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ھنوز با مخاطبین خود زنده ھستیم
باالخره سال 98 رسید. آغاز هر سال براى ما، آغاز سال جدیدى 
از حیات سفیرمردم است و آغاز یک مرحله جدید از حرکت روبه 
جلویى که نامالیمات سال 97 هم نتوانست سدى براى آن باشد.

سالى که گذشت را باید سال آرزوهاى لب تیغ براى سفیرمردم 
افزایش  به علت  بزرگ  روزنامه هاى  از  برخى  نامید. سالى که 
اما سفیرمردم همچنان  تعطیل شدند،  کاغذ  قیمت  برابرى  پنج 
افزایش  با  مردم  همه  مثل  هم  ما  بود.  خود  اهداف  دنبال  به 
تورم و فشارهاى اقتصادى هزینه هاى خود را مدیریت کردیم تا 

مشکالت اقتصادى مانعى براى فعالیتمان نباشد...
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عکس:روح اهللا خسروى نژاد

سیل محبت
 ارسنجانی ھا
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اداره راه و شھرسازی شھرستان ارسنجان:

یک ماه دیگر زیرگذر علی آباد تکمیل می شود
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سال 98 بى شک شروعى دوباره براى همه 
به ویژه مسئوالن است تا با توان و انرژى 
بیشترى براى توسعه شهر و استان تالش 

و برنامه  ریزى کنند.
شهرستان  فرماندار  کاظمى  محمدباقر 
ارسنجان  رونق تولید را مهم ترین شعار و 
برنامه شهرستان اعالم مى کند و مى گوید: 
با توجه به نام گذارى سال 1398 از سوى 
تولید  به عنوان رونق  مقام معظم رهبرى 
اجتماع  در  ایشان  فرمایش  همچنین  و 
سال  که  رضوى  حرم  مجاوران  و  زائران 
98 را سال فرصتها خواندند و با تاکید بر 
اینکه تحقق شعار امسال یعنى رونق تولید 
موجب ایجاد تحول در بخشهاى مختلف، 
معیشتى،  مشکالت  حل  اشتغال،  افزایش 
پول  ارزش  افزایش  بانکى،  نظام  اصالح 
ملى و توازن بودجه اى و در پى آن ایجاد 
بنابر  اشتغال و رونق تولید خواهد بود که 
فرمایش مقام معظم رهبرى سال فرصتها 
ملت  براى  وگشایش  امکانات  سال  و 

خواهد بود. 
تالش  و  همت  راستا  این  در  افزود:  وى 
نیز  شهرستان  اجرایى  دستگاههاى 
عالوه  و  بود.  خواهد  سال  شعار  براساس 
بر اجراى مصوبات و ابالغیه هاى دولتى 
که توسط هیات وزیران و وزارتخانه هاى 

متبوع ابالغ و دریافت مى شود و یقینا در 
راستاى شعار سال خواهد بود عمل خواهد 
شد، در شهرستان نیز ما اولویت را همین 
موضوع قرار خواهیم داد و به دنبال تکمیل 
و اجراى طرح هاى اشتغال زا خواهیم بود.

فرماندار ارسنجان از روند تکمیل پروژه ها 
در ارسنجان در سال 98  مى گوید:

اولویت تمام پروژه ها در سطح شهرستان 
مى  ها  پروژه  عمومیت  و  نیازها  براساس 
ساخت  بیمارستان،  تکمیل  مثل  باشد 
الخصوص  على  و  درمانگاه  و  مدرسه 
نیاز  ها  پروژه  این  همه  که  اشتغال  ایجاد 
بودجه  تزریق  با  بایستى  و  دارد  بودجه  به 
پایانى  مرحله  به  خود  مناسب  زمان  در 
برسد. مجموعه دولت در شهرستان تالش 
خواهیم کرد که در زمان خود و بر اساس  
قول و وعده اى که داده شد با همت همه 
شریف  مردم  محترم  نماینده  مسئولین، 
به  اسالمى  شوراى  مجلس  در  شهرستان 

تحقق برسد. 
کاظمى در مورد حمایت از سرمایه گذاران 
پتانسیل  لحاظ  به  گفت:  جدید  سال  در 
وجود  نظر  نقطه  از  شهرستان  موجود 
منابع طبیعى، آب و هواى مناسب، زمین 
بودن  دسترس  در  و  جنگلى  پوشش  و 
جاده مواصالتى مناسب به مرکز استان و 

امکان  استانها  سایر  و  کشور  جنوب  بنادر 
جذب سرمایه گذار وجود دارد. امیدواریم با 
توجه به بارشهاى خوبى که در اواخر سال 
فروردین  در  جارى  سال  شروع  و   1397
در بخش کشاورزى  رونق  با  داشتیم،  ماه 
براساس برنامه هاى دولت و برنامه هایى 
شد،  خواهد  ابالغ  جارى  سال  براى  که 
بندى  اولویت  با  اشتغال  ایجاد  زمینه  در 

اقدامات مناسبى انجام شود.
مختلف  هاى  حوزه  در  داد:  ادامه  وى 
نیز ما همیشه حمایت خود  صنعت معدن 
را از این عزیزان اعالم کرده ایم هر موقع 
مشکالتى وجود داشته نسبت به رفع موانع 
از طریق برگزارى جلسات و پیگیرى الزم 
در مرکز استان و تهران با همراهى نماینده 
نکرده  دریغ  ممکن  طریق  هر  از  محترم 
اتفاقات خوبى در شهرستان  مایلیم  و  ایم 
رخ دهد و رونق تولید تحقق یابد و حضور 
با  مناسب  بستر  ایجاد  با  گذاران  سرمایه 
همکارى مردم و سایر دستگاههاى اجرایى 
رونق  باعث  و  عملى  در سطح شهرستان 
تولید گردد که انشااله تالش الزم صورت 
خواهد گرفت همانگونه که از ابتداى شروع 
دولت فعلى تالشهایى صورت گرفته است. 

در گفتگو با سفیر مردم

فرماندار ارسنجان از اولویتھای ٩٨ گفت

آغاز سال سوم سفیرمردم

ھنوز با مخاطبین 
خود زنده ھستیم

باالخره سال 98 رسید. آغاز هر سال براى ما، 
و  است  سفیرمردم  حیات  از  جدیدى  سال  آغاز 
آغاز یک مرحله جدید از حرکت روبه جلویى که 
براى  سدى  نتوانست  هم   97 سال  نامالیمات 

آن باشد.
سالى که گذشت را باید سال آرزوهاى لب تیغ 
براى سفیرمردم نامید. سالى که برخى از روزنامه 
هاى بزرگ به علت افزایش پنج برابرى قیمت 
به  همچنان  سفیرمردم  اما  شدند،  تعطیل  کاغذ 
دنبال اهداف خود بود. ما هم مثل همه مردم با 
افزایش تورم و فشارهاى اقتصادى هزینه هاى 
اقتصادى  مشکالت  تا  کردیم  مدیریت  را  خود 

مانعى براى فعالیتمان نباشد.
ادامه  به  مایل  مدیران  برخى  اول  سال  هرچند 
سفیر  دوم،  سال  در  اما  نبودند.  سفیرمردم  کار 
در  آنان  نظر  و  میل  که  داشت  قدرت  آنقدر 
بزرگتر  ما  مطالبات  گنجید.  نمى  ما  معادالت 
که  میدادیم  قرار  خطاب  را  کسانى  و  بود  شده 
مصونیت رسانه اى داشتند. فشارها بخاطر این 
با آن فشارها  اما ما هم  تابوشکنى سنگین بود 

قوى تر شدیم.
بگذریم..

مردم  با  هستیم؟  زنده  خود  مخاطبین  با  ما 
آشناى  درد  بودن،  بین مردم  در  زندگى کردن، 
آحاد مردم بودن و پاى صحبت مردم نشستن از 
لوازم شناسایى و پیگیرى مطالبات مردم  جمله 
و موفقیت یک رسانه است. هرچند که این روند 
براى ما در سال گذشته آزمون و خطا بود اما با 
رفع نواقص  تالش خواهیم کرد این اصول را 
رعایت و در وجود و شاکله خود نهادینه کنیم. 
باید  را  باشیم  موفق  کار  این  در  چقدر  که  این 

ابتداى سال چهارم سنجید.
درگوشى مطلبى به شما بگویم: بارها اتفاق افتاد 
که در آستانه چاپ، خبرى تغییر کرد و یا حذف 
شد. نه اینکه تحت فشار این اتفاق افتاده باشد، 
مطالبه  چاپ،  از  قبل  ساعت  چند  درست  بلکه 
مورد  مسأله  گرفتیم  قول  و  داد  پاسخ  ما  گرى 
نظر توسط مسئولین پیگیرى و حل شود. بعضى 
از موضوعات را رسانه اى نکردیم. شاید بگویید 
پاسخ  در  نگارى چه مى شود؟  روزنامه  رسالت 
باید عرض کنم آرامش مردم مهمتر بود و از راه 

هاى دیگر پیگیر موضوع شدیم.
اما آیا این همه ى ماجرا بود؟ آیا سال 97 پایان 
همه تلخى ها و سختى ها خواهد بود؟ در سال 
رسید؟  خواهیم  کجا  به  و  کرد  خواهیم  98چه 
نا امیدى  و  یأس  جو  این  مقهور  است  قرار  آیا 
باشیم؟ اسفند 98 کجا ایستاده ایم و به یکدیگر 

چه خواهیم گفت؟ 
پاسخ آن مشکل است. 

فرماندار ارسنجان:
همت و تالش 
دستگاههاى 

اجرایى شهرستان 
نیز براساس شعار 
سال خواهد بود. 
 در شهرستان 

اولویت را همین 
موضوع قرار 

خواهیم داد و به 
دنبال تکمیل و 

اجراى طرح هاى 
اشتغال زا خواهیم 

بود.

اداره راه و شهرسازى شهرستان ارسنجان 
طى نامه اى اعالم کرد:

به  خرامه  ارسنجان  جاده  اول  قطعه  احداث  به  نظر 
طول 10 کیلومتر و همچنین احداث زیرگذر در ضلع 
پیمان شرکت  آباد ملک تحت  غربى روستاى على 
به  رساند  مى  استحضار  به  دشت  زرین  ساختمانى 
جاده  مجاورت  در  جدیداالحداث  جاده  اینکه  لحاظ 
قدیم قرار گرفته و همچنین مسیر رفت زیرگذر به 
بایست  مى  و  است  گردیده  احداث  کامل  صورت 
جهت احداث مسیر برگشت قسمت دیگر زیر گذر، 
در  که  یافت  تغییر مسیر مى  و  تخریب  قدیم  جاده 
این راستا به دلیل عدم تخصیص و جذب اعتبار مالى 

مدتى پروژه مذکور متوقف گردید و به دلیل ریزش 
باعث تخریب  باران  الهى و جمع شدن آب  رحمت 
متعاقبا  گردید.  قدیم  مسیر  آسفالت  از  اى  گوشه 
هماهنگى هاى صورت گرفته با مسئولین شهرستانى 
و استانى مسیر از طریق جاده روستا و با نصب عالئم 
ایمنى و تابلوهاى هشدار دهنده و سه نقطه هدایت 
ادامه  جهت  اکنون  هم  مربوط  پیمانکار  که  گردید 
مى  امید  است.  اجرایى  عملیات  به  مشغول  پروژه 
تکمیل  زیرگذر  پروژه  آینده  ماه  یک  ظرف  در  رود 
گردد. الزم به ذکر است چنانچه مطالبى در فضاى 
مجازى و یا اینکه جراید مبنى بر فروریختن زیرگذر 
اعالم میگردد مقرون به صحت نبوده و همچنین در 

خصوص روکش محور ارسنجان به مرودشت با توجه 
به پیگیرى هاى صورت گرفته مبلغ 20 میلیارد ریال 
پیگیرى هاى  به  یافته  پروژه تخصیص  اعتبار جهت 
جهت  اعتبار  ریال  میلیارد   20 مبلغ  گرفته  صورت 
شرکت  مربوطه  پیمانکار  به  یافته  تخصیص  پروژه 
حال  در  که  گردیده  ابالغ  جهان آباد  صخره صنعت 
حاضر پیمانکار در روستاى حسن آباد اقدام به تجهیز 
کارگاه و مستقر نمودن ماشین آالت نموده که پس 
سیر  و  ارسنجان  شهردارى  آسفالت  خرید  انعقاد  از 
شروع  را  اجرایى  عملیات  قانونى  و  ادارى  مراحل 

نماید.



زیرگذرھای غیراستاندارد 
سعادتشھر،
 استخر 

پوشیده سر
 یا تونل وحشت

بسیج نقش، خدمت

در  که  است  میرزاپور| چندین سال  وحید 
گذر  زیر  باران،  بارش  هر  با  بهار  و  زمستان 
آب  از  انباشته  آباد  قوام  و  نایگرد  دارالرحمه، 
باران مى شود. به گونه اى که عبور و مرور 
زیادى  مشکالت  و  شده  مختل  عمال  آن  از 
ایجاد  اطراف  روستاهاى  و  شهر  مردم  براى 

مى نماید.
در  آب  تخلیه  نحوه  از  فیلمى  میان  این  در 
توسط  لودر  بیل  از  استفاده  با  زیرگذرها  این 
اداره راه شهرستان پاسارگاد در دنیاى مجازى 
لبخندى  از  بعد  که  چرخید  دست  به  دست 

کوتاه انسان را عمیقا به فکر فرومیبرد.    
اعتقاد  شهرستان  اجتماعى  فعالین  از  یکى 
ساخت  از  سال  چندین  گذشت  از  پس  دارد: 
راه  آزاد  احداث  زمان  در  که  زیرگذرها  این 
متولى  عنوان  به  راه  اداره  است،  ساخته شده 
و  ها  آن  وضعیت  اصالح  براى  اقدامى  هنوز 
این  در  باران   آب  تخلیه  براى  راهى  تدبیر 

زیرگذرها نکرده است.
آرامستان  امناى  هیات  عضو  سعادتى  قاسم 
سعادتشهر در این رابطه مى گوید: تنها مسیر 
دسترسى به آرامستان همین زیرگذر است که 
در شرایط بارندگى عمال غیر قابل استفاده مى 
با مشکالت  جنازه  تشییع  براى  بارها  و  شود 
زیادى روبرو شده ایم. الزم است جهت رفاه 
با توجه  آبروى شهر  حال شهروندان و حفظ 
مختلف  نقاط  از  مختلف  میهمانان  به حضور 
و ختم، مسئوالن  تشییع  مراسمات  در  کشور 
محترم تدابیرى بیاندیشند تا شاهد این مشکل 

همیشگى نباشیم.
در  سعادتشهر  نشانى  آتش  کارکنان  از  یکى 
اظهار  رابطه  این  در  مردم  سفیر  با  گفتگو 
داشت: بارها تماس هایى در رابطه با گرفتار 
شدن وسایل نقلیه در این زیرگذرها داشته ایم 
نیز  متعددى  خسارات  نقلیه  وسایل  براى  که 
به همراه داشته است و در صورت عدم توجه 
خواهد  خطر  به  راهها  ایمنى  معضل،  این  به 
افتاد و چه بسا شاهد تلفات جانى نیز در این 

محورها باشیم.
امیدواریم مسئوالن مربوطه در سال 98جهت 
دغدغه  و  اقدام  زیرگذرها  این  اصالح 

شهروندان محترم را برطرف نمایند.
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این  شهرستان  دو  این  مردم   از  بسیارى  اگرچه 
زمان را فرصت سوزى براى تالش در جهت رفع 
مشکالت مى دانند اما این روند در سال جارى نیز 
کشور  ادارى  سیستم  شاید  است.  کرده  پیدا  ادامه 
خیلى وابسته به فرد نباشد اما چون در ابتداى هر 
شهرستان  هر  ساله  یک  ریزى  برنامه  باید  سال 
مشخص شود و کمیته برنامه ریزى تشکیل و پروژه 
ها تعریف شود حضور فرماندار و حتى بخشدار در 
این بخش جهت دیدار با مدیران استانى و تفاهم بر 

سر پروژه ها بسیار ضرورى است.
بدیهى است؛ نماینده  مردم در مجلس و مسئولین 
مرتبط میبایست قبل از تغییرات به فکر جایگزین 
باشند تا روند خدمت رسانى مختل نشود اما عدم 
آینده نگرى باعث مى شود مردم این دو شهرستان 
آسیب ببینند. البته هر روز فردى مطرح مى شود اما 
تکذیبیه آن بى درنگ اعالم مى شود تا این روند 

بیم و امید بصورت متناوب تکرار شود.
ارسنجان  شهرستان  فرماندار  کاظمى  باقر  محمد 
شهرستان  مرکزى  بخشدار  انتخاب  روند  مورد  در 
ارسنجان گفت: همانگونه که مستحضرید انتخاب 
انجام گردد که  بایستى توسط فرماندار  بخشداران 
سرى  یک  براساس  آنان  انتصاب  و  تایید  پذیرش 
دستورالعمل الزم و شرایط خاص صورت مى پذیرد.

وى ادامه داد: ما هم در این راستا سعى نموده ایم 
اساس وضعیت  بر  واجد شرایط  فرد  انتخاب  براى 
شهرستان از نظر سیاسى، اقتصادى، تعداد روستاها 
(90 روستا در بخش مرکزى ) و داشتن تجربه الزم 
و  دهیم  قرار  مدنظر  را  کشور  وزارت  مجموعه  در 
امیدواریم بزودى بخشدارمرکزى شهرستان معرفى 

شود.
شهرستان  بخش  شوراى  رئیس  زارعى  مهدى 
ابهام  از  اى  هاله  در  را  بخشدار  انتخاب  ارسنجان 
از  اى  هاله  در  همچنان  بخشدار  افزود:  و  خواند 
ابهام است و واقعا هیچکس جوابگو نیست. در حال 

حاضر ما سرپرست بخشدارى هم نداریم.
زارعى بیان داشت: قرار بود بعد از انتخاب معاونین 
استاندار انتخاب مسئولین شهرستان ها جزء اولویتها 

باشد ولى هنوز 8 بخش بدون بخشدار هستند. 
انتخاب بخشدار بومى که طعم زندگى  وى افزود: 
بخش  روستاهاى  از  و  باشد  چشیده  رو  روستا  در 

مرکزى اطالع کامل داشته باشد ضروریست. البته 
بخشدارى  براى  بومى  اى  گزینه  شورا  اعضاى 
بخشدار  اتاق  درب  همچنان  اما  کردند  معرفى 

مرکزى قفل است.
مهدى زارعى گفت: متاسفانه در الیه هاى سیاسى 
بخشدار  شده  باعث  که  گذرد  مى  چه  شهرستان 
مردم  فقط  اطالعیم.متاسفانه  بى  ما  نشود  انتخاب 

ضرر مى کنند.
پاسارگاد، شهرستانى که نه فرماندار دارد 

و نه بخشدار 
تغییرات  از  همواره  پاسارگاد  تاریخى  شهرستان 
این  و  است  دیده  لطمه  خود  فرمانداران  مکرر 
برنامه هاى  تا  باعث گردیده،  مدیریتى  ثبات  عدم 
در  و  شود  رها  کاره  نیمه  فرمانداران  از  هریک 
ماندگى  عقب  قعر  در  پاسارگاد  شهرستان  نهایت 

گرفتار بماند .
بیش از هفت ماه از تودیع احمدى منش فرماندار 
سرپرست  عنوان  به  علیزاده  معارفه  و  شهرستان 
حالى  در  این  و  گذرد  مى  پاسارگاد  فرماندارى 
شکل  به  فرماندارى  اداره  قانون،  طبق  که  است 
با  باشد.  مى  غیرقانونى  ماه   4 از  بیش  سرپرستى 
وجود اعتراضات متعدد فعاالن اجتماعى شهرستان 
این مطالبه بحق شهروندان راه بجایى نبرده است و 
قطعا از این بى تدبیرى مسئوالن استانى شهروندان 

پاسارگادى متضرر خواهند شد.
شهرستان  فرماندار  انتصاب  عدم  که  شرایطى  در 
پاسارگاد، وضعیت مدیریتى شهرستان را تحت تاثیر 
قرار داده است، بانشى بخشدار مرکزى شهرستان 
شهرستان  مدیریتى  خال  این  و  شد  بازنشست  نیز 
اخیر  ترین شرایط سالهاى  بحرانى  در  را  پاسارگاد 

قرار داده است.
راى  با  اخیر  انتخابات  در  پاسارگاد  شهرستان 
تا  داشت  انتظار  امید،  و  تدبیر  دولت  به  یکپارچه 
بیش از گذشته مورد توجه دولت مردان قرار گیرد 
اما در عمل شاهد ایجاد ناامیدى با تعلل در تصمیم 
گیرى ها و اتخاذ تصمیمات غیر اصولى در انتصاب 
قابل  بودیم که هیچکدام  ارشد شهرستان  مدیران 

دفاع نیست.
شدید  انتقاد  ضمن  پاسارگادى  شهروندان  از  یکى 
در  ناکارآمد  بخشدار  و  فرماندار  انتصاب  به  نسبت 

سالهاى اخیر، اعتقاد دارد: استفاده از نیروهاى بومى 
به دلیل آشنایى با محیط، دلسوزى براى پیشرفت 
منطقه خود، نفوذ کالم، زمان بیشتر براى حضور در 
منطقه و نهایت کارآیى و اثربخشى بیشتر در حوزه 

اجرا و عملکرد به نفع شهرستان خواهد بود.
زارعى افزود: انتخاب افراد بومى با توجه به احساس 
تعلق و شناخت بیشتر از حوزه مأموریت، محاسن و 
توفیقات بیشترى را براى شهر به ارمغان مى آورد، 
که امیدواریم نیروهاى مستعد و توانمند بومى نیز 
به عنوان بخشدار و فرماندار مورد توجه مسئوالن 

محترم قرار گیرند.
مهندس على حسن شاهى یکى دیگر از شهروندان 
پاسارگادى مى گوید: در آستانه سالگرد شهرستان 
پیگیرى  با  که  پاسارگاد هستیم، شهرستانى  شدن 
مردم بعد از سال ها از شهر به شهرستان ارتقا یافت 
اند، اما  از اینکه شهرستان شده  و مردم خوشحال 
نبودیم!!  این سال ها شاهد توسعه چشمگیرى  در 
تجربه  کسب  براى  که  شدند  انتصاب  فرماندارانى 
استاندار  آیا  رفتند.  و  آمدند  شهرستان  به  سابقه  و 
و  حد  در  را  ما  شهرستان  برومند  جوانان  محترم 

اندازه ى فرماندار و بخشدار نمى بیند؟
حسن شاهى بیان داشت: حکم  شهردار که انتخاب 
چرا  کشید  طول  ماه  شش  به  نزدیک  بود  شورا 
اینگونه با شهرستان ما برخورد مى شود؟ چرا مردم 
حاضر  هیچ کس  تا  کنند  مى  ناامید  اینگونه  را  ما 
از  به سرمایه گذارى در شهرستان نشود؟کدامیک 
خواسته هاى ما را برآورده کرده اند؟ بودجه اى که 
به شهرستان ما مى دهند در حد یک بخش و شاید 
حتى  فرماندارى  نیست.  هم  دهستان  یک  حد  در 
نتوانست براى خود هم ساختمان آبرومندى بسازد 
و ساختمان نیم کاره رها شده و هرروز فرسوده و 

فرسوده تر مى شود. 
امروز صندلى فرماندار پاسارگاد و بخشداران مرکزى 
خالیست و با وجود این تعداد افراد شاخص حامى 
دولت چرا نباید نیروهاى دلسوز و بومى این پست 
ها را تصاحب نکنند. این دو شهرستان پتانسیل بکر 
و دست نخورده زیادى براى توسعه دارد که بدون 

اتالف وقت میتوانند به کار گرفته شوند.

اگر نگاهى به تقویم بیاندازیم بیش از شش ماه است که سعادتشهر فرماندار ندارد و ارسنجان بخشدار. و حاال باید بخشدار 
مرکزى پاسارگاد را نیز به لیست نداشته ها اضافه کنیم.

مردم با سفیرمردم سخن می گویند:

بالتکلیفی در انتخاب فرماندار و بخشداران فرصت ھا را  ھدر  می دھد
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محمد بانشى 
متولد1347 

کارشناس علوم 
سیاسى، سال 

69بعنوان بازرس 
آرد و نان بخشدارى 

بیضا شروع به کار 
کرد. سال 70 در 

آزمون استخدامى 
وزارت کشور پذیرفته 
شد و تا سال 95 در 

پست هاى دهدار 
بانش، کارشناس امور 

شهرى و روستایى 
و امور دهستان ها و 

شوراها در بخش بیضا 
خدمت نمود، در این 
سال ها پیشنهاداتى 

براى خدمت در پست 
هاى دیگر داشت 

اما عالقه به خدمت 
در زادگاه باعث شد 

که پیشنهادات را 
نپذیرد. سرانجام 
تیرماه سال 95 با 

حکم استاندار وقت به 
عنوان بخشدار بخش 
مرکزى در شهرستان 

پاسارگاد شروع به 
خدمت نمود. وى که 

تالش و پیگیرى براى 
حل مشکالت مردم را 
سرلوحه کار خود قرار 

داده است، در تمام 
این سالها با ارتباط 

سازنده خود را با همه 
گروه هاى سیاسى، 
ادارات و نهادهاى 

انقالبى حفظ نموده و 
همه توان خود را براى 
بهبود وضعیت زندگى 

مردم به کار بسته 
است. در ادامه شرح 
مختصرى از اقدامات 
ایشان در بخشدارى 

را از زبان خود ایشان 
میخوانیم.

بخش  بخشدار  سال  سه  به  قریب 
مشکل  بزرگترین  بودید،  مرکزى 

مردم بخش را چه مى دانید؟
حاضر  حال  در  بخش  معضل  مهمترین 
خصوصًا  اجتماعى  آسیب هاى  حوزه  در 
فعال  با  باشد.  اعتیاد و طالق مى  بیکارى، 
شدن کارگروه اشتغال و سرمایه گذارى در 
اعتبارات کم  اختصاص  و  سه سال گذشته 
این  در  خوبى  اقدامات  دولت  توسط  بهره 
زمینه انجام شده و الزم است برنامه ریزى 
منسجم و مناسبى در جهت کم کردن آمار 
طالق و اعتیاد در سطح شهرستان صورت 

گیرد.
نقطه قوت شهرستان را پاسارگاد را 

چه مى دانید؟
بخش  و  شهرستان  قوت  نقطه  مهمترین 
وجود پتانسیل هاى بالقوه گردشگرى است 
فرهنگى  و  تاریخى  سابقه  به  توجه  با  که 
شهرستان و برند جهانى پاسارگاد الزم است 
نمودن  بالفعل  جهت  مناسب  ریزى  برنامه 
بر  مثبتى  تأثیر  قطعًا  که  استعدادها  این 

اشتغال و معیشت مردم دارد صورت گیرد.
ثمر  به  که  مطالباتى  مهمترین 
دوره  در  که  اقداماتى  و  نشست 
انجام  شهرستان  در  شما  خدمت 

شد، چه بود؟
بخشدارى  در  کارم  شروع  زمان  در  بنده 
اول  داشتم  برنامه هایى  یک سرى  مرکزى 
را  بخشدارى  جایگاه  که  افتادیم  فکر  به 
با   تنگاتنگى  و  موثر  ارتباط  و  دهیم  ارتقا 
مردم و شوراهاى اسالمى و دهیاران داشته 
نماینده  و  فرماندارى  همکارى  با  و  باشیم 
ادارات در زمینه پیگیرى  محترم مجلس و 
مشکالت اقدامات الزم را انجام بدیم و در 
شوراهاى  با  متعددى  جلسات  زمینه  همین 
اسالمى و دهیاران گرفتیم ودر زمینه هاى 
پیگیرى  و  مشکالت  شناسایى  با  مختلف 
همکارى  با  مشکالت  حل  جهت  کار 
و  در سطح شهرستان  اجرایى  دستگاه هاى 
خوبى  اقدامات  عزیز  شوراهاى  و  دهیاران 

انجام دهیم. 
دهستان  روستاى   14 آبرسانى  بحث  در 
بودند  مناسب  آشامیدنى  آب  فاقد  کمین 
مشکل  شده  انجام  پیگیرى هاى  با  که 
آباد  روستاهاى رحمت  به  حل شد.آبرسانى 
شبکه هاى  تعویض  آباد،  قوام  رکن آبادو  و 
فرسوده تعدادى از روستاها، حل مشکل آب 
آشامیدنى روستاهاى ابوالمهدى و اکبرآباد و 
على رسیده، على رغم اینکه چاه حفر شده 
خوبى  مراحل  به  بوده  آب  کم  منطقه  در 

این  جدید  سال  در  انشااهللا  و  است  رسیده 
مشکل به طور کامل حل خواهد شد.

آباد،  قوام  روستاهاى  به  گازرسانى  پروژه 
تاکنون  و  آغاز شده  ابوالمهدى  و  آباد  کرم 
80 درصد پیشرفت فیزیکى داشته، قطعًا اگر 
در سال 97 تعدادى از کشاورزان همکارى 
به  تاکنون  پروژه  این  کردند،  مى  رو  الزم 
مجموعه  به  گازرسانى  بود.  رسیده  اتمام 
ست.  رسیده  بردارى  بهره  به  که  صنایع 
حال  در  آباد  رحمت  روستاى  به  گازرسانى 
اتمام است و گازرسانى به روستاهاى رکن 

آباد و مهرآباد هم به انجام رسیده است.
در  پل  دهانه  دو  احداث  کار  به  شروع 
سال  در  را  آباد  احمد  و  کتورى  روستاهاى 
97 داشتیم. انشاهللا در سال جارى با تکمیل 
قطع  زمینه  در  روستا  دو  این  مشکل  پل 
حل  شهرستان  نقاط  سایر  با  روستا  ارتباط 

خواهد شد.
تصاویر  دریافت  زمینه  در  بخش  سطح  در 
مشکالت  با  مناطق  برخى  در  تلویزیونى 
که  هایى  پیگیرى  با  که  بودیم  مواجه 
و  فارس  مرکز  سیماى  و  صدا  طریق  از 
مکاتبات که انجام شده، دو دستگاه گیرنده 
تلویزیونى دیجیتال در على آباد و نعیم آباد 
نصب شد و مشکل مردم در این زمینه حل 

شد.
سرپنیران  دهستان  در  مخابرات  بحث  در 
بودند.  مواجه  زیادى  مشکالت  با  روستاها 
انجام  فرماندارى  طریق  از  که  پیگیرى  با 
که  آواسل  شرکت   گذشته  سال  در  دادیم 
دکل  دودستگاه  است،  چهارم  نسل  اپراتور 
آباد جهت  احمد  و  آباد  نعیم  روستاهاى  در 
و  کردند  نصب  موبایل  دهى  آنتن  تقویت 
سیستم  دادیم  انجام  که  پیگیرى هایى  با 

انشاهللا در سال جارى  ها خریدارى شده و 
دهستان  در  مشکل  این  آنتن،  نصب  با 

سرپنیران حل خواهدشد.
به  موفق  سال  سه  این  در  بار  اولین  براى 
بخش  هاى  دهیارى  براى  اعتباراتى  جذب 
نبود  اعتبارات چشمگیر  این  شدیم، هرچند 
بود.  ها  دهیارى  براى  خوبى  کمک  ولى 
بهسازى  هاى  پروژه  زمینه  در  همچنین 
روستاها  اعتباراتى را از طریق کمیته برنامه 
دادیم.  اختصاص  روستاها  تعداد  به  ریزى 
روستاهاى  بهسازى  پروژه  شروع  همچنین 
اسالم  آباد،  رحیم  آباد،  مهدى  آباد،  وکیل 
و  آباد  مبارك  و  میان  کته  نواگرد،  آباد، 
از  اکبراباد  روستاى  هادى  طرح  بازنگرى 
مدت  این  در  شده  پیگیرى  اقدامات  دیگر 

بود.
سال 97 افتتاح سالن ورزشى روستاى همت 
آباد را داشتیم و قول مساعد براى تخصیص 
روستاهاى  ورزشى  هاى  سالن  به  اعتبار 
براى سال 98 گرفته  آباد  و دولت  اکبرآباد 

شده است.
بخشدارى،  در  خدمت  مدت  در 
ارتباط شما با فرمانداران و نماینده 

چطور بود؟ 
شهرستان  فرمانداران  با  خوبى  ارتباط  بنده 
داشته و دارم. مدیون حمایت هاى آنها بوده 
شهرستان  محترم  نماینده  با  اما  هستم.  و 
طول  در  برومندى  مهندس  آقاى  جناب 
مدت خدمت، به دلیل مشغله کارى نماینده 
ارتباط،  برقرارى  بودن  وسخت  محترم 
با  ارتباطم  داشتم  هایى که  علیرغم تالش 
ایشان خیلى کم بوده ونتوانستیم ازپتانسیلها 
وتوانایى ایشان جهت حل مشکالت استفاده 

کنیم.

متولد  پیشه  زراعت  رسول  فتحى|  پیمان 
سعادتشهر،  شهرستان  در   1358
مدت 3سال است که در زمینه صنایع 
دستى در حال فعالیت است. سه سال 
قبل براى اولین بار با چوب هاى بستنى 
وقتى  ساخت.  تزئینى  هواپیماى  یک 
زمینه  در  خود  توانایى  متوجه 
تصمیم  شد،  دستى  صنایع 
گرفت به ساخت صنایع دستى 

براى دکور منزل ادامه دهد.
رسول مى گوید تا به حال چیزهاى خیلى 
با چوب ساختم. چند مدل هواپیما،  زیادى 
انواع کامیون وتریلر، چندین مدل لنج وکشتى 
تعدادى  و  کمباین  و  تراکتور  انواع  بادبانى،  هاى 
به  را  آنها  از  زیادى  تعداد  سیکلت.  موتور  و  لودر 
فروش رساندم یا با اشیا قیمتى مثل ساعت هاى 
یک  کارم،  بزرگترین  کردم.  معاوضه  کلکسیونى 
کشتى به طول 120ارتفاع 75 وعرض30 سانتیمتر 

بود که به قیمت 2000000تومان به فروش رسید.

وى معتقد است در صورت داشتن زمان و مکان مناسب 
و کافى مى توان بعنوان یک حرفه به این کار نگاه کرد 
و درآمد خوبى از ان کسب نمود. چرا که نیاز به سرمایه 
اولیه چندانى ندارد و در کمترین فضا مى توان وسایل 

چوبى زیبایى ساخت. 
زراعت پیشه میگوید: تا کنون هیچ ارگانى از من حمایت 
نیاز  مورد  لوازم  قبلى  کارهاى  فروش  با  بار  وهر  نکرده 
براى سفارشات بعدى را خریدارى کرده ام. دوست دارم 
در یک مجموعه بزرگ، آرامگاه کورش، تخت جمشید و 

نقش رستم را در کنار هم بسازم.
از  استفاده  علت  سعادتشهرى  ذوق  خوش  هنرمند  این 
چوب را به عنوان پایه ى اصلى کار چنین توضیح داد: 
را بیشتر دوست دارند  با چوب  آنجایى که مردم کار  از 
و در همه جا معموال چوب پیدا میشود، بیشتر از چوب 
استفاده میکنم ولى اخیرا از قوطى هاى نوشابه فلزى هم 
در ساخت یک قطار استفاده کردم که ان هم جالب به 

نظر مى رسد.
از  و خواهشى هم  پایان گالیه  در  پیشه  زراعت  رسول 
مسئولین داشت: از مسولین و کسانى که دست اندرکار 

ضمن  میکنم  خواهش  هستند  ها  نمایشگاه  برگزارى 
به  بیشتر  بومى،  قیمت  ارزان  دستى  صنایع  از  حمایت 
این صنعت میدان بدهند و تعداد نمایشگاههاى ساالنه 
صنایع دستى را افزایش دهند. وى ادامه داد: هزینه اجاره 
غرفه هایى که در منا سبت هاى مختلف بر پا میشود 
به قدرى زیاد است که خیلى ها از جمله خود من قادر 
به پرداخت آن نیستیم ومجبوریم از راه هاى دیگر دست 
ساخته هاى خود را به فروش برسانم. مثال اجاره بهاى 
4تا6  امسال  نوروز  ایام  در  کورش  آرامگاه  هاى  غرفه 
میلیون تومان بود که واقعا رقم باالیى  براى دو هفته 

است و هیچ سودى براى خیلى از هنرمندان ندارد.
زراعت پیشه تقاضایى هم از مردم داشت: ا ز مردم هم 
میخوام که در مناسبت هاى مختلف مثل جشن تولد ها 
بار مصرف  یا اسباب بازى هاى یک  بجاى پول نقد و 
خراب  را  مردم  از  خیلى  کار  و  فضاى کسب  که  چینى 
کرده است، از صنایع دستى متنوع واصیل ایرانى استفاده 
کنند. چرا که این امر تاثیر زیادى در رونق بخشیدن به 

تولید صنایع دستى وایجاد اشتغال براى جوانان دارد. 

ھنرنمایی با دست خالی و چوب بی جان

به بھانه رفتن محمد بانشی:

مردی که در کارش جدی بود
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بهداشت  شبکه  عمومى  روابط  گزارش  به 
اعالم  با  قنبرى»  دکتر«کورش  ارسنجان،  ودرمان 
این خبر، افزود: طب کار شاخه اى از طب پیشگیرى 
مى باشد که در زمینه خدمات سالمت شغلى فعالیت 
نموده و با انجام اقدامات بالینى و معاینات پیشگیرانه 
سالمت  بررسى  به  بیمار)،  کار  شرایط  به  توجه  (با 

شاغلین مى پردازد . 
گفت:  ارسنجان،  ودرمان  بهداشت  شبکه  رییس 
شناختى  دارند  فعالیت  زمینه  این  در  که  پزشکانى 
خطرات  کارى،  فرآیندهاى  کار،  محیط  از  کاملى 

بر  عوامل  این  تاثیر  و  محیطى  آور  زیان  عوامل  و 
محیط  ارزیابى  و  بررسى  با  و  داشته  افراد  سالمت 
کار، غربالگرى و معاینات دوره اى، باعث تشخیص 
زودرس و درمان به موقع بیمارى ها و آسیب هاى 
ناشى از کار شده، بیمارى حاد و آسیب هاى شغلى 
پیشگیرى  مشابه  موارد  بروز   از  و  کرده  کنترل  را 

مى کنند. 
او اضافه کرد: با توجه به حضور نداشتن پزشک طب 
کار در شهرستان درچند سال گذشته، پیگیرى هاى 
الزم به وسیله واحد بهداشت حرفه اى شبکه بهداشت 

بیمارستان  رییس  نیرومند»  «فرناز  دکتر  و  انجام 
طب  آموزشى  هاى  دوره  عصر(عج)  ولى  حضرت 
کرده  طى  کاشان  پزشکى  علوم  دانشگاه  در  را  کار 
ارسنجان،  در  امسال  ابتداى  از  کار  طب  کلینیک  و 

فعال گردید.
شهروندان  از  درمان،  و  بهداشت  شبکه  رییس 
ارسنجانى درخواست کرد تا به منظور انجام معاینات 
اى  حرفه  بهداشت  واحد  به  شغلى  هاى  مراقبت  و 
بلوار  در  واقع  ارسنجان  درمان  و  بهداشت  شبکه 

پاسداران، مراجعه نمایند. 

با راه اندازى مجدد معاینات طب کار در ارسنجان، نیاز شهروندان ارسنجانى براى انجام معاینات شغلى، برطرف شد.

درمان  و  بهداشت  شبکه  عمومى  روابط  گزارش  به 
پاسدار  روز  و  شعبانیه  اعیاد  با  همزمان  ارسنجان، 
و  بهداشت  شبکه  کارکنان  از  جمعى  و  مسئوالن 

درمان ارسنجان با حضور در دفتر فرمانده سپاه ناحیه 
پاسدار  روز  تبریک  و  تقدیم شاخه گل  با  ارسنجان، 
در  سفید  کاخ  خصمانه  اقدامات  شعبانیه،  اعیاد  و 

تروریستى خواندن سپاه پاسداران را، محکوم کردند.
درمان  و  بهداشت  شبکه  رییس  دیدار،  این  در 
ارسنجان با تبریک اعیاد شعبانیه و روز پاسدار، سپاه 
میادین  با دشمن در  یک سازمان قوى در مواجهه 
مختلف عنوان کرد و گفت: پاسداران همواره در کنار 
مردم بوده و با فداکارى در همه عرصه هاى سخت 
نظام اسالمى، درکنار دیگر نیروهاى نظامى همواره 

حامى نظام و اسالم بوده اند.
هاى  برنامه  از  گزارشى  ارایه  با  قنبرى»  «کورش 
پتانسیل  از  استفاده  درمان،  و  بهداشت  شبکه 
مختلف  هاى  برنامه  پوشش  در  بسیجى  نیروهاى 
آموزشى و بهداشتى را گامى مثبت و اثر بخش در 
اجراى طرح هاى خود مراقبتى فردى و اجتماعى و 

پوشش همگانى سالمت، عنوان کرد.
سرهنگ «مهدى قادرى» نیز در این دیدار، ضمن 
شبکه  کارکنان  و  مسئوالن  حضور  از  قدردانى 
براى  و همکارانش  آمادگى خود  درمان،  و  بهداشت 

مشارکت در برنامه هاى سالمت محور، اعالم کرد.

عیادت جمعی از مسووالن،
از بیماران بستری 

دربیمارستان ارسنجان 
به مناسبت روز جانباز، فرماندار و جمعى از 
بیماران  از  ارسنجان،  شهرستان  مسووالن 
بیمارستان  بسترى در بخش هاى مختلف 

ارسنجان، عیادت کردند . 
بهداشت  شبکه  عمومى  روابط  گزارش  به 
کاظمى»  «محمدباقر  ارسنجان،  درمان  و 
نیروى  فرمانده  فداکار  سرهنگ  فرماندار، 
و  شهردار  ابراهیمى  مهندس  انتظامى، 
جمعى از روسا و مسوولین ادارات شهرستان 
ارسنجان، همزمان با میالد قمر بنى هاشم، 
حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز با حضور 
(عج)،  عصر  ولى  حضرت  بیمارستان  در 
از  عیادت  و  شعبانیه  اعیاد  تبریک  ضمن 
آنان،  به  رسانى  خدمات  نحوه  با  بیماران، 

آشنا شدند . 
میزان  ارسنجان  فرماندار  برنامه،  این  در 
آنان  همراهان  و  بیماران  رضایتمندى 
نموده  بررسى  را  خدمات  ارایه  کیفیت  از 
ورییس شبکه بهداشت ودرمان، گزارشى از 
بخش هاى مختلف که در دست تعمیر مى 

باشند، ارایه نمود.
فرماندار شهرستان ارسنجان، با قدردانى از 
مسوولین، کارکنان و پرستاران بخش هاى 
بیمارستان، ایجاد رضایتمندى در بیمارن را، 
کارکنان،  هاى  رسالت  مهمترین  از  یکى 

عنوان کرد.

وز میالد امام حسین(ع) در ارسنجان انجام شد؛ درسالر

دیدار جمعی از کارکنان شبکه بھداشت ارسنجان بافرمانده سپاه 

فعال شدن مجدد کلینیک طب کار در ارسنجان

دیدار رییس سازمان بھزیستی ارسنجان با رییس 
شبکه بھداشت و درمان این شھرستان، 

وز جھانی بھداشت در ر
روز  مناسبت  به  ارسنجان  بهزیستى  اداره  رییس 
جهانى بهداشت (7 آوریل)، با رییس شبکه بهداشت 

و درمان این شهرستان، دیدار کرد.
پزشکى  علوم  دانشگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
ارسنجان  بهزیستى  رییس  یعقوبى»  «عباس  شیراز، 
در دیدار با «کورش قنبرى» رییس شبکه بهداشت و 
درمان ارسنجان، ضمن تبریک روز جهانى بهداشت، 
براى  ارسنجان  بهزیستى  مجموعه  آمادگى  از 

مشارکت در برنامه هاى بهداشتى خبر داد.
در این دیدار، رییس شبکه بهداشت و درمان ارسنجان 
نیز با ارایه گزارشى از عملکرد واحدهاى زیر مجموعه 
خود، مشارکت در بخش آموزش مددجویان، اجراى 
برنامه هاى خود مراقبتى و پیشگیرى از خودکشى و 
معرفى بیماران نیازمند حمایت را از جمله مهمترین 
راهکارهاى مشارکت این دو اداره برشمرد و همکارى 
سواد  ارتقاى  منظور  به  ادارات  سایر  مشارکت  و 
سالمت جامعه را از مهمترین رسالت هاى نهادها و 

سازمان هاى سالمت محور، عنوان کرد.
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سیل محبت ارسنجانی ھا
دارند  بیاد  را   65 سال  که  ها  قدیمى 
با  را  همه  چیز  آمد،  سیل  وقتى  میگویند 
خود  با  98چیزهایى  سیل  اما  برد؛  خود 

آورد؛ مثل عشق  مردم به یکدیگر. 
سیل  که  بود  سال  اول  هفته  همین 
و  آمدند  صافکارها  اما  برد  را  خودروها 
خانه  کردند.  تعمیر  رایگان  را  خودروها 
برد  نابودى  به  رو  را  سعدى  محله  هاى 
اما شیرازیها خانه خود را بر روى مسافران 

گشودند.
محروم  روستاهاى  از  یکى  در  امروز 
که  افتاد  اتفاقى  ارسنجان  شهرستان 

سخاوت این مردم را نشان داد. 
سال  در  که  جیرو  قالت  روستاى  مردم 
هاى اخیر در روستاى خود منبع درآمدى 
به  خود  زندگى  گذران  براى  و  ندارند 
کارگرى  و  روند  مى  اطراف  روستاهاى 
میکنند تا نان حاللى بر سر سفره خانواده 
یارى  به  سخاوتمندانه  بیاورند،  خود 

هموطنان سیل زده خود رفتند.
هدایت اله جاویدى از معتمدین این روستا 
اظهار  سفیرمردم  خبرنگار  با  گفتگو  در 
داشت: مردم روستاى ما زجر کشیده اند 
را  زده  سیل  مردم  روز  و  حال  بخوبى  و 
درك میکنند. هر کسى در حد وسع خود 
پولى اهدا کرد تا توانستیم به همت بانوان 

روستا 5000 هزار قرص نان را پخته و براى مردم 
سیل زده ارسال کنیم.

 500 نان  مقدار  این  پخت  براى  افزود:  جاویدى 
کیلوگرم آرد خریدارى شد و 50 نفر از زنان روستا 
در  موکبى  داریم  تصمیم  همچنین  پختند.  آنرا 
امامزاده ولى اهللا احداث و کمک هاى بیشترى را 

جمع آورى کنیم.
مادرى که از صبح زود مشغول پخت نان است با 
رویى گشاده میگوید: براى رضاى خدا به هموطن 
ناراحتى  را  آنها  ناراحتى  ما  کنیم.  مى  کمک  خود 
تنها  را  زده  سیل  هموطنان  و  میدانیم  خودمان 

نخواهیم گذاشت.
در آن سوى شهرستان ارسنجان و در منطقه گمبان 
8000 قرص نان پخته شد. اسماعیل ابراهیمى از 
مى  آباد  شرق  روستاى   اسالمى  شوراى  اعضاى 
منطقه  کاظمى  و  آباد  شرق  روستاى  زنان  گوید: 
گمبان با همکارى همدیگر طى دو روز در مساجد 
کردند. همچنین  نان محلى  پخت  به  اقدام  روستا 
انتظامى  نیروى  را   نان  این تعداد  آرد براى پخت 

شهرستان ارسنجان برعهده گرفت.
مردمى  هاى  کمک  بقیه  همراه  به  ها  نان  این   
شوینده  مواد  پوشاك،  از  اعم  ارسنجان  شهرستان 
و خوراکى به مرکز استان ارسال شد تا براى کمک 
رسانى به مردم سیل زده به استان لرستان ارسال 

شود.

احمر  هالل  جمعیت  رئیس  زاده  رضا  علیرضا 
شهرستان ارسنجان در گفتگو با خبرنگار سفیرمردم، 
روزهاى  افزایش  دلیل  به  امسال  داشت:  اظهار 
 25 از  نوروز  نجات  و  امداد  طرح  نوروزى  تعطیل 
اسفند ماه آغاز شد و تا 17 فروردین ماه ادامه داشت. 
زمان  کاهش  طرح  این  اصلى  اهداف  افزود:  وى 
امداد  سرعت  افزایش  و  حوادث  صحنه  در  حضور 
رسانى در سوانح مختلف، کاهش آسیب هاى ناشى 
شهرى،  برون  محورهاى  در  ترافیکى  حوادث  از 
نشاط و سالمت  ارتقاى  و  آگاهى  بردن سطح  باال 
هموطنان حین سفرهاى نوروزى، افزایش توانمندى 
از  مختلف  سوانح  با  مواجهه  در  نوروزى  مسافران 
چند  آموزش هاى  و  ایمنى  توصیه هاى  طریق 
رسانه اى و کوشش در جهت برقرارى ارتباط موثر، 
بهینه و پویا با دستگاه هاى همکار به منظور کاهش 

زمان پاسخگویى در حوادث مختلف بود.
هالل  جمعیت  مدت  این  در  داشت:  بیان  رضازاده 
احمر شهرستان ارسنجان  187 نفرمراجعه حضورى 
دو  در  تصادف  مورد   12 به  توانست  و  داشت 
شهرستان ارسنجان و پاسارگاد امداد رسانى کند که 
در 6  مورد تصادف به وسیله ست نجات ( دستگاه 
برش) نجات پیدا کردند. همچنین امسال عالوه بر 
امدادهاى جاده اى، در بحث سیل نیز 28 نفر اسکان 

اضطرارى و 36 بسته غذایى 24 ساعته توزیع شد.
ایستگاه  دو  برپایى  با  جمعیت  این  داد:  ادامه  وى 
ایمنى و سالمت مسافران نوروزى در دو شهرستان 
فرهنگى  میراث  (مجموعه  پاسارگاد  و  ارسنجان 
پاسارگاد) با فعالیت اعضاى جوانان داوطلب خواهر 
و برادر به صورت 12 ساعته نسبت به خدمات دهى 
به مسافران از قبیل ایجاد فضاى دوستدار کودك،  
برپایى چادرنماز، پیوستن مسافران به کمپین نه به 
و  ترافیکى)  رفتارهاى  (بهبود  بهرفت   ، تصادفات 

امضاء میثاق نامه نمودند. 
شوراى  جلسه   5 برگزارى  به  اشاره  با  رضازاده 
در  نوروز  تعطیالت  در  بحران  مدیریت  هماهنگى 
شهرستان ارسنجان، افزود: با تصمیم اعضا شوراى 
هماهنگى و پس از بازدید محل، اقدام امدادرسانى 
مورد نیاز از جمله بسته هاى غذایى 24 ساعت هالل 

احمر توزیع مى گردید
ارسنجان  شهرستان  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
امده در سیل اخیر  از خسارات بوجود  ضمن تاسف 
گفت: تا کنون حدود 60 میلیون ریال کمک هاى 
نقدى مردمى توسط جمعیت هالل احمر شهرستان 
آسیب  به  کمک  جهت  و  آورى  جمع  ارسنجان 
زده  سیل  مناطق  به  اخیر  سیل  از  ناشى  دیدگان 

ارسال شده است. 

رئیس جمعیت ھالل احمر شھرستان ارسنجان خبر داد:

کمک ۶۰میلیون ریالی مردم ارسنجان به سیل زدگان

و  نیکوکار  مردم  واالى  همت  با 
نوعدوست شهرستان ارسنجان، توسط 
کمیته امداد امام خمینى (ره) شهرستان 

ارسنجان کمک هایى بشرح زیر است:

به  نقد  وجه  ریال   66244000 مبلغ  واریز   -1
حساب سیل زدگان 

سه  طى  شده  ارسال  کاالیى  هاى  کمک   -2
مرحله جمعا بمبلغ 283357100 ریال شامل: 

2عدد یخچال فریزر 16 فوت 
4عدد فرش 9 مترى 

52 عدد پتو طرح برجسته 
1 عدد اجاق گاز طرح فر 
1 عدد لباسشویى دو قلو 

2 عدد روفرشى 12 مترى 
2 عدد بخارى گازى 

1 عدد تلویزیون رنگى 
198 دست انواع پوشاك 

85 قلم مواد خوراکى 
« برنج،روغن،قند و ...»
33 قلم لوازم بهداشتى


