداره کل در استان فارس
است که انتظار داریم همه شهروندان استان در
این برنامه مشارکت مناسب داشته باشند.
وي افزود :در نشست هاي کتابخوانان مجازي
همه شهروندان مي توانند کتاب مورد نظر خود
را در یک فيلم دو تا هفت دقيقه اي معرفي و
فيلم را براي اداره کل نهادکتابخانه هاي عمومي
استان ارسال کنند تا آن کتاب در فضاي مجازي
معرفي شود.
ابراهيمي اظهارداشت :براي اطالع بيشتر
عالقه مندان ،فراخوان و نحوه ارسال فيلم توسط
شهروندان براي شرکت در این نشست ،در سایت
اداره کل کتابخانه هاي عمومي استان فارس قرار
داده شده است.
وي اضافه کرد :ترویج کتابخواني یکي از اهداف
بلند نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور است که
به دليل اهميت این موضوع و تأکيد بر تحقق
آن ،امسال را دبير کل نهاد ،سال «خواندن» نام
نهاده است.
او ادامه داد :نهاد کتابخانه هاي عمومي وظيفه
خود مي داند عالوه بر ارائه خدمات مطلوب به
اعضاي کتابخانه ها ،زمينه هاي الزم را براي
ترویج فرهنگ کتابخواني فراهم کند.
مدیر کل کتابخانه هاي عمومي استان فارس

عنوان داشت :در سال جاري تمام ظرفيت
کتابخانه هاي عمومي و کتابداران استان فارس
بر تحقق این شعار متمرکز خواهد شد.
ابراهيمي افزود :فعاليت هاي اداره کل کتابخانه
هاي عمومي استان در دو بخش سخت افزاري و
نرم افزاري تقسيم بندي شده است که در بخش
نرم افزاري کارهاي مناسب فرهنگي با هدف
ترویج مردم به خواندن و در بخش سخت افزاري
اتمام پروژه هاي نيمه تمام و تجهيز بهسازي
کتابخانه ها را در دستور کار داریم.
وي گفت :بر این اساس در بخش نرم افزار عالوه
بر برنامه هاي تدوین شده در استان ،چهار نشست
ویژه کتابخوان را در ادامه و مکمل نشست هاي
کتابخوان در سال گذشته ،در استان اجرا مي
کنيم.
وي اضافه کرد :طرح «کتابخوان ماه» یکي از
ایده هاي جدید نهاد براي تحقق کتابخواني در
کشور است که در این طرح هر ماه بر اساس
فضا و موقعيت زماني ،چهار کتاب در موضوع
هاي عمومي که از سوي نهاد ارائه ،به روش
هاي مختلف در تمام کتابخانه هاي استان فارس
معرفي مي شود .ابراهيمي ادامه داد :با توجه به
وجود  29شهرستان در استان فارس و ارائه چهار
کتاب در هر ماه ،پيش بيني مي شود تا پایان سال
بيش از  400جلسه نقد کتاب بر اساس این طرح
در استان اجرا شود.
او عنوان داشت :همچنين این اداره کل عاله بر
برگزاري این برنامه ها در سالجاري ،از برگزاري
نشست هاي کتابخوان در شهرستان ها بر اساس
مطالبه آنها حمایت مي کند.

 با شرایط پرداخت قسطی (  6ماهه ) با پیش پرداخت  60هزار تومان
 انتخاب شماره به دلخواه خودتان با پیش شماره 0902

سیمکارت دائمی ایرانسل
 ارزانترین نرخ مکالمه با تمام خطوط کشور
 دقیقه ای فقط  49تومان

برای شما که می خواهید منحصر به فرد باشید !
میدان امام -مجتمع ایران زمین ،مرکز فروش و خدمات شرکت
ایرانسل (شعبه فيروزآباد)

مدیریت :طالع

38726628-09369452060

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال  1394قطعه یک بخش هشت فارس شهرستان فیروزآباد
برابر مقررات ماده  12قانون ثبت و ماده  59آیين نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک واقع
در بخش هشت فارس از اول دیماه لغایت آخر اسفندماه  1394درخواست ثبت نموده اند به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهی
می گردد:
-1پالک شماره  913/3خسرو رحمانی به شناسنامه شماره  75صادره از فيروزآباد فرزند محمدکریم ششدانگ یک باب خانه
به مساحت  112/99مترمربع واقع در قطعه یک بخش هشت فارس شهرستان فيروزآباد
-2پالک شماره 945یحيی جالليان فرزند عليرضا به شناسنامه  3566صادره از فيروزآباد ده سهم مشاع از دویست سهم
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  314/06مترمربع از پالک مزبور واقع در قطعه یک بخش هشت فارس شهرستان فيروزآباد که
در اجرای قانون تعيين تکليف امالک فاقد سند تقاضای صدور سند مالکيت قسمتی از پالک  945را نموده و منجر به رای شماره
 139460311009007489مورخ  94/10/17هيات قانون مذکور گردیده است.
-3پالک شماره  1064/47نوروزعلی محمدی فرزند قربان حسين به شناسنامه  514صادره از فيروزآباد نيم دانگ مشاع از
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  231/25مترمربع از پالک مزبور واقع در قطعه یک بخش هشت فارس شهرستان فيروزآباد که
در اجرای قانون تعيين تکليف امالک فاقد سند تقاضای صدور سند مالکيت قسمتی از پالک  1064/47را نموده و منجر به رای
شماره  139460311009009216مورخ  1394/11/15هيات قانون مذکور گردیده است.
-4پالک  1097اصلی موقوفه سيدمحمدعلی ایرانی فيروزآبادی ولد مرحوم حاج سيد اسحق به شماره شناسنامه  81صادره از
فيروزآباد به توليت اداره اوقاف و امور خيریه فيروزآباد دو دانگ مشاع از ششدانگ قریه کلسيان واقع در بلوک فيروزآباد به انضمام
قدرالحصه از جميع متعلقات و منضمات آن و شرب تابع بر آن از جدول بناب متخذه از برم پر و مورستان بقدرالحصه واقع در
قطعه دو بخش هشت فارس شهرستان فيروزآباد
-4پالک شماره  1430فرنگيس خورشيدی مال احمدی به شناسنامه شماره  8573صادره از فيروزآباد فرزند محمود ششدانگ
یک قطعه زمين از کوچه متروکه شهرداری به مساحت 4/46مترمربع واقع در قطعه یک بخش هشت فارس شهرستان فيروزآباد
-5پالک شماره  1431اعظم بيضائی به شناسنامه شماره 8578صادره از فيروزآباد فرزند بهرام ششدانگ یک قطعه زمين از
جدول متروکه شهرداری به مساحت  28/03مترمربع واقع در قطعه یک بخش هشت فارس شهرستان فيروزآباد
-6پالک شماره  1432فضل اله بهادنی به شناسنامه شماره  531صادره از فيروزآباد فرزند فرج اله ششدانگ یک قطعه زمين از
راه متروکه شهرداری به مساحت  30/67مترمربع واقع در قطعه یک بخش هشت فارس شهرستان فيروزآباد
برابر مواد  16و  17قانون ثبت هرکس نسبت به رقبات باال واخواهی دارد یا قبل از انتشار آگهی اقامه دعوا نموده و در دادگاه
مطرح است می تواند ظرف مدت 90روز از انتشار اولين آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک فيروزآباد مراجعه و اعتراض خود را
کتبا تسليم و رسيد دریافت دارد معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک دادخواست
به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید و اال پس از گذشت موعد مقرر و نرسيدن واخواهی حق او ساقط مالک یا نماینده قانونی
او می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم نماید .در غير این
صورت اداره ثبت اسناد و امالک بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را ادامه خواهد داد .واخواهی نسبت به حقوق ارتفاقی برابر
ماده  20قانون ثبت پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو نوبت به فاصله زمانی  30روز منتشر خواهد شد.
 /49م الف
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/01 :تاریخ انتشار نوبت دوم1395/03/01:
فتحعلی اسکندری رییس اداره ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
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 5اردیبهشت  1395سال یازدهم  شماره 440
میگویند آدمها بعد از  100سالگی دندان
درمیآورند و عمر دومشان شروع میشود .اما کی
تا به حال دیده؟
اغلب مردم انتظار دارند که نسلی از  100سالهها
بيشتر در ژاپن زندگی کنند؛ جایی که دولت حتی
برای کهنساالن هم اشتغالزایی میکند .اگر در
این کشور به  100سالگی برسيد ،یک گلدان نقره
و گواهی از طرف نخستوزیر دریافت میکنيد.
در انگلستان ،جشن تولد  100سالگی با نامهای
از طرف ملکه همراه است و از  105سالگی به بعد
ملکه همه تولدها را تبریک میگوید.
ایتالياییها جشن تولد یک قرن زندگی را با نامه
رئيسجمهور جشن میگيرند.
در ایرلند اگر  100ساله شوید  2540یورو
جایزه  100سالگی میبرید.
 100سالههای سوئدی تلگراف تبریکی از
پادشاه و ملکه کشور دریافت میکنند.
در آمریکا ،رئيسجمهور با نامه به شهروندی که
 100سالگی را جشن میگيرد ،تبریک میگوید.
طبق آمار سال  ،2010آمریکا بيشترین
جمعيت باالی  100سال دنيا را دارد .بيش از
 53هزار نفر در این کشور طوالنیتر از یک قرن
زندگی کردهاند ،یعنی تقریبا از هر  100هزار نفر،
 17نفر! و تازه  82درصد این پيرترینها هم از
ميان زنان بودهاند.
ژاپن رتبه دوم را در جمعيت باالی  100سال
دارد .بررسیهای آماری سازمان ملل در 1998
پيشبينی کرده بود که ژاپن تا 272 ،2050
هزار نفر باالی  100سال داشته باشد ،هر چند
دیگرانی هم بودند که پيشبينی کردهاند این
جمعيت میتواند در  2050به یک ميليون نفر
برسد.
با اینکه تمام کشورهای دنيا از نظر آماری و
ثبت اطالعات مردم یکسان عمل نمیکنند،
نمیشود دقيقا گفت که چند نفر باالی  100سال
در جهان زندگی میکنند اما تخمينهای سازمان
ملل را داریم که میگوید در  1950حدود 23

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

در جستوجوی  100سالههای ایران
هزار نفر از مردم دنيا بيش از  100سال عمر
داشتهاند؛ در آغاز هزاره دوم 209 ،هزار نفر و
در  ،2005جمعيتی حدود  324هزار نفر .اما
بررسیهای سال  2012سازمان ملل نشان داد
که با وجود پيشبينی اینکه حدود  445هزار نفر
باالی  100سال زنده در جهان باشند ،تعداد این
افراد تنها  316هزار نفر است.
سالمندی در ایران
در ایران به طور کلی وضعيت سالمندان در حال
تحول است .در حال حاضر ایران مرحله انتقال
ساختار سنی جمعيت از جوانی به سالخوردگی
را تجربه میکند و با اینکه فعال جمعيت سالمند
سهم کمی از جمعيت کشور را به خود اختصاص
داده است اما فزونی سرعت رشد جمعيت سالمند
در مقایسه با رشد جمعيت کل کشور و پيشبينی
افزایش تعداد و سهم سالخوردگان در سالهای
آتی لزوم برنامهریزی آیندهنگر برای کنترل
مسائل مربوط به این گروه از جمعيت را مورد
تاکيد قرار میدهد.
طبق آخرین سرشماری انجامشده در ایران
( )1390ترکيب جمعيتی کشور در حال حاضر
اینگونه است :کودکان و نوجوانان (زیر  15سال)
 23.4درصد معادل  17.5ميليون نفر ،جوانان
( 15تا  29ساله)  31.5درصد معادل 23.7
ميليون نفر ،ميانساالن ( 30تا  64ساله) 39.3
درصد معادل  29.5ميليون نفر ،سالمندان (65
ساله و بيشتر)  5.7درصد معادل  4.2ميليون نفر،
البته جمعيت سالمندان مطابق تعریف وزارت
بهداشت ( 60ساله و بيشتر)  8.2درصد معادل
 6.2ميليون نفر است.
حال با فرض خوشبينانه ثبات روند کنونی زاد
و ولد و بعد خانوار (یعنی در صورت عدم کاهش
بيشتر در نرخ باروری و بُعد خانوار در کشور)
جمعيت در سال  1420حداکثر به حدود 88
تا  90ميليون نفر خواهد رسيد و سپس روند

كشف  300میلیارد ریال اشیاي عتیقه در مشهد
فرمانده انتظامي خراسان رضوي از انهدام باند
قاچاق عتيقه و کشف  300ميليارد ریال اشياي
عتيقه و سنگ هاي قيمتي در مشهد خبر داد.
به گزارش پایگاه خبري پليس ،سردار بهمن
اميري مقدم افزود :تحقيقات پليس پس از کسب
اطالعاتي مبني بر قاچاق اشياي عتيقه توسط
تعدادي افراد سودجو به کشورهاي خليج فارس
آغاز شد.
وي تصریح کرد :تيم رسيدگي کننده به پرونده
با شناسایي اعضاي این گروه ،آنها را در مشهد به
طور نامحسوس تحت نظر قرار داد و سرانجام در
اقدامي غافلگيرانه اعضاي آنان را دستگير کرد.
اميري مقدم ادامه داد :در بازرسي از مخفيگاه
این گروه یک قطعه سنگ زمرد ،دو عدد گردنبند
الماس ،یک عدد گردنبند کهربا ،یک حلقه انگشتر
با نگين ،هشت عدد نگين سبز رنگ 12 ،عدد
نگين آبي رنگ کوچک و یک عدد نگين یاقوت
کشف شد.

وي گفت :دو عدد نگين سفيدرنگ ،دو حلقه
انگشتر بدون نگين ،سه عدد شناسنامه صادره
براي گردنبندها و سنگ زمرد ،چهار جلد کتاب
قدیمي ،یک جلد قرآن قدیمي کوچک و یک
قبضه کلت ساچمه اي از دیگر کشفيات از این
گروه است.
اميري مقدم ارزش ریالي این اجناس را 300
ميليارد ریال برآورد و اعالم کرد :در این پرونده
هشت نفر دستگير و روانه دادسرا شدند.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  1394/11/07-139460311009008737هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض آقای ابوالحسن کرمی
کشکولی فرزند سوسن بشماره شناسنامه  124صادره از کازرون در یک باب خانه به مساحت  286/22مترمربع پالک فرعی
 11865از  999اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  4407فرعی از  999اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد خریداری از مالک رسمی موسسه اقتصادی سازمان تبليغات اسالمی شيراز (موسسه احسان) محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از
اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/01/21 :تاریخ انتشار نوبت دوم/888 1395/02/05 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

آدرس الکترونیکی هفته نامه صدای شرق sedayeshargh@gmail.com
آدرس پایگاه الکترونیکی هفته نامهwww. sedayeshargh.com :
www. sedayeshargh.ir

تولد صد سالگی کبری سعادت

رشد آن معکوس خواهد شد و سهم سالمندان
باالی  65سال در جمعيت کشور به حدود 18
الی  20درصد خواهد رسيد (یعنی تقریبا از هر
پنج نفر ،یک نفر سالمند خواهد بود) .به ازای
هر  10خانوار با فرض عدم افزایش الگوی سنی
ازدواج ،هفت جوان در معرض سن ازدواج و هفت
نفر سالمند خواهيم داشت.
 100سالههای ایرانی
در ایران فهرست کوتاهی از مشاهيری که
احتمال میرود بيش از  100سال عمر کرده
باشند ،وجود دارد اما از آنجا که عمر ثبت احوال
اجباری هنوز به  100سال نرسيده ،آمارها در این
مورد دقيق نيست .ثبت احوال در ایران سال آینده
 100ساله میشود ،پس حتما شناسنامههایی
هست که  100سال از تاریخ صدورشان گذشته
باشد و جایی در گنجهای از یادها رفته باشند،
همين طور آدمهایی که حاال البد بچههایشان
همه در پيری هستند و نوههایشان را هم دیدهاند
اما نتيجهها شاید بودنشان را از یاد برده باشند.
***
صد ساله ها اغلب سوژه خبر هستند ،هر چند
وقت یک بار وقتی روزنامه نگاری اسم و رسمی از
یکی از آن ها پيدا می کند ،سراغشان می رود تا
شگفتی یک قرن زندگی را به دیگران نشان بدهد،
در زمان انتخابات این آدم ها را راحت تر می شود

پيدا کرد« ،یوسف هدایت» پيرمرد نهاوندی که
در انتخابات سال گذشته برای رای دادن به یکی
از مسجد های شهر رفته بود ،یکی از  100ساله
هایی است که می شناسيم.
«غالمعباس خادميان» ،اهل ارسنجان ،که در
 1392جشن تولد  100سالگی را جشن گرفته،
را نوه هایش به رسانه ها معرفی کردند ،یک
رسانه محلی هم اخيرا ادعا کرده است که «حاج
علی موسی قلیلو» مرد  110ساله ای است که
در خوی زندگی می کند و اخيرا بعد از سال ها
توانسته است خانواده اش را که در ترکيه زندگی
می کنند ،پيدا کند.
خبرگزاریها همچنين حدود دو سال پيش در
گزارشی از زندگی مردمی با عمر بيش از 120
سال در کالردشت مازندران خبر داده و در این
مورد نوشت اند«:کالردشت تا دهه  80بيشترین
مردان و زنان باالی  100سال را داشت .خانم
بزرگ با  135سال ،مميدی با طول عمر 130
سال و زندگی شيرین صد ساله او با همسرش
«گل گيس» زبان زد خاص و عام بود».
رسم جشن تولد گرفتن که خيلی ها فکر می
کنند در سنت ما جایی نداشته و وارداتی است،
حاال چند وقتی است که سن و سال کهنساالن
خانواده ها را مهم کرده است « ،کبری سعادت»
یکی از آن مادربزرگ هایی است که جشن
تولدش سن واقعی اش را لو داده است ،او که
در خور و بيابانک استان اصفهان زندگی می کند
همين فروردین امسال پا به  100سالگی گذاشته
است و هشت فرزند دارد که بزرگ ترین شان 76
ساله است.
«حميده اميد پناه دهگالنی» که در یکی از
روستاهای کردستان زندگی می کند هم اواخر
سال گذشته به باشگاه  100ساله های ایرانی وارد
شده است ،رسانه های محلی در مورد او نوشته
اند که می گوید راز عمر طوالنی دور بودن از شهر
و ماندن در روستاست.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  139460311030000632مورخ  94/12/05هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قيروکارزین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
نصراله روستا سکه روانی فرزند قلی بشماره شناسنامه  7صادره از فيروزآباد به شماره ملی 2451715022در ششدانگ یک قطعه
باغ به مساحت  86058/26مترمربع تحت پالک  6935فرعی از  1اصلی واقع در بخش  17فارس قيروکارزین محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم
و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
 /7م الف
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/05 :تاریخ انتشار نوبت دوم1395/02/21 :
قنبر محمدی رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان قیر و کارزین
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139360311030000646مورخ  93/12/07هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قيروکارزین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
بهرام ابراهيمی فرزند رمضان بشماره شناسنامه  2صادره از خنج و به شماره ملی  2511628058در ششدانگ یک باب مغازه و
زمين تجاری به مساحت  475/63مترمربع پالک  6934فرعی از  1اصلی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
 /5م الف
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/05 :تاریخ انتشار نوبت دوم1395/02/21 :
قنبر محمدی رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان قیر و کارزین
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره  139460311030000584و  139460311030000587و 139460311030000581مورخ 94/11/14
هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک قيروکارزین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقایان عباس رضایی فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه  4856صادره از
فيروزآباد و شماره ملی و مجيد جوکار نجف آبادی فرزند خيراله بشماره شناسنامه  200صادره از فيروزآباد و به شماره ملی
 2450655263و اکبر جعفری فرزند فرج به شماره شناسنامه  57صادره از فيروزآباد و شماره ملی  2451767235و ميزان
مالکيت آقایان عباس رضایی و اکبر جعفری در دونيم دانگ و آقای مجيد جوکار در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ
به مساحت  85564/25مترمربع تحت پالک  23فرعی از  85اصلی واقع در بخش  17فارس قيروکارزین مشهور به شاه مومن
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
 /8م الف
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/05 :تاریخ انتشار نوبت دوم1395/02/21 :
قنبر محمدی رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان قیر و کارزین

 4اردیبهشت  1395سال یازدهم  شماره 440

چاپ فوری بنــر
مسئول :ترنجی

تابلو ساز

محـــسن

مجهز به پیشرفته ترین دستگاه چاپ بنر

فیروزآباد بین سه راه بروجردی و چهار راه نظامی -روبروی آژانس سعدی

باالترین کیفیت  ------ارزانترین قیمت *** 09177378509
38735171-071
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1394/12/27-139460311009010992هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
رحيم شریفی ميگلی فرزند محمد بشماره شناسنامه  851صادره از فيروزآباد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به
مساحت 209/5مترمربع پالک فرعی  827از  867اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  867اصلی قطعه یک واقع در بخش 8
فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای عباس و ایاز محمدی و علی مراد بهروزی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از
اخذ رسيد ،ظرف مدت دو ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم/28 1395/02/19 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1394/12/22-139460311009010723هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کامبيز
رزمی فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه  342صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 267/04مترمربع پالک فرعی  164از
 1011اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1011اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک
رسمی آقای نصراله رزمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت دو ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد
شد .حقوق ارتفاقی ندارد .تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم/27 1395/02/19 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1394/12/15-139460311009010501هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای ایرج حق شناس سرميدانی فرزند فرج اله بشماره شناسنامه  2440003557صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به
مساحت182/47مترمربع پالک فرعی  6از  1003اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1003اصلی قطعه یک واقع در بخش 8
فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای حاج علی مومن زاده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
دو ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم/26 1395/02/19 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1394/12/24-139460311009010824هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
محمدصادق زندی فرزند فضل اله بشماره شناسنامه  5917صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 214/46مترمربع پالک
 26فرعی از  876اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  876اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری
از مالک رسمی آقای مسيح هوشيار محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت دو ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت
صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم/25 1395/02/19 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1394/12/22-139460311009010759هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گل
افشان ظاهری فرزند عبدالرحمن بشماره شناسنامه  10صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 341/16مترمربع پالک
فرعی  11925از  999اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  5فرعی از  999اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس خریداری از
مالک رسمی آقای سيدعنایت اله و سيدحبيب اله فيروزآبادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت دو ماه از تاریخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم/31 1395/02/19 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1394/12/18-139460311009010639هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی
کرمی فرزند نورعلی بشماره شناسنامه  594صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 241/32مترمربع پالک فرعی  76از
 1012اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1012اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک
رسمی آقای سعدی کمالی احدی از ورثه غالمحسن کمالی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت دو ماه از تاریخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم/32 1395/02/19 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
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هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید
که همیشه وقت کم و کوتاه است
***
وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی
حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1395/01/17-139560311009000172هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
محمدعلی احمدی فرزند محمدجعفر بشماره شناسنامه  9959صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت219/40مترمربع
پالک فرعی  51از  954اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1فرعی از  954اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای ورثه محمدتقی سعيدی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت دو ماه از تاریخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم/43 1395/02/19 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1394/11/29-139460311009009892هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اميد
شهبازی فرزند ایرج بشماره شناسنامه  5صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 202/87مترمربع پالک فرعی  123از
 1064اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  47فرعی از  1064اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
خریداری از مالک رسمی آقای سيدعباس حسينی و عزیز دهقان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت دو ماه از تاریخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم/42 1395/02/19 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1394/12/26-139460311009010955هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهبود
گودرزی صحراسفيدی فرزند رحيم بشماره شناسنامه  3صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 521/01مترمربع پالک
 477فرعی از  1161اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  78فرعی از  1161اصلی قطعه چهار واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای علی ناصری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت دو ماه از تاریخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم/44 1395/02/19 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1394/12/27-139460311009010973هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا
هرمزی فرزند مختار بشماره شناسنامه  293صادره از شيراز در یکباب خانه به مساحت 276/40مترمربع پالک  666فرعی از
1160اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  244فرعی از  1160اصلی قطعه چهار واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
خریداری از مالک رسمی آقای صفر امانی و فریدون امانی ميمندی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت دو ماه از
تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم/45 1395/02/19 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1394/12/10-139460311009010311هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
عبداالحد استوار ميمندی فرزند غالمحسين بشماره شناسنامه  3825صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت349/55
مترمربع پالک  476فرعی از  1161اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  176فرعی از  1161اصلی قطعه چهار واقع در بخش 8
فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای حاج علی اکبر حقيقت محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
دو ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم/24 1395/02/19 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1394/12/27-139460311009010994هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم
وزیری فرزند سهراب بشماره شناسنامه  2صادره از فراشبند درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209/5مترمربع
پالک فرعی  827از  867اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 867اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
خریداری از مالک رسمی آقای عباس و ایاز محمدی و علی مراد بهروزی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت دو ماه
از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم/29 1395/02/19 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی
آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به این که تحدید حدود پالک 1160/459واقع در قطعه چهار بخش هشت فارس شهرستان فيروزآباد بخش ميمند در
مالکيت محمدندیمی ميمندی فرزند محمد عباس به عمل نيامده لذا وقت تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک باب خانه
به مساحت  310/62مترمربع به شماره فرعی  654متخذه از پالک فوق الذکر روز دو شنبه مورخ  95/02/27تعيين و عمليات
تحدید از ساعت  8صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد .لذا از متقاضی و کليه مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی
باستناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورتمجلس تحدید به مدت  30روز پذیرفته خواهد شد که بایستی کتبا به اداره ثبت
محل تسليم و رسيد عرضحال دریافت نماید .ضمنا معترض از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت
که دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید در غير اینصورت سند
مالکيت برابر مقررات صادر خواهد شد .تاریخ انتشار/23 1395/02/04 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس اداره ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

برابر رای شماره1394/12/25-139460311009010900هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
محمدمهدی صادقی فرزند محمدصادق بشماره شناسنامه  763صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 188/12مترمربع
پالک فرعی  82از  947اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  947اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
خریداری از مالک رسمی آقای محمدنبی اکبری 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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت دو ماه از تاریخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم/33 1395/02/19 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1394/12/22-139460311009010750هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عليرضا
پورزمان فرزند شهيدقلی بشماره شناسنامه  379صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 200/37مترمربع پالک فرعی
 397از  995اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  995اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از
مالک رسمی آقای حاج غالمحسين و حاج ابراهيم اسماعيل زاده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت دو ماه از تاریخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم/38 1395/02/19 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1394/12/16-139460311009010534هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جهانشا
پورزمان فرزند شهيدقلی بشماره شناسنامه  292صادره از شيراز در یکباب خانه به مساحت 333/55مترمربع پالک فرعی 351
از  994اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  994باقيمانده قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از
مالک رسمی آقای سيدعنایت اله فيروزآبادی بوکالت از فرزندش عباس فيروزآبادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
دو ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم/37 1395/02/19 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1394/12/01-139460311009009918هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سهراب
عابدزاده فرزند صفدر بشماره شناسنامه  97صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 286/91مترمربع پالک فرعی 11926
از  999اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  4407فرعی از  999اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
خریداری از مالک رسمی موسسه اقتصادی سازمان تبليغات اسالمی شيراز(موسسه احسان) محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،
ظرف مدت دو ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم/39 1395/02/19 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ایاز نيسانی با تسليم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی  22فيروزآباد تنظيم شده مدعی است که تعداد یک
جلد سند مالکيت مربوط به پالک  959/650به شماره سریال سند  /303157ب واقع در بخش هشت فارس شهرستان فيروزآباد
که ذیل ثبت  3774صفحه  464دفتر  38امالک بنام ایاز نيسانی فرزند عباس ثبت و سند مالکيت صادر و تسليم گردیده به علت
اسباب کشی و جا به جایی مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور سند مالکيت المثنی را نموده ،مراتب طبق اصالحيه تبصره
یک ماده  120قانون ثبت آگهی می شود که هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای نموده یا مدعی وجود سند مالکيت
نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکيت یا خالصه معامله
تسليم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض سند ارائه نشود اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
فيروزآباد سند مالکيت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسليم خواهد نمود.
تاریخ انتشار آگهی /34 1395/02/04 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس اداره ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

برابر رای شماره1394/12/04-139460311009010038هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حجت
کهنسال فرزند قلی بشماره شناسنامه  1101صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت298/61مترمربع پالک فرعی  592از
 959اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  4فرعی از  959اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری
از مالک رسمی آقای حاج محمد یگانه بوکالت از مالکين حاج افراسياب و حاج رضا رهبری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف
مدت دو ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم/36 1395/02/19 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
برابر رای شماره1395/01/15-139560311009000080هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
سيدعلی اکبر سيادتی فرزند شاه محمد بشماره شناسنامه  5404صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت460/85مترمربع
پالک فرعی  829از  867اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  867اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
خریداری از مالک رسمی آقای خليل رنجکش فرزند محمد محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت دو ماه از تاریخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم/41 1395/02/19 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1394/12/15-139460311009010506هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
خدارحم چراغی فرزند راه خدا بشماره شناسنامه  15صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 300مترمربع پالک 991
فرعی از  995اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  752فرعی از  995اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
خریداری از مالک رسمی آقای حاج غالمحسين و حاج ابراهيم اسماعيل زاده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت دو ماه
از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم/35 1395/02/19 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1394/12/22-139460311009010760هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فيروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسمعيل
الهياری فرزند علی مراد بشماره شناسنامه  14صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 362/08مترمربع پالک فرعی  67از
 996اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک رسمی
آقای حاج غالمحسين و حاج ابراهيم اسماعيل زاده و ميرزاآقا بصيری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت دو ماه
از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .حقوق ارتفاقی ندارد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم/40 1395/02/19 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش

ایران خودرو رجبی

فیروزآباد کد 2288

انجام خدمات تعمیرگاهی شامل:

مکانیکی ،جلوبندی ،صافکاری ،نقاشی ،برقکاریبا اجرت های مصوب از طرف کارخانه با پایین ترین اجرت و تعویض قطعات اصلی با قیمت کارخانهخدمات آزاد شامل کلیه خودرو از مدل  1382الی  1395می باشد.خدمات حمل خودرو با ایسوزو خودرو بر به شماره تماس  09178126081با کمترین قیمتبکارگیری استادکاران باتجربه و با مهارت فنیانجام خدمات خودرویی با دستگاه های پیشرفته و مدرن-فروش خودرو به صورت نقد و اقساط

تلفن های تماس:
پذیرش خدمات 38732492 :
فروش خودرو38735353 :
امداد خودرو 09178126081 :
فکس نمایندگی38732490 :
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حرف های همسایه

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی



آگاهی از قوانین و تاثیر آن در بروز مفاسد اقتصادی

 روستای امين آباد عليرغم نزدیکی به شهرستان فيروزآباد (4کيلومتر فاصله) از
امکانات ضروری زیر محروم است که تقاضای رسيدگی داریم.
عدم آسفالت کوچه ها عليرغم لبه گذاریفضای نامناسب ورودی روستانداشتن پارک محله ایبافت قدیمی دبستان روستا که رو به تخریب استنداشتن خانه عالم و روحانی مسجدنداشتن خانه بهداشتپوسيدگی شبکه آبرسانی با قدمت  45ساله مدت هاست عده ای افراد جوان به طرز تاسف آوری در سطح شهر به گدایی مشغول
بوده و برای شهروندان و به خصوص خانواده ها ایجاد مزاحمت می کنند .در صورتی که
مطابق ماده  712قانون مجازات اسالمی تکدی گری و ولگردی جرم می باشد .علت عدم
برخورد دستگاه قضایی و نيروی انتظامی با این افراد چيست؟

دلنوشته عبدالجبار کاکایی درباره کیارستمی

عبدالجبار کاکایی  -نویسنده و شاعر  -با انتشار عکسی از عباس کيارستمی کارگردان با
سابقه سينما که مدتی است به دليل بيماری در بيمارستان بستری است ،برای وی آرزوی
سالمتی کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از «عصر ایران» ،کاکایی نوشته است:
معصوميت پنهان شده در نهاد جامعه ایرانی حس بومی در روابط افراد جامعه و استفاده
از ظرفيت سينما برای نشان دادن دردها و زخمها کشف بزرگی بود که نسل من از
کيارستمی آموخت.
درست آن کسی بود که طراز فهم ملی از جهان پيرامونم بود نه قدیس نه انقالبی
روایتگری صحيح و سالم از الیههای تو در توی جامعه ایرانی جمعيتشناسی خبره با
دوربينی که کاشف رنج روزگارم بوده «خانه دوست کجاست» جهت نگاهم را به سمت این
شخصيت تغيير داد؛ البته شعاع انسانی نگاه کيارستمی در مستندها و روایتهای بومی و
غيربومیاش پيوسته توجهم را جلب میکرد مثل بيضایی و اخوان و سپهری و شجریان و
دولتآبادی و شفيعی کدکنی و امينپور دوستش دارم و از زمره سرمایههای ملی و ميراث
فرهنگ و هنر سرزمينم میدانمش ،از نگاه هوشمندانهاش به حافظ و سعدی تا روایت هنر
عکاسیاش در روزگار بحرانهای اجتماعی ستودنی و شایسته تکریم است .اميدوارم این
رنج تن زودگذر باشد و همچنان سایه مهرش بر سر سرزمينش بماند که انگشت نمای
جهان است این ماه نو و این مجدد سينمای ایران...

کانال تلگرام صدای شرق:
https://telegram.me/sedayeshargh

در سال  ،1380فرمان هشت ماده ای رهبرجمهوری
اسالمی ایران در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی
خطاب به روسای قوای سه گانه صادر گردید .در
بخشی از مقدمه این فرمان مهم چنين آمده است:
«امروز کشور ما تشنه فعاليت اقتصادی سالم و ایجاد
اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و
این امر به فضایی نيازمند است که در آن سرمایه گذار
و صنعت گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و
جوینده کار و همه قشرها از صحت و سالمت ارتباطات
حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و
اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش
کنند .اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از
امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زیاده
خواهان پرمدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمایه گذار
و توليدکننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و
نوميدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه
های نامشروع و غيرقانونی تشویق خواهند شد ».یقينا
آنچه می تواند موارد مذکور در فرمان رهبری را عينيت
بخشيده و یک نظام اداری و اقتصادی سالم و پویا را
محقق سازد ،اجرای دقيق قوانين توسط مقامات دولتی
و همچنين نظارت افکار عمومی بر عملکرد مسئولين
می باشد و این خود مستلزم آگاهی دولتمردان و مردم
از قوانين است .امروزه در کشورهای توسعه یافته و
متمدن ،قانونمداری و به خصوص آموزش قوانين به
مردم کشور یکی از ارزش های واال و مورد حمایت
سياستمداران است .استقرار و آموزش قانون ،عالوه بر
اینکه سبب پيدایش نظم و عدالت مطلوب در جامعه می
شود ،همگان از قبل می دانند در رابطه خود با دیگران
چه حقوق و تکاليفی دارند و جامعه از این حقوق و
تکاليف دفاع می کند و به هنگام ضرورت ،متجاوز به
قانون را سرزنش و محاکمه می نماید .در کشور ما نيز
قانونگذار به ضرورت آموزش قوانين و آگاهی عمومی
نسبت به مقررات کشور توجه داشته و عالوه بر اینکه
بالفاصله پس از تصویب نهایی قانون ،انتشار آن را
در روزنامه رسمی قوه قضائيه الزامی نموده ،در ماده
 44قانون صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران نيز
یکی از وظایف این سازمان را «آموزش عمومی جهت
آشنایی مردم با حقوق فردی و اجتماعی ،قانون اساسی
و قوانين مدنی و جزایی کشور» می داند .لزوم احاطه

به قانون ،در خصوص مقامات عالی رتبه کشور و استان
ها دو چندان به نظر می رسد .به عبارت دیگر با در نظر
گرفتن وظایف خطيری که مقامات دولتی در ارتباط
با حقوق مردم دارند و همچنين به جهت قرار گرفتن
در بخشی از ساختار حکومت ،می بایست قانون که
حافظ منافع مردم و ضامن سالمت نظام اداری است
را بشناسند و از آن تبعيت نمایند .اغلب جرایم کالن
اقتصادی و مالی که در حوزه فعاليت یا نظارت مدیران
دولتی صورت می پذیرد به نحوی ریشه در عدم آگاهی
نسبت به قانون دارند .ناآشنایی فرد با قانون و اهميت
اجرای آن ،سبب نادیده گرفتن هنجارهای قانونی و
پيدایش اعتقاد به ارتباطات ناسالم می گردد .گاهی نيز
عدم آشنایی با قانون به صورت ناخواسته باعث ارتکاب
جرم و بروز فساد مالی و اداری می شود .به هر حال
آنچه مسلم است اینکه مجرم اقتصادی و اداری زمانی
چهره خطرناک می یابد که اعتقادی نسبت به قانون
نداشته باشد .چون در این حالت رفتار خود را جرم نمی
داند و احساس سرزنش نمی کند و حتی دیگران را نيز
به نقض هنجارهای قانونی و اقتصادی کشور تشویق
می کند و این امر نهایتا ظهور فساد اداری را به دنبال
خواهد داشت و پر واضح است که جرایمی چون ارتشاء،
اختالس ،پولشویی ،اعمال نفوذ و قاچاق ،زایيده اینگونه
تفکرات هستند .سوءاستفاده از اقتدار دولتی و منافع
نامشروع گسترده ای که مناسبات ناسالم برای مجرمان
اقتصادی و اداری رقم می زند به تدریج «نهادینه شدن
قانون شکنی» در اندیشه و اعمال آنان را به دنبال دارد.
نگرانی از پيدایش این روحيه خطرناک در نزد کارمندان
دولت و دولتمردان و احتمال اینکه اینگونه مجرمان،
مکررا دست به اقدامات نامشروع خویش بزنند باعث
شده قانون گذار در این حيطه صرفا به مجازات های
عمومی که در خصوص همگان اعمال می شود اکتفا
نکرده و به مجازات های اختصاصی همچون انفصال
ابد ،محروميت از شغل مربوطه و یا محروميت از
حقوق اجتماعی روی آورد و هر چند اینگونه مجازات
ها از منظر عموم ،بی رحمانه و نامتناسب به نظر می
رسد اما سالمت نظام اداری و اقتصادی کشور ،ارزشی
گرانبهاست که نباید دستمایه ی منافع نامشروع
شخصی و گروهی افراد قانون شکن قرار گيرد.
آرمان دهقان

سمینار آموزشی  :مسیر رهایی از اسارت ذهن
از تغییر خود تا آفرینش سرنوشت
شرح قوانین تغییر و آفرینش خود در مسیرخودشکوفایی-بر اساس تعالیم فرزانگی کهن
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نیایش

ای خدا ای از تو دل ها را نشاط
ای به یادت جسم و جان را ارتباط
ای فلک سرگشته سودای تو
هستی عالم به یک ایمای تو
ِ
پرتو خورشيد نور افشان ز توست
آب و رنگ چهره ی خوبان ز توست
ای همه هستی ز نور هست تو
چشم اميد همه در دست تو
از تو خواهم از عنایت یک نظر
تا نه جان دانم نه تن دانم نه سر
یک نظر از تو ز من جان باختن
از تو سوزانيدن از من ساختن

مال احمد نراقی

پرده پندار می باید درید
عزم آن دارم که امشب نيم مست
پای کوبان کوزه ی دردی به دست
سر به بازار قلندر در نهم
پس به یک ساعت ببازم هرچه هست
تا کی از تزویر باشم خودنمای
تا کی از پندار باشم خودپرست
پرده ی پندار میباید درید
توبه ی زهاد میباید شکست
وقت آن آمد که دستی بر زنم
چند خواهم بودن آخر پایبست
ساقيا در ده شرابی دلگشای
هين که دل برخاست غم درسرنشست
تو بگردان دور تا ما مردوار
دور گردون زیر پای آریم پست
مشتری را خرقه از سر برکشيم
زهره را تا حشر گردانيم مست
پس چو عطار از جهت بيرون شویم
بی جهت در رقص آیيم از الست
عطار

از یاد رفته
رفتيم و کس نگفت ز یاران که یار کو؟
آن رفته ی شکسته دل بی قرار کو؟
چون روزگار غم که رود رفته ایم و یار
حق بود اگر نگفت که آن روزگار کو؟
چون می روم به بستر خود می کشد خروش
ذره ی تنم به نيازی که یار کو؟
هر ّ
آرید خنجری که مرا سينه خسته شد
از بس که دل تپيد که راه فرار کو؟
آن شعله ی نگاه پر از آرزو چه شد؟
وان بوسه های گرم فزون از شمار کو؟
آن سينه یی که جای سرم بود از چه نيست؟
آن دست شوق و آن نَفَس پُر شرار کو،
رو کرد نوبهار و به هر جا گلی شکفت
در من دلی که بشکفد از نوبهار کو؟
گفتی که اختيار کنم ترک یاد او
خوش گفته ای وليک بگو اختيار کو؟

سيمين بهبهانی

غزل

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

غرایب حافظ (مرغان قاف)

باز ارچه گاهگاهی بر سر نهد کالهی
مرغان قاف دانند آیين پادشاهی
این بيت حافظ نکات لطيفی دارد که پيشتر به
آنها پرداخته شده است ،مثل رابطه باز و کاله
و رابطه باز و سيمرغ و کاله و پادشاهی و "کاله
گاهگاهی" که نوعی کاله صوفيانه بوده ،هرچند
این اصطالح را تاکنون در آثار پيش از حافظ
ندیدهام و عمدتاَ مربوط به شعر دوره هندی است
و  ...اما پرسشی که ذهن را مشغول میکند این
است که مگر ما در جهان و در کوه قاف اساطير
چند سيمرغ داریم که حافظ "مرغان قاف"
فرموده است!
از ميان شارحان حافظ تنها استاد حميدیان
را دیدهام که به این نکته بذل توجه فرموده و
نوشتهاند:
مرغان قاف مراد سيمرغ است و جمع به معنی
مفرد ،زیرا بنابر مشهور در کوه قاف هيچ مرغی
بهجز سيمرغ ماوا ندارد .استعمال جمع به جای
مفرد ،مطابق قواعد علم معانی ،دالیل مختلفی
دارد ،و در این مورد میتوان گفت که چون فاعل
مفرد زیاده بدیهی و شناخته است جمع بسته
شده است.
در نقد این دیدگاه میتوان گفت که جمع
بستن مرغ قاف در اینجا شبيه جمع بستن اسامی
اعالم است و قدما هرگز اسامی اعالم را جمع
نمیبستهاند و این کار را منطقی نمیشمردند و
تعبيراتی چون سعدیها و فردوسیها و حافظها
که امروزه رواج دارد تحت تاثير زبانهای بيگانه
شکل گرفته و سابقه چندانی در زبان فارسی ندارد.
غزل برای گل آفتابگردان

نفست شکفته بادا
و ترانه ات شنيدم
گل آفتابگردان!
نگهت خجسته بادا
و شکفتن تو دیدم
گل آفتابگردان!
سحر که خفته در باغ،صنوبر و ستاره
به َ
تو به آب ها سپاری همه صبر و خواب خود را
سو،ر ِه آفتاب خود را
و رصد کنی به هر
َ
نه بنفشه داند این راز ،نه بيد و رازیانه
د ِم همتی شگرف است تو را در این ميانه
تو همه در این تکاپو
که حضور زندگی نيست
به غي ِر آرزوها
و به راه آرزوها
همه عمر جستجوها
من و بویه ی رهایی،
و َگ َرم به نوبت عمر،رهيدنی نباشد.
تو و جستجو وگر چند رسيدنی نباشد
چه دعات گویم ای گل
تویی آن دعای خورشيد که مستجاب گشتی
شده اتحا ِد معشوق به عاشق از تو ،رمزی
نگهی به خویشتن کن که خود آفتاب گشتی!

شفيعی کدکنی

توضیحی بر شعر «غزل برای گل آفتابگردان»

اگر پرنده به این آشيانه برگردد
بهار رفته بياید ،جوانه برگردد
تو ناگهان برسي ،با سبد سبد لبخند
به حس خسته ي شاعر بهانه برگردد
زمين تکان بخورد ،مهربان شود جنگل
و آن پرنده ي غمگين به النه برگردد
هواي برکه پر از بوي شاپرک بشود
به این سکوت سترون ترانه برگردد
دوباره باغ پر از بوی سيب تازه شود
بهار رفته به این آستانه برگردد
و واژه هاي سفرکرده از حوالي شعر
به شکل یک غزل عاشقانه برگردد!
پایيز رحيمي

نام گل آفتابگردان و مشابهت این گل با قرص
خورشيد دستمایه بيان و به تصویرکشيدن یکي
از بزرگترین مباني تفکر عرفاني مي شود در شعر
«غزل براي گل آفتابگردان».
گل آفتابگردان در این شعر ،سالکي است که در
راه عشق گام نهاده است و نشانه این گام نهادن
ترانه گل آفتابگردان است که شاعر آن را مي
شنود و شکفتن گل آفتابگردان است که شاعر
آن را مي بيند:
نفست شکفته بادا و /ترانه ات شنيدم  /گل
آفتابگردان  /نگهت خجسته بادا و /شکفتن تو
دیدم  /گل آفتابگردان
نيمه شب که تمام گلها و گياهان به خوابي

زیرا از نظر آنان ما یک سعدی و یک فردوسی و
یک حافظ و...بيشتر نداشتهایم و جمع بستن این
اسمها نمیتواند درست باشد .البته معاصران نيز
این کار را با نوعی تجوز صحيح میشمارند و مثال
سعدیها و فردوسیها و حافظها را به معنی
کسانی از قبيل سعدی و فردوسی و حافظ معنی
میکنند ،بنابر این از نظر قدما استعمال جمع
به جای مفرد ،باوجود ندرت و شذوذ آن ،تنها
در نهادهایی مجاز بوده که اسم علم یا شبيه به
آن نباشند.
حاال بعد از این مقدمه به سراغ بيت حافظ برویم
و اشکال مطرح شده را پاسخ بدهيم .پاسخ این
است که اساسا این سخن که هيچ مرغی بهجز
سيمرغ در کوه قاف ماوا ندارد سخن درستی
نيست و اینچنين نيست که سيمرغ تنها یکی
باشد و بس و آنچه در این زمينه تصور میشود،
چنانکه در سخن استاد حميدیان هم آمده ،تنها
یک تصور مشهور است .دست کم بر اساس همه
دیدگاههایی که در زمينه سيمرغ وجود دارد
اینچنين نيست که عنقا یا سيمرغ در سراسر
هستی فرد و یگانه باشد .بر اساس دیدگاههای
سهروردی ماجرا از قرار دیگری است:
پير را پرسيدم که گویی در جهان یک سيمرغ
بوده است ؟ گفت آنکه نداند چنين پندارد و
اگرنه هر زمان سيمرغی از درخت طوبی به زمين
آید و اینکه در زمين بوده منعدم شود...چنانکه
هر زمان سيمرغی بياید.
گمان میکنم این نکته یکی از وجوه تاثيرپذیری
حافظ از شيخ اشراق باشد .دکتر محمد رضا ترکی
سنگين فرو رفته اند ،گل آفتابگردان  ،گرم طي
طریق است و به جستجوي معشوق خویش هر
گوشه آسمان را مي کاود.
تنها اوست که آشناي این راه است و از راز عشق
آگاه:
به سحر که خفته در باغ  ،صنوبر و ستاره /
تو به آبها سپاري همه صبر و خواب خود را  /و
رصدکني ز هر سو ره آفتاب خود را  /نه بنفشه
داند این راز ،نه بيد و رازیانه  /دم همتي شگرف
است تو را در این ميانه
سپس دغدغه هایي که در طول سير و سلوک
گاه گریبانگير سالک مي شود به سراغ سالک این
شعر گل آفتابگردان مي آید.
رفتن و رفتن براي رسيدن یا رفتن و رفتن براي
رفتن بدون دغدغه رسيدن .سالک مي رود چون
قرار داشتن در مسير به او و حياتش مفهوم مي
بخشد و همين رفتن و در مسير قرار داشتن براي
او حکم رسيدن را دارد:
«رفتم اما همه جا تا نرسيدن رفتم»
این دلمشغولي ها در شعر چنين به تصویر
کشيده مي شوند:
تو همه درین تکاپو /که حضور زندگي نيست  /به
غير آرزوها /و به راه آرزوها /همه عمر /جستجوها/
من و بویه رهایي  /و گرم به نوبت عمر  /رهيدني
نباشد /تو و جستجو /وگر چند ،رسيدني نباشد .
فراز پایاني شعر ،یادآور داستان منطق الطير
عطار است و یگانه شدن با معشوق و طرح یکي
از اساسي ترین مباني تفکر عرفاني یعني وحدت
وجود ،پایان شعر پایان سير و سلوک است و
رسيدن قطره به دریا و ذره به خورشيد و تجلي
کامل معشوق در هستي عاشق.
شفيعي از مشابهت گل آفتابگردان و قرص
خورشيد با هوشمندي و تخيل فرهيخته خویش
استفاده اي شاعرانه و سرشار از معرفت مي کند و
این فراز شکوهمند را پایان بندي شعر غزل براي
گل آفتابگردان قرار مي دهد:
چه دعات گویم اي گل! /تویي آن دعاي
خورشيد که مستجاب گشتي  /شده اتحاد
معشوق به عاشق از تو رمزي  /نگهي به خویشتن
کن که خود آفتاب گشتي.
مصطفی محدثی خراسانی

هرگز...

هرگز شب را باور نکرده ام
چرا که در فراسوهای دهليزش
به اميد دریچه ای
دل بسته بودم

احمد شاملو

با شاعران فیروزآباد
بید مجنون

گرچه آزادم ولی در بند زندانم هنوز
آتشی هستم که زیر خاک پنهانم هنوز
بيد مجنونم که می لرزد تنم از بی کسی
از فراق روی ليلی سخت گریانم هنوز
بغض هایم در گلو سد کرده راه گریه را
چون سيه پوش شب شام غریبانم هنوز
گفتم او را تا شبی یک بوسه مهمانم کند
خواهشی کردم که زان کور پشيمانم هنوز
گوشه ای تنها نشستم بی خيال از زندگی
همچو مادر مرده ای سر در گریبانم هنوز
راه گم کردم ندانستم کجا رو می کنم
پای پر از تاول و افتان و خيزانم هنوز
کوچه خالی گشته از شور و نشاط بچه ها
انتظار رد پایی از رفيقانم هنوز
خواب خوش هرگز نمی آید سراغ چشم من
چون از آن کابوس وحشت زا پریشانم هنوز
در زدم تا بلکه مکتب را به رویم وا کنند
جمعه بود و غافل از رسم دبستانم هنوز
احمد حقيقی

فیروزآباد
زمانی ،ده کوشکک شاد شد
شنيدم ،ز فيروز ،آباد شد
چو دیدم من از قلعه دختران
حکایت کنم بر بلند اختران
شد از آب تنگاب هر تشنه ،سير
دل تشنه بر آن طبيعت اسير
ندیدی مگر نقش از اردشير
نخوردی چرا در دل «خرقه»  ،شير
سکندر گذر کرد در شهر گور
تصرف نکرد آن دژ ،اال به زور
دل از نقش پيروزی اردشير
اشارت گرفت و به جان شد بشير
من از تنگ مهرک گذشتم شبی
زحيرت برادر گزیدم لبی
شهنشاه نامه پس از هفت شاه
نوشتند صفای دل هفت چاه
زقشقایی آموخت چابک سوار
چهل چشمه طی کرد در نوبهار
چه ماه سفيدی کنار سياه
شده غرق امشب کنار سپاه
من از احمدآباد تا رودبال
زجادشت و سرگر به قيل و مقال
بسی دیدم از راه نزدیک و دور
همه مردمان عشایر غيور
از آنها بسی قصه ها در ميان
همه سر به سر نقش ساسانيان
به تاریخ پيکار ایران و روس
ز قشقایی آمد شکست و فسوس
همه مرد ایمان و بازو ستبر
دل شير و غرش به نيروی ببر
شکسته از ایشان همه روس ها
همه نقش بر آب ،کابوس ها
خریدار ایشان بهشت برین
شهيدند و از ما هزار آفرین
به شعر زمانی بسی یاد کن
از این عشق ،فيروز ،آباد کن

تيمور زمانی اهل نقده آذربایجان
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کاوش باستانی ایران وفرانسه درپاسارگاد
مدیر پایگاه ميراث جهانی پاسارگاد گفت:
مرحله دوم کاوش باستان شناسی و اندازه گيری
های ژئوفيزیکی این مجموعه جهانی ،پایيز امسال
به صورت گسترده با همکاری هيات ایرانی و
فرانسوی آغاز می شود.
حميد فدایی ،در گفت و گو با خبرنگار ایرنا
بيان کرد :مرحله نخست این کاوش ها نيز با
همکاری هيات ایرانی و فرانسوی پایيز سال 94
انجام شده بود.
وی با بيان اینکه هنوز نتایجی از مرحله نخست
این کاوش ها ارائه نشده ،افزود :این گروه از
کاوشگران ایرانی و فرانسوی در پایان هر فصل
کاوش ،ملزم به ارائه گزارش فعاليت های انجام
شده به پایگاه ميراث جهانی پاسارگاد هستند اما
این گزارش ها هنوز کامل نيست زیرا باید مبتنی
بر مطالعات مختلف و تحليل تصاویر ژئوفيزیک در
هر فصل باشد.
فدایی اظهار داشت :مقرر شده در فصل دوم
بررسی های کاوشگران ایرانی و فرانسوی که از
مهر  95آغاز می شود،
گزارش و نتایج فصل قبل ،پردازش و اعالم شود.
وی اضافه کرد :این کاوش ها توسط هيات
مشترك ایرانی و فرانسوی در قالب تفاهم نامه
پژوهشی منعقده بين پژوهشگاه ميراث فرهنگی
و گردشگری و مرکز خاورميانه باستان دانشگاه
ليون فرانسه ،مرکز ملی پژوهش های علمی
فرانسه ( )CNRSبرای یک دوره پنج ساله در
محوطه ميراث جهانی پاسارگاد انجام می شود.
فدایی ،فعاليت های مورد نظر در برنامه
پنج ساله همکاری مشترك دو هيات ایرانی
و فرانسه را در چهار بخش شامل اندازه گيری
های ژئوفيزیک ،بررسی پيمایشی و نقشه نگاری
(کارتوگرافی) ،مطالعات زمين شناسی و مطالعات
دیرین گياه شناسی بيان کرد.

دعوت به همکاری

 19کبوتر به نشانه ثبت  19یادمان ایران در یونسکو ،در تخت جمشید به
پرواز درآمدند

او افزود :فعاليت این دو هيات با حضور مداوم
کارشناسان پایگاه ميراث جهانی پاسارگاد در
بخش های مختلف انجام می گيرد.
مجموعه ميراث جهانی پاسارگاد ،مجموعه ای
از سازه های باستانی بر جای مانده از دوران
هخامنشيان است که در شهرستان پاسارگاد در
استان فارس قرار دارد.
این مجموعه دربرگيرنده ساختمان هایی چون
آرامگاه کوروش ،مسجد پاسارگاد ،باغ پادشاهی
پاسارگاد ،کاخ دروازه ،پل ،کاخ بار عام ،کاخ
اختصاصی ،دو کوشک ،آب نماهای باغ شاهی،
آرامگاه کمبوجيه ،ساختارهای دفاعی تل تخت،
کاروانسرای مظفری ،محوطه مقدس و تنگه بالغی
است.
نام اصلی شهر پاسارگاد چيزی شبيه 'پَ َسر َگد'
بوده و نام پاسارگاد از اسم قبيله شاهان پارسی
یعنی قبيله 'پاسارگاد' گرفته شده که به معنای
'آنان که ُگرز گران می کشند' ،است.
سرزمين پارس ،زادگاه هخامنشيان بود و
خاندان پارس به رهبری کوروش دوم از سال 529
تا  559پيش از ميالد بر ایران حکومت می کردند.
مجموعه ميراث جهانی پاسارگاد ،پنجمين
مجموعه ثبت شده ایران است که در سال 1383
خورشيدی در فهرست ميراث جهانی به ثبت
رسيد.

خانم یا آقا که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی زبان
خارجه برای تدریس و مدیریت در آموزشگاه زبان
خارجه نیازمندیم.

نشانی:فلکه امام -خیابان امام خمینی جنوبی -کوچه 6گزینه دو
تلفن تماس09174341198-38736664:

فروشی

یک واحد اداری مناسب برای کار وکالت ،شرکت و  ...واقع
در مجتمع وکال -خيابان جهاد -رو به روی دادگستری طبقه
همکف واحد  6به فروش می رسد.
تلفن تماس09171043543:

دعوت به همکاری

به یک نفر آشپز ماهر مرد جهت کار در رستوران شهرستان
جم با حقوق عالی نيازمندیم.

تلفن تماس09125790198:

اطالعیه

آگهی مجمع عادی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی شهرستان فيروزآباد به اطالع
اعضای انجمن صنفی فوق می رساند که در جلسه عادی که در تاریخ  95/2/22در محل دفتر انجمن
واقع در خيابان نظامی برگزار می گردد شرکت نمایيد.
دستور کار جلسه :انتخاب بازرس
ساعت تشکیل جلسه  11صبح
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی شهرستان فیروزآباد

به مناسبت بيست و نهم فروردین ،روز جهاني
بناها ،یادمان ها و محوطه هاي تاریخي 19 ،کبوتر
با پيام صلح و دوستي ملت ایران و به نشانه ثبت
 19یادمان ميراث فرهنگي ایران در سازمان
علمي ،فرهنگي و تربيتي ملل متحد (یونسکو)
بر فراز مجموعه جهاني تخت جمشيد به پرواز
درآمدند.
به گزارش ایرنا در این آیين که با حضور شماري
از مسئوالن استان فارس ،دوستداران ميراث
فرهنگي و گردشگران داخلي و خارجي برگزار
شد ،معاون اداره کل امور پایگاههاي ميراث جهاني
سازمان ميراث فرهنگي کشور گفت :اهميت بناها،
یادمان ها و محوطه هاي تاریخي وتالش کشورها
براي به ثبت رساندن آثارتاریخي خود درفهرست
ميراث جهاني یونسکو یک موضوع با ارزش است.
محسن راعي افزود :موضوع حفظ آثار و یادمان
هایي که از کشورمان به عنوان ميراث جهاني تا
کنون در یونسکو به ثبت رسيده است ،با هدف
جلب حمایت هاي بين المللي براي این آثار،
مقوله اي بسيار مهم و حائز اهميت است که باید

همواره مد نظر قرار گيرد.
مدیر پایگاه ميراث جهاني تخت جمشيد نيز
گفت :روز چهاني بناها ،یادمان ها و محوطه هاي
تاریخي این فرصت را فراهم مي کند که آگاهي
هاي عمومي در مورد تنوع ميراث فرهنگي،
فرصت ها و چالش هایي که در ارتباط با یادمان
هاي تاریخي با آن مواجه هستيم ،اقدامات الزم
براي حفاظت از این یادمان ها و نحوه پيشگيري
از آسيب پذیري آنها ،افزایش یابد.
مسعود رضایي منفرد اظهارداشت :اگر از
ظرفيت هاي مجموعه جهاني تخت جمشيد در
مسير درست و با برنامه ریزي بلند مدت استفاده
شود ،این مجموعه مي تواند زمينه توسعه پایدار
جوامع محلي و بومي را فراهم سازد.

حمایت امام راحل از ارتش ،توان دفاعی کشور را تقویت کرد

فرمانده ارشد نظامی ارتش در استان های
فارس و کهگيلویه و بویر احمد گفت :امام خمينی
(ره) با حمایت خود از ارتش و نامگذاری روز 29
فروردین به نام روز ارتش جمهوری اسالمی ،بنی
دفاعی نظام و کشور را تقویت کردند.
به گزارش ایرنا ،امير سرتيپ دوم علی محمد
قاسمی سامانی،یکشنبه  29فروردین در مراسم
گراميداشت روز ارتش جمهوری اسالمی در شيراز
افزود :روز ارتش یک سند روشن از دوراندیشی و
تصميم حکيمانه امام راحل در مقطعی از زمان
بود که استکبار و دشمنان انقالب کمر همت بسته
بودند تا به انقالب و نظام ضربه بزنند.
وی ادامه داد :در آن مقطع دشمنان از خلع
سالح ایران سخن می گفتند و عده ای افراد ناآگاه
نيز در داخل با آنها همراه و همصدا شده بودند.
فرمانده ارشد نظامی ارتش در استان های فارس
و کهگيلویه و بویر احمد گفت :اما امام خمينی
(ره) این خطر را بخوبی احساس و با حمایت به
موقع از ارتش ،به تقویت بنيه دفاعی کشور کمک
کردند.

امير سرتيپ سامانی اظهار کرد :امروز ارتش
جمهوری اسالمی با به روز کردن آموزش و
تجهيزات خود و سازماندهی آنها ،آمادگی اجرای
هرگونه ماموریت را در دفاع از نظام اسالمی و
ارزش های آن در خود ایجاد کرده است.
در این مراسم که با حضور مقام های سياسی
و لشکری برگزار شد ،یگان های مختلف پياده،
زرهی و موتوری از برابر جایگاه مخصوص رژه
رفتند .امام خمينی (ره) روز  29فروردین سال
 58را به عنوان روز ارتش جمهوری اسالمی ایران
اعالم کرد و این روز در تقویم رسمی کشور نيز به
همين نام ثبت گردید.

اینک گامی دیگر جهت رشد و شکوفایی فرزندان شما،

اط

العی

دبستان دخترانه فردای روشن
(دوره اول)

در پایه های اول تا سوم
جهت سال تحصیلی 95-96
ثبت نام می نماید

هث
بت

نام

موسس :فاطمه نجفی

مکان موقت جهت ثبت نام :دبستان پسرانه غیر
دولتی ایمان
تلفن پسرانه ایمان09173054036-38738600:

کانون فرهنگی آموزش قلم چی واحد شهرستان
دعوت به همکاری
فیروزآباد و میمند
به تعدادی پشتيبان خانم و آقا در رشته های ریاضی،
فيزیک ،شيمی ،زیست شناسی ،عربی ،ادبيات فارغ التحصيل
دانشگاه های دولتی با رتبه های ممتاز برای سال تحصيلی -96
 95با مصاحبه حضوری مورد نياز می باشد.

تلفن های تماس38737044-38728756-38728511:

ارتباط با صدای شرق
38726822
دفتر هفته نامه
38727786
دور نگار
09179980452
آگهی

صداي شرق

هفتهنامه :اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي
صاحب امتياز و مدیرمسئول :محمدرضا رحماني فيروزآبادي
چاپخانه :ایران زمين
محل انتشار :فيروزآباد
نشاني فيروزآباد

تلفن071-38723143 :

