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مصوبه هیئت وزیران اصالح شد
 بخشودگی سود و جرائم ، امهال اصل بدهی

گزارش سفیرمردم از انتظار کشاورزان برای اجرای یک مصوبه
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سفره خالی ارسنجان
وژه های بزرگ هفته دولت  از پر

پروژه های  افتتاح  اخبار  بررسی 
فقر  از  نشان  ارسنجان  شهرستان 
از  اثری  و  دارد  افتتاحی  پروژه های 
زیربنایی  و  اقتصادی  خوب  طرح های 
مشکل  بزرگترین  بتواند  تا  نیست 
شهرستان یعنی بیکاری را مرتفع نماید.

و  خدمات  انعکاس  رسانه،  کارکردهای  از  یکی 
هفته  در  است.  مردم  برای  مسؤوالن  اقدامات 
دولت بیشتر صفحات رسانه ها در اختیار متولیان 
پروژه های  افتتاح  خبرهای  انتشار  برای  دولتی 

مربوط به این هفته است.
پروژه  دولت  هفته  در  که  است  سالی  چند 
دندان گیر و قابل توجهی در شهرستان ارسنجان 
المسلمین  و  السالم  حجت  نمی شود.  افتتاح 
محمدی امام جمعه موقت شهر ارسنجان بعد از 
سخنرانی فرماندار جدید به مناسبت هفته دولت 
از برنامه های سال جاری هفته دولت انتقاد کرد 
و برای کاظمی، ابراز امیدواری کرد که با حضور 
ایشان در سال آینده هفته دولت پربارتری را در 

شهرستان شاهد باشیم.
فرمانداری  دولت،  هفته  آغاز  در  که  چند  هر 
اختیار  در  پروژه ها  افتتاح  از  لیستی  ارسنجان 
رسانه ها گذاشت اما با بررسی و ریز شدن در این 
پروژه های  غالب  که  فهمید  توان  می  پروژه ها، 
کوچک بوده و در حد دغدغه ها مردم شهرستان 

نیست.
مسئوالن  از  مردم  انتظار  حداقل  روزها  این 
شهرستان افتتاح پروژه بر زمین مانده بیمارستان، 
شهرک  رونق  خرامه،  ارسنجان  جاده  تکمیل 

صنعتی ارسنجان و ... است.
و  امید  ایجاد  به  نسبت  می تواند  زمانی  دولت 
ارسنجانی  جوان  که  کند  اقدام  جامعه  در  نشاط 
شهرها  سایر  در  به  در  شغل  کردن  پیدا  برای 

نشود.
اگر چه همه میدانیم این هفت روز میراثی است 
که از گذشته به مدیریت جدید شهرستان رسیده 
است اما آنچه که امروز ارسنجان به آن نیاز دارد، 
بزرگ  پروژه های  باشد  آینده  هدفگذاری  باید  و 
این سال ها کمتر  در  اشتغال زاییست که حداقل 

تیتر اصلی رسانه ها بوده است.

800 چاه غیرمجاز در ارسنجان

معاون بهره برداری آب منطقه ای فارس یکی از 
چاه  را  زیرزمینی  منابع  از  برداشت  اضافه  عوامل 
های غیر مجاز دانست و گفت:  در منطقه ارسنجان 
آن  چاه   700 که  دارد  وجود  مجاز  غیر  چاه   800
خشک شده است و دستگاههای حفار مجوز ارائه 
خدمات به این چاه ها را ندارند ، دستگاههای حفار 
تحت نظارت بازرسان و ماموران قرار دارند و همه 

تحرکات آنها رصد و پایش می شود.

پاسارگاد میزبان جشنواره استانی مروارید سبز 

آبخیزداری شهرستان  و  منابع طبیعی  اداره  رئیس 
اهمیت  فرهنگ  ترویج  هدف  با  گفت:  پاسارگاد 
مروارید  استانی  جشنواره  طبیعی،  منابع  به  دادن 
سبز )بنه یا پسته کوهی( آبان 97 در این شهرستان 
در  اینکه  بر  افزون  این جشنواره  برگزار می شود. 
ترویج فرهنگ حفاظت از درختان و جوامع جنگلی 
های  ظرفیت  معرفی  برای  فرصتی  است،  موثر 

پاسارگاد و سرمایه گذاران در سراسر کشور است.

در  ارسنجان  شهرستان  در  عمرانی  طرح   11
آیینی به مناسبت هفته دولت با اعتباری افزون بر 
معاون  رسید.  برداری  بهره  به  ریال  میلیارد   130
هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس گفت: از 
جمله این پروژه ها می توان به استخر سرپوشیده 
دانش آموزی، مرکز و کلینیک بهداشتی و همچنین 
به 9 روستا، یک واحد سردخانه و یک  گازرسانی 

گلخانه اشاره کرد.

11 طرح عمرانی در ارسنجان به بهره برداری رسید

شهرستان  تنی   1000 سردخانه  ساخت  کلنگ 
ارسنجان به زمین خورد. شهرستان ارسنجان یکی 
از  قطبهای  مهم  محصوالت  باغی  و محصوالت  
های  زنجیره  ایجاد  نیازمند  که  باشد  می  صیفی 
انبار و ذخیره سازی،   تولید اعم از سردخانه جهت 
صنایع بسته بندی و فرآوری محصوالت می باشد. 
این طرح توسط سرمایه گذار با سرمایه گذاری 2 

میلیارد تومان به مرحله کلنگ زنی رسیده است

کلنگ زنی سردخانه 1000 تنی در ارسنجان

یاددشت
حسن احمدی

پیشکسوت تیراندازی: 
ارسنجان مهد تیراندازی فارس است

تیراندازی   را مهد  ارسنجان  تیراندازی؛  قهرمان 
استان فارس معرفی کرد و از وجود استعدادهای 

فراوان در این شهرستان گفت.
قهرمان  و  ارسنجانی  ورزشکار  صبری  زهرا 
فارس  استان  است  تپانچه،معتقد  با  تیراندازی 
اما  تیراندازی  در  انسانی  با وجود ظرفیت های 
مربی حرفه ای ندارد و به همین سبب در رقابت 
با  المللی  بین  و  ملی  سطح  در  حساس،  های 

مشکل مواجه می شویم.
با  را  تیراندازی  از 13 ساگی  داد:  ادامه  صبری 
به  و سپس  کردم  آغاز  بسیج  در  جنگی  سالح 
تپانچه  و  تفنگ  با  را  کارم  ای  حرفه  صورت 
بادی ادامه دادم و چندین مقام نخست استانی 
را کسب کردم و رکورد دار این رشته هم شدم.

وی اضافه کرد: فارس از نظر امکانات استاندارد 
این رشته، بسیار ضعیف است و یک سالن  در 
قدیمی در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز وجود 
فاصله  در  کردن  تمرین  برای  تنها  که  دارد 

10متر مناسب است.
رکورد دار تیراندازی با تپانچه به مسافت 10متر 
بیان داشت: به دلیل نبودن امکانات استاندارد و 
را  قهرمانی  دوران  زود  خیلی  ای،  حرفه  مربی 
کنارگذاشتم و فکرکردم با اخذ مدرک مربیگری 
هایم  استانی  هم  به  توانم  می  فدراسیون  از 

خدمت کنم که اینگونه نشد.
شهرستان  تیراندازی  ورزش  مورد  در  وی، 
مهد  شهرستان  این  گفت:  نیز  ارسنجان 
تیراندازی فارس است که فراموش شده است و 
با تالشی که انجام دادیم و با کمک شهرداری 
بهره  آماده  تیراندازی  استاندارد  سالن  یک 
رقابت  میزبان  تواند  برداری شده است که می 

های کشوری و بین المللی باشد.
ارسنجان  شهرستان  در  کرد:  اضافه  صبری 
اهداف  های  رقابت  در  سن  سال   9 با  افرادی 
پروازی و ثابت حضور دارند که نابغه هستند و 
زمینه  این  در  بیشتر  و  بدانیم  را  آنها  قدر  باید 

سرمایه گذاری کنیم.)ایرنا(
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جهاد  های  وزراتخانه  مشترک  پیشنهاد  به 
بودجه،  و  برنامه  سازمان  و  کشور  و  کشاورزی 
هیئت  جلسه  در   1397 تیرماه   13 تاریخ  در 
دریافتی  وامهای  امهال  بر  مبنی  مصوبه  وزیران 
از  )اعم  اثر حوادث غیرمترقبه  کشاورزانی که در 
سرمازدگی و خشکسالی( دچار ضرر و زیان شده 

اند به تصویب رسید.
و  سود  بدهی،  اصل  شد  مصوب  جلسه  این  در 
جرائم وام های کشاورزی سررسید شده تا تاریخ 

ابالغ مصوبی به مدت دو سال امهال گردد.
علی قاسمی نماینده استان فارس در شورای عالی 
 33 ماده  )خ(  »بند  گفت:  زمینه  این  در  استانها 
قانون برنامه ششم توسعه که بر بخشیدگی سود 
سال   3 مدت  به  بدهی  اصل  امهال  و  جرائم  و 
این مصوبه دیده  تاکید دارد و نوعی مغایرت در 

می شود.«
وی افزود: »با پیگیری های انجام شده در جلسه 
ای  اصالحیه  4شهریور1397   تاریخ  در  دیگری 
و  وام  کارمزد  جرائم  سود  بخشودگی  بر  مبنی 
امهال اصل بدهی سررسید شده برای این مصوبه 

از طرف هیئت وزیران صادر گردید.«
که  وزیران  هیأت  مصوبات  قانون  طبق 
وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته 

به دولت مأمور اجرای آن هستند ولو آن که در 
تاریخ  از  یا  نگردند  رزنامه رسمی منتشر نشده و 
ابالغ به وزارتخانه یا سازمان دولتی که مصوبه به 

عنوان آن صادر شده الزم االجراست.
این در حالیست که برخی از کشاورزان شهرستان 
از فشار بانک برای بازپرداخت بدهی و سود وام 

های کشاورزی ابراز نگرانی میکنند.
سفیرمردم با هدف کمک به حل مشکالت مردم 
و کشاورزان، پیگیری هایی را از طریق فرماندار 

شهرستان ارسنجان انجام داده است.
کاظمی فرماندار شهرستان ارسنجان در ارتباط با 
اجرای این مصوبه در شهرستان می گوید:»برای 
اجرای این مصوبه الزم است آیین نامه اجرایی به 
بانکهای عامل ابالغ گردد و این امر هنوز محقق 

نشده است.«
طبق بند )خ( ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه   
تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از 
جهاد کشاورزی، بانک عامل و فرماندار شهرستان 

انجام می پذیرد.
در  را  مصوبه  این  اجرای  خبر  بزودی  است  امید 
شهرستان ارسنجان از طریق این رسانه به اطالع 

کشاورزان برسانیم.
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گفتگو  در  مهر  مسکن  ساکنان  از  یکی  میرزایی   
با  مهر  ما ساکنین مسکن  میگوید؛  مردم  با سفیر 

مشکالت عدیده ای 

چند  اینکه  وجود  با  کنیم،  می  نرم  پنجه  و  دست 
سال است که در این مکان ساکن هستیم همچنان 
از فضای سبز و سایر امکانات محروم هستیم. ای 
کاش یکبار مسئوالن شهرستان خودشان را جای 
با  هستند  حاضر  روز  یک  آیا  دادند.  می  قرار  ما 

خانواده در این مکان زندگی کنند؟ 
شبها ساکنین مسکن مهر برای ساعتی نشستن 
زمین  روی  هستند  مجبور  هم  کنار  در 
بنشینند و حتی از داشتن چند نیمکت در 

محوطه آپارتمان ها محروم هستیم.
ساکنین  از  دیگر  یکی  هوشیار   
مسکن مهر، نبود عالئم هشدار 
نبودن  استاندارد  دهنده، 
تقاطع ورودی این شهرک را 
بسیار خطر آفرین عنوان کرد 
در  مهر  مسکن  داد:  ادامه  و 
احداث  ممکن  مکان  بدترین 
به شهر  مراجعه  برای  و  شده 
دارد.  وجود  زیادی  مشکالت 

و  وحشی  حیوانات  شده  باعث  شهرک  موقعیت 
و  بزنند  پرسه  شهرک  داخل  و  اطراف  در  ولگرد 
این برای ساکنین  و به خصوص کودکان مشکل 

آفرین است.
رابطه  در  مهر  مسکن  مدیرعامل  سعیدی  عبداهلل 
جمعه  امام  از  میگوید؛  مسکن مهر  مشکالت  با 
محترم که همواره پیگیر مشکالت ساکنان مسکن 
مهر بودند تشکر میکنم ولی از مهندس برومندی 
نماینده  مجلس و همچنین بانک مسکن که جهت 
حل مشکالت مسکن مهر با ما کمترین تعامل را 

داشتند گالیه دارم. 
در پروژه مسکن مهر مشکالت زیادی وجود دارد 
که عمده  مشکالت را می توان به دو بخش تقسیم 

کرد. 
ابتدا مشکالت افرادی که با تکمیل واحدهایشان در 
آنجا ساکن هستند. مانند عدم وجود زیرساختهای 
سازی  ایمن  محوطه،  آسفالت  جمله  از  مناسب 

پرتگاه اطراف ساختمان ها و فقر امکانات رفاهی.

تمام  نیمه  های  پروژه  به  مربوط  مشکالت  بعد 
است. ۶0 درصد پروژه پیشرفت داشته است و در 
دو سال اخیر هیچ قدمی برای ادامه پروژه برداشته 

نشده است. 
در  آن  به  نسبت  که  بود  پیمانکار  از دالیل،  یکی 
عدم  آن  کنار  در  کردیم.  پیگیری  قضایی  مراجع 
شد  باعث  اقساط،  سازی  آزاد  در  بانک  همکاری 

تاکنون پروژه تکمیل نگردد.
همچنین با توجه به توانایی مالی محدود متقاضیان 
تعهدهای  به  برنامه  طبق  نتوانستند  مهر،  مسکن 
در  پروژه  ماندن  راکد  و  نمایند  عمل  خود  مالی 
پایین  نیز  آنها  مشارکت  انگیزه  گذشته  سالهای 

آورده است.
ساکنان  مشکالت  پیگیر  همچنان  مردم  سفیر 
داشتن  قرار  به  توجه  با  و  بود  مسکن مهر خواهد 
مسیر  در  آفتاب(  )شهرک  سعادتشهر  مهر  مسکن 
و  ارسنجان  به  سعادتشهر  جاده  آمد  و  رفت  پر 
تردد کامیونها در این مسیر، ساکنین مسکن مهر 
سعادتشهر منتظر اقدام عملی متولیان دراین زمینه 
هستند و از آنجا که این ساکنین حق استفاده 
از خدمات شهری و امکانات را دارند می طلبد 
تا مسوالن و متولیان نگاهی ویژه به ساکنین 

این شهرک داشته باشند.
در  دولت  عالی  نماینده  امیدوارند  مردم 
پیگیر حل  با جدیت  نیز  پاسارگاد  شهرستان 
باشد  مهر  مسکن  در  شهروندان  مشکالت 
مهر  مسکن  ساکنان  شرایط  بهبود  شاهد  تا 

باشیم .

گزارش
وحیدمیرزاپور

سفیرمردم از حاشیه شهر  سعادتشهر گزارش میدهد:

کالف سر در گم مشکالت مسکن مهر سعادتشهر 
طرح مسکن مهر از سال 1386در دولت نهم جهت خانه دار کردن قشر ضعیف جامعه کار خود را آغاز کرد. سرعت ساخت واحدهای مسکن مهر در ابتدا بسیار عالی بود اما 
به مرور زمان و به دالیل مختلف سرعت ساخت و ساز واحدهای مسکن مهر کم و کمتر شد؛ به طوری که در شهرستان پاسارگاد تعداد زیادی از متقاضیان تا به امروز همچنان 

صاحب خانه نشده اند.
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حدودا 10 سال پیش بود که کلنگ احداث مجتمع 
بزرگ فرهنگی هنری اداره ارشاد اسالمی شهرستان 
پاسارگاد در محله علی آباد کمین به زمین زده شد. 
در سال 91 میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه، 97 
برای  ای  اراده  اینکه  مثل  اما  شد،  گزارش  درصد 
سبب  کار  شدن  طوالنی  و  ندارد  وجود  ان  تکمیل 
از  قبل  استفاده  بدون  ملی  سرمایه  میلیاردها  شده 

افتتاح فرسوده شود.
مجتمع  این  افتتاح  انتظار  چشم  زیادی  هنرمندان 
هستند. یکی از آن ها می گوید:  افتتاح این پروژه 
کامال  را  شهرستان  هنرمندان  مشکالت  تواند  می 
برطرف کند و امکانات این مجتمع این ظرفیت را 
برای ما مهیا می سازد که جوانان بیشتری را جذب 

هنر کنیم.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  رشیدی 
شهرستان پاسارگاد هم دغدغه ی هنرمندان را بجا 
هنری  و  فرهنگی  فضای  کمبود  میگوید:  و  میداند 
اداره ارشاد، همواره ما را شرمنده هنرمندان شایسته 

این شهرستان کرده است. برای تکمیل این پروژه 
پیگیریهای زیادی انجام داده ایم، حتی صندلی های 
سالن اجتماعات را هم خریداری کردیم که در زیر 

زمین اداره خاک می خورد.
وی ضمن اشاره به تالش هایی مجموعه فرمانداری 
افتتاح پروژه مبلغ  پاسارگاد گفت: جهت  شهرستان 
از  میبایست  که  است  نیاز  تومان  میلیون   ۶00
بهره  پروژه  این  تکمیل  جهت  شهرستان  اعتبارات 

برد و نیازمند تعامل بیشتر مسؤالن است.«
خانه  مسئول  رضایی  احسان 

فرهنگ و رئیس انجمن نمایش اداره ارشاد اسالمی، 
در  شهرستانهایی  معدود  از  را  پاسارگاد  شهرستان 
استان فارس میداند که از مجتمع فرهنگی بی بهره 
است. وی نقش مجتمع های فرهنگی را در فعالیت 
های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی موثر دانست و 
خواستار توجه بیشتر مسئوالن محترم به این مهم 

شد.
بزرگ  مجتمع  پروژه  پیمانکار  شرافتی  موسی 

فرهنگی شهرستان پاسارگاد کار را اینگونه تشریح 
 88 سال  اواخر  از  پروژه  این  عملیاتی  کار  میکند: 
آغازشد و تا سال 91 به سرعت پیش رفت تا جایی 
درصد،   97 حدود  اول،  سال  چند  همان  در  که 

پیشرفت فیزیکی داشت.
 در حال حاضر بدون تجهیز سینما به 300 میلیون 
تومان اعتبار نیاز دارد که البته 200 میلیون آن بدهی 
قبلی است. عمده کار باقی مانده، تکمیل تجهیزات 

موتورخانه و مجهز کردن سایر قسمت هاست.
ما  هنرمندان ا خصوصا  و  مردم  مطالبه 

مردم  نماینده  شهرستان،  فرماندار  از 
سایر  و  اسالمی  شورای  مجلس  در 
زیربط  های  نهاد  و  ادارات  مسؤلین 
پیگیری برنامه ای اصولی  و مستمر 

جهت تکمیل پروژه است. 
هنرمندان  آرزوی  این  تحقق  تا 
زمینه ساز تحولی گسترده در رشد و 
شکوفایی هنر در شهرستان پاسارگاد 

گردد.

فرسودگی قبل از افتتاح

وی خانه هنرمندان شهرستان  پاسارگاد در آرز
گزارش

وحیدمیرزاپور
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زهرا نعمت الهی| در شماره قبل، از خیابان هاي 
غدیر برایتان نوشتم از زنده بودن شهر و آدم هایي 
که زندگي را زیر پوست شهر به جریان در می آورند. 
از تالش ها براي برگزاري جشن عید غدیر و شوقي 
که داشتند، از موکب و پرچم هاي رنگي که شهر را 

آذین بسته اند! از عشق...
این  و خاصیتش  ندارد  پایان  این عشق  بودم  گفته 

است که همه را دنباِل خودش مي کشاند!
و این کار را هم کرد، غدیر 97 به یک روِز تکرار 

نشدني در تاریخ شهر تبدیل شد.
از صبح، عطِر محبتي که با ذره ذره ي طعام عجین 
شده بود و در دیگ هاي بزرگ جلوي موکب پخته 

مي شد، در شهر پیچیده بود.
بلندگو در خیابان ها مي چرخید و مردم را به جشن 
در  شرکت  با  تا  بودند  آماده  همه  کرد،  مي  دعوت 
دیگران  با  را  امیرالمؤمنین  والیت  شادي  مراسم، 

تقسیم کنند.
هرچه به غروب و اذان مغرب نزدیک تر میشدیم، 
موکب  به  منتهي  هاي  خیابان  شلوغِي  و  ازدحام 
الوالیه بیشتر میشد، تا اینکه ساعتي بعد از نماز در 

خیاباِن غدیر جایي براي نشستن نبود!
صداي  جمعیت  ي  همهمه  و  غوغا  همه  آن  میاِن 

مداح به گوش مي رسید.
مگر مي شود شیعه باشي و عید غدیر باشد و مداح 

مدِح امامت را بخواند و تو  قلبت نلرزد و دست و 
دلت سمت آسمان  بلند نشود!؟

از  بنوازد و غیرت  نام علي )ع( گوَشت را  مي شود 
چشمه ي دلت نجوشد؟

مي شود مسِت مِي ناِب والیت بود و این شوریدگي 
را همه جا جار نزد؟

به  را  غدیر  شادي  پیام  همصدا،  و  همدست  مردم 
دورترین نقطه ي شهر مي رساندند.

از  نبودند،  ارسنجان  مردم  فقط  جشن  مخاطب 
روستاهاي اطراف هم مهمان داشتیم، حتي جمعیت 
قابل توجهي از برادران سني افغان هم براي عرض 

ارادت آمده بودند.
تا به  تأکید بر ثواِب اطعام در عید غدیر دلیلی بود 
همت بچه ها، در پخت خیاباني، پنج هزار پرس غذا 

براي پذیرایي از مهمان ها آماده شود.
با  عاشورایي شد.  غدیرمان هم  اینکه  اش  خالصه 

همان عشقي که در دل همه ي ما ایراني هاست.
رزق محرم را در غدیر گرفتیم و قول دادیم حقي را 
که با بي توجهي به غدیر از اهل بیت ضایع شده، با 

کوبیدن بر طبِل محرم پس بگیریم.
اندک  و  ایم  زده  قدم  انتها  تا  را  خیاباِن غدیر  حال 

اندک به محرم مي رسیم.
حِس  یک  ماست،  زندگي  از  جدیدي  فصل  محرم 
خوب که از بچگي مان، هر سال تکرار مي شود و 

عمیق تر به جانمان مي نشیند.
شهر هنوز هم زنده است و اینبار نشان زنده بودنش،  
آوِر غم کربال و  پیام  پرچم هاي سیاهي است که 

حسین)ع( است.
موکبیست سیاهپوش، که به نام »موکب الحسین« 

مزین می شود.
روي  بر  َعلَِم  گذشته،  هاي  سال  مثل  هم  امسال 
گوش  به  را  محرم  آمدن  خبر  و  میگیریم  دوش 
ساکنین شهر مي رسانیم و با ذکر حسین حسینمان، 

به خواب رفته ها را هوشیار مي کنیم.
معتقدیم که کربال حیات شیعه است و علي اصغر)ع( 
حیات کربال، در اولین جمعه ي محرم، به یاد شش 
نذِر  را  شیرخوارگانمان  و  نوزادان  کربال،  ي  ماهه 

سربازي در سپاه امام زمانمان مي کنیم.
در مراسم احلي من العسل، نوجوانان و جوانان 

خیمه  زیِر  و  کنیم  مي  جمع  را  شهر 
ي حضرت قاسم، که رسم معرفت 
شهادت  که  یادبگیرند  و  بیاموزند 
تر  شیرین  هم  عسل  از  برایشان 

باشد.
ده شِب اوِل محرم را به یاِد کربال 
در  آزادگي  تا  کنیم  مي  سوگواري 
زندگیمان  اصلي  محوِر  ظلم  برابر 

قرار بگیرد...

محرم دارد از راه مي رسد!
امام حسین )ع( مي فرمایند:

نًا َعلی لِقاِء اهلّل  »مْن کاَن باِذال فینا ُمْهَجَتُه، َو ُمَوِطّ
نَْفَسُه َفلَْیْرَحْل َمَعنا«

آنکه خون قلبش را تنها برای ما 
بذل میکند و خود را با دیدار با خدا 

آرام کرده است، با ما کوچ کند.
َفلَْیْرَحْل َمَعنا!

پس تو هم با ما کوچ کن و بیا...!

و کربالست قافله ای از غدیر راهر
تیتر برگرفته از شعر امیر عاملی
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نگین نعمت الهی| در روزگاری که خمودی از 
بی  ها  چشم  و  می رود  باال  ها  لحظه  روی  و  سر 
هیجان  بی  های  نگاه  در  تازه  امیدی  ی  اندیشه 

خالصه می شوند.
 در این روزگاِر بی رمق ِ دل خسته کدام 
محتاج  که  یافت  می توان  را  قلب 

دل آرامی نباشد؟ 
  و کجا می توان وجود را به 
نهایت  بی  ی  سرچشمه 

آرامش پیوند داد؟ 
همین  در  و  می طلبد  امن  پناه گاهی  انسان  قلب 
وانفسای روزمرگی ها، روزهایی پر شکوه و بی بدیل 
محبت  ِی  تشنه  هاِی  دل  پناه  و  می رسند  راه  از 

می شوند 
و سالم بر این روزها، سالم بر محرم...

سالم بر ماه پر برکتی که با نور بی مثالش روشنا 
می بخشد دل های غریق ِ تاریکی را، محرمی که از 
راه می رسد و غبار از جان های زنگار گرفته میزداید.

سالم بر غریب ترین سردار عالم...
جز  که  ای  واالمرتبه  امام 
به  نمی توان  او  بیرق  زیر 
در  را  آسمان  و  رسید  عشق 
اشک  با  جز  گرفت،  آغوش 
مصیبت  برای  خالصانه  های 
گناه  از  را  تن  نمی توان  او 
شست، جز با محبت و عنایت 
او نمی شود قدم در راه نجات 

گذاشت و به رستگاری رسید
بیت  اهل  این  شیفتگان  ما  و 
دل را به روزهای عزا و حزن او 
مهمان می کنیم و با تمام وجود 
برای خادمی این خانه و خانواده 

مهیا می شویم، امام ما با دست هایی پر از مهربانی 
در ابتدای ماه محرمش ایستاده است تا وجودمان را 

سیراب از عشق کند. 
این غریب ترین ماه خداست 

ماهی که در آن لباس های سیاه بر تن ها جا خوش 
سفید  بیت  اهل  محبت  نور  به  ها  دل  اما  می کنند 
پوش می شوند و خوشا بحال همه ی آن ها که زیر 

لوایش نفس تازه می کنند
کفش های عزادارانش را جفت می کنند 

به عاشقان درگاهش چای هیئت هدیه می دهند
سوگوارانش را به طعام مهمان می کنند 

هایشان  چشم  انیس  اشک  و  می دهند  سر  نوحه 
می شود

با  اش  آسمانی  سایه ی  زیر  و  می کنند  علم  بیرق 
امامشان بیعت می کنند

داشته  بضاعت  چه  هر  که  آن ها  حال  به  خوشا  و 
باشند در این راه بی پایان خرج می کنند.

حضرتش  مقابل  سینه،  به  ادب  دست  روزی  که 
بایستند و با افتخار و تواضعی آمیخته به هم بگویند:

هر چند توان ما شایسته ی واال مرتبگی شما نبود   
»و جئنا ببضاعة مزجاة« اما شما کریم ترین آقای 

جهان هستی و الطافتان بی حد و اندازه است 
پس » تصدق علینا«

دل های این مردم، پناه گاهی امن طلب می کنند
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
قانون  اول/دوم موضوع  /1395/04 هیات   27 - 1395۶0311015001182
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علی اکبر خادمی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 9۶4 صادره از 
شیراز در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 37۶/3 مترمربع پالک ۶3۶1 فرعی 
قطعه  اصلی  از10  فرعی  از پالک 133۶  و مجزی شده  مفروز  اصلی  از 10 
یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب سند رسمی 
انتقالی از طرف احمدعلی رحیمی،  1۶92- 12/01/ 91 دفتر 174 ارسنجان 
ایران زارعی و سمیه نعمتی مالکین رسمی محرزگردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/0۶/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/0۶/17

4409 / م الف                                                   محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

پیام تبریک فرماندار پاسارگاد
  به مناسبت هفته دولت 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پاسارگاد، 
با  پاسارگاد  فرماندار  منش  احمدی  اسفندیار 

تبریک  را  دولت  هفته  اغاز  پیامی  صدور 
گفت.متن پیام بدین 

باشد: می   شرح 
دولت  هفته 
است  فرصتی 
کارنامه  تا 
ی  ر ا متگز خد
و  تدبیر  دولت 
مرور  را  امید 
با  و  نموده 

از  گرفتن  الهام 
های  شایستگی 

شهید  دولتمردان 
مسیر  باهنر  و  رجایی 

پرفراز و نشیب خدمِت بی منت 
یادآوری  خود  با  همواره  و  بخشیده  تداوم  را 
و  شهدا  جانفشانی  و  ایثار  با  نظام  که  کنیم 
است                                                          رسیده  ما  دست  به  گرانقدر   ایثارگران 
بر ما فرض است تا قدر آن را دانسته و خدمت 

را بعنوان عبادت در محضر خدا تلقی نموده و 
به مردم و پیشرفت  بیشتر  برای خدمتگزاری 
نماییم                                                                                     تالش  اسالمی  ایران  پیش  از   بیش 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  اینجانب 
شهیدان  بویژه  دولت،  واالمقام  شهداي 
روز  و  دولت  هفته  باهنر،  و  رجایی 
مردان  دولت  همه  به  را  کارمند 
متعهد  و  خدوم  کارمندان  و 
و  کارمندان  بویژه  و 
در  دولت  کارگزاران 
پاسارگاد  شهرستان 
نموده  عرض  تبریک 
همگان  موفقیت  و 
راستای تحقق  در  را 
بلند  آرمانهای 
خمینی  امام  حضرت 
مقام عظمای  و  )ره( 
حضرت  والیت 
ظله  )مد  ای  خامنه 
العالی(، اجرای برنامه های 
متعال  خداوند  درگاه  از  امید  و  تدبیر  دولت 

مسئلت می نمایم.
 اسفندیار احمدی منش 
فرماندار شهرستان پاسارگاد

پیام تبریک فرماندار ارسنجان
 به مناسبت هفته دولت 

ارسنجان  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرارسیدن  پیامی  در  ارسنجان  شهرستان  فرماندار 

هفته دولت و روز کارمند را تبریک گفت.
متن این پیام بدین شرح میباشد.
باهنر  و  رجایی  شهیدان 

و  خلوص  الگوی  به راستی 
و  مردانگی  و  اخالص 

از کارمند  بارزی  نمونه 
وظیفه شناس هستند.

نمادي  دولت  هفته 
است از وحدت مردم 
که  اسالمي  دولت  و 
تالش  و  وحدت  این 
آن  تحکیم  جهت  در 
پیشرفت  سرافرازي، 

را  عزیز  ایران  واقتدار 
به دنبال خواهد داشت و در 

این راستا چه نیکوست که دولتمردان وخدمتگزاران 
راه  دادن  ادامه  براي  زمین  ایران  غیور  مردم  به 
شهیدان واال مقام براي ساختن ایراني مقتدر، استوار، 

آباد و ایراني آزاد همگام وهم قسم شوند.
تا  است  مناسبی  فرصت  هفته  این  شک  بی 
دستاوردها و اقدامات اساسی دولت در عرصه های 
مختلف به تصویر کشیده شود تا زمینه آگاهی عموم 

تدبیر و  ثمرات تالشگران دولت خدمتگزار  از  مردم 
امید فراهم آید و امید است تمام مسئوالن و مدیران 
رفتاری  و  اخالقی  واالی  های  ویژگی  از  تأسی  با 
همیشگی  الگوی  را  آنان  باهنر،  و  رجایی  شهیدان 
خود قرار داده و با بهره گیری از رفتار این شهیدان 
عزیز و تالش و کوشش در راه تعالی میهن اسالمی 
و  رشد  های  زمینه  و  برداشته  گام 
را  کشور  روزافزون  پیشرفت 
به  مختلف  های  حیطه  در 
دانش  و  علم  حیطه  در  ویژه 
مقدس  نظام  سرافرازی  و 
ایران  اسالمی  جمهوری 

فراهم آورند.
گرامیداشت  ضمن  اینجانب 
یاد و خاطره این شهیدان واال 
ملت  به  را  دولت  هفته  مقام، 
مردم  بخصوص  ایران  بزرگ 
شریف شهرستان ارسنجان و همه 
و  اداری  مجموعه  و  خدوم  دولتمردان 
تجلیل  پاس  را  کارمند  روز  و  کشور  اجرایی 
درگاه  از  و  گفته  تبریک  عزیز  کارمندان  زحمات  از 
تمامی  توفیق  و  بهروزی  سالمتی،  متعال  خداوند 
خدمتگزاران صدیق نظام مقّدس جمهوری اسالمی 

ایران را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

محمد باقر کاظمی 
فرماندار شهرستان ارسنجان

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
1397۶0311015000403 - 1397/05/30 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
متقاضی آقای احمدرضا جمالی نیا فرزند حسین به شماره شناسنامه 535 
صادره از ارسنجان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 228/30 مترمربع 
 1045 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   10 از  فرعی   ۶3۶9 پالک 
ملک  ثبت  حوزه  در  واقع  فارس   5 بخش  یک  قطعه  اصلی  از10  فرعی 
ارسنجان خریداری مع الواسطه از الهیار خادمی مالک رسمی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/0۶/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/01
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
رای شماره  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
1397۶0311015000294 - 1397/04/31 هیات اول/ دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مهدی منوچهری فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 471 صادره از 
ارسنجان در ششدانگ یکبابخانه )نیمه ساز( به مساحت 200 مترمربع پالک 
۶3۶7 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 105۶ فرعی از10 
اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری 
مع الواسطه  از حسن اسکندری و وراث محمد و اسماعیل اسکندری مالکین 
رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/0۶/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/01
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آگهی تحدید اختصاصی پالک 10/6314 اصلی متخذه از پالک 10/1047 
واقع در قطعه یک بخش 5 فارس ارسنجان

در  واقع   10/1047 پالک  از  متخذه  اصلی   10/۶314 پالک  تحدیدی  عملیات  و  آگهی  چون 
قطعه یک بخش 5 فارس شهرستان ارسنجان ملکی آقای عسکر فتحی فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 7۶ صادره از سعادت شهر نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 152 متر مربع 
پالک 10/۶314 اصلی متخذه از پالک 10/1047 واقع در قطعه یک بخش 5 فارس شهرستان 
ارسنجان که به موجب رای شماره 1397۶0311015000081 مورخ 1397/02/29 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در مالکیت نامبرده استقرار یافته بعمل 
نیامده و بایستی تحدید شود. حسب تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف وقت تحدید حدود روز 
سه شنبه مورخ 1397/07/14 تعیین و عملیات تحدید حدود از ساعت 8 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد. اینک به وسیله این آگهی از متقاضی مذبور و کلیه صاحبان امالک مجاور 
بر طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت می شود که در وقت مقرر در محل حضور به هم رسانند. 
واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید تا سی روز پذیرفته خواهد شد و معترض بایستی ضمن تقدیم دادخواست 
اعتراض به مرجع قضایی گواهی الزم اخذ و به اداره ثبت تسلیم و رسید دریافت نماید بدیهی 

است در صورت عدم وصول اعتراض و در پایان مهلت مقرر سند مالکیت صادر خواهد شد./.
تاریخ انتشار: 1397/0۶/17                  
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در  کشور،  قانونی  پزشکی  رسمی  آمارهای 
آمار  بیشترین  از  حکایت  سال  هر  شهریورماه 
سال   10 در  دارد.  ترافیکی  حوادث  قربانیان 
طور  به  یعنی  نفر   204۶4 بر  بالغ  گذشته 
از  نفر   ۶۶ شهریورماه  از  روز  هر  در  میانگین 
جان  رانندگی،  در حوادث  عزیزمان  هموطنان 
خود را از دست می دهند. ثبت باالترین آمار 
فوت روزانه در 23 شهریور سال 139۶ با 81 
نفر فوت، یک هشدار جدیست. آمار 21 برابری 
پزشکی  رسمی  گزارشات  در  تعداد مصدومین 
از 33۶ هزار مصدوم در سال  قانونی حکایت 
9۶دارد که عالوه بر مشکالتی که برای افراد 
بار مالی سنگینی  و خانواده ها در پی داشته، 

هم بر دوش دولت می گذارد.
از طرفی، شواهد و تحلیل های آماری نشان 
از موفقیت نسبی طرح ارتقای ایمنی ترافیک 
بین  هماهنگی  با  که  دارد  نوروزی  سفرهای 
بخشی و مشارکت قابل تقدیر همه سازمانهای 
 15 تا  اسفند   25 فاصله  در  هرساله  متولی، 

فروردین اجرا می شود.
ساله   10 دوره  در  دهد،  می  نشان  آمارها 
جان  آمار  روزانه  میانگین  کاهش  گذشته، 
بوده  درصد  نوروز4۶  تعطیالت  در  باختگان 
تلفات  آمار  درصدی   30 کاهش  از  که  است 
تلفات  آمار  درصدی   2۶ کاهش  و  سالیانه 
فاصله  شهریورماه چشمگیرتر است. همچنین 
حدود 50 درصدی میانگین آمار جان باختگان 
سالهای  در  ماه  فروردین  آمار  با  شهریورماه 
بر  ویژه  تمرکز  و  توجه  ضرورت  گذشته، 
مسافرت های تابستانی در ماه شهریور را نشان 
شهریورماه  فوت  آمار   9۶ سال  در  دهد.  می 
174۶ نفر و آمار فوت فروردین ماه 11۶4 نفر 

بوده است.
دهنده  نشان  همه  فوق  آماری  مستندات 
ترافیک  ایمنی  ارتقای  به  توجه  ضرورت 
نسبتا  الگوی  با  تابستان  پایانی  ماه  سفرهای 
نوروزی  سفرهای  ایمنی  ارتقای  طرح  موفق 
می باشد. اجرای طرح ها و کمپین های ویژه 
کاهش  برای  شهریور  ترافیک  ایمنی  ارتقای 
حوادث  معلولین  و  مصدومین  و  قربانیان  آمار 
نیازمند  سال،  ماه  ترین  پرحادثه  در  رانندگی 
مشارکت و هماهنگی و پشتیبانی همه جانبه 

تمامی سازمان های مرتبط می باشد .
ارسنجان  شهرستان  در  اساس  همین  بر 
موضوع پیشگیری از حوادث ترافیکی شهریور 
سالمت  کارگروه  در   97/5/30 تاریخ  در  ماه 
تاریخ  در  و  فرمانداری  در  غذایی  امنیت  و 
97/۶/12 بصورت اختصاصی با حضور ادارات 
شبکه  در  امدادی  و  درگیر  دستگاههای  و 
بهداشت و درمان مورد بحث و تبادل نظر قرار 
این جلسات  در  ارزشمندی  گرفت و مصوبات 
برای  نوبه خود  به  نیز  ما  تا  به تصویب رسید 
زیان  و  ها  آسیب  و  ترافیکی  حوادث  کاهش 

های این حوادث تلخ گامی برداشته باشیم.

پیشگامی ارسنجانی ها 
در اهداء زندگی

به مناسبت هفته دولت و عید سعید غدیر خم، 
شهرستان  در  فارس  خون  انتقال  سیار  تیم 

ارسنجان، حضور یافت.
بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  بهداشت  شبکه  رییس  ارسنجان،  درمان  و 
با توجه به درخواست  درمان ارسنجان، گفت: 
های مردم شهرستان و با پیگیری های انجام 
استان  خون  انتقال  سازمان  سیار  تیم  شده، 
فارس، در این شهرستان حضور یافت. در طول 
حضور تیم سیار انتقال خون در ارسنجان، 115 
به  موفق  نفر  و92  مراجعه  پایگاه  این  به  نفر 
اهدای خون و شرکت در این اقدام خداپسندانه 

شدند.
وی افزود: این سومین حضور تیم سیار انتقال 
در  گذشته  ماه  یک  طول  در  فارس  خون 
مجموع  در  و  است  بوده  ارسنجان  شهرستان 
4۶ هزار سی سی خون به بیماران نیازمند اهدا 

شد.

وج در آستانه  آموزش بیش از 250 ز
ازدواج در مرکز بهار نکوی ارسنجان

با گذشت هشت ماه از آغاز فعالیت مرکز بهار 
نکو در شهرستان ارسنجان، بیش از550 نفر از 

خدمات این مرکز، بهره مند شده اند.
به گزارش وبدا در شیراز، رییس شبکه بهداشت 
کاهش  منظور  به  گفت:  ارسنجان،  درمان  و 
از  ناشی  اجتماعی  های  وآسیب  طالق  آمار 
آن، مرکز بهار نکو شعبه ارسنجان، از دی ماه 
سال گذشته شروع به کارنموده و تاکنون بیش 
از550 نفر، از آموزش های مشاوره عمومی و 
پیش از ازدواج و خدمات مشاوره تکمیلی این 

مرکز، استفاده کرده اند.
آموزش  بر  تاکید  افزود:  قنبری  دکترکورش 
مهارت های زندگی و ارتباطی و شناخت بیشتر 
زوجین از یکدیگر، از مهمترین اهداف آموزشی 
این مرکز می باشد که با برگزاری دوره های 
از  استفاده  با  ای،  مشاوره  و  آموزشی  مختلف 
افزایش  اساتید مجرب و روانشناس، سعی در 
شناخت زوجین و ارتقاء آگاهی های آنها دارد.

ارسنجان  در  نکو  بهار  مرکز  رابط  جمالی، 
برگزاری کالس  روند  از  گزارشی  ارایه  با  نیز 
در  های  زوج  برای  مشاوره  و  آموزشی  های 
جلسه  از55  بیش  برگزاری  از  ازدواج،  آستانه 
با  افزود:  با حضور زوجین خبر داد و  آموزشی 
نکو  بهار  مشاوره  مراکز  نبودن  فعال  به  توجه 
مشاوره  خدمات  همجوار،  های  شهرستان  در 
این مرکز به همه مراجعه کنندگان  شهرستان 
ارسنجان و شهرستان های همجوار، ارایه می 

گردد.
فاضل جمالی افزود: زوج هایی که از این مرکز 
رصد  سال   تاپنج  کنند  می  دریافت  خدمات 
شده و از آنها به منظور شرکت در کالس ها 
و کارگاه های آموزشی و مشاوره ای، دعوت 

می شود.
در  نکو  بهار  مرکز  آموزشی  های  کالس 
ارسنجان، روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته 
و مشاوره تکمیلی زوج ها و خانواده ها نیز در 
روزهای یکشنبه و چهارشنبه، برگزار می گردد.

درادامه  بهره برداری ازطرح های تحول سالمت، 
با  بهداشت  خانه  یک  و  پزشک  خانه  باب  یک 
شهرستان  محلی  ومسئولین  فرماندار  حضور 

ارسنجان، افتتاح شد.
و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
درمان ارسنجان ، رییس شبکه بهداشت و درمان 
مرکز  پزشک  خانه  افتتاح  آیین  در  ارسنجان 
خدمات جامع سالمت روستایی »علی آباد ملک« 
ارسنجان، گفت: بسته های خدمتی سالمت محور 
و تامین زیر ساخت های بهداشتی و درمانی یکی از 
اهداف مهم طرح تحول سالمت بوده که با تامین 
اعتبارات مورد نیاز طرح های عمرانی با همکاری  
عمرانی  های  پروژه  دانشگاه،  بهداشتی  معاونت 
شبکه بهداشت و درمان ارسنجان، با فواصل زمانی 

کوتاهی، به بهره برداری خواهند رسید.
دکتر کورش قنبری، خانه های پزشک که زمینه 
روستا  محیط  در  خانواده  پزشکان  استقرار  ساز 
ولی  حضرت  بیمارستان  اتفاقات  بخش  هستند، 
که  فرسوده  بهداشت  خانه  باب  سه  و  عصر)عج( 
راه  و  تکمیل  پایانی  مراحل  در  و  شده  نوسازی 
اندازی است را، از جمله این طرح ها برشمرد که 
در آینده ای نزدیک، به بهره برداری خواهد رسید.

اضافه  ارسنجان،  ودرمان  بهداشت  شبکه  رییس 
کرد:این خانه پزشک با زیر بنای یکصد متر مربع 
واعتباری بالغ بریک میلیاردو دویست میلیون ریال 
،بهره  طرح  این  افتتاح  با  وهمزمان  شده  احداث 
آغاز  نیز  خبریز  روستای  بهداشت  خانه  از  برداری 

خواهد شد.

ح عمرانی  بهره برداری از دو طر
شبکه بهداشت ودرمان ارسنجان 

در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان ارسنجان، 
ارسنجان،  شهرستان  ادارات  نمونه  کارمندان  از 

تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان 
ارسنجان، به مناسبت چهارم شهریور روز کارمند، از 
زحمات کارمندان نمونه ادارات شهرستان ارسنجان، 

تقدیر شد.
در این مراسم که همزمان با جلسه شورای اداری 
فرماندار  کاظمی  شد،  برگزار  ارسنجان  شهرستان 
ارایه  کارمندان،  زحمات  از  تقدیر  ضمن  ارسنجان 

خدمت صادقانه را وظیفه کارکنان همه دستگاه ها 
عنوان کرد و به کارمندانی که از سوی ادارات خود 
به عنوان کارمند نمونه معرفی شده بودند، با اهدای 

لوح سپاس تقدیر نمود.
به  حسینی«  عبداله  »سید  آقای  از  جلسه  این  در 
ولی  حضرت  بیمارستان  نمونه  کارمند  عنوان 
آقای »سید مهدی حسینی«  ارسنجان،  عصر)عج( 
کارمند نمونه ستاد شبکه و خانم » رقیه کشاورز« به 
عنوان  کارمند نمونه ستاد مرکز بهداشت ارسنجان، 

تقدیر بعمل آمد.

تجلیل از کارمندان نمونه 
شبکه بهداشت  و درمان ارسنجان
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مراسم گلباران قبور مطهر شهدا دیدار با امام 
جمعه محترم شهرستان حضور کلیه مسئولین 
شهرستان در نماز عبادی-سیاسی جمعه دیدار 
با خانواده معظم و معزز شهدا، جانبازان و ایثار 

گران در پاسارگاد 

مراسم گلباران قبور مطهر شهدای گمنام بخش پاسارگاد و دیدار با خانواده 
پارک  زنی   کلنگ  مراسم  پاسارگاد،  ایثارگران  و  جانبازان  شهدا،  معظم 
شهر مادرسلیمان در زمینی به مساحت 30 هزار متر مربع، کلنگ زنی و 
ساماندهی وکف سازی محور ورودی مجموعه جهانی پاسارگاد به مساحت 
34۶8 متر مربع با اعتباری بالغ بر 7 میلیارد و 400 میلیون ریال و ایجاد 
اقامتگاه و طرح سیمگل شهر  اول  فاز  افتتاح  سنگفرش و طراحی جدید، 
مادرسلیمان و سنگفرش کوچه های منتهی به مجموعه جهانی پاسارگاد، 
ایجاد بازارچه به شکل سنتی و گردشگری، کلنگ زنی سایت اداری میراث 
جهانی پاسارگاد با متراژ 208 متر مربع با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال  در 
محل پایگاه میراث فرهنگی و کلنگ زنی مجتمع دامداری 30000 راسی  
با تعداد بهره بردار 300 نفر و اشتغال بیش از ۶00 نفر در 37.5 هکتار در 

روستای ابوالوردی 

افتتاح و بهره برداری طرح آبرسانی روستاهای قوام آباد و کرم آباد با 11 کیلو 
متر خط انتقال و اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان از محل صندوق توسعه 
و اعتبارات استانی، با بهره برداری از این طرح 300 خانوار در این دو روستا 
از نعمت آب آشامیدنی بهره مند شدند. افتتاح گلخانه یوسفی روستای قوام 
آباد، با تولید ساالنه نزدیک به 400 هزار شاخه گل و اشتغالزایی برای 15 

نفر وکلنگ زنی چاه آب آشامیدنی روستای علی رسیده 

مرکزی  بخش  در  احمدآباد  و  کتوری  روستاهای  پل  زنی  کلنگ  مراسم 
پاسارگاد، طرح توسعه کشت گیاهان دارویی، افتتاح خشک کن انواع میوه 
آموختگان  دانش  برای  زایی  اشتغال  با هدف  دارویی  گیاهان  و  سبزی  و 
کشاورزی و حمایت از طرح های  کارآفرینی با اشتغال 10نفر مستقیم و 50 
نفر غیر مستقیم  با کشت گیاهان دارویی فیسالیس، بادرنجبویه، به لیمو و 

مریم گلی در مرکز آموزش علی آباد کمین 

متر   2400 بنای  زیر  با  جکوزی  و  سونا  سرپوشیده،  استخر  زنی  کلنگ 
مربع، افتتاح جاده سالمت و پیست دوچرخه سواری، افتتاح و بهره برداری 
آریا من، احداث خانه جوان پیست تیر و کمان و  از باشگاه بدن سازی 
روشنایی  زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی شهید حاجی پور، که 
این طرح ها در مجموع با اعتباری بالغ بر شش میلیارد و پانصد میلیون 
تومان در شهرستان پاسارگاد آغاز گردید. درحاشیه این مراسم در بازدید 
قول های  و جوانان  تمام، مدیر کل محترم ورزش  نیمه  پروژه های  از 
مساعدی مبنی بر تکمیل پروژه های ورزشی در روستاها و زمین چمن 
مصنوعی، پیست دوچرخه سواری، پارک والیبال روباز و تنیس ویژه زمین 
این  برای روستاهای  تعداد 14 زمین چمن مصنوعی  آباد و  خاکی علی 

شهرستان  مصوب گردید. 

خاطره  و  یاد  گرامیداشت  مراسم  برگزاری 
و  رجایی  شهیدان  دولت  گرانقدر  شهدای 
نمونه   کارمندان  از  تجلیل  همچنین   و  باهنر 

شهرستان پاساگاد

کلنگ زنی استخر سرپوشیده در سعادتشهر

طرح کارآفرینی کشت گیاهان داروییافتتاح و بهره برداری طرح آبرسانی روستاها

برنامه های هفته دولت در بخش پاسارگاد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پاسارگاد در هفته دولت طرح های متعددی در شهرستان مصوب، کلنگ زنی و افتتاح شد. اهم برنامه های هفته دولت در شهرستان پاسارگاد که با حضور مهندس 
اسفندیار احمدی منش نماینده عالی دولت در شهرستان پاسارگاد، معاون فرماندار، بخشدار بخش مرکزی، بخشدار بخش پاسارگاد)مادرسلیمان( و اعضای شورای اداری شهرستان اجرا گردید به شرح زیر است

بهره برداری وآغاز ساخت طرحهای عمرانی در شهرستان پاسارگاد در هفته دولت


