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فجر، فاطمی بود و
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 فجر جھانی...
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مادر سادات مى شوند.
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مدیر موفق بانک صادرات:
جاده ترانزیت راه نجات اقتصاد  

ارسنجان و پاسارگاد
اهل  شهریور55  متولد  پورعسکرى  غالمحسین  فتحى|  پیمان 
شهرستان پاسارگاد در سن بیست سالگى به استخدام بانک صادرات 
درآمده است. از سال 75 تا کنون در شعب قادرآباد، پاسارگاد، سعادت 
شهر، سیوند، سیدان و خبریز بعنوان کارمند و رئیس شعبه مشغول 
به خدمت است و امسال به عنوان مدیر موفق بانک صادرات در بین 
موفقیت خود  عامل  دارد. وى  قرار  برتر کشور  مدیر  و چهار  بیست 
ترویج  اهداف،  ریزى مدون، تالش هدفمند جهت تحقق  برنامه  را 
بانکدارى الکترونیک و توجه ویژه به اثر بخشى نیروى انسانى میداند. 
در زمان تصدى پورعسکرى در شعب پاسارگاد، سعادت شهر و خبریز 
این شعب ارتقاء درجه یافتند و به گفته مشتریان بانک صادرات شعبى 
که در تصدى ایشان است همیشه پرطرفدار و پررونق است. براى 
آشنایى بیشتر با عوامل موفقیت این مدیر پرتالش با ما همراه شوید.

نمونه  مدیر  عنوان  به  معیارهایى  چه  اساس  بر  شما 
معرفى شده اید؟

انتخاب  برتر  شعب  روساى   97 سال  در  آن  طبق  که  شاخصهایى 
بانکى  منابع، مصارف، وصول مطالبات و خدمات  از  شدند، عبارتند 
حول محور بهره ورى اما از مهمترین دالیل انتخاب اینجانب بعنوان 
رییس برتر رشد باالى 100 درصد شعبه با اتکا بر تجربیات گذشته 

بوده است.
در مورد اهداف خود برایمان بگویید؟

خواهان  همواره  و  داریم  مان  زندگى  در  متفاوت  اهداف  ما  همه 
پیشرفت در زندگى، کار و حرفه خود هستیم هر شخصى که بخواهد 
به هدف نزدیک شود باید راههاى رسیدن به هدف را بداند. تا بهترین 
نتیجه را بدست آورد. برنامه ریزى و تعیین زمان و تالش مستمر از 

مهمترین شاخصه هاى تحقق اهداف است.
چه  دارید  اقتصاد سررشته  در  که  کسى  عنوان  به  شما 
تا در  داد  انجام  کوتاه مدت  در  میتوان  موثرى  اقدامات 

اقتصاد دو شهرستان تاثیرات مثبتى ببینیم؟
با توجه فقدان سرمایه گذار در دو شهرستان و هزینه باالى تولید و 
عدم پرداخت تسهیالت با بهره پایین به تولید کنندگان بحث تولید 
و حمایت از تولید کننده فعال تاثیرى ندارد. در حال حاضر با توجه  
به روند رو به گسترش حمل و نقل و ترانزیت جاده اى و همچنین 
تغییر مسیر کامیونهاى مسیر بندر عباس، اقدام موثر و تاثیر گذار در 
دو شهرستان گسترش جاده اى بین دو شهرستان و تبدیل جاده ى 

بین شهرى به جاده ترانزیت است.
وام  اعطاء  شرایطى  چه  تحت  و  چگونه  شما  نظر  به 

میتواند به رونق اقتصادى و ایجاد اشتغال کمک کند؟
پرداخت تسهیالت خود اشتغالى با هدف کاهش بیکارى و رونق 
اشتغال و  کمک در جهت  ایجاد اشتغال پایدارصورت میگیرد اما، 

تسهیالت  پرداخت  اثربخشى  براى  مهم  شرط  سه 
طرح  اقتصادى  توجیه  از:  عبارتست  اشتغالى  خود 
کافى  درآمد  نفر،   3 حداقل  براى  اشتغالزایى  و 
توانایى  و  شاغالن  دستمزد  پرداخت  براى  طرح 

وام گیرنده براى بازپرداخت اقساط. 
انجام  براى  بانکها  برخى  چرا 
امور بانکى خصوصا اعطاء وام 
نظر  در  را  دشوارى  مراحل 

میگیرند؟
در ابتداى هر سال نحوه پرداخت 
سیاستهاى  بسته  قالب  در  وام 
اعتبارى به شعب ابالغ مى گردد. 

خود  تسهیالت  پرداخت  خصوص  در 
اجراى  روش  بایست  مى  نیز  اشتغالى 
به  تسهیالت  پرداخت  نحوه  طرح، 
تضامین  و  وثایق  شرایط  متقاضیان، 
و  توجیهى  طرح هاى  نحوه  دریافتى، 

اقتصادى و در نهایت تهیه شیوه نامه و 
رعایت  تسهیالت  پرداخت  دستورالعمل 
گردد و انجام این مراحل گاهى زمانبر 

است.

اشتغال و  کمک در جهت  ایجاد اشتغال پایدارصورت میگیرد اما، 
تسهیالت  پرداخت  اثربخشى  براى  مهم  شرط  سه 
طرح  اقتصادى  توجیه  از:  عبارتست  اشتغالى  خود 
کافى  درآمد  نفر،   
توانایى  و  شاغالن  دستمزد  پرداخت  براى  طرح 

وام گیرنده براى بازپرداخت اقساط. 
انجام  براى  بانکها  برخى  چرا 
امور بانکى خصوصا اعطاء وام 
نظر  در  را  دشوارى  مراحل 

در ابتداى هر سال نحوه پرداخت 
سیاستهاى  بسته  قالب  در  وام 
اعتبارى به شعب ابالغ مى گردد. 

خود  تسهیالت  پرداخت  خصوص  در 
اجراى  روش  بایست  مى  نیز  اشتغالى 
به  تسهیالت  پرداخت  نحوه  طرح، 
تضامین  و  وثایق  شرایط  متقاضیان، 
و  توجیهى  طرح هاى  نحوه  دریافتى، 

اقتصادى و در نهایت تهیه شیوه نامه و 
رعایت  تسهیالت  پرداخت  دستورالعمل 
گردد و انجام این مراحل گاهى زمانبر 
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گفتگو  در  زمینه  این  در  سعید حسن شاهى 
فعالیت  داشت:  اظهار  سفیرمردم  خبرنگار  با 
هاى قرآنى ما از سال 92 در سطح شهرستان 
آغاز شده، اما اوایل سال جارى تحت عنوان 
مؤسسه قرآنى گلشن نور موعود (عج) کار را 

به صورت رسمى آغاز کردیم.
وى افزود: باور بنده بر این است که، کسانى 
که در کالس ها ى قرآن شرکت میکنند و 
مورد  شوند،  مى  مند  بهره  قرآنى  معارف  از 
رحمت ویژه خداوند قرارمى گیرند. ابتدا وجود 
خودشان نورانى مى شود و میتوانند جامعه را 
هم نورانى کنند. و دلیل نامگذارى این مرکز 
(عج) همین  نور موعود  عنوان گلشن  تحت 

باور بوده است.
حسن شاهى بیان داشت:در این مرکز، هدف 
کردن  آشنا  قرآنى،  هاى  کالس  راهبرد  و 
اقشار مختلف مردم با سطوح مختلف معارف 
قرآنى است. برخالف اکثر کالس هاى قرآنى 
که بیشتر نونهاالن و نوجوانان را آموزش مى 
دهد، در این مرکز از همه گروه هاى سنى در 

کالس ها حضور دارند.
حال  در  که  اى  ویژه  کار  داشت:  اظهار  او 
بر  قرآن  تاثیرات  بررسى  هستیم  آن  انجام 
صورت  به  که  است  آموزان  قرآن  زندگى 
مکتوب جمع آورى و طبقه بندى مى کنیم و 
تا کنون به نکات بسیار جالبى در این زمینه 

رسیده ایم.
سنین  براى  داد:  ادامه  قرآن  حافظ  و  قارى 
هاى  برنامه  مختلف  عالئق  با  مختلف 
اختصاصى در نظر گرفته شده است و امیدوارم 
که با فعالیت هاى جدید، کارهاى نوینى در 

زمینه قرآن کریم انجام دهیم و قرآن را بیش 
به  جدید  تکنولوژى  از  استفاده  با  گذشته  از 

همه معرفى نماییم.
به  عمل  راستاى  در  کرد:  خاطرنشان  وى 
اینکه،  بر  مبنى  انقالب  معظم  رهبر  فرموده 
باید 10 میلیون حافظ داشته باشیم، در حال 
افراد کم مشغله و  برنامه حفظ براى  اجراى 
در  لحن  و  صوت  تجوید،  قرائت،  پرمشغله، 
سطح تخصصى، تفسیر و تدبر بصورت ویژه 
و تخصصى هستیم. درکنار آن چند جشنواره 

و 15 محفل قرآنى برگزار کردیم.
کار  نفر  حاضر12  حال  در  داشت:  بیان  او 
برعهده  را  مؤسسه  ادارى  امور  و  آموزش 
دارند و 400 نفر قرآن آموز از نقاط مختلف 
شهرستان در این مرکز فعالیت دارند. در 12 
روستا فعال هستیم، چند روستاى دیگر هم 
آنها  پیشنهادات  که  متقاضى کالس هستند 

در حال بررسى است.
مدیر  داشت.  نیز  درخواستى  شاهى  حسن 
در  گفت:  (عج)  موعود  نور  گلشن  موسسه 
تا کنون وقف  اما  است  زیاد  ارسنجان وقف 
مالى  پشتوانه  با  بتوانیم  تا  نداشتیم  قرآنى 
از آن اهدافمان محکمتر پیش ببریم.  ناشى 
موسسات قرآنى از نظر مالى پشتوانه خاصى 
این  در  تا  از خیرین دعوت مى کنم  ندارند، 

زمینه به کمک خادمان قرآن بشتابند.
خادمیان یکى از قرآن آموزان مؤسسه گلشن 
نور موعود میگوید: از سال 76 در زمان دانش 
مى  شرکت  قرآنى  هاى  برنامه  در  آموزى 
کردم، ولى چون با تدبر و حفظ همراه نبود، 
این  هاى  کالس  اما  نکرد.  پیشرفتى  خیلى 

مرکز با همت آقاى حسن شاهى بسیار پربار 
بوده و جاذبه زیادى براى عالقمندان دارد. 

این  بزرگسال  آموز  قرآن  موسوى  خانم 
ها  کالس  در  که  است  یکسالى  مؤسسه، 
کالس  تأثیر  مورد  در  وى  میکند.  شرکت 
که  زمانى  میگوید:  زندگیش  در  قرآن  هاى 
برادرم در جنگ تن به تن شهید شدند، غم و 
ناراحتى تاثیرات بدى بر حافظه من گذاشته 
این  به لطف کالسهاى قرآن  بود. مدتیست 
مشکل برطرف شده است. موسوى خواندن 
همه، خصوصا  براى  را  آن  در  تدبر  و  قرآن 
بزرگساالن توصیه نمود زیرا وى معتقد است 
تقویت  بر  روانى،  و  روحى  تأثیر  بر  عالوه 
دارد.  زیادى  اثر  هم  فرد  بینایى  و  حافظه 
شده،  باعث  تفسیر  کالسهاى  افزود:  ایشان 
مبناى زندگى و ارتباطات اجتماعى ام قرآنى 
نزدیک  ارتباط  من  با  که  دوستانم  و  باشد 
دارند این امر را تایید میکنند. خانم موسوى 
خیرین  از  هم  تقاضایى  سخنانش  پایان  در 
شاهى  حسن  آقاى  باالى  همت  داشت: 
دارم  تقاضا  محترم  خیرین  از  ستودنیست، 

ایشان را در ادامه راه یارى نمایند.
کالس  آموز  قرآن  موسوى  سادات  فاطمه 
سومى که از کالس اول تا االن در کالس 
شرکت  موسسه  قرآن  تفسیر  و  حفظ  هاى 
کرده میگوید: در مدرسه و بین دوستان سعى 
میکنم رفتار و گفتارم قرآنى باشد، با دوستان 
خوشرفتار باشم و آنها را براى آموختن قرآن 
تشویق کنم. فاطمه تا کنون موفق به حفظ 
جزء 30 و قسمتى از جزء 29 شده و میگوید: 

قصد دارم همه قرآن را حفظ کنم. 

حسن احمدى| موسسات قرآنى نقش موثرى در ترویج سبک زندگى اسالمى و فرهنگ قرآنى در جامعه دارند و موجب 
رشد و بالندگى انسان مى شوند. دستیابى به جامعه هاى متمسک به قرآن و عترت و برخوردار از ایمان و عمل صالح، تحقق 
اندیشه هاى معمار بزرگ انقالب اسالمى(ره) و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى مدظله العالى در گسترش فرهنگ حیات 
بخش قرآن کریم، و ارتقاى ایران به کشورى توسعه یافته با هویتى اسالمى- انقالبى، در گرو عزم همه ماست اما در این 
بین سعید حسن شاهى به لطف معجزه قرآن توانسته بیش از 400 قرآن آموز در موسسه قرآنى گلشن نور موعود (عج) گرد آورده و 

تحت آموزش تعالیم قرآنى قرار دهد.
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وحید میرزاپور| شاید شما هم در مراسم 
باشید، شاید هم  زنى شرکت کرده  کلنگ 

نه!
محل  به  مسئولین  دیگرى  از  پس  یکى 
به  از  پس  و  شوند  مى  دعوت  نظر  مورد 
اى  دقیقه  چند  کلنگ،  گرفتن  دست 
توضیحات و تعارفات مرسوم باالخره یک 
بار کلنگ را به زمین مى زنند و کنار مى 

روند تا نوبت به نفر بعدى برسد.
مرحله بعد گردهمایى مسئولین پس از هر 
مراسم  پروژه،  اتمام  و  زنى  کلنگ  مراسم 
اتفاقى  در  اما  است.  زدن  قیچى  و  افتتاح 
ایستگاه  پروژه  پاسارگاد  نادر در شهرستان 
هواشناسى طى سال جارى توسط دو مدیر 

کلنگ زنى شد!
از  برخى  زنى  کلنگ  بگذریم،  هم  این  از 
هاى  پروژه  گاهى  و  کوچک  هاى  پروژه 
مدیران  توسط  به بخش خصوصى  مربوط 

در مناسبت هاى مختلف و انعکاس تصاویر 
اقدام  و  پیگیرى  بدون  ها  رسانه  در  آنها 
پروژه  افتتاح  و  اجرا، تکمیل  براى  جهادى 

در شأن این مردم نیست.
پروژه هاى نیمه تمام انباشته در شهرستان 
پاسارگاد، این شهر را به «باتالق عمرانى» 
پروژه  ناتمام  سریال  و  است  کرده  تبدیل 
هاى نیمه تمام شهرستان، مردم را به ستوه 
آورده است.  وقتى پروژه اى در شهرستان 
پاسارگاد کلنگ زنى مى شود افتتاح آن با 
خداست. هر پروژه عمرانى یا غیرعمرانى، 
کوچک یا بزرگ، معموال نیمه کاره رها مى 

شود مگر اینکه غیرآن ثابت شود!
این  از  ساختمان فرماندارى پاسارگاد یکى 
پروژه هاست که بیش از یک دهه از کلنگ 
زنى آن مى گذرد، ساختمان دانشگاه علمى 
کاربردى و مجتمع فرهنگى على آباد نمونه 
شهرستان  کاره  نیمه  هاى  پروژ  از  هایى 

است که بیم آن میرود قبل از اتمام کلنگى 
شود.

پروژه  بندى  اولویت  شرایطى،  چنین  در 
ها براى بهره بردارى،پرهیز از کلنگ زنِى 
ثمر  به  از  قبل  بیشتر،  چه  هر  هاى  طرح 
اتخاذ  البته  و  پیشین  هاى  پروژه  رسیدن 
هاى  طرح  تکمیل  منظور  به  موثر  تدابیر 
به  توان  نمى  که  است  ضرورتى  گذشته، 

سادگى از آن گذشت.
وجود  با  پاسارگاد  محروم  شهرستان 
زیرساختى  بیشمار  مشکالت  و  کمبودها 
نیازمند توجه بیشتر و عزمى جدى از طرف 
ها  پروژه  برخى  واگذارى  براى  مسئولین 
اعتبارات الزم،  به بخش خصوصى، جذب 
نظارت و پیگیرى مشکالت و اجراى پروژه 
هاى نیمه تمام و در نهایت قرار گرفتن در 

مسیر توسعه است.

کلنگ زنی ایستگاه ھواشناسی پاسارگاد برای بار دوم

وژه ھای نیمه تمام در پاسارگاد سریال ناتمام پر
ومندی  در   جمال آباد  بر

چه قولی داد؟

مراسم کلنگ زنى مدرسه طرح برکت با حضور 
مرودشت،  مردم  نماینده  برومندى  مهندس 
ارسنجان و پاسارگاد، مدیر کل نوسازى مدارس 
از  جمعى  و  ارسنجان  فرماندار  فارس،  استان 
مسئولین شهرستان ارسنجان در دبستان دخترانه 

هاجر(س) جمال آباد برگزار گردید.
میثم زارع عضو شوارى اسالمى روستاى جمال 
اظهار  مردم  سفیر  خبرنگار  به  گفتگو  در  آباد 
داشت: در این مراسم که قرار بود کلنگ طرح 
از  پس  شود،  زده  زمین  به  کالسه  سه  مدرسه 
بازدید از فضاى آموزشى روستا و کمبود امکانات 
مدارس روستاى جمال آباد، مقرر گردید که این 
طرح به مدرسه شش کالسه تغییر یابد و مورد 

موافقت مسئولین امر قرار گرفت.
درخواست  به  پاسخ  در  برومندى  افزود:  وى 
هاجر(س)  دبستان  آموزان  دانش  از  تعدادى 
جمال آباد مبنى بر تجهیز این مدرسه به امکانات 
هوشمند سازى طبق استانداردهاى روز کشورى، 
مدارس  نوسازى  مدیرکل  با  مشورت  از  پس 
استان فارس دستور خرید این امکانات را صادر 
کرد و مقرر گردید که امکانات هوشمند سازى 
تا تاریخ پانزدهم اسفند ماه سال جارى در اختیار 

دانش آموزان این روستا قرار گیرد.
مسئولین  و  برومندى  داشت:  بیان  زارعى 
ساخت  روند  و  ورزشى  استادیوم  از  شهرستان، 
سالن ورزشى بازدید نمودند و خبر از بهره بردارى 
از دو طرح سالن ورزشى و زمین چمن مصنوعى 

در آینده اى نزدیک در این روستا دادند. 

پروژه هاى نیمه 
تمام انباشته 
در شهرستان 
پاسارگاد، این 

شهر را به «باتالق 
عمرانى» تبدیل 
کرده است و 
سریال ناتمام 

پروژه هاى نیمه 
تمام شهرستان، 
مردم را به ستوه 

آورده است. 

وقف قرآنی، بستر توسعه فعالیت ھای قرآنی

ورزش  المپیاد  بزرگترین  و  اولین 
ارسنجان     شھرستان  ھمگانی 

اولین المپیاد ورزشى همگانى با حضور370 
ورزشکار در ارسنجان برگزار شد. 

ورزشهاى  هیئت  رییس  رحیمى  خانم 
همگانى شهرستان ارسنجان اظهار داشت: 
اجراى  بخش،  چند  از  متشکل  المپیاد  این 
نفره،  سه  والیبال  شامل:  المپیاد  هاى  آیتم 
بسکتبال،  شوت  دارت،  هدفمند،  پنالتى 
آمادگى  بخش  کشى،  طناب  زنى،  طناب 
فردى شامل:  مهارتهاى  و  بانوان  جسمانى 
پرش  درازنشست،  استپ،  چینى،  لیوان 

پاجفت اجراگردید. 
بانوى   270 مسابقات  این  در  افزود:  وى 
ورزشکار  مردان  از  نفر   100 و  ورزشکار 
رکوردزنى  و  ها  آیتم  تمام  اجراى  با 
همزمان  بطور  سالن  دو  در  نشانان  آتش 

برگزارگردید. 
رکنى  خانم  المپیاد  این  در  داد:  ادامه  او 
تفریحى  ورزشهاى  ى  کمیته  رییس  نائب 
و مهارت هاى فردى نمایشى استان فارس 
حضور داشت و داورى آیتم لیوان چینى با 
را  اى  حرفه   displeytimer دستگاه  

برعهده داشت.  
***

تداوم موفقیت ھای ھیئت 
ھندبال پاسارگاد

هیأت هندبال شهرستان پاسارگاد در راستاى 
برنامه ریزى جامع خود در جهت توسعه و 
شهرستان  پایه  ورزشکاران  ارتقاء  و  ترویج 
واستقبال خوب جوانان از این رشته ورزشى 
مسابقات  برگزارى  به  اقدام  جارى  درسال 
و  رفت  داخلى  لیگ  صورت  به  هندبال 

برگشت با شرکت پنج تیم نمود.

مسابقات لیگ از روز 26مهر ماه به مناسبت 
با  و  کلید خورد  بدنى  تربیت  و  ورزش  روز 
برگزارى چهل مسابقه طى پنچ ماه گذشته 

در دهه مبارك فجر  به پایان رسید. 
به  با کسب 12امتیاز  تیم ستارگان هندبال 
هندبال  تیم  و  یافت  دست  قهرمانى  مقام 
عقاب  هندبال  تیم  دوم،  مقام  پرسپولیس 
هندبال  تیم  سوم،  مقام  آباد  على  محله 
درخشان مقام چهارم و تیم هندبال قهرمانان 

پاسارگاد مقام پنجم را کسب کردند.
مراسم اختتامیه لیگ با حضور عالقه مندان 
محترم شوراى  اعضاى  ورزشى،  رشته  این 
مسئولین  شهر،  سعادت  شهر  اسالمى 
آموزش وپرورش و هیأت هندبال، اصحاب 
رسانه، بازیکنان و خانواده هاى آنان در روز 
17بهمن ماه برگزار گردید. در این مراسم از 
تیم ها و نفرات برتر با اهداى جوایز نفیس 

تجلیل بعمل آمد.

جشن تولد فرشته ھای آسمانی 

کمیته امداد امام خمینى شهرستان پاسارگاد 
از  نونهال  براى30  تولد  جشن  برگزارى  با 
ایتام تحت پوشش خود، رویاى این فرشته 
را  تولد  برگزارى جشن  براى  هاى آسمانى 

به واقعیت تبدیل کرد.
در این مراسم که با برنامه هاى شاد همراه 
همچنین  و  اداره  مدیریت  طرف  از  بود 
خیرین شهرستان پاسارگاد هدایایى به این 

عزیزان اهدا گردید.
پوشش  زمان  در  سفیرمردم  خبرنگاران 
خبرى این جشن یکى از زیباترین خاطرات 

کارى خود را تجربه کردند.
دوربین  دیدن  با  که  آسمانى  هاى  فرشته   
لبخند مى زدند تا نشان دهند با وجود تمام 
وجود  با  و  هستند  شاد  همچنان  کمبودها 
والدین  کمبود  دلسوز  مسئوالن  و  خیرین 

خود را کمتر احساس مى کنند.
و  ایتام  است  نزدیک  نوروز  (عید 

نیازمندان را فراموش نکنیم.)

اخبار 
کوتاه
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فرماندار ارسنجان: 
زکات درمان دردھای اقتصادی جامعه است

زکات شهرستان  مقام شوراى  قائم  و  فرماندار  کاظمى  باقر  محمد 
ارسنجان در باب اهمیت زکات گفت: در اهمیت زکات همین بس 
عنوان  به  و  شده  شمرده  اسالم  مبین  دین  هاى  پایه  از  یکى  که 
که  چه  اگر  شود:  مى  محسوب  جامعه  اقتصادى  دردهاى  درمان 
از پرداخت زکات نیست ولى چنان که اگر براى  واجبى سخت تر 
مى  از حرکت  را  او  بیاید  پیش  اى  ناراحتى  بدن کسى  از  عضوى 
اندازد، در جامعه نیز اگر گروهى با مشکالت مالى روبه رو شوند ، 
حرکت آن جامعه فلج مى شود و هالکت بیشتر امت ها به علت 
نپرداختن همین زکات است . برنامه ریزى براى پرداخت زکات جز 

اولین اقدامات صالحین پس از رسیدن به حکومت بوده است. 
کاظمى افزود: نپرداختن زکات از مصادیق کفر است و پرداخت آن 
عالوه بر اینکه به خودى خود انجام فریضه الهى است باعث از بین 
به  ایمانى که  با   براى شخص   . نیز مى شود  بردن دیگر گناهان 
خداوند ایمان واقعى دارد و توکلش بر اوست پرداخت زکات نه تنها 
از بین رفتن سرمایه و مال محسوب نمى شود ، بلکه با معامله اى 
که با خدا و در راه رضاى او انجام مى دهد باعث خیر و برکت و 
فزونى مالش مى شود . پرداخت زکات چیزى نیست که مختص به 
دین اسالم باشد و هر سیستم سیاسى و اجتماعى که بخواهد دوام 
و قوام داشته باشد و مردم آن جامعه در سایه عدل و انصاف زندگى 

کنند مستلزم پرداخت زکات است . 
نبود  اگر چنین  طبیعتٌا  و  دارد  زیادى  اجتماعى  و  فردى  آثار  زکات 
از کلیه مردم  راستا  نمى کرد. پس در همین  را واجب  آن  خداوند 
شوراى  دبیرخانه  به  خود  مال  زکات  پرداخت  به  نسبت  شهرستان 

زکات شهرستان و همکارى با این مجموعه دعوت بعمل مى آید.

رئیس کمیته امداد ارسنجان: 

میلیارد  دو  به  نزدیک  ارسنجان  مردم 
زکات پرداخت کرده اند

کامران اسدى رئیس کمیته امداد شهرستان ارسنجان با تشکر 
از مردم مؤمن و نوعدوست شهرستان ارسنجان گفت: مردم در 
سال جارى مبلغ 962/890/000 ریال زکات واجب و مستحب 
نموده  پرداخت  فطریه  زکات  1/494/244/500ریال  مبلغ  و 
معیشت  به  و کمک  تامین جهیزیه، ساخت مسکن  در  و  اند 

نیازمندان مصرف شده است
 وى افزود: رویکرد کمیته امداد امام خمینى(ره) در جمع آورى 
و هزینه کرد زکات بیشتر امور نیازمندان است به این صورت 
که  60 درصد از زکات جمع آورى شده در امور حمایتى جهت 
فقرا، مساکین، محرومین و 40 درصد جهت کارهاى عمرانى 

و پروژه هاى عام المنفعه صرف مى گردد.
اسدى گفت: زکات هر منطقه براى مردم آن منطقه خرج مى 
شود و تحت هیچ شرایطى از آن منطقه خارج نمى شود. وى 
در عین حال بر این نکته تأکید کرد که زکات جمع آورى شده 
با دقت نظر علما و عزمى که در کمیته امداد وجود دارد، در 
محل آن خرج مى شود و ما بر روى این قضیه حساس هستیم. 
زیرا آنچه در زکات جمع  مى شود باید به محل آن که فقرا و 
مساکین هستند، برسد و در همان جایى به داد محروم و فقیر 
مى رسد که مودیان زکات ببینند. ایشان تأکید کرد: ریالى از 
زکات، صدقات و انفاقات مردم بعنوان حق الزحمه به عاملین 

و نیروهاى جمع آورى کننده پرداخت نمى شود. 
وى با بیان اینکه آمار افراد نیازمند به حمایت کمیته امداد روز 
به روز در حال افزایش است، بیان کرد: کمیته امداد تنها به 
مقطعى  به صورت  آن هم  نیازمندان  از  مادى  دنبال حمایت 
نیست و جهت گیرى به این سمت مى رود که به خوداشتغالى 

و خوداتکایى جامعه هدف برسد. 
رئیس کمیته امداد اضافه کرد: در قرآن هر جا از نماز سخن 
باید  اما آنگونه که  نیز اشاره شده است.  گفته شده به زکات 
تبلیغات در خصوص این واجب الهى انجام نشده است. وى از 
ائمه جمعه درخواست کرد به خصوص در فصل هاى برداشت 
گندم و جو به تبلیغ و بیان اهمیت و ضرورت پرداخت زکات 
حوزه هاى  اسالمى،  تبلیغات  سازمان  سیما،  و  صدا  بپردازند، 
علمیه نقش بسیار مهم و تعیین کننده اى در این زمینه دارند 
و ما به روند رو به رشد پرداخت زکات در شهرستان امیدوار 

هستم.
با تأکید بر  پایانى سخنان خود  رئیس کمیته امداد در بخش 
انفاقات، صدقات و  ازجمله زکات،  اینکه کمک هاى مردمى 
سایر کمک هاى مردمى در مناسبتهاى مختلف همچون ماه 
بسیار  نیکوکارى  جشن  و  ها  عاطفه  جشن  رمضان،  مبارك 
را حل کرده  نعمتان  از مشکالت ولى  بوده و خیلى  گره گشا 
است،  گفت: اگر مى خواهیم بیش از گذشته به داد فقرا برسیم 
مردم  همه  از  دهیم.  رونق  را  زکات  و  انفاقات، صدقات  باید 
زکات  پرداخت کنندگان  و  مؤدیان  نوعدوست،  و  اندیش  خیر 
خود  مال  از  آنان  زیرا  کنیم  قدردانى  بایست  مى  صدقات  و 

بخشید ه اند و ما کار ادارى خود را انجام داده ایم.

حضرت آیت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى در پیامى به اجالس 
ساالنه زکات با اشاره به جایگاه برجسته و اهمیت واالى این فریضه، از 
کم کارى در امر اقامه زکات انتقاد و تأکید کردند: نظام جمهورى اسالمى 

باید این فریضه بزرگ را در سرلوحه برنامه هاى خود قرار دهد.
زکات یکى از فروعات دین اسالم است. در تعدادى از آیات قرآن زکات 
دادن پس از اقامه نماز به عنوان نشانه ایمان و عامل رستگارى شمرده 
از اهمیت زکات در دین اسالم است. زکات،  شده است. که این نشان 
اثر  و  دارد  نیاز  قربت  قصد  به  آن  پرداخت  که  است  عباداتى  از  یکى 
که  آن  از  بعد  کریم  قرآن  لذا  مى گذارد.  انسان  روح  در  عمیقى  تربیتى 
بیان فلسفه آن  پیامبراکرم (ص) مى دهد در  به  را  دستور گرفتن زکات 
مى فرماید: تو با این کار، آن ها را پاك مى کنى و رشد و نمو مى دهى؛ 
«خذ من اموالهم صدقۀ تطّهرهم و تزکیهم بها؛ آن ها را از رذایل اخالقى، 
از دنیاپرستى و دنیادوستى پاك مى کنى و نهال نوع دوستى و سخاوت و 
توجه به حقوق مستمندان را در آن ها پرورش مى دهى». اگر مسلمانان 
این فریضه الهى را برپا کنند فقر و بدبختى از میان جوامع اسالمى از بین 
مى رود. آرى. بریدن شاخه هاى درخت انگور در ظاهر کوتاه کردن درخت 

است، ولى در واقع، سبب رشد آن مى شود 
زکات به چه چیزهائى تعلق مى گیرد؟

امام صادق علیه الّسالم خدا زکات را از طال ، نقره ، شتر ، گاو ، گوسفند، 
گندم ، جو ، خرما و کشمش بر شما واجب فرموده است. 

موارد مصرف زکات با استنادى که فقهاء به آیه 60 سوره توبه مى کنند
*فقرا؛

*مساکین؛ افرادى که به وسیله کمکهاى مالى، تمایل بیشترى به اسالم 
پیدا مى کنند و تألیف قلوب در آنها به وجود مى آید؛

*کسانى که برده هستند و براى آزادى آنها از زکات استفاده مى شود؛
*بدهکاران؛

*هر امرى که رضاى خداوند در آن باشد؛
*افرادى که در راه مانده اند و درمانده شده اند.

زکات آفات را از زراعت دفع می کند
سالى  در  کردند،  نقل  ارسنجانى  شاهى  حسن  مرادخان  حاج  جناب 
که بیشتر نواحى فارس به آفت ملخ مبتال شده بود، به قوام الملک 
خبر دادند که مزارع شما در اطراف شهرستان فسا به واسطه ملخ از 
بین رفته، قوام گفت باید خودم ببینم، به اتفاق ایشان و مرحوم بنان 
الملک و چند نفر دیگر از شیراز حرکت کردیم. چون به مزارع قوام 
به طورى که یک خوشه  ملخ گردیده  تمامًا خوراك  دیدیم  رسیدیم 
سالم نمانده همین طورى که مى رفتیم و تماشا مى کردیم. به قطعه 
زمینى رسیدیم که تقریبًا وسط مزرعه بود، دیدیم محصول آن سالم و 
یک خوشه اش هم مورد حمله واقع نشده در حالى که محصول زمین 

هاى چهار طرف آن به کلى از بین رفته بود. 
قوام پرسید در این زمین چه وقت بذر پاشیده اند و متعلق به کیست؟! 
گفتند فالن شخصى که در بازار پاره دوزى مى کند، گفت مى خواهم 
او را ببینم به من گفتند او را بیاور، رفتم او را دیدم و گفتم آقاى قوام 
تو را طلبیده، گفت من با آقاى قوام کارى ندارم اگر او با من کار دارد 
بیاید هر طور بود با خواهش و التماس او را نزد قوام آوردیم، قوام از او 

پرسید فالن زمین بذرش از تو است و تو کاشته اى؟ 
خورده  را  ها  زراعت  همه  ملخ  که  شده  چه  پرسید  قوام  بلى،  گفت: 
جز مال تو را؟ گفت اوًال من مال کسى را نخورده ام تا ملخ مال مرا 
بخورد، و ثانیًا من همیشه زکات آن را سر خرمن خارج مى کنم و به 
مستحقین مى رسانم و مابقى را به خانه ام مى برم، قوام الملک او را 

آفرین گفت و از حالش سخت در شگفت شد.

رئیس کمیته امداد ارسنجان: 
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تحقق  منظور  به  و  اسالم  مبین  دین  دستورات  اجراى  در 
معظم  رهبر  منویات  و  (ره)  خمینى  امام  حضرت  رهنمودهاى 
انقالب (مدظله العالى) در راستاى توسعه روح انفاق و نیکوکارى 
در جامعه اسالمى و به منظور کاهش نابرابرى هاى اجتماعى، رفع 
فقر و محرومیت، مردمى شدن حمایت هاى اجتماعى نیازمندان، 
با  آنان  به  هدفمند  خدمات  ارائه  و  واقعى  نیازمندان  شناسایى 
ظرفیت ها،  از  حداکثرى  بهره گیرى  با  و  توانمندسازى  رویکرد 
و  گروه ها  تشکل ها،  شریف،  مردم  توانمندى هاى  و  امکانات 
سجاد(ع)  امام  نیکوکارى  مرکز  مسجد،  محوریت  با  موسسات 

ارسنجان ایجاد گردیده است. 
چرا مرکز نیکوکارى در مسجد ایجاد گردد ؟

به  و  اسالم  صدر  در  که  است  نهادهایی  نخستین  از  مسجد، 
هنگام هجرت رسول اکرم(ص) از مکه به مدینه شکل گرفت. 
همچنان  که مساجد در عصر نبوت پیامبر عظیم الشأن اسالم و 
ائمه معصوم(ع) کارکردي فراتر از برگزاري مراسم عبادي داشته 
در عصرامام خمینی (قدس سره) به عنوان سنگري شکست ناپذیر 

میعادگاه مومنین و خداجویان قرار گرفتند 
مرکز نیکوکارى امام سجاد(ع) ارسنجان با هدف ترویج فرهنگ 
امور  انجام  و  اجتماعى  مشارکت  توسعه  و  نیکوکارى  و  انفاق 
هاى  ظرفیت  کلیه  از  استفاده  با  خیرخواهانه  و  دوستانه  انسان 
مادى و معنوى همشهریان عزیز و با  مجوز رسمى کمیته امداد 
امام خمینى (ره) ارسنجان از مرداد ماه سال 1392 فعالیت  خود 
هیات  باشد.  نیازمندان  با  خیرین  ارتباطى  پل  تا  کرد  آغاز  را 
عامل مرکز نیکوکارى محله از بین هیات امناء مساجد، ائمه ى 
جماعات و معتمدین محلى که به صورت داوطلبانه جهت جذب 
نیکوکارى  مرکز  عامل  هیات  هماهنگى  با  مردمى  هاى  کمک 
کرامت  منزلت  رعایت شان،  با  خیرین  با  و هماهنگى  تعامل  و 
انسانى نیاز مندان به صورت محرمانه توزیع مى شود و گزارش 
و  ارزیابى  امداد  کمیته  توسط  ماهانه  بصورت  مرکز  عملکرد 

نظارت مى  گردد. .
نقدى             غیر  و  نقدى  هدایاى  جمع آوري  با  می شود  تالش   »
التحریر،  لوازم  فطره،  زکات  کفاره،  قربانی،  نذورات،  اعانات،   )
لوازم منزل، پوشاك، خدمات درمانى و...) اهدافی که در برنامه 

هاى این مرکز به آنها تصریح شده است، محقق گردد.
مرکز نیکوکارى براساس شعار«مردم براى مردم» به عنوان پل 

ارتباطى میان خیران و محرومان است.
اهداف : 

1.ارتقاى کارکرد اجتماعى مساجد
2.توسعه وترویج فرهنگ انفاق ، نیکوکارى ، وهمیارى در محله

3.شناسائى نیازمند ان واقعى وارائه خدمات به آنان برابر مقررات 
جارى

4.شناسائى خیرین وجذب کمکهاى آنان 
نیازمندان در محل سکونت -توسعه فرهنگ  به  5.ارائه خدمت 
کرامت  و  نفس  عزت  حفظ  نیکوکاري  و  احسان  انفاق،تعاون، 

انسانى محرومین- ترویج سنت هاي حسنه اسالمى
6.اطالع رسانى شفاف و در نتیجه افزایش اعتماد عمومى

عالیه  اهداف  به  نیل  راستاى  در  امام سجا(ع)  نیکوکارى  مرکز 
واقعى  محرومین  و  نعمت  ولى  نیازمندان  به  منت  بى  خدمت 
جامعه دست همکارى به سوى کلیه همشهریان عزیز و خیرین 
نیک اندیش نیکوکار دراز کرده و آمادگى خود را  جهت دریافت 
کمک هاى مالى و معنوى شما عزیزان اعالم مى دارد . جهت 
اطالع شما همشهریان شماره حسابهاى مرکز و تلفن ها و نشانى 

به شرح زیر اعالم مى گردد:
 آدرس : ارسنجان –خیابان سعیدیه مسجد جامع 

تلفن 07143527892
 شماره حساب: 0106816892001  

نزد بانک صادرات شعبه ارسنجان 
شماره کارت:  6037691990055493  

بنام مرکز نیکوکارى امام سجاد(ع) ارسنجان
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حضور  با  بهداشت  خانه  دوباب  از  بردارى  بهره 
مردم  نماینده  برومندى»  مهندس«محمدمهدى 
وپاسارگاد  ارسنجان  مرودشت،  هاى  شهرستان 
محلى  ومسئوالن  اسالمى  شوراى  مجلس  در 

شهرستان ارسنجان،آغاز شد.
ودرمان  بهداشت  شبکه  عمومى  روابط  گزارش  به 
ارسنجان ،رییس شبکه بهداشت و درمان ارسنجان 
ملک»  آباد  «على  بهداشت  خانه  افتتاح  آیین  در 
ارسنجان، گفت: بسته هاى خدمتى سالمت محور 
و تامین زیر ساخت هاى بهداشتى و درمانى یکى از 
اهداف مهم طرح تحول سالمت بوده که با تامین 
اعتبارات مورد نیاز این طرح ها، پروژه هاى عمرانى 
شبکه بهداشت و درمان ارسنجان، با فواصل زمانى 

کوتاهى، به بهره بردارى خواهند رسید.
«کورش قنبرى» افزود: خانه هاى بهداشت جدید 
متر   100 بناى  زیر  با  هرکدام   وخبریز،  آباد  على 
مربع با اعتبارى بالغ 120 میلیون تومان طى یک 
سال ساخته وبه بهره بردارى رسید که، جمعا بیش 
خدمات  پوشش  تحت  را  روستایى  از1500خانوار 

بهداشتى ،قرار مى دهند.
ودرمان  بهداشت  شبکه  ،رییس  آیین  این  در 
فیزیکى  پیشرفت  وضعیت  از  گزارشى  ارسنجان 
هاى  خانه  روستایى،  و  شهرى  سالمت  مراکز 
ساخت  دست  در  ادارى  ساختمانهاى  و  بهداشت 

شبکه بهداشت و درمان ارسنجان، ارایه نمود.

برگزاری برنامه ھای مختلف 
وی به مناسبت  آموزشی و پیاده ر

ھفته سرطان

برنامه  ملى هفته سرطان   پویش  مناسبت  به   
پیاده روى و کوهپیمایى با حضور کارکنان شبکه 

و مرکز بهداشت ارسنجان، برگزار گردید.
و  بهداشت  شبکه  عمومى  روابط  گزارش  به 
هاى  بیمارى  کارشناس  ارسنجان،  درمان 
با  گفت:  ارسنجان،  بهداشت  مرکز  غیرواگیر 
و  بهداشت  شبکه  کارکنان  نمودن  آگاه  هدف 
درمان ارسنجان با عالیم و نشانه هاى سرطان 
ها، برنامه پیاده روى با حضور جمعى از کارکنان 

شبکه بهداشت و درمان ارسنجان ،برگزار شد.
برنامه  این  حاشیه  در  افزود:  خادمیان»  «زهرا 
رییس شبکه بهداشت اصول ده گانه پیشگیرى 
گانه  ده  اصول  کرد؛  تشریح  را  سرطان  از 

پیشگیرى از سرطان : 
1.سیگار و قلیان نکشید. 

2.روزانه حداقل 30 دقیقه راه بروید.
3.روزانه پنج وعده میوه و سبزى بخورید.

4.مصرف نمک ، قند ، شکر و روغن روزانه خود 
را کاهش دهید. 

5.وزن خود را کنترل کنید. 
پوست  از  ثابت  پوشش  و  آفتاب  ضد  کرم  6.با 

خود محافظت کنید. 
7.آالینده هاى سرطان زا را بشناسید و از خود 

محفاظت کنید. 
8.الکل ننوشید و از مواد مخدر دورى کنید.

مهربان  زیست  محیط  و  دیگران  و  خود  9.با 
باشید. 

10.عالئم هشدار دهنده سرطان را بشناسید و به 
موقع به پزشک مراجعه کنید.

خادمیان از برگزارى برنامه هاى مختلف آموزشى 
ادارات  سطح  و  بهداشت  هاى  خانه  مراکز،  در 
شهرستان خبر داد و اضافه کرد: مهمترین این 
دوره هاى آموزشى برگزارى همایشى با حضور 
دانش  والدین  و  بسیجى  بانوان  دار،  خانه  زنان 
آموزان در حسینیه روستاى خبریز بود که عالوه 
بر آموزش اصول ده گانه پیشگیرى از سرطان، 
مطالب مفیدى در خصوص سرطان هاى شایع 
در زنان توسط دکتر «روژین بدیعى» متخصص 
کنندگان  شرکت  به  ارسنجان  بیمارستان  زنان 

آموزش داده شد.
مرکز  مردمى  هاى  مشارکت  جلب  کارشناس 
بهداشت ارسنجان نیز از آموزش قریب به 400 
این  طول  در  سنى،  مختلف  هاى  گروه  از  نفر 

هفته خبر داد.
آموزشى  جلسه   10 در  افزود:  زارع»،  «اعظم 
وروستایى،  شهرى  سالمت  داوطلبان  مختلف، 
نهضت  مربیان  ادارات،  متخصص  داوطلبان 
سواد آموزى و مهد کودك ها، کارکنان و دانش 
ضمن  شهرستان،  مدارس  از  برخى  آموزان 
کشور،  در  شایع  هاى  سرطان  انواع  با  آشنایى 
مهم ترین راهکارهاى پیشگیرى از سرطان ها 

را آموختند.
شایع  هاى  بیمارى  و  سرطان  غربالگرى  طرح 
در زنان، نیز به مناسبت هفته سرطان در سطح 

ادارات ارسنجان در حال اجرا مى باشد.

آشنایی دانشجویان دانشگاه آزاد 
ارسنجان با شاخصه ھای سالمت

رییس شبکه بهداشت و درمان ارسنجان، در جمع 
از  گفت:  ارسنجان،  اسالمى  آزاد  دانشگاه  جوانان 
سالمت،  تحول  طرح  هاى  اولویت  ترین  مهم 
سنى  هاى  گروه  همه  در  سالمت  سطح  ارتقاى 
بویژه گروه جوانان بوده که با محدود شدن بیمارى 
هاى واگیردار در کشور، بیمارى هاى غیرواگیر و 
حوادث وسوانح به مهم ترین علت هاى مرگ در 

کشور تبدیل شده اند.
علت  ترین  شایع  افزود:  قنبرى»  «کورش  دکتر 
حوادث  از  ناشى  ساله،  18تا29  درجوانان  مرگ 
حمل و نقل مى باشد که فرهنگ سازى و افزایش 
آگاهى هاى عمومى این گروه سنى به عنوان یکى 
از اولویت هاى مهم در اجراى طرح تحول درنظر 
گرفته شده و شبکه بهداشت و درمان ارسنجان از 
نیمه دوم سال گذشته برگزارى دوره هاى مختلف 

آموزشى براى این گروه را، آغاز نموده است.
او اضافه کرد: تغییر دیدگاه عمومى از راه آموزش 
خود  اساس  بر  محورى  سالمت  الگوى  ایجاد  و 
و  روان  و  جسم  سالمت  آن،  در  که  مراقبتى 
را برعهده  سالمت معنوى جامعه نقش راهبردى 
دارد، با محور قرار دادن ایجاد فرهنگ ایمنى در 
الزام  ایمنى،  واستانداردهاى  نکات  رعایت  جامعه، 
براى  آموزش،  و  مقررات  و  قوانین  رعایت  به 
پیشگیرى از حوادث در دستور کار مرکز بهداشت 
خطاى  نقش  به  توجه  با  و  گرفته  قرار  ارسنجان 
انسانى در وقوع حدود 90درصد تصادفات، آموزش 
گیرى  شکل  در  اولویت  ترین  مهم  عنوان  به 
بسیارى از رفتارها و عادت هاى اجتماعى در سنین 
جوانى، ارزش هاى اجتماعى و به تبع آن اقتصادى 
سرمایه  با  و  دارد  دنبال  به  جامعه  آینده  براى  را 
گذارى در ارتقاى سالمت جوانان، از حجم زیادى 
از هزینه هاى مستقیم و غیر مستقیم سالمت (که 
به دنبال از دست رفتن سال هاى مفید زندگى به 
سوانح،  و  حوادث  از  ناشى  ناتوانى  یا  مرگ  دلیل 
هاى  نسل  و سالمت  جلوگیرى  دهد)،  مى  روى 

آینده را، تضمین نمود.
سعادتشهر  راه  پلیس  جانشین  «بارانى»  سروان 
رادیولوژى  کارشناس  رضایى»  و«محمدرضا 
بیمارستان حضرت ولى عصر (عج) ارسنجان نیز 
در این جلسه، مطالبى در خصوص مباحث حقوقى 
داشتن  ضرورت  حوادث،  و  سوانح  در  کیفرى  و 
قوانین  و  رعایت اصول  رانندگى،  گواهینامه حین 
رانندگى، نقش رعایت حق تقدم در رانندگى، نحوه 
تاثیر مصرف روان  و  بیمه  از طریق  پرداخت دیه 
گردان ها، مشروبات الکلى و مواد مخدر در وقوع 
ازدیدگاه  دیه،  وپرداخت  مقصر  تعیین  تصادفات، 
و  حوادث  در  اورژانسى  اولیه  اقدامات  و  قانون 
سوانح به مصدومان، به شرکت کننده ارایه نموند.

سالمت  واحدهاى  همت  به  آموزشى  جلسه  این 
سالمت  آموزش  مدارس،  و  جوانان  نوجوانان، 
بهداشت  مرکز  مردمى  هاى  مشارکت  جلب  و 
والیت  سالن  در  اسالمى  آزاد  دانشگاه  ارسنجان، 
حاشیه   و  برگزار  ارسنجان  اسالمى  آزاد  دانشگاه 
بین  در  مراقبتى  خود  آموزشى  هاى  کتابچه 

دانشجویان توزیع شد.

توسعه  فارس،  استاندارى  معاون عمرانى  با حضور 
ولیعصر(عج)  حضرت  بیمارستان  اتفاقات  بخش 
میلیارد  نیم  و  شش  بر  بالغ  اعتبارى  با  ارسنجان 

ریال، به بهره بردارى رسید.
ودرمان  بهداشت  شبکه  عمومى  روابط  گزارش  به 
ارسنجان، مهندس «سید على نقى طبیب لقمانى» 
از  تقدیر  با  فارس  استاندارى  عمرانى  معاون 
مسووالن عرصه سالمت استان و شهرستان، ابراز 
پایان  تا  ارسنجان  جدید  بیمارستان  کرد  امیدوارى 
دولت تدبیر و امید، با حمایت مدیران و مسووالن 

سالمت، به بهره بردارى برسد.
درمان  معاون  کشاورزى»  «عبدالخالق  دکتر 
از  بازدید  آیین، ضمن  این  نیز، در حاشیه  دانشگاه 
بخش هاى اتفاقات، اتاق عمل و دیالیز بیمارستان، 
بخش  این  در  بسترى  بیماران  رضایتمندى  میزان 

ها را بررسى کرد.
آیین  ارسنجان در  رییس شبکه بهداشت و درمان 
عملیات  گفت:  درمانى  بخش  این  از  بردارى  بهره 
نوسازى و توسعه بخش اتفاقات بیمارستان حضرت 
ولیعصر(عج) ارسنجان از تابستان امسال آغاز و در 

مدت پنج ماه، آماده بهره بردارى شد.
محدودیت  به  توجه  با  افزود:  قنبرى»  «کورش 
بیمارستان،  اتفاقات  قدیم  بخش  فیزیکى  فضاى 
اتفاقات  توسعه  دانشگاه،  درمان  معاون  موافقت  با 
قدیمى  ادارى  فضاهاى  شدن  اضافه  با  و  تصویب 
بخش،  این  گسترش  ضمن  اتفاقات،  فضاى  به 

اضافه  به آن  نیز  پذیرش جدید  تریاژ و  اتاق هاى 
شده و زیربناى این بخش از 250 مترمربع به 450 
مترمربع افزایش یافته و به صورت کامل بازسازى 

شد.
او با ارایه گزارشى از امکانات و تجهیزات تهیه شده 
بیمارستان،  عمل  اتاق  و  اتفاقات  هاى  بخش  در 
میکروسکوپ  و  فیکو  دستگاه  دو  شدن  اضافه  از 
چشمى، تعویض چراغ هاى اتاق عمل و خرید ِست 
میلیارد  بر یک  بالغ  اعتبارى  با  ابزار جراحى چشم 
تومان خبر داد و اضافه کرد: با تهیه این تجهیزات 
و همکارى متخصص چشم، به زودى امکان انجام 
اتاق هاى عمل  در  اعمال جراحى چشم  از  برخى 
بیمارستان مهیا شده و در آینده نزدیک، این اعمال 

جراحى نیز در بیمارستان توسعه مى یابد.
ولیعصر(عج)  حضرت  بیمارستان  اتفاقات  بخش 
اتاق هاى پزشک، تریاژ، بسترى،  ارسنجان شامل 
و  سوپروایزرها  اتاق  کارکنان،  استراحت  پذیرش، 

بخش خدماتى است.

ح عمرانی شبکه بھداشت ودرمان ارسنجان ، بھره برداری از دو طر
در دھه فجر

بھره برداری از بخش توسعه یافته اتفاقات 
بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ارسنجان
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 
موضوع  اول/دوم  هیات   1397/10/04  -  139760311015000725
سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  ثبتى  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى خانم پرى شادکام فرزند حسین به شماره شناسنامه 
 278/4 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  در  مرودشت  از  صادره   99
مترمربع پالك 6428 فرعى از 10 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 
1120 فرعى از10 اصلى قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت 
ملک ارسنجان خریدارى مع الواسطه از کرمعلى دهقانى 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: 1397/11/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/30

4573 / م الف                                                  محمدعلى زارعى
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

اگهى فقدان سند مالکیت قطعه یک بخش پنج فارس
آقاى محمد ابراهیمى با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد 
رسمى شماره 28 ارسنجان تنظیم گردیده است مدعى است که تعداد 
پالك  تحت  آپارتمان  دستگاه  یک  به  مربوط  مالکیت  سند  جلد  یک 
ارسنجان  از10اصلى واقع در بخش 5 فارس شهرستان  6342 فرعى 
الکترونیکى به شماره  139720311015000238 به نام  که در دفتر 
ابراهیمى ثبت وسند مالکیت بشماره چاپى 095632ب- آقاى محمد 

95  صادر و به علت جابجایى 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 
متقاضى  به  و  صادر  مقررات  طبق  را  المثنى  مالکیت  سند  ثبت  اداره 

تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 1397/11/30

4578 / م الف                                             محمدعلى زارعى
رییس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

آگهى تحدید حدود اختصاصى پالك 10/6405 اصلى 
متخذه از پالك 10/640 واقع در قطعه یک بخش5 

فارس ارسنجان
پالك  از  متخذه  اصلى   10/6405 پالك  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 
10/640 واقع در قطعه یک بخش 5 فارس شهرستان ارسنجان ملکى 
به شماره شناسنامه 22 صادره  آقاى منوچهر نصیرى فرزند کاکاخان 
 482/20 مساحت  به  خانه  باب  یک  به ششدانگ  نسبت  ارسنجان  از 
که  ارسنجان  فارس شهرستان   5 بخش  یک  قطعه  در  واقع  مترمربع 
بموجب راى شماره 13970311015000592 مورخ 97/07/26 صادره 
قانون تعییت تکلیف وضعیت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
لذا حسب تبصره ماده  نیامده.  یافته بعمل  نامبرده استقرار  در مالکیت 
13 قانون تعیین تکلیف وقت تحدید حدود مورخ1397/12/22 تعیین 
و عملیات تحدید حدود از ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. اینک بدینوسیله از متقاضى مزبور و کلیه صاحبان امالك 
مجاور بر طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت بعمل مى آید که در وقت 
مقرر در محل حضور به هم رسانند.واخواهى مجاورین نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقى طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا سى روز پذیرفته خواهد شد و معترض بایستى ضمن ارائه 
درخواست کتبى به این اداره ظرف مدت یک ماه با مراجعه به مرجع 
اداره  این  ذیصالح قضایى و تقدیم دادخواست گواهى الزم اخذ و به 
تحویل نماید.بدیهى است در صورت عدم وصول اعتراض و در پایان 

مهلت مقررر عملیات ثبتى ادامه خواهد یافت./.
تاریخ انتشار 97/11/30      

  4579 / م الف                                               محمدعلى زارعى
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

ح ضربت بھداشت  اجرای طر
محیط ویژه دھه فاطمیه در 

ارسنجان
ارسنجان  درمان  و  بهداشت  شبکه  رییس 
این  محیط  بهداشت  کارشناسان  نظارت  از 
در  نذورات  و  غذاها  تهیه  کیفیت  بر  شهرستان 

دهه فاطمیه، خبر داد.
به گزارش روابط عمومى شبکه بهداشت ودرمان 
ارسنجان، «کورش قنبرى» گفت: این نظارت ها 
درتهیه نذورات در امامزادگان روستاهاى «کفر» 
گمنام  شهداى  مطهر  قبور  جوار  و  «جلودر»  و 
شهر ارسنجان انجام و بیش از 9هزار نفر از این 

نذورات، اطعام شدند.
شستشو  بهداشتى،  تمهیدات  کرد:بنابر  اواضافه 
که  مصرف  چندبار  ظروف  مستمر  گندزدایى  و 
استفاده  غذایى  مواد  و  چاى  آب،  توزیع  براى 
مى شود، ضرورى و در صورت استفاده از ظروف 
غذایى  مواد  و  چاى  توزیع  براى  مصرف  یکبار 

گرم،باید از ظروف یکبارمصرف گیاهى، سلولزى 
و آلومینیومى استفاده و  پسماندهاى تولید شده 
باید به صورت بهداشتى جمع آورى، انتقال ودفن 

شوند.
کارشناس مسوول بهداشت محیط ارسنجان،گفت: 
رعایت نکردن موازین بهداشتى در تهیه وتوزیع 
احتمال  آیین هاى عزادارى مى تواند  نذورات در 
وی  ژه  به  غذا  و  آب  با  مرتبط  بیمارى هاى  بروز 
دهد،  افزایش  را  روده اى  عفونى  بیمارى  هاى 

بنابراین اجراى مطلوب دستور کارهاى بهداشت 
محیط در تهیه و توزیع نذورات ضرورى است.

روزهاى  در  افزود:  رحیمى»  «محمد  مهندس 
مختلف  نقاط  در  بهمن،  بیستم  و  نوزدهم 
شهرستان سفره هاى نذرى گسترده اى تدارك 
مذهبى،  هاى  هیات  هماهنگى  با  و  شده  دیده 
بهداشت  مرکز  محیط  بهداشت  کارشناسان 
بر تمامى مراحل تهیه، پخت و توزیع  ارسنجان 

این نذورات، نظارت داشتند.
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فجر، فاطمی بود و
 فاطمیه نوید بخش

 فجر جھانی...

نگین نعمت الهى
 هر سال تا عطر عزاى فاطمه سالم اهللا علیها به مشام عاشقان 
و شیفتگان درگاِه واالیش مى رسد، کمر همت مى بندند و لبیک 

گویان راهى وادى امن محفل عزادارى مادر سادات مى شوند.
را  را که مینگرى خادمان شب و روِز عزادارى ها  هر گوشه اى 

مى بینى
که هر کدام به یک راه و رسم، خود را به خوان با برکت محبت 

حضرت زهرا (س) مى رسانند.
فاطمیه میعادگاه جان هاى خسته و دل هاى محزونشان شده تا 

رزق یک سال خود را از بانوى دو عالم طلب کنند.
بعضى ها موکب راه انداخته اند و چاى به دست گریه کنان این 

حریم مى دهند.
عده اى اسپند دود مى کنند و دور سر سینه زنان هیئت مى گردانند.

گروهى بساط نذِر ناهار روز شهادت را فراهم مى کنند.
بعضى دوربین هایشان را به دست گرفته و به تصویر مى کشند این 

روضه هاى روحبخش را...
عده اى پاى دیگ هاى بزرگ غذا مى ایستند و حاجاتشان را قطره 

قطره اشک مى ریزند.
نوحه خوانان مرثیه سر  مى دهند.

علم ها بر دوش زن و مرد سیاهپوش و غم دیده از داغ ام ابیها، 
بارانى به مهمانى  پاهاى برهنه و دل هاى شکسته و چشم هاى 

مزار معطر و مطهر شهدا مهمان شده اند...
و این مردم، این رودهاى جارى و سرشار به دریاى وسیع محبت 

زهرا(س) سرازیر مى شوند.
خوشا به این همه سعادت ...

و خوشبختى چیست جز زیر سایه ى لطف فاطمه(س) زیستن؟!
این مردم، این رودهاى جارى، چهل سال قبل دل هاى خود را 
محکم تر از همیشه به گوشه اى از چادر مادر شیعیان عالم گره 

زدند.
چهل سال است در گوشه گوشه این کشور علم هاى عزاى فاطمى 
باال مى رود و مردم انقالبى آزادانه در مصیبت مادرشان به سر و 

سینه مى زنند و اشک مى ریزند...
آن ها مى دانند هر چه دارند از این خورشید عالم تاب دارند و خوب 

مى  دانند، بدون نام فاطمه (س) انقالب نمى شد.
این پیروزى جاودان نتیجه دستگیرى مادرانه و دلسوزانه او بوده 

است.
مراسم  در  عزادار  پر شور دل هاى  از حضور  روز  چند  که  و حال 

شهادت مى گذرد
در سالگرد باشکوه انقالب اسالمى ، همان مردم، همان دل هاى 
تپنده و جان هاى عاشق آمده اند تا بگویند این انقالب نتیجه عشق 

به دختر و نور چشِم پیامبر(ص) است.
حضورشان گرم تر از همیشه و دل هایشان استوارتر از کوه هاست

به  تا  اند  داده  سر  اکبر  اهللا  سرو،   همچون  ایستاده  و  اند  آمده 
جهانیان بگویند ما پاى تمام آرمان هاى پیر خمین مانده ایم

ما به امر رهبرمان فاطمیه را عاشورایى برگزار کردیم
و با خون تازه اى که در قلب و رگمان دویده است، تجدید پیمان 

میکنیم با انقالب اسالمى ایران
پهلو  کشتى  اسالمى  انقالب  که،  سالیست  چهلمین  امسال،  و 

گرفته، در دریاى وسیع محبت مادِر پهلو شکسته...
امسال فجر، فاطمى بود و فاطمیه نوید بخش فجر جهانى...

ان شااهللا

با تشکر از مسلم ابراهیمی و محمدحسین ابراهیمی


