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شب یلدا

یک دقیقه 
بیشتر برای 

مهربانی

یادداشت

 در گذشته بسیار دور، مردم گنج های خود را 
زیِر خاک و در دل زمین پنهان می کردند، اما 
امروز برای حفظ و صیانت ثروت خود، آن 
یا امالک تبدیل می کنند.  ارز، طال و  به  را 
در شماره بیست و سوم هفته نامه سفیرمردم 
در مورد درآمدهای مردم ارسنجان یادداشتی 
ارائه شد که در آن از اینکه اطالعات خاصی 
در مورد روش های سرمایه گذاری موثر در 

شهرستان  نیست،  دسترس  در  اطالعاتی 
سخن به میان آمد.

هاییست  سرمایه  شماره  این  بحث  موضوع 
که جایی به صورت پراکنده در دست افراد 
به شیوه های متفاوت، دپو شده  و  مختلف 
خاک  خوردن  این  البته  می خورد.  خاک  و 
صورت  این  در  زیرا  نیست،  هم  بی فایده 
دست کم ثروت طیف هایی از جمعیت ایران..

8
حال خوش هندبال پاسارگاد

با حضور مسئولین استانی در ارسنجان صورت گرفت:

تهدیدها در رصد پدافند غیر عامل
2

بررسی عوامل عدم پیشرفت شهرستان پاسارگاد:

پاسارگاد با وعده های یک شبه  
پیشرفت نمیکند

پیمان فتحی| صرف نظر از اینکه کارخانه ها و هلدینگها 
و پاالیشگاه سبب پیشرفت شهرستان همجوار ما شده و ما 
از همه اینها محروم هستیم به نظر عموم، یک عامل خاص 
با  پاسارگاد  واالی شهرستان  اهداف  پیشرفت  مانع  همیشه 
تواند  این عامل خاص می  بالغوه شده است.  ظرفیت های 
دالیل زیادی داشته باشد که سعی میکنیم به صورت اجمالی 

به دالیل آن بپردازیم:
3
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هفتــه نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی

یادداشت سردبیر 

تولید،
تشنه سرمایه های 

پراکنده مردم ارسنجان 

2
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ح شد: در حاشیه نمایشگاه آثار خوشنویسی خاندان ارسنجانی مطر

ندارم، نمی توانم و نمی شود، 
جواب مطالبات مردم نیست

غدیر خادم الحسینی:

برآیند خدمات مسئولین  باید در اقتصاد خانوار تاثیرگذار باشد

حاشیه نگاری سفیرمردم از جلسه هم اندیشی شهرستان ارسنجان:

متکلم وحده
و جمع مذکر ساکت
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شهرستان  فرماندار 
جلسه  در  ارسنجان 
پدافند  شورای  
غیرعامل شهرستان 
ایجاد  بر  ارسنجان 
باور  و  فرهنگ 
مورد  در  عمومي 
بکارگیري  ضرورت 
غیرعامل  پدافند  اصول 

تاکید کرد.
به  اشاره  با  ارسنجان  فرماندار  کاظمی  محمدباقر 
نیاز جوامع به پدافند غیرعامل اظهار داشت: پدافند 
غیرعامل اولویت مهم و مورد نیاز برای هر منطقه 
باید پیش بینی های الزم و توان آمادگی و  است و 

مقابله در همه زمینه ها را انجام و افزایش داد. 
وی با اشاره به برگزاری دو مانور پدافند غیرعامل 
نقاط  اکثریت  اینکه  بیان  و  در شهرستان  زلزله  در 
افزود:  دارد،  قرار  زلزله  معرض  در  کشورمان 
و  گرفته  جدی  باید  را  حوادث  بروز  از  پیشگیری 
ضمن فرهنگ سازی و کار در زمینه هایی همچون 
مقاوم سازی و رعایت اصول ساخت و ساز، آموزش 
از  استفاده صحیح  نحوه  و همچنین  برخورداری  و 

لزوم امدادی را ضروری دانست.
استان  غیرعامل  پدافند  کل  مدیر  نژاد  پاک  قاسم 

فارس که در این جلسه حضور داشت، گفت: پدافند 
غیرعامل با جایگاه حاکمیتی و نظارتی خود رسالت 
پیگیری و نظارت بر اجرای اصول و الزامات پدافند 
غیرعامل  با اتکاء به منویات مقام معظم رهبری ) 
مد ظله العالی (، سیاست های کلی ابالغی نظام را 
سرلوحه خود قرار داده و با اهتمام کافی این موضوع 

را پیش خواهد برد.
غیرعامل  پدافند  اصلی  اولویت  داشت:  بیان  وی 
سرمایه انسانی است و باید به گونه ای عمل کنیم 
که اگر تهدیدی ایجاد شد، کمترین خسارت را به 

دنبال داشته باشد.
وی افزود: سرمایه دوم در این حوزه زیرساخت ها 
موارد  که  است  سایبری  سرمایه  سوم،  سرمایه  و 
مختلف مرتبط با زندگی مردم را شامل می شود و 
کامل  به صورت  آن  راستای مصون سازی  در  باید 

اقدام کنیم.
از سخنان خود گفت:  نژاد در بخش دیگری  پاک 
تاب آوری در جامعه و باال بردن آستانه تحمل جامعه 
از ضروریات و موارد مورد توجه پدافند غیرعامل می 
باشد و این مهم زمانی در جامعه محقق خواهد شد 
که اصول و الزامات پدافند غیرعامل بخوبی رعایت 

گردد. 
بحران  مدیریت  کل  مدیر  آزادی  رحیم  سپس 
استانداری فارس اظهار داشت: مهم ترین موضوع 

مورد  باید  و  است  امدادرسانی  بحران،  مدیریت  در 
توجه و اهتمام همه مسئولین قرار گیرد.

آزادی تصریح کرد: برای مدیریت بحران در استان 
فارس نیازمند به امکانات بیشتری هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به تالش های صورت گرفته 
آمادگی  از  استان  های  شهرستان  اکثر  استان  در 
تالش  میزان  این  ولی  باشند  می  برخوردار  الزم 
ناکافی  بودن،  مطلوب  ضمن  گرفته  صورت  های 
است و باید در این راستا مشکالت و موانع احصاء 
و در جهت حل آنها و رساندن به وضعیت مطلوب 
از  بتواند  استان  تا   . پذیرد  صورت  الزم  اقدامات 

پایداری مطلوبی برخوردار گردد . 
مصطفی رحیمی نایب رئیس شورای شهر ارسنجان 
را  غیرعامل  پدافند  از  هدف  ارسنجان  شهرستان 
حفاظت از جان و مال مردم، تاسیسات، زیر ساخت 
سیاسی  و  فرهنگی  سرمایه  و  اقتصادی  منابع  ها، 
هزار  یکصد  دارای  ارسنجان  گفت:  و  کرد  بیان 
هکتار مرتع و ۳۳ هزار هکتار جنگل می باشد که 
نیازمند پایگاه هوایی جهت اطفاء حریق می باشد.  

هوایی  پایگاه  ارسنجان  در  اینکه  نه  افزود:  وی 
درست کنیم بلکه در سطح استان یک پایگاه هوایی 
حادثه  تا  باشیم  داشته  آتش  کردن  خاموش  جهت 

آتش سوزی جنگل پاسارگاد تکرار نشود.
غیرعامل  پدافند  مشکل  اما  داد:  ادامه  رحیمی 

از  کشاورزان  نارضایتی  بحث 
آب  منابع  سیاست های 

شهرستان  و  استان 
می باشد. ما مخالف 
رویه  بی  برداشت 
اما  هستیم  آب 
برای  باید  ابتدا 
محل  کشاورزان 
مشخص  درآمد 

میزان  بعد  و  شود 
برداشت آب کشاورزان تعدیل شود.

وی بیان داشت: در مرحله بعد این سیاست ها باعث 
ملی  امنیت  که  شده  گندم  کاشت  سطح  کاهش 

کشور را تهدید می کند.
مهم  عامل  غیر  پدافند  در  را  مردم  نقش  رحیمی 
تعادل بخشی سفره  تاکید کرد: در طرح  دانست و 
های زیرزمینی آب، مشارکت مردم در مرحله اول 
مشارکت  مسئولین  متاسفانه  که  دارد  قرار  طرح 
دستوری  قوانین  بیشتر  و  نگرفته  نظر  در  را  مردم 
را اجرا کرده که باعث صدمه فراوان به کشاورزان 

شهرستان شده است.

با حضور مسئولین استانی در ارسنجان صورت گرفت:

تهدیدها در رصد پدافند غیر عامل

و  هنری  آثار  بزرگ  نمایشگاه  برپایی  با  همزمان 
مشترک  نشست  ارسنجانی،  خاندان  تاریخی  اسناد 
مدیران  و  فرماندار  و  فارس  هنری  حوزه  رئیس 

اجرایی شهرستان ارسنجان برگزار شد.
محمد کرم اللهی، رئیس حوزه هنری فارس در این 
ارسنجان گفت:  تاریخی  نقش  به  اشاره  با  نشست 
مبنای رویکرد فرهنگی ما در ارسنجان باید حرکتی 
باشد تا چشمه خفته تاریخ ارسنجان را جوشان کند. 
تنها  نه  بیدار و جوشان شود  این چشمه خفته  اگر 
استان بلکه کشور از آن متنعم و سیراب خواهد شد.

وی افزود: ارسنجان به صورت بالقوه این پتانسیل را 
دارد برای بالفعل شدن آن نیازمند یک برنامه ریزی 
منسجم هستیم و برای این امر نیز نیازمند همگرایی 
و تجمیع همه توان های موجود در ارسنجان هستیم 
چرا که ارسنجان چون خورشیدی است در فضای 
فرهنگی  توسعه  مهم  پایه های  از  یکی  و  فارس 

استان است.
فارس  استان  اسالمی  انقالب  هنری  حوزه  رئیس 
جواب  نمی شود،  و  نمی توانم  ندارم،  داد:  ادامه 
می خواهند  مردم  اینکه  نیست!  مردم  مطالبات 
شهرشان به نام کاتبان وحی نامگذاری شود مطالبه 
حداقلی این مردم است و نباید بگوییم نمی شود یا 

ساز کارش موجود نیست!
وی گفت: این ها مباحثی است که باید با زبان هنر 
بیان شود ما نه سیاسی هستیم و نه سیاسی کاری 
عمل  سیاسیون  سیاق  به  نمی توانیم  ما  بلدیم. 
است.  زیباشناسانه  نگاهمان  و  هنر  ما  زبان  کنیم 
ما می گوییم نمی شود شهر شما ۱۱۱ اثر ملی ثبت 

کرده باشد اما یک مجمع بوم گردی نداشته باشد. 
که  است  بد  خیلی  داد:  ادامه  فرهنگی  مدیر  این 
نباشد.  نداشته  وجود  نفر   ۲۰ از  پذیرایی  ظرفیت 
نگوییم میراث فرهنگی مسئول است بله مسئولیت 
باید  دستگاه ها  همه  گردشگری  بحث  در  اما  دارد 

پای کار بیایند تا به نتیجه برسیم.
فارس  استان  اسالمی  انقالب  هنری  حوزه  رئیس 
افزود: چرا باید شما برای به نمایش گذاشتن هویت 
موزه ای  شهر  این  چرا  بیایید  شیراز  به  فرهنگتان 
الزم  همت  چقدر  مگر  موزه  ساخت  برای  ندارد 
از  چند  تنی  نمایشگاه  همین  افتتاح  روز  است؟! 
مردم ارسنجان اظهار داشتند برای ساخت موزه ما 

حاضریم چراغ اول را روشن کنیم. 
وی گفت: شهری که ۱۱۱ اثر ملی دارد حق دارد 
دولت  دنبال  هم  کار  این  برای  باشد.  داشته  موزه 

نباشید بگذارید کار در بستر خودش بجوشد و شکل 
بگیرد مثل دانشگاه آزاد که اندک اندک تبدیل به 
از بافت هویتی مردم شهر شده و همه به  بخشی 

آن تعصب دارند.
کرم اللهی با اشاره به برگزاری قریب الوقوع کنگره 
حوزه  از سوی  ارسنجان  سعیدیه  مدرسه  پژوهشی 
هنری فارس گفت: وجود دومین مدرسه علمیه یک 
آدم  مدرسه  این  در  شما  یعنی  منطقه  این  در  بوم 
اساس  بر  می داده اید  ایران  کل  به  و  کرده  تربیت 
این  در  شده  کنگره  این  برای  که  بررسی هایی 

مدرسه از قوچان و مازندران نیز حضور داشته اند.
وی در پایان دو پیشنهاد به شورای اداری ارسنجان 
داد و گفت: حیف است که مکانی در این شهر به 
همچنین  نباشد.  ارسنجانی  مالمحمدحسین  نام 
نباشد.  وحی  کاتبان  نام  به  مکانی  که  است  حیف 

این کارها هزینه ای ندارد اما مطالبه مردم است.
فرماندار  کاظمی،  محمدباقر  نشست  این  ادامه  در 
از توجه حوزه هنری  تقدیر  با  ارسنجان  شهرستان 
به ارسنجان گفت: آنچه در باب ارسنجان گفته شد 
نشان می دهد این شهر جایگاه بزرگی دارد و ما نیز 
نه تنها باید این بزرگی را حفظ کنیم بلکه باید به 
شان و منزلت آن ها بیفزاییم و آن را بزرگتر کنیم. 
این امر شدنی است و تنها همت ما و شما و بزرگان 

ارسنجان را می طلبد.
مردم  داد:  ادامه  ارسنجان  شهرستان  فرماندار 
اعتبارات دولتی  بلند همت هستند و اگر  ارسنجان 
اتکای ما به همت واالی مردم است  جواب ندهد 
نیز قول می دهیم  ما  باالست.  و  که همچنان واال 
از هیچ کمکی در این راه دریغ نکنیم و امیدواریم 

بتوانیم این مسئله را اثبات کنیم.
وی گفت: در ۶ ماه گذشته که در این جایگاه مشغول 
به خدمت بوده ام یک قدم سیاسی برنداشته ام، شاید 
مرکز استان رفتار سیاسی بطلبد اما شهرستانی مثل 
ارسنجان با سبقه فرهنگی که عقب افتاده و جای 
کار خیلی داشته اما سیاست گذاری های غلط آن را 
بدینجا رسانده فقط به کار و تالش برای پیشرفت 

شهرستان همت گماشته ایم.
هنری  و  فرهنگی  پیشینه  شد:  یادآور  کاظمی 
رئیس  پیشنهاد  قطعًا  ما  و  است  مهم  شهر  این 
توجه  مورد  نامگذاری  در  را  استان  هنری  حوزه 
هستیم  تالش  در  اینکه  ضمن  داد.  خواهیم  قرار 

خوشنویسی ارسنجان را ثبت جهانی کنیم. ایکنا

رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی استان فارس:

ندارم، نمی توانم و نمی شود، جواب مطالبات مردم نیست

رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی استان فارس ادامه داد: ندارم، نمی توانم و نمی شود، جواب 
مطالبات مردم نیست! اینکه مردم می خواهند شهرشان به نام کاتبان وحی نامگذاری شود 

مطالبه حداقلی این مردم است و نباید بگوییم نمی شود یا ساز کارش موجود نیست!
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و  ها  کارخانه  اینکه  از  نظر  پیمان فتحی| صرف 
شهرستان  پیشرفت  سبب  پاالیشگاه  و  هلدینگها 
همجوار ما شده و ما از همه اینها محروم هستیم به 
نظر عموم، یک عامل خاص همیشه مانع پیشرفت 
های  ظرفیت  با  پاسارگاد  شهرستان  واالی  اهداف 
بالغوه شده است. این عامل خاص می تواند دالیل 
صورت  به  میکنیم  سعی  که  باشد  داشته  زیادی 

اجمالی به دالیل آن بپردازیم:
گردشگری  جاذبه  نظر  از  پاسارگاد  شهرستان   )۱
ایران  غرب  جنوب  در  ها  مکان  مهمترین  از  یکی 
است اما این مجموعه همواره تنها، موضوع تیزرها و 
بوده است.  انتخاباتی  نامزدهای  انتخاباتی  شعارهای 
تا به حال هر کسی خواسته از احساسات و هیجانات 
پتانسیل  و  تاریخی  بیشینه  استفاده کند بحث  مردم 

شهرستان  مردم  دوستی  فرهنگ  و  گردشگری 
پاسارگاد را گوشزد کرده است. اما پس از پایان کار، 
شهرستان پاسارگاد باز به مجموعه ی فراموش شده 

ها بازگشته است.
۲( عدم توجه به نبود سنگ بنای الزم و آغاز به کار 
هر مسئول با وعده ی درست کردن یک شبه همه 
چیز، مشکل قابل مالحظه دیگریست که به نظر مهم 
می شود،  روبرو  شکست  با  وعده  این  وقتی  میرسد. 
مسئول بعدی میراث دار شکست قبلی هاست و تکرار 
این شکست ها مردم را ناامید و خسته و شهرستان را 
دچار رکود میکند. مردم معتقدند همیشه سنگ بزرگ 
و  قول های سیاسی  گونه  این  و  است  نزدن  نشانه 
است.  شده  منسوخ  دیگر  جوامع  بیشتر  در  هیجانی 
نظر  در  را  موجود  شرایط  بینی  واقع  با  است  بهتر 

گرفته و آنچه امکان پذیر است را وعده داده و سپس 
همه توان خود را برای تحقق آن به کار گرفت.

۳( در شرایطی که مردم اطالع کافی از بسیاری از 
حقوق اولیه خود و اصول حقوق شهروندی و وظایف 
های  شعار  بعضی  ندارند،  مسئولین  از  برخی  ذاتی 
انتخاباتی برای آنها رنگ و بوی دلچسبی می گیرد. 
گازرسانی، آسفالت، احداث ریل و خدمات ارتباطی و 
بسیاری از مسائلی که گاها به مردم وعده داده می 
شود از مجموعه وظایف ذاتی مسئوالن است. اما عدم 
آگاهی کافی در بین عموم مردم وعده ی این امور را 
به یک برگ برنده برای کسانی که می خواهند از این 
و  کرده  تبدیل  بنمایند،  را  استفاده  بهترین  موقعیت 
مردم را از توجه به ویژگی های اساسی باز می دارد.

شهرستان پاسارگاد با دارا بودن حداقل دو زیرساخت 

یکی  مسیر  در  گرفتن  قرار  و  تاریخی  مهم  بسیار 
پتاسیل  کشور،  پرترافیک  مواصالتی  راههای  از 
پیشرفت بسیار خوبی دارد. با توجه به نزدیک شدن 
به ایام تعطیالت عید نوروز، در ادامه یادداشت سال 
موجود،  های  پتانسیل  از  استفاده  زمینه  در  گذشته 
که در همین صفحات به چاپ رسید، از مسئولین و 
روسای ادارات تقاضا داریم با تشکیک کارگروههای 
این  از  حداکثری  استفاده  برای  را  الزم  زمینه  ویژه 

پتانسیل به نفع مردم فراهم آورند.
یادداشت منتشر شده سال گذشته سفیر مردم از عدم 
برنامه ریزی کارآمد در نوروز 97حکایت داشت باید 
دید آیا نوروز امسال چگونه می توانیم از این ظرفیت 

عالی استفاده کنیم؟؟

شهرام هوشیار
فوق لیسانس مدیریت ورزش تربیت بدنی و مربی هندبال

از سال ۸7 فعالیت هندبال را در شهرستان پاسارگاد آغاز کرد 
وطی سه سال برنامه ریزی در سال9۰ تیم تحت هدایت او در رده 

جوانان و نوجوانان قهرمان استان شد. علی اصغر نژاد و رضا صفرپور 
بازیکنان لیگ برتری هندبال از استعداد هایی هستند که توسط این 

مربی کشف شدند.در کارنامه مدیریتی هوشیار چهار سال عضویت در 
مجمع هندبال استان فارس به چشم میخورد. 

حال خوش 
هندبال

 پاسارگاد

نائب  مقام  به  نونهاالن  سنی  رده  در  فارس  استان  نخبگان  هندبال  تیم 
قهرمانی هندبال کشور دست یافت. این مسابقات در مبارکه اصفهان برگزار 
شد  و تیم هندبال فارس با حضور امیر حسین یزدانیان نژاد، رضا علیپور و 
امیر محمد زارع، سه نونهال سعادتشهری با یک نمایش عالی به فینال راه 

پیدا کرد و بر سکوی دوم قرار گرفت.
تیم ملی دعوت  اردوی  به  و علیپور  نژاد  یزدانیان  و  نبود  کار  پایان  این  اما 

شدند.
مورد  در  تیم  مربی  با  و  بزنیم  آنها  تمرین  به  سری  تا  شد  ای  بهانه  این 
راهی که طی شده به گفتگو بنشینیم. در ادامه صحبتهای شهرام هوشیار 

را میخوانید:

*راهی که پیموده شد
کردن  فعال  وسیله  به  پیش  سال  دو  از 
هندبال در مدارس با کمک اداره آموزش 
و پرورش شهرستان پاسارگاد زمینه رشد 

این بازیکنان فراهم شد. 
در  استانی  مسابقات  انها  تجربه  اولین 
فیروزاباد بود که مقام سوم کسب کردند 

و در سال بعد قهرمان شدند. 
نونهاالن  هندبال  تیم  جاری  سال  در 
پاسارگاد به نمایندگی از استان فارس در 
مسابقات کشوری تبریز شرکت کردند و 

مقام چهارم کشور را به دست آوردند.
بعد از حضور در ۶ اردو که هیئت هندبال 
استان فارس برگزار کرد این سه نفر به 
برای  فارس  استان  تیم  بازیکن  عنوان 
از  بعد  شدند.  انتخاب  کشوری  مسابقات 
مسابقات طبق لیستی که فدراسیون برای 
هیات استان ها فرستاد خوشبختانه دو تن 
از هندبالیست های شهرستان رضا علیپور 
اردوی  به  نژاد  یزدانیان  امیرحسین  و 
خردساالن  ملی  تیم  یا  کشور  نخبگان 

دعوت شدند

این سرمایه گذاری که فدراسیون هندبال 
در رده پایه انجام داده است ما را امیدوارم 
میکند تا طی سالهای آینده این بچه ها 

مسیر موفقیت را بهتر طی کنند.
البته امیدواریم بچه ها قدر این موقعیت 
را بدانند با تمرینات خوبی که فدراسیون 
برنامه ریزی کرده سطح خود را ارتقا دهند 
کنند  کسب  خود  برای  خوبی  جایگاه  و 
هندبالیستهای  دیگر  برای  انگیزه ای  و  
شهرستان در رده های دیگر ایجاد کنند.

*استقبال از هندبال خوب است
شهرستان  بودن  کوچک  به  توجه  با 
خوب  بسیار  هندبال  ورزش  در  استقبال 
حمایت  نتیجه  هم  این  و  است.  بوده 
و  جوانان  و  ورزش  اداره  ها،  خانواده 
آموزش و پرورش و بعضا اعضای شورای 

شهر است.
داشته  استمرار  تمرینات  که  شده  سعی   
باشد و تحت آموزش قرار گیرند و تمام 

نکات ریز به ریز یادآوری شود.
ترغیب بچه ها به هندبال 

استعداد در همه جا وجود دارد مهم این 

است که این استعداد را چگونه کشف و 
جذب کنیم و آموزش دهیم.

آموزش  آنها  به  پایین  سن  در  وقتی 
مناسب دهیم قطعا در مسابقات نتیجه آن 
را میبیند و خود انگیزه ای برای ادامه کار 

در این رشته ورزشی می شود.
شرایط  در  همیشه  *بازیکنان 

مسابقه هستند
مبارک  ماه  در  پاسارگاد  هندبال  لیگ 
رمضان با عنوان جام رمضان برگزار شد 

که با استقبال خوبی همراه شد.
سطح  در  ها  بچه  همیشه  اینکه  برای   
مسابقات باشد یک لیگ سالیانه با حضور 
۶ تیم در حال برگزاریست که هفته اول 
تربیت  روز  با  همزمان  مهرماه   ۲۶ آن 

بدنی و ورزش بود. 
روزهای  در  مسابقات  که  شده  سعی 
پنجشنبه و جمعه برگزار شود تا به درس 

دانش آموزان لطمه ای وارد نشود.
لیگ تا ۲۲ بهمن طول میکشد و امیدواریم 
بچه ها را تا مسابقات آموزشگاهی آماده 

نگه داریم.

بررسی عوامل عدم پیشرفت شهرستان پاسارگاد:

پاسارگاد با وعده های یک شبه  پیشرفت نمیکند
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مشاکل ثالثه عام البقای عمومی
ابراهیم  المسلمین  و  االسالم  حجت  جلسه  ابتدای  در 
مشکالت  از  ارسنجان  شهر  جمعه  امام  احمدی 
ادامه  در  را  آن  مشروح  که  گفت  ارسنجان  شهرستان 

میخوانید:
بنده به عنوان امام جمعه ارسنجان ۲۵ سال است که در 
خدمت مردم هستم. اگر بیشتر از همه با مشکالت آشنا 
نباشم کمتر هم نیستم. اگر بیشتر از همه دنبال حل آن 
نبوده باشم کمترهم نبودم. اما یک سری مشکالت، ام 
المشاکل هستند که به تعبیر مشاکل ثالثه عام البقای 
گیر  گریبان  و خشکسالی-  گرانی  بیکاری،   - عمومی 
و  مسئولین  و  مردم  دست  به  آنها  حل  که  است  همه 
این  به  کنیم  می  طرح  را  مشکلی  اگر  اما  است.  خدا 
بزرگترین  است.  نداشته  خدمتی  نظام  که  نیست  معنا 

آن استقالل است.
مسئولین تالش  و  محترم  نماینده  مدت  این  در طول 
از  بعضی  اما  دادند  انجام  مشکالت  رفع  برای  را  خود 
که  است  این  توقع  و  است  پابرجا  همچنان  مشکالت 
باشند  مشکالت  رفع  در صدد  بهتر  و  بیشتر  مسئولین 

زیرا مردم زیبنده بهترین خدمت هستند. 
در عین حال  با وجود همه مشکالت  مردم خوبی که 
و حفظ  نمی کند  پا  به  اجتماعی  معضل  و  آرام هستند 
نظام را اولویت خود قرار داده و نمی گذارند دشمن به 

وسیله مشکالت از آن ها سواستفاده کند.
با وجود تالش های زیاد آقای نماینده ولی مشکل راه 
پابرجاست. اگر قرار باشد ۱۰ کیلومتر راه ۱۵ سال طول 
پیمانکار  دومین  واویالست.  راه  بقیه  سرنوشت  بکشد 
این پروژه عوض شد با کلی بدهکاری و اشکال فنی. 
بنده متخصص نیستم اما میتوان فهمید عرض جاده کم 
است و مسیر شانه ندارد. آنچه که ما از راه اندازی این 
جاده به دنبال آن بودیم کاهش تصادفات بود که با این 

اشکاالت فکر نکنم به آن دست یابیم.
برون  های  راه  از  یکی  بیکاری  و  وجود خشکسالی  با 
که  است  جاده  همین  وجود  مشکالت  این  از  رفت 

توسعه  در  برسانیم  مقصد  به  بتوانیم  را  جاده  این  اگر 
شهرستان بسیار موثر خواهد بود.

بحث بعدی بیمارستان است که در اینجا نیز با معضل 
چرا  که  اینست  اساسی  سوال  هستیم  مواجه  پیمانکار 
پروژه  واگذاری  از  قبل  ها  وزارتخانه  و  دولتی  ادارات 
یک  میتواند  آیا  که  نمی کنند  اعتبارسنجی  پیمانکار  به 
پروژه را به پایان برساند یا نه؟ حال باید خلع ید انجام 
گیرد و خود این قضیه تعطیلی پروژه را به همراه خواهد 
جانبی  مسائل  و  بودجه  موضوع  آن  از  بعد  و  داشت 
راه  بیمارستان تکمیل شد.  اما حال فرض کنید  دیگر. 
بیمارستان خود مشکل دیگریست و چند  به  دسترسی 
برابر بیمارستان باید هزینه شود تا به بیمارستان راهی 

کشیده شود.
بحث دیگر صنعتی شدن شهرستان است که باید بخش 
خصوصی بومی وارد شهرستان شود. برای اشتغال زایی 
ورود  قضیه  این  در  دولت  که  باشد  این  باورمان  اگر 

می کند این دیگر وجود ندارد. 
آرد،  کارخانه  مثال  عنوان  به  کارخانه  اندازی  راه  برای 
شهرستان  همین  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  با 
که  مشکالتی  همه  با  مدیریت  و  دلسوزی  پشتکار،  با 
برای  زیادی  فواید  که  رسید  نتیجه  به  داشت  وجود 
کارخانه  آن  کنار  در  میتوان  نیز  حال  دارد.  شهرستان 
با  دیگری  صنایع  و  ماکارونی  سازی،  بیسکویت  های 
از  اندازی شود که یکسری  راه  ورود بخش خصوصی 

مشکالت اشتغال حل خواهد شد.
در دولت آقای احمدی نژاد یک نیروگاه دو هزار مگاواتی 
در شمال فارس مصوب شد و بعد از تالش های زیاد  
بخش  با  زمانی  در  شد.  تعیین  ارسنجان  در  آن  مکان 
خصوصی صحبت شد و آب و برق به آن مکان انتقال 
داده شد و ۱۰۰ هکتار در اختیار آن قرار گرفت. متاسفانه 
توانم  نمی  گفت  و  کرد  بهانه  قبلی  تحریم  دوران  در 
انجام دهم و بعد از برجام و رفع تحریم نیامد و االن نیز 
به بهانه تحریم و چند برابر شدن قیمت باز نخواهد آمد. 
اگر خلع ید صورت گیرد سرمایه گذاری وجود دارد که 

در زمینه برق حضور پیدا کند، زیرا برق چیزی نیست 
که فاسد شود و مورد نیاز همگان است. همچنین این 
و  است  مکان  بهترین  غیرعامل  پدافند  نظر  از  مکان 

زیرساختهای آن فراهم است.
در پایان این قول را می دهم هر اقدامی که در جهت 
عنوان  به  بنده  گیرد  شهرستان صورت  مشکالت  رفع 
نمایندگی از این مردم در خدمت شما بزرگواران خواهم 

بود.

مقایسه  سال 91 با 97
در ادامه برومندی با ارائه گزارشی از عملکرد خود طی 

هفت سال گذشته اینگونه دفاع کرد:
سال  وارد  و  بودم  شما  خدمتگزار  که  سالهایی  این  در 
هفتم نمایندگی در دوره دوم شدم اقدامات بسیار خوبی 
اقداماتی  کردم.  پیگیری  ارسنجان  شهرستان  برای  را 
که انجام شده حاصل تالش همه مسئولین بوده است. 
این خدمات نظام  به عنوان مسئول وسیله هستیم.  ما 
جمهوری اسالمی است و به پای یک فرد نوشته نمی 

شود.
 اما من می خواهم بگویم در سال ۱۳9۱ که به عنوان 
نماینده انتخاب شدم یک یادآوری داشته باشم در سال 
۱۳9۱ وارد تحریم های جدیدی شدیم که سقف فروش 
نفت به یک میلیون بشکه نفت رسید و حتی در مقطعی 

قیمت نفت تا ۲۵ دالر نیز کاهش پیدا کرد.
همانطور که قبال نیز تاکید کردم وقتی شاهد پیشرفت 
هستیم که از این منابع بودجه ای به شهرستان تزریق 
ملی که  پروژه ی  این شهرستان  در  در سال 9۱  شود. 
مهمترین منبع توسعه شهرستان است وجود نداشته و 
تنها پروژه که تقریبا ملی با ویژگی استانی بود همین 

پروژه راه بوده است.
در حوزه بهداشت و درمان و سالمت، دراین شهرستان 
اوضاع و احوال خوبی نداشتیم. زیرا زیر ساخت ها در 

این شهرستان فراهم نبوده است. یک اتفاق خوبی که 
علنی  غیر  جلسه  و یک  در مجلس  زمان  آن  در  افتاد 
قبل  اما  شد.  گرفته  خوبی  تصمیم  بهداشت  وزیر  با 
و  رفتم  ایمانیه  دکتر  پیش  شد.  انجام  اقداماتی  آن  از 
است که  فارس  استان  تنها شهرستان  ارسنجان  گفتم 
بیمارستان ندارد. در آن مقطع پیش وزیر بهداشت رفتم 
پروژه جدیدی  هیچ  جدید  تحریم های  خاطر  به  گفت: 
کلنگزنی نمی شود. با صحبتی که با رئیس جمهور قبل 

داشتم از ایشان دستور گرفتم.
با وجود اینکه گفته شد بیش از شش ماه مطالعات آن 
طول میکشد و به بودجه امسال نمیرسد با یک شکلی 
برنامه و بودجه کشور  انجام دادم و در سازمان  را  کار 
مجوز را گرفتم و با وجود اینکه دولت آن را در الیحه 

بودجه نیاورد در کمیسیون تلفیق وارد بودجه کردم.
اما در آن وقت اتفاقی افتاد که دلیل عقب افتادگی شد. 
بر سر مکان احداث بیمارستان اختالف افتاد اما باالخره 
با هماهنگی اعضای شورای شهر و شهرستان مکانی 
مشخص شد. بعد از حضور وزیر توانستیم ردیف بودجه 

برای احداث آن جذب کنیم.
 بعد از آن تالش شد مجوز بیمارستان ۳۶ تختخوابی 
را به ۶۴ تختخوابی تغییر دهیم تا خدمات بیشتری را 
ازای هر تخت چهارونیم نفر استخدام  جذب کنیم. به 
وزارت  ساخت  شرکت  با  آن  ساخت  برای  شود.  می 
بهداشت صحبت شد اما گفت باید ۴۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته باشد تا پروژه را تکمیل کنیم. بیمارستان 
را  خود  کار  مراحل  ارسنجان  بیمارستان  و  مرودشت 
همزمان آغاز کردند ولی چون بیمارستان مرودشت ۴۰ 
را  آن  تکمیل  داشت شرکت،  فیزیکی  پیشرفت  درصد 

برعهده گرفت.
دارد  اعتبار  میلیارد  هفت  بیمارستان  حاضر  حال  در   
که  است  ماهی  یک  و  است  شده  ید  خلع  پیمانکار  و 
مانعی  هیچ  است.  شده  گذاشته  مناقصه  به  بیمارستان 

متکلم وحده و جمع مذکر ساکت

تولید، 
تشنه سرمایه های 

پراکنده مردم ارسنجان 
حسن احمدی|  در گذشته بسیار دور، مردم گنج های 
اما  پنهان می کردند،  زیِر خاک و در دل زمین  را  خود 
امروز برای حفظ و صیانت ثروت خود، آن را به ارز، طال 
سوم  و  بیست  شماره  در  می کنند.  تبدیل  امالک  یا  و 
هفته نامه سفیرمردم در مورد درآمدهای مردم ارسنجان 
یادداشتی ارائه شد که در آن از اینکه اطالعات خاصی 
در مورد روش های سرمایه گذاری موثر در اطالعاتی 

در دسترس نیست، شهرستان سخن به میان آمد.
جایی  که  هاییست  سرمایه  شماره  این  بحث  موضوع 
شیوه  به  و  مختلف  افراد  دست  در  پراکنده  به صورت 
های متفاوت، دپو شده و خاک می خورد. البته این خاک 
 خوردن بی فایده هم نیست، زیرا در این صورت دست کم 
اما  می شود.  حفظ  ایران  جمعیت  از  طیف هایی  ثروت 
مسئله این است که در این صورت، طیف های وسیع تر 
بهترین حالت،  در  جامعه  از  و بخش های گسترده تری 
سود نمی کنند. از این رو، آیا می توان راهی یافت که این 
سرمایه ها را به چرخه اقتصاد این شهرستان بازگرداند؟ 
آیا می توان سرمایه های این مردم را هم مانند آب، بار 

دیگر به جوی اقتصاد بازگرداند؟ 

حجت  ارسنجان  شهرستان  جمعه  امام  که  ای  نکته 
به  دادن  رونق  مورد  در  احمدی  المسلمین  و  االسالم 
شهرستان توسط بخش خصوصی و بخصوص فرزندان 
ارسنجان در جلسه هم اندیشی آذرماه برای رونق تولید 
است  آن  و حاال وقت  داشت  تاکید  آن   بر  اشتغال،  و 
را  اقتصادی  سازوکارهای  اجرایی  دستگاههای  که 
به گونه ای سازماندهی کنند که اساسا حوزه تولید، سود 

کافی برای صاحبان سرمایه به ارمغان آورد.
بازسازی اعتماد مردم به دولت

شاید علت اصلی آن را در بی اعتمادی مردم به سیاست 
های نامشخص در شهرستان و بازار پر تالطمی ست 
که در روستاها و شهرهای کوچک اثرگذاری بیشتری 

دارد.
زیرا  نیست  ای  ساده  کار  به  اعتماد  این  بازسازی  اما 
یکی از دالیل مهم آن ، وضعیت اقتصاد کشور است. 
در  تولید،  سمت  به  مردم  دارایی های  سرازیرکردن 
به  ای  ارزش افزوده  ما  کشور  در  تولید  که  شرایطی 
این  به  دارد،  بخش ها  و  حوزه ها  سایر  از  کمتر  مراتب 
نهایت  در  این حوزه شاید  در  معنی که سرمایه گذاری 
بتواند نزدیک به پنج درصد سود را نصیب سرمایه گذار 
کند، در حوزه های دیگر، سودهای بیشتر و به مراتب با 

دردسرهای کمتری حاصل می شود.
ورود  برای  بروکراسی  هفت خوان  دیگر  سوی  از 
سرمایه گذاران به عرصه تولید، باعث شده که راه اندازی 

هم اندیشی در ارسنجان  
تنها راه چاره ساز 

از  یکی  شک  بی  روستایی|  مرتضی 
های  حوزه  تمامی  در  پیشرفت  مهم  عوامل 
در  اجتماعی  و  فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی، 
یک شهرستان، ایجاد وحدت و یکدلی در آن 
این  اینجاست که  اما سوال  شهرستان است، 
مهم پس از گذشت ۴ دهه از پیروزی انقالب 
تحقق  ارسنجان  درشهرستان  میزان  چه  تا 

یافته است؟ 
جلسه  برگزاری  میتوان  واقعی،  نگاه  دریک 
اقدام  یک  را  شهرستان  این  در  اندیشی  هم 
این  استمرار  که   برشمرد،  ارزشمند  و  مفید 
حرکت ارزشی قطعا می تواند راه برون رفت 
باشد.  فعلی  از مشکالت  ارسنجان  شهرستان 
اما در یک نگاه اجمالی به وضعیت شهرستان 
این  از  آید که برخی  معضالتی به چشم می 
اینگونه  کوتاه  صورت  به  میتوان  را  مسائل 

برشمرد؛ 
۱( راه های مواصالتی در هر شهرستان رکن 
اصلی پیشرفت و ارتباط و آبادانی بحساب می 
آید. شهرستان ارسنجان در نقطه ای از استان 
فارس قرارگرفته که در مسیر رفت و آمدهای 
بین شهرستانها  واقع نشده است. در بررسی 
این مهم، احداث جاده ی مواصالتی سروستان 
به ارسنجان میتواند شهرستان ارسنجان را از 
این حاشیه بیرون آورده و گامی مهم در ایجاد 

رونق دراین شهرستان برداشته شود.
۲( عدم وجود صنعت در این شهرستان عامل 
اصلی بیکاری جوانان منطقه  است بگونه ای 
که هیچ واحد صنعتی که منجر به اشتغالزایی 
باشد دراین شهرستان وجود ندارد. در بررسی 
گذاران  سرمایه  اعتماد  عدم   نیز  مهم  این 
مقوله  این  به  شهرستان  از  خارج  و  داخل 
همواره یکی از دالیل عمده بوده، کما اینکه 
دراین  نیز  ای  منطقه  و  سیاسی  اختالفات 

وادی بی تاثیر نبوده و نیست.
مجلس   انتخابیه  حوزه  بودن  مشترک   )۳
مرودشت  دوشهرستان  با  شهرستان  این 
ی  حوزه  این  وسعت  سبب  به  پاسارگاد،  و 
انتخابیه، یک نماینده در پیگیری امور قدری 
حل  دلیل  همین  به  بسا  چه  و  است  ناتوان 
مشکالت این شهرستان دراین شرایط تاکنون 

محقق نشده است. 
به  آنچه  میان  اختالفاتی  موارد  برخی  در   )۴
عنوان عوامل رکود در شهرستان به مردم ارائه 
میشود با واقعیت موجود، مشاهده می شود که 

نتیجه آن منفعل ماندن این دیار است. 
شهرستان ارسنجان همواره قربانی وعده های 
الزم  است.  بوده  نمایندگان  ی  نشده  محقق 
است خیلی جدی تر به این مسأله فکر شود 
که ضمانت تحقق وعده های نماینده یا ارائه 
گزارش های ادواری و واقعی نماینده در زمینه 
پیگیری وعده ها و درصد تحقق این اهداف 
مردم  عموم  برای  لمس  قابل  ای  شیوه  به 
شهرستان  در  نماینده  نیست  الزم  چیست؟ 
دفتری داشته باشد؟ زمان سرکشی نماینده به 
شهرستان از قبل به اطالع عموم برسد؟ شرح 
پیگیری مشکالت مردم از طریق نماینده به 

صورت ماهانه به مردم اطالع رسانی شود؟ 

حسن احمدی| جلسه هم اندیشی پیرامون مشکالت و مسائل شهرستان، با دعوت بیش از ۴۰۰ نفر از مسئولین 
و نخبگان ارسنجانی برگزار شد. با توجه به اسم این جلسه میتوان نتیجه گرفت که هدف از آن هم اندیشی پیرامون 
مشکالت و ارائه راهکارها باشد اما این چنین نشد و بیشتر به سخنرانی شباهت داشت تا جلسه ای برای شنیدن 
حرف همدیگر. با این وجود دو تن از مهمانان این جلسه خارج از برنامه اجازه صحبت کردن پیدا کردند ولی روند 
برنامه یکطرفه بود و نتوانست هدف خود را اجرایی کند. همچنین حضور کم رنگ بانوان در جلسه نیز عالمت سوال 
دیگری بود که به چشم می خورد در حالی که شهرستان از وجود تعداد زیادی از بانوان در رشته ها و تخصص 

های مختلف برخوردار است که صاحبنظرند.
در کنار معایب برگزاری این جلسه محاسنی نیز وجود داشت که سعی شده در کنار گزارش مشروح این جلسه به 

آنها جداگانه پرداخته شود
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این شهرستان فراهم نبوده است. یک اتفاق خوبی که 
علنی  غیر  جلسه  و یک  در مجلس  زمان  آن  در  افتاد 
قبل  اما  شد.  گرفته  خوبی  تصمیم  بهداشت  وزیر  با 
و  رفتم  ایمانیه  دکتر  پیش  شد.  انجام  اقداماتی  آن  از 
است که  فارس  استان  تنها شهرستان  ارسنجان  گفتم 
بیمارستان ندارد. در آن مقطع پیش وزیر بهداشت رفتم 
پروژه جدیدی  هیچ  جدید  تحریم های  خاطر  به  گفت: 
کلنگزنی نمی شود. با صحبتی که با رئیس جمهور قبل 

داشتم از ایشان دستور گرفتم.
با وجود اینکه گفته شد بیش از شش ماه مطالعات آن 
طول میکشد و به بودجه امسال نمیرسد با یک شکلی 
برنامه و بودجه کشور  انجام دادم و در سازمان  را  کار 
مجوز را گرفتم و با وجود اینکه دولت آن را در الیحه 

بودجه نیاورد در کمیسیون تلفیق وارد بودجه کردم.
اما در آن وقت اتفاقی افتاد که دلیل عقب افتادگی شد. 
بر سر مکان احداث بیمارستان اختالف افتاد اما باالخره 
با هماهنگی اعضای شورای شهر و شهرستان مکانی 
مشخص شد. بعد از حضور وزیر توانستیم ردیف بودجه 

برای احداث آن جذب کنیم.
 بعد از آن تالش شد مجوز بیمارستان ۳۶ تختخوابی 
را به ۶۴ تختخوابی تغییر دهیم تا خدمات بیشتری را 
ازای هر تخت چهارونیم نفر استخدام  جذب کنیم. به 
وزارت  ساخت  شرکت  با  آن  ساخت  برای  شود.  می 
بهداشت صحبت شد اما گفت باید ۴۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته باشد تا پروژه را تکمیل کنیم. بیمارستان 
را  خود  کار  مراحل  ارسنجان  بیمارستان  و  مرودشت 
همزمان آغاز کردند ولی چون بیمارستان مرودشت ۴۰ 
را  آن  تکمیل  داشت شرکت،  فیزیکی  پیشرفت  درصد 

برعهده گرفت.
دارد  اعتبار  میلیارد  هفت  بیمارستان  حاضر  حال  در   
که  است  ماهی  یک  و  است  شده  ید  خلع  پیمانکار  و 
مانعی  هیچ  است.  شده  گذاشته  مناقصه  به  بیمارستان 

برای ساخت آن وجود ندارد.
حتمًا  و  دادیم  ارتقا  را  قدیم  بیمارستان  آن  کنار  در   
گذشته  سال  چند  به  نسبت  که  کرد  خواهید  قضاوت 
خیلی فرق کرده است . مشکل آزمایشگاه وجود داشت 
و مردم از اینجا به سعادت شهر می رفتند ولی االن با 
تالش حوزه علوم پزشکی در روستاها کار آزمایشگیری 

انجام میشود.
 در کل شهرستان ۲ مرکز بهداشتی در شوراب و خبریز 
با ساختمانهای فرسوده وجود داشت که در همین مدت 
درصد   ۶۰ از  بیش  که  است  ساخت  حال  در  مرکز   ۲
پیشرفت فیزیکی دارد. در شرق آباد، جمال آباد و کتک 
مرکز درمانی جدید مجوز گرفته و در حال ساخت است. 
سال  در  روستاها،  به  رسانی  گاز  موضوع  مورد  در 
طی  که  بود  شده  انجام  ۳۰روستا  به  9۱گازرسانی 
و  است  شده  اضافه  آن  به  روستا   ۴۰ اخیر  سالهای 
روستاهای  درصد  نیم  و  هشت  و  نود  حاضر  حال  در 

شهرستان گاز دارند. 
این شهرستان سالن های ورزشی در  در حوزه ورزش 
برداری  بهره  به  که  آباد  حسین  در  و  خبریز  شوراب، 
رسید. در شرق آباد همکاری برادران سپاه سالن ساخته 
شد. در علی آباد و قدمگاه هم طی سالهای اخیر شروع 

شد و افتتاح گردید .
در بحث راه ها می خواهم این نکته را عرض کنم پروژه 
را ۱۵ سال پیش شروع شد در سال 9۱ این پروژه در 
قطعه سروستان به خرامه کار می شد. و بعد از حضور 
وزیر این پروژه در ردیف بودجه ملی قرار گرفت و اعتبار 
بیشتر برای آن تزریق شد. با وجود اینکه انتظار داشتیم 
که بقیه پروژه از تله خرمایی به سمت خرامه آغاز شود 
ولی پیمانکار با یک حجم باالیی از مطالبات پروژه را 

ترک کرده است .
بعد از آن با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه شده است و 
قرار شده پیمانکار پروژه بخشی از مطالبات را دریافت 

کند و اگر همکاری شود این ده کیلومتر کمتر از یک 
ماه کار می برد. بعد از اینکه این ده کیلومتر زیر ترافیک 
از  با یکی  البته  رفت، زیرگذر و روگذر تاسیس میشود 
شرکت های خاتم االنبیا نیز صحبت کردم که اگر آقای 
زرین دشت نتوانست این پروژه را انجام دهد به قرارگاه 
خاتم سپرده شود تا با روحیه جهادی آن را تکمیل کند.

در بودجه 97 جاده ارسنجان به سرچهان پیش بینی شد 
و در حال  حاضر نقشه برداری آن تکمیل شده و اعتبار 
بسیار خوبی تامین شده است و به زودی پیمانکار آن 

مستقر خواهد شد.
اما اگر این قطعه ۳۴ کیلومتر خرامه به ارسنجان به بهره 
برداری برسد روزانه بیش از ۱۰ هزار اتومبیل و کامیون 
که از بندرعباس به اصفهان می روند به جای شیراز، از 
ارسنجان عبور میکنند و ما از بن بست خارج می شویم 

و این امر باعث توسعه می شود.
یک پروژه دیگر که از سال 9۴ در ردیف بودجه ملی 
آورده شد آبرسانی به شهر اسنجان از سعادت شهراست. 
بعلت افزایش قیمت لوله، با شرکت فوالد صحبت شد 
شهر  آبرسانی  پروژه  نیاید،  وجود  به  مشکلی  اگر  و 

ارسنجان به اتمام می رسد.
بودجه  آن  از  که  نهم طرحی مصوب شد  در مجلس   
توازن توانستیم این دو حلقه چاه در مزرعه عایشه راه 

اندازی کنیم وگرنه شهر با مشکل جدی روبرو میشد.
داشتیم  ارسنجان  فرمانداری  در  که  ای  مصوبه  طبق 
باید هرچه سریعتر فاضالب شهر ارسنجان راه اندازی 
از  اندازی شود  راه  اگر طرح فاضالب شهرستان  شود. 
میزان آبی که در شهر ارسنجان مصرف می شود 7۵ 
باغات  در  تواند  می  که  خورد  می  برگشت  آن  درصد 
استفاده شود که با توجه به بحرانی بودن وضعیت آب 
پروژه هرچه  این  داریم  که  نیاز  ارسنجان   شهرستان 

زودتر اجرا شود

دارد.
زیرا  نیست  ای  ساده  کار  به  اعتماد  این  بازسازی  اما 
یکی از دالیل مهم آن ، وضعیت اقتصاد کشور است. 
در  تولید،  سمت  به  مردم  دارایی های  سرازیرکردن 
به  ای  ارزش افزوده  ما  کشور  در  تولید  که  شرایطی 
این  به  دارد،  بخش ها  و  حوزه ها  سایر  از  کمتر  مراتب 
نهایت  در  این حوزه شاید  در  معنی که سرمایه گذاری 
بتواند نزدیک به پنج درصد سود را نصیب سرمایه گذار 
کند، در حوزه های دیگر، سودهای بیشتر و به مراتب با 

دردسرهای کمتری حاصل می شود.
ورود  برای  بروکراسی  هفت خوان  دیگر  سوی  از 
سرمایه گذاران به عرصه تولید، باعث شده که راه اندازی 

داشته  زیادی  موانع  و  کاغذبازی ها  تولیدی،  واحد  یک 
می کند.  منصرف  کار  این  از  را  افراد  اساسا  که  باشد، 
همانطور که در گذشته اخباری در این مورد در همین 

صفحات منعکس شد.
زیرساختها نیز خود عاملیست تا سرمایه گذار بومی نیز 
تمایلی به سرمایه گذاری نداشته باشد. شهرک صنعتی 
هزینه  جهات  بعضی  از  و  دارد  قرار  کوه  دامنه  در  که 
ای مضاعف نسبت به سایر شهرستان ها ایجاد میکند. 
به  البته مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس 
منطقه  تبدیل  زمینه  در  شهرستان  فرماندار  درخواست 
و  فني  هاي  بررسي  ناحیه صنعتي،  به  فیجان  صنعتي 
انجام داد و اعالم آمادگي کرد که  کارشناسي الزم را 

در صورت تحقق زیرساختهای آن منطقه توسط دولت 
تکمیل می شود.

بنابراین تا اینجا روشن می شود که با حرف و تبلیغات 
به سمت  را  ثروت خود  کرد  را مجاب  مردم  نمی توان 
را  خاصی  شرایط  و  امتیازات  باید  بلکه  بیاورند،  تولید 
برای مردم و اساسا سرمایه گذاران و فعاالن حوزه تولید 

فراهم کرد. 
قانون  به  از طریق عمل  اعتماد  باید  در وهله نخست، 
بوجود آید. اگر دستگاه های مربوطه بیش از هرچیزی 
امور  در  شفافیت  شاهد  فقط  نه  کنند،  عمل  قانون  به 
کشور خواهیم بود، بلکه در ادامه پیش بینی پذیری دولت 
و اقدامات آن را نیز خواهیم داشت که در نهایت باعث 

تقویت اعتماد مردم به دولت خواهد شد
تقویت همبستگی 

که  است  به گونه ای  ارسنجان  شهرستان  شرایط 
چرخه  به  پراکنده  و  شده  دپو  های  سرمایه  این  ورود 
باز  از  را  بسیاری  گره های  می تواند  شهرستان  اقتصاد 
در  باید  هرچیز  از  بیش  بومی   گذاران  سرمایه  کند. 
دستگاههای اجرایی این را ببینند که نگرشی به سمت 
به سرمایه گذاری  مردم  تشویق  دارد.  همبستگی وجود 
پیشرفت  و  دارند  آن  به  خاطر  تعلق  که  سرزمینی  در 
عامل  تواند  می  دانند  می  خود  افتخار  موجب  را  آن 
به  تمایل  افزایش  به  منجر  خود  که  باشد  همبستگی 

سرمایه گذاری در سرزمین مادری خواهد شد.

یکی از مشاکل اساسی جوانان شهرستان 
سالهای  طی  که  بیکاریست  ارسنجان 
تاثیر  و  است  خشکسالی  بعلت  اخیر 
مستقیمی بر معضالت اجتماعی سالهای 
اخیر داشته است. این مشکل توسط امام 
جمعه شهر ارسنجان مطرح شد و برای 
آن راهکارهایی نیز بیان شد. اما صحبت 
و  شهرستان  نماینده  برومندی  های 
مقایسه آمار ابتدای حضور خود و شرایط 
فعلی سواالت متعددی را در ذهن بوجود 

می آورد.
نخبگان  از  یکی  الحسینی  خادم  غدیر 
جلسه  حاشیه  در  ارسنجان  شهرستان 
در گفتگو با خبرنگار سفیر مردم گفت:» 
اقتصاد  در  باید  مسئولین  خدمات  برآیند 
خانوار تاثیرگذار باشد یا به عبارتی توسعه 
و رشد زمانی میتواند نتیجه خوبی داشته 
ها  عرصه  و  ها  حوزه  درتمامی  باشدکه 
خود را نشان داده و متوازن باشد.« این 
است.  اثبات  قابل  آماری  نگاه  از  حرف 
نامتوازن  توزیع  فرصت ها،  نابرابری 
سرمایه گذاری  تمرکز  امکانات،  و  منابع 
ماندن  خالی  و  فارس  از  بخش هایی  در 
فعالیت های  انجام  از  مناطق  برخی 
شهرستان  تا  شده  باعث  اقتصادی 

ارسنجان کماکان در بن بست باشد.
وضعیت  از  شده  منتشر  آمارهای 
ارسنجان  شهرستان  در  جوانان  بیکاری 
میدهد  نشان  را  درصد   ۴۰ حدود  رقمی 
به  جوان  و  آینده  نسل  شده  باعث  که 
شهرهای دیگر مهاجرت کنند و یا عمال 
آنها  نیروی  و  توان  از  خود  سرزمین  در 
به  امار مربوط  این  برده نشود.  بهره ای 
سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳9۵ 
افزایش  با  سالها  این  که طی  باشد  می 
پیش  صنعت،  وجود  عدم  و  خشکسالی 
به خود  بیشتری  بینی می شود که رقم 
اماری بود که توسط  این  باشد و  گرفته 

آقای نماینده از قلم افتاد.

غدیر خادم الحسینی:
برآیند خدمات مسئولین  

باید در اقتصاد خانوار 
تاثیرگذار باشد
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وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
هیات   ۱۳97/۰7/  ۲۶  -  ۱۳97۶۰۳۱۱۰۱۵۰۰۰۵9۱
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای افشین نعمتی فرزند حسنعلی 
به شماره شناسنامه ۳۰۱ صادره از شیراز در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۲۰۱/۲۵ مترمربع پالک ۶۴۱۴ 
فرعی از ۱۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۲۴۲ 
فرعی از۱۰ اصلی قطعه یک بخش ۵ فارس واقع در 
از  الواسطه  مع  خریداری  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه 
پوران دخت نعمتی مالک رسمی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ 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 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳97/۰9/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳97/۱۰/۰۶

۴۵۱۸ / م الف                            محمدعلی زارعی
      رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

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

نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
هیات   ۱۳97/۰7/  ۲۵  -  ۱۳97۶۰۳۱۱۰۱۵۰۰۰۵۸۰
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم رویا اسکندری فرزند عزیز به 
شماره شناسنامه ۶۴۸۰۰۵۴۶۳۶ صادره از ارسنجان در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
اصلی   ۱۰ از  فرعی   ۶۳9۸ پالک  مترمربع   ۲۰۸/۳۰
مفروز و مجزی شده از پالک 7۵۰ فرعی از۱۰ اصلی 
ملک  ثبت  حوزه  در  واقع  فارس   ۵ بخش  یک  قطعه 
محمد  سید  وراث  از  الواسطه  مع  خریداری  ارسنجان 
گردیده  محرز  رسمی  مالک  ارسنجانی  رضوی  هادی 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ 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 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  مدت یک  رسید، ظرف 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳97/۰9/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳97/۱۰/۰۶

۴۵۰9 / م الف                           محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

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

نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
هیات   ۱۳97/۰7/  ۲۵  -  ۱۳97۶۰۳۱۱۰۱۵۰۰۰۵۸۱
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مجتبی نعمتی فرزند جعفر به 
شماره شناسنامه ۲۴۲۰۳۰7۵77 صادره از ارسنجان در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
اصلی   ۱۰ از  فرعی   ۶۳9۸ پالک  مترمربع   ۲۰۸/۳۰
مفروز و مجزی شده از پالک 7۵۰ فرعی از۱۰ اصلی 

ملک  ثبت  حوزه  در  واقع  فارس   ۵ بخش  یک  قطعه 
محمد  سید  وراث  از  الواسطه  مع  خریداری  ارسنجان 
گردیده  محرز  رسمی  مالک  ارسنجانی  رضوی  هادی 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ 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 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  مدت یک  رسید، ظرف 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳97/۰9/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳97/۱۰/۰۶

۴۵۱۱ / م الف                          محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

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

نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
هیات   ۱۳97/۰7/  ۲۶  -  ۱۳97۶۰۳۱۱۰۱۵۰۰۰۵9۰
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه 
غضنفر  فرزند  رنجبر  نوذر  آقای  متقاضی  بالمعارض 
در  ارسنجان  از  صادره   ۴۶۲۵ شناسنامه  شماره  به 
مترمربع   ۳۴۴/9۰ مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ 
پالک ۶۴۱۳ فرعی از ۱۰ اصلی مفروز و مجزی شده 
بخش  یک  قطعه  اصلی  از۱۰  فرعی   ۱۰۱۸ پالک  از 
۵ فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری  
از مرتضی ابراهیمی و طیبه اسکندری مالکین رسمی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 

اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی 
از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ 
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: ۱۳97/۰9/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳97/۱۰/۰۶

۴۳۵۵ / م الف                          محمدعلی زارعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان

اگهی فقدان سند مالکیت قطعه یک بخش 
پنج فارس

خانم فاطمه صف شکن با تسلیم دو برگ استشهادیه 
تنظیم  ارسنجان   ۲۸ شماره  رسمی  اسناد  دفتر  در  که 
سند  جلد  یک  تعداد  که  است  مدعی  است  گردیده 
مالکیت مربوط به موازی سه دانگ مشاع از ششدانگ 
واقع  اصلی   ۱۸۶۰ پالک  تحت  زمین  قطعه  یک 
شماره  به  ارسنجان  شهرستان  فارس   ۵ بخش  در 
خانم  نام  به   ۱۳97۲۰۳۱۱۰۱۵۰۰۰۱7۶ الکترونیکی 
فاطمه صف شکن ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی  
۰9۵۵7۰ صادر و به علت جابجایی مفقود گردیده است 
است.  نموده  المثنی  سند  صدور  تقاضای  نامبرده  و 
مراتب طبق ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  یا  و  کرده  ای  معامله 
خود می باشد تا ۱۰ روز پس از انتشار آگهی به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند 
ظرف  اگر  و  نماید  تسلیم  معامله  خالصه  یا  مالکیت 
اعتراض  یا در صورت  اعتراضی نرسیده و  مدت مقرر 
اصل سند ارایه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: ۱۳97/۱۰/۶

۴۵۲۰ / م الف                          محمدعلی زارعی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
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وز جهانی ایدز؛ هر آنچه باید درباره این بیماری بدانیم به مناسبت ر
نامگذاری روز جهانی ایدز

میالدی  سال  ماه  آخرین  روز  نخستین  ساله،  هر 
نام  ایدز  جهانی  روز  عنوان  به  دسامبر(را  )اول 
گذاری کرده اند و فرصتی فراهم می شود تا دوباره 
چالش  ترین  مهم  از  یکی  به  نوین،  عصر  انسان 
های تهدید کننده بهداشت و سالمت جهانی فکر 
کند. شمار مبتالیان به اچ آی وی مثبت در سراسر 
جهان در حال افزایش است و به نظر می رسد، به 
رغم باال رفتن آگاهی عمومی از شیوه های ابتال 
و پیشگیری از این بیماری مهلک، همچنان طیف 
های مختلفی از جامعه درباره آن، چیز زیادی نمی 

دانند.
اول دسامبر هر سال، یادآور بیماری مهلکی است 
قرن  نیم  در  را  نفر  ها  میلیون  جان  کنون  تا  که 
برای  از سال ۱9۸۸ میالدی  و  است  اخیر گرفته 

از مبتالیان و گرامی داشت قربانیان آن،  حمایت 
برنامه های متنوعی در دستور کار دولت ها قرار 

گرفته است.
 ۳۶ از  بیش  دنیا  در  که  دهد  می  نشان  آمارها 
کره  جمعیت  درصد  نیم  حدود  یعنی  نفر  میلیون 
زمین )به طور خوشبینانه(، مبتال به ویروس اچ آی 
وی هستند که تنها ۴۶ درصد از آن ها از بیماری 
از بیماری  خود اطالع دارند و درصد اکثریتی نیز 
خود آگاه نیستند و بالطبع، به فکر درمان و کنترل 

آن هم نخواهند بود.
بر اساس نظام جامع مدیریت داده های الکترونیک 
اچ آی وی کشور تا پایان سال 9۶ مجموعا ۳7۶۵۰ 

نفرمبتال به اچ آی وی ثبت وگزارش شده است.
* ۸۳ درصدمردان و۱7درصد را زنان تشکیل می 

دهند.

* ۵۱ درصد موارد ثبت شده در گروه سنی ۳۵-۲۱ 
سال می باشند.

 ۱۳9۶ سال  در  شده  شناسایی  موارد  کل  از   *
)۳7۶۵۰ مورد(

را  درصد   ۶۸ و  زنان  را  ثبت  موارد  درصد   ۳۲  *
مردان تشکیل می دهند.

اعتیاد  موارد  در ۳۳ درصد  احتمالی  انتقالی  راه   *
تزریقی است

* ۴7 درصد موارد روابط جنسی )۲۴ درصد مردان 
و ۲۳ درصد زنان(

* ۲ درصد از مادر به کودک منتقل شده است
* ۱۸ درصد موارد راه انتقالی بیان نشده است

درصد   ۴۶ انتقالی  احتمالی  راه   ،9۶ سال  در   *
را  درصد  و۳۲  تزریقی  اعتیاد  واسطه  به  مردان 

روابط جنسی تشکیل می دهند.

اپیدمی جهانی ایدز
اپیدمی جهانی ایدز و ویروس آن، با توجه به مقیاس 
اضطراری  مورد  یک  دارد  که  ویرانگری  تأثیر  و 
در  را  چالشها  ترین  وحشتناک  از  یکی  و  جهانی 
برابر  انسان و همچنین در  برابر زندگی و حیثیت 
دهد،  می  تشکیل  بشر  ازحقوق  مؤثر  برخورداری 
که رشد اجتماعی و اقتصادی را در سراسر جهان 
بر تمامی سطوح جامعه ملی،  تضعیف می کند و 
اجتماعی، خانوادگی و فردی تاثیر می گذارد. ایدز 
تا به حال جان میلیون ها انسان را گرفته است و 
به  انسان  ها  میلیون  ساله  هر  جهان  سرتاسر  در 
ویروس »اچ. آی. وی.« آلوده می شوند. تاکنون 
هیچ راهی برای درمان قطعی آن پیدا نشده است.

ادامه دارد...

در سفر معاون درمان به ارسنجان انجام شد؛
دیدار با فرماندار ارسنجان وپایش ارایه 

خدمات درمانی 

دانشگاه  درمان  معاون  کشاورزی  عبدالخالق  دکتر 
علوم پزشکی شیراز در سفر به ارسنجان، ضمن دیدار 
چگونگی  بر  نزدیک  از  شهرستان،  این  فرماندار  با 

ارایه خدمات درمانی، نظارت کرد.
درمان  و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
ارسنجان، رییس شبکه بهداشت و درمان ارسنجان 
در  دانشگاه،  درمان  معاونت  مدیران  از  تیمی  گفت: 
بیمارستان حضرت ولی عصر)عج( ارسنجان حضور 
یافته و در بازدید از فضای باز سازی شده اتفاقات، 
ابراز رضایت از پیشرفت کار، بر ضرورت باز  ضمن 
این  پاراکلینیکی  و  رادیولوژی  های  بخش  سازی 

بیمارستان، تاکید کردند.
مدیر  فالحتی  فرشاد  دکتر  افزود:  قنبری  کورش 
امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و درمانی، دکتر 
مدیران  و  روسا  عملکرد  پایش  مدیر  شفیعی  فرهاد 
بیمارستان ها ،در بازدیداز بیمارستان۳۲ تخت خوابه 
ارسنجان، وضعیت جذب متخصصین جدید وعملکرد 
فرآیندهای  نزدیک  از  و  کرده  بررسی  را  مسئوالن 

خدمات رسانی به بیماران را پایش کردند.
دکتر عبدالخالق کشاورزی و هیات همراه در ادامه با 

فرماندار ارسنجان دیدار کردند.
رییس بیمارستان حضرت ولی عصر)عج( ارسنجان، 
کاظمی   محمدباقر  مهندس  دیدار،  این  در  گفت: 
های  نظارت  و  ها  بازدید  از  رضایت  ابراز  ضمن 
ارایه  کیفیت  بر  پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئولین 
خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان ارسنجان، 
متخصصین  تامین  و  جدید  بیمارستان  اندازی  راه 
مورد نیاز شهرستان را از مهم ترین نیاز های درمانی 
در  تسریع  خواستار  و  برشمرده  ارسنجان  شهرستان 

آغاز فاز دوم این بیمارستان شد.
دکتر فرناز نیرومند افزود: معاون درمان دانشگاه نیز 

با تاکید بر سرعت بخشیدن به روند انتخاب پیمانکار 
نیاز  مورد  اعتبارات  اختصاص  از  جدید،  بیمارستان 
فعلی  بیمارستان  های  بخش  بازسازی  منظور  به 
متخصصین  خدمات  امسال  کرد:  اضافه  و  داد  خبر 
حضور  و  یافته  افزایش  ارسنجان  شهرستان  به 
یا  سه  به  نیز  سونوگرافی  و  رادیولوژی  متخصص 

چهار روز در هفته افزایش می یابد.

آشنایی سفیران سالمت ارسنجانی با مهارت 
های »نه« گفتن

سالمت،  سفیر  عنوان  به  ارسنجانی  آموزان  دانش 
مهارت های »نه« گفتن را آموزش دیدند.

درمان  و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
جوانان  نوجوانان،  سالمت  کارشناس  ارسنجان، 
مهارت  گفت:  ارسنجان،  بهداشت  مرکز  مدارس  و 
»نه« گفتن یکی از مهارت های مهم زندگی موفق 
است؛ هر فرد تا اندازه ای می تواند با دیگران همراه 
بوده و رضایت آنان را به دست آورد که حقوق خود 

او پایمال نشود و از زندگی و اهدافش دور نماند.
»فرشته کریمی پور« افزود: به منظور ارتقای آگاهی 
دانش آموزان مدارس در زمینه اعتیاد و مواد مخدر، 
شهرستان  سطح  در  آموزشی  مختلف  های  کارگاه 
ارسنجان برگزار و دانش آموزان با فراگیری مهارت 
حقوق  به  گذاشتن  احترام  چگونگی  آموزشی،  های 
فردی  های  توانمندی  گفتن،  نه  مهارت  و  دیگران 

خود را ارتقاء دادند.
با معرفی  ارسنجان  بهداشت و درمان  رئیس شبکه 
مثبت  نگرش  داشتن  به  جرأتمندی،  های  ویژگی 
ابراز  دیگران،  و  خود  حقوق  به  گذاشتن  احترام  و 
پذیرفتن  بودن،  احساسات و عقاید خود، عمل مدار 
مسؤلیت اعمال و تصمیم های خود، داشتن روحیه 
دیگران،  با  و صمیمانه  سالم  روابط  و  پذیر  انعطاف 
و  محکم  صدای  تن  باال،  نفس  به  اعتماد  داشتن 
استوار و تمایل به بازی »برنده- برنده« اشاره کرد.

»کورش قنبری« با اشاره به اینکه این افراد گاهی 

به  تا  باشند  بازنده  ویژه،  های  موقعیت  در  حاضرند 
هدف خود دست یابند، افزود: به طور مثال یک فرد 
موقعیتی  در  پرخاشگر،  فرد  یک  مقابل  در  جرأتمند 

خاص سکوت کرده تا فرد مقابل خلع سالح شود.
نیز  ارسنجان  باکری  هنرستان شهید  آموزان  دانش 
با تشکیل حلقه »نه به اعتیاد«، با در دست داشتن 
و  مخدر  مواد  مصرف  عوارض  پیرامون  شعارهایی 

دخانیات، نمادهای سیگار را آتش زدند.

آشنایی طالب حوزه علمیه ارسنجان با 
راهکارهای تحقق ازدواج سالم

شهرستان  برادران  علمیه  حوزه  جوان  طالب 
آشنا  سالم  ازدواج  تحقق  راهکارهای  با  ارسنجان، 

شدند.
درمان  و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
ارسنجان، دکتر علی ایزدی معاون بهداشتی رئیس 
ترویج  هدف  با  گفت:  ارسنجان،  بهداشت  مرکز 
ازدواج سالم و پایدار در بین جوانان و ارائه آموزش 
از طالب جوان حوزه  نفر  آنها، سی  به  های مدون 
علمیه ارسنجان، در دوره آموزشی »جوانان و ازدواج 

سالم« شرکت کردند.
نوجوانان،  سالمت  کارشناس  نجفی،  علیرضا 
اشاره  با  ارسنجان  بهداشت  جوانان و مدارس مرکز 
علمیه  حوزه  در  آموزشی  دوره  این  برگزاری  به 
آموزشی،  برنامه  این  در  افزود:  ارسنجان،  برادران 
دانشگاه  و  حوزه  مدرس  محمدی،  االسالم  حجه 
ضمن  ارسنجان،  شهرستان  موقت  جمعه  امام  و 
اسالم  مقدس  دین  نظر  از  ازدواج  اهمیت  بر  تأکید 
و معصومین، برخی از راهکارها و معیار های صحیح 
بر  را  سالم  ازدواج  عوامل  و  مناسب  انتخاب همسر 
وسیله  به  جوانان  و  مردم  عموم  آموزش  و  شمرده 
طالب و روحانیون را گامی موثر در توانمند سازی و 
محکم نمودن پایه های ازدواج درجامعه عنوان کرد، 
و بر نقش بسزای آگاهی های الزم در کاهش آمار 

طالق و تحقق ازدواج سالم و پایدار تأکید نمود.

توجه به سالمت عشایر؛ با حضور تیم پزشک 
خانواده در مناطق عشایری

با  روستایی  مراکز  خانواده  پزشکان  و  سالمت  تیم 
و  بهداشتی  خدمات  عشایر،  چادرهای  در  حضور 

درمانی را به آنان ارائه دادند.
درمان  و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
ارسنجان، رئیس شبکه بهداشت و درمان ارسنجان، 
رسانی،  خدمت  برنامه،  این  اجرای  از  هدف  گفت: 
سالمت  به  توجه  و  عشایر  سالمت  سطح  ارتقای 
قشر  این  به  خدمات  وارائه  بوده  عشایری  جامعه 
جامعه را یکی ازمهم ترین شاخص های برنامه های 

طرح تحول سالمت، عنوان کرد.
دکتر کورش قنبری افزود: با برنامه ریزی و اعزام تیم 
های سالمت مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 
و بهورزان خانه های بهداشت به مناطق عشایری، 
مادران  و  ازکودکان  مراقبت  واکسیناسیون،  خدمات 
مدارس،  بهداشت  آب،  کلرزنی  و  کلرسنجی  باردار، 
سالمت روان و معاینات زنان به آنان ارائه می شود.

 کارشناس بهداشت عشایرمرکز بهداشت ارسنجان، 
ماما،  پزشک،  از  متشکل  را  سالمت  تیم  اعضای 
بیماری ها،  با  مبارزه  و  محیط  بهداشت  کارشناسان 
دارویار و بهورز عنوان کرد و گفت: این تیم با مراجعه 
و  بهداشتی  مناطق عشایرنشین، خدمات  به  مستمر 

درمانی الزم را به مردم ارائه می  دهند.
لکه  و  چادر  به  چادر  آمارگیري  از  کشاورزی  ناصر 
سنجي  کلر  بهورزان،  توسط  عشایر  جمعیتي  گیري 
از منبع هاي آب آشامیدني، توزیع کلر، آموزش های 
هاي  مراقبت  و  واکسیناسیون  محیطی،  بهداشت 
بیماریابي  بهداشتي کودکان زیر شش سال عشایر، 
چهره  به  چهره  آموزش  ماالریا،  و  سالک  سل، 
عشایر در مورد بیماري هاي واگیر به ویژه بیماری 
گذشته  ماه  نه  طول  در  سالک  و  هاري  مالت،  تب 
شهرستان  بهداشت  مرکز  کارشناسان  همکاری  با 

ارسنجان، خبر داد.
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اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان فارس براي تكميل نيروي انساني )1 نفر( 
در رشته شغلي كتابدار براي كتابخانه هاي عمومي شهرستان ارسنجان از طريق 
گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتي 

)موقت( دعوت به همكاري مي نمايد. 
الف( شرايط اختصاصي :

1( داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و باالتر در رشته هاي تحصيلي متناسب با 
رشته هاي شغلي مورد نياز صادره از يكي از دانشگاه ها و موسسات مورد تاييد 

وزارت علوم تحقيقات و فناوري/ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا مراكز 
مديريت حوزه هاي علميه.

2( دارا بودن حداكثر سن 30 سال تمام تا تاريخ 1397/09/30
     تبصره 1: دارندگان مدارك باالتر از كارشناسي، به ازاي هر مقطع 2 سال به 

حداكثر سن آنان اضافه مي شود.
     تبصره 2: درخصوص آقايان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن 

اضافه مي شود.
3( سكونت در شهرستان مورد نظر براي داوطلبان الزامي است.

4( كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.
ب( شرايط عمومي :

1( تدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور.
2( تابعيت جمهوري اسالمي ايران.

3( اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسالمي و قانون اساسي.
4( دارا بودن حسن شهرت اخالقي و اجتماعي.

5( برخورداري از سالمت جسمي و رواني متناسب با شغل.
6( دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي 

آقايان. 
     تبصره : كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ 1397/09/30 صادر شده 

باشد.
7( نداشتن رابطه استخدامي  با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در 

زمان موافقت با همكاري.

تبصره 1: اولويت جذب با متاهلين مي باشد.
تبصره 2: بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق،  منوط به تاييد در كميته 

نيروي انساني نهاد مي باشد.
تبصره 3 ايثارگران در اجراي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 

مشمول قوانين خاص خود مي باشند.

ج( رشته هاي شغلي مورد پذيرش 
   رشته شغلي كتابدار: دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا باالتر در يكي از رشته 
هاي كتابداري، علوم كتابداري و اطالع رساني و علم اطالعات و دانش شناسي و 

كارشناسي ادبيات.
فرد پذيرفته شده پس از طي مراحل گزينش، به همكاري دعوت خواهند شد.

تذكر: همكاري متقاضيان به صورت موقت و تا برگزاري آزمون بكارگيري نيروي 
انساني مي باشد و در صورت عدم قبولي در آزمون، هيچگونه حقي براي متقاضيان 

ايجاد نمي شود. 

مدارك مورد نياز به شرح زير مي باشد::
1/ تصوير تمامي صفحات شناسنامه
2/ تصوير كارت ملي )پشت و رو(

3/ تصوير مدرك تحصيلي 
4/ يك قطعه عكس )4*3(

5/ براي آقايان تصوير كارت پايان خدمت )پشت و رو(

مكان تحويل مدارك : ارسنجان خيابان سعيديه كتابخانه عمومی مال محمد 
شفيع ارسنجانی

مدت زمات تحويل تا پايان روز پنج شنبه 13 دی ماه 97)يك هفته(

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان فارس دعوت به همكاري مي نمايد

وحید میرزاپور| شب آغاز زمستان با نام »شب 
کهن  فرهنگ  در  ریشه  یلدا«  »شب  یا   » چله 

ایرانی دارد.
نیم  برای  مجال  بهترین  سال،  طوالنی  یلدای 
لحظه هایی که  لحظه هاست؛  به  نگاهی کوتاه 
در سرعت عبور، خالصه می شوند و می گذرند 
زیستن  زیبا  برای  پیام  بهترین  گذشتن،  این  و 
ماست؛ زیرا شیرینی در کنار هم بودن لبخندهای 
بر  از اشک حسرت ریختن  بار بهتر  امروز، هزار 

مزار جدایی های فرداست.
در  امسال  پاسارگاد  کهن  و  تاریخی  شهرستان 
پشت  را  پرهیجانی  و  متفاوت  یلدای  حالی شب 
سر گذاشت که گروهی از شهروندان نیک اندیش 
برگزار  را  بزرگی  همایش  خودجوش  صورت  به 
کردند که نماد اتحاد، همدلی و مهربانی در این 

کهن دیار بود .
در این همایش عمومی و خانوادگی همه دعوت 

اقشار  گروه،  این  محبت  و  مهربانی  و  بودند 
مختلف جامعه را در سالن مجموعه ورزشی شهید 

حاجی پور جمع کرده بود.
و  کوچک  کنونی  اقتصادی  سخت  شرایط  در 
تالش  هم  کنار  در  همگی  مرد  و  زن  بزرگ، 
کردند و با تامین هزینه و آماده سازی میوه و شام 
تعدادی  باعث شدند  از مهمانان،  پذیرایی  ضمن 
از خانواده های کم درآمد شرمنده فرزندان خود 

نشوند.
یکی دیگر از اتفاقات زیبای این شب بیادماندنی، 
شهرستان  شایسته  هنرمندان  العاده  فوق  اجرای 
شادی  برای  داشت  هنری  هر  هرکس  که  بود 

مهمانان به نمایش گذاشت.
شب یلدا با تمام لحظات زیباش به پایان رسید اما 
این مهربانی ها، این عشق ورزی ها می بایست 

ادامه یابد.

جشن یلدا،
 یک دقیقه بیشتر  برای مهربانی


