شماره شاپا صدای شرق 2008-6865
هفته نامه اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

سال یازدهم  شماره  445شنبه  8خرداد  12+8 1395صفحه  5000 ریال
در جلسه شورای اداری شهرستان فیروزآباد شهردار جدید فیروزآباد معرفی شد
***

آغازعملیات روکش آسفالت محور فیروزآباد -جایدشت
حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی
در شبکه تعاون روستایی فیروزآباد
نگین امالقرای صفویه در غربت
حاشیه جام جهانی کشتی فرنگی  2016شیراز
تماشاگران شیرازی سنگ تمام گذاشتند

آغاز برداشت غالت در فیروزآباد
***
بیش از ظرفیت  21استان کشور در فارس چاه غیر مجاز پُـر شده است
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استفاده بی رویه از لنزهای زیبایی زیان های غیر قابل جبران به چشم می زند

8

پروفسور خدا دوست:

جهانیان یافته های علوم پزشکی ایران را تحسین می کنند
***
شیراز به عنوان شهر خالق ادبی جهان معرفی می شود

فروشی

تعداد محدودی

از مجتمع مسکونی
(به یاد مهندس سعید صادقی)

 35میلیون وام بانک
مسکن

سعید 5
تمام کار

 تحویل  18ماهه

 12 واحد مسکونی

فیروزآباد -خیابان مدرس

روبروی نانوایی رزازان -جنب پست بانک

حاج جواد صادقی

تماس09177193483 :

09173120315

در منطقه خاش
20
نگهبان بی هیاهوی میراث فرهنگی استهبان
داستان اختراع «گیوتین»
شاعر آذر و آذر شاعر

9

یک جایگاه پمپ بنزین واقع در دوزه سيمکان با
مساحت  4370متر ،مجهز به  4پمپ( 2پمپ بنزین
و  2پمپ نفت گاز) ،دوربين مدار بسته ،نمازخانه ،اتاق
کارگران ،که جدیدا نوسازی شده است با قيمت توافقی به
فروش می رسد.
تلفن های تماس09120337220-09177063096:
مدیریت :حاج هادی محمودی

پیش فروش

تفتان کوهی با ارتفاع  4050متر
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19

برادرارجمند آقای مهندس چمران فیروزی

نوید مسرت بخش انتصاب شایسته ی حضرت عالی را به عنوان شهردار تبریک و تهنيت عرض
می نمایيم .از درگاه ایزد منان مزید توفيقات برای خدمتی سرشار از شور ،نشاط و مملو از توکل الهی
در جهت رشد و شکوفایی شهر فيروزآباد مسالت داریم.
رییس و کارکنان مخابرات شهرستان فیروزآباد

فروشی

بک باب نانوایی به عالوه یک باب مغازه با تجهيزات کامل
واقع در زمين شهری فاز 1پشت پمپ گاز ،نانوایی احمدی با
امتياز نانوایی و یا بدون امتياز به فروش می رسد.
تلفن های تماس9179803455-09176351489-09178311124:

جناب آقای مهندس چمران فیروزی
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی
را به عنوان شهردار شهرستان

فیروزآباد به شما و تمام
شهروندان شهرستان فیروزآباد

تبریک گفته و از خداوند منان

توفیق روزافزونتان را در این مسیر خواستاریم.

حاج جواد صادقی
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اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

در جلسه شورای اداری شهرستان فیروزآباد شهردار جدید فیروزآباد معرفی شد
در جلسه شورای اداری
شهرستان فيروزآباد که
به ریاست فرماندار و با
حضور امام جمعه ،مدیر
کل دفتر شهری روستایی
استانداری فارس و مدیران
اجرایی شهرستان برگزار
گردید ،شهردار جدید
فيروزآباد معرفی و از
خدمات شهردار قبل تجليل به عمل آمد.
حجه السالم و المسلمين سيد عزیز اله هاشمی
زاده امام جمعه شهرستان با تبریک ميالد امام
عصر(عج) ،اظهار داشت :علما و دانشمندان
اسالمی ،انتظار را به دو قسم تکوینی و تشریحی
تقسيم بندی می نمایند و در انتظار تشریحی
منتظرین ظهور قائم در فکر افزایش علم مهدوی
خود می باشند و با توسل به قرآن و ادعيه زمينه
را برای ظهور حضرت حجت فراهم می سازند وی
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را زمينه ساز
تشکيل حکومت جهانی امام مهدی(عج) دانست.
بيات پور مدیر کل دفتر شهری و روستایی
استانداری فارس با اشاره به ترکيب جمعيتی
استان گفت 72 :درصد جمعيت استان شهرنشين
شده و در  10شهر بزرگ استان سکونت دارند.
وی عدم امنيت ،اعتياد ،فساد و بيکاری را جزء
معضالت اجتماعی دانست و گفت :رفع این
مشکالت نياز به همدلی و همکاری گروهی دارد و
جناح های مختلف باید دست در دست هم داده
و نسبت به بر طرف نمودن مشکالت مردم تالش
نمایند.
مدیر کل دفتر شهری و روستایی ،عملکرد
شهرداری ها و شوراهای اسالمی را تابلوی آبروی
نظام اسالمی ذکر نمود و اظهار داشت :شوراهای
اسالمی باید خود را از شورای شهرداری شدن
خالص نموده و بر اساس مواد قانون تشکيل
شوراها وظائف خود را انجام دهند.
وی ضمن قدردانی از زحمات و تالش
عبدالمجيد صادقی ،چمران فيروزی را به عنوان
شهردار جدید فيروزآباد معرفی و خطاب به
وی گفت :در بحث درآمدزایی شهرداری باید از
نظرات کارشناسان و تجربيات آنها استفاده نموده
و فيروزآباد علی رغم توانمندی های فراوانی
که دارد ،جایگاه شایسته خود را در مدیریت به
دست نياورده و باید تالش نمایيدکه توانمندی

های فيروزآباد عينيت یافته و بتواند جایگاه خود
را در سطح استان و کشور بدست آورد و بحث
شهرداری الکترونيک و هوشمند را سر لوحه کار
خود قرار داده و برای رسيدن به مقصود ،نقشه
راهبردی تنظيم نمایيد.
ابراهيم استوار ميمندی فرماندار شهرستان
فيروزآباد ،نيز شهرداری را قلب تپنده شهرها
معرفی و هماهنگی بين شهرداری و دیگر نهادها
و ارگان های شهرستان را آیتم موثری برای
موفق بودن شهرداری ذکر نمود و اظهار داشت:
شهرداری باید با ادارات و نهاد های خدماتی
شهرستان هماهنگی و تعامل داشته باشد و در
برنامه ریزی ها با مشورت و بهره گيری از نظرات
کارشناسان در ارائه خدمت شایسته به شهروندان
موفق باشد .فرماندار به شهردار جدید توصيه نمود
موفقيت شما در همدلی و هماهنگی با مسئولين و
مدیران شهرستان می باشد و شهرداری و شورای
اسالمی باید به گونه ای برنامه ریزی نمایند که
عملکرد آنان براساس شعار سال ،اقدام و عمل در
سطح شهرستان نمود عينی داشته باشد.
وی در ادامه آقایان مجاب ،شریفی ،منصوری،
نيک بخت و اميری را به عنوان معاون جدید
فرمانداری و روسای جدید ادارات فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،صنعت و معدن و تجارت ،اتحادیه تعاون
روستایی و امور عشایر معرفی و از خدمات مدیران
قبلی قدردانی نمود.
چمران فيروزی شهردار جدید فيروزآباد هم
مدیریت مشارکتی و تکریم و گرامی داشتن ارباب
رجوع و تالش در راستای ارائه خدمات شایسته
به شهروندان فهيم و والیتمدار فيروزآباد و رفع
مشکالت مالی شهرداری را اولویت اساسی کاری
خود مطرح و از امام جمعه ،فرماندار ،نماینده
مردم در مجلس و مدیران اجرایی و کارشناسان
و صاحب نظران ،تقاضای مساعدت و همفکری
نمود.

پاليزدان

پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی فیروزآباد

دانشگاه علمی کاربردی مرکز فیروزآباد جهت نیمسال اول مهر  95دانشجو می پذیرد.
رشته های پیشنهادی به دفتر گسترش دانشگاه به شرح ذیل می باشد.
دوره های کارشناسی
 -1مهندسی فناوری عمران – ساختمان سازی
 -2کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالی
 -3کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی محيط بيرونی
 -4کارشناسی حرفه ای ایمنی  ،سالمت و محيط زیست صنایع () HSE
 -5کارشناسی حرفه ای مدیریت اسناد و مدارک
دوره های کاردانی
-6کاردانی فنی عمران -ترافيک شهری
-7کاردانی فنی عمران – نقشه برداری مسير
-8کاردانی فنی معماری – معماری شهری
-9کاردانی فنی صنایع شيميایی پاالیش گاز
-10کاردانی حرفه ای بازاریابی
-11کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
-12کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری دولتی
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و پیش ثبت نام به دانشگاه جامع علمی
 کاربردی مرکز فرمانداری فیروزآباد واقع در خیابان آزادی جنوبی – خیابان پوریای ولی(خیابان استادیوم) مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 38736566 -69
داخلی 103 ،102 ،101و  105تماس حاصل نمایند.

شهردار فیروزآباد معرفی شد
به گزارش روابط عمومی شهرداری فيروزآباد در
جلسه شورای اداری شنبه اول خرداد ماه شهرستان
که با حضورمهندس بيات پور مدیر کل دفتر شهری
استانداری فارس در محل فرمانداری فيروزآباد برگزار
شد مهندس چمران فيروزی به عنوان شهردار
فيروزآباد معرفی گردید .در این جلسه که مسئولين
کليه ادارات شهرستان حضور داشتند از عبدالمجيد
صادقی شهردار سابق و همچنين از زحمات سيد احمد
ظهرابی به عنوان سرپرست شهرداری در این مدت
قدردانی به عمل آمد .مهندس چمران فيروزی دارای
مدرک مهندسی عمران و کارشناسی ارشد در رشته
مدیریت اقتصاد و انرژی و همچنين سابقه ی عضویت
در شورای شهر فيروزآباد را دارا می باشد.

آغازعملیات روکش آسفالت محور فیروزآباد -جایدشت
به گزارش روابط عمومی اداره راه و شهرسازی فيروزآباد با پيگيری های مستمر اداره راه و شهرسازی
فيروزآباد و مسئولين استان و شهرستان یکی از پر تردد ترین و حادثه خيز ترین محورهای حوزه
استحفاظی این اداره تحت عمليات روکش آسفالت قرار گرفت .با توجه به اینکه محور فيروزآباد-
جایدشت طی سال های متمادی به دليل ترافيک بسيار باال تلفات جانی زیادی در برداشته ،این اداره
طی دوسال گذشته با پيگيری های مجدانه خود مجوز چهار خطه نمودن این مسير را اخذ و تعریض
محور توسط شرکت کهندژ انجام شده و روکش آسفالت آن نيز از تاریخ  95/02/30رسما آغاز گردید که
این امر موجب به حداقل رساندن ترافيک و تلفات جانی در این محور خواهد شد.

چند خبر از هالل احمر فیروزآباد
انتخابات مجمع هالل احمر شهرستان فیروزآباد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جمعيت هالل احمر شهرستان فيروزآباد انتخابات مجامع هالل احمر هر
چهار سال یکبار برگزار ميگردد .این انتخابات زمينه ساز حضور برای مشارکت حداکثری اعضای فعال و
نيکوکار در برنامه ریزی کالن جمعيت هالل احمر می باشد  .چهارمين دوره انتخابات مجمع هالل احمر
شهرستان فيروزآباد روز  24اردیبهشت  95همزمان با سراسر کشور برگزار گردید.
در این انتخابات که  %60از اعضاء داوطلب ،جوانان و امدادگران در آن شرکت داشتند به ترتيب
عبدالحميد رزمی با  283رای  ،علی اکبر قهرمانی با  275رای  ،محمد علی عباسی کشکولی با 167
رای  ،محمد هادی عابدی با  140رای عضو اصلی و سيد سجاد فالی با  100رای و ایرج ناصری فرد با
 42رای عضو علی البدل مجمع و کاوه بهلولی قشقائی با  261رای بازرس اصلی وصادق جعفری پور با
 49رای بازرس علی البدل مجمع هالل احمر شهرستان فيروزآباد بمدت چهار سال انتخاب گردیدند.

دیدار رئیس و کارکنان جمعیت هالل احمر با شهردار

به گزارش روابط عمومی جمعيت هالل ا حمر شهرستان فيروزآباد سه شنبه 4خردادماه 95باقر پور
شيرزاد و تنی چند از کارکنان جمعيت هالل احمر با چمران فيروزی شهردار دیدار و گفتگو کردند.
باقر پور شيرزادگفت :بسياری از فعاليت های هالل احمر با شهرداری به خصوص در حوزه مدیدیت
بحران ارتباط تنگاتنگ دارد و در راستای خدمات رسانی هالل احمر و شهرداری به مردم ادامه خواهد
داشت .در این دیدار چمران فيروزی به عضویت افتخاری جمعيت هالل احمر در آمد .

بازدید معاون فرماندار از روند اهدای خون

به گزارش روابط عمومی جمعيت هالل احمر شهرستان فيروزآباد بهمن مجاب معاون فرماندار
شهرستان فيروزآباد از نزدیک از روند اهدای خون شهروندان بازدید و از زحمات اکيپ سيار انتقال
خون استان فارس تقدیر و تشکر نمود .
وی درادامه این بازدید با رئيس جمعيت هالل احمر دیدار و گفتگو نمود و به عضویت افتخاری جمعيت
هالل احمرشهرستان فيروزآباد در آمد.

برگزاری کارگاه آموزشی سالمت روان در جمعیت هالل احمر

به گزارش روابط عمومی جمعيت هالل احمر شهرستان فيروزآباد روز سه شنبه  3خرداد ماه 95
اولين کارگاه آموزشی سالمت روان با موضوع مهارت های زندگی و خود آگاهی توسط نجيمه زنگنه برای
ارتقای سطح آگاهی کارکنان جمعيت هالل احمر شهرستان فيروزآباد برگزار گردید.

جناب آقای مهندس چمران فیروزی
انتصاب جنابعالی را به سمت شهردار فيروزآباد تبریک عرض می نمایم.
بیمه ایران نمایندگی فیروزآباد
برادر ایثارگر جناب آقای روح اله مزارعی
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت معاونت فرمانداری شهرستان فراشبند تبریک
عرض می نمایم.

بیمه ایران نمایندگی فیروزآباد
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آمار عملیات آتش نشانی  125در امداد و نجات و حوادث آتش سوزی
اردیبهشت 1395

روابط عمومی آتش نشانی طی گزارشی آمار
عمليات آتش نشانی  125در امداد و نجات و
حوادث آتش سوزی در اردیبهشت  1395را اعالم
نمود.
-1آتش سوزی مغازه  1مورد
-2آتش سوزی خودرو  3مورد
-3آتش سوزی پيک نيک  1مورد
-4آتش سوزی ضایعات  1مورد
-5تصادفات خودرویی  1مورد
-6قفل درب درون ساختمان  3مورد
-7به دام انداختن مار  3مورد و سگ وحشی
 1مورد
-8به دام انداختن بزمجه(شير دوشک) 1/5

متری  1مورد
در همه موارد فوق ناجيان آتش نشانی با
تجهيزات و اطالعات کامل بر سر حوادث حضور و
با موفقيت عمليات انجام دادند هيچ تلفات جانی
در بر نداشته است.
هم چنين شهردار جدید مهندس چمران
فيروزی در اولين جلسه اداری که نشان از و توجه
ایشان به واحد آتش نشانی می باشد با حضور
در این واحد با پرسنل گفتگو نمود .پرسنل
واحد آتش نشانی نيز انتصاب مهندس فيروزی
را به عنوان شهردار تبریک گفته و توفيق خدمت
برای همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری
اسالمی را از خداوند منان مسئلت نمودند.

حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی در شبکه تعاون روستایی
فیروزآباد

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی شهرستان فيروزآباد در تاریخ  95/03/01جلسه دیدار
کارکنان و مدیران عامل شبکه تعاون روستایی شهرستان با کورش کرمپور نماینده مردم در مجلس
شورای اسالمی در محل اداره تعاون روستایی برگزار گردید ابتدا حجت االسالم منفرد نماینده ولی فقيه
در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص انتظارات مردم از نماینده در چهار چوب نظام ،مطالبی
را عنوان نموده و سپس نماینده مردم ضمن اظهار خرسندی از حضور در مجموعه تعاون روستایی،
مطالبی پيرامون برنامه های آتی خود در حوزه انتخابی به ویژه شبکه تعاون روستایی که نقش موثری
در ارائه خدمات به روستایيان ،توسعه اقتصادی و صادرات محصوالت کشاورزی دارد ایراد نمود و در
پایان محمود نيکبخت نژاد ریيس اداره تعاون روستایی شهرستان ضمن تقدیر و تشکر از حضور دل گرم
کننده سردار کرمپور و هيات همراه در شبکه تعاون روستایی ،برای ایشان آرزوی توفيق و خدمت به
مردم از خداوند منان مسئلت نمود.

خرید تضمینی گندم

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی شهرستان ،خرید گندم معمولی به قيمت تضمينی،
مطابق دستورالعمل خرید و با نظارت مدیریت جهاد کشاورزی و تعاون روستایی شهرستان در مراکز
خرید اتحادیه تعاون روستایی شهرستان به آدرس بلوار شهيد بهشتی و شرکت های تعاونی روستایی
احمدآباد ،جایدشت و خواجه ای خریداری می گردد.

یک باب ساختمان ستون دار با حداقل  3اتاق جهت امور
آموزشی به صورت رهن مورد نیاز است
09172045975

فروشی

یک باب مغازه واقع در پاساژ امیرحشمتی
اولین مغازه سرنبش پاساژ
 15/5متر با سند به فروش می رسد.
38726570 - 09179797181

منصور امیرحشمتی

جناب آقای چمران فیروزی

انتخاب شایسته شما به سمت شهردار شهرستان که نشان از توانمندی شما در امر مدیریت می باشد
را صميمانه تبریک گفته و توفيق روزافزون شما را از خداوند منان خواهانيم.
مهندس مصطفی رحیمی

جناب آقای چمران فیروزی

انتخاب شایسته شما به عنوان شهردار فيروزآباد را صميمانه تبریک می گویم و موفقيت شما را از
خداوند متعال خواهانم.
برادر زاده شما رضا فیروزی

جناب آقای مهندس چمران فیروزی

انتخاب شایسته حضرتعالی به سمت شهردار شهرستان فيروزآباد را تبریک گفته و توفيق روز افزون
شما را از خداوند منان خواهانيم.
حاج محمد نصیری موصلو و خانواده

جناب آقای مهندس چمران فیروزی

انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت شهردار شهرستان که نشان از توانمندی و مدیریت شما در
این حيطه بوده تبریک گفته انشا اله در جهت پيشبرد و اهداف واالی نظام مقدس جمهوری اسالمی
موفق و موید باشيد.
شرکت تاسیساتی عرشیا قاموس فارس
مهندس نعمتی

خبرهایی از مرکز سما فیروزآباد
جشن پایانی پیش دبستانی سما

جشن پایانی پيش دبستانی سما امسال نيز
براساس روال هر ساله در سالن اجتماعات آموزش
و پرورش برگزار گردید.در این مراسم که با حضور
اولياء و اجرای کودکان خردسال پيش دبستانی
سما همراه بود .شاهد اجرای زیبا و به یاد ماندنی
نوآموزان پيش دبستانی سما بودیم.بی شک کار
گروهی ،هماهنگی و همدلی ،احساس مسئوليت
و مهربانی به همراه تسلط در اجرای دیالوگ ها
و شعرها توسط این خردساالن عزیز لحظات
پرهيجانی را برای پدران و مادران حاضر در

جلسه خلق نمود.آنچه از خودباوری و توانمندی
این عزیزان دیدیم نتيجه زحمات بی دریغ مربی
دلسوزشان و تالش مدیریت و کارکنان پيش
دبستانی سما در طول سال تحصيلی می باشد.

مراسم جشن میالد امام زمان(عج) وآزادی خرمشهر در سالن اجتماعات دانشکده سما
با همت دفتر فرهنگ اسالمی دانشکده فنی و
حرفه ای سما به مناسبت ميالد امام زمان(عج)
وآزادی خرمشهر در سالن اجتماعات دانشکده سما
مراسم جشنی برگزار گردید.در آغاز این مراسم که
با حضور کارکنان ،اساتيد و دانشجویان سما برگزار
شد ،معاونت دانشگاه در امور سما و رئيس مرکز
آموزشی فرهنگی سما ضمن تبریک تولد امام
زمان(عج) و آزادی خرمشهر مطالبی را در خصوص
انتظار موعود و همچنين حماسه آزاد سازی خرمشهر ایراد نمودند.این مراسم با مولودی خوانی و برنامه
های دیگر ادامه یافت.

برگزاری جشن میالد امام زمان (عج ) تقدیر از دانشجویان برتر علمی و
فرهنگی در مرکز علمی -کاربردی فرمانداری فیروزآباد

جشن ميالد امام زمان (عج ) به همراه تقدیر
از دانشجویان برتر علمی و فرهنگی دانشگاه
علمی  -کاربردی مرکز فرمانداری فيروزآباد روز
دوشنبه  95/3/3در محل سالن اجتماعات مرکز
برگزار گردید.
در این مراسم که با قرائت قرآن کریم آغاز
گردید ،محمدرضا نزهت ریاست مرکز با بيان
موفقيتهای علمی  ،پژوهشی و فرهنگی مرکز به
خصوص کسب مقام برگزیده در بخش فعاليتهای
ترویجی در جشنواره حرکت در سالهای -93-92
 ، 94این دستاوردها را مرهون تالش  ،همکاری

و همدلی دانشجویان و اساتيد و همکاران با
مرکز دانست .سپس امام جمعه شهرستان در
بياناتی وظایف منتظر در عصر ظهور را بيان نمود.
برنامه با شعر خوانی حقيقی و بهبودی شاعران
شهرستان ،اجرای طنز کامران آرایش و برگزاری
مسابقه و مداحی اهل بيت ادامه پيدا نمود .
در پایان از مسئول حراست دانشگاه و مسئول
فرهنگی مرکز و دانشجویان برتر فرهنگی و
برترینهای مسابقه قرآن با اهدای هدیه و لوح
تقدیر تجليل شد.

جناب آقای مهندس چمران فیروزی

شهردار محترم فيروزآباد
با خرسندی فراوان انتخاب حضرتعالی به سمت شهردار فيروزآباد را صميمانه تبریک و تهنيت عرض
می نمایم ،بی شک تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی برای شهر فيروزآباد که نيازمند مدیری متعهد،
متخصص در سطح کالن مدیریت شهری می باشد تاثيری به سزایی داشته و انشااله در سایه ی توجهات
حضرت ولی عصر(عج) و زعامت مقام معظم رهبری شاهد توسعه همه جانبه شهرمان بوده و موفقيت
روزافزون شما را از خداوند مسئلت می نمایم.
اسماعیل نوروزی

جناب آقای مهندس چمران فیروزی

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی را به عنوان شهردار فيروزآباد که بيانگر تعهد ،کارآمدی ،لياقت و
شایستگی های برجسته آن برادر گرامی در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و ميهن اسالمی است
تبریک عرض نموده ،موفقيت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.
مدیر عامل شرکت فنی و مهندسی سیاب شن
احمدعلی افسری

جناب آقای مهندس چمران فیروزی

انتخاب شایسته شهردار فيروزآباد که نشان از توانمندی و شایستگی شما در این حيطه بوده را
تبریک گفته و توفيق روزافزون شما را از خداوند منان خواهانيم.
از طرف نادر و ذبیح گورکانی

جناب آقای مهندس چمران فیروزی

انتصاب شایسته و پر افتخار جنابعالی را به عنوان شهردار شهرستان فيروزآباد که نشان از لياقت و
شایستگی شماست تبریک گفته و آرزوی توفيق روزافزون برای شما از خداوند منان خواهانم
حمزه کاظمی رییس اتحادیه آرایشگران مردان و آرایشگر هنرمند شهرستان فیروزآباد

4

 8خرداد  1395سال یازدهم  شماره 445

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

نگین امالقرای صفویه در غربت

مقبره شيخصفی

مقبرهشیخصفی
کتاب تاریخ عباسی میگوید در مجموع هزار
و  221قطعه چينی اهدایی شاه عباس با مهر
او در این تاالر نگهداری میشد ،حاال اما تمام
آن طبقههای طراحی شده در مقرنسهای
گچی ایوانها خاليست .میگویند بخشی از این
چينیها را روسها به غارت بردهاند و در موزههای
روسيه نگهداری میشود ،تعداد دیگری ظرف
چينی قدیمی البته هنوز در این تاالر هست ،در
مکعبهای شيشهای با برچسبهایی که تاریخ

نمای پشتی مقبره شيخصفی

مثل همه حکومتهای مذهبی« ،صفویه» هم
برای خودش امالقرایی داشته است؛ «دار االمان» و
شهری که به حکم پادشاه ،همه غيرمسلمانهایش
را کوچ دادند و ميخانههایش را تعطيل کردند که
«حرمت» نگه دارند.
اردبيل قبل از صفویه هم شهر مهمی بود ،آثار
باستانی متعلق به دوره آهن و مفرغ و حتی قبل
از آن ،در این شهر پيدا شده است و میگویند
توقفگاه مهمی در مسير جاده ابریشم بوده است،
همينطور شهری که سرسلسله صفویه ،پدربزرگ
« شاه اسماعيل اول» «شيخ صفی اردبيلی» در آن
زندگی کرده و دفن شده است.
با این که عارفان و پشمينهپوشان ،قبل از شيخ
صفی هم در مملکت اسالمی زندگی میکردند
و شهرتی داشتند ،او بود که توانست صوفیگری
مورد پسندش را در سرتاسر ایران ،سوریه،
آسيای صغير و حتی هند گسترش دهد ،و وقتی
درگذشت ،پسرش را به جانشينی گذاشت تا
قدرت و نفوذی که در طول زمان به دست آورده
بود به وارثش برسد .همين قدرت و شاخههای
نفوذ بودند که بعدها اسماعيل اول را « شاه» ایران
کردند.
پسر شيخ صفی اما خيلی پيش از آغاز سلسله
صفوی دست به کار ایجاد « مقبره» و زیارتگاه
برای پدر شد و در خانه شيخ که پيش و پس از
او محل چله نشينی و عبادت صوفيان بود ،بنایی
به یادبود پدر ساخت .گنبد « اهلل اهلل» این طور
بنا شد .ساختمانی استوانهای به ارتفاع  17متر
که گرچه درش بسته است اما میگویند نمای
داخلی آن یک هشت ضلعی است با دیوار های
پوشيده از خوشنویسی قرآن و بر روی سنگ قبر
شيخ ،صندوقی قرار دارد یگانه ،با تزئينات خاتم
و ميناکاری.
بخش دیگر بنا ،محل دفن پسر است ،آرامگاه
«محیالدین محمد» که بعدها محل دفن مادر
شاه و برادرزادهها و باقی اعضای خانواده شد و به
همين خاطر است که به آن حرمخانه میگویند.
مهمترین قسمت این بنا از نظر معماری داخلی
چينیخانه است که دری در مقبره شاه اسماعيل
دارد .این قسمت بنا را در دوران شاه عباس و
با طرح و نقشه ،شيخ بهایی ساخته و عمرش از
بناهایی که این معمار عصر صفوی در اصفهان
ساخته بيشتر است .تزئينات این قسمت بنا،
گچبری ،کاشیکاری و تذهيب است و چيزی
که بيش از همه در نظر است ،طبقههایی در
دیوارهاست که برای نگهداری چينیهای هدیه
شاه عباس به این بقعه طراحی شدهاند .عمارت
در قرن شانزدهم ميالدی ساخته شده و نامتقارن
است.

دستمال كاغذي در ایران قدیم

تخمينی ساختشان بر آن درج شده است.
آرمگاه شاه اسماعيل اول هم اینجاست ،که
دیوارهایش را با روکش چرمی طالکاری شده
و تزئينی پوشاندهاند و گچبریهایش رونویسی
آیات قرآن است به خط استادان خطاط در دوره
عباسی .روی مزار شاه هم صندوقی تزئين شده
است ،پشت شيشهای که اتاق مقبره را از باقی
تاالر جدا میکند.
فرش این بنا شهرتی جهانی دارد « .قالی
اردبيل» که یکی از  50اثر فهرست آثار هنری
ماندگار جهان است که برای مقبره شيخ صفی
بافته شده ،چيزی که منحصر به فردش میکند
این است که سال بافت و اسم طراح آن در رجهای
قالی آمده است .قالیهای دیگر در سال 918
شمسی بافته شدهاند ،و به خاطر حفظ حرمت
بقعه در نقشهشان فقط گل هست نه شکارگاه و
آدم و حيوان .دو انگليسی که در  1843از بقعه
دیدن کردند در مورد این قالیها نوشتهاند .سه
سال بعد وقتی زلزله در اردبيل هزاران نفر از مردم
شهر را کشت و بخشهایی از بنای بقعه را که
شاهان صفوی خرده خرده ساخته بودند ،تخریب
کرد ،توليت مقبره برای تهيه پول بازسازی بنا
فرشها را به فروش گذاشت ،قالیهای آسيبدیده
در ایران توسط کمپانی «زیگلر» که در کار خرید
فروش فرش بود ،خریداری شد .تکههای آن که
هنوز قابل استفاده بود به هم متصل و نتيجه آن
شد که یک قالی کامل و سالم به دست آمد ،هر
چند حاشيههای آن قابل بازسازی نبود .در سال
 1892قالی بزرگتر توسط کمپانی «رابينسون»
در معرض فروش گذاشته شد« .ویليام موریس»
کارگزار موزه «ویکتوریا و آلبرت» انگلستان
گزارشی در مورد این قالی نوشت و به خرید آن
توصيه کرد ،یک سال بعد قالی با قيمت دو هزار
پوند به موزه ویکتوریا و آلبرت رفت .
سال  ،1382ميراث فرهنگی سفارشی برای
بافت فرشی مشابه فرش اصلی بنا داد ،قالی مشابه
همين حاال هم در کف مجموعه پهن است ،مردم
با پاهای بدون پاپوش رویش راه میروند و در قاب
عکسی که در یکی از حجرهها قرار دارد به تصویر
فرش اصلی نگاه میکنند.
یبرون از ساختمان اصلی مقبره ،حياط اینجا
سرتاسر قبرستان است ،از مهمترین کسانی که
در اینجا دفن شدهاند کشتههای جنگ چالدران
هستند که روایات تاریخی میگوید باور داشتند
چون نام شيخ صفی را بر لباس رزمشان نوشتهاند
پيروزی با آنها خواهد بود.
در دوره قاجار بخشی از این بنا به عنوان مسجد
استفاده میشد ،به غير از این که مردم نذرهاشان
را اینجا پخش میکردند ،حياط کوچک بقعه
که چهار طرفش دیوار آجری دارد و یک درش
به صحن اصلی و در دیگرش به ورودی بقعه باز
میشود محل نشستن مردم و وقتگذرانی بوده
است .حاال که ميراث فرهنگی برای بازدید بنا
بليت میفروشد این کاربرد باغ قرینه مستطيلی
ورودی بقعه هم از بين رفته است و ماندهاند مردم
و گردشگرهایی که همه طرف مشغول گرفتن

عکس یادگاری هستند.
تمام درهای چوبی و پوشش گچی که امکان
حکاکی دارد جای یادگاری بازدیدکنندههای
بناست؛ بنابراین اگر به زیارت مقبره پادشاه و
سر سلسله صفویه رفتيد میتوانيد یادگاریهای
سربازان فالن خطه و بچههای دبيرستان فالن
شهر ،و قلبهای عاشق فالن زوج جوان در دوران
نامزدیشان را هم ببنيد و لذت ببرید.
اردبيل شهری رو به توسعه است که ساخت و
ساز و نوسازی بناها در آن ادامه دارد ،مثل همه
شهرهای مرکز استان ،جاذب جمعيت هم هست،
اما توریست خارجی کمتر در آن دیده میشود؛
خارجیهایی که به اردبيل میآیند بيشتر از اهالی
ارمنستان هستند که مرز مشترک با این استان
دارد .از آنجا که این کشور هنوز در تامين امينت
غذایی مردمش دچار مشکل است ،این توریستها
با چمدانهای لباس برای فروش به اردبيل
میآیند و با پولش مواد غذایی خشک ،ماکارانی
و رب میخرند ،به دکتر مراجعه میکنند ،دارو
میخرند و به کشورشان برمیگردند.
به نظر میرسد بقعه شيخ صفی هنوز آنقدرها
آماده جذب گسترده گردشگران خارجی نيست،
ارزانی بليت ورودی یکی از دالیلی است که دیدار
این مقبره را برای همه از جمله بچههای قد و
نيمقدی که نمیتوانند ارتباطی با فضا برقرار کنند
راحت کرده است ،هنوز خبری از هدفونهایی که
بشود با آن توضيحات در مورد بنا را به هر زبانی
شنيد نيست ،اغلب راهنماهای بنا به هيچ زبان
خارجی مسلط نيستند و این مشکل دیگری برای
گردشگرهای خارجی است .میگویند قرار است
به زودی کدهای قابل شناسایی برای تلفنهای
هوشمند در محل بگذارند تا دیگر نيازی به تالش
راهنماها برای گروهکردن مردم و ارائه توضيح با
صدای هر چه بلندتر نباشد ،منتها این تغييرات
نيازمند اعتبار است و باید منتظر بود.

یکی از طاقهای مقبره

تصور همۀ ما این است که دستمال کاغذي
پدیده و کاالیي است که ما در چند دهۀ اخير
و به برکت آشنایي با تمدن جدید با آن آشنا
شدهایم .ا ّما شواهدي که در متون کهن سخنوران
فارسي برجاي مانده نشان ميدهد که دست کم
پادشاهان قدیم ایران ،و البد کساني که دستشان
به دهانشان ميرسيده ،بر سر سفره براي تميز
کردن دست و دهان خودشان از نوعي دستمال
کاغذي استفاده ميکردهاند.
شاید نخستين سندي که در این زمينه در
دست داریم یک نامۀ عربي مفصل از خاقاني
شرواني ،شاعر بزرگ قرن ششم است .او این نامه
را به یکي از بزرگان و عالمان و عارفان ایراني به
الدین ابهري نوشته است .رابطۀ خاقاني و
نام قطب ّ
جدي و صميمانه بوده
الدین ابهري رابطهاي ّ
قطب ّ
است .خاقاني عالوه بر این نامۀ عربي که به دست
این حقير و یاري یکي از دوستان دانشجو تصحيح
شده و در آستانۀ انتشار است ،یک نامۀ فارسي
الدین ابهري
مبسوط هم به زبان فارسي به قطب ّ
محمد روشن
دارد که در منشئات چاپ استاد
ّ
نقل شده است .این هر دو نامه از لحاظ شناخت
الدین ابهري و روزگار و زمانۀ این
خاقاني و قطب ّ
اهميت است.
دو داراي
ّ
باري ،خاقاني در بخشي از نامۀ عربي خود به
توصيف کاغذهایي ميپردازد که در خونج یا خونه،
از شهرهاي آذربایجان قدیم و در نزدیکي شهر
ميانه ،توليد ميشده و پادشاهان ،از فرط لطافت،
از آن براي پاک کردن دهان خویش در هنگام
نشستن بر سفرۀ طعام بهره ميبردهاند .نوشتۀ
خاقاني ،عالوه بر این از لحاظ پيشينۀ صنعت
اهميت دارد ،چرا که
کاغذسازي در آذربایجان نيز ّ
مهم توليد کاغذ که در آن
در آن به چهار مرکز ّ
روزگار شامل شام و بغداد و سمرقند و همين شهر
خونج بوده نيز اشاره ميکند.
ا ّما همين ّ
اطالع در زمينۀ استفاده از کاغذ به
عنوان دستمال در جوامعالحکایات عوفي ،از آثار
قرن هفتم ،نيز تکرار شده است؛ آنجا که در شرح
ماجرایي از زندگي سلطان غزنوي مينویسد:
مردک آن بساط بازکشيد و دستار خوان
بگسترد و نان پاکيزه بر آنجا نهاد و آن دو سر
را فروافشاند و ترب و تره بر روی آن ریخت
و نمک به دو جا بریخت .چون او و وزیر آنجا
رسيدند لشکر از ایشان دور بود ،آن مرد برخاست
و گفت :ای خداوند به روان امير سبکتگين که
فرودآیی و یک لقمه طعام بر نمک زنی .سلطان
را چون سوگند داد و گرسنه بود پياده شد و با
[احمد] حسن ميمندی آنجا بنشستند و آن طعام
خوردن گرفتند .و چون از آن فارغ شدند پارۀ
کاغذ بدیشان داد تا دست و دهان پاک کردند ،و
آن دستار خوان گرد آورد ،و آن کاغذ شکر و بادام
مغز پيش ایشان نهاد و از آن صراحی شراب در
پياله کرد و بخورد ،آنگاه پياله را بشست.
بنابر این بيآنکه خواسته باشيم به شيوۀ برخي
باستانگرایان معاصر ریشۀ همه رسوم و کاالها و
پدیدههاي روزگار مدرن ،اعم از والنتاین و کراوات
و پيتزا و ...را به گذشتگان خودمان نسبت بدهيم
مدعي شویم که دیگران ،چه بسا ،این پدیدهها را
و ّ
از ما ربودهاند ،ميتوانيم بر اساس شواهد یادشده
و مستندات دیگري از این دست نشان بدهيم که
دستمال کاغذي در گذشتۀ ما مسبوق به سابقه
است .این در حالي است که بر اساس محتویات
ویکيپدیا توليد دستمال کاغذي "کلينيکس"
که ظاهرا ً نخستين و مشهورترین برند دستمال
کاغذي در جهان است از سال  1924م فراتر
نميرود!
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اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

برای قهرمان لستر سیتی ،بزرگترین اتفاق فوتبالی سال
قهرمانی استقالل خوزستان در ليگ برتر فوتبال
ایران ،اتفاقی بود که برای لسترسيتی انگلستان
در این فصل باشگاه های انگلستان رقم خورد.
قهرمانی این تيم بين تيم های بزرگ و متمول
انگليسی اتفاقی است که تنها یک بار ممکن است
در زندگی شاهدش باشيد .پيرمرد بی افتخار
ایتاليایی بعد از  11سال دوباره به ليگ انگليس
برگشت .فلسفه اش را عوض کرد و کاری کرد که
بازیکنان بی استعداد لستر با تاکتيک (تا جایی
که جان داری بدو) تبدیل به قهرمان های محقر
فوتبال جزیره شوند .حتی رانيری به طعنه گفته
بود( :تيم ما تشکيل شده از  11فارست کامپ با
قلبی واحد)فارست گامپ هایی که این روزها حتی
از ابرقهرمان های مارول هم طرفداران بيشتری
برای خودشان دست و پا کرده اند .ساموئل اتوئو،
کاسياس ،دل پيرو ،گتوزو و خيلی های دیگر در
طول فصل در صفحه های اجتماعی شان از آرزوی
قهرمانی برای لستری ها گفتند و همه دنيا این
بار پشت طرف ضعيف تر ماجرا ایستاده است .در
هر صورت جمله تبليغاتی معروف شبکه اسکای
اسپورت ،بهترین شرح حال برای کلودیورانيری و
شاگردانش در این فصل بود .ایتاليایی ها هميشه
ثابت کرده اند بهتر می توانند .فقط  24ساعت بعد
از انتخاب رانيری به عنوان سرمربی لستر ،تمام
چهره ها و کارشناسان انگليسی روبروی پيرمرد
ایتاليایی ایستاده بودند .فيل تامپسون کارشناس
اسکای اسپورت رانيری را تحقير می گرد .لستر
سيتی باید مدیر برنامه رانيری را استخدام می
کرد .چون توانسته این همه باشگاه خوب برای
مردی پيدا کند که تا امروز هيچ چيزی نبرده
است .وضعيت در فضاهای اجتماعی هم چندان
تعریفی نداشت( .هوی ردنپ) سرمربی سابق
تيم ملی انگليس با لحنی متعجب نوشته بود:
چطور کسی چند هفته بعد از نتایج افتضاح با
تيم ملی یونان می تواند به تيمی بهتر برود.
مایکل اون پيش بينی کرده بود لستر به همراه
پورتموث وانفورد به دسته پایين تر سقوط می
کند و دتيمارهامان با لحنی تحقيرآميز مسئول
بيمه خدمات اجتماعی را دستمایه شوخی اش
کرده بود که احتماال به جای حقوق بازنشستگی
و حق بيمه برای رانيری باشگاه فوتبال پيدا می
کند اما قطعا تویيت برگزیده باهشتگ رانيری و
لسترسيتی به گری لينه کر مجری مشهور می
رسيد .اگر لسترسيتی در پایان فصل به قهرمانی
برسد ،اولين برنامه فصل آینده را با لباس زیر
اجرا می کنم .هشت ماه بعد از آن روزها لستر به
قهرمانی ليگ انگليس رسيده است و شوخی گری
لينه کر این روزها دنبال قربانی می گردد .ستاره
سابق تيم ملی انگليس به قدری برای ادعایی که

کرده بود زیر فشار قرار گرفت که اعتراف کرد روی
حرفش می ماند و در اولين برنامه با پيراهن زیر
برنامه اجرا می کند .دل پيرو در سر مقاله ای که
برای سایت اسکای نوشته بود .از رویای همه مردم
دنيا برای قهرمانی لستری ها گفته بود .امروز به
جرئت می توان گفت جز هواداران تاتنهام ،همه
هوداران فوتبال در دنيا منتظر قهرمانی لستر و
پایان خوش برای پسر فقير ليگ فوتبال جزیره
بودند .اما قهرمانی لستر اولين قهرمانی یک رعيت
در سرزمين پادشاهی انگليس نبود .داستان
قهرمانی این تيم طوری پيش رفت که حاال خيلی
ها در کتاب های تاریخی دنبال نمونه مشابه آنها
بگردند .ژوزه مورنييو در شب شکست برابر لستر
ورانيری که منجر به اخراجش از باشگاه شد به
شدت عصبانی شده بود .لستری ها از چهارراه
به گل می رسند و من همه آنها را به بازیکنانم
گوشزد کرده بودم اما باز هم گل خوردیم.
احساس می کنم به شغل من خيانت شده است.
مربی ایتاليایی بدون شک مدیون ستاره های بی
ادعایش خواهد ماند .مدیون جيمی واردی که
در مصاحبه ای عجيب درباره اش گفته بود .او
فوتباليست نيست بلکه یک اسب فوق العاده است.
مدیون آنگولو که در همان روزهای اول از دویدن
های تمامی نشدنی اش در تمرینات شگفت زده
شده بود و به او توصيه کرده بود الزم نيست این
قدر بدود .آبی های لستر دسته ای از بازیکنان
تمام شده و تاریخ مصرف گذشته ی دیگر تيم ها
که دور هم جمع شدند تا رویای پررنگ قهرمانی
را به واقعيت تبدیل کنند .بازیکنانی که تا همين
چندماه پيش هيچ چيز نبودند .اما امروز آبی لستر
را پررنگ تر از هر زمان دیگری در تاریخ صدو سی
و هشت ساله باشگاه کرده اند .رانيری و بازیکنانش
کاری کردند که هيچگاه آنها را فراموش نکنيم.
بازیکنان متوسطی که رانيری حاضر شده بود
برای سقوط نکردن بخاطر هر برد به آنها پيتزا
بدهد .آنها پایانی خوش را رقم زدند .رانيری در
نقش یول براینر جنگجوهایش را جمع کرده بود.
حکایت لستر ،قصه ای شبيه استقالل خوزستان
در ایران بود .آنها از بيشتر جهات شبيه هم بودند.
آبی های ایران و لسترسيتی معادالت فوتبال را
در ایران و انگلستان بهم زدند .نام پرافتخار آنها
برای هميشه در تاریخ ثبت خواهد شد .قهرمانی
آنها پيش بينی های همه کارشناسان را بهم زد
تا فوتبال این ورزش دنياپسند بگوید که هر ثانيه
و هر لحظه مسابقات قابل پيش بينی نيست .جام
های قهرمانی در این فصل بر دست های پرتوان
تيم هایی قرار گرفت تا با عشق و شوق وصف
ناشدنی سال ها لذت آن را زیر دندان های خود
مزمزه کنند.

شاهد شهرداری در عین شایستگی نتیجه را به برق شیراز واگذار کرد

آن روز حافظيه پيرشيراز حال و هوای دیگری داشت .جدال تيم های برق و شاهد تماشاگران زیادی
را به این استادیوم خاطره انگيز کشانده بود .سال ها پيش در همين زمين بچه های شایسته فيروزآباد
بارها تيم های شيرازی را مغلوب خود کرده بودند .تيم های جوانان و بزرگساالن شهرمان در آن سال
های دور لياقت خود را به رخ حریفان کشانده بودند و امروز نيز شاهد شهرمان ميخواست ثابت کند
که حریف قدری خواهد بود .اما برق شيراز که روزی در ليگ برتر کشور آقایی می کرد .امروز در کوچه
پس کوچه های ليگ دسته سه کشور دست و پا می زند .تيمی با قدمت  60ساله ،روزی در جام تخت
جمشيد برق شيراز لرزه بر اندام حریفان می انداخت اما شهر بزرگ شيراز و استان فارس در حال حاضر
تيمی در ليگ برتر ندارد .فجر شهيد سپاسی در دسته یک و برق بزرگ در دسته سه ميکوشند تا به
باالی قله فوتبال کشور بيایند .اما افسوس که فارس دیگر در فوتبال کشور زور الزم را ندارد .عدم بودجه
کافی و هزاران مشکالت دیگر .تيم شاهد در مسابقه با برق در طول  90دقيقه مردانه جنگيد و شایسته
پيروزی بود .اما موقعيت ها یکی پس از دیگری از بين رفت و داور ضعيف این بازی نيز با تيم ما مهربان
نبود .تيم برق نيز تيمی مقتدر بود که می خواست در زمين خود موفق باشد .بازی تا دقيقه  85صفر بر
صفر بود .اما یک اشتباه گریبان شاهد را گرفت تا با سوت پایان بازی خستگی بر تن بازیکنان ،کادر فنی
و تماشاگران مشتاق فيروزآبادی بماند .شاید مساوی نتيجه ای عادالنه بود کليه تيم های شرکت کننده
هر کدام سه بازی دیگر را در پيش دارند و تيم شاهد دوبازی در خانه و یک مسابقه را بيرون باید برگزار
کند .اميد که در پایان این بازی ها تيم خوب شهرمان مزد زحمات خود را دریافت کند.

ناصر آذریان

حاشیه جام جهانی کشتی فرنگی  2016شیراز /تماشاگران شیرازی سنگ
تمام گذاشتند

سی و چهارمين دوره جام جهانی کشتی
فرنگی سال  2016شيراز با قهرمانی تيم ایران
پایان یافت و تماشاگران شيرازی در دیدار پایانی
با تشویق های خود سنگ تمام گذاشتند و صحنه
های زیبایی را رقم زدند.
به گزارش ایرنا ،مراسم اهدا جام قهرمانی و مدال
جام جهانی کشتی فرنگی با حضور سيد نصراهلل
سجادی معاون وزیر ورزش و جوانان ،کامياب
مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس و تورلی
خانوف نماینده اتحادیه جهانی کشتی ،دکتر کيم
عضو هيات رئيسه اتحادیه جهانی کشتی و سردار
سرتيپ غالمحسين غيب پرور فرمانده سپاه فجر
فارس برگزار شد.
قبل از آغاز دیدار فينال بين تيم های ایران و
روسيه ،سالن شهيد دستغيب شيراز که ظرفيت
پذیرش حدود  2500تماشاگر را دارد ،مملو از
تماشاگران شد و حتی تعداد زیادی از آنها نيز
بيرون از سالن بودند.
عوامل انتظامی در اطراف سالن و همچنين
داخل سالن شهيد دستغيب حضور داشتند و همه
تالش خود را برای برقراری نظم و جلوگيری از
برخی حاشيه ها بکار بستند.
بليت مسابقات در هر وعده  15هزار تومان به
فروش می رسيد که این بليت ها در بازار سياه با
قيمت باالتری به فروش رفت .
با وجود همه مشکالت مسئوالن برگزار کننده
جام جهانی در شيراز تمام سعی و تالش خود
را برای برگزاری مطلوب رقابت ها به کار بستند
و همه ارگان ها و سازمان های مسئول در این
استان ،همکاری خوبی برای برگزاری مسابقات
داشتند.
در دیدار رده بندی بين تيم های ترکيه و
قزاقستان ،یکی از مربيان ترکيه بعد از پایان دیدار
وزن  71کيلوگرم اعتراض شدیدی به داوری
داشت و حتی به سمت ميز داوران رفت و اعتراض
خود را به آنان اعالم کرد.
همچنين در اطراف تشک های کوچک به دليل

محدودیت جا ،حضور افراد اضافی و غير مسئول
سبب شلوغی بسيار زیاد و بی انضباطی شده بود.
در دیدار فينال به دليل تجمع عکاسان در کنار
کادر فنی تيم ملی ،بنا سرمربی تيم ملی از آنان
خواست تمرکز کادر فنی را برهم نریزند تا بتوانند
با آرامش بيشتری فرنگی کاران را راهنمایی کنند.
افراد زیادی غير مسئول به هنگام بر گزاری
مراسم اهدا جام در کنار تشک حضور داشتند و
مشکالتی را برای عکاسان به وجود آوردند.
اميد نوروزی کشتی گير شيرازی وزن 66
کيلو گرم که در دیدار نهایی حریفش را با اقتدار
شکست داد از تماشاگران حاضر درسالن تشکر
کرد.
تيم های ایران ،روسيه ،ترکيه ،قزاقستان،
بالروس ،جمهوری آذربایجان ،اکراین و آلمان نيز
به ترتيب رده اول تا هشتم سی و چهار مين دوره
جام جهانی کشتی فرنگی را به خود اختصاص
دادند.
طی  34دوره برگزاری جام جهانی کشتی
فرنگی،تيم روسيه در مجموع با کسب 18عنوان
قهرمانی ( 12بار با نام اتحاد جماهير شوروی و
 6بار با نام روسيه) ،هشت نایب قهرمانی و یک
عنوان سومی ،پر افتخارترین تيم این رقابت
هاست.
همچنين تيم ایران با پنج عنوان قهرمانی،پنج
نایب قهرمانی و دو مقام سومی با یک پله صعود
در جایگاه دوم قرار گرفت و تيم کوبا هم با چهار
مقام قهرمانی ،دونایب قهرمانی و سه مقام سومی،
رده سوم را به خود اختصاص داده است.

باشگاه قهرمانان مدرسه کاراته ثار ا...

مدرسه کاراته ثارا ...در مکانی پاک و مقدس برای  15سال پياپی پذیرای فرزندان عزیز شما می باشد
تا عالوه بر پر کردن اوقات فراغت راه قهرمان شدن به خصوص پهلوان شدن را در مکتب استاد مهدی
اسالملو مربی قهرمان پرور کشور ،دارای باال ترین مدرک مربيگری درجه یک ملی و داوری  RAاز
فدراسيون کاراته جمهوری اسالمی ایران با کارنامه درخشان در سال های گذشته فرا گيرند.
باشگاه شماره  :1مدرسه کاراته ثار ا ...واقع در میدان امام همه روزه از ساعت  5/30الی 7

باشگاه شماره  :2اداره ورزش و جوانان شهرستان واقع در میدان طالقانی ،سالن ژیمناستیک روزهای
باشگاه شماره :3

روزهای زوج ساعت  7الی 8/30

باشگاه تربیت بدنی روزهای فرد ساعت  9/30تا  11مخصوص بزرگساالن

09386362608

باشگاه بدنسازی و پرورش اندام
الماس

محیط باشگاه ما را یک بار امتحان کنید و مقایسه نمایید

طرح ویژه تابستانی

بزرگترین و پيشرفته ترین باشگاه ورزشی شهرستان همراه با امکانات رفاهی عالی و سيستم تهویه
مطبوع پيشرفته و کافی شاپ
با بهره گيری از موفق ترین اساتيد بدنسازی استان جناب آقای قيصری
با تخفيف ویژه جهت ارگان های دولتی و تيم های ورزشی
نشانی:خيابان نظامی ابتدای خيابان مصطفی خمينی ساختمان بهاران
تلفن07138728936-09120291014:

مدیریت:نعمتی ،رزازان
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آغاز برداشت غالت در فیروزآباد

به گزارش مهندس جعفر فروردین کارشناس
بهبود توليدات گياهی شهرستان ،کار برداشت در
24هزار هکتار مزارع غالت وکلزا آغاز شده است.
عمليات برداشت جو وکلزا با ورود  30دستگاه
کمباین به شهرستان آغاز شده و تا پایان برداشت
135دستگاه کمباین در عمليات برداشت فعاليت
خواهند داشت  .مهندس فروردین افزود :محصول
توليدی شهرستان با هماهنگی های به عمل آمده
توسط سازمان تعاونی روستایی ،انبار غله وایستگاه
های بخش خصوصی خریداری خواهد شد .ایشان
همچنين یادآور شد :اکيپ کارشناسی متشکل
از  30نفر کارشناس مدیریت جهاد کشاورزی

بیش از ظرفیت  21استان کشور در فارس چاه غیر مجاز پُـر شده است

شهرستان تشکيل شده و بر امر برداشت ،کنترل
کيفيت کار کمباین ها و نيز تحویل محصول در
ایستگاه های غله وتعاونی روستایی نظارت کامل
دارند.

جلسه کارگروه برداشت غالت ودانه های در شهرستان فیروزآباد برگزار شد
به گزارش مهندس ایرج دهقانی مدیر جهاد
کشاورزی شهرستان فيروزآباد :با توجه به فرا
رسيدن برداشت غالت در شهرستان ،جلسه کار
گروه برداشت غالت ودانه های روغنی کلزا با
حضور فرماندار  ،بخشدار ،مدیر و معاونت فنی
واجرایی ،رئيس اداره توليدات گياهی  ،مسئولين
مراکز جهاد کشاورزی  ،رئيس تعاونی روستایی،
کارشناسان تعاونی روستایی و جهاد کشاورزی در
سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید .در این
جلسه مهندس ایرج دهقانی مدیر جهاد کشاورزی
شهرستان گزارشی تفضيلی از سطوح کشت
شهرستان و هچنين چگونگی مبارزه با علف
هرز ارائه نمود .باتوجه به حساس بودن برداشت
دانه های روغنی و همچنين نقش کلزا در امر

توليد روغن مقرر شد کمباین با هد مخصوص
برداشت کلزا وارد شهرستان گردد .اعضای جلسه
به بررسی مشکالت و مسائل مربوط به برداشت
پرداختند و قرار براین گردید که برای سهولت
برداشت در شهرستان نسبت به تامين سوخت در
مراکز عرضه سوخت اقدام عاجل گردد و جهت
عدم تضعيع حقوق کشاورزان شهرستان و به
منظور نظارت بر افت زنی و خرید ،کارشناسانی
به عنوان نماینده از طرف جهاد کشاورزی در
مراکز خرید دولتی حضور داشته باشند .مهندس
دهقانی افزود :قابل ذکر است که گندم دوروم و
کلزا با توجه به هماهنگی های انجام شده توسط
اداره غله خریداری می گردد.

مرگ دو جوان روستای دستجه فسا در برکه کشاورزی
دو جوان 24و 25ساله ساکن روستای دستجه
از توابع بخش مرکزی شهرستان فسا که در برکه
ای در حال شنا بودند غرق شده و جان خود را
از دست دادند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرستان فسا ضمن تائيد این خبر به ایرنا
افزود :طبق تماس مردمی با مرکز فرماندهی این
سازمان مبنی بر اینکه دو جوان در روستای برکه
غرق شده اند سریعا نيروهای امداد و نجات به
منطقه اعزام شدند.
نادر نوپيشه افزود :متاسفانه در محل حادثه
مشاهده شد دو جوان که جهت شنا به داخل برکه
ای در یک زمين کشاورزی در حوالی روستای
دستجه رفته بودند بر اثر بی احتياطی غرق شده
و جان خود را ازدست داده بودند.
وی ادامه داد :با تالشهای نيروهای امداد و نجات
این سازمان جسد 2جوان غرق شده از داخل برکه

حادثه

با توجه به آغاز فصل گرما از شنا کردن
در سدهای خاکی بپرهیزند و در صورتی که
قصد شنا در این مکانها را داشته باشند حتما
از جلیقه نجات استفاده کرده و یا یک طناب
همراه داشته باشند

حدود پنج متری بيرون آورده شد و به اورژانس و
نيروهای انتظامی تحویل داده شد.
وی از مردم خواست با توجه به آغاز فصل گرما
از شنا کردن در سدهای خاکی بپرهيزند و در
صورتی که قصد شنا در این مکانها را داشته باشند
حتما از جليقه نجات استفاده کرده و یا یک طناب
همراه داشته باشند.
این گزارش حاکيست  ،این برکه کشاورزی که
در اصطالح محلی به آن گوراب هم گفته می
شود محلی برای انباشت آب بمنظور آبياری
کردن زمينهای کشاورزی است .

معاون حفاظت و بهره برداری سازمان آب
منطقه ای استان فارس بيان داشت  :سال گذشته
یک هزار و  614چاه غير مجاز در این استان پُـر
شده که بيش از ظرفيت  21استان کشور است ،
در  21استان کشور در این مدت یک هزار و 500
چاه غير مجاز پُـر شده است.
مهندس حسين صالح جهرمی در گفت و گو
با ایرنا اظهار داشت  :استان فارس  19هزار و
 500حلقه چاه غير مجاز دارد که شش درصد از
کل چاههای غير مجاز کشور را شامل می شود
و  22درصد از این چاهها در سال گذشته پُـر
شده است .
معاون حفاظت و بهره برداری سازمان آب
منطقه ای فارس در ادامه افزود :متاسفانه قانون
تعيين تکليف چاههای آب فاقد پروانه در بسياری
موارد آزادی عمل برای پُـر کردن چاههای غير
مجاز را نمی دهد  ،این موضوع سبب می شود
که نتوان با قاطعيت همه چاههای غير مجاز را
پُـر کرد.
صالح جهرمی با اشاره به اینکه از محل پُـر
کردن چاههای غير مجاز  98ميليون متر مکعب

آب صرفه جویی شده است اظهار داشت :
موضوعی که در باره چاههای غير مجاز و مجاز رخ
داده این است که بر اثر تداوم خشکسالی بسياری
از این چاهها از چرخه خدمات خارج شده اند
 ،چاههای مجاز می توانند مجوز کف شکنی و
تعميق دریافت کنند اما این اجازه به چاههای
غير مجاز داده نمی شود و در صورت کف شکنی
با دستگاهها یحفار برخورد قانونی می شود بنابر
این خود بخود این چاهها از گردونه خدمات خارج
می شوند.
وی با بيان اینکه  90درصد چاههای موجود در
استان فارس ژرفای حدود  300متر دارند گفت
 :در برخی از مناطق از جمله جهرم عمق این
چاهها به  500متر می رسد .
گرچه بارها اعالم شده که طی یک دهه و اندی
گذشته هيچگونه پروانه آب کشاورزی در فارس
صادر نشده است ولی شواهد امر نشان از حفر چاه
آب کشاورزی در برخی شهرستانهای این استان
طی چند سال گذشته دارد که متوليان امر باید
در این خصوص بيشتر تدبير کنند.

زمینهای کشاورزی و گندم زارهای رستم فارس دچار آتش سوزی شد
براثر آتش سوزی عصر امروز شنبه در بخشی از
زمينهای کشاورزی و گندم زارهای منطقه گوراب
شهرستان رستم چندین هکتار از گندم زارها و
کاههای مانده از گندم های برداشت شده در این
شهرستان خاکستر شد.
فرماندار شهرستان رستم در گفت و گو با ایرنا
ضمن تائيد این خبر بدون اشاره به ميزان دقيق
ميزان هکتار خسارت دیده گندم و کاههای مانده
از برداشت گندم این منطقه اظهار داشت  :علت

مدرسه اسکیت
ولیعصر

با بیش از یک دهه سابقه
درخشان برگزار می کند

آتش سوزی و ميزان خسارت وارده به کشاورزان
در دست بررسی است .
اسفندیار احمدی منش ميزان آتش سوزی در
سطح 30هکتاری اعالم شده در فضای مجازی را
نادرست خواند و افزود :آتش سوزی اندک بوده
براساس این گزارش در روزهای قبل نيز هم بر
اثر اصطکاک کمباین با گندم های در حال درو 2
هکتار از گندم زارهای این منطقه نيز دچار حریق
شده و در آتش سوخته 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

پیش فروش مجتمع ستایش 2

مـرحـلـه سـوم
تاریخ تحویل 95/10

با وام  35میلیون تومان

شماره تماس09128130592 :

نشانی :فیروزآباد-خیابان نظامی -خیابان امام حسن(ع) -کوچه دوم
شماره تماس09128130592 :
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ما و پزشک خانواده
چگونه می توان پزشک خانواده خود را
تغییر داد؟
هر شهروندی ممكن است به هر دليلی مانند
تغيير محل زندگی ،متناسب نبودن ساعت كار
پزشك خانواده با زمان هایی كه می تواند به او
مراجعه كند ،خارج شدن پزشك از برنامه پزشك
خانواده یا رضایت نداشتن از پزشك خانواده خود،
بخواهد پزشك خانواده خود را تغيير دهد .در این
گونه مواقع امكان  2بار تغيير پزشك خانواده در
هر سال وجود دارد البته فاصله بين این تغييرات
نباید كمتر از  3ماه باشد.
برای این تغيير ابتدا از تاریخ اول تا پنجم هر ماه
به پزشك خانواده قبلی مراجعه كرده و درخواست
خروج نام خود را از سيستم كامپيوتری آن
پزشك ارائه نموده و در پشت برگه های دفترچه
بيمه خود مهر خروج از پوشش آن پزشك را درج
كند .سپس با راهنمایی مشاوران پزشك خانواده
در مركز پاسخگویی تلفنی  1590پزشك خانواده
جدید را انتخاب و با مراجعه حضوری نزد وی
نسبت به ثبت نام و ممهور كردن دفترچه بيمه
به مهر پزشك خانواده جدید اقدام نماید.
در صورت تعویض دفترچه خود نيز بالفاصله
با مراجعه به پزشك خانواده دفترچه را به مهر
پزشك خانواده ممهور نمایيد.
با داشتن پزشک خانواده ،چگونه می
توان از خدمات تخصصی پزشکی استفاده
کرد؟
شهروندی كه پزشك خانواده دارد در واقع یك
مشاور امين و مطلع در خصوص مسائل پزشكی
و انواع خدمات تخصصی و تخصص های مختلف
پزشكی نيز دارد.
این امر از این جهت مهم است كه تخصص
های پزشكی بسيار متنوع بوده و به صورت مداوم
بر تعدد آنها افزوده می شود.
همچنين برخی از بيماری ها عالئم مشابه دارند
و اگر بيمار بخواهد به طور مستقيم تخصص مورد
نياز را تعيين كرده و به او مراجعه كند ممكن
است به متخصص غير مرتبط مراجعه كرده و
عالوه بر هدر رفتن زمان و هزینه كردن بی فایده،
مجددا مجبور به امتحان كردن متخصص دیگری
شود و این كار را تا به آنجا ادامه دهد تا شاید
متخصص مناسب را پيدا كند .در چنين حالتی
چندین روز زمان باید صرف نماید و چندین بار
ویزیت شود و در این مدت هم از آن ناخوشی
رنج ببرد.
در صورتی كه راه حل توصيه شده سازمان
جهانی بهداشت و كشورهای پيشرفته مراجعه
اوليه به پزشك خانواده است.
پزشك خانواده با اطالعات و دانشی كه دارد
یا خود مستقيما بيمار را درمان می كند و یا
اقدامات تشخيصی ابتدایی را انجام داده ،سپس
بيمار را به متخصص مربوطه راهنمایی می كند
و گاهی نيز مستقيما او را به متخصص ارجاع
می دهد.
این نوع ارجاع از پزشك خانواده به متخصص
پزشكی ،از طریق فرم ارجاع انجام می شود كه
این فرم ها تاریخ انقضاء ندارد و البته نباید تا
زمان استفاده از آن مخدوش شود(خط خوردگی،
الك گيری) تا بتوان از مزایای آن استفاده كرد.
برای بررسی خدمات پاراكلينيكی(سونوگرافی،عكسبرداری و آزمایش) كه توسط خود پزشك
متخصص تجویز شده باشد و كمتر از یك هفته از
ویزیت قبلی وی گذشته باشد پزشك متخصص
نباید فرم ارجاع مجدد دریافت كند .در ضمن
براساس همين قانون ،پزشك خانواده نيز برای
ارائه همين خدمت ویزیت مجدد دریافت نمی
نماید.
برای انجام فيزیوتراپی و انجام خدماتپاراكينيك(سونوگرافی ،عكسبرداری و آزمایش)
نياز به فرم ارجاع نيست و پزشك خانواده و
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متخصص همكار هر دو می توانند این خدمات
را تجویز نمایند و فقط با همان دفترچه بيمه
قابل انجام می باشند .برای انجام اندوسكوپی در
صورتی كه تجویز كننده همان پزشك متخصص
معالج باشد به فرم ارجاع جداگانه نيازی نيست.
برای مراجعه به متخصص همكار پزشكخانواده در صورت داشتن فرم ارجاع فقط 10%
كل مبلغ تعرفه ی حق ویزیت متخصصين
پرداخت می شود.
اگر پزشك متخصص تشخيص دهد برایبررسی بيشتر نياز است بيمار به متخصص یا فوق
تخصص دیگری ارجاع شود ،باید فرم ارجاع افقی
به متخصص دیگر را برای بيمار تكميل نماید.
مراجعه به پزشك متخصص غير همكارپزشك خانواده باعث می شود تمام تعرفه ها اعم
از خدمات و پاركلينيك(سونوگرافی ،عكسبرداری
و آزمایش) و هزینه ویزیت بيماران ،آزاد محاسبه
شود.در این صورت فقط دارو با بيمه محاسبه
می شود.
در دفترچه بيمه ی بيماران صعب العالج بایدتوسط پزشك خانواده مهر مخصوص بيماران
صعب العالج درج گردد و ایشان جهت مراجعات
متعدد به متخصص نياز به فرم ارجاع نخواهد
داشت.
بيمار با داشتن مهر صعب العالج جهتمراجعه به متخصص همكار مربوط به بيماریشان
نياز به فرم ارجاع ندارد و  %30حق ویزیت را
پرداخت می نمایند.
با داشتن فرم ارجاع به کدام متخصصین
پزشکی می توان مراجعه کرد؟
تخصص پزشك متخصصی كه می توان با فرم
ارجاع به او مراجعه كرد توسط پزشك خانواده
در فرم ارجاع نوشته شده و پزشك خانواده نيز
به بيمار می گوید .ولی انتخاب شخص پزشك
متخصص توسط خود بيمار انجام می شود كه
حتما باید از بين پزشكان متخصص همكار
پزشك خانواده انتخاب شود .عنوان همكار پزشك
خانواده بودن هر متخصص در مهر او درج شده
است و باید قبل از گرفتن وقت ویزیت ،از همكار
پزشك خانواده بودن ایشان اطمينان حاصل كرد.
ليست این متخصصان در وب سایت www.
 iehs.sums.ac.irدرج شده و همواره در
دسترس است.
بعد از ویزیت متخصص چه باید کرد؟
متخصص همكار پزشك خانواده نتيجه
معاینات و تشخيص و درمان مورد نظر خود را
در فرم ارجاعی كه بيمار به ایشان داده است ،می
نویسد .بيمار نيز باید یك نسخه از فرم ارجاع كه
حاوی اقدامات انجام شده توسط متخصص می
باشد را در اسرع وقت به پزشك خانواده خود
تحویل داده تا در پرونده سالمت او درج شود
تا پزشك خانواده بتواند ضمن مطلع شدن .برای
اقدامات و مراقبت های بعدی مطابق وضعيت
بيمار برنامه ریزی كند.
شما و پزشك خانواده شما با هم كار می كنيد
تا در كوتاه ترین زمان و با كمترین هزینه ولی
موثرترین راه ،به بهترین سطح سالمتی دست
یابيد.
نحوه دریافت خدمات درمانی مسافران
در استان فارس
هم وطنان عزیز كه از سایر استان ها به
استان فارس سفر می نمایند جهت استفاده از
خدمات درمانی با دفترچه بيمه فقط می توانند
به درمانگاه های اورژانس و بيمارستان ها مراجعه
نمایند .در غير این صورت هزینه ها را باید به
صورت آزاد پرداخت نمایند.
روابط عمومی شبكه بهداشت و درمان فيروزآباد

به مناسبت روز جهانی و هفته ملی فشارخون باال
تظاهرات باليني(عالئم) فشار خون باال
فشار خون اوليه در ابتدا سالها بدون عالمت
است ولي ممكن است بيماراز عالئم مبهمي
مثل سردرد در ناحيه پس سر ،سرگيجه  ،تاري
و اختالل دید،خستگي زودرس و طپش قلب
شكایت كند .عالئمي مثل تنگي نفس شبانه و
یا هنگام فعاليت  ،دردهاي قفسه سينه  ،خواب
آلودگي  ،اغماء  ،گيجي یا تشنج نيز در مواردي
كه فشارخون به طور حاد افزایش یافته است دیده
مي شود .این عالئم مي تواند ناشي از عوارض
فشارخون باال نيز باشد .
عوامل خطر زمينه ساز بيماري فشار خون
باال
سابقه خانوادگي :
سابقه فشار خون باال در افراد درجه یك خانواده
شامل پدر  ،مادر  ،خواهر و برادر از عوامل بسيار
مهم است و احتمال ابتالء به فشار خون باال در
افراد این خانواده بيش از افرادي است كه سابقه
خانوادگي ابتالء به این بيماري را ندارند .
سن و جنس :
شيوع فشار خون باال در مردان قبل از سن 50
سالگي بيشتر از زنان هم سن آنها مي باشد اما
بعد از  50سالگي بدليل یائسه شدن( منوپوز )
خانمها  ،شيوع فشار خون باال در زنها افزایش
مي یابد .
مصرف نمك :
مطالعات نشان داده است بين مصرف بيش
از نياز فيزیولوژیك نمك (كلرور سدیم)و فشار
خون باال ارتباط وجود دارد  .پاسخ هاي افراد به
تغييرات سدیم رژیم غذایي متفاوت است و افراد
سالمند و سياه پوست نسبت به نمك حساستر
هستند .
چربيها ي خون :
اگرچه اختالل چربي هاي خون به طور مستقيم
در ایجاد فشارخون باال دخيل نيستند،اما به دليل
تغييراتيكه در جدار رگ بوجود مي آورند ممكن
است بيماري فشارخون باالرا تشدید نمایند.
كلسترول یك ماده ا ي است شبيه چربي كه در
تمام سلولهاي بدن به طور طبيعي یافت مي
شود و بدن براي ساختن جدار سلولها و برخي از
هورمونها از آن استفاده مي كند ،بنابر این فقط
ميزان باالي كلسترول در خون است كه اهميت
دارد  .كلسترول در خون محلول نيست ،لذا توسط
نوعي پروتئين نقل و انتقال مي یابد  .دو نوع از
این عوامل حامل بنام  LDLو  HDLميباشند.
 LDLحامل اصلي كلسترول خون است ،مقدار
زیاد آن در جریان خون موجب مي شودكلسترول
در جدار رگها از جمله رگهاي تغذیه كننده قلب
رسوب كند و به این ترتيب فرآیند آترواسكلروز
یا تصلب شرائين آغاز شود  HDL.بعنوان
كلــسترول خوب شناخته مي شود زیرا هر چه
سطح آن در خون باالتر باشد خطر حمالت قلبي
كمتر خواهد شد .
مصرف الكل :
مصرف الكل به طور مداوم ،موجب افزایش فشار
خون مي شود .
مصرف دخانيات :
مصرف دخانيات یك عامل زمينه ساز براي
تصلب شریانها ( آترواسكلروز ) ميباشد  .اگر چه
مستقيما“ موجـــب افزایش فشار خون نمي شود
اما در افرادیكه فشار خون باال دارند و سيگاري
هستند تصلب شریانها زودتر از افرادي كه فشار
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خون باالدارند اما سيگاري نيستند اتفاق مي
افتدو این عامل خود موجب تشدید فشارخون باال
مي شود .
كم تحركي :
در كسانيكه به اندازه كافي تحرك ندارند،
احتمال فشار خون باال بيش از افرادي است كه
فعاليت بدني منظم دارند،زیرا این افراد احتماالً
چاق هستند ویا اضافه وزن دارند.
چاقي :
چاقي یكي از عوامل مهمي است كه در شيوع
فشار خون باال نقش بسزایي دارد  .فشار خون باال
در افراد چاق  2-6برابر بيشتر از افرادي است كه
افزایش وزن ندارند .
هر  10كيلو گرم افزایش وزن موجب افزایش
فشار سيستولي  2تا  3ميلي متر جيوه و فشار
دیاستولي  1تا 3ميلي متر جيوه مي شود .
چاقي هاي مركزي یعني چاقيهایي كه در
قسمت شكم متمركز است در ایجاد فشار خون
باال اهميت بيشتري دارند  .اضافه وزن را مي
توان با استفاده از شاخص توده بدني ) )BMI
و تقسيم وزن( برحسب كيلو گرم) بر قد( برحسب
متربتوان )2محاسبه كرد .
افراد چاقي كه افزایش فشار خون دارند ،سطح
انسولين خونشان باالست و مقاومت به انسولين
نيز دارندكه خود منجر به افزایش فشار خون مي
گردد .
ديابت :
دیابت زمينه ساز فشار خون باالست و در افراد
مبتال به دیابت شيوع فشار خون باال بيشتر از
افراد غير دیابتي است و خطر بيماري قلبي –
عروقي در این افراد چندین برابر مي باشد  ،بنابر
این كنترل فشار خون در افراد مبتال به دیابت و
تنظيم قند خون در افرادیكه مبتال به فشار خون
باال هستند اهميت زیادي در كاهش احتمال
خطر بيماریهاي قلبي عروقي دارد .
تقسيم بندي فشار خون باال
یكي از واحد هاي رایج اندازه گيري فشارخون
ميلي متر جيوه است .تقسيم بندي بين فشار
خون طبيعي و غير طبيعي اختياري و قراردادي
مي باشدوفشارخوني را باال مي گویند كه حوادث
قلبي  ،عروقي در آن مقادیربيشتراتفاق مي افتد،
بنابر این فشار خون مطلوب فشار خون سيستولي
كمتر از  120و فشار خون دیاستولي كمتر از 80
ميلي متر جيوه مي باشد وفشارخون طبيعي،
فشارخون سيستولي كمتر از  140ميلي متر جيوه
و فشارخون دیاستولي كمتر از  90ميلي متر جيوه
است .فشارخون باال ،فشار خوني است كه با اندازه
گيري دو یا سه نوبت در فواصل متفاوت ،متوسط
فشار سيستولي  140ميلي متر جيوه یا باالتر ویا
متوسط فشار دیاستولي  90ميلي متر جيوه یا
باالتر باشد  .در مواردي كه فشارخون سيستول
در یك طبقه و فشارخون دیاستول در طبقه دیگر
قرارمي گيرد ،فشارخون را در طبقه باالتر دسته
بندي مي كنيم .به عنوان مثال ،اگر فشارخون
سيستول  170ميلي متر جيوه و یا دیاستول
 86ميلي متر جيوه باشد،فشارخون را در طبقه
فشارخون باالي متوسط قرار مي دهيم.
تهيه و تدوین :صادق كرمی دارنجانی

ادامه دارد

كارشناس پيشگيری و مبارزه با بيماری های شبكه بهداشت فيروزآباد
منبع :برنامه كشوری پيشگيری و كنترل بيماری فشارخون باال
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی

نوشین نصیری موصلو بيماری های زنان-پاپ اسمير-بهداشت مادر و كودك-
کارشناس مامایی مراقبت های دوران بارداری-مشاوره و تنظيم خانواده-
 -IUDورزش های دوران بارداری و پس از زایمان
نظام پزشکی
خيابان امام خمينی شمالی  /كوچه روبروی بانك
م403070-
قوامين تلفن تماس 07138728488
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بدون شک شما هم افرادی را میشناسيد كه
نحوه سالمت خود را هميشه كنترل میكنند .در
اطراف همه ما ،چنين افرادی پيدا میشوند .آیا تا
به حال دوست نداشتيد راز سالمت آنها را بدانيد
و از این راز برای سالمتی خود استفاده كنيد؟ در
این مقاله قصد داریم  8راز این افراد را بيان كنيم.
استفاده از مكملهای حاوی ویتامين :C
اگرچه شواهد علمی نشان میدهد كه ویتامين
 Cمیتواند سيستم ایمنی بدن را بهبود ببخشد
اما بيشتر افراد مصرف این ویتامين را نادیده می
گيرند .هر زمان كه احساس كردید حال خوبی
ندارید  ،چند واحد ویتامين  Cمصرف كنيد و از
اثرات معجزه آسای آن لذت ببرید.
داشتن خواب کافی:
هر فردی باید در شبانه روز  8الی  10ساعت
خواب مفيد و با كيفيت داشته باشد تا بتواند
سالم بماند .متخصصان خواب معتقدند كه خواب
مناسب و كافی برای داشتن سيستم ایمنی قوی
بسيار موثر است .در حققيت مطالعات و تحقيقات
انجام شده نشان میدهد افرادی كه  5الی ۶
ساعت در شب خوابيدهاند ،زمانی كه در معرض
ویروس سرماخوردگی قرار میگيرند  30درصد
امكان ابتال به آن را خواهند داشت .این در حاليكه
است كه افراد با خواب كافی تنها  17درصد امكان
ابتال به بيماری سرماخوردگی را دارند.
نقویت قدرت ذهنی و روانی:
زمانی كه همه افراد اطراف ما در مورد
بيماریهای مختلف صحبت میكنند ،برخی
از افرا حضور دارند كه معتقدند هرگز بيمار
نمیشوند .این افراد دارای باورها و عقاید قوی
هستند .بنابراین اگر میخواهيد سالم بمانيد باید
قدرت ذهنی و روانی خود را تقویت كنيد و مثبت
بيندیشيد.

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

کنترل و مدیریت استرس:
استرس یكی از مواردی است كه باعث تضعيف
سيستم ایمنی بدن میشود اما از آن نمیتوان
اجتناب كرد .بنابراین اهداف خود را به گونهای
تنظيم كنيد كه بتوانيد استرس خود را مدیریت
نمایيد .شما میتوانيد شرایط استرس زا را با
مواردی همچون مدیتيشن ،ورزش و انجام
كارهای مفيد كنترل كنيد.
تمیز و مرتب بودن:
زمانی كه از بيرون به منزل خود بر میگردید باید
دستهای خود را با آب و صابون بشویيد .همان
طور كه می دانيد محيط بيرون با ميكروبهای
بسياری آلوده است بنابراین پاكيزگی خود را
هميشه حفظ كنيد.
ورزش کردن:
انجام منظم تمرینات ورزشی میتواند سيستم
ایمنی را تقویت كند .انجام اینگونه تمرینات
میتواند از بروز عفونتهای دستگاه تنفسی
جلوگيری كند.سعی كنيد هفتهای حداقل سه بار
ورزش كنيد.
ارتباط از راه دور:
زمانی كه مجبور میشوید برای رفتن به سر كار
خود از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده كنيد،
احتمال قرار گرفتن در معرض ميكروبهای
مختلف بيشتر میشود .برای اجتناب از این
موضوع ،شغلی را پيدا كنيد كه به منزلتان
نزدیکتر باشد .همچنين اگر میتوانيد بهتر است
دوركاری كنيد.
داشتن استراحت کافی:
زمانی كه احساس میكنيد حالتان خوب
نيست ،بهتر است تا دیر وقت كار نكنيد .زمانی را
برای استراحت خود كنار بگذارید و مطمئن شوید
خواب كافی دارید.

به اطالع شهروندان گرامي ميرساند:

سردار فرماندهي محترم انتظامي استان فارس هر هفته روزهاي دوشنبه در محل دفتر نظارت
همگاني واقع در شيراز سي متري سينما سعدي با عموم شهروندان مالقات حضوري دارند.
تلفن همگاني 2182479-2183303
همچنين فرمانده انتظامي شهرستان فيروزاباد نيز عالوه بر روزهاي دوشنبه در كليه ایام هفته
ساعت اداري در ستاد انتظامي شهرستان واقع در فلكه گاز دفتر فرماندهي انتظامي اماده دریافت
پيشنهادات  .انتقادات  .شكایات .و تقدیر شهروندان مي باشد تلفن هماهنگي 2185420

بازرسي فرماندهي انتظامي شهرستان فيروزاباد

آموزش تابلو فرش
با آموزش وارد بازار کار شوید
مجتمع آموزشی فاضلی

نشانی:فيروزآباد -خيابان امام خمينی شمالی جنب بانک كشاورزی
تلفن07138720000:

استفاده بی رویه از لنزهای زیبایی زیان های غير قابل جبران به چشم می زند
استاد چشم پزشكی دانشگاه تهران و عضو
هيات مدیره انجمن چشم پزشكی ایران با بيان
اینكه استفاده بی رویه از لنزهای زیبایی زیان
های غير قابل جبران به چشم می زند بيان داشت
 :این كار قطعا باید با مشورت و نظر متخصصان
انجام شود و استفاده بی رویه خودسرانه از آن
هيچ جایگاه علمی و تخصصی ندارد.
دكتر علی صادقی حاشيه همایش چشم پزشكی
و جراحی پلک در شيراز در گفت و گو با خبرنگار
ایرنا خاطر نشان كرد :لنز های زیبایی جایگاه
اندكی از نظر علمی در چشم پزشكی دارند  ،باید
توجه داشت كه قرنيه رگ خونی ندارد و نشستن
لنز روی قرنيه می تواند به قرنيه آسيب بزند .
رئيس انجمن جراحی و پالستيک ترميمی ایران
در ادامه گفت  :اشک چشم و جاری شدن آن
نقش بسزایی در سالمت چشم دارد  ،استفاده بی
رویه از لنز می تواند جلوی جاری شدن اشک را

بگيرد و به قرنيه صدمه بزند .
دكتر صادقی افزود :استفاده طوالنی مدت لنز
می تواند در شرایطی آنقدر به چشم صدمه بزند
كه منجر به تخليه چشم گردد  ،مواردی بوده
است كه استفاده از لنزهای زیبایی حتی به كوری
منجر گردیده است .
این استاد دانشگاه گفت  :بيمارانی كه خشكی
چشم و مشكل جاری شدن اشک دارند از جمله
كسانی هستند كه باید به شدت از گذاشتن لنز
زیبایی پرهيز كنند .
وی گفت  :اكنون لنزهایی در بازرار وجود دارد
كه واقعا كيفيت الزم را ندارند  ،معلوم نيست
مرجع ورود این لنزها كجاست و چه كسی
سالمت چشم را تضمين می كند  ،استفاده از
این لنزهای بدون اصالت به هيچ وجه توصيه نمی
شود ..

 10فایده اصلی پيادهروی
پيادهروی یكی از آسانترین روشهای ورزش
كردن است و تقریبا همه توانایی انجام آن را
دارند .این ورزش باعث كاهش وزن میشود ،اما
عالوه بر این پيادهروی فواید دیگری نيز دارد.
به گزارش ایسنا  10فایده اصلی پيادهروی
عبارتند از:
 -1افزایش توانایی مغزی:
هرچقدر كه سن افزایش مییابد انجام پيادهروی
برای افزایش تواناییهای مغزی ضروریتر
میشود .پيادهروی حتی میتواند اثرات افزایش
سن را كاهش دهد .مطالعات پيش از این حتی
نشان داده كه انجام پيادهروی از بروز آلزایمر در
افران مسن جلوگيری میكند .پيادهروی برعكس
و هماهنگ كردن حركت دستها و پاها میتواند
فواید بيشتری برای مغز داشته باشد.
 -2افزایش قدرت استخوانها:
پيادهروی احتمال پوكی استخوان را نيز كاهش
میدهد .بررسیها نشان داده زنانی كه حداقل
 4سال در هفته پيادهروی میكنند 40 ،درصد
كمتر در معرض پوكی استخوان و شكستگی لگن
هستند.
ورزشهای دیگری همچون دویدن ،پرش و وزنه
زدن نيز باعث افزایش قدرت استخوانها میشوند.
افرادی كه به دليل مشكالت در ناحيه مفاصل
نمیتوانند ورزش شدیدتر انجام دهند میتوانند
برای افزایش تراكم استخوانها پيادهروی كنند.
 -3بهبود بخشيدن به روحيه:
بسياری از مطالعات نشان دادهاند كه ورزش با
بهبود بخشيدن به روحيه در ارتباط است و باعث
كاهش استرس میشود .اگر در طبيعت پيادهروی
كنيد تاثير آن بر روحيه بيشتر هم میشود.
 -4افزایش جریان خون:
انجام فعاليتهای فيزیكی مداوم مانند پيادهروی
برای قلب مفيد است .پيادهروی جریان خون را

فروشگاه ال جی

افزایش میدهد و باعث كاهش فشار خون و خطر
سكته قلبی میشود .انجام  30دقيقه پيادهروی در
طول روز برای سالمت قلب كافی است.
 -5كاهش خطر افتادن در زمان پيری:
پيادهروی به صورت مداوم از افتادن در زمان
پيری جلوگيری میكند .كاهش تعادل و ضعيف
شدن عضالت باعث افتادن در دوران پيری
میشود .پيادهروی به صورت مداوم باعث افزایش
تعادل و افزایش قدرت پایين تنه میشود.
 -۶تقویت حافظه:
پيادهروی مداوم باعث تقویت هيپوكامپوس
میشود .هيپوكامپوس بر حافظه و یادگيری تاثير
دارد .بررسیها بر روی زنان  ۶5سال و بيشتر
نشان داده است پيادهروی از كاهش حافظه بر اثر
باال رفتن سن جلوگيری میكند.
 -7كاهش در آرتروز:
پيادهروی در طول هفته باعث كاهش درد
استخوانها میشود .پيادهروی كارایی را در افراد
مبتال به آرتروز افزایش میدهد.
 -8تعادل در ميزان گلوكز خون:
پيادهروی باعث افزایش ميزان گلوكز خون
میشود .مطالعات انجام شده نشان داده كه
انجام  15دقيقه پيادهروی باعث كاهش قند خون
میشود.
 -9افزایش ایمنی بدن:
با پيادهروی میتوانيم سالمت را افزایش دهيم.
پيادهروی به بدن كمک میكند كه بهتر با
بيماریها مقابله كند .به خصوص اگر از بیخوابی
رنج میبرید ،پيادهروی میتوانند برای شما مفيد
باشد.
 -10كاهش وزن:
پيادهروی باعث كاهش وزن میشود و افراد پس
از مدتی پيادهروی مستمر به تاثيرات شگرف آن
در كاهش وزن و تعادل جسمی پی میبرند.

تلفن38720878:

فروش انواع جاروبرقی ،مایکروویو،

فیروزآباد-

یخچال فریز بدون پیش قسط

خیابان بروجردی

و اقساط طوالنی

نمایندگی ال جی
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 8خرداد  1395سال یازدهم  شماره 445

همسر شهید بابایی درگذشت

پروفسور خدا دوست :جهانیان یافته های علوم پزشکی ایران را تحسین می کنند

«صدیقه حکمت« همسر شهيد سرلشکر خلبان
عباس بابایی پس از تحمل ماه ها درد ناشی از
بيماری کبدی ،عصر روز دوشنبه سوم خرداد بر اثر
این عارضه در بيمارستان نمازی شيراز ،به دیار حق
شتافت .
مدیرکل بنياد شهيد و امور ایثارگران فارس به
ایرنا گفت  :همسر سرلشکر شهيد بابایی فرمانده
اسبق نيروی هوایی بعد از عمل پيوند کبد در
بيمارستان نمازی شيراز به همسر شهيدش پيوست.
رجبعلی راهی افزود :پيکر همسر شهيد بابایی به تهران و سپس قزوین منتقل و به خاک سپرده می
شود.
شهيد عباس بابایی سرلشکر خلبان نيروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران پس از  ۶۰ماموریت
جنگی موفق در  15مرداد سال  ۶۶بعد از انجام عمليات شناسایی یکی از مناطق جنگی به فيض شهادت
نائل آمد.
شهيد بابایی که در  14مرداد  1329در قزوین تولد یافت در هنگام شهادت  37سال داشت.

شیراز به عنوان شهر خالق ادبی جهان معرفی می شود
معاون گردشگری و امور زائرین استانداری
فارس گفت :شهر شيراز در سال جاری ميالدی
( )2۰1۶به عنوان شهر خالق ادبی جهان معرفی
می شود و اميدواریم که این شهر در سال 2۰17
در فهرست شهرهای خالق یونسکو به ثبت برسد.
به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی و امور
بين الملل استانداری فارس ،شاپور رستمی افزود:
شيراز دارای مفاخر بزرگ فرهنگی و ادبی مانند
حافظ ،سعدی ،اهلی شيرازی و خواجوی کرمانی
است که از نقاط قوت این شهر محسوب می شود.
وی بيان کرد :این شهر شاخص ترین شهر ادبی
در کشور است که از گذشته دور دارای جایگاهی
فاخر در این حوزه بوده است.
معاون گردشگری و امور زائرین استانداری
فارس تصریح کرد :حافظ قله بزرگ ادبيات و شعر
فارسی در این شهر زیسته و وجود آرامگاه وی
در این شهر به فعاليت های ادبی اعتباری خاص
مدیرکل آموزش و پرورش فارس:

بخشيده است.
رستمی گفت :دیگر ادیب پرآوازه این شهر
سعدی است که سهم بزرگی در رونق و گسترش
ادبيات فارسی داشته و الهام بخش شاعران بزرگی
در سال های متمادی شده است.
معاون گردشگری و امور زائرین استانداری
فارس اضافه کرد :حمایت بيشتر از ادبيات
در شهری که چراغ درخشان ادبيات در کشور
است می تواند عالوه بر دستاوردهای فرهنگی در
گسترش توریسم ادبی نيز موثر باشد.
او ادامه داد :ميراث فرهنگی و حوزه شهری به
تنهایی متولی رونق و توسعه گردشگری استان
نيست و همگان باید برای گسترش این صنعت در
استان همت کنند و بخش خصوصی نيز درتامين
زیرساخت های مناسب گردشگری استان فعال
تر شود.

قبل از منابع مالی باید فکر ساختار تعلیم و تربیت بود

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت :در
آموزش و پرورش فعلی ایران ،قبل از منابع مالی
باید فکر ساختار تعليم و تربيت بود چرا که به
آن ميزان که این نهاد از ساختار رنج می برد ،از
کمبود منابع مالی رنج نمی برد.
به گزارش ایرنا ،حميدرضا آذری در آیين
گشایش هفتمين همایش ملی فلسفه تعليم و
تربيت در دانشگاه شيراز افزود :تحقيقات صورت
گرفته در دنيا نشان می دهد که کشورهای دیگر
با هزینه کمتر ،بازدهی بيشتری در تعليم و تربيت
داشته اند و این به آن دليل است که ساختار
آموزش و پرورش را برای اهدافی که تعيين شده
است ،شکل داده اند.
وی اظهار کرد :افرادی که دلشان برای تعليم و
تربيت در این کشور می سوزد باید فکری برای
ساختار متمرکز آموزش و پرورش کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت :نبود
خالقيت و محتوای مورد نياز مخاطب چه معلم
و چه دانش آموز سبب شده است که دانش
آموز در پایان دوره  12ساله تحصيل خود در
مدارس،نتواند نيازی از نيازهای جامعه را برطرف
کند.

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

وی با بيان این که تعليم و تربيت به معنای
فراهم کردن زمينه ها برای شکوفایی و بالفعل
کردن استعدادهای انسان است گفت :تحقق این
امر نيازمند هدف مطلوب ،اصول معين و برنامه
سنجيده و منظم است.
آذری گفت :اگر از دست اندرکاران امر تعليم و
تربيت سوال کنيد که آموزش و پرورش ایران به
دنبال چيست؟ جواب واحدی نمی شنوید چرا که
در باره فلسفه آن ،آگاهی وجود ندارد.
وی گفت :کليدی ترین عنصر برای تحقق
فلسفه تعليم و تربيت معلم است و می توان گفت
معلم آیينه تمام نمای آموزش و پرورش است.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس اظهار کرد:
باید معلمان در چارچوب نقشه و فلسفه تعليم
و تربيت کشور تربيت شوند و در این صورت می
توان انتظار داشت که این معلمان سر کالس با
روحيه مشارکت و انتقادگری حاضر و موفق شوند.
هفتمين همایش ملی فلسفه تعليم و تربيت
چهارشنبه در تاالر حکمت دانشگاه شيراز گشایش
یافت که به گفته دبير علمی این همایش ،حدود
 135چکيده مقاله به دبيرخانه همایش ارسال شد
که پس از داوری ها  93مقاله پذیرفته شد.

 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
مدیریت :طالع
ایرانسل (شعبه فيروزآباد)
38726628-09369452060

پروفسور علی اصغر خدادوست چشم
پزشک شناخته شده و دارنده کرسی استادی
دانشگاههای آمریکا گفت :جهانيان یافته ها و
دستاوردهای علوم پزشکی کشورمان را تحسين
می کنند و این موضوع باید به چراغ راه برای
حرکت پزشکان جوان قلمداد شود.
پروفسور خدا دوست ،روز چهارشنبه در حاشيه
همایش چشم پزشکی و جراحی پلک در شيراز
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:
پزشکان جوان باید با اميد به تعالی و رشد بيشتر
در حوزه های علوم پزشکی و کسب افتخار به این
عرصه وارد شوند.
او بيان کرد :ما در فرهنگ فارسی ضرب المثل
معروفی داریم که می گوید«مرغ همسایه غاز
است» ،این ضرب المثل نمود عينی برای بسياری
از افرادی است که می پندارند علم فقط در اروپا
و آمریکا نهفته است در حالی که علم مرزهای
جغرافيایی کشورها را در نوردیده و به مکان
خاصی محدود نيست.
وی که از مشهورترین جراحان قرنيه جهان
است ،افزود :جوانان ایرانی می توانند با پشتکار
و اندیشه متعالی و هوش سرشاری که دارند در
دانشگاه های این مرز و بوم پدید آورنده و توليد
کننده علم باشند و چشم به گره گشایی به هيچ
یک از دانشگاه های خارج از کشور ولو دانشگاه
هایی با اسامی و نشان (برند) بزرگ نداشته باشند
.
پروفسور خدا دوست که در حوزه علوم پزشکی
و چشم پزشکی ،ایده علمی خدادوست الین به
نامش ثبت شده است گفت :زمانی که خدا دوست
الین به عنوان یک ایده علمی به کشورهای
پيشرفته و دانشگاه های معتبر ارائه شد ،اغلب
این دانشگاه ها به گرمی ما را پذیرفتند.
وی ادامه داد :همين پذیرش ،آغازی برای رشد
بيشتر این دانشگاه ها و شروعی برای دستيابی
به ایده های برتر علمی شد و اگر آنها اگر می

خواستند با تنگ نظری به این موضوع بنگرند
بدون تردید با شکست مواجه می شدند و در
همان جایگاهی که بودند باقی می ماندند.
پرفسور خدادوست افزود :باید توجه داشت که
پذیرش یافته های علمی دیگران ،نخستين گام
برای رسيدن به موفيقت علمی است .
این استاد برجسته چشم پزشکی جهان ،بر
لزوم ارتقای علمی دانشگاه ها و مراکز درمانی و
پزشکی کشورمان به تجهيزات و دانش روز تاکيد
کرد و گفت :باید یقين داشته باشيم که می توانيم
با همين تجهيزات و یافته های علمی که داریم
کارهای بزرگ انجام دهيم اما در عين حال باید
برای دستيابی به تجهيزات پيشرفته و داش روز
هم تالش کنيم .
پروفسور خدادوست بيان کرد :چشم از جمله
ارگان های بدن است که همواره از حساسيت
ویژه ای در بين علوم پزشکی برخوردار بوده
است ،پزشکانی که این تخصص را قبول می
کنند و در این عرصه وارد می شوند فرصت های
خدمتگزاری بی بدیل به مردم دارند.
وی اظهار داشت :پزشکانی که در عرصه علوم
چشم پزشکی وارد می شوند و با همت و تالش
های فراوان به رهيافت های علمی با ارزش
دسترسی پيدا می کنند باید در همين زمينه
علوم خود را به پزشکان جوان انتقال دهند و
زمينه ترویج بيشتر علم را فراهم کنند.

کتاب های جدید ریاضی مدارس در کنفرانس شیراز نقد و بررسی می شود
رئيس انجمن معلمان ریاضی کشور گفت :در
چهارمين کنفرانس ریاضی کشور که شهریور
امسال در شيراز برگزار می شود ،کتاب های
جدید ریاضی مدارس نقد و بررسی می شود.
به گزارش ایرنا از اداره اطالع رسانی و روابط
عمومی آموزش و پرورش فارس ،خليل شکوریان
افزود :این کنفرانس ملی  1۶تا  18شهریورماه
امسال با حضور جمعی از استادان برجسته
دانشگاه های کشور ،معلمان ریاضی ،دانشجویان
رشته های ریاضی دانشگاه های کشور و سایر
عالقه مندان به ميزبانی اداره کل آموزش و
پرورش فارس درشيراز برگزارمی شود.
دبير علمی چهارمين کنفرانس ریاضی کشور

گفت :در این کنفرانس عالوه بر شرکت کنندگان
داخلی تعدادی از استادان و دانشمندان رشته
ریاضی از سایر کشورهای دنيا نيز حضور می
یابند و به بحث و تبادل نظر پيرامون جدیدترین
دست آوردهای علمی و آموزشی در این حوزه
می پردازند.
وی ادامه داد :مقاالت برگزیده هيات داوران
کنفرانس ریاضی کشور به صورت مقاله یا پوستر
ارائه می شوند.
به گفته شکوریان ،این کنفرانس را هر دو سال
یکبار اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایران
با حمایت مادی وزارت آموزش و پرورش برگزار
می کند.

حمله هزاران «زنبور» بهمنزلی در سمنان
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
سمنان از حمله هزاران زنبور به یک منزل
مسکونی در سمنان خبر داد.
به گزارش(ایسنا) سعيد اسمعيلپور با اعالم
این خبر اظهار کرد :حمله هزاران زنبور به یک
منزل مسکونی در سمنان با تالش و حضور
بهموقع آتشنشانان سمنانی و با بهرهگيری از

ویژگیهای زیستی زنبورها ،مهار شد.
وی تصریح کرد :مهار و زندهگيری هزاران
زنبور عسل در منزل مسکونی در بلوار مصطفی
خمينی سمنان کار طاقتفرسایی بود که
نيروهای عملکننده ایستگاه شماره یک سازمان
آتشنشانی و خدمات ایمنی سمنان با سه نفر
آتشنشان موفق به انجام آن شدند.

کولرهای گازی اسپیلت کم مصرف اینورتر
فروشگاه آتشکده

مدیر فروش :سلمان جمشیدی 09178089099
مدیر خدمات سجاد جمشیدی 09179201025
07138723315-07138737972
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نگهبان بی هیاهوی میراث فرهنگی استهبان

پبام تبریک جنتی به اصغر فرهادی و شهاب حسینی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پيامی انتخاب
اثر اصغر فرهادی به عنوان بهترین فيلمنامه
و اعطای جایزه بهترین بازیگر مرد به شهاب
حسينی از سوی جشنواره کن را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
علی جنتی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در
پيامی در صفحه خود در یکی از شبکههای
اجتماعی نوشت« :سينمای ایران که در طول سه
دهه گذشته همواره بر قلههای بلند خالقيت و
آفرینندگی ایستاده و دستاوردهای ارزشمندی را
در صحنههای جهانی برای سينماگران ایرانی رقم
زده است ،بار دیگر با انتخاب فيلم «فروشنده»
به عنوان فيلم برتر در جشنواره بينالمللی کن
صفحه جدیدی بر افتخارات گذشته خود افزود.
انتخاب اثر آقای اصغر فرهادی به عنوان بهترین
فيلمنامه و اعطای جایزه بهترین بازیگر مرد به
آقای شهاب حسينی از سوی این جشنواره نشانگر

توان حرفهای سينماگرانی است که بارها خالقيت
خود را به نمایش گذاشتهاند.
اینجانب ضمن تبریک این موفقيت به همه
هنرمندان و سينماگران متعهد ،آرزومندم که
سينمای ایران بتواند با ارتقای کيفيت خود و
پرداختن به مسائل بنيادی فرهنگی جامعه و
تأکيد بر ارزشهای ملی و اسالمی نقش بایسته
خود را در پاسخگویی به نيازهای اساسی ملت
بزرگ ایران ایفا نماید».

نخستین شماره نشریه عصر الرستان منتشر شد
نخستين شماره نشریه عصر الرستان با صاحب
امتيازی ومدیر مسئولی عادل پورشمسی روزنامه نگار
جوان الری منتشر شد .
در شماره نخست این دوهفته نامه عکس ومطلب
کوتاه به مناسبت سالگرد سفر رهبر معظم انقالب به
الرستان در سال  87درج شده است.
درصفحات دیگر آخرین اخبار وتحوالت شهرستان
الرستان وسرمقاله نخست برگرفته از پایگاه خبری
صحبت به قلم دکتر مصطفی معين است که علل عقب افتادگی از قافله جهانی نام دارد.
پورشمسی به ایرنا گفت :اميدوارم عصر الرستان بتواند پل مودت بين مردم ومسئوالن باشد.

محمد مهدی مدرسی
درکنار حرفه خود که
کتابفروشی است  ،وظيفه
نگهبانی و پاسداشت ميراث
فرهنگی شهرستان استهبان
را نيز داوطلبانه و با ابتکارات
شخصی برعهده گرفته و
محل کار خود را به موزه
تبدیل کرده است.
مردم و مسافرانی که
گذرشان به استهبان می
افتد هنگامی که به ميدان
اصلی شهر که اینک ميدان
امام خمينی(ره) نام دارد اما
سابقا آبپخش خوانده می شد می رسند ،ناخودآگاه
می ایستند و از دیدن آثار قدیمی و عکس های
جالب که در نوشت افزارفروشی مدرسی گذاشته
شده دچار شگفتی و لذت می شوند.
محمد مهدی مدرسی فروشنده اهل استهبان
سالهاست در عرصه نوشت افزار و کتابفروشی
فعاليت می کند و در محل کار خود قدیمی ترین
آثار و ابزار کار قدیمی و دیگر مواد فرهنگی را
نگهداری می کند.
او عکس های قدیمی شهرستان و مردمانش،
سماور قدیمی،رادیو ،دست نوشته های قدیمی و
انواع صنایع دستی را در معرض دید همگان قرار
داده است.
وی که  44ساله است در گفت و گو با ایرنا
اصلی ترین دليل این اقدام را نگهداری از ميراث
تاریخی استهبان می داند و معتقد است:امروز
هرکس را می توان با اصالت و تاریخ منطقه اش

بیمــه سینــا

پذیرش دانش آموز

تا  35درصد تخفیف بیمه ثالث سواری و وانت-تا  70درصد تخفیف بیمه بدنه سواری و وانت

 10سال سابقه درخشان در ارائه خدمات و پرداخت خسارت در شهرستان

بیمه عمر و بازنشستگی زنان خانه دار ،همسر و فرزندان
نشانی :فيروزآباد -خيابان تل حاجی ،نرسيده به بانک کشاورزی ،جنب دفتر ازدواج ایمان اکبری
احمدرضا طیبی پور 38735700 - 09173122155

به اطالع همشهریان محترم می رساند دبيرستان های دوره های اول و دوم متوسطه شهيد
احمدی روشن و البرز در سال تحصيلی  95-96از پایه هفتم تا چهارم دبيرستان دانش آموز
می پذیرد.

پایه دهم :رشته های تجربی ،ریاضی و ادبیات

جهت اطالع بیشتر به آدرس این دبیرستان خیابان امام خمینی شمالی
انتهای کوچه (26شهید امیرساالری) مراجعه نمایید.
شماره تلفن09173122015-38725744-38722067:
مسئول:عین اله نصیری

شرایط فروش اعتباری خرداد ماه
نوع خودرو

شناخت و اعتبار فرهنگی از برترین اعتبارها در
جهان است.
مدرسی بر این باور است که نسل امروز می
بایست بيشتر از هر زمان دیگری با گذشته و
تاریخ شهر و دیارش آشنا باشد چرا که بسياری از
آداب و سنن کهن با ورود فناوری های جدید به
ورطه فراموشی سپرده شده است.
به گفته وی آثاری چون دست خط چند صد
ساله ای که از آن نگهداری می کند ميراثی است
که بيانگرتاریخ کهن این سرزمين است و نباید
گذاشت گذر زمان خدشه ای بر باور نسل امروزی
در آشنایی با اصالتش ایجاد کند.
این آثار تا به امروز منبع بسيار مناسبی برای
کسانی بوده که می خواسته اند تاریخ شهرشان
را به تصویر درآورند و یا با گذشته تاریخی خود
آشنایی بيشتری داشته باشند .
مدرسی را می توان از موزه داران بی هياهو و از
نگهبانان ميراث فرهنگی دیار خود دانست.

ایران خودرو رجبی

شرایط پرداخت

مبلغ پیش پرداخت

تعداد چک ها

مبلغ چک ها

فیروزآباد 2288
تاریخ چک ها

پژو پارس سال
بنزینی

 18ماهه

220/000/000ریال

 3چک  6ماهه

57/040/000ریال

95/10/15

96/04/15

موعد تحویل

96/10/15

 30روزه

سمندSE

 24ماهه

141/200/000ریال

 4چک  6ماهه

43/520/000ریال

95/10/15

96/04/15

96/10/15

97/04/15

 20روزه

ﭘﮋو SLX 405

 24ماهه

158/000/000ریال

 4چک  6ماهه

48/690/000ریال

95/10/15

96/04/15

96/10/15

97/04/15

 45روزه

ﭘﮋو  405دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز

 24ماهه

156/500/000ریال

48/220/000ریال

95/10/15

96/04/15

96/10/15

97/04/15

 45روزه

رانا LX

 24ماهه

170/900/000ریال

 4چک  6ماهه

52/660/000ریال

95/10/15

96/04/15

96/10/15

97/04/15

 30روزه

دﻧﺎ

 24ماهه

218/000/000

 4چک  6ماهه

67/110/000ریال

95/10/15

96/04/15

96/10/15

97/04/15

 45روزه

 4چک  6ماهه

ضمنا مابقی خودروها نقد و اقساط ویژه شرایط آزاد سازی خرمشهر موجود می باشد
به ازاء هر ثبت نام یک چادر خودرو از نمایندگی ایران خودرو رجبی هدیه دریافت کنید
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چند دلیل عمده که چرا هشت گرو نه است!

هشتم گروی نهام است .یعنی چه؟
این اصطالحیاست که در مورد خودمان به کار میبریم تا پاسخی داده باشيم به دوستان و آشنایانی
که از ما تقاضای قرض دارند ،تا پاسخی داده باشيم به خانوادهمان برای خرید فالن چيز و گاهی اوقات
کاربرد آن در مقایسه بين خودمان و افرادی است که در گذشته وضع مالی خوبی نداشته و االن به ثروت
و مکنتی رسيدهاند .اما چرا هشت به گرو نه میرود؟
 آنجا که باید فکر کنیم احساسی عمل میکنیم .بسياری از تصميمات مالی ما ناشی از احساساتاست .احساساتی که به وسيلهی عوامل کامال بيرونی تحریک شده است .مثال چشم و هم چشمی برای
خرید لوازم ،یا تحت تاثير تبليغات قرار گرفتن ،خرید لوازمی بيش از مورد نياز ،خریدن کاال یا خدماتی
که به آنها نياز نداریم و یا اصال نمیدانيم که چه کاربردی دارند .مثال تبليغات برای خرید لوازمی که
هوش کودک شما را افزایش میدهد ،یا زبان شما را تقویت میکند و یا مهمتر از همه شما را الغر
میکند .چرا اینها را میخریم؟ چون میتوانند گپ های مهمی را در زندگی ما پر کنند و اهدافی را هدف
گرفته اند که برای ما بسيار مهم هستند .اینها احساسات ما را غلغلک میدهند.
 بیشتر از دخل خود خرج می کنیم .این یکی از اصول غير قابل مذاکرهی رسيدن به استقاللمالی است.
 عاشق کلکسیون داری هستیم یا سادهزیستی در زندگی ما جایی ندارد .به انبار ،کمدلباسها ،کابينت آشپزخانه ،هارد کامپيوتر ،جاکفشی و ميز کار خود بنگرید .ما به یک کلکسيونر تبدیل
شدهایم .مجموعههای زیادی از همه چيز .ساده زیستی در نظرمان کار فقراست.
 برنامه ای برای درآمدمان نداریم ،در حسابمان میماند تا خرج شود .برنامهای برای پسانداز وسرمایه گذاری نداریم ،کارتهای بانکی هم مزید علت شدهاند .در سالهای دور ،دسترسی به پول درون
حسابها به سادگی مقدور نبود ولی اکنون ،در هر زمان از شبانه روز همه چيز مهياست تا پول نازنين خود
را به حساب دیگری واریز کنيم .باز جای شکرش باقی است که کارتهای اعتباری در ایران جا نيفتاده
وگرنه اوضاع بدتر از این هم میشد.
 پس انداز اضطراری نداریم .پسانداز اضطراری برای پوشش دادن هزینهی حوادث غير مترقبهاست .تصادف ،تعمير مسکن ،هزینههای درمانی .در این موارد نداشتن یک پشتوانه مالی ،هشت را گرو
نه نگه داشته و ضربات روحی آن کمتر از ضررهای مالی نيست.
 به اهدافمان در زندگی تعهدی نداریم یا اصال بی هدف زندگی می کنیم .بیبرنامگیدر زندگی ،منجر به نداشتن تعهدات مالی میشود .اهداف واقعی نداریم ،یا آنقدر بزرگ و غير قابل
دسترسیاند که به رویا میمانند و یا کال بی خيال هدفگذاری شدهایم و صرفا گذران زندگی میکنيم.
 هم نشینان خوبی نداریم .در اینجا و اینجا ،راجع به این موضوع مهم نوشتهام .این معضل میتواندروی تمام تصميمهای ما اثر گذار باشد و باید به صورت جدی ،دربارهی آن فکری کنيم.
 از داراییهایمان نگهداری نمیکنیم. متخصص نیستیم و هنری را کسب نکرده ایم .موضوع روشن است ،انسان بی تخصص ممکناست شغل خود را از دست بدهد ،ممکن است تن به هر کاری و هر حقوقی بدهد .درآمد او بالطبع کم
است و رشد هم نمیکند.
 نمی بخشیم .این مورد پر اهميتترین دليل ناتوانیهای مالی است .نبخشيدن از آنچه داریم ،ازآنچه کسب میکنيم و از آنچه میدانيم ،راه سرازیر شدن نعمت به زندگیمان را میبندد .بيایيد کمی
بخشندهتر باشيم.
منبع :اینترنت

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

برابر رای شماره  1394/12/27-139460311009010969هيات 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 محمد بهمنی عليایی فرزند غالمحسن بشماره شناسنامه  28صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 425/75
مترمربع پالک فرعی  499از  1161اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  52فرعی از - 1161اصلی واقع در بخش  8فارس
خریداری از مالک رسمی آقای ابوالحسن بهمنی نژاد 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.
/274م الف
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم1395/03/23 :
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  1394/12/27-139460311009010965هيات 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 غالمحسين بهمنی عليایی فرزند غالمحسن بشماره شناسنامه  1106صادره از فيروزآباد در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  393/60مترمربع پالک فرعی  501از  1161اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  52فرعی از - 1161اصلی واقع در
بخش  8فارس خریداری از مالک رسمی آقای ابوالحسن بهمنی نژاد 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.
/273م الف
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم1395/03/23 :
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  1394/12/27-139460311009010967هيات 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 محمد بهمنی عليایی فرزند غالمحسن بشماره شناسنامه  28صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 779/69
مترمربع پالک فرعی  500از  1161اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  52فرعی از - 1161اصلی واقع در بخش  8فارس
خریداری از مالک رسمی آقای ابوالحسن بهمنی نژاد 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.
/272م الف
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم1395/03/23 :
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

داستان اختراع «گیوتین»
طبق افسانهها ،روزی از روزهای ماه می 1738
در فرانسه ،زنی که واپسين ایام بارداری خود را
میگذراند و در حال رفتن به پایين خيابان سنته
بود ،ضجههای مردی را شنيد که در گردونۀ
استخوانشکن شهر اعدام میشد.
به گزارش ایسنا« ،فرادید» ادامه میدهد:
اعدام بدین طریق بود که فرد محکوم به مرگ
را بر چرخی بزرگ میبستند و دست و پای او
را از طرفين ،همچون ستارۀ دریایی ،میکشيدند.
آنگاه با چوبدستی بدن وی را میکوفتند تا
استخوانهایش خرد شود .بر اساس این داستان،
فریادهای مرد چنان دردناک و تأثرآور بود که زن
درست در همان لحظه و همانجا وضع حمل کرد.
اگر این داستان حقيقت داشته باشد ،آنچه در
آن تعریف شده ،دربارۀ فردی صدق میکند که
طبق گفتۀ مورخان ،در همان روز پای به جهان
گذاشته است .چنانکه مورخ فرانسوی ،دنيل
آراس ،نوشته «وضعيتی که وی در آن تولد یافت،
بر شهرت او در آینده تأثيری قطعی گذاشت».
این کودک ،یعنی «ژوزف اینياس گيوتين» ،بزرگ
میشد تا یکی از مرگبارترین ابزارهای اعدام را در
عصر خویش ابداع کند .اما پيش از آنکه گيوتين را
اختراع کند ،بخشی از عمر خویش را وقف ا ِعمال
نفوذ (قانونی) عليه مجازات مرگ در فرانسه کرد.
گيوتين ابتدا برای مدت کوتاهی استاد ادبيات
دانشگاه بوردو شد؛ اما پس از آن به پاریس رفت
و به مطالعۀ پزشکی پرداخت .سپس در این
شهر ،به پزشکی فعال تبدیل شد و در آن اقامت
گزید .در سال  ،1788وی اعالميهای نگاشت با
عنوان «عریضۀ شهروندان زندۀ پاریس»؛ در آن
اعالميه خواستار آن شد که گروههای غيراشرافی
نمایندگان بيشتری در هيأت قانونگذاری داشته
باشند .این هيئت «مجلس طبقاتی» ناميده
میشد .سال بعد ،عمدتاً بهعلت توجهی که در
نتيجۀ «عریضۀ» مزبور نصيب وی شد ،گيوتين
در شمار نمایندگان مجلس قرار گرفت و حرفۀ
سياسی خویش را آغاز کرد.
گيوتين در مقام سياستمدار ،بيشتر فعاليت
خود را بر اصالحات پزشکی متمرکز کرد .وی
همچنين از مخالفان مجازات مرگ بود .شاید
چون دریافته بود که امحای یکبارۀ این نوع
مجازات نامحتمل است ،نيروی خود را برای
انسانیترکردن و عادالنهترکردن آن صرف کرد.
در آن زمان در فرانسه تنها اشرافزادگان خاطی
از این امتياز برخوردار بودند که گردنشان را با
شمشير میزدند؛ حالآنکه اغلب مجرمان به
آویختن به چوبۀ دار محکوم میشدند .در برخی
مواقع نيز محکوم به مرگ با گردونۀ استخوانشکن
میشدند.
در دهم اکتبر  ،1789گيوتين طرحی را به دولت
فرانسه پيشنهاد و در آن توصيه کرد نوعی دستگاه
گردنزنی ،به ابزار رسمی برای اعمال مجازات
مرگ تبدیل شود .در بدو امر ،پيشنهاد وی توجه
اندکی را به خود جلب کرد؛ اما در دسامبر همان
سال ،گيوتين در مجلس ملی سخنرانیای کرد
که سبب شد هم خود وی و هم ایدهاش شهرتی
بينالمللی یابد .درحالیکه شور و هيجان بر او
غلبه کرده بود ،به مخاطبانش گفت« :اکنون من با
این دستگاه ،گردن شما را در طرفۀالعينی میزنم؛
ولی اص ً
ال آن را احساس نمیکنيد».
روز بعد ،نشریهای معروف در فرانسه ،اظهارات
گيوتين را در قالب ترانهای دستانداخت گرفت.
این ترجمه از مجلهای انگليسی ،چمبرز ادینبورگ
جرنال ،در قرن نوزدهم برگرفته شده است:
این سياستمدار
و پزشک
با خود اندیشيد ،واضح است
که بهدارآویختن ،نه انسانی است
نه ميهنپرستانه

و بالفور شيوهای مبتکرانه
ابداع کرد
تا انسانها را ،بیآنکه عذابی ببينند ،به قتل
رساند
شيوهای که در آن نه طنابی بود و نه چوبهای
و جالدان را از ميدان به در میکرد...
و آنگاه بیدرنگ
نبوغ او دستگاهی را طراحی کرد
که «بهسادگی» انسان را میکشد
همين و تمام
و ما به تقليد از نام او
این دستگاه را
«گيوتين» میخوانيم
این لحظهای بود که نام «گيوتين» برای ابد،
مترادف با گردنزنی میشد .آنگونه که ژورنال
کامل این ترانه از
مجلس اشاره میکند ،در نسخۀ
ِ
تن دیگر از سياستمداران یاد شده بود که به
سه ِ
اعضای داوطلب مجلس ملی معروف بودند .ازقضا
همۀ این افراد از کسانی بودند که بعدا ً بهوسيلۀ
گيوتين اعدام شدند و ازجملۀ آنها سرایندۀ
همين ترانه ،یعنی شواليه دو شانسانتز بود.
با وجود آنکه سخنان گيوتين در نزد عموم
به تمسخر گرفته شد ،تمام پيشنهادهای او در
نهایت تصویب شد .در سوم ژوئن  ،1791مجلس
ملی دستوری صادر کرد مبنی بر اینکه دستگاه
زنی مزبور تنها ابزار برای اعدام قانونی
گردن ِ
مجرمان باشد و سياستمداری به نام پییر لوئی
رودره مسئول نظارت بر اجرای آن شد.
رودره در دهم مارس  1792با گيوتين تماس
گرفت و از او خواست که خود وارد عمل شود؛
اما هيچ سندی مبنیبر اینکه دکتر گيوتين این
درخواست را پذیرفته است یا نه ،وجود ندارد.
درضمن ،وی در آغاز تقالی زیادی کرد که افرادی
را برای این کار استخدام کند؛ چون کسی حاضر به
پذیرفتن ننگ کار با آن دستگاه نبود .رودره پس
از دریافت نامهای که در آن کارورزانی با مواجبی
گزاف برای کار با دستگاه پيشنهاد شده بود ،به
احتمالی کار نوشت« :هرچند
یکی از پيمانکاران
ِ
بهواقع تعصب وجود دارد؛ اما من پيشنهادهایی از
کسان دیگری دارم ...بهشرط اینکه ...فاش نشود
که آنها با این وسيله کار میکنند».
سرانجام رودره با یک فرد آلمانیتبار به نام
توبياس اشميت به توافق رسيد تا گيتوتين را
به کار اندازد .در ابتدا دستگاه را با بریدن سر
گوسفند ،گوساله و اجساد انسانها آزمودند؛
نخستين انسانی که قربانی گيوتين شد ،نيکالس
ژاک پلتيه بود که در سال  1792گردن زده شد.
از این زمان ،گيوتين تا دو سدۀ دیگر رایج بود؛
یعنی تا هنگامی که مجازات مرگ در فرانسه ،در
سال  1981ملغی شد ،گيوتين بهعنوان ابزاری
محکومان غيرنظامی باقی
متعارف برای اعدام
ِ
ماند .به نوشتۀ چمبرز ادینبورگ جرنال ،دکتر
گيوتين «تا واپسين لحظۀ حياتش» بهسبب
مشارکتش در ساخت این دستگا ِه آدمکشی
«سخت تأسف میخورد».
بر خالف این افسانۀ رایج که دکتر گيوتين خود
با دستگاه همنام خویش به قتل رسيد ،وی در
75سالگی به علل طبيعی درگذشت؛ بااینحال،
افسانۀ مزبور چنان مقبوليت یافته بود که حتی
فرهنگ معروف جانسن در مدخل مربوط به
گيوتين این افسانه را بهعنوان واقعيت درج کرد.
دوست گيوتين ،آدم کلود بوروکه خود پزشک
بود ،در مراسم خاکسپاری گيوتين از این پزشک
فقيد این گونه تجليل کرد« :چقدر درست است
این نکته که سود رساندن به نوع بشر ،بدون
برخی پيامدهای ناخوشاین ِد آن برای آدمی،
دشوار است».

 8خرداد  1395سال یازدهم  شماره 445
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1394/10/14-139460311009007335و رای اصالحی شماره 1395/02/29-139560311009001598
هيات 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 قناعتی فرزند احمد بشماره شناسنامه  4570صادره از
فيروزآباد در ششدانگ یکباب انباری به مساحت150/88مترمربع پالک  109فرعی از  864اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 3فرعی از  864اصلی واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای جمال خادميان 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 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم/258 1395/03/23 :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

12

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

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

برابر رای شماره1395/02/28-139560311009001573هيات 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 زینب
بهزادی فرزند عبدالعظيم بشماره شناسنامه  2435صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت  240/55مترمربع پالک فرعی
 382از  995اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1فرعی 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 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم/262 1395/03/23 :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 شماره1395/02/05-139560311009000729هيات 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
کریم پور فرزند کریم بشماره شناسنامه  188صادره از فيروزآباد در یک باب خانه به مساحت191/88مترمربع پالک فرعی
 12024از  999اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1875فرعی از  999اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقایان سيدعبدالحسين علوی و حاج عزیز صادقی 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 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم/256 1395/03/23 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

برابر رای شماره1395/02/26-139560311009001455هيات 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 مظفریان ميمندی فرزند محمدنبی بشماره شناسنامه  39صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت
970/25مترمربع پالک فرعی  684از  1160اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  331فرعی از  1160اصلی قطعه چهار واقع در
بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای مملکت رستگار ميمندی و عبدالواحد رستگار ميمندی از وارث
علی محمد رستگار 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 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم/263 1395/03/23 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

برابر رای شماره1395 /02/09-139560311009000886هيات 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 فریدون
موصلو فرزند علمدار بشماره شناسنامه  18صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت289/70مترمربع پالک فرعی 12025
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 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم/260 1395/03/23 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

برابر رای شماره1395/02/26-139560311009001416هيات 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 فریده ابراهيمی فرزند درویش بشماره شناسنامه  605صادره از فيروزآباد در یکباب ساختمان تجاری و مسکونی به
مساحت20/66مترمربع پالک فرعی  12026از  999اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  593فرعی از  999اصلی قطعه یک واقع
در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای حسن نجفی 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 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم/268 1395/03/23 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

برابر رای شماره1395/02/23-139560311009001350هيات 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 خسرو
نجفی فرزند قنبر بشماره شناسنامه  731صادره از شيراز در یکباب خانه به مساحت246/32مترمربع پالک فرعی  135از 993
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  7فرعی از  993اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از
مالک رسمی آقایان اردشير و بهمن نجفی 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 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم/261 1395/03/23 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

برابر رای شماره1395/02/22-139560311009001326هيات 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 مهدی
دهقان فرزند حسين بشماره شناسنامه  229صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت  107/10مترمربع پالک فرعی  362از
 994اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  5فرعی از  994اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری
از مالک رسمی آقای بهمن بهلولی قشقایی احدی از ورثه مسيح بهلولی قشقایی 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 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم/264 1395/03/23 :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 تحدید حدود اختصاصی
نظر به این که تحدید حدود پالک  1160/184واقع در قطعه چهار بخش هشت فارس شهرستان فيروزآباد بخش ميمند در
مالکيت آقای حيدر فرزانه ميمندی فرزند علی پناه به عمل نيامده لذا وقت تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک قطعه باغ به
مساحت  155283مربع به شماره فرعی  653متخذه از پالک فوق الذکر روز چهار شنبه مورخ 1395/04/02تعيين 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 صورت مجلس 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 این صورت سند
مالکيت برابر مقررات صادر خواهد شد .تاریخ انتشار/265 1395/03/08 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس اداره ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به این که تحدید حدود پالک  1064واقع در قطعه یک بخش هشت فارس شهرستان فيروزآباد در مالکيت آقایان حسين
و جمال شریف پور فرزند محمدعلی هر کدام  2سهم از  11سهم از  2دانگ مشاع از ششدانگ و قمر ،عزت ،احترام ،زینت ،عفت،
سهيال و فاطمه همگی شریف پور فرزندان محمدعلی هر کدام یک سهم از  11سهم از  2دانگ مشاع از ششدانگ به عمل نيامده
لذا وقت تحدید حدود یک قطعه زمين زراعتی واقع در قطب آباد پالک فرعی به شماره  48متخذه از پالک فوق الذکر روز سه
شنبه مورخ 1395/04/01تعيين 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 صورت مجلس 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 این صورت سند مالکيت برابر مقررات صادر خواهد شد.
/269م الف
تاریخ انتشار1395/03/08 :
فتحعلی اسکندری رییس اداره 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 139560311030000113مورخ  95/02/15هيات 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 جهان
باز صالحی فرزند محمد حسن به شماره شناسنامه 550صادره از اقليد و شماره ملی  2539352650در ششدانگ یک قطعه زمين
مزروعی به مساحت  123374 /43مترمربع تحت پالک  623از  81اصلی واقع در بخش  17فارس قيروکارزین* تنگ رویين
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.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم /30 1395/03/24 :م الف
قنبر محمدی رییس ثبت اسناد و امالک قیروکارزین

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 شماره1395/02/22-139560311009001322هيات 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
رحيمی کيا فرزند بهشاد بشماره شناسنامه  2090صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت  249/98مترمربع پالک فرعی
 361از  994اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  5فرعی از  994اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
خریداری از مالک رسمی آقای بهمن بهلولی قشقایی احدی از ورثه مسيح بهلولی قشقایی 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 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم/267 1395/03/23 :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 1395/03/01-139560311009001674هيات 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 غالمحسين فالمرزی عليایی فرزند سيامرز بشماره شناسنامه  323صادره از جهرم در یکباب خانه به مساحت 249/55
مترمربع پالک فرعی  502از  1161اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  156فرعی از  1161اصلی قطعه چهار واقع در بخش 8
فارس شهرستان فيروزآباد بخش ميمند خریداری از مالک رسمی آقای حاجی رستم نژاد 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.
/271م الف
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم1395/03/23 :
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 1395/02/22-139560311009001315هيات 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 غریب سلمانی فرزند گنجعلی بشماره شناسنامه  405صادره از شيراز در یکباب خانه به مساحت  306/10مترمربع پالک
فرعی  363از  994اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  5فرعی از  994اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای بهمن بهلولی قشقایی احدی از ورثه مسيح بهلولی قشقایی 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.
/275م الف
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم1395/03/23 :
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

 8خرداد  1395سال یازدهم  شماره 445
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1395/02/18-139560311009001189هيات 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 عباس
بهروزی فرزند جعفر بشماره شناسنامه  30صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت301/37مترمربع پالک فرعی  583از
 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 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم/252 1395/03/23 :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 شماره1395/02/05-139560311009000722هيات 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
عبدالرضا عباس پور فرزند قلی بشماره شناسنامه  7صادره از فيروزآباد در یکباب مغازه به مساحت 18/07مترمربع پالک فرعی
 26از  895اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  895اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از
مالک رسمی آقای عبداله کشکولی احدی از ورثه حمزه کشکولی 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 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم/247 1395/03/23 :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 شماره1395/02/14-139560311009001100هيات 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
غالمعلی نجابت ميمندی فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه  45صادره از فيروزآباد در یکباب مغازه به مساحت23/34مترمربع
پالک  682فرعی از  1160اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  17فرعی از  1160اصلی قطعه چهار واقع در بخش  8فارس
شهرستان فيروزآباد بخش ميمند خریداری از مالک رسمی بانو کوکب حقيقت 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 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم/251 1395/03/23 :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 شماره1395/02/14-139560311009001098هيات 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
غالمعلی نجابت ميمندی فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه  45صادره از فيروزآباد در یکباب مغازه به مساحت  133/31مترمربع
پالک  683فرعی از  1160اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  17فرعی از  1160اصلی قطعه چهار واقع در بخش  8فارس
شهرستان فيروزآباد بخش ميمند خریداری از مالک رسمی بانو کوکب حقيقت 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 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم/250 1395/03/23 :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 شماره1395/02/14-139560311009001097هيات 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
غالمعلی نجابت ميمندی فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه  45صادره از فيروزآباد در یکباب کارگاه به مساحت  574/18مترمربع
پالک  680فرعی از  1160اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  17فرعی از  1160اصلی قطعه چهار واقع در بخش  8فارس
شهرستان فيروزآباد بخش ميمند خریداری از مالک رسمی بانو کوکب حقيقت 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 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم/249 1395/03/23 :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 شماره1395/02/14-139560311009001103هيات 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
غالمعلی نجابت ميمندی فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه  45صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت  590/22مترمربع
پالک  681فرعی از  1160اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  17فرعی از  1160اصلی قطعه چهار واقع در بخش  8فارس
شهرستان فيروزآباد بخش ميمند خریداری از مالک رسمی بانو کوکب حقيقت 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 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم/248 1395/03/23 :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 شماره1395/02/26-139560311009001420هيات 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 فرهاد
محمدی نژاد فرزند محمد بشماره شناسنامه  8صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 135/30مترمربع پالک فرعی 852
از  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 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم/253 1395/03/23 :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

برابر رای شماره1395/02/27-139560311009001520هيات 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 فرهاد
محمدی نژاد فرزند محمد بشماره شناسنامه  8صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت174/74مترمربع پالک فرعی 853
از  867اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3فرعی از  867اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری
از مالک رسمی آقای غالمحسين احمدی 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 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم/254 1395/03/23 :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 شماره1395/02/13-139560311009001081هيات 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 احمد
نسرین پور فرزند باقر بشماره شناسنامه  395صادره از المرد در یکباب خانه به مساحت 571/52مترمربع پالک فرعی  360از
 994اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  994اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک
رسمی آقای سيدعنایت اله فيروزآبادی بوکالت از فرزندش دکتر 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 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم/246 1395/03/23 :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 شماره1395/02/11-139560311009001168هيات 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
علی یاری فرزند اسحق بشماره شناسنامه  610صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 311/40مترمربع پالک  188فرعی
از  1021اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1021اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک
رسمی آقای ابراهيم نصيری 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 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم/259 1395/03/23 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
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 آقای عزت اله اکبری فرزند نعمت اله به عمل نيامده لذا وقت تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 313/04مربع به شماره فرعی  664متخذه از پالک فوق الذکر روز یک شنبه مورخ 1395/03/30تعيين 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 صورت مجلس 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 این صورت سند مالکيت برابر
مقررات صادر خواهد شد .تاریخ انتشار/240 1395/03/08 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس اداره ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به این که تحدید حدود پالک  1162/286واقع در قطعه چهار بخش هشت فارس شهرستان فيروزآباد بخش ميمند در
مالکيت آقای اسماعيل ميرشکاری شبانکاره فرزند شيرمحمد به عمل نيامده لذا وقت تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک باب
خانه به مساحت 1785/09مربع به شماره فرعی  499متخذه از پالک فوق الذکر روز یک شنبه مورخ 1395/03/30تعيين 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 صورت مجلس 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 این صورت
سند مالکيت برابر مقررات صادر خواهد شد .تاریخ انتشار/241 1395/03/08 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس اداره 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 شماره1395/02/23-139560311009001348هيات 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 خدیجه
کرمی فرزند عبدالمحمد بشماره شناسنامه  166صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت360/12مترمربع مفروز و مجزی
شده پالکهای  1فرعی از 995اصلی و  996قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقایان
حاج غالمحسين و حاج ابراهيم اسماعيل زاده و ميرزا اسماعيل 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 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم/257 1395/03/23 :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 شماره1395/02/15-139560311009001130هيات 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
عبدالحسين بهزادی فرزند فتحعلی بشماره شناسنامه  2093صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت255/29مترمربع
پالک فرعی  109از  980اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  980اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
خریداری از مالک رسمی آقای ميرزا آقا خبازی 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 1395/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم/255 1395/03/23 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

 11خرداد  1395سال یازدهم  شماره 445
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ویژه نامه
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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

برابر رای شماره1395/02/11-139560311009000909هيات 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
رضایی عمله فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه  503صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 207/9مترمربع پالک فرعی
 134از  993اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2فرعی از  993اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
خریداری از مالک رسمی آقای فخری ملک پور 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/199 1395/03/11 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

برابر رای شماره1395/01/30-139560311009000534هيات 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 امان
اله نصيری فرزند نصراله بشماره شناسنامه  2صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 541/58مترمربع مفروز و مجزی شده
از پالک های  3فرعی از  867اصلی و  -864اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک
رسمی آقای ابول رجبی و اسماعيل پرنيان و حاجيه بی بی بحرینی و نورالهدی فياضی 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/178 1395/03/11 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

برابر رای شماره1394/07/30-139460311009004385هيات 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
محمدحسين هاشمی فرزند حسين بشماره شناسنامه  15614صادره از مرودشت در یکباب مغازه به مساحت 32/41مترمربع
پالک فرعی  178از  948اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  948اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
خریداری از مالک رسمی آقای محمد افشنگ و حاج محمدیگانه و حاج عباس الياسی و زارعيان 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/196 1395/03/11 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

برابر رای شماره1394/12/05-139460311009010129هيات 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 مراد
مرادی نژاد فرزند غالم بشماره شناسنامه  79صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 2021/97مترمربع پالک فرعی
 11983از  999اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  414فرعی از  999اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای سيدعنایت اله و سيدحبيب اله و دکتر 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/163 1395/03/11 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

برابر رای شماره1395/01/26-139560311009000398هيات 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 مرضيه
عسکری موصلو فرزند کاکاشير بشماره شناسنامه  538صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت263/33مترمربع پالک فرعی
 359از  994اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  5فرعی از  994اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
خریداری از مالک رسمی آقای بهمن بهلولی احدی از ورثه مسيح بهلولی قشقایی 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/194 1395/03/11 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

برابر رای شماره1395/02/01-139560311009000596هيات 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
کيکاوس شهریاری فرزند علی بشماره شناسنامه  2093صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 358/76مترمربع پالک
 63فرعی از  946اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 946اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری
از مالک رسمی آقای محمدقاسم صباحی 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/179 1395/03/11 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

برابر رای شماره1395/01/26-139560311009000400هيات 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 عظيم
زحمت کش فرزند مرتضی بشماره شناسنامه  12صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت390/10مترمربع پالک فرعی 487
از  1161اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  201فرعی از  1161اصلی قطعه چهار واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
بخش ميمند خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی کریم پور 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/195 1395/03/11 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

برابر رای شماره1395/01/16-139560311009000099هيات 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
محمدرضا صادقی فرزند عليرضا بشماره شناسنامه  576صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 396/71مترمربع پالک
فرعی 845از  867اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  867اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری
از مالک رسمی آقای غالمحسين 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/188 1395/03/11 :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

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

برابر رای شماره1394/12/23-139460311009010770هيات 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 خداداد
دادی فرزند صفر بشماره شناسنامه  224صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 293مترمربع پالک فرعی  365از 995
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1فرعی 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/204 1395/03/11 :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 شماره1395/01/29-139560311009000530هيات 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
نجفی تيره شبانکاره فرزند خداداد بشماره شناسنامه  396صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 89/98مترمربع پالک
فرعی  11984از  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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/201 1395/03/11 :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 شماره1394/11/25-139460311009009617هيات 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
اسماعيل احمدی فرزند محمدجعفر بشماره شناسنامه  610صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 186/40مترمربع پالک
فرعی  18از  956اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  956اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری
از مالک رسمی ورثه کاظم زاده ها 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/205 1395/03/11 :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

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

برابر رای شماره1395/01/26-139560311009000402هيات 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 یوسف
قدم خير فرزند مرادعلی بشماره شناسنامه  38صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 299/23مترمربع پالک فرعی 849
از  867اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  867اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک
رسمی ماه بس بهروزی احدی از ورثه خدامراد 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/177 1395/03/11 :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 شماره1394/11/17-139460311009009310هيات 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
مهدیقلی روستا فرزند علی قلی بشماره شناسنامه  363صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 299/91مترمربع پالک
فرعی  1233از  959اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 959اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
خریداری از مالک رسمی آقای حاج عباس الياسی 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/180 1395/03/11 :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 شماره1395/01/24-139560311009000339هيات 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
محمدحسين بهزادی فرزند محمدکریم بشماره شناسنامه  7713صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت491/37مترمربع
پالک فرعی  133از  993اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3فرعی از  993باقيمانده قطعه یک واقع در بخش  8فارس
شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای بهمن نجفی 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/192 1395/03/11 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

 11خرداد  1395سال یازدهم  شماره 445
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1395/02/06-139560311009000803هيات 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 صمد
دهقان فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه  356صادره از کازرون در یک قطعه زمين مزروعی به مساحت211757/12مترمربع پالک
فرعی  7از  1003اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1003اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری
از مالک رسمی محمدجعفر و محمدصادق و مسلم و خانم ها رباب و آمنه و فاطمه همگی مومن زاده فيروزآبادی فرزندان حاج علی
مومن زاده و حاجيه خانم یزدان پناه همسر متوفی و الغير که محمدصادق نيز فوت نموده و وارثه نامبرده عبارتند از علی رضا و
مهناز و مریم (فرزندان) همگی مومن زاده فيروزآبادی و خانم اختر برهانی همسر متوفی 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/153 1395/03/11 :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 شماره1395/01/25-139560311009000386هيات 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 بهجت
اميدی گلکی فرزند بهروز بشماره شناسنامه  571صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت187/59مترمربع پالک فرعی186
از  1021اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1021اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از
مالک رسمی 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/176 1395/03/11 :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 شماره1395/01/29-139560311009000469هيات 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 مرتضی
زمانی نودادی فرزند صفر بشماره شناسنامه  730صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت261/74مترمربع پالک فرعی846
از  867اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  867اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس خریداری از مالک رسمی آقای جالل
رنجکش 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/154 1395/03/11 :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 شماره1395/01/23-139560311009000299هيات 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 حامد
رستاقی فرزند عليرضا بشماره شناسنامه  88صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت224/62مترمربع پالک فرعی  1868از
 959اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  4فرعی از  959اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآبادخریداری
از مالک رسمی آقای حاج محمدیگانه بوکالت 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/187 1395/03/11 :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 شماره1395/01/23-139560311009000295هيات 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
رستاقی فرزند علی آقا بشماره شناسنامه  39صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 414/40مترمربع پالک فرعی  194از
 959اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  4فرعی از  959اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآبادخریداری
از مالک رسمی آقای حاج محمدیگانه بوکالت 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/185 1395/03/11 :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 شماره1395/01/23-139560311009000297هيات 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 پيمان
رستاقی فرزند عليرضا بشماره شناسنامه  179صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت223/7مترمربع پالک فرعی  457از
 959اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  4فرعی از  959اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآبادخریداری
از مالک رسمی آقای حاج محمدیگانه بوکالت 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/186 1395/03/11 :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 شماره1394/08/21-139460311009004954هيات 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 زهره
کرمپور حقيقی فرزند دارا بشماره شناسنامه  10401صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 195/79مترمربع پالک فرعی
 11897از  999اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  254فرعی از  999اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای سيدعنایت اله فيروزآبادی از طرف دکتر 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.
/198م الف
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم1395/03/11 :
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

برابر رای شماره1394/12/01-139460311009009972هيات 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 جواد
غظنفری شبانکاره فرزند احمد بشماره شناسنامه  43صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 620/37مترمربع پالک 501
فرعی از  1162اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  235فرعی از  1162اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای حسين آقایی 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/173 1395/03/11 :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 شماره1393/10/28-139360311009005786هيات 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 روح اله
ریحانی فرزند نصراله بشماره شناسنامه  230صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 224/41مترمربع پالک فرعی 1867
از  959اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  959اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک
رسمی آقای حاج محمدیگانه بوکالت 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/161 1395/03/11 :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 شماره1395/01/16-139560311009000107هيات 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
شهریار بهرامی ترکسلویه فرزند علی بشماره شناسنامه  943صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت286/27مترمربع پالک
فرعی 490از  1161اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  274فرعی از  1161اصلی قطعه چهار واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد بخش ميمند خریداری از مالک رسمی آقای محمدآقاحسينی زاده احدی از ورثه نامدار حسينی 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/155 1395/03/11 :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 شماره1395/01/25-139560311009000382هيات 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 فيروز
کرمی فرزند الياس بشماره شناسنامه  304صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت146/55مترمربع پالک فرعی 167از
 1011اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1011اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک
رسمی بانوان نگار عسکری و زیور و کشور و مریم و معصومه رزمی وارث اردشير 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/160 1395/03/11 :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 شماره1395/01/29-139560311009000522هيات 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 ابراهيم
رستمی عمله فرزند غالم بشماره شناسنامه  572صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 271/44مترمربع پالک فرعی131
از  993اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2فرعی از  993اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری
از مالک رسمی آقای علی نجفی 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/189 1395/03/11 :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 شماره1395/01/25-139560311009000393هيات 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 منصور
طالبی زاده فرزند خداکرم بشماره شناسنامه  132صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت410/93مترمربع پالک فرعی3
از  979اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  979اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک
رسمی آقای عزیز 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/171 1395/03/11 :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 شماره1395/01/23-139560311009000293هيات 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
قائدی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه  22صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت314/12مترمربع پالک فرعی488
از  1161اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  219فرعی از  1161اصلی قطعه چهار واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
خریداری از مالک رسمی آقای سيدقلی حسينی نژاد اميرساالری و سيدعزیزقلی اميرساالری 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/157 1395/03/11 :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

برابر رای شماره1395/01/29-139560311009000524هيات 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
مصطفی رنجکش فرزند خليل بشماره شناسنامه  504صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت401/64مترمربع پالک فرعی
 848از  867اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3فرعی از  867اصلی و  -864اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای خليل رنجکش و جمال خادميان 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/175 1395/03/11 :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 شماره1395/01/25-139560311009000359هيات 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
شاد رفيعی فرزند خداکرم بشماره شناسنامه  4صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت209/88مترمربع پالک فرعی 245
از  944اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  944اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک
رسمی آقای غالمرضا الياسی احدی از ورثه حاج عباس الياسی 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/170 1395/03/11 :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 شماره1395/01/17-139560311009000138هيات 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 مجتبی
محمدی فرزند اصغر بشماره شناسنامه  1177صادره از فيروزآباد در یکباب مغازه به مساحت 60/86مترمربع پالک فرعی 868
از  998اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  304فرعی از  998اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
خریداری از مالک رسمی آقای هاشم عوضی 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/169 1395/03/11 :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
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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

برابر رای شماره1394/12/16-139460311009010533هيات 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 احد
کریم پور حقيقی فرزند کریم بشماره شناسنامه  10353صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 245/63مترمربع پالک
فرعی  132از  993اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  7فرعی از  993اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای بهمن و قباد و اردشير نجفی فرزندان مرحوم حسن 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/168 1395/03/11 :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 شماره1395/01/22-139560311009000247هيات 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
بهزاد روانان فرزند آزاد بشماره شناسنامه  262صادره از فيروزآباد در چهاردانگ عرصه و ششدانگ اعيانی یکباب خانه به
مساحت 548/94مترمربع پالک فرعی  302از  1081اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1081اصلی قطعه یک واقع در بخش
 8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا عباس 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/162 1395/03/11 :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 شماره1395/01/16-139560311009000090هيات 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 راضيه
ناصری عليایی فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه  4188صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 315/06مترمربع پالک
فرعی  491از  1161اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  89فرعی از  1161اصلی قطعه چهار واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد بخش ميمند خریداری از مالک رسمی آقای حميدناصری عليایی احدی از ورثه 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/156 1395/03/11 :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 شماره1395/01/25-139560311009000395هيات 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
حکيمه محمدی فرزند کاوس بشماره شناسنامه  901صادره از فيروزآباد در چهاردانگ عرصه و ششدانگ اعيانی یکباب خانه به
مساحت151/15مترمربع پالک فرعی  301از  1081اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1081اصلی قطعه یک واقع در بخش
 8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقایان حاج محمدرستاقی و عبدالحسين رضایی 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/166 1395/03/11 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

برابر رای شماره1395/02/13-139560311009001077هيات 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 مهدی
قناعتی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه  4784صادره از فيروزآباد در یکباب مغازه به مساحت38/41مترمربع پالک فرعی
 192از  937اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3و  4و  5فرعی از  937اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای احمد قناعتی 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/203 1395/03/11 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

برابر رای شماره1394/12/26-139460311009010904هيات 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 عزیزاله
روستایی فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه  8صادره از فسا در یک قطعه زمين مزروعی به مساحت108311/26مترمربع پالک
فرعی  132از  1153اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1153اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
خریداری از مالک رسمی آقای عيدی کمالی و عزیزاله روستایی 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/165 1395/03/11 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد

برابر رای شماره1395/02/13-139560311009001079هيات 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 احمدرضا
قناعتی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه  2440314862صادره از فيروزآباد در یکباب مغازه به مساحت38/40مترمربع پالک
فرعی  191از  937اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3و  4و  5فرعی از  937اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد خریداری از مالک رسمی آقای احمد قناعتی 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/202 1395/03/11 :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

برابر رای شماره1395/01/23-139560311009000258هيات 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 افشين
حاجی زاده ميمندی فرزند حاجی محمد بشماره شناسنامه  4646صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت192/28مترمربع
پالک فرعی  674از  1160اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  421فرعی از  1160اصلی قطعه چهار واقع در بخش  8فارس
شهرستان فيروزآباد بخش ميمند خریداری از مالک رسمی گوهر زینلی نژاد احدی از ورثه نعمت اله زینلی نژاد 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/164 1395/03/11 :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 شماره1394/12/10-139460311009010312هيات 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
فرجی فرزند خيراله بشماره شناسنامه  480صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت202/85مترمربع پالک فرعی  84از
 947اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  947اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک
رسمی آقای محمد نبی اکبری 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/159 1395/03/11 :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

برابر رای شماره1395/01/16-139560311009000123هيات 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 محمدرضا
رفيعی حقيقی فرزند عبدالمحمد بشماره شناسنامه  3143صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت310/61مترمربع پالک
 489فرعی از  1161اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  201فرعی از  1161اصلی قطعه چهار واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد بخش ميمند خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی کریم پور 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/197 1395/03/11 :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 شماره1395/02/05-139560311009000732هيات 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 سعيد
اسدی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه  3صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 259/19مترمربع پالک فرعی  85از
 947اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  947اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری از مالک
رسمی آقای کرمعلی 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/200 1395/03/11 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
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حرف های همسایه

ویژه نامه



 از شهردار محترم تقاضا داریم چند عدد سطل زباله در پارک جنگلی خيابان شهيد مقدسی نصب
نمایند تا مردم عزیز راحتتر زباله های خود را جمع آوری کنند
 از شهرداری محترم یک سوال داریم
ما ساکنان خيابان پارک جنگلی تمام قبوض آب -برق -گاز -تلفن به آدرس پارک جنگلی ثبت
شده اما تابلوی سر خيابان به نام محيط بان نوشته شده -علت آن چيست؟
 از مسئوالن بيمارستان تقاضا داریم فضای گسترده تر و مجهزتری به بخش تزریقات اختصاص
دهند.

صاحبان محترم مشاغل
بر اساس اصالحيه جدید قانون ماليات های مستقيم مهلت ارائه اظهار نامه ماليات
بر درآمد صاحبان مشاغل(اشخاص حقيقی) از تير ماه به خرداد ماه تغيير یافته و
مودیان محترم بایستی اظهار نامه الکترونيکی عملکرد سال  1394را از طریق سامانه
 www.tax.gor.irحداکثر تا پایان خرداد ماه  95ارائه نمایند.
اداره امور مالیاتی شهرستان فیروزآباد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1394/12/18-139460311009010655هيات 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 آمنه
احمدی فرزند کاکاشير بشماره شناسنامه  2440247812صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 348/38مترمربع پالک
فرعی  64از  996اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  996اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری
از مالک رسمی آقای حاج غالمحسين و حاج ابراهيم اسماعيل زاده و ميرزا اسماعيل 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/193 1395/03/11 :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 شماره1395/01/29-139560311009000526هيات 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 کرامت
اله ميرزانيا فرزند رمضان بشماره شناسنامه  561صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 494/86مترمربع پالک فرعی
 169از  1011اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1011اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری
از مالک رسمی آقای هدایت اله حق شناس 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/172 1395/03/11 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
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جدول

افقی:
-1یکی از مرکبات -ستاره -محصول نطنز
معروف است
 -2هوس زن باردار -خوشبختی ،خوش بخت
شدن -قصر ،بنای مرتفع
-3خوشحالی -یکی از کشورهای اروپایی-
سگ به زبان ترکی
-4دریا -ناپایدار ،از بين رونده -نامی برای
دختر خانم ها -نام رودخانه ای در فرانسه
-5پست تر ،زبون تر  -آگاه ،عالم
-6سوغات کرمان -آشاميدن -یکی از لبنيات
-7قسمتی از رادیو که امواج رادیویی را از فضا
می گيرد -کيسه ای که در وسط دو دهانه دارد
و به پشت اسب می بندند -عاریت ،خانه عاریت
-8خوردنش حرام است -سرخوشان ،مغروران-
فحش ،سخن زشت
-9طایفه ای از بقایای هندی رامشگر که در
زمان بهرام گور به ایران آمده اند -یکی از آالت
موسيقی -همدم ،یار
-10بادها ،جمع ریح -خالص -نزدیک
-11پارچه نخی خاکستری رنگ -یکی از
پيامبران
-12مایه حيات -مالدار ،ثروتمند -زور،
توانایی -مقدار معينی از دارو
-13مسکوک نقره ،واحد پول در زمان
ساسانيان -یکی از اقمار شوروی سابق که به
استقالل رسيده -حيوانی گوشتخوار و درنده
-14یکی از ميوه های پایيزی -مانند مار-
خانه ،خانه بزرگ
-15یکی از دستگاه های موسيقی ایرانی -یکی
از اوزان قدیم که در فيروزآباد متداول بود-
عوض کردن ،بدل کردن
عمودی:

-1گوارا ،شيرین -عمارت حکومتی -یکی از
ميوه های خشک
-2روزها -یکی از حشرات که انواع مختلف
دارد -جوان
-3بخشنده -یکی از کشورهای اروپایی -یکی
از کرات آسمانی که دور زمين ميگردد
-4جنس به ظاهر قوی -باب روز ،امروزی-
مقياس طول در انگلستان -چهره ،رخسار
-5دیروز ،دیروزی -باربر
-6یکی از شهرهای مازندران -حيوان زمستان
خواب -بخشنده
-7نعناع بی انتها -شرمسار ،باشرم -گازی است
بی رنگ و بو
-8پياله ،ساغر -یکی از کشور های جدا شده از
شوروی سابق -آماس
-9هميشه ،بارانی که هميشه ببارد -بی قرار-
ظرف چوبيکه با آن مصالح ساختمانی را به پای
کار ميبردند
-10نان خرد کرده در آبگوشت -آتش -بينایی،
بصيرت
-11جایگاه حيوانات درنده -یکی از وسایل دم
کردن چای
-12اثر چربی روی لباس -جمع انسان-
گروهی از سپاهيان که با تمام لوازم به طرفی
فرستاده شوند -دشنام
-13بانگ ،صوت -یکی از کشورهای اروپایی-
پهلوان
-14مژده دهنده  -صدای نون که در آخر
بعضی کلمات عربی تلفظ می شود ولی نوشته
نمی شود -زنگ ،زنگی که به گردن چهارپایان
می بندند
-15تنها ،به تنهایی -زنگ ،درای -یکی از ميوه
های این فصل

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

برابر رای شماره1395/01/25-1395603110090000396هيات 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
خدابخش ابراهيمی فرزند کمر بشماره شناسنامه  9صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 378/14مترمربع پالک فرعی
 168از  1011اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1011اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری
از مالک رسمی آقای احمدعلی و بهروز و شمسعلی حق شناس فرزندان موسی 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/174 1395/03/11 :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 شماره1394/12/03-139460311009009983هيات 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 سکينه
صفری دشتکی فرزند کاکاعلی بشماره شناسنامه  616صادره از کوار در یکباب خانه به مساحت 285مترمربع پالک فرعی 11986
از  999اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  415فرعی از  999اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/182 1395/03/11 :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 شماره1395/02/05-139560311009000734هيات 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 زهرا
صبور جهرمی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه  46صادره از فيروزآباد در یکباب مغازه به مساحت8/891مترمربع پالک فرعی
 2از  41اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1فرعی از  41اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد خریداری
از مالک رسمی آقای محمدرضا خسروی بوکالت از وارث عبدالعظيم خسروی 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/181 1395/03/11 :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 شماره1395/01/29-139560311009000471هيات 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
محمدحسن صالحی فرزند علی پناه بشماره شناسنامه  8صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت 246/07مترمربع پالک
فرعی  492از  1161اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  134فرعی از  1161اصلی قطعه چهار واقع در بخش  8فارس شهرستان
فيروزآباد بخش ميمند خریداری از مالک رسمی آقای کاووس ناصری عليایی 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/184 1395/03/11 :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 شماره1395/01/23-139560311009000291هيات 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 جالل
قبادی فرزند نادر بشماره شناسنامه  206صادره از فيروزآباد در یکباب خانه به مساحت200/25مترمربع پالک فرعی 11985
از  999اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  688فرعی از  999اصلی قطعه یک واقع در بخش  8فارس شهرستان فيروزآباد
خریداری از مالک رسمی سعيده رنجکش احدی از ورثه حسين رنجکش 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 1395/02/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم/183 1395/03/11 :م الف
فتحعلی اسکندری رییس ثبت اسناد و امالک فیروزآباد
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نیایش

خدای من ،دلم در پرده های ظلمت پوشيده
شده و جانم دچار کاستی گشته و عقلم مغلوب
هوای نفسم شده و هوای نفسم بر من چيره آمده،
طاعتم اندک ،و نافرمانيم بسيار ،و زبانم اقرارکننده
به گناهان است ،چاره من چيست؟ ای پرده پوش
عيبها ،ای دانای نهان ها ،ای برطرف کننده غم
محمد و
ها ،همه گناهان مرا بيامرز ،به احترام
ّ
محمد
خاندان ّ
فرازی از دعای صباح امام علی (ع)

همین که زلف تو بر باد میرود کافیست
همين که زلف تو بر باد ميرود کافيست
به باد ،این همه فریاد ميرود کافيست
روان هزار سرو جوان
همين که آب ِ
به پای شاخه ی شمشاد ميرود کافيست
نياز نيست که «شيرین» شود دهان شکر
اشاره تا که به «فرهاد» ميرود کافيست
چه غم که مانده به دستم دل شکسته من
همين که بی غم و آزاد ميرود کافيست
هميشه مشکل او دل بریدن از من بود
کنون که از ته دل شاد ميرود کافيست
برای من که خراب از توام ،به لبهایت
همين که «خانه ات آباد» ميرود کافيست
تمام روز گرفتم به یاد من بودی
شبی که خاطرم از یاد ميرود کافيست
نخواستم که چو رفتم به پاکنی بيداد
همين که بشنوم :ای داد ميرود ...کافيست
همين که سر به خودت هم نميزنی ،اما
سر زبان تو اوالد ميرود کافيست
م-اندیش (غالمحسن اوالد)

طنز

بی خیال

اگر بی کسی مثل من  ،بی خيال
دلت را به دریا بزن  ،بی خيال
اگر قبر دادند فوری بگير
نکن فکر پول کفن…بی خيال
خری داد آواز کای بی هنر
به هر جای دیدی چمن…بی خيال!
االغ از تریپ تو در حيرت است
نکن هر ُجلی را به تن ! بی خيال
اگر یک نفر رفت دور از وطن
در آن خطه شد بی وطن  ،بی خيال
فرو گر شود پای او از قضا
پس از گِل  ،درون لجن! بی خيال
به نام خداوند ِ قفل و کليد
بزن قفل را بر (دهن) ! بی خيال
به قفل ِ بزرگ ِ بزرگان ِ شهر
نخورده کليد حسن  ،بی خيال
شدم سخت معتاد ِ تدبير تو
“حشن” ! بی خيال
خمار توام ای َ
پس از رفع تحریم قفل و کليد
قدر فوت و فن  ،بی خيال
نزن این َ
متاعی اگر نيست این روزها
به بازار اهل سخن  ،بی خيال
از امروز در سازمان ملل
مساوی شده مرد و زن ! بی خيال
نمی چسبد اَنگ سياسی به طنز
ولم کن برو “جان ِ من” بی خيال!
راشدانصاری

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

گوهري به نام اعتماد

براي رسيدن به اعتماد متقابل در زندگي مشترک
باید مهارت هایي را آموخت که به کمک آنان تنش
هاي موجود را به حداقل رساند،براي دستيابي به
این سرمایه باید...
روابط ،بين دو انسان کام ً
ال متفاوت برقرارميشود
که تالش دارند زمينهاي مشترک در وجود یکدیگر
پيدا کنند .حقيقت دوام هر رابطه معجزه گذشت،
شکيبایي و اعتماد است و این اعتماد تنها زماني
بهدست ميآید که یک نفر خطر کند و آسيب
نبيند .در نتيجه اعتماد با افزایش این خطر کردن
رشد ميکند و در این فرآیند هيچ کس آسيب
نميبيند.
زندگي زناشویي موفق و در ادامه آن رسيدن
به آرامش مستلزم رعایت نکاتي از سوي زوجين
ميباشد،اگر زندگي را به یک پازل تشبيه کنيم
داراي قطعات متعددي براي تکميل ميباشد،که
رسيدن به اعتماد متقابل از ارکان مهم و اصلي آن
ميباشدکه نبود آن باعث بروز مشکل در زندگي
ميشود.
وعدههاي کوچک را جدي بگيريد
براي این کـه همسرتان به شما اعتماد داشته
باشد نباید کار خارق العادهاي انجام دهيد .نخستين
و مهمترین قدم این است که هميشه و در همه جا،
حتي مواردي که به نظرتان کوچک و بياهميت
ميرسد ،قابل اعتماد باشيد .حتي اگر هيچ وقت
پيمان شکني بزرگي نکنيد و هميشه با همسرتان
صادق باشيد ،جدي نگرفتن این موارد کوچک
ميتواند بيش از هر چيز دیگري اعتماد او نسبت
به شما را از بين ببرد .یادتان نرود ،از خرید یک
پاکت ميوه تا برنامه ریزي سفر یا تعهدهاي بزرگتر
و جديتر زندگي ،هرچيزي را که به همسرتان وعده
ميدهيد باید عملي کنيد.
الزم نيست حتما به خواستههاي غيرمنطقي که
او مطرح ميکند جواب مثبت دهيد .سعي کنيد
تنها چيزهایي را بپذیرید که توان انجام دادن آن را
دارید و هرگز براي دل خوش کردن و شاد کردن
همسرتان ،قولي ندهيد که نميتوانيد انجام دهيد.
رازهاي همسرتان را فاش نکنيد
اعتماد همسرتان را از دست ندهيد و رازهایش را
به یک موضوع عمومي تبدیل نکنيد .براي سرپيچي
از این اصل هيچ استثنایي وجود ندارد و شما
نميتوانيد به بهانه عصبانيت یا دعواهاي زناشویي،
رازهاي همسرتان را فاش کنيد .این یک اصل
تغييرناپذیر است که اعتمادي که از بين ميرود،
به همين سادگيها تجدید نميشود.
اعتماد متقابل را فراموش نکنيد
چرا فکر ميکنيد که همسرتان باید به شما
اعتماد کند و هيچ رازي در مقابل شما نداشته
باشد ،درحالي که خودتان نميتوانيد به او اعتماد
کرده و حقایق زندگيتان را برایش بيان کنيد .شاید
در آغاز براي شما که هميشه زندگيتان را در دلتان
نگه داشتهاید سخت باشد اما اگر اعتماد همسرتان
برایتان اهميت دارد ،باید رازهایتان را برایش فاش
کنيد و از احساساتي که هر روز و هر لحظه دارید
برایش صحبت کنيد.
هرگز به بهانه اینکه بعضي موضوعات جزو قلمرو
شخصيتان است یا اینکه گفتن آن ارزشي ندارد،
او را از جریان زندگيتان بيخبر نگذارید زیرا در
صورت با خبر شدن از همان اتفاق ساده ،ممکن
است به شما شک و گمان کند که در زندگي شما
اتفاقات مهم تري هم وجود دارند که او از آن بيخبر
است.
توازن داشته باشيد :در نظر گرفتن منافع خود
و بيتوجهي به خواست طرف مقابل و آنچه به نفع
رابطه شماست ،خيلي زود اعتماد همسرتان را از
بين خواهد برد.
اگر براي ساختن یک اعتماد هميشگي جدي
هستيد ،پس این نکته را هم نادیده نگيرید .سعي
کنيد در زمان انتخاب و تصميم گيري ،چيزي
را انتخاب کنيد که به نفع همسرتان و زندگي
مشترکتان باشد .مسلم است که هميشه نباید
منافع خودتان را نادیده بگيرید و خواستههاي
خودتان را قرباني این اعتمادسازي کنيد .شما باید
بتوانيد توازني ميان این دو ایجاد کنيد .منظور از
توازن این نيست که یک بار همه چيز به نفع شما و
یک بار همه چيز به نفع همسرتان باشد بلکه شما
باید در مجموع تصميماتي را بگيرید که به صالح
هر دو شما و زندگي مشترکتان باشد.

سروان محمدرضا شرفی
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان فيروزآباد

براي با هم بودن وقت بگذاريد
اینکه شما باید در طول روز به همسرتان پيامک
یا ایميل بزنيد و نشان دهيد که نگران یا دلتنگ
یکدیگر هستيد ،یک موضوع حذف نشدني است
اما گذشته از این ،شما باید به صورت رو در رو
هم با هم وقت بگذرانيد .گرفتاري یا خستگي را
بهانه نکنيد .هر هفته با هم بيرون بروید ،سعي
کنيد که هر روز با هم غذا بخورید ،یک فيلم یا یک
برنامه تلویزیوني را با هم ببينيد یا اینکه در مورد
موضوعات ساده روزمره با هم گفتوگو کنيد ،اینکه
شما نقش پررنگي در زندگي روزانه هم بازي کنيد،
یکي از اصول مهم براي ساختن اعتماد است .حضور
مداوم شما به همسرتان این حس را ميدهد که از
همه لحظات زندگي شما با خبر بوده و برهمه چيز
مسلط است.
عذر خواهي کنيد ،تکرار نکنيد
هنگامي که اشتباهي از شما سر ميزند
عذرخواهي کنيد .هيچ چيز بيشتر از اشتباهات شما
نميتواند اعتماد همسرتان را از بين ببرد .از گفتن
این جمله نترسيد و به خاطر غرورتان همه چيز را
خراب نکنيد .البته مهمتر از این عذر خواهي اوليه،
نشان دادن حس پشيماني در رفتارهاي شماست.
اگر با همسرتان بلند حرف زدهاید یا اینکه رفتاري
کردهاید که او را آزار داده ،تکرار آن اتفاق ميتواند
همه چيز را بدتر کند و باعث شود که همسرتان
ارزشي براي این عذر خواهيهاي کالمي هم قائل
نشود.
براي اعتماد سرمايه گذاري کنيد
هر فرد در یک رابطه ،به یک سرمایه گذاري براي
ایجاد اعتماد در رابطه نياز دارد .سعي نکنيد مدام
از همسرتان انتظار داشته باشيد ،او را کنترل کنيد
و باالي زندگي مشترکتان بایستيد و همه چيز را
کنترل کنيد .در زندگي مشترکتان موقعيتي برابر
با همسرتان برقرار کنيد و به او اطمينان دهيد
که خواستهها و انتظاراتش به اندازه خواستههاي
شما اهميت دارد .اگر شما دوست دارید در مورد
تصميمات مهم زندگي او اظهار نظر کنيد باید
به او هم حق دهيد که در مورد شيوه زندگيتان
نظر دهد و انتظار تغييراتي را داشته باشد ،حریم
خصوصي او را بپذیرید و سعي نکنيد به بهانه عشق
مدام از او باج بگيرید و براي زندگياش حدومرز
تعيين کنيد.
چک نکنيد
اعتماد را به زور نميتوان به دست آورد .اگر
همسرتان در شما این حس را ایجاد کرده است،
پس دیگر نيازي به چک کردن مدام او ندارید.
شما ميتوانيد با ذکاوت زندگي مشترکتان را زیر
نظر بگيرید اما حق ندارید به بهانه به روز کردن
اعتمادتان ،مدام در تعقيب و گریز باشيد و به عرصه
خصوصي زندگياش مثل تلفن همراه یا صندوق
ایميل او سر بزنيد .از طرف دیگر نباید به او این
حس را بدهيد که مدام تحت نظر است.
اگر شما به همسرتان و زندگي مشترکتان
اعتماد دارید ،پس دیگر مشکلي باقي نميماند و
اگر احساس ميکنيد که دور از چشم شما اتفاقاتي
در حال انجام است ،بهتر است مفصل و شفاف با
هم صحبت کنيد و تصميمي جدي براي ادامه
زندگيتان بگيرید.
از متخصص کمک بگيريد
اگر شما براي ساختن اعتماد در زندگي مشترکتان
هر راهي را رفتهاید و به تمامي موارد گفتهشده هم
توجه کردهاید اما پاسخي نگرفتهاید ،باید راه دیگري
را بروید .درصورتي که همسر شما با مشکل جدي
در اعتماد کردن به اطرافيانش و به ویژه شما رو به
روست ،بدانيد که واکنشهاي شما یا تالش براي
متعهد بودن و جلب اعتمادش موثر نخواهد بود .اگر
شما واقعا نسبت به رفتارهایتان و کارنامه اعمالتان
در این زندگي اعتماد دارید اما همسرتان باز هم
نميتواند به شما اعتماد کند ،بهتر است براي نجات
زندگيتان از یک متخصص کمک بگيرید .در وصف
کساني که فورا به دیگران اعتماد ميکنند؛ تنها
یک کلمه ميتوان گفت« :نادان!» اعتماد واقعي به
تدریج و همزمان با خطر کردن تدریجي فرد رشد
ميکند و به راحتي نيز از بين نميرود ،به همين
دليل است که تنها روابطي که کام ً
ال در سایه اعتماد
قرار دارند به درازا ميکشد.

بد نیست تو هم با من اگر راه
بیایی...
من در پی رد تو کجا و تو کجایی
دنبال تو دستم نرسيده است به جایی
ای « بوده » که مثل تو نبوده است ،نگو هست
ای « رفته » که در قلب منی گرچه نيایی...
این عشق زمينی است که آغاز صعود است
پابند « هوس » نيستم ای عشق « هوایی »
قدر تنی از پيرهنی فاصله داریم
وای از تو چه سخت است همين قدر جدایی!
ای قطب کشاننده پر جاذبه دیگر
وقت است دل آهنی ام را بربایی
گفتی و ندیدی و شنيدی و ندیدم
دشنام و جفایی و دعایی و وفایی
یک عالمه راه آمده ام با تو و یک بار
بد نيست تو هم با من اگر راه بيایی...

مهدی فرجی

چرا که نه!
خبرنگار یک نشریة محلی از من پُرسيد :چرا
هنر؟ گفتم :چی چرا هنر؟ گفت :چرا هنر؟ آخرش
متوجه شدم که این اسم یک ستون در نشریهشان
است .نوعی اقتراح در مورد چرایی هنر .شعر زیر،
پاسخ منظوم این اقتراح است.
جهان ،کتابِ بی سر و تَهی است
که سطر سطر آن
خون گرفته نيست.
به غير حرفهای خاک و
ْ
حکایت دروغهای این و آن
و کينة فالن
به خاطر فالن دليل ،با فالن.
کجایِ این کتاب ،خواندنی است؟
فقط دو صفحهای که عکس دارد و نقوش
و شعرهای بی رتوش
قابل فروش
و لحظههای نابِ غير ِ
فقط همين!
در این کتابِ ناروا
رقص رنگ
اگر نبود ِ
اگر نبود نور و نغمه و نوا؛
کتاب را
درون گنجهای سه قفله میگذاشتم
و جز سکوت
خيال هيچ کار دیگری نداشتم.

سيد علی ميرافضلی

با شاعران فیروزآباد
دعوا

بر سر پُست و مقام این همه دعوا نکنيم
دیگران را سر یک مسئله رسوا نکنيم
نگذاریم که اشکی بچکد از چشمی
روز زیبای کسی چون شب یلدا نکنيم
چاپلوسی و تملّق نشود پيشه ی ما
دستمزد از خود بيگانه تم ّنا نکنيم
به کسی جز به خدا راز نشاید گفتن
سفره ی دل بر هر رهگذری وا نکنيم
بيعتی را که در اول به رفيقان کردیم
چون رسيدیم به مقصود حاشا نکنيم
دست از لودگی و مسخرگی برداریم
پُشت سر محض خدا صحبت بيجا نکنيم
آب باشيم که خاموش کند آتش را
بين هر طایفه ای مفسده برپا نکنيم
چون ندیدیم ُرخ یوسف خوش صورت را
بی جهت سرزنش و منع زليخا نکنيم
احمد حقيقی

صندوق الکترونیک هفته نامه
صدای شرق

sedayeshargh@gmail.com
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اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی

شاعر آذر و آذر شاعر
چون قاصدك گذشتيم از جاي جاي كـوچه
قـصـه هـاي كـوچه
تا یادمـان بمـاند در ّ
هر خنده اي كه گل كرد در گریه هاي جاري
نقـش عبـور مـا بـود در ماجـراي كـوچه
با هر غزل شكفتيم در شعـرهاي ابـري
چون دانه هاي باران در هايهايِ كوچه
چشم خستهي شب
رفتيم تا بتابد از
ِ
خورشيد روشنایي با توتياي كوچه
رفتيم تا ببينيم در شور همسرایان
هنگامهي گذر را در البالي كوچه
رفتيـم تا نلـرزد از بيم سنـگ و صيـاد
یك سينه سرخ عاشق در تنگناي كوچه
از سنگ فرش خاموش زان پس صدا تراوید
تـا زنـدگـي نمـيرد در انـزواي كـوچـه
پـرواز را نوشـتيم آنگاه تا ستـاره
تا بال شعر ما شد بال صداي كوچه

***

شيراز ،این شهر پر رمز و راز ،پایتخت شعر
است .نسيم بهاران ،زمزمه ی جویباران و نوای
پرندگانش با شعر درآميخته است .شعر پنجره
ای ست رو به احساس لطيف ساكنان این دیار.
مردمی كه از رهگذر شعر گستره ی خيال را
در نوردیده و بر بلندای عارفانه های شوق انگيز
عشق را به ميهمانی دل فرا خوانده اند.
بيشمارند تاليان خواجه ی راز كه از این
خاك برخاسته ،باليده و خوش درخشيده
اند .صدرا ذوالریاستين نامی آشناست .او زاده
ی شيراز است ،شاعر ،نویسنده ،پژوهشگر و
منتقد .نخستين قصه اش را در هفده سالگی
برقلم جاری ساخت و بر بساط كتاب نشاند .از
آن پس تا كنون همچنان قلم می زند .اشعار
لطيف ،پژوهش های عالمانه مشتمل بر چندین
كتاب و مقاله ،محصول زندگی پربار اوست.
مجموعه شعرهای آوازهای غریب ،قافيه های
غایب ،شاید غزل ،هم صدا با ساز باران و ...آیينه
ی طبع لطيف و ذوق سرشار اوست .عالوه بر
این ها حنجره های آفتابی ،معاصران و ...از
پژوهش هایش در حوزه ی شعرست.
غزل باال از اشعار بی نظير این شاعر شيرازی
ست ،كه دكتر عزیز شبانی استاد دانشگاه ،شاعر
و منتقد ادبی از منظر زیبایی شناسی به واكاوی
عناصر هنری آن پرداخته است.
***
در زیر متن كامل نقد دكتر عزیز شباني در
مورد شعر صدرا ذوالریاستين ميآید.
چكيده
این غزل صدرا در وزني دلنشين ،در هشت
بيت با ردیف «كوچه» كه مانند «خلخالي»
بر پاي غزل بسته شده و شكل گرفته است.
«قصه
واژه هاي قافيه عبارتند از« :جاي جايِ »ّ ،
هايِ »« ،ماجرايِ »« ،هاي هايِ »« ،توتيايِ »،
«الباليِ »« ،تنگنايِ »« ،انزوايِ » و «صدايِ ».
صرف نظر از این گفتگوهاي شبه روشنفكرانه
كه «آیا غزل زبان شعر معاصر است یا نه؟» باید
بگویم كه من از خواندن غزل هاي اجتماعي
صدرا و جهتگيري هاي انساني او در شعر و
قلم دليرشّ ،
لذت برده ام و بيش از این از یك
ِ
اثر هنري چه مي توان تو ّقع داشت؟
«این قدر هست كه ما در این غزل با تكيه
بر خوانش تك تك ابيات رگه هایي از «درد»،
خالقيت هاي هنري
«شعر» و «انسان» را در
ّ
صدرا فراچشم قرار مي دهيم و در این نگاه از
لغزش هاي كلمه اي و كالمي او غافل نبوده
ایم.

كشاند كه این نقش عبور در خنده هاي نمایان
«تبسم گل» ...
در گریه جاري است یا در
ّ
هر خنده اي كه گل كرد در گريه هاي جاري
نقـش عبـور مـا بـود در ماجـراي كـوچه

(همان ،ص )43

صدرا ،آنگاه كه به درد انسان معاصر در شعر
مي رسد ،كالمش استوار ،اندیشه اش زالل،
خالقيتش چشمگير مي
عاطفه اش روشن و
ّ
شود.
 -1مقدمه
به صدرا گفتم«:گري*يِ خود را دورتر مي
آورم» كه آتش را در فوارهي شعله در لحظه
هاي آخر تماشایيتر كنم .كه ماه آذر است و
آذریان شاعر و شاعران آذر در تكاپوي یادها و
چرخان عشق
نامههایند و دوستداران آنان قلم
ِ
و ارادت.
براي صدرا كه شاعر آذر است و آذ ِر شاعر
بارها از س ِر صدق و ارادت قلم چرخانده ام و
كاغذ را روسياه كرده ام .اما این بار برآنم كه
این سينه سرخ باغ هاي عاشقي را از تنگناي
كوچه اي به ژرفاي تاریخ تا آغوش ستاره ،ماه و
خورشيد پرواز دهم و صداي غزلش را در «آیه
هاي تاریكي» ،همصدا با سا ِز باران در همبالي
شعر و كوچه ،به گوش عابران «فقر و كتاب و
آزادگي» برسانم.
آفرینش هنري صدرا در استعاره هاي بدیع
در این شعر در فضایي عاطفي شناور مي گردد
زخم كلمه نقاب
تا بدانجا كه شاعر با تيغ كالم و ِ
از فاجعه هاي پنهان بر ميد َِرد و كوچهاش را از
كوچههاي رمانتيك شبه معاصر و سادیستييِ
كالسيك جدا مي كند.
هرچند كالم او گاهي دچار بيانهاي كليشهاي
ميشود ا ّما در آن نميایستد ،حركت ميكند و
به جلو ميشتابد تا درك خود از فاجعه را در
بياني بدیع و معتدل ،جاري سازد.
 -2بحث و بررسي
« -1-2همراه با قاصدك در كوچه»
بال صداي كوچهي صدرا با وزني
غزل ِ
دلنشين ،كه از جمله وزنهاي ّ
جذابِ شعر
كالسيك است و خوانندگان غزل از آن ّ
لذت مي
ُ
ُ
مفعول فاعالتن،
«مفعول فاعالتن،
برند یعني
آرامآرام با صداي پاي قاصدك در كوچهي شعر
جاري شده كه یاد «محمود درویش» ،شاعر
بزرگ فلسطين را بر پيشاني شعر دارد.
لفظِ «قاصدك» در مصراع ا ّول غزل ،ذهن را
انسان پيامجو،
انسان پيامدار و
به سوي پيام و
ِ
ِ
خاصه كه این پيام ،نه مانند
مي كشاند.
ّ
پيام اخوان تلخ و سياه است و نه مانند پيام
دردمندان شعارزده و آرمانخواه ،كه پيامي
قصه هاي مردم این
است جاري در كوچهي ّ
زمين و این سرزمين.
چون قاصدك گذشتيم از جاي جاي كـوچه
قـصـه هـاي كـوچه
تا يادمـان بمـاند در ّ

(صدرا ،ذوالریاستين شيرازي ،1384 ،ص )243

« -2-2در ماجراي كوچه»
در بيت دوم ،شاعر در یك بيان هنري
پارادوكسيكال و ایهامگونه ،نقش عبو ِر
نشينان آزادگي را در ماجراي كوچه حك
كوچه
ِ
مي كند.
ایهام آفریني و بيان پارادوكسيكال صدرا ،ذهن
خواننده را به سوي ساحت هاي استحساني مي

 -3-2شكفتن در فاجعه
در بيت سوم ،شاعر با دو استعاره مكينهي
بدیع كه ا ّولي به صورت اسنادي و دومي به
صورت اضافي است ،والیت خود را در بيان
هنري فاجعههاي بشري به اثبات مي رساند.
استعارهي اول «با هر غزل شكفتيم» كه گویي
غزل وانسان هر دو مانند گل هستند ،اما این
شكفتن در كجاست ،بخوانيد استعارهي دوم را
كه به صورت اضافي است «هايهاي كوچه»
كه خود بيانگر فاجعه هاي بشري است .گویي
شاعر در فاجعه و شعر در فاجعه و از آنجا غزل
در فاجعه رویيده و شكوفا شده است.
شكفتن در فاجعه ،سرنوشت شاعراني است
كه مانند محمود درویش با شعر و درد و انسان
پيوندي استوار دارند و صدرا ،هم سرشتي
فعل جمع «شكفتيم»
خویش را با این شاعر در ِ
یادآور خواننده مي شود و به گریه مي نشيند.
با هر غزل شكفتيم در شعـرهاي ابـري
چون دانه هاي باران در هاي ِ
هاي كوچه

(همان ،ص )43

 -4-2تابشي بي فروغ
در بيت چهارم ،بيان شاعر آركائيك است .این
خالقيت هنري است .صدرا
بيان آركائيك فاقد
ّ
با استعاره ها و تشبيهات فرمولييِ كالسيك
حرف مي زند( .توتيا -چشم -روشنایي) و حشو
حس ابدا ِع
قبيح تركيب «خورشيد روشنایي» ّ ِ
شاعر را با پتك بيان كالسيك بر سندان س ّنت
كوبيده است.
رفتيم تا بتابد از چشمِ خستهي شب
خورشيد روشنايي با توتياي كوچه

(همان ،ص )43

شاید هم شاعر در این بيت ،گامي به عقب
پرش شاعرانهي خود را در چهار
نهاده است تا ِ
بيت بعدي در اوج نشان دهد.
« -5-2هنگامهي گذر»
در بيت پنجم بيان شاعر از صور خيال تهي
مي شود و صدرا صميمي و زالل در یك
بيان گفتاري« ،هنگامهي گذر» را در «شور
همسرایان» از «البالي كوچه» به گوش مي
رساند.

رفتيم تا ببينيم در شور همسرايان
هنگامهي گذر را در البالي كوچه

(همان ،ص )44

 -6-2كوچهي تاريخ
حس غریبانهي خویش
در بيت ششم ،صدرا ّ
را و شاعراني از تبار محمود درویش را با فعل
جمع رفتيم كه تا این بيت و در كل غزل نيز سه
بار تكرار شده است در «لرزیدن یك سينه سرخ
عاشق» در هراس از بيم پرتاب سنگ نشان مي
دهد و در این تنگنا شاعر با تيغ كالم و زخم
كلمه نقاب از فاجعه هاي پنهان بر مي گشاید،
شعر را در فضایي انساني جاري مي سازد .این
فضا نه فضایي رمانتيك در كوچه است (مانند
كوچهي فریدون مشيري) و نه كوچه اي
سادیستي است (مانند كوچهي حافظ) ،بلكه
لفظ قافيهي این بيت كه «تنگنا»ست ،كوچه
درازنایي را عرضه مي دارد كه طول تاریخ هر

سرزميني و عرض جغرافيایي هر ملّتي را تنگ
در بر مي گيرد.
زیبایي صيد این واژهي قافيه« ،تنگنا» زشتي
واژهي صياد را در این كوچه به ُسخره گرفته
است.
رفتيـم تا نلـرزد از بيم سنـگ و صيـاد
يك سينه سرخ عاشق در تنگناي كوچه
(همان ،ص )44

« -7-2صدا مي تراود»
در بيت هفتم شاعر در عبور از این تنگنا،
كه خود تنگنایي به هول آوري «هادس»
است و واقعهي آن را به تعبير قرآني ،مي توان
مانند «إذا َو َق َع ِ
ت الواقع ُه»** قلمداد كرد در
پارادوكس خاموشي و صدا و در فورگراندینگ
تبعيه ،به
«تراویدن صدا» در یك استعارهي
ّ
دنبال عدم مرگ زندگي و تپش حيات در
انزواي كوچه است:
از سنگ فرش خاموش زان پس صدا تراويد

تـا زنـدگـي نمـيرد در انـزواي كـوچـه

(همان ،ص )44

صدرا در بيت پایاني غزل ،پرواز شعر خود را تا
مقر ستارگان ،در اوج نشان مي دهد و با همبال
ّ
شدن با صداي كوچه این پرواز را در افق چشم
خواننده به نمایش مي گذارد.
«بال شعر» و «بال صداي كوچه» ،هر
دواستعارهي مكنيه بدیع ،قدرت پرواز شعر را
شدن هنرمندانه ،در آفرینشي
در یك همبال
ِ
شاعرانه ،به افقي تازه در كوچه باز مي كند
كه خواننده براي تماشایش باید سر را باال نگاه
دارد.
پـرواز را نوشـتيم آنگاه تا ستـاره
تا بال شعر ما شد بال صداي كوچه
(همان ،ص )42

 -3نتيجه
صدرا در غزل هاي اجتماعي خود ،آنجا كه
به دردهاي اجتماعي و انساني و به فاجعه هاي
تاریخي مي نگرد ،عاطفه اي روشن ،احساسي
خالقيتي چشمگير دارد؛ هر چند در
قوي و
ّ
حركت هاي كالمي خویش هر از گاهي از لغت
های هاي كليشه اي كالسيك كنده نمي شود
مث ً
ال استفاده از ادات تشبيه چون كه در بيت
آغاز اگر بيت را با «یا» آغاز مي كرد موسيقي
حرف «آ» در حلقوم كوچه به زیبایي جاري
مي شد.
با قاصدك گذشتيم از جاي جاي كوچه  ....و
 ....و در این چارچوب موریانه خورده سري مي
جنباند به ناگاه كنده مي شود و پرش خالق
خویش را پي مي گيرد و پرواز كالم را زیبا در
اوجگيري هاي كبوترانه ،پشتك وارو مي زند.
چه صدرا شاعري است كه پرواز را هميشه به
خاطر سپرده است .بماناد آذر و آذرها بماناد
ققنوس و شاعر و آنكه كلمه را پرواز مي دهد و
كالم را آبرو مي بخشد.

پانوشت ها
* گري :در اصطالح فيروزآبادي ها ،واژه ایست
كه جوانان هنگام تفریح در صحراها به كار مي
پي برافروختن آتش هستند،
برند .آنگاه كه در ِ
هر كس باید در صحرا بگردد و هيزم ،علف ،خار
و  ...خشك شده را به عنوان سهمي خود بياورد.
به این سهمي هاي سوزاندني« ،گري» مي گویند.
** سورهي واقعه ،آیه یك
*** تمام اشعار این جستار از كتاب زیر
برگرفته شده است :ذوالریاستين شيرازي ،صدرا،
(« .)1384هم صدا با ساز باران» ،شيراز؛ انتشارات
نوید.
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تفتان کوهی با ارتفاع  4050متر در منطقه خاش

« این کار رو نکنيا !»  « ،خيلی خطرناکه!» « ،عجب جراتی داری!»
اینها واکنشهایی است که همه بعد از شنيدن تصميمم برای سفر به
سيستان و بلوچستان و صعود به قله تفتان بر زبان میآوردند.
این منطقه را «خطرناک» و «پر از اشرار» توصيف میکردند .برخی
بر اساس شنيدهها و بدون آنکه به منطقه سفر کنند توصيه به نرفتن
میکردند ،مقصد ما تفتان است؛ کوهی با ارتفاع  4050متر در منطقه
خاش که  130کيلومتر از زاهدان فاصله دارد .اردوگاه «دره گل» در
ارتفاع  2523متری ساخته شده و همچنان ساختمانهای نيمهکارهای
در اطراف آن در حال ساخت است .تا این ارتفاع را میتوان سواره
و بدون دردسر رفت .در محوطه این اردوگاه فضای الزم برای پارک
ماشين وجود دارد.
کنار اردوگاه ،کوهی قرار دارد که در اثر شدت باد و سایش به شکل
عالمت معروف «الیک» درآمده است .مردم محلی به آن «پير بيبک»
میگویند ،اما کوهنوردان اسم آن را به دليل شکلی که گرفته است
«شصت خدا» گذاشتهاند .البته بسياری از کوهنوردان از اسم «الیک
خدا» هم برای آن استفاده میکنند .منظره غروب خورشيد و ترکيب
رنگ بنفش ،قرمز ،یاسی و نارنجی از این کوه یکی از جاذبههای تفتان
است که نباید آن را از دست داد.
طبيعت تفتان مانند راهروهای یک گالری بزرگ بود که با قدم برداشتن
در آن با شاهکارهای طبيعت روبرو میشدم؛ آثاری که هيچکدام شبيه
به هم نبودند ،تکدرختهایی استوار و مجسمههایی که با هر وزش
باد تراش خورده بودند .گاهی مجبور میشدیم از کف رودخانه حرکت
کنيم؛ رودخانهای که به گفته مردم محلی سالهاست کامال خشک شده
و تنها در عالم خيال میتوانستی صدای امواجش را بشنوی .هر گروه
کوهنوردی هم که به تفتان آمده بود با اسپری یادگاری از خودش روی
سنگها گذاشته و رفته بود.
مسئول کمپ میگفت :شلوغترین زمانی که میتوان تفتان را دید
 22بهمن است؛ چون گروههای مختلف به مناسبت پيروزی انقالب
اسالمی برای صعود به تفتان میآیند.
اما بسياری از مردم محلی که یکی از ویژگیهای مهمشان عالوه بر
مهماننوازی ،وفاداری به فرهنگ و لباسشان است با یک بقچه سفيد و
لباس محلی و دمپایی ،تفتان را فتح میکردند! تنها توشه راه آنها یک
غذای ساده محلی بود که همسرانشان پخته بودند .برخی از آنها برای
دوازدهمين بار قله را فتح میکردند .گروه ما هم بعد از خوردن صبحانه
به مسير ادامه داد.
پس از استراحت در پناهگاه ،مسير کمی دشوارتر شد و البته

صعود به قله تفتان ،فعالترین
قله آتشفشانی ایران

کوه معروف به «الیک خدا»

شگفتیهای تفتان بيشتر .ابرها در قایمباشک بازی افراط میکردند.
گوسفندان در
پرندهها درگير پيدا کردن غذا بودند و صدای زنگوله
ِ
حال چرا فضا را پر میکرد .البته با دیدن زبالههای رهاشده در مسير،
میتوانيد تصاویر حرصخوردن ما را هم به این توصيفها اضافه کنيد.
کمکم به دهانه آتشفشان نيمهخاموش تفتان نزدیک میشدیم .هوا
گرمتر میشد و گاهی سرعت باد باال میرفت .گرمای زمين در این
نقطه از اژدهای درونش خبر میداد .بوی گوگرد به مشام میرسيد
اما آزار دهنده نبود .سرانجام ساعت  12و  20دقيقه به قله رسيدیم.
هميشه رسيدنها به مقصد لذتبخش است .قبل از رسيدن به قله با
یکی از همسفرها درباره اینکه چرا این همه سختی را تحمل و وقتمان
را صرف کوه میکنيم ،صحبت میکردیم در حالی که بسياری این زمان،
انرژی و هزینه را صرف سفرهایی بدون دردسر میکنند .همسفرم معتقد
بود «:آنهایی که بی دردسر سفر میکنند از دیدن این زیباییهایی
که ما برایشان سختی میکشيم محروم میشوند .در ثانی ما در این
صعودها تجربياتی کسب میکنيم که دیگران در سفرهای بی دردسر
کسب نمیکنند».
بوی گوگرد روی قله تند بود و ریهها را میسوزاند .دهانه آتشفشان
مثل یک کتری آب که روی گاز با شعله زیاد در حال جوشيدن باشد،
بود .گاهی باد مسير دود گوگرد را عوض میکرد.
گوگرد مخلوط شده با آب راه خودش را به پایين کوه پيدا کرده بود.
این خصلت طبيعت است که اگر ما انسانها سر راهش سد نسازیم ،راه
خودش را پيدا میکند.
تفتان و کوههای دیگر پابرجا هستند و خواهند ماند تا گروههای
انسانی دیگر این مسير را طی کنند و از زندگی درسهایی بگيرند.

سه نفر از فرهنگيان عضو تيم امداد و نجات در کوهستان
هالل احمر فيروزآباد و همچنين از اعضای فعال ورزشهای
همگانی ،به مناسبت گراميداشت هفته هالل احمر و
همچنين جهت تجليل از فرهنگيان محترم شهرستان به
مناسبت روز معلم ،در تاریخ پنج شنبه  95/02/23در
ساعت یازده و سی دقيقه بامداد ،بعد ازچندین روزتالش،
موفق به صعود به قله تفتان ازمسير پناهگاه صبح واقع
در جبهه غربی تفتان گردیدند که قسمتی از این صعود
نيز بطور فنی انجام پذیرفت .قله تفتان با ارتفاع 4050
متر،بلندترین قله استان سيستان و بلوچستان و تنها قله
نيمه فعال آتشفشانی ایران می باشد که از دهانه آتشفشانی
آن بطور دائم گاز گوگرد و بخار آب خارج می گردد .این قله
در سی کيلومتری شهرستان خاش در نزدیکی مرز ایران و
پاکستان واقع گردیده است .این صعود با همکاری اهالی
محترم و مهمان نواز بلوچ منطقه ،مخصوصأ عشایراهالی
روستای تمندان ،واقع در کوهپایه انجام پذیرفت  .در هنگام
صعود ،هوای قله کامأل طوفانی بود و عمليات آمادگی
امداد و نجات در شرایط آتشفشانی و طوفانی بر روی
قله ،بطورعملی تمرین گردید .اسامی تيم صعود کننده:
 -1خسرو رستمی  -2مهندس محمود راستگو  -3مهندس
محمد علی محمدی .

دعوت به همکاری
به اطالع می رساند شرکت فنی مهندسی پارس یول

در راستای اجرای پروژه های عمرانی خود در شهرستان و خارج از

شهرستان نیاز به افراد دارای تخصص زیر می باشد.
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