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یکشنبه  شماره 78
 سال سوم گوناگون4

جنوب

را  اخالقی  مالک های   .1
نباید با هنجارهای سازمانی و 
درآمیخت.  آداب ورسوم  نیز 
محتاج  سازمانی  هنجارهای 

ممیزی اخالقی اند.
کسب وکار،  سازمان های   .2
جهت گیری  با  را  اخالق 
رعایت  معنای  به  و  حداقلی 
محیط  عناصر  همه  حقوق 
اما  می کنند،  تأکید  سازمان 
به  مردم نهاد  سازمان های 
و  مردم  به  نفع رسانی  معنای 

فداکاری اخالقی اند.
بر  حاکم  اخالقی  مالک   .3
اصل  مردم نهاد،  سازمان های 
دوستی انسان ها و خیرخواهی 

برای دیگران است.
4. سازمان ها از حیث نحوه مواجهه با منافع و حقوق دیگران به سه دسته تقسیم می شوند: 
سازمان های ضد اخالقی، سازمان هایی که صرفًا در پی منافع خویش اند بدون نفع یا ضرر 

به دیگران و سازمان هایی که اساسًا در پی منافع دیگران فعالیت می کنند.
5. سازمان های مردم نهاد برای دستیابی به اخالق سازمانی باید سند جامع اخالق خود را 

شامل مسئولیت های اخالقی در قبال همه عناصر محیط درونی و بیرونی تدوین کنند.
وظایف،  شرح  اهداف،  اخالقی  ممیزی  در  راهبردی  نقش  سمن  اخالقی  جامع  سند   .6

مقررات، تصمیم سازی و ارزیابی اخالقی عملکرد سازمان دارد.
7. سازمان های مردم نهاد اساسًا جهت گیری اخالقی دارند و اصول اخالقی بر فرهنگ سازمانی 

آنها حاکم است.
8. استقالل و بی طرفی، اصل اخالقی مهم در فعالیت های سمن است.

9. مواجهه اخالقی پرهیز از واکنش های هیجانی مانند پرخاشگری، زیرآب زنی، قهر و 
نزاع است.

10. مواجهه صادقانه و همراه با احترام اصیل، ارزش اخالقی حاکم بر تعامل درون سازمانی 
و برون سازمانی سمن است.

11. امانت انگاری هر چیزی که در اختیار ماست، زیرساخت امانت داری نسبت به خود 
و دیگران است.

12. حفظ حریم خصوصی افراد در چارچوب قانون از الزام های اخالقی است.
13. پاسخگویی و اقبال از انتقاد ارزش اخالقی مؤثر در تعالی فردی و سازمانی 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 متخصصین و 
خیرین و فعاالن اجتماعی و تمامی اهالی شهرستان عزیز کازرون از 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.

 نکات اخالقی 
که در مورد سمن ها باید بدانیم

موسسه درخشش کازرون کهن

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمی
برابر رأي شماره 139860311016001139 - 1398/08/26 
هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي 
متقاضي  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  سپيدان)اردکان(  ملک 
آقاي امير روستاخليلي فرزند علي جان به شماره شناسنامه 902 
صادره از سپيدان در ششدانگ یک قطعه  باغ مشجر به مساحت 
5748/55  مترمربع پالک 53 فرعي از 35 اصلي واقع در قطعه 
خود  مشاعي  حصه  افزون  ماه  به  مشهور  فارس   6 بخش  یک 
متقاضي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که  نوبت  در دو 
داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکيت  به صدور سند  نسبت  اشخاص 
ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولين  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند 
اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسليم  تاریخ  از  ماه  مدت یک 
انقضاي  صورت  در  است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد.  143/م الف           
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/16                     
32220/191704

محمد صادق صبور – رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمی
برابر رأي شماره 139860311016001148 - 1398/08/29 هيأت 
اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تعيين تکليف وضعيت  قانون  اول موضوع 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سپيدان)اردکان( 
مارگاني  سلطاني  مرجان  خانم  متقاضي  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 
فرزند نصراله به شماره شناسنامه 242 صادره از سپيدان در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 266/98  مترمربع پالک 35 فرعي از 846 
اصلي واقع در قطعه یک بخش 6 فارس مشهور به مارگان خریداري از 
به  لذا  مالک رسمي آقاي یداله سلطاني مارگاني محرز گردیده است. 
فاصله 15 روز آگهي مي  به  نوبت  منظور اطالع عموم مراتب در دو 
متقاضي  مالکيت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتي  در  شود 
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 
مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
 152/م الف               32307/191708

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/16                     

محسن مظفري نیا – رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان

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

هيأت   1398/08/29  -  139860311016001144 شماره  رأي  برابر 
ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سپيدان)اردکان( 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي خانم گل شا کارگر فرزند گرگعلي 
به شماره شناسنامه 87 صادره از سپيدان در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 391/78   مترمربع پالک 37 فرعي از 846 اصلي واقع در قطعه 
آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  مارگان  به  مشهور  فارس   6 بخش  یک 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  دهنو  بهروزیان  محمود 
که  در صورتي  مي شود  روز آگهي  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
به  به مدت دو ماه اعتراض خود را  اولين آگهي  انتشار  تاریخ  از  توانند 
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.  147/م الف     32308/191709       
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/16                     
محسن مظفري نیا – رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان

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

برابر رأي شماره 139860311016001142 - 1398/08/26 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سپيدان)اردکان( تصرفات 
به  صدراله  فرزند  هوشمندي  محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  و  مالکانه 
زمين  قطعه  یک  ششدانگ  در  سپيدان  از  صادره   198 شناسنامه  شماره 
مزروعي به مساحت 7776/76   مترمربع پالک 446 فرعي از 826 اصلي 
واقع در قطعه یک بخش 6 فارس مشهور به برد زرد خریداري از مالک 
رسمي آقاي صدراله هوشمندي 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.  154/م الف           
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/16                     
32321/191713

محسن مظفري نیا – رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان

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

هيأت   1398/08/29  -  139860311016001149 شماره  رأي  برابر 
ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سپيدان)اردکان( 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي محمود بهروزیان دهنو فرزند صفر 
به شماره شناسنامه 39 صادره از سپيدان در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 35/83   مترمربع پالک 846 اصلي از 34 فرعي واقع در قطعه 
یک بخش 6 فارس مشهور به مارگان حصه مشاعي خود متقاضي محرز 
فاصله  به  نوبت  مراتب در دو  اطالع عموم  منظور  به  لذا  است.  گردیده 
سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتي  شود  مي  آگهي  روز   15
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 
مدت  انقضاي  در صورت  است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد 

شد.  146/م الف             32309/191710 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/16                     
محسن مظفري نیا – رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی
برابر رأي شماره 139860311016000166 - 1398/08/26 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 
به مساحت  از سپيدان در ششدانگ یک باب خانه  به شماره شناسنامه 114 صادره  ایموراله  اله سلطاني مارگاني فرزند  امين 
190/79   مترمربع پالک 33 فرعي از 846 اصلي واقع در قطعه یک بخش 6 فارس مشهور به مارگان خریداري از مالک 
رسمي آقاي ایمور سلطاني مارگاني 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.  145/م الف           
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/01              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/16                            32310/191711

محسن مظفري نیا – رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمی
 1398/08/9  -  1398603111016001145 شماره  رأي  برابر 
و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيأت 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
سپيدان)اردکان( تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي خانم زینب 
اسمعيلي فرزند ولي اله به شماره شناسنامه 669 صادره از سپيدان 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 112/96  مترمربع پالک 
36 فرعي از 846 اصلي واقع در قطعه یک بخش 6 فارس مشهور 
به مارگان خریداري از مالک رسمي آقاي نصراله سلطاني مارگاني 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
توانند  باشند مي  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکيت  به صدور سند 
به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولين آگهي  انتشار  تاریخ  از 
این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  بدیهي 
اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  153/م الف           

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/16                     

32306/191707
محسن مظفري نیا – رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان

و  داوطلبان  از  ثبت نام  زمان  یافتن  پایان  از  بعد  ساعاتی 
پانزده  از  بیش  که  شد  اعالم  یازدهم  مجلس  کاندیداهای 
هزار تن در سراسر کشور برای این دوره به فرمانداری ها 
با  نموده اند که  ثبت نام  و  مراجعه کرده  و وزارت کشور 
توجه به اینکه مجلس آتی احتمااًل در حدود سیصد نماینده 
خواهد داشت این آمار نشان می دهد که به ازای هر کرسی 
مجلس، پنجاه تن پا به عرصه گذاشته اند که این میانگین 
انتخابیه  حوزه های  از  بسیاری  در  پایین،  و  باال  کمی  با 
انتخابیه کازرون  در حوزه  نمونه  برای  است.  قابل مشاهده 
و توابع اعالم شد که نزدیک به شصت تن کاندیدا شده اند. 
هرچند این تعداد تا زمان برگزاری انتخابات در اسفندماه 
صالحیت  رد  تعدادی  چراکه  می یابد  چشمگیری  کاهش 
می شوند و یا خود انصراف می دهند و نهایتًا تنها تعدادی 
ماند،  باقی خواهند  رقابت ها  در  انگشتان دودست  به اندازه 
اما با احترامی که برای همه عزیزان قائل هستیم سؤالی که 

پیش روی مردم است این است که این دوستان صرف نظر 
از دارا بودن شرایط اعالم شده و با توجه به اینکه حق همه 
کنند،  شرکت  رقابت  این  در  که  است  شرایط  واجدین 
در  مردمی  نماینده  یک  که  وظیفه ای  و  مجلس  به  نسبت 
قبال ملت و کشور دارد شناخت و آگاهی کامل و کافی 
دارند یا اینکه مثل برخی دوره ها و تعدادی از نمایندگان 
ووعیدهای  وعده  دادن  و  شدن  موج  سوار  با  می خواهند 
مردم  با  دشمنی  و  عوام فریبی  جز  که   - توخالی  و  پوچ 
که  شوند  مجلسی  وارد  می خواهند  طریق  هر  به   - نبوده 
 طبق قانون اساسی، سنگر احقاق حقوق ملت و منافع ملی 

است؟
آیا این آقایان می دانند و در خود این شایستگی و توان را 
می بینند که به عنوان منتخب، از حقوق شهروندی و قانونی 
آحاد مردم اعم از هم والیتی و طرفدارانشان تا مخالفانشان 
پاسدار  باید  نماینده  یک  که  دارند  باور  آیا  کنند؟  دفاع 

آن  بندبند  اجرای  که  قوانینی  باشد؟  اساسی  قانون  واقعی 
اولویت اول ملت و کشور است و آیا برای جلوگیری از 
اجحاف به حقوق مردم، می توانند سختی و مشقت بسیاری 
به  شهروندان،  و  شهر  عاشقان  این  آیا  کنند؟  تحمل  را 
انتخاب شدن به  نیازهای منطقه آگاهی دارند و از فردای 
پا روی همه  نه  یا  دنبال مطالبات موکلین خود می روند؟ 
اصول و ضوابط می گذارند تا منافع عده ای خاص را حفظ 

کنند؟
رو  قرارها،  و  قول  روی  ماندن  و  پاسخگویی  به جای  آیا 
به تحقیر و تهدید مردم نمی آورند؟ آیا در مقابل مشکالت، 
آنها را تنها نمی گذارند؟ آیا گفتن از اینکه مردم و منطقه 
ابزار  فقط  و  فقط  است،  مسئله  و  گرفتاری  این همه  دچار 
عملکرد  به  نسبت  به صراحت  آیا  نیست؟  تبلیغاتی شان 
ضعیف و ناامیدکننده و حتی تفرقه انگیزانه برخی نمایندگان 
شهرستان، حاضر به موضع گیری منصفانه و شفاف هستند؟

می بینید در این رهگذر، تنها ادعای عاشق مردم و مملکت 
بودن، کافی نیست. 

حقیقت امر این است که نمایندگان مجلس از اولین لحظه 
ورود به مجلس تا آخرین روز حضور در مجلس و حتی بعد 
از پایان دوره و دوره هایشان، نسبت به رأی و حقوق مردم 
 و آنچه در مجلس کرده و می کنند باید مسئول و پاسخگو 

باشند.
مردم  که  دارند  اعتقاد  واقعًا  آقایان  اینکه  دیگر  نکته 
شهرت  فقط  یا  می باشند؟  منتخبین  و  مسئولین  ولی نعمت 
و دنیاداری را در سر می پرورانند؟ قطعًا اگر برخی از این 
خوب  و  باشند  واقع بین  کاندیداها  و  نمایندگی  داوطلبان 
از  امانت داری  که  رسید  خواهند  نتیجه  این  به  بیندیشند 
حقوق مردم، وظیفه ای بس خطیر و دشواراست که خیلی ها 
توان انجام آن را نداشته و ندارند، حتی اگر راهی مجلس 

شده باشند و یا بشوند.

کاندیداهاباچهنیتیواردرقابتمیشوند
منوچهر حبیبی


