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

من یک خبرنگارم ،
رفاه و آسایش مردم دغدغه اصلی من است 

خبرنگار، هرچند برای همه واژه ای آشنا است اما هنوز بسیاری 
دانند. نمی  را  پرمخاطره  حرفه  این  های  دشواری  مردم   از 

هستی  کسانی  درد  زبان  فراوان،  دردهای  داشتن  با  که  ای 
پردردی  دلهای  صبور  سنگ  و  ندارند  فریاد  توان  که 
است. عاجز  نوشتن  از  قلمشان  و  نداشته  گفتن  توان   که 

حقیقت  و  واقعیت  تا  کنی  می  فدا  را  خود  روح  و  فکر  که  ای 
ماندگار شود، بدان که دستان پرتوانت واژه ها را آنچنان به تحریر 
شود. داده  جال  دروغ  از  راست  و  ناحق  از  حق  تا  آورد  می   در 

خبرنگاری نه حرفه ی نان آوری و نه شغل نام آوری است که 
قابل  عشق  بدون  آن  انتخاب  عالقه،  و  استعداد  داشتن  از  جدا 

تصور نیست.
ما  همواره  و  است  پرمخاطره  حال  عین  در  جذاب،  ما  حرفه 
خبرنگاران در بحران ها کنار نیروهای امدادی به عنوان نخستین 

افراد حاضر می شویم همانند روزهای بحرانی آتش سوزی ...
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* قهرمانی )نماینده دهستان شوراب(:
- منطقه قدمگاه به بهداری احتیاج دارد.

پیش  سال  چند  که  آشامیدنی  آب  مخزن   -
به  نیاز  شده  احداث  کشاورزی  جهاد  توسط 

مرمت دارد.
وجود  ای  عدیده  مشکالت  راه  مساله  در   -
در  شیرین  چشمه  روستای  جاده  دارد.انتهای 
مسیر  دارد.  آسفالت  به  نیاز  کیلومتر   2 طول 

کوروش آباد به نجف آباد جاده خاکی دارد.
آباد  علی  دهستان  *برزگر)نماینده 

ملک(:
- معدن سیلیس برای روستای علی آباد چیزی 
جر آلودگی و تخریب جاده نداشته است. خاک 
سیلیس باعث بیماری می شود. هم اکنون در 
روستای علی آباد سرطان مشکالتی را ایجاد 

کرده است.
و  پای کشاورزان  و  اداری دست  -بروکراسی 

دامداران را بسته است.

است.  شده  محصور  طرف  سه  از  آباد  -علی 
به  دیگر  از طرف  گاز،  به جاده  از یک طرف 
و  دارد  حریمی  کدام  هر  که  جاده  و   معادن 

نمیتوان کشاورزی یا دامداری کرد.
* روستایی )نماینده روستای خبریز(

-جاده ارسنجان به مرودشت جاده مرگ است.
- به علت کمبود فضای ورزشی جوانان زیادی  

در تردد برای ورزش کردن کشته شده اند.
- متاسفانه قوانین ناعادالنه ای وجود دارد که 

مختص شهرستان ارسنجان است.
پرداخت  که  ماهاست  گندم  پول  پرداخت   -

نشده است.
* زارع )نماینده دهستان شوراب(

نیاز  که  بیماریست  مانند  شوراب  دهستان   -
به درمان دارد.

- با وجود همه مشکالت چرا دهستان شوراب 
شامل بودجه نفت نمی شود؟

- هنوز چاههای آب این دهستان تجهیز نشده 

است.
*کوروش محمودی )نماینده دهستان 

خبریز(
به  سعادتشهر  از  که  آبی  گردد  پیشبینی   -
تعلق  هم  ها  دهستان  به  آید  می  ارسنجان 

گیرد.
-جاده سروستان، خرامه، ارسنجان به پاسارگاد 
جاده  این  نقطه  به  نقطه  ولی  زیبایست.  اسم 
آن  از  کیلومتر   10 است.  شده  ریخته  خون 
سالهاست که مانده و تمام نشده است. چقدر 
هزینه دارد تا به کمک شوراها و اداره راه آن 

را به سرانجامی برسانیم.
-اگر همه با هم همتی کنیم می توانیم زباله 

ها را بصورتی صنعتی دفن کنیم.
*رحمانی)نماینده دهستان علی آباد(

ارسنجان  جاده  گفتند  مسئولین  از  -تعدادی 
مرودشت نیاز به زیرگذر دارد. در حال حاضر 

مردم توقع دارند این زیرگذرها احداث شوند.

مقام اول شعر هم سرا به شاعر ارسنجانی رسید

ارشاد  و  فرهنگ  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اجالس  چهارمین  ارسنجان  شهرستان  اسالمی 
که  برگزار شد  تهران  در  جهانی شاعران هم سرا 
از بین 822 شعر ارائه شده به این اجالس در زمینه 
مثنوی سرایی آقای الهیار خادمیان ) صادق ( موفق 
به کسب مقام اول گردید و مدال زرین این اجالس 
این  به  باشد  می  کارشناسی  مدرک  با  معادل  که 

شاعر توانمند تعلق گرفت.

جذب ناظرین افتخاری در اداره صمت ارسنجان

ارسنجان،  شهرستان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
شرایط  به  نظر  و  دولت  های  برنامه  به  عنایت  با 
ظرفیت  تمامی  از  گیری  بهره  ضرورت  و  کنونی 
بازار،  بر  ونظارت  ثبات  ایجاد  برای  موجود  های 
استفاده از مشارکت مردم برای تحقق این امر مهم 
در دستور کار قرار داده است. مردم عزیز شهرستان 
اداره  به آن  با مراجعه  تمایل  ارسنجان در صورت 

ثبت نام نمایند.

پاسارگاد  شهرستان  زیست  محیط  اداره  تالش  با 
چند آبشخور در زیستگاه خرس قهوه ای پاسارگاد 
ایجاد شد. با توجه به ادامه خشکسالی و در نتیجه 
آن کمبود مواد غذایی در زیستگاه خرس قهوه ای 
به  گونه  این  شبانه  هجوم  و  خرسی  کوه  منطقه 
باغات امامزاده اسماعیل اقلید و قوام آباد و دشت 
بال، سعادت شهر و پاسارگاد در مسیر صعب العبور 
و با تالش و کوشش فراوان تعدادی آبشخور  ایجاد 

شد.

احداث آبشخور در زیستگاه خرس قهوای  پاسارگاد

گروه  فعالیت  به  اشاره  با  پاسارگاد  سپاه  فرمانده 
جهادی دانشجویی شهید علی شیر شفیعی گفت: 
طراحی  شیشه،  روی  نقاشی  ها،  کالس  این  در 
بافی، چرم دوزی، گلسازی،  روی کاغذ، عروسک 
پته دوزی، مشاوره شخصی و گروهی، ارائه می شود 
رایگان  ارائه ویزیت  . وی گفت: خدمات عمومی، 
پزشکی و امداد و نجات از دیگر خدمات این گروه 

جهادی است .

خدمات جهادگران بسیجی به مردم پاسارگاد

پای درد و دل نماینده های مردم
فرماندار ارسنجان:  همت بلند شما باعث شد این مسئولیت را بپذیرم

جلسه آشنایی شوراها با فرماندار جدید شهرستان ارسنجان برگزار شد. در این جلسه دهیاران، اعضای شورای روستاهای بخش مرکزی و اعضای محترم شورای 
اداری حضور داشتند و مباحثی بصورت پرسش و پاسخ مطرح شد. حجم باالی مطالبات و محدودیت زمان باعث شد تا مسائلی مثل آب در کارگروهی جداگانه 
در بخشداری ارسنجان مورد بررسی قرار گیرد. با وجود اینکه صحبت ها بدون تعارف بیان میشد ولی این امید وجود داشت که مسائل و مشکالت با نگاه 

جدیدی که به شهرستان اضافه شده است قابل حل باشد.

فرماندار  کاظمی  باقر  محمد  مهندس  صحبتهای 
شهرستان ارسنجان:

یکی از دالیلی که باعث شد این مسئولیت را قبول کنم همت بلند 
شما بود. در طول این سالها سختی ها کم و زیاد بوده ولی در دوره 
های مختلف مردم از دولت ها حمایت کردند. در شرایط فعلی این 
 انتظار می رود تا شما با همت بلندتان این حمایت را داشته باشید.

ما نیز در مقابل وظیفه خدمت گذاری به مردم را داریم. بنده بعنوان 
نماینده عالی دولت از ابتدای مسئولیتم  در این شهرستان سعی 
 ام بر این بوده تا موضوعات را اهم و مهم و اولویت بندی کنم.

بنابراین در سفر یک روزه که در تهران حضور داشتیم با همکاری 
نماینده محترم مردم در مجلس شورای  اسالمی از مهندس جانباز 
مشاور وزیر و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
دعوت شد تا مشکالت آب شهرستان از نزدیک مورد بررسی و 
برطرف قرار گیرد. ایشان هم قول دادند تا تابستان 98 آبی که قرار 
 بود از سد سیوند به این منطقه منتقل شود به بهره برداری برسد.

دیدار  به  توجه  با  تهران  به  روزه  برکات سفر یک  از  یکی دیگر 
ساخت  زیر  مدیر  خادمی  آقای  با  که  هایی  و صحبت  حضوری 
تا  شد  این  بر  قرار  گرفت  انجام  شهرسازی  و  راه  وزارت  های 
یابد. اختصاص  ارسنجان-خرامه  راه  پروژه  به  میلیارد   3/5 

مسیر  جاده  فعلی  وضعیت  از  نیز  ما  که  چند  هر 
شدن  کشته  با  که  چرا  نیستیم،  راضی  ارسنجان_خرامه 
نصف  دارد.  خرج  دولت  برای  میلیون   500 از  بیش  نفر  هر 
شود. می  جامعه  روانی  عواقب  هزینه  مابقی  و  دیه   آن 

تقسیمات  سر  بر  گذشته  ماههای  در  که  اتفاقاتی  به  توجه  با 
با  نمیکند.  صادر  قضیه  این  برای  مجوزی  دولت  افتاد  کشوری 
این حال اگر دهستان ها به توافق برسند روند بخش دوم امکان 

پذیر خواهد بود.
به  که  گازی  و  نفت  بودجه  درصد   3 از  میلیارد  یک  به  نزدیک 
برای  شده  داده  اختصاص  ملک  آباد  علی  و  خبریز  دهستانهای 

تامین آب شرب روستاها صرف خواهد شد.
در خصوص زیرگذر مسیر ارسنجان- خبریز باید مردمی که زمین 
های آنها در محدوده زیرگذر می باشد رضایت دهند تا پروژه به 

سرانجام برسد.

*امیدی )مدیرجهاد کشاورزی(
- اولویت های ده گانه مدیریت تا سطح مزرعه 

برنامه ریزی شده است. 
- 1260 هکتار آبیاری تحت فشار برنامه ریزی 

شده است.
از  آباد  علی  روستای  در  ای  گلخانه  کشت   -
همه لحاظ شرایط این را دارد تا گسترش یابد. 

چند  ماهیست بصورت ویژه اقدام شده است.
-در 200 هکتار از مزارع گوجه کشت محصول 

سالم اجرا شده است.
*بخشی )رئیس اداره صمت(:

- طبق قانون هیچ مانعی وجود ندارد که چه 
کند.  ثبت  معدن  مکانی  چه  در  کجا  از  کسی 
بعد از انجام استعالمات الزم به اداره ما رجوع 

میکند و ما با ایشان همکاری میکنیم.
هستند.  مزایده  در  معدن   6 حاضر  حال  -در 
ابتدای حضور بنده 8 معدن فعال وجود داشت 
که در حال حاضر این تعداد به 16 عدد رسیده 

است.
-اکثر معادن از نیروهای بومی استفاده میکنند 
وجود  بومی  متخصص  نیروی  اینکه  مگر 

نداشته باشد.
- بعضی از سرمایه گذاران نسبت به اعتراضات 

مردمی نگرانی دارند.
*خرم )مدیر آبفای روستایی(

روستایی  آبفای  مدیریت  با  که  تعاملی  با   -
تکمیل  برای  تجهیزات  گرفت  انجام  استان 
است  شده  ارسال  شوراب  دهستان  های  چاه 

و بزودی تکمیل می شود.
گردیده  احداث  جهاد  توسط  که  مخرنی   -
است قابل مرمت نیست و در پی آن هستیم تا 

مخزن جدید بسازیم.
است  تزریق شده  که  اعتباراتی  به  توجه  با   -
تعویض شبکه های داخلی در حال انجام است.

*تدین )مدیر توزیع برق(
- با هماهنگی بخشدار محترم، عملیات توزیع 
برق شبکه روستایی در حال انجام است. می 
انجام  شبکه  اصالح  که  روستاهایی  بایست 
کنند  پرداخت  را  خود  درصد   50 سهم  گرفته 

تا بتوانیم کار را ادامه دهیم.
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حسن احمدی )سردبیر( | این گزارش نقدی است بر 
المال  اموال بیت  از  عملکرد برخی مدیران و سو استفاده 
این شهرستان  امید است مورد توجه دستگاه مربوطه  که 
قرار گیرد تا شهروندان ارسنجانی با دیدن پالک قرمزها 
در خروجی شهر حس بدی به عملکرد دولت و مسئوالن 

اجرایی نداشته باشند.
»استفاده اختصاصی ممنوع«، »خودرو خدمت« نظیر این 
جمالت را بارها و بارها بر بدنه خودروهای دولتی پالک 
آبی قدیم دیده بودیم ولی انگار با تغییر رنگ پالک ها این 

عبارات برای بعضی افراد جایگاهی ندارند.
از  استفاده  عدم  خصوص  در  هایی  بخشنامه  وجود  با 
قبح  متاسفانه  شخصی  امورات  برای  دولتی  خودروهای 
و  توجهی  بی  با  و  رفته  بین  از  دولتی  وسایل  از  استفاده 
عدم نظارت مسئولین، اغلب به وسایل نقلیه برای امورات 

شخصی نیز تبدیل شده اند.
این  در  را  دینی  بزرگ  مراجع  فتوای  اینجا  در  سفیرمردم 
خصوص آورده است استفاده از اموال دولتی را اگر از نظر 
فقهی، شرعی و دیدگاه اسالم در نظر بگیریم در این مورد 
کامال روشن است. امام خمینی )ره(، مقام معظم رهبری و 
تعداد زیادی از مراجع و علما نیز استفاده از بیت المال برای 
استفاده شخصی را خالف شرع و آن را جایز نمی دانند، اما 
با  را  راه خود  این رهنمود ها همچنان  به  عده ای بی توجه 

این اتومبیل ها می روند.
اموال عمومی و دولتی از مصادیق بارز بیت المال به شمار 
که  اموالی  یعنی  المال،  بیت  می شود  گفته  وقتی  می آید، 
و  حفظ  در  همگان  و  داشته  تعلّق  جامعه  اقشار  همه  به 
نگهداری آن مسئولند، به عبارت دیگر بیت  المال به مالی 
در  همگان  و  نداشته  خصوصی  مالک  که  می شود  گفته 

استفاده از آن سهیم هستند.

طی روزهای اخیر این موضوع حتی مورد انتقاد برخی از 
مسئولین شهرستانی هم قرار گرفت. دکتر علی قاسمی 
عضو شورای اسالمی روستای علی آباد ملک و نماینده 
استان فارس در شورای عالی استانها در جلسه ای که 
با حضور مسئولین شهرستان، دهیاران و اعضای شورای 
این  به  انتقاد  با  شد  برگزار  مرکزی  بخش  روستاهای 

را  نکته  این  »بارها  گفت:  مساله 
مدیرانی  متاسفانه  ام.  شده  متذکر 
که حق مدیریت در این شهرستان 
می گیرند ساعت 2 با ماشین های 
شهرستان  از  قرمز  پالک 
خارج می شوند. این ماشین 
این  و  است  المال  بیت  ها 
نکته را از باب حق نظارت 

شورا بیان میکنم.«

است  مهم  آنچه   
نیست  دولتی  روی خودروهای  جمله  این  نبودن  یا  بودن 
مهم  بلکه  ممنوع«  اختصاصی  »استفاده  است  نوشته  که 
بیدار  وجدان  و  دولتی  خودروهای  از  استفاده  فرهنگ 
مسئوالن است که خود را خادم ملت می دانند و باید به این 
مساله بیاندیشند که عالوه بر هزینه ای که از جیب بیت 
المال خرج می شود هزینه ای هم بابت بی اعتمادی مردم 
به مسئوالن ایجاد می شود که باید ساعت ها کار انجام 

شود تا اعتماد برگردد.
حال سوال اینجاست؛ کسانی که اموال بیت المال را اموال 
امین مردم  توانند  آیا می  شخصی و خانوادگی می دانند، 
هم باشند؟ به گفته آیت اهلل علوی گرگانی »سخت ترین 
امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی مسئولین است.«  
اما مدیران برای اینکه بتوانند محبت و اطمینان مردم را 
جلب کنند و مردم به آنها اطمینان داشته باشند این دغدغه 

مردم را جدی بگیرند.

وحیدمیرزاپور )دبیر سرویس اجتماعی(| 
اخیر  ماه  یک  در  که  هایی  چالش  به  باتوجه 
بین مسئوالن شهرستان پاسارگاد در رابطه با 
اداری شهرستان شاهد بودیم  جانمایی سایت 
به عنوان خبرنگار رسالت خود دانستیم بدون 
هیچ جانب داری، جهت شفاف سازی افکار 

عمومی به این مسئله مهم بپردازیم.
شهر سعادتشهر )پاسارگاد( در سال 138۴ 
پیگیری  مردمی،  مطالبات  سالها  از  پس 
صحنه  در  همچنین  و  معتمدین  های 
شهرستان  به  خود  انقالبی  جوانان  بودن 
از  بیش  زمان  آن  از  و  کرد  پیدا  ارتقاء 

همچنان  متاسفانه  اما  گذرد  می  13سال 
استقرار  شهرستان  در  ادارات  از  زیادی  تعداد 
اداره نیز به دلیل نداشتن  اند و چندین  نیافته 
ساختمان اداری در ملک های اجاره ای خانه 

به دوش هستند.
شد،  مطرح  که  مشکالتی  با  رابطه  در 
در  آفتاب(  )شهرک  شهرستان  فرمانداری 
مجاور مسکن مهر را جهت استقرار اداراتی که 
ساختمان ندارند در نظر گرفتند که با مخالفت 
اکثریت اعضای شورای شهر این تصمیم مهم 
تنش های شدیدی در شهر ایجاد کرد که در 

ادامه دیدگاه طرفین را بیان می کنیم.
فرماندار  منش  احمدی 
شهرستان  محترم 
سایت  جانمایی 
استقرار  و  اداری 
ادارات را ضروری 
ارائه  با  دانستند و 
افزودند:  مدارکی 
برپایی  موضوع 
تنها  در  اداری  سایت 
در  دولت،  اختیار  در  زمین 
پیش  سالهای  مصوبه  این  آفتاب  شهرک 
منتقل  آنجا  به  ادارات  همه  ضمنا  میباشد. 

اداره  بلکه فقط چند  نمیشوند 
استیجاری  مکان  دارای  که 
هستند و یا هنوز در شهرستان 
مکان  این  در  نیافته  اسقرار 

مستقر خواهند شد.
 ایشان در ادامه تاکید کردند؛ 
این  به  اگر  شهردار  یا  شورا 
میتواند  دارد  اعتراضی  مساله 
قرار  ما  اختیار  در  زمینی 
استقبال  آنها  از  ما  و  دهد 
میکنیم، اما نمیتوانند به خاطر 
کل  منافع  به  مسایل  برخی 

شهرستان آسیب بزنند
به  اشاره  با  منش  احمدی   
به  فرمانداری  های  کمک 
طی  سعادتشهر  شهر  شورای 

سال گذشته گفت: نهصد و هفتاد میلیون تومان 
کمک نقدی   به شورای شهر سعادتشهر شده 
است. عالوه بر آن حدود نهصد تن قیر گرفته 
شهرک  آسفالت  جهت  آن  تن   500 که  شد 
آفتاب و ۴00 تن آن جهت مصارف مورد نیاز 
پس  اما  شد.   می  داده  اختصاص  باید  شهر 
تنها  نه  شهرسازی  و  مسکن  های  بررسی  از 

علت  به  بلکه  نشده   استفاده  قیر  میزان  این 
بدهی آنرا فروختند و مقدار کمی از آن صرف 

کارهای عمرانی شد!!!
اسالمی  شورای  عضو  فرد  رعیتی 
در  شهرسعادتشهر 
واکنش به جانمایی 
در  اداری  سایت 
آفتاب  شهرک 
صحبت  سایر  و 
شده  مطرح  های 
ما  برای  ای  جوابیه 
این  در  کرد.  ارسال 
موضوع  است؛  آمده  جوابیه 
اعضاء مخالفت  در جلسه شورا مطرح و همه 
خود را در خصوص تجمیع در محل پیشنهادی 
مخالفت  فنی  دالیل  به  نیز  شهردار  و  اعالم 

خود را اعالم نمودند .
پر  جاده  در  پیشنهادی  محل  افزودند:  ایشان 

گرفته  قرار  ارسنجان  خطر 
رجوع  ارباب  همچنین  و 
مکان  این  به  مراجعه  برای 
زیادی  مشکالت  با  آینده  در 
توجه  با  روبرو خواهد شد که 
اداره آب،  اینکه در مجاور  به 
استقرار  برای  مناسب  زمین 
توانیم  می  دارد  وجود  ادارات 
ستاد  از  تعامل  و  پیگیری  با 
اجرایی فرمان امام این زمین 

مناسب را دریافت نماییم  .
فرماندار  های  صحبت  تکذیب  با  فرد  رعیتی 
شهرستان مبنی بر کمک مالی و تحویل قیر 
،طبق  کردند  تاکید  شهر  شورای  به  رایگان 
شهرداری  تومان  9۷0میلیون  موجود  مدارک 
سعادتشهر بابت پروانه ساخت و عوارض از 13 
اداره شهرستان طلبکار بوده که در مهرماه 96 
مبلغ 600میلیون آن به صورت اوراق دریافت 
آن  رسید  سر  که  گردید 
اسفند 9۷خواهد بود   و مبلغ 
3۷0میلیون تومان همچنان 
مانده  باقی  حساب  این  از 
رابطه  در  است .همچنین 
شده   ادعا  قیر  900تن  با 
است  موجود  آن  مستندات 
پیگیری  با   95 سال  در  که 
بنیاد  از  قیر  200تن  شورا 
مکاتبه  از  پس  و  مسکن 
300تن  راه  وزیر  با  شورا 
قیر یارانه ای و مقداری قیر 
نیز هرساله سازمان  رایگان 
کشور  های  شهرداری 
اختصاص  شهر  هر  برای 
شهر  شورای  که  دهد  می 
قیر  ۴00تن  خود  های  پیگیری  با  شد  موفق 
رایگان دریافت نماید،پس نه پول نقدی ما از 
فرمانداری دریافت کرده ایم و نه قیر رایگانی 
به واسطه مستقیم ایشان به شورای شهر داده 

شده است  .
افکار  سازی  شفاف  جهت  پایان  در  ایشان 
تشکیل  جهت  را  خود  کامل  آمادگی  عمومی 

پیرامون  توضیح  و  فرماندار  حضور  با  جلسه 
مردم  حضور  با  اداری  سایت  زمین  موضوع 
اعالم کردند تا مردم خود قضاوت کنند و حقی 

از آنها ضایع نشود .
عزیزی امام جمعه محترم سعادتشهر در خطبه 

های نماز جمعه این هفته 
منشانه  بزرگ  کامال 

شهرستان  مسئوالن 
را دعوت به وحدت 
و  کردند  همدلی  و 
داشتند  درخواست 
و  تنش  هرگونه  از 

اختالف بپرهیزند.
بر  ایشان  همچنین 

و  کردند  تاکید  شهرستان  در  ادارات  استقرار 
افزودند ؛در تمام تصمیمات می بایست منافع 
در  و  گیرد  قرار  اولویت  در  شهرستان  مردم 
باالتر  مراجع  به  مراتب  نظر  اختالف  صورت 

ارجاع گردد .
از  یکی  شاهی  حسن 
در  شهرستان  شهروندان 
برای  گفتند؛  رابطه  این 
شهرک  در  ادارات  احداث 
آفتاب هیچگونه  کارشناسی 
شهرک  زیرا  نشده  انجام 
از  کدام  هیچ  به  آفتاب 
نیست  نزدیک  محالت 
در یک  هزار شهروند  )سی 
طرف شهرستان زندگی می 
کنند و سایت اداری در دورترین نقطه از محل 
زندگی شهروندان جانمایی شده(  مثاًل کسانی 

باید  ساکنند  بوکان  در  که 
بیایند  کیلومتر  چهار 

دو  بعد  شهر  سعادت 
سمت  به  کیلومتر 
آباد و بعد هم  علی 
کیلومتر  چهار  سه، 
شهرک  سمت  به 
آفتاب مراجعه کنند، 

شهرک  متاسفانه 
و  باشد  می  امکانات  گونه  هر  فاقد  آفتاب 
این  ترک  حال  در  هم  مهر  مسکن  ساکنان 
شهرک هستند .همچنین کسانی که برای کار 
کنند  مراجعه  شهرک  این  به  بخواهند  اداری 
حتی برای گرفتن یک کپی و... باید این مسیر 
طوالنی را برگردند ،مسولین باید به فکر حل 
مشکالت باشند نه مشکلی به مشکالت شهر 

و شهروندان اضافه کنند.
اختالفها  این  همه  معمای  حل  شاید 
کار مشکلی نباشد. می توان با تعامل و 
همفکری همه این عزیزان و در کمال 
آرامش، این مسائل را پیگیری کرد و 
از جنجال و جدالهای سیاسی  به دور 
بهترین مکان را برای استقرار ادارات 
شهروندان  آینده  در  تا  ساخت  محیا 
برای  پاسارگاد  شهرستان  شریف 
روبرو  مشکلی  با  ادارات  به  مراجعه 

نگردند .

پالک قرمزها ...

چه کسی معمای سایت اداری پاسار گاد را حل  خواهد کرد؟

گزارش ویژه

سایت  برپایی  موضوع 
در  زمین  تنها  در  اداری 
شهرک  در  دولت،  اختیار 
مصوبه  این  آفتاب 
میباشد.  پیش  سالهای 
به  ادارات  همه  ضمنا 
آنجا منتقل نمیشوند بلکه 
دارای  اداره که  فقط چند 
هستند  استیجاری  مکان 
شهرستان  در  هنوز  یا  و 
این  در  نیافته  اسقرار 
مکان مستقر خواهند شد.

محل پیشنهادی در جاده 
قرار  ارسنجان  خطر  پر 
ارباب  همچنین  و  گرفته 
به  مراجعه  برای  رجوع 
با  آینده  در  مکان  این 
روبرو  زیادی  مشکالت 

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

نامه قانون تعیین تکلیف  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
تعیین  قانون  موضوع  هیات   1395/0۷/05-1395603110150021۷۴
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرف مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم فاطمه علیخانی فرزند  جمعه به شماره شناسنامه ۷826 صادره از 
ارسنجان در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 350/۴0 مترمربع 
پالک 5953 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 10۴0 
فرعی از10 اصلی واقع در قطعه یک بخش 5 فارس ارسنجان خریداری 
از وراث مرحوم علی علیخانی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود 
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 
به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ماه  یک 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/05/16

۴36۷ / م الف
محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
رای  برابر   رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
اول/دوم  هیات   139۷/02/29-139۷603110150000۷1 شماره 
فاقد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
تصرفات  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالم عباس غیبی فرزند اسد به شماره 
شناسنامه 318۴ صادره از مرند در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 195/۷ 
مترمربع پالک 6336 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
130۷ فرعی از10 اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت 
ملک ارسنجان خریداری از بیگم رحیمی و رضا رحیمی مالکین اصلی 
رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی 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: 139۷/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/05/16

۴359 / 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  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
شماره139۷60311015000206-139۷/03/31هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرف مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
جمال همتی راد فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 315 صادره از شیراز در 
شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 13۴8۷1/5 مترمربع پالک 
قطعه یک  اصلی  از پالک ۷6  و مجزی شده  مفروز  اصلی  از ۷6  فرعی   31
بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب اسناد رسمی شماره 
12۷391 و 12۷۴1۷-1391/05/05دفتر 69 شیراز انتقالی از طرف وراث صمد 
به منظور اطالع عموم مراتب  لذا  حمیدی مالک رسمی محرز گردیده است. 
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 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/05/16

۴353 / م الف
محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139۷60311015000205-139۷/03/31 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرف مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای جمال همتی راد فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 315 صادره از شیراز در شش دانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1350۴5مترمربع پالک 32 فرعی از ۷6 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
رسمی شماره 12۷391و   اسناد  بموجب  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  در  واقع  فارس   5 بخش  قطعه یک  اصلی   ۷6
12۷۴1۷-1391/05/05دفتر69شیراز انتقالی از طرف وراث صمد حیدری 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: 139۷/05/01       تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/05/16         

 ۴355  / م الف
محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره139۷60311015000190-139۷/03/29 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 مجید ابراهیمی فرزند رحیم به شماره شناسنامه 55۴8 صادره از ارسنجان در 
شش دانگ یکبابخانه به مساحت 295/5مترمربع پالک 63۴0 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجری شده از پالک 
1018 فرعی10اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری ازمرتضی ومصطفی 
ابراهیمی وارث رضا ابراهیمی 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: 139۷/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/05/16

/۴35۷ 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 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
قانون  اول/دوم موضوع  139۷60311015000188 - 29 /139۷/03 هیات 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای ابراهیم نعمتی فرزند  امان اله به شماره شناسنامه 62 صادره از ارسنجان 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 16۷/82 مترمربع 
پالک 635۴ فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 590 فرعی 
ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  در  واقع  فارس   5 بخش  یک  قطعه  اصلی  از10 
بموجب سند رسمی شماره 28۴28 - 1381/10/21 دفترخانه اسناد رسمی 28 
ارسنجان انتقالی از آقای سیروس نعمتی 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: 139۷/05/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/06/01

۴3۷6س / م الف
محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
اول/دوم  هیات   139۷/03/31  -  139۷60311015000196 شماره 
فاقد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
تصرفات  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای درویش نعمتی فرزند  محمد به شماره 
به مساحت  یکبابخانه  در ششدانگ  ارسنجان  از  شناسنامه 199 صادره 
151/5 مترمربع پالک 6339 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 1353 فرعی از10 اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه 
 96/0۷/02-22۷61 شماره  رسمی  سند  بموجب  ارسنجان  ملک  ثبت 
دفترخانه شماره 1۷۴ ارسنجان انتقالی از جعفر زارعی 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 
اخذ رسید،  از  تسلیم و پس  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  مدت دو 
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: 139۷/05/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/06/01

۴363 / 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 
139۷60311015000303 - 139۷/05/06 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 حمید اسکندری فرزند حسن به شماره شناسنامه 59 صادره 
مترمربع پالک  به مساحت 28۷/80  یکبابخانه  در ششدانگ  ارسنجان  از 
فرعی   1056 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   10 از  فرعی   6358
از10 اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان 
خریداری از حسن اسکندری 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: 139۷/05/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/06/01

۴385 / م الف

محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

 سه شنبه | 16 مرداد 1397



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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   139۷/0۴/  31  -  139۷60311015000298 شماره  رای  برابر  رسمی  سند 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی اسکندری فرزند  محمدرضا به شماره شناسنامه 83 صادره از ارسنجان 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 25۷/80 مترمربع پالک 635۷ فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
1122 فرعی از10 اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری مع الواسطه از مهران 
اسکندری 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: 139۷/05/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/06/01

۴383 / م الف
محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139۷60311015000299 - 31 /139۷/0۴ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ارسنجانی فرزند اسداله به شماره شناسنامه 61  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بی بی آغا خسروی 
صادره از ارسنجان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۴8/35 مترمربع پالک 6359 فرعی از 10 اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 11۴3 فرعی از10 اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان 
خریداری از وارث علی ابراهیمی 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: 139۷/05/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/06/01

۴388 / 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   139۷/0۴/  31  -  139۷60311015000292
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم سادات حسینی فرزند سید عبدالحسین به شماره شناسنامه 
۴596 صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 3۴6/10 مترمربع پالک 6356 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 120۴ فرعی از10 اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع 
از سید عبدالحسین  الواسطه  ارسنجان خریداری مع  در حوزه ثبت ملک 
حسینی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراض  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
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: 139۷/05/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/06/01

۴3۷8 / 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 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
موضوع  اول/دوم  هیات   139۷/03/  29  -  139۷60311015000189
فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مسلم نعمتی فرزند  ابراهیم به شماره شناسنامه 3۷52 صادره 
به مساحت  یکباب ساختمان  از ششدانگ  دانگ مشاع  در سه  ارسنجان  از 
16۷/82 مترمربع پالک 635۴ فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 590 فرعی از10 اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت 
ملک ارسنجان بموجب سند رسمی شماره 28۴28 - 1381/10/21 دفترخانه 
اسناد رسمی 28 ارسنجان انتقالی از آقای سیروس نعمتی 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: 139۷/05/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/06/01

۴3۷۴ / 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   139۷/0۴/  31  -  139۷60311015000293
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سید عباس حسینی فرزند سید مصطفی به شماره شناسنامه 
۴052 صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 3۴6/10 مترمربع پالک 6356 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 120۴ فرعی از10 اصلی قطعه یک بخش 5 فارس واقع 
از سید عبدالحسین  الواسطه  ارسنجان خریداری مع  در حوزه ثبت ملک 
حسینی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراض  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
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: 139۷/05/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/06/01

۴380 / م الف
محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان

آگهی فقدان سند مالکیت قطعه یک بخش 
پنج فارس

آقای کهندل زارع با تسلیم دو برگ استشهاد که در دفتر 
اسناد رسمی شماره 399 ارسنجان تنظیم گردیده مدعی 
است که یک جلد سند مالکیت مربوط به شش دانگ 
یکباب خانه تحت پالک 311 فرعی از 1۷ اصلی واقع 
در قطعه یک بخش پنج فارس که در صفحه ۴18 دفتر 
33 ذیل ثبت 361۷ به نام آقای کهندل زارع ثبت و سند 
مالکیت به شماره چاپی 620385-81-الف صادر و به 
نامبرده  علت جابجایی و اساب کشی مفقود گردیده و 
طبق  مراتب  است.  نموده  المثنی  سند  صدور  تقاضای 
ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود 
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده 
یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز 
اعتراض  و  مراجعه  ثبت محل  به  آگهی  انتشار  از  پس 
خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله 
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود اداره ثبت 
سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار آگهی: 139۷/05/16

۴3۷0 / م الف
محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک ارسنجان
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مهندس امین زارعی 
مدیر اداره منابع آب 
شهرستان ارسنجان

کارشناس ارشد هیدروژیولوژی 
) آب های زیر زمینی (

نقاط  در  آب    EC اینکه  به  توجه  با 
آیا  است،  متفاوت  شهرستان  مختلف 
 EC برای تعیین سهمیه آب هر زمین به
آب توجه می شود یا همه به یک میزان 
حق بهره برداری  از منابع آب را دارند. 
بطور کلی نیاز آبی هر زمین چطور تعیین 

می شود؟
تعیین  کشاورزی  جهاد  توسط  زمین  آبی  نیاز   
میشود و وزارت نیرو و شرکت های وابسته هیچ 

نقشی در ان ندارند.
وقتی EC اب متفاوت باشد قطعا ارزش 
نرخ  تعیین  برای  آیا  است.  متفاوت  آن 
همه  یا  شود  می  توجه  هم   EC به  آب 

یک قیمت برای آب پرداخت میکنند.
آب  جهت  پولی  هیچ  بعد  به   1383 سال  از   
بخش  آب  و  نمیشود  دریافت  کشاورزی  بخش 

کشاورزی رایگان است.
همانطور که می دانید بسیاری از پروانه 
چه   است.  گذشته  به  مربوط  چاه  های 
برنامه ای دارید که پروانه ها را به میزان 

واقعی زمین موجود تطبیق دهید؟
 میزان سهم آب برای هر هکتار که تحت عنوان 
هیدرومدول شناخته میشود، توسط وزارت جهاد 
کشاورزی تعیین میشود، که برای مناطق مختلف 
متفاوت است.و بر اساس همین شاخص میزان 
آب مجاز چاه ها)در پروانه بهره برداری( اصالح 
میشود. اما مسأله ای که وجود دارد این است که 
با توجه به اینکه منطقه ارسنجان منطقه ممنوعه 
آب  سهمیه  افزایش  امکان  است  بحرانی  ی 
پروانه های بهره برداری که دارای آب کمتری 
باشند  پروانه  در  مندرج  زمین  میزان  به  نسبت 
البته  آب کسر می شود.که  مازاد  و  ندارد  وجود 
این کار انجام شده است و چاهی نداریم که مازاد 

اب داشته باشد.

چه  مجاز  غیر  و  مجاز  چاههای  تعداد 
مقدار است. چه میزان آب ورودی داریم 
و میزان برداشتها چقدر است؟ و برای 
مقابله با چاههای غیر مجاز چه اقداماتی 

انجام شده است؟
 امار دقیق چاههای مجاز و غیر مجاز شهرستان 
را به دلیل رعایت مسایل امنیتی نمی توان اعالم 
پانزده  حدود  که  بدانید  حد  همین  در  ولی  کرد 
از چاههای غیر مجاز شهرستان فعال یا  درصد 
این چاهها در  انسداد همه  نیمه فعال هستند و 

برنامه است.
کشاورزان از کاهش سهمیه آب خود گله 
مندند؟ از طرفی الگوی کشت جایگزین 
در این شرایط نیز معرفی نشده است. 
درآمدی  لحاظ  از  سال  در  کشاورزان 

لطمه زیادی میبینند. چه باید کرد؟
با توجه  کاهش سهمیه آب چاههای کشاورزی 
این دلیل که  به  به خشکسالی های متمادی و 
های  پروانه  در  شده  داده  تخصیص  آب  میزان 
برنامه  قابل  آب  میزان  از  بیش  برداری  بهره 
شهرستان  خاص  و  میشود  انجام  است،  ریزی 
شهرستان  کلیه ی  مورد  در  و  نیست  ارسنجان 
های استان در حال انجام است. در ضمن اینکار 
همانگونه که عرض شد بر اساس مطالعات انجام 
ریزی)یعنی  برنامه  قابل  آب  خصوص  در  شده 
ورودی  و  بارندگی  اساس  بر  توان  می  که  آبی 
آب  سفره  از  برداشت  صورت  در  ساالنه  های 
آنکه در دراز  ، جایگزین نمود بدون  زیر زمینی 
باعث زیان به سفره آب زیرزمینی گردد(  مدت 
استخراج  ضریب  به  توجه  با  و  منطقه  هر  در 
شده از مطالعات مذکور انجام می شود که برای 
اعمال شده  از میزان فعلی  ارسنجان  شهرستان 
بیشتر است و در حال حاضر بصورت پلکانی این 

کار انجام می شود.
آب  بندی  سهمیه  طرح  در  ارسنجان 
پایلوت است؟ چرا دولت در  کشاورزی 

مورد تامین هزینه ها همکاری نمیکند.
 اگر منظورتان تعدیل میزان آبدهی چاهها است، 
اینطور نیست. همانطور که قبال توضیح داده شد 
انجام  حال  در  کار  این  کشور  و  استان  کل  در 
هوشمند  های  کنتور  نصب  منظور  اگر  و  است 
و  است  بوده  پایلوت  ارسنجان  بله  که  است، 
تمامی کنتورهای نصب شده هم قبال با هزینه 
ی دولت نصب شده است. اما در صورت خرابی 
میشوند  برقی  جدیدا  که  چاههایی  یا  و  کنتور 
با  کنتور  نصب  هزینه   ، استان  نقاط  سایر  مانند 
خود متقاضی است. زیرا یکبار توسط وزارت نیرو 
تأمین هزینه انجام شده و کنتور ها نصب شده 
است و امکان هزینه کرد مجدد به دالیل قانونی 

وجود ندارد.
هزینه کالیبره کردن بر عهده چه کسی 
تومان  هزار   327 شما  نظر  به  است؟ 

برای کالیبره زیاد نیست؟
 هزینه کالیبراسیون کنتور طبق دستورالعمل به 
عهده ی مالک چاه است و مبلغ آن 266 هزار 
تومان است که تعیین کننده  آن اداره منابع آب 

ارسنجان نیست.
در  کشاورزان  بعضی   شود  می  گفته 

با  اداری  ساعات  از  خارج  ساعاتی 
دستکاری کنتور اقدام به برداشت غیر 
این  مجاز میکنند. شما چگونه متوجه 

قضیه می شوید؟
حتی  و  نیست  راحتی  این  به  کنتور  دستکاری   
دهد  انجام  دستکاری  کنتور  روی  بر  کسی  اگر 
از  پس  حتی  کنتور  بودن  هوشمند  به  توجه  با 
قطع بودن کنتور میزان برداشت شده در کنتور 
و  میشود  منفی  کنتور  اصطالحا  و  میشود  ثبت 
مشخص میشود که کنتور دستکاری شده است.

عملیات  شروع  که  است  درست  این 
کنتور در زمین های کشاورزی و روستای 
خبریز ابتدای اردیبهشت 97 بوده ولی 

با دو ماه تاخیر از تیر ماه ثبت شده و 
این روستا دو ماه کشاورزان 

آب رایگان برداشت کردند؟
 خیر کلیه ی چاه های کشاورزی شهرستان که 
در  زراعی  با سال  متناسب  کنتور هستند  دارای 
مهرماه هر سال شارژ می شوند تا مهرماه سال 
آینده و وقفه ی پیش آمده به دلیل کالیبراسیون 
کنتور و فعال نمودن همزمان کلیه کنتور ها بوده 
است و همانطور که قبال هم گفته شد هرگونه 

برداشت در کنتور ثبت می شود.
درآمد  از  درصد   5 شود  می  گفته   *
عامل  مدیر  اختیار  در  آب  سازمان 

سازمان قرار میگیرد؟
نمی دانم این اعداد از کجا می آیند و همانطور 
نظر  زیر  ها  کرد  هزینه  ی  کلیه  دانید  می  که 
و هیچ  انجام می شود  بودجه  و  برنامه  سازمان 
امکان  قانون  روال  از  خارج  کردی  هزینه  گونه 

پذیر نیست.
* بعد از زحمات زیادی که شما کشیدید 
حاال  آمد.  باال  متر  دو  چاهها  سطح  آب 
را  آب  سختی  همه  این  از  بعد  چرا 

میفروشید؟
هرگونه  اجرای  اما  نیست.  کار  در  فروشی  آب 
انجام  مربوطه  قانون  دستورالعمل  طبق  قانونی 
برای  تنها  آبها  سهمیه  مجدد  شارژ  و  شود  می 
تعهد  سپردن  و  جریمه  پرداخت  با  و  یکبار 
امکانپذیر است و کامال قانونی و حتی مورد تأیید 
است.  شهرستان  اب  منابع  از  حفاظت  شورای 
نماینده  مذکور  شورای  در  است  توجه  شایان 
حاکمیتی  ادارات  از  بسیاری  و  کشاورزان  ی 

شهرستان عضو هستند.
توسط  ژرف  چاه  حفر  بحث  دوباره 
نماینده مردم مطرح شد. در مورد حفر 
هزینه  از  دهید.  توضیح  کمی  ژرف  چاه 
ها و مدت زمانی که طول میکشد تا به 

نتیجه برسد؟
 بحث آب های ژرف بسیار پیچیده است و نیاز به 
مطالعات دقیق کمی و کیفی دارد و بحث حفاری 

آخرین مرحله این فرآیند است.
*نظر کارشناسی شما چیست؟ آیا حفر 

این چاهها راه کار مناسبی است؟
ضروری  نکته  چند  ذکر  ژرف  اب  خصوص  در 
از  اینکه این ذخایر در صورت وجود  است. اوال 
استراتژیک  گفت  توان  می  حتی  و  مهم  ذخایر 
بسیار  مصارف  برای  تنها  و  است  ملت  یک 
قطعا  و  شود  می  استفاده  شرب  مانند  ضروری 
استفاده  آن  از  توان  نمی  کشاورزی  بحث  در 
کرد. در ضمن آب از هر محلی که تامین شود 
تواند  می  فقط  نشود،  اصالح  مصرف  الگوی  تا 
مانند مسکنی موقت باشد. ما باید یاد بگیریم به 
اندازه دارایی مان مصرف کنیم و سبک زندگی 
خود را به سبک زندگی در مناطق خشک زمین 

منطبق کنیم.
فاصله  ای  کره  روستای  و  سرآباد   *
زیادی از همدیگر ندارند. چرا ارسنجان 
نمیتواند اب برداشت کند ولی مرودشت 

می تواند؟
 طبق دستورالعمل نصب کنتورها، تعداد کنتورها 
در یک منطقه باید به حد نصاب خاص برسد تا 
بتوان سهمیه بندی  را کامال اعمال نمود که در 
شهرستان مجاور با توجه به تعداد زیاد چاه های 
کشاورزی به حد نصاب نرسیده است اما در این 
منطقه به حد نصاب رسیده است. در ضمن حوزه 
مجاور  شهرستان  از  ارسنجان  شهرستان  آبریز 
کامال مستقل است و صرفه جویی در منابع آب 
باعث باقی ماندن آب در منطقه برای خود مردم 

ارسنجان است.

که  فرصتی  از  تشکر  ضمن  پایان  در 
فراهم  شهرستان  آب  منابع  برای 
محترم  برداران  بهره  کلیه  از  نمودید 
بخش آب خواهشمندم با نگاه به آینده 
خویش و نسلهای بعد در مصرف بهینه 

آب کوشا باشند.

کم  ضخامت  و  اخیر  هاي  خشکسالي 
آبخوان سبب شده سطح آب زیرزمیني 
این  بطوریکه  یابد؛  کاهش  شدت  به 
شهرستان  براي  جدي  تهدیدی  امر 

محسوب مي گردد.
با توجه به وضعیت منابع آب ارسنجان، 
از  بهینه  استفاده  و  فعلي  شرایط  حفظ 
همین  به  است.  ضروری  موجود  آبهاي 
علت محدودیت هایی برای حفظ منابع 
آب بوجود آمده است که شاهد اعتراض  
از طرف کشاورزان نسبت به این قضیه 

بوده ایم.
مهمان این هفته سفیر مردم مدیر  اداره 
منابع آب شهرستان ارسنجان است تا 
به  در مورد سواالت متعدد، توضیحاتی 

مخاطبین سفیر مردم ارائه نماید. 

زارعی مدیر منابع آب شهرستان ارسنجان:

آب ژرف مسکنی موقتی است/باید الگوی مصرف اصالح شود

 سه شنبه | 16 مرداد 1397



11سال دوم | شماره 29 سه شنبه | 16 مرداد 1397

نشست دو هفتگی کتاب کاری ست از طرف انجمن 
اهل قلم شهرستان و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و اداره آموزش و پرورش و اداره کتابخانه 
 های عمومی  شهرستان پاسارگاد برگزار می شود. 

مرادی مسئول انجمن قلم:
این حرکت از نظر ما حرکتی ست زیر ساختی در 
اندیشه محور  جهت رسیدن به یک جامعه پویا و 
و امیدواریم با ثبات و پر رونق به لحاظ کیفی به 
حلقه  کتاب  متاسفانه  حال حاضر  در  برویم.  پیش 
گمشده شهروند امروز با فعالیت های اوست . آمار 
علم  بر  مبتنی  های  پژوهش  و  تحقیق  و  مطالعه 
به  همگی  تقریبا  و  ست  ای  کننده  ناراحت  آمار 
در  امروز  های شهروند  العمل  آگاهیم. عکس  آن 
اقتصادی و  مقابل رویداد های فرهنگی اجتماعی 
گاه سیاسی حتی اغلب به جای اینکه برپایه فرمول 
ها و تعاریف مبتنی بر پژوهش های عقلی و علمی 
باشد نتیجه ی رفلکس های هیجانی و احساسی 
را  جامعه  العمل  عکس  نوع  این  رویدادهاست  به 
دچار انواع آشفتگی ها خواهد کرد که باز هم تقریبا 
همگی به آن آگاهیم .اما اکنون زمان چنین واگویه 
هایی نیست چون ما در ابتدای یک حرکت خجسته 
ایستاده ایم و چشم انداز را سراسر روشن می بینیم 

عطفی  نقطه  امروز  که  دارم  می  دوست  بسیار   .
دوباره  ما  که  ای   نقطه  ما  برای شهرستان  باشد 
با کتاب آشتی کنیم البته قهر نیستیم با کتاب اما 
سرسنگینیم از دیدنش چندان خوشحال نمی شویم 
کتاب باید دوست شب و روز ما باشد در سبد خرید 
باشد. روزگار سختی است  ماهیانه ما جای داشته 
اما من کتاب های خوبی دیده ام که قیمت شان 
با دو عدد نوشابه گاز دار یا یک  هندوانه متوسط 
برابری می کند ببخشید باز به واگویه رسیدم باور 
کنید دست خودم نیست حقیقت آنقدر تلخ جلوه می 
اما  گذارد  نمی  باقی  کتمان  برای  مجالی  که  کند 
امروز به راستی برای ما نقطه آغازین صمیمیت با 
یار مهربان و پایان تلخ کامی هاست ما باور داریم 
و برای باورمان هم تالش می کنیم و هم دست 
یاری به سوی همه همشهریان دراز می کنیم باور 
داریم جامعه آگاه برای ارائه راهکارها و برون رفت 
بود  خواهد  اندیشه  دامان  به  دست  مشکالت  از 
وتبلور اندیشه و صورت عینی آن کتاب است کتاب 
خوب تفکر مکتوب اندیشمندانی ست که افکارشان 
را فروتنانه با جامعه به اشتراک گذاشته اند پس باید 
قدردان باشیم و باید به جای سرسنگینی با کتاب 
فرصت طلبانه آن را دوست گرمابه و گلستان خود 

کنیم آری فرصت 
نتیجه  زیرا  طلبانه 
تالش  عمری 
نویسنده  یک  را 
خوب  محقق  یا 
ناچیز  قیمتی  به 
قرار  ما  اختیار  در 
دهد.یک  می 
شهروند  یک  فعال  شهروند  یک  مسئول  شهروند 
در خدمت جامعه یک شهروند آگاه است شهروندی 
که آگاه نیست در تحرکات و تصمیمات سرنوشت 
ساز اجتماعی با موجی از هیجانات و فریب ها به 
اشتباه  انتخاب  سمت  به  باشتاب  کانالیزه  صورت 
همان  مقابل  در  آگاه  شهروند  اما  برمیدارد  گام 
با  اجتماعی  ساز  سرنوشت  تصمیمات  و  تحرکات 
گام  دو  هیجانات  از  دور  به  و  عقالنیت  بر  تکیه 
بیندیشد  و  ببیند  تر  تا درست  دارد  برمی  به عقب 
انتقادی سرنوشت جامعه  بر تفکری  با تکیه  باز  و 
خویش را رقم میزند. اشتباه نکنیم این یک تفکر 
برای  انسان  توان  انتقادی  تفکر  نیست  اعتراضی 
وتحلیل  تجزیه  و  رو  پیش  موضوعات  بررسی 
است وبهترین ابزار برای رسیدن به تفکر انتقادی 
یکی تجربه ست و دیگری آگاهی و البته مهارت 
برای  راه ها  بهترین  از  و یکی  این دو  بکارگیری 
رسیدن به این دو کتاب است. روانشناسی اجتماعی 
های  نشانه  از  برخاسته  آن  رفتار  و  آدمی  میگوید 
اجتماعی ست شهر ما شهر بی نشانه ای نیست اما 
نشانه های آن مهجور مانده اند به نجوم بها بدهیم 
نونهاالن  از  ورزشی  استعدادهای  کشف  دنبال  به 
شهرستانمان  بزرگ  نشانه  به  را  کتاب  و  باشیم 

تبدیل کنیم .
قاسمی داوطلب کنفرانس کتاب:

بنا بر این است که هر دوهفته یک کتاب توسط 
فرد ارائه دهنده انتخاب شود.البته قبل از آن باید 
با اداره ارشاد و کتابخانه عمومی هماهنگی صورت 

پذیرد. 
دانش  سطح  ارتقای  جز  چیزی  طرح  این  هدف 

عمومی)علمی( مردم نیست. 
در جلسه اول کتاب اصول تبدیل و نگهداری مواد 

غذایی را ارائه داده شد.
به طور کلی دلیل انتخاب این کتاب این بوده که، 
مواد غذایی که روزانه با آن سروکار داریم روشهای 
تولید تبدیل و نگهداری آنها، فساد میکروبیشان و 
بایدها و نبایدهای مواد غذایی را مورد بررسی قرار 
دهیم. همچنین یک سری تصورات غلط در مورد 
مصرف غذاهای مختلف بین عامه مردم وجود دارد 

که نیاز دانستیم که مردم آنها را بدانند.
شهرستان  کتابخانه  مدیر  شیروانی 

پاسارگاد:
که  است  هایی  نشست  کتابخوان  های  نشست 
افراد می  معلومات  دانش و  باالبردن سطح  باعث 
شود و این نشست ها طرحی از برنامه های نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور است که به صورت 
ماهانه در حال برگزاری است و این شهرستان در 
آغاز راه به صورت دو هفته یکبار برگزار میگردد.  
یکبار  هفته  دو  مرتب  صورت  به  ها  نشست  اگر 
برگزار شود می توان به مردم کمک شایانی کرد تا 
کتاب را بهتر لمس کنند، کتاب بخوانند و کتاب از 

طریق همین نشست ها وارد خانه ها شود.

من یک خبرنگارم ،
رفاه و آسایش مردم دغدغه اصلی من است 

هر دو هفته یک کتاب

خبرنگار، هرچند برای همه واژه ای آشنا 
دشواری  مردم  از  بسیاری  هنوز  اما  است 
دانند. نمی  را  پرمخاطره  حرفه  این   های 

زبان  فراوان،  دردهای  داشتن  با  که  ای 
درد کسانی هستی که توان فریاد ندارند و 
سنگ صبور دلهای پردردی که توان گفتن 
است. عاجز  نوشتن  از  قلمشان  و   نداشته 

کنی  می  فدا  را  خود  روح  و  فکر  که  ای 
شود،  ماندگار  حقیقت  و  واقعیت  تا 
را  ها  واژه  پرتوانت  دستان  که  بدان 
از  حق  تا  آورد  می  در  تحریر  به  آنچنان 
شود. داده  جال  دروغ  از  راست  و   ناحق 

آوری  نان  ی  حرفه  نه  خبرنگاری 
جدا  که  است  آوری  نام  شغل  نه  و 
انتخاب  عالقه،  و  استعداد  داشتن  از 
نیست. تصور  قابل  عشق  بدون   آن 

 حرفه ما جذاب، در عین حال پرمخاطره 

در  خبرنگاران  ما  همواره  و  است 
به  امدادی  نیروهای  کنار  ها  بحران 
شویم  می  حاضر  افراد  نخستین  عنوان 
سوزی  آتش  بحرانی  روزهای  همانند 
پاسارگاد)گردنه  شهرستان  کوههای 
اطالعات  و  اخبار  انتشار  خرسی(که 
به  ابتدایی  لحظات  همان  در  حادثه  این 
حضور  و  استانی  مسئوالن  توجه  جلب 
. گردید  منجر  مردمی  نیروهای   گسترده 

مدیران  به  خبرنگاران  صندلی  هرچه 
شده  تر  سخت  کار  شود،  می  تر  نزدیک 
از رسالت  را  اندیشی خبرنگار  و مصلحت 
مشکالت  و  کند  می  دورتر  خود  اصلی 
مسئوالن  تجلیل  تاریک  سایه  در  مردم 
از خبرنگار حامی مدیران و نه مردم دیده 
شهرستان  در  بارها  متاسفانه  شود!  نمی 
صدای  کردن  خاموش  شاهد   پاسارگاد 

جوانی  خبرنگاران  نقادانه  و  گر  مطالبه 
بوده ایم که توسط مسئوالن تمجید طلب، 
مشکالت  بیان  برای  چندانی  فرصت 
بیشمار شهرستان نیافتند و بدون هیچگونه 
جرم  به  مسئولین  شکایت  با  ای  پشتوانه 
،بله  شدند  احضار  دادگاه  به  گری  مطالبه 
حکایت ما خبرنگاران حکایت کوزه گر و 
کوزه شکسته است، حکایت زخم کهنه ای 
 که مرهم می شود تا دردها را تسکین دهد.

به  خبرنگار  روز  تبریک  ضمن  پایان  در 
های  با تالش  امیدواریم  عزیز،  همکاران 
شهرستان  مشکالت  انعکاس  و  بیشتر 
گام  آرمانی  ای  جامعه  تحقق  راستای  در 
های بلندی برداریم و همواره باتمام وجود 

صدای مردم شریفمان باشیم .



نمایشگاه نقاشی 
هنرمندان ارسنجان

عالقه مندان می توانند جهت بازدید  از 20 مرداد 
ماه همه روزه صبح ها از ساعت 9 الی 13 و عصر 
هنرمندان  نگارخانه  به   20 الی   17 ساعت  از  ها 
گلستان  پارک  جنب  گلستان  خیابان  در  واقع 

مراجعه نمایند.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ   اداره  عمومی  روابط 
شهرستان ارسنجان

اولین جشنواره
موسیقی محلی

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ارسنجان قصد دارد 
جشنواره موسیقی محلی ) شامل سازهای محلی همچون نی 
شناسایی  هدف  با  شهرستان  سطح  در  را   ) محلی  آواز  و 
استعداد ها و همچنین زنده نگه داشتن آداب، رسوم و سنت 
ها برگزار نماید لذا خواهشمند است نسبت به شناسایی  و 
با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  به  توانمند  افراد  معرفی 
 97/5/25 تاریخ  تا  تولد  سال  و  تماس  شماره  و  نام  ذکر 

اقدام نمایید.
شماره تماس جهت معرفی افراد:            

 09330156800 - 43526408 
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