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فرمانده ناحیه سپاه شهرستان پاسارگاد

مقبره شهدای گمنام پاسارگاد احداث می شود
2

اتمام فاز نخست بیمارستان 
جدید ارسنجان

بیمارستان جدید 64 تختخوابی   فاز نخست احداث 
پایان  به  سوم،  طبقه  سقف  ریزی  بتن  با  ارسنجان 
ارسنجان،  درمان  و  بهداشت  شبکه  رییس  رسید. 
گفت: با توجه به توقف طوالنی مدت پروژه بیمارستان 
کردن  تمام  در  پیمانکار  کوتاهی  و  ارسنجان  جدید 

این طرح، ...
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مقبره شهدای گمنام پاسارگاد 
احداث می شود

از  پاسارگاد  شهرستان  سپاه  فرمانده 
پاسارگاد  گمنام  مقبره شهدای  ساخت 

خبر داد.
مجید علی پور، با اشاره به وجود 3 شهید گمنام 
در شهر پاسارگاد و 3 شهید گمنام در صفاشهر 
شهید   6 این  برای  مقبره  احداث  داشت:  اظهار 
یکی از برنامه هایی است که سپاه ناحیه پاسارگاد 
دنبال می کند و در آینده نزدیک این امر محقق 

می شود. 
وی با اشاره به برگزاری رزمایش بزرگ سپاهیان 
سراسر  با  همزمان  گفت:  محمدرسول اهلل)ص( 
استان این رزمایش در تاریخ 22 و 23 شهریور 
برگزار  پاسارگاد  بخش  عمومی  منطقه  در  ماه 
به صورت  از مرکز شهر  آن  از  می شود و پیش 
نمادین و با سر دادن شعارهای حماسی مردم را 

با فضای رزمایش آشنا می کنیم. 
به  اشاره  با  پاسارگاد  شهرستان  سپاه  فرمانده 
اینکه یکی از اهداف این رزمایش خدمت رسانی 
به مردم در مناطق محروم است، افزود: 5 گروه 
و  فرهنگی  عمرانی،  خدمات  ارائه  به  جهادی 
برخوردار  کم  و  محروم  مناطق  به  خدمت  میز 

پرداختند. 
علی پور بیان کرد: مرمت و تعمیر منزل محرومین، 
ساخت دیوار قبرستان یکی از روستاهای محروم 
و ارائه میز خدمت توسط بسیج ادارات از جمله 
سپاهیان  رزمایش  قالب  در  که  است  اقداماتی 

محمدرسول اهلل)ص( انجام شده است. 
وی درباره توزیع لوازم التحریر در این شهرستان 
نیز گفت: پیش از این به تعداد کلیه دانش آموزان 
لوازم  بسته های  پاسارگاد  بخش  روستاهای 
بسته  هزار  حدود  که  است  شده  توزیع  التحریر 

بود. 

پخت غذای نذری در روستای کتک ارسنجان

هر ساله در دهه اول محرم، اهالی روستای کتک 
شهرستان ارسنجان سفره نذری امام حسین )ع( را 
می گسترانند. حجت االسالم زارعی مسئول هیئت 
حضرت سیدالشهدا )ع( روستای کتک گفت: مواد 
نذورات  و  مردمی  کمک های  از  سفره  این  اولیه 
همین  مردم  توسط  غذا ها  می شود.  تأمین  آن ها 
حسینه  در  همگانی  سفره  در  و  شده  پخت  روستا 

حضرت سیدالشهدا )ع( این روستا توزیع می شود.

چیدن میوه بنه بیش از مصرف خانوار نیاز به مجوز دارد

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  امینی 
میوه  برداشت  اینکه  بیان  با  ارسنجان  شهرستان 
بنه بیش از مصرف خانوار جرم محسوب می شود 
قانونی دارد، گفت:امروزه  نیاز به مجوز برداشت  و 
شاهد تخریب کمی و کیفی منابع با ارزش طبیعی 
از جمله جنگل ها هستیم که در این میان مناطق 

رویشی پسته وحشی )بنه( درحال تخریب است.

دو  مدت  به  دختران  کاراته  المللی  بین  پیکار های 
.کاراته  شد  برگزار  رضوی  خراسان  استان  در  روز 
کا های طالیی تیم پاسارگاد کیمیا مهرآور، ستایش 
ساجده  انقالبی،  سارا  بزرگی،  ده  شیرین  کریمی، 
رحمتی،  زهرا  بودند.  استقالل  فاطمه  و  مهرآور 
این  برنز  مدال  حسینی  ملک  سمیه  و  نقره  مدال 
رقابت هارا از آن خود کردند.مربی و سرپرست تیم 

پاسارگاد در این مسابقات خانم زحمتکش بود.

درخشش دختران کاراته کا ی پاسارگادی

مبنی  اورژانس،  پیام  مرکز  با  تلفنی  تماس  پی  در 
بر آغاز دردهای زایمان مادر باردار واقع در منطقه 
کوهستانی گردنه خرسی بخش پاسارگاد شهرستان 
محل  به   ۱۱5 اورژانس  های  تکنسین  پاسارگاد، 
اعزام شدند.پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی، 
ساعت ۴ بامداد، نوزاد متولد شد و پس از اقدامات 
بیمارستان  به  مادر  اورژانس،  های  تکنسین  اولیه 

امام جعفر صادق )ع( سعادت شهر انتقال یافت.

تولد نوزاد در منطقه کوهستانی گردنه خرسی

ح پزشک رایگان برای عشایر شمال  طر
استان فارس اجرا می شود

فرمانده حوزه عشایری سپاه پاسارگاد با اشاره به 
عشایر  برای  محرومیت زدایی  طرح های  اجرای 
گفت: طرح پزشک رایگان در هفته دفاع مقدس 

برای عشایر شمال استان فارس اجرا می شود.
احمد مسلمی تاش، با اشاره به اجرای طرح های 
با  داشت:  اظهار  عشایر  برای  محرومیت زدایی 
و حضور  پاسارگاد  موقعیت شهرستان  به  توجه 
شهرستان  این  در  سال  از  بخشی  در  عشایر 
طرح پزشک رایگان در هفته دفاع مقدس برای 

عشایر استان فارس اجرا می شود. 
اینکه حدود 700 خانوار عشایر در  بیان  با  وی 
این شهرستان حضور دارند، گفت: عشایر استان 
از جمله جهرم و الر  مناطق مختلف  از  فارس 
برای ییالق به این منطقه می آیند و طرح های 
اجرا  فارس  شمال  در  بیشتر  محرومیت زدایی 

می شود. 
فرمانده حوزه عشایری سپاه پاسارگاد همچنین 
از ساخت یک آب انبار برای عشایر سخن گفت 
حوزه  بسیجیان  توسط  انبار  آب  این  افزود:  و 
مرکزی  قرارگاه  اعتبارات  با  محمدباقر)ع(  امام 
بید  چاه  منطقه  در  فجر  سپاه  محرومیت زدایی 
شهرستان پاسارگاد ساخته شده و در هفته دفاع 

مقدس به بهره برداری می رسد. 
مسلمی تاش با اشاره به 20 میلیون تومان اعتبار 
ساخت  کرد:  بیان  انبار  آب  این  ساخت  برای 
از دیگر  مالداری  آبشخور و حفر یک چاه  یک 
انجام  عشایری  حوزه  در  که  است  اقداماتی 

می شود. 
نیز  دام  واکسیناسیون  طرح  کرد:  عنوان  وی 
ناحیه  سپاه  عشایری  حوزه  اقدامات  دیگر  از 
محرومیت زدایی  راستای  در  که  است  پاسارگاد 

انجام می شود.
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کودکان  تربیت  و  تعلیم   | میرزاپور  وحید 
و  دینی  غنی  فرهنگ  در  دیرباز  از  نوجوانان  و 
جهان  در  و  بوده  جایگاه  واالترین  واجد  ما  ملی 
معاصر هم آموزش و پرورش به عنوان عامل مولد 
سرمایه های ارزشمند انسانی و محور توسعه پایدار 
و  رشد  در  شگرف  نقشی  از  و  است  شده  تلقی 

پیشرفت همه جانبه جوامع برخوردار شده است.
شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر  رحیمی 
این  در  مدارس  بازگشایی  با  رابطه  در  پاسارگاد 
شهرستان گفت: با برنامه ریزی های دقیق تالش 
کرده ایم مشکالت گذشته را به حداقل برسانیم.

وی بیان داشت: با تالش هایی که انجام شد در 
هیچ کالسی با کمبود دبیر روبرو نیستیم.رحیمی 
با سرویس  رابطه  داد: جلسات متعددی در  ادامه 

مدارس تشکیل شد و اجازه نخواهیم داد 
هیچ راننده ای بدون تایید صالحیت، 

در سرویس مدارس فعالیت داشته 
باشد. همچنین با توجه به شرایط 
فرم  لباس  ها  خانواده  اقتصادی 
دانش  استثنا  به  را  آموزان  دانش 
عوض  آنها  مدرسه  که  آموزانی 

تا  ندادیم  تغییر  شده 
خانواده های عزیز 

مالی  مشکل  با 
نگردند،  روبرو 
را  نکته  این 
می  تاکید  نیز 
آموزش  کنم 
هیچ  پرورش  و 
در  ای  بخشنامه 

رابطه با دریافت شهریه از خانواده ها جهت ثبت 
نام دانش آموزان پاسارگادی صادر نکرده است و 
همیاری خانواده ها با مدارس به صورت اختیاری 
و  بیمه،کتاب  جهت  ناچیزی  مقدار  که  باشد  می 

موارد دیگر می باشد .
رحیمی در ادامه گفت: جهت رفاه دانش آموزان 
مدارس  بهداشتی  های  سرویس  کلیه  عزیز، 

شهرستان پاکسازی و تجهیز شده است.
در  پاسارگاد  شهرستان  پرورش  و  اموزش  مدیر 
شهریه  دولتیگفت:  غیر  مدارس  شهریه  با  رابطه 
آموزشی  امکانات  و  کیفیت  به  نسبت  را  مدارس 
این  بر  دقیقی  نظارت  و  ایم  کرده  مصوب  آنها 

مدارس نیز خواهیم داشت .
او ادامه داد: تمام توان خود را جهت تامین امکانات 
امکانات  مدارس  بیشتر  در  و  ایم  گرفته  بکار 
آموزان  دانش  استفاده  جهت  مناسبی 
دبیرستانهای  در  اما  است  شده  فراهم 
فنی متاسفانه امکانات ما بسیار محدود 
سایر  با کمک   طلبد  می  که  باشد  می 
مسئولین محترم امکانات مناسبی جهت 
استفاده دانش آموزان رشته فنی وکار و 

دانش فراهم گردد.
رحیمی در پایان گفت: برنامه ریزی های 
دقیقی انجام شده است و امیدواریم 
شاهد  جدید  تحصیلی  سال  در 
موفقیت های دانش آموزان عزیز 
زمینه  در  پاسارگاد  شهرستان 
های)علمی،فرهنگی،ورزشی، 

مذهبی و ...( باشیم.

ما توانستیم
شهرستان  سپاه  ناحیه  فرمانده  قادری  سرهنگ 
ارسنجان در نشست خبری هفته دفاع مقدس ضمن 
تقدیر از رشادت ها و جانفشانی های رزمندگان اسالم 
در طول دوران دفاع مقدس، به جنگ اقتصادی که 
امروز کشور را درگیر خود کرده است اشاره نمود و 
گفت: همانگونه که در دوران دفاع مقدس مردم ایران 
اسالمی متحد و همدل، گوش به فرمان والیت به 
پیروزی رسیدند، تنها راه موفقیت در جنگ اقتصادی 
و عبور از این بحران تبعیت بی قید و شرط از منویات 
مقام معظم رهبری و همراهی و همدلی مردم است.

دفاع  هفته  سالگرد  هشتمین  و  سی  اهمیت  ایشان 
مقدس را از دو منظر مورد بررسی قرار داد و گفت: 
امسال در حالی سالگرد هفته دفاع مقدس را گرامی 
میداریم که در آستانه چهل سالگی انقالب شکوهمند 
با  باطل  جبهه  آن  در  که  انقالبی  هستیم.  اسالمی 
همه توان در مقابل ام القری اسالم و انقالب اسالمی 
ایستاده بود. و اگر بخواهیم میزان اهمیت مسأله را 
اردوگاه  به  بیاندازیم  نگاهی  باید  بهتر متوجه شویم، 
متشنج دشمن، که در آن برنامه هایی طراحی شده 
سالگی  چهل  جشن  خودشان  باطل  خیال  به  که 

انقالب اسالمی را در کام ملت ایران تلخ کنند.
فرمانده ناحیه سپاه ارسنجان جنبه دیگر اهمیت هفته 
طرف  از  کرد:  بیان  اینگونه  را  امسال  مقدس  دفاع 

دیگر امسال قرین شدن هفته دفاع مقدس با ایام ماه 
محرم یادآور این پیام مهم است که کربالی سال 59 
یافته کربالی سال 6۱ هجری  ادامه  امتداد و  دقیقا 
بود. همانطور که کربالی سال 6۱ هجری تقابلی بود 
در سال  باطل،  کثیر  جبهه  و  قلیل حق  جبهه  میان 
نابرابر حبهه  تقابل  ایران هم شاهد  در کربالی   59
دوران  حوادث  و  وقایع  تمام  و  بودیم  باطل  و  حق 
دفاع مقدس، همه فداکاری ها و ازخودگذشتگی ها، 
همه اهداف و شعارها و حتی نام عملیات ها برگرفته 
از قیام کربالی سال 6۱ هجری بود. قیامی که هر 
چه زمان می گذرد زنده تر میشود و ابعاد گوناگون آن 

برای بشریت روشن تر می گردد.
ایشان در پایان با اشاره به شعار»ما توانستیم« برای 

سی و هشتمین سالگرد هفته دفاع مقدس به گوشه 
های  برنامه  و  گذشته  ماه  چند  های  فعالیت  از  ای 
هفته دفاع مقدس امسال اشاره نمود و گفت: هر روز 
از هفته دفاع مقدس با نام مشخصی نامگذاری شده 
و  طرح   300 مجموع  در  روز  هر  نام  با  متناسب  و 
گرفته  مرکز شهرستان  نقاط  از  هفته  این  در  برنامه 
تا دورترین نقاط شهرستان اجرا خواهد شد. که اقشار 
آموزان،  دانش  دانشجویان،  از  اعم  بسیج  مختلف 
طالب،  هنرمندان،  مداحان،  پزشکان،  فرهنگیان، 
مساجد و جامعه زنان در محور های بصیرت افزایی 
زدایی  محرومیت  ورزشی،  و  فرهنگی  روشنگری،  و 
برنامه  اجرای  به  رزم  و  دفاعی  آمادگی  جهادی،  و 

خواهند پرداخت.
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ارشاد  و  فرهنگ  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمی شهرستان ارسنجان این اداره با شناسایی 
استعداد های فراوان نی و آواز در رده های سنی 
مختلف اقدام به برگزاری اولین جشنواره موسیقی 

محلی شامل نی و آواز محلی نمود
در  گفت:  خصوص  این  در  دادوند  غالمرضا 
روزگاری که در شهرها و روستاها نه تلوزیونی بود 
و نه ماهواره و نه اینترنت، بسیاری از مردم بویژه 
از  خود  های  نشینی  در شب  عشایر  و  روستاییان 
این موسیقی استفاده می کردند و لذت می بردند ، 
موسیقی که تنها نوا و آهنگ مورد قبول و دلخواه 
ماست،  های  مادربزرگ  و  ها  پدربزرگ  ی  همه 
و  بخش  لذت  وسیله ی  تنها  که  محلی  موسیقی 
مانوس با شب های پرستاره مرد و زن ایلیاتی بود 
مردمانی سخت کوش که پس از فراغت از کارهای 
مشقت بار زندگی عشایری، دور هم جمع می شدند 
نی،  نوای  به  سپردن  و گوش  چای  نوشیدن  با  و 
چه  هنرمندان  این  و  زدودند  می  تن  از  خستگی 
نی زن و چه خواننده بسیار مورد تحسین و احترام 
بودند و کسانی از اینها که در قید حیات اند هنوز 

در دل مردم جای دارند.
اجرای  از  مردم  خوب  استقبال  به  اشاره  با  وی 
با  تئاتر  آمفی  سالن  در  که  جشنواره  این  عمومی 

نظر من  از  روبرو شد، گفت:  زیاد جمعیت  ازدحام 
اصیل  فرهنگ  نگهداشتن  زنده  برای  تالشها  این 
اداره  داد:این  ادامه  و  است  تقدیر  شایسته  ایرانی 
چنین  سطح  ارتقا  برای  را  خود  تالش  ی  همه 

جشنواره هایی به کار خواهد گرفت.
محلی  موسیقی  جشنواره  اینکه  عنوان  با  وی 
فرصتی برای هنرمندان  است تا با آواها و سازهای 

خود  موسیقی  نوع  این  گفت:  شوند،  آشنا  محلی 
در  که  است  مختلف  فرهنگهای  خرده  از  برآمده 
ابتدایی ترین  دارد  ریشه  قوم  هر  فرهنگ  و  تاریخ 
جلوه  کهن ترین  و  زیباترین  و  گونه  اصیل ترین  و 
هنر و موسیقی ، نی و آواز محلی است به همین 
فرهنگی  و  معنوی  بار  دارای  جشنواره  این  دلیل 

باالیی است.

شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
ارسنجان ادامه داد: امیدواریم بتوانیم این جشنواره 
ادامه  دارد  را  شدن  کشوری  و  استانی  قابلیت  که 
دهیم تا از یک سو توانایی های درون شهرستانی 
خود را به کشور معرفی کنیم و از سوی دیگر آثار 
را شناسایی و در معرض دید  دیگر شهرستان ها 
قرار دهیم و  هنرمندان فعال در این حوزه با آثار و 

کیفیتهای کاری یکدیگر آشنا شوند.
بصورت  دهقان  صمد  استاد  جشنواره  این  در 
رضایی،  بهمن  میرزایی،  اکبر  آقایان  و  افتخاری 
غالمعلی  محمدی،  شیرزاد  ابراهیمی،  مسعود 
ابراهیمی، حیدر اسماعیلی، محمدرضا نجفی، اصغر 
محمدی،  غالمرضا  کواری،  ابوالقاسم  اسماعیلی، 
امیدی، علی  حمید قاسمی، حسین طایفی، جمعه 
ابراهیمی، مجتبی اسد پور، عبدالنبی زارع،  محمد 
رحیم  کرمی،  اهلل  علی  محمد  روستایی،  قدرت 
کشاورز،  رضا  علی  ساسانیان،  مرتضی  عواطفی، 
علی  قدم  زارع،  حمید  منفرد،  عواطفی  اسماعیل 
اجرای  به  نارکی  حمزه  امیر  نجفی،  علی  نجفی، 
پایان  گروه هنری سارنگ  در  و  پرداختند  محلی 
اسکندری،  محمود  اسکندری،  عبدالرضا  آقایان 
محمد اسکندری و جالل زارع قشالقی به اجرای 

موسیقی سنتی پرداختند

ارسنجان میزبان جشنواره نی و آواز محلی 
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با بیش  ارسنجان  باغداران شهرستان  و  کشاورزان 
زیر  انار و ۱200 هکتار زمین  باغ  از 2500 هکتار 
از نظر  کشت گوجه فرنگی، معموال بدون استفاده 
و  کشاورزی  محصوالت  پرورش  به  کارشناسان 
باغی خود میپردازند. متاسفانه 78 درصد محصوالت 
شهرستان  باغی  محصوالت  درصد  و90  صیفی 
بدون استفاده از نظرات کارشناسان جهاد کشاورزی 

و با استفاده بی رویه از سموم پرورش میابد.
ارسنجان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  امیدی 

فعالیت  آموزش  بحث  در  ما  گفت:  مورد  این  در 
به  کشاورزان  بهتر  دسترسی  برای  داشتیم،  هایی 
کارشناس، شهرستان را به ۱9 منطقه تقسیم و برای 
هر منطقه یک کارشناس مسئول در نظر گرفتیم، 
که این کارشناسان با توجه به تخصصشان در سطح 
روستاهای تحت پوشش خود، مباحث آموزشی، فنی 
وظایفشان  از  یکی  و  کنند  می  دنبال  را  اجرای  و 
های  زمینه  در  آموزشی  های  کالس  برگزاری 
کاشت، داشت، برداشت و به خصوص مبحث تولید 
محصول سالم و کاهش میزان استفاده از سموم و 

مواد شیمیایی می باشد.

که  شتوی،  قالب  کشت  خصوص  در  افزود:  وی 
گندم می باشد در سطح ۱000 هکتار مبارزه دقیق 
و به موقع با سن مادر انجام گرفته که این طرح از  

سمپاشی مجدد مزارع جلوگیری می نماید. 
برای محصول  که  دیگری  داد: طرح  ادامه  امیدی 
محصول  تولید  یا   IPM شده  اجرا  فرنگی  گوجه 
سالم نام دارد. این طرح در سطح ۱50 هکتار از زمین 
های زیر کشت گوجه فرنگی با مبارزه بیولوژیکی 
که همان مبارزه ی موجود زنده علیه آفات می باشد 
صورت گرفته که در این راستا کشاورزانی توانسته 
اند گواهی نامه تولید محصول سالم را اخذ نمایند. 

در مورد محصول انار طرحی در سطح 250 هکتار 
از باغات انار شهرستان، با کنترل تک تک باغ ها و 
جمع آوری انار های آلوده به کرم گلوگاه و سوزاندن 
محصوالت آلوده، به صورت همگانی و با مشارکت 

خود کشاورزان اجرا شده است.
باغداران  و  کشاورزان  همه  از  پایان  در  امیدی 
و  نظرات  از  استفاده  با  تا  کرد  دعوت  شهرستان 
کارشناسان جهاد کشاورزی ضمن  های  راهنمایی 
حفط سالمت  به  کمک  و  سالم  محصوالت  تولید 
را  سموم  تهیه  های  هزینه  گان  کننده  مصرف 

مدیریت کنند.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان:

150هکتار  از زمین های زیر کشت، محصول سالم تولید میکنند
گزارش

سینا جهانگیر

دانش  هزاران  دغدغه  تحصیلی  هدایت 
با  اگر  که  است  دهم  پایه  ورودی  آموز 
موجب  نباشد،  همراه  آگاهانه  انتخاب 
سردرگمی خانواده ها و دانش آموز میشود.

 شمس النسا خادمی کارشناس مشاوره تحصیلی در 
این مورد میگوید: در سال های اخیر تعداد زیادی 
از دانش آموزان متقاضی تحصیل در رشته تجربی 
متوازن  توسعه  طرح  اینکه  به  توجه  با  اما  هستند. 
محدودیت  شود،  می  اجرا  شهرستان  در  ها  رشته 

البته یکی از  هایی برای انتخاب رشته وجود دارد. 
رشته  تجربی،  رشته  برای  تقاضا  بودن  باال  دالیل 
های دانشگاهی زیر مجموعه تجربی و بازار کار این 
رشته هاست که شاید نگاه دانش اموزان زیاد هم 
واقع بینانه نباشد و تعداد بسیار کمی از آنها در رشته 
های خوب دانشگاهی پذیرفته می شوند. اما هدف 
رشته  در  بیشتر  گذاری  سرمایه  پرورش  و  آموزش 
در  التحصیالن  فارغ  آینده  در  تا  است،  فنی  های 
هر مقطع تحصیلی بتوانند کارآفرین باشند و منتظر 

مشاغل دولتی نباشند.
توصیه خادمی به دانش آموزان و اولیا این است که 
با توجه به عالقه و توانمندی دانش آموز منحصرا 

به یک رشته فکر نکنند و ترتیب رشته های مورد 
انتخاب  زمان  در  تا  کنند  بندی  اولویت  را  عالقه 

رشته کمتر دچار مشکل شوند.
های  دبیرستان  از  یکی  مدیر  عزیزخانی  فاطمه 
دخترانه با اشاره به اینکه بیشتر دانش آموزان تصور 
کالس  به  مربوط  فقط  تحصیلی  هدایت  میکنند، 
بر  انتخاب رشته عالوه  باشد گفت: برای  نهم می 
میانگین نمرات سه سال متوسطه اول، آزمون های 
مشاور، عالقه مندی های دانش آموز و نظر اولیا و 

دبیران نیز مهم است.
آینده  های  سال  که  آموزانی  دانش  افزود:  وی 
قراراست هدایت تحصیلی شوند باید بیشتر تالش 

و  باشند  داشته  ریاضی  و  علوم  دروس  در  را  خود 
فرم های مشاوره ای و آزمون های آن را با دقت 
اما  از آن رد نشوند.  و حوصله پر کنند و سرسری 
اگر موفق به کسب رتبه الف رشته تجربی نشدند 
را  تجربی  به  نزدیک  های  رشته  از  یکی  میتوانند 
انتخاب کنند و در سال آینده در آزمون تغییر رشته 
رشته  تغییر  موفقیت،  صورت  در  و  نمایند  شرکت 
دهند. اما از نظر من هر دانش آموزی که به سمت 
موفق خواهد  کند  توانمندی خود حرکت  و  عالقه 
شد و لزومی ندارد دانش آموزان موفقیت را منحصرا 

در علوم تجربی جستجو کنند.

نگاه دانش آموزان به رشته تجربی واقع بینانه نیست!
گزارش

زهرا خادمی
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مورد  در  توجه  جالب  نکته  میرزاپور|  وحید 
است که  این  در شهرستان  ها  مراسم  اینگونه 
همچنان اصالت خود را همانگونه که در دوران 
تمام  و  است  کرده  حفظ  میشدند  برگزار  قدیم 
جلوه های نمایان در این دهه عطر و بوی سنتی و 
قدیمی دارد که این خود دلیل مبرهنی بر عشق و 
امام حسین  به  پاسارگادی  عالقه همشهریان عزیز 

)ع( می باشد. 
در ایام محرم شهروندان پاسارگادی مقیم شهرهای 
دیگر اکثرا به شهرستان برمی گردند و به برکت این 
امامزاده همشهریان  تا  ماه عزیز در مسیر عزاداری 

با هم دیدار کرده و از احوال هم با خبر می شوند. 
هیات  استان،  مرکز  مقیم  همشهریان  همچنین 
پاسارگادی های مقیم شیراز را تشکیل داده اند که 
پرشور  دیدن عزاداری  آینده  توصیه می کنیم سال 

همشهریان ساکن شیراز را از دست ندهید .
بین  در  ای  ویژه  جایگاه  نیز  زنی  سینه  های  دسته 
بود  جالب  بسیار  امسال  و  دارد  شهرستان  جوانان 
مکتب  و  الحسین  عشاق  زنی  سینه  هیات  دو  که 
آنها  عزاداری  یکی شدند که  و  متحد  با هم  الزهرا 
در حرم امامزاده حسین زمینه ساز یکی از بهترین و 

پرشورترین عزاداری های تاریخ شهرستان گردید. 

پر  عزا  نوای  را  عاشورا همه جای شهر  روز  در 
کربالی  تا  را  دل ها  ماتم،  بانگ  و  است  کرده 
حسین می برد و بر فراز آسمان بین الحرمین به 
گردش در می آورد.طبق سنت های گذشته، مردم 

سعادتشهر به همراه دسته ها و هیئت های عزاداری، 
بر  حسین)ع(  امامزاده  ملکوتی  بارگاه  محوریت  با 
مظلومیت  بر  و  می دهند  سر  نوحه  و  می زنند  طبل 
حسین و یارانش، بر سینه و سر می زنند.در جلو حرم 
امامزاده تجمع گسترده عزاداران حسینی به اوج خود 
می رسد و پس از اذان ظهر نماز ظهر عاشورا بسیار 

باشکوه در این مکان برگزار می گردد.

عزاداری های پرشور مردم پاسارگاد در ماه محرم

یکی از بزرگترین و پرشورترین مراسم های سالیانه در شهرستان پاسارگاد مراسم عزاداری و 
سوگواری سرور و ساالر شهیدان امام حسین )ع( می باشد که از شب اول ماه محرم آغاز و تا پایان 

شب دوازدهم ادامه دارد.

دامن  | شب همه جا  الهی  زهرا نعمت 
گسترده است، دشت سینه ي داغ و وسیعش 
را در برابر وزش نسیم مالیمي قرار داده و 
نسیم آهسته و آرام روي سینه اش مي خزد 
و دامن کشان مي گذرد. مي گذرد و پرچم 
را به رقص در مي آورد، مي  هاي کاروان 
گذرد و پژواك حزین کربال و عاشورا را به 

سر تا سر جهان مي رساند.
ساالر  قافله  ي  خیمه  در  کاروان  ي  همه 
است،  ساز  سرنوشت  شبي  اند،  شده  جمع 
بي  شروِع  یک  ي  مقدمه  که  ست  پایاني 
انتهاست. از امشب به بعد، آدم ها دو دسته 
مي شوند، یا در سپاه حسین مي مانند و زیر 
لواي او نداي آزادگي سر مي دهند، یا راهي 
دنیا،  مال  طمع  به  و  شوند  مي  یزید  سپاه 

روي حق شمشیر مي کشند.
تاریکي  از  میخواهد،  که  هر  فرموده:  امام 
باید،  که  آنهایي  برود.  و  کند  استفاده  شب 
مانده اند، از دنیا دست کشیده اند، حجاب 
شیرین  ي  وعده  و  رفته  کنار  برایشان  ها 
نوجواني  میانشان  در  اند.  دیده  را  خداوند 
ِمَن  برایش »اَحلي  جواب داده که شهادت 
الَعَسل« است و بي تاب است که سپر بالي 

عمو بشود و جانش را فدا کند.
ظهر عاشورا رسیده و همه ي جوانان بني 
هاشم پر کشیده اند و فقط قاسم مانده؛ همه 
را واسطه کرده تا از حسین)ع( اذن میدان 
این  آید  اما عمو دلش نمي  بگیرد، 

زهرا میرکی | بعد از گذشت سال ها امسال دهه 
اول محرم مصادف با آخرین روزهای حضور عشایر 
در روستای منصوری در منطقه سرپنیران سعادتشهر 
تابستان  شده است. روستایی ییالقی که در بهار و 
تنها 36نفر جمعیت دارد و با آغاز فصل کوچ در پاییز 
میرسد.  نفر   ۱5 از  کمتر  به  ان  جمعیت  زمستان  و 
با شوری حسینی  امسال  منصوری  روستای  عشایر 
مسجد روستا را آماده عزاداری سرور و ساالر آزادگان 

جهان امام حسین )ع( کردند.  
روزها قبل از محرم زنان روستا با انگیزه ای وصف 
جارو  و  آب  را  )ع(  ابیطالب  ابن  علی  ناپذیر مسجد 
کرده  پوش  سیاه  را  مسجد  فضای  مردان  و  کردند 
و پارچه های علم را برای  روز عاشورا آماده کردند.

وقتی از آنها پرسیدم چرا در این ماه  سال به فکر 
غبارروبی مسجد افتادید؟

دوکلمه  در  تنها  و  زد  حلقه  چشمهایشان  در  اشک 
پاسخشان را خالصه کردند: فقط به عشق به امام 

حسین)ع(.
 با وجود اینکه در این ۱0 روز مسجد کوچک و ساده 
روستا امام جماعت نداشت اما موکبی بود که عشق 

به امام حسین)ع( در آن موج میزد.
اما امروز وقتی خورشید باال آمد دیگر اثری از زنان و 
مردان عشایر روستا  نبود. انگار ایل زودتر از خورشید 
و  کند  بیدار  را  طبیعت  خود،  صدای  با  تا  برخاسته 
صبور،  قومی  باشند؛  آریایی  قوم  میراث  امانت دار 

کوچ رو و دائم در سفر.

پنیران صورت گرفت وستای منصوری سر در ر

علم محرم بعد از سالها برافراشته شد

محمود غالمیمحسن نعمت الهیمحسن خادمیداریوش رشیفی
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دامن  | شب همه جا  الهی  زهرا نعمت 
گسترده است، دشت سینه ي داغ و وسیعش 
را در برابر وزش نسیم مالیمي قرار داده و 
نسیم آهسته و آرام روي سینه اش مي خزد 
و دامن کشان مي گذرد. مي گذرد و پرچم 
را به رقص در مي آورد، مي  هاي کاروان 
گذرد و پژواك حزین کربال و عاشورا را به 

سر تا سر جهان مي رساند.
ساالر  قافله  ي  خیمه  در  کاروان  ي  همه 
است،  ساز  سرنوشت  شبي  اند،  شده  جمع 
بي  شروِع  یک  ي  مقدمه  که  ست  پایاني 
انتهاست. از امشب به بعد، آدم ها دو دسته 
مي شوند، یا در سپاه حسین مي مانند و زیر 
لواي او نداي آزادگي سر مي دهند، یا راهي 
دنیا،  مال  طمع  به  و  شوند  مي  یزید  سپاه 

روي حق شمشیر مي کشند.
تاریکي  از  میخواهد،  که  هر  فرموده:  امام 
باید،  که  آنهایي  برود.  و  کند  استفاده  شب 
مانده اند، از دنیا دست کشیده اند، حجاب 
شیرین  ي  وعده  و  رفته  کنار  برایشان  ها 
نوجواني  میانشان  در  اند.  دیده  را  خداوند 
ِمَن  برایش »اَحلي  جواب داده که شهادت 
الَعَسل« است و بي تاب است که سپر بالي 

عمو بشود و جانش را فدا کند.
ظهر عاشورا رسیده و همه ي جوانان بني 
هاشم پر کشیده اند و فقط قاسم مانده؛ همه 
را واسطه کرده تا از حسین)ع( اذن میدان 
این  آید  اما عمو دلش نمي  بگیرد، 

آقازاده اي که در صورتش جمال حسن)ع( 
را مي بیند، راهي میدان کند.

کریم  پدرت  وقتي  قاسم!  حال  به  خوش 
شهر باشد، حتي به فکِر روزهایي که نیست 

هم هست!
مادرش نامه اي به او مي دهد، دست خِط 
به  خطي  دست  هم  آن  را،  حسن  پدرش 
از  تر  شیرین  آرزویي  قاسم،  آرزوي  قیمت 

عسل...
حسین نهي به قاسم دهد، حسن دستور

ز من بپرس که سلطاِن کربال حسن است!
امام راضي مي شود، اما هنوز هم دلش نمي 
برادر  امانتي  شهادِت  تواند  مي  چطور  آید، 

عزیزش را، به نظاره بنشیند؟
یکدیگر را در آغوش گرفته اند و میگریند.

راهي  را  قاسم  خواهد  مي  حسین،  حال 
نمي  پیدا  اش  اندازه  اي  زره  کند!  میدان 
کاري  زخم  جلوي  تواند  نمي  زره  شود. 
شمشیر و نیزه را بگیرد، اما در مقابِل ضربه 
هاي نوك شمشیر و زخم هایي که آدم را 
زره  اما  شود!  مي  سپر  کند،  مي  شکنجه 
خود  کنند...کاله  نمي  پیدا  تنش  ي  اندازه 
و سالح هم همینطور، قاسم با عمامه روانه 

ي جنگ مي شود.
در  علي)ع(  خون  است،  جمل  شیر  پسر 

رگهایش جاریست، جگر دارد! 

اما  اینکه نوجوان بوده،  با  اند  مقاتل نوشته 
ناکار کرده،  را  از سپاِه دشمن  زیادي  تعداد 
نوشته اند از روي کینه از اسب به زمینش 
و  کردند  اش  دوره  اند  نوشته  اند،  انداخته 

فرق سرش را شکافته اند...
فریاِد یا َعماُه قاسم که بلند مي شود، حسین 
در چشم به هم زدني خودش را باالي سر 
قاسم مي رساند و او را در آغوش مي کشد، 
ترین  شیرین  به  عمو  آغوش  در  قاسم 

آرزویش،شهادت مي رسد.
الحسن، یک شروع بي  إبن  قاسم  شهادت 
انتهاست. قاسم حالوت آرزویش را به جان 
نوجوان هاي ما هم ریخته که ۱379 سال 
بعد از عاشورا و کیلومتر ها دورتر از کربال، 
عزاداري  ي  دسته  محرم،  ششم  روز  در 
و  چرخد  مي  شهر  در  عاشورایي  نوجوانان 

ماتم مي گیرد.
محرم دانشگاه انسان سازی است که یک 
این  یافتگان  پرورش  کارهای  از  نمونه 

مکتب، انقالب شکوهمند اسالمیست.
یک روزي نسل اولي هاي انقالب، از قاسم 
إبن الحسن آموخته بودند که حتي اگر سنت 
کم باشد و تفنگ اندازه ي قّدت پیدا نشود 
هم، مي تواني حامي دین و سرزمینت باشي؛ 
مي روند شهید مي شوند و گل سرسبدشان 
مي شود شهید مرحمت باالزاده ها و شهید 

حسین همتي جشني ها.

گذشته،  انقالب  از  سال  چهل  که  امروز  و 
بچه هاي هیأت ما کمر همت مي بندند که 
آقا پسر هاي  یکي یکي بروند دِر خانه ي 

نوجوان شهر، دعوتنامه بدهند دستشان.
موکب  جلوي  از  بیایند  که  کنند  دعوتشان 
و  هم سن  مداحان  نوحه ي  با  و  الحسین 
الحسن عزا  ابن  براي قاسم  سال خودشان 
بگیرند و تا حرم انصارالحسین بروند که هم 
نگذارند و  تنها  را  زمانشان  امام  بگیرند  یاد 
هم با شهدا عهد ببندند که ادامه دهنده ي 

راهشان باشند.
همان آرزوي شیرین قاسم، شوق مي اندازد 
نیت  به  اجرایي که  در دِل بچه هاي کادر 
برکت و برگزاري با شکوه مجلس، یک روز، 

روزه بگیرند
و راهي شان مي کند در خیابان هاي شهر 
فرا  را یکي یکي  که مهمان هاي حضرت 

بخوانند...
الَعسل« امسال متفاوت  ِمَن  مراسم »احلي 

تر از گذشته برگزار شد.
انصار  حرم  در  که  هایي  نوجوان  ي  همه 
بوده اند، یک بار از ذهنشان گذشته که: من 
کجاي سپاه حسینم؟ و برای  این سوال به 

دنبال جواب گشته اند.
که  اي  پرسیده  خودت  از  حال  به  تا  تو 

کجاي سپاه حسین ایستاده اي؟!

نگین نعمت الهی | چون الالیی دل انگیز مادرانه در دل شب های 
تاریک، قدم می گذاریم به مرور محزون ترین فصل کربال، فصل سرباز 

کوچک بزرگترین واقعه زمین و زمان..
و این قسمت از تاریخ نینوا را هر چه بشنوی و ببینی و بخوانی باز نامکرر 
و پر حرارت است و با هر چه که دیده ای و شنیده ای و خوانده ای دنیا 

دنیا تفاوت دارد .
انگار که اینجا همه چیز رنگ و بوی دیگری دارد 

و آسمان غریب تر از همیشه سراغ از خون گلوی طفل تشنه ی حسین 
)ع( را می گیرد.

عزادار  و  ها حزین  دل  و  است  کربال  ترین شهادت  مظلومانه  از  سخن 
مصیبت عمیق و غم ناتمامش هستند.

مصالی نماز جمعه را که به تماشا بنشینی هر طرف مادریست بی قرار و 
حزین، غرق در دریای وسیع اشک...

هر گوشه ای که چشم بیاندازی سبزپوشان شیرخواره که در آغوش های 
آسمانی آرام گرفته اند مهمان قاب چشم هایت می شوند.

تا نور آسمانی قرآن فیض رسان محفل سربازان کوچک امام زمان )عج( 
می شوند،  کربال  ماهه ی  طفل شش  خوان  روضه  یک  هر  مادران  شد 
از عمق جان غمگین خود الالیی سر  کودکانشان را بر دست گرفته و 

می دهند
مادران می دانند داغ رباب را... اشک ها بی امان بر تن شیرخواره هایشان 
میچکند و  خوشا بحال آن ها که با ذکر حسین)ع(  شیر از مادر می گیرند 
و در اولین ماه های زندگانی در مجلس طفل شش ماهه ی ارباب عالم 

و آدم، پناه می گیرند
اصغر  علی  بیعت حضرت  به  عاشقانه  که  این شیرخوارگان  بحال  خوشا 
)ع( می روند و در گوش هایشان طنین صدای مادرهایی جای می گیرد 

که فریاد می زنند : 
یا صاحب الزمان فرزندم را نذر یاری قیام تو می کنم

نذرنامه شیرخوارگان حسینیمن کجای سپاه حسینم؟

محسن نعمت الهیداریوش رشیفیمحسن خادمیمحمود غالمی
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
قانون  اول/دوم موضوع  /۱397/05 هیات   30 - ۱397603۱۱0۱5000۴06
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای ابوذر امینی فرزند حجت به شماره شناسنامه ۱۱ صادره از صفاشهر در 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱96/75 مترمربع پالك 6377 فرعی از ۱0 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 75۴ فرعی از۱0 اصلی قطعه یک بخش 
5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری مع الواسطه  از وراث سید 
محمد انجوی نژاد مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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: ۱397/07/0۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱397/07/۱7

۴۴3۱ / م الف                                            
محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالك ارسنجان

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
۱397603۱۱0۱5000۴03 - ۱397/05/30 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
متقاضی آقای احمدرضا جمالی نیا فرزند حسین به شماره شناسنامه 535 
صادره از ارسنجان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 228/30 مترمربع 
 ۱0۴5 پالك  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   ۱0 از  فرعی   6369 پالك 
ملک  ثبت  حوزه  در  واقع  فارس   5 بخش  یک  قطعه  اصلی  از۱0  فرعی 
ارسنجان خریداری مع الواسطه از الهیار خادمی مالک رسمی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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: ۱397/06/۱7
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱397/07/0۱

۴۴23 / م الف                                                محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالك ارسنجان

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
رای شماره  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
۱397603۱۱0۱500029۴ - ۱397/0۴/3۱ 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 مهدی منوچهری فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۴7۱ صادره از 
ارسنجان در ششدانگ یکبابخانه )نیمه ساز( به مساحت 200 مترمربع پالك 
6367 فرعی از ۱0 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك ۱056 فرعی از۱0 
اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری 
مع الواسطه  از حسن اسکندری و وراث محمد و اسماعیل اسکندری مالکین 
رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 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: ۱397/06/۱7
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱397/07/0۱

۴۴2۱ / م الف                                                  محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالك ارسنجان

آگهی تحدید اختصاصی پالک 10/6354 اصلی متخذه از پالک 
10/590 واقع در قطعه یک بخش 5 فارس ارسنجان

پالك  از  متخذه  اصلی   ۱0/635۴ پالك  تحدیدی  عملیات  و  آگهی  چون 
۱0/590 واقع در قطعه یک بخش 5 فارس شهرستان ارسنجان ملکی آقای 
ارسنجان و  از  به شماره شناسنامه 62 صادره  اله  امان  فرزند  نعمتی  ابراهیم 
ششدانگ  به  نسبت   3752 شناسنامه  شماره  به  ابراهیم  فرزند  نعمتی  مسلم 
یک باب خانه به مساحت ۱67/82 متر مربع پالك ۱0/635۴ اصلی متخذه 
از پالك ۱0/590 واقع در قطعه یک بخش 5 فارس شهرستان ارسنجان که 
به موجب رای شماره ۱397603۱۱0۱5000۱88 مورخ ۱397/03/29 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در مالکیت 
نامبرده استقرار یافته بعمل نیامده و بایستی تحدید شود. حسب تبصره ماده ۱3 
قانون تعیین تکلیف وقت تحدید حدود مورخ ۱397/07/25 تعیین و عملیات 
تحدید حدود از ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. اینک به 
وسیله این آگهی از متقاضی مذبور و کلیه صاحبان امالك مجاور بر طبق ماده 
۱۴ قانون ثبت دعوت می شود که در وقت مقرر در محل حضور به هم رسانند. 
قانون   20 ماده  طبق  ارتفاقی  حقوق  و  حدود  به  نسبت  مجاورین  واخواهی 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا سی روز پذیرفته خواهد شد و 
معترضین بایستی ضمن تقدیم دادخواست اعتراض به مرجع قضایی گواهی 
الزم اخذ و به اداره ثبت تسلیم و رسید دریافت نماید بدیهی است در صورت 

عدم وصول اعتراض و در پایان مهلت مقرر سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۱397/07/0۱                                                         
۴۴32 / م الف                                                                             
محمدعلی زارعی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
موضوع  اول/دوم  هیات   ۱397/0۴/  3۱  -  ۱397603۱۱0۱500029۱
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 ۱29 صادره 
ارسنجان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱76/70 مترمربع پالك  از 
فرعی   ۱058 پالك  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   ۱0 از  فرعی   6362
از۱0 اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان 
گردیده  مالک رسمی محرز  زارعی  اکبر  وراث  از  الواسطه   مع  خریداری 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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: ۱397/07/0۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱397/07/۱7

۴۴۱2 / م الف
محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالك ارسنجان



وز  بهورز  با  حضور  گرامیداشت ر
فرماندار ارسنجان

بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرماندار  محمدباقرکاظمی  ارسنجان،  ودرمان 
ارسنجان در مراسم گرامیداشت روز بهورز در 
ارسنجان، گفت: بهورزان در بهبود سالمت و 
پیشگیری از بیماری ها در جامعه، دارای نقشی 
کلیدی بوده و در محروم ترین روستاها با ارائه 
بروز  از  روستاییان،  به  بهداشتی الزم  خدمات 

بیماری پیشگیری می  کنند.
بهداشت  شبکه  رییس  قنبری  کورش  دکتر 
خدمات  مراسم،  این  در  ارسنجان  درمان  و 
ونظام  جامعه  سالمت  ارتقای  در  بهورزان 
سالمت را به عنوان مدافعان خط مقدم عرصه 
بهداشت  سالمت جامعه در گسترش فرهنگ 
از بیماری ها ستود و بسیاری از  و پیشگیری 
ناشی  را  سالمت  نظام  کنونی  های  پیشرفت 

از تالش شبانه روزی بهورزان، توصیف کرد.
بهداشت  مرکز  رییس  ایزدی  علی  دکتر 
ارسنجان نیز با اشاره به شاخص های سالمت 
در سامانه یکپارچه بهداشت)سیب(، باال رفتن 
مدیون  نخست،  مرحله  در  را  ها  این شاخص 
در  افزود:  و  کرد  عنوان  بهورزان  های  تالش 
گذشته، مرگ و میر نوزادان، کودکان و مادران 
و  مرگ  های  علت  ترین  مهم  از  یکی  باردار 
میر بود که با انجام مراقبت های الزم و ارایه 
شاهد  بهورزان،  وسیله  به  بهداشتی  خدمات 
وارتقای  میرها  و  مرگ  این  چشمگیر  کاهش 
سطح سالمت جامعه روستایی بعد از پیروزی 

انقالب اسالمی بوده ایم.
بهورزان  مشکالت  از  برخی  برنامه،  این  در 
فرماندار  حضور  در  ها  دهیاری  و  شوراها  با 
زحمات  از  درپایان،  و  شد  مطرح  ارسنجان 
بهورزان شاغل در مرکز بهداشت ارسنجان با 

اهدای لوح سپاس وهدیه، تقدیر شد.

 امضای سند ملی بیماری های 
غیر واگیر در ارسنجان

غیر  های  بیماری  سند  اجرای  نامه  تفاهم 
درمان  و  بهداشت  شبکه  مسئولین  بین  واگیر 
ارسنجان و ۱0  اداره دیگر شهرستان ارسنجان 

به امضا رسید.
و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
رییس  و  بهداشتی  معاون  ارسنجان،  درمان 
بیماری های  ارسنجان، گفت:  بهداشت  مرکز 
به  نزدیک  مرگ  سبب  ساالنه  واگیر  غیر 
که  شود  می  جهان  در  نفر  میلیون  چهارصد 
بیماری  این  از  ناشی  میر  و  میلیون مرگ   28
و  داده  رخ  متوسط  درآمد  با  درکشورهای  ها 
عمده ترین علت مرگ و میر مربوط به بیماری 
قلبی  های  بیماری  از  ناشی  واگیر  غیر  های 
و عروقی، سرطان ها، بیماری های تنفسی و 

دیابت، می باشند.
دکتر علی ایزدی افزود: رژیم غذایی نامناسب، 
مصرف  بدنی،  فعالیت  کمبود  و  تحرکی  کم 
دخانیات و الکل، خطر مرگ ناشی از بیماری 
به  توجه  و  داده  افزایش  را  غیرواگیر  های 
بیماری های غیرواگیر و کاهش روند صعودی 
این بیماری ها امری ضروری به نظر می رسد؛ 
بیماری  این  کنترل  و  پیشگیری  منظور  به 
بیماری  کنترل  و  پیشگیری  ملی  کمیته  ها، 
استان  در  و  تشکیل  کشورمان  در  غیرواگیر 
فارس نیز در چهارچوب اهداف 9 گانه جهانی 
و اولویت های کشور، سند ملی بیماری های 

غیرواگیر تهیه گردید .
نامه  تفاهم  اساس  بر  افزود:  خادمیان  زهرا 
امضا شده بین شبکه بهداشت و درمان و دیگر 
تحقق  منظور  به  الزم  ریزی  برنامه  ادارات، 
شیوع  و  بروز  کاهش  و  نظام سالمت  اهداف 
از  ناشی  میر  و  مرگ  و  واگیر  غیر  بیمارهای 
آن، در بازه زمانی سال های ۱397 تا ۱۴0۴، 

انجام شده است.

فاز نخست احداث بیمارستان جدید 6۴ تختخوابی  
ارسنجان با بتن ریزی سقف طبقه سوم، به پایان 

رسید.
و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
درمان  و  بهداشت  شبکه  رییس  ارسنجان،  درمان 
مدت  طوالنی  توقف  به  توجه  با  گفت:  ارسنجان، 
کوتاهی  و  ارسنجان  جدید  بیمارستان  پروژه 
پیمانکار در تمام کردن این طرح، مذاکراتی با مدیر 
توسعه منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه، 

انجام شد.
دکتر کورش قنبری افزود: در نتیجه این مذاکرات، 
و  بهداشت  به شبکه  امانی  به صورت  اتمام طرح 
مراحل  پیگیری  از  و پس  واگذار  ارسنجان  درمان 

صالحیت،  دارای  پیمانکاران  از  یکی  با  قانونی، 
سوم  طبقه  سقف  ریزی  بتن  اجرای  قرارداد 

بیمارستان، بسته شد.
او افزود: با نظارت مستمر کارشناسان فنی، سقف 
ریزی  بتن  و  مهیا  کوتاهی  مدت  طی  بیمارستان 
گردیده و در بازدید و ارزیابی کارشناس فنی وزارت 
بهداشت، درمان وآموزش پزشکی از این پروژه و 
با تامین اعتبارات مورد نیاز، هم اکنون اجرای فاز 
ارسنجان  تختخوابی   6۴ بیمارستان  ساخت  دوم 
فنی  مدیریت  و  توسعه  معاون  ویژه  همکاری  با 
دانشگاه در حال پیگیری بوده و امید است طی ماه 
بیمارستان،  این  دوم  فاز  اجرای  شاهد  آینده  های 

باشیم.  

اتمام فاز نخست بیمارستان جدید ارسنجان

بیماري هاي قلبي عروقي همچنان مهم ترین  علت 
مرگ و ناتواني در دنیاست و این بیماري ها ساالنه 

سبب مرگ بیش از ۱7.5 میلیون نفر مي گردد.
در سال ۱990 بیماري هاي قلبي رتبه پنجم جهان 
این مشکل  که  بیني مي شود  پیش  و  بود،  دارا  را 
از  بماند،  باقي  بیماري ها  لیست  همچنان در صدر 
سویي دیگر از هر سه مورد مرگ و میر، یک مورد 
به علت بیماري هاي قلبي عروقي است که اهمیت 

موضوع را بیشتر مشخص مي کند.
استعمال  باال،  کلسترول  و  خون  قند  خون،  فشار   
دخانیات،کم تحرکی و چاقی و مصرف ناکافی میوه 
و سبزیجات، از مهمترین عوامل خطر بیماری های 

قلبی وعروقی محسوب می شوند.
اتحادیه جهاني قلب از سال 2005  هر ساله یکشنبه 
آخر ماه سپتامبر را به عنوان روز جهاني قلب براي 
به منظور پیشگیري و  افزایش آگاهي مردم جهان 
کنترل بیماري هاي قلبي عروقي  در نظر گرفته، که 
نقش مهمي در حساس سازي و اطالع رساني در 
زمینه سالمت قلب و عروق دارد و فرصت مغتنمي 
تشویق  و  آگاهي  افزایش  براي  توان  است که مي 
افراد، جوامع و سیاست گزاران در طول سال از آن 

استفاده کرد.
امسال  شنبه 7 مهرماه ۱397 مصادف با 29 سپتامبر 
20۱8 میالدي به عنوان روز جهاني قلب تعیین شده 
و شعار آن My Heart. Your Heart”«   است که با 
توجه به فرهنگ کشور ما این شعار بصورت » هم 

پیمان براي سالمت قلب« ترجمه شده است.
مرگ ناشي از بیماري هاي قلبي عروقي در استان 
قرار  مرگ  اول  علت   ۱0 راس  در  همچنان  فارس 

ها  مرگ  از  درصد   39.8 آمار  آخرین  طبق  و  دارد 
ندارد  اما لزومی  را به خود اختصاص داده است. 

همین  به  فعلی  وضعیت 
یابد.  ادامه  منوال 
چند  ایجاد  با 
کوچک  تغییر 
زندگی، همه  در 
به  توانیم  می 
طوالنی  مدت 
قلب  با  بهتر،  تر، 

زندگی  تر  سالم 
کنیم.

افرادی  خودتان،  به  یعنی 
که برای آن ها نگران هستید 

و مردم سراسر دنیا بگویید:
انجام  توانم  »االن من چه کاری می 

بدهم تا از قلب خودم و قلب شما مواظبت 
کنم؟«

برای شما است  قلب، فرصتی  روز جهانی  بنابراین 
که یک قول بدهید.

مصرف  و  تهیه  تر  سالم  غذاهای  که  بدهید  قول 
کنید، فعالیت و تمرینات بیشتری انجام دهید.چاقی 
یکی از دالیل اولیه ایست قلبی است. چاقی بیش از 
حد باعث می شود رگ های قلبتان بگیرد و خون به 
قلب نرسد، همین مسئله قلب شما را از حرکت نگه 
می دارد. کمتر فست فود بخورید. قند، کلسترول و 
چربی های اشباع شده فست فودها شما را به ایست 
برای  فکری  زودتر  کند. پس  می  تر  نزدیک  قلبی 
کاهش وزن خود کنید. اگر سیگار می کشید، بیشتر 

احتمال  دیگران  از 
قلبتان  ریتم  که  دارد 
دچار  و  شود  نامنظم 
شوید.  قلبی  ایست 
نخ،  هر  کردن  دود  با 
خود را بیشتر به مرگ 
نزدیک می کنید. اگر 
قلبی  حمله  قبال 
کرده  تجربه  را 
زده  سکته  و  اید 
مراقب  بیشتر  اید، 
شما  قلب  باشید. 
است  بیمارتر  بقیه  از 
ایستادنش  احتمال  و 
قبال  چون  است،  بیشتر  هم 
اختالل  دچار  شما  قلب  عملکرد 
اختالل  است،  ممکن  هم  باز  شده، 
ایجاد شود. اگر قبال سکته کرده اید، باید 
پروسه طوالنی تشخیص ایست قلبی را انجام 
دهید. تست ورزش، اکو، نوار قلبی و آنژیوگرافی از 
کارهایی است که برای تشخیص و پیشگیری باید 

انجام دهید.
یا  دارد  قلبی  بیماری  کسی  شما  خانواده  در  اگر 
کسی بر اثر ایست قلبی مرده است، شما هم باید به 
پزشک قلب مراجعه کنید و تحت نظر باشید، ممکن 

است بیماری قلبی مادرزادی باشد.
در  تواند  می  سبزی  گیاه  هر  بخورید،  سبزی 
کلم،  کند.  به شما کمک  قلبی  از حمله  پیشگیری 
اکسیدان  آنتی  از  نکنید.  فراموش  را  کاهو و هویج 

ها هم استفاده کنید، آویشن، رزماری و پونه به جز 
این که طعمی جادویی به غذای شما می دهند، به 
قلبتان هم کمک می کنند تا بهتر کار کند. اگر اهل 
آخرین  که  آید  نمی  یادتان  و  نیستید  خوردن  میوه 
سیب را کی گاز زده اید، لطفا سبک زندگی تان را 
بهترین  فرنگی  و توت  تغییر دهید. سیب، مرکبات 
میوه ها برای قلب ضعیف شماست. از میوه هایی با 
فیبر زیاد استفاده کنید تا به پایین آمدن کلسترول 

خونتان کمک کند. 
تمام دانه های گیاهی، حبوبات و غالت می توانند 
گزینه های مناسبی برای بازشدن قلبتان باشند. از 
نان های سبوس دار مثل سنگک و نان جو استفاده 
در  که  بچینید  طوری  را  خود  غذایی  برنامه  کنید. 
دیده  آن  در  حبوباتی  وعده  یک  حتما  وعده  سه 
دانه های  این  استفاده کنید.  بادام  و  از گردو  شود. 
روغنی به جز این که کلسترول خونتان را پایین می 
برای  تواند  که می  دارد  غیراشباع هم  آورد، چربی 

پیشگیری به کمک تان بیاید. 
روغن های جامد و غذاهای چرب را از برنامه غذایی 
خط بزنید. بهترین کار این است که از روغن زیتون 
های  روغن  جزء  که  کنید  استفاده  انگور  هسته  و 
های  رگ  شدن  بسته  باعث  و  هستند  غیراشباع 
خونی تان نمی شوند. هر چیز چربی مناسب نیست، 
برای این که قلب سالم تری داشته باشید، مجاز به 

استفاده از لبنیات پرچرب و کره نیستید.
و در نهایت کودکان خود را تشویق کنید که فعال تر 
باشند و سبک زندگی کودکانتان را به شیوه صحیح 

و هوشمندانه تنظیم کنید.
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جهادگران بسیجی ارسنجان طی یک ماه گذشته در حوزه های 
از جمله عمرانی، بهداشت و درمان، مرمت و بهسازی،  مختلف 
علمی و آموزش، در مناطق محروم شهرستان به خدمت رسانی 

پرداختند.
جهادگران بسیجی در قالب »رزمایش سراسری خدمت« با حضور در مناطق 
محروم و کمتر برخورردار شهرستان ارسنجان به خدمت رسانی در حوزه های 

مخلف پرداختند. 
با  ارسنجان در گفتگو  ناحیه شهرستان  فرمانده سپاه  قادری  سرهنگ مهدی 
»رزمایش  در  سازندگی  بسیج  های  برنامه  تشریح  سفیرمردم ضمن  خبرنگار 
شهرستان  سراسر  به  شهریور   29 الی   9 از  جهادی  گروه   8 گفت:  خدمت« 
ارسنجان اعزام کرده ایم. کمترین مدت حضور این گروه ها در مناطق استان 
2 روز و بیشترین مدت حضور جهادگران در یک منطقه ۱0 روز است که مدت 
حضور در شهرها و روستاها، به نوع عملیات جهادگران در آن منطقه بستگی 

دارد.
فرمانده سپاه ناحیه شهرستان ارسنجان با تشریح نوع خدمات جهادگران، اظهار 
داشت: این خدمات در حوزه های مختلف از جمله عمرانی، بهداشت و درمان، 
مرمت و بهسازی، شاداب سازی، علمی و آموزشی، امور فرهنگی، کشاورزی و 

ده ها مورد دیگر بوده است.
کارهای  گذشته  در  گفت:  و  خواند  متفاوت  را  رزمایش  این  قادری  سرهنگ 
جهادی غالبًا در روستاها و مناطق محروم انجام میشد، اما برای اولین بار حاشیه 
شهرها نیز مورد توجه قرار گرفته است.این برنامه در تمامی شهرهای استان 

فارس مورد توجه قرار گرفته و فعالیت های جهادی در آن انجام می گیرد.
کارهای  و  خدمت  به  تظاهر  هرگونه  از  رزمایش  این  در  کرد:  تأکید  قادری 
سمبلیک پرهیز شده و سعی مجموعه بر این بوده که در مدت حضور جهادگران 
از  مشکلی  حقیقتًا  و  بگیرد  صورت  رسانی  خدمت  حداکثر  منطقه،  یک  در 

مشکالت مردم برطرف شود.
وی ضمن تشریح اهداف این رزمایش، گفت: مهمترین هدف از برگزاری این 
رزمایش تقویت انسجام ملّی، توزیع عادالنه خدمات در مناطق کم برخوردار، 
رسیدگی به محرومان و محرومیت زدایی، نشر فرهنگ ایثار و تعاون عمومی، 

ایجاد همدلی و همیاری ملّی با نگاه به ارزش های دینی و ملی بوده است.
مهدی قادری با اشاره به نزدیکی بازگشایی مدارس، این مهم را مورد توجه 
التحریر  از تهیه و توزیع لوازم  جهادگران و مسئوالن مربوطه دانست و 
برای دانش آموزان محروم خبر داد و افزود: 50 سری لوازم تحریر آماده 

و بین دانش آموزان نیازمند توزیع گردیده است.
نیازمندان را محدود به  سرهنگ قادری خدمت رسانی به محرومان و 
در طول سال  ما  کرد:  تاکید  و  ندانست  رزمایش خدمت  برگزاری  مدت 
همیشه در کنار نیازمندان و محرومان حضور داشته ایم و این رزمایش تنها 
باعث شد که حجم خدمت رسانی در سطح شهرستان گسترش یابد، اما بعد از 
پایان رزمایش نیز مثل همیشه فعالیت های جهادی ما ادامه می یابد.

در این رزمایش جهادی از اقشار مختلف بسیج از جمله 
محالت  و  زنان  جامعه  پزشکی،  جامعه  آموزی،  دانش 
فعالیت  سال  طول  در  گروهها  این  داشتند.  شرکت 

جهادی خود را ادامه میدهند.

کار  از  جدیدی  فصل  و  رسیدیم  تابستان  پایان  به 
شروع شده است. تابستانی که گذشت با همه خوبی ها 
از  بود؛  بسیجیان  برای  جدی  محکی  بدی هایش  و 
خشکسالی ها گرفته تا مقابله با آسیب های اجتماعی 
پای  تابستان 97،  در  بودند که  از موضوعاتی  همگی 
محک  را  ارسنجان  شهرستان  بسیجیان  بودن  کار 
آزمون  این  از  همیشه  مثل  نیز  الحق و االنصاف  زدند. 
سربلند بیرون آمدند. از سر اختیار، قید دید و بازدیدها 

و روزهای تعطیل را زدند و به اردوی جهادی رفتند. 
بلند سال، ساك خود  از روزه گرفتن در روزهای  بعد 
شدند  شهرستان  نقاط  محرومترین  عازم  و  بستند  را 
به  را  تابستان  گرمای  در  کولر  زیر  نشستن  عطای  و 

لقایش بخشیدند و مسئوالنه بین مردم داغ دیده حضور 
انجام  برمی آمد  دست شان  از  هرکاری  و  کرده  پیدا 
جهادی  اردوهای  ویژگی  بارزترین  بتوان  شاید  دادند. 
دانست.  اقتضائات  به  توجه  با  آنها  خدمت رسانی  را، 
برای مثال باتوجه به موضوع خشکسالی در شهرستان 
اردوهای  کشاورزان،  درامد  آمدن  پایین  و  ارسنجان 
برنامه ریزی کرده و  این مساله  با  را متناسب  جهادی 
گروه های جهادی با کمک به برداشت محصول، سم 

پاشی و سایر اقدامات سعی بر کمک کردند.
در این گزارش نگاهی آماری به فعالیت های گروههای 
خواهیم   97 سال  در  ارسنجان  شهرستان  جهادی 

انداخت.

عنوان عرصه های اردوهای جهادی:
۱-ساخت خانه محرومین

2-مرمت و بهسازی خانه های محرومین
3-ساخت حمام و سرویس بهداشتی

)خانه محرومین و مسجد(
۴-مرمت و زیباسازی مدارس

5- رنگ آمیزی نوشته های سنگ قبر شهدا
6-کمک به برداشت محصول کشاورزی 

محرومین
7-سم پاشی دامداری ها و واکسناسیون دام و 

طیور
8-کمک به آبرسانی روستاهای محروم

تعداد اردوهای برگزار شده 7روزه در 6 ماهه اول 
سال ۱397، ۱6 اردو می باشد که هر اردو بین 

۱0 تا 20 نفر از نیرو های بسیجی در آن فعالیت 
داشتند. البته تکمیل بعضی از پروژه ها بیش از 7 

روز زمان برده است.

آمارنفرات بکارگیری شده در اردوها:
اردوی یک روزه 340 )نفرروز(

اردوی 7 روزه 560 )نفرروز(
اردوی 10 روزه 710 )نفرروز(

و اعزام 3 اکیپ خدمات درمانی رایگان 
به مناطق محروم و کم برخوردار


