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وایت عکاس ارسنجانی از  همنشینی  ر
غم و شادی  در سفر اربعین

در جستجوی 
راز اربعین

یادداشت سردبیر

8 3

ماه ساقی 13

عامل مرگ ماهی های گمبان  چه بود؟
2

ورش گل به خودی آموزش و پر
روزهای  بوی  و  رنگ   ،97 آبان   12 شنبه،  صبح 
خاص ورزشی را داشت، که شاید چند سالی بود 
ورزشی  رقابت های  چند  هر  می شد.  دیده  کمتر 
همچنان تماشاگران حاضر در ورزشگاه، بینندگان 
پای تلویزیون - و البته این روزها تلویزیون های 
اینترنتی و موبایلی - و شنوندگان رادیویی فراوانی 
دارند، اما به ندرت پیش می آید که مسابقه ای این 
خاصیت را پیدا کند که در هنگامه برگزاری، این 

چنین اغلب مردم را درگیر کند.

5

طبیعت دلفریب پاسارگاد در خیابان قصرالدشت
گزارش سفیر مردم از  زیبایی های قصرالدشت  پاسارگاد | صفحه4

عکس:سعید زارع
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جشنواره ملی انار ارسنجان کاری ارزشمند است

محمد  انار،  جشنواره  برگزاری  هماهنگی  درجلسه 
باقر کاظمی فرماندار شهرستان ارسنجان برگزاری 
ارزشمند  کاری  ملی  صورت  به  را  انار  جشنواره 
دانست و افزود؛ برپایی جشنواره ها و نمایشگاه ها 
اقتصاد بومی  انار موجب پویایی  از جمله جشنواره 
میشود که ازتاثیرات آن میتوان به معرفی شهرستان 
و  گردشگری  صنعت  رونق  توسعه  همچنین  و 

نیزحفظ ارتقای سطح مشاغل اشاره کرد.

عامل مرگ ماهی های گمبان چه بود؟

ماه گذشته صدها قطعه ماهی درگمب شور گمبان  
تلف شدند. با وجود اینکه تصور میشد مرگ ماهی 
شیروانی  امین  اما  باشد  ماهی  مرگ  بعلت  ها 
»در  گفت:  ارسنجان  شهرستان  مرکزی  بخشدار 
تلف  که  شد  مشخص  آب  نمونه  آزمایش  نتایج 

شدن ماهی ها بعلت کمبود اکسیژن است.« 
خشکسالی چند سال اخیر باعث کاهش آب چشمه 

گمبان شده است.

معدنی  اکتشافات  و  شناسی  زمین  مرکز  مدیرکل 
برداری  نمونه  پایان  از  جنوب)شیراز(  منطقه 
بختگان  دریاچه  در  گردوغبار  تولید  کانونهای 
شده  برداشت  های  نمونه  افزود:  وی  داد.  خبر 
و  شناسی  زمین  سازمان  مرجع  درآزمایشگاه 
اکتشافات معدنی کشور آنالیز شده، ترکیبات رسوب 
و مقادیر ۷۰ عنصر مشخص میشود و سپس  نقشه 

کانونهای تولید گردوغبار تهیه و منتشر می گردد.

نمونه برداری از کانون های تولید گردوغبار ارسنجان

اسدی رئیس کمیته امداد شهرستان ارسنجان گفت: 
تاکنون  زیارت مددجویانی که  قالب طرح شوق  در 
سال  طول  در  اند  نشده  مشرف  زیارتی  اماکن  به 
به کمک خیرین  تا  و ساماندهی میشوند  شناسایی 
امکان سفر آنها فراهم شود. در این راستا تعداد  45 
نفر از مددجویان به طور کامال رایگان به زیارت امام 
رضا )ع( اعزام شده اند و تا پایان سال 13۰ نفر دیگر 

هم به این سفر مقدس اعزام خواهند شد.

طرح شوق زیارت در ارسنجان اجرایی شد

 شنبه | 19 آبان 1397

فارس  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
به  مشوق  درصد   9۰ اختصاص  به  اشاره  با 
گفت:  ارسنجان  صنعتی  شهرک  سرمایه گذاران 
قرار  کار  دستور  در  فیجان  صنعتی  ناحیه  ایجاد 

گرفته است.
احد  ارسنجان،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
صنعتی  شهرک  از  بازدید  از  پس  امروز  فتوحی 
اداری این شهرستان  ارسنجان، در جلسه شورای 
این که زیرساخت های مناسبی در شهرک  بیان  با 
صنعتی ارسنجان برای ایجاد و استقرار 164 واحد 
است،  فراهم شده  سرمایه گذاران  جذب  و  صنعتی 
اظهار داشت: در این شهرک صنعتی ظرفیت ایجاد 

اشتغال پایدار برای 1۰۰۰ نفر فراهم شده است.
سقف  تا  سرمایه گذاری  ویژه  مشوق های  از  وی 
9۰ درصد برای حمایت از سرمایه گذاران و رونق 
سهم  کاهش  افزود:  و  داد  خبر  صنعتی  شهرک 
دیگر  از  ماهه،   4۸ اقساط  با  درصد   5 به  نقدی 
سرمایه گذاران  اختیار  در  که  است  مشوق هایی 

گذاشته می  شود.
فارس  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
گفت: اگر سرمایه گذاران در این شهرک صنعتی بر 
اساس برنامه زمان بندی  شده بتوانند واحد صنعتی 
خود را به بهره برداری برسانند و ایجاد اشتغال کنند 
تا سقف 9۰ درصد از اسناد تعهدی آن ها به عنوان 

مشوق بازگردانده خواهد شد.
ارسنجان  صنعتی  شهرک  این که  بابیان  فتوحی 
ازلحاظ طرح های عمرانی دارای همه زیرساخت ها 
برای استقرار واحد های صنعتی است، تصریح کرد: 
شهرک صنعتی ارسنجان دارای امکانات زیربنایی 
نظیر آب، برق، گاز، شبکه فاضالب و تصفیه خانه 
فاضالب است و طرح بخشی از آسفالت ورودی و 
تکمیل ساختمان نگهبانی نیز در چند ماه گذشته 
در این شهرک صنعتی به بهره برداری رسیده است.
به  توجه  با  خواست  سرمایه گذاران  از  وی 
و  ارسنجان  شهرستان  در  موجود  ظرفیت های 

وضعیت مناسب زیرساختی در این شهرک صنعتی 
از  سرمایه گذاری،  جدید  مشوق های  اختصاص  و 
این فرصت برای ایجاد واحد های تولیدی و اشتغال 

پایدار صنعتی در شهرستان استفاده کنند.
صنعتی  شهرک  این که  بابیان  مسؤول  مقام  این 
ارسنجان با مساحت ۷۰ هکتار، دارای 33 هکتار 
داد:  ادامه  است،  قابل واگذاری  صنعتی  اراضی 
صنعتی  و  خدماتی  صنفی،  قرارداد   3۰ هم اکنون 
تولیدی  واحد های  ایجاد  برای  سرمایه گذاران  با 
با  واحد  تعداد ۲  این  از  منعقد شده که  و صنعتی 

اشتغال زایی 3۰ نفر در مرحله بهره برداری است.
این  قالب  در  زمین  هکتار   ۲ واگذاری  از  فتوحی 
قراردادها و آماده بودن 31 هکتار از اراضی صنعتی 

خبر داد.
شهرستان  فرماندار  درخواست  به  اشاره  با  وی 
این  فیجان  صنعتی  منطقه  تبدیل  زمینه ی  در 
شهرستان به ناحیه صنعتی از آمادگی این شرکت 
برای راه اندازی این ناحیه صنعتی خبر داد و بیان 
داشت: بررسی های فنی و کارشناسی برای ایجاد 

ناحیه صنعتی در دستور کار قرار می گیرد.
بروز  به  اشاره  با  نیز  ارسنجان  فرماندار شهرستان 
مسیر  در  حرکت  شهرستان،  این  در  خشکسالی 
به منظور  مهم  راهبردهای  از  را  صنعتی  توسعه 
این  در  گفت:  و  کرد  اعالم  پایدار  اشتغال  ایجاد 
زمینه از سرمایه گذاران حمایت های الزم در سطح 
دستگاه های  همه  و  شد  خواهد  انجام  شهرستان 
اجرایی موظف به حمایت از سرمایه گذاران هستند.
محمدباقر کاظمی با اشاره به اختصاص مشوق های 
این  از  خواست  سرمایه گذاران  از  سرمایه گذاری، 
واگذاری  افزود:  و  کنند  استفاده  بی نظیر  فرصت 
شرکت  به  فیجان  صنعتی  منطقه  مدیریت 
ناحیه  راه اندازی  و  ایجاد  و  صنعتی  شهرک های 
برنامه هایی  مهم ترین  از  منطقه  این  در  صنعتی 
توسعه  برای  مناسب  بستری  می تواند  که  است 

صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کند.

سرزمینی  و  ملت  هر  تاریخ   | میرکی  زهرا 
دربرگیرنده  نقاط عطفی است که تاثیر بسزایی 
در سرنوشت آن کشور دارد. نقاطی که می تواند 

عزت یا ذلت مردم آن کشور را رقم بزند.
13 آبان تاریخ نام آشنایی است که بیش از چند 
است.  خورده  گره  ایران  ملت  سرنوشت  با  دهه 
روز  یک  به  است  قرن  نیم  از  بیش  که  روزی 

وحشت انگیز برای استکبار تبدیل شده است.
امام  حضرت  تبعید  سالروز   4۲ سال  آبان   13
به  حلقه  نوکران  توسط  ایران،  از  )ره(  خمینی 
استکبار  علیه  امام  نهضت  آغاز  و  آمریکا  گوش 
بود.  ساز  سرنوشت  تاریخ  این  سرآغاز  جهانی، 
مزدوران  حمله   ،5۷ سال  آبان   13 آن  از  پس 
در  دانشجویان  و  آموزان  دانش  به  استکبار 
عزیزترین  خون  شدن  جاری  و  تهران  دانشگاه 
فرزندان این ملت در پای درخت انقالب، زمینه 
ساز گسترش انقالب توفنده امام خمینی)ره( شد.

و در 13 آبان سال 5۸ درست در آغازین ماههای 
انقالبی  خشم  ایران،  اسالمی  انقالب  پیروزی 
دانشجویان، کاخ پوشالی قدرت آمریکا را هدف 
آمریکا،  جاسوسی  النه  تسخیر  با  و  داد  قرار 
آمریکای  هیمنه  و  گرفت  شکل  دوم  انقالب 
 13 که  بود  اینگونه  و  ریخت.  فرو  جهانخوار 
آبان به کابوسی برای استکبار تبدیل شد و نظام 
سلطه گر آمریکا، افول قدرت پوشالی خود را در 

قاب 13 آبان نظاره گر شد. 
دیگر  بار  انقالب  سالگی  آستانه چهل  در  اینک 
در تقابلی عزتمدارانه، ملت بزرگ ایران در جنگ 
نابرابر اقتصادی با تمام توان به میدان آمده است 
به  رو  قدرت  این  سبحان  خداوند  به  اتکاء  با  تا 
زوال را از صحنه روزگار محو کند و شر جریان 

استکباری را از سر ملت های مظلوم جهان کوتاه 
نماید.

و  اسالمی  انقالب  اهداف  تشریح  و  تبیین  اما 
آموزان  دانش  و  جوانان  مهم  و  کلیدی  نقش 
که  است  موضاعاتی  اهداف،  این  تحقق  در 
اهمیت  پرداخته میشود.  آن  به  این روزها کمتر 
افزایش درک جوانان و دانش آموزان از مسایل 
و تجربیات گذشته به حدی است که میتوان با 
اتکا به آن جلو مسیرهای انحرافی را سد کرد و 

سرعت تحقق اهداف انقالب را چند برابر نمود.
بنظر میرسد بهترین بستر برای انجام این مهم 
شاهد  خوشبختانه  که  است.  مدارس  محیط 
برخی  در  اندک  اما  خوب  بسیار  های  حرکت 
مدارس هستیم. دو سال است که روز دانش آموز 
در دبیرستان شهیده بنت الهدی صدر شهرستان 
تمام  ارسنجان جشن گرفته میشود. یک جشن 
عیار دانش آموزی با برنامه هایی متنوع شامل، 
شکل  چگونگی  و  چرایی  پیرامون  سخنرانی 
گیری انقالب دانش آموزان در 13 آبان سال 5۸، 
با موضوع استکبار  اجرای سرود و شعر و مقاله 
ستیزی و مقابله با ظلم، پذیرایی از دانش آموزان 
با صبحانه و شیرینی و در نهایت اهدا شاخه گل 
را  روز  این  که  آموزان،  دانش  همه  به  هدایا  و 

بیش از همه برای آنان خاطره انگیز میکند. 
دهه  آموزان  دانش  این  جشن  پایان  از  پس 
هشتادی هستند که با از اطالع از وقایع دوران 
و  سن  هم  جانفشانی  خاطرات  و  انقالب  قبل 
سال های خود در دهه 5۰ دوشادوش یکدیگر 
از مدرسه به سمت مسیرهای راهپیمایی حرکت 
استکبار  شعارهای  قبل  از  محکمتر  و  میکنند 

ستیزی را سرمیدهند.

اختصاص 90 درصد مشوق برای سرمایه گذاران 
شهرک صنعتی ارسنجان

13 آبان، جشن تمام عیار دانش آموزی

عکس: پیمان فتحی | 13 آبان 1397 | سعادت شهر



هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
رای شماره  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
139۷6۰311۰15۰۰۰594 - 139۷/۰۷/۲6 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای احسان مختاری پویا فرزند محمد به شماره شناسنامه 41۲۲ صادره از 
ارسنجان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 3۷1/۲5 مترمربع پالک 64۰۰ 
فرعی از 1۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1۲۰5 فرعی از1۰ اصلی 
قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری مع 
الواسطه از وراث رمضان ابراهیمی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود  اعتراض، 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/۰۸/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/۰9/۰5

44۷۸ / م الف                                                 محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
رای شماره  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
موضوع  اول/دوم  هیات   139۷/۰۷/۲6  -  139۷6۰311۰15۰۰۰593
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فخری رحیمی فرزند احمد به شماره شناسنامه 49۸9 صادره 
پالک  مترمربع   ۲93/۰5 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  در  ارسنجان  از 
6396 فرعی از 1۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1۰61 فرعی از1۰ 
اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری 
مع الواسطه از محمدعلی رحیمی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود  اعتراض، 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/۰۸/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/۰9/۰5
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
قانون  اول/دوم موضوع  /139۷/۰۷ هیات   ۲6 - 139۷6۰311۰15۰۰۰596
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
حمیده اسکندری فرزند هاشم به شماره شناسنامه 161۰ صادره از ارسنجان 
در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۷5/۰5 مترمربع پالک 64۰1 فرعی از 
1۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 169۸ فرعی از1۰ اصلی قطعه یک 
بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب سند رسمی شماره 
انتقالی  ارسنجان   ۲۸ شماره  رسمی  اسناد  خانه  139۲/۰5/1۷دفتر   -466۲9
از وراث حسن حسن شاهی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/۰۸/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/۰9/۰5
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
فاقد  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آیین  ماده 13  و  قانون   3 ماده  آگهی موضوع 
سند رسمی برابر رای شماره 139۷6۰311۰15۰۰۰5۸۲ - 139۷/۰۷/۲5 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمود رضایی فرزند رضا به شماره شناسنامه 41۲6 صادره از ارسنجان در ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت ۲3۷/35 مترمربع پالک 6399 فرعی از 1۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲65 فرعی از1۰ اصلی 
قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب سند رسمی شماره 4۸9۲1- 13۷3/۰۷/۰6دفترخانه 
اسناد رسمی شماره ۸4 مرودشت انتقالی از علی حسن شاهی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/۰۸/19       

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/۰9/۰5                    
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
تکلیف  تعیین  قانون  اول/دوم موضوع  /139۷/۰۷ هیات  رای شماره 139۷6۰311۰15۰۰۰5۸۸ - ۲6  برابر  رسمی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه 
ارسنجان در ششدانگ  از  به شماره شناسنامه 4۲19 صادره  ابراهیمی فرزند حسن  آقای هاشم  بالمعارض متقاضی 
یکباب ساختمان تجاری به مساحت ۲۷۲/6۰ مترمربع پالک 6395 فرعی از 1۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
1۰69 فرعی از1۰ اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری از فاطمه اسکندری 
مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
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 قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/۰۸/19         

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/۰9/۰5                
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تصاویر  اجتماعی  های  شبکه  کاربران  بازی،  روز 
دانش  توسط  پرسپولیس  بازی  تماشای  از  مختلفی 
این  انتشار  کردند.  منتشر  را  مدارس  در  آموزان 
حسرت  خاطره  یاداور  بزرگترها  برای  البته  تصاویر 
مشاهده فوتبال در زمان مدرسه بود. در زمان های 
در  فوتبال  مسابقه  شنیدن  یا  دیدن  دور  چندان  نه 
بود.  بزرگ  های  ممنوعه  و  تابوها  از  یکی  مدرسه 
داغ  بازی  از  قبل  از شب  فوتبالی  این فضای  البته 
تصویر  آموزان  دانش  که  هنگامی  آن  بود،  شده 
دست  به  دست  را  پرورش  و  آموزش  وزیر  دستور 

میکردند و مدیران خود را خطاب قرار می دادند.
زمان  پرسپولیس - کاشیما  بازی  به  دقیقه  فقط 5 
اما  نیست،  آزادی  استادیوم  اینجا  مانده است.  باقی 
کافی  فقط  ندارد.  آزادی  استادیوم  از  دستکمی هم 
سما  دبستان  ورزش  معلم  الیو  دیدن  هنگام  بود 
ارسنجان چشمت را ببندی، انگار جایگاه 36 است 
سرشان  روی  را  »آزادی«  قرمز،  تیفوسی های  و 

گذاشته اند. 
آنها که دل و جرأتشان بیشتر بوده، امروز با پرچم 

پرسپولیس و کاله هواداری و شیپور قرمز آمده اند و 
آنها که منضبط تر اما دل و قلبشان برای پرسپولیس 
را  پیراهن پرسپولیس  لباس فرمشان  می تپیده، زیر 
بود،  مساعد  موقعیت  اگر  تا  کرده اند  تن  یواشکی 
با  و  کرده  ابتکار  هم  دیگر  بعضی های  و  دربیاورند 

کتانی و ژاکت قرمز به مدرسه آمده اند.
پایان این همه شور، قیافه دانش آموزان دیدن دارد. 
نوجوان  از  بعضی  پر اشک  و  عصبی  صورت های 
کل کل  کرده اند،  بغ  کنار  و  گوشه  که  پرسپولیسی 
بازی  به  پرسپولیس  هواداران  امید  و  استقاللی ها 
مدرسه  زنگ  آزادی.  در  قهرمانی  و جشن  برگشت 
به صدا در می آید و معلمها میبایست این احساسات 
شاید  کنند.  مدیریت  را  اموزان  دانش  هیجانات  و 

اعصابی برای درس دادن هم نباشد.
فوتبال و در نگاه کلی تر ورزش که حتی تماشای 
ایجاد کرده است  می  آن حرف و حدیث بسیاری 
مدارس  در  افزایی  نشاط  برای  خوبی  بهانه  تواند 
باشد؛ اما نیازمند تمهدیدات و برنامه ریزی دقیقتری 
است. و خواسته یا ناخواسته پیامدها و چالشهایی را 

به همراه دارد که در ادامه به بعضی از این چالشها 
که در پشت کلمات زیبایی مثل نشاط پنهان شده 

است می پردازیم:
بخشنامه ای، که درست است پخش فوتبال را منوط 
همین  اما  می داند،  مدرسه  امکانات  بودن  دارا  به 
صدور، شعار مدرسه محوری و تالش برای کاهش 
تعدد بخشنامه ها را زیر سوال می برد؛ گویی مدارس 
برای  بتوانند  تا  ندارند  ابتکار  و  عمل  آنقدر آزادی 

کوچکترین اتفاقی تصمیم بگیرند.  
کتاب  باالی  آموزشی، حجم  کم  ساعات  طرفی  از 
تعطیلی  و  تحصیلی  پایه های  برخی  در  درسی 
مثل  مهم  پایه های  برخی  در  رسمی  درسی  برنامه 
خواهد  تناسبی  چه  تصمیم  این  با  دوازدهم  سال 
حاکم  جو  وجود  با  درسی  ساعات  تعطیلی  داشت؟ 
نمی کند،  ایجاد  نشاط  تنها  نه  آموزشی  پرتنش   و 
بلکه نگرانی از جبران  این ساعت، روحیه دانش آموز 
مدرسه ها  برخی  اینکه  کما  می کند  هم  تضعیف  را 
صرفا به جهت تراکم کاری مانع از اجرای این طرح 

پیشنهادی شدند.

امکانات ورزشی کافی  از  از مدارس  وقتی بسیاری 
برخوردار نیستند، ایجاد نشاط پایدار تحقق نخواهد 
و  هیجان  بدون  فوتبال  دوساعته  پخش  و  یافت 
رقابت ورزشی واقعی که دانش آموز نسل جدید را 
به تحرک واداشته و و زمینه ساز  تخلیه انرژی شود، 

نشاطی کاذب و مضر خواهد بود.
مهمترین نکته ای که سالهاست آموزش و پرورش 
را به چالش کشیده است، عدم وجود نشاط علمی 
است.  علم  در کسب  آموزان  دانش  انگیزگی  بی  و 
فضای  در  ایام  این  در  میبایست  که  آموزی  دانش 
احساس  مهارت  کسب  و  یادگیری  از  آموزشی 
نشاط و رضایت کند، از فضای خسته کننده مدرسه 

گریزان است.
که  بزرگیست  خطر  جدید  نسل  برای  نهایت  در  و 
تعدادی فوتبالیست الگوی آنها باشند. زیرا برد تیم 
ورزشی با غرور ملی همراه شده است، در صورتی 
و  است  علم  به  وابسته  امروز  جهانی  جامعه  که 
بتوانند  آموزان آن  کشوری سربلند است که دانش 

مسیر آینده خود را با الگویی مناسب ترسیم کنند.

فینال جام باشگاههای آسیا به وقت ارسنجان

ورش گل به خودی آموزش و پر
حسن احمدی| صبح شنبه، 12 آبان 97، رنگ و بوی روزهای خاص ورزشی را داشت، که شاید چند سالی بود کمتر دیده می شد. هر چند رقابت های ورزشی همچنان تماشاگران 

حاضر در ورزشگاه، بینندگان پای تلویزیون - و البته این روزها تلویزیون های اینترنتی و موبایلی - و شنوندگان رادیویی فراوانی دارند، اما به ندرت پیش می آید که مسابقه ای 
این خاصیت را پیدا کند که در هنگامه برگزاری، این چنین اغلب مردم را درگیر کند.
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طبیعت دلفریب پاسارگاد در خیابان قصرالدشت
وحید میرزاپور|دبیر سرویس اجتماعی

های  خیابان  ترین  طوالنی  از  یکی 
انداز  چشم  زیباترین  که  ایران،  درختی 
آن در طلوع و غروب خورشید با زمینه 
نواز  چشم  آبی،  و  صاف  آسمان  از  ای 
رهایی  برای  جایی  است.  رهگذر  هر 
حوصلگی  بی  و  ها  غم  ها،  دلتنگی  از 
طبیعت،  از  مثبت  انرژی  دریافت  و  ها 
که  پاسارگادی  شهروندان  نوستالوژی 
با خاطراتشان گره خورده است و کمتر 
خاطره  خیابان  این  در  که  است  کسی 
باشد.  نکرده  ماندگار  عکس  با  را  ای 
زیباست  خیابان  این  های  فصل  همه 
عالوه  و  است  نظیر  بی  پاییزش  ولی 
از  هم  را  عکاسان  دوستان،  طبیعت  بر 
خود  مجذوب  شهرستان  مختلف  نقاط 

می کند.
پیاده  همچون  که  کهن  چنار  درختان 
اند.  بسته  خلق  خدمت  به  کمر  نظام، 
برگ  و  شاخ  میان  از  که  زمان  آن 
کنی  نظاره  را  دورتر  کمی  درختان 
که  میکنی  مشاهده  را  سرسبز  مزارعی 
هر  از  آنها  اورگانیک  نیمه  محصوالت 
با  خیابانی  میرباید.  دیده  و  دل  رهگذر 
جاذبه های متعدد خدادادی و انسان ساز 
اقدام خاصی  آنکه  بی  که سال هاست 
برای حفظ و نگهداری آن انجام شود به 

حال خودش رها شده است.
توسعه  جهت  باال  ظرفیت  با  خیابانی 
صنعت گردشگری که شاید اگر در نقطه 
به مسیر  بود  واقع شده  دنیا  از  دیگری 
گردشگری با دوچرخه تبدیل میشد و در 
حاشیه زمین های اطراف آن کشاورزان 
با عرضه محصوالت اورگانیک خود به 
میدادند.  منطقه  به  رونقی  گردشگران، 

یا ...
عرصه  فعاالن  از  میری  امیر  مهندس 
در  پاسارگاد  شهرستان  گردشگری 
رابطه  در  سفیرمردم  خبرنگار  با  گفتگو 
قصرالدشت  گردشگری  های  جاذبه  با 
پیشینه  از  قصرالدشت  منطقه  گفت:» 
تاریخی هفت هزارساله برخوردار است و 

کاوشهای انجام گرفته دردو تل معروف 
آباد و کوشکک در دهه هشتاد  رحمت 
موید این مسأله است و تنگه بالغی و 
رودخانه قصرالدشت از گذشته زیستگاه 
و  ای  قهوه  خرس  از  ارزشمندی  گونه 

یوزپلنگ ایرانی بوده است.«
کنار  در  قصرالدشت  زیبای  طبیعت 
تفرجگاه  اکبر،  اهلل  تنگه  بالغی،  تنگ 
چشمه ابوالمهدی و سایر تفرجگاههای 
میراث  پاسارگاد  تاریخی  شهرستان 
ارزشمندی است که باید ضمن استفاده 
نگهداری  و  حفظ  آیندگان  برای  مفید 
شود. اما خشکسالی های پیاپی از یک 
سو و بی توجهی مسؤلین از سوی دیگر 
کشانده  نابودی  به  را  بکر  طبیعت  این 

است.
شهر  شهردار  یارمحمدی  مهندس 
سفیر  خبرنگار  با  گفتگو  در  سعادتشهر 
برخی  مطالبات  به  پاسخ  در  و  مردم 
درختان  وضعیت  مورد  در  شهروندان 
قصرالدشت گفت:» منطقه قصرالدشت 
تفرجگاههای  زیباترین  از  یکی 
از  که  است،  استان  حتی  و  شهرستان 
العاده  فوق  گردشگری  های  جاذبه 
نگرانی  بنده  و  میباشد.  برخوردار  ای 
اصحاب  و  شهرستان  دوستان  طبیعت 
درختان  از  نگهداری  و  حفظ  در  رسانه 
این منطقه را کامال بجا میدانم، اما در 
پاسخ به مطالبه ای که توسط تعدادی از 
شهروندان محترم از مجموعه شهرداری 
است عرض  رابطه مطرح شده  این  در 
اینکه منطقه  به  با توجه  نمایم که  می 
شهری  محدوده  از  خارج  قصرالدشت 
قرار دارد عمال دخالت در امور آن خارج 
شهرداری  مجموعه  اختیارات  حیطه  از 
است. اما در صورت لزوم، جهت احیای 
طبیعت قصرالدشت مجموعه شهرداری 
آماده تعامل و همکاری با سایر نهادهای 

مربوطه می باشد.«
بی  از  سالهاست،  پاسارگاد  دیار  مردم 
می برند،  رنج  مسئوالن  برخی  توجهی 
هر  در  که  متعددی  مشکالت  رنج 
گوشه و کنار به نوعی خود را نشان می 

در خود  را  که طبیعت  دهد، مشکالتی 
غرق کرده و به جز نابودی این عنصر 
زیبای هستی بخش، چیزی دیگری را 
برای این مردم به همراه نداشته است. 
محیط  حامیان  حساسیت  رغم  وعلی 
همچنان  محلی  های  رسانه  و  زیست 
ساله  ده  چند  درختان  نابودی  شاهد 
و  جدی  برخورد  عدم  و  قصرالدشت 

قاطع با این مسئله هستیم.
منطقه  این  درختان  اینکه  به  توجه  با 
عمدتا چنار است و درخت چنار نیازمند 
است،  تابستان  فصل  در  منظم  آبیاری 
رعایت  قصرالدشت  درختان  آب  حق 
هکتار  صدها  آبیاری  و  شود  نمی 
سبز  شرکت  کشاورزی  محصوالت 
دشت در اولویت قرار دارد و این در حالی 
است که پس از اتمام فصل کشاورزی 
درختان قصرالدشت در اواخر پاییز یعنی 
»فصل خواب درختان« آبیاری می شود 
که تاثیری در کند کردن مسیر خشکی 
متاسفانه  ندارد.  درختان  این  نابودی  و 
اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی از 
نظارت بر جنگل قصرالدشت شانه خالی 
از درختان   می کنند و مسئول حفاظت 

را شرکت سبزدشت می دادند.
حفاظت از محیط زیست باید به فرهنگ 
عمومی تبدیل شود و همشهریان عزیز 
نیز می بایست ضمن پاکیزه نگه داشتن 
به  نسبت  بیشتری  حساسیت  با  آن 
از مسئولین مطالبه گری  حفظ طبیعت 
طبیعت  احیای  و  نگهداری  نمایند. 
به عزم عمومی همه  زیبای قصردشت 
امام  محترم،  فرماندار  از  اعم  مسؤلین 
رؤسای  محترم،  دادستان  معزز،  جمعه 
طبیعی  منابع  کشاورزی،  جهاد  محترم 
اینکه  و  است.  نیازمند  زیست  و محیط 
با  درختکاری  به هفته  نزدیک شدن  با 
انجام اعمالی نمادین و غرس یک نهال 
به دنبال فرهنگ درختکاری باشیم، اول 
مشکلی از محیط زیست حل نمیشود و 
دوم حفط و احیای جنگل ها و درختان 
اگر از غرس نهال جدید مهمتر نباشد، 

حتما کم اهمیت تر هم نیست.

عکس زمینه:
سعید زارع



5سال دوم | شماره 35  شنبه | 19 آبان 1397

به سوی عشق  نیستند که  تنها قدم ها  در مسیر 
میروند!

کربال  سمت  به  و  میشوند  سرگشته  هم  ها  قلب 
مایل می شوند!

حضرت عشق در صحرای دل خیمه زده است
نه تنها سرزمین دل بلکه  بند بند وجود آدمی به 

تپش در می آید!
ی  سایه  سخاوتمندانه  چه  آسمان  افتادم،  راه  به 

ابرها را بر ما گسترانده بود 
نمی دانم چطور شد که صدای روضه زوار به گوش 

ابرها رسید
و ابرها بی امان باریدند!
بارانی بر سر زوار آقا.. 

باران  زوار  همه  روی  و  سر  و  آسمان  و  زمین  از 
میچکید.

نمی دانم آب بود یا اشک!
بعد از بند آمدن اشک ابرهای آسمان،

دختر بچه ای را دیدم با سینی خرما به دست  
مردی چای و شکر عراقی تعارف میکرد 
و دیگری شیرینی محلی پخش می کرد،

پسر بچه ای اصرار داشت از غذای موکب بخوریم
کار از اصرار گذشت و به التماس رسید،

در چشمهایش مظلومیت عجیبی موج می زد
مظلومیتی که اجازه نداد دستش را رد کنم!
ستون ها را یک به یک پشت سر گذاشتیم

ستون های عاشقی با خیل عشاق سینه سوخته
همه جور آدمی بین عشاق می دیدی!

کودکی دو ساله، تازه راه افتاده بود
یک دست در دست مادر و یک دست در دست پدر

پیرزنی با موهای سپید وعصایی در دست وآهسته 
ذکر لبیک یا حسین 

آنجا تجلیگاه عشق است،
زمین و آسمان و آدم هایش با همه جای دنیا فرق 

داشت. 
دو روز است کاروان به راه افتاده 

فردا روز سوم، روز آخر است، روز وصل!
کالفه و خسته، تاول بر پا و داغ بر دل 

توان راه رفتن نداشتم، کمی استراحت کردم 
اما انگار کسی مرا به سویی میخواند!

صدای قدم ها، سایش کفش ها بر سینه ی جاده 
ها

انگار کسی می گفت: بیا
دوباره به راه افتادم و جلو رفتم

االمام  مرقد  خورد،  سبزی  تابلو  به  چشمم 
الحسین)ع(

قلبم تپش عجیبی گرفت
اشک امانم نداد

اختیار پاهایم را از دست داده بودم
جلوتر که رفتم و کمی دلم آرام گرفت اشک هایم 

را پاک کردم
سرم را باالتر آوردم

خدای من! این گنبد طالیی...
یعنی من دوباره الیق ...

اشک امانم...
دوباره دوراهی عشق...
باز هم بین الحرمین...

توي  دل  گذاشتم  سر  پشت  که  ستوني  اولین  از 
و  الحرمین  بین  زمیِن  روي  بنشینم  که  نبود  دلم 
همه  و  بچرخانم  ها  حرم  سمت  به  را  سرم  هي 
ي حرف هاي دلم را بگویم...فکرش را هم نمي 
کردم که بعد از آن همه خستگي همه ي خاطره 
ام از زیارت امسال، یک قطره اشک باشد که توي 
خیاباِن منتهي به حرم، با دیدن گنبد روي گونه ام 

چکید و تمام خستگي هایم را از بین برد.
البته قرار گذاشته بودیم که امسال هرطوري شده، 
دستمان را به ضریِح موال برسانیم، اما وقتي توي 
شلوغي  شدِت  از  و  کردیم  گیر   جمعیت  ازدحام 
کفش هاي مادرم از پاش کشیده شد وهر کداممان 

به طرفي رانده شدیم، برگشتن را ترجیح دادیم...
کفِش  لنگه  به  چشمم  اتفاقي  برگشت،  راِه  توي 

مادرم افتاد!
به  را  آن  سرخورده،  و  مغموم  که  همینطوري 
ام، باالي سرم  پیدا کردِن همراهاِن گمشده  امیِد 
گرفته بودم به این فکر کردم که محال است که 
به مهمان هایش  الحسین، حواسش  اباعبداهلل  آقا 

نباشد!
چه آن مهماني که زیِر قّبه زیارت نامه مي خواند، 
کشد،  مي  نفس  الحرمین  بین  توي  که  آني  چه 
دلش  مرغ  که  اي  دلشکسته  ي  جامانده  آن  چه 
مهماِن آسمان کربال شده و چه مني که همه ي 
برایش  بوده،  دور  راِه  از  گنبد  دیدن  فقِط  سهمم 
فرقي نداریم و همه مان را سِر یک خواِن رحمت 

مي نشاند. سایه ي لطفش مستدام...!

زهرا نعمتی
مشک برداشت که آب از لِب دریا ببرد
عطِش تشنگی  از خیمه ی موال ببرد

مشک برداشت و دریابه قیامت برخاست
همرکابش همه دشت به قامت برخاست

دست در رودو.. عطش گرِدگلو می چرخید
آسمان دورلِب تشنه ی او می چرخید

مشک در آب زدو آب زدو...دریا شد
عشق بالید که خونین جگری پیدا شد

تیر می رفت که سیراب شود از رویش 
نیزه برخاست به سرگشتگِی گیسویش
نخلها سوخته از ُهرم تب آلودی سرخ

آب برسر زده می رفت  پِی رودی سرخ
عشق با هرچه توان داشت به میدان زده بود

با همه وسعِت دریا به بیابان زده بود
رفت تا داِغ لبش را به  تماشا ببرند
سوز این قصه به الالیی لیال ببرند
ونشد انچه زمین دید فراموش شود

ماه در برکه ی خورشید فراموش شود
تا ابد این غم واندوه ،گران خواهد ماند

داغ او برجگِر کوه، گران خواهدماند
تا زمانی که صدایی ازلی برخیزد

مردی از نسل حسین ابن علی برخیزد
هی بتابد به شِب پنجره ها نورش را

تاجهانی کند آیینه ی منصورش را

سید حسام حسینی
سوگند می خورم که بهشت مجّسمی
چون آیه های محکم قرآن، مکّر می 

در پیش روی ظلمت مطلق، شبیه کوه 
بر قله ایستاده  و چون صخره محکمی 

صد ها هزار سال اگر بگذرد، هنوز 
تنها تو عشق و رهبر مردان عالمی 
لرزیده است دشمن دین محّمدی 

چون دیده در مصاف،به خط مقدّمی 
بعد از تو در مقابل جهل ستمگران 

هرگز ندیده ایم سپاه منّظمی 
باور بکن  برای تمامی رود ها 

در اوج خشک سالیشان مثل زمزمی 
امضای راستی شده خونت که سالهاست 

در نزد هر چه کافر و مومن معّظمی 
ای روشنای حق و حقیقت، خدای عشق 

زیباترین بهانه ی خلقت در عالمی 
هر چارفصل سال دلم تنگ می شود 
تا کی رسد عزای حسین و محّرمی 

فاطمه محمد جانی
عشق، ِسیر شماست آقا جان
عرش، ِدیر شماست آقا جان
مطمئنا ختام سوره ی فجر
ذکر خیر شماست آقا جان!

 ***
مهمان تبار کبریایی شده ام
لبریز سعادتی خدایی شده ام

با یاد حسین رفته ام عبدالعظیم
پابوس نرفته کربالیی شده ام

 ***
خدا کند به مراد دلش مرید شوم

به پیشگاه خدا پاک و رو سفید شوم
شبیه زینب کبری به عشق موالیم

شهید اگر نشدم مادر شهید شوم

کربال  راهی  نفری  هشت  و  سی  گروه  یک  با 
تقسیم  به چند گروه کوچکتر  شدیم. توی مسیر 
کنیم.  طی  رو  مسیر  راحتتر  و  سریعتر  تا  شدیم 
اکثرا  الحرمین سبب شد  بین  ازدحام جمعیت در 
ُکد  بسیار  را  حرکتمان  و  کنیم  گم  رو  همدیگه 
کرده بود. به زحمت خودمان را به جایی رساندیم 
تا قدری استراحت کنیم. همین طور که پیام های 
گوشی را چک میکردم، یکی از پیام ها نظرم را 

جلب کرد.
»آقای رونقی در کربال گم شده و نتوانسته شما را 
پیدا کند. با ایران تماس گرفته و گفته همسفرانم 
دنبالش  برگردم.  مرز  به  میخواهم  کردم.  گم  را 
از  یکی  که  بودم  خبر  این  گیج  نگردید.«هنوز 
دوستان همراه بی آنکه اطالعی از محتوای پیام 
من داشته باشد با هیجان فریاد زد:» آقای رونقی 

را در میان جمعیت دیدم«
سرم را باال آوردم و گفتم؛ بدو بیارش. دوستم به 
سرعت از جا بلند شد. ده دقیقه ای بعد با آقای 

رونقی برگشت.
جمعیت  ازدحام  آن  در  را  ما  مالقات  که  ایشان 
معجزه میدانست میگفت:» اگه شما من رو ندیده 
بودید چاره ای جز نیمه کاره رها کردن زیارت و 

مراسم و تنها برگشتن به مرز را نداشتم.«!

زهرا نعمت الهیسیده زهرا کاظمی

دکتر علیرضا خادمی

شعرعاشورایی  سوگواره  سیزدهمین 
اربعین  شامگاه  در  ساقی(  فارس)ماه 
ارسنجان  از  شاعرانی  حضور  با  حسینی 
جمله  از  فارس  استان  مختلف  نقاط  و 
شهرستان  در  سیدان،  فسا،  مرودشت، 

ارسنجان برگزار شد
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رییس  دادوند   
تسلیت  ضمن  ارسنجان 
سرور  عزاداری  ایام 
شهیدان  ساالر  و 
حسین  اما  حضرت 
قیام  هدف  ذکر  و  )ع( 
تلخ  حوادث  کربال، 
را  یمن  و  عراق  سوریه، 

نوعی  و گفت: به  دانست  ادامه حادث کربال 
ماجرای کربال و عاشورا ماجرای هر روز زمین است، 

هر جای زمین کربالست و هر روز ما عاشورا. 
محمد باقر کاظمی فرماندار شهرستان ارسنجان نیز 
با اشاره به فلسفه قیام امام حسین)ع( گفت: نهضت 

مختلف  زوایای  از  حسینی 
درس  و  تأمل  تفکر،  قابل 

تکلیف  و  است  آموزی 
گرایی و عمل به تکلیف 
امام  صفت  بارزترین 
نیز  ما  و  بود  حسین)ع( 
نیکو  صفت  این  به  باید 

و ارزنده پایبند باشیم. 
این  در  توجه  قابل  نکات  از  یکی  نمود:  تأکید  وی 
حفظ  برای  که  است  تالشی  عاشورایی  نهضت 
کرامت و حجاب بانوان اهل بیت)ع(  صورت گرفته 
دختران  و  بانوان  توجه  مورد  امروز  باید  که  است. 

جامه قرارگیرد. 
با  نمود  تقاضا  ادیبان  از شاعران و  پایان  ایشان در 
نمایند  عمل  طوری  آنان  خالقیت  و  توانایی  توجه 
که اهداف و پیامهای تربیتی این قیام در اشعار به 
تا هرچه زمان میگذرد  آنان دیده شود  از  مانده  جا 
آموزه های قیام کربال برای نسل های آینده روشن تر 

شود. 

مسلم ابراهیمی

ماه ساقی 13
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
موضوع  اول/دوم  هیات   139۷/۰5/  3۰  -  139۷6۰311۰15۰۰۰4۰4
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم سودابه جاویدی فرزند رضاعلی بشماره شناسنامه 1۰۲ صادره 
از ارسنجان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲13 مترمربع پالک 63۸3 
فرعی از 1۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1۲1۰ فرعی از1۰ اصلی 
قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری از 
حسن سلیمانی تبار مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
باشند می  اعتراض داشته  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  از تاریخ  توانند 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/۰۸/۰3
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/۰۸/19

4459 / م الف                                                   محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
رای شماره  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
موضوع  اول/دوم  هیات   139۷/۰4/31  -  139۷6۰311۰15۰۰۰۲91
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای جابر جاویدی فرزند رضاعلی به شماره شناسنامه 1۲9 صادره 
پالک  مترمربع   1۷6/۷۰ مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  در  ارسنجان  از 
636۲ فرعی از 1۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1۰۸5 فرعی از1۰ 
اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری 
مع الواسطه  از وراث اکبر زارعی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود  اعتراض، 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/۰۸/۰3
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/۰۸/19

4456 / م الف                                                  محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   139۷/۰3/  ۲9  -  139۷6۰311۰15۰۰۰191
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمدعلی بک کباری فرزند حسن به شماره شناسنامه ۸۸۸ صادره از بوانات 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۲3/۲5 مترمربع پالک 6391 فرعی از 1۰ 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1115 فرعی از1۰ اصلی قطعه یک بخش 
5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری مع الواسطه  از فاطمه 
ابراهیمی مالک رسمی محرز گردیده است.  از وراث محمود  ابراهیمی احدی 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
بدیهی است در  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/۰۸/۰3
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/۰۸/19

4455 / م الف                                                      محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نامه قانون تعیین تکلیف  آیین  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
موضوع  اول/دوم  هیات   139۷/۰۷/  ۲5  -  139۷6۰311۰15۰۰۰5۸4
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه 
شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  زارع  احمد  آقای  متقاضی  بالمعارض 
از ارسنجان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۲4/65  ۲۲۰۸ صادره 
مترمربع پالک 6393 فرعی از 1۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
1۲44 فرعی از1۰ اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت 
محرز  رسمی  مالک  زارع  غالمرضا  آقای  از  خریداری  ارسنجان  ملک 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
رسید،  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  مدت 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/۰۸/۰3
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/۰۸/19

4461 / م الف                                               محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   139۷/۰۷/  ۲5  -  139۷6۰311۰15۰۰۰5۸5
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای رسول زارع فرزند حسین بشماره شناسنامه 64۸۰ صادره از ارسنجان در 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 119/95 مترمربع پالک 639۲ فرعی از 1۰ 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1۲44 فرعی از1۰ اصلی قطعه یک بخش 
5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری از آقای احمد زارع مالک 
رسمی و سهم االرث متقاضی از سهام حسین زارع مالک رسمی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
بدیهی است در  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/۰۸/۰3
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/۰۸/19

446۲ / م الف                                              محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
رای شماره  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
موضوع  اول/دوم  هیات   139۷/۰۷/  ۲5  -  139۷6۰311۰15۰۰۰5۸3
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسین قائدی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 4 صادره از 
بوانات در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲5۰/1۰ مترمربع پالک 6394 
فرعی از 1۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1۰61 فرعی از1۰ اصلی 
قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری مع 
الواسطه  از وراث محمد بوستانی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود  اعتراض، 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/۰۸/۰3
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/۰۸/19

4465 / م الف                                                  محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
رای شماره  برابر  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  وضعیت 
موضوع  اول/دوم  هیات   139۷/۰۷/۲6  -  139۷6۰311۰15۰۰۰5۸9
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عبداله ابراهیمی فرزند عباس به شماره شناسنامه 31۲ صادره 
پالک  مترمربع   ۲۰5/35 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  در  ارسنجان  از 
فرعی   4393 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   1۰ از  فرعی   64۰۲
از1۰ اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان 
خریداری از حسن کریم زاده مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
بدیهی است  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/۰۸/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/۰9/۰5

44۸۲ / م الف                                                 محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
139۷6۰311۰15۰۰۰59۷ - ۲۸ /139۷/۰۷ هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای غالمحسین یارمحمودی فرزند احمد به شماره شناسنامه ۷4۷5 صادره 
مترمربع   366/۲۰ مساحت  به  یکبابخانه  اعیان  ششدانگ  در  ارسنجان  از 
پالک 639۷ فرعی از 1۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1۲۲5 فرعی 
ارسنجان  از1۰ اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک 
ابراهیمی  فوفل  ورثه  ابراهیمی  مکان  خانم  موجری  با  نامه  اجاره  بموجب 
مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/۰۸/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/۰9/۰5

44۷3 / م الف                                                   محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
رای شماره  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
موضوع  اول/دوم  هیات   139۷/۰5/3۰  -  139۷6۰311۰15۰۰۰4۰۲
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم هما حسن شاهی فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 61 صادره 
پالک  مترمربع   435/۷1 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  در  ارسنجان  از 
فرعی   11۷1 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   1۰ از  فرعی   64۰3
از1۰ اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان 
خریداری از نورعلی حسن شاهی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود  اعتراض، 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/۰۸/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/۰9/۰5
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با  دولت  کارکنان  سالمت  بسته  اجرای  گام  دومین 
حضور رابطان معرفی شده از سوی ادارات شهرستان 
کارکنان  سالمت  بسته  اجرای  جلسه  در  ارسنجان، 

دولت، برداشته شد.
ودرمان  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
ارسنجان،  ودرمان  بهداشت  شبکه  رییس  ارسنجان، 
رشد  سازمانی،  وری  بهره  افزایش  هدف  گفت:با 
اقتصادی و کیفیت کار در جامعه که کارکنان دولت 
بهبود  عملیاتی  »برنامه  دارند،  آن  در  بسزایی  نقش 
پایه   »بسته  اساس  بر  کارکنان«  سالمت  وضعیت 
خدمات سالمت کارکنان دولت« در وزارت بهداشت 

درمان وآموزش پزشکی، تدوین گردید.
سرمایه  نقش  به  اشاره  با  قنبری«  »کورش  دکتر 
بهره  افزایش  در  شاغلین  عرصه سالمت  در  گذاری 
وری سازمانی و رشد اقتصادی جامعه، وجود هر عامل 
کار  محیط  یا  کارکنان  در  اختالل  یا  بیماری  خطر، 
آنها را موثر بر کاهش کیفیت کار این نیروهای مولد 
در اقتصاد جامعه عنوان کرد و افزود: سرمایه گذاری 
درمان  و  تشخیص  پیشگیری،  و  سالمت  زمینه  در 
غیر  های  بیماری  ویژه  به  و  ها  بیماری  زودهنگام 
واگیر و عوامل خطر آن ها و تامین محیط کار سالم و 
ایمن، تاثیر بسزایی بر افزایش بهره وری سازمانی و 

رشد اقتصادی و کیفیت کار در جامعه، خواهد داشت.
بهداشت  مرکز  واگیر  غیر  های  بیماری  کارشناس 
کارکنان،  سالمت  بسته  اساس  بر  گفت:  ارسنجان، 
موضوع سالمت کارکنان دولت در دستور کار کمیته 
قرار  ارسنجان  شهرستان  غذایی  امنیت  و  سالمت 
گرفته و روسای ادارات ارسنجان، در جلسه کارگروه 
ارسنجان  فرمانداری  در  امنیت غذایی که  و  سالمت 
برگزار شد، با نحوه اجرای بخشنامه خدمات سالمت 

کارکنان دولت، آشنا شدند.
»زهرا خادمیان« افزود: در طرح بسته سالمت کارکنان 
دولت، ابتدا شناسنامه سالمت کارکنان ادارات تشکیل 
شده و معاینات دوره ای برای هر یک از شاغلین با 
هدف شناسایی زود هنگام بیماران و افراد در معرض 
انجام  افراد  این  به موقع  خطر و پیشگیری و درمان 
شده که می تواند کیفیت زندگی و طول عمر آنها را، 

افزایش دهد. 
او از برگزاری دومین جلسه اجرای طرح بسته سالمت 
کارکنان با حضور رابطان معرفی شده از سوی ادارات، 
کرد:  اضافه  و  داد  خبر  ارسنجان  بهداشت  مرکز  در 
برای  مستمر  صورت  به  نیز  آموزشی  مدون  جلسات 

کارکنان ادارات ارسنجان برگزار خواهد شد. 

در دین مبین اسالم بر نقش و اهمیت مادر در کانون 
تربیت  و  آموزش  در  آنان  مستقیم  تاثیر  و  خانواده 
فرزندان و سالمت جسمی و روانی آنها تاکید فراوان 
های  مهارت  توسعه  در  مادران  کلی  به طور  و  شده 
اجتماعی و زندگی سالم، سواد سالمت و سواد تغذیه، 

نقش بی بدیلی دارند . 
در همین راستا ارتقای سالمت مادران و کاهش میزان 
مرگ و میر مادران باردار به دلیل عوارض بارداری و 
که  است  هایی  شاخص  مهمترین  از  یکی  زایمان، 
نشان دهنده توسعه کشورهاست و علت انتخاب این 
شاخص به عنوان نمایه توسعه، تاثیر عوامل مختلف 
اجتماعی و اقتصادی در کاهش یا افزایش آن  است .
در سال های اولیه استقرار نظام بهداشت و درمان در 
پذیر،  آسیب  گروه  عنوان  به  مادران  کشور، سالمت 
مورد توجه خاص مسئوالن قرار گرفت و در آن سال 
ها، افزایش دسترسی به مراقبت های دوران بارداری، 
زایمان و پس از زایمان به عنوان اولویت مطرح و با 
توسعه شبکه بهداشت و درمان درکشور، این اجرایی 

گردید . 
باردار،  مادران  سالمت  شاخص  ارتقای  تردید  بی 
بهداشتی،  خدمات  درکیفیت  مستقیم  تاثیر  بر  عالوه 
تابعی از وضعیت سواد زنان، شبکه راه های روستایی، 
مخابرات، دسترسی به فوریت های مامایی و زایمان 

و درآمد خانوار می باشد .
 لذا از سال 13۷۸ تاکنون اداره سالمت مادران، دفتر 
سالمت خانواده و جمعیت، نسبت به تدوین مجموعه 
مراقبت های ادغام یافته مادران باردار اقدام نموده که 
مراقبت  دو سطح  در  مادران  استاندارد خدمات  طبق 

های ادغام یافته مادران ویژه ماما و پزشک و مراقبت 
ادغام یافته ویژه مراقب سالمت، تهیه و تدوین شده 
که با هدف ارایه خدمات استاندارد پیش از بارداری، 
پزشک  طرح  با  زایمان،  از  پس  و  زایمان  بارداری، 
خانواده و تیم سالمت ادغام گردیده تا موارد ارجاعی 
نیازمند دریافت خدمات تخصصی از سوی پزشک و 
نموده  ارجاع   وقت  اسرع  در  را  بیمارستان  سطح  از 
باردار،  مادران  میر  و  مرگ  موارد  از  موثر  طور  به  و 

جلوگیری نمایند .
و  باردار  مادر   1۰۰۰ ساالنه  ارسنجان  شهرستان  در 
شیرده تحت مراقبت های بارداری و پس از زایمان 
مراقب  بهورز،  از،  اعم  سالمت  وتیم  گرفته  قرار 
سالمت، پزشک خانواده و متخصص زنان آماده ارایه 

خدمات به مادران باردار و زایمان کرده می باشند.
اسامی  ثبت  مشاهده عالیم خطر، ضمن  در صورت 
دانشگاه  پر خطر در  مادران  باردار در سامانه  مادران 
بیمارستان  به  فوری  ارجاع  به  اقدام  پزشکی،  علوم 
با تشکیل  بیمارستان  ارایه خدمات الزم در سطح  و 
زنان،  )متخصص  نیاز  مورد  متخصصین  از  تیمی 
در صورت عدم حضور  و  نمایند  می  داخلی(  و  قلب 
متخصصین مربوطه، اقدام به اعزام مادران باردار پر 
خطر به سطوح باالتر نموده و در تمامی این مراحل 
بهداشتی،  معاون  درمان،  و  بهداشت  شبکه  رییس 
رییس بیمارستان و رابط مادران پر خطردر شهرستان 

از خدمات ارایه شده به مادر باردار، مطلع می شوند.

 مریم محمودی 
کارشناس سالمت خانواده وجمعیت

اجرای گام دوم بسته سالمت کارکنان دولت 
نقش سالمت مادران باردار در توسعه کشور در شهرستان ارسنجان

مسمومیت با مونو اکسید کربن یا گاز گرفتگی، 
گاز  تنفس  خاطر  به  که  است  مسمومیتی 

خطرناک مونوکسید کربن، ایجاد می شود.
های  بیماری  کارشناس  خادمیان«  »زهرا 
گفت:  ارسنجان  بهداشت  مرکز  واگیر  غیر 
انواع  با مونواکسید کربن به وسیله  مسمومیت 
وسایل گازسوز ایجاد شده و اغلب در زمستان 
دیده می شود و دلیل آن به خاطر عدم خروج 
محیط  در  انتشار  و  مذکور  وسایل  از  گاز  این 
در  و  باشد که سبب مسمومیت  ساختمان می 

نهایت مرگ می شود.. 
خادمیان تاکید کرد، در صورت مشاهده عالیم 
هرفرد،  در  کربن  مونوکسید  گاز  با  مسمومیت 
ابتدا ضمن تماس با اورژانس 115، درخواست 
آلوده  از محیط  را  نموده و فرد مسموم  کمک 
پیراهن و کمربند و  یقه  آزاد منتقل،  به هوای 
امکان  در صورت  و  باز  وی  تنگ  های  لباس 
اکسیژن دهی به او آغاز شود؛ خارج کردن فرد 
مسموم از محیط آلوده و قرار دادن او در محیط 
باز، از مهمترین اقدامات پیشگیری از عوارض 
ناشی از مسمومیت با گاز سمی منوکسید کربن 

می باشد. 
اوکبودی دست، دور لب ها و نوک انگشتان را 
گاز  با  پایانی مسمومیت  و عالیم  ها  نشانه  از 

منواکسیدکربن عنوان کرد.
زهرا خادمیان،گفت: بر اساس آمارهای منتشر 
نفر  شده در استان فارس در سال 1396، 3۷ 
و در 6 ماهه ابتدایی سال جاری 9 نفر قربانی 

مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شده اند.
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از  پس  سعید 
خاطره  سال ها 
زندگی  از  سازی 
سالیست  چند  مردمانش، 
به سراغ اربعین رفته است. او 
اربعین  پیاده روی  آیین  عکاسان  اولین  از  یکی  که 
این  به  دلبستگی اش  از  است  گذشته  سال های  در 
بزرگ ترین  توصف  میگوید.  سخن  ما  با  پیاده روی 
عکاس  یک  زبان  و  دید  از  بشری،  گردهمایی 
زارع عکاس  با سعید  ما  شنیدنی ست، گفت وگوی 

ارسنجانی را از دست ندهید.
بدانیم  است  خوب  شروع  برای   **
عکاسی برای شما چه معنایی دارد؟ تا چه 
و چقدر  دارید  هنری  نگاه  به عکاسی  حد 
به عنوان وسیله ای برای انتقال پیام به آن 

نگاه می کنید؟
هر  که  معناست،  از  دنیایی  عکاسی 

آن  از  مجزا  تعبیری  کسی 
دارد. از نظر من دنیایی 

های  حرف  پر 
است  ناگفته 

عکس  کل  در  شود.  می  کشف  طریق  این  از  که 
نشانگر دید و هنر عکاس است، هنری که هر کسی 
دنیایی مجزا را در  درونش جستجو میکند و نگاه من 

هم مستثنی از این بحث  نیست.
پیاده روی  از  عکاسی  سمت  به  چرا   **
اربعین رفتید؟ از لحظه و آنی که به سمت 

عکاسی اربعین رفتید با ما صحبت کنید.
مستند،  بخش  در  ها  عکس  بهترین  همیشه 
عکسهایی هستند که در شرایطی طبیعی ثبت شده 
باشند و سوژه با آن زمان و  مکان همراه باشد. بی 
که  کرد  را  مشتاق  من  که  امری  مهمترین  شک 
حماسه اربعین را  ثبت کنم حس و  حال و  اخالصی 
بود که در چهره ی تک تک زوار امام حسین )ع( 

موج میزند.
چه   **
یی  ل ها ا سو

یافتن جواب  برای  داشتید که فکر  کردید 
عکس  اربعین  پیاده روی  از  باید  آن ها 

بگیرید؟
بتوانم  بودم  کنجکاو  شخصی  دیدگاه  هر  از  فارغ 
واقعیت  ببینم.  نزدیک  از  را  زائرین  هوای  و  حال 
از نزدیک لمس کنم. قصد  این حماسه حسینی را 
اما واقعا فضایی که  ندارم کلیشه ای صحبت کنم 
امام حسین )ع( عامل ایجاد آن باشد اشتیاق زیادی 

را در من بوجود می آورد.
سوژه  یک  درباره  کمی  دارم  دوست   **
چهره  بپرسم.  عکس هایتان  در  تکرار  پر 
بچه ها در عکس های اربعینی شما به وفور 
چه  دنبال  بچه ها  چهره  در  می شود.  دیده 

چیزی هستید؟
ما  فقط خاطرات جنگ را  شنیده ایم. خاطراتی که 
یک طرف آن داستان ما بودیم و آن طرف عراق. 
رقم  ما  برای  خشن  و   سخت  تصویری  ناخودآگاه 

بدانیم خورده بود.  شد  باعث  اربعین  سفر 
طرف ما نه ملت عراق بلکه 
و  بود.  بعث  حزب  و  صدام 
ها  بچه  بین  این  در 
صادق  همیشه  که 
سوژه  بخش  ترین 
هایم هستند این تصور 

خشن را به تصویری لطیف و صمیمی تبدیل کردند.
های  زیبایی  ما،  صحبت  ختام  حسن   **

این سفر از زبان شما باشد.
 زیبایی سفر این بود که کشوری که همیشه بدترین 
و   ظلم  فشار  زیر  همیشه  و   کرده  تجربه  را  شرایط 
ستم بوده، حاال با شرایط سختی که دارند، از جان و 

 دل برای زائران حسین مایه میگذارند.
پیرمردی که با عصا جلوی ماشینمون را  گرفت و با 
را  به منزلش برد. میدیدیم که وضعیت  التماس ما 
خیلی سختی را  دارند اما بهترین میوه و  غذا را  برای 

زائر امام حسین )ع( فراهم کرده بودند.
لباس  با  تنهایی  که   دختر بچه ی  

آلود  خاک  صورتی  و  مندرس 
استقبال  به  آب  لیوانی  با  تنها 

ما میامد. 
خیلی حس خاصی داشت، هم 

این  ادغام  و هم شادی.  غم 
شرایط  آن  در  حس  دو  
است  حالتی   خاصترین 

جای  هیچ  شاید  که 
دیگر نتوان تجربه 

کرد.

وایت عکاس ارسنجانی از همنشینی غم و شادی در سفر اربعین ر

در جستجوی راز اربعین


