
ارسنجان، پاسارگاد

s a f i r m a r d o m . i r

is typing ..
در  دقیقا  اما  است.   روز  داریم،  زیاد  که  چیزی  کشورمان  توی 
به  ربطی  که هیچ  افتد  اتفاقاتی می  و   میکنیم  زندگی  عصری 
را  روز  این  اسم  است  بهتر  شاید  ندارد.  روز  این  نام  و  عنوان 

is typing .. بگذاریم روز تایپ کردن یا مثال
این شوخی نیست که می گویم، درد است. خنجری آخته است 
که اول از همه خود قلم به دست را زخمی می کند و بالفاصله 

is typing .. در فضای مجازی
میدانیم اهالی قلم در این دیار هستند که برای فرهنگ این مرز 
یا  اند و  به خونشان تشنه  به نوعی  اما   اند  برداشته  بوم قدم  و 
لحظه شماری می کنند مرگشان فرا برسد تا بگویند استاد معظم 

is typing .. خدماتی بزرگ داشت و  به به و چه چه و
مسئوالن امر در این روز آمار کتاب خوانها را تهیه و در اختیار 
اقلیت  چه  با  که  بدانند  شریفمان  ملت  تا  دهند  قرار  ها  رسانه 
روبرو  کنند  می  گله  امکانات  کمبود  از  همواره  که  پرمدعایی 

is typing .. هستند و به دشنام بکشند با

صفحه 11

هدایت صیادی:
در سه ماهه نخست  درآمد 

شهرداری و دهیاری ها از مالیات
یک میلیارد تومان بود

احسان بخشی:
رسالت خود را بر مبنای اقتصاد 

مقاومتی  و حمایت  از کاالی ایرانی 
قرار داده ایم

ودشت نماینده مر
اینفوگرافیک اولویت های آقای نماینده

چرایی حواشی مراسم افتتاح زمین چمن 
محله بوکان سعادتشهر 

ذره بین

صفحه 11

3

یادداشت :
فرشاد هوشیار  راه های 

عبور از خشکسالی را بررسی
 میکند

صفحه 3 صفحه 5

| یادداشت سردبیر
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| پیشخوان

هفتــه نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی

ضمیمه | 

عملکرد 
دهیاری های 
بخش مرکزی 
شهرستان 
ارسنجان

صفحه 12

ن نوروزی فرد
س

مح

صحفه3| سه گانه آب،سرمایه، اشتغال
گزارش سفیر مردم  از تالش برای تحقق این سه گانه

صحفه2|تهدید پاسارگاد
تیرهای برقی که متولی ندارد

صحفه4|سفیر ایتالیا
مسافری از ایتالیا، از ایران برای خبرنگار سفیرمردم میگوید

صحفه11|صنعت ارسنجان در  دوران 

خشکسالی
صحفه11|توجه به عالیق و نیازهای دانش 

آموزان در برنامه ریزی اوقات فراغت
صحفه2|پسران هندبالیست پاسارگاد بر 

سکوی قهرمانی

صحفه4|چهره ها

مرشد
زنگ  را

برای 
چه کسی 

می زند؟
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اوایل بهمن سال گذشته بود که چیزی حدود ۱۰ 
تیر برق در “عرصه” اثر جهانی پاسارگاد نصب 
شد تا آرامگاه کوروش، کاخ دروازه، پل، کاخ بار 
عام، کاخ اختصاصی، دو کوشک، آب نماهای باغ 
شاهی، آرامگاه کمبوجیه، استحکامات دفاعی تل 
تخت، کاروانسرای مظفری و تنگه بالغی را در 

معرض تهدید منظری قرار دهد.
به گزارش سفیر مردم، هر چند اعالم شد اداره 
مشکل  رفع  منظور  به  پاسارگاد  شهرستان  برق 
این  در جنوِب  روستایی  آِب ُشرب  و  کشاورزان 
نصب  به  اقدام  گذشته  هفته  در  شهرستان، 
استعالم  به  توجه  با  ولی  کرده،  برق ها  تیر  این 
اتفاق  این  تکرار  و  فرهنگی  میراث  از  نگرفتن 
و  رستم  نقش  در  آن  تجربه   قبل  سال های  که 
تخت جمشید رخ داده بود، باالخره بعد از حدود 
اتفاق  این  به  نسبت  فرهنگی  میراث  روز   ۴۰
زمینه  این  در  پیگیری هایی  از  و  شد  حساس  
خبر رسید، حتی مصیب امیری، مدیر کل میراث 
ارائه  »با  که  کرد  اعالم  فارس  استان  فرهنگی 
طرح برق رسانی زمینی توسط اداره برق و کمک 
اعتباِر اجرای  تامین  برنامه و بودجه در  سازمان 
این خط، تیرهای برق عرصه »پاسارگاد« حذف 

می شود».
اما شواهد و تصاویری که این روزها از محوطه  
دیگری  حرف  می شوند  منتشر  پاسارگاد  جهانی 
محوطه   برق های  تیر  امروز  تا  تنها  نه  می زنند؛ 
تعداد  به  بلکه  نشده اند،  حذف  پاسارگاد  جهانی 

آن ها چندبرابر گذشته نیز افزوده شده است.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که ستار محمودی، 
نیرو ۲۸ شهریور سال گذشته  سرپرست وزارت 
به خبرنگار ایسنا تاکید کرده بود: »در این موارد، 
حتما انعطاف ما بیشتر است، خوشبختانه در حال 
حاضر و در طول چند سال گذشته ما با سازمان 
میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست 
مشکل خاصی از این موارد نداریم و اگر چنین 
این  ما  حتما  باشند،  کار  دستور  در  پروژه هایی 

دغدغه را مد نظر قرار می دهیم.«

کار مردم بوده، ارتباطی به ما ندارد
مهندس جالل زراعت پیشه، مدیرعامل شرکت 
ایرنا گفت:  با  توزیع برق شیراز  در گفت و گو 
قسمتی از این ستون های برق مربوط به انتقال 

که  است  منطقه  کشاورزی  های  چاه  به  برق 
و  شده  احداث  کشاورزی  برداران  بهره  توسط 

ارتباطی با شبکه توزیع ما ندارد.
نیز متعلق به  از ستون ها  ادامه داد: برخی  وی 
برق رسانی به چاه تامین آب شرب یک روستای 
منطقه است که آن هم در زیر مجموعه شرکت 

توزیع برق نیست.
زراعت پیشه افزود: در عین حال با پیگیری ها 
انجام شده کشاورزان و بهره برداران کشاورزی، 
انتقال برق با ستون به چاه های خود را متوقف 
درباره  هم  روستایی  آبفای  شرکت  و  اند  کرده 
روستایی  آب  تامین  چاه  به  برق  شبکه  انتقال 

تصمیم گیری خواهد کرد.
این در حالیست که بر اساس بند ج ماده ۱۱۴ 
قانون برنامه پنج ساله چهارم، تمامی وزارتخانه ها، 
تا  موظف هستند  دولتی  موسسات  و  سازمان ها 
در  و  عمرانی  بزرگ  پروژه های  اجرای  از  قبل 
مرحله امکان سنجی و مکان یابی نسبت به انجام 
مطالعات فرهنگی - تاریخی »میراث فرهنگی« 
پروژه های  مکان یابی  و  طراحی  در  و  اقدام 

یادشده نتایج مطالعات را رعایت کنند.

توجیه خوبی نیست
دوستداران میراث فرهنگی معتقدند: رفع مشکل 
جنوب  در  روستایی  آشامیدنی  آب  و  کشاورزان 
برای گذاشتن  توجیه خوبی  پاسارگاد  شهرستان 

این تعداد ستون برق در ورودی پاسارگاد نیست.
مصیب امیری، مدیر کل میراث فرهنگی استان 
رسانی  برق   طرح  ارائه  کرد:با  اعالم  نیز  فارس 
زمینی توسط اداره برق و کمک سازمان برنامه و 
بودجه در تامین اعتباِر اجرای این خط ، تیرهای 

برق عرصه پاسارگاد حذف می شود.
حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد 
نیز گفت: تیرهای برق  در دو خط نصب شده اند 
برق   برای  برق  خط  انتقال  هدف  با  یکی  که 
که  است  کشاورزی  آب  چاه های  به  رسانی 
براساس برنامه  ریزی ها قرار بوده حتی در بهمن 
ماه سال گذشته)96( آن پروژه افتتاح شود اما با 
نگرفتن  دلیل  به  برق   تیرهای  نصب  کار  آغاز 
را  کار  سرعت  به  فرهنگی  میراث  از  استعالم 

متوقف کردیم.

انتقال زیرزمینی خطوط  استاندارد های 
برق استخراج و محاسبه شده است

افشین یزدانی، باستان شناس و مشاور بازنگری 
حریم محوطه میراث جهانی پاسارگاد که بیش 
از دو سال است در این زمینه تحقیق می کند، به 
ایسنا می گوید: امروزه با روند رو به رشد توسعه 
همه  کشورها به موضوع انتقال پروژه های خطوط 
حساسیت  با  فرهنگی  میراث  محوطه   در  برق 

باالیی نگاه می کنند و در تالش هستند 

کاهش  برای  را  انتقال  جایگزین  روش های  تا 
به  برق  دکل های  و  تیرها  پایه ها،  که  آسیبی 
اصالت تاریخی و چشم انداز طبیعی وارد می کنند 

اجرا و عملی کنند.
و  موضوع  این  روی  تاکنون  این که  بیان  با  او 
مساله ای  چنین  می توانند  شکل  چه  به  این که 
چه  و  مطرح  فکرهایی  چه  کنند،  حل وفصل  را 
در  اظهار می کند:  است،  ارائه شده  راهکارهایی 
محدوده  حریم های محوطه های میراث فرهنگی 
که تنها موضوع چشم انداز مطرح است بهترین 
تحقیقات  و  پژوهش ها  براساس  اجرایی  راهکار 
انتقال  توسعه یافته  کشورهای  در  انجام شده 

خطوط برق در کانال های زیر سطحی است.  
کشورهای  تجارب  براساس  وی  گفته  به 
توسعه یافته پس از پایان کار و پوشاندن کانال ها 
فراتر  آن ها  برای  که  مطمئنی  عمق  دلیل  به 
شخم  مورد  که  است  سطحی  عمق  یک  از 
امکان  می گیرد  قرار  کشاورزی  ماشین های 

فعالیت های کشاورزی مانند قبل وجود دارد.
او با تاکید بر این که از سوی دیگر نقاطی هستند 
کانال های  داخل  در  خط  گذراندن  با  حتی  که 
ادامه  داریم،  مشکل  آن ها  با  هم  زیرزمینی 
می دهد: حفر کانال  و خندق البته در محوطه های 
فرهنگی  مسلم  الیه های  دارای  که  باستانی 
هستند ممنوع است اما در بیرون از عرصه آثار 
حضور  حفاری  پروژه های  سایر  مانند  باستانی 
کارشناسان باستان شناس می تواند باعث تخریب 
نشدن هرگونه الیه و نهشت احتمالی مدفون در 

محل حفاری شود.
یزدانی با تاکید بر این که حفر کانال برای خطوط 
می شود،  انجام  درستی  شکل  به  برق  انتقال 
می افزاید: کانال مورد نیاز برای قرار دادن خطوط 
۱۱۰ کیلوولت تا ۴۰۰ کیلوولت به عمقی نزدیک 
به یک و نیم متر و پهنای یک متر نیاز دارد که 
کانال های  دیگر  به  زیادی  شباهت  نظر  این  از 
از  لوله های آب، گاز و نفت دارد و حتی  انتقال 
بسیاری از آن ها به جهت اندازه و ابعاد کوچکتر 

نیز است.
فنی  جزئیات  همه   خوشبختانه  وی،  گفته ی  به 
کانال های  در  برق  خطوط  انتقال  اجرایی  و 
و  ایمنی  شرایط  همه   رعایت  با  زیرزمینی 

استانداردها استخراج و محاسبه شده است.

وداع با مادر شهید در پاسارگاد

پیکرمرحومه محمدی مادر شهید واال مقام عبداهلل 
جعفری برروی دستان مردم شهید پرور شهرستان 
پاسارگاد تشییع ودر دارالرحمه سعادت شهربه خاک 
سپرده شد.مادر شهید عبداهلل جعفری در سن ۷6 

سالگی براثر ایست قلبی دارفانی را وداع گفت.
سالگی   ۱۷ درسن  جعفری  شهیدعبداهلل  بسیجی 
در منطقه عملیاتی شلمچه براثر ترکش خمپاره به 

فیض شهادت نائل شد.)صداوسیما(

ساخت و افتتاح چند طرح عمرانی در پاسارگاد

ساخت پایگاه امداد جاده ای پاسارگاد در زمینی به 
پایگاه در  آغاز شد.این  مترمربع  مساحت ۱۳ هزار 
میلیارد   ۷ با  اصفهان   - شیراز  محور   ۲۰ کیلومتر 
خواهد  ساخته   وکشوری  استانی  اعتبارات  تومان 
کردشول  روستای  مصنوعی  چمن  .زمین  شد 
بخش پاسارگاد ومجموعه ورزشی شهید حاجی پور 
سعادت شهر نیز با یک میلیارد و دویست میلیون 

تومان اعتبار به بهره برداری رسید.

ارسنجان  شهرستان  فرماندار  کاظمی  محمدباقر 
گفت:با  شهرستان  این  اداری  شورای  جلسه  در 
و  شهرستان  این  در  وضعیت خشکسالی  به  توجه 
ارسنجان،  در  موجود  قابلیت های  دیگر  سوی  از 
سرمایه گذاران و کشاورزان می توانند در زمینه های 
ایجاد کارخانه و  صنعتی، خدماتی و کشاورزی در 
و  گلخانه  احداث  نیز  و  تبدیلی  کارگاه های صنایع 

کشت گیاهان گلخانه ای اقدام کنند.

صنعت ارسنجان در دوران خشکسالی

شهرستان  مدارس  ابتدایی  مقطع  هندبال  تیم 
پاسارگاد قهرمان مسابقات استانی فارس شد.

شهرام  اقای  را  تیم  این  مربیگری  و  سرپرستی 
هوشیار به عهده داشت.

این مسابقات در هفته دوم تیرماه و در شهر شیراز 
هندبالیست  پسران  درخشش  با  که  شد  برگزار 
به  قهرمانی  عنوان  کسب  و  پاسارگاد  شهرستان 

پایان رسید.

پسران هندبالیست پاسارگاد بر سکوی قهرمانی

تهدید پاسارگاد
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به گزارش سفیرمردم، هدایت صیادی رئیس اداره 
امور مالیاتی شهرستان ارسنجان به مناسبت روز 
مالیات به خبرنگار سفیر مردم گفت: اصناف در 
پیروزی انقالب در کنار مردم بودند و سختی های 
مسیر انقالب با حضور اصناف هموار شد و تداوم 
این حضور پس از انقالب هم موجب موفقیت های 
بی شماری برای جامعه ما شده است و به فرموده 

امام راحل اصناف بازوان اصلی انقالب هستند.
وی افزود: برای داشتن اقتصاد سالم و پویا ما باید 
این که  و  کنیم  بیشتری  توجه  صنوف  بخش  به 
از بخش صنوف  برنامه ریزی اصولی و مدون  با 
استفاده  بزرگ  قشر  این  پتانسیل  از  و  حمایت 

بهینه کنیم.
مالیاتی  اداره  عملکردی  رویکرد  داد:  ادامه  وی 
اقتصادی،  فعاالن  با  تعامل  ارسنجان  شهرستان 
که  است  مالیاتی  مودیان  رضایتمندی  و  اعتماد 
در این راستا در خردادماه امسال شاهد مشارکت 
چشمگیر شهروندان برای ارائه اظهارنامه مالیاتی 
بود  بی نظیر  و  کم سابقه  خود  نوع  در  که  بودیم 
مالیاتی  امور  سازمان  بین  که  بود  تعاملی  این  و 
تعداد1350 فقره  مالیاتی وجود داشت  و مودیان 

اظهارنامه مشاغل دریافت شد.
صیادی  یادآور شد: برخورد محترمانه با مودیان 
به حقوق خود، آگاه سازی مردم نسبت به تکالیف 
بسیار  آن ها  مالیاتی  دغدغه های  رفع  و  قانونی 

برای ما مورد اهمیت است.
ارسنجان  شهرستان  مالیاتی  امور  اداره  رئیس 
گفت: مالیات هم حق بیت المال است و هم حق 
مردم درواقع ما حق نداریم در امر وصول مالیات 
که به بیت المال و مردم تعلق دارد کوتاهی کنیم 

و در امر وصول مالیات هم که از جنس عدالت 
و  شویم  بی عدالتی  یا  ظلم  مرتکب  نباید  است 
در  و  دارد  وجود  مالیاتی  امور  اداره  در  رویه  این 
همه حال بر دریافت مالیات عادالنه و منصفانه 
تأکیدداریم و بنا نداریم با بی عدالتی یا فشار بر 
مودیان موجودی که داریم درآمدهای مالیاتی را 

افزایش دهیم.
وی ادامه داد: در اصالحیه های قانون مالیات های 
تولید  از  خوبی  حمایت های  و  مشوق ها  مستقیم 
نرخ  کاهش  آن ها  مهم ترین  که  پیش بینی شده 
مالیات هاست که در حال حاضر نرخ مالیات های 
درصد  پنج  میزان  به  دولت  هیئت  در  تولیدی 
کاهش یافته که از 25 درصد به 20 درصد کاهش 

پیدا می کند.
و  دورترین  امروز  کرد:  خاطرنشان  صیادی 
از  نقاط شهرها و روستاهای کشور  محروم ترین 

مزایای پرداخت مالیات بهره مند می شوند.
ارزش افزوده  مالیات  درصد   9 نرخ  از  افزود:  وی 
ارزش افزوده  عوارض  عنوان  تحت  درصد  سه 
روستاها  و  شهرها  عمران  هزینه های  صرف 

می گردد.
ارسنجان  شهرستان  مالیاتی  امور  اداره  رئیس   
محل  از   1397 سال  اول  ماهه  سه  در  گفت:  
وصولی مالیاتها،مبلغ 3615000 ریال به حساب 
به  6385000ریال  مبلغ  و  ارسنجان  شهرداری 
واریز  ارسنجان  های شهرستان  دهیاری  حساب 

گردیده است. 
وی افزود: در بودجه سال 1397 سهم نفت به 23 
درصد و سهم مالیات و صادرات غیر نفتی به 67 
درصد رسیده که بار اصلی تامین بودجه بر دوش 

سازمان امور مالیاتی است.
صیادی بیان کرد: از 9 درصد ارزش افزوده، شش 
به  درصد  یک  که  باشد  می  دولت  سهم  درصد 
بخش سالمت اختصاص می یابد که از این منبع 
 90 تا  دولتی  های  بیمارستان  در  درمان  هزینه 

درصد توسط دولت پرداخت می گردد.

در  مصنوعی  چمن  زمین  سه  افتتاح  آیین 
سیزدهم  چهارشنبه  روز  در  پاسارگاد  شهرستان 
تیرماه با حضور اعضای شورای اداری شهرستان 
معاون  و  استانی  رتبه  عالی  مسؤلین  برخی  و 

مدیرکل تربیت بدنی برگزار شد.
و  ورزش  اداره  رییس  جعفری  آقای  گفته   به 
از  قبل  »روزهای  پاسارگاد:  شهرستان  جوانان 
فرمانداری  محل  در  که  جلساتی  طی  مراسم 
مراسم  ابتدا  گردید،  مقرر  شد  برگزار  شهرستان 
زنی  کلنگ  سرپنیران،  چمن  زمین  افتتاح 
اورژانس جاده ای، افتتاح زمین چمن سعادتشهر 
انجام  به  بوکان  زمین چمن  افتتاح  نهایت  در  و 
برسد. همه هماهنگی های الزم صورت گرفت 
زمین  مراسم،  از  قبل  شب  ساعات  اخرین  تا  و 
پالکاردهای  و  ها  دروازه  تورهای  چمن،  های 
خوش آمدگویی جهت آغاز مراسم آماده میگردد. 
برای  بوکان  محله  مردم  احترام  و  ادب  رسم  به 
ورزشی  مجموعه  تنها  افتتاح  مراسم  در  شرکت 
از  مسؤلین  صبح   9 ساعت  شدند.  دعوت  محله 
کردند.  حرکت  مراسم  انجام  برای  فرمانداری 
انجام رسید  به  به خوبی  اول مراسم  سه مرحله 
و ساعت ۱۱:۴5 به محله بوکان رسیدیم. اما در 
کمال ناباوری مشاهده کردیم که درهای ورودی 

بسته است و اثری از بنر خوش آمد گویی نیست. 
با پیگیری متوجه شدیم آقای شکری سخنگوی 
شورای شهر از دیر رسیدن مسؤلین ناراحت شده، 
درهای ورودی را قفل کرده است. مردم را متفرق 
نموده و خودش محل را ترک کرده است و تلفن 
همراهش را پاسخ نمی دهد. در حالیکه ایشان در 
اطالعی هم  و  نداشتند  جلسه هماهنگی حضور 
چند  است  قرار  وقتی  نداشتند.  مراسم  ساعت  از 
برنامه در یک روز اجرا شود مسلما هر برنامه بین 

چهل دقیق تا یک ساعت زمان میبرد.«
شورای  عضو  شکری  ماجرا،  دیگر  طرف  در  اما 
شهر سعادتشهر در واکنش به اخبار منتشره طی 
شهرستان  در  قبل  »روز  گفت:  اخیر  روز  چند 
ایشان  با  تلفنی  صورت  به  ولی  نداشتند  حضور 
هماهنگ شده بوده که مراسم افتتاح زمین چمن 
مردم  و  شود.  برگزار   9:۳۰ ساعت  راس  بوکان 
قبل از ساعت 9 در محل حاضر بودند، تعدادی 
از  از معتمدین محل و ریش سفیدان و تعدادی 
بانوان که برای شرکت در مراسم به محل زمین 
ساعت  سه  به  نزدیک  از  بعد  بودند  آمده  چمن 
انتظار زیر آفتاب خسته شده و متفرق شدند. بنده 
و  شدم  ناراحت  مردم  خستگی  و  انتظار  از  هم 

محل را ترک کردم.«

رشد  و  اشتغال  ایجاد  از  صحبت  وقتی  همیشه 
از جذب سرمایه گذار  شهرستان میشود، مسِؤلین 
سرمایه  یک  ی  سرمایه  به  توسل  و  میگویند 
از  از شهرستان را تنها راه برون رفت  گذار خارج 
مشکالت می دانند و مشکل جذب سرمایه گذار را 
عدم همکاری مردم و برخی ادارات بیان می کنند.

سال گذشته سرمایه گذاری از فیروزآباد پس از طی 
برداری  بهره  مجوز  أخذ  به  موفق  قانونی  مراحل 
از یک معدن کرومیت واقع در منطقه اسالم آباد 
شهرستان ارسنجان میشود. با شروع بهره برداری 
خلوص  پایین  درصد  که  میرسد  نتیجه  این  به 

کرومیت پاسخگوی هزینه های بهره 
برداری نیست و در نهایت تصمیم 

کنار  در  کرومیت  فراوری  به 
معدن میگیرید.

اما مسأله تأمین آب الزم 
کرومیت،  فراوری  جهت 

شرایط  در  هم  آن 
خشکسالی و درست زمانی 

رنج  آب  کمبود  از  مردم  که 
میبرند، از طرف برخی اعضای شورا 

مورد اعتراض است.
شهرستان   معدن  و  صنعت  اداره  رییس  بخشی 

مورد  این  در  ارسنجان 
مشکالت  به  توجه  با  میگوید: 

موجود در حوزه اشتغال و جذب سرمایه 
گذار، طی جلسه ای در اواخر خرداد ماه با حضور 
رییس شورای شهرستان مصوب شد که برای مدت 
کرومیت  فراوری  جهت  الزم  آب  ماه(  )دو  کوتاه 

اقتصادی  صرفه  وجود  صورت  در  و  گردد  تامین 
آب  چاه  و  فراوری  مجوز  أخذ  جهت  بردار  بهره 
آب  انتقال  و  بوده  موقت  آب  تامین  نماید.  اقدام 

بوسیله تانکر تا معدن بر عهده بهره بردار است. 
تا  شده  موظف  بردار  بهره  گفت:  ادامه  در  وی 
روستای  اهالی  از  را  معدن  در  الزم  کار  نیروی 
آب  انتقال  هزینه  و  نماید  بکارگیری  آباد  اسالم 
مصرفی روستا را در این مدت برعهده بگیرد. ما 
امتیازات بیشتر برای منطقه اسالم  به دنبال أخذ 
آباد هستیم، به گونه ای که هم منافع مردم تأمین 
از سرمایه  بردار  بهره  گردد و هم 

گذاری منصرف نشود. 
رئیس  عواطفی  صفدر 
شهرستان  شورای 
با  ارسنجان در گفتگو 
سفیر مردم گفت: طی 
روزهای آینده با حضور 
برگزار  ای  جلسه  دار  معدن 
پیش  مشکالت  تا  شد  خواهد 

آمده حل و فصل شود.
برای  دو  هر  گذار  سرمایه  و  آب  فعلی  شرایط  در 

ایجاد اشتغال در شهرستان امری حیاتیست.

مرکزی  بخش  شورای  رییس  زارعی  مهدی 
روز  رسیدن  فرا  مناسبت  به  ارسنجان  شهرستان 
سفیر  تحریریه  با  تلفنی  تماس  طی  ها  دهیاری 
مرکزی  بخش  در  شورا  اخیر  های  فعالیت  مردم 

را چنین برشمرد: 
* اجرا و پیگیری طرح بهسازی و آسفالت در ۳۰ 

روستا از روستاهای بخش مرکزی شهرستان  
* برگزاری کالس های آموزشی جهت کشاورزان، 
در روستاهای بخش مرکزی  روستاییان و عشایر 

شهرستان 
که  شرایط  واجد  روستاییان  از  نفر   ۴5 معرفی   *
مدرک فنی حرفه ای  دریافت نموده اند، به تامین 
اجتماعی جهت بر خورداری از بیمه تامین اجتماعی 
به  موعد  از  پیش  بازنشستگی  حکم   ۸۰ *اعطاء 

بیمه شدگان
زارعی همچنین به سفر مهندس پاک فطرت مدیر 
بازدید  و  فارس  استانداری  روستایی  دفتر  کل  
شهرستان  مرکزی  بخش  روستاهای  از  ایشان 
فطرت  پاک  بازدید  این  در  نمود.  اشاره  ارسنجان 
بر  مکرر  های  خشکسالی  مسأله  به  توجه  ضمن 

لزوم صنعتی شدن منطقه تأکید نمودند.

چرایی حواشی مراسم افتتاح زمین چمن  محله بوکان سعادتشهر  درآمد یک میلیارد تومانی
 شهرداری و دهیاری ها از مالیات

برگزاری کالس های آموزشی
وستایان و عشایر ویژه ر
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خانم یولیتا اهل کشور ایتالیا پرفسور دانشگاه ساپینزا یکی از 
اعضای گروه پرستاری خانواده که برای یک دوره سه روزه 
همایش  چند  در  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  هماهنگی  با 
شرکت کردند پس از اتمام برنامه های علمی تصمیم گرفتند 
به بازدید از اماکن تاریخی ایران بپردازند که در ادامه این سفر 
با دعوت اقای سیامک توفیق بخش و خانم سمیه مهدیخانی به 

پاسارگاد دعوت و میهمان هفته نامه سفیر مردم شدند.

سفیر ایتالیا
گزارش

پیمان فتحی

گردشگران  میزبان  سال  طول  در  ایران  عزیزمان  کشور 
خارجی بسیاری است؛ گردشگرانی که هر کدام قبل از ورود 
فرا     را  وجودشان  سراسر  خاصی  وحشت  و  ترس  ایران  به 
مهمان  و  فرهنگ  محو  ایران  به  ورود  از  پس  اما  گیرد  می 

نوازی ایرانیان می شوند.
بسیاری از این گردشگران پس از بازگشت از سفر چند روزه 
ی خود از خوبی ها و زیبایی های ایران و ایرانی می نویسند 
و جهانیان را به این مرز و بوم دعوت می کنند. این توریست 
روشنی  و  خوب  ذهنیت  اغلب  که  آن  وجود  با  خارجی  های 
نسبت به ایران ندارند، به کشور به ظاهر تاریک ما می آیند 
تا با ماجراجویی، خود چهره ی واقعی این کشور را بشناسند.

پایان  میتواند  پاسارگاد  تاریخی  شهرستان  بین  این  در 
شیرین این ماجراجویی باشد. خبرنگار سفیر مردم در اولین 

تجربه خود میزبان مسافری از ایتالیاست.

مجموعه  در  گذاری  و  گشت  از  بعد 
مجموعه  و  پاسارگاد  تاریخی 
بومگردی بامداد گونه خرس قهوه ای 
مورد   در  کالمی  چند  تا  شد  فرصتی 
سفر خانم یولیتا به ایران با ایشان هم 

صحبت شویم.
پروفسور یولیتا با مهمان نوازی ایرانیان 
صحبت خود را آغاز کرد و گفت:سفر 
از بهترین تجربه های  ایران یکی  به 
و  نوازی  مهمان  و  بوده   من  زندگی 
استقبال آنان برای من همیشه خاطره 

ای خوب خواهد بود.
او با یک گردش نصف روزه، مطلبی 
را متذکر شد که سالهاست در ایران در 
گفت:  او  است.  مانده  باقی  حد حرف 
ایران در صنعت توریسم پتانسیل های 

پایدار و بسیار قوی دارد.
ایران  به  نسبت  او  اینکه  مثل  اما 
این  دلیل  او  دارد.  خوبی  اطالعت 
مساله را اینگونه بیان میکند:کتابهای 
تاریخ ایران یکی از نوشته های مورد 

مطالعه در کشور ما میباشد.
برمیگردد.  خود  اول  جمله  به  باز 
لبخندی از رضایت بر لبانش جاریست. 

جالبی  بسیار  روز  من  برای  میگوید: 
تمدن  و  فرهنگ  یک  شاهد  که  بود 
جمله  مخصوصا  بودم  ساله  چندهزار 
به  که  ها  نوشته  سنگ  روی  های 
زبان میخی نگارش شده بود و باعث 
شد یقین پیدا کنم که ایران فرهنگی 
میتوان گفت  دارد و حتی  بسیار غنی 
ما  کشورهای  به  فرهنگ  این  گاهی 
شده  ادغام  آنها  با  و  شده  صادر  هم 

است.
اما در پشت عینک دودی و آن لبخند 
نگرانی وجود دارد که در صحبت های 
پایانی نمایان می شود: من بسیار دلم 
در  بگویم  همه  به  بتوانم  میخواست 
تالش  کاش  ای  آثار  این  نگهداری 
چند  تمدن  محیط  و  شود  بیشتری 

نباشد  خار  روییدن  محیط  هزارساله 
را  ملی  سرمایه  این  قدر  هم  مردم  و 

بدانند.
مزه  فقط  دارد  دوست  گفت  بعد 
در  همیشه  ایرانی  غذاهای  خوشمزه 
مزه  تنها  پایان  در  باشد:  خاطرش 
ای که در غذاهای ایرانی بیاد خواهم 
داشت شربت های خنکی بود که مرز 
مشترک سلیقه ما بود و در بیشتر آنها 
یا  عصاره  بیشتر  البته  و  بود  گالب 
نمیشناختم  من  را  گیاهی  عرقیجات 

اما خوشمزه بود.
از  تشکر  یولیتا  پرفسور  کالم  پایان 
مهمان  و  مردم  سفیر  مردمی  رسانه 

نوازی مردم ایران بود.

در  تا  می رود  باال  پله ها  از  مرشد 
جایگاه قرار گیرد و زنگ به صدا 
درمی آید. صدای ضرب تمام فضا 
صدای  علی...  یا  می کند   پر  را 
ضرب یکی در میان است و صدای 
زنگ بلند. ضربات شدت می گیرد و به کسی مجال 
می شود  تندتر  و  تند  حرکات  و  نمی دهد  ایستادن 
می زند.  میان  در  یکی  همچنان  مرشد  انگشتان  و 
سه بار زنگ روی سر مرشد تکان می خورد و گفته 

می شود بر منکر علی و اوالد علی لعنت!
اظهار  و  آورده  فرود  سر  مرشد  پهلوان،  ورود  با 
فروتنی می کند. همه به احترامش می ایستند. پس از 
رخصت گرفتن از وی، یکی یکی وارد گود می شوند. 

خم  مقدس  گود  به  ورود  محض  به  ورزشکاران 
رسم  به  را  خود  راست  دست  انگشتان  و  می شوند 
مقدس  به ساحت  احترام  و  ولی  پوریای  قدم بوسی 
زورخانه به زمین زده و برداشته روی لب ها گذاشته 

و می بوسند.
بچگی،  همان  از   ۱۳۳۲ متولد  عزی  عزیز  پهلوان 
تهران  به  نوجوانی  در  شد،  باز  زورخانه  به  پایش 
میرود و نزدیک به هجده سال آنجا هم کار میکند و 
هم در زورخانه ورزش میکند. بعد از پیروزی انقالب 
را  ولی  پوریای  زورخانه  و  میگردد  باز  ارسنجان  به 
در  فعالیت  از حدود ۱۴ سال  بعد  و  میکند  تأسیس 
شهرداری  طرح  در  زورخانه  ساختمان   ۱۳۷۸ سال 

قرار گرفته و تعطیل و تخریب میشود.
شهرداری  شد  مقرر  زمان  ان  میگوید:  عزی  اقای 
ساختمانی برای زورخانه بسازد ولی ۱6 سال طول 
کشید و بعد از پیگیری های زیاد و کمک استانداری 
ساختمان  سرانجام  شهرداری  و  وقت  فرمانداری  و 
جدید زورخانه را در محل استادیوم ورزشی شهدای 
زیادی  های  کمبود  هنوز  اما  شد.  ساخته  ارسنجان 
کمک  برای  را  خیرینی  و  مسؤلین  بارها  دارد. 
ولی  کردیم  دعوت  زورخانه  تکمیل  و  تجهیز  به 

متأسفانه نتیجه ی چندانی نداشت.
می گوید:  قدیمی  پهلوانان  مرام  خصوص  در  وی 
کمتر  امروز  داشتند،  قدیمی  پهلوانان  که  مرامی 
می گوید  روزهایی  از  است.  برخوردار  آن  از  کسی 
بود  ورزش  در  جوانمردی  و  معرفت  بوی  هنوز  که 
می دهد:  ادامه  و  بودند.  نزدیک تر  هم  به  دل ها  و 

کرده اند.  فرق  گذشته  با  اینقدر  مردم  چرا  نمی دانم 
امروز هر کجای دنیا ورزشکاران داخل رختکن برای 
القاب زشت یکدیگر را  با  هم رجز میخوانند گاهی 
تحقیر میکنند ولی در رختکن زورخانه، ورزشکاران 
یا دعا میخوانند و نماز به جا می اورند یا یکدیگر را 
ارشاد و راهنمایی میکنند. اصال مرام ورزش باستانی 
با بداخالقی بیگانه است. پهلوان از روز اولی که وارد 
زورخانه میشود تا روزی که به »سردم« میرسد باید 
۷۲ خصلت پسندیده را در خود ایجاد و تقویت کند. 
و زوربازو در کنار این خصلت های نیکو پهلوان را 

میسازد.
وی در ادامه به ابزار ورزشی زورخانه اشاره میکند و 
میگوید: همه این ابزار به نوعی شبیه سازی از ابزار 
جنگی است که مردان و پهلوانان ایران باستان به 
وسیله آنها در جنگ ها از سرزمینشان دفاع میکردند.
پهلوان می گوید: زورخانه جای هر کسی نیست باید 
وارد  وضو  با  معرفت،  و  مرام  اهل  و  باشی  عاشق 
شوی و با احترام در جایگاه خودت بنشینی. کسانی 
که می خواهند وارد این رشته ورزشی شوند، باید به 
از  مردانگی  و  پهلوانی  منش  و  رفتار  کردار،  لحاظ 
تا »سردم«  اول گود  فاصله  باشند،  دیگران سرآمد 
طی  است  ممکن  گاهی  که  باشد  متر  پنج  شاید 
کردن این فاصله و رسیدن به »سردم« پنجاه سال 
طول بکشد. در گذشته اگر پهلوانان در داخل گود با 
یکدیگر سرشاخ می شدند و یکی فنی را بلد بود که 
دیگری آن را نمی دانست، به خاطر مرامی که داشت 

آن فن را اجرا نمی کرد. ولی امروز در جامعه...

پهلوان میگوید: اساس کار زورخانه ارادت و توسل 
الهی  سر  یک  این  شاید  و  است  علی)ع(  امام  به 
سرلوحه  معرفت  و  مرام  که  ورزشی  در  که  است 
کار  آغاز  خداوند  پیشگاه  به  خاکساری  است،  کار 
نام موال  کار  پایان  نیازمندان  از  و دستگیری  است 
و  آغاز  جاریست.  ورزشکاران  زبان  بر  )ع(  علی 
پایان ورزش های زورخانه ای دعاست که نقطه اوج 
پهلوانی، عشق و ارادت به والیت و امامت است و 
امام شیعه و  تنها حق، علی، سلطان فتیان عالم و 
بود  این  شهر  پهلوانان  مرام  زمانی  است .  اوالدش 
که پس از ورزش زورخانه، برای نیازمندان آبرومند 
آیین گلریزان برگزار می کردند و اهل محل را برای 
آن  می خواندند.  فرا  نیازمند  خانواده  یک  به  کمک 
زمان پهلوانان شهر چنان درسی به نامردانی که در 
کوی و برزن با چشم حرام به دنبال ناموس مردم 

بودند، می دادند تا ابدالدهر آویزه گوششان می شد.
و  جوانمردی  از  گفت:  پایان  در  عزی  عزیز  اقای   
تنها  سال هاست  سرزمین،  این  جوانان  به  پهلوانی، 
بازوهای  با  که  می دهیم  نشان  را  آهنینی  مردان 
را  سنگین  اجسامی  بزرگ،  هیکل های  و  کلفت 
پرورش  برای  ای  ذره  آنکه  بدون  میکنند  جابجا 
خصایل نیکو در وجود خود تالش و مجاهدت نموده 
باشند. آرزو دارم همه جوانان حداقل ماهی یک بار 
به زورخانه سربزنند و مرام پهلوانی را در کنار گود 

زورخانه تمرین کنند.

مرشد زنگ را برای چه کسی می زند؟
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احسان بخشی
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ارسنجان

کارشناس ارشد حقوق 
خصوصی

از اسفند 95 بعنوان رئیس 
اداره در شهرستان ارسنجان 

فعالیت دارد.

معدن  و  صنعت  شما  ورود  بدو  در   *
بود؟  روبرو  چالشهایی  چه  با  وتجارت 
چه اهدافی را برای دوران مدیریت خود 

ترسیم کردید ؟
سه  هر  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  حوزه  در 
حوزه چالش هایی وجود داشت که با همکاری 
با ادارات در این مدت کوتاه  همکاران و تعامل 
بخشی از آن ها را رفع کردیم که در ادامه به آن 
ها اشاره می کنم. در دوران مدیریت، کار خود 
را بر اساس قانون و تعامل با نهادهای دولتی و 
خصوصی گذاشتم که در این مدت از نظر خودم 

موفق بودم.

شهرستان  اوضاع  بهبود  برای   *
ارسنجان در حوزه کاری شما، نگاه شما 
دستور  و  کشور  کالن  های  برنامه  به 
یا  شد  می  صادر  که  بود  هایی  العمل 
اینکه برای برای بهبود وضعیت و درمان 
تدبیر  گانه  جدا  نسخه  وبیکاری  رکود 

کرده اید؟
بنده در سه حوزه کاری با سه قانون و آیین نامه 
و بخشنامه روبرو بودم که اصل و هدف بنده هم 
رعایت قانون نظام صنفی و صنعتی و معادن بود 
و ایجاد اشتغال پایدار و رفع موانع بیکاری بوده 
است که آمار اشتغال ایجاد شده در سازمان رصد 

اشتغال موجود است.

بسیار  صحیح  آمار  بودن  دسترس  *در 
ارقام  و  آمارها  بودن  دور  و  است  مهم 
به  تنها  نه  را  کار  مــوجود،  واقعیت  از 
سمت بهتر شدن سـوق نمی دهد بلکه 
موجب ایجاد خسران و زیان فوق العاده 
در دراز مدت خواهد شد. آیا آمار واقعی 
صنعت  وضعیت  با  ارتباط  در  دقیقی  و 

شهرستان ارسنجان وجود دارد؟
واحد   ۲۴ تعداد  ارسنجان  شهرستان  در  بله. 

 ۱۳ تعداد   95 سال  در  که  دارد  وجود  تولیدی 
واحد فعال بوده و در سال 96 به ۱۷ واحد رسیده 
و ۳ واحد ما به طور کلی تعطیل است و دستگاه 
آن ها جمع آوری شده است. و مربوط به سال 
های گذشته می باشد ولی ۴ واحد آن در دست 
بتوانیم  شاءاهلل  ان  که  است.  مشکالت  بررسی 
هرچه سریعتر مشکالت این عزیزان را رفع کنیم 
و میهن  اقتصاد شهرستان  تا  تولید  به چرخه  و 

کمک کنیم.

و  صنایع  مشکالت  نکردن  *پیگیری 
با  ولی  بزرگیست  آفت  انتظار،  صف 
نتیجه  این  به  اداره،  این  اخبار  پیگیری 
می رسیم که پیگیری های مستمر شما 
نگاه حمایتی، نسخه درمانی جدیدی  و 
در  کاری  روند  این  چقدر  است.  بوده 
بوده  موثر  مشکالت  به  دادن  پایان 

است.
در  اقدامات  بزرگترین  و  ترین  مهم  از  یکی 
خصوص صنایع که با همکاری فرماندار محترم 
شهرستان صورت پذیرفت این بود که در سال 
از کلیه واحدهای تولیدی  96 دوشنبه هر هفته 
مسئوالن  اکثر  و  فرماندار  حضور  با  شهرستان 
همان  در  و  گرفت  می  صورت  بازدید  مربوطه 
و  شد  می  رسیدگی  ها  آن  مشکالت  به  مکان 
مسئول  توسط  بود  استان  به  مربوط  هم  اگر 
واقعًا  این قضیه  پیگیری می شد که در  مربوط 
فرماندار محترم و  از  بودیم و همینجا  ما موفق 
کلیه مسئولین شهرستان تقدیر و تشکر می کنم.

به گونه ای است  بانکها  *نگاه تجاری 
که در صنعت کمتر سرمایه گذاری می 
تسهیالت  پرداخت  به  تمایلی  و  کنند 
ندارند.  صنایع  به  بانکی  سود  نرخ  با 
و  معدن  و  صنعت  سختی  به  مانع  این 
تجارت را مورد آسیب قرار داده است. 
برنامه  آسیب چه  این  بهبود  برای  شما 

هایی داشتید؟

صنایع  برای  ها  بانک  طرف  از  تسهیالت  نرخ 
۱۸ درصد می باشد ولی بسته حمایتی از طرف 
دولت که متولی آن وزارت تعاون و رفاه اجتماعی 
می باشد بعضی از دستگاه های اجرایی را تحت 
پوشش قرار داده که در حوزه این اداره متأسفانه 
این  با  ولی  است  نشده  دیده  معدن  و  صنعت 
حوزه  در  و  کرده  تالش  شهرستان  این  وجود 
را  واحدها  از  بعضی  روستایی  و  شهری  فراگیر 
سود  درصد  که  نموده  نام  ثبت  کارا  سامانه  در 
آن ها با رعایت نمودن برخی اصول و تعهدات 
از ۱۲ درصد تا ۱6 درصد می باشد ولی در حوزه 
پوشاک  تولیدی  و  قالیبافی  بحث  در  تجارت 
تسهیالت پایدار روستایی بوده که اگر به تعهدات 

خود عمل کنند 6 درصد می باشد.

*توقع عموم جامعه این است که اداره 
مقاومتی  اقتصاد  دار  پرچم  بعنوان  شما 
به حوزه  توجه  با  باشید.  در شهرستان 
این  شما،  اداره  گستردگی  و  اختیارات 
رسد  می  بنظر  اما  بجاست.  مطالبه 
است  فروغ  کم  که  صنعتی  و  بیکاری 
فاصله ای زیادی تا نهایی شدن اقتصاد 
تایید  مورد  مساله  این  دارید.  مقاومتی 

شما هست؟ 
اینکه این اداره پرچم دار اقتصاد مقاومتی است 
اقتصاد  دار  پرچم  نیست.  منطقی  من  نظر  به 

مردم  همه  هستند  مردم  آحاد  کلیه  مقاومتی 
ملی خود حمایت  تولید  و  ایرانی  از کاالی  باید 
و استفاده کنند تا بتوانیم به این اقتصاد مقاومتی 
خودکفا برسیم و این اداره رسالت خود را بر مبنای 
اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی قرار 
داده است و در این سه حوزه با خرید و فروش 
محصوالت خارجی که بدون مجوز و غیر قانونی 
و  کند  می  برخورد  کاال  قاچاق  عنوان  به  باشد 
مبارزه با قاچاق کاال با همکاری نیروی انتظامی 
این  وظایف  از  ایرانی  تقلبی  کاالی  با  مبارزه  و 

اداره است و با آن ها برخورد جدی می کنیم.

و  ندارد  بیرونی  عامل  گرانیها  بعضی   *
از عدم نظارت کافی بر اصناف حکایت 
رصد  و  پایش  برای  شما  برنامه  دارد. 
در  دار  اولویت  خدمات  و  کاال  قیمت 

شهرستان چیست؟
ما در اتاق اصناف واحدی به نام واحد بازرسی و 
نظارت داریم که به صورت روزانه بازار را رصد 
می کند و به خصوص در حوزه کاالهای اساسی، 
اینکه می گویند نظارتی وجود ندارد این واقعا بی 
زحمات  حوزه  این  در  ما  همکاران  است  لطفی 
بسیار زیادی کشیده اند و شاید حاال کسی باشد 
ولی  کند.  استفاده  سوء  بازار  آشفته  این  در  که 
شهرستان  و  شود  می  برخورد  جدی  طور  به 
ارسنجان در حوزه اصناف واقعًا با انصاف هستند. 
مردم میتوانند هر گونه تخلف در این حوزه هم 
اعم از گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج 
قیمت و... را به شماره تلفن ۱۲۴ و ۴۳5۳۴۰۴۰ 
اداره صنعت معدن و تجارت یا ۴۳5۲6۰۰6 واحد 

بازرسی اتاق اصناف گزارش دهند.

برگزاری  مورد  در  شما  *نظر 
کاال  مستقیم  عرضه  نمایشگاهای 
مردم  رفاه  افزایش  باعث  ایا  چیست؟ 
دنبال  به  رو  کسبه  شود؟ضرر  می 
دارد؟چرا مدتی هست این نمایشگاهها 

در ارسنجون دایر نشده است؟
با توجه به سیاست وزارت خانه و ایجاد فروشگاه 
و  صنفی  واحدهای  از  حمایت  و  بزرگ  های 
ایجاد فروش فوق العاده و حراجی در شهرستان 
و  باشد  می  ممنوع  نمایشگاه  هرگونه  برگزاری 
که  است  رقابت سالم  بحث  بازار  در  روزها  این 
خوشبختانه در شهرستان ارسنجان با وجود این 
به  نیازی  ها  العاده  فوق  فروش  و  فروشگاهها 

برگزاری نمایشگاه نمی باشد.

مصوبه شورای  اساس  بر  ماه  تیر  دهم 
و  صنعت  روز  فرهنگی  انقالب  عالی 
نامیده شده است.اختصاص این  معدن 
مهم  به  که  است  مناسبی  فرصت  روز 
ترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش 
اندیشمندانه  نگاهی  معدن  و  صنعت 
شود چرا که این بخش به عنوان عامل 
تولید  افزایش  در  پایدار  اشتغال  مولد 
نقش  سرانه  آمد  در  و  ملی  ناخالص 

بسزایی دارد.
رئیس  مردم  سفیر  هفته  این  مهمان 
اداره صنعت،معدن و تجارت است تا در 
مورد عملکرد 15 ماهه خود توضیحاتی 

به مخاطبین سفیر مردم ارائه کند.

 رسالت خود را بر مبنای اقتصاد مقاومتی و 
حمایت از کاالی ایرانی قرار داده ایم
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر
 رای شماره ۱۳9۷6۰۳۱۱۰۱5۰۰۰۱۸۷-۱۳9۷/۰۳/۲9 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرف مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا نعمت الهی فرزند  محمد به 
شماره شناسنامه ۲5 صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۲۳/۱۷ مترمربع پالک 6۳۳۳ فرعی از ۱۰ 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۲۴۰ فرعی از۱۰ اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری مع 
الواسطه از وراث حسن وکریم نعمتی مالکین رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۷/۰۴/۱6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۷/۰5/۰۱

۴۳۴۴ / م الف
محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر
 رای شماره ۱۳9۷6۰۳۱۱۰۱5۰۰۰۱9۷-۱۳9۷/۰۳/۳۱ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرف مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر رحیمی فرزند علی 
محمد به شماره شناسنامه ۷۸ صادره از ارسنجان در شش دانگ یکبابخانه به مساحت ۲۷۱/۲5 مترمربع پالک 6۳۲9 فرعی از ۱۰ اصلی 
مفروز و مجزا شده از پالک 595 فرعی از۱۰ اصلی قطعه یک بخش پنج فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب اسناد رسمی 
شماره۴۱۱5۱-۸9/۰۸/۰۸ و ۴66۰5-9۲/۰5/۰6 دفتر ۲۸ 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 ۱5 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۷/۰۴/۱6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۷/۰5/۰۱

۴۳۴۱ / م الف
محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر
 رای شماره ۱۳9۷6۰۳۱۱۰۱5۰۰۰۱۸6-۱۳9۷/۰۳/۲9 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرف مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدحسین مختاری پویا فرزند  محمد 
به شماره شناسنامه 5۳۸5 صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۲۳/۱۷ مترمربع پالک 6۳۳۳ فرعی 
از ۱۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۲۴۰ فرعی از۱۰ اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری 
مع الواسطه از وراث حسن وکریم نعمتی مالکین رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۷/۰۴/۱6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۷/۰5/۰۱

۴۳۴6 / م الف
محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان



شهرستان ارسنجان با وسعتی
 بالغ بر ۱5۰۰ کیلومتر مربع دارای یک بخش
و سه دهستان
 )دهستان های علی آباد ملک-خبریز و شوراب(
 و ۸۰ روستا آبادی ،مکان و مزرعه می باشد
 که دارای 6۲ روستای باالی ۲۰ خانوار دارای شورای اسالمی 
و ۴ تیره عشایری شورا دار می باشد )۲۰۲ نفر عضو شوراهای اسالمی (
 و همچنین 55 دهیاری مصوب  عهده دار امور مدیریت عرصه روستائی 
و عشایری می باشند  .

دهیاران محترم به عنوان مدیران روستا
 بر اساس قوانین و مقررات وظایفی از جمله :

*اجرای مصوبات شورای اسالمی روستا   
*تدوین بودجه ساالنه دهیاری و تصویب آن در جلسات شورای اسالمی   
*صدور پروانه ساختمانی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده طرح هادی.

*همکاری با بخشداری و دیگر ادارات و نهادهای بخش و شهرستان   
*انجام پروژه های عمرانی از جمله بهسازی ، آسفالت و... در غالب بودجه پیش بینی شده   
و وظیفه عمران روستائی 
*انجام فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و... در غالب بودجه پیش بینی شده
 و وظیفه خدمات اداری و روستائی 
و......

خوشبختانه دهیاران بخش مرکزی با هماهنگی ،تعاملی که با شورای اسالمی ،بخشداری و باالخص 
دستگاه اجرائی از جمله بنیاد مسکن ،اداره برق ،آبفای روستائی و... 
پیگیرهائی که انجام می دهند فعالیتهائی خوبی در زمینه عمرانی از جمله بهسازی معابر
)جدول گذاری –زیر سازی و آسفالت ( –احداث ساختمان دهیاری –آتش نشانی

 –غسالخانه- روشنائی معابر –تعویض شبکه فرسوده آب آشامیدنی 
و زمینه های فرهنگی از جمله کمک به راه اندازی کتابخانه-

 برگزاری جشن ها و مراسمات مذهبی  ،ورزشی و ... 
در سطح روستاها داشته و دارند .

شیروانی
بخشدار مرکزی ارسنجان

روز چهاردهم تیر ماه، روز دهیاری ها  را به تمام دهیاران زحمت کش عرصه تالش و سازندگی 
روستاهای بخش مرکزی شهرستان ارسنجان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
  از خداوند منان برای این عزیزان عافیت و عاقبت به خیری را آرزومندیم ، 

همواره شاد و موفق و  پر انرژی باشند.

بخشداری مرکزی شهرستان ارسنجان

عملکرد , دستاوردهای 
وژه های عمرانی  و پر

دولت تدبیر و امید 
وستاها ی بخش  در ر

مرکزی شهرستان 
ارسنجان
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نامگذاری ۱۴ تیرماه به عنوان روز »شهرداری و 
دهیاری« اقدامی ارزنده و فرصتی است مغتنم، 
های  فعالیت  از  تجلیل  و  قدردانی  ضمن  تا 
خالصانه و شبانه روزی خادمان مردم در عرصه 
ارزیابی  به   ، روستایی  و  شهری  مختلف  های 
به  اجتماعی  نهاد  این  های  فعالیت  و  عملکرد 
مردم  به  رسانی  خدمت  سطح  ارتقای  منظور 

پرداخته شود.
ایجاد توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی 
مدیریتی  بحث  در  سیاستگذاریها  مهمترین  از 

نوین می باشد و امروزه شهرها و روستا ها نه 
فقط به لحاظ وسعت و میزان جمعیت بلکه به 
لحاظ حجم و تنوع فعالیتها و ارزشهای فرهنگی 

و اجتماعی دارای اهمیت فراوان می باشند.
از  و  داشته  را گرامی  فرخنده  روز  این  اینجانب 
ها ی  دهیاری  و  شهردار  روزی  شبانه  خدمات 
توفیق  نموده،  تشکر  و  تقدیر  مرکزی  بخش 
آسایش  و  رفاه  ایجاد  راستای  در  افزودن  روز 
عمومی و سالمتی آنان را از درگاه خداوند متعال 
آرزومندم و امید آن دارم تمامی دست اندرکاران 

شهرستان  در  روستایی  و  شهری  های  حوزه 
زمینه مشارکت همدالنه و مؤثر مردم در تحقق 
درآمدهای پایدار شهرداری و دهیاری را فراهم 
بی  خدمت  اصل  قراردادن  سرلوحه  با  و  نموده 
منت و صادق بودن با مردم در راستای کارآمد 
دهیاری  و  ها  شهرداری  بیشتر  هرچه  سازی 
گل  همواره  اینکه  به  امید  با  بردارند.  گام  ها 
وجودتان بر شاخسار حیات جلوه گر و در تمامی 

عرصه های زندگی سربلند و موفق باشید.
 محمد باقر کاظمی فرماندار شهرستان ارسنجان

بخشی از عملکرد , دستاوردهای و پروژه های عمرانی دولت تدبیر و امید 
در روستاهای بخش مرکزی شهرستان ارسنجان 

از مهرماه 1394 تا فرودین 1396

* زیرسازی 80 هزار متر مربع با هزینه بالغ بر 
4000 میلیون ریال

* کانیوا  و جدول گذاری بیش از 30هزار متر با 
هزینه ای بالغ بر 10000 میلیون ریال

* آسفالت نزدیک به 30 هزار مترمربع از خیابان 
ها و کوچه ها با هزینه بالغ بر 5000 میلیون ریال

* احداث برج نور و نصب روشنایی در نقاط 
حادثه خیز 

* تعویض شبکه آبرسانی روستای قالتخوار
گاز رسانی ممنطقه گمبان

* احداث دو سالن ورزشی در شرق آباد و
 علی آباد ملک

وز شهرداری و دهیاری ها پیام تبریک فرماندار ارسنجان به مناسبت ر
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بخشی از عملکرد , دستاوردهای و پروژه های عمرانی دولت تدبیر و امید 
در روستاهای بخش مرکزی شهرستان ارسنجان 

از مهرماه 1394 تا فرودین 1396
* زیرسازی بیش از 120 هزار متر مربع با هزینه بالغ بر 

6000 میلیون ریال
* کانیوا  و جدول گذاری بیش از 7هزار متر با هزینه ای 

نزدیک به 3000 میلیون ریال
* آسفالت نزدیک به 50 هزار مترمربع از خیابان ها و 

کوچه ها با هزینه بیش از 10 هزار میلیون ریال
* ساختمان دهیاری جلودر

* تعویض شبکه آبرسانی روستاهای رحمت آباد و 
عبداهلل آباد

* گاز رسانی به روستاهای دهستان خبریز
* ساخت و تجهیز ساختمان آتش نشانی 

* ساخت سالن ورزشی روستای خبریز

* زیرسازی بیش از 77 هزار متر مربع با هزینه بالغ بر 
10000 میلیون ریال

* کانیوا  و جدول گذاری بیش از 18هزار متر با هزینه ای 
نزدیک به 7000 میلیون ریال

* آسفالت نزدیک به 20 هزار مترمربع از خیابان ها و 
کوچه ها با هزینه بیش از 5 هزار میلیون ریال

ساختمان دهیاری نظام آباد
* نصب روشنایی در روستاها

* احداث پارک کودک )خیرآباد و حسین آباد کوه خضر(
* خرید یک دستگاه خودرو آتش نشانی روستای شوراب
* تعویض شبکه آب رسانی )چشمه شیرین، حسین آباد 

کوه خضر،احمد آباد، شوراب و حسین آباد عرب شیبانی(
* ساخت سالن ورزشی شوراب

9
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سال دوم | شماره 27 11 شنبه | 16 تیر 1397

کالس های تابستان هدفمند برنامه 
ریزی شود و در پایان میزان تحقق 

اهداف مورد سنجش قرار گیرد

داریم، روز است.   زیاد  دوی کشورمان چیزی که 
اما دقیقا در عصری زندگی میکنیم و  اتفاقاتی می 
افتد که هیچ ربطی به عنوان و نام این روز ندارد. 
شاید بهتر است اسم این روز را بگذاریم روز تایپ 

..is typing کردن یا مثال
است.  درد  گویم،  می  که  نیست  شوخی  این 
به  قلم  از همه خود  اول  آخته است که  خنجری 
فضای  در  بالفاصله  و  کند  می  زخمی  را  دست 

..is typing مجازی
در دیار ما کم نیستند اهالی قلمی که برای فرهنگ 
اما  به نوعی به  اند  این مرز و بوم قدم برداشته 
کنند  می  شماری  لحظه  یا  و  اند  تشنه  خونشان 
مرگشان فرا برسد تا بگویند استاد معظم خدماتی 

..is typing بزرگ داشت و  به به و چه چه و
مسئوالن امر در این روز آمار کتابخوانها را تهیه 
و در اختیار رسانه ها قرار دهند تا ملت شریفمان 
از  همواره  که  پرمدعایی  اقلیت  چه  با  که  بدانند 
به  و  روبرو هستند  کنند  گله می  امکانات  کمبود 

..is typing دشنام بکشند با
با  فصل  یک  در  فوتبالیست  یک  قرارداد  وقتی 
کند  می  برابری  ایران  ادبیات  سال  پنجاه  بودجه 
جلد   5۰۰ به  کتاب  تیراژ  که  اینست  آن  نتیجه 
و  فوتبال  به  مشغولند  جدید  نسل  که  چرا  برسد. 

..is typing کری خوانی و
صفحات  این  از  بازدید  برای  انگیزه ام  روزبه روز 
اجتماعی کمتر می شود. یک زمانی پیشکسوت ها 
که به این صفحات انتقاد می کردند، فکر می کردم 
که از تفکر کهنه  آنها باشد، اما حاال می بینم که 

..is typing آنها اصالت فکری درستی داشتند نه
فضای  اندازه  به  دیگری  فضای  هیچ  در  شاید 
نمی شود.   توهین  قلم  صاحب  و  قلم  به  مجازی 
برای  چیز  همه  واقعی!  حراج  یک  گفت  شاید 
 is از  کمتر  ارزشی  ها  نوشته  این  حتی  فروش، 

..typing

در  نه  مکررات  تکرار  و  هست  زیادی  شعارهای 
حوصله  من است و نه مخاطبان این یادداشت در 

..is typing حال
هر  تا  و  است  بی کران  آدمی  ذهن  اخر،  حرف 
پردازی کند و  جایی می تواند سفر کرده و خیال 
دیگری  فرد  به  را  انسان  یک  ذهن  خوراک  قلم 
روز  این  در  نباید  نکرده  خدای  اما  می کند  هدیه 
و  کنیم  ناپرهیزی  و  بزند  سرمان  به  قلمی  شور 
متحجر  و  مانده  عقب  بسیار  محصوالت  از  یکی 

قلم یعنی کتاب را خریداری کنیم که همان
 ..is typing 

کفایت میکند.

حسن احمدی )سردبیر(

is typing...

فرشاد هوشیار

توجه به عالیق و نیازهای دانش آموزان 
در برنامه ریزی اوقات فراغت

عکس : امین فایضی

پنج  صنعت  بخش  درصد،   9۲ کشاورزی  بخش 
درصد و مصارف شرب سه درصد از مصرف آب 
را در کشور شامل می شوند که بدیهی است برای 
صرفه جویی در صرف آب باید از بخش کشاورزی 

اقدام شود. 
ایران  ما در  باید متذکر شویم که  ابتدا  در همین 
از  سالهاست  بلکه  نیستیم  آب  بحران  مرحله  در 
وضعیت  در  اکنون  و  ایم  کرده  گذر  نقطه  این 

ورشکستگی آب قرار داریم.
رفته،  پایین  به شدت  آب  مناطق، سطح  اکثر  در 
سطح  و  شده  کم  شدیدا«  ها  دریاچه  آب  سطح 
آب سدها کاهش یافته است. شهرستان پاسارگاد 
هم از این نظر مستثنا نیست. زندگی بیشتر مردم 
این شهرستان بر پایه کشاورزی و باغداری استوار 
خود  پدران  از  را  کشاورزی  آنان  اکثر  و  است 
آموخته اند اما محدودیت منابع آب و توسعه سطح 
زمین های زیر کشت دیگر اجازه کشت و آبیاری 

به شیوه های سنتی را نمی دهد.
تحول درشیوه مدیریت منابع آب، تغییر روشهای 

بتونی،  به کانالهای  از کانالهای سنتی  انتقال آب 
رفع  توزیع،  از هدر رفت آب در شبکه  جلوگیری 
باغ ها  آبیاری  تغییر روشهای  فرسودگی شبکه و 
راه حل  بعنوان  فاضالب  آب  بازیافت  و  مزارع  و 
های کمبود آب در همه جای کشور مطرح است. 
شد،  اشاره  که  مواردی  عمده  در  خوشبختانه  و 
نیاز در کشور وجود  تخصص و دانش فنی مورد 
داشته وصرفا« نیاز به اراده، عزم جدی وتخصیص 
اعتبار وبودجه الزم می باشد تا بتوان این روش ها 

از بحران عبور کرد.
جهاد کشاورزی و مرکز ترویج در مدیریت بحران 
دوره  برگزاری  با  میتوانند  و  دارند  اساسی  نقش 
های آموزشی، نظارت بر نوع کشت، شیوه آبیاری 
به وسیله کنتورهای  میزان مصرف آب  و کنترل 
مثبت  امتیازات  گرفتن  نظر  در  حتی  و  هوشمند 
اهداف  تحقق  راستای  در  که  کشاورزانی  برای 
جهاد گام برمیدارند کشاورزان را ملزم به رعایت 

اصول صحیح کشت و آبیاری نماید. 

عبور از بحران خشکسالی

تربیت  و  تعلیم  در  مهم  مسائل  از  یکی 
توجه  دانش آموزان،  ویژه  به  نوجوانان، 
که  چرا  است؛  آنان  فراغت  اوقات  به 
هنجارهای  با  متناسب  فعالیت  اگر 
نشود،  گرفته  نظر  در  آنها  برای  اجتماعی 
ناهنجاری های اجتماعی بسیاری را سبب 
قشر  این  اینکه  به  توجه  با  شد.  خواهد 
بیشتر تحت تأثیر آسیب های اجتماعی قرار 
می گیرد و در دوران بلوغ دچار هیجانات، 
هستند،  شدیدی  عواطف  و  احساسات 
ویژه ای  اهمیت  از  مسئله  این  به  توجه 
برخوردار است. نداشتن برنامه ای سودمند 
قشر  فراغت  اوقات  بهینه  گذراندن  برای 
جوان زمینه را برای بروز بسیاری از مفاسد 
فراغت  اوقات  می آورد.  فراهم  اجتماعی 
به دلیل اینکه عاری از تکاپوی موظف و 
تنش ها و فشارهای ذهنی و روانی است، 
عادات  اصالح  برای  شرایط  بهترین  از 
به  فرد  در  نامطلوب  رفتارهای  و  ناپسند 

شمار می رود.
به  مراجعه  با  شد  گفته  آنچه  رغم  علی 
در سطح شهر  که  و موسساتی  ها  مکان 
ارسنجان برای ایام تابستان دانش آموزان 
برنامه ریزی شده اند، متوجه میشویم که 

نمیشود.  مراکز  این  از  چندانی  استقبال 
تعداد  نسبت  به  اگر  که  حالیست  در  این 
و  مدارس  تعداد  با  مقایسه  در  مراکز  این 
دانش آموزان توجه کنیم، نباید هیچ جای 
باقی  مراکز  این  های  کالس  در  خالی 
بماند. برخی کالسهایی که در نظر گرفته 
شده هیچ متقاضی ندارد و یا اینقدر تعداد 
تشکیل  کالس  که  است  کم  متقاضیان 
تنهایی  به  آموزان  دانش  اکثر  شود.  نمی 
میکنند  مراجعه  مراکز  به  نام  ثبت  برای 
از  نیستند  آنها  کنار  در  والدین  چون  و 
مراجعه  ساعات  و  کالس  نوع  انتخاب 
متقاضی  آموزان  دانش  از  برخی  عاجزند. 
ادامه کالس تابستان گذشته هستند ولی 
عدم ثبات در برنامه ریزی باعث شده که 
کالس های سال گذشته نیمه تمام مانده 

و در تابستان جاری ادامه پیدا نکند. 
شاید علت این مشکل را باید در عدم توجه 
به گرایش ها، تمایالت و نیازهای نوجوانان 
در  آنان  خود  مشارکت  عدم  و  جوانان  و 
نگرفتن وضعیت  نظر  در  و  برنامه ریزی ها 
اقتصادی، فرهنگی و تحصیلی خانواده ها 

جستجو کرد.
باید،  جوانان  فراغت  برای  ریزی  برنامه 

انحرافات  بروز  مانع  اجتماعی،  دید  از 
باعث  اقتصادی،  دید  از  اجتماعی؛ 
سیاسی،  دید  از  تولید؛  و  کار  افزایش 
آشوب های  و  بحران های سیاسی  از  مانع 
باعث  روان شناسی،  نظر  از  و  اجتماعی؛ 
بهداشت روان و تضمین سالمت انسان ها 
هریک  تحقق  برای  نشاط  شود.  ایجاد  و 
های  زمینه  در  است  الزم  اهداف  این  از 
ترویج  مهارتی،  هنری،  ورزشی،  مختلف 
آموزشی،  دروس  بازآموزی  و  کتابخوانی 
و شناسایی  زندگی  در  و هنر  کاربرد علم 
استعداد و توانایی فردی در نوجوان، فکر و 
برنامه ریزی شود. و در پایان تابستان هر 
فراغت  اوقات  سازی  بهینه  متولیان  سال 
دوره  و  ها  کالس  ارزشیابی  ضمن  باید 
به  کیفی  و  دید کمی  از  برگزارشده  های 
این دوره ها،  نقاط ضعف و قوت  بررسی 
رفع نقایص و تقویت نقاط قوت بپردازند. 
در  فراغت  اوقات  نمودن  پر  با  بتوان  تا 
جهت مطلوب و توجه به رشد ارزش های 
اجتماعی و اسالمی، از انحرافاتی که نسل 
مطلوب  نحو  به  می کند  تهدید  را  جوان 

جلوگیری به عمل آورد. 
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آقای کمالی در تملک منازل قدیمی و تخریب آنها 
و احداث خیابان و کوچه در شهر ارسنجان زحمات 
زیادی کشید و طرحی هم داشت که مدرسه سعیدیه 
و مسجد جامع بعنوان دو آثار باستانی در مرکز شهر 

و  شود  ایجاد  سبز  فضای  آنها  بین  و  شود  واقع 
خیابان اطراف آنها باشد چیزی مثل ارگ کریم 
خان شیراز آقای کمالی خیابان های سعیدیه از 
فلکه شهرداری تا سه راه شهدا و خیابان آثاری 

و طالقانی از سه راه دبیرستان اسکندری تا رودخانه 
خشک ) بوستان ( و فلکه ورودی ) گاز ( و خیابان 
ورودی از فلکه گاز تا میدان توابع را احداث کرد و 
خیابان های ولی عصر و سعیدیه و آثاری را آسفالت 
نمود و خیابان های اصلی را جدول گذاری و پیاده 
رو بعضی خیابانها را نیز کاشی فرش کرد همچنین 
سیل بس را احداث نمود با یک دهانه پل بزرگ در 
روبروی پارک نگار و یک پل بزرگ در جاده اصلی 
جاده  ایشان  های  پیگیری  با  شاه  ملک  محل  در 
اصلی ارسنجان به سعادت شهر توسط راه و ترابری 

شیراز احداث گردید .
را  شهر  ورودی  بلوار  در  زمین  هکتار   30 حدود 
درآمد  جهت  و  بندی  قطعه  از  پس  و  کرد  تملک 
به فروش رساند چاه عمیق آب شماره  شهرداری 
2 در کنار دادگستری را حفر و زمین های اطراف 
آن را تملک نمود و مخزن آب در باالی تل کاخ را 
احداث و بخش دیگری از شهر را لوله کشی کرد .
با احداث کشتارگاه بهداشتی دام در کنار تل کاخ از 

کشتار غیربهداشتی دام جلوگیری کرد و در زمینه 
سالمت گوشت خدمت خوبی بود .

قبرستان  بعنوان  بس  سیل  پشت  در  هم  زمینی 
جدید آماد شد و غسالخانه هم احداث شد که بعد 
شد پارک نگار بعد از پایان مدت یا دوره شهرداری 
در  شهر  انجمن  مجدد   ،55 سال  در  کمالی  آقای 
مرحوم  و  شد  انتخابات  و  شد  اندازی  راه  کشور 
حاج  مرحوم  و  رئیس  بعنوان  ابراهیمی  امیر  حاج 
محمدی  کریم  حاج  مرحوم  و  شاهی  حسن  اکبر 
و مرحوم حاج سیدمحمدحسن حسینی مشهور به 
به  مشهور  رحیمی  نصیر  حاج  آقای  و  سیدحاجی 
سال  یک  از  کمتر  و  شدند  انتخاب  عسکر  حاجی 
آقای ایرج آرمان و بعد آقای حمیدرضا معتضدیان 
با  انقالب  زمان  تا  شدند  انتخاب  شهردار  بعنوان 
آقای  و  شد  منحل  شهر  انجمن  انقالب  پیروزی 
معتضدیان شهردار بود تا سال 59 که آقای گودرز 
در  اسالمی  انقالب  شهردار  اولین  بعنوان  ارژنگی 

ارسنجان انتخاب شد .

محمد مهدی برومندی نماینده مردم

ودشـت مر
ارسنجــان
پاسارگــاد

آمار و اطالعاتی که پیش روی شماست 
مهدی  محمد  اینستاگرام  صفحه  از 
چه  اگر  است.  شده  برداشت  برومندی 
این آمار بطور کامل حجم فعالیت ایشان 
بررسی  یک  با  ولی  دهد  نمی  نشان  را 
را  این سه شهرستان  نماینده  اولویتهای کاری  توان  می 

بهتر دید.

کلمات پرتکرار
مرودشت ۲5 بار
کامفیروز ۱۲ بار
ارسنجان ۸ بار

پاسارگاد)سعادتشهر( ۸ بار 
تکرار شده اند

دیدار با وزرا
۱( با وزیر کار ) در این جلسه رانندگان مرودشت حضور داشتند(

۲( دیدار با وزیر بهداشت و پیگیری بودجه برای بیمارستان ارسنجان 
و ارتقا امکانات بیمارستانهای مرودشت،سعادتشهر و سیدان

۳(حضور وزیر بهداشت برای افتتاح بیمارستان کامفیروز و سرکشی 
به بیمارستان سعادتشهر و مرودشت

صحن مجلس
سخنرانی در صحن مجلس در مورد )در حوزه ریلی و 
ایستگاه راه آهن مرودشت گازرسانی مناطق و روستاها 

بهداشت و درمان و میراث فرهنگی (
FATF جمع آوری امضا برای توقف بررسی الیحه

انتخاب به عنوان نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی

اقدامات انجام شده:
۱( پروژه خوابگاه ورزشی مرودشت 
در حال تکمیل است.
۲( احداث پیست تارتان استادیوم مرودشت

۳( جذب اعتبار و تخصیص هزار تن 
قیر رایگان به شهرداری مرودشت

اخیر می  ماه  دو  به  مربوط  آمار  این 
را  روند  این  داریم  تصمیم  و  باشد 
تا  کنیم  تکرار  آینده  ماههای  در 
مردم  سفیر  نامه  هفته  مخاطبین 
نماینده  عملکرد  از  راحتی  به  بتوانند 

خود در مجلس آگاه شوند.

گردهمایی و کوهنوردی خانوادگی پاسارگاد فروش ناس در سعادتشهر مهد کودکی ها خطرات اعتیاد را نقاشی کردند یادواره شهدای جشنی)دوشنبه۱۸تیر، ساعت۱۷(

استخبارات  از  که  بود  بعداز ظهر   2 ساعت  حدوداً 
به سمت پادگان الرشید انتقالمان دادند یک هفته 
اطالعات  و  خبر  دنبال  استخبارات  در  که  بود  ای 
می  مختلفی  سؤاالت  بودند.  ایرانی  نیروهای  از 
سؤال  که  سرهنگی  که  بود  این  جالب  پرسیدند 
میکرد به فارسی مسلط بود و از کم و کیف جبهه 
و  داشت  اطالعات  حدودی  تا  ایرانی  نیروهای  و 
وارد  وقتی  خالصه  بود.  بلد  را  ایران  شهرهای 
خانواده  با  عراقی  نیروهای  شدیم  الرشید  پادگان 
کردند  می  زندگی  الرشید  پادگان  در  که  هایشان 
به تماشا آمده بودند ماشین ها جلو سلول ایستادند 
یکی یکی پیاده شدیم چند نفر از سربازان عراقی 
تا  بودند  ما  ورود  منتظر  آب  شیلنگ  و  کابل  با 
مفصل  پذیرایی  یک  بیاییم  خودمان  به  خواستیم 
شدیم تیرماه بود گرمای تابستان بغداد هر کسی را 
از پا در می آورد همه ی بدنمان عرق جوش زده 
بود. اگر یک لیوان آب می خوردیم با عرق کردن از 

بدنمان خارج می شد لباس های همه از بس عرق 
کرده بودند نمک بسته بود. چند نفر از افسران و 
لخت  باید  همه  که  گفتند  آمدند  عراقی  سربازان 
شوید پوتین هایی که حدوداً یک هفته از پایمان 
باز کردیم. لباس هایمان را بیرون  نیامده بود  در 
آوردیم فکر کردیم که می خواهند لباس نظامی را 
از ما بگیرند و لباس زندانی به ما بدهند اما پنج ماه 
گذشت و برای ما لباس نیاوردند فقط یک شورت. 
به مدت پنج ماه روی سیمان که نه پتویی بود و نه 
زیراندازی می نشستیم و می خوابیدیم در این پنج 
ماه، نه حمام به خود دیدیم نه حتی آبی بود که سر 
و صورت مان را بشوییم بدن ها همه زخمی بود 
را موج  و یکی  بود، یکی ترکش  تیر خورده  یکی 
عمیق  های  زخم  با  لخت  های  بدن  بود.  گرفته 
با همان  آمد.  بیرون می  آن  از  و خون  که چرک 
دست های آلوده به چرک و خون غذا می خوردیم. 
خیلی از بچه ها بر اثر شدت جراحات شهید شدند 
در  رسیدند.  شهادت  به  و  شدند  مریض  ها  خیلی 
یک سلول سه در چهار که حدود 12 متری بود 30 
نفر را جا داده بودند جای خوابیدن نبود بدن های 
خونی و زخم های عرق کرده به هم می خوردند 
برای وضو  آبی  بیماری می شدند.  انتقال  باعث  و 
گرفتن نبود در این مدت بچه ها تیمم می کردند 
خاکی  نه  دیگر  که  ها  سلول  دیوار  روی  هم  آن 

داشت و نه گردی...


