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گویی حال معنوی شهر خوب نبود، روز به روز دل مردم شهر تنگ تر 
می شد. حال و هوای خاکستری شهر نیاز به بارقه ای از نور داشت تا 
جانی دوباره به خود بگیرد.   گاهی نیاز است یک موج از راه برسد تا 
سیاهی و کرختی شهر را در خود هضم کند و نور بپاشد به در و دیوار 
شهر. مردم کوچه و بازار انگار در انتظار خبری بودند که از را برسد و 
حال دلشان را خوب کند. خبر رسید خدام امام رضا علیه السالم در 
راه اند . شوری در شهر افتاد. طولی نکشید که شمیم عطر رضوی در 
شهر پیچید، شهر انگار جان تازه ای به خود گرفته بود. مردم مرهم 
دلتنگی هایشان یافته بودند. شمیم عطر رضوی وزیدن گرفت و پس 
از استقبال از خدام و تبرک جستن امام جمعه محترم شهر از پرچم 
آستاِن آقا، نوبت به مردم رسید. چه زیبا وصالی بود بین مردم و پرچم 
آستان خورشید در محفل سینه چاکان پیر خمین، آن عاشقان راستین 
اهل بیت علیه السالم که سالیانی است در حرم انصار الحسین علیه 

السالم، میزبان زایران و جاماندگان مسیر سرخ شهادت هستند.
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پیوند  بی بدیل  ی  نمونه  ایرانی،  دستباف  فرش 
آثار  که  است  متعالی  هنری  با  فرهنگ  و  تاریخ 
تقدیم  را  ایران  معنویت  و  اصالت  از  فاخری 
جهانیان کرده است. هنر- صنعتی که اکنون زیر 
بار مسائل و مصائب اقتصادی به دست فراموشی 
نابودی  سمت  به  تدریج  به  و  است  شده  سپرده 

میرود.
استعداد های خوبی وجود دارد

یزدگردی کارشناس میراث فرهنگی پاسارگاد در 
حاشیه آزمون صنایع دستی استان فارس، آموزش 
را راهی برای حفظ این هنر عنوان کرد و افزود: 
یکی  عنوان  به  قالیبافی  هنر  اینکه  به  توجه  با 
رونق  پاسارگاد  شهرستان  در  اصیل،  هنرهای  از 
دارد، آزمون هایی از طرف اداره میراث فرهنگی 
شهرستان با همکاری معاونت صنایع دستی اداره 
کل برگزار میگردد تا هنرمندان بومی این منطقه 
شناسایی شوند و همچنین در جهت تکمیل بانک 
گام  منطقه  این  نهان  های  استعداد  اطالعاتی 

مهمی برداشته شود.
میراث  اداره  آموزش  کارشناس  خادمی  داوود 
این  ناظر  عنوان  به  که  فارس  استان  فرهنگی 
آزمون حضور داشت گفت: گلیم بافی در چندین 
طرح مانند شاخ گلیم، برجسته، حوض، آقاجاری، 
سرمه داران و.. بافته می شود و طرح مورد عالقه 

این منطقه اغلب حوض و شاخه گلیم است.
این  در  خوبی  های  استعداد  داشت:  بیان  وی 
شناسایی  بایست  می  که  دارد  وجود  شهرستان 
بیشتر  خیلی  امروز  ما  های  قبولی  تعداد  شوند. 
های  ماه  در  توانند  می  که  بوده  ها  مردودی  از 

آینده دوباره امتحان دهند. خوشبختانه با 
مورد  دستی  صنایع  دولت،  خوب  رویکرد 

توجه تمام مسئوالن قرار گرفته و در دستور 
کار آنها قرار دارد.

سفارش دهنده ها بی مهری کرده اند
و  فرهنگ  با  اگرچه  صنعت  هنر این 

مردم  و  شده  عجین  ایران  مردم 
اما  دارند،  آن  با  فراوانی  خاطرات 
در دوران حاضر با بی مهری مواجه 

سفارش  که  مهری  بی  است.  شده 
در  دارند.  آن  در  پررنگی  نقش  دهندگان 

عضو  برومندی  اهلل  عزت  آزمون  این  حاشیه 
شورای اکبر آباد در گفتگو با خبرنگار سفیر مردم 
از ریسک باالی تولید فرش دستباف گالیه داشت 

و گفت: بیش از 90 درصد زنان این روستا دارای 
صنایع  و  بافی  گبه  بافی،  گلیم  بافی،  قالی  هنر 
اطمینان  با  باید  بافندگان  باشند.  می  دستی 
دارند  توقع  مردم  کنند.  تولید  را  خود  محصول 
اداره صنعت معدن  و تجارت روی سفارش  که 
ها نظارت داشته باشد. برخی بافندگان چند سال 
است سفارش خود را طراحی و بافته اند اما هنوز 
بافنده  و  نیامده  آن  تحویل  برای  دهند  سفازش 

ضرر کرده است.
مشکل اصلی بازار فروش است

در  قالی بافی  فعاالن هنر  از  پریچهر  یکی  خانم 
در وضعیت  گفت:  قالی بافان  فعالیت های  تشریح 
فعلی که بازار قالی دستباف، چندان تعریفی ندارد. 
از  بازار فروش است. چرا که پس  مشکل اصلی 
ثبت سفارش دیگر خریدار مراجعه نمیکند یا اینکه 
برخی از آنان به قدری این دست رنج های ما را 

ارزان میخرند که ضرر میکنیم.
این  در  که  کسانیست  از  یکی  زاده  حسن  خانم 
آزمون شرکت کرده است. او می گوید: دولت می 
زنان  ما  تا  کند  حمایت  ایرانی  کاالی  از  بایست 
روستایی بتوانیم با این هنر کمکی برای خانواده 
باشیم. بنده طی سالها مدارک زیادی گرفته ام و 
بال استفاده مانده است. با این وجود امیدوارم این 

مدرک با توجه به رویکرد دولت مفید واقع شود.
گفتنیست این آزمون در روستای اکبر آباد برگزار 
شد که بیش از صد بانوی هنرمند شرکت داشتند. 
مهدی پور دهیار روستای اکبر آباد می گوید؛ پس 
از 5 ماه تالش، موفق به کسب میزبانی این دوره 
از آزمون ها در این روستا شدیم. این آزمون زیر 
برگزار  فارس  استان  دستی  صنایع  معاونت  نظر 

شد.

برداشت گندم  در  شهرستان ارسنجان

 امیدی  مدیر جهاد کشاورزی  شهرستان ارسنجان: 
گندم  مزارع   از  هکتار    2700 از  گندم   برداشت 
امسال  گردد  می  بینی  پیش   که  شده  شروع  
با   . تولید گردد  مزارع  این  از  تن  گندم    14000
توجه به خشکسالی پی در پی طی سالهای اخیر، 
برای افزایش راندمان محصول از بذور گواهی شده 
مراحل  بر  مستمر  نظارت  کنار  در  باال  عملکرد  با 

رشد گندم استفاده شده است.

پیشرفت 70 درصدی خانه بهداشت علی آباد ملک

ساخت خانه بهداشت جدید روستای علی آباد ملک 
ارسنجان که در دهه فجرسال 1395کلنگ آن به 
زمین زده شدوعملیات اجرایی آن از نیمه نخست 
سال 96 آغاز شده بود،علی رغم فراز وفرود های  
باپیشرفت  اکنون  پروژه ها، هم  این  بودجه  تامین 
حدود70 درصدی در دست تکمیل می باشد. خانه 
بهداشت علی آباد با زیربنای 109 متر وخانه پزشک 

مرکز علی آباد ملک درحال ساخت می باشد.

از  گروهی  هم اندیشی  نشست  برگزاری  از  پس   
مجله  دفتر  در  ایران  نجومی  گروه های  مدیران 
هرچه  برگزاری  به  که  نیازی  به  توجه  با  نجوم، 
منظور  به  آموزشی  نشست های  و  کارگاه ها  بیشتر 
شد،  مطرح  ایران  آماتور  منجمان  توانمندسازی 
انجمن نجوم پاسارگاد در سعادت شهر به سرپرستی 
گردهمایی  برگزاری  میزبانی  کبیری،  اصغر 

سراسری منجمان آماتور را عهده دار شد. 

سعادت شهر، میزبان دومین کارسوق سراسری نجوم

علیرضا رضوانی پرتواکار شهرستان پاسارگاد برای 
شرکت در مسابقات بین المللی ارمنستان به اردوی 

تیم ملی جمهوری اسالمی ایران دعوت شد.
مبارزه میکند و چندی پیش  وی در سنگین وزن 
مربی  رضوانی  شد.  عراق  مسابقات  قهرمان  نائب 
تیم پرتوا شهرستان پاسارگاد است که طی چند روز 
عنوان  زیاد  اختالف  با  و  خود  شاگردان  با  گذشته 

قهرمانی استان فارس را بدست آورند

آماده برای جهانی شدن

تدبیر سازمان  گردشگری، گره قالیبافان را باز میکند؟
خبر

پیمان فتحی

المپهای اضافی فرهنگ مصرف را بهم می ریزد

تدین  مهندس  سفیرمردم،  گزارش  به 
ارسنجان  شهرستان  برق  توزیع  مدیر 
در گفتگو با خبرنگار سفیرمردم با اشاره 
به چالشی به نام خاموشی های احتمالی 
آن  به  مجازی  فضای  در  روزها  این  که 
در  تولید  میزان  گفت:  شود،  می  پرداخته 
کشور مشخص است و میزان مصرف در لحظه 
به  مصرف  میزان  که  زمانی  شود.  می  مشخص 
میزان تولید نزدیک می شود، مرکز کنترل ملی، 
مقداری  تا  میکند  اعالم  استان  کنترل  مراکز  به 
غیر  در  زیرا  کنند.  خارج  مدار  از  را  مصرف  از 
مدار  از  اتوماتیک  بصورت  نیروگاهها  اینصورت 
خارج می شوند و قسمت قابل توجهی از کشور 
دچار خاموشی می شود. برای اینکه این مشکل 
پیش نیاید برنامه ای پیش بینی شده است ولی 

قطعی نیست. 
نانوایی  مثل  تجاری  های  واحد  با   : افزود  وی 
برق  موتور  که  شده  بسته  قراردادی  ابتدا  از  ها، 
زیرا در شرایط اضطراری  باشند  داشته  ژنراتور  و 

راهی برای تامین برق نداریم.
تقریبا  بار  پیک  اینکه  به  اشاره  با  تدین  مهندس 
تا اواسط مرداد ماه به طول خواهد کشید، افزود: 
باید  مصرف  و  کنند  رعایت  باید  مردم  باالخره 
طوری باشد که ما کمبود تولید را بتوانیم جبران 

کنیم .
پیش  در  ما  که  روندی  این  با  کرد:  تاکید  تدین 
داریم، و با این مصرف غیراستاندارد، عمال روش 
مبتنی بر قیمت فعال جواب نداده و موفق نبوده 
جوابگوی  هم  بار  پیک  قیمت  افزایش  و  است 
سرمایه  تواند  نمی  دولت  و  نیست  ها  هزینه 
گذاری کند. بنابراین روش های مبتنی بر تشویق 
تعرفه  مثل  ها،  تعرفه  تمام  در  ما  که  داشتیم  را 
کشاورزی  اشتراک   850 که  کشاورزی  های 
را  کشاورزان  تا  کردیم  تالش  داریم، 
متقاعد کنیم که اگر در پیک بار 4 ساعت 
ما  و  کنند،  خاموش  را  خود  تجهیزات 
20 ساعت دیگر را تخفیف ویژه به آنها 

میدهیم.
شهرستان  کشاورزی  بار  پیک  درصد  افزود:  وی 
ارسنجان 45 درصد می باشد و با توجه به اینکه 
پیک بار مصرفی شهرستان ارسنجان 27 مگاوات 
است، در صورت همکاری کشاورزان 14 مگاوات 
برق مصرفی در اوج بار از مدار خارج خواهند شد و 

کمک خوبی برای جبران کاهش تولید خواهد بود.
میلیون   440 پاداش  از  همچنین  تدین  مهندس 
تومانی به بخش کشاورزی در سال گذشته خبر 

داد که در قبوض آنها اعمال شده است. 
مدیر برق شهرستان ارسنجان مصرف برق بخش 
اداری شهرستان را حدود 3 درصد اعالم کرد و 
ساعت  که  اندیشید  تدبیری  دولت  امسال  افزود: 
ادارات حدود 1ساعت زودتر شروع شود و 1ساعت 
زودتر نیز تمام شود؛ که این اتفاق در واقع باعث 
تقریبا  که  درصد   10 حدود  راحت  خیلی  که  شد 
حدود 1مگاوات می شود، در پیک مصرف از بار 

شبکه کم شود.
وی همچنین سیاست دولت را در خصوص ادارات 
های  تعرفه  میزان  افزود:  و  برشمرد  سختگیرانه 
ادارات در ساعات پیک مصرف تغییر نموده و اخیرا  
طبق بخشنامه دولت، ادارت حداقل باید مصرفی 
مشابه سال قبل داشته باشند و اگر افزایش پیدا 
شد.  خواهند  روبرو  سنگین  های  جریمه  با  کند، 
در بخش اداری با مدیرانی که رعایت نمی کنند 
برخورد خواهد شد و اخیرا استانداری در حال تهیه  
نامه ای است که اداراتی که دستورالعمل مصرف 

را رعایت نکنند، مجاز به قطع برق آنها باشیم.
ایشان ادامه داد: در بخش تجاری به واحد هایی 
که المپ اضافی استفاده میکنند اخطار داده شده 
است. اگرچه مصرف این المپها به نسبت مصرف، 
عدد قابل توجهی نیست اما بعلت اینکه فرهنگ 
مصرف را بهم می ریزید در مراحل بعدی اقدامات 

الزم انجام خواهد شد.
کل  درصد   7 ما  صنعت  بخش  در  افزود:  تدین 
به  نسبت  پایینی  داریم، که عدد  را  برق  مصرف 
صورت  به  فعالیتشان  بیشتر  دارد  ها  شهرستان 

فصلی و معموال اوج بار  است.

خبر
زهرا بذرگر
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شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسالمي ایران یکي از مهم ترین 
نهادهاي حکومتي به شمار مي آید و در قانون اساسی ایران بگونه 
قانون گذاري،  مجلس  کنار  در  آن  نبود  که  شده  بینی  پیش  ای 
موجب بی اعتباری مجلس و مصوبات آن مي شود، چرا که شوراي 
نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباِت مجلس را از حیث عدم مغایرت 
با موازین اسالمي و قانون اساسي بررسي کرده تا در صورت عدم 

مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانوني به خود گیرد.
عالوه  بر این نقش برجسته، شوراي نگهبان مأموریت نظارت بر 
انتخابات را نیز داشته و مرجع رسمي تفسیر قانون اساسي به شمار 
مي آید. آنچنان که از قانون اساسی بر می آید علت اصلي پیش 
بیني نهاد شوراي نگهبان، دو مسئله حراست و نگهباني از »احکام 
اسالم« و صیانت از »قانون اساسي« بوده است و به همین دلیل 

از این نهاد به شوراي »نگهبان« تعبیر شده است.
نگهبان  شوراي  براي  ایران،  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون 
وظایف  مجموعه  میان  از  است.  شمرده  بر  را  متعددي  وظایف 
»تفسیر  گذاري«،  قانون  بر  »نظارت  مورد  سه  نگهبان،  شوراي 
بسیاري  اهمیت  داراي  انتخابات«  بر  »نظارت  و  اساسي«  قانون 
هستند و مباحث زیادي نیز در خصوص هر کدام وجود دارد که در 

این مجال به طور کوتاه به این سه مسئولیت می پردازیم.
در باب وظیفه نظارت شورای نگهبان بر قانون گذاری، ذکر این 
نکته ضروریست که در کنار وجوه اشتراک قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران با قوانین اساسی کشورهای دیگر، قوانین کشور ما 
دارای ویژگی هایی است که آن را از قوانین بسیاری از کشورها 
اصل  و  بودن  اسالمی  به  مربوط  اصول  نظیر  سازد،  می  متمایز 
اسالم  بر  مبتنی  نظامی  ایران  اسالمی  جمهوری  فقیه.  والیت 
است. در چنین نظامی، قانون گذاری مفهوم خاصی پیدا میکند. 
قانون  مجلس  در  مردم  برگزیده   نمایندگان  که  این صورت  به 
احکام شرعی  اساسی،  قانون  ندارند همانند اصول  اجازه  گذاری، 
را نادیده گرفته و قوانینی مقایر با موازین شرعی وضع نمایند. در 
واقع احکام شرعی و اصول قانون اساسی همواره خطوط قرمزی 
هستند که اجازه عبور از آن به نهادهای حکومتی داده نمی شود. 
بدین ترتیب الزم است مرجع صالحیت داری متولی مراقبت از 
احکام و دستورات شرعی باشد و قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران این مسولیت مهم را بر عهده شورای نگهبان محول کرده 

است.
در ارتباط با وظیفه تفسیر قانون باید گفت که مسائل جامعه آنقدر 
وسیع و گسترده و پیچیده است که هیچ کس قادر نیست به همه 
ابعاد آن، آگاهي داشته باشد تا بتواند براي همه آنها، مقررات مورد 
را مسدود  تفسیر  باب  اگر  این وصف،  با  کند.  بیني  پیش  را  نیاز 
خواهیم  باقي  و سرگرداني  تحّیر  در  موارد  از  بسیاري  در  بدانیم، 
ماند. به همین دلیل، در علم حقوق، مانند سایر علوم، باب تفسیر 
همیشه باز است و به مرجع ذي صالح اجازه داده شده است که 
در صورت نیاز، به تفسیر مبادرت ورزد و البته براي پیشگیري از 
پیش بیني شده  آن  براي  نیز  احتمالي شرایطي  استفاده هاي  سوء 
نباید وظیفه مستمر و روزانه  را  قانون اساسي  البته تفسیر  است. 
صورت  در  که  داشت  انتظار  نباید  و  کرد  تلّقي  نگهبان  شوراي 
بروز هر مشکلي، شوراي نگهبان تفسیري از قانون اساسي ارائه 
و مشکل مزبور را برطرف کند. به عبارت دیگر، در مورد تفسیر 
نباید سخاوتمندانه عمل نمود، بلکه فقط در صورتي باید اقدام به 
تفسیر قانون اساسي نمود که بن بست جّدي به وجود آمده باشد.

چنین  میتوان  را  انتخابات  بر  نگهبان  شورای  نظارت  از  مقصود 
بیان کرد که: ناظر »در اصطالح کسی را گویند که بر کار دیگری 
نظارت میکند تا عمل صحیحًا انجام گیرد.« و مقصود از نظارت بر 
انتخابات، مجموعه عملیاتي است که نهاد ناظر انجام مي دهد تا از 
اجراي دقیق و صحیح قانون و سالمت انتخابات اطمینان حاصل 
نماید. براي نظارت، ارکان یا عناصري قابل تصور است. این ارکان 
که همواره وجود دارد عبارت است از »نظارت کننده«، »نظارت 
شونده« و »موضوع نظارت«. مثاًل در جمله »شوراي نگهبان بر 
ناظر  رکِن  نگهبان  نظارت مي کند«، شوراي  انتخابات  برگزاري 
است؛ نظارت شونده در این مورد، مجري انتخابات، یعني وزارت 

کشوراست و موضوع نظارت، برگزاري انتخابات مي باشد.

مردم سخت کوش و نجیب روستای 
علی رسیده بیش از 60روز است که 

آب شرب ندارند!!! 
هوشیار یکی از اهالی روستای علی رسیده در 
مصاحبه با خبرنگار سفیر مردم ضمن تایید 
این خبر ادامه داد؛ بیش از دو ماه از نبود آب 
آشامیدنی و قطعی شبکه آب در روستای ما 
به  تانکر، آب رسانی  به وسیله  می گذرد و 
شرایط سختی  با  که  شود  می  انجام  مردم 

هستیم روبرو  زندگی   برای 
تامین  کنونی  شرایط  در 

در  باید  مردم  شرب  آب 
های  برنامه  اولویت 

شهرستان  مسئولین 
اگر  و  گیرد  قرار 
مسئولین  امروز 
به  »تدبیر«  محترم 

فردا  به  نگیرند  کار 
بود!!!  »امید«نخواهد 

امروز  پاسارگاد  شهرستان 
مردم  شرب  آب  تامین  در 

مشکل  با  خود  روستاهای 
از  قبل  دهد  می  نشان  که  است،  روبرو 
ای  اراده  و  اندیشی  چاره  مشکل  بروز 

است  نداشته  وجود  آن  از  جلوگیری  برای 
آباد  دولت  و  اکبرآباد  روستاهای  )دیروز 
فردا...( و  رسیده   علی  روستای   امروز 

آب  بحران  باید  شهرستان  مسئولین 
برای  و  بدانند  جدی  خطری  زنگ  را 
در  بلکه  »حرف«  در  نه  آن  با  مقابله 
نمایند. آغاز  را  جدی  اقداماتی   »عمل« 

برای  هستیم   شاهد  شهرستان  در  امروز 
به  روز  چاهها  عمق  شرب،  آب  استحصال 

روز  افزایش می یابد و اکثر چاههای تامین 
آب شرب در حال خشک شدن است اما در 
زیادی  کشاورزی  های  زمین  حوالی  همین 
در  این  و  رفته  ذرت  و  برنج  کشت  زیر  به 
شرایطی است که کم شدن آب، کشاورزان 
بر  آب  محصول  این  بیشتر  کشِت  به  را 
کشت  الگوی  این  اگر  که  دهد  می  سوق 
سفره  از  رویه  بی  برداشت  با  نکند  تغییر 
منابع،  این  به  فشار  و  زیرزمینی  آب  های 
به  شهرستان  اقلیم 
کشیده  خشکی  سمت 
دیگر  و  شد  خواهد 
جبران  برای  فرصتی 
داشت. نخواهد   وجود 

ریزی  برنامه  با  قطعا 
سازی  فرهنگ  دقیق 
و  کشاورزی  حوزه  در 
کشت  الگوی  تغییر 
درآمد  و  کار  تغییر 
از  شهرستان  مردم 
به صنعت  کشاورزی 
خوبی  به  توان  می  گردشگری  و  توریسم 
توسعه  برای  بزرگ  تهدید،فرصتی  این  از 

شهرستان ایجاد نمود.

نرخ اجاره بهای واحدهای تجاری )مغازه ها(
،صعودی  است  افزایش  به  رو  سعادتشهر  در 
حاکم  اقتصادی  رکود  در  که  نکردنی  باور 
رسد . می  نظر  به  برانگیز  تامل  کشور   بر 

بطور طبیعی در شرایط رونق اقتصادی و سکه 
بودن کسب و کار ،روند افزایش تدریجی اجاره 
نخواهد  آور  تعجب  و  منتظره  غیر  چندان  ها 
پدیده زمانی غیرقابل هضم می  این  اما  بود، 
شود که بسیاری از صنوف و صاحبان کسب و 
کار از وضعیت اقتصادی و دخل و خرج خود 
و هزینه های سنگین ابراز گالیه می کنند که 
ایم مغازه های متعددی در مرکز  شاهد بوده 
پاسارگاد جمع شده و هم  تاریخی  شهرستان 
اکنون صاحبان این مغازه ها با انبوهی از چک 
کنند. می  نرم  پنجه  و  دست  برگشتی   های 

چرا  راستی  به  که  آید  می  پیش  سوال 
نمی  سعادتشهر  در  ها  اجاره  کاذب  حباب 
بزرگتر  روز  به  روز  حباب  این  حتی  و  شکند 
!!؟ کند  می  کوچکتر  را  کسبه  های  سفره   و 

نمی  نظر  به  سخت  سوال  این  به  جواب 
تعداد  با  شهرمان  در  که  هنگامی  رسد 
کار  جویای  و  کرده  تحصیل  جوان  زیادی 
مدرک  با  مرتبط  کاری  که  شویم  می  مواجه 
تحصیلی خود پیدا نمی کنند در شرایطی که 
غیر  نیروهای  هم  شهرستان  ادارات  آبدارچی 
اند!!!اکثریت این جوانان  بومی تصاحب کرده 
تحصیلکرده به ناچار بدون هیچ سررشته ای 
افرادی  جمع   به  و  شوند  می  آزاد  کار  وارد 
های  خشکسالی  به  توجه  با  که  پیوندند  می 
اخیر، شغل کشاورزی را رها کرده اند و تقاضا 
برده  باال  شهر  های  مغازه  اندک  برای  را 
شود.      می  ها  اجاره  رفتن  باال  باعث  که   اند 
گفت  در  سعادتشهر  قدیمی  کاسبان  از  یکی 
داشت؛  اظهار  مردم  سفیر  خبرنگار  با  گو  و 

بردن  باال  در  ای  مالحظه  مالکان  از  برخی 
باال  در  هستیم  شاهد  و  ندارند  اجاره  نرخ 
شود  نمی  رعایت  نیز  عرف  ها  اجاره   رفتن 
وی افزود؛ ایجاد فروشگاههای بزرگ زنجیره 
جدی  تهدیدی  توجه  قابل  تخفیفات  با  ای 
سوپر  همچون  خرد  مشاغل  از  برخی  برای 
اگر  که  شود  می  ...محسوب  و  ها  مارکت 
اجاره  برای  رقابت  ایجاد  با  مشاغل  صاحبان 
دهند  نجومی  های  قیمت  به  تن  ها  مغازه 
و  بود  نخواهند  آن  پرداخت  به  قادر  آینده  در 
بدهی و همچنین طلب  با کلی  ناچار هستند 
. کنند  تعطیل  را  خود  مغازه  مشتریان،   از 

صنف  در  که  ها  کسبه  از  دیگر  یکی 
مشاغل  است؛  معتقد  دارد  اشتغال  پزندگی 

سعادتشهر  شهر  در  فود  فست  و  رستوران 
است شده  اشباع  و  احداث  ضابطه  از   خارج 

شود  می  مشاهده  متاسفانه  میگردد؛  وی 
ها  مغازه  اجاره  های  قیمت  رقابتها  این 
سایر  و  است  برده  باال  طبیعی  غیر  را 
است. داده  قرار  تاثیر  تحت  هم  را   مشاغل 

بنگاههای  از  برخی  امیدواریم  پایان  در 
معامالتی برای کسب منفعت بیشتر و رضایت 
مالکان وحتی برخی مستاجران مغازه های با 
کم  مشاغل  نابودی  قیمت  به  نیز  باال  درآمد 
درآمد اجاره ها را باال نبرند و مالکان عزیز هم 
. نمایند  ثبت  را  قراردادها  بیشتری  انصاف   با 

بیشتر  را  یکدیگر  هوای  روزها  این 
داشته باشیم.

آب به همه نرسیده

گزارش ویژهنگهبان آرا
وحید میرزاپور

درآمدهای ریالی ، اجاره های دالری
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بین  دولتی  غیر  عمومی  نهاد  یک  اجتماعی  تأمین  سازمان 
ارائه دهنده  اقتصادی و جامع ترین  با هویت اجتماعی  نسلی 
حمایت های قانونی تأمین اجتماعی مبتنی بر اصول بیمه های 
اجتماعی است. این نهاد دارای استقالل اداری و مالی است و بر 
سه اصل کارگر-کارفرما و دولت اتکاء دارد و با بیش از شصت 
سال سابقه فعالیت به واسطه بیشترین ارتباط با بدنه جمعیتی 
کشور و گسترده ترین نهاد در عرصه نظام بیمه ای محسوب 
می گردد و با توجه به نامگذاری سال 1397 توسط مقام معظم 
ایرانی و اجرای عملی  از کاالی  بعنوان سال حمایت  رهبری 
شعار سال، سازمان تأمین اجتماعی بعنوان گام بزرگ در حمایت 
از تولید و تقویت اشتغال و تولید ملی طرح بخشودگی جرائم 
را به کلیه شعب سازمان در سراسر  کافرمایان خوش حساب 
کشور اعالم و این شعبه همزمان با شعب کشور بطرق مختلف 
بیش  حاضر  حال  در  و  نموده  رسانی  اطالع  کارفرمایان  به 
بخشودگی  تقاضای  فرم  و  مراجعه  شعبه  به  کارفرما   164 از 
جرائم تکمیل نموده اند و مرحله دوم حمایت از نیروی انسانی 
و  ترغیب  با هدف  کارفرما  ای سهم  بیمه  های  مشوق  طرح 
استفاده  به  تولیدی و خدمات  تشویق کارفرمایان کارگاههای 
همکاری  با  که  گردیده  اعالم  شعب  به  جدید  کار  نیروی  از 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگران تحصیل کرده دارای 
مدرک دانشگاهی در صورت اشتغال در کارگاه، کارفرمای آن 
کارگاه از پرداخت 20 درصدحق بیمه سهم کارفرما معاف می 
باشند و سازمان تأمین اجتماعی شعبه ارسنجان در سال 1397 
بازنشستگی،  مستمری  تومان  میلیون   800 از  بیش  ماهیانه 
بارداری،  ایام  دستمزد  غرامت  و  بازماندگان  و  ازکارافتادگی 
بیماری، پروتزوآروتز، هزینه کفن و دفن و کمک هزینه ازدواج 
و بیمه بیکاری در این شهرستان پرداخت می نماید و به مبلغ 
800 میلیون تومان می بایست هزینه های درمانی بیمه به آن 
های  پرداخت  و  فعالیت  ادامه  پایان جهت  در  و  گردد  اضافه 
به موقع تعهدات قانونی به مستمری بگیران-بیمه شدگان و 
تقاضای  شهرستان  دلسوز  مسئولین  و  مقامات  از  کارفرمایان 

همکاری می نمایم.
)امید علی زارع-رئیس تامین اجتماعی ارسنجان(
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9 ماندگاری در ادبیات
 کار بسیار سختی است

وی در آرز
تیم ملی

به  اجتماعی  تأمین  ســازمان 
قوانیــن  و  اساسنامه  موجب 

یک  آن،  فعالیت  بر  حاکم 
ســازمان بیمه گر اجتماعی است که 

مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و 
حقوق بگیر )بهصورت اجباری( و صاحبان حرف 

و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری )به صورت خویش فرما( است.
منابع  نهاد عمومی غیردولتی است که بخش عمده  این سازمان، یک 
بیمه شده و کارفرما(  )با مشارکت  بیمه ها  اخذ حق  از محل  مالی آن 
تأمین میشود. به همین دلیل، داراییها و سرمایه های آن متعلق به اقشار 
سازمان،  این  اصلی  گاه  تکیه  است.  متوالی  نسلهای  در  پوشش  تحت 
در عرصه های  دولت  و  بیمه شدگان  کارفرمایان،  جانبه  مشارکت سه 
مالی  منابع  تأمین  و  کالن  های  گیری  تصمیم  سیاستگذاری،  مختلف 

است.
اصول و مبانی بیمه گری در این سازمان به نحوی تنظیم شده است که 
بین اهداف اصلی آن با اهداف کالن نظام اقتصادی کشــور، همسویی 
کامل وجود دارد. از یک سو، رونق فعالیتهای تولیدی و صنعتی موجب 
افزایش جمعیت تحت پوشــش بیمه اجتماعی و تقویت منابع مالی این 
سازمان میشود و از سوی دیگر توســعه پوشش بیمه های کارگران، به 
افزایش اطمینان خاطر، ایجاد امنیت روحی و ســالمت جســمی و در 

نهایت ارتقای بهره وری نیروی کار منجر میشود.
همچنین همه عواملی که ممکن اســت به نحوی فعالیتهای اقتصادی 
تأمین  سازمان  مصارف  و  منابع  بر  دهد،  قرار  تأثیر  تحت  را  و صنعتی 

اجتماعی اثرگذار است.
از جمله این عوامل میتوان به بحران بیکاری، افزایش نرخ سالمندی، بی 
افزایش حوادث و ســوانح درکشور و  اقتصادی،  ثباتــی در فعالیتهای 

رشد هزینه های درمان اشاره کرد.
برابر  بگیران،  مستمری  و  شدگان  بیمه  قابل  در  سازمان  این  تعهدات 
سازمان  و  کار  المللی  بین  سازمان  سوی  از  شده  تعیین  استانداردهای 
این  حد  باالترین  و  اســت  شــده  تنظیم  اجتماعی  تأمین  المللی  بین 
ارائه  و  تعهدات  این  تحقق  چگونگی  برمیگیرد.  در  را  اســتانداردها 

خدمات از سوی این سازمان را قانون تعیین کرده است.

تامین اجتماعی
تولیـــد
اشتغــال



sf در  اسالمی  انقالب  شورای 
به  توجه  با   1359 ماه  خرداد 
اساسی  قانون   21 و   19 اصول 
بهزیستی  سازمان  ایران  اسالمی  جمهوری 
امور  توانبخشی،  امور  ی  شاخه  چهار  در  را 
مشارکت  امور  و  پیشگیری  امور  اجتماعی، 
رساند.  تصویب  به  اشتغال  و  مردمی  های 
است  دولتی  ارگان  اولین  بهزیستی  سازمان 
که بنا به ضرورت و برمبنای اهداف انقالب 
شکوهمند اسالمی و منطبق با انتظارات دین 
مبین اسالم تاسیس گردید تا به امر تامین و 
گسترش خدمات به معلولین و خانواده های 

بی سرپرست در جامعه بپردازد.

با  بهزیستی  هفته  مناسبت  به  مردم  سفیر 
شهرستان  بهزیستی  رییس  یعقوبی  عباس 
ارسنجان، گفتگویی دارد که در آن به وظایف 
شهرستان  بهزیستی  عملکرد  گزارش  و 

ارسنجان طی سال گذشته می پردازد:
ضمن عرض سالم، در ابتدا بفرمایید 
خدمت رسانی اداره بهزیستی عموماً 

در چه حوزه هایی صورت می گیرد؟
و  کرامت  حفظ  هدف  با  بهزیستی  اداره 
پاسداری از کیان خانواده در قالب کمکهای 
تامین  به  کمک  منظور  به  معنوی  و  مادی 
لوازم ضروری  مسکن،  تهیه  معاش،  حداقل 
خدمات  تحصیل،  هزینه  جهیزیه،  منزل، 
درمانی، بیمه زنان خانه دار، و تشکیل گروه 
چهار  در  خانوار  سرپرست  زنان  همیار  های 
حوزه توانبخشی، امور اجتماعی، امور توسعه 
دولتی،  غیر  مراکز  و  موسسات  و  پیشگیری 
مشارکتها و اشتغال خدمات خود را ارائه می 

نماید.  
اداره  شده  ارایه  خدمات  و  اقدامات 
طی  ارسنجان  شهرستان  بهزیستی 
بوده  صورت  چه  به  گذشته  سال 

است؟ 
اقدامات این مرکز طی سال یک سال گذشته 
زمینه  در  تسهیالت  پرداخت  زمینه های  در 
توانبخشی،  خدمات  زایی،  اشتغال  هایی 
عمومی  اماکن  و  منازل  سازی  مناسب 
جهت رفاه حال معلولین، مستمری ماهیانه، 
کمک هزینه تحصیل، کمک هزینه شهریه 
دانشجویی، کمک هزینه خرید جهیزیه، بیمه 
زنان سرپرست خانوار، تحویل شیر خشک به 
بیشتر،  و  قلو  دو  فرزند  دارای  های  خانواده 
پرداخت کمک هزینه به خانواده های داری 
بوده  درمان  هزینه  کمک  و  قلو  چند  فرزند 
است. که جدول امار هزینه ها و خدمات به 
صورت زیر است.                                                                             

حمایت  تحت  خانوارهای  تعداد 
چه  شهرستان  سطح  در  بهزیستی 

تعداد است ؟
تحت  خانوار   115 تعداد  اجتماعی  حوزه  در 
 1576 توانبخشی  حوزه  و  هستند  پوشش 
معلول تحت پوشش این اداره می باشد که 
عالوه بر این تعداد که دارای پرونده در اداره 
می باشند، در برنامه های پیشگیری و کمک 
های موردی هم خدماتی به مراجعه کنندگان 

ارائه گردده است.
زنان  و  معلولین  اشتغال  برای 
در  ای  برنامه  چه  خانوار  سرپرست 

نظر گرفته شده است ؟
در امر خود اشتغالی، در زمینه های کشاورزی، 
دامداری، صنعتی، خدماتی و صنایع دستی و 
طرح های توجیهی که از طرف مددجو معرفی 
شده و مورد تایید کارشناسان این اداره قرار 
جاری،  سال  در  کنون  تا  که  باشد،  گرفته 
جهت  متقاضی  مددجویان  از  نفر   72 تعداد 
شده  معرفی  بانکها  به  تسهیالت،  دریافت 
اند و مبلغ اعتبار بالغ بر 10/000/000/000 
ریال معادل یک میلیارد تومان به این طرح 
ها از سوی اداره کل بهزیستی فارس توسط 
سه بانک عامل کشاورزی، ملی، صادرات و 
تجارت اختصاص یافته و تمام و کمال جذب 

گردیده است. 
بهزیستی شهرستان ارسنجان برای 
پیشگیری از اعتیاد چه طرح هایی را 

اجرا کرده است ؟
کودک،  های  مهد  در  سازی  مصون  برنامه 
و  مدارس  در  اعتیاد  از  پیشگیری  برنامه 
برگزاری  کاری،  های  محیط  و  ها  دانشگاه 
مرکز  افتتاح  اعتیاد،  از  پیشگیری  نمایشگاه 
برگزاری  اعتیاد،  از  پیشگیری  و  مشاوره 
جلسات مختلف با مسئولین شهرستان عضو 
خصوص  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  کمیته 
پیشگیری از اعتیاد، تهیه بروشور و سی دی 
ها  خانواده  به  آنها  تحویل  و  آموزشی  های 
جهت آگاه سازی عمومی، راه اندازی 9 گروه 
از مهمترین  و روستا  اجتماع محور در شهر 

اقدامات بهزیستی بوده است.
اداره  بهزیستی تا چه اندازه توانسته 
در جذب مشارکت های مردمی موفق 

باشد؟
تعاون،  روحیه  و  خیرخواهی  فرهنگ  ارتقاء 
همکاری و تفاهم و فعالیت های نیکوکارانه 
و تالش در جهت ایجاد بستر مناسب برای 
توانمندسازی و کمک به مستمندان از اهداف 
باشد.  می  مردمی  مشارکت های   معاونت  
بیت  اهل  عنایت  و  متعال  خداوند  لطف  به 
شهرستان  بزرگوار  خیرین  ویژه  نظر  و  )ع( 
مادی  های  کمک  جذب  و  جلب  ارسنجان 
به  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  معنوی  و 
منظور حل مسائل و مشکالت اقشار محروم 
مختلف  های  مراسم  برگزاری  با  معلولین  و 
ضیافت  گلریزان،  جشن  ها،  عاطفه  جشن 
مرحله  چند  توزیع  نیازمندان،  اطعام  و  افطار 
سبد کاال، برنامه ی شبی با محرومین، جمع 
آوری هدایای مداحی و نذورات در اعیاد فطر 
را  خوبی  موفقیتهای  معاونت  این  قربان،  و 
در جذب مشارکت های مردمی داشته است.

نگاه سازمان 
شما به 

تشکل های 
غیر دولتی و 

سازمان های 
مردم نهاد چگونه 

است؟
موسسات  و  مراکز  گسترش  توسعه،  دفتر 
غیر دولتی با توجه به سیاست گذاری دولت 
دولت  بدنه  حجم  سازی  کوچک  بر  مبنی 
از  بخشی  تنظیم  قانون   26 ماده  اجرای  در 
سپرده  بخش  این  به  دولت  مالی  مقررات 
خدمات  که  شده  آن  بر  سعی  و  است  شده 
و  گیرد  صورت  باالتری  کیفیت  با  رسانی 
بخش  این  در  بهزیستی  سازمان  نظارت 
است.  گردیده  تر  محسوس  و  تر  پررنگ 
عمومی  صالحیت  بررسی  وظیفه  دفتر  این 
دولتی  غیر  مرکز  متقاضیان  تخصصی  و 
صدور  جهت  کارشناسی  مراتب  طی  را 
فعالیت و رسیدگی  پروانه  و  موافقت اصولی 
ها  پروانه  ابطال  و  شکایات  و  تخلفات  به 
نظارت  تحت  که  مراکزی  دارد.  بر عهده  را 
دریافت  مجوز  توانند  می  بهزیستی  سازمان 
نمایند عبارت تند از: مهدهای کودک، مراکز 
نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست 
و  دختران  خانه سالمت  تاسیس  خیابانی،  و 
زنان، مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی، 
اجتماعی،  مددکاری  اورژانسهای  و  کلنیک 
مراکز  اجتماعی،  مشاوره  خدمات  مراکز 
آموزی  حرفه  مراکز  معلولین،  توانبخشی 
نگهداری  و  توانبخشی  مراکز  معلولین، 
معلوالن، مراکز توانبخشی و درمانی بیماران 
مراکز  مشاوره،  خدمات  مرکز  روانی،  مزمن 
و  ها  انجمن  معتادین،  بازتوانی  و  درمان 

موسسات غیر دولتی و خیریه
از نظر شما مشکالت و کمی و کاستی 
به  رسانی  خدمت  در  موجود  هایی 

مددجویان چیست؟
های  خانواده  و  معلولین  تعداد  به  توجه  با 
و  درمان  سنگین  های  هزینه  و  نیازمند 
های  خانواده  اکثر  اینکه  و  روزانه  مخارج 
اقتصادی  درآمد  از  اداره  این  حمایت  تحت 
اعتبارات جوابگوی  برخوردار هستند؛  پایینی 
بر آوردن نیازهای این عزیزان نمی باشد که 
در این راستا کمک مسئولین و خیرین عزیز 

شهرستان را می طلبد.

در  اجتماعی  اورژانس  تأسیس  از  ها  سال 
گفته مسئوالن هنوز 70  به  اما  کشور می گذرد، 
درصد مردم از خدماتی که اورژانس اجتماعی ارایه 
می دهد اطالعی ندارند. سال 78 اورژانس اجتماعی 
به  مردم  دسترسی  زمان  رساندن  حداقل  به  هدف  با 
منابع اجتماعی و کاهش میزان آسیب های اجتماعی وارده به 

افراد، در سازمان بهزیستی ایجاد شد.
 بعد از گذشته 19 سال از راه اندازی اولین اورژانس اجتماعی در کشور، 
اندازی  راه  از  ارسنجان  شهرستان  بهزیستی  اداره  رئیس  یعقوبی  عباس 

مرکز اورژانس اجتماعی این شهرستان خبر می دهد.
برنامه های  از  یکی  اجتماعی  اورژانس  افزود:  خبر  این  اعالم  با  یعقوبی 
مداخله ای با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی به شمار می رود که 
وابسته به سازمان بهزیستی است و در سراسر کشور، درمراکز شهرستان 
ها وجود دارد و دارای ماشین گشت در مکان های عمومی است و وظیفه 
اش مداخله در بحران هایی نظیر کودک آزاری؛ همسر آزاری؛ خشونت 

و…است.
و  شناس  روان  گروهی  از  متشکل  اجتماعی  اورژانس  داشت:  بیان  وی 
مشاور و مدکاراجتماعی است که درمواقع بحران از سه طریق، تماس با 
خط 123 ومشاوره تلفنی،اعزام تیم سیار و مرکز مداخله به جامعه هدف 
خدمت  رسانی می کند این شماره در کل کشور ثابت است. ضمنا تمام 

خدمات اورژانس اجتماعی رایگان است.
یعقوبی یادآورشد: انجام مداخالت روانی، اجتماعی قبل از مداخالت قضایی 
و انتظامی، کمک به قضازدایی و پیشگیری از جرم، شناسایی آسیب های 
اجتماعی شایع و در حـال شـیوع و یـا نوپدیـد و بازپدید، شناسایی کانون 
ها و مناطق آسیب  زای اجتماعی و ارائـه خـدمات تخصصـی و بـه موقـع 
مهمترین  از  اجتماعی  دیدگان  آسیب   و  آسـیب  معـرض  در  افـراد  بـه 

اهداف اورژانس اجتماعی است.
به  اقدام  همسرآزاری؛  آزاری؛  کودک  شامل  مرکز  این  هدف  جامعه 
خودکشی؛ بازمانده از تحصیل؛ اعتیاد کمتر از شش سال؛ دختران و زنان 
آسیب دیده و درمعرض آسیب؛ دختران فرار از منزل؛ افرادبدسرپرست و 
کودکان بی سرپرست و تمام افرادی که در شرایط بحرانی قرار می گیرند.

اورژانس اجتماعی نقش یک رابط اجتماعی را دارد. اگر مددکاران اجتماعی 
اورژانس تشخیص دهند که فردی در معرض خطر است می توانند مستقیما 
اورژانس  انجام شود. مداخله  مریوط  بعد کارهای قضایی  و  مداخله کنند 

معرف  باید خود  یا  اجتماعی  آسیب های  در  اجتماعی 
و  بزنند  زنگ  باید  مردم  خود  که  یعنی  باشد 

در را باز کنند، یا بوسیله حکم قضایی 
دنبال شود.دستگاه قضایی و ناجا 

در مواقعی که تشخیص داده 
نیروهای  با  همراه  شود 
برای  اجتماعی  اورژانس 
مشکالت  حل  و  بررسی 

وارد عمل میشوند.

اورژانس اجتماعی؛ راهکاری جهت 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی

5سال دوم | شماره 26 دوشنبه | 1مرداد 1397
بهزیستی محور مسئولیت و سالمت اجتماعی



6

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
تعیین تکلیف  قانون  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر
اول/ هیات   1397/03/29-139760311015000187 شماره  رای   

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرف 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا نعمت الهی فرزند  محمد به شماره 
شناسنامه 25 صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 323/17 مترمربع پالک 6333 فرعی از 10 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 1240 فرعی از10 اصلی قطعه یک بخش 5 فارس 
واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری مع الواسطه از وراث حسن 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  رسمی  مالکین  نعمتی  وکریم 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/04/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/01

4344 / 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 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر
 رای شماره 139760311015000197-1397/03/31 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  ارسنجان تصرف  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در 
از  78 صادره  شناسنامه  شماره  به  محمد  علی  فرزند  رحیمی  اکبر  علی  آقای 
ارسنجان در شش دانگ یکبابخانه به مساحت 271/25 مترمربع پالک 6329 
فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 595 فرعی از10 اصلی قطعه 
یک بخش پنج فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب اسناد رسمی 
شماره41151-89/08/08 و 46605-92/05/06 دفتر 28 ارسنجان انتقالی از 
علی محمد رحیمی، صغری حقیقت، بهجت رحیمی و جهان رحیمی مالکین 
اصلی رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
اعتراض  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  است در صورت  بدیهی  نمایند. 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/04/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/01

4341 / م الف
محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
تعیین تکلیف  قانون  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر
اول/ هیات   1397/03/29-139760311015000186 شماره  رای   

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرف 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدحسین مختاری پویا فرزند  محمد 
از  مشاع  دانگ  سه  در  ارسنجان  از  صادره   5385 شناسنامه  شماره  به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 323/17 مترمربع پالک 6333 فرعی از 
10 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1240 فرعی از10 اصلی قطعه 
مع  خریداری  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  در  واقع  فارس   5 بخش  یک 
الواسطه از وراث حسن وکریم نعمتی مالکین رسمی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/04/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/01

4346 / م الف
محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
نامه قانون تعیین تکلیف  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر
موضوع  هیات   1395/07/05-139560311015002174 شماره  رای 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرف مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه علیخانی فرزند  جمعه به شماره شناسنامه 7826 
صادره از ارسنجان در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 350/40 
مترمربع پالک 5953 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
ارسنجان  از10 اصلی واقع در قطعه یک بخش 5 فارس  1040 فرعی 
خریداری از وراث مرحوم علی علیخانی مالک رسمی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ماه  یک 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/16

4367 / 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 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر
 رای شماره 139760311015000071-1397/02/29 هیات اول/دوم 
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 غالم عباس غیبی فرزند اسد به شماره 
شناسنامه 3184 صادره از مرند در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 195/7 
مترمربع پالک 6336 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
1307 فرعی از10 اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت 
ملک ارسنجان خریداری از بیگم رحیمی و رضا رحیمی مالکین اصلی 
رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی 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: 1397/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/16

4359 / 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 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر
موضوع  اول/دوم  شماره139760311015000206-1397/03/31هیات  رای 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  ارسنجان تصرف  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در 
آقای جمال همتی راد فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 315 صادره از شیراز 
در شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 134871/5 مترمربع پالک 
قطعه یک  اصلی  از پالک 76  و مجزی شده  مفروز  اصلی  از 76  فرعی   31
بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب اسناد رسمی شماره 
127391 و 127417-1391/05/05دفتر 69 شیراز انتقالی از طرف وراث صمد 
به منظور اطالع عموم مراتب  لذا  حمیدی مالک رسمی محرز گردیده است. 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/16

4353 / 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 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر

ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول/دوم موضوع  رای شماره 139760311015000205-1397/03/31 هیات 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرف مالکانه بالمعارض 
یک  دانگ  شش  در  شیراز  از  صادره   315 شناسنامه  شماره  به  غالمعلی  فرزند  راد  همتی  جمال  آقای  متقاضی 
پالک  از  مجزی شده  و  مفروز  اصلی   76 از  فرعی   32 پالک  مساحت 135045مترمربع  به  مزروعی  زمین  قطعه 
رسمی شماره 127391و   اسناد  بموجب  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  در  واقع  فارس   5 بخش  قطعه یک  اصلی   76
127417-1391/05/05دفتر69شیراز انتقالی از طرف وراث صمد حیدری مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/05/01       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/16         

 4355  / 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 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر

رای شماره139760311015000190-1397/03/29 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 مجید ابراهیمی فرزند رحیم به شماره شناسنامه 5548 صادره از ارسنجان در شش دانگ یکبابخانه 
به مساحت 295/5مترمربع پالک 6340 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجری شده از پالک 1018 فرعی10اصلی 
قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری ازمرتضی ومصطفی ابراهیمی وارث رضا 
ابراهیمی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم 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: 1397/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/16

/4357 م الف
محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان
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اسماعیل خلیفه هستم اهل مرودشت، متولد 
1362 مدت 5 سال است که در زمینه شعر 

به صورت حرفه ای کار می کنم.
*از چه زمانی قدم در جاده شعر گذاشتید؟

اولین شعرم را در سال پنجم ابتدایی گفتم. البته مدرسه 
زیاد استقبال نکرد. اما در سال اول راهنمایی شعری در 

مورد کتاب های درسی گفتم.
علوم خیلی آسون، سؤاالش خیلی داغون

اتم مولکول علوم حیوان سلول
ریاضی جبر و تقسیم همه دارن ازش بیم

آقای جباری دبیر علوم خیلی استقبال کرد. یادم می 
آید وقتی شعر من را دید، زنگ را زد و همه بچه را به 
صف کرد تا من شعرم را برای همه بخوانم و این مسئله 

برای من انگیزه ایجاد کرد.
*اولین شعری که سرودید و در انجمن های ادبی ارائه 

داده اید را به خاطر دارید؟
آن  البته  خواندم  می  درس  دبیرستان  بود   78 سال 
مرودشت  جوان  انجمن  و  مرودشت  شعر  انجمن  زمان 
مجتبی  همچون  شعرایی  و  بود  کرده  پیشرفت  بسیار 
صادقی، طاهره خنیا و فخر الدین زارع نژاد را داشت. 
چون زبان شعر من کمی قدیمی بود زیاد مورد استقبال 
من  شعر  از  و  شدم  طرد  انجمن  از  من  و  نگرفت  قرار 
تعریف و تمجید نشد و به من گفتند باید بیشتر مطالعه 

کنید و من دوباره از انجمن فاصله گرفتم.
نه آدمی که سیبی به دندان زند
نه نوحی که کشتی به طوفان زند

نه مردی که همراه مستان شود
به آتش زند تا گلستان شود

نه موسی که رودی به جوش آورد
عصایی چنین در خروش آورد

چو خواهد که رودی براوو
بگوید همی قل هو اهلل احد

*به کدامیک از قالب های شعر فارسی عالقمندید؟
شاعری، هنری نیست که کسی برود و جایی آموزش 
نیست  کسی  هر  کار  کلمات  درآوردن  وزن  و  ببینید 
و در واقع شعر باید از درون شاعر بجوشد. من قالب 
شاید  و  پسندم  می  دیگر  های  قالب  از  بیش  را  غزل 
بیشتر با خواندن غزلیات حافظ به این قالب عالقمند 
شدم. در ابتدا مثنوی می گفتم ولی حافظ خوانی من را 
به سمت غزل کشید. با وجود اینکه سخن گفتن در این 
باعث  قالب  این  زبان  اما صمیمیت  است  قالب سخت 

عالقمند شدن من به قالب شد.
کردند.  ارائه  تعریفی  شعر  برای  شاعران  از  یک  *هر 

تعریف شما از شعر چیست؟
شعر احساسی است که در لحظه ایجاد می شود. شاعر 
در یک لحظه حس می کند می تواند کلمات را به نظم 
درآورد. البته برای شاعر شدن این به تنهایی کافی 
نیست. شاعر بعد از اینکه یک ریتم آهنگین را از عمق 
وجودش حس کرد باید کلماتی مناسب و پر معنا را با 
وزنی مشخص پیدا کرده و در این آهنگین جایگذاری 
کند. بعد از آن شاعر با تکرار آن حسی که به آن الهام 
شده کلمات و عبارات را به گزینی کرده و آنقدر نوشته 

های خود را مرور کند تا شعر ایجاد شود.
*همه ی شعرها از یک محتوا خاص تشکیل شده اند و 
این دو با هم در ارتباط هستند نظر شما در این باره 

چیست؟

گذشته محتوای غزل  در  مورد غزل،  در  مثالً  ببینید، 
محتوای  جدید  عنصر  در  ولی  بوده  عاشقانه  بیشتر 
عاشقانه را از غزل برداشتند. حتی برخی موارد افراد 
مختلف برداشت های مختلفی از یک محتوا دارند، اما 
به طور کلی بنده با این خط کشی ها موافق نیستم که 

هر محتوایی باید در یک فرم مشخص سروده شود.
در  توانند  می  جدید  شعرای  از  کدامیک  شما  نظر  *به 

ادبیات ماندگار شوند؟
ماندگاری در ادبیات کار بسیار سختی است و شعرای 
جدید باید خیلی کار کنند خیلی مطالعه کنند و با یک 
برسند  ای  درجه  به  و  کنند  نگاه  مسائل  به  فراتر  دید 
به  رسیدن  واقعاً  و  کنند  کشف  را  مسائل  حقیقت  که 
ماندگاری در حد شعرایی مثل حافظ کار بسیار سختی 
است. خلق ایهام و واج آرایی کار بسیار سختی است. 
البته من در بعضی از آثار مجتبی صادقی زیبایی های 
نهانی را دیدم و آثار ایشان را مساعد ماندگاری کرده 

است.
*جایگاه شعر شاعران مرودشت را چگونه ارزیابی می 
کنید. آیا اشعار این دیار در سطح استان و کشور جایگاه 

خود را یافته است؟
شعر مرودشت در سال 79 یا 80 که مجتبی صادقی، 
محمدعلی  خنیا  طاهره  و  نژاد  زارعی  فخرالدین 
پورشیخی در کشور مطرح شد و جایگاه ویژه ای پیدا 
کرده بود. البته در حال حاضر هم شعرای خوبی دارند 
آسیایی،  رضا  انجمن  در  کنند  می  کار  مرودشت  در 
مهدی کریمی، جواد اراضی نژاد دارند کار می کنند که 

به نظر می رسد آینده خوبی داشته باشند.
*با کدامیک از انجمن های شعر مرودشت یا استان در 
بینید؟  می  چگونه  را  ها  انجمن  کار  و  هستید  ارتباط 
انجمن جوان مرودشت، آستان مهر حضرت شاهچراغ، 
انجمن  شیراز  باران  انجمن  مرودشت،  گندم  انجمن 
ها  انجمن  روم.  می  باشه  فرصت  اگر  هم  زرقان  شعر 
البته  مطالعه.  نام  به  دارند  گمشده  یک  حاضر  حال  در 
با  اما  مخالفم  شعر  کردن  سرخورده  و  تند  نقد  با  من 
خوب  های  کتاب  با  نو  شعرای  باید  موافقم.  آموزش 
برای مطالعه و یک راهنما برای رسیدن به هدف داده 

شود تا بتوانند به اوج برسند.
*برخی افراد، شاعران جوان را به فقر مطالعاتی متهم 

می کنند نظر شما چیست؟ 
حتماً همین طور است، یک شاعر نوپا باید تواضع کند 
باید اشعار همه شعرای قدیم و جدید را مطالعه کند و 
کم کم با رموز شاعری آشنا شود. وقتی در همه ابیات 
ضعف تألیف وجود دارد و فارسی روان را زیر سؤال 

می برد مشخص است که مطالعه نداشته است.
سخن پایانی شاعر باید صبور باشد.

افتادگی آموز اگر طالب فیضی
هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

*چه کتابی از شما به چاپ رسیده است؟
من سه کتاب به حمایت آقایان علی مرادی و مجتبی 
به  بیا  رساندم.  چاپ  به  نژاد  زارعی  آقای  و  صادقی 
باران بزنیم، بیا به باران بزنیم2، بیا به باران بزنیم3.

البته مجموعه ای از غزلیات را آماده کردم هنوز برای 
این کتاب اسمی انتخاب نکردم تا یکی دو سال آینده 

به چاپ برسد.
تاکنون در چه کنگره های شعری شرکت کرده اید و چه 

مقامی را کسب کردید؟ 
در بحث اشعار آئینی کنگره ماه بانو مرودشت، کنگره 
کسب  را  اول  مقام  گذشته  سال  جهرم  در  علوی  شعر 
کردم کنگره های آستان مهر ماه ساقی ارسنجان امتداد 
عاشورا و کنگره های دیگری که االن حضور ذهن ندارم 
معموالً برای هر کنگره ای که شعر فرستادم، مقام کسب 

کرده ام.
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گلبرگ هایی از نهج البالغه 

در کتاب ارزشمند نهج البالغه و در باب گزیده ی 
پاکی ها و  و  امام خوبی ها  آمیز  سخنان حکمت 
است  آمده  چنین  سه  و  پنجاه  و  سیصد  فراز  در 
:»اکبرُ  العیبِ  اَنْ  تعیبَ  ما فیک مثله« بزرگترین 
انگاری که خود  عیب آن بود که چیزی را زشت 
نیز   سعدی  اجل  شیخ  از  گرفتاری.  آن  همانند  به 
است: مضمون   همین  با  حکایتی  گلستان   در 

در  تو  »نظر  پرسید:  پارسایی  از  بزرگان  از  یکی 
مورد فالن عابد چیست که مردم درباره او سخن 
جویی  عیب  او  از  او،  غیاب  در  و  گویند  می  ها 
عیبی  او  ظاهر  »در  گفت:  پارسا  کنند؟«  می 
ندارم«. آگاهی  نیز  باطنش  مورد  در  و  بینم   نمی 

این حکایت سعدی، در مقام نکوهش عیب جویی 
است  زشت  و  ناپسند  صفتی  جویی  عیب  است. 
حذر  بر  آن  از  را  آدمی  دینی،  های  آموزه  در  که 
بیشتری  زشتی  گاه  آن  جویی  عیب  اند.  داشته 
شخص  که  را  هایی  عیب  تمام  که  یابد  می 
عیب جو از دیگران برمی شمارد، در او نیز نهفته 
فرماید: می  روایتی  در  السالم  علیه  علی   باشد. 

بزرگ ترین عیب، آن است که به عیب دیگران مشغول 
 شوی، در حالی که همان عیب در تو وجود دارد.
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ماندگاری در ادبیات کار بسیار سختی است



و هوای  تر می شد. حال  تنگ  مردم شهر  روز دل  به  روز  نبود،  معنوی شهر خوب  | گویی حال  سیده زهرا کاظمی 
خاکستری شهر نیاز به بارقه ای از نور داشت تا جانی دوباره به خود بگیرد.   گاهی نیاز است یک موج از راه برسد تا سیاهی 
و کرختی شهر را در خود هضم کند و نور بپاشد به در و دیوار شهر. مردم کوچه و بازار انگار در انتظار خبری بودند که از 
را برسد و حال دلشان را خوب کند. خبر رسید خدام امام رضا علیه السالم در راه اند . شوری در شهر افتاد. طولی نکشید 

که شمیم عطر رضوی در شهر پیچید، شهر انگار جان تازه ای به خود گرفته بود. مردم مرهم دلتنگی هایشان یافته بودند.

شمیم عطر رضوی وزیدن گرفت و پس از 
استقبال از خدام و تبرک جستن امام جمعه 
به  نوبت  آقا،  آستاِن  پرچم  از  شهر  محترم 
مردم  بین  بود  وصالی  زیبا  چه  رسید.  مردم 
سینه  محفل  در  خورشید  آستان  پرچم  و 
چاکان پیر خمین، آن عاشقان راستین اهل 
بیت علیه السالم که سالیانی است در حرم 
انصار الحسین علیه السالم، میزبان زایران و 
جاماندگان مسیر سرخ شهادت هستند. نوای 
صلوات خاصه ی آقا که در فضا پیچید، مردم 
امام  بارگاه ملکوتی  انگار خودشان را مقابل 
سبز  پرچم  دیدن  با  دیدند.  می  )ع(  هشتم 
آستان رضوی ، گالب اشک از چشمانشان 
سرازیر شده بود. زمزمه ی مناجات و دعا به 
گوش می رسید. در میان شلوغی ها ظهر از 
راه رسید و محفل دلدادگی با اقامه ی نماز 

جماعت ظهر و عصر به پایان رسید.

عقربه ها ساعت سه عصر را نشان می داد. 
رأفت  امام  خادمان  میزبان  بیمارستان  حاال 
متوالی  سال  چندمین  برای  بود.  مهربانی  و 
است که در این ایام، پرچم شاه طوس حال و 
هوای معنوی به این مرکز می بخشد و عطر 
حرم مطهر خورشید هشتم آسمان امامت و 
در  رساند.  می  بیماران  مشام  به  را  والیت 
ارتباط معنوی بین قلب  نگاه اول به پرچم، 
های شکسته و آرزومند با ضامن آهو ایجاد 
از  داشت  هایی  حرف  همه  های  لب  شد. 
از  را  شفایش  یکی  آقا.  با  دل  و  درد  جنس 
از  آقا می خواست و دیگری زیارت حرم را 
ایشان طلب میکرد. چشم و زبان بیماران پر 
زمان  اما  بود  ماندن خدام  برای  از خواهش 

رفتن فرا رسیده بود...
کاروان زیر سایه خورشید از بیمارستان خارج 
امامزادگان  شریف  مضجع  طرف  به  و  شد 

و  شور  هم  آنجا  کرد.  حرکت  کفر  روستای 
دسته  راه  در  میزد.  موج  جمعیت  بین  شوق 
پای  با  جاده  ی  حاشیه  در  مردم  از  های 
پیاده ، گام های عاشقی را به طرف امامزاده 
برمی داشتند تا به زیارت پرچم یار برسند. هر 
کس دستش را می گذاشت روی مرزی ترین 
نقطه ی وجودش ، یک حس گمشده آهسته 
شروع به جوانه زدن می کرد و زیر لب زمزمه 
الغربا،  غریب  یا   ، آهو  ضامن  یا  کردند  می 

السالم علیک یا علی ابن موسی الرضا..  .
 ، رسید  راه  از  هم  مردم  های  سفره  برکت 
مردم  بین  آقا  آستان  متبرک  نبات  و  نمک 
شد.  پخش  آن حضرت  دلداده ی  و  عاشق 
کم کم خورشید چهره خود را در پشت کوه 
پناه میکرد  با رفتن خدام آقا، تاریکی شب بر 
شهر و روستا چیره شد اما زندگی مردم دیگر 

تاریک نبود...

وز زیر سایه خورشید یک ر
گزارش سفیر مردم از سفر خادمین امام رضا )ع( به شهرستان ارسنجان

وزهای خوش  تجربه ر
در قلب تابستان
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نفس  با  مبارزه  و  اکبر  جهاد  جهادها  برترین 
است، وقتی در قلب تابستان بناست از راحتی 
های روزمره فاصله بگیری و با فراغ بال، دل 
دغدغه  هر  از  فارغ  و  زده  خدمت  دریای  به 
محرومیت  رفع  برای  محرومان  کنار  در  ای 
عالوه  نگاه،  نوع  در  تغییر  این  کنی،  تالش 
و  رشد  ساز  زمینه  زدایی،  محرومیت  بر 
اول و سپس  تعالی خود جهادگران در درجه 
تحوالت ساطع شده از جانب آنان می شود. در 
اردوهای جهادی تبلوری از عشق به خدمت، 
پویایی در اهداف و اعمال و همچنین بروز و 

ظهور انسانیت به کمال را شاهد هستیم.

سپاه  سازندگی  بسیج  مدیر  منوچهری  امین 
در   ،97 سال  در  گفت:  ارسنجان  شهرستان 
اردوی  ارسنجان 18  نقاط محروم شهرستان 
کنون  تا  که  شد.  خواهد  برگزار  جهادی 
حسین  علی  شهید  روزه   10 جهادی  اردوی 
یارمحمودی با حضور 25 جهادگر در روستای 
کناره برای ساخت حمام، انبار و دامداری برای 
محرومان، اردوی جهادی 10 روزه شهید حمید 
روستای  در  پانزده جهادگر  با حضور  حسینی 
کاری  سفید  و  سقف  تعمیر  برای  دوالب 
منازل محرومین و حضور ده نفر از خواهران 
در روستای قالتجیرو جهت برگزاری کالس 
های فرهنگی و آموزشی و اردوی جهادی 7 
روزه شهید درویش علی زارع با حضور ده نفر 
جهادگر در روستای سعادت آباد؛ برای ساخت 
بهداشتی  سرویس  و  محرومین  منازل  حمام 
اردوی  سه  و  رسیده  پایان  به  مسجد  برای 

دیگر در حال برگزاریست.

خدمت کریمانه در دهه کرامت

دهه کرامت و روز تجلیل از مقام امامزادگان وبقاع 
متبرکه که از والدت حضرت معصومه)س( آغاز شده 
فرصت  یابد،  می  )ع(ادامه  رضا  امام  والدت   تا  و 
مغتنمی برای اعتالی فرهنگ زیارت و تکریم سالله 
بهره  بیشترین  بایست  پاک رسول خداست که می 
برداری معنوی از آن صورت پذیرد. رویکرد سازمان 
اوقاف و امور خیریه بر آن است تا با ارائه برنامه های 
امامزادگان و تبدیل  منظم و هدفمند، مسیر تکریم 

بقاع متبرکه به قطب فرهنگی را هموار تر نماید.
شعار امسال دهه کرامت »خدمت کریمانه به رسم 

اهل بیت علیهم السالم« می باشد و در این راستا 
ارسنجان  شهرستان  کرامت  دهه  ستاد  باهماهنگی 
برنامه های متنوع پیش بینی گردیده بود.در آغازین 
روزهای دهه کرامت از 24 تیرماه به مدت سه روز 
قدس  آستان  خدام  میزبان  ارسنجان  شهرستان 
خورشید«  سایه  زیر  »کاروان  عنوان  تحت  رضوی 
بود. پس از مراسم استقبال از این عزیزان، کاروان در 
برنامه هایی که با هماهنگی ستاد دهه کرامت توسط 
اداره بهزیستی، اداره تربیت بدنی، شبکه بهداشت و 
بود،  ایثارگران ترتیب داده شده  امور  اداره  درمان و 
مراسم  در  از حضور  پایان پس  در  و  نموده  شرکت 
بزرگداشت امامزادگان مطهر روستای کفر و دیدار با 
دلدادگان و عاشقان امام هشتم )ع(، به سفر خود به 

شهرستان ارسنجان پایان دادند. 
از دیگر برنامه های اداره اوقاف شهرستان ارسنجان 
در هفته کرامت، دعوت از سخنرانان و مداحان اثرگذار 
جهت مراسم روز ملی امامزادگان، راه اندازی غرفه 
عرصه محصوالت نمایشگاه فرهنگی ،ایستگاه های 
صلواتی و برپایی غرفه پذیرایی، تجلیل از جانبازان 
مدیحه  برنام  اجرای  شهدا،  معظم  های  خانواده  و 
سرایی وبا شعر خوانی ویا تواشیح با دعوت از یکی 
از گروه های تواشیحی، برپایی غرفه پاسخ گویی به 
سواالت و شبهات مطرح در مورد امامزادگان و بقاع 
و  خادمین  و  امناء  هیات  از  تجلیل  وقف،  و  متبرکه 
پخش و قرائت صلوات خاصه حضرت امام رضا)ع( 
در بقاع متبرکه، هر روز ساعت هشت صبح و 8 شب
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در راه مدرسه
تغذیه وخوراکیای مدرسموگذاشتم توی کیفم ور رفتم سراغ کفشام تا 

بپوشمشون.هول بودم تا زودترکفشامو بپوشم وبنداشو ببندم.آخه می ترسیدم 
دوستم بیاد دنبالم و معطل بشه.اما مامانم نمی گذاشت تمرکز کنم ببینم کدوم 
بند مال کدوم کفشه؛ یه ریز توصیه های مادرانه و هرروزه اش رو برام تکرار 

می کرد:یادت نره اول لقمه صبحانتو بخوری وتوی زنگای بعدمیوه وکیکتو.
سرظهرخوراکیاتو نخورکه بتونی ناهار بخوری.روی زمین خاکی هم نشین که 

لباس مدرسه ات کثیف می شه.با دست کثیف وپرازمیکروب هم غذا نخور،اول 
دستاتو بشور بعد بخور.موقع راه رفتن هم مواظب جلوی پات باش که یهو 
توی چاله چوله نری.راستی یادت نره که .....همین موقع صدای زنگ خونه 

بلند شدکه باعث شد حرف های مامانم نیمه تموم بمونه.آخرین گره روبه بند 
کفشم زدم مامانم در رو باز کردوکمی با شبنم حرف زد.منم از جام بلند شدم 
و کیفم رو روی دوشم انداختم.از مامانم خداحافظی کردم و از در خارج شدم 
و با دوستم شبنم به سمت ایستگاه اتوبوس حرکت کردیم.شبنم هم دوستم 

بود،هم همسایه وهم فامیل.تازه هم کالسی هم بودیم و روی نیمکت کنار هم 
می نشستیم و از اون جای که خونه ی شبنم اینا به خونه ی ما نزدیک بود،صبح 

ها میومد دنبالم و باهم می رفتیم مدرسه.بعد از چند دقیقه رسیدیم 
به ایستگاه و کنار چند تا دختر بچه ی دیگه که اونا هم منتظر 

سرویس مدرسه بودند ایستادیم . گرم صحبت با شبنم 
بودم که یهو چشمم به درختای نارنجی افتاد که پر 
از بهار نارنج بودن و زنبور های کارگر هم با تالش 

بسیار در حال جمع آوری گرده های گل.همین 
طور که داشتم به زیبای فصل بهار وتقالی زنبور 

ها نگاه می کردم که ...

ادامه داستان در شماره بعد

کتاب »کاش تو را می دیدم« فراز هایی از زندگی کریمه ی اهل 
بیت حضرت فاطمه معصومه )س( و حوادث تاریخی زمان ایشان، 

نوشته مژگان شیخی است.
مبادا  که  بود  نگران  فاطمه  خوانیم:  می  کتاب  این  از  بخشی  در 
گاه  تکیه  بزرگترین  پدر،  از  بعد  شود.  رفتن  به  مجبور  برادر 
فاطمه، برادرش بود. بیست و پنج سال از او بزرگتر بود و از هر 
خاتون  نرجس  فرزندان  تنها  امام  و  او  مونسش.  و  راهنما  جهت 
بودند. مادر همیشه میگفت:« ذی القعده همیشه برایم ماه مبارکی 
است. چرا که برادرت در این ماه به دنیا آمد و بیست و پنج سال 

بعد تو را هم خداوند در همین ماه به من عطا فرمودند.«
حضرت فاطمه معصومه )س( زندگی کوتاه ولی پرباری داشتند. 
های  نشیب  و  فراز  خویش،  کوتاه  زندگی  طول  در  حضرت  آن 
زیادی را پشت سر گذاشتند، اما متاسفانه در تاریخ به این فراز و 
فرود ها اشاره ی زیادی نشده است. شما دوستان کتابخوان من 
میتوانید این کتاب زیبا و خواندنی را از کتابخانه ی کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان مرکز ارسنجان امانت بگیرید.
تهیه کننده: 

عضو فعال کانون پرورش فکری ارسنجان | فاطمه پاک مهر

ویژه برنامه میالد حضرت معصومه )س( 
و روز دختر روز یکشنبه  مصادف با آغاز 
فکری  پرورشی  کانون  در  هفته کرامت 
ارسنجان  شهرستان  نوجوان  و  کودک 
برگزار شد. در این ویژه برنامه، بعد از 
شعر خوانی و معرفی شخصیت حضرت 
می  را  تو  کاش   « کتاب  معصومه)س(، 
اهل  کریمه  زندگینامه  موضوع  با  دیدم« 
گرفت  قرار  نوجوانان  اختیار  در  بیت، 
ای  مسابقه  کتاب،  مطالعه  از  پس  و 
برگزار  موضوع  همین  با  کتابخوانی 
برنامه  از  دیگری  بخش  در  گردید. 

مسابقه نقاشی روز میالد اجرا شد.

اخبار جوانه ها

بهرامی   امیرمحمد  و  خادمی  محمدرضا 
به  یافته  راه  ارسنجانی  نوجوانان 
دوست  دو  کاراته،  کشوری  مسابقات 
تمرینات  قبل  دوسال  از  که  هستند 
مربیگری  به  را  کاراته 
در  زارع  جمشید  اقای 
مجموعه ورزشی شهدای 
شهرستان ارسنجان آغاز 

نمودند.
سال   9 محمدرضا 
دانش  و  دارد  سن 
سوم  کالس  آموز 
غیرانتفاعی  دبستان 
بعد  است،  سما 
منتخب  اینکه  از 
در  شد  شهرستان 
استانی  مسابقات 
مقام سوم را کسب 
هفته  و  کرده 
کشوری  مسابقات  در  گذشته 

که در تهران برگزار شد، در کاتا مقام 
کشوری  سوم  مقام  کمیته  در  و  اول 
در  محمدرضا  است.  نموده  کسب  را 
هم  شهرستان  کوتاه  فیلم  مسابقات 
محمدرضا  آرزوی  است.  رتبه  صاحب 
رتبه  به  رسیدن  و  ملی  تیم  به  راهیابی 
او  است.  کاراته  رشته  در  مربیگری 
طرف  از  گرفته  تصمیمی  میگوید 
پدربزرگ شهیدش – شهید سید محمد 
آستان  موزه  به  را  مدالهایش   – کاظمی 

قدس رضوی اهدا نماید.
دانش  و  دارد  سن  سال   10 امیرمحمد 
است،  روستا  جعفر  شیخ  دبستان  آموز 
انتخابی  مسابقات  در  موفقیت  از  بعد 
شهرستان در استان به مقام سوم رسیده 
و در مسابقات کشوری که هفته گذشته 
کمیته  و  کاتا  در  شد  برگزار  تهران  در 
نموده است.  مقام سوم کشور را کسب 
و  دارد  عالقه  هم  والیبال  به  امیرمحمد 
در زمینه رباتیک هم کار میکند. او هم 

دوست دارد به تیم ملی راه پیدا کرده و 
در آینده مربی کاراته شود.

کاراته  قهرمان  نوجوان  دو  هر  تقاضای 
جوانان  و  ورزش  اداره  مسؤلین  از 

است  این  که شهرستان 
برای  بیشتری  امکانات 
نمایند.  فراهم  این رشته 
کاراته  اینکه  رغم  علی 

یکی از مدال آورترین 
ورزشی  های  رشته 
شهرستان  برای 
این  است  ارسنجان 

حداقل  از  نوجوانان 
تاتامی  مثل  الزم  های 
و  هستند  محروم 
تشک  روی  مجبورند 
تمرین  کشتی  های 
در  امیدواریم  کنند. 
این زمینه شاهد توجه 
بیشتر مسؤلین باشیم.

دانش آموز
نمــــونـــــه
دبستان سما

شهرستان 
ارسنجان
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وی تیم ملی در آرز



* با عنایت به اینکه جنابعالی بومی سعادت 
شهر هستید و در شهرداری سعادت شهر 
سالهاست خدمت می کنید مورد شناخت 
باشید،  می  شهر  سعادت  شهروندان 
مخاطبان  بیشتر  شناخت  جهت  لطف 
بفرمائید؟ معرفی  را  خود  مردم   سفیر 

شهردار:  با عرض سالم وادب و احترام اینجانب 
علی یار محمدی دارای مدرک تحصیلی لیسانس 
مدت 20 سال  که  شاکرم  را  خداوند  حسابداری، 
و  شریف  عزیز،  مردم  به  خدمتگزاری  نعمت 
والیت مدار را در شهرداری سعادت شهر به بنده 
بنده در قسمت های مختلف  عطا فرموده است. 
و  اداری  امور  و حسابداری،  مالی  از جمله  اداری 
کارگزینی، حراست و دو دوره به عنوان سرپرست 
شهرداری و هم اکنون به عنوان شهردار سعادت 
دارم. را  عزیز  شهروندان  به  خدمت  توفیق   شهر 

*با توجه به شناخت کامل شما از مشکالت 
سعادت شهر ، علی آباد و بوکان، برنامه 
حول  را  خود  کاری  های  ضرورت  و  ها 
کرد؟ خواهید  تعریف  محورهایی   چه 

ارتقاء سیما و منظر شهری که  بهبود و  شهردار: 
پارک ها در مقیاس  شامل توسعه فضای سبز و 
و  در حمل  تسهیل  و  معابر  بهبود  و شهر،  محله 
و  سطحی  آبهای  دفع  های  مسیر  بهبود  نقل، 
شهروندی  فرهنگ  و  ارتقاء  جهت  در   تالش 
سعادت  شهرداری  بودجه  میزان  آیا 
و  عمرانی  استمرار  برای  را  شهر 
برنامه  به  توجه  با  شهر  آبادانی 

دانید؟ می  کافی  خود  های   ریزی 
شهردار: بودجه عمرانی در صورتیکه تحقق یابد 
امکان  باشد،  داشته  صعودی  پلکانی  مسیر  و 
دارد  وجود  آن  وارتقاء  عمرانی  عملیات  استمرار 
ولی با توجه به عدم زیر ساخت ها در مجموعه 
سازی   توانمند  و  نگری  آینده  عدم  و  شهرداری 
در ادوار گذشته و همچنین تورم اقتصادی فعلی 
تحقق همین بودجه فعلی امری دشوار است که  
محترم  اعضاء  همدلی  و  همکاری  با  امیدوارم  
یابد. تحقق  مهم  این  شهر  اسالمی   شورای 

خروج شهرداری  برای  های  برنامه  چه 
تحرک  ایجاد  و  فعلی   وضعیت  از 
دارید؟ ارگان  این  در  پویایی   و 

کردن  کم  ها،  ساخت  زیر  ایجاد  با  شهردار:  
انجام  در  شهرداری  توانمندسازی  ها،  هزینه 

ایجاد  عمران،  واحد  توسط  عمرانی  های  پروژه 
رفاهی  بهبود خدمات  با  پایدار و همچنین  درآمد 
مشارکت  در  انگیزه  ایجاد  و  شهروندان  به 
حرکت  عامل  شهرداری  و  شهر  رونق  و  مردم 
نمائیم. می  فراهم  را  مسیر  این  در  پویایی   و 

شهردار  عنوان  به  شما  های  برنامه 
ارتقاء سطح  با  ارتباط  در  سعادت شهر 
چیست؟ شهروندی  و  عمومی   فرهنگ 

که  اولیه  های  نیاز  باید  ما  ابتدا  در  شهردار: 
بهبود دهیم  را  ارتقاء سیما و منظر شهری است 
سایر  هماهنگی  با  راستا  همین  در  همزمان  و 
محترم  جمعه  امام   ، جمله  از  ادارات  و  ارگانها 
شهرستان،  محترم  فرمانداری  شهرستان، 
محترم  اعضاء  شهرستان،  بسیج  مقاومت  ناحیه 
ارتقاء  جهت  ریزی  برنامه  شهر  اسالمی  شورای 
پذیرد. صورت  شهروندی  و  عمومی   فرهنگ 

ارتباط  در  جنابعالی  اعتقاد  به  توجه  با 
اعتبارات  و  ها  هزینه  عادالنه  توزیع  با 
برای تمام نقاط شهر و محالت آن، چه 
داشت؟ خواهید  نظر  مد  را  هایی   برنامه 

در  که مستحضرید شهرداری  شهردار: همانگونه 
شورای  تصویب  به  که  عمرانی  بودجه  راستای 
برنامه  و  رود  می  پیش  رسد  می  شهر  اسالمی 
دهنده  پیشنهاد  شهرداری  لذا  کند  می  ریزی 
پیشنهاد  از  بعد  ها  پروژه  انجام  محل  و  است 
با اولویت بندی توسط شورای محترم  شهرداری 

این  در  و  گیرد  می  قرار  کار  دستور  در  اسالمی 
با  شهر  اسالمی  شورای  محترم  اعضاء  راستا 
حساسیت زیاد و دقیق انجام پروژه های عمرانی 
در تمام نقاط شهر ومحالت را به صورت عادالنه 
نماید. می  تصویب  شهرداری  عمرانی  بودجه   در 

برنامه شما در جهت مکانیزه کردن سیستم 
 جمع آوری و دفن زباله شهری چیست؟

کردن  مکانیزه  عملیات  شهرداری  شهردار:  
سیستم جمع آوری زباله را در دستور کار قرارداده 
سنگین  نیمه  خودرو  دستگاه  یک  خرید  مبلغ  و 
شهرداریهای  سازمان  حساب  به  را  زباله  پرس 
خودرو  آینده  ماههای  در  که  نموده  واریز  کشور 
خدمات  به  نسبت  تا  تحویل  شهرداری  به  فوق 
خصوص  در  نماید.  اقدام  شهروندان   به  رسانی 
صورت  های  پیگیری  با  شهری  زباله  دفن 
جهت  اعتبار  تومان  میلیون   500 میزان  گرفته 
شهرداریهای  سازمان  توسط  زباله  سایت  اصالح 
پیمانکار  اکنون  هم  که  یافته  اختصاص  کشور 
باشد. می  مذکور  پروژه  اجرای  انجام  حال   در 

فرسودگی  و  قدمت  به  توجه  *با 
برنامه  آیا جنابعالی  ساختمان شهرداری 
 ای جهت بازسازی این ساختمان دارید؟

عزیزمون  همشهری  دغدغه  از  شهردار:باتشکر 
عنوان شهردار  به  بنده  های  دغدغه  از  یکی  که 
به  را  مژده  این  و  است  بوده  نیز  سعادتشهر 
دولت  هفته  در  دهیم  می  محترم  شهروندان 
ساختمان جدید شهرداری کلنگ زنی خواهد شد .

شهرداری  آیا  شهردار  جناب   *
اداره  دولتی  های  کمک  با  سعادتشهر 
شهروندان  مشارکت  یا  شود  می 
کند؟ می  تامین  را  شهرداری   اعتبارات 

شهردار: شهر متعلق به شهروندان است و به قول 
تعبیر  به  بسازند.  باید شهروندان  را  معروف شهر 
دیگر هرچه شهرداری بتواند به شهروندان خدمات 
شایسته و مناسب ارائه دهد به همان میزان می 
نماید و حمایت  به خود جلب  را  تواند نظر مردم 
آن ها را کسب کند و از طرف دیگر هرچه مردم 
بیشتر به شهرداری کمک کنند و حقوق شهرداری 
ارائه  در  را  اندازه شهرداری  همان  به  بپردازند  را 
البته  و  کرد  خواهند  ترغیب  و  کمک  خدمات 
با  ارتباط متقابل شهروندان  از مشکل در  بخشی 
شهرداری، مشکِل نوع نگرش مردم به شهرداری 
است که عمومًا آن را یک سیستم دولتی ِصرف 
ارائه  خدمات  دولتی  بودجه  با  باید  که  دانند  می 
نماید در حالی که واقعًا اینگونه نیست و شهرداری 
با کمک های مالی مردم  اداره می شود و کمک 
 های دولتی بیشتر به عنوان مسکن عمل می کند .

در  سعادتشهر  شهردار 
با  جامع  و  مفصل  گفتگویی 
بیان  به  مردم  سفیر  خبرنگار 
های  برنامه  و  ها  دیدگاه  نظرات،  نکته 
خود در زمینه مدیریت شهری و مسائل 
و  شهرداری  به  مربوط  موضوعات  و 
محترم  شهروندان  سواالت  همچنین 
تر  روشن  به  امید  با  است.  پرداخته 
شدن رویکردها و اهداف و برنامه های 
این  کنیم  می  دعوت  شهرداری  کاری 

مصاحبه را مطالعه بفرمایید.

وندان بسازند شهردار سعادتشهر: شهر را باید شهر
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1-پرداخت مبلغ 1200000000تومان از 
بدهیهای سالهای گذشته شهرداری به 

 پیمانکاران
2-پرداخت حقوق و مزایا معوق کارکنان 

 شهرداری
3-تکمیل نمودن 13پرونده ادارات شهرستان 
به کمیسیون ماده صد و ثبت آنها در سیستم 
سامانه الکترونیک دولت به مبلغ 950میلیون 

تومان که با پیگیری صورت گرفته مبلغ 
670میلیون تومان اوراق تحویل شهرداری 

 گردیده است.
4-خرید یک قطعه زمین با کاربری فضای سبز 
به متراژ 4000متر مربع از ستاد اجرایی فرمان 

 امام )ره(به مبلغ 80میلیون تومان
5-اجرای موزائیک فرش میدان ابوالفضل )ع( 
و نصب المان در میدان و اصالح شیب جداول 

 میدان به مبلغ 50میلیون تومان
6-اجرای موزائیک فرش خیابان شهید باقری 

 به مبلغ 85میلیون تومان
7-اجرای ترانشه جهت سایت زباله به مبلغ 

 40میلیون تومان
8-حفر چاه به عمق 140متر جهت فضای سبز 

 و تجهیز آن به مبلغ 90میلیون تومان
9-اجرای جدول دفع آبهای سطحی،زیرسازی و 

 آسفالت بلوار غدیر 
10-اجرای جدول،زیر سازی و آسفالت کوچه 

 شورای حل اختالف )علی آباد(
11-اصالح شیب جداول 16متری علی آباد و 

 35متری شهرک انقالب
12-اجرای جدول دفع آبهای سطحی کوچه 

 خلیج فارس 19)بوکان(
13-اجرای کانیوا،زیرسازی و آسفالت کوچه 

 خلیج فارس4)بوکان(
14-اجرای کانیوا،زیرسازی و آسفالت کوچه 

 شهید تورجی مند)سراج آباد(
15-اجرای کانیوا،زیرسازی و آسفالت کوچه 

 پشت مسجد امام حسن عسکری )ع(
16-اجرای کانیوا،زیرسازی و آسفالت کوچه 

 رحمانی خیابان امامزاده )ع(
17-اجرای کانیوا،زیرسازی و آسفالت کوچه 

 شهید رنجبر
18-اجرای کانیوا،زیرسازی و آسفالت کوچه 

 شهید هوشیار )سراج آباد(
19-اجرای زیرسازی و آسفالت کوچه 

 هاشمی)علی آباد(
20-اجرای کانیوا،زیرسازی و آسفالت کوچه 

 بهروزی )علی آباد(
21-اجرای زیرسازی و آسفالت کوچه های 

 فرعی بلوار امام )ره(
 22-آسفالت کوچه شهید هوشیار )بوکان(
 23-آسفالت کوچه خلیج فارس16)بوکان(

 24-آسفالت کوچه صبا)کوچه نصیری(
25-اجرای عملیات عمرانی سایت زباله با 

 اعتباری به مبلغ 500میلیون تومان
26-تجهیز کشتارگاه دام به سیستم پیش سرد 

 به مبلغ 45میلیون تومان 
 27-تجهیز کشتارگاه به سیستم لیبل گذاری

28-راه اندازی کارخانه سنگ شکن و واگذاری 
 آن به بخش خصوصی

29-نصب و راه اندازی کارخانه تمام اتوماتیک 
آسفالت به ارزش یک میلیارد تومان با مشارکت 

بخش خصوصی
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محمد رحیمی )فرزند کیومرث( 
متولد: 22 /1375/10 

مدافع مرکزی که از لحاظ تاکتیکی 
می  شناخته  محوری  مرکز  مدافع 
شود. در سیستم های دفاع خطی 
یا 4 نفره مدافع مرکز متمایل به سمت چپ و در سایر 

سیستم ها مدافع محوری یا آخر محسوب می گردم .

سرعت  متر،  سانتی   186 قد  فنی:  مشخصات 
انفجاری و سرعت در طول های بلند، سرزن، جنگنده، 

باهوش، متعصب

چرا فقط محمد رحیمی دیده شد؟
باز هم محمد رحیمی. سال گذشته بعنوان نخبه فیزیک مهمان هفته 
نامه سفیرمردم بود و امسال در حرفه ای دیگر و باز هم در قله افتخار. 
رحیمی به تازگی برای تیم ملی دانشجویان ایران انتخاب شده است 
هر چند که مصدومیت زانو او را مدتی از بازی ها دور خواهد کرد اما 

امیدوار است دوباره بتواند به شرایط آرمانی خود برگردد.
در کنار این اتفاق مبارک، به تازگی تب فوتبال فروکش کرده و این 
ارسنجانی  خوب  فوتبالیست  این  با  چند کالمی  تا  بود  ای  بهانه  نیز 
فوتبال  و  فوتبالش  مورد  در  شیراز  دانشگاه  فوتبال  تیم  کاپیتان  و 

شهرستان ارسنجان صحبتی داشته باشیم. 
قبل از شروع مصاحبه نظر محمد را در مورد عملکرد تیم ملی در جام 
جهانی پرسیدیم. او در جواب گفت: البته که در نظر دادن در مورد تیم 
ملی یا مسابقاتی در آن سطح اطالعاتی جامع و کارشناسانه می خواهد 
ولی در مجموع میتوان گفت این تیم ملی و این نتایج ، پرغرورترین 
به  باید  باشد که  ما می  فوتبال  تیم ملی  پرافتخارترین نسل  و شاید 
نقش کلیدی و موثر بودن و ارزش یک مربی در فوتبال توجه کنیم که 

کارلوس کیروش شایسته تقدیر و قدردانی زیادی می باشد.

آغاز فوتبال
بنده از همان کودکی و دوران طفولیت عالقه 
همه  مانند  به  که  داشتم  فوتبال  به  شدیدی 
خیابان  و  کوچه  از  را  فوتبال  هایم  نسل  هم 
و بازیهایی مانند فوتبال خیابانی شروع کردم .

و  نصیری  باقر  محمد  آقایان  مربیانم  اولین 
مصطفی رحیمی)کدخدا( بودند .

مسابقه  یک  از  پس  نونهالی  دوران  همان  در 
شهرستان  مدارس  منتخب  تیم  با  تدارکاتی 
عضویت  به  را  بنده  شهر  آن  غدیر  تیم  اقلید، 
خود با حقوقی اندک در آورد که اولین تجربه 
ی حرفه ای و قراردادی بنده نیز محسوب می 
شود. آن موقع 13 سال داشتم که با آن تیم به 

مقام نایب قهرمانی استان رسیدم.
مخابرات  پیام  تیم  در  را  فوتبالم  آن  از  پس 
از  و  شخصی  دالیل  به  اما  دادم  ادامه  شیراز 
را  فوتبال  نیم  و  یکسال  حدود  کنکور  جمله 
بصورت حرفه ای کنار گذاشته اما تمرین خود 

را همچنان داشتم.
دانشگاه شیراز و دوره جدید فوتبال

پس از کنکور و قبول شدن در دانشگاه شیراز، 
دوباره فوتبال حرفه ای را آغاز کردم و مجددا 
ترم  در همان  پرداختم.  ای  تمرینات حرفه  به 
و  درآمدم  تیم  این  عضویت  به  دانشگاه  اول 
از  نیز پس  منتخب شهرستان  تیم  بعد  چندی 
سالها به همت آقای حسینی )سیدحاجی( شکل 
گرفت و همزمان من با هر دو تیم تمرین کرده 

و برای هر دو توپ میزدم.
در  شیراز  دانشگاه  تیم  همراه  به  سال  آن  در 
همان  در  کردیم.  شرکت  کشوری  مسابقات 

ملی  تیم  سرمربی  مسابقات 
دانشجویی آقای فرشاد کرمی 
تماشا  را  ما  های  بازی  تمام 
می کردند و از همان سال اول 

توجهی به بنده داشتند. 
اما سال بعد همه چیز متفاوت 
پارسال  نسبت  به  ما  تیم  بود. 
نمایش خیره کننده ای داشت، 
خط  بهترین  با  که  طوری  به 
گروهی  مرحله  در  دفاعی 
گل  کمترین  با  مسابقات 
پس  کردیم.  کسب  را  خورده 

از پایان بازی ها و با توجه نمایش خیره کننده 
دانشجویی دعوت  تیم ملی  اردوی  به  ما،  تیم 

شدم .
چرا فقط محمد رحیمی دیده شد؟

مهم ترین موضوعی که توی این بحث مطرح 
می توان مطرح کرد اینست که من با جدا شدن 
و رفتن از شهرستانی بدون زیرساخت ورزشی 

بخصوص فوتبال باعث دیده شدن شدم .
پاسخ  سوال  این  به  صادقانه  بخواهم  اگر 
بنده  گویی  کم  و  اغراق  هیچ  بدون  بدهم 
بوده  شهر  این  کوچک  های  استعداد  از  یکی 
دیده شدن و شکوفایی  به مرحله  فقط  ام که 
و پیشرفت رسیده ام و همانطور که همه می 
استعدادهای  از  سرشار  ارسنجان  شهر  دانند 
ورزشهایی  در  خصوص  به   مختلف  ورزشی 
مانند فوتبال  فوتسال و والیبال میباشد و نیازی 
به  گذری  به  نیست  دیگری  یا  من  گفتن  به 
پیشکسوتان  از  و جویی ساده  پرس  و  گذشته 

ورزشی این شهر ، استعدادهای عجیب و غریب 
و دست نیافتنی فراوانی را مشاهده می کنید .

شاید حتی می توان به جرات گفت : یک تیم 
ملی فوتبال و والیبال در ارسنجان سوخت.

رحیمی  محمد  مثل  تا  کرد  باید  چکار 
دیده شد؟ 

بهترین راه و کارآمدترین راه این موضوع ایجاد 
زیرساخت ورزشی مناسب بخصوص زیرساخت 
ورزش های پردرآمد و پرطرفدار میباشد ایجاد 
زیرساخت ها راه های پیشرفت را آسان میکند .

و  اقتصادی  های  زمینه  به  بهایی  آن  کنار  در 
فرهنگی ورزش داده نشده است.

به  توجه  در حال حاضر  راه  بهترین  نتیجه  در 
آکادمی هایی با برنامه ریزی مدون و هدفمند 
مانند آکادمی مهدی مهدوی کیا در تهران  یا 
مانند سپاهان  ساز  بازیکن  تیم های  آکادمی  
فوالد  و  استقالل  یا  اصفهان  آهن  ذوب  و 

خوزستان و ... میباشد.

فارس  ای  منطقه  آب  شرکت 
جلسه ای را ترتیب می دهد.  سه 
تن از اساتید دانشگاه شیراز به این 
جلسه دعوت می شوند که یکی از 
بود. موضوع  السادات  ناظم  آنها پرفسور سید جعفر 
نشست بیشتر به راهکارهای پدافندی غیر عامل در 
زمینه تامین آب برای صنایع و نقاطحساس استان 
فارس نظیر پاالیشگاه ها، پتروشیمی، صنایع شیر، 
صنایع برق و بسیاری دیگر از صنایع بود؛ البته هر 
مدیران  از  بسیاری  و  محترم  مدیرعامل  جای  چند 
متن  این  ادامه  بود.در  خالی  جلسه  در  شرکت  این 
به علل بروز بحران آب در ایران که از زبان پرفسور 
ایراد شد می پردازیم.  السادات در این جلسه  ناظم 
ترین  ساده  با  کوتاه  مطلب  این  در  السادات  ناظم 
شکل و در عین حال بطور خالصه؛ مهمترین دالیل 
می  توضیح  را  ایران  در  آب  بحرانی  وضعیت  بروز 

دهد.

*هنگامی که آب کم شد..
در حوزه های آب و خشکسالی باید برنامه ریزی ها 
از پیش انجام شده باشد، هنگامی که آب کم شد یا 
خشکسالی چیره گشت یا سیل همه جا را فرا گرفت 
دیگر به سختی میتوان کارهای بهینه و سنجیده ای 

را برای چاره جویی به انجام رسانید. 

باید در دوره پر آبی به دنبال راه چاره برای دوران 
کم آبی باشیم و برای سیل و زلزله درهنگام آرامش 
اگر هوا طوفانی شد و  نماییم،  اندیشه  هوا و زمین 
انجام  نمیتوان  چندانی  کار  درآمد  حرکت  به  زمین 

داد.
آبی  کم  گرفتار  کمتر  آینده  در  میخواهیم  اگر  پس 
با  بودیم.  می  اندیشه  این  در  باید  دیروز  شویم، 
کارهای روزمره نمیتوان در حوزه پدافند غیر عامل 

پیروز میدان بود.
*قانون آب مربوط به اویل دهه 60 است

فردای  و  امروز  نیازهای  پاسخگوی  ما  آب  قانون   
کشور نیست، این قانون در سال 1361 به تصویب 
رسیده است. در آن دوران پندار بر این بود که همه 
شود،  دگرگون  باید  و  است  بد  گذشته  های  قانون 
آن قانون ها اجازه نمی داد که آبهای زیر زمینی و 
سطحی به گونه ای گسترده برای هر کار دلخواهی 

هزینه شود.
 در همان هنگام که قانون آب بازدارنده بود، ما فکر 
کردیم که به خیال خام خود، برای جوانان و مردم 
کاری نو و زندگی بهتری پس از انقالب بسازیم؟! 
پا  و  قانون های دست  که  بود  آن  کار  ترین  ساده 
گیر آب را در هم بریزیم و اجازه دهیم تا هر کس 
زمینی را از منابع طبیعی بگیرد و آب را از رودخانه 
یا از چاه ها پمپاژ کند و آن زمین را در قالب باغ و 
زمین کشاورزی در آورد، یعنی قانون آب در راستای 

برداشت گسترده آب تغییر کرد و به تصویب رسید و 
جایگاه قانونی برای بی آبی و محدود کردن برداشت 

آب از منابع گوناگون در کشور کامال خالی ماند.
بر این باورم که قانون آب سال 1361 که پایه دیگر 
قانونهای آب در جمهوری اسالمی ایران است، در 
راستای فراهم ساختن نسنجیده آب برای هر کسی 
است که یا جویای کار بود یا هرکسی که بخواهد 
زمین و باغی برای تفریح و سرگرمی داشته باشد؟!

دولت مالک همه آبهاست!!!
روح این قانون گویای آن است که  آب فراوانی در 
دسترس است و دولت مالک همه آبها است و وزارت 
نیرو به نمایندگی از دولت بر این آب ها فرمانروایی 
کند، در این قانون از کمبود آب، تولید آب، پاسداری 
از جنگلها و تاالبها، ورود دانش و فناوری در حوزه 
آب و تحویل آب در رقابتی سالم میان کسانی که 
بهره وری باالیی از آب دارند، خبری نبود و نیست.

تازه در گذر بیش از یک دهه، کوشش فراوانی شد 
تا همه پمپ هایی که بر روی منابع آب چاه ها و 
رودخانه قرار دارند، برقی شوند تا دارنده پمپ بتواند  
را  آب  دیزلی،  موتور  تعمیر  و  سوخت  از  خیال  بی 
شبانه روزی با پمپ برقی پمپاژ کند؟! سوبسید هم 
پمپاژ  در دسترس  رایگان  به  نزدیِک  برق  تا  دادیم 
بودیم که خوب  قرار گیرد؟!همه هم شاد  کنندگان 
دور  به  را  پیشین  پاگیر  و  دست  قانونهای  این  شد 

ریختیم؟!

کسی به فکر اصالح نیست
مدار  بر  آب کشور  است که  به چهل سال  نزدیک 
درست  دنبال  به  هم  کسی  و  میچرخد  قانون  این 
قانون  این  با  ندارم  باور  است،  نیفتاده  کردنش 
کنیم؛  را ساماندهی  بتوانیم آب کشور  کنونی  های 
آبهای  از  حساب  بی  برداشت  برای  قانون  این 
نمیتواند  هرگز  و  است  ها  رودخانه  و  زیرزمینی 
افزایش  و  خشکسالی  و  خشکی  پاسخگوی 
قانون  و  قانون  این  باشد،  آب  وری  بهره  ضریب 
وابسته  دولتی  خاص  سهامی  شرکتهای  تشکیل 
نیاز   پاسخگوی  کشاورزی  وزارت  و  نیرو  وزارت  به 
گردد... بنیادین  بازنگری  باید  و  نیست  ما   کنونی 

هنگامی که  آب کم شد...
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گفتگو با فوتبالیست ارسنجانی و عضو تیم ملی دانشجویان ایران
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یادواره شهدای طایفه جشنی حضور خادمین امام رضا )ع( در ارسنجان سعادتشهر-کندی روند مرمت امام زاده حسین )ع(
عزیمت 11 نفر از پرسنل منابع طبیعی و جهادکشاورزی 
شهرستان ارسنجان جهت مهار اتش سوزی مراتع فیروزاباد
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