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سفیـر بیـداری

همراه  پیوسته  اما  کوچک  قدم های  به  ما  و  گذشت  سال  یک 
از  اما پیش  باور داریم. گام به گام پیش رفتن و بهتر شدن.  شما 
قدم برداشتن باید دانست. پیش از »عمل کردن« باید آگاه شد. 
بگذریم که همیشه کوتوله هایی سیاسی وجود دارند که حفظ و 
بقای خود را در ندانستن و عدم آگاهی مردم از جامعه میدانند اما 

اگر بخواهیم به جاهای خوب برسیم باید بدانیم و بیدار باشیم.
این بیداری حق من و شماست. این چالش باعث می شود که 
حتی یک روز هم نتوانیم سر جای خود ساکن بایستیم و تالش 
خواهیم کرد تا هر آنچه در توان داریم برای بهبود کیفیت مطالب 
خود به کار گیریم و با همراهی و نقطه نظرات شما این بیداری را 

به چراغی برای شکستن تاریکی رکود تبدیل کنیم.
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کارگروه  جلسه  اولین  سفیرمردم،  گزارش  به 
حضور  با  شهرستان  گذاری  سرمایه  و  اشتغال 
کارآفرینی  مدیرعامل صندوق  زاده  نوراهلل  دکتر 
ارسنجان  شهرستان  ارشد  مدیران  کشور،  امید 
سرمایه  تعدادی  همچنین  و  کارگروه  واعضای 
فرمانداری  اجالس  سالن  در  کارآفرین  و  گذار 

برگزار گردید. 
شهرستان  فرماندار  کاظمی  جلسه  ابتدای  در 
صندوق  عامل  مدیر  حضور  از  تشکر  ضمن 
به خشکسالی و  با توجه  امید کشور،  کارآفرینی 
پرداخت  به  ایشان خواست نسبت  از  کمبود آب 
تسهیالت به کشاورزان جهت راه اندازی کشت 
گلخانه ای و همچنین حمایت از واحدهای خرد 
وکوچک تولیدی مساعدت نماید. حجه االسالم 
شهرستان  جمعه  امام  احمدی  والمسلمین 
به  تسهیالت  پرداخت  و  حمایت  خواستار  نیز 
پایین  سود  نرخ  با  کنندگان  تولید  و  کارآفرینان 

گردید.
برای  تومانی  میلیارد   8 اعتبار  جذب 

کارآفرینان روستایی 
رئیس  زارعی  مهدی 
شورای بخش در حاشیه 
اعتبار  جذب  از  جلسه 
 6 سود  با  میلیاردی   8
برای  روستایی  ازاعتبارات 
افزود:  و  داد  خبر  روستاییان 
می  تسهیالت  از  مندی  بهره  برای  کارآفرینان 
توانند تا پایان خرداد ماه سال جاری طرح خود 

را ارائه دهند. 
زمینه  در  ارسنجان  شهرستان  داد:  ادامه  وی 
هزار  های  گلخانه  های  درزمینه  زایی  اشتغال 
متری، مجتمع گاو شیری و طرح گردشگری یا 

بوم گردی پایلوت است.
زارعی ضمن بیان اینکه طرح ها زیر نظر ادارات 
داشت:  بیان  میگیرد  قرار  بررسی  مورد  فوق 
دامپروری،  های  زمینه  در  دیگری  های  طرح 
بافی،  جاجیم  بافی،  قالی  خیاطی،  سازی،  سبد 
این  شامل  توانند  می  داری  نوغان  داری،  زنبور 

تسهیالت باشند.
وی افزود: کسانی که متقاضی دریافت تسهیالت 
جهت کار آفرینی و ایجاد شغل در شهرستان می 
باشند میبایست در سامانه کارا ثبت نام نمایند و 
طرح پیشنهادی خود را ارائه کنند. همچنین اداره 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی،
آماده  بخش  شورای  و  معدن  و  صنعت  اداره 

همکاری و ارائه مشورت به کارآفرینان مباشند.
شهرستان  در  شغل   200 ایجاد  آماده 

هستیم
مواردی  از  دیگر  یکی 
اشتغال  کارگروه  در  که 
گرفت  قرار  بحث  مورد 
میلیاردی   7 اعتبار  جذب 

سود 18 در صد بود که دولت با 
درصد   6 داده  پایان  در  کار  انجام  حسن  جهت 

یارانه به کارآفرین اختصاص میدهد.
پایان  در  بخش  شورای  رئیس  نعمتی  حسین 
ضمن  مردم  سفیر  خبرنگار  با  گفتگو  در  جلسه 
گفت:  فراگیر  اشتغال  وام  باالی  سود  از  انتقاد 
ایجاد  شغلی  تنها  نه  ها  وام  سود  باالی  میزان 
نمیکند بلکه تولید کننده را به مرز ورشکستگی 
نیز میرساند. با توجه به خشکسالی و بیکاری این 
خطر وجود دارد که ارسنجان خالی از سکنه شود 
این  به  نسبت  ای  ویژه  نگاه  دولت  است  نیاز  و 

موضوع داشته باشد.
با  شهرداری  و  شهر  شورای  داد:  ادامه  وی 
امام  امداد  کمیته  و  سازندگی  بسیج  همکاری 
خیمنی )ره( آمادگی این را دارد تا با ایجاد بازارچه 
محلی 200 شغل را بصورت مستقیم ایجاد کند. 
عرضه  زمینه  توان  می  محلی  بازارچه  این  با 
جوانان  برای  و  کرد  فراهم  را  داخلی  تولیدات 
شغل  داشتن  برای  را  جدید  فرصتی  شهرستان 

فراهم کرد.
ارائه  و  بندی  جمع  از  بعد  جلسه  پایان  در 
وسرمایه  اشتغال  حوزه  در  مختلف  پیشنهادات 
حمایت  اعالم  ضمن  زاده  نوراهلل  دکتر  گذاری، 
دولت وصندوق کارآفرینی امید کشور از اشتغال 
از  1397،حمایت  سال  در  ایرانی  کاالی  وتولید 
وظیفه  را  خرد  تولیدی  بنگاههای  و  روستاییان 
بحث  در  نمود  وعنوان  دانست  مسئولین  تمام 
هیچ  از  پایین  سود  نرخ  با  تسهیالت  پرداخت 
کوششی دریغ نخواهیم کرد و کارآفرینان صنفی 
طرح  ارائه  با  توانند  می  کشاورزی  و  صنعتی  و 
های خود به ادارات متولی و بررسی طرح آنها در 
کمیته های فنی شهرستان و در صورت موافقت 
دریافت  از  استانی،  کارگروه  به  ارسال  و  کمیته 
بر  همچنین  ایشان  شوند.  مند  بهره  تسهیالت 
ایجاد و راه اندازی واحدهای تولیدی در روستاها 

و در غالب طرح های پشتیبان تاکید نمود.

گزارش ویژه

آموزش و پرورش پاسارگاد
میزبان 10000 مسافر نوروزی

جاذبه های تاریخی و 
باستانی شهرستان 

آب  و  پاسارگاد 
و هوای بهاری 
این  نواز  روح 
 ، ن ستا شهر

عث  با
هر  که،  شده 

نوروز  عید  ایام  در  سال 
مختلف  نقاط  از  زیادی  مسافران  حضور  شاهد 
این  در  دیگر  کشورهای  برخی  حتی  و  کشور 

شهرستان باشیم.
و  پذیر  مهمان  شهرستان  این  در  هنوز  هرچند 
اما در  ندارد،  برای اسکان مهمانان وجود  هتلی 
ادارات و ارگان ها در کنار  ایام عید نوروز همه 
استقبال  به  شهرستان  این  نواز  مهمان  مردم 

مهمانان نوروزی میروند.
رییس  رحیمی  آقای  مردم،  سفیر  گزارش  به 
مورد  در  شهرستان  پرورش  و  آموزش  محترم 
خدمات ارایه شده توسط این اداره، به مهمانان 
اسکان  ستاد  گفت:   97 فروردین  در  نوروزی 
کردن  فراهم  با  پاسارگاد  پرورش  و  آموزش 
تسهیالت شامل 175 کالس درس در غالب 33 
آموزشگاه موفق به پذیرش و خدمت رسانی به 
گردیده  نوروزی  مهمانان  از  نفر  غریب 10000 
فرهنگیان  آنان،  از  تن   6653 تعداد  این  از  که 
محترمی بودند که از نقاط مختلف کشور ایران 
و  بودند  آورده  تشریف  شهرستان  به  اسالمی 
3000 تن دیگر از کارمندان سایر زیر مجموعه 
های دولت بودند و در مجموع 2436 خانواده را 

شامل میشدند.
وی افزود: در ایام نوروز همکاران ما به صورت 
در  یکی  اسکان  ستاد  مرکز  دو  در  روزی  شبانه 
پذیرش  کار  پاسارگاد،  در  دیگری  و  سعادتشهر 
و راهنمایی مهمانان را بر عهده داشتند و گروه 
مدارس  از  روزی  شبانه  صورت  به  ما  بازرسی 
بازدید  مهمانان  به  دهی  سرویس  وضعیت  و 

میکردند.
آمده  به عمل  های  مورد هماهنگی  در  رحیمی 
سال  پایان  از  قبل  از  گفت:  ها  ارگان  سایر  با 
فرمانداری، شهرداری  با  هماهنگی  جلسات   96
بسیار  و همکاری  برگزار شد  انتظامی  نیروی  و 
خوبی صورت گرفت. الزم است از نیروی محترم 
انتظامی برای تأمین امنیت مسافران اسکان داده 
مدارس  و شوی  بابت شست  و شهرداری  شده 
تشکر  و  تقدیر  ها  زباله  موقع  به  آوری  جمع  و 

بعمل آوریم.
رییس آموزش و پرورش پاسارگاد در مورد معرفی 
تاریخی و گردشگری شهرستان به  جاذبه های 
اسکان دست  مدارس محل  در  مسافران گفت: 
نوشته هایی از دانش آموزان و بنر هایی توسط 
ولی  بود  شده  نصب  و  تهیه  پرورش  و  آموزش 
امیدواریم در سال های آینده این امر بهتر تحقق 

یابد.
آینده  سال  های  برنامه  مورد  در  همچنین  وی 
نوروزی  مهمانان  از  استقبال  برای  شهرستان 
و  همکاری  با  داریم  نظر  در  آینده  سال  گفت: 
همراهی فرمانداری، میراث فرهنگی و شهرداری  
اختیار  در  پاسارگاد  ورودی  در  که  زمینی  قطعه 
با  و  کرده  تسطیح  را  است  پرورش  و  آموزش 
نصب چادر درآن و ایجاد زیر ساخت های الزم، 
امکان اسکان مسافران بیشتری را فراهم نماییم.

گزارش سفیر مردم از

وه اشتغال و سرمایه گذاری   اولین جلسه کارگر
شهرستان ارسنجان

نجات جان شش مصدوم 
تصادف های نوروزی، توسط 

اورژانس 115 ارسنجان

به گزارش سفیر مردم، به نقل از روابط عمومی 
شبکه بهداشت و درمان ارسنجان، رییس شبکه 
با حضور به  بهداشت و درمان ارسنجان، گفت: 
موقع نیروهای اورژانس 115 ارسنجان در صحنه 
خروجی  های  محور  در  همزمان  تصادف  دو 
طشک،  آباده  و  خرامه  به  ارسنجان  شهرستان 
بیمارستان   به  تصادف  مصدومان  از  نفر  شش 

حضرت ولیعصر )عج( ارسنجان، منتقل شدند.
افزایش  به  توجه  با  افزود:  قنبری  کورش  دکتر 
شهرستان  عبوری  محورهای  در  تردد  حجم 
و  امکانات  تدارک  و  نوروز  ایام  در  ارسنجان 
تجهیزات برای خدمت رسانی به مردم، اورژانس 
پایگاه شهری و یک  با یک  نیز  115 ارسنجان 
پایگاه جاده ای و چهار دستگاه آمبوالنس، آماده 
ارایه خدمات به مسافران و بیماران بود که طی 
مرودشت،  تماس  ازمرکز  همزمان  های  تماس 
اورژانس  مرکز  به  شدید  تصادف  دو  گزارش 
همکاران  و  گردید  ارجاع  خرامه  و  ارسنجان 
در صحنه  ممکن،  زمان  درکوتاهترین  اورژانس 
به  را  مصدومان  و  یافته  حضور  تصادف،  های 

مراکز درمانی منتقل کردند.
مسئول اورژانس ارسنجان در خصوص چگونگی 
خدمت رسانی به مصدومان حادثه دو تصادف در 
ارسنجان، گفت:  مسیر های خروجی شهرستان 
در   115 اورژانس  های  تکنسین  از حضور  پس 
صحنه تصادف، مشاهده شد که به علت شدت 
زانتیا،  و  پراید  خودروهای  برخورد  و  تصادف 
درکیلومتر 18 محور ارسنجان-خرامه، متاسفانه 
دو نفر از سرنشینان خودرو پراید جان خود را در 
صحنه تصادف از دست داده اند، خدمت رسانی 
و احیای سه مصدوم دیگر این تصادف انجام و 
مصدومان به بیمارستان حضرت ولی عصر )عج(

ارسنجان، اعزام شدند.
دوم  تصادف  در  همزمان  افزود:  نعمتی  حسن 
اثر  در  نیز  آباده طشک،  به  ارسنجان  محور  در 
یکی  یکدیگر،  با  پژو  دستگاه  دو  شدید  برخورد 
از سرنشینان جان خود را ازدست داده و سه نفر 
اورژانس  نیز توسط تکنسین های  از مصدومان 
به بیمارستان ارسنجان منتقل شدند،که با حضور 
به موقع دکتر”محمدحسین ابراهیمی”متخصص 
تیوب”برای  “چست  وانجام  بیمارستان  جراحی 
از  نفر  چهار  آنها،  موقت  بهبودی  و  مصدومان 
به  بیماربر  آمبوالنس  دستگاه  دو  با  مصدومان 
نفر  دو  و  مرودشت  مطهری  شهید  بیمارستان 
دیگر به بیمارستان های نمازی و شهید رجایی 

شیراز، اعزام شدند.
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سفیرمردم | آسمان پیش بینی هایشان همیشه 
آفتابی  را  هوا  می آید  پیش  گاهی  نیست.  صاف 
اعالم می کنند، اما یک گله ابر که معلوم نیست 
و  می کند  غافلگیرشان  شده،  پیدایشان  کجا  از 
خروار خروار برف یا دریا دریا باران روی سر مردم 
می ریزد. گاهی هم مطمئن هستند باران می بارد و 
به مردم می گویند حتما چتر و بارانی همراه داشته 
باشند، اما خورشید ابرها را پس می زند و به آنها 
از ته دل می خندد. این را احسان کریمی مسئول 
دلیل  و  میداند  نیز  ارسنجان  هواشناسی  ایستگاه 

همه این اتفاقات را از زبان ایشان می خوانیم:

ایستگاه  بیشترین  فارس  استان 
هواشناسی را در کشور دارد

بیشترین  کشور  استانهای  بین  در  فارس  استان 
ساعت  یک  هر  داراست  را  هواشناسی  ایستگاه 
آمارها در ایستگاهای مختلف جمع آوری میشود و 
به مرکز ارسال میگردد. این پارامترها روی نقشه 
ها قرار میگیرد و باعث می شود که پیش بینی 
جوی صادر شود که مبنای پیش بینی هاست. در 
کنار ایستگاههای هواشناسی، ایستگاههای باران 
سنجی هم وجود دارد که 8 ایستگاه بارانسجی در 

دو شهرستان ارسنجان و پاسارگاد قرار دارد. 

بالن به اندازه کافی پرواز نمیکند
پیشبینی وضعیت جوی  برای  زیادی  پارامترهای 
مهم است که یکی از آنها آمار ساعتی که ما به 
مرکز ارسال میکنیم. استفاده از بالن ها هم کمک 
بزرگی به پیش بینی درست میکند. در این زمینه 
ما امکانات  محدودی داریم و فقط شیراز روزی 
کشوری  در  که  صورتی  در  میفرستد  بالن  یکبار 
شود.  می  فرستاده  روز  در  بار   8 انگلیس  مثل 
می  اتفاق  این  ایستگاهها  تمام  در  آن  بر  عالوه 
افتد در صورتی که در کشور ما حدود 8 ایستگاه 
این کار را انجام میدهند. طبیعی است که پیش 
بینی های هواشناسی در کشور ما خطای بیشتری 

وجود داشته باشد.

تحریم ادوات هواشناسی
هم  ما  است.  جهانی  سازمان  یک  هواشناسی 
نظارت جهانی داریم و هم داخلی. به همین علت 
یک آمار یک ساعته داریم و یک آمار سه ساعته 
که بخش دوم مربوط به سازمان جهانیست. این 
آمار در دسترس همه است و تحریم و یا مسائل 
جنگی باعث نمی شود که به این امار دسترسی 
شامل  تواند  می  ها  تحریم  البته  باشیم.  نداشته 

خرید ابزار و ادوات هواشناسی شود.

آماده باش برای ریزگردها در ارسنجان
اقلیمی شعار سال  باش جوی و هوشیاری  آماده 
2018 است. افزایش جمعیت و همزمان تغییرات 
اقلیمی بلندمدت منجر به افزایش شدت و فراوانی 

رخداد پدیده های جوی و اقلیمی شده است. از 
آنجا که شهرنشینی و گسترش کالن شهرها 

شده  انسانها  پذیرتر شدن  آسیب  به  منجر 
نیازمند  زمانی،  هر  از  بیش  اکنون  است، 

جوی،  های  پدیده  وقوع  برابر  در  آمادگی 
هوشیاری اقلیمی و نیز آگاهی از مخاطرات 

مربوط به آب هستیم.
هوشیار  اقلیم  و  جوی  پدیده های  مقابل  در  باید 
باشیم تا از اثرات زیانبار آن درآینده آسیب نبینیم 

خشکسالی  و  بارشی  کم  دچار  کشوری  اگر  و 
تنظیم  آن  براساس  را  برنامه اش  بایستی  شده 
میزان  از  درست  برنامه ریزی  با  کند  سعی  و 

آسیب پذیری اش در مقابل کم بارشی بکاهد.
در سال زراعی 96-97 بارشها نصف میزان سال 
گذشته بوده است. البته این خشکسالی دوره ای 
است. هر پدیده جوی دوره ای است . قطعا چند 
پیاپی  های  خشکسالی  این  دوباره  آینده  سال 
می  اقلیمی  تغییراتی  باعث  این  شود.  می  تکرار 
های  دریاچه  شده  خشک  با  مثال  بطور  شود. 
که  دارد  وجود  این  احتمال  ارسنجان  اطراف 
تابستان امسال شاهد روزهایی باشیم که ریزگرد 

پدیده غالب جوی باشد.

مردم  اختیار  در  کشاوزی  های  توصیه 
قرار نمیگیرد

هواشناسی  )تحقیقات  تهک  طرح  راستای  در 
به  هفتگی  های  بینی  پیش  بود  قرار  کشاورزی( 
توصیهای  جهاد  کارشناسان  و  شود  ارائه  جهاد 
کشاورزی را در اختیار ما قرار دهند و کارشناسان 
اما متاسفانه  ما آن را در اختیار عموم قرار دهند 
جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان در این زمینه 

همکاری الزم به عمل نمی آورند.
خطرات شغل یک دیده بان

برای هر دیده بانی، تنهایی اولین خطری است که 
او را تهدید میکند. ایستگاه هواشناسی ارسنجان 
مسئول  بعنوان  بنده  است.  مواجه  نیرو  کمبود  با 
اداری حضور داشته باشم،  ایستگاه که میبایست 
شیفتی کار می کنم. پرسنل ارسنجان هیچکدام 
ساکن این شهر نیستند و خطر رفت و آمد و فشار 
باالی کار موقع ارسال آمار و اینکه خطا نداشته 
باشد، بسیار باال است. البته در ایستگاه ارسنجان 
که  نداشتیم  بیشتر  خطا  یک  گذشته  سال  در 

عملکرد فوق العاده ای بوده است.
از سقوط هواپیمای  بعد  و  اخیر  ماه  در طی چند 
اساتید  از  یکی  یاسوج،  کوههای  در  آسمان 
تا  هواشناسی  کارشناسان  که  بود  گفته  دانشگاه 
هواپیما  که  است  عاملی  این  و  خوابند  صبح   8
دیگریست.  چیز  واقعیت  ولی  کنند.  سقوط  ها 
 24 دارند  فعالیت  فرودگاهها  در  که  کارشناسانی 
به  را  آمار  نیم ساعت  و هر  دارند  فعالیت  ساعته 
فرودگاهها و مرکز ایستگاه هواشناسی میفرستند.

آوای کوچ ایل
ارسنجان میزبان  کوچ بهاره استان فارس

آغاز کوچ  از  فارس  استان  امور عشایر  مدیرکل 
بهاره عشایر این استان خبر داد.

کوچنده  عشایر  داشت:  اظهار  بهرامی،  اهلل  روح 
بوشهر،  استان های  عشایر  همراه  به  فارس 
از  یزد  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  خوزستان، 
فارس  ییالق نشین  مناطق  به  قشالقی  مناطق 
بوانات،  خرم بید،  اقلید،  آباده،  شهرستان های  در 
از  بخشی  پاسارگاد،  مرودشت،  شمال  از  برخی 
شیراز  مختلف  بخش های  و  سپیدان  ارسنجان، 

کوچ می کنند.
مدیرکل امور عشایر استان فارس با بیان اینکه 
ایل راه ها  و  کوچ  مسیر  در  آب رسان  تانکرهای 
آماده آبرسانی به عشایر کوچنده هستند، عنوان 
به عشایر  نیز  اتراق گاه های مسیر کوچ  کرد: در 

خدمات رسانی  می شود.
وی افزود: 12/5 درصد عشایر کشور در فارس 
سکونت دارند که ساالنه با دارا بودن 3 میلیون 
قرمز  گوشت  تن  میلیون   16 از  بیش  دام  راس 

تولید  می کنند./تسنیم
***

کشف بیش از 20 هزار لیتر 
سوخت قاچاق در ارسنجان

انتظامی  به گزارش سفیر مردم؛ فرمانده نیروی 
ارسنجان از کشف 21 هزار و 560 لیتر فرآورده 
نفتی از نوع »اکستواکت« در آن شهرستان خبر 

داد.
انتظامی  نیروی  فرمانده  فداکار  احمد  سرهنگ 
انتظامی  ارسنجان گفت: در پی تشدید اقدامات 
پلیس  ماموران  قاچاقچیان،  با  قاطع  برخورد  و 
آگاهی شهرستان ارسنجان مطلع شدند شخصی 
با یک دستگاه تریلر قصد انتقال سوخت قاچاق 

به استان های دیگر دارد.
قرار  ماموران  کار  در دستور  افزود: موضوع  وی 
بازرسی خودرو  و  ایست  تور  برپایی  با  و  گرفت 
را مشاهده و برای بررسی بیشتر، آن را به پلیس 

آگاهی انتقال دادند.
سرهنگ فداکار ادامه داد: در این خصوص یک 
پرونده  از تشکیل  قاچاقچی دستگیر و پس  نفر 
تحویل  قانونی  مراحل  سیر  منظور  به  مقدماتی 

مراجع قضائی شد.
***

دستگیری جویندگان گنج 
در ارسنجان

فرماندهی  جانشین  مردم،  سفیر  گزارش  به 
انتظامی شهرستان ارسنجان از دستگیری 4 گنج 
یاب در کوه های تنگ شکن این شهرستان خبر 

داد. 
فرماندهی  جانشین  کریمی  اله  زمان  سرهنگ 
انتظامی شهرستان ارسنجان اظهار کرد: ماموران 
پیکور،  جمله  از  ادواتی  با  که  نفر   4 یگان  این 
کندن  درحال  شبانه  برق،  موتور  و  گلنگ  بیل، 
یک  در  را  بودند  گنج  یافتن  برای  باستانی  آثار 

اقدام غافلگیر کننده دستگیر کردند.

گزارش ویژه
حسن احمدی

آماده باش برای ریزگردها در ارسنجان
صنعت، تولید، اشتغال

چرخه ای که جز با تالش ساخته 
نمیشود

با توجه به اینکه رهبر انقالب به عنوان 
باالترین جایگاه تصمیم گیری و تعیین 
اهداف و مسیر اصلی کشور امسال را به 
عنوان »حمایت از تولید ملی« نامگذاری 
تولیدات  از  اند، گسترش حمایت  کرده 
باید  ایرانی  سرمایه  و  داخل  ساخت 
بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد چرا 
که تولید و صنعت، نقش بی بدیل و رکن 
مهم پیشرفت کشور تلقی می شود. در 
یک  های  پتانسیل  شناخت  زمینه،  این 
منطقه میتواند کمک بزرگی برای معرفی 

و رونق تولید باشد.
شهرستان ارسنجان با دارا بودن تعداد 25 معدن 
از  یکی  وکرومیت(  مرمریت،سیلیس  )سنگ 
شهرستانهای فعال در حوزه استخراج مواد معدنی 
بعضی  به  توجه  با  حاضر  حال  در  که  باشد  می 
اشتغال  است.  فعال  معدن   15 تعداد  مشکالت 
ایجاد شده در این معادن 210 نفر مستقیم و 70 
نفر غیر مستقیم است. همچنین صنایع موجود و 
است  فعال  تولیدی  کارخانه   20 ارسنجان  فعال 
که  تعداد 140 نفر نیروی انسانی بطور مستقیم 
و50 نفر بصورت غیر مستقیم در ان مشغول به 

کار هستند.
البته درچند ماه گذشته نیز پروانه اکتشاف برای 
چند معدن صادر شده و در صورت تایید کیفیت 
مواد معدنی و به صرفه بودن استخراج، برای آن 
معادن پروانه بهره برداری صادر خواهد شد که 

به نوبه خود ایجاد اشتغال جدید خواهند نمود.
به  معادن  این  از  شده  استخراج  معدنی  مواد 
ها،  جمله)سنگبری  از  مختلفی  های  کارخانه 
وشیمیایی،  گری  ریخته  صنایع  شیشه،  تولید 
تولید سیمان( بصورت خام فروشی به کشورهای 
همسایه و استانهای اصفهان، بوشهر، تهران و.. 

ارسال می گردد.
شود.  نمی  معدن  به  منحصر  فروشی  خام  البته 
انار  باغات  وجود  شهرستان  ظرفیتهای  از  یکی 
نام  و  کیفیت  دارای  کشور  سطح  در  که  است 
و نشان می باشد. در این زمینه احداث کارخانه 
های تبدیلی از قبیل )تولید رب انار ،شربت انار 
و..( به نوبه خود می تواند بر ظرفیتهای موجود 
گرفته  کار  به  بیشتری  انسانی  ونیروی  اضافه 

شوند.
احسان بخشی سرپرست اداره صنعت و معدن و 
تجارت شهرستان ارسنجان میگوید؛ در صورت 
میتوان  دولت  حمایت  و  گذار  سرمایه  وجود 
کارخانه های مرتبط با فرآوری این مواد معدنی 
تا زمینه  را در شهرستان ارسنجان احداث نمود 
اشتغال بیشتر برای مردم شهرستان فراهم شد. 

در  جدید  تولیدی  واحد  چند  احداث  از  بخشی، 
شهرستان ارسنجان خبر داد و افزود: با توجه به 
صدور تعدادی مجوز تاسیس شامل )تولید انواع 
خوراک  مکمل  بهداشتی،  و  کاغذی  دستمال 
تولید  خودرو،  باطری  سرب  تولید  وطیور،  دام 
قطعات  بارگیر،  خود  تریلر  و  چین  میوه  ماشین 
فلزی بدنه کشتی و قایق، تولید ذغال صنعتی(

از این طرحها در آینده، نزدیک  و بهره برداری 
به 200 نفر اشتغال جدید ایجاد و همچنین این 
ناحیه صنعتی  با دارا بودن شهرک و  شهرستان 
و تسهیالت در نظر گرفته شده واگذاری زمین 
صنعتی  شهرک  ساختهای  زیر  بودن  تکمیل  و 
جذب  برای  خوبی  زمینه  وتلفن(  )آب،برق،گاز 

سرمایه گذار وایجاد اشتغال خواهد بود.



حسن احمدی )سردبیر( |  سفیر مردم برای من یک اتفاق تازه و متفاوت بود که با 
گذشت یک سال همان اندازه تازگی دارد. امروز در مقایسه با روز اولی که کار روزنامه 
نگاری را آغاز کردیم به ادامه ی مسیر مشتاق تر و مطمئن تر هستیم. در دنیای امروز، 
که فضای مجازی دیگر حد و مرزی برای انتشار اخبار باقی نگذاشته است، سختی کار 
تا بتوانیم محتوایی  اتفاق توفیقی اجباری بود  روزنامه نگاری دوچندان شده، ولی این 

خالقانه برای مخاطب خوش سلیقه و سخت پسند فراهم کنیم. 
یک سال از روز پراسترس انتشار اولین شماره سفیرمردم گذشت. در این مدت افتخار 
همکاری با فرهیختگان زیادی را داشتیم که به تک تکشان افتخار میکنیم. و قدردان 
مخاطبین اهل مطالعه و فهیمی هستیم که از همان روزهای اول کنار ما بودند و به ما 
انرژی دادند. حتی کسانی که تا نیمه راه بودند و متوجه شدند بیان حرف مردم هزینه 

دارد.
تجربه  کسب  و  یادگیری  برای  بیشتری  زمان  به  نیاز  هنوز  ولی  گذشته،  سال  یک 
به  که  است  این  تالش مان  تمام  هستیم.  کار  آغاز  روز  اولین  در  هنوز  انگار  داریم. 
اثرگذارترین کسی که می توانیم تبدیل شویم. تمامی بازخوردها، دیدگاه ها، ایمیل ها و به 
اشتراک گذاری های شما با ارزش ترین محرک های ما در طول این یک سال بوده است. 
ممنونیم از شما بخاطر ایجاد فضایی که باعث افزایش انگیزه  ی ما شده است. بیایید با 

هم این فضا را حفظ کرده و گسترش دهیم.
یک سال گذشته ولی سفیر فقط یک هفته نامه کاغذی نیست. سفیر متشکل از هزاران 
ایفا  را  مختلفی  نقش های  زیادی  آدم های  تعداد  تکه،  هر  پشت  که  است،  پازل  تکه 
می کنند. این همراهی برای همه مخاطبین ما تبدیل به خاطره ای شده که در بیشتر 
خانه های مردم حضور دارد و می توان این خاطرات یا تکه های پازل را کنار هم چید 
و تصویر زیبایی خلق کرد. ولی این فقط آغاز راهیست که قرار است با همراهی همه ی 

شما تبدیل به یک تصویر چند بعدی زیبا و منحصربه فرد شود.
یکسال گذشت و همه ما بزرگ شدیم. ما آموختیم و فهمیدیم و یاد گرفتیم که چطور 
در کنار هم، بستری مناسب ازعلم و اندیشه را که برای سرزمینی آباد و آزاد الزم است، 
میان  در  هستند  دانستن  تشنه ی  که  مردمی  برای  چطور  که  گرفتیم  یاد  ما  بسازیم. 
انبوهی حرفهای بی  سر و ته  و پریشان و کالفه ، بنویسیم و حرف بزنیم. ما یاد گرفتیم 
که چطور دغدغه ی پیشرفت و تعالی را بفهمیم و پاسخی مناسب برای آن پیدا کنیم. 
حال در آستانه  ی دومین سال درصددیم قدرتمندتر از گذشته، با تولید محتوایی فاخر، 

گنجینه ی ارزشمند و متنوع  تر، از فرهنگ و سیاست را به جامعه ارایه دهیم.
یکسال گذشت، ما در این یک سال  در سفیرمردم تمرین کردیم که باید ساده، موجز، 
بی ابهام و بی پیرایه  مطالبی را عنوان کنیم که دغدغه مردم باشد. فضای سنگین خود 
سانسوری عده ای محدود را بشکنیم و فضای رسانه ای را از یکطرفه بودن به فضای 

تعاملی بین مسئولین و مردم تبدیل کنیم.
یک سال گذشت و ما به قدم های کوچک اما پیوسته همراه شما باور داریم. گام به گام 
پیش رفتن و بهتر شدن. اما پیش از قدم برداشتن باید دانست. پیش از »عمل کردن« 
باید آگاه شد. بگذریم که همیشه کوتوله هایی سیاسی وجود دارند که حفظ و بقای خود 
را در ندانستن و عدم آگاهی مردم از جامعه میدانند اما اگر بخواهیم به جاهای خوب 

برسیم باید بدانیم و بیدار باشیم.
این بیداری حق من و شماست. این چالش باعث می شود که حتی یک روز هم نتوانیم 
سر جای خود ساکن بایستیم و تالش خواهیم کرد تا هر آنچه در توان داریم برای بهبود 
کیفیت مطالب خود به کار گیریم و با همراهی و نقطه نظرات شما این بیداری را به 

چراغی برای شسکتن تاریکی رکود تبدیل کنیم.

جایگاه  مدیرمسئول(|  و  امتیاز  )صاحب  بذرگر  حمیده 
براي  مناسب  فضاي  ایجاد  و  افکار  تنویر  در  ها  رسانه  شایسته 
گفت وگو و برخورد سالم و سازنده، نظرات و همچنین اهمیتي 
که رسانه هاي گروهي در ارتقاي سطح آگاهي و تعالي فرهنگ 
از مهمترین  دارند، بي گمان یکي  دانش و اطالعات عمومي  و 
عوامل توسعه فرهنگي و از نشانه هاي پویایي و تحرک هر جامعه 
است. بدیهي است که توسعه فرهنگي، نه تنها عامل اصلي رشد 
خودآگاهي جمعي، بلکه زمینه ساز توسعه سیاسي و اقتصادي و 
پیشرفت علوم و در واقع نخستین پیش شرط حل بنیادي مسایل 

و رفع مشکالت فراگیر جامعه است. 
هفته نامه سفیرمردم با هدف اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهی 
از منکر در میان مسئولین و جامعه و ایجاد یک پل ارتباطی برای 
بیان مطالبات مردم و پاسخ های مسئولین، نشر اخبار و ثبت وقایع 
مرتبط با منطقه، معرفی استعدادها و پتانسیل های موجود، طرح 
کمبودها و نقاط ضعف و در حد توان ارایه راه حل های مناسب 
کار  اولین شماره  با چاپ  فروردین 96  از مشکالت،  عبور  برای 

خود را آغاز نمود.
سفیرمردم، تالش کرده تا بدون وابستگی و تعلق خاطر به هیچ 
ی  حوزه  در  خود  اصلی  رسالت  انجام  دنبال  به  فکری،  جریان 
سعی  باشد.  توان  همه  با  کفایی  وظیفه  این  انجام  و  اجتماعی 
سفیرمردم بر این بوده، که میزان خطا را به حداقل برساند و جا 
دارد از همه کسانی که با راهنمایی های خود ایرادهای کار را تذکر 

داده و می دهند، تشکر شود. 
فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشتیم. با مشکالت دست 
کثیری  جمع  شد.  ساله  یک  سفیرمردم  تا  کردیم،  نرم  پنجه  و 
ادبی،  فرهنگی،  علمی،  مختلف  های  زمینه  در  ازفرهیختگان 
هنری و ورزشی در طی این طریق، سفیر را همراهی کردند، که 

در واقع سفیرمردم به همین عزیزان تعلق دارد.
همواره با رعایت فرهنگ اخالقی شیعی، مواضع خود را با استدالل 
و منطق بیان کردیم و دغدغه اصلی گروه سفیر مردم اخالق و 
هم  اشتباهاتی  میان  این  در  است  ممکن  چند  هر  بوده  تکلیف 
رخ داده باشد ولی هیچ وقت جوانمردی را فدای منافع شخصی 

نکرده ایم. 

و  دستاوردماست  بزرگترین  مردم  اعتماد  جلب 
که  ما، مخاطبین محترمی هستند  دلگرمی  و  سرمایه 
را  ایران  مان  دغدغه رشد همه جانبه میهن اسالمی 
دارند و اکنون در آستانه دومین سال عمر هفته نامه 
و  ارزشمند  سرمایه  همین  بر  تکیه  با  سفیرمردم، 
تجربیات گران سنگی که کسب کرده ایم، با اطمینان 
و  خود  بلند  اهداف  تحقق  جهت  در  بیشتر  انگیزه  و 
خدمت فرهنگی به همشهرستانی های عزیز به مسیر 

خود ادامه خواهیم داد.

سفیر مردم، سفیر بیداری
بزرگترین دستاورد سفیر
جلب اعتماد مردم 

با تشکر از
خانواده سفیر مردم
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گفتگو با عکاس عکس ماندگار

لبخندی برای کودک
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فضای  در  دفعات  به  را  حسن  عکس 
شاید  اما  ایم.  دیده  عید  ایام  در  مجازی 
برای خوانندگان ما جالب باشد که بدانند 
این عکس ماندگار در شهرستان  عکاس 
میکند.  زندگی  کنارشان،  در  ارسنجان 
سعید زارع هنرمند خوش ذوق ارسنجانی 
و عکاس  هفته نامه سفیرمردم کسی است 
که 5 سال پیش این صحنه را ماندگار کرد. 

داستان را از زبان سعید می خوانیم:
سال   5 حدود  به  میگردد  بر  عکس  این 
و مشغول عکاسی  بود  پیش. روز عاشورا 
بودم که این صحنه توجهم رو جلب کرد. 
حسرت  با  داشت  کودکی  و  بود  سرد  هوا 
می  نگاه  دوستانش  به  غمگین  نگاهی  و 
کرد. عکس را از طریق وبالگ شخصی به 

اشتراک گذاشتم.
 دو سالی از این اتفاق گذشته بود که در 
یک مسابقه تلگرامی شرکت کردم و عکس 
مسئول  شد.  انتخاب  برتر  عکس  بعنوان 
مدتهاست  گفت:  تماسی  طی  مسابقه 
دنبال عکاس و سوژه این عکس هستیم. 
ما را برای جشن نیمه شعبان دعوت کرد. 
ویژه  مهمان  متوجه شدیم  رسیدیم  وقتی 
این عکس اقا حسن، سوژه عکس ماست.

در آن مراسم با حاج اقا انجوی نژاد آشنا 
شدم . ایشان گفت: وقتی عکس را دیدم 
کلی متاثر شدم. تصمیم گرفتیم کمپین و 
کودکان  این  حمایت  جهت  ای  موسسه 
این  این عکس سرآغاز  اندازی شود.  راه 
کار بود و خوشحالیم که سوژه این عکس 

مهمان ماست.
 هر سال دم عید که این عکس در فضای 
تمام  میکند  پیدا  بازتاب  دوباره  مجازی 
مرور  برایم  سال  چند  این  خوب  اتفاقات 
از  است  دوسالی  ما  قصه  حسن  میشود. 
کودک«  برای  »لبخندی  مجموعه  طرف 
های  جشن  در  ویژه  مهمان  بعنوان 
از  او  شود.  می  دعوت  لبخند  مجموعه 
به  افغان است و بخاطر کار پدرش  اتباع 

شهرهای مختلفی سفر میکند

سعید زارع 
متولد مهرماه 1۳۶۹ 

اهل دهستان علی آباد ملک از شهرستان 
ارسنجان

عالقه  عکاسی  به  که  شد  چطور  و  کی 
مند شدی؟ و آن را چگونه یاد گرفتی؟

جوانی  از  خاطراتش  وقتی  پدرم  همیشه  یادمه 
و جبهه را نقل میکرد این خاطرات با عکسایی 

همراه بود که در آن زمان گرفته شده بود.
بی شک پدرم بهترین عکاسی که همیشه 

باید مثالشمی زنم.
شد  ای  زمینه  این 
تا برای یاد گرفتن 
عکاسی، عکسهای 
ببینم  را  زیادی 
دقیقتری  نگاه  و 
داشته  اطرافم  به 

باشم.
به نظر می رسد 
سبک خاصی را 
نمیکنید  دنبال 
همه  این  .دلیل 

تنوع چیست؟
دنیای  به  ورود 
شد  باعث  عکاسی 
اطالعات  حداقل  تا 
شاخه  سایر  از  نسبی 

حوزه  و  کنم  تجربه  را  آنها  کنم،  کسب  را  ها 
عالقمندی  اما  کنم.  مشخص  را  عالقمندی 
اصلی من کار مستند و پرتره های کوچه خیابانی 

است. نوعی عکاسی با نگاهی واقعی . 
کار  هم  خبری  عکاس  زمینه  در  شما 
حرفه  خبری  عکاسان  برخی  اید.  کرده 
هنر  خبری،  عکاسی  که  معتقدند  ای 
را  هنرمندانه  قالب  که  حالی  در  نیست 
شما  نظر  دید.  توان  می  آثارشان  در 

چیست؟
هنری  عکاسی  را  خبری  عکاسی  من  بشخصه 
نگاه  با  خبری  که عکاس  میدانم چون 
و  سوژه  به  که  خاصی 
بهترین  دارد  خود  مطلب 
عکس را با بهترین شکل 
بدون  حتی  و  میکند  ثبت 
تیتر و متن خبر و ... پیام 
القا  خود  مخاطب  به  را 

میکند.
آموزش  زمینه  *در 
نظر  عکاسی 
آیا  چیست؟  شما 
آموزش  برای 
باید  عکاسی 
تحصیالت  لزوماً 
دانشگاهی داشت؟

عکاسی  اموزشهای 
در  اموزشها  مانندسایر 

بقیه 
اما آن  هنرها بسیار مهم و تاثیر گذار است 

نگاه خالق پشت دریچه دوربین است که 
کنار  را  آموزشها  همه  میتواند  تنهایی  به 

بزند و در این شلوغی بازار عکس، کاری متفاوت 
میشود که نگاه خالق پشت آن باشد.

چگونه  مخاطب  به  نسبت  *نگاهتان 
اهمیت  شما  برای  اندازه  چه  است؟ 

دارد؟
عکس باید بگونه ای ثبت شود که مخاطب 

با دیدن آن خود را در آن فضا ببیند.
همیشه سعی ام بر این بوده که این ارتباط 
معنایی شکل بگیرد. این ارتباط برای هر 
عکاسی مهمه و وقتی ارتباط برقرار نشود 

شما نتوانستید به هدفتان برسید.
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جیب تکانی

و  آب  کمبود  بعلت  ایران،  اخیر  سالهای  در 
رونق  کاهش  با  پی  در  پی  های  خشکسالی 
به  نیاز  مقابل  در  و  است  بوده  روبرو  کشاورزی 

رونق صنعت توریسم شدت گرفته است .
در  تا  ندارد  را  توقع  این  امر  متولیان  از  کسی 
فرصتی کوتاه شق القمر کنند اما با تدبیر مناسب 

می شود استفاده حداکثری کرد. به طور مثال:

* در نوروز97 در شهرستان پاسارگاد  شهرداری 
ایجاد  و  موقت  های  چادر  برپایی  با  میتوانست 
یک مکان اسکان ویژه از این حجم مسافر درآمد 

کسب کند.

* اداره راه میتوانست با بستن یک دوربرگردان 
از پاسارگاد مسافرینی که تمایل به سوختگیری 
به  تا  کرده  راهنمایی  شهر  طرف  به  را  داشتند 
رنگ  سعادتشهر هم  خیابانهای شهر  بهانه  این 

سفرهای نوروری را به خود بگیرند.

میتوانستند  پرورش  و  آموزش  و  شهرداری   *
و  کنند  گردشگری  قطب  را  مدارس  از  یکی 
نظر  زیر  بومی  خوراکی  محصوالت  شهروندان 
یا  و  کنند  مسافران عرضه  به  را  بهداشت  اداره 
صنایع دستی مثل قالی های دستباف را بفروش 

بگذارند.

نوروز 97 هم به آخر خط رسید. بیایید خودمان 
را به خواب نزنیم. آیا تابلو یا بنرهای خوش آمد 
فقط برای این شهر کافی بود؟ چه تعداد از مغازه 

ها میتوانستند خالی نمانند؟
کردن  مطلع  شهروندی  حقوق  اصول  از  یکی 
دستگاهها  و  ادارات  عملکرد  از  شهروندان 
بعد  روزهای  این  در  میتوانند  مسولین  میباشد. 
از تعطیالت شرح اقدامات اداره تحت نظر خود 
برسانند  مردم  اطالع  به   97 نوروز  طول  در  را 
برداری  بهره  و  درامد  میزان  شود  مشخص  تا 
به  گردشگری  صنعت  از  پاسارگاد  شهرستان 
های  مناسبت  به  هرساله  است.  بوده  میزان 
میهمانان  میزبان  پاسارگاد  شهرستان  مختلف، 
یا  و  کشور  مختلف  نقاط  از  که  است  زیادی 
مسافرانی  است.  دیگر  کشورها  دیگر  از  برخی 
میآیند صرفا  نقطه  این  به  آنسوی کشور  از  که 
برای تجدید روحیه، بازدید از اماکن تاریخی و یا 
بقول قدیمی ها برای جیب تکانی آمده اند پس 
بهترین زمان برای کسب درآمد مردم شهرستان 

از این پنانسیل پایدار میباشد.
اما سوال این است که عواید شهر سعادتشهر از 
این همه مسافر چه میزان بوده؟ آیا صرفا چند 
از  درآمد  کسب  برای  زاده  امام  ای  کرایه  اتاق 
پتانسیل موجود در منطقه برای جذب گردشگر 
تاکنون،  هم  منطقه  این  مردم  سهم  کافیست؟ 
افتخار  با  رفتند  است که هرکجا  بوده  این  تنها 

بگویند اهل شهرستان پاسارگاد هستم.

ابراهیمی|  دکتر محمد مهدی 
شاید هیچ نسلی در گذشته به اندازه 
انقالب  ها،  شکنی  سنت  تغیرها،  ما 

های اطالعاتی، و نواوری ها را تجربه 
باشد. ندیده  با چشم خود  باشد و  نکرده 

همزمان با این تحوالت عمیق، عقاید،
نگرش  دستخوش  نیز  ادمیان  باورهای  و  ها  های سلیقه 

جدید و تازه ای بوده بوده است که همه چیز را پیش بینی ناپذیر کرده است.
ابزارهای سنتی، دیگر کارایی قبل را در کلیه سطوح از دست داده اند و عالوه بر 
آن توجه به اصولی همچون لحاظ کردن شخصیت انسانی و توجه به نیازهای 
ناخودآگاه انسان بیش از گذشته در حیطه توجه و تمرکز محققین و اندیشمندان 

قرار گرفته است.
یکی از نیاز های جمعی وگروهی که به عنوان یک رویکرد علمی مورد توجه 
مدیران و تصمیم گیرندگان قرار دارد برنامه ریزی استراتژیک یا همان برنامه 
ریزی راهبردی است. این نوع برنامه )استراتژیک( با برنامه بلند مدت متفاوت 
است که اغلب مدیران و برنامه ریزان، دانسته یا ندانسته، توجهی به این تفاوت 
بلند  برنامه ریزی  و  )راهبردی(  استراتژیک  برنامه  از عبارت  اغلب دو  و  ندارند 
مدت به جای هم استفاده میکنند که در واقع دارای تفاوت های اساسی هستند.

برنامه ریزی بلند مدت بر دیدگاه عقالیی )ارمانها واهداف، طرح ها و اقدامات، 
منابع مورد نیاز( استوار شده است. دربرنامه ریزی بلند مدت نقش تغییر و تاثیر 
محیط کمترمورد توجه قرار میگیرد. برنامه ریزی استراتژیک بر تغییر و شرایط 
محیطی متمرکز میشود و برای برخورد با انها استراتژی های مناسب اتخاذ می 

کند.
استراتژی: برنامه، موضع، الگوی رفتاری، سیاست یا تصمیمی است که دیدگاه 
ها و جهت حرکت یک سیستم را نشان می دهد. استراتژی میتواند تحت سطوح 
مختلف وظایف و محدوده زمانی متفاوت تعریف شود. برنامه ریزی استراتژیک 
گونه ای از برنامه ریزی است که در آن هدف، تعریف و تدوین استراتژی هاست.

باشد،  داشته  مدت  بلند  یا  مدت  کوتاه  عمر  میتواند  استراتژی  که  آنجایی  از 
برنامه ریزی استراتژیک میتواند برنامه ریزی بلند مدت یا کوتاه مدت باشد، اما 

رویکردی متفاوت دارد.
ما از چهار منظر به تفاوت بین برنامه ریزی استراتژیک وبرنامه ریزی بلند مدت 

می پردازیم.
1(سیستم:

در برنامه ریزی استراتژیک سیستم باز است و همانطور که جامعه تغییر میکند، 
سازمان نیز باید تغییر کند.

در برنامه ریزی بلندمدت سیستم بسته است و برنامه های کوتاه مدت و طرح 
های بلند مدت در داخل آن سیستم تدوین شده و توسعه می یابد.

2( برنامه ریزان:
در برنامه ریزی استراتژیک گروه کوچکی از برنامه ریزان و مشارکت وسیع افراد 

ذینفع نقش دارد.
افراد  از  استفاده  با  ریزی  برنامه  بخش  یا  اداره  مدت،  بلند  ریزی  برنامه  در 

متخصص صورت میگیرد.
3(تصمیم گیری:

و  جاری  های  روند  تحلیل  و  تمایالت  براساس  استراتژیک  ریزی  برنامه  در 
مشخص، تصمیم گیری صورت می پذیرد.

صورت  موجود  اطالعات  براساس  گیری  تصمیم  مدت  بلند  ریزی  برنامه  در 
میگیرد.

4(نوع دید:
در برنامه ریزی استراتژیک با در نظر گرفتن بهترین و بدترین حالت سعی در 

برنامه ریزی واقع بینانه تری دارد.
در برنامه ریزی بلند مدت نوع دید تا حدود زیادی خوش بینانه است.

راهبردی  و  استراتژیکی  ریزی  برنامه  و  استراتژی  به  که  ودیدگاه  منظر  هر  با 
بنگریم، بدون تردید در راستای تدوین چشم انداز ناگزیریم از آن بهرمند شویم 
را بدون سوگیری و جهت گیری های  الگوی مناسب علمی-کاربردی  و یک 

شخصی و در جهت اهداف مشترک را انتخاب کنیم.
در تدوین سند چشم انداز مردمی شهرستان ارسنجان بایستی به دنبال بیشترین 
ها نباشیم، چه بساکه بیشترین ها ممکن است کارایی داشته باشند ولی از اثر 

بخشی محروم باشند .
لذا در این خصوص بایستی به دنبال برنامه ریزی بهینه باشیم، تا هم به کارائی 

توجه گردد و هم به اثر بخشی.

در سند چشم انداز
 به دنبال چه چیزی باید بود؟

یادداشت
پیمان فتحی

مسکن  بنیاد  رئیس  محمودی 
شهرستان ارسنجان

پرداخت 5000 فقره 
تسهیالت ارزان 

قیمت مسکن

شهرستان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  های  فعالیت  اهم   *
ارسنجان:

مسکن  نوسازی  و  بهسازی  طرح  اجرای  محرومان،  مسکن  تامین  طرح 
روستایی - بازسازی مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی - تهیه و اجرای 

طرح هادی روستایی - صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری 
* نتایج فعالیت های بنیاد مسکن انقالب اسالمی:

افزایش سطح توسعه و عمران روستاها - ساماندهی نظام مالکیت اراضی واقع 
در بافت مسکونی روستاها -  بهبود روند جذب تسهیالت احداث و تعمیرات 
بهره   - روستا  در  سازها  و  ساخت  کیفی  بخشی  ارتقا    - روستایی  مسکن 
مندی بیشتر و آسوده تر روستائیان از خدمات فنی و مهندسی - جلوگیری از 
مهاجرت روستائیان به شهرها - سیاست گذاری در خصوص نظم بخشیدن 
به ساخت و سازهای روستایی از طریق تهیه طرح های هادی- ارائه امکانات  

در روستاها بصورت عادالنه و...
*اهم فعالیت های عمران روستایی:

تهیه و اجرای طرح هادی روستایی - صدور اسناد مالکیت امالک روستایی 
و شهر - ارائه خدمات فنی صدور پروانه ساختمان روستایی - طرح بهسازی 
بافت با ارزش روستایی - تملک و واگذاری زمین روستایی - طرح تعیین 
هدف  روستای  نمونه-طرح  روستاهای  بهسازی  طرح  و  روستا  محدوده 

گردشگری 
*اهم فعالیت های حوزه بازسازی و مسکن روستایی:

طرح ویژه بهسازی  و نوسازی مسکن روستایی - طرح جامع مسکن روستایی 
- بازسازی واحدهای مسکن روستایی آسیب دیده از سوانح طبیعی - طرح 
نظام فنی روستایی و دفاتر روستایی - تسهیالت قرض الحسنه تعمیرات و 

احداث حمام در مسکن روستایی
*اهم فعالیت های مسکن شهری:

مسئولیت برنامه ریزی، تامین زمین و انجام مطالعه ها و تهیه طرح های الزم 
درآمد - طراحی و ساخت  افراد کم  برای  پروژه های مسکن  احداث  برای 

ساختمان های اداری و رفاهی
*حوزه عمران روستایی

تهیه و بازنگری طرح هادی روستایی : در شهرستان ارسنجان برای تمامی 
روستاهای باالی 200 خانوار )60روستا( طرح هادی تهیه شده است و اکثر 

طرح هایی که 10 سال از تهیه آنها گذشته است بازنگری شده اند.
*اجرای طرح هادی روستایی: در 31 روستای شهرستان طرح هادی 
اجرا شده است. اجرای طرح هادی نیاز به تخصیص اعتبارات دولتی دارد که 
شهرستان ارسنجان به دلیل برخوردار قلمداد شدن از اعتبارات نفت و گاز بی 

بهره می باشد.
*واگذاری: از ابتدا تا کنون 150 قطعه زمین به واجدین شرایط واگذاری 

شده است . 
ابتدا تا کنون 3000 جلد سند در روستاها و  از  *صدور اسناد مالکیت: 

120 سند در شهرصادر گردیده است. 
قیر رایگان: آسفالت معابر 20 روستا به مساحت،150000 متر مربع اجرا 

گردیده است.
*حوزه بازسازی و مسکن روستایی:

تسهیالت:  از ابتدا تا کنون تعداد 5000 فقره تسهیالت ارزان قیمت جهت 
ساخت مسکن روستایی، شهری، ساخت حمام و تعمیر مسکن ارائه گردیده 

است.
آموزش: تعداد 35 نفر ناظرین فنی روستایی و 40 نفر استاد کار آموزش 

داده شده اند.
مسکن شهری: ساخت 74 واحد مسکونی در سطح شهر جهت افراد بی 

بضاعت و فاقد مسکن
کمک به ساخت مسکن برای 25 خانوار تحت پوشش بهزیستی دارای دو 

معلول و بیشتر
کمک به تکمیل و ساخت مسکن های نیمه تمام برای 100 خانوار از محل 

کمکهای بالعوض حساب 100 امام )ره(
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ولی  ، دکتر  گرامی  همشهری   | نوذری 
و  شده  ثابت  همگان  بر  ورزش  و  بدنی  فعالیتهای  مثبت  اثرات 
و                 است  تندرستی  و  برای سالمتی  راه  بهترین  ورزش  اینکه  در 
میتواند بهترین راه برای آرامش و شادی شما باشد شکی نیست. 
اما فعالتهای ورزشی یک سری قوائد خاص خود را دارد که الزم 
است به آنها توجه کنید. در این مطلب به چند نکته مفید که باید 
در هنگام ورزش باید به آنها توجه کنید اشاره میکنیم تا در هر 

سطحی از توانایی که هستید از آنها استفاده کنید.
همواره از کفش و لباس مناسب استفاده کنید. کفشهای خود را 
در صورت مستعمل شدن تعویض کنید کفش مناسب ورزش باید 
متری  سانتی  چند  و  باشند  شما  پای  قوسهای  محافظ  و  اندازه 
پاشنه داشته باشند و جاذب نیرو باشند. لباسهایتان به اندازه ای 
آزاد و متناسب باشند تا بتوانید آزادانه حرکات خود را انجام دهید 
و همچنین لباسهای ورزشی تان تا اندازه ای نازک باشد تا دمای 

بدنتان به راحتی تبادل شود.
با پزشک مشورت کنید. وضعیت جسمانی همه ما مثل هم نیست 
پس سعی کنید قبل از شروع یک فعالیت ورزشی یا رژیم غذایی با 
پزشک یا متخصص ورزش مشورت کنید تا بدانید از چه چیزهایی 
برای  ورزش  که  باشید  داشته  بیاد  همواره  کنید.  اجتناب  باید 
سالمتی روح و جسم شماست نه تخریب آن. اگر شما بیماری یا 
شرایطی مثل آسم یا مشکالت تنفسی، آرترز، دیابت، مشکالت 
کلیوی و کبدی و یا مشکالت قلبی و عروقی دارید باید قبل از 
شروع به انجام رژیم یا ورزش با پژشک متخصص مشورت کنید. 
اگر شما مشکالت خاص دیگری نیز دارید باید به پزشک بگویید.

هر کسی میتواند به آرامی پیاده روی یا دویدن را آغاز کند و مسیر 
چاق  اگر  هستند،  سبکی  تمرینات  اینها  بگیرد  پیش  را  موفقیت 
چرا  دارید  وزن  اضافه  نیست چقدر  مهم  نکشید  هستید خجالت 
که میتوانید با شدت کم این تمرینات را انجام دهید اگر به آرامی 
این تمرینات را شروع کردید خواهید دید که کامال در امنیت قرار 
با  اما  پاها و کمرتان درد بگیرد  دارید شاید چند هفته ای کمی 

ادامه مسیر این ناخوشی ها از شما دور خواهد شد.
بیشتر افراد هنگامی که شروع به ورزش میکنند بیش از حد به 
بدن خود فشار می آورند، یادتان باشد که به سراغ برنامه های 
شدید و کوتاه مدت نروید چنین برنامه هایی فشار بیش از اندازه 
آسیب  باعث  است  و ممکن  کنند  وارد می  بدن شما  به  که  ای 
رساندن به بدن شما بشوند به عنوان یک مبتدی باید قدم به قدم 
مسیر ورزش را طی کنید در هنگام دویدن باید بتوانید جمالت 
کوتاه را کامال بیان کنید در زمان دویدن هم با دهان و هم با بینی 

تنفس کنید و تنفس شکمی داشته باشید.
 یک بدن سالم و متناسب پیش از رفتن به باشگاه در منزل ساخته 
غذای  میگیرید  تصمیم  که  است  خودتان  منزل  در  شما  میشود 

سالم بخورید و ورزش کنید.
اندام  تناسب  به  دستیابی  و  برای سالمتی  که  بدانید  است  بهتر 
مجبور نیستید حتما از منزل خود بیرون بروید. درست است که 
تمرینات  انجام  و  دیگران  با  ارتباط  برای  عالی  مکانی  باشگاه 

ورزشی است اما تنها مکانی نیست که میتوانید ورزش کنید.
انگیزه  ایجاد  برنامه ورزشی لذت بخش که باعث  انتخاب یک   
و اشتیاق در فرد می شود از اهمیت فراوانی برخوردار است این 
برنامه ورزشی باید کامال متناسب با سن و وضعیت آمادگی بدن 

شما طراحی شده باشد.
زیادی ورزش نکنید چهار پنج روز در هفته و هر روز سی دقیقه 
برای شروع کافی است حتما یکی دو روز در هفته را استراحت 

کنید

قدم به قدم
در مسیر 
ورزش

ورزش  اداره  رئیس  نسب  افتاده 
ارسنجان  شهرستان  جوانان  و 
مردم  سفیر  خبرنگار  با  گفتگو  در 
در  اجرا شده  اقدامات  به تشریح 
سال  در  جوانان  و  ورزش  حوزه 
های  برنامه  از  و  پرداخت  گذشته 

آینده گفت.

ورزش ارسنجان در فارس چگونه 
است؟

از بعد ورزش با توجه به آمار ورزشکاران 
شهرستان ارسنجان در بین 29 شهرستان 
برتر  شهرستان   15 جز  فارس  استان 

استان می باشد.
عملکرد این اداره در سال گذشته 

را تشریح کنید
سال 96 از نظر مالی سال نسبتا خوبی بود 
و توانستیم به چندین هیئت بخاطر اعزام 
تیم ها و قهرمانان رده ملی کمک مالی 
نماییم. با وجود مشکالت زیاد توانستیم با 

نصب دوربین مدار بسته فضای امن تری را 
برای ورزشکاران مهیا سازیم.

در  ورزشی  خوابگاه  نبود  به  توجه  با 
شهرستان ، با راه اندازی یک خوابگاه موقت 
فعال مشکالت کارکنان را در این زمینه حل 

کرده ایم. 
سیستم  ترمیم  مهم  اقدامات  از  دیگر  یکی 
جهت  مجموعه  فاضالب  و  آب  های  لوله 

جلوگیری از هدر رفت آب بود.
و  چمن  زمین  بردن  کشت  زیر  و  ترمیم 
قبل  سالهای  معوق  های  بدهی  پرداخت 
فرماندار  حمایت  با  که  بود  دیگری  اقدام 

محترم و مدیر کل ورزش و جوانان استان و 
معاونین محترم ایشان صورت گرفت.

برنامه شما برای سال ۹7 چیست؟ 
فعال سازی هیئت های غیر فعال و به پایان 
گذشته  سالهای  تمام  نیمه  کارهای  رساندن 

مهمترین برنامه سال پیش رو است
درخشش  شاهد  اخیر  ماههای  در 

ملی  سطح  در  ارسنجانی  ورزشکاران 
و بین المللی نیز بوده ایم. برای آینده 

این ورزشکاران چه برنامه ای دارید؟
در خصوص ورزشکاران ملی باید گفت سعی و 
اداره  امکانات  از تمام  این است که  بر  تالش 
این  های  قهرمانی  تداوم  و  پیشرفت  جهت 

عزیزان استفاده شود. 
ورزش روستایی و عشایری در کجای 

بدنی  تربیت  اداره  های  برنامه 
قرار دارد.

ورزش روستایی و عشایری در اولویت 
های نخست این اداره قرار دارد. سال 
بعنوان  زارعی  انتخاب حمید  با  گذشته 
مناسبتهای  در  هیئت،  این  رئیس 
مختلف، برنامه ها و مسابقات مهیجی 

در سطح شهرستان برگزار شد. 
در  همگانی  ورزشهای  چرا 

شهرستان کم رنگ هستند.
اداره  این  همگانی  ورزش  بعد  در   
تشویق  جهت  در  را  خود  تالش  تمام 
گرفته  بکار  ورزش  امر  به  ها  خانواده 
است. ولی متاسفانه در سال گذشته در 
برگزار شده در سطح  پیاده روی های 
شهر، با وجود هدایای مختلف استقبال 
صورت  مردم  طرف  از  چشمگیر 
به  جدید  سال  در  امیدواریم  نگرفت. 
سالمت  در  بتوانیم  ها  هیئت  کمک 

جامعه سهم بیشتری داشته باشیم.
ورزش  عمده  مشکالت  از  یکی 
یا  و  اسپانسر  نبود  شهرستان 
این  برای  است.  درآمد  منبع 
مساله چه تدبیری اندیشیده اید؟

در سال 96، جلسه ای با خیرین ورزش 
برگزار کردیم. در این جلسه 6 نفر بعنوان 
خیرین  مجمع  و  اداره  بین   نماینده 
سال  در  است  امید  که  شدند  انتخاب 
حضور  و  عزیزان  این  حمایت  با  جدید 
تا  بتوانیم  اسکندری،  حبیب  حاج  آقای 
حل  را  ورزشکاران  مشکالت  حدودی 

کنیم.
در آخر،مساله سونا به کجا رسید؟

و  سرپوشیده  استخر  اندازی  راه  به  توجه  با 
بسیار  همکاری  و  پرورش،  و  آموزش  مجهز 
و  ورزش  اداره  با  اداره،  این  ریاست  خوب 
جوانان و نداشتن صرفه اقتصادی، و همچنین  
نبود اسپانسر فعال راه اندازی سونا و جکوزی 

داخل مجموعه منتفی گردیده است.

مهمترین برنامه اداره ورزش و جوانان 
شهرستان ارسنجان در سال 97 

فعالسازی 
هیئت های

غیرفعال
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وستای جمال آباد  دغدغه اصلی مردم  ر

ایجاد اشتغال و  تامین آب آشامیدنی 
سفیرمردم | دهیاری به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی و متولی اداره امور روستا و 
دهیاران به عنوان مدیران روستا، وظایف مهمی در راستای تحقق توسعه پایدار و 
نقش مهمی در مدیریت روستایی و فرایند توسعه روستا برعهده دارند. در همین 
ارتباط سفیرمردم، با دهیار روستای جمال اباد گفت و گویی دارد که نظر شما را 

به آن جلب میکنیم.
و  ها  مورد شیرینی  در  کمی  و  کنید  معرفی  را  خودتان  ابتدا  *در 

سختی های مسؤلیتتان صحبت کنید؟
لیسانس روانشناسی دارم کشاوزری میکنم و دهیار  غالمعباس خادمی هستم، 
روستای جمال آباد هستم.صبر و استقامت، پیگیری و پشتکار و عمل به وظایف 
قانونی از ویژگی های یک دهیار خوب است. از ابتدا با هدف خدمت به مردم این 
مسؤلیت را پذیرفتم. ساعات کارم در دهیاری حساب و کتاب ندارد، در بسیاری از 
مواقع منتظر آمدن کارگر نمی مانم و خودم دست به کار میشوم. لبخند رضایت 
مردم و آبادی روستا شیرین ترین قسمت کار من است. گاهی خسته و دلسرد 
میشوم ولی وقتی به کارهای نیمه تمام و روی زمین مانده فکر میکنم دوباره 
با  بوده خیلی خوب  به همکاری  نیاز  اموری که  انگیزه میگیرم. مردم در همه 
دهیاری همراه بودند.من هم تا جایی که توانستم در انجام امور مردم کوتاهی 
نکردم و از مردم به خاطر همکاری خوبی که با دهیاری داشتند تشکر میکنم.   

*کمی در مورد روستای جمال آباد صحبت کنید؟
روستای جمال آباد حدود 1250 نفر جمعیت دارد. شغل مردم اغلب کشاورزی 
است. وجود یک  روستاهای شهرستان  ترین  قدیمی  از  یکی  آباد  است. جمال 
سنگ آسیاب قدیمی و یک سرو کهن با قدمتی بالغ بر 900 سال گواه اصالت و 
تاریخ این روستا است. بخشی از کوچه های روستا در قدیم سنگ فرش بوده و 
در سال 1342 در این روستا بانک وجود داشته است. مردمی فرهنگ دوست دارد 

که ادب و احترام به یکدیگر اولویتی مهم برای آنان محسوب میشود. 
*بزرگترین مشکل مردم جمال آباد در حال حاضر چیست؟

بیکاری یکی از بزرگترین مشکالت مردم روستا و عامل مهاجرت تعداد زیادی 
افت  و  پیاپی  های  به شهرهاست.البته خشکسالی  تحصیلکردگان  و  جوانان  از 
بیست  به  نزدیک  گذشته  های  سال  در  است.  شده  علت  بر  مزید  کشاورزی 
کارگاه کوچک تولیدی پوشاک در روستا تاسیس شد که تعدادی از جوانان بطور 
مستقیم و غیر مستقیم در این تولیدی ها مشغول به کار بودند. اما در حال حاضر 
به خاطر رکود بازار و گران شدن مواد اولیه اکثر این کارگاهها تعطیل یا نیمه 

تعطیل هستند.
مشکل دیگر مردم کمبود آب آشامیدنی است. با پیگیری های شورا و دهیاری 
و حمایت و همکاری آبفا روستایی استان و شهرستان یک حلقه چاه در زمین 
های روستا حفر شد که آب آن از کیفیت و کمیت بسیار خوبی برخوردار است. 
ولی فرسودگی شبکه آبرسانی و اختالف ارتفاع در روستا باعث ترکیدگی های 
دایم شده و اجازه استفاده بهینه از آب را نمی دهد.در حالیکه برخی روستاهای 
با مشکل کمبود آب  آباد  از اب این چاه استفاده میکنند، مردم جمال  همجوار 

آشامیدنی مواجه هستند.
آباد  جمال  مثل  روستایی  دهیاری  در  *آیا 

میتوان برنامه محور بود؟
گاهی  اما  باشد.  اینطور  که  میکنیم  تالش  ما 
آسفالت،  بحث  در  مثال  طور  به  نمیشود.  واقعا 
لبه گذاری  و  سال گذشته مقرر شد کار زیرسازی 
انجام  مسکن  بنیاد  را  آسفالت  و  دهیاری  را  معابر 
مورد  معابر  و  کردیم  عمل  برنامه  به  ما  دهد. 
ولی  کردیم  آماده  آسفالت  برای  را  نظر 
بنیاد مسکن میگوید دوسوم هزینه  االن 
آسفالت را که چیزی بالغ بر سی میلیون 
تومان میشود دهیاری پرداخت کند اگر 
بپذیریم پولی برای انجام سایر امور تا 
پایان سال باقی نمیماند و اگر نپذیریم 
این امتیاز را از دست میدهیم و خود 
به خود تسطیح و لبه گذاری ها هم 
آسیب دیده و از بین میرود.در نتیجه 
ما  دست  برنامه  مدیریت  همیشه 

نیست.

اعمال نظارت بر مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 
بررسی  و  روستاها  از  سرکشی  بخش،  اقتصادی  و 
ها  آن  رفع  جهت  در  هماهنگی  ایجاد  و  مشکالت 
مهم  وظایف  جمله  از  اسالمی  شوراهای  همکاری  با 

بخشداری هاست. مهندس شیروانی بخشدار 
در  ارسنجان  مرکزی  بخش  پرتالش 
برنامه های بخشداری به خبرنگار  تشریح 

سفیرمردم چنین گفت:
*در ابتدا خودتان را معرفی کنید؟

عمران،  هستم.کارشناس  شیروانی  امین 
وارد  درودزن  بخشداری  از   78 سال  از 
در  ماهی  شدم،چند  کشور  وزارت  مجموعه 

پس  و  بودم  مرودشت  فرمانداری  فنی  دفتر 
از آن به پیشنهاد فرماندار شهرستان ارسنجان 
ارسنجان  مرکزی  بخش  بخشدار  بعنوان 

انتخاب شدم.
*فرد برنامه محوری هستید؟ 
آیا در شهرستان های کوچک 

میشود برنامه محور بود؟
درست است که شهرستان ارسنجان 
اما  دارد،  مرکزی  بخش  یک  تنها 
شورای   65 و  دهیاری   58 تعداد 
حوزه  چنین  در  قطعا  دارد،  اسالمی 
ای بدون برنامه کاری بسیار مشکل 
در  کارم  به  آغاز  ابتدای  از  است. 

بخشداری ارسنجان، اهداف و چشم اندازی را برای خودم ترسیم 
ها  دهیاری  امور  مثل  مختلف  های  حوزه  در  کنون  تا  و  کرده 
همان  طبق  اشتغال  و  کشاورزی  روستاها،  بهسازی  شوراها،   ،

برنامه پیش میروم.
در  بخشداری  مجموعه  عملکرد  از  شما  *ارزیابی 
های  زمینه  در  روستاها  مشکالت  حل  و  پیگیری 

مختلف چگونه است؟
چند پروژه عمرانی مهم شامل جاده علی آباد ساالر به احمدآباد 
زمینه  در  رسیده،  انجام  به  که  سنگی  پل  به  تیر  باغ  جاده  و 
ایجاد اشتغال با توجه به خشکسالی های اخیر دیگر کشاورزی 
گردشگری  صنعت  سمت  به  ما  نیست  مردم  نیاز  پاسخگوی 
رفتیم. در منطقه تنگ شکن، روستای شرق آباد و روستای نارک 
های  جاده  کشی  خط  پیگیری  هستیم.  خوبی  اتفاقات  شاهد 
روستایی و ایجاد برج نور در نقاط حادثه خیزرا داشتیم تا کنون 
شش نقطه حادثه خیز شناسایی شده و برج های نور برای ان 

طراحی شده است.
مردم  زبان  از  زیاد  روزها  این  که  مسایلی  از  *یکی 
برای شهرستان است.  میشنویم مسأله بخش دوم 

کمی در مورد اهمیت این مسأله توضیح دهید؟
وجود بخش دوم برای شهرستان هم از جهت جذب بودجه مجزا 
و هم تقسیم کار و رسیدگی بهتر و سریعتر به درخواستهای مردم 
مسؤلین  پیگیری  و  تالش  هم  آن  تحقق  الزمه  و  ضروریست 
است که پیگیرهای زیادی صورت گرفته و هم همکاری مردم. 
که مقرر شده در صورتیکه شرایط برای ایجاد بخش مهیا شد 
بخش  مرکز  بعنوان  یکی  شوراب  و  خبریز  بین  از  حکمیت  با 

انتخاب شود.
که  دارد  وجود  امکان  این  آیا  محرومیت  بحث  *در 
بخش جدید محروم اعالم شود و از این طریق بتوان 

بودجه بیشتری جذب کرد؟
دفتر  مسؤل  و  جمهوری  رییس  معاون  رضوی  آقای   94 سال 
مناطق محروم سفری داشتند به استان فارس. در همان زمان 
از طرف بخشداری درخواستی در همین زمینه به فرمانداری و 
از آنجا به معاون رییس جمهور نوشته شد. بنده به همراه جناب 
آقای فرماندار و حاج احمدزارع رییس شورای بخش وقت این 
درخواست را در شیراز به دست آقای رضوی رساندیم. بعد از آن 
پیگیری های زیادی انجام شد. امیدواریم که در آینده نزدیک 

اتفاقات خوبی در این زمینه رخ دهد. بحث ما بیشتر 
جذب بودجه است، چه تحت عنوان محرومیت باشد 
و چه نباشد. ما بیشتر پیگیر جذب بودجه برای حل 

مشکالت شهرستان هستیم.
خرامه  به  ارسنجان  *جاده 
است،  اتمام  به  رو  باالخره 
مورد  در  مشکالتی  هنوز  اما 
ورودی های روستاها، ارتفاع 
کامیون  تردد  و  جاده  زیاد 
بندرعباس  مسیر  های 
ارسنجان  شهر  داخل  از 
مرتفع  برای  پابرجاست. 
چه  مشکالت  این  کردن 

برنامه هایی دارید؟
بود  الزم  جاهایی  جاده  مسیر  در 
کشاورزی  های  زمین  از  که 
عبور کنیم، یا زمین هایی در 
حریم راه قرار میگرفت که با 
با کشاورزان  صحبت هایی که 
انجام دادیم مشکل خاصی پیش 
نیامد و در نود درصد موارد مردم 
داشتند.  خوبی  بسیار  همکاری 
در مورد ارتفاع جاده با این نظر 
این  نداشت  لزومی  که  موافقم 
ارتفاع ایجاد شود و میشد مسیر 
جدید را با همان ارتفاع جاده قدیم با صرف هزینه و زمان کمتر و 
ضریب ایمنی باالتر ایجاد کرد. در بحث ورودی روستا ها احداث 
نیست.  پذیر  امکان  کیلومتری   8 فاصله  یک  در  زیرگذر  شش 
استفاده  برای  مسیر  این  در  باکسی  زیرگذر  سه  شده  مقرر  اما 
روستاییان عزیز ساخته شود. و در مورد بارترافیکی این جاده باید 
گفت که با افتتاح اتوبان سروستان به خرامه تردد کامیون های 
مسیر بندرعباس از این مسیر افزایش قابل توجهی داشته که با 
افتتاح جاده ارسنجان به خرامه بار ترافیکی بیشتر هم خواهد شد 

و باید برای احداث کمربندی شهرستان ارسنجان اقدام شود.
برنامه  چه  روستاها  در  نشاط  و  شور  ایجاد  *برای 

هایی داشتید؟
برای ایجاد نشاط ما دو برنامه بسیار خوب داشتیم یکی مسابقات 
برگزار شد سال دوم  پیاپی در شهرستان  بود که دوسال  آفرود 
از سطح بسیار باالتری برخوردار بود و خیلی از افراد با خانواده 
برای تماشای این مسابقات امده بودند. و مورد دیگر مسابقات 
چابکسواران گمبان بود که باز هم برای دومین سال در منطقه 
گمبان برگزار شد. استقبال خیلی خوبی شد و خانواده ها یک روز 
شاد در کنار هم بودند. به دنبال ثبت مسابقه چابکسواران گمبان 

به نام شهرستان ارسنجان هم هستیم.
*شورای جوان و پرنشاطی که در این دوره انتخاب 
مردم  مشکالت  حل  برای  خوبی  پتانسیل  اند،  شده 
محسوب میشوند، چه برنامه ای برای استفاده از این 

پتانسیل به نفع مردم دارید؟ 
ما از هر کسی که برنامه ای برای حل مشکالت مردم و پیشبرد 
اهداف نظام داشته باشد، استقبال میکنیم. من به تنهایی هیچ 
بخشداری،  همراهی  و  همکاری  دهم.  انجام  نمیتوانم  کاری 
توسعه  برای  اجرایی و خود مردم  شوراها و همه دستگاه های 

شهرستان ضروری است.
*مراجعات حضوری مردم به بخشداری سرعت عمل 

شما را در پیگیری کارهایتان کم نکرده است؟
به  مقید  میکنم  بخشداری  کارهای  صرف  را  زیادی  وقت  من 
ساعت اداری نیستم و تا هر ساعتی از بعد از ظهر که الزم باشد 
در بخشداری میمانم. در اتاقم به روی همه باز است و در حد 

توان واختیاراتم به پیگیری و حل مشکالت مردم میپردازم.

تحقق توسعه پایدار 
در سایه همراهی مردم


