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صنعت گردشگری ارسنجان را  از 
ج می کند؟ بن بست خار

در  ارسنجان  که  کنند  مى  تالش  ها  ارسنجانى  که  سالهاست 
اعتقاد وجود  این  قرار گیرد.  مسیر جاده هاى اصلى مواصالتى 
اصلى  هاى  راه  و  ها  شاهراه  مسیر  در  که  شهرهایى  که  دارد 
از  پیدا مى کنند. یکى  براى توسعه  بیشترى  قرار دارند فرصت 
دالیلى که عنوان مى گردد اینست که این شهرها معروف ترند و 
توجه بیشترى به آن مى شود. باور عمومى اینست که اشتیاق به 
سرمایه گذارى از سوى صنعت گران و بازرگانان در این شهرها 

بیشتر وجود دارد. ...
3

حسینی ارسنجانی چھره برتر ھنر انقالب اسالمی

از  یکى  شیروانى  خانم  نشست  این  در 
فرهنگیان به نمایندگى از جامعه فرهنگیان 
مشکالت  بیان  به  پاسارگاد  شهرستان 
معیشت  زمینه  در  بخصوص  قشر  این 
دانش  هاى  کتابخانه  ایجاد  فرهنگیان، 
حقوق  تراز  دادن  قرار  همچنین  و  آموزى 
دولت  کارکنان  سایر  سطح  در  فرهنگیان 

شد.

سخت  ما  معلمین  بر  زندگى  بطحایى: 
به  که  کسانى  نیست  اینطور  اما  مى گذرد. 
گیر  تصمیم  مجامع  در  مردم  خادم  عنوان 
هستند، نسبت به مشکالت شما بى تفاوت 
باشند، من شهادت مى دهم که در جلسه 
مورد  در  که  نیست  روزى  دولت  هیئت 
مسائل و مشکالت افرادى که حقوق ثابت 

مى گیرند صحبت نشود...

ورش به پاسارگاد گزارش سفیرمردم از سفر وزیر آموزش و پر

بطحایی: زندگی بر معلمان
 مــا سخت می گـــــذرد، 

مشکـالت با تصمیمـــات 
ھیجانی حـــل نمی شود
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فرمانده سپاه ارسنجان:

سومین محموله کمک ھای 
مردمی ارسنجان به مناطق 

وشن استسیل زده ارسال شد شعله امید ر
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 ،98 سال  ابتدایى  روزهاى  در  سیل  وقوع 
شهرستان  در  سیل  کرد.  غافلگیر  را  همه 
نخستین  گلستان،  استان  توابع  از  قال  آق 
و  ایالم  شیراز،  کرمانشاه،  بود.  تلخ  تجربه 
سر آخر لرستان و خوزستان، دیگر نقاطى 
این بالیاى  تیررس  بودند که در  از کشور 
مسوول  ارگان هاى  گرفتند.  قرار  طبیعى 
امداد  کمیته  احمر،  هالل  دولت،  جمله  از 
ارتش،  جمله  از  مسلح  نیروهاى  کلیه  و 
سپاه و بسیج، از همان روزهاى نخست، با 
همت و تالشى بى بدیل، به کمک مردمان 
که  کمک هایى  شتافتند.  سیل  در  گرفتار 
معاند  رسانه هاى  مغرضانه  تحریف  با  البته 
صبح  گزارش  به  که  به طورى  شد؛  مواجه 
از  عامدانه  گذار  و  با گذر  رسانه ها،  این  نو 
خیل کوشش هاى به عمل آمده، سعى در 
جلوه  ناکارآمد  و  مسئله  از  سیاسى سازى 
اسالمى  جمهورى  سیاسى  نظام  دادن 
بازبینى و بازگویى  داشتند. این گزارش به 
مختصرى از انبوه تالش دو مجموعه سپاه 
و ارتش طى هفته هاى اخیر پرداخته است.

بزرگترین  شاهد  اخیر،  ماه  یک  در  ایران 
است  بوده  خود  عمر  امدادرسانى  عملیات 

کنار کشور کمکهاى  و  از گوشه  بطوریکه 
ارسال  زده  سیل  مناطق  براى  مردمى 
اخبار  تیتر  روزها  این  ارسنجان  و  میشد 

رسانه هاست.
ناحیه مقاومت  این زمینه فرمانده سپاه  در 
ارسنجان از ارسال سومین محموله کمک 
هاى مردمى این شهرستان براى کمک به 

سیل زدگان لرستان خبر داد.
سرهنگ دوم  مهدى قادرى در گفت وگو با 
سفیرمردم، اظهار داشت: ارزش ریالى این 
نقدى  غیر  و  200میلیون  نقدى  کمک ها 
مرحله  در سه  که  بوده  ریال  میلیون   750
جمع آورى و به سپاه پاسداران استان فارس 

ارسال شده است.
مردم  همکارى  از  تقدیر  ضمن  وى 
ارسنجان و اصناف در این امر خداپسندانه 
در  شرکت  به  تمایل  که  عزیزانى  افزود: 
به  مراجعه  با  مى توانند  دارند  خیر  کار  این 
پایگاه هاى بسیج حوزه هاى مقاومت و سپاه 
ناحیه ارسنجان کمک هاى خود را تحویل 

دهند.
شد:  یادآور  ارسنجان  ناحیه  سپاه  فرمانده 
مواد  شامل  شده  آورى  جمع  که  اقالمى 

و  شوینده  مواد  پوشاك،  خوراکى،  غذایى، 
بهداشتى و سایر نیازمندى هاى اعالم شده 

است.
وى  اظهار داشت : براى جمع آورى کمک 
سپاه  هاى  ظرفیت  تمام  از  مردمى  هاى 
همکارى  با  و  شود  مى  استفاده  ارسنجان 
رسانه ها و خبرنگاران انشاهللا کمک هاى 
خوبى براى مراحل آینده جمع آورى خواهد 
ارسال  زده  سیل  وطنان  هم  براى  و  شد 

شود.
داشت:  بیان  ارسنجان  ناحیه  سپاه  فرمانده 
نوعدوست  و  انقالبى  شهرستان  مردم 
مختلف  هاى  عرصه  در  همواره  ارسنجان 
کمک رسانى در استان فارس پیشتاز بوده 
نیز خوشبختانه خوب  این عرصه  اند و در 

عمل کرده اند.
حضور  مدت  این  در  داشت:  بیان  وى 
مساجد،  در  مردم  مختلف  اقشار  چشمگیر 
به  کمک  حس  بسیج  جمع آورى  و  مراکز 
همنوع را نشان مى دهد و هر کسى سعى 
قدم  راه  این  در  خود  توان  حد  در  مى کند 

بردارد.

فرمانده سپاه ارسنجان:

سومین محموله کمک ھای مردمی ارسنجان به مناطق سیل زده ارسال شد
جمال آبادی ھا ھم برای کمک  به

سیل زدگان دست به کار شدند

یارى  از مردم در  زهرا خادمى| سهم هریک 
رسانى به مردم سیل زده نه به وسعت ثروت بلکه 
به وسعت سخاوت آنها است. مردم نیک سرشت 
روستاى جمال آباد نیز دست به دست هم دادند 
و همدلى خود را با مردم عزیز کشورمان به اثبات 

رساندند.
شهداى  مقاومت  پایگاه  فرمانده  زارع  میثم 
محراب و عضو شوراى اسالمى روستاى جمال 
اظهار  مردم  سفیر  خبرنگار  با  گفتگو  در  آباد 
از  بسیارى  در  در پى جارى شدن سیل  داشت: 
دیگر  همچون  آباد،  جمال  مردم  ایران،  مناطق 
متالم گردیدند و در جلسه  متاثر و  ایران،  مردم 
اى که با اعضاى شوراى پایگاه شهداى محراب 
نحو  هر  به  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  داشتیم، 
داشته  رسانى  کمک  این  در  سهمى  ممکن، 

باشیم.
این  جوانان  از  زیادى  بسیار  تعداد  افزود:  وى 
روستا سریعا براى اعزام به این مناطق و کمک 
و  امدادرسانى نام نویسى کردند و تعدادى هم 
با پرداخت مبالغى خواستار کمک به این مناطق 

شدند.
استان  فارس  استان  که  آنجا  از  داد:  ادامه  زارع 
لرستان  زده  سیل  مردم  به  کمک  براى  معین 
تعیین شده بود، لذا با مبلغى که حدود دومیلیون 
بودیم،  کرده  آورى  جمع  تومان  هزار  پانصد  و 
تعداد 50 کیسه آرد، جهت پخت نان خریدارى 
نمودیم و قرار بر این شد که تعدادى از خانم هاى 
با  وقتى  کنند.  کمک  نان  پخت  در  روستا  این 
ارسنجان  سپاه  مقاومت  ناحیه  محترم  فرمانده 
صحبت  مورد  این  در  قادرى  سرهنگ  جناب 
را  آرد  هاى  کیسه  این  که  گردید  مقرر  کردیم، 
به استان لرستان بفرستیم تا در آنجا با توجه به 
اینکه کانکس هاى نانوایى توسط سپاه پاسداران 
پخت  است،  دیده شده  تدارك  اسالمى  انقالب 

نان صورت پذیرد. 
مردم  طرف  از  اهدایى  آرد  کیسه   50 بنابراین 
جمال آباد تحویل آماد و پشتیبانى سپاه گردید تا 

به استان لرستان ارسال گردد.

سرهنگ قادرى:
 ارزش ریالى 
کمک ها مردم 
ارسنجان به 

مناطق سیل زده 
200میلیون ریال 
بصورت نقدى و 

750 میلیون ریال 
غیر نقدى بوده 

که در سه مرحله 
جمع آورى و به 
سپاه پاسداران 
استان فارس 

ارسال شده است.

بازسازی آسیب ھای سیل به سایت گوزن زرد
اجرایى  از  ارسنجان  محیط زیست  اداره   رئیس 
شدن طرح بازسازى و مرمت آسیب هاى وارده 
به سایت نگهدارى گوزن زرد این شهرستان، 
که به واسطه جارى شدن سیالب حادث شده 

بود، خبر داد.  
به گزارش روابط عمومى محیط زیست فارس، 
و  باران  بارش   پى  در  گفت:  ابراهیمى  حسن 
تگرگ در روزهاى پایانى تعطیالت نوروزى و 
جارى شدن سیالب، بخش هایى از فنس هاى 
اینکه  یادآورى  با  بود.وى  شده  تخریب  حفاظ 

آبخیز  حوضه  در  ارسنجان  زرد  گوزن  سایت 
کرد:  تصریح  دارد،  قرار  بیگ،  خلیل  جنگل 
خروج  احتمال  و  موضوع  اهمیت  به  توجه  با 
حیوانات از این سایت، موضوع سریعا به اطالع 
فرماندار  و  رسید  شهرستان  بحران  مدیریت 
شهرستان ارسنجان دستور سریع براى بازسازى 
به گفته وى،  این سایت صادر کرد.  و مرمت 
تجهیزات  شهرسازى،  و  راه  اداره  همکارى  با 
الزم به محل اعزام و مسیرهاى تخریب شده، 
اینکه  بیان  با  شد.ابراهیمى  بازسازى  و  مرمت 
وارد  منطقه  این  حیات وحش  به  آسیبى  هیچ 

گفت:  است،  نشده 
از  خبره  کارشناسان 

بازدید  براى  استان  مرکز 
آسیب  بررسى  و  میدانى 

احتمالى منطقه، اعزام شده اند 
تا پس از نهایى شدن گزارش ها، 

شود.به  اقدام  مشکل  رفع  براى 
محیط زیست  اداره  رئیس  گفته 

سایت  بازسازى  و  ترمیم  ارسنجان، 
نیازمند  شهرستان  این  در  زرد  گوزن 
اعتبارى بالغ بر 700 میلیون ریال است.

گفت:  است،  نشده 
از  خبره  کارشناسان 

بازدید  براى  استان  مرکز 
آسیب  بررسى  و  میدانى 

احتمالى منطقه، اعزام شده اند 
تا پس از نهایى شدن گزارش ها، 

شود.به  اقدام  مشکل  رفع  براى 
محیط زیست  اداره  رئیس  گفته 

سایت  بازسازى  و  ترمیم  ارسنجان، 
نیازمند  شهرستان  این  در  زرد  گوزن 
700 میلیون ریال است.
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شرایط آب وهوایى سال جارى زمینه رشد بى سابقه 
انواع قارچ را براى مدت طوالنى فراهم کرده که 
بسیارى  سمى،  نوع  از  هم  آن  مصرف،  وسوسه 
را گرفتار کرد و حتى تا دم مرگ میکشاند. رشد 
قارچ هاى سمى و طبیعى آغاز شده است و مردم 
از چیدن، خریدن و مصرف  باشند و  باید مراقب 
قارچ هاى روییده در طبیعت، کوه و دشت هنگام 
گشت وگذار پرهیز کنند. همچنین باید بدانند هیچ 
قارچ ها  در  موجود  سم  بردن  بین  از  براى  راهى 
وجود ندارد. سم موجود در قارچ ها با پختن، آب پز 

یا کباب کردن از بین نمى رود.

نیز  سمى  قارچ هاى  به  زدن  دست 
خطرناك است

خطرناك  نیز  سمى  قارچ هاى  به  زدن  دست   
از طریق  است و سم موجود در قارچ هاى سمى 
پوست نیز وارد بدن مى شود و براى مصرف کننده 
خطرناك است. حتما پس از لمس قارچ وحشى، 
دست تان را به چشم، دهان و پوست خود نزنید، 
چراکه ممکن است آن قارچ سمى باشد و به فرد 

آسیب جدى بزند.
و  است  سمى  بسیار  قارچ ها  این  از  بسیارى   
سبب بروز عوارض شدید جسمانى مانند کبدى ، 
کلیوى و حتى مرگ مى شود. عمده  ترین عوارض 
است.  گوارشى  سمى  قارچ هاى  با  مسمومیت 
از  بى حالى  و  ضعف  استفراغ،  تهوع،  شکم درد، 
در  است.  افراد  دربرخى  بیمارى  این  عوارض 

یرقان،  هوشیارى،  کاهش  افراد  از  دیگر  بعضى 
دارد.  دنبال  به  را  قلبى  ایست  درنهایت  و  تشنج 
این عالئم به طورمعمول 4 تا 24 ساعت بعد از 

خوردن قارچ ظاهر مى شود.

هوشیارى در مصرف قارچ هاى خوراکى 
تنها  قارچ،  به مصرف  تمایل  میبایست درصورت 
تاریخ  و  استاندارد  بسته بندى شده  قارچ هاى  از 
قارچ هاى  مصرف  از  و  شود  استفاده  انقضادار 
زمین هاى  در  موجود  قارچ هاى  و  کوهى  فله اى، 
را  نکته  این  کشاورزى خوددارى شود. همچنین 
نباید فراموش کرد که قارچ هاى پرورش یافته در 
باید  شدن  چیده  از  بعد  2روز  تا  تنها  را  کارخانه 
مصرف کرد و به دلیل وجود حشرات و باکترى ها، 
از  قبل  را  کارخانه ها  در  یافته  پرورش  قارچ هاى 
مصرف باید به خوبى شست و به طور کامل پخت. 
تسلیم وسوسه مصرف قارچ هایى که شناختى از 
آنها ندارند به ویژه در کوه و دشت نشوید، چراکه 
چشیدن و لمس کردن برخى از قارچ ها با دست نیز 
بنابراین درصورت هرگونه شک  است.  خطرناك 
به مسمومیت با قارچ باید از هرگونه خوددرمانى 
پرهیز کرد و فرد مسموم شده را هرچه سریع تر و 
در همان ساعات اولیه به بیمارستان منتقل کرد.  
این قارچ هاى سمى  از  حتى خوردن مقدار کمى 
بیندازد  از کار  مى تواند کبد، کلیه یا حتى مغز را 
ظاهر  روى  از  شود.  مصرف کننده  مرگ  سبب  و 
قارچ یا مزه آن نمى توان تشخیص داد که کدام 

است  سمى  قارچ  کدام  و  خوراکى  وحشى  قارچ 
را  آنها  بودن  آزمایشگاه مى تواند خوراکى  تنها  و 

تأیید کند. 
و  ندارد  پادزهر  قارچ  سم  که  باشید  داشته  توجه 
در  موجود  قارچ هاى وحشى  خوردن  از  باید  تنها 
به  توجه  با  کرد.  اجتناب  غیرپرورشى  و  طبیعت 
فرارسیدن فصل بهار و رویش قارچ هاى طبیعى و 
خودرو در طبیعت و امکان مسمومیت هم استانى ها 

با قارچ هاى سمى بسیار وجود دارد. 
قارچ هاى سمى مى توانند بسیار گول زننده باشند. 
به  شبیه  بسیار  و  خوراکى  آنها  از  زیادى  تعداد 
این که تشخیص  دلیل  به  اما  قارچ سمى هستند 
است  امکان پذیر  آزمایشگاه  طریق  از  صرفًا  آن 
توصیه مى شود به هیچ عنوان از این نوع قارچ ها 
شود.   جلوگیرى  آنها  خوردن  از  و  نشود  استفاده 
قارچ هایى که در کنار درخت ها روییده شده درجه 

سم بیشترى دارند و همچنین کشنده هستند. 
قارچ سمى پس از مصرف یکسرى عالئم  زود رس 
از جمله اسهال، استفراغ، شکم درد و خواب آلودگى 
اول  ساعت   24 در  چنانچه  دارد،  دنبال  به  را 
مراکز  به  باید  را داشت  این عالئم  مصرف کننده 
نوع  به  توجه  با  چراکه  کند،  مراجعه  بیمارستانى 
مصرف قارچ سمى و به دستور پزشک معالج نیاز 
به  نیاز  مواقع  برخى  در  و  معده  به شست وشوى 

دیالیز دارد. / همشهرى

اواخر اردیبهشت سال گذشته بود که اخبارى مبنى بر مسمومیت چند هم استانى براثر مسمومیت با قارچ به گوش 
رسید. بر اساس اخبار منتشره حدود 33 استان فارسى سال گذشته براثر خوردن قارچ سمى مسموم و راهى 

بیمارستان شدند و چند نفر نیز براثرمصرف قارچ جان خود را از دست دادند. 

وش ھای جدید تنبیه و آزار دانش آموزان ر

به جسم  رساندن  آزار  از  قبل  آموزان  دانش  بدنى  تنبیه 
کودك، روح و روان و احساس وى را درگیر مى کند. به 
آزار  معتقدند  روانشناسان  از  اى  نحوى که بخش عمده 
جسمى حتى بصورت اندك و کشیدن گوش یا زدن به 
پشت دست، آینده فرد را به مخاطره کى اندازد. امروزه 
هرچند به ندرت تنبیه بدنى در جامعه ما مشاهده میگردد 
اما استفاده از تنبیه هاى نامناسب و شاید در نگاه سطحى 
بى اهمیت از دید افراد سطحى نگر که روان دانش اموز 

را درگیر مینماید به شکل محرومیت از فعالیتهاى لذت 
بخش به ویژه زنگ ورزش مشاهده میگردد.

به  را  را تصور کنید که عصر یک جمعه  اموزى   دانش 
و  گذراند  مى  آینده  هفته  ورزش  زنگ  ساعت  دو  شوق 
معلم او به هر دلیل وى را از زنگ ورزش محروم مینماید. 
این اتفاق  قبل از تنفر از هر چیز و هرکس فرد را وادار 
به تنفر از خویش مینماید و همین حس تنفر آینده دانش 

آموز را به مخاطره مى اندازد.
 نا کارآمدى بعضى مدیران، زخم به روح و روان کودکان 
خطرناکى  آینده  و  مینماید  وارد  مرزوبوم  این  ساز  آینده 
پیش رویشان میگذارد که نیازمند بازنگرى ویژه در امور 

تربیتى است.
جاى تاکید دارد که جدى نگرفتن درس تربیت 
وزن،  اضافه  جمله  از  مخربى  اثار  میتواند  بدنى 
دلزدگى از مدرسه و آثار ناگوار روانى در پى داشته 

باشد.
و  پرورش  بحث  به  بیشتر  توجه  با  است  امید 
درك زنجیر وار بودن تمامى علوم، آینده اى امید 

بخش را رقم بزنیم .

سجاد جعفرى
کارشناس ارشد مدیریت ورزشى

صنعت گردشگری ارسنجان را از 
ج می کند؟ بن بست خار
یادداشت مهمان| محمد هادى رضایى 

ارسنجان  که  کنند  مى  تالش  ها  ارسنجانى  که  سالهاست 
در مسیر جاده هاى اصلى مواصالتى قرار گیرد. این اعتقاد 
وجود دارد که شهرهایى که در مسیر شاهراه ها و راه هاى 
اصلى و قرار دارند فرصت بیشترى براى توسعه پیدا مى کنند. 
یکى از دالیلى که عنوان مى گردد اینست که این شهرها 
باور عمومى  به آن مى شود.  بیشترى  ترند و توجه  معروف 
اینست که اشتیاق به سرمایه گذارى از سوى صنعت گران و 
بازرگانان در این شهرها بیشتر وجود دارد. عبور و مرور تعداد 
بى شمار خودرو و در پى آن پیدایش مشاغل خدمات رسانى 
به مسافران و رونق کسب و کار از مزایاى دیگر قرار گرفتن 
ها چند  ارسنجانى  آید.گرچه  به حساب مى  اصلى  در مسیر 
دهه اخیر در این راستا پیوسته تالش کرده اند، به رغم برخى 
اقدامات و پیگیرى ها تاکنون به هدف اصلى خود نرسیده اند، 
اما پیدایش صنعت گردشگرى در شهرستان ارسنجان موجب 
گردیده که امروزه این دیدگاه بوجود آید که این صنعت مى 

تواند ارسنجان را از تنگنا و بن بست خارج کند. 
قبل از تأسیس اقامتگاه هاى بومگردى، منطقه ارسنجان به 
سال  سه  از  اما  است،  بوده  گردشگران  حضور  شاهد  ندرت 
ارسنجان  در  گاه  اقامت  اولین  عنوان  به  گلها  باغ  که  پیش 
نیز  اقامتگاه هاى دیگرى  به کار نموده و در پى آن  شروع 
و  داخلى  گردشگران  از  تعداد چشمگیرى  اند،  شده  تأسیس 
بین المللى از مناطق گردشگرى ارسنجان بازدید نموده اند 
به نحوى که در سال 1397 اقامت گاه باغ گلها به تنهایى 
توریست خارجى و 1400 گردشگر  به 150  نزدیک  میزبان 

داخلى بوده است. 
فعاالن عرصه گردشگرى بر این باورند که سفر گردشگران 
بر  بالغ  که  منطقه  این  ملى  شده  ثبت  آثار  از  آنها  بازدید  و 
از  اثر مى باشد، موجب مى گردد که این دیار بیش  یکصد 
پیش شناخته شود. آنها معتقدند که حضور گردشگران نه تنها 
موجب مى شود که از نظر جغرافیایى ارسنجان شناخته شود، 
بلکه فرهنگ، آداب، رسوم و جاذبه هاى طبیعى و تاریخى 
این شهرستان نیز معرفى مى گردد، و همین موجب مى شود 
که اهمیت این میراث بیش از پیش نمایان شود و براى حفظ 
آنها تالش صورت گیرد. اشتغال زایى و رونق کسب و کار به 
صورت پایدار در کنار دیگر دستاوردهاى این صنعت همواره 

مورد تأکید کارشناسان حوزه گردشگرى بوده است. 
هاى  فعالیت  ارسنجان  در  گردشگرى  صنعت  پیدایش  با 
از بناهاى خشتى قدیمى  خوبى در حال آغاز است. تعدادى 
به  تبدیل شدن  و  احیا  در حال  امروز  بود،  متروکه شده  که 
یا  و  معنى حفظ  به  این  و  است  بومگردى  گاه هاى  اقامت 
است. صنایع دستى،  منطقه  ملکى ساکنان  افزایش سرمایه 
غذاهاى سنتى و سوغاتى هاى مختص این شهرستان و به 
ویژه عشایر این دیار که درحال فراموش شدن بود با ورود 
گردشگران دوباره طرفدار پیدا کرده و تولید آن در حال فراگیر 

شدن است. 
با توجه به نوپا بودن صنعت گردشگردى مى بایست بیش از 
پیش این صنعت مورد توجه تصمیم گیران و الیه هاى موثر 
مسائلى  کنار  در  و  گیرد  قرار  ارسنجان  شهرستان  اجتماعى 
همچون مدیریت منابع آب، در اولویت اول به آن نگاه شود. 
از  اینست که مسئوالن ذیربط ضمن حمایت معنوى  انتظار 
فعاالن حوزه گردشگرى، در مرمت و محافظت از جاذبه ها 
به  نیاز  باشند.  تاریخى کوشا  بناهاى  باستانى و  آثار  به ویژه 
تدوین برنامه توسعه شهرستان ارسنجان با محوریت صنعت 
هر  از  بیش  منطقه  نخبگان  و  مسئولین  توسط  گردشگرى 
زمان احساس مى شود. در صورت رونق صنعت گردشگرى 
این امیدوارى وجود دارد که ارسنجان در آینده نه چندان دور 
به عنوان یکى از قطب هاى گردشگرى شمال فارس مطرح 

گردد و چه بسا شهرتى فراتر یابد.

خوشمزه مرگــبار
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حسینی ارسنجانی چھره برتر ھنر انقالب اسالمی

آئین پایانى هفته هنر انقالب اسالمى استان 
فارس جداى از همه فراز و فرودها و نکات 
ارزنده هنرى سبب ساز یک رویداد فرخنده 
پرشور  حضور  آن  و  شد  اجتماعى  فرهنگى 
شهرستان  چند  دوستان  ادب  خودجوش  و 

فارس بود.
در این نشست که از 7 اثر تازه نویسندگان 
برجسته  چهره   9 و  شد  رونمایى  استان 
مردم  از  جمعى  گرفتند  قرار  تقدیر  مورد 
ریز،  نى  جهرم،  ارسنجان،  شهرستان هاى 
ممسنى، داراب، الر و کازرون نیز در جلسه 

حضور یافتند.
حضور  نکته  مهمترین  شاید  میان  این  در 

برخى از مدیران و مسئوالن شهرستانى نه 
در قامت مسؤول بلکه به عنوان یک فرهنگ 
محمدباقر  حضور  که  بود  جمع  در  دوست 
ارسنجان غالمرضا دادوند  کاظمى فرماندار 
و  فرهنگ  رؤساى  الهى  نعمت  محسن  و 
از  بیش  جهرم  و  ارسنجان  اسالمى  ارشاد 

بقیه به چشم مى آمد.
مسؤوالن  حضور  از  مهمتر  همه  این  با 
حضور پیشکسوتان، فرهنگدوستان، جوانان 
و مردم خوش ذوق این شهرها بود که بى 
چشمداشت و با هزینه شخصى فاصله دو تا 
هفت ساعته این شهرها تا شیراز را پیموده 

بودند تا حامى هنرمندان باشند.

تاریخى،  پیشینه  از  این شهرستان ها عمومًا 
و  برخوردارند  وسیعى  هنرى  و  فرهنگى 
و  هنرمندان  مامن  همواره  تاریخ  طول  در 
و  بوده اند  آشنایى  نام  و  بزرگى  فرهنگوران 
تا زمان حاضر در  این جریان نخبه پرورى 

این شهرها تداوم دارد.
در این مراسم و در فراز رونمایى از کتاب، 
مجموعه شعرهاى عاشقانه ایوب پرندآور به 
از  «بیش  نام  با  کوهنورد  پریچهر  کوشش 
کتاب  و  دارمت»  دوست  زمین  اهل  تمام 
انقالب  متعهد  در شعر  «کالبد شکافى طنز 
اسالمى» نوشته دکتر فاطمه تسلیم جهرمى 
و «کتاب دفاع مقدس در آئینه رمان امروز» 

نى  نویسنده  حقیقى  آرزو  دکتر  از  کارى 
ریزى رونمایى شد.

هنر  سال  از چهره هاى  تجلیل  فراز  در  اما 
استان، سهم شهرستان ها  اسالمى  انقالب 
بیشتر بود. چهره سال هنر انقالب اسالمى 
نورآبادى  محمودى  محمد  فارس  استان 
اهل نورآباد ممسنى بود و چهره سال ادبیات 
داستانى سیدحسن حسینى ارسنجانى یکى 
و  پیشکسوت  و  آشنا  نام  نویسندگان  از 

موفق کشورى از شهرستان ارسنجان بود.
بخش  در  و  پرندآور  ایوب  شعر  بخش  در 
از  دو  هر  صادقى  سعید  تجسمى  هنرهاى 
جهرم بودند و در ادبیات کودك و نوجوان 
گنبد  کته  روستاى  از  فردوسى  هادى 
علیرضا  نمایشى  هنرهاى  در  سروستان، 
سرود  و  موسیقى  در  کازرون  از  اسدپور 
و  تقدیر  مورد  الرستان  از  جمالى  عمران 

تجلیل قرار گرفتند..
کوتاه سخن اینکه حضور مردم، فرهنگوران 
جریان  در  شهرستان ها  این  مسئوالن  و 
و  بود  کننده  دلگرم  بسیار  اختتامیه  مراسم 
جریان  براى  فروغ  پر  روزهاى  بخش  نوید 
کمک  با  که  است  اسالمى  انقالب  هنرى 
آثار  نیز  آینده  در  بتوان  مردم  و  هنرمندان 
فاخر و تأثیرگذارى خلق کرد چرا که نشان 
مرکز  هنر  نه  اسالمى  انقالب  هنر  مى دهد 
مرز  این  گوشه  گوشه  هنر  بلکه  نشینان 

پرگهر است.شیرازه

رشته  شد  باعث  عواملى  *چه 
صورت  به  را  فیت  کراس  ورزشى 

حرفه اى دنبال کنید؟
اول به دلیل عشق و عالقه اى که به این 
خصوصیاتى  تمامى  اینکه  و  داشتم  ورزش 
اوردن  بدست  براى  ورزشکار  یک  که 
این  در  را  دارد  نیاز  باال  جسمانى  امادگى 
فیت  آورد.کراس  بدست  توان  مى  ورزش 
ترکیبى از ورزش وزنه بردارى، ژیمناستیک 
حال  در  و  باشد...  مى  جسمانى  امادگى  و 
حاظر باالترین سطح ورزشى در بین تمامى 
استقامت،  سرعت،  قدرت،  نظر  از  ورزشها 

الکتیک، هوازى را دارا مى باشد.
کراس  در  خود  فعالیت  مدت  در   *
فیت چه مقام هایى را کسب کردید؟

از سال 79 با ورزش کیک بوکس، بوکس 
پس  اما  کردم  شروع  را  ورزش  فوتبال  و 
ورود  براى  کردم  احساس  سال  چند  از 
به  را  رشته  یک  باید  اى  حرفه  عرصه  به 
صورت حرفه اى دنبال کنم که وارد رشته 
بودن  نوپا  دلیل  به  آمادگى جسمانى شدم. 
تیم  قالب  در   95 سال  فیت  کراس  رشته 
منتخب فارس به مقام قهرمانى رسیدیم. در 

سال 96 موفق به کسب مقام سوم شدیم و 
در سال 97 که سال پر افتخارى براى من 
کشورى  مسابقه  چهار  در  شدم.  موفق  بود 
آمادگى  و  مقام سوم  فیت  در رشته کراس 
جسمانى زیر نظر فدراسیون همگانى مقاوم 
سوم، آمادگى جسمانى کارگران به میزبانى 
شیراز مقام قهرمانى و در آخرین مسابقات 
آمادگى جسمانى کارمندان دولت به میزبانى 

بوشهر مقام اول را کسب کردم.
*این رشته ورزشى در بین جوانان 
پیدا  زیادى  محبوبیت  پاسارگادى 

کرده است، نظر شما چیست؟
پتانسیل  پاسارگاد،  شهرستان  هاى  بچه 
براى  اى  العاده  فوق  ذاتى  استعداد  و  باال 
پیشرفت در این رشته ورزشى دارند که اگر 
از  قهرمانانى  شاهد  آینده  در  شوند  حمایت 
این شهرستان در سطح کشور خواهیم بود. 
رحیمى،  سعید  اقایان  حاضر  حال  در  ضمنا 
مجتبى نصیرى و محمد هاشمى به صورت 
دنبال مى کنند که  را  این رشته  اى  حرفه 
امادگى  رشته  در  موفق شدند  سال گذشته 
و  براى شهرستان  فیت  کراس  و  جسمانى 

استان افتخار کسب نمایند.

ورزش،  این  بودن  نوپا  به  *باتوجه 
امکان  شهرستان  سطح  در  آیا 
کراس  قهرمانى  مسابقه  برگزارى 

فیت فراهم است؟
صد البته. در حال حاضر ما تنها شهرستانى 
هستیم که در شمال فارس فعالیت میکنیم 
و یکى از قطب هاى کراس فیت در سطح 
مسابقات  در  که  میایم  حساب  به  استان 

همیشه حرفى برا گفتن داریم.
هاى  حمایت  لطف  به  پاسارگاد  شهرستان 
اداره  محترم  رئیس  جعفرى  آقاى  جناب 

ورزش  و سالن هاى خوبى که در اختیار 
دارد میتواند میزبان خوبى براى این 

این رویداد  از  باشد که  مسابقات 
بزرگ استقبال مى کنیم.

ورزشى  آینده  *براى 
خود و رشد این رشته 
شهرستان  سطح  در 
دنبال  را  اهدافى  چه 

مى کنید؟
به امید خدا و تالش و پشتکار به مسابقات 
دارم  و دوست  میکنم  فکر  برون مرزى 
خدمتى  ورزشى  هاى  زمینه  در  بتوانم 

شهرستانم  جوانان  براى  کوچک  هرچند 
که  هستند  جوانان  همین  زیرا  دهم  انجام 
میتوانند در آینده، باعث افتخار آفرینى براى 

شهرستان باشند.

 چهره سال 
ادبیات داستانى 

سیدحسن حسینى 
ارسنجانى یکى از 
نویسندگان نام 

آشنا و پیشکسوت 
و موفق ارسنجان 

است

وحید میرزاپور| رشته ورزشى 
کراس فیت یکى از زیر شاخه 
هاى ورزش آمادگى جسمانى 
است که با تمرینات متنوع، 

فشرده، هدف دار و تجربه چالش 
هاى جدید به یکى از محبوب 
ترین رشته هاى ورزشى در 

سطح کشور و خصوصا شهرستان 
پاسارگاد تبدیل شده است.

این ورزش نوپا که به همت و 
سرمایه گذارى بهرام نصر و 
رضا آزاد دو تن از شهروندان 

سعادتشهرى در این شهر 
راه اندازى شده خیلى زود 

محبوبیت خود را در بین اقشار 
مختلف پیدا کرد. امروز بانوان و 
آقایان زیادى را جذب این رشته 

ورزشى کرده است. 
در گفتگو با رضا آزاد سعى داریم 
بیشتر؛ این ورزش و موفقیتهاى 

این عزیزان آشنا شویم:

کراس فیت،  ترکیبی از ورزش ھای مادر

صد البته. در حال حاضر ما تنها شهرستانى 
هستیم که در شمال فارس فعالیت میکنیم 
و یکى از قطب هاى کراس فیت در سطح 
مسابقات  در  که  میایم  حساب  به  استان 

همیشه حرفى برا گفتن داریم.
هاى  حمایت  لطف  به  پاسارگاد  شهرستان 
اداره  محترم  رئیس  جعفرى  آقاى  جناب 

ورزش  و سالن هاى خوبى که در اختیار 
دارد میتواند میزبان خوبى براى این 

این رویداد  از  باشد که  مسابقات 

ورزشى  آینده  *براى 
خود و رشد این رشته 
شهرستان  سطح  در 
دنبال  را  اهدافى  چه 

به امید خدا و تالش و پشتکار به مسابقات 
دارم  و دوست  میکنم  فکر  برون مرزى 
خدمتى  ورزشى  هاى  زمینه  در  بتوانم 
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وحید میرزاپور| با تدابیر عبدالحسین رحیمى مدیر 
اداره آموزش و پرورش شهرستان پاسارگاد و با توجه 
انتشار اطالعیه هاى متعددى در فضاى مجازى،  به 
دعوت از اصحاب رسانه، عکاسان و همچنین جلسه 
راستاى  در  شهر  شوراى  اعضاى  با  هم اندیشى 
حوزه  در  شهرستان  اصلى  معضالت  شناسایى 
آموزش، قبل از حضور وزیر باعث گردید دیدار وزیر 

با فرهنگیان پاسارگادى بسیار باشکوه برگزار شود.
امکانات ما براى گردشگران محدود است

رحیمى رئیس آموزش و پرورش شهرستان پاسارگاد 
در ابتداى جلسه ضمن خوش آمدگویى به وزیر گفت: 
آموزش و پرورش شهرستان پاسارگاد با 7000 دانش 
آموز ،800 نفر پرسنل فرهنگى شامل بازنشسته و 79 
راستاى  تمامى دوره هاى تحصیلى در  آموزشگاه در 
اهداف نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران و سند 
تحول بنیادى، آموزش را به همراه تربیت پیش مى برد.

آموزشى  زیرساخت هاى  سطح  در  افزود:  رحیمى 
شهرستان مشکالتى وجود دارد که با اراده اى قوى 
صورت  گسترده اى  اقدامات  مشکالت  بهبود  براى 
حل  و  محترم  نماینده  و  وزیر  تعامل  با  و  گرفته 
مشکالت فرهنگیان شهرستان قطعا آینده درخشانى 
خواهد  پاسارگاد  شهرستان  آموزشى  نظام  انتظار  در 

بود. 
رحیمى با اشاره به اینکه هرساله شهرستان پاسارگاد 
میزبان میلیون ها گردشگر است بیان داشت: امکانات 
محدود اداره آموزش و پرورش امکان ارائه خدمات 
در شان فرهنگیان کشور را ندارد که مى طلبد وزیر 
محترم نسبت به احداث مجموعه رفاهى فرهنگیان 
میراث  و  اقدام  پاسارگاد  تاریخى  شهرستان  در 

باارزشى از خود در این دیار کهن به یادگار بگذارد.

آنچه البته به جائى نرسد فریاد است
در این نشست خانم شیروانى یکى از فرهنگیان به 
نمایندگى از جامعه فرهنگیان شهرستان پاسارگاد به 
بیان مشکالت این قشر بخصوص در زمینه معیشت 
و  آموزى  دانش  هاى  کتابخانه  ایجاد  فرهنگیان، 
همچنین قرار دادن تراز حقوق فرهنگیان در سطح 

سایر کارکنان دولت شد.
براى  کار  کنونى  شرایط  در  افزود:  شیروانى  خانم 
است  سخت  بسیار  مدارس  کردن  اداره  در  مدیران 
از یک سو در رسانه ها اعالم مى شود سرانه  زیرا 
آموزشى به مدارس پرداخت شده است و در مدارس 
از  و  دریافت شود  اى  هزینه  آموزان  دانش  از  نباید 
طرف دیگر پولى در اختیار مدارس قرار نگرفته است.

داغ مى  بازار وعده ها  آستانه روز معلم  همچنین در 
تبعیض  نشدند.  عملى  هرگز  که  هایى  وعده  شود، 
و تفاوت باالى حقوق نسبت به هم ترازان خود در 

سایر ارگان ها روح معلمى را مى آزارد. 
خانم شیروانى حرف هاى دل پر درد خود که حرف 
دل تمامى فرهنگیان پاسارگادى بود را در قالب یک 
بیت شعر انتقادى، خطاب به وزیر آموزش و پرورش 

به پایان رساند: 
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من
آنچه البته به جائى نرسد فریاد است

مایه  پاسارگاد  شهرستان  نجوم  انجمن 
افتخار است

نماینده شهرستان  برومندى  دراین نشست مهندس 

پاسارگاد در مجلس شوراى اسالمى خواستار ساخت 
استخر ویژه فرهنگیان و دانش آموزان شد و گفت: 
حاضریم ماهم از طریق استان کمک کنیم و احداث 
استخر فرهنگیان، نمونه کارى که در مرودشت انجام 

شده دراین شهرستان نیز صورت گیرد.
شهرستانهاى  اینکه  بیان  با  برومندى  مهندس 
حضور  شاهد  سال  طول  در  مرودشت  و  پاسارگاد 
گردشگران زیادى مى باشند که جمع کثیرى از این 
ساخت  مى دهند  تشکیل  فرهنگیان  را  گردشگران 
ضروریات  از  را  فرهنگیان  باشگاه  و  فرهنگسرا 

شهرستان پاسارگاد دانست.
 وى در پایان با بیان اینکه انجمن نجوم شهرستان 
شهرستان  علوم  افتخار  مراکز  از  یکى  پاسارگاد 
با انجمن نجوم و  مى باشد خواستار همکارى بیشتر 
تقویت این انجمن از سوى وزارت آموزش وپرورش 

شد.
در هیئت دولت به فکر راهکار هستیم

بطحایى در ابتدا سخنرانى از فرهنگیان بابت تاخیر 
در برگزارى جلسه عذرخواهى کرد و گفت: دوستان 
ساعت ها انتظار کشیدند که وزیر آموزش و پرورش 
و  بگذارند  میان  در  آن  با  را  مشکالتشان  و  بیاید 
توضیحاتى بشنوند، واقعا کار من سخت است در عرض 
تمام مشکالت فرهنگیان  پاسخ  پنج دقیقه بخواهم 
فرمایش شان  آخر  در  دوستان  تا  بدهم  را  عزیز 
من ناله  اگر  ناله  و  تو  گوش  اگر  نگویند«گوش 

آنچه البته به جائى نرسد فریاد است» 
مشکالت  و  مسائل  افزود:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
این  شود.  نمى  حل  هیجانى  تصمیمات  با  معلمان 
حال  در  ما  که  مى خواهد  کارشناسى  و  تعقل  مسیر 

طى کردن آن هستیم.
وى ادامه داد: سرفصل اصلى حل مشکالت معلمان 

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
اواخر سال  از  اینکه  بیان  با  وزیر آموزش و پرورش 
96 با افزایش دشمنى ناجوانمردانه آمریکا علیه ملت 
گفت:  کشور  اقتصادى  مسائل  شدن  حاد  و  ایران 
پیدا کرد  ما کاهش  ارزش پول ملى  و  ارزش خرید 
ثابت  حقوق  داراى  که  کسانى  همه  خرید  قدرت  و 
هستند از جمله شما معلمین کاهش پیدا کرد و فشار 

برمعلمین بیشتر شد. 
بطحایى افزود: زندگى بر معلمین ما سخت مى گذرد 
مردم  خادم  عنوان  به  که  کسانى  نیست  اینطور  اما 
به مشکالت  نسبت  در مجامع تصمیم گیر هستند، 
شما بى تفاوت باشند، من شهادت مى دهم که در 
جلسه هیئت دولت روزى نیست که در مورد مسائل و 
مشکالت افرادى که حقوق ثابت مى گیرند صحبت 
مسائل  گویم  مى  اما  نباشند.  راهکار  دنبال  و  نشود 
اسرائیل  و  آمریکا  که  چرا  شده  پیچیده  اقتصادى 
نمى  عنوان  هیچ  به  و  اند  بسته  رو  از  را  شمشیر 
خواهند اجازه دهند صادرات ما که منتج به ورود ارز 
مى شود ادامه پیدا کند و اجازه مبادله را نمى دهند. 
مى  وارد  مملکت  به  که  است  این سختیهایى  خب 
شود و معلمین و کارمندان زیر این فشار خیلى اذیت 
مى شوند و این وظیفه ما است که به فکر راه حل 

براى حل مشکالت فرهنگیان باشیم .

ورش به پاسارگاد گزارش سفیرمردم از سفر وزیر آموزش و پر

بطحایی: زندگی بر معلمان  ما سخت می گذرد، مشکالت با تصمیمات ھیجانی حل نمی شود

دعوت عمومى، 
دعوت از اصحاب 
رسانه و عکاسان، 
برگزارى جلسات 

هم اندیشى با 
گروههاى مختلف، 
قبل از حضور وزیر 
آموزش و پرورش 

از تدابیرى بود 
که مدیریت 

آموزش و پرورش 
شهرستان 
پاسارگاد 

اندیشیده بود تا 
جلسه باشکوه 

برگزار شود.



هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
139760311015000948 - 1397/12/27 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم حاجیه بى 
بى ابراهیمى فرزند عباس بشماره شناسنامه 93 صادره از ارسنجان در ششدانگ 
 10 از  فرعى   6497 پالك  مترمربع   298/30 مساحت  به  یکبابخانه  از  قسمتى 
اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 1006 فرعى از 10 اصلى قطعه یک بخش 
5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریدارى بالواسطه از حسن ابراهیمى 
مالک رسمى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
تقدیم  قضایى  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/15

4596 / م الف                                                       محمدعلى زارعى
      رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/12/27  -  139760311015000942
در  فاقد سند رسمى مستقر  و ساختمانهاى  اراضى  ثبتى  تکلیف وضعیت  تعیین 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى 
از ارسنجان  سعید اسکندرى فرزند محمدابراهیم بشماره شناسنامه 479 صادره 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 303/55 مترمربع پالك 6496 فرعى از 10 
اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 1017فرعى از 10 اصلى قطعه یک بخش 5 
فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریدارى مع الواسطه از فاطمه ابراهیمى 
مالک رسمى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
تقدیم  قضایى  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/15

4594 / م الف                                                      محمدعلى زارعى
      رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
139760311015000940 - 1397/12/27 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى على قائدى 
ششدانگ  در  ارسنجان  از  صادره   58 شناسنامه  بشماره  درویش  فرزند  جشنى 
یکبابخانه به مساحت 189/35 مترمربع پالك 6499 فرعى از 10 اصلى مفروز و 
مجزى شده از پالك 3527 فرعى از 10 اصلى قطعه یک بخش 5 فارس واقع در 
حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب سند رسمى شماره      1393/05/09-19538 
دفتر 174 اسناد ارسنجان انتقالى از طرف سید ناصر حسینى مالک رسمى محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
ماه  دو  مدت  به  آگهى  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مى  باشند  داشته  اعتراضى 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/15

4602 / م الف                                                    محمدعلى زارعى
      رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 

شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/12/27-  139760311015000936
در  فاقد سند رسمى مستقر  و ساختمانهاى  اراضى  ثبتى  تکلیف وضعیت  تعیین 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى 
حسین رهبرى فرزند بمانعلى به شماره شناسنامه 526 صادره از قیر و کارزین 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 268/10 مترمربع پالك 6498 فرعى از 10 
اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 1208 فرعى از10 اصلى قطعه یک بخش 
حسین  از  الواسطه  مع  خریدارى  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  در  واقع  فارس   5
محمودى مالک رسمى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/15

4598 / م الف                                                  محمدعلى زارعى
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
139760311015000945 - 1397/12/27 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  ثبتى  وضعیت  تکلیف 
ثبتى حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا 
نعمت الهى فرزند محمد به شماره شناسنامه 2420042557 صادره از ارسنجان 
از 10  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 246/9 مترمربع پالك 6493 فرعى 
اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 226 فرعى از10 اصلى قطعه یک بخش 5 
فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریدارى از طیبه سعیدى مالک رسمى 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
ماه  دو  مدت  به  آگهى  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مى  باشند  داشته  اعتراض 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/15

4592 / م الف                                                    محمدعلى زارعى
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/12/27  -  139760311015000938
در  فاقد سند رسمى مستقر  و ساختمانهاى  اراضى  ثبتى  تکلیف وضعیت  تعیین 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم 
معصومه یارمحمودى فرزند على به شماره شناسنامه 7769 صادره از ارسنجان 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 187/43 مترمربع پالك 6494 فرعى از 10 
اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 3527 فرعى از10 اصلى قطعه یک بخش 
5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب سند رسمى شماره 19145-

93/05/09 دفتر 174 ارسنجان انتقالى از طرف سید ناصر حسینى مالک رسمى 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
ماه  دو  مدت  به  آگهى  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مى  باشند  داشته  اعتراض 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/31

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/15           
4588 / م الف                                                    محمدعلى زارعى

رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
139760311015000939 - 1397/12/27 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
ابراهیم  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه 
ششدانگ  در  ارسنجان  از  صادره   5 شناسنامه  شماره  به  اسمعیل  فرزند  روستا 

یکبابخانه به مساحت 266/98 مترمربع پالك 6492 فرعى از 10 اصلى مفروز 
و مجزى شده از پالك 1056 فرعى از10 اصلى قطعه یک بخش 5 فارس واقع 
در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریدارى مع الواسطه از رامین اسکندرى احدى از 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  رسمى  مالک  اسکندرى  محمدابراهیم  وراث 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/15

4585 / م الف                                                  محمدعلى زارعى
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
139760311015000943 - 1397/12/27 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  ثبتى  وضعیت  تکلیف 
ثبتى حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم مهرى 
ارسنجان در ششدانگ  از  به شماره شناسنامه 80 صادره  فرزند منصور  رحیمى 
از 10 اصلى مفروز  به مساحت 111/9 مترمربع پالك 6495 فرعى  یکبابخانه 
و مجزى شده از پالك 750 فرعى از10 اصلى قطعه یک بخش 5 فارس واقع 
در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریدارى مع الواسطه از على رحیمى مالک رسمى 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
ماه  دو  مدت  به  آگهى  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مى  باشند  داشته  اعتراض 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/15

4590 / م الف                                                    محمدعلى زارعى
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

آگهى فقدان سند مالکیت بخش ارسنجان

خانم پروانه رضایى با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمى شماره 28 
ارسنجان تنظیم گردیده است مدعى است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط 
به موازى دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه تحت پالك 5358 فرعى از 
10 اصلى واقع در بخش 5 فارس که ذیل ثبت 8107 صفحه 73 دفتر68 امالك 
به نام پروانه رضایى ثبت و سند مالکیت بشماره چاپى- 535069د-93صادر و به 
علت اسباب کشى مفقود گردیده است و نامبرده تقاضاى صدور سند المثنى نموده 
است. مراتب طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت آگهى مى شود که هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهى معامله اى کرده و یا مدعى وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد تا 10 روز پس از انتشار آگهى به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود اداره 
ثبت سند مالکیت المثنى را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد.

تاریخ انتشار: 1398/01/31
4600 / م الف                                                    محمدعلى زارعى

رییس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

آگهى فقدان سند مالکیت بخش ارسنجان

آقاى محمد ابراهیمى با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمى شماره 
28 ارسنجان تنظیم گردیده است مدعى است که تعداد یک جلد سند مالکیت 
مربوط به یک دستگاه آپارتمان تحت پالك 6341 فرعى از 10 اصلى واقع در 
بخش ارسنجان که در دفتر الکترونیکى به شماره 139720311015000237 به 
نام آقاى محمد ابراهیمى ثبت و سند مالکیت بشماره چاپى 095631 سرى ب 
سال 95 صادر و به علت جابجایى مفقود گردیده است و نامبرده تقاضاى صدور 
قانون ثبت  نامه  آیین  المثنى نموده است.مراتب طبق ماده 120 اصالحى  سند 
یا  و  معامله اى کرده  آگهى  به ملک مورد  آگهى مى شود که هر کس نسبت 
مدعى وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد تا 10 روز پس از انتشار آگهى به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله 
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسیده و یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارایه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنى را طبق مقررات صادر و به 

متقاضى تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 1398/01/31

4583 / م الف                                                    محمدعلى زارعى
رییس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان
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تقدیر فرماندار ارسنجان از دست 
اندرکاران عرصه بھداشت وسالمت 

ارسنجان
فرماندار ارسنجان با حضور در جلسه بررسى 
و  بهداشت  شبکه  بهداشتى  هاى  شاخص 
درمان، از زحمات مدیریت وکارکنان شبکه 

بهداشت و درمان ارسنجان، تقدیر کرد.
بهداشت  شبکه  عمومى  روابط  گزارش  به 
در  ارسنجان  فرماندار  ارسنجان،  درمان  و 
جلسه ارزیابى شاخص هاى بهداشتى سال 
97 شبکه بهداشت و درمان این شهرستان 
جهانى  روز  تبریک  ضمن  و  یافته  حضور 
کارکنان  عملکرد  بودن  الگو  بر  بهداشت، 

بهداشت و درمان در جامعه، تاکید کرد.
زحمات  از  تقدیر  کاظمى ضمن  محمدباقر 
مدیران و کارکنان شبکه بهداشت و درمان 
ارسنجان، به نقش بهداشت و سالمت افراد 
و  اشاره کرد  پیشرفت هر کشور  جامعه در 
آموزش گروه هاى مختلف سنى  با  افزود: 
را  سالمت  هاى  شاخص  مى توان  جامعه 
بدون  توسعه کشور  و  رشد  و  بخشید  ارتقا 
سالمت،  و  بهداشت  نقش  گرفتن  نظر  در 

اثربخش نخواهد بود.
قنبرى رییس شبکه  این جلسه کورش  در 
از  گزارشى  ارسنجان،  درمان  و  بهداشت 
درمانى  و  بهداشتى  هاى  وضعیت شاخص 
این  اساسى  بهبود  و  ارسنجان  شهرستان 
شاخص ها در سال گذشته ارایه نموده و از 
حضور فرماندار در شبکه بهداشت و درمان 

ارسنجان، تقدیر کرد. 

وز ٩٨ عملکرد شبکه بھداشت ارسنجان در نور

عملکرد اورژانس ١١٥ ارسنجان 
وز ١٣٩٨ در ایام نور

به  رسانى  خدمات  و  ماموریت ها  انجام 
استقرار  اى،  جاده  تصادف  مصدومان 
شهرى،  تصادف  اى،  جاده  پوشش  و 
و  قلبى  بیماران  اتومبیل،  و  موتور  واژگونى 
کاهش هوشیارى و مغزى، زنبور گزیدگى، 
و  سرپایى  مراجعه  باال،  فشارخون  تشنج، 
سایر  در  رسانى  خدمات  و  ماموریت  انجام 
بیمارى ها جمعا به تعداد 132 ماموریت ارایه 

خدمت نموده است.
اعزام  قالب  در  رسانى  خدمت  انجام  البته 
بیمار به بیمارستان هاى مرودشت و شیراز 
در قالب بیماربرى بیمارستان تعریف شده و 
بیمارستان  این  به  بیمار  نوروز، 38  ایام  در 

ها اعزام شدند.
دو ساله طرح  اجراى  به  توجه  با  همچنین 
پیشگیرى از حوادث و سوانح ناشى از حمل 
و نقل و آموزش بیش از 500 نفر از جوانان 
آموزشى،  دوره هاى مختلف  در  شهرستان 
در  تصادفات  آمار  چشمگیر  کاهش  شاهد 

شهرستان بوده ایم.

وز آزمایشگاه در شبکه بھداشت ودرمان ارسنجان گرامیداشت ر

رییس شبکه بهداشت و درمان ارسنجان، با حضور درجمع کارکنان آزمایشگاه 
بیمارستان حضرت ولى عصر (عج) و مرکز بهداشت ارسنجان، روز آزمایشگاه 

را گرامى داشت.
به گزارش روابط عمومى شبکه بهداشت ودرمان ارسنجان، به مناسبت سى ام 
فروردین، سالروز تولد حکیم «جرجانى» پزشک نامدار ایرانى و روز آزمایشگاه، 
دکتر کورش قنبرى رییس شبکه بهداشت و درمان ارسنجان، با حضور درجمع 
کارکنان آزمایشگاه هاى شبکه بهداشت و درمان ارسنجان، ضمن تبریک روز 

آمایشگاه، از زحمات و تالش هاى آنان تقدیر نمود.
در این برنامه، نیازها و مشکالت کارکنان واحد آزمایشگاه نیز بررسى و هدایایى 

به رسم یادبود، از طرف رییس شبکه و رییس بیمارستان، به آنها اهدا شد.
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اعیاد و آیین هاى مذهبى در فرهنگ عمومى ما ایرانى ها جاى مهمى دارند. سال هاست که ایرانى ها تقویم ساالنه خود را با آنها مزین کرده و با جشن هایشان شادى کرده و با غم هایشان عزادارى. اما در میان 
اعیاد مذهبى نیمه شعبان جایگاه ویژه اى دارد. بخش زیادى از خاطرات عموم ما با جشن هاى اعیاد شعبانیه و از همه مهم تر میالد حضرت ولیعصر(عج) گره خورده است.

وشن است شعله امید ر

صداى بوق ماشین هاى عروس
نیمه شعبان و جشنهاي آن از همان دوران کودکی 
که سن  زمان  آن  بود.  از خوشی  سرشار  ما  براي 
و  جشن  این  دلیل  حتی  و  داشتیم  کمى  خیلی 
امام  از  هم  شناختی  و  دانستیم  نمى  را  شادمانی 
نیمه  رسیدن  فرا  مشتاق  نداشتیم،  (عج)  زمان 
انتظاري  همان  گفت  بشود  شاید  بودیم.  شعبان 
برا رسیدن روز جشن  که در آن روزهاى کودکی 
داریم.  عصر(ع)  ولی  حضرت  براي  حاال  داشتیم، 
همه اینها را گفتم که بگویم درست است که بچه 
بودیم و نمیدانستیم چرا این روز همه شادمانند و 
جشن میگیرند اما میدانستیم باید در انتظار رسیدن 
قرمز  تقویمهایمان  روي  که  باشیم  شعبانی  نیمه 

شده است.
فرقی نمیکند، سالهاي کودکی ما باشد که جنگ 
تازه به پایان رسیده بود یا در دوره سخت سازندگی 
مردم  براى  رمقى  اقتصادي  فشارهاي  که  یا حاال 
و  جشن  با  همیشه  شعبان  است.  نگذاشته  باقى 
نیمه  در  این شادى و جشن  میشود  شادى شروع 

ماه به اوج مى رسد.
انگار این روز براي مردم، بیرون از همه  محاسبات 
است.  سیاسی  و  اجتماعی  و  تاریخی  مناسبات  و 
مردم  و  میکند  تغییر  روستا  و  شهر  هواي  و  حال 
شادمانیها و اتفاقات مهم زندگیشان را به این روز 
ماجراها،  این  همه  از  فارغ  میزنند.  گره  مبارك 
فلسفه انتظار در وجود ما ایرانیها تنیده شده و این 
و  میکند. شورى  پا  به  در وجودمان شورى  انتظار 
داشته  نگه  انتظار  این  به  امیدوار  را  ما  که  شوقى 

است.
ما به میمنت و مبارکى این روز اعتقاد قلبى داریم. 
خیابان  و  میادین  چراخانى  از  بتوان  شاید  را  این 
ها یا جشن هاى خانگى که در هر کوى و کوچه 
برگزار میشود و یا توزیع خیابانى شیرینى و شربت 
جشن  براى  شده  تزیین  اتومبیل  بوق  صداى  یا 
را  زندگى مشترکشان  آغز  عروسى زوج هایى که 
به  اند  کرده  مقارن  حجت(عج)  حضرت  میالد  با 

روشنى احساس کرد. 
مى  خاطر  به  کنید  فکر  کمى  اگر  هم  شما  حتما 

و  برا شما  روز  این  در  را که  اتفاقات خوبى  آورید 
این  در  که  است.بیمارانى  خورده  رقم  اطرافیانتان 
روز شفا گرفته اند، مراسم هاى خواستگارى و عقد 

و عروسى و...

از هیئات مذهبى چه خبر؟
و  صلواتی  ایستگاههاي  میبینیم  ایام  این  در 
فرهنگی را که در اماکن و نقاط پرتردد شهر همراه 
با پذیرایی از مردم لحظات شادي را به مردم هدیه 

میدهند که حیف است از آنها استفاده نبریم.
اسالم   رزمندگان  هیئت  هاى  بچه  برو 

هم براي برگزاري این مراسم 
اند.  سنگ تمام گذاشته 

صحنه  این  از  یکی 
این  در  که  هایى 
منتظرش  ایام 
موکب  هستیم 
رزمندگان  هیئت 

کنار  در  اسالم 

مسجد جامع است.
یا میادین شهر که در آنى تغییر چهره مى دهند و 

مزین به  به پرچم هاي رنگین مى شود.
این جشن مردمى نشانه اى از شعله امیدوارى مردم 
به آینده روشن است که سال به سال شعله ورتر 

مى شود.

برا شما و  روز  این  در  را که  اتفاقات خوبى  آورید 
این  در  که  است.بیمارانى  خورده  رقم  اطرافیانتان 
روز شفا گرفته اند، مراسم هاى خواستگارى و عقد 

از هیئات مذهبى چه خبر؟
و  صلواتی  ایستگاههاي  میبینیم  ایام  این  در 
فرهنگی را که در اماکن و نقاط پرتردد شهر همراه 
با پذیرایی از مردم لحظات شادي را به مردم هدیه 

میدهند که حیف است از آنها استفاده نبریم.
اسالم   رزمندگان  هیئت  هاى  بچه  برو 

هم براي برگزاري این مراسم 
اند.  سنگ تمام گذاشته 

صحنه  این  از  یکی 
این  در  که  هایى 

کنار  در  اسالم 

مسجد جامع است.
یا میادین شهر که در آنى تغییر چهره مى دهند و 

مزین به  به پرچم هاي رنگین مى شود.
این جشن مردمى نشانه اى از شعله امیدوارى مردم 
به آینده روشن است که سال به سال شعله ورتر 

مى شود.

وظیفه امروز
 منتظران ظهور

«انتظار به معنای این است که ما باید 
آماده  زمان  امام  سربازی  برای  را  خود 

کنیم.» ٣٠/۰۷/١٣٨١
شعبان،  نیمه ی  فرارسیدن  مناسبت  به 
ولی عصر  حضرت  والدت  سالروز 
گزیده ای  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)، 
را  خامنه ای  آیت اهللا  حضرت  بیانات  از 
«وظیفه ی  و  فرج»  «انتظار  درباره ی 

منتظران» میخوانیم: 

این، آینده قطعی شماست
الهى،  هدایت  با  پروردگار،  فضل  به  ایران  ملت 
و  زاکیه  ادعیه ى  با  و  غیبى  معنوى  کمکهاى  با 
ارواحنافداه  ولى اهللا االعظم  معنوى  هدایتهاى 
خواهد توانست تمدن اسالمى را بار دیگر در عالم 
را  اسالمى  تمدن  عظمت  با  کاخ  و  کند  سربلند 
شماست.  قطعى  آینده ى  این،  نماید.  برافراشته 
جوانان، خودشان را براى این حرکت عظیم آماده 
کنند. نیروهاى مؤمن و مخلص، این را هدف قرار 

دهند.
بیانات در دیدار جمعى از ایثارگران و خانواده هاى 
شهدا1376/05/29

**امروز باید در  جهت حکومت 
امام زمان(عجل اهللا تعالی فرجه) کار و 

تالش کنیم
ما که منتظر امام زمان هستیم، باید در جهتى 
و  التحیۀ  االف  زمان(علیه  امام  حکومت  که 
خواهد  تشکیل  فرجه)  تعالى  عجل اهللا  و  الثناء 
بسازیم  جهت  همان  در  را  امروز  زندگى  شد، 
هستیم  آن  از  کوچکتر  ما  البته،  کنیم.  بنا  و 
الهى  اولیاى  که  را  بنایى  گونه  آن  بتوانیم  که 
ساختند یا خواهند ساخت، بنا کنیم؛ اما باید در 

آن جهت تالش و کار کنیم.
است  زمان(عج)  امام  پروردگار،  عدل  مظهر 
امام  خصوصیت  بزرگترین  که  میدانیم  و 
و  دعاها  در  که   - زمان(علیه الصالةوالسالم) 
زیارات و روایات آمده است - عدالت میباشد: 

«یمأل اهللا به االرض قسطا و عدال».
رابطه ى قلبى و معنوى بین آحاد مردم و امام 
و  الزم  بلکه  مستحسن،  امر  یک  زمان(عج) 

به طور  را  انتظار  و  امید  زیرا  است؛  آثارى  داراى 
دایم در دل انسان زنده نگه میدارد.

بیانات در دیدار مسئوالن و اقشار مختلف مردم 
1368/12/22

**انتظار حرکت است، سکون نیست
الهى  قدرتمند  قاهر  دست  انتظار  فرج،  انتظار 
همین  کمک  با  و  بیاید  باید  که  است  ملکوتى 
را  حق  و  ببرد  بین  از  را  ظلم  سیطره ى  انسانها 
غالب کند و عدل را در زندگى مردم حاکم کند و 
پرچم توحید را بلند کند؛ انسانها را بنده ى واقعى 
انتظار  بود...  آماده  کار  این  براى  باید  بکند.  خدا 
انتظار  است؛  حرکت  انتظار  است.  این  معنایش 
براى  انتظار رها کردن و نشستن  نیست؛  سکون 
نیست.  بگیرد،  صورت  خود  خودى  به  کار  اینکه 
انتظار حرکت است. انتظار آمادگى است... . انتظار 
فرج یعنى کمر بسته بودن، آماده بودن، خود را از 
(علیه  زمان  امام  که  آن هدفى  براى  همه جهت 
الصالة والسالم) براى آن هدف قیام خواهد کرد، 
تاریخى براى آن  انقالب بزرگ  آماده کردن. آن 
از  است  عبارت  او  و  گرفت.  خواهد  انجام  هدف 
الهى،  زندگى  انسانى،  زندگى  داد،  و  عدل  ایجاد 

عبودیت خدا؛ این معناى انتظار فرج است.
بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه ى 
شعبان1387/02/27

**زمینه ظهور را باید با حاکمیت قرآن 
و اسالم آماده کرد

به  نسبت  بودن  امید  از  سرشار  دل  یعنى  انتظار، 
آن  کسانى  است  ممکن  بشر.  زندگى  راه  پایان 
فاصله   - کنند  درك  نتوانند  و  نبینند  را  دوران 

لذا  دارد؛  وجود  دوران  آن  بالشک  اما   - هست 
تبریک این عید - که عید امید و عید انتظار فرج 
و گشایش است - درست نقطه ى مقابل آن چیزى 

است که دشمن میخواهد به وجود بیاورد.
حساب  به  منتظر  حقیقتًا  میتوانیم  وقتى  آن  ما 
ظهور  براى  کنیم.  آماده  را  زمینه  که  بیاییم 
مهدى موعود(ارواحنافداه) زمینه باید آماده بشود؛ 
از عمل کردن به احکام اسالمى و  و آن عبارت 
براى  قدم  اولین  است...  اسالم  و  قرآن  حاکمیت 
ملتهاى  شدن  نزدیک  براى  و  اسالم  حاکمیت 
مسلمان به عهد ظهور مهدى موعود (ارواحنافداه 
برداشته  ایران  به وسیله ى ملت  و عجل اهللا فرجه)، 

شده است؛ و آن، ایجاد حاکمیت قرآن است.
بیانات در دیدار مردم قم1370/11/30

**زندگی اصلی بشر از دوران ظهور آغاز 
می شود

تا  میکند  را طى  راه  این  دارد همین طور  بشریت 
به اتوبان برسد؛ این اتوبان، دوراِن مهدویت است، 
علیه)  اهللا  (سالم  مهدى  حضرت  ظهور  دوران 
رسیدیم،  آنجا  به  وقتى  که  نیست  این جور  است. 
تمام  هم  بعد  و  بگیرد  انجام  دفعى  حرکت  یک 
باید  واقع  در  است.  مسیر  یک  آنجا  نه،  بشود؛ 
از  زندگى اصلى بشر و حیات مطلوب بشر  گفت 
آنجا آغاز میشود و بشریت تازه مى افتد در راهى 
به  را  او  و  است  راه یک صراط مستقیم  این  که 
میرساند،  را  «بشریت»  میرساند؛  آفرینش  مقصد 
مجموعه ها  را،  افراد  نه  را،  بشریت  از  آحادى  نه 

را میرساند.
بیانات در دیدار پژوهشگران و کارکنان  مؤسسه 
«دارالحدیث» و پژوهشگاه «قرآن و حدیث»

ما که منتظر امام زمان هستیم، باید در جهتى ما که منتظر امام زمان هستیم، باید در جهتى 
و  التحیۀ  االف  زمان(علیه  امام  حکومت  و که  التحیۀ  االف  زمان(علیه  امام  حکومت  که 

بسازیم  جهت  همان  در  را  امروز  زندگى  بسازیم شد،  جهت  همان  در  را  امروز  زندگى  شد، 

الهى  اولیاى  که  را  بنایى  گونه  آن  بتوانیم  الهى که  اولیاى  که  را  بنایى  گونه  آن  بتوانیم  که 
ساختند یا خواهند ساخت، بنا کنیم؛ اما باید در ساختند یا خواهند ساخت، بنا کنیم؛ اما باید در 

است  زمان(عج)  امام  پروردگار،  عدل  است مظهر  زمان(عج)  امام  پروردگار،  عدل  مظهر 


