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گاوداری 3000راسی شرکت سبز دشت فارس
افتتاح نافرجام

پیمان فتحی| سال  93 بود که مجوز تاسیس گاوداری 
در  واقع  فارس  دشت  سبز  شرکت  به  راسی   3000

قصرالدشت شهرستان پاسارگاد واگذار شد.
برومند  آقای  حضور  با   94 سال  در  زنی،  کلنگ  مراسم 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  پاسارگاد  شهرستان  نماینده 
آقای تاج گردان نماینده استانداری، آقای وصالی فرماندار 
وقت شهرستان پاسارگاد، آقای طالبی نژاد امام جمعه وقت 
سبز  شرکت  وقت  عامل  مدیر  همچنین  و  شهر  سعادت 

دشت آقای ابراهیم زاده در قصرالدشت برگزار شد.
پروانه  اصل  به  بنا  و  بود  خوب  خیلی  چیز  همه  اینجا  تا 
شهرستان  در  گاوداری  این  احداث  روز  آن  صحبتهای  و 
غیر  و  مستقیم  300شغل  تعداد  توانست  می  پاسارگاد 

مستقیم ایجاد کند.
اطراف  روستاهای  و  سعادتشهر  در  که  هرکس  روزها  آن 
بیکار بود در ذهن خود چنین می پنداشت که روزی دراین 
فکر  به  هم  دارها  سرمایه  و  شد  خواهد  شاغل  مجموعه 

ایجاد کارخانه و کارگاههای تبدیلی بودند.

4گزارش

4گزارش

حسین کارگر یکی دیگر از اهالی محترم این 
محله که حتی به جرات می توان ایشان را 
شناسنامه فوتبال شهرستان پاسارگاد معرفی 
کرد در رابطه با این محله می گوید؛ مردم 

این محله در بافت قدیم سعادت آباد، مردمی 
باصداقت و کم توقع هستند..

از مشتی اکبر، کاسب ۵0ساله درب قلعه 
در رابطه با اوضاع آن روزهای این محله 

سواالتی پرسیدم، این پیر مرد زحمتکش و 
دوست داشتتی در فکر فرو رفت، انگار در 
یک لحظه تمام خاطرات شیرین گذشته را 

در ذهنش مرور کرده باشد

وزهای  فضای مجازی گزارش سفیر مردم از بحث داغ این ر

سرنوشت تل عایشه 
چه می شود؟

  صفحه 3

هنوز  راهمان 
حسینی است



دهیار علی آباد ملک:
 دادستان  به صاحب خانه هایی که به اتباع 

خارجی غیر مجاز، اجازه سکونت دادن 
اخطار و مهلت داده  است

سال دوم | شماره 233

گاوداری 3000راسی شرکت سبز دشت فارس
افتتاح نافرجام

سال    | خبر(  سرویس  )دبیر  فتحی  پیمان 
راسی   3000 گاوداری  تاسیس  مجوز  که  بود   93
قصرالدشت  در  واقع  فارس  دشت  سبز  شرکت  به 

شهرستان پاسارگاد واگذار شد.
آقای  حضور  با   94 سال  در  زنی،  کلنگ  مراسم 
مجلس  در  پاسارگاد  شهرستان  نماینده  برومند 
شورای اسالمی، آقای تاج گردان نماینده استانداری، 
آقای وصالی فرماندار وقت شهرستان پاسارگاد، آقای 
طالبی نژاد امام جمعه وقت سعادت شهر و همچنین 
ابراهیم  آقای  دشت  سبز  شرکت  وقت  عامل  مدیر 

زاده در قصرالدشت برگزار شد.
اصل  به  بنا  و  بود  خوب  خیلی  چیز  همه  اینجا  تا 
گاوداری  این  احداث  روز  آن  صحبتهای  و  پروانه 
در شهرستان پاسارگاد می توانست تعداد 300شغل 

مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کند.
روستاهای  و  سعادتشهر  در  که  هرکس  روزها  آن 
اطراف بیکار بود در ذهن خود چنین می پنداشت که 
و سرمایه  خواهد شد  دراین مجموعه شاغل  روزی 
دارها هم به فکر ایجاد کارخانه و کارگاههای تبدیلی 

بودند.
اما پس از گذشت سه چهار سال، هیچگونه ساخت 
صورت  ان  تاسیس  و  اندازی  راه  جهت  سازی  و 
در  اینکه  دیگر  توجه  قابل  بحث  و  است.  نپذیرفته 
آبی  چاه  چرا  آب،  بحرانی  و  حساس  بسیار  شرایط 
گرفته،  صنعتی  کاربری  گاوداری  استفاده  برای  که 
به مصارف کشاورزی می رسد؟ در  در حال حاضر 
این مجموعه  اطراف  حالیکه زمین های کشاورزی 
به صورت ساعتی و محدود میتوانند از آب استفاده 

کنند!!

از مسولین محترم درخواست داریم که پیگیری های 
الزم در مورد چرایی این رخداد را بررسی و به اطالع 

مردم برسانند.

با چاههای غیر قانونی برخورد قانونی میشود

کاظمی فرماندار ارسنجان در جلسه شورای حفاظت 
ازمنابع آب گفت:  اولویت اصلی شورای حفاظت از 
منابع آب برخورد قانونی باچاه های غیرمجاز و چاه 
میباشد. دارند  برداشت  برسهمیه  اضافه  که  هایی 

آب،  بحران  ایجاد  از  منظورجلوگیری  به  همچنین 
مابقی چاه های کشاورزی به کنتور هوشمند مجهز 
آب  درمنابع  بتوان  آمارارائه شده  براساس  تا  شوند 

موجود صرفه جویی قابل توجه ای انجام شود.

تشکیل صندوق خیریه اربعین برای دانش آموزان

دبیر ستاد اربعین شهرستان ارسنجان از راه اندازی 
صندوق خیریه اربعین خبر داد.

ارسنجانی  آموزان  دانش  نفر  به 60  این صندوق   
پیاده  مبلغ ۵ میلیون ریال وام برای کمک هزینه 

روی اربعین اعطا میکند. 
متقاضیان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر به 

دفتر هیئت رزمندگان ارسنجان مراجعه کنند.

اولین دوره آموزشی سازمانهای مردم نهاد در استان 
این سازمانهای  مدیران  نفراز  با حضور 4۵  فارس 
جوانان  و  ورزش  اداره  میزبانی  به  نهاد  مردم 
شد.  برگزار  شهر  درسعادت  پاسارگاد  شهرستان 
دراین دوره آموزشی کامیاب مدیرکل اداره ورزش 
وجوانان فارس نیزحضورداشت از افتتاح خانه جوان 
این  در  آینده  ماه  شش  طی  پاسارگاد  شهرستان 

شهرستان خبر داد.

خانه جوان شهرستان پاسارگاد راه اندازی می شود

های  شهرک  شرکت  کل  مدیر  فتوحی  مهندس 
و  پاسارگاد  صنعتی   شهرک  از  فارس،  صنعتی 
این  در  فعال  های  کارخانه  از  تعدادی  همچنین 

شهرک بازدید نمود.
و  پیشرفتها  مشاهده  را  بازدیدها  این  از  هدف 
همچنین بررسی مسائل و مشکالت این واحدهای 

تولیدی عنوان شد.

بازدید مدیر کل شهرکهای صنعتی از صنایع پاسارگاد

پنجمین نشست دو هفته ای کتاب پاسارگاد

در  کتاب  کنفرانس  ای  هفته  دو  نشست  قطار 
شهرستان پاسارگاد به ایستگاه پنجم رسید.

اداره  رییس  شیروانی  مردم،  سفیر  گزارش  به 
پاسارگاد  شهرستان  عمومی  های  کتابخانه 
با  کتابخوان   نشست  دوره   پنجمین  گفت: 
ادبی  انجمن  همت  به  کتاب  کنفرانس  هدف 
قلم و با همکاری اداره کتابخانه های عمومی و 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و اداره آموزش و 
پرورش شهرستان پاسارگاد عصر روز سه شنبه 
با  اجتماعات  کانون شهید فهمیده   در سالن  
معرفی کتاب  نیمه تاریک وجود  اثر دبی فورد 

توسط آقای حمید عباسی برگزار کردید.
نشست دو هفته ای کنفرانس کتاب تالش دارد 
برای  را  کتابخوان  افراد  مطالعات  و  تجربیات 
به  کتابخوانی   و  کتاب  به  مندان  عالقه  سایر 

اشتراک بگذارد.
عنوان  از  برگرفته  ای   هفته  دو  نشست  این 
نشست کتابخوان از سری برنامه های فرهنگی 
هدف  با  کشور  عمومی  های  کتابخانه  نهاد 
ترویج و تبلیغ فرهنگ مطالعه در قالب معرفی 
صمیمی   فضایی  در  شده  خوانده  های  کتاب 
می باشد با این تفاوت که در نشست دو هفته 
جهت  کتاب  یک  قبل  از  کتاب  کنفرانس  ای 
کنفرانس مشخص و ارائه دهنده کتاب  ظرف 
صورت  به  را  کتاب  نیم  و  ساعت  یک  مدت 
مختصر و گویا معرفی می کند و مخاطبان در 
پایان هر نشست با سواالتی که از ارائه دهنده 
بررسی   و  نقد  را  مطالب  پرسید  خواهند  کتاب 

می نمایند.
دو  نشست  کار  به  آغاز  زمان  از  است  گفتنی 
هفته ای کنفرانس کتاب  از سری برنامه های 
بردن  باال  جهت  کتابخوانی  و  کتاب  ترویجی 
کتاب  پاسارگاد،  شهرستان  در  مطالعه  فرهنگ 
نوشته  غذایی  مواد  نگهداری  و  تبدیل  اصول 
سید عبدالوهاب میر علوی توسط ابوذر قاسمی، 
محمد  علی  نوشته  ایم  مانده  عقب  چرا  کتاب 
مرکب   اثر  کتاب  مرادی،  رضا  توسط  ایزدی  
نوشته دارن هاردی توسط زهره حاجی نصیری 
و کتاب کشف جبر، کوچ، خشونت، نوشته علی 
فورد  دبی  نوشته  وجود  تاریک  نیمه  و  بازیاری 
توسط حمید عباسی  کنفرانس داده شده است.               
کنفرانس  و  نویسی  نام  جهت  افراد  درضمن  
کتاب می تواند با مراجعه به سر کار خانم گرائی 
در  واقع  کتاب  کنفرانس  خانه   دبیر  مسئول  
کتاب  کنفرانس  زمان  خبازی  شهید  کتابخانه 

مورد نظر خود را اعالم نمایند.
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علی  روستای  به  گذرتان  اگر  زارع|  مهدی 
آباد افتاده باشد حتما وجود دست انداز های غیر 
ناهموار خیابان  پیاده رو  بلوار خاکی و  استاندارد، 
اصلی روستا را دیده اید. و حتما شبها موقع عبور 
از جلو روستا بوی نامطبوع کارخانه نزدیک روستا 
را حس کرده اید. مشکل بی آبی، نبود پارک بازی 
عدم  و  روستا  در  افاغنه  پررنگ  حضور  کودک، 
صدور مجوز دامداری مشکالت دیگری است که 
اما مردم روستا را  نیاید  شاید به چشم رهگذران 

درگیر خود کرده است.
وضع  مورد  در  دهیارعلی آباد  سپهری  از  وقتی 
بلوار  گفت:  کردیم،  سوال  ورودی  بلوار  نامناسب 
ورودی در ابتدا به  اندازه یک خیابان زیرسازی شد 
ولی اخیرا به کمربندی شهر ارسنجان تبدیل شده 
است و ماشین های سنگین که به  طرف نی ریز، 
سیلیس  معدن های  و  سیرجان  طشک،  آباده 
 300 روزانه  میکنند.  تردد  مسیر  این  از  می روند 
با  میکند.  مسیرعبور  این  از  کامیون   400 الی 
وجود اینکه دوبار ترمیم و بازسازی گردیده، دچار 
دهیاری  حاضر  حال  در  و  است  شده  فرسودگی 

توان بازسازی آن را ندارد.
ادامه داد: در اسفند سال گذشته  آباد  دهیار علی 
مشکل  این  مرکزی  بخشدار  و  شورا  اعضای  با 
و  پیگیر شدیم  و شهرسازی  راه  وزارتخانه  در  را 
قول ترمیم داده شد. مدیر کل محترم نگهداری 
راههای روستایی و فرعی کشور طی نامه ای آن 
ارجاع داد که  اداره حمل و نقل شهرستان  به  را 

متاسفانه بازهم اقدامی صورت نگرفت.
وی گفت: در این چند سال به دفعات پیگیر این 
مشکل بوده ایم و حتی علی قاسمی عضو شورای 
و  راه  وزارت  به  ای  نامه  استان  در  استانها  عالی 
شود  سازی  زیر  مسیر  این  تا  نوشتند  شهرسازی 
وجود  با  اما  یابد.  اختصاص  آن  به  ای  بودجه  و 

بازدیدها هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
سپهری با تاکید بر سلب آسایش اهالی روستای 
علی آباد، گفت: مردمی که در این مسیر زندگی 
میکنند هیچ نفعی از عبور کامیونها نمیبرند و فقط 
آسایش آنها سلب شده است. دو مدرسه در این 
مسیر قرار دارد که موجب نگرانی خانواده ها شده 

است. 
آباد  علی  ورودی  نامطبوع  بوی  مورد  در  وی 
به  مربوط  نامطبوع  بوی  کردند:  نشان  خاطر  نیز 
کارخانه مروارید ارسنجان می باشد و اداره محیط 
زیست درحال پیگیری است و تا آنجا که اطالع 

دارم اخطار داده شده است.
مساله  آباد،  علی  در  بیگانه  اتباع  حضور  موضوع 
دیگری بود که دهیارعلی آباد در آن مورد اینگونه 
سکونت  برای  ارسنجان  شهرستان  داد:  توضیح 
افاغنه ممنوع است چه بامجوز وچه بدون مجوز. 
دولت  اهداف  و  سیاست  راستای  در  دهیاری 
داشتیم.  انتظامی  نیروی  با  را  بیشترین همکاری 
به  که  هایی  خانه  به صاحب  دادستانی  از طرف 
اتباع خارجی غیرمجاز، اجازه سکونت دادند اخطار 

و مهلت داده  است.  
اندازی  راه  در  محدودیت  علت  دهیارعلی آباد 
نشان  خاطر  و  دانست  معادن  وجود  را  دامداری 
طریق  از  باید  صنعتی  دامداری  ثبت  برای  کرد: 
ای  چندگانه  های  استعالم  که  شود  اقدام  جهاد 
دارد. یکی از استانداردهای سازمان نظام مهندسی 
فاصله دامداری صنعتی از معدن، جاده و دامداری 
در  باعث محدودیت  است که همین  دیگر  های 

ایجاد دامداری صنعتی شده است.
گفت:  و  کرد  توصیف  بحرانی  را  آب  وضع  وی 
که  رسیده  حدی  به  وخشکسالی  آب  وضعیت 
شهرستان ارسنجان در مرحله بحرانی است و با 
انجام شده قرار براین است که از  پیگیری های 
ارسنجان،  به  آب شهرستان همجوار  انتقال  خط 

روستای علی آباد نیز بهره مند شود.
سپهری دهیارعلی آباد از راه اندازی پارک کودک 
حاضر  حال  در  افزود:  و  داد  خبر  آباد  علی  در 
اباد  علی  ورودی  ابتدای  در  کوچک  پارک  یک 
مکان  که  دارد  وجود  بازی  اسباب  مقداری  با 
مناسب نیست. بعلت اینکه غالب زمین ها روستا 
کشاورزی هستند و زمینی به عنوان منابع نداریم 
زمین  1000متر  وجود  این  با  هستیم.  تنگا  در 
تفکیکی برای پارک کودک پیش بینی شده که 

امیدواریم تا پایان سال به بهره برداری برسد.
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حسن احمدی )سردبیر( |  طی چند روز اخیر 
چرخیده  مجازی  فضای  در  عایشه  تل  اسم  بارها 
نامه  از  انتشار تصویری  با  این حرکت  آغاز  است. 

شورا به اداره منابع طبیعی استان فارس بود. 
در گفتگویی که سفیرمردم با سخنگوی شورا شهر 
ارسنجان داشت وی اظهار داشت با رضایی توافق 
شده ۲0 درصد سود خالص درامد معدن به حساب 

شهرداری ارسنجان واریز شود.
اما سوالی که پیش می آمد این بود که چرا شورای 
داشته  مکاتبه  استان  طبیعی  منابع  اداره  با  شهر 

است.
علت را از مهندس امینی رییس اداره منابع طبیعی 
شدیم.  جویا  ارسنجانی  شهرستان  آبخیزداری  و 
اداره صنعت  استعالم  پاسخ  در  داشت:  اظهار  وی 
دالیل  به  بنا  فارس،  استان  تجارت  و  معدن  و 

کارشناسی شده، جواب منفی دادیم.
حال این سوال مطرح شد که وقتی معدنی در تل 

شورای  چطور  نداشته  برداری  بهره  مجوز  عایشه 
شهر با آن قرارداد بسته است. 

صمدی  شدیم.  پیگیر  را  ماجرا  صمت  اداره  از 
دستور  ارسنجان  صمت  اداره  جدید  سرپرست 

پیگیری این جریان را داد.
مشخص شد شخص متقاضی ثبت و بهره برداری 
از  برداری  بهره  برای  در سال ۷6 مجوزی  معدن 
سنگ  کیفیت  سال  آن  در  اما  گرفته  عایشه  تل 
از  فعالیت  از مدتی  بعد  نبود و  استخراجی مناسب 
ادامه کار منصرف میشود. طبق قانون اگر 10 سال 
باطل  مجوز  آن  باشد  نداشته  فعالیت  بردار،  بهره 

می شود.
رضایی سال گذشته بدنبال احیا معدن تل عایشه 
میرود. با این تفاوت که اینبار میخواهد از عمق این 

تل بهره برداری کند.
داغ  مجازی  فضای  در  شایعات  بازار  وجود  این  با 

داغ است.

عده ای این مساله را مطرح میکنند که تل عایشه 
در حوزه شهری واقع هست. به همین علت منابع 
طبیعی، از شهرداری و شورای شهر استعالم میکند.

معدن  زیرا  میکند:  رد  را  فرضیه  این  صفری  اما 
به  نیاز  اگر  ندارد و  اجازه فعالیت در حوزه شهری 
میبایست  شهرسازی  و  راه  اداره  از  باشد  استعالم 

صورت میپذیرفت.
صفری افزود: طی صحبتی که با نامبرده انجام شد 
ایشان نیز به روند پیگیری اشتباه خود اذعان دارد 
ایجاد  امکان  انجام شده  استعالمات  به  با توجه  و 

معدن در تل عایشه وجود ندارد.
اینکه شورای شهر ارسنجان به دنبال درآمد زایی 

بوده کار پسنیده ای است.
اما سوالی که هنوز پابرجاست این است که چرا   
داشته  مکاتبه  طبیعی  منابع  اداره  با  شهر  شورای 
است. سخنگوی شورا اینگونه توضیح میدهد: سال 
معدن  این  برداری  بهره  و  ثبت  بحث  که  گذشته 

بوجود آمد ما به ادارات مربوطه نامه زدیم و بیان 
داشتیم؛ به دلیل قرار گرفتن معدن در حوزه شهر و 
به زیبایی و زیرساختهای شهر آسیب وارد میشود 
و تقاضای بررسی بیشتر این قضیه را داشتیم. حال 
نگرانی  ازای  به  پذیرفته  دار  معدن  یکسال  از  بعد 
به  را  معدن  خالص  از سود  درصد  های شورا ۲0 

شهرداری ارسنجانی بدهد. 
به همین علت پیرو نامه سال گذشته که به اداره 
منابع طبیعی زده شد، موافقت خود را اعالم کردیم. 
با این وجود اگر منافع مردم تامین نشود لغو قرارداد 

میکنیم.

وزهای  فضای مجازی گزارش سفیر مردم از بحث داغ این ر

سرنوشت تل عایشه  چه می شود؟
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و  معدن  صنعت،  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
تجارت شهرستان ارسنجان، احمد علی زارع معاون 
فرماندار با برشمردن علل گرانی وتورم در این برهه 

خواستار رصد و نظارت هرچه بیشتر بازار شد. 
زارع گفت: تحریم از عوامل اصلی مشکالت کنونی 
اقتصاد کشور است. البته مدیریت و نظرات نیز در 

ایجاد وضعیت کنونی بی تاثیر نبوده است.
مختلف  تریبونهای  در  مردم  توجیه  داد:  ادامه  وی 
و  خرید  فرهنگ  خصوص  در  مذهبی  و  اجتماعی 
مصرف صحیح و عدم انبار احتکار خانگی مهم می 

باشد.
و  صنعت،معدن  اداره  سرپرست  صفری  سلیمان 
تجارت ،به تشریح وظایف اعضای کارگروه کنترل 
و تنظیم بازار پرداخت و اعالم نمود: مجموعه اداره 
برنامه های  اصناف  اتاق  و  تجارت  و  صنعت،معدن 
جامع ومدونی در خصوص کنترل و تنظیم بازار در 
دست اجرا دارند و قرار است بازرسیهای پیشگیرانه 
جهت جلوگیری از تخلف توسط بازرسان اداره واحد 

بازرسی اتاق اصناف صورت پذیرد.

ارسنجان  بازار  در  رقابتی  فضای  ایجاد  صفری 
بعضی  از  حمایت  با  نمود:  واضافه  داد  پیشنهاد  را 

عاملین میتوان کاالی ارزان به دست مردم رساند.
وی توزیع الستیک خودروهای سنگین  را بصورت 
حواله ای نیز از جمله کارهای صورت پذیرفته اعالم 

نمود.
الستیک  کمبود  مهم  موضوع  است  ذکر  شایان 
اعتراضات  و  شهرستان  در  سنگین  خودروهای 
نیز  ذیربط  ادارات  به  مراجعه  و  رانندگان  فراوان 
توسط مهندس نصیری رییس اداره راهداری وحمل 
ونقل جاده ای مطرح شد و ایشان با توجه به تعداد 
زیاد کامیون وتریلر در شهرستان از معاون فرماندار 
درخواست نمود در این خصوص چاره ای اندیشیده 
شود تا قشر زحمتکش رانندگان  بیش از این گرفتار 

مشکل عدم تامین الستیک نشوند.
امیدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هم گزارشی 
از جذب کاالهای تنظیم بازار از قبیل مرغ منجمد 
حال  در  گفت:  و  داد  ارائه  منجمد  قرمز  وگوشت 

رایزنی برای جذب بیشتر آن اقالم هستیم.

گردید  مقرر  اعضا  تایید  با  جلسه  این  پایان  در 
بازرسی ها از بازار بیشتر و گشت مشترک با حضور 
نمایندگان ادارات ذیربط هر پانزده روز یکبار برای 
برخورد  همچنین  و  صنفی  تخلفات  از  جلوگیری 

شدید با تخلفات احتمالی صورت پذیرد.
همچنین در خصوص کمبود الستیک مقرر گردید 
سازمانهای  و  استانداری  با  مکاتبه  با  فرمانداری 
افزایش  جهت  بتواند  خصوص  این  در  مسئول  
به  توجه  با  سنگین  خودروهای  الستیک  سهمیه 
ارسنجان،   شهرستان  در  تریلر  کامیون  زیاد  تعداد 

اقدام شایسته ای نماید.
کنترل  جلسه  از  روز  چند  گذشت  از  بعد 
در  مردم  خبرنگارسفیر  بازار،  تنظیم 
با  جلسه  مصوبات  انجام  روند  خصوص 

مهندس صفری گفتگویی داشت. 
صفری در ارتباط به چگونگی ایجاد فضای رقابتی 
یک  اندازی  راه  پیگیر  گفت:  شهرستان  بازار  در 
بازارچه عرضه مستقیم میوه و تره بار در سطح شهر 

هستیم.

وی ادامه داد: در روستا ها نیز با هماهنگی تعاون 
های  شرکت  کردند  تر  فعال  دنبال  به  روستایی 
بدون  عزیز  روستاییان  تا  هستیم  روستایی  تعاونی 
نیاز به مراجعه به شهر کاالهای اساسی خود را با 

قیمت مناسب تهیه نمایند.
سنگین  های  خودرو  توزیع الستیک  مورد  در  وی 
راهداری  اداره  متولی صدور حواله الستیک  گفت: 
و حمل و نقل جاده ای است که به ترتیب اولویت 
صادر  را  ها  حواله  سایت  در  کامیونداران  نام  ثبت 
تحویل  را  خود  الستیک  حواله  صاحبان  و  میکند 
در  تجارت  و  اداره صنعت، معدن  نقش  و  میگیرند 

توزیع بیشتر نظارتی است. 
به  توجه  با  را  شهرستان  الستیک  سهمیه  ایشان 
تعداد زیاد کامیونداران ناکافی دانست و تاکید کرد 
و  شهرستان  الستیک  سهمیه  افزایش  پیگیر  که 
برای  عزیز  کامیونداران  انتظار  زمان  مدت  کاهش 

دریافت الستیک هستیم.

پرست اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ارسنجان: سر

پیگیر راه اندازی بازارچه عرضه مستقیم میوه و تره بار هستیم

تیرماه سال جاری بود که هیات وزیران به پیشنهاد 
وزارتخانه جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سازمان 
برنامه و بودجه، مصوبه ای مبنی بر امهال سود و 
جرایم و اصل وام های کشاورزی به مدت دو سال 
برای کشاورزانی که تحت تاثیر حوادث غیر مترقبه 
از جمله سرمازرگی و خشکسالی قرار گرفته اند را 

به تصویب رساند.
با تذکر ایرادت قانونی که به این مصوبه وارد بود، 
مورد  این مصوبه  ماه  نخست شهریور  روزهای  در 
خ  بند  طبق  و  شد.  اصالح  و  گرفته  قرار  بازبینی 
تبصره 33 قانون پنج ساله ششم توسعه، مقرر شد 
سود و جرایم بخشیده و اصل مبلغ وام به مدت سه 

سال امهال گردد. 

طبق قانون بانک های عامل میبایست هزینه های 
امهال را بررسی و برآورد نموده و به بانک مرکزی 
اعالم نمایند و بانک مرکزی پس از بررسی، هزینه 
ها را جهت پیش بینی بارمالی به سازمان برنامه و 

بودجه ارسال نماید.
این مصوبه  اولیه  از تصویب  با گذشت سه ماه  اما 
هیچ  که  اند  مدعی  ها  بانک  وزیران،  هیات  در 
ابالغ نشده است. و کشاورزان  ما  به  دستورالعملی 
آن  بازپرداخت  عهده  از  که  هایی  وام  و  اند  مانده 
به  بانک  طرف  از  که  اخطارهایی  و  آیند  برنمی 
هنوز  حتی  که  خالی  دستهایی  میرسد،  دستشان 
به پول گندم های که تحویل داده اند هم نرسیده 

است.

شهرستان  در  مشکل  این  موقت  تسکین  برای 
هماهنگی  شورای  مهرماه  ابتدای  در  ارسنجان 
در  شد.  تشکیل  فرمانداری  در  بانکهای شهرستان 
بانک های شهرستان  این جلسه فرماندار، روسای 
و روسای جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، کمیته 
امداد امام خمینی)ره(، بهزیستی، تعاون کار و رفاه 
ضمن  فرمانداری،  اشتغال  کارشناس  و  اجتماعی 
گردید:  مقرر  کشاورزان  مشکالت  بررسی  و  بیان 
بانک  پست  ارسنجان،  بانک های شهرستان  کلیه 
مرودشت و بانک توسعه تعاون شهید چمران شیراز، 
تا تاریخ 9۷/8/۲0 نسبت به تسهیالت معوقع یافته 
اقدام به وصول، مهلت و تنفس الزم را لحاظ نمایند. 
همچنین برابر مقررات به هیچ عنوان حساب یارانه 

وام گیرندگان و ضامنین را مسدود ننمایند.
پرداخت  در  تسهیل  جلسه  این  نتایج  دیگر  از 
تسهیالت ازدواج برای مزدوجین اقشار آسیب پذیر 
و تحت پوشش اداره بهزیستی و کمیته امداد بود و 
مقرر شد گزارش عملکرد سال جاری در خصوص 
مددجویان معرفی شده به بانک ها در اسرع وقت به 

واحد اشتغال فرمانداری ارسال گردد.
بانک  روسای  کلیه  موافق  نظر  با  جلسه  پایان  در 
بانک صادرات شعبه  رییس  احد کشاورز  آقای  ها، 
ارسنجان بعنوان دبیر شورای هماهنگی امور بانک 
ها ی شهرستان به منظور هماهنگی جلسات و رفع 
بانکی  مطالبات  و  معوقات  پیگیری  و  مشکالت 

انتخاب شد.

بانک ها  تا یکماه آینده تنفس میدهند 
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هنوز  راهمان حسینی است
نگین نعمت الهی | گذار قدم های مبارکش 
به ارسنجان ما که این روزها در تب و تاب ثبت 
نام کاروان پیاده روی اربعین هست، افتاده بود.

شهر  از  که  می شد  روزی  هشت  هفت-   
برکت  پر  راه  این  در  کرمان  استان  رفسنجان 

قدم گذاشته و مقصدش عشق بود...
می گذشت  اش  زندگی  از  سال  یک  و  چهل   
سخت  روزهای  گواه  اش  ساده  های  دست  و 

عجین با کشاورزی را می داد.
پاهای به تاول و زخم آغشته اش بیقرار رسیدن 
به خاک سرزمین نورانی نینواست و گام هایش 
استوار و عاشقانه چون رودهایی سرشار و زالل 

به سمت دریای بی کران کربال جاری بود...
داشت  باور  کس  هر  و  همیشه  از  بیشتر  انگار 
جای  دوشش  بر  که  علمی  به  آمیخته  دستان 
الحوائج  باب  ی  بریده  های  دست  به  گرفته 

عالم می رسد...
هایش  چشم  و  می زد  حرف  پرهیجان  و  گرم 

خستگی را به سخره گرفته بود 
از  اما  نهایت سادگی  در  حرف هایش هر چند 
نگاه عمیق و معرفت بی نهایت به امامش نشانه 

های روشنی داشت.
میگفت جایی از مسیر را خسته شدم نا امید شدم 
دلم گرفت و نجوای دل انگیز زیارت عاشورا را 

گوش کردم 
اربابم  ی  ساله  سه  ی  رقیه  ذهنم  در  میگفت 
مصیبت  و  تشنگی  و  خستگی  به  بست  نقش 

های راه حضرت زینب )ع( فکر کردم 
احساس شرم کردم که دردهای من کجا و رنج 
قرص  دلم  و  کجا  )ع(  بیت  اهل  خاندان  های 

شد...
میگفت هر چند دشمن هر روز با حربه های تازه 

ای به جنگ اعتقاداتمان می آید
هر چند ایمان ما مورد هدف نامردمان است 
اما به شکر خدا هنوز راهمان حسینی هست 

السالم  علیه  حسین  اقتدار  با  لشکر  ما  هنوز 
هستیم 

میگفت من منتظر شکوفایی ام 
صبر و استقامت را پیشه راه کرده ام 

تا به دست های آقای دو عالم حسین بن علی 
علیه السالم به شکوفایی برسم 

میگفت فقط دعا کنید اربعین را به بین الحرمین 
برسم بعد از آن هر چه پیش آید خوش آید

میگفت و چه خوب میگفت... 
می خورد  غبطه  آدم  چقدر  و 
دل  ساده  عاشقان  حال  به 

درگاه واالی حسین )ع( 
تا  حسین  بحق  الهی  و 
همیشه در این راه سرشار 

از نعمت بمانند.
ای  جرعه  جان  آقا   
نورانی  الطاف  از 
ات که به قلب 
آسمانی  های 
عالم  خوبان 
می بخشی به 
عطا  نیز  ما 

کن
یاعلی مدد

خشکسالی  اژدهای  سرانجام 
در  ارسنجان  بناب  چشمه  گلوی 
این  و  نیز فشرد  را  فارس  استان 
پایان  در  ساله  هزار  چندین  کهن  چشمه 
شهریور ماه امسال به خشکی گرایید و از 

حرکت ایستاد.
ازآغاز سال 139۷ و بویژه در تیر ماه این سال، آب 
چشمه بناب ارسنجان رو به کاهش نهاد تا آنکه در 
این  خشکیدن  شد،  خشک  سال  این  شهریور  پایان 
چشمه نشانگر ویرانی تمدن و شهر نشینی در گوشه 
از  تاریخی  سال  هزار  چندین  که  است  ایران  از  ای 

زندگی و تمدن دارد.
رابطه  این  السادات در  ناظم  دکتر سید محمد جعفر 
محیط  پایداری  پایه  بر  ما  های  برنامه  اگر  گفت: 
زیست بود باید برای خشکیده شدن رودخانه و چشمه 
منابع طبیعی  و  ها  نابودی جنگل  و  ها  تاالب  و  ها 
مدیران در هر سه قوه به روشی مناسب فرا خوانده 

شوند و از آنها در این زمینه پرسش شود. 
این پژوهشگر دانشگاه شیراز ادامه داد: چشمه بناب 
افت  و  شد  انگیزی خشک  ابهام  شیوه  به  ارسنجان 
است،  روبرو  بسیاری  پرسش  با  آن  آبدهی  یکباره 
جدیدی  آهکی  های  چاه  یا  چاه  فراوان،  احتمال  به 
بهره  به  دست  باال  در  و  شده  حفر  چشمه  اطراف 

برداری رسیده اند و آب این چشمه را می ربایند.
اقیانوسی  و  جوی  علوم  های  پژوهش  مرکز  رئیس 
استان  آب  مدیران  باید   : کرد  اضافه  دانشگاه شیراز 
و کشور یک تیم کارشناسی را برای بررسی خشک 
دلیل علمی آن  تا  بگمارند  به کار  این چشمه  شدن 
روشن شود ، نیاز است تا اندازه ایزوتوپ های ویژه 

اکسیژن یا کربن در آب چشمه بناب با دیگر چاه های 
آهکی مقایسه شود تا روشن شود آیا آب این چشمه 
در جای دیگری پمپاژ می شود یا نه، شاید این آبی 
می  قرار  ارسنجان  مردم  دسترس  در  رایگان  به  که 
گرفت هم اکنون با هزینه های سنگین و در شرایطی 

کامال ناپایدار از جای دیگری پمپاژ شود.

عملیات ترمیم و مرمت قنوات سه 
همواره  کتک  و  عایشه  بناب  گانه 
زیر نظر تیم کارشناسی متشکل از 
چند نفر مقنی سنتی یزدی، دو نفر مهندس 
عمران کارشناسان جهاد کشاورزی استان 
دکتر  مستقیم  نظارت  و  رهنمودها  تحت  و 
ناظم السادات،مهندس شیرازی و مهندس 
 ۴۰۰ است.  گرفته  انجام  اسکندری  جعفر 
از  پس  عایشه  قنات  مظهر  به  منتهی  متر 
حفاری به کمک دوربین نقشه برداری شیب 
مناسب داده شد مسائل فنی لحاظ گردید و 
پس از زیرسازی فنی ،گالری قنات احیا شد 
امید فروردین مدیر قنات های عایشه و بناب در این 
رابطه میگوید: این که به نظر می رسد پس از مرمت 
عرض  که  است  این  دلیل  به  شده  کم  آب  سرعت 
جدول زیاد شده بنابراین مساحت سطح مقطع خیس 
سرعت  قنات،  ثابت  دبی  با  نتیجه  در  شده  اضافه 

حرکت آب کمتر می شود
وی ادامه میدهد: چطور انتظار داریم در کشوری که 
دردشت  شده  خشک  آن  دائمی  های  دریاچه  تمام 
ارسنجان چاه های عمیق به عمق 300 متر و باالی 
آن رسیده اند و همگی رو به خشکی گراییده است 

قنات بناب که عمیق ترین نقطه ی آن که مادر چاه 
است خشک  متر   ۲0 به  قریب  زحمت  به  است  آن 
ثابت  با دبی  نشود کم آب نشود و همچون گذشته 

به ما آب بدهد.
قنات عایشه  افزود:  بناب  و  قنات های عایشه  مدیر 
به دلیل آب رفتی بودن و طول  در وضعیت موجود 
قسمت تره کار و حفظ حریم تره کار آن در حدود ۲ 
کیلومتر ،تقریبا هیچ افت دبی و کم شدن ابی در آن 
مشاهده نشده است اما قنات بناب  در روزهای اخیر 

دبی آن نزدیک به صفر شده است
بیان  و  است  امیدوار  بناب  قنات  احیای  به  فروردین 
بناب  قنات  احیا  بابت  نگرانی  شخصا  حقیر  داشت: 
ندارم درست است که فصل تابستان گذشته برای باغ 
اما  بود  انار فصلی بسیار سخت و طاقت فرسا  های 
به دلیل اینکه به شعاع چند کیلومتری از قنات بناب 
و  نداریم  زیرزمینی  آب  سفره  از  برداشتی  هیچگونه 
سفره از حدود ۲0 متری عمق زمین که مظهر چشمه 

بناب است غنی و آبدار می باشد 
او ادامه داد: به عقیده من پس از بارش های پاییزی 
امسال بناب به حیات طبیعی خود ادامه داده و دبی 
خواهد  طبیعی  و  معقول  حد  به  قنات  این  خروجی 
دغدغه  و  ست  امیدواری  یک  فقط  این  رسید.اما 
همچنان  السادات  ناظم  دکتر  چون  محققینی 
را  کارستی  منابع  بناب  چشمه  چون  که  پابرجاست 
قرار  اختیار  در  را  آهکی  منابع  آب  و  کرده  زهکشی 
باال  در  آهکی  نوین  های  چاه  است  ،ممکن  میدهد 
دست آب بناب قدیمی رایگان را از باغ های قدیمی 
اختیار  در  پمپاژ  با  گزاف  با هزینه  و  ارسنجان سلب 

دیگران قرار میدهد.

)سردبیر(  احمدی  حسن 
دوچرخه  لذت  هنوز  شاید   |
را  کودکی  دوران  سواری 
شاید  و  اید  نکرده  فراموش 
یاد  به  اوقات  گاهی  هنوز 
به  پا  خاطرات  کردن  زنده  برای  و  گذشته 
این  بشوید.  انگیز  هیجان  وسیله  این  رکاب 
در حالیست که دوچرخه حتی در قرن حاضر 
بسیار  راهکاری  عنوان  به  تکنولوژی  عصر  و 
کنترل  و  ترافیک  از  جلوگیری  برای  مناسب 
کشورها  از  برخی  در  زیست  محیط  آلودگی 
به عنوان وسیله  به کار گرفته شده و  دوباره 

نقلیه روزانه استفاده می شود.
با  پیشرفته  کشورهای  از  بسیاری  حاضر  حال  در 

انواع و اقسام راهکارهای تشویقی سعی در اشاعه 
شهروندانشان  ذهن  در  سواری  دوچرخه  فرهنگ 
بتوانند  این روشها  از  استفاده  با  امیدوارند  و  دارند 
عالوه بر کنترل ترافیک شهری، از نابودی محیط 

زیست خود جلوگیری کنند.
چالش بزرگ پیش رو این است که با وجود یک 
به ساخت  قادر  ما  قرن توسعه شهری خودمحور، 
ایم.  نبوده  ها(  اتومبیل  وجود  )با  شاد،  شهرهایی 
در عوض، بسیاری از شهرهای وابسته به اتومبیل، 
آلوده  و  ترافیک، خطرناک  در  منفصل، قفل شده 
خودی  به  ها  آن  کاربران  و  ها  اتومبیل  هستند. 
اجتماعی،  های  زیان  اما  نیستند،  مضر  خود 
زیست محیطی و اقتصادی اتکای بیش از حد به 

خودروهای شخصی کامال واضح است.
ای که  است که دوچرخه، وسیله  دلیل  به همین 
نقلیه  از 100 سال پیش اختراع شد، وسیله  بیش 

واقعی آینده است. 
به بهانه دوچرخه چرخی در دنیا زدیم اما در همین 
ارسنجان خودمان، مدیری برای رفت و آمد خود 
به اداره یا بازار و یا امکان دیگر از دوچرخه استفاده 
میکند و عالوه بر آن در ترویج آن نیز می کوشد.

شهرستان  برق  توزیع  شبکه  مدیر  تدین  مسعود   
ارسنجان ، زمینه شکل گیری این حرکت سالم را 
اینگونه تشریح میکند: در جلسات متعددی حضور 
بروز  از  پیشگیری  و  سالمت  از  بحث  که  داشتم 
بیماری می شد. به ذهنم رسید که باید عمال کاری 
کنم. خیلی وقتها با دوچرخه به اداره، یا فرمانداری 
دوچرخه  از  استفاده  به  نیز  را  همکارانم  و  میروم 

ترغیب میکنم.

وی که برای ترویج دوچرخه سواری کارهایی هم 
انجام داده است، میگوید: گاهی برای خرید لوازم 
منزل نیز با دوچرخه به سطح شهر میروم تا مردم 
با فرهنگ دوچرخه سواری آشنا شوند. حتی برای 
کارمندانی که  با دوچرخه به اداره بیایند، تشویق 

مالی در نظر میگیرم.
محل  به  را  ورزش  میبایست  است  معتقد  تدین 
کار برد: فرهنگ استفاده از خودرو باعث افزایش 
بیماریهای گوناگون در جامعه شده، از نظر پزشکان 
کمبود تحرک افراد را باید با ورزش جبران کرد. و 
با توجه به مشغله زیاد افراد، ورزش را باید به محل 
انجام  برای  دوچرخه  از  استفاده  بنظرم  برد.  کار 

امورات زندگی یک ورزش اجباری است.
درتوصیه  اربعین،  سفر  از  ای  خاطره  بیان  با  وی 
سفر  در  گفت:  مفید  وسیله  این  از  استفاده  برای 
اربعین در ماهشهر دیدم تعداد زیادی از مردم در 
دوچرخه  نوع  هستند.  سوار  دوچرخه  شهر  سطح 
هایشان با دوچرخه های ما فرق داشت. کمی سوار 
در  موجود  های  دوچرخه  بود.  راحت  خیلی  شدم، 
بازار مانند جیپ و لندروور هستند . دوچرخه ای که 
در ماهشهر دیدم و االن من سوارم مانند خودروی 

پژو است، سبد خرید دارد و خوش رکاب است.
انجام  برای  مردم  از  خیلی  یزد  مثل  شهری  در 
استفاده میکنند  از دوچرخه  امورات روزانه زندگی 
و این فرهنگ در آنجا نهادینه شده است. مسعود 
تلیغ  و  مسئولین  حمایت  با  است  معتقد  تدین 
رسانه ها میتوان فرهنگ استفاده از دوچرخه را در 

شهرستان ارسنجان گسترش داد. 

پا در رکاب سالمتی

بناب از جوشش افتاد
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می  نشان  تجربه   | اجتماعی(  سرویس  )دبیر  میرزاپور  وحید 
دهد این گونه محالت به دلیل تراکم جمعیت، تعصب، پرشور بودن و 
همچنین صاف و ساده دل بودن مردمانش بیشتر از سایر بخش های 

شهر مورد توجه کاندیدای شورای شهر قرار گرفته اند و این کاندیدا 
در جلسات خانگی انتخاباتی در این محله، سوار بر موج می شوند 

اما پس از رای آوردن انگار که هیچ اتفاقی رخ نداده تمام وعده 
های خود به این مردم کم توقع را فراموش می کنند.

با حفظ بی طرفی اما نابسامانی شرایط و بی توجهی به این 
بافت قدیمی به تنهای عاملیست برای اینکه زبان به شکوه 
از مشکالت باز کرد، امکانات زیرساختی در شان این مردم، 
در این محله وجود ندارد و وجود خانه های فرسوده، افاغنه را 

به این محله سرازیر ساخته است که هویت محله ای و فرهنگ 
مردم اصیل سعادت آباد قدیم را تحت تاثیر قرار داده است. حفظ هویت 
فرهنگی و قدمت تاریخی این منطقه مستلزم نگاه ویژه به نقاط تاریخی 

و باز سازی محله های قدیمی است.
مردم این محله ارادت خاصی به ائمه دارند و هیات علی اصغر و حضرت 
ابوالفضل دو هیات این محله در ایام محرم ، پرشورترین عزاداری های 
و  همدلی  و  اتحاد  نشانه  که  کنند  می  برگزار  را  پاسارگاد  شهرستان 

احساس تعلق در بین آنهاست.
در  قلعه  درب  ۵0ساله  کاسب  اکبر،  مشتی  از 
رابطه با اوضاع آن روزهای این محله سواالتی 
دوست  و  زحمتکش  مرد  پیر  این  پرسیدم، 
داشتتی در فکر فرو رفت، انگار در یک لحظه 
ذهنش  در  را  گذشته  شیرین  خاطرات  تمام 
روزها  اون  »یاد  جمله  با  باشد،  کرده  مرور 
چنین  گذشته  از  و  به سخن گشود  لب  بخیر« 
گفت؛ دور تا دور این محله را دیواری بلند به شکل 
یک قلعه گرفته بود و دقیقا جای مغازه ام درب قلعه قرار 
داشت که اهالی فقط از آن رفت و آمد می کردند اما پس از سیل سال 
6۵ دیوارها را آب برد که خود این ماجرای سیل خاطرات تلخ و شیرین 
زیادی دارد. این پیر مرد خوش صحبت، لبخندی زد و ادامه داد؛ چند 
نسل از دوران جوانی ما می گذرد و خیلی شرایط تغییر کرده است اما 

همچون گذشته همبستگی در بین بازماندگان نسل قدیم و نسل جدید 
به  اجداد  از  نشان می دهد جوشش خون  زند که  این محله موج می 

نسل های بعد منتقل شده است و نسل جدید 
می توانند با همدلی شرایط بهتری برای 

زندگی در این محله فراهم سازند.
اهالی  از  دیگر  یکی  کارگر  حسین 
محترم این محله که حتی به جرات 

شناسنامه  را  ایشان  توان  می 
پاسارگاد  شهرستان  فوتبال 
این  با  رابطه  در  کرد  معرفی 

محله می گوید؛ مردم این محله در 
بافت قدیم سعادت آباد، مردمی باصداقت و 

قرار  مسئوالن  مهری  بی  مورد  همواره  که  هستند  توقع  کم 
متعددی  شهردارهای  اخیر  سال  سی  در  اند،  گرفته 

جهت  در  ای  برنامه  هیچکدام  اما  رفتند  و  آمدند 
احیای بافت قدیمی شهر نداشتند، خیابان فلسطین 
در مسیر حسینیه تا دارالرحمه قرار دارد که بسیار 
پر تردد است، اما عدم وجود پیاده رو هم سطح و 
وجود  به  را  خیز  حادثه  ای  نقطه  چاله  پر  خیابان 
آورده است که میطلبد مسئوالن شهری در جهت 
مبلمان شهری و همچنین احداث یک پارک محله 
ای در این منطقه اقدام نمایند در غیر این صورت به 
این مردم شریف ظلم کرده اند که امیدواریم شاهد 
همین  رای  با  که  باشیم  آقایان  این  رویکرد  تغییر 

مردم به این جایگاه رسیده اند.
به  که  دارد  وجود  چناری  درخت  محله،  این  در 
»پاچنار« شهرت دارد و قدمت تاریخی آن نزدیک 
توجهی  بی  با  متاسفانه  اما  است.  قرن  دو  به 
در  و  نشده  ملی  ثبت  همچنان  مربوطه  مسئوالن 
در  محترم  مسئوالن  طلبد  می  و  نابودیست.  حال 
جهت حفظ این میراث با ارزش که نگین این محله 

قدیمی محسوب می شود اقدام نمایند.

برداشت انگور از تاکستان های سعادتشهر

خیابان فلسطین و یا به زبان عامیانه مردم »درب قلعه« 
گیری  شکل  اصلی  هسته  و  نقاط  ترین  قدیمی  از  یکی 

شهر سعادتشهر است.
و  صفا  و  لطف  هایش،  آدم  وجود  گرمای  که  ای  محله 
محبت را به قلب هایشان گره زده و پیوند داده است، این 
محله شهدای زیادی را هم تقدیم انقالب کرده است و 
مردم آن از قدیم در تمام مناسبت ها حضوری پرشور و گسترده داشته اند.

امروز  به  تا  گذشته  از  که  دارد  وجود  زیادی  باغات  محله  این  اطراف  در 
مردم زحمتکش این دیار از آن امرار معاش می کنند اما متاسفانه با وجود 

خشکسالی و عدم حمایت مسئولین، این باغها در حال نابودی است.

نوستالژی درب قلعه سعادت آباد

شهر  و  پاسارگاد  شهرستان  های  جاذبه  و  زیبا  ازمناظر  یکی 
سعادتشهر وجود باغها و تاکستان های اطراف این شهر است.

با توجه به تحقیقات انجام گرفته در تنگه بالغی، کشف وسایل 
و  انگور  کاشت  که  دهد  می  نشان  انگور،   فراورده های  تهیه 
باغبانی، پیشینه تاریخی مردمان شهرستان بوده و به 3 هزار سال 

پیش برمی گردد.
وجود این باغها در اطراف شهر سعادتشهر و علی آباد در سالهای 
گذشته نه تنها باعث رونق اقتصادی منطقه شده بلکه به عنوان 

یکی از جاذبه های گردشگری این شهر هم شناخته می شود.
فصل پاییز )اواخر مهرماه(  که آفتاب  اشعه های خود را بر دانه 
های یاقوتی انگور می گستراند، چتر رنگارنگ برگ های پاییزی  
پردیس را متصور می سازد. در این پهنه گیتی، خالق زیبایی ها  به 
قدمت  تاریخ بشر، منطقه کمین را با انگورهای ناب و طبیعت بکر 

و زیبا  نقاشی کرده است.
از درمان  لذیذ است که  از میوه های مقوی و بسیار  انگور یکی 

چاقی تا خواص ضد سرطان و ضد پیری در آن نهفته است.
عمده  از  بوناتی  کشمش  بابا،  ریش  عسکری،  سیاه،  انگورهای 
متاسفانه  که  باشد  می  آباد  علی  و  باغهای سعادتشهر  انگورهای 
بهینه کرده  استفاده  از آن  نتوانستیم  بالقوه  پتانسیل  این  با وجود 
و  فاروق  انار  جشنواره  همچون  را  سعادتشهر  انگور  جشنواره  و 

ارسنجان برگزار نماییم. 
تبدیلی  صنایع  توسعه  و  ایجاد  زمینه  در  مسئولین  پیگیری  قطعا 
مربوط به این محصول در این شهرستان و معرفی محصول انگور 
از طریق برگزاری جشنواره انگور، باعث افزایش انگیزه باغداران 
پاسارگادی برای حفظ و تقویت تولیدات انگور منطقه خواهد شد.



جناب آقای محمد حسن رزاق منش
بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته حضزت عالی به عنوان مدیرشعب بانک کشاورزی 

استان فارس را خدمت شام و مردم رشیف شهرستان پاسارگاد تربیک عرض می مناییم.

جمعی از فعالین اجتامعی شهرستان پاسارگاد
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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 
موضوع  اول/دوم  هیات   139۷/0۵/  30  -  139۷6031101۵000406
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
از  امینی فرزند حجت به شماره شناسنامه 11 صادره  ابوذر  متقاضی آقای 
صفاشهر در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 196/۷۵ مترمربع پالک 63۷۷ 
فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۷۵4 فرعی از10 اصلی 
قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری مع 
الواسطه  از وراث سید محمد انجوی نژاد مالک رسمی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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: 139۷/0۷/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/0۷/1۷

4431 / م الف                                            محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک 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 
موضوع  اول/دوم  هیات   139۷/04/  31  -  139۷6031101۵000۲96
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم اعظم رضایی فرزند رضا به شماره شناسنامه ۷8۷ صادره از 
ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششداگ یکبابخانه به مساحت 304/60 
مترمربع پالک 638۵ فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
واقع در حوزه ثبت  از10 اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس  1160 فرعی 
ملک ارسنجان خریداری مع الواسطه از عصمت رحیمی و حسین رحیمی 
مالکین رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ 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: 139۷/0۷/1۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/08/03

444۷ / م الف                                           محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک 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 
رای شماره  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
موضوع  اول/دوم  هیات   139۷/04/  31  -  139۷6031101۵000۲96
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم اعظم رضایی فرزند رضا به شماره شناسنامه ۷8۷ صادره از 
مساحت 304/60  به  یکبابخانه  از ششداگ  مشاع  دانگ  در سه  ارسنجان 
از پالک  و مجزی شده  مفروز  اصلی  از 10  فرعی  مترمربع پالک 638۵ 
1160 فرعی از10 اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک 
ارسنجان خریداری مع الواسطه از عصمت رحیمی و حسین رحیمی مالکین 
رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ 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: 139۷/0۷/1۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/08/03

444۷ / م الف                                             محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک 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 
برابر رای شماره  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی و  وضعیت 
موضوع  اول/دوم  هیات   139۷/04/  31  -  139۷6031101۵000۲9۵
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدعلی زارعی فرزند رضا به شماره شناسنامه ۵08 صادره 
از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششداگ یکبابخانه به مساحت 304/60 
از پالک  از 10 اصلی مفروز و مجزی شده  مترمربع پالک 638۵ فرعی 
1160 فرعی از10 اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک 
ارسنجان خریداری مع الواسطه از عصمت رحیمی و حسین رحیمی مالکین 
رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ 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: 139۷/0۷/1۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/08/03

444۵ / م الف                                        محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

)ارسنجان(

فراخوان
بدینوسیله به اطالع کلیه فارغ التحصیالن رشته های ذیل میرساند، اداره بهزیستی 
شهرستان پاسارگاد در نظر دارد مرکز آموزش روزانه معلولین ذهنی زیر 14 سال 
نمیاد.  واگذار  شرایط  واجد  حقیقی  اشخصای  به  مصاحبه  و  آزمون  طریق  از  را 
داشتن  در دست  با  اگهی  این  تاریخ  از  روز   10 مدت  میتوانند ظرف  عالقمندان 
اصل شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی خویش به واحد توانبخشی این اداره 
مراجعه و فرم رزومه را دریافت نمایند و یا با شماره تلفن 43۵6۲46۵ داخلی 10۲ 

)واحد توانبخشی( تماس حاصل فرمایند.
مهدی ابراهیمی
رئیس ااداره بهزیستی شهرستان پاسارگاد

اطالعیه
مسئولین  و  متصدیان  کلیه  اطالع  به 
و  انبارها  جامع  سامانه  در  که  انبارهایی 
اند  کرده  نام  ثبت  کاال  نگهداری  مراکز 
با مراجعه و ورود  می رساند که موظفند 
اینترنتی  آدرس  به  مذکور  سامانه  به 
و  ورود  اطالعات  ثبت  به  ذیل،نسبت 
اقدام  مستمر  بطور  خود  کاالهای  خروج 
آنها  کاالی  اینصورت  غیر  نمایند.در 
بعنوان کاالی قاچاق  و یا بدون شناسه 
برخورد  و  شد  خواهد  شناخته  قانونی 

قانونی الزم صورت خواهد پذیرفت.
تاکنون  که  انباردارانی  است  ذکر  شایان 
انبار یا مراکز نگهداری کاالی  اطالعات 
خود را ثبت نکرده اند،الزم است در همین 

سامانه اقدام به ثبت اطالعات نمایند.
 www.nwms.ir

روابط عمومی اداره صنعت، معدن و 
تجارت شهرستان ارسنجان 



گام سوم پیشگیری از حوادث حمل و 
نقل در جوانان ارسنجان 

حوادث  از  پیشگیری  آموزشی  جلسه  سومین 
جمع  درسال9۷،در  جوانان  در  نقل  و  حمل 
کارآموزان فنی وحرفه ای وکارکنان بیمارستان 

ارسنجان، برگزار شد.
علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مرکز  ورییس  بهداشتی  شیراز،معاون  پزشکی 
بهداشت ارسنجان،،گفت:ارتقای سطح سالمت 
اهداف  ترین  از مهم  گروه سنی جوانان یکی 
طرح تحول سالمت می باشد ؛فرهنگ سازی 
گروه  این  عمومی  های  آگاهی  وافزایش 
مهم  های  اولویت  از  یکی  عنوان  به  سنی 
و  شده  گرفته  درنظر  تحول  طرح  اجرای  در 
مرکزبهداشت ارسنجان به عنوان یکی ازمراکز 
پیاده کننده طرح پیشگیری از حوادث وسوانح 
درجوانان،ازآبان سال گذشته اقدام به برگزاری 
حوادث  از  پیشگیری  آموزشی  های  دوره 
اورژانس  از  کارشناسانی  حضور  با  وسوانح 

وپلیس راه ،نموده است.
سابق  سیروسی«فرمانده  »کسری  سرهنگ 
کارآموزان  جمع  در  فارس  شمال  راه  پلیس 
عامل  سه  ارسنجان،به  ای  وحرفه  فنی  اداره 
تصادفات  ایجاد  در  وجاده  نقلیه  انسان،وسیله 
 90 آورنده  بوجود  وافزود:عامل  کرد  اشاره 
می  انسان  ازخطای  ناشی  تصادفات  از  درصد 
وفرهنگ  غلط  باورهای  اصالح  باشد؛برای 
سازی مناسب در رانندگی ،باید دوران کودکی 
وبستردرون خانواده ها را به عنوان مبدا آموزش 
در نظر گرفته و با اهتمام به این آموزش ها در 
مدارس ،فرهنگ ایمنی ورانندگی صحیح را در 

باور فرزندانمان نهادینه کنیم .

هم اندیشی اعضای هیات رئیسه 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز با مسووالن 

ارسنجان
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیسه  هیات  اعضای 
کرده  سفر  ارسنجان  شهرستان  به  که  شیراز 
روند  از  نظارتی  بازدیدهای  ادامه  در  بودند، 
ویژه متخصصین،  کلینیک  از  رسانی،  خدمات 

بازدید کردند.
بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
از بررسی پروژه های  ارسنجان، پس  ودرمان 
بیمارستان  و  همودیالیز  خیرساز  مرکز  ساخت 
خدمات  روند  ارزیابی  خوابی،  تخت   64 جدید 
با  ولیعصر)عج(،  بیمارستان حضرت  رسانی در 
بازدید از کلینیک ویژه تخصصی، ادامه یافت.

های  بسته  از  یکی  عنوان  به  کلینیک،  این 
در  سالمت  نظام  تحول  طرح  خدمتی 
ارسنجان، با اعتبار دو میلیارد تومان، با حضور 
متخصصانی در حوزه های داخلی، اطفال، زنان 

و زایمان و جراحی آغاز به کار کرده است.
دکتر »بهادر« در این نشست، بر عزم و تالش 
سالمت  خدمات  توسعه  در  دانشگاه  مجموعه 
راستای  در  فارس،  استان  مناطق  تمامی  در 
خدمات  به  عادالنه  دسترسی  هدف  تحقق 

سالمت، تاکید کرد.
»کاظمی« فرماندار ارسنجان نیز از بازدیدهای 
نظارتی اعضای هیات رئیسه دانشگاه و حمایت 
شهرستان  در  سالمت  خدمات  گسترش  از 

ارسنجان، قدردانی کرد.
پروژه  راهکارهای توسعه روند ساخت  بررسی 
جامع  خدمات  مراکز  فعالیت  سالمت،  های 
در  پزشکی  تجهیزات  گسترش  سالمت، 
و  گو  و  گفت  محورهای  جمله  از  شهرستان، 

همفکری در این نشست بود.
نیک  مشارکت  جلب  راهکارهای  همچنین 
خدمات  ارتقای  امر  در  سالمت  اندیشان 

بهداشت و درمان، ارزیابی شد.

همزمان با هفته قلب ،همایش پیشگیری از بیماری 
های قلبی وعروقی در ارسنجان ،برگزار شد.

بهداشت ودرمان  روابط عمومی شبکه  به گزارش 
بیماری های غیر واگیر مرکز  ارسنجان،کارشناس 
رسیدن  فرا  به  توجه  ،گفت:با  ارسنجان  بهداشت 
قلبی  های  بیماری  اهمیت  به  نظر  و  قلب  هفته 
جهان،  در  مرگ  علت  اولین  عنوان  به  عروقی   ،
همایش پیشگیری از بیماری های قلبی وعروقی با 
هدف افزایش آگاهی اقشار جامعه در سالن بصیرت 

سپاه ناحیه ارسنجان ،برگزار شد.
»زهرا خادمیان«،افزود:در این همایش دکتر »علی 
بهداشت  مرکز  ورییس  بهداشتی  ایزدی«معاون 
خانواده  »پزشک  اسدی  »عرفان  ودکتر  ارسنجان 
علل  مورد  در  مطالبی  شهری،  سالمت  مرکز 
های  وراه  وعروقی  قلبی  های  بیماری  پیدایش 
پیشگیری از ابتال به این بیماری ها را به شرکت 

کنندگان ارایه کردند.
دکتر ایزدی با اشاره به ابتالی بیش از 3۲ میلیون 
نفر در سال به بیماری های قلبی وعروقی ،گفت: 
ساالنه 1۷ و نیم میلیون نفر در دنیا به علت بیماری 
های قلبی عروقی جان خود را ازدست می دهند که 
بافرهنگ سازی و اصالح شیوه زندگی می توان از 
بروز بیش از 80 درصد این بیماری ها ،پیشگیری 

نمود.
برای  را فرصتی  نیز روز جهانی قلب  دکتر اسدی 

پیشگیری از این بیماری ها عنوان کردوبر ضرورت 
را  ها  بیماری  این  با  مقابله  برای  همگانی  بسیج 
قلبی  بیماری های  یادآوری خطرات و عوارض  با 

عروقی ،تاکید کرد.
او به مرگ نزدیک به 4۲ درصد مردم استان فارس 
اشاره  عروقی  قلبی  های  بیماری  به  ابتال  اثر  در 
گرفته،میزان  بررسی های صورت  در  کردو گفت: 
مرگ ناشی از سکته های قلبی، 46 در صددر هزار 
نفر جمعیت و سکته های مغزی 3۲ در صددر هزار 
نفردر رده سنی 30 تا ۷0 ساله دربین مردم استان 

فارس ،گزارش شده است.
این پزشک خانواده مرکز سالمت شهری ارسنجان 
تحرکی  کم  نمک،  پر  و  چرب  پر  غذایی  ،رژیم 
وفعالیت بدنی نا مناسب،مصرف دخانیات و الکل، 
تغذیه نامناسب، فشارخون باال، اختالل چربی خون 
و دیابت را باعث افزایش روزافزون بیماران مبتال 
به بیماری های قلبی عروقی، سکته قلبی و مغزی 

عنوان کرد.
او توصیه کرد: با رعایت رژیم غذایی سالم، تحرک 
از سوی  از یک سو و  بدنی کافی، ترک دخانیات 
دیگر مراجعه منظم به پزشک خانواده و مشاوره در 
قلبی  بیماری های  بیماری های زمینه ساز  زمینه 
وعروقی از جمله دیابت، اختالل چربی های خون، 
فشارخون باال و خطر سنجی  بیماری های قلبی 

عروقی،برای مقابله با این بیماری بسیج شویم.

 مرگ نزدیک به 42 درصد 
مردم استان فارس در اثر
 ابتال به بیماری های قلبی

حسن نعمتی تکنسین فوریتهای پزشکی و مسئول 
مرکز مدیریت حوادث و فورریتهای پزشکی ارسنجان 
است که ۲8سال سابقه خدمت دارد و حدود ۲0سال 
مسئولیت مدیریت پایگاههای اورژانس 11۵شهری 
را  ارسنجان  بیمارستان  بیماربری  و  ای  جاده  و 

برعهده داشته است.
شهرستان  اورژانس  پایگاههای  معرفی  در  نعمتی 
ارسنجان گفت: پایگاه اورژانس شهرستان ارسنجان 
از سال 13۷1 توسط ۷ نفر پرسنل تکنسین فوریتهای 
پزشکی دوره دیده بومی با یک دستگاه آمبوالنس 
فرسوده و امانتی بدون تجهیزات از شبکه مرودشت 
به  آغاز  بیمارستان  پایگاه شهری مستقر در  و یک 
اورژانس  پایگاه  دو  با  اکنون  وهم  است  کرده  کار 
با  خرمایی  تل  ای  جاده  و  ارسنجان  شهری   11۵
چهار دستگاه آمبوالنس با تجهیزات کامل پزشکی 
و  کاردان  انسانی  و11نفرنیروی  پیشرفته  دارویی  و 
کارشناس بصورت تمام وقت خدمات امداد و درمان 

را ساالنه به حدود ۲000نفر ارائه مینماید.
های  پایگاه  استقرار  شاهد  زودی  به 

اورژانس جدید هستیم
پایگاه شهری واقع در خیابان فرهنگ که به همت 
خیرین ارسنجانی و مساعدت دانشگاه علوم پزشکی 
استان از سال 91 در ساختمان مستقل با تجهیزات 
و  پردازد  می  شهروندان  به  خدمات  ارایه  به  کامل 
پایگاه اورژانس 11۵جاده ای تل خرمایی در نوروز 
86 در داخل یک کانکس وازبهمن ماه سال 9۲ به 
در یک  بهداشت شهرستان  و شبکه  همت خیرین 
ساختمان مستقل با امکانات کامل مشغول خدمت 

و جمعیت  اما وسعت  است.  مردم  به  رسانی 
برخی  در  که  ایست  گونه  به  شهرستان 
پاسخگوی ماموریت های  پایگاه  موارد دو 
همزمان نیست و امیدواریم به زودی شاهد 
استقرار پایگاه های اورژانس در مسیر های 

به  ارسنجان  ریز،  نی  به  ارسنجان 
خرامه و ارسنجان به مرودشت 

باشیم.
رایگان  های  آموزش 

به مردم
شهرستان  بیماران  بیشتر 
تصادفات  قلبی،  بیماران 
می باشد که برای کاهش 
بهترین  پیشگیری  آن 
بنابراین  است.  عالج 
به  ازدرمان  مردم  اگر 
بتوانند  باشند،  آگاه  موقع 
کاهش  را  خود  استرس 
و  ورزشی  وتحرک  دهند 

پیدا  کاهش  موارد  از  بسیاری  باشند  داشته  تحرک 
میکند. با این وجود ما آموزشهای همگانی فوریتها 
و  شهری  سالمت  مراکز  و  مدارس  در  را  واحیا 
پذیروادارات  آسیب  مختلف  گروههای  و  روستایی 
مختلف ومساجد بصورت رایگان انجام دادیم تا در 
صورت بروز مشکل اقدامات اولیه توسط خود مردم 

انجام گیرد. 
مردم و اورژانس

از  مردم  که  مواردیست  از  یکی  تاخیرات  موضوع 

تمام  البته  میکنند.  اتقاد  اورژانس 
سعی ما اینست که در کمترین زمان 
عزیز  امامردم  برسیم  حادثه  به محل 
.در  باشند  داشته  همکاری  ما  با  باید 
را  آمبوالنس  آژیر  مواقعی که صدای 
آمبوالنس  برای  را  مسیر  میشنوند، 
آوردن  بوجود  از  و  کنند  باز 
تا  کنند  جلوگیری  ازدحام 
آمبوالنس  برای  را  صحنه 

وپرسنل ایمن نمایند.
با  که  موقعی  غالبا 
تماس   11۵ اورژانس 
از  آمبوالنس  میگیرند، 
دیگری  حادثه  صحنه 
اعزام می شود. در بعضی 
مواقع همزمان بیش از ۵ 
با 11۵ داریم که  تماس 
دراین موقع به تشخیص 
اورژانس  کارشناس 
صورت  آمبوالنس  اعزام  بندی  اولویت  و  تریاژ  و 
اولین  آخر  گیرنده  تماس  است  ممکن  که  میگیرد 

آمبوالنس اعزام شود یا برعکس.
 با این وجود اگر مردم احساس میکنند آمبوالنس 
از مسئول  تأخیر  پیگیرعلت  توانند  دارد  می  تأخیر 

اورژانس شوند تا پاسخ خود را دریافت کنند
در خدمت مردم هستیم

مامورین  است.  مشاغل سخت  جزء  قطعًا  اورژانس 
باز نشست  با ۲8 سال خدمت  توانند  اورژانس می 

شوند.  شغل پر استرسیت. حتی در خانه هم استرس 
زنگ  اتفاقی  چه  برای  گوشی  که  داریم  را  این 
مصدوم  بیمار،  مسئولیت  مسیر  طول  در  میخورد. 
در  ماست.  عهده  بر  حرکت  درحین  آمبوالنس  و 
تا  مردم هستیم  درخدمت  ما  تعطیالت  و  مناسبتها 

آنها درکنار خانواده در آرامش باشند
طبق استاندارد، یک شیفت ۲4 ساعته با 8 ماموریت 
و یک فوتی نیاز به یک هفته استراحت می باشد اما 

درکشور ما همچنین نیست.
البته برای کاهش  آسیبهای روانی تعدادی وسایل 
یک  وساالنه  می باشد  موجود  پایگاه  در  ورزشی 
جلسه حضوری وجزوه از طرف کارشناس بهداشت 

روان مرکز بهداشت  ارائه میشود.
ولی  آوریم  می  بجا  خداوند  سپاس  اقتصادی  از 
امروزه با این مشکالت واین درآمد پرسنل همیشه 

بدهکار هستیم.
خاطرات 

خاطرات تلخ و شیرین زیادی در ماموریت های پشت 
فروردین سال  سیزده  آن  از جمله  که  گذاشتم  سر 
89در جنگل تنگ شکن که حادثه گزش حشرات 
حالی  در  3۲ساله ش.  خانمی  سیانوزه شدن  باعث 
که ایست تنفسی کرده بود با تجهیزات دارویی، به 
همراه وسیله شخصی با یاری خداوند و تزریق چند 

آمپول از مرگ نجات یافت. 
تلخترین ماموریت ایست قلبی و تنفسی بیمار 9ساله 
بیماری مننژیت وکاهش هوشیاری کامل  با سابقه 
به  ولی  افتاد  اتفاق  پیش  ۲0سال  اتفاق  این  بود. 

حدی ناراحت کننده بود که هنوز فراموش نکردم.
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به مناسبت 1۷ مهر ماه روز پست به اداره پست 
و  تبریک  از  بعد  رفتیم.  ارسنجان  شهرستان 
خداقوت با رییس اداره و کارکنان زحمتکش و 
بیشتر  کمی  تا  شدیم  کالم  هم  پست  باصفای 
مینماید  ارایه  به مردم  اداره  این  از خدماتی که 

مطلع شویم.
در  خدمت  سابقه  سال   ۲6 با  حیدرپناه  اله  نبی 
اداره  از جمله معاون  استان فارس  ادرات پست 
رییس  بوانات،  پست  اداره  رییس  آباده،  پست 
رییس  بعنوان   9۵ سال  از  ریز،  نی  پست  اداره 
اداره پست شهرستان ارسنجان مشغول خدمت 

است. 
ایشان در معرفی کادر اداره و حجم کار نیروهای 
پست ارسنجان گفت: در این اداره 6 نفر پرسنل 
داریم که 3 نفر در بخش قبول و 3 نفر در بخش 
توزیع خدمت میکنند. از لحاظ تعداد روزانه بطور 
متوسط 1۲0 مرسوله توزیع میگردد. یعنی ماهانه 
مرسوله   1۵00 و  شهری  مرسوله   3000 حدود 
های  کمبود  و  مشکالت  از  وقتی  تابعه.  در 
احتمالی از ایشان پرسیدیم، گفت: در شهرستان 
4 دفتر پیشخوان دولت و 9 دفترICT روستایی، 
۲خط پیمانکاری حمل و نقل و یک نمایندگی 

مانع  که  خاصی  کمبود  و  مشکل  داریم.  توزیع 
و همه  ندارد  وجود  مردم شود  به  ارایه خدمات 
انجام  مسؤلیت  احساس  و  عالقه  با  کارکنان 

وظیفه میکنند.
خدمات  ارسنجان  شهرستان  پست  اداره  رییس 
توزیع  و  قبول  سنتی  خدمات  از  بیش  را  پست 
گفت:  و  دانست  امانات  های  بسته  و  ها  نامه 
نیابتی زیادی را  پست مفتخر است که خدمات 
کارت  توزیع  و  نام  ثبت  از  اعم  ملی  سطح  در 
ملی هوشمند، همکاری در طرح تعویض اسناد 
دفترچه ای به اسناد تک برگ، خدمات اداره آب، 
برق، گاز و مخابرات، بنیاد مسکن، آبفا روستایی 
امور  و  کشاورزی  جهاد  آب،  امور  شهری،  و 
مالیاتی، توزیع گذرنامه، کارت سوخت، کارت و 
نامه، گواهینامه و  بیمه  انواع  برگ سبز خودرو، 
کارتهای نظام وظیفه مرسوالت خرید اینترنتی، 
عدالت  دیوان  ثبت،  اداره  بانکها،  های  اخطاریه 

اداری و دادگستری را به انجام میرساد.
ایشان در پایان ضمن تبریک روز پست به همه 
کارکنان شرکت ملی پست، از زحمات خالصانه 
پرسنل اداره پست شهرستان ارسنجان تقدیر و 

تشکر نمودند.

بار در جهان در زمان  ایرانیان برای نخستین 
هخامنشیان اقدام به تاسیس واحد رسمی پست 
با عنوان »چاپارخانه« کردند که از طریق آن 
به وسیله اسبهای تندرو تمامی اخبار، گزارشات 
و مکاتبات دولتی بین پایتخت با سایر ایاالت 
انجام می شد.  این اسبها در جاده هایی موسوم 
فاصله  در  و  می کردند  تردد  شاهی«  »راه  به 
داشت  قرار  چاپارخانه  یک  کیلومتر   ۲4 هر 
خود  اسب  تعویض  از  پس  چاپار  شخص  که 
می داد.  ادامه  راهش  به  تازه نفس  اسبی  با 
دولتی  پیک های  درباره  هخامنشی  داریوش 
نه گرما و  باران،  نه  خود می گوید: »نه برف، 
را  تندرو  پیک های  نمی تواند  تاریکی شب  نه 
از حرکت بازدارد.« این جمله امروز در باالی 
نقش  نیویورک  پست  اداره  ساختمان  سردر 

بسته است.
پست در ایران تا سال 1۲۵8 به صورت »اداره 
پست« به فعالیتش ادامه می داد تا این که در 
این سال ناصرالدین شاه قاجار دستور تاسیس 

»وزارت پست« را صادر کرد. در زمان صدارت 
پست  وزارت  در  عظیمی  تحوالت  امیرکبیر 
نوین  پستی  نظام  آن  پی  در  و  داد  رخ  ایران 
در کشور ایجاد شد؛ در این دوره سرویس های 
پستی منظمی بین شهرها ایجاد و تعرفه های 
پستی  آیین نامه  همچنین  شد  تعیین  پستی 
 1۲88 سال  در  رسید.  تصویب  به  نیز  کشور 
با رواج تلگراف نام این وزارتخانه به »وزارت 
پست و تلگراف« تغییر کرد. در دوره رضاخان 
و در سال 1308 با خرید سهام شرکت تلفن، 
»وزارت پست و تلگراف و تلفن« شکل گرفت.

ارائه  شیوه  های  اسالمی  انقالب  پیروزی  با 
ارتقاء  کیفی  و  کمی  لحاظ  از  پستی  خدمات 
بسیاری داشت و در حال حاضر شرکت ملی 
سرویس   نوع  یکصد  از  بیش  با  ایران  پست 
و  نوین  و  سنتی  پستی  خدمات  ارایه  مشغول 
خدمات نیابتی از طرف سازمانها و نهاد های 

مختلف، به مردم است.

همیشه
همه جا
با پست 
ایــران


