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اجتماعی،  فرهنگی،  فعالیت:  زمینه 
فنی  آموزش-  یا  پژوهشی  آموزشی- 
صنفی،  مذهبی،  تفریحی،  حرفه ای،  و 
توسعه ای، زیست محیطی، انسان دوستانه، 
اضطراری،  بشر،  حقوق  و  حقوقی 
خانواده و سالمت، اخالقیات و ارزش ها، 
امنیت،  و  صلح  طبیعی،  و  انسانی  منابع 
متحد،  ملل  زنان  وضعیت  پناهجویان 
نژادی  قومی-  اقلیت های  توانمندسازی 

- زبانی
بین المللی،  ملی،  محلی،  فعالیت:  سطح 

عملیاتی و حمایتی
سازمان های  سازمانی:  جهت گیری 
عمومی  خدمات  پیمانکاران  داوطلبانه، 
انسان ها،  حقوق  از  دفاع  سازمان های  غیردولتی،  سازمان های  مردمی،  سازمان های   –
صنفی،  سازمان های  امدادگر،  سازمان های  محیط زیست،  از  حمایت  سازمان های 

سازمان های هدایتی

نتیجه:
1. همه فعالیت های سازمان مردم نهاد علیرغم 
تنوع و گوناگونی از یک خصلت مشترک 
غیرانتفاعی  جهت گیری  آن  و  برخوردارند 
است. این امر در تأمین بودجه سمن به منزله 

یک خط مشی موردتوجه قرار می گیرد.
برای NGOها  دیگری  رایج  طبقه بندی   .2

به کار می رود که آنها را به دو گروه عملیاتی و حمایتی تقسیم می کند.
3. اما ساختار NGOها در ایران را می توانیم به سه نوع سنتی در سطح محلی، نیمه سنتی 

یا نیمه مدرن در سطح ملی و مدرن در سطح ملی و بین المللی تقسیم کنیم.
4. سازمان های مردم نهاد به گونه های مختلفی چون دفاع از فنون انسان ها، حمایت از 
تقسیم  هدایتی  سازمان های  و  صنفی  فعالیت های  به  معطوف  امدادگر،  محیط زیست، 

می شوند.
5. سازمان مردم نهاد سابقه طوالنی دارد و نشانه هایی از حضور فعال آنها را در دوره 
ایران باستان نیز می توان نشان داد اما شکل نوین سمن از نیمه قرن نوزدهم میالدی 

ظهور یافت.
هزاروچندساله  تمدن  در  و  باستان  ایران  در  غیرانتفاعی  و  غیررسمی  تشکل های   .6
اسالمی فعالیت داشته اند. آموزه های دینی در قرآن و روایات بر همیاری و تعاون در 

امور خیر تأکید دارند.
7. سرچشمه های مختلف ارزش های حاکم بر سمن )ایران باستان، آموزه های اسالمی 
و فرهنگ غربی( می تواند سازمان مردم نهاد را با تعارض ارزش ها روبرو کند و راه 

پیشگیری و درمان این امر مهندسی ارزش ها و سامان بخشی به اخالق سمن است.
مؤسسه درخشش کازرون کهن در جهت نیل به اهداف مؤسسه که همانا پیشرفت 
و رفع موانع تولید و عمران شهرستان عزیزمان کازرون افتخارآفرین است، از تمام 

از  اهالی شهرستان عزیز کازرون  تمامی  و  اجتماعی  فعاالن  و  متخصصین و خیرین 
سراسر کشور، از هر صنفی اقدام به عضوگیری می نماید تا خارج از هر گرایش حزبی 

و مذهبی و فقط باهدف خدمت، به یاری ما بیایند.
الزم به ذکر است که این مؤسسه کاماًل مردمی بوده و وابسته به هیچ ارگان و حزب 
و شخصی نیست و فقط در اندیشه پیگیری مشکالت شهرستان کازرون و همشهریان 

است.

 انواع طبقه بندی 
سازمان های مردم نهاد

موسسه درخشش کازرون کهن

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهای فاقد 

سند رسمي
برابر رأي شماره هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي 
و  مالکانه  تصرفات  سپيدان)اردکان(  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي 
به  غالمرضا  فرزند  سياري  حميدرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
ششدانگ  در  شيراز  از  صادره   2280351978 شناسنامه  شماره 
به مساحت 12000  مترمربع تحت پالک  یک واحد مرغداري 
146 فرعي از 48 اصلي واقع در قطعه یک بخش 6 فارس حصه 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  متقاضي محرز گردیده  مشاعي خود 
شود  مي  آگهي  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
متقاضي  مالکيت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
 127/م الف           تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/08/27

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/12     32034/191577
محسن مظفری نيا – رئيس ثبت اسناد و امالک سپيدان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهای فاقد 

سند رسمي
 1398/07/30  -  139860311016001032 شماره  رأي  برابر 
اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيأت 
ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و 
ملک سپيدان)اردکان( تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
 2295081394 شناسنامه  شماره  به  حبيب  فرزند  سياري  غالمرضا 
مساحت  به  مرغداري  واحد  یک  ششدانگ  در  شيراز  از  صادره 
در  واقع  اصلي   48 از  فرعي   145 پالک  تحت  مترمربع    12000
قطعه یک بخش 6 فارس حصه مشاعي خود متقاضي محرز گردیده 
به فاصله 15  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  لذا  است. 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکيت 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و 
اعتراض،  تسليم  تاریخ  از  ماه  مدت یک  رسيد، ظرف  اخذ  از  پس 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد.  128/م الف           
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/08/27

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/12      32033/191578
محسن مظفری نيا – رئيس ثبت اسناد و امالک سپيدان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهای فاقد سند رسمي

 -  139860311016001029 شماره  رأي  برابر 
تکليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيأت   1398/07/30
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
تصرفات  سپيدان)اردکان(  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي خداخواست بازیار فرزند 
رضا به شماره شناسنامه 22 صادره از سپيدان در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 768/64  مترمربع پالک 86 فرعي از 
28 اصلي واقع در قطعه یک بخش 6 فارس مشهور به موروزه 
خریداري از مالک رسمي آقاي بهرام طالبي محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
به  نسبت  اشخاص  که  صورتي  در  شود  مي  آگهي  روز   15
صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولين آگهي 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 قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد 

شد.  129/م الف           
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/08/27

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/12 
32036/191575                    

محسن مظفری نيا – رئيس ثبت اسناد و امالک سپيدان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهای فاقد سند رسمي

اول  هيأت   1398/07/21  -  139860311016000957 شماره  رأي  برابر 
سند  فاقد  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تکليف وضعيت  تعيين  قانون  موضوع 
تصرفات  سپيدان)اردکان(  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
غالم  فرزند  خالري  صالحيان  کورش  آقاي  متقاضي  بالمعارض  و  مالکانه 
خانه  باب  یک  ششدانگ  در  شيراز  از  صادره   15878 شناسنامه  شماره  به 
قطعه  در  واقع  اصلي   3 از  فرعي   71 پالک  مترمربع    282/96 مساحت  به 
از مالک رسمي آقاي اسداله  به خالر خریداري  یک بخش 3 فارس مشهور 
غضنفري محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي 
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 قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  125/م الف           
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/08/27

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/12        32037/191574

محسن مظفری نيا – رئيس ثبت اسناد و امالک سپيدان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهای فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139860311016001099 - 1398/08/13 هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سپيدان)اردکان( تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي شرکت حریر الياف زرین 
به شماره شناسنامه ملي 14007848937 در ششدانگ یک قطعه زمين محصور با حقابه و تلمبه احداثي در آن به مساحت 5000  مترمربع 
پالک 1967 فرعي از 1 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 637 فرعي از 1 اصلي واقع در قطعه یک بخش 6 فارس مشهور به دالين 
خریداري از مالک رسمي آقاي رحمت اله مرادي )1120 مترمربع( خليفه نظري )1680 مترمربع( و حصه مشاعي خود متقاضي 2200 
مترمربع محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 

در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  126/م الف           
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/08/27               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/12                          32035/191576  

محسن مظفری نيا – رئيس ثبت اسناد و امالک سپيدان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهای فاقد 

سند رسمي
 1398/07/30  -  139860311016001030 شماره  رأي  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيأت 
ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي 
ملک سپيدان)اردکان( تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
 771 شناسنامه  شماره  به  اله  کرامت  فرزند  سربسي  حسيني  اکرم 
صادره از کوار در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 246/55  
مترمربع پالک 305 فرعي از 24 اصلي واقع در قطعه یک بخش 6 
فارس مشهور به طارونه خریداري از مالک رسمي آقاي کرامت اله 
حسيني محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکيت  سند  به صدور  نسبت 
توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي 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 قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  134/م الف           

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/08/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/12                      32053/191587
محسن مظفری نيا – رئيس ثبت اسناد و امالک 

سپيدان

در شماره هفتادوپنج این هفته نامه که در تاریخ دوشنبه 
نمایندگان  از  یافت  انتشار  ماه  آبان  هفتم  و  بیست 
حوزه انتخابیه فیروزآباد و نورآباد درخواست کردیم 
تا به وضعیت نامطلوب و غیراستاندار مسیر شهرستان 
به  چنارشاهیجان  حدفاصل  فیروزآباد  به  ممسنی 
کازرون و کازرون به باالده توجه و عنایت کنند؛ اما 
این تنها مسیر حادثه خیز و خطرناک که از شهرستان 
و  وضعیت  همین  نیست.  می کند  عبور  کازرون 
خطرات ناشی از تصادفات در مسیر بوشهر به شیراز 
کنارتخته  و  و خشت  کنارتخته  به  دالکی  حدفاصل 
در  به اصطالح  همچنین  و  کازرون  و  کمارنج  به 
جاده جدید از کازرون به بورنجان و بخشی که در 
دارد  وجود  نیز  است  ارژن  دشت  راهداری  حوزه 

می شود.  مصیبت بار  و  مرگبار  حوادث  به  منجر  که 
اینجاست که نمایندگان دلسوز و فعال استان بوشهر و 
شهرستان شیراز حداقل باید نسبت به مردم حوزه های 
انتخابیه شان که همچون دیگر هم وطنان در این مسیر 
تردد می کنند و گهگاه دچار حوادث تلخ و ناگوار 
جاده ای می شوند احساس وظیفه بیشتری نمایند و با 
انعکاس واقعیت ها و ارائه آمار حوادث اعم از فوتی ها 
و مصدومین پیگیر مشکالت مسیر باشند. نمایندگان 
عنایت داشته باشند که هر یک از مجلس نشین ها هم 
در ارتباط با مشکالت حوزه انتخابیه شان و هم نسبت 
به همه هم وطنان مسئولیت دارند. در اینکه وضعیت 
به  نسبت  بوشهر  استان  راهداری  حوزه  در  جاده ها 
به  منتهی  که  مسیر  از  بخش هایی  به ویژه  و  فارس 

شهر کازرون می شوند حدفاصل خشت و کنارتخته 
ایمن تر و در شرایط نسبتًا  تا دشت ارژن درمجموع 
نمایندگان  اما  نیست؛  شکی  دارد  قرار  قابل قبولی 
دقت  و  توجه  باید  شیراز  شهرستان  و  بوشهر   استان 

کنند.
و  استانی ها  هم  ستد  و  داد  و  رفت وآمد  علت  به 
جاذبه  و  کازرون  شهرستان  با  جنوبی  شهرهای 
از شهر کازرون می گذرد  دقیقًا  از مسیر که  بخشی 
فارس  استان  دو  عزیز  مردم  از  قابل توجهی  شمار 
منتهی  حادثه خیز  و  دوطرفه  جاده های  از  بوشهر  و 
گهگاه  متأسفانه  و  می کنند  عبور  کازرون  شهر  به 
کازرون  بزرگوار  و  شریف  مردم  چون  نیز  آنان 
این  که  می شوند  جاده ای  دلخراش  حوادث  قربانی 

نادیده گرفته شدن  امر به هیچ وجه قابل چشم پوشی و 
بدین وسیله  نمایندگان دلسوز و کوشا  از  لذا  نیست؛ 
درخواست می شود که فرصت را از دست ندهند و در 
ماه های پایانی حضورشان در مجلس پیگیر مطالبات 
مردم دو استان که ایمن سازی جاده ها هم بخشی از 
گامی  طریق  این  از  و  باشند  است  نیازمندی هایشان 
هم برای مردم صبورمان و شهرستان کازرون بردارند 
و هم با پیگیری درخواست مطرح شده تالشی برای 
کاهش آمار حوادث جاده ای و زیان های مالی بنمایند 
که خرسندی و رضایت عمومی را به دنبال دارد. قطعًا 
آقایان نمایندگان واقف هستند که اولویت با حفظ 
جان و مال مردم است پس بیش از این  دست روی 

دست نگذارند که حادثه خبر نمی کند.

نمایندگان فعال بوشهر و شیراز پیگیری کنند
منوچهر حبیبی


