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پروژه گاز روستایی استان
در بخش آبادهطشک
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در همایش مبلغان زنسنتی مطرح شد:

کارشناس دین باید به عواقب
وآسیب شبکههای اجتماعی
واقف باشد

تبلیغات اسالمی :همایش مبلغاتسنتی با موضوع آسیبهای
دینی و اجتماعی در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی مذهبی
والیت اداره تبلیغات اسالمی برگزارشد.
حجتاالسالم سیدجواد فقیه امام جمعه موقت نیریز
گفت :همه ما باید در وهله اول مُبلغ ارزشها باشیم و در
کنارکار دینی ،ارزشهای دینی را تبلیغ کنیم.
امام جمعه موقت نیریز با تأکید بر این که جلسات دینی
ما نباید طوالنی و خسته کننده باشد افزود :همه کار و تالش
ما برای آشنایی مخاطب با دین و تعالیم اسالمی است بنابراین
اگر شیوه صحیح تبلیغ را ندانیم و درکار خود از روحانی و
کارشناس دینی استفاده نکنیم قطعاً از هدف خود فاصله
گرفتهایم و این یک آسیب جدی است.
محمدرضا امیری فرماندار نیریز با اشاره به تبلیغ دین
توسط مبلغین گفت :امروز جامعه ما بیش از گذشته به مبلغ
دین نیازمند است .باید از بدعتها در امور دینی پرهیز و با
ناهنجاریهای اجتماعی برخورد کرد و به مردم آموزشهای
الزم را داد.
رنجبر رئیس دادگستری شهرستان نیریز گفت :مبلغ
دین باید صرفنظر از جلسات مداحی به مباحث اجتماعی
نیز بپردازد و مردم را آگاه کند.
وی با تأکید بر اینکه یک مبلغ و کارشناس دین باید به
عواقب وآسیب شبکههای اجتماعی واقف باشد تصریح
کرد :آثار منفی شبکههای اجتماعی بسیار بیشتر از آثار مثبت
آن است؛ بنابراین باید هوشیارانه عمل کنیم و در جلسات
خود این خطر و آسیب را گوشزد کنیم.
در این همایش علیرضا خدادادگی کارشناس اداره
تبلیغات اسالمی نیریز گفت :آنچه مهم است کار شما
خواهران به عنوان مُبلغ و در راستای ترویج فرهنگ دینی و
اسالمی است و قطعاً مصداق تعظیم شعائرالهی و دینی است و
باید مواظبت کردکه این فعالیتها و برنامهها خللی در اصول و
ارزشهای دینی ما ایجادنکند و بالعکس در جهت تقویت بنیه
اعتقادی و مذهبی مخاطبین باشد.
//

نظافت گلزار شهدا
و دارالرحمه مشکان توسط
دوستداران محیطزیست

عباس آزادی :نظافت محوطه گلزار شهدا و دارالرحمه
مشکان توسط دوستداران محیطزیست مشکان انجام شد.
این برنامه در یک حرکت نمادین و به منظور
فرهنگسازی در جهت حفظ و نظافت محیطزیست و
پاکسازی محیطهای عمومی شهری توسط تعدادی از
اعضای تشکل مردمی دوستداران زیست بوم مشکان و با
همکاری جمعی از شهروندان همزمان با شامگاه پنج شنبه 23
مردادماه انجام شد.
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برگزاری روز پزشک پس از  5سال
محمد جاللی :پس از  5سال وقفه روز پزشک
در نیریز گرامیداشته شد.
این آیین در روز جمعه  6شهریورماه
برگزار شد که جمعی از پزشکان حضور
داشتند و بسیاری هم غائب بودند.
مهمانان ویژه این مراسم آیتا ...فقیه
امامجمعه ،حجهاالسالم فالاسیری و
فرماندار بودند.
امامجمعه از اینکه در جمع متخصصین و
افراد با دانش قرار دارد ابراز خرسندی نمود
و از دین اسالم و پیشرفت علمی در دورانهای
گذشته و حضور اشخاص بزرگی مثل
بوعلیسینا و زکریای رازی به نیکی یاد کرد
و آن را اوج هنر اسالمی دانست.
امامجمعه نیریز که میهمان نظام پزشکی
و شبکه بهداشت و درمان در این جلسه بود
خطاب به خانمهای حاضر در جلسه گفت :ما
نیاز به تخصصهای مرد و زن زیادی درحوزه
علوم پزشکی داریم .اما به تخصصهای
خانمها بیشتر نیازمندیم تا بتوانند مشکالت را
حل کنند.
فرماندار ،نیریز را در حوزه پزشکی
سرآمد کشور خواند و گفت :پزشکان نیریز
در سطح کشور بسیار زیاد هستند و این باعث افتخار است.
وی حل مشکل ساخت بیمارستان جدید را یکی از اتفاقات
مهم چندماه اخیر دانست واز پزشکان نیریزی خواست تا در
زمینه پزشکی ،نیریز را یاری کنند.
اما حجهاالسالم فالاسیری با یک پیشنهاد سخنان خود را آغاز
نمود و درخواست کرد که  80پزشکی که در نیریز مشغول به

کار هستند در  4نقطه از شهر ساختمان پزشکان تأسیس کنند؛
در همین رابطه فرماندار و مسئولین بهداشت و درمان نیریز قول
پیگیری دادند.
هرچند گویا چند سال پیش از سوی دکتر خیری و چند
پزشک دیگر درخواست احداث یک پاراکلینیک قلب در
نیریز داده شده بود که با مخالفت استان روبرو گردیده بود.
حجهاالسالم فالاسیری همچنین گفت :چند سال پیش

پزشکان نیریزی مقیم در شیراز ودیگر
شهرها قول دادند که  3روز در هفته به نیریز
بیایند و در رشتههای خودشان رایگان
بیماران را عمل کنند اما آیا اتاق عمل
و دستگاههای مورد نیاز برای آنها مهیا
میباشد؟
جلسه با تقدیر از پزشکان خاتمه یافت.
حاشیهها
 باز هم تأخیر یک ساعت و  15دقیقهای درجلسه مهمترین مسئله بود ،هرچند بسیاری از
پزشکان که حدس زده بودند جلسه با تأخیر
برگزارمیشود با تأخیرزیاد به جلسه رسیدند.
 طوالنیشدن جلسه از  20تا  24شب سببشد تا برخی از پزشکان با عذرخواهی جلسه
را ترک کنند.
 بسیاری از پزشکان که بعد از مدتها دور همجمع شده بودند همدیگر را نمیشناختند و
پزشکان متخصص هم که غالباً از دیگر شهرها
بودند هر یک میزی جداگانه را گرفته بودند
و تنها نظارهگر برنامه بودند که در نوع خود
جالب توجه بود.
 گروه نمایش «شیدا»ی نیریز با برنامه زیبای«تخته حوضی» یخ مراسم را شکستند و شادی
را به جمع شرکت کنندگان هدیه دادند .این برنامه به کارگردانی
علی مستفیضی«کارگردان و بازیگر» ،مجید فرهمندی«مجری
و نوازنده دف» ،مصطفی کاتب و مرضیه کرمی«بازیگران» اجرا
شد.
برای مشاهده عکسهای این مراسم به سایت عصر نیریز یا
نیریزان فارس بخش آنالین مراجعه نمایید.

//

افتخار آفرینی گروه کر همسرایان فرهنگی

برگزیدگان استانی

جشنواره جوان خوارزمی

و گروه سرود پسران در کشور

روابط عمومی آموزش و پرورش نیریز:

کارشناس فرهنگی هنری از کسب رتبه
اول توسط گروه کر خواهران امور تربیتی
و کسب رتبه سوم توسط گروه سرود
دانشآموزان پسر دبیرستان نمونه دولتی
امام خمینی نیریز در مسابقات هنرهای
آوایی کشور خبر داد.
حسین صالحیزاده گفت :با حمایتهای
مدیر آموزش و پرورش نیریز و معاون
پرورشی و تربیتبدنی و پشتکار و جدیت
اعضاء و مربی فنی گروه نادرکامرانی،
گروه کر همسرایان خواهر امور تربیتی و
گروه سرود دانشآموزان پسر دبیرستان
نمونه دولتی امام خمینی پس از طی مرحله
مقدماتی کشوری و مرحله نهایی ،به
ترتیب موفق به کسب رتبههای اول و سوم
هنرهای آوایی در سطح کشور شدند.
شایان ذکر است مراسم استقبال از آنان
با حضور خانوادهها در سالن اجتماعات
مدیریت برگزار گردید و عنوان شد
که گروه کر خواهران و گروه سرود
دانشآموزان این شهرستان از اوایل
مهرماه سال  93تمرینات خود را شروع و
برای کسب این عناوین زحمات زیادی را

متقبل شدهاند.
در مسابقات هنرهای آوایی کشورکه
از  21تا  30مرداد به میزبانی نیشابور

آگهیموضوعماده 3قانونوماده 13آئیننامه
قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو

ساختمانهایفاقدسندرسمی
برابــر رأی شــماره 139460311005000945هیــأت اول
موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و
ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک نــی ریز تصرفــات مالکانه بال معــارض متقاضی
خانم ســکینه ظرافت فرزند درویش به شــماره شناسنامه 11
صادره از نی ریز در یک باب خانه به مســاحت  85متر مربع
پالک 3فرعی از 1879اصلی مفروز و مجزی شــده ازپالک
 1فرعــی از  1879اصلی واقــع در نی ریز بخــش  22فارس
خریداری از مالک رســمی آقــای باباخان دمیــری و خانم
خیرالنساء دمیری محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود .در
صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از
اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صــورت انقضاء مــدت مذکور و عــدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول  94/05/28:تاریخ انتشار نوبت دوم 94/06/12:

مصطفی علیخانی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز

ش /193م الف -مورخ 94/05/18

پروژههای گاز در دو سال اخیر رشد چشمگیری داشتند و
اکثرا ً به بهره برداری رسیده اند من کلنگ این پروژه را به
زمین میزنم وامیدوارم به زودی شاهد بهره برداری از این
پروژه عظیم باشیم.
معاون شرکت گاز استان در حسینیه چاهسرخ در جمع
مردم و مسئولین گفت :این پروژه  ۱۳روستا را شامل میشود
که ۱۵میلیارد ریال اعتبار دارد.

چهارشنبه  11شهریورماه 1394

برگزارگردید 120،گروه در مرحله
مقدماتی کشوری و  18گروه در مرحله
نهایی حضور داشتند.

آگهیتحدیدحدوداختصاصی

نظر به اینکه آگهی عملیات تحدیدی ششــدانگ یک باب
خانه پالک  3381واقــع در نیریز قطعــه  4بخش  22فارس
شهرســتان نی ریز ملکی آقای علی خدیوی فرزند موســی
باید تجدید شود و برحســب تقاضای مالک که درخواست
انتشــار آگهی تحدید حدود اختصاصی نموده وقت تحدید
حدود روز ســه شــنبه مــورخ  94/06/31تعییــن و عملیات
تحدید حــدود از ســاعت  8صبح در محل شــروع و به عمل
خواهد آمــد .لــذا از متقاضی و کلیــه مجاوریــن طبق ماده
 14قانون ثبــت دعوت می گردد که در وقــت مقرر در محل
وقوع ملک حضور به هم رسانند .واخواهی مجاورین نسبت
به حــدود و حقوق ارتفاقی به اســتناد مــاده  20قانون ثبت از
تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدید حدود به مدت  30روز
پذیرفته خواهد شد که بایستی کتباً به اداره ثبت محل تسلیم و
رسید عرض حال تسلیم نماید .ضمناً معترض از تاریخ تسلیم
اعتراض بــه اداره ثبت یک مــاه فرصت خواهد داشــت که
دادخواســت خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم
دادخواســت را اخذ و بــه اداره ثبت ارائه نمایــد .در غیر این
صورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار94/06/11 :

مصطفی علیخانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز

ش /217م الف -مورخ 94/06/08

عصر بختگان /بختگان سیتی :با حضور معاون امور عمرانی
استاندار و نماینده مجلس مراسم کلنگ زنی بزرگترین پروژه
گاز روستایی استان فارس در روستای چاهسرخ آبادهطشک
برگزار شد.
در این مراسم که با حضور رضائیان معاون عمرانی
استاندار،مهندس امیری فرماندار ،مهندس سقایی نماینده
مجلس شورای اسالمی ،بخشدار و جمعی از مسئولین و مردم
برگزار شد مهندس سقایی اظهار داشت :امیدواریم که سال
آینده در همین زمان ا ین پروژه به بهره برداری برسد.
وی اظهار داشت :معموالً اهل کلنگزنی نیستم اما چون

باند پرواز  بهرامگور
به بهرهبرداری رسید

دانشآموزان جوان نیریزی در هفدهمین دوره جشنواره
استانی جوان خوارزمی خوش درخشیدند.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش نیریز،
محمدرضا شاهسونی ضمن اعالم این خبر گفت :سه نفر
از دانشآموزان دختر متوسطه دوم در سال تحصیلی -94
 93پس از برگزیده شدن در جشنواره شهرستانی جوان
خوارزمی و ارسال آثار آنان برای داوری به استان موفق
به کسب رتبههای اول و سوم این جشنواره در سطح استان
شدند.
کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزشی در ادامه
ضمن درخواست از دانشآموزان برای حضور فعال
در جشنواره جابر بن حیان و جشنواره نوجوان و جوان
خوارزمی که هرساله در سطح شهرستان ،استان وکشور
ویژه دانشآموزان دختر و پسرمقاطع مختلف تحصیلی
برگزار میگردد ،اظهار داشت :امسال دانشآموز
فاطمهسادات حسینینژاد از دبیرستان شهدای والفجر  8در
رشته علومزیستی و پزشکی با ارائه طرح نوعی بخیه موفق به
کسب رتبه اول استان و از هنرستان عصمتیه دانشآموزان
پریسا شکاری در رشته هنر و معماری با ارائه طرح
پوسترحمایت از حیوانات و فاطمه فایض دررشته زبان و
ادبیات فارسی با ارائه طرح بازی ساخت کلمات موفق به
کسب رتبه سوم در استان شدند.
شایان ذکر است که از مالکهای داوری این مسابقات
میتوان به خالقیت و نوآوری ،ارزش علمی و تخصصی،
کاربرد حل مسئله و مستندسازی علمی و از امتیازات
برگزیدگان کشوری این مسابقات میتوان به دریافت
تندیس و لوح تقدیر ،استفاده از تسهیالت بنیاد علمی
نخبگان و استفاده از تسهیالت ورود به مراکز عالی اشاره
نمود.

دفتر نیریزان فارس و
عصر نیریز از  7صبح تا  8شب به
صورت یکسره باز میباشد

حسین قانع :یک باند مخصوص پرواز هواپیماهای کوچک
درمنطقه بهرام گور ساخته شد و به بهرهبرداری رسید.
در سفر اخیر مدیر کل محیط زیست شهرستان نیریز،
احداث باند فرود اختصاصی هواپیماهای سبک اداره کل
محیط زیست در صدر کارهای آتی قرار گرفت.
رئیس پارک ملی قطرویه و منطقه حیات وحش بهرامگور با
بیان اینکه ساالنه دوبار سرشماری حیات وحش در این منطقه
انجام میگیرد ،عنوان داشت :معیار ما سرشماری هوایی
است که توسط هواپیما و چند کارشناس همراه با فیلمبرداری
و عکاسی و بسیار دقیق انجام میگیرد .به همین دلیل نیاز به
باندپرواز احساس میشد.
وی افزود :بر همین اساس یکباند پرواز از شنبه بیست و
چهارم تا جمعه سیام مرداد با نظر کارشناسان اداره کل محیط
زیست استان در منطقه دشتریگ جمشید احداث گردید.
این باند پرواز به طول یک کیلومتر و عرض  12متر و با هزینه
حدود یکمیلیون تومان با کمک محیطبانان این پارک ملی
و منطقه حفاظتشده بهرام گور انجام شد.
احمد رستگار گفت :این باند فرود مخصوص هواپیماهای
کوچک و سبک محیطزیست است وکمک بزرگی به این
منطقه حفاظتشده و پارک ملی میکند.
//

دستگیری  8بهرهبردار
غیرمجاز منابع طبیعی

تعدادی از بهرهبرداران غیرمجاز شیره انغوزه و متخلفین دیگر
توسط یگان حفاظت منابع طبیعی دستگیر شدند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نیریز درباره
برخورد با متخلفین و تخریبکنندگان منابع طبیعی شهرستان
نیریز گفت :مأموران یگان حفاظت این اداره در دو ماه
تیر و مرداد و در چند عملیات جداگانه  8نفر را که در مناطق
مختلف اقدام به برداشت و تخریب غیرمجاز بوتههای انغوزه
مینمودند ،دستگیر کردند.
مهندس مهدی جاللی گفت :در همین رابطه مقدار 100
کیلوگرم هیزم جنگلی در منطقه پشتکوه از متخلفین کشف
و ضبط گردید و متهمین تحویل مقامات قضایی شهرستان
شدند .همچنین مبلغ خسارت وارده از آنان دریافت و به
خزانه دولت واریز گردید .
جاللی در ادامه گفت 3 :هکتار از اراضی منابع ملی در بخش
کشاورزی شهرستان نیریز از متصرفین گرفته و تحویل
مأموران حفاظت منابع طبیعی شهرستان نیریز شد.
جاللی در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده
هرگونه تخریب و تصرف عرصههای منابع طبیعی مراتب را
به شمارههای  5383 7802و یا شماره رایگان  1504اعالم
نمایند.

//

بخشدار پشتکوه:

حمایت همه جانبه بخشدار
پشتکوه از ایجاد اشتغال و

تأسیس انجمنهای مردم نهاد
عباس آزادی :محمدرضا جمشیدنژاد بخشدار پشتکوه در
حاشیه برگزاری نماز جمعه مشکان در جمع نمازگزاران
این شهر گفت :اگر کسانی در قالب شرکتهای مشارکت
خصوصی و تعاونی حاضر به سرمایهگذاری در سطح بخش
باشند ما و تمامی مجموعههای دولتی مربوط همه جانبه از
آنها حمایت مینماییم.
وی با بیان اینکه چنانچه این متقاضیان بیست درصد
سرمایه اولیه را در این خصوص تأمین نمایند ما سعی میکنیم
تسهیالت کمبهره و بعضاً با سود زیر ده درصد را برای آنها
فراهم نماییم.
بخشدار پشتکوه در ادامه صحبتهای خود با اشاره به
اینکه سیاست دولت تدبیر و امید حمایت از تأسیس و
تقویت انجمنهای مردم نهاد در همه زمینهها است افزود :اگر
عزیزان عالقهمند به تأسیس انجمنهای مردم نهاد و فعالیت
در زمینههای مختلف در این چارچوب باشند ما همه جانبه از
آنها حمایت خواهیم نمود.
وی در ادامه صحبتهای خود به طرحهای مختلف عمرانی
دولت در سال گذشته در سطح بخش اشاره کرد و افزود:
استفاده مردم از نعمت گاز شهری در مشکان با پیگیریهای
بنده ،مسئولین شهرستان و نماینده محترم مجلس به نتیجه
رسید و مهمترین خواسته دیرینه مردم مشکان یعنی استفاده و
بهرهمندی از نعمت گاز طبیعی فراهم شد.

سرمقاله

این آخرین شماره
هفتهنامه عصر نیریز است

ادامه از صفحه 1

مهمترین دالیلی که خوانندگان
غالمرضاشعبانپور
سردبیر
مطرح کردهاند این است که:
«فرصت خواندن دو نشریه را در یک
هفته نداریم»« ،هنوز شماره اول را نخواندهایم شماره دوم
منتشر میشود»« ،به نوعی سرگردان شدهایم»« ،یک نشریه
با صفحات بیشتر منتشر کنید».
پس از انجام این نظرسنجی تصمیم دستاندرکاران
این شد که «به نظر مخاطبین اهمیت داده شود و یک شماره
بیشتر منتشر نشود» .لذا با توکل بر خداوند بزرگ ،از هفته
آینده فقط هفتهنامه نیریزان فارس ،طبق روال  15سال
گذشته ،عصرهای شنبه ،بدون وقفه منتشر خواهد شد.
تالش خواهیم کرد که:
 -1هفتهنامه حداقل در  16صفحه منتشر شود.
 -2تمام ستونهایی که در «هفتهنامه عصر نیریز» وجود
دارد به «ستونهای هفتهنامه نیریزان فارس» اضافهشود.
 -3قیمت همان  500تومان ثابت بماند.
در واقع هر دو نشریه در هم ادغام شده و با کمیت و
کیفیت باالتر تقدیم خوانندگان عزیز میگردد .به این
ترتیب نظر اکثریت خوانندگان تأمین میشود و مسائل
مطرحشده پاسخ مثبت میگیرد.
الزم به یادآوری است تحریریه و تیم اجرایی نیریزان
فارس همان تحریریه و تیم عصر نیریز است .دفتر ،تلفنها،
پیغامگیر ،فکس و  ...هیچ تغییری نکرده است .این را صرفاً
جهت یادآوری تأکید نمودم و اال اکثر خوانندگان از این
مسأله مطلع هستند.
در اینجا الزم میدانم از زحمات برادر ارجمند جناب
آقای محمدعسلی صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفتهنامه
عصر نیریز که از سال  1380تاکنون همکاری بسیار
خوب ،فعال و صادقانهای با ما داشته و دارند ،صمیمانه
تشکر و سپاسگزاری نمایم .خداوند توفیق و سالمتی
روزافزون به ایشان عنایت فرماید.
همچنین الزم است از همکاران سختکوشم در تحریریه
هفتهنامههای عصر نیریز و نیریزان فارس که مخصوصاً
در مدت بیش از یازده ماه گذشته تالش بیوقفه و بسیار
سنگینی نمودند ،وقت بسیار زیادی صرف کردند و تجربه
و خالقیت خود را بکار گرفتند ،قدردانی و سپاسگزاری
نمایم.
خوشبختانه در یازده و نیمماه گذشته (مهرماه 1393
تاکنون) تحریریه و دستاندرکاران ،تجربه مطبوعاتی
بسیار ذیقیمتی کسب کردند؛ تجربهای که بر تجربه 15
ساله انتشار عصر نیریز افزوده شد.
خوشبختانه تیم نیریزان فارس،امروز از تجربه انتشار
 37شماره ویژهنامه عصر نیریز (ضمیمه روزنامه عصر
مردم) 612 ،شماره هفتهنامه مستقل عصر نیریز ،و 47
شماره هفتهنامه نیریزان فارس و در مجموع انتشار 696
شماره روزنامه برخوردار است وبا لطف و عنایت خداوند
سبحان از همه این تجربه برای ادامه رسالت خطیر ،حرفهای
و سنگین مطبوعاتی خود استفاده خواهد کرد.
خداوند بزرگ را شاکریم که توفیق انجام این مهم را
عنایت فرمود .از درگاه باعظمت الیزالش خاضعانه و
خاشعانه استمداد میطلبیم ومسألت داریم که خدمتگزاران
شما خوبان ،باوفایان ،و طالبانآگاهی ،روشنگری و
اطالعرسانی را همچنان مورد لطف و عنایت کریمانهاش
قرار دهد.
از خوانندگان بزرگواری که علیرغم میل خود،تحمل
کردند و هر هفته دو نشریه نیریزان فارس و عصر نیریز
را با استقبال فراوان خریدند ،مطالعه کردند و اظهارنظر
نمودند ،تشکر و سپاس ویژه دارم .خداوند به همه آنها
پاداش وافر عنایت فرماید .انتظار جدی و مصرانه داریم ما
را از نظراتشان محروم نفرمایند.

شاد و سالم و موفق باشید

آگهیموضوعماده 3قانونوماده 13آئیننامه
قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی

برابــر رأی شــماره 139460311005000843هیــأت اول
موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و
ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملــک نیریز تصرفــات مالکانه بال معــارض متقاضی
خانــم جمیلــه قــره چاهــی فرزندعبدالحســین به شــماره
شناســنامه1صادره از نیریــز در یک باب خانه به مســاحت
 202/50متر مربع پــاک  3فرعــی از 4760اصلی مفروز و
مجزی شــده از پــاک  4760اصلی واقــع در نیریز بخش
 22فارس خریداری از مالک رســمی خانم شهناز میرغیاثی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در
دو نوبت به فاصلــه  15روز آگهی می شــود .در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست
خــود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند .بدیهی اســت در
صورت انقضاء مــدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول 94/05/28:

تاریخ انتشار نوبت دوم 94/06/12:

مصطفی علیخانی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز

ش /190م الف -مورخ 94/05/17
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چهارشنبه  11شهریورماه 1394
2. September. 2015

o

شماره 612

همدلی  از همزبانی بهتر است!

فعالیتهای تشکل مردمی «دوستداران محیط زیست مشکان»

همت اهالی مشکان برای نجات محیط زیست

 /مشکان منطقه بسیار وسیعی است و پتانسیل این را دارد که به یک منطقه بزرگ گردشگری و توریستی طبیعی تبدیل شود.
 /حرکت زیبا و خودجوش جوانان این شهر در جهت حفظ محیط زیست بسیار خوشحال کننده است.

بخش پشتکوه اداره محیطزیست
عباس آزادی
مستقل ندارد .نقش و اهمیت
گروه گزارش
خاص این بخش و شهر مشکان به
دلیل قرار گرفتن در بین دو منطقه از زیستگاههای مشهور در
حوزههای استحفاظی حیات وحش مشترک بین استان فارس
و یزد یعنی منطقه حفاظت شده بهرام گور و منطقه شکارممنوع
قرهتپه و جنگل باغ شادی در شهرستان خاتم استان یزد بسیار
حائز اهمیت است .در همین راستا و به دلیل عدم حفاظت
مستمر و شبانهروزی گونههای بسیار متنوع زیستی ،جانوری
و گیاهی در منطقه مشکان و پشتکوه ،تعدادی از دوستداران
محیطزیست در این شهر تشکلی مردمی به نام «دوستداران
محیطزیست مشکان» را راهاندازی نمودهاند که هر چند وقت
یک بار با همکاری مسئوالن جلسات و برنامههایی را برگزار
میکنند .این تشکل مردم نهاد نوپا که از زمستان سال گذشته
فعالیت جدی خود را آغاز کرده ،تاکنون منشأ خدمات
بسیاری بوده و فعالیتهای آن نتایج چشمگیری در حفظ محیط
زیست و حیات وحش این منطقه حساس داشته است.
حسن ولیزاده یکی از فعاالن و اعضای این تشکل مردمی،
با اشاره به دالیل راهاندازی ،اهداف و برخی فعالیتهای
آن میگوید  :با توجه به تخریب روز افزون منابع طبیعی،
آلودگی زیستبوم مشکان ،شکار بیرویه جانداران وحشی
و عدم توجه کافی به بحرانهای زیست محیطی ،بر آن شدیم
تا با تأسیس این گروه و تأسیس انجمنی مردمی ،فرهنگ
حمایت از محیطزیست منطقه به صورت خود جوش در مردم
نهادینه گردد .به طور خالصه میتوان گفت هدف از تأسیس
گروه صرفاً فرهنگسازی و بیداری اقشار مردم در زمینه
محیطزیست و ایجاد ارتباط تنگاتنگ و همکاری با نهادهای
دولتی مرتبط با محیطزیست است.
ولیزاده برخی فعالیتهای انجام شده تشکل دوستداران
زیستبوم مشکان در راستای فرهنگسازی و قانونگرایی را
به شرح زیر عنوان میکند :
 تشکیل جلسات و گردهماییهای مکرر مردمی با همکاریسازمانهای دولتی در جهت جذب دوستداران محیطزیست،
شکارچیان و سایر افراد نا آشنا با اهمیت محیطزیست.
 برگزاری همایش فرهنگی  -زیست محیطی با حضور مردمو مسئولین ذیربط؛ اداره منابع طبیعی و محیط زیست ،نهادهای
غیر دولتی فعال در عرصه محیطزیست و مقامات اداری و
قضایی شهرستان در راستای بررسی راهکارهای حفاظت از
محیطزیست و نهادینهسازی فرهنگ احترام به آن.
 تهیه بروشور ،تابلو و نصب بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر. دعوت از شکارچیان ،ایجاد روابط دوستانه با آنها و جذباین افراد به گروه.
 جمعآوری زباله در حوالی شهر مشکان و تشویق افرادبه حفظ پاکیزگی شهر با همکاری شهردار و کارمندان
شهرداری.
 ایجاد گروههایی در فضای مجازی ،اطالعرسانی و تبلیغاتزیستمحیطی و بههمرسانی اشخاص در حوادث ناگوار
طبیعی و غیر طبیعی از قبیل سیل ،آتشسوزی و ...

 همکاری با مأمورین منابع طبیعی و محیطزیست در جهتحفاظت از محیطزیست مشکان و کمک به آنها در دستگیری
متخلفین و گشتزنی در مناطق تابعه شهرستان.
 پخش کیسه زباله در ایام تعطیل بخصوص اعیاد ملی و مذهبیدر بین مردم.
 تأسیس انجمن مردمی حمایت از محیطزیست که در حالحاضر اقدامات نهایی ثبت آن در شرف انجام میباشد.
 رایزنی و همکاری با محیطزیست شهرستان خاتم و مهریزدر جهت ایجاد مناطق شکار ممنوع در محدوده منطقه مشکان
و هرات و استفاده از تجربیات موفق مسئوالن شهرستانهای
مذکور جهت حفظ و ازدیاد گونههای گیاهی ،جانوری و....
وی درباره برنامههای آینده گروه میگوید :فعالیتهای

آینده نیز در راستا و چهارچوب اصل فرهنگسازی و ایجاد
ارتباط قوی بین مردم و دولت بوده که با تأسیس انجمن و با
حمایت قانون آیین دادرسی کیفری جدید ،این فعالیتها در
حمایت قانون و با ضمانت اجرایی خاص صورت خواهد
پذیرفت.
وی در ادامه با اشاره به اینکه کمتر از یک سال از فعالیت
منسجم گروه میگذرد ،میگوید :استقبال مردم و مسئوالن
فراتر از حد انتظار بوده و این استقبال و همکاری روز افزون
خواهد بود .نتیجه فعالیتهای صورت پذیرفته نیز با توجه به
عالقه و همکاری مردم به خصوص جوانان بسیار فراتر از حد
انتظار میباشد.
احمد عبداللهی یکی دیگر از اعضای این گروه میگوید:
خوشبختانه این گروه در همین مدت کم توانسته با برگزاری
جلسات متعدد و مطرح نمودن اهمیت حفظ گونههای مختلف
جانوری و گیاهی نسبت به تغییر نگرش مردم در موضوع حفظ
محیط زیست گامهای ارزشمندی بردارد.
وی در ادامه ،کاهش شکارچیان غیرمجاز در منطقه را
نمود بارز آن میداند و اضافه میکند :امیدواریم با ادامه کار و
آموزشهای بیشتر گروه بتوانیم با همکاری همه مردم منطقه و به

ویژه شکارچیان غیرمجاز از تخریب و نابودی بیشتر زیست بوم
مشکان جلوگیری کنیم.
از برنامههای اجرا شده این گروه در شهر مشکان میتوان
به برگزاری نشستی دو ساعته به همت جمعی از دوستداران و
فعاالن محیط زیست اشاره کرد .این نشست که در آن بیش از
صد نفر از اعضا و دوستداران فعال تشکل مردمی دوستداران
زیست بوم مشکان و تعدادی از اهالی و شکارچیان غیرمجاز
شرکت داشتند ،در مسجد صاحبالزمان این شهر برگزار شد
و چهارمین گردهمایی عمومی این تشکل مردمی به حساب
میآمد .میهمان ویژه این نشست ،مهندس مهدی تیموری
کارشناس ارشد محیطزیست و رئیس اداره محیطزیست
شهرستان مهریز استان یزد بود.

بعد از این جلسه با توجه به تجربه موفق مهندس مهدی
تیموری و سابقه بیش از چهارده ساله فعالیت او در اداره
محیطزیست شهرستان خاتم و خدمات ارزشمندش در سطح
این شهرستان با او صحبت میکنیم.
مهندس تیموری معتقد است منطقه مشکان منطقه بسیار
وسیعی است و پتانسیل این را دارد که به یک منطقه بزرگ
گردشگری و توریستی طبیعی تبدیل شود .اگر دوستداران و
فعاالن محیطزیست بتوانند با هماهنگی و همکاری ادارات
ذیربط قسمتی از کوهستانها و دشتهای آن را حفاظت کنند ،در
آینده شاهد خواهیم بود که در مدت نه چندان زیادی تعداد
حیوانات وحشی آن افزایش خواهد یافت.
این کارشناس ارشد محیطزیست استان یزد با اشاره به اینکه
محیطزیست یکی از پایههای اصلی توسعه صنعت گردشگری
محسوب میشود ،میگوید :اگر فعاالن محیطزیست در
مشکان بتوانند با امن نمودن مناطق جنگلی مختلف و انجام
کارهایی مثل ساخت آبانبار ،جلوگیری از شکار حیوانات
و فرهنگسازی بین مردم ،زمینه ازدیاد و سکونت حیوانات را
در برخی مناطق اطراف مشکان به وجود بیاورند ،در آینده
میتوان شاهد نجات برخی گونههای در معرض انقراض بود.
وی تنها راهکار حفظ محیطزیست را مشارکت مردم
میداند و میگوید :مسئولین موقتی هستند و کسانی که همیشه
میتوانند در حفظ محیطزیست منطقه نقش اساسی داشته
باشند ،خود مردمند .حرکت بسیار زیبا و خودجوش جوانان این
شهر در جهت حفظ محیطزیست بسیار خوشحال کننده است.
تیموری به وجود مناطق حفاظت شده در شرق استان فارس
و غرب استان یزد از جمله منطقه حفاظت شده بهرام گور و
پناهگاههای حیات وحش باغ شادی و قره تپه در شهرستان
خاتم و هرات استان یزد اشاره میکند و میگوید  :این منطقه
از کشور ،پتانسیلهای بسیار زیادی در بحث گونههای کمیاب
جانوری درسطح کشور دارد و وجود دوگونه منحصر بفرد
گورخر ایرانی و پرنده کمیاب هوبره از مشخصات بارز این
مناطق است .نکته قابل توجه در این خصوص قرارگرفتن
مشکان درست در وسط این مناطق است.
وی با اشاره به پتانسیلهای بسیار خوب منطقه مشکان ادامه
میدهد :در گذشته نه چندان دور این منطقه زیستگاههای
خاصی جهت زندگی کل و بز وحشی داشته و قابلیت این را
دارد که به راحتی زیستگاههای طبیعی را احیا کند .در حال
حاضر منطقه شکار ممنوع قرهتپه در مجاورت شهر هرات نیز
به عنوان مرکز تحقیقات پرنده کمیاب هوبره معرفی شده و
تجربیات ما میتواند برای جوانان مشکانی نیز راهگشا باشدتا
در جهت احیای زیستگاههای طبیعی و جانوری منطقه خود
گام بردارند.
گفتنی است محیط زیست مشکان با توجه به تنوع گونههای
گیاهی و جانوری و همچنین در معرض انقراض قرار گرفتن
گونههای نادر دیگر و همجواری با مناطق حفاظت شده
بهرامگور و مناطق شکار ممنوع هرات و مهریز ،نیاز به حمایت
معنوی و مالی خاص از طریق فرهنگسازی ،ایجاد پاسگاه
محیطزیست و همچنین ایجاد مناطق شکار ممنوع دارد که
حمایت ویژه دولت در این خصوص را میطلبد.

مقام معظم رهبری امسال را
رضا موسیپور
سال دولت و ملت ،همدلی و
دبیر آموزش و پرورش
همزبانی نامیدهاند .توجه و بکار
بستن این شعار میتواند پیامدهایی مناسب برای مدیران و
آحاد جامعه داشته باشد.
برای اینکه ما بتوانیم ارتباطی مناسب و کنشی منطقی با
یکدیگر داشته باشیم ،زبان اولین الزمه کار است؛ چرا که
بوسیله زبان (زبان گفتاری ،نوشتاری ،و حتی زبان بدن) است
که مفاهیم به یکدیگرانتقال داده میشود و با درک مفاهیم
استکهکنشهایمناسببادیگرانانجاممیپذیرد.
زبان پدیدهای نشأت گرفته و ساخته و پرداخته شده
توسط فرهنگ است .در کنار نهادینه شدن نمادهای
زبان ،گروههای اجتماعی نیز در جریان تعامل با یکدیگر،
فرا میگیرند که چگونه و با چه شیوههایی با یکدیگر
گفتگو کنند .برای نمونه نوع خاص محاوره و گفتگوی
کارمندان ،رانندگان ،پزشکان ،معلمان و  ...با یکدیگر
متفاوت است و در جریان فرهنگپذیری وجامعهپذیری
افراد یاد میگیرند که در تعامل با دیگران چگونه از زبان
خاص آن گروه استفاده کنند.
وجه دیگری که در این شعار مورد توجه است ،مفهوم
همدلی است .همدلی را میتوان احساس و حس مشترک
افرادجامعهنسبتبهیکموضوعدانست.همدلیمفهومیعام
وگسترد هاستکهبهفطرتانسانبازمیگردد؛هرچندبازهم
فرهنگاستکهچگونگیابرازآنرامشخصمیکند.
سعدی (علیه الرحمه) میفرماید:
بنیآدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
ایشان گوهر وجود آدمی را در نظام آفرینش یکسان
میداند .این گوهر همان فطرت انسانی است که در میان
تمامی آدمیان مشترک است.
زمانی که حادثه زلزله یا سیل در گوشهای از جهان
از رسانهها پخش میشود ،همه با دیدن صحنههای آن
احساس تأسف و ناراحتی میکنند که این نشان از همدلی با
افراد حادثه دیده است .شرکت در مراسم غم و شادی نیز به
نوعی احساس همدلی با دیگران را میرساند.
شاید یکی از دالیلی که در جامعه مدرن امروز ،با همه
وسایل آسایش ،آرامش کمرنگترشده ،به حاشیه رفتن
احساس همدلی واقعی با همنوعان است.
نماد همدلی واقعی را میتوان در رفتار معلم مریوانی دید
که موهای خود را در همدردی با دانشآموز سرطانی خود
تراشید و به دنبال آن همه دانشآموزان به این کار دست
زدند و کالس یکپارچه همدلی شد.
کاری مهم که مرتضی محمدیان معلم شریف مریوانی
در ارتباط با شاگردش (ماهان) به خوبی از عهده آن برآمد
همدلی بود .وقتی که آقای محمدیان برای همدلی با
شاگردش ماهان که دچار مریضی و ریزش موهای سر و
صورتش شد ،سر و صورت خود را تراشید ،باعث شد که
کل جامعه و حتی رئیسجمهور و همکالسیهای ماهان
نسبت به عمل انسانی او واکنش نشان دهند.
اکنون همه همکالسیهای ماهان برای همدلی با وی
موهای سر خود را تراشیده اند؛لذا آقاي محمديان در
گفتگو با روزنامه«شرق» در این زمینه ميگويد« :اين
روزها بچهها حسابي هواي ماهان را دارند .هر کدامشان
ميخواهند کاري براي بهبود حال او انجام بدهند ،در
درسها کمکش ميکنند و با او بازي ميکنند .حال ماهان
هم اين روزها بد نيست و منتظريم ببينيم پزشکان با توجه به
آزمايشهايش چه تصميمي ميگيرند».
اثرپذیری رفتار این معلم باعث شده که بچههايي که تا
ديروز شکل و قيافه ماهان برايشان نه تنها تعجب انگيز بود
که حتي از نشستن بر روی یک نيمکت با او خودداری
میکردند امروز به واسطه ايده ناب معلمشان ،همه ماهان
شدهاند .آنها اين روزها کلمه همدلی را به خوبی میفهمند
و معناي آن را خيلي بيشتر از بزرگترها و مسئولین این
مملکت درک کردهاند .چیزی که امروزه در جامعه ما
خیلی کم رنگ شده و نیاز جامعه ما به آن خیلی بیش از
گذشته است.
اما متأسفانه رفتار ،گفتار و کردار برخی از مسئولین
نشانی از همدلی با مشکالت مردم را ندارد .بویژه آن که
گاهی مردم را به قناعت ،سادهزیستی ،رعایت حقوق
دیگران و  ...دعوت میکنند ولی در عمل و باطن راهی
دیگر پیش میگیرند.
نکته دیگری که باید به آن توجه نمود ،برخی اختالفات
بین مسئولین (چه در سطح منطقهای و چه درسطح کالن)
است که از احساس همدلی و همزبانی به دور میباشد.
ای بسا دو ترک چون بیگانگان
ای بسا هندو و ترک همزبان
پس زبان همدلی خود دیگر است
همدلی از همزبانی بهتر است
مولوی

