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گفتگو سفیرمردم با بانوی
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از اندیشه، 
 عاطفه 
و خیال

یادداشت

شهرستان پاسارگاد، ناکام در کنکور97
باتوجه به استعدادهای سرشار جوانان شهرستان پاسارگاد که هرساله چندین رتبه برتر را 

کسب می کردند، می بایست دالیل این ناکامی ریشه یابی شود تا در سالهای آینده شاهد رفع 
مشکالت و تحقق موفقیت های بیشتر دانش آموزان و آینده سازان این دیار باشیم.
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گفتگو سفیرمردم با امید قنات های ارسنجان
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دست  این  سیاسیون،  اندازی  ُمچ  مسابقه  در 
و  نشست  خواهد  زمین  به  که  است  مردم 
بین  تنش  وجود  شد.  خواهند  متضرر  مردم 
میشود  باعث  که  جدیست  آسیبی  مسئولین 
کند. دور  خدمتگذاری  اصلی  مسیر  از  را   آنها 

خبرنگاران معموال برای جذب مخاطب بیشتر در 
اصلی  معضالت  و  ها  واقعیت  به  پرداختن  کنار 
جامعه، نیم نگاهی به حواشی  پیرامون خود دارند 
با  با نگاهی متفاوت سعی داریم در رابطه  اما  ما 
این مسئله حساس از واکنشهای تنش زا طرفین 
مسئوالن  همدلی  و  آرامش  زیرا  بگیریم  فاکتور 
 شهرستان را به نفع شهر و شهروندان می دانیم .

اعضای شورای اسالمی شهر توسط رای مستقیم 
مردم   وجود  نشانگر  که   شوند  می  انتخاب  مردم 
ساالری دینی در کشورمان است که خوشبختانه 
مردم شهر سعادتشهر در این آزمون سربلند بیرون 

آمدند .
داشته  توجه  باید  شورا  محترم  اعضای  اما 
صالح  به  شورا  جایگاه  شدن  متزلزل  باشند 
عزیزان  این  و  نیست  شهروندان  و  شهر 
عمل  خود  اختیارات  و  قانون  حیطه  در  باید 
طبیعی  سلیقه  و  نظر  اختالف  البته  نمایند، 
ارتباط  شهر  توسعه  به  که  مسائلی  در  اما  است 
باشند. همسو  و  صدا  هم  باید  همگی   دارد، 

سعادتشهر  شهر  زیرساخت  اینکه  به  باتوجه 
مختلف  های  حوزه  در  شهرستان  مجموعه  و 
دارای مشکالت فراوان است و در شرایط کنونی 
جاری  های  هزینه  کفاف  نیز  شهرداری  درآمد 
شورا  همگرایی  و  تعامل  دهد،  نمی  هم  را  خود 
و  است  مشکالت  اکثر  حل  الزمه  فرمانداری  و 
شهرستان،  ماندگی  عقب  ضمن  ها  تنش  تداوم 
کرد. خواهد  سلب  مسئولین  از  را  مردم   اعتماد 

مردم این روزها شاهد  پیگیری ها و تالش های  

فرماندار محترم در پویایی نظام اداری شهرستان و 
توسعه آن هستند اما نگرانند و توقع دارند نماینده 
عالی دولت در شهرستان پاسارگاد با درایت خود 
از هرگونه واکنشی که  این مساله را حل کند و 
باعث شود این تنش بیشتر شود جلوگیری نماید.

سعادتشهر  جمعه  امام  عزیزی  االسالم  حجت 
همانند هفته های گذشته با مردم همراه شد و در 
خطبه های این هفته به این مسئله واکنش نشان 
داد و خطاب به مسئولین گفت: منافع شهرستان 
 را فدای باند بازی و اختالفات شخصی نکنید !!

ایشان افزود: فضای شهرستان پاسارگاد باید فضای 
امیدوارکننده باشد، فضایی آکنده ازمحب،وحدت، 
باشد.  تالش  و  کار  و  گذشت  رفاقت،  همدلی، 
وقتی قراراست در شهرستان اتفاق خوبی صورت 
به  نکنند در فضای مجازی  گیرد عزیزان شروع 
 سمت و سویی بروند که این کارها محقق نشود.

مردم  خواسته  امروز  کرد:  تاکید  پایان  در  ایشان 
دولتی  و  محلی  مسئولین  از  شهرستان  این 
بر  باشند.  داشته  وحدت  هم  با  که  است  این 
به  ای  سلیقه  اختالف  و  جزئی  سرمسائل 
ندهند،  جلوه  امن  نا  را  نپرند، شهرستان  یکدیگر 
 شهرستان را محل باندبازی و دوگروهی نکنند .

مردم  صدای  عنوان  به  خبرنگاران  ما  رسالت 
شهروندان  و  شهر  منافع  هرکجا  که  است  این 
تضعیف شود، بدون جانبداری و با رعایت انصاف 
موضوعات مختلف را بررسی کنیم و جهت شفاف 
سازی افکار عمومی واقعیت ها را به مردم  منتقل 

نماییم . 
بین  در  گذشته  ماه  چند  های  تنش  با  رابطه  در 
شایسته  را  روند  این  تداوم  شهرستان،  مسئوالن 
شهرستان  این  شریف  شهروندان  و  مسئوالن 
ایثار،  با  داریم  درخواست  و  دانیم  نمی  تاریخی 
گذشت و تحمل یکدیگر جهت حفظ منافع مردم، 

فضا را برای گفتگو و تعامل فراهم سازید.

۳ شکارچی متخلف در دام قانون

 ۳ ارسنجان  زیست  محیط  کل  اداره  ماموران 
مسئول  زارع  کردند.  دستگیر  را  متخلف  شکارچی 
زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  عمومی  روابط 
استان فارس اظهار کرد: با گشت و کنترل ماموران 
وحش  حیات  پناهگاه  و  ملی  پارک  محدوده  در 
قالده   ۳ با  که  متخلف  شکارچی  نفر   ۳ بختگان، 
وحشی  پستانداران  تعقیب  به  اقدام  شکاری  سگ 
دستگیر  بودند،  کرده  شکار  برای  )تشی(  شبگرد 

شدند.

اهدای اسناد مالکیت به 2۰۰ خانوار سعادت شهر

فرمان  اجرایی  ستاد  مخبر،  محمد  دکتر  حضور  با 
زمین  مالکیت  اسناد  هبه   مراسم  امام)ره(  حضرت 
در  خانوار   ۲۰۰ به  ستاد  این  سوی  از  شهری 

شهرستان سعادت شهر برگزار شد. 
در این مراسم که آیت اهلل لطف اهلل دژکام امام جمعه  
نیز  فارس  استان  در  ولی فقیه  نماینده ی  و  شیراز 

حضور داشت.)مهر(

که  است  برنامه ای  نجومی  گردشگری  توسعه 
با جدیت  را  آن  در شیراز  دوشنبه های گردشگری 
دنبال کرده و این هفته به سراغ فیلم نامه های دختر 

سعادت شهری می رود.
 این فیلم یک مستند خارجی است که از زندگی 
سپیده دختر نوجوانی اهل سعادت شهر تهیه شده 
که در پی آشنایی با علم ستاره شناسی در مدرسه 

به آن عالقمند می شود.

فیلم نامه های سپیده به انیشتین اکران می شود

مقام  ارسنجانی  ساله  پنج  نونهال  شادکام  آدریان 
مالزی  جهانی  فستیوال  در  آی مت  مسابقات  سوم 
)I-Maths( را به دست آورد. به گفته مسعود 
رشد  موسسه عصر طالیی  مدیرعامل  باقری  زاده 
که  آی مت  مسابقات جهانی  در  )عطرک(،  کودک 
مردادماه سال جاری با حضور ۱7 کشور جهان در 
مالزی برگزار شد، از ایران چهار تیم از استان های 

فارس، بوشهر، تهران و گلستان اعزام شده بودند.

 نونهال افتخار آفرین ارسنجانی در آی مت

آتش بس مسئولین، به نفع مردم شهرستان پاسارگاد
گزارش

وحید میرازپور

جمعه بازار سعادتشهر،معضل یا فرصت!

)جمعه  هفتگی  های  بازارچه  برپایی  با  رابطه  در 
معضالت  به  بارها  سعادتشهر  شهر  در  بازار( 
اقشار  نیاز  که  کردیم  اشاره  آن  های  فرصت  و 
ضعیف جامعه به تهیه کاالی مورد احتیاج روزانه 
زندگی با قیمتی متناسب با کیفیت، از مهمترین 
همچنین  و  ها  بازارچه  اینگونه  های  فرصت 
با وجود  داران سطح شهر  مغازه  درآمد  به  لطمه 
پرداخت عوارض، مالیات و اجاره های سرسام آور 
که در نهایت عدم رشد اقتصادی کسبه را در بر 
 خواهد داشت از مهمترین معضالت اشاره کردیم 
در ادامه بیان معضالت جمعه بازار سعادتشهر به 
مردم،  سفیر  محترم  مخاطبان  مکرر  درخواست 
خیابان  در  بازار  جمعه  برپایی  نامناسب  مکان 

مجاور بیمارستان را پیگیری کردیم.
یکی از همشهریان عزیز پاسارگادی شدیدا گالیه 
داشتند که معموال در مجاورت بیمارستان ها سعی 
می شود از شلوغی و ترافیک جلوگیری شود اما 
مهم  این  به  بدون توجه  شهر،  مدیران  متاسفانه 
بیمارستان سعادتشهر  در مجاورت  را  بازار  جمعه 
مکان  داریم  درخواست  که  اند  کرده  جانمایی 
مناسب تری را جهت برپایی جمعه بازار مشخص 

نمایند.
شهردار محترم سعادتشهر در رابطه با این معضل 
عزیز  همشهریان  دغدغه  دادند؛  پاسخ  اینگونه 
کامال منطقی و بجاست، جهت آگاهی شهروندان 
محترم عرض کنم که با تصمیم کار گروه  این 
و  شد  گرفته  نظر  در  بازار  جمعه  جهت  مکان 
مشکالت  دلیل  به  دیگر  پیشنهادی  مکانهای 
ترافیکی مورد قبول کار گروه قرار نگرفت انشااهلل 
در جلسه آینده کار گروه در این خصوص صحبت 
میکنم اگر مکانهای پیشنهادی دیگر مورد قبول 
بازار  واقع نگردید درخواست تعطیل شدن جمعه 

را مطرح مینماییم.

شورای  رئیس  عنوان  به  فرمانداری  مجموعه 
مکان  گفت؛  مردم  سفیر  با  گفتگو  در  ترافیک 
کنار  در  گرفتن  قرار  دلیل  به  بازار  جمعه  برپایی 
بیمارستان از نظر ما نیز باید تغییر نماید زیرا در 
دوم  درب  بودن  مسدود  حوادث،  وقوع  صورت 
در  شده  ایجاد  ترافیک  همچنین  و  بیمارستان 
جلو درب اصلی بیمارستان امداد رسانی به موقع  
می  که  سازد  می  روبرو  مشکل  با  را  اورژانس 
بایست بزودی مکان دیگری جهت برپایی جمعه 

بازار در نظر گرفته شود . 
درمان  و  بهداشت  شبکه  محترم  رئیس 
معضل  این  با  رابطه  در  پاسارگاد  شهرستان 
افزودند؛ مردم  سفیر  با  مصاحبه  در  مهم   بسیار 

از آنجا که نجات جان بیمار وظیفه ذاتی و قانونی 
بایستی  باشد،اورژانس  می  درمان  و  بهداشت 
را  مصدوم  یا  بیمار  ممکن  زمان  ترین  کوتاه  در 
دهد،  انتقال  درمانی  مراکز  به  مداوا  ادامه  جهت 
خروج  و  ورود  جهت  درمانی  مراکز  کلیه  در  لذا 
دو  ها  شهرستان  در  خصوص  به  بیمارستان  به 
که  شده  گرفته  نظر  در  دو سمت  از  مجزا  درب 
داشته  را  استفاده  قابلیت  همزمان  بایست  می 
آمده  پیش  ترافیکی  مشکالت  به  توجه  با  باشد. 
در  بازار  جمعه  که  جمعه  روزهای  در  متاسفانه 
عمال  باشد  می  برقرار  بیمارستان  مجاور  خیابان 
از درب ها را غیرممکن و درب  از یکی  استفاده 
دیگر را نیز با مشکل مواجه نموده است، در این 
رابطه کارگروهی در دفتر شهردار محترم با حضور 
انتظامی،شهردار  نیروی  از،  اعم  دیگر  ادارات 
تربیت  جهادکشاورزی،  اصناف،  اتاق  سعادتشهر، 
بدنی، صنعت و معدن، شبکه بهداشت و درمان و 
.. تشکیل شد که مقرر گردید از ابتدای شهریور 
تا  گردد  منتقل  دیگر  مکان  به  بازار  جمعه  ماه 
خدای نکرده مشکالت ترافیکی و ازدحام جمعیت 
باعث ایجاد خلل در انتقال بیمار توسط اورژانس 

۱۱۵به بیمارستان نگردد. 

گزارش
وحید میرازپور
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وستایی شهرستان ارسنجان: مدیر آبفا ر

چاه مهرآباد مستعد شوالتی شدن است

قطعی های برق و استعداد شوالتی شدن چاه مهرآباد 
عامل گل آلود شدن آب روستای جمال آباد بود.

روستایی  آبفا  مدیر  خرم  مردم،  سفیر  گزارش  به   
آب  شدن  آلود  گل  مورد  در  ارسنجان  شهرستان 

آباد گفت: در زمان حفر چاه،  شرب روستای جمال 
مته حفاری از الیه های مختلف خاک عبور میکند 
تا در نهایت در الیه های آهکی به آب قابل شرب 
برسد. یکی از این الیه ها مرحله شن و ماسه است. 
پمپ خاموش  برق،  قطعی  مثل  دلیلی  به هر  وقتی 
شن  های  الیه  به  و  آمده  باال  چاه  آب  شود سطح 
الیه  این  شن  و  گل  از  مقداری  و  میرسد  ماسه  و 
به درون چاه ریزش کرده و اصطالحا چاه شوالتی 
میشود. این اتفاق در مورد چاه مهرآباد که آب شرب 

روستای جمال آباد را تأمین می کند رخ داده است. 
البته الزم به ذکر است که متاسفانه این چاه از ابتدا 
شدن  شوالتی  مستعد  که  شده  حفر  ای  منطقه  در 
بوده است. برای حل این مشکل موقتا چاه مهراباد 
را از مدار خارج کردیم و آب روستای جمال آباد را 
آب  است  ممکن  میکنیم.  تأمین  آباد  رحمت  چاه  از 
فشار کمی داشته باشد ولی بهتر از آن است که گل 

آلود باشد. 
در  آشامیدنی  آب  کمبود  مشکل  به  اشاره  با  خرم 

اب  میزان  یعنی  استحصالی  دبی  گفت:  ها  روستا 
را  روستاها  آشامیدنی  آب  که  هایی  چاه  خروجی 
تأمین می کردند به شدت کاهش یافته است. مثال 
در مجموعه قدمگاه چهار حلقه چاه داشتیم که یکی 
از آنها به طور کلی خشک شده و از مدار خارج شده 
به  است.  یافته  کاهش  دیگر  چاه  سه  دبی  و  است 
شرب  آب  گذشته  هفته  شدیم  مجبور  دلیل  همین 

روستاهای آن منطقه را شیفت بندی کنیم.

گزارش
سینا جهانگیر
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و  جمعیت  وجود  با  ارسنجان  شهرستان 
افتخاری دارد،  پر  وسعت کم، گذشته ی 
دست  زیادی  مشکالت  با  روزها  این  اما 
مسئولیت  این  وقتی  میکند.  نرم  پنجه  و 
شرایط  با  اندازه  چه  تا  پذیرفتید  می  را 

شهرستان آشنایی داشتید؟
مردم متدین و مذهبی شهرستان ارسنجان گذشته 
از  هم  هنوز  که  گفت  باید  و  دارند  افتخاری  پر 
های  شهرستان  جزء  ها  شاخص  از  بعضی  لحاظ 
برتر استان فارس هستند. پتانسیل و ظرفیت های 
بسیارخوبی در شهرستان وجود دارد، اما بنابه دالیل 
و مدیریت  از جمله سیاست های گذشته  مختلف 
های متفاوت و از برخی جهات غیر کارشناسی پس 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  سال  گذشت چهل  از 
آشنایی  و  بررسی  با  بنده  روبروست.  با مشکالتی 
ام. اطمینان  این پست را پذیرفته  با همه شرایط، 
دارم با همت بلندی که در مردم وجود دارد، تعامل 
پیگیری  و  و وحدت همه جانبه مسئولین و مردم 
مشکالت  این  توان  می  اساسی  و  مستمر  های 
شکوفایی  و  پویایی  شاهد  تا  رساند  حداقل  به  را 

شهرستان باشیم.
ماهها در آباده و ارسنجان حرف از انتصاب 
شما بعنوان فرماندار ارسنجان بود. علت 
حکم  صدور  و  انتصاب  ماهه  چند  تأخیر 
چه بود؟ شنیده شد که عده ای کارشکنی 

میکردند؟
 باید گفت مراحل انتصاب فرمانداران بعد از معرفی 
استاندار محترم صورت  استان توسط  اولیه که در 
می گیرد باید از  طریق وزارت کشور مورد بررسی 
حکم  مختلف،  های  صالحیت  تایید  از  پس  و 
به  و  امضاء  کشور  محترم  وزیر  توسط  انتصاب 
استانداری ابالغ گردد. که این مهم  مطمئنا زمان 
بر است. هیچگونه کارشکنی وجود نداشت، انجام 
باعث تأخیر چند ماهه در  اداری  قانونی و  مراحل 

ابالغ حکم بنده بود.
همانطور که مطلعید ارسنجان شهرستان 
برخوردار است و با همه تالش مسئولین 
گذشته فقط 11 میلیارد بودجه برای سال 
جاری شهرستان مصوب شده است. چه 

برنامه ای برای جذب بودجه دارید؟ 
قطعا این بودجه کفاف مشکالت موجود را 
نمی دهد و باید به فکر جذب سرمایه بود، 
از طرفی زیر ساختهای ضعیف شهرستان 
و عقب ماندگی چند سال اخیر این کار را 

بسیار مشکل میکند. 
با  که  اید  داشته  تأکید  اداری  جلسه  در 
به  باید  شهرستان  آب  کمبود  به  توجه 
مسیر  این  برویم.  شدن  صنعتی  سمت 

مشکل را چگونه طی خواهید کرد؟
کل اعتبارات مصوب کمیته برنامه ریزی شهرستان 
درسال96 مبلغ ۱۵/44میلیارد تومان بوده و از این 

میلیارد   4/78۵ معادل  درصد  حدود۳۰/8  مبلغ 
به ضرورت  توجه  با  است.  یافته  تومان تخصیص 
و  پایش  و  تمام  نیمه  های  پروژه  تکمیل  الزام  و 
نظارت عالیه فرمانداری بر میزان پیشرفت فیزیکی 
پروژه ها قطعًا جذب این مبلغ به صورت ۱۰۰درصد 

خواهد شد.
یکی از اقدامات قابل تحسین شما دیدار 
از  بود.  مردم  مختلف  اقشار  با  مستقیم 
این طریق شرح کاملی از مشکالت آنان 
اید. مردم یک بازوی توانمند  را شندیده 
برای پیشبرد برنامه ها محسوب میشوند 
خواهید  بدست  چگونه  را  مردم  همراهی 

آورد؟
افتخار  آنان  به  ما  و  ما هستند  نعمتان  ولی  مردم 
میکنیم چرا که در همه عرصه ها همراه و همگام 
دارای  ارسنجان  شهرستان  هستند.  دولت  و  نظام 
با  باید  که  ایست  بالقوه  های  ظرفیت  پتانسیل، 
تنگا  ارتباط  و  افراد  به  دادن  میدان  و  شناسایی 
تنگ با آنان و به دور از مسائل سیاسی و اختالفات 
برای  آنان  توانایی و وجود  از  قومی و طایفه ای  
پیشرفت شهرستان در زمینه های مختلف استفاده 
برای همراهی،  تالش و صداقت در  نمود. مردم 
کار را می خواهند. ما نیز در حد توان تالش کنیم 
را  بزرگ  نعمت  این  و  نشویم  مردم  شرمنده  که 

قدردان باشیم.
قدرتمند  اداری  شورای  دوم،  بازوی 
عده  اخیر  سالهای  طی  متأسفانه  است. 
ای جزیره ای عمل کردند. عده ای توان 
همراهی ندارند و عده ای به انزوا رفتند. 
اولویتی  چه  اداری  شورای  ترمیم  برای 

هایی را مد نظر دارید؟
بازوی  عنوان  به  اداری  شورای  اعضای  مطمئنا 
قوی  و  قاطع  مطلع،  پذیر،  مسئولیت  باید  توانمند 
در میدان کار باشند. بنده نه قصد دارم به صورت 
جزیره ای عمل نمایم و نه عده ای را منزوی کنم. 
راستای  در  باید  دولت  عالی  نماینده  بعنوان  بلکه 
دولت  های  سیاست  رهبری،  معظم  مقام  منویات 
تدبیر و امید را پیگیری و اجرایی نمایم و اعضای 
همراه  و  همگام  مسیر  این  در  که  اداری  شورای 
مسئولیت  باید  اینصورت  غیر  در  ماندگار  باشد 

مربوطه را به فرد واجد شرایط بسپارند. 
گالیه  مسئولین  و  مدیران  از  ای  عده 
داشتند که نماینده محترم مساعدت کافی 
اولویت هایی برای  البته ایشان  ندارد.  را 
خودشان دارند اما برای این همراهی چه 

تدبیری دارید؟
از زمان حضور  لیکن  برای گذشته پاسخی ندارم، 
نماینده  به عنوان  برومندی  آقای مهندس  با  بنده 
مردم شریف شهرستان ارسنجان در مجلس شورای 
اسالمی ارتباط و تعامل داشته ام و وی مساعدت 
الزم و کافی را با اینجانب در مورد پیگیری مسائل 
و رفع مشکالت شهرستان داشته و دارند و با توجه 
به جایگاه و تجربه خوب وی و تعامل و همکاری 

همه جانبه شاهد آینده ای روشن و آباد برای 
شهرستان خواهیم بود .

امکانات  زمینه  در  مردم 
متخصص  پزشک  و  درمانی 

روبرو  زیادی  مشکالت  با 
که  بیمارستانی  هستند. 

مردم  سالهاست 
ساخت  منتظر 

درصد  چند  حاضر  حال  در  هستند،  آن 
سابق  فرماندار  است؟  کرده  پیشرفت 
گفتند در سال جاری بودجه قابل توجهی 
به آن اختصاص یافته است. سرانجام کی 

این داستان به پایان خواهد رسید؟
بیمارستان جزء طرح های ملی  است که  احداث 
تا کنون مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان 
فیزیکی  پیشرفت  4۵درصد  و  است  شده  هزینه 
داشته است. برای شروع فاز دوم این بیمارستان در 
سال جاری مبلغ ۵ میلیارد تومان بودجه تخصیص 

یافته است.
شنیدیم هفته گذشته برای پیگیری برخی 
مسائل شهرستان به تهران سفر کردید. 
پیگیر چه مسائلی بودید؟ و دستاوردهای 

این سفر برای شهرستان چه بود؟
مهندس  اقای  جناب  که  هماهنگی  به  توجه  با 
برومندی نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
در  بودند،  داده  انجام  سپه  بانک  و  راه  وزارت  با 
سفر یک روزه پیگیری چند موضوع صورت گرفت 
که از آن جمله راه ارتباطی ارسنجان-خرامه بود، 
تالش و رایزنی هایی انجام شد و دستاورد آن مبلع 
مشارکت  اوراق  تومان  میلیون   ۵۰۰ و  ۳میلیارد 
بود. همچنین  زرین دشت  پیمانکار  جهت شرکت 

بانک سپه کشور در  با مدیر عامل  صحبت هایی 
خصوص تخصیص تعداد بیشتر وام های مسکن به 
متقاضیان  به  پرداخت  این شهرستان جهت  شعبه 

صورت گرفت.
در بحث دانشگاهی زیرساختهای مناسبی 
وجود دارد. اما با وجود پیگیریهای مختلف 
سرانجام  به  پیراپزشکی  دانشکده  هنوز 
نظر  به  که  صورتی  در  است.  نرسیده 
طی  بهداشتی  مراکز  افتتاح  با  میرسد 
بومی  نیروهای  نیازمند  آینده  سالهای 
ای  برنامه  چه  زمینه  این  در  بود  خواهیم 

دارید؟
و  اسالمی  آزاد  دانشگاههای  ارسنجان  شهر  در 
نیز  زیادی  های  پیگیری  و  است  مستقر  نور  پیام 
پیراپزشکی  دانشکده  استقرار  و  اندازی  راه  جهت 
شده است. اما این مهم مستلزم بعضی زیرساختها 
و اصول فنی و کارشناسی می باشد. شرایط بودجه 
ای، اقتصادی، اشتغال و عدم تکمیل فضای موجود 
آن  امید  که  است  شده  کار  این  در  تأخیر  باعث 
میرود با تالش و پیگیری و اختصاص بودجه بتوان 
در آینده نزدیک دانشکده پیراپزشکی را به سرانجام 

رساند.
ادامه مصاحبه در صفحه 5

مصاحبه
حسن احمدی

محمد باقر کاظمی متولد ۱۳47 کارشناس ارشد مدیریت دولتی بعد از 
۲7 سال خدمت در استانداری و بخش های مختلف سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان فارس، بخشداری بخش مرکزی و پس از آن معاونت 
فرمانداری شهرستان آباده، در سال های پایانی خدمت خود، به عنوان 

فرماندار شهرستان ارسنجان مهد کاتبان وحی منصوب شد.
میداند  دوست  فرهنگ  مردمی  با  تاریخی  را شهرستانی  ارسنجان  وی 
که پتانسیل های مغفول شده زیادی دارد و امیدوار است با استعانت از 
خداوند و همراهی و همدلی مردم و مسؤلین بتواند ضمن حل حداکثری 
برای مردم  بتواند خدمتگذار خوب و شایسته ای  مشکالت شهرستان، 

فهیم و دوست داشتنی شهرستان باشد.
از دیگر عناوین و مسئولیت های ایشان:

نماینده استانداری فارس در کارگروه تحول اداری شهرستان های استان 
فارس، مسئول بانک اطالعات مدیران استان فارس، کارشناس مسئول 
بهره وری و تحول اداری استان، مسئول روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان، کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد دستگاه های 

اجرایی استان به مدت ۱۰ سال.

گفتگوی سفیرمردم با فرماندار ارسنجان

شفاف با مردم
یکی از عواملی که در سرنوشت هر سازمانی اهمیت و ارزش اساسی دارد و آن را در نیل به اهداف خود یاری می دهد، کیفیت 
رابطه سازمان با افراد یا سازمان هایی است که با آن سر و کار دارند. محمد باقر کاظمی فرماندار جدید شهرستان ارسنجان 
در اولین گام در بدو ورود، با مالقات های چهره به چهره با اقشار مختلف مردم و در گام دوم با مصاحبه ای که با سفیر مردم 

دارد، در پی شفاف سازی وضعیت موجود و ارایه چشم انداز برنامه های دولت در شهرستان است.
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۳97/۰4/  ۳۱  -  ۱۳976۰۳۱۱۰۱۵۰۰۰۲9۲
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم سادات حسینی فرزند سید عبدالحسین به شماره شناسنامه 
4۵96 صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت ۳46/۱۰ مترمربع پالک 6۳۵6 فرعی از ۱۰ اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک ۱۲۰4 فرعی از۱۰ اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع 
از سید عبدالحسین  الواسطه  ارسنجان خریداری مع  در حوزه ثبت ملک 
حسینی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراض  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
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: ۱۳97/۰۵/۱6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳97/۰6/۰۱

4۳78 / 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   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۳97/۰۳/  ۲9  -  ۱۳976۰۳۱۱۰۱۵۰۰۰۱89
فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مسلم نعمتی فرزند  ابراهیم به شماره شناسنامه ۳7۵۲ صادره 
به مساحت  یکباب ساختمان  از ششدانگ  دانگ مشاع  در سه  ارسنجان  از 
۱67/8۲ مترمربع پالک 6۳۵4 فرعی از ۱۰ اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک ۵9۰ فرعی از۱۰ اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در حوزه ثبت 
ملک ارسنجان بموجب سند رسمی شماره ۲84۲8 - ۱۳8۱/۱۰/۲۱ دفترخانه 
اسناد رسمی ۲8 ارسنجان انتقالی از آقای سیروس نعمتی مالک رسمی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: ۱۳97/۰۵/۱6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳97/۰6/۰۱

4۳74 / 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   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۳97/۰4/  ۳۱  -  ۱۳976۰۳۱۱۰۱۵۰۰۰۲9۳
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سید عباس حسینی فرزند سید مصطفی به شماره شناسنامه 
4۰۵۲ صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت ۳46/۱۰ مترمربع پالک 6۳۵6 فرعی از ۱۰ اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک ۱۲۰4 فرعی از۱۰ اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع 
از سید عبدالحسین  الواسطه  ارسنجان خریداری مع  در حوزه ثبت ملک 
حسینی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراض  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
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: ۱۳97/۰۵/۱6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳97/۰6/۰۱

4۳8۰ / م الف
محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

سال دوم | شماره 430

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
قانون  اول/دوم موضوع  ۱۳976۰۳۱۱۰۱۵۰۰۰۱88 - ۲9 /۱۳97/۰۳ هیات 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای ابراهیم نعمتی فرزند  امان اله به شماره شناسنامه 6۲ صادره از ارسنجان 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱67/8۲ مترمربع 
پالک 6۳۵4 فرعی از ۱۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۵9۰ فرعی 
ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  در  واقع  فارس   ۵ بخش  یک  قطعه  اصلی  از۱۰ 
بموجب سند رسمی شماره ۲84۲8 - ۱۳8۱/۱۰/۲۱ دفترخانه اسناد رسمی ۲8 
ارسنجان انتقالی از آقای سیروس نعمتی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: ۱۳97/۰۵/۱6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳97/۰6/۰۱

4۳76س / م الف
محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
اول/دوم  هیات   ۱۳97/۰۳/۳۱  -  ۱۳976۰۳۱۱۰۱۵۰۰۰۱96 شماره 
فاقد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
تصرفات  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای درویش نعمتی فرزند  محمد به شماره 
به مساحت  یکبابخانه  در ششدانگ  ارسنجان  از  شناسنامه ۱99 صادره 
۱۵۱/۵ مترمربع پالک 6۳۳9 فرعی از ۱۰ اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک ۱۳۵۳ فرعی از۱۰ اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در حوزه 
 96/۰7/۰۲-۲۲76۱ شماره  رسمی  سند  بموجب  ارسنجان  ملک  ثبت 
دفترخانه شماره ۱74 ارسنجان انتقالی از جعفر زارعی مالک رسمی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
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 
اخذ رسید،  از  تسلیم و پس  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  مدت دو 
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: ۱۳97/۰۵/۱6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳97/۰6/۰۱

4۳6۳ / 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   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
۱۳976۰۳۱۱۰۱۵۰۰۰۳۰۳ - ۱۳97/۰۵/۰6 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 حمید اسکندری فرزند حسن به شماره شناسنامه ۵9 صادره 
مترمربع پالک  به مساحت ۲87/8۰  یکبابخانه  در ششدانگ  ارسنجان  از 
فرعی   ۱۰۵6 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   ۱۰ از  فرعی   6۳۵8
از۱۰ اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان 
خریداری از حسن اسکندری مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: ۱۳97/۰۵/۱6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳97/۰6/۰۱

4۳8۵ / م الف

محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۳97/۰4/  ۳۱  -  ۱۳976۰۳۱۱۰۱۵۰۰۰۲98 شماره  رای  برابر  رسمی  سند 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی اسکندری فرزند  محمدرضا به شماره شناسنامه 8۳ صادره از ارسنجان 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۵7/8۰ مترمربع پالک 6۳۵7 فرعی از ۱۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۱۱۲۲ فرعی از۱۰ اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری مع الواسطه از مهران 
اسکندری مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: ۱۳97/۰۵/۱6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳97/۰6/۰۱

4۳8۳ / م الف
محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره ۱۳976۰۳۱۱۰۱۵۰۰۰۲99 - ۳۱ /۱۳97/۰4 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ارسنجانی فرزند اسداله به شماره شناسنامه 6۱  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بی بی آغا خسروی 
صادره از ارسنجان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲48/۳۵ مترمربع پالک 6۳۵9 فرعی از ۱۰ اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک ۱۱4۳ فرعی از۱۰ اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان 
خریداری از وارث علی ابراهیمی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ 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: ۱۳97/۰۵/۱6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳97/۰6/۰۱

4۳88 / م الف
محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

 پنجشنبه | 1شهریور 1397



آگهی فقدان سند مالکیت قطعه یک بخش پنج 
فارس

آقای علی فالحتی مروست با تسلیم دو برگ استشهادیه که 
گردیده  تنظیم  ارسنجان   ۱74 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  در 
است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به نود و شش 
سهم از سیصدو نود و شش سهم عرصه و اعیان یک قطعه 
زمین با بنای احداثی پالک ۲۳۳/6۳ واقع در بخش ۵ فارس 
که ذیل ثبت 6۲84 صفحه ۵74 دفتر ۵8 امالک به نام آقای 
چاپی  شماره  به  مالکیت  سند  و  ثبت  مروست  فالحتی  علی 
۳476۱7ه - 9۱ صادر به علت جابه جایی مفقود گردیده است 
مراتب  است.  نموده  المثنی  سند  صدور  تقاضای  برده  نام  و 
طبق ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود 
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از 
انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر 
اعتراض  در صورت  یا  و  نرسیده  اعتراض  مقرر  مدت  ظرف 
اصل سند ارایه نشود ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: ۱۳97/۰6/۰۱

4۳49 / م الف
محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

5سال دوم | شماره 30

از  متخذه  اصلی   1۰/6۳11 پالک  اختصاصی  تحدید  آگهی 
پالک 1۰/1۳41 واقع در قطعه یک بخش 5 فارس ارسنجان
از پالک  چون آگهی و عملیات تحدیدی پالک ۱۰/6۳۱۱ اصلی متخذه 
۱۰/۱۳4۱ واقع در قطعه یک بخش ۵ فارس شهرستان ارسنجان ملکی 
آقای محمود نعمت الهی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 9۰ صادره 
متر  به مساحت ۱84/۱7  باب خانه  به ششدانگ یک  ارسنجان نسبت  از 
قطعه  در  واقع   ۱۰/۱۳4۱ پالک  از  متخذه  اصلی   ۱۰/6۳۱۱ پالک  مربع 
شماره  رای  موجب  به  که  ارسنجان  شهرستان  فارس   ۵ بخش  یک 
تعیین  قانون  صادره   ۱۳97/۰۲/۲9 مورخ   ۱۳976۰۳۱۱۰۱۵۰۰۰۰76
مالکیت  در  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  وضعیت  تکلیف 
نامبرده استقرار یافته بعمل نیامده و بایستی تجدید شود. حسب تبصره ماده 
۱۳ قانون تعیین تکلیف وقت تحدید حدود مورخ ۱۳97/۰6/۲۵ تعیین و 
عملیات تحدید حدود از ساعت 8 صبح در محل شروع به عمل خواهد آمد.
اینک به وسیله این آگهی از متقاضی مذبور و کلیه صاحبان امالک مجاور 
بر طبق ماده ۱4 قانون ثبت دعوت می شود که در وقت مقرر در محل 
حضور به هم رسانند. واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
طبق ماده ۲۰ قانون 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: ۱۳97/۰6/۰۱

4۳94 / م الف
محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان 

آگهی تحدید اختصاصی پالک 1۰/6۳1۳ اصلی متخذه از 
پالک 1۰/96 واقع در قطعه یک بخش 5 فارس ارسنجان

چون آگهی و عملیات تحدیدی پالک ۱۰/6۳۱۳ اصلی متخذه از پالک 
ملکی  ارسنجان  فارس شهرستان   ۵ قطعه یک بخش  در  واقع   ۱۰/96
از  صادره   66۰ شناسنامه  شماره  به  حیدر  فرزند  ابراهیمی  جواد  آقای 
متر   ۲94/9 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  ارسنجان 
قطعه  در  واقع   ۱۰/96 پالک  از  متخذه  اصلی   ۱۰/6۳۱۳ پالک  مربع 
شماره  رای  موجب  به  که  ارسنجان  شهرستان  فارس   ۵ بخش  یک 
تعیین  قانون  صادره   ۱۳97/۰۲/۲9 مورخ   ۱۳976۰۳۱۱۰۱۵۰۰۰۰78
مالکیت  در  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  وضعیت  تکلیف 
نامبرده استقرار یافته بعمل نیامده و بایستی تجدید شود. حسب تبصره 
 ۱۳97/۰6/۲۵ مورخ  حدود  تحدید  وقت  تکلیف  تعیین  قانون   ۱۳ ماده 
تعیین و عملیات تحدید حدود از ساعت 8 صبح در محل شروع به عمل 
خواهد آمد.اینک به وسیله این آگهی از متقاضی مذبور و کلیه صاحبان 
امالک مجاور بر طبق ماده ۱4 قانون ثبت دعوت می شود که در وقت 
مقرر در محل حضور به هم رسانند. واخواهی مجاورین نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقی طبق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدید تا سی روز پذیرفته خواهد شد و معترضین بایستی ضمن تقدیم 
ثبت  اداره  به  و  اخذ  به مرجع قضایی گواهی الزم  اعتراض  دادخواست 
تسلیم و رسید دریافت نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 

و در پایان مهلت مقرر سند مالکیت صادر خواهد شد./.
تاریخ انتشار: ۱۳97/۰6/۰۱

44۰۲ / 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   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۳9۵/۰4/  ۲7  -  ۱۳9۵6۰۳۱۱۰۱۵۰۰۱۱8۲
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی اکبر خادمی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 964 
صادره از شیراز در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳76/۳ مترمربع پالک 
6۳6۱ فرعی از ۱۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۳۳6 فرعی از۱۰ 
اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب 
طرف  از  انتقالی  ارسنجان   ۱74 دفتر   9۱  /۱۲/۰۱  -۱69۲ رسمی  سند 
احمدعلی رحیمی، ایران زارعی و سمیه نعمتی مالکین رسمی محرزگردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
مالکیت متقاضی  به صدور سند  می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
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: ۱۳97/۰6/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳97/۰6/۱7

44۰9 / م الف
محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

دامه مصاحبه از صفحه ۳ 

نبود شغل و درامد باعث ایجاد ناامیدی در 
بین جوانان و حتی مهاجرت برخی نخبگان 
شده است. ولی هنوز عده ای هستند که 
سخت تالش می کنند. گالیه ها در مورد 
عدم حمایت  از جوانان کار آفرین و خالق 
زیاد است. این امید را چگونه احیا میکنید؟ 
امید ما مسئولین همراهی مردم، بخصوص جوانان 
با  ارسنجان  شهرستان  است.  خالق  و  کارآفرین 
و  استان  در  جایگاهش  و  دیرین  قدمت  به  توجه 
اما  زیادیست.  بالقوه  های  پتانسیل  دارای  کشور 
همانطور که گفتید چند سالی است بخاطر مشکالت 
اشتغال و اقتصاد عده ای از جوانان مهاجرت کرده 
اند و عده ای نیز با همه کاستی ها مانده و تالش 
می کنند که به اشتغال و اقتصاد شهرستان رونق 
ببخشند. گفتنی است که بنده و تمامی دستگاههای 
اجرایی شهرستان دست تمامی ارسنجانی هایی که 
می  را  تپد  می  شهرستان  پیشرفت  برای  دلشان 

فشاریم و دست نیاز به سمتشان دراز می کنیم و 
تالشمان را برای بازگرداندن روحیه امید به جوانان 

شهرستان به کار خواهیم گرفت.
که  مختلفی  مسائل  کنار  در  روستاها  در 
گریبان گیر مردم است، آب مشکل اصلی 
معضل  هم  فرسوده  شبکه  البته  است. 
با  برخورد  برای  حلی  راه  چه  بزرگیست. 

این مسأله مدنظر دارید؟
 متأسفانه مشکل کم آبی در نتیجه خشکسالی های 
مانند سایر  ارسنجان هم  پی در پی در شهرستان 
برخوردار  با وجود  و  دارد  زیادی  نمود  استان  نقاط 
اعالم شدن شهرستان، شاهد مشکالت زیادی در 
روستاهای بخش مرکزی هستیم که با پیگیری و 
۳درصد  امسال  از  است  شده  انجام  که  تالشهایی 
بودجه نفت و گاز به دهستانهای خبریز و علی آباد 
آن که  است.۵۰ درصد  داده شده  اختصاص  ملک 
نزدیک به یک میلیارد تومان می باشد برای تأمین 
آب شرب روستاها و ترمیم و تعویض شبکه های 
آبرسانی اختصاص داده شده که در صورت تحقق 

درصدی از مشکالت موجود را برطرف خواهد نمود.
است.  اشتغال  شهرستان  اصلی  مشکل 
بود.  فاجعه  کار  اداره  گذشته  سال  آمار 
در  سال  از  ماه   9 در  اشتغال  تولید 
حال  در  بود.  صفر  ارسنجان  شهرستان 
چه  شهرستان  در  بیکاری  درصد  حاضر 

عددیست؟ در کوتاه مدت چه باید کرد؟
در شرایط کنونی اشتغال نه تنها مشکل شهرستان 
بلکه مشکل اصلی کشور و بزرگترین دغدغه دولت 
است. اما با عنایت به شعار سال حمایت از کاالی 
ایرانی باید حمایت جدی از تولید را یکی از برنامه 
این  در  خود  اصلی  و  اول  اولویت  و  دولت  های 
شهرستان می دانم و با توجه به شرایط موجود و 
مشکالت کم آبی در شهرستان، در کوتاه مدت باید 
و  تولیدکنندگان  کار   در  تسهیل  برای  را  شرایط 
صنعتگران فراهم کرده و تمامی تالش و همت خود 
را درخصوص صنعتی شدن شهرستان بکار گیریم 
تا درآینده نزدیک شاهد مرتفع نمودن درصدی از 
مشکالت اقتصادی و اشتغال در شهرستان باشیم.
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با همکاری معاونت اجتماعی دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز انجام شد:

ارایه خدمات دندانپزشکی به 
وم شهرستان ارسنجان مناطق محر

طی ۱۰ روز حضور تیم سیار دندانپزشکی در 
مناطق محروم شهرستان ارسنجان، ۳۰۳ نفر 

از خدمات این تیم بهره مند شدند.
بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  بهداشت  شبکه  رییس  ارسنجان،  درمان  و 
درمان ارسنجان گفت: با هدف ارتقای سالمت 
دهان و دندان و دسترسی عادالنه به خدمات 
با  دندانپزشکی  سیار  کلینیک  یک  سالمت، 
همکاری معاونت اجتماعی دانشگاه به مناطق 

محروم شهرستان ارسنجان، اعزام شد.
هزینه  به  توجه  با  افزود:  قنبری  دکتر کورش 
های سنگین دندانپزشکی و به منظور دستیابی 
به اهداف طرح تحول نظام سالمت و ارتقای 
ارایه  تیم  دندان،  و  دهان  بهداشت  سالمت 
خدمات سیار دندانپزشکی با حضور در مناطق 
محروم دهستان های علی آبادملک، خبریز و  
شوراب ، خدمات بهداشت دهان و دندان را به 

مردم این مناطق، ارایه نمودند.
رییس  و  بهداشتی  معاون  ایزدی  علی  دکتر 
خدمات  ارایه  از  ارسنجان،  بهداشت  مرکز 
خدمات  سایر  و  پالپوتومی  پرکردن،  کشیدن، 
روز حضور  در مدت ۱۰  رایگان،  دندانپزشکی 
محروم  مناطق  در  دندانپزشکی  سیار  تیم 

شهرستان ارسنجان، خبر داد.
بهداشتی  و  اجتماعی  معاونان  همکاری  از  او 
این  دندانپزشک  و  مرکزی  بخشدار  دانشگاه، 

تیم، قدردانی کرد.

وی  کسب رتبه برتر واحد دار
مرکز بهداشت ارسنجان در ارزیابی 

سه ماهه نخست امسال
ارسنجان  بهداشت  مرکز  دارویی  امور  واحد 
رتبه  بهداشتی  معاونت  بهار  فصل  ارزیابی  در 

نخست عملکرد را کسب کرد.
و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
گفت:  غفاریان  صهبا  دکتر  ارسنجان  درمان 
معاونت  دارویی  امور  نامه  تفاهم  اساس  بر 
شبکه  دارویی  امور  واحد  دانشگاه،  بهداشتی 
بهداشت و درمان ارسنجان در بهار97، ضمن 
بازدید کامل از ۲۱ خانه بهداشت زیر مجموعه 
آموزش  ارسنجان،  درمان  و  بهداشت  شبکه 
مردم  عموم  و  آموزان  دانش  به  فصلی  های 
ارایه و اطالعات دارویی را در کوتاهترین زمان 

به معاونت بهداشتی ارسال نمود.
امور  واحد  جدید  بندی  رتبه  و  ارزیابی  از  او 
داروی معاونت بهداشتی دانشگاه و کسب رتبه 
ارسنجان  بهداشت  داروی مرکز  واحد  نخست 

در این ارزیابی، خبرداد . 

بررسی افق چشم انداز 1404 بیماری 
های غیر واگیر در ارسنجان

به گزارش وبدا در شیراز، رییس شبکه بهداشت 
و درمان ارسنجان، گفت: با هدف بررسی سند 
ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر 
و افق چشم انداز ۱4۰4 و راهکارهای کاهش 
بیماری  بخشی  بین  کمیته  ها،  بیماری  این 
های غیرواگیر شهرستان ارسنجان، برگزار شد.

دکترکورش قنبری، افزود: سند ملی پیشگیری 
و کنترل بیماری های غیرواگیر در سال ۱۳9۵ 
خطر  عوامل  ۲۵درصدی  کاهش  هدف  با 
بیماری های غیرواگیر در بازه زمانی سال های 
۱۳9۵ تا ۱4۰4 تهیه و به دنبال آن در استان 
ها و در شهرستان ها به عنوان الگو مطرح و 
برنامه عملیاتی هر شهرستان به منظور نیل به 

اهداف طرح شده در این سند، تهیه گردید . 
رییس  و  بهداشتی  معاون  ایزدی  دکترعلی 
به  اشاره  با  نیز  ارسنجان  بهداشت  مرکز 
ارسنجان  شهرستان  ادارات  روسای  همکاری 
در تهیه سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری 
گفت:  گذشته،  سال  درطول  غیرواگیر  های 
بیماری  بخشی  بین  کمیته  جلسه  درآخرین 
چشم  افق  بررسی  ضمن  غیرواگیر،  های 
در  واگیر  غیر  های  بیماری  سال۱4۰4  انداز 
به  الزم  ریزی  برنامه  ارسنجان،  شهرستان 
منظور اجرای یکی از مفاد این سند با عنوان 
غربالگری سالمت و آموزش کارکنان ادارات، 

انجام گردید.
مرکز  واگیر  غیر  های  بیماری  کارشناس 
بهداشت ارسنجان، نیز ازتهیه برنامه زمانبندی 
وضعیت  بررسی  و  پایش  منظور  به   97 سال 
سالمت کارکنان  ادارات عضو کمیته، از نظر 
خطرسنجی بروزبیماری های قلبی و عروقی، 
برگزاری  و  خون  چربی  و  دیابت  فشارخون، 
تغذیه  موضوع  با  آموزشی  مختلف  های  دوره 
در جهت  استرس،  با  مقابله  نمک،  و مضرات 
اجرایی نمودن برنامه های سند ملی پیشگیری 
و کنترل بیماری های غیرواگیر در شهرستان 

ارسنجان، خبرداد. 

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان 
سالمت  تامین  خیرین  مجمع  رابط  ارسنجان، 
همفکری  منظور  به  گفت:  ارسنجان،  شهرستان 
خیرین  از  تقدیر  و  سالمت  عرصه  اندیشان  نیک 
اجالس  شانزدهمین  فارس،  استان  سالمت  برتر 
و  برگزار  شیراز  در  سالمت  تامین  خیرین  ساالنه 
های  کمک  از  همایش  این  برگزاری  مسئوالن 
خیرین در عرصه بهداشت و سالمت مردم، تقدیر 

کردند.
محسن خلیلی افزود: در این اجالس، دکتر محمود 
تامین  خیرین  مجمع  مدیره  هیات  رییس  تابنده 
سالمت فارس، با ارایه گزارشی از عملکرد خیرین 
در سال گذشته، از هزینه کرد بیش از 8۱ میلیارد 
تومان در زمینه های بهداشت و درمان وبرگزاری 
تامین  خیرین  مجمع  سوی  از  جلسه   ۲۲ از  بیش 
کار  های  زمینه  بررسی  منظور  به  فارس  سالمت 

خیر در استان، خبر داد.
در این اجالس از حاج یداهلل رضایی، خیر برگزیده 

مدیریت  مرکز  زمین  که  ارسنجان  شهرستان 
فوریت های پزشکی و اورژانس ۱۱۵ ارسنجان را 

اهدا کرده بود، تقدیر شد.
شهرستان  سالمت  تامین  خیرین  مجمع  رابط 
و  انتخابات  برگزاری  منظور  به  گفت:  ارسنجان 
خیرین  مجمع  امنای  هیات  جدید  اعضای  تعیین 
سالمت استان فارس، کاندیداهای شهرستان ها و 

شیراز به خیرین، معرفی شدند.
برگزاری  با  همزمان  افزود:  خلیلی  محسن 
سالمت  تامین  خیرین  ساالنه  مجمع  شانزدهمین 
استان فارس، انتخابات تعیین اعضای جدید هیات 
امنای مجمع خیرین سالمت فارس نیز برگزار شد.
او اضافه کرد: در این انتخابات، آقای حاج عبدالرضا 
زارع رییس مجمع خیرین تامین سالمت شهرستان 
ارسنجان، با کسب ۳۰7 رای از سوی خیرین، به 
هیات  در  ها  شهرستان  اعضای  اول  نفر  عنوان 
امنای مجمع خیرین تامین سالمت فارس، انتخاب 

شد.

در شانزدهمین اجالس ساالنه خیرین تامین سالمت فارس
معرفی خیر برگزیده شهرستان ارسنجان

میکنی  نگاه  بیمارت  مضطرب  ی  چهره  در  وقتی 
و جرعه جرعه کالمش را به گوش جان میشنوی 
زخم  و  آالم  بخش  تسکین  عالمانه  تدبیری  به  تا 
هایش باشی.آن زمان که برای آرامش بیمارت وقت 
نمیشناسی و بدخلقی ناشی از خستگی و درد او را 
به جان میخری.شب هایی که تا صبح نمیخوابی تا 
تسکین بخش درد بیمار و آرام بخش دل همراهان 
دخیل  تا  پیامبرانه   اشارتیست  وجودت  باشی.  او 
ایمان  اندیشه و  بال  با دو  را  به دستانت  بیمار  دل 
برنمی  تو  از  چشم  هم  خدا  و  ببری  باال  عرش  تا 
و  ای  بندگانش شده  نجات  فرشته  تویی که  دارد، 

دلسوزانه خودت را وقف آنان کرده ای.
و  سینا  ابوعلی  الرییس  شیخ  زادروز  شهریور،  یکم 
روز پزشک بهانه ای شد تا خسته نباشید و تبریکی 
بگوییم به همه پزشکان دلسوز و زحمتکش عرصه 
سالمت که همه توان خود را برای درمان بیماران 

شهرستان ارسنجان به کار گرفتند.
اما رفتار  بدون اغراق همه پزشکان نمونه هستند، 
تعامل  رجوع،  ارباب  تکریم  شخصی،  و  شغلی 
تعهد  و  شخصی  وجدان  همکاران،  و  مسئولین  با 
زیرمجموعه،  محوله  امورات  پیگیری  سازمانی، 
تعداد  سازمانی،  بین  و  بخشی  بین  همکاری 
نظر  سیب،  سامانه  در  شده  ثبت  مداخالت 
کارشناسان ستادی امتیازات نظارتی و تعداد مراقبت 

بین  از  باعث شد  در سامانه سیب  ثبت شده  های 
خصوصی  بخش  در  شهرستان  در  فعال  پزشکان 
علیرضا)الهیار(  دکتر  آقای  شهری  خانواده  پزشک 
خانواده شهری  پزشک  دولتی  در بخش  و  خادمی 
آقای دکتر عرفان اسدی و پزشک خانواده روستایی 
خانم دکتر محبوبه ستاری بعنوان پزشک نمونه در 

سال 97 شناخته شوند.
جامعه ی پزشکی بر خود می بالد که افرادی پاک 
نهاد و نیکو سرشت به پشتوانه ی توانایی و دانایی 
توشه گرفته از ِعرق ملّی و میهنی در سودای تامین 
اند  به کار گرفته  را  انسانها همت خویش  سالمت 
و مجدانه تالش می نمایند. امید است برای توسعه 
ی علمی کشور در زمینه ی افزایش کیفیت آموزش 
توسعه ی کمی و  و  تولید علم  پزشکی،  مراکز  در 
متخصصان  تربیت  پزشکی،  های  پژوهش  کیفی 
و  اختراعات  امکان  آوردن  فراهم  و  دانشمندان  و 
تعالی  و  پیشرفت  شاهد  نوین،  پزشکی  ابداعات 
بشریت و تا بی کرانه عالم هستی و برداشتن گام 

های مستحکم و مطمئن در مسیر توسعه، باشیم.
در پایان برخود الزم می دانم از زحمات بی دریغ 
خانم دکتر کاویانی راد به خاطر همکاری دلسوزانه 
مناطق  در  دندانپزشکی  رایگان  خدمت  ارایه  در 

محروم شهرستان تقدیر نمایم.
دکتر کوروش قنبری

پزشکان نمونه ارسنجان معرفی شدند
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پزشکان ضامن سالمت جامعه ، امنیـت روحی بیماران و فرشتگان نجاتی هستند.که درد جسم را با روح بلندشان در سایه لطف 
الهی التیام می بخشند.این روز بر جامعه پزشکی و تمامی پزشکان متعهد کشور، مبارک باد. 



خوب که فکر می کنم می بینم تنها عشق است 
و  بچه  چندتا  تابستان،  گرم  روزهای  این  در  که 
جوان را می کشاند پای بساط میله و داربستی که 
قرار است روی هم سوار شوند و ایستگاه صلواتی 

با نام »موکب الوالیة« بسازند.
برنامه  روزها  این  برای  قبل،  ماه  از  شش  حاجی 
ریزی و حساب و کتاب کرده و االن که وقتش 
نزدیک می شویم،  عید غدیر  به  داریم  و  رسیده 
بچه ها جمع شده اند و شروع کرده اند به ساخت 
موکب، سه روز طول می کشد تا میله ها به هم 
کلی  شکل  و  شوند  پوشیده  پارچه  با  و  بچسبند 
موکب ساخته شود. شب سوم است، بنری که کلی 
وقت صرف طراحی و چاپش کرده اند، آماده شده 
و نصب شود بر سردِر این چاردیواری که با عشق 

بنا شده.
به نظر من که این عشق قدیمی بر می گردد به 
سال دهم هجری، زمان حجة الوداع رسول اهلل، 
همان لحظه ای که در غدیر خم، دست علی)ع( 
در دست پیامبر )ص( باال برده شد و ندای »َمن 
ُکنُت موالی، َفهذا علٌی موالی« در سرتاسر دشت 
پیچید و به جان و دل همه ی عالم نشست، همان 
روز بود که عشق به علی)ع( و بچه هاش،در دل 

ما جوانه زد.
و از همان روز بود که غدیر عالوه بر اینکه معنای 
عزیز  معنای  ما  برای  باشد،  عربستان  در  مکانی 
تر و واالتری پیدا کرد، شد روزی که خدا دین و 

نعمتش را بر ما کامل کرد و اسالم را به عنوان 
بهترین دین برایمان برگزیده و به رسولش فرمان 
داد که اگر پیام انتصاب علی)ع( به امامت از جانب 
خداوند را به گوش مردم نرسانی، رسالتت را تمام 

نکرده ای...
باز هم عشق  بینم  میکنم می  فکر  تر که  خوب 
بلند  شان  بازی  سِر  از  را  ها  بچه  پسر  که  است 
پرچم  این  که  خیابان  توی  آورد  می  و  کند  می 
های سنگین را که چند شب است بزرگ تر ها 
دوش  روی  خیاطی نشانده،  چرخ  پای  نشانده  را 

بگذارند، ببرند شهر را آذین ببندند.
ی  خانه  توی  را  ها  بچه  دختر  که  است  عشق 
و  خنده  با  دارند  کند!  می  جمع  هم  دور  حاجی 
قاشق  برای سفره ی شام جشن،  و محبت  مهر 
و چنگال بسته بندی می کنند. از آنها می پرسم 
هدفتان از انجام این کار چیست؟ می گویند ثواب 
ثواب چه؟  از  بهتر  و  بیشتر  پرسم  بریم! می  می 

جواب می دهند: احیاگر غدیر باشیم!
این بچه هایی که هنوز  ازدیدن  من لذت میبرم 
نه معنای احیا را می دانند و نه درست و حسابی 
اما  آورند،  می  سردر  ماجراهاش  و  غدیر  عید  از 
والیت  شناساندن  برای  تا  کنند  می  خرج  همت 

امیرالمؤمنین قدم کوچکی برداشته باشند.
بند  مثل  اتفاقات  از  گوید: یک سری  حاجی می 
موقعیتی  و  بستر  باید  اند،  اساسی  قانون  های 
مناسب برایشان فراهم شود تا به وقوع بپیوندند، 

به  اش  معرفی  زمان  که  غدیر  عید  همین  یکی 
که  است  شیعیان  ما  ی  وظیفه  و  رسیده  جهان 
نگه  باال  را  محرم  و  عاشورا  َعلَم  که  همانطور 
ی  دهه  اسالمی  انقالب  برکت  به  و  ایم  داشته 
فاطمیه و اربعین را زنده کرده ایم، برای رساندن 
پیام غدیر و »والیت«، به گوش جهانیان تالش 

کنیم.
اینکه به غدیر پرداخته نشد،  می گوید: به خاطر 
برای  تالش  با  ما  افتاد،  اتفاق  عاشورا  ماجرای 
احیای غدیر، جبران مافات می کنیم که عاشورای 

دیگری تکرار نشود. 
بازهم فکر می کنم و می بینم چیزی جز عشق 
نمی تواند صبح جمعه واحد برادران هیأت را روانه 
کند سمت کوه و دشت تا برای پخت اطعام بزرگ 

غدیر، هیزم جمع آوری کنند.
گرما،  این  در  تواند  نمی  عشق  جز  چیزی  و 
مقیدشان کند که ُهرم آتش دیگ ها را به جان 
پای سفره ی  را  تا مردم  آشپزی کنند،  و  بخرند 

کرم امیرالمؤمنین بنشانند.
من می گویم همین عشقی که توی دل ما ایرانی 
ها وجود دارد و ما را دلبسته ی اهل بیت کرده،  
باعث می شود روزی حب و والیت امیرالمؤمنین 
همانطور  شود،  صادر  جهان  سرتاسر  به  علی)ع( 
که امروز حسین)ع( و اربعین و کربالیش جهانی 
این خاصیت عشق  شده، غدیر هم جهانی شود. 

است...

گل های سرخ شوق به زیستن را زنده میکنند. 
موج ها به تالطم افتاده اند و خود را به ساحل 

ملکوتی غدیر میکوبند .. 
آسمانیان، شب را به چلچراغ ها مزین کرده اند و 

روز را به افتاب محبت نورانی ... 
التهاِب امدن ِغدیر ؛گل های سرخ را برافروخته 

است 
انها موج میزند  و انچنان امید در بین احساس ِ 
که همگان را به شگفتی وامیدارد وعشق تحفه 

ی این احساس است. 
این شگفتی تنها در زمین و اسمان نیست گویی 
تمامِ  کهکشان ها را هاله ایی از انوار سبز احاطه 

کرده است ...
تمام ذرات برای رسیدن به بلندای بخشندگی در 
گرمای تابستانی که تن دقایق عرق کرده است 

از وجود خود میگذرند.
دل  و  شده  کار  به  آغشته  هایشان  دست 
هایشان رهسپار دیار غدیر... چشم ها اشیانه ی 

پرستوهای برگشته از کوچ زمستانیست.
عشق  به  متبرک  های  سفره  اطلسی  های  گل 

امیرالمومنین را گسترده اند. 
انتهای خیابان غدیر موکب  افتاب در  و نوکران 

های چای و شیرینی برافراشته اند.
اینجا بوی ابدیت می آید، بوی معنویت.

زمین  به  را  آسمان  و  آسمان  به  را  زمین  اینجا 
ی  معصومانه  های  نگاه  خروش  و  اند  آورده 
دلدادگان حضرت امیر، محبت را در این خیابان 

فریاد میکشد.
به  را  عاشقان  های  لب  عشق  خیابان  ازدحام 
سکوت وامیدارد و اندیشه ی سبز غدیر دیگر بار 

در ذهن تمام ذرات مرور می شود.
نوای »من کنت و موالی و هذا  اینجاست که 
علی موال« در گوش جهانیان طنین انداز میشود 
صدای  امروز  نگردد.  تکرار  دیگر  عاشورایی  تا 
کرده  بیدار  خواب  از  را  ها  پنجره  اذان  باریدن 
لطیف  ذهن  به  نوبهار  رگبار  مانند  اذان  است. 
آتشین  سالمی  در  عشق  و  میکوبد  ها  پنجره 

خویشتن را بازگو میکند.
شده  برافراشته  هیئت  سرخ  مشعل  روزها  این 
است و از شمعدانی ها بارقه های امید به چشم 

میرسد.
لب ها به تبسم های معصومانه گشوده شده و 
قشنگ ترین هدیه ی غدیر معرفتی معصومانه 
از  معرفتی  است؛  معصومانه  لبخندهای  از  تر 

جنس علی بن ابی طالب)ع(.
بار وسعت  دریای پهناور هیئت رزمندگان دیگر 
خود را به دیگران گوشزد میکند تا همگان بدانند 
که دل های بی ریا و عاشق اهل بیت تا آخرین 

نفس برای برپایی پرچم اسالم میکوشند.
میدهند،  اطعام  میکوشند،  ریا  بی  های  دل 
و  میپاشند  نقل  میزنند،  کف  میخوانند،  مولودی 
لبخند میزنند لبخندی زیبا تر از غنچه های تازه 

شکفته.
به خیابان  رزمندگان  بزرگ هیئت  ما خانواده  با 
غدیر قدم بگذارید و عابران لحظه های دلپذیر 
باشید، دلپذیر تر از نسیمی خنک در اوج تابستان 
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زبانی آکنده از
 اندیشه ، عاطفه و خیال

هر شهری، یک قلب تپنده دارند، یک جایی که شور و انرژی و زندگی را زیر پوست شهر می دواند، یک جایی که شهر را زنده نگه می دارد.
شهر ما زنده است و  نشان زندگی اش همین بیرق های رنگی است که در همه ی خیابان ها به چشم می خورد، همین تراکت های تبلیغ غدیرکه 

شما را به نشستن بر سِر سفره ی بزرگ والیت و اطعام غدیر مهمان کرده است.
این گزارش بهانه ای شده تا با کسانی همراه شویم که زندگی را به رگ های  شهر تزریق می کنند، با جانبازی که بچه ها به رسم روزهای جبهه 

و جنگ »حاجی« صدایش می کنند و جوان ها و نوجوانهایی که با عشق حسین)ع( قد کشیده اند و به نوکرِی دِر خانه ی اهل بیت می بالند.
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شهر ما زنده است
با ما به خیابان غدیر قدم بگذارید

با ما به خیابان غدیر قدم بگذارید

زهرا نعمت الهی|
سیده زهرا کاظمی|
سیده ریحانه حسینی|
محدثه نورورزی|
 
 
 
 



و  نبودم  خونه  من  نتایج  اعالم  روز  خب   .۱
زودتر  هرچه  خودمو  من  و  زدن  زنگ  پدر 
نتیجه،  از  بودن  خوشحال  همه  خونه،  رسوندم 
شدم خوشحال  ولی  نشدم  غافلگیر   خودم 

کرده  تالش  زیاد  دوسال  این  طی   .۲
و  بود  هزار  زیر  ی  رتبه  انتظارم  بودم 
گرفتم  بهتری  ی  نتیجه  انتظارم  از   یکم 
و  نبودم  عیار  تمام  نخبه  یک  هیچوقت  من   .۳
ابتدایی  از  خب  ولی  شماست،  لطف  این  نیستم، 
خوبی  نمرات  مدرسه  توی  که  بودم  کسانی  جزو 

ابتدایی  سوم  میکردم،  کسب  رو 
همکالسی  از  و  خوندم  جهشی  رو 
توی  احتماال  و  بودم  کوچیکتر  هایم 
هنگام  بود.  خواهم  هم  دانشگاه 
تحصیلی  وضعیت  دبیرستان  شروع 
معدل  ای  نمره  نیم  و  یک  افت  من 

برای  کردم  شروع  که  سوم  سال  از  ولی  داشت 
به  و  کرد  فرق  اوضاع  بخونم  درس  کنکور 
 همون اوضاع خوب ابتدایی و دبیرستان برگشتم

غیر  و  معمول  تفریحات  ی  همه  از  تقریبا   .4
معمول باید کاست و حتی حذف کرد، به جای 
آنها هم تفریحات خیلی مختصر و برنامه ریزی 
زندگی  هیچوقت  و  شوند  جایگزین  باید  شده 

حتی  و  نبود  عادی  کنکور  دوسال  طی  من 
تفریحات دوره ی قبل از سوم دبیرستانم رو هم 
جدید تفریحات  به  برسه  چه  بودم  گذاشته   کنار 
 دندانپزشکی،  شیراز ولی خب معلوم نیست قبول بشوم.

معموال  کنکور  خوب  های  رتبه  خب  بله   .۵
اجتماعیشون  شخصیت  که  ساالیی  همون  تو 
یه  تو  بشینن  مجبورن  بگیره  شکل  باید 
باعث  همین  خب  و  مانند  زندان  تقریبا 
موارد اغلب  در  نباشن  اجتماعی  خیلی   میشه 

فعالیت غیر درسی رو سوم دبیرستان داشتم ولی 
همین  و  را  همه  قطع کردم  دانشگاهی  پیش  از 
 باعث شد وزنم از 69 کیلو به 9۰ کیلو گرم برسه 
6. امیداورم شهرم از سطح دغدغه های سطحی 
برای  جدی  ی  برنامه  و  بشه  تر  جدی  و  بگذره 
تلف  ها  خیابون  تو  وقتشونو  دارن  که  جوونایی 

میکنن ریخته بشه 
7. تشکر میکنم از خانوادم که نه فقط تو این چند 
سال کنکور بلکه همیشه منو حمایت میکردن و 
مثل کوه پشتم بودن، دستشونو میبوسم و امیدوارم 
زحماتشونو  از  ای  گوشه  عمرم  بقیه  توی  بتونم 

جبران کنم

این جوانها نفرات برتر کنکور در دو 
شهرستان ارسنجان و پاسارگادند. ما 

هم مثل شما چیز زیادی درباره آنها 
نمی دانیم؛  خیلی هم اهل مصاحبه و جار 
و جنجال نبودند و بعضی از آنها بخاطر 

ریش سفید آقای آثاری حاضر به مصاحبه 
شدند.

 همین رتبه خوب،تنها اطالعات ما از آنان 
بود و همین کافی بود تا درباره حس و 

حال شان و انچه طی این مدت گذرانده 
اند برای مخاطبین سفیرمردم حرف 

بزنند.
اگرچه هر کدام سرگذشتی جدا داشتند 
ولی در طرح سواالت مباحثی را انتخاب 

کردیم که برای کنکوریها نقطه ای 
مشترک داشت. با ژن های موفق 97 

همراه باشید...
۱(خیلي راحت و بدون کلیشه و چارچوب از لحظه 

هاي حساس بعد از اعالم اسامي رتبه هاي برتر 
کنکور بگوئید. از حال و هواي خانواده و تجربه 

هاي قبلي و البته انتظارات و اتفاقات غیر مترقبه 
روزهاي حساس اعالم نتایج.

۲(چقدر احتمال مي دادید که چنین نتیجه موفقیت 
آمیزي داشته باشید. به اندازه الزم تالش کرده 

بودید یا به دلتان افتاده بود که این چنین رتبه اي 
کسب مي کنید. یا کال از اول اعتقاد داشتید که 

شما بهترین هستید؟
۳(کمي به عقب تر برگردیم. در سال هاي 

دبیرستان حال و هواي شما چگونه بود؟ از همان 
اول یک نخبه تمام عیار؟

4(براي رسیدن به چنین موفقیتي چقدر باید از 
تفریحات و سرگرمي هاي زندگي بزنید. آیا سال 

کنکور زندگي به روال عادي جریان داشت؟
رشته مورد عالقه شما چیست؟ و کدام دانشگاه را 

انتخاب مي کنید؟
۵(همه انتظار دارند نخبه هاي کنکوري در همه 
زمینه ها موفق باشند و برخي هم معتقدند نخبه 

ها خیلي اجتماعي و فعال نیستند. شما چطور 
بودید؟ فعالیت غیر درسي داشتید؟

6(در مورد آباداني شهرستان و آرزوهایی که برای 
محل زندگی خود دارید بگویید؟

7( و حسن ختام گفتگوي سفیرمردم با جوان هاي 
برتر کنکور، اگرتوضیح خاصی هست که مایلید 

عنوان کنید بفرمایید

ژن هــای 
موفــــق 
کنکـور97

مشخص  که  روزی  از  زودتر  روز  یک  نتایج   .۱
شده بود اعالم شد و من وقتی باخبر شدم سریعا 
کردم،  مطلع  رو  خانواده  و  کردم  چک  رو  نتایج 
رضایت  احساس  دادم  را  هنر  کنکور  که  زمانی 
 داشتم احتمال میدادم که نتیجه ی خوبی بگیرم.
۲. راستش نتیجه یک مقدار فراتر از احتمالی بود 
که میدادم. فکر میکنم اینکه اعتقاد داشته باشیم 
که حتما در همه ی کارها بهترین هستیم ممکنه 
نوعی غرور کاذب رو به دنبال داشته باشه،به همین 
دلیل به جای اینکه فقط اعتقاد به بهترین بودن 
داشته باشم، همیشه تمام تالشم را میکنم که 
باشم. بهترین  میکنم  شروع  که  کاری   توی 
۳. فکر میکنم جزء دانش آموزهای خوب بودم، 
البته اگه تعریف از خود نباشه. احتماال از دید 

 بقیه، دانش آموز آروم و بی سر و صدایی نبودم.
من  اما  نداشت،  جریان  قبل  روال  به  4.قطعا 
سعی میکردم در کنار درس خواندن تفریحاتی 
کمتر  ذهنم  تا  باشم  داشته  هم 
تمام  بگم  اینکه  بشه،  خسته 

خودم  روی  به  رو  زندگی  درهای 
از درس خواندن هیچ  بستم و غیر 
اینگونه  نه،  ندادم،  انجام  کاری 
درس  صرف  وقتم  عمده  اما  نبود. 
داشت  قرار  برام  اولویت  در  و  میشد  خواندن 
شرایط  میشدم  تر  نزدیک  کنکور  به  چه  هر  و 
موسیقی  ام  عالقه  مورد  رشته  میشد.  تر  سخت 
هایم  اولویت  در  رو  دو  هر  و  است  معلمی  و 
انتخاب کرده ام. چند دانشگاه در تهران، اصفهان 
کدام  به  واینکه  ام  کرده  انتخاب  را  شیراز  و 
 دانشگاه برم بستگی به نتایج انتخاب رشته دارد.
زیادی  اجتماعی  فعالیت  میکردم  سعی  ۵.من 
فعالیت  و  نبودم  گیر  گوشه  اصال  باشم،  داشته 
میکنم  فکر  میکردم،  دنبال  رو  درسی  غیر  های 
و  شخصیت  به  بستگی  بیشتر  بودن  اجتماعی 
بودنشون  نخبه  به  تا  داره  انسانها  درونی   افکار 
استعداد  کشف  برای  الزم  امکانات  امیدوارم   .6
مدارس  تمامی  در  آموزان  دانش  ی  عالقه  و 
فراهم شود، امیدوارم هنر در این منطقه گسترش 
بیشتری پیدا کنه و با تغییر دیدگاه ها ارزش واقعی 

هنر نمایان شود.   
7. برای تمام بچه های سرزمینم آرزوی موفقیت 

میکنم.

و  بودم  نتایج  اعالم  منتظر  قبل  هفته  چند  از   .۱
دوست داشتم بدانم چه رتبه ای را کسب می کنم. 
البته حدس می زدم رتبه خوبی به دست بیاورم. 
اعالم  نتایج  تا  بودند  منتظر  نیز خیلی  ام  خانواده 
زیادی  نگرانی  و  استرس  نتایج  اعالم  روز  شود. 
داشتم تا این که شب رتبه ام را دیدم و خوشحال 
 شدم. خانواده و دوستانم نیز به من تبریک گفتند.
با توجه به روند آزمون و محاسبه درصدهایم   .۲
فکر  دادم.  می  تا7۰۰  بین۵۰۰  ای  رتبه  احتمال 
گرفتم. نتیجه  تالشم  ی  اندازه  به  کنم   می 
۳. در دوران تحصیلم همیشه نمرات باالیی کسب 
ام. بوده  ممتاز  آموزان  دانش  جزء  و  کردم   می 
کمتری  آزاد  وقت  کنکور  سال  در  مسلما   .4
کنار  را  تفریحات  از  بسیاری  باید  و  دارد  وجود 
برای  اوقات  گاهی  اما  گذاشت. 
ام به گردش  با خانواده  حفظ روحیه 
داشتم. کافی  استراحت  و  رفتم   می 
است. دندانپزشکی  رشته  با   اولویتم 
۵. اغلب سعی می کردم در مسابقات 
دانش  و  کنم  شرکت  مدرسه  هنری  و  فرهنگی 
را  فراغتم  اوقات  همچنین  باشم؛  فعالی  آموز 
کردم. می  پر  درسی  غیر  های  کتاب  مطالعه   با 
امکانات آموزشی و رفاهی بیشتری  6. آرزو دارم 
تا  بگیرد  قرار  منطقه  این  جوانان  اختیار  در 
کنند. شکوفا  و  کشف  را  استعدادهایشان   بتوانند 
مادر  و  پدر  به خصوص  ام  اعضای خانواده  از   .7
بودند  من  پشتیبان  و  حامی  همواره  که  عزیزم 
تشکر می کنم و برای کنکوری ها آرزوی موفقیت 

می کنم. 
فکر میکنم علت خوب نشدن نتایح کنکور دانش 
از  منطقه  این  بودن  محروم  سعادتشهری  اموزان 
امکانات آموزشی، کالس های کنکور و همچنین 
باشه و همچنین  ضعف سیستم آموزشی مدارس 
هیچ مدرسه نمونه دولتی یا استعداد های درخشانی 
در شهرستان وجود نداره که باعث کاهش رقابت 

بین دانش آموزان شده است.

617 تجربی
امیرحسین 

رحیمی

198هنر
طاهره
ایزدی

7۰1تجربی
فاطمه
الطافی
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غیرمنتظره  بصورت  همیشه  سنجش  سازمان   .۱
گفت  امسال  مثال  کند.  می  اعالم  را  نتایج 
چهارشنبه بعدازظهر ولی سه شنبه شب جواب ها 

اعالم شد.
داشت حدس  سنجش  که  ای  سابقه  به  توجه  با 
که  بودم  جایی  بده.  زودتر  رو  ها  جواب  میزدم 
خبر  بهم  وقتی  و  نداشتم  اینترنت  به  دسترسی 
باز  رو  سنجش  سایت  و  خونه  رفتم  سریع  دادن 
کردم . حقیقتش رتبه ام اصال با انتظاراتم و تالشم 

همخونی نداشت ولی خب بازم خداروشکر . 
۲. به اندازه ی الزم که تالش کردم اما به اندازه 
قسمت  شاید  نمیدونم  نگرفتم  نتیجه  تالشم  ی 

اینجوری بوده 
برای  دبیرستان هیچ تالشی  و دوم  اول  ۳. سال 

جورایی  یه  نمیکردم  خوندن  درس 
بی خیال بودم 

ولی خب از تابستونی که میخواستم 
به  کردم  شروع  سوم  سال  برم 
خوندن، فیزیک و شیمی سال سوم 

رو پیشخونی کردم. و سال پیش دانشگاهی هم 
جدی تر درس خوندن رو ادامه دادم 

که  افرادی  برای  کنکور  به  منتهی  سالهای   .4
میخوان درس بخونن و یه نتیجه ی خوب داشته 
باشن دوران سختیه و اصال آسون نیست . طبیعتا 
باید قید خیلی از تفریحات رو زد ولی نه به شیوه 

ای که همه فکر و ذکر آدم درس بشه 
۵. درس خوندن انسان رو از فضای بیرون از خونه 
دور نگه میداره. خود من هم همینطور بودم . ولی 

خب تفریح هم داشتم 
6. توی علی آباد ملک استعدادهای خیلی خوبی 
واسه درس خوندن هست که متاسفانه به هردلیلی 
دنبال درس نمیرن. دوست دارم بتونم تا اونجایی 
که از دستم برمیاد کمک کنم به کسایی که واقعا 
عالقه دارن و میتونن درس خوندن رو ادامه بدن . 
7. در اخر تشکر میکنم از پدر و مادرم که هرچی 
واسه درس خوندن نیاز داشتم در اختیارم گذاشتن

تا ساعت نه شب منزل پدربزرگم بودیم. آخر   .۱
شب برگشتیم خونه، تقریبا ساعت یازده و نیم بود 
که خاله م تماس گرفت و گفت نتایج اعالم شد. 
یه سر به سایت سنجش زدم. دیدم نوشتن اعالم 
قلبمو  تپش  صدای  لحظه  کنکور،یه  اولیه  نتایج 
خیلی  کارنامه  دیدن  ی  لحظه  کردم.  احساس 
هیجان انگیزی بود. بابام از خوشحالی گریه کرد!

۲. راستش من به شدت ناراحت شدم. چون توقع 
رتبه ی زیر پنجاه داشتم. توقع بی جایی نبود در 
طول سال در ازمون های قلم چی خیلی کم پیش 

میومد که زیر صد نشوم و مثال در ازمون اخر 
قلم چی که جامع بود بیست شده بودم ولی خب 
متاسفانه در کنکور به دلیل استرس و کم خوابی 

و سردرد زیست را خراب کردم. 
های  سال  بهترین  دبیرستان  های  سال   .۳

زندگیم بود.در مدرسه خیلی خوش می گذشت 
و  شادی  و  خنده  مدرسه  از  خاطراتم  تمام  و 

دبیرستان  اول  هست.در  شیطنت 
اولین ازمون قلم چی ۱4۰۰ شدم، 
ازمون  و  کردم  بیشتر  رو  تالشم 
بعدی ۲8 کشور شدم .در سال دوم و 
سوم رتبه هام زیر بیست بود. درس 
خواندن واقعی را از پیش دانشگاهی 

شروع کردم. 
4.  به هر حال برای رسیدن به موفقیت باید تالش 
کرد، ولی با برنامه ریزی درست میشه به همه چیز 
به طور  روزانه  تابستان  در  رسید. در سال کنکور 
خواندم.  می  درس  ساعت  تا شش  پنج  میانگین 
هر شب برای نماز به مسجد میرفتم، وبالگم رو 
به روز می کردم و گاهی در شب نشینی خانوادگی 

شرکت می کردم.
از  یکی  در  پزشکی  ام  عالقه  مورد  ی  رشته 

دانشگاه های شیراز یا تهران هست
بیمارستان  یک  داشتن  من  ارزوهای  از  یکی   .۵
بهبود  بعد  هست.و  شهرم  برای  مجهزتر  و  بهتر 
امکانات  افزایش  و  ارسنجان  های  جاده  وضعیت 

تفریحی شهر.
6. از معلمان و کادر اجرایی مدرسه در تمام دوران 
مدرسه ، آقای آثاری و خانواده ام تشکر می کنم 
که در این سال ها واقعا برای من زحمت کشیده 

اند.

۱(روز اعالم نتایج خودم و خانواده منتظر بودیم. 
رو  خوابی  بی  و  تالش  روزها  نتایج  میخواستم 

ببینم.
۲(از آنجا که برای موفقیت در کنکور تمام تالش 
خودم را کرده بودم، تا حدود زیادی امید داشتم که 
رتبه خوبی کسب خواهم کرد و نسبت به نتیجه 

کنکور نگرانی خاصی نداشتم.
وارد  به کالسی  دبیرستان  به  من  ورود  ۳(هنگام 
آموزان شهرستان در آن  دانش  بهترین  شدم که 
کالس جمع شده بودند و یک فضای رقابتی در 
باعث  عامل  این  و  داشت.  وجود  آن 
شد که من نیز از سال دوم دبیرستان 
را  کنکور  سبک  به  خواندن  درس 

شروع کنم.
4(برای رسیدن به هدف های بزرگ 
الزم است انسان  از خیلی از تفریحات و سرگرمی 
اموزان موفق در  اکثر دانش  این شیوه  ها بگذرد 
سال های قبل از کنکور است. البته گاهی برای 

تقویت روحیه تفریح الزم است.
۵(اگر چه در سال های دبیرستان بیشتر کارهایم 
روی درس متمرکز بود اما باید بگویم همه چیز 
که  جایی  تا  درس  کنار  در  من  و  نیست  درس 

میتوانستم به پدرم کمک میکردم.
ارسنجانی  آموزان  دانش  اخیر  های  سال  6(در 
تالش زیادی برای موفقیت در کنکور داشته اند. 
نسبتا موفقیت های خوبی هم داشته اند. امیدوارم 
با افزایش امکانات و به کارگیری مربیان توانمند 

شاهد افزایش موفقیت دانش آموزان باشیم.
در  فرد  موفقیت  در  مهم  عامل  یک  7(خانواده 
زمینه های مختلف است. خانواده ام عامل تقویت 
روحیه و نیروی محرکه من بودند. از پدر و مادر و 
برادرم متشکرم و امیدوارم روزی بتوانم زحماتشان 

را جبران کنم.

وحید میرزاپور | نتایج آزمون سراسری کنکور سال 
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های قابل توجهی کسب نکردند .
شهرستان  جوانان  سرشار  استعدادهای  به  باتوجه 
می  کسب  را  برتر  رتبه  چندین  هرساله  که  پاسارگاد 
کردند، می بایست دالیل این ناکامی ریشه یابی شود 
تحقق  و  مشکالت  رفع  شاهد  آینده  سالهای  در  تا 
موفقیت های بیشتر دانش آموزان و آینده سازان این 

دیار باشیم.
سفیر  با  گفتگو  در  پاسارگادی  آموزان  دانش  از  یکی 
در  را  کنکور  داوطلبین  اکثر  ناکامی  دالیل  مردم 
شروع  ابتدای  همان  از  کرد؛  بیان  اینگونه  شهرستان 
را  متوسطه  دوره  بودم،  کالس  اول  شاگرد  تحصیل 
پزشکی  رویای  گذاشتم،  سر  پشت  معدل  بهترین  با 
به رشته تجربی کشاند. مرا  به همشهریانم  و خدمت 
بودند  شده  تجربی  رشته  وارد  درخشانی  استعدادهای 
که  به طوری  داشتند  سر  در  بزرگی  رویاهای  همه  و 
همگی در امتحانات نهایی نمرات فوق العاده ای کسب 
کردیم، اما در عرض چند ساعت )کنکور ( این رویاها 
بر سر همه ما خراب شد و شکست سرنوشت همه ما 
شد. کنکور برای ما  ناشناخته بود، کسی نبود ما را با 
شرایط کنکور آشنا کند، متاسفانه در کنار دبیران کم 
تجربه، امکانات و آزمون های آموزشی در شهرستان 
وجود ندارد و این مشکالت در کنار عدم وجود مشاور 
این  برای  را  شرایط  مدارس  در  متخصص  تحصیلی 
ناکامی تلخ فراهم ساخت، بنده این مشکالت را مطرح 
کردم و قضاوت را به داوطلبین کنکور و مردم واگذار 

میکنم.
اداره آموزش و   آقای سجاد مرادی معاونت آموزشی 
پرورش شهرستان پاسارگاد در گفتگو با سفیر مردم در 
ناکامی داوطلبین کنکور در شهرستان  اظهار  با  رابطه 
داشت؛ ما برنامه ریزی های زیادی در مدارس جهت 
برخی  در  حتی  داشتیم،  عزیز  آموزان  دانش  موفقیت 
مدارس تابستانها نیز جهت آمادگی بهتر دانش آموزان 
کالس برپا بود و از هیچ تالشی در جهت موفقیت این 

عزیزان کوتاهی نکردیم.
امکانات  دارای  شهرستانهای  برخی  شده  شنیده 
آموزشی مناسب )منطقه۲( همانند شهرستان مرودشت 
)منطقه۳(  امکانات  از  محروم  های  شهرستان  به 
در  که  اند  شده  اضافه  پاسارگاد  شهرستان  همچون 
صورت صحت مسئله، این بی عدالتی تاثیر زیادی در 
کنکور  برتر  رتبه های  در کسب  ما  داوطلبین  ناکامی 

خواهد داشت.
پرورش  و  آموزش  اداره  محترم  مسئوالن  است  امید 
 97 کنکور  در  بزرگ  ناکامی  این  پاسارگاد  شهرستان 
موجود،  ضعف  نقاط  یابی  ریشه  با  و  گرفته  جدی  را 
برای سالهای بعد برنامه ریزی های دقیق تری داشته 

باشند .
زیادی  های  دل  و  درد  که  متذکر می شوم  پایان  در 
آینده  سال  حتی  و  امسال  کنکور  داوطلبان  طرف  از 
را دارند  آینده خود  دریافت کردیم که همگی دغدغه 
اما  نتوانستیم همه مطالبات و گالیه های این عزیزان 

را منتشر کنیم(

176۰تجربی
حامد

زرین مو

1۰81تجربی
جواد

اشتیاقی جو

141تجربی
سیدمحمدعلی
ناظم السادات
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شهرستان 
پاسارگاد ،ناکام در

کنکور۹۷



سال دوم | شماره 1030

تعریف شما از شعر چیست؟ 
تعریف  شعر  حقیقت  در  دانید  می  که  همانطور 
مشخصی ندارد. زبانی آکنده از اندیشه و عاطفه و 
خیال است یا به قول دکتر شفیعی کدکنی حادثه 
ای است در زبان که زبان را از حالت روزمره آن 

متمایز می کند.
بیشتر  شما  اشعار  مضامین  و  موضوعات 

چیست؟
مضمون بیشتر اشعار من عاشقانه است اما در کنار 
آن در زمینه اشعار مذهبی و اجتماعی نیز فعالیت 

دارم.
خاطر  به  اید  که سروده  را  اولین شعری 
برایمان  را  آن  امکان  صورت  در  دارید؟ 

بخوانید. 
اولین شعرم را متأسفانه االن به همراه و به خاطر 
ندارم اما اولین چهارپاره ام این است که در چهارده 

سالگی سرودم:
در ریزه کاری های چشمانت
دریایی از احساس ُگنجیده

راِز نگاِه بی قرارت را
جز من کسی هرگز نفهمیده

من با تماِم چشم ها اینک
چشم انتظاِر دیدنت هستم
با خنده ای پاسخ بده من را
من عاشِق خندیدنت هستم

باید صدای خنده هایت را
سر دفتر آفاق می کردم
باید هوای بودنت را ، من

بی وقفه استنشاق می کردم

بعد از تو باید ساکت و خاموش
این جسم خسته خو کند با درد
رفتی...نپرسیدی چه خواهد کرد
این عاشق دیوانه ی شبگرد...؟

این جسم خاکی را بگیر از من
سنگینیش را برَکن از دوشم
من حالتی از عشق هستم که
از نبض احساس تو می جوشم

من در تکاپوی تو با این درد
در کوچه ای تاریک می گردم
با هر نفس با هر تپش دارم

قدری به تو نزدیک می گردم

هر گریه من را پاک تر می کرد
این درد دردی آسمانی بود

این درد در ظاهر مرا می ُکشت
اما نویِد زندگانی بود

امشب دلم بر خاک تو تا صبح
آشفته دل مرثیه خوانی کرد
از من که کاری بر نمی آمد

اما خدا پادرمیانی کرد

امشب خدا پادرمیانی کرد
با من سرود عشق را سر داد
وقتی که دردم بی نهایت شد
روح مرا تا آسمان پر داد...

نقش انجمن شعر شهرستان ارسنجان و 
تاثیر آن بر شما چگونه بوده است؟ 

از دو سه سال قبل که به صورت مداوم به انجمن 
می رفتم تشویق و نقد اساتید در رشد سطح شعر 
من تأثیر بسیار داشت.مثال آموختم که چگونه شعر 

خود را بعد از سرودن بازنگری و تصحیح کنم.
معاصرعالقه  شاعران  از  یک  کدام  به 

دارید و شعرشان را می خوانید؟ 
حسین منزوی، قیصر امین پور، محمدعلی بهمنی، 
بدیع،  علیرضا  پور،  عرفان  میالد  نظری،  فاضل 

سجاد سامانی،کاظم بهمنی و....
از شاعران هم شهریم نیز اشعار آقای محمدحسین 
با عالقه دنبال می  را  نعمتی  نعمتی و خانم زهرا 

کنم.
و  اید  در چه همایش هایی شرکت کرده 

چه مقامی به دست آورده اید؟ 
در دوران تحصیل ده ها مقام در سطح شهرستان و 
در سال های نود تا نود و پنج مقام هایی در سطح 
استان داشتم. در دانشگاه شیراز نیز جزء سه شاعر 
برگزیده در شعر آزاد به انتخاب دکتر بهرامیان شدم 
و در همایش های مختلف مذهبی و آزاد دانشگاهی 
و استانی شعرخوانی داشتم. امسال نیز به لطف خدا 
به عنوان یکی از شاعران جوان برگزیده کشور در 
ها( )آفتابگردان  کشور  جوان  شعر  آموزشی  دوره 

برگزیده شدم در دوره زیر نظر اساتید بزرگی چون 
استاد امیری اسفندقه، میالدعرفان پور، علی محمد 

مودب و... آموزش می بینم.
مخاطبان شما چه کسانی هستند و از چه 
طریقی می توانند شعر های شما را دنبال 

کنند؟ 

فعال فقط از طریق اینستاگرام گوشه 
میکنم. منتشر  را  اشعارم  از  هایی 
کتاب  چاپ  با  زودی  به  انشاءاهلل 
اختیار  در  را  کاملی  مجموعه 

مخاطبان خواهم گذاشت.
دفتر   داریم  اطالع  که  آنجا  تا 

شعری از شما به چاپ نرسیده 
است. آیا در آینده نزدیک شاهد 

چاپ اشعارتان خواهیم بود؟ 
اشعار من سال پیش جمع آوری شد و قرار 
بر چاپ شدن آنها توسط انتشاراتی در شیراز بود اما 
ترجیح دادم بعد از اتمام دوره آفتابگردانها کار چاپ 

را مجددا پیگیری کنم.
شعری  اما  زیباست  شما  های  شعر  همه 
که خودتان آن را همیشه زمزمه می کنید 
برایمان  را  آن  لطفاً  است؟  شعر  کدام 

بخوانید؟  
گوشم به ظاهر با دعا و روضه دمساز است

چشمم ولی از دور سرگرم ورانداز است

هر طور می سنجم به جرأت چشم های تو
از دیدنی های به غایت خوب شیراز است!

فکر دل امثال من را هم بکن وقتی
آشفته ای و دکمه ی پیراهنت باز است

بیرون که می آیی کمی هم رنگ مردم باش
این حجم زیبایی برایت دردسر ساز است

هر چند اهل مذهبم اما رعایت کن
شاعر اگر دیندار هم باشد نظر باز است!

در  زن  موفق  شاعران  از  یکی  شما 
می  کشور  سطح  در  بلکه  و  شهرستان 
باشید آیا برای سرودن شعر مشکالتی بر 

سر راه شما بوده است؟ 
در  هم  آن  جماعت  با  شدن  همرنگ  لزوم  جز 
تر  بزرگ  با  این مشکل  نداشتم.  مواردی مشکلی 
تر  بزرگ  جامعه  در  بیشترم  حضور  و  من  شدن 
دور  ام  شاعرانه  هوای  و  حال  از  را  من  و  هستید 

می کند.
را  فارسی  شعر  های  قالب  از  یک  کدام 

بیشتر دوست دارید و علت آن چیست؟
آن  دلیل  شاید  دارم.  دوست  بیشتر  را  غزل  قالب 
انس من از کودکی با غزلیات حافظ باشد و اینکه 
غزل نه اطناب دارد و نه آنقدر کوتاه است که شاعر 

را در تنگنا قرار دهد. 
شعر  که  آسیبی  بزرگ ترین  شما  نظر  از 

جوان را تهدید می کند چیست؟
از نظر من بزرگ ترین تهدیدی که شعر جوان را 
تهدید می کند دور شدن نجابت و عفت کالم در 
اشعار است. ضعف معنایی و ترویج ناامیدی نیز از 
دیگر آسیب های شعر جوان کشور می تواند باشد.
مشوق شما در شعر چه کسی بوده است؟ 
در کودکی و نوجوانی خانواده، هم خانواده پدری و 
هم مادری، مدرسه و عوامل آن، از هم کالسی ها 

گرفته تا مدیر. اما جهش من در شعر را دبیر ادبیات 
دبیرستانم دکتر مژگان اسکندری رقم زدند و شعر 

و تفکر من را پرورش دادند.
به عنوان یک شاعر جوان انتظار دارید در 

شعر به چه افقی دست پیدا کنید؟
آنچه نزد خدا و برای خدا باشد تا همیشه باقیست.

برای  فقط  که  برسم  جایی  به  آینده  در  امیدوارم 
رضای خدا بنویسم و زندگی کنم.

سخن پایانی
و  حسینی  آقای  شما  از  کنم  می  تشکر  پایان  در 
و  مشوق  راه  این  در  که  اسکندری  مژگان  دکتر 

استاد من بودید.

فاطمه  اشعار  از  گلچینی 
این  محمد جانی حسن ختام 

مصاحبه است

دل من با دل تـو شوق تپیدن دارد
هوِس عاشقی و ناز کشیدن دارد

ای تنت باغ! لبت سیب! زبانت شیرین!
سیِب شیریِن لب از باغ تو چیدن دارد 

)بوسه ای زان دهن تنگ بده یا بفروش(
 شعر سعدی ِز دهاِن تو شنیدن دارد !

آسمان تو اگر مقصد پرواز من است
پیله ی حوصله بر خویش تنیدن دارد

مرغ عشق دل من گرچه پرش راچیدند
در حصار قفست شوق پریدن دارد

***

به شاخه های نحیف درخت چسبیده
به جسم کهنه ی هر بند رخت چسبیده

به جز خودش به همه ُمّتکی شده پیچک
به دست تاب، به دامان تخت چسبیده

تمام ساختمان را بغل گرفته و باز
به پشت بام چه بی حال و لَخت چسبیده

در آرزوی رسیدن به آسمان هر سال
به فال های خجسته، به بخت چسبیده

دلم شبیه همین پیچک آسمان خواه است
تنم ولی به زمین سفت و سخت چسبیده...

***

باد دور دامنت پیچید و رفت
پولک پیراهنت را چید و رفت
موج روی ساحل آمد سینه خیز

لحظه ای پای تو را بوسید و رفت

گفتگوی سفیرمردم با بانوی شاعر جوان ارسنجانی

فاطمه محمد 
جانی شاعر جوان 

ارسنجانی، از هشت 
سالگی سرودن شعر را آغاز 

کرد و از همان دوران در 
مسابقات شعر و مشاعره 

حضوری فعال داشته است. 
در ادامه گفتگوی سید 

حسام حسینی را با جوان 
آینده دار ارسنجانی میخوانید:
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زبانی آکنده از
 اندیشه ، عاطفه و خیال



بِن آب
سفیرمردم |   توقع یک عکس رسمی نداشته باشید. 
قسمتی از گزارش کنار چاه های قنات با پوتین های پر 
از آب و لباس گل آلود تهیه شد. چند هفته ای هست که 

درگیر الیروبی قنات بناب هستند. قنات ها بعلت خشکسالی 
چند ریزش بزرگ داشتند. البته خشکسالی تنها  دلیل الیروبی نبود. 

گذشت  سال  در طول  که  میشد  آورده  بیرون  بزرگی  سنگهای  گاها 
بودند.  کرده  پرت  چاهها  داخل  به  را  ها  آن  بناب  جنگل  مهمانان 
فروردین میگفت؛ چون سازه های زیرزمینی دیده نمی شود زیاد برای 
مردم مهم نیست اما اهمیت آن بیشتر از تخت جمشید است چون یک 

آثار تاریخی است که هنوز قابل استفاده است.
هر ساله این الیروبی ها انجام میگیرد اما اینبار داستان متفاوت است. 
بیشتر  آلود بودن آب  بوده و گل  از سالهای قبل  بارشها خیلی کمتر 

خود را نشان میدهد. 
 الیروبی هزینه زیادی دارد و بعلت پایین بودن درآمد کشاورزان طی 
سالهای اخیر تامین مالی آن مشکل بوده اما جهاد کشاورزی برخالف 
سالهای گذشته، ۲۰میلیون تومان به این کار اختصاص داده است. اما 

هنوز هم کفایت همه هزینه ها را نمیکند.

قلعه  پاریزی در کتاب خاتون هفت  باستانی  دکتر 
عنوان میکند، نام ارسنجان را ارت زن گان  میداند. 
باستان  ایران  در  که  مقدس  زن  جایگاه  معنی  به 
آن را آناهیتا همان الهه باروری و آب می دانستند.

بعدها بر اثر کثرت استعمال به ارسنگان و ارسنجان 
تبدیل میگردد. هر جا منبع آب دائمی،چشمه سار 
آناهیتا  یا قنات پر آبی وجود داشته، معبدی برای 
الهه آب نیز ساخته می شد. اما این تمام داستان 
نیست. در طول تاریخ باستان پادشاهان همواره در 
سنگ نوشته های بجا مانده از  خود از اهورا مزدا 
می خواستند که سرزمین پارس را از دشمن، دروغ 
بواسطه  آب  تقدس  بدارد.  امان  در  خشکسالی  و 
خشکسالی های متعدد در ذهن مردم نقش بسته و 
پدران ما را به سمت مدیریت آب و مصرف بهینه آن 
سوق داده که قنات یکی از ابتکارات و راهکارهای 
مدیریت این بحران توسط آنان بوده است. همواره 
تشکیالتی  توسط  دیار  این  قنوات  زمان  گذر  در 
کارگران  و  میراب  طوماردار،  از  متشکل  منسجم 
آبمال اداره میشده و امروز در ارسنجان تشکیالت 
قنات بعنوان  یک اداره رسمی با عنوان، مدیریت،  
عمران و بهره برداری کاریزهای ارسنجان فعالیت 
است که  به ۱۲ سال  قریب  فروردین  امید  دارد.  
مدیریت این اداره را برعهده دارد و صحبت های 
ساعته  دو  گفتگویی  در  را  زیادی  وشیرین  تلخ 
 عنوان کرد که در ادامه قسمتی از آن را میخوانید:

سه  از  است  متشکل  عایشه  مزرعه  مجموعه 
به  عایشه  و  کتک  بناب،  های:  بنام  کاریز  رشته 
که  زراعتی  زمین  هکتار   7۰۰ به  قریب  انضمام 
مساوی  و  مشاع  سهم   7۲۰ به  مجموعه  کل 
دانگ  شش  سهم  هر  و  است  شده  بندی  تقسیم 
و  گفته  طاق  یک  را  سهم   ۳۰ هر  است.  کامل 

اداره  طاقدار  یک  مدیریت  تحت 
طاق   ۲4 مجموعه  میگردد.کل 
مالکی،یک طاق طومارداری است 
که طاق های میان و اشکن فعال 

از موضوع بحث ما خارج است. 
این مالکیت های متعدد باعث شده 
که تشکیالت رسمی تحت عنوان 
برداری  بهره  و  عمران  مدیریت 
کاریزهای ارسنجان شکل بگیرد. 
آب،  مصرف  مدیریت  بر  عالوه 
نگه داری،مرمت،الیروبی و نوکنی 
بر  هم  آن  حریم  حفظ  و  قنات 
 عهده این تشکیالت اداری است.

چاه  دور  بیضوی  و  گرد  سیمانی  های  حلقه  کول 
است که برای جلوگیری از ریزش بدنه چاه استفاده 
می شد. در یکی از الیروبی ها بقایای کول های 
با  علمی  های  بررسی  از  بعد  که  شد  پیدا  سفالی 
تا  بین9۰۰  که  شد  مشخص   ۱4 کربن  روش 
۲۳۰۰ سال پیش مرمت صورت گرفته است. پس 
برمیگردد. آن  از  قبلتر  سالها  به  آن   تاریخ ساخت 

قنات بناب آسمان نگر است 
و  است  آهکی  ارسنجان  اطراف  کوههای  جنس 
کارکرد  میکند.  ذخیره  خود  در  آب  اسفنج  مانند 
باران  آب  اسفنج  مثل  که  است  این  آهک  سنگ 
را به خود می گیرد و از طریق زهکش های زیر 
زمینی که همان قنات است این آب از دل زمین 
بشدت  بناب  قنات  خصوصا  میشود.  استحصال 
آسمان نگر است. یعنی بشدت وابسته به باران است 
نشان می دهد. را  بارندگی خوب خود  اولین  با   و 

خشکسالی مدیریتی 
وجود  تاریخ  طول  در  همیشه  اقلیمی،  خشکسالی 
داشته است. شاهد علمی مساله این است که ایران 

واقع شده که  در عرض جغرافیایی خاصی 
کم فشارترین جو را بر روی کره خاک دارد 

که همین امر باعث شده با وجود رطوبت گاها 
باشیم. آسمان  بخل  و  کم  بارش  شاهد   مناسب 
که  است  مدیریتی  خشکسالی  آن  از  مهمتر  اما 
را  آن  ما  پدران  که  چیزی  است.  حاکم  کشور  بر 
مدیریت کردند. عرض بین کوه سرپنیران )شمال( 
کیلومتر  چهار  تا  نیم  و  سه  )جنوب(  سیاه  کوه  و 
است. تا حدود 7۰ سال پیش قریب به ۳۰ رشته 
اکنون  که  داشته  وجود  دشت  پهنه  این  در  قنات 
هستند. دایر  و  آبده  ها  قنات  آن  از  رشته   4  تنها 
ایم؟ مهمترین عامل  نقطه رسیده  این  به  اما چرا 
خشک شدن قنوات رعایت نکردن حریم  قنوات 
عمق  با  که  مجاز  غیر  و  مجاز  چاههای  وجود  و 
است. شده  حفر  آنها  حریم  و  حاشیه  در   زیاد 
عمق  با  چاههایی  ارسنجان  دشت  در  اکنون  هم 
به   رو  هم  اکثرا  که  دارد  وجود  متر   ۳۰۰ حدود 
بناب  قنات  چاه  عمیقترین  اما  اند   رفته  خشکی 
جدود ۲۰ متر و قنات عایشه حدود 6۰ متر است که 
آبده هستند. دلیل مساله این است که چاه عمیق یا 

این  آنها وجود ندارد.  از سفره در اطراف  برداشتی 
است. بحران  آیتم های مدیریت  از   موضوع یکی 

ارسنجان  های  قنات  مدیریت  الگوی 
جهانی می شود 

بین  مرکز  خبره  و  قدیمی  کارشناسان  همت  به 
حمایت  تحت  که  آبی  های  سازه  و  قنات  المللی 
یونسکو است و با حمایت مالی جناب آقای دکتر 
ظهیر امامی  اخیرا مستندی از قنوات ایران تولید 
دنیا  زنده  زبان   4۰ به  است  قرار  که  است  شده 
ترجمه شود. نکته جالب اینجاست که در پایان این 
مستند گوینده و کارشناس برنامه اشاره میکند که 
باید برای مدیریت قنوات در کل کشور  از الگوی 

مدیریت قنوات ارسنجان استفاده شود.

عمومی  اجالس  هشتمین 
شورای عالی استان ها روز 
عیسی  حضور  با  پنجشنبه 
رئیس  معاون  کالنتری 
سازمان  رئیس  و  جمهوری 
محیط زیست در محل مجلس قدیم برگزار 

شد.
در  فارس  استان  )نماینده  قاسمی  علی 
شورای عالی استان ها( پشت تریبون رفت 
از مشکالت امروز کشور  انتقادات  و ضمن 
در  کرد.  مطرح  پیشنهاد  سه  آب  زمینه  در 

ادامه قمستی از نطق ایشان را میخوانید:

*92 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی
جناب آقای کالنتری امروز دوست داشتم سوالی از 
توجه  با  شما  سهم  که  بود  این  آن  و  بپرسم  شما 
به پست های کلیدی حضرت عالی، در حفظ منابع 
باید  متاسفانه  اما  است  چقدر  آب  جمله  از  طبیعی 
سوال خود را اینگونه اصالح کنم که چه ارزیابی از 
نقش خود در سوء مدیریت و نابودی محیط زیست 

و منابع آبی دارید؟
هر چه می اندیشم، اما و اگرها در ذهنم بیشتر می 
شود. امروز از کدام عملکرد دولتمردانمان در دولت 
استفاده  و  نگهداری  حفظ،  جهت  در  مختلف  های 

بهینه و پایدار از منابع آبی میتوان دفاع کرد.
بخش  در  آب  مصرف  درصد   9۲ اینکه  به  توجه  با 
کشاورزی است، چه تالشی در جهت افزایش بهره 
وری و تولید ثروت حاصل از مصرف آب کشاورزی 
انجام شده است و کدام تالش معنادار برای کاهش 

مصرف آب کشاورزی انجام گردیده است.
جهاد  طویل  و  عریض  وزارت  است  هنوز  که  هنوز 
هر  با  متناسب  کشت  الگوی  نتوانسته  کشاورزی 
منطقه، با توجه به بحران آب را ارائه نماید و بخش 
کشاورزی درگیر منحنی تار عنکبوتی است که میزان 
قیمت  معلول  کشاورزی  محصوالت  ساالنه  کاشت 

سال گذشته آن محصوالت است.

قوانین کهنه و مندرس که در سال ۱۳6۱ به تصویب 
در  الیحه  قالب  در  دولت  توسط  چرا  است،  رسیده 
زمان  در  نمیگردد؟  اصالح  طرح  قالب  در  مجلس 
آب  بحران  اصلی کشور  آب، فصل  قوانین  تصویب 
تولید  افزایش  و  بیکاری  اصلی  مساله  است.  نبوده 
بخش  مالکیت  عدم  و  آب  بر  دولت  مالکیت  بوده. 
خصوصی باعث ایجاد فساد در سامانه اداری توزیع 
آب میگردد و این مساله در صدور پروانه ها و میزان 

بهره برداری های آب جلوه گری میکند.

*قوانین آب بر اساس اقلیم ها تنظیم گردد
و اما پیشنهاداتی ارائه می نمایم:

مصرف  الگوی  و  فرهنگ  که  هستیم  ناگزیر   *
استفاده از آب را تغییر دهیم و این همت ارکان نظام 

را میطلبد که هر چه زودتر چاره ای بیندیشیم.
بایست کار  بازنگری قانون آب می  * در اصالح و 
عالی  شورای  در  دانشگاهی  نخبگان  از  گروهی 
استانها  به عنوان نهادی که میتواند طرح به مجلس 
را  آب  قانون  الیحه  تا  تشکیل  دهد  ارائه  دولت  و 

تدوین کنند.
مدیریت  واگذاری  و  محلی  های  مدیریت  *نقش 
منابع آب به خود بهره برداران و ایجاد آب انکارناپذیر 
است. کشورمان دارای تنوع اقلیم و آب و هوا است. 

پیاده  بایستی  گیالن  استان  در  که  قوانینی  مطمئنا 
گردد، در استان خراسان جنوبی موضوعیت ندارد.

اقلیم  برای  و  به صورت مجزا  قوانین  پس تصویب 
های مختلف مورد تاکید می باشد.

* بختگان بی خروش
نمک  انجماد  به  گویی  خروش  بی  و  آرام  بختگان 

فکر میکند...
زمستانه  زیستگاه  که  ای  دریاچه  بختگان،  دریاچه 
پرندگانی از دشتهای سیبری است. در حال خشک 
این  دنبال  به  ندارد.  فریاد رسی  و هیچ  است  شدن 
از  رویداد پیوستگی میان دریاچه طشک و بختگان 
بین رفته است. در بستر این دریاچه فلزات سنگینی 
آن  بستر  از  شده  ایجاد  ریزگردهای  که  دارد  وجود 
انواع  جمله  از  خطرناک  بیماریهای  ایجاد  باعث 

سرطان می شود.
از طرفی افزایش شوری آب تا حدود 4 برابر به روی 
اثرات  دریاچه  مجاور  آبهای  و  کشاورزی  زمینهای 

جبران ناپذیری گذاشته است.
 اما نسخه نجات بخش این دریاچه، در طرح نکاشت 
و حمایت از کشاورزان زیر سد درودزن و کشاورزان 

بینوای دشت ارسنجان و منطقه کربال است.

وش گویی به انجماد نمک فکر میکند... بختگان آرام و بی خر

1 1 سال دوم | شماره 30
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سال دوم | شماره 30

استخبارات  از  که  بود  ظهر  بعداز   ۲ ساعت  حدوداً 
هفته  یک  دادند  انتقالمان  الرشید  پادگان  سمت  به 
ای بود که در استخبارات دنبال خبر و اطالعات از 
نیروهای ایرانی بودند. سؤاالت مختلفی می پرسیدند 
به  کرد  می  سؤال  که  سرهنگی  که  بود  این  جالب 
فارسی مسلط بود و از کم و کیف جبهه و نیروهای 
ایرانی تا حدودی اطالعات داشت و شهرهای ایران 
الرشید شدیم  بلد بود. خالصه وقتی وارد پادگان  را 
پادگان  در  که  هایشان  خانواده  با  عراقی  نیروهای 
الرشید زندگی می کردند به تماشا آمده بودند ماشین 
شدیم  پیاده  یکی  یکی  ایستادند  سلول  در  جلو  ها 
آب  شیلنگ  و  کابل  با  عراقی  سربازان  از  نفر  چند 
بیاییم  منتظر ورود ما بودند تا خواستیم به خودمان 
تیرماه  گذشت  ساعتی  شدیم  مفصل  پذیرایی  یک 
پا در می  از  را  بغداد هر کسی  تابستان  بود گرمای 
آورد همه ی بدنمان عرق جوش زده بود. اگر یک 
لیوان آب می خوردیم با عرق کردن از بدنمان خارج 
بودند  کرده  عرق  بس  از  همه  های  لباس  شد  می 
نمک بسته بود. چند نفر از افسران و سربازان عراقی 
آمدند گفتند که همه باید لخت شوید پوتین هایی که 

حدوداً یک هفته از پایمان در نیامده بود باز 
کردیم. لباس هایمان را بیرون آوردیم 

فکر کردیم که می خواهند لباس 
لباس  از ما بگیرند و  را  نظامی 

اما پنج  به ما بدهند  زندانی 
ما  برای  و  گذشت  ماه 
فقط  نیاوردند  لباس 
مدت  به  شورت.  یک 

سیمان  روی  ماه  پنج 
که نه پتویی بود و نه زیراندازی می نشستیم و می 
خوابیدیم در این پنج ماه، نه حمام به خود دیدیم نه 
حتی آبی بود که سر و صورت مان را بشوییم بدن 
ها همه زخمی بود یکی تیر خورده بود، یکی ترکش 
با زخم  لخت  های  بدن  بود.  گرفته  موج  را  یکی  و 
های عمیق که چرک و خون از آن بیرون می آمد. 
با همان دست های آلوده به چرک و خون غذا می 
خوردیم. خیلی از بچه ها بر اثر شدت جراحات شهید 
شدند خیلی ها مریض شدند و به شهادت رسیدند. 
در یک سلول سه در چهار که حدود ۱۲ متری بود 
۳۰ نفر را جا داده بودند جای خوابیدن نبود بدن های 

خونی و زخم های عرق کرده به هم می 
خوردند و باعث انتقال بیماری می شدند. 
آبی برای وضو گرفتن نبود در این 
مدت بچه ها تیمم می کردند آن 
هم روی دیوار سلول ها که 
داشت  خاکی  نه  دیگر 
برای  گردی.  نه  و 
برای  رفتن  دشتشویی 
۵ نفر یک آفتابه آب می 
دادند که آن هم در دستشویی هر کس سهمیه آب 
خود را می خورد که از تشنگی هالک نشود بعد از 
ظهرها که سیمان های حیاط حسابی داغ شده بود 
ما را به هر بهانه ای سینه خیز یا کالغ پر می بردند 
یا می گفتند روی شکم بخوابید و دست هایتان را 
به پشت کمرتان بگذارید که حسابی بدنمان با زمین 
در تماس باشد. خون و چرک روی زمین جاری می 
شد و به بدن بچه ها آغشته می گردید، این چرک 
از  بعد  شد.  می  جدیدی  مریضی  باعث  ها  خون  و 
مدتی بدن اکثر بچه ها کورک زد که این کورک ها 
بعد از دو سه روز کم کم برزگ می شد و چرک از 

آن جاری می گشت. برای پاک کردن این جراحات 
از چند  بعد  یا مقوایی.  نداشتیم مگر کاغذی  چیزی 
روز درد یک فیتیله ی سفید رنگی از آن خارج می 
شد که با خارج شدن آن درد ساکن و کم کم خوب 
می شد. اوضاع بیماری چنان شدید شد که حدوداً هر 
روز چند نفر شهید می شدند یک روز فکر کردیم و 
گفتیم که آن هایی که بیماریشان شدید است رو به 
قبله بخوابند تا وقتی عراقی ها برای آمار می آیند، 
ها  این  چرا  گفتند  و  آمدند  عراقی  افسرهای  ببینند. 
خوابیده اند مترجم گفت سیدی این ها در حال مرگ 
اتوبوس آوردند و حدوداً ۱۰۰ نفری را  هستند. فوراً 
دادند  انتقال  بیمارستان  به  نبود  خوب  حالشان  که 
فردای آن روز دکتری آوردند که همه ی ما را معاینه 
کرد. از بس داخل سلول ها بوی عفونت می داد دکتر 
نیامد، ما را یکی یکی  برای معاینه داخل سلول ها 
به بیرون سلول ها بردند تا دکتر معاینه کند. به هر 
نفر از ما سه کپسول سبز رنگ شبیه کله قند داد و 
گفت در سه وعده بخورید. با خوردن این کپسول ها 
چرک و کورک ها خشک شد و بیماری بچه ها رو 

به بهبودی رفت....

 پنجشنبه | 1شهریور 1397


