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به بهانه تغییر
عمر مردم المثنی ندارد

در روزها و هفته های گذشته تغییرات در راس مدیریت اجرایی 
شهرستان ارسنجان، یکی از مهم ترین سوژه های مورد بحث در 
فضای حقیقی و مجازی بود و هر کسی از ظن خود شد تحلیلگر! 
در چند روز ابتدایی کمتر تحلیلی رنگ و بوی واقعیت را داشت و 

بیشتر تحلیل ها از منظر احساسی یا نهایتا حزبی بود. 
نظرها  از  و  نگرفت  قرار  توجه  مورد  میان  این  در  نکته  اما یک 
از  سالها  این  طی  که  فرصتی  جز  نبود  چیزی  آن  و  ماند  دور 
عدم  و  سنگین   خبری  سکوت  دلیل  به  متاسفانه  رفت.  دست 
ارسنجان  پایان خدمت خود در  مطالبه گری، فرماندار سابق در 

پاسخگوی دوران مسئولیتش نبود.
اما هدف اصلی این متن بررسی عملکرد گذشته شخص نیست. 
از  یکی  در  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  باید  رفتارها  مجموعه  بلکه 

بنرهای خوش امد با زبان کنایه نوشته شده بود...
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 | احمدی(  )حسن  سردبیر  یادداشت 
تغییرات در راس  در روزها و هفته های گذشته 
از  یکی  ارسنجان،  شهرستان  اجرایی  مدیریت 
فضای  در  بحث  مورد  سوژه های  مهم ترین 
خود  از ظن  هر کسی  و  بود  مجازی  و  حقیقی 
شد تحلیلگر! در چند روز ابتدایی کمتر تحلیلی 
رنگ و بوی واقعیت را داشت و بیشتر تحلیل ها 

از منظر احساسی یا نهایتا حزبی بود. 
قرار  توجه  مورد  میان  این  در  نکته  یک  اما 
نبود  چیزی  آن  و  ماند  دور  نظرها  از  و  نگرفت 
رفت.  دست  از  سالها  این  طی  که  فرصتی  جز 
متاسفانه به دلیل سکوت خبری سنگین  و عدم 
خدمت  پایان  در  سابق  فرماندار  گری،  مطالبه 
خود در ارسنجان پاسخگوی دوران مسئولیتش 

نبود.
اما هدف اصلی این متن بررسی عملکرد گذشته 
شخص نیست. بلکه مجموعه رفتارها باید مورد 
بررسی قرار گیرد. در یکی از بنرهای خوش امد 
با زبان کنایه نوشته شده بود؛ حرکتی نو در روند 
پیشرفت و تعالی شهرستان آغاز شود. این جمله 
شاید مخاطبین عام داشته باشد ولی شخص و 
یا اشخاص خاصی را می تواند خطاب قرار دهد. 
اما به راستی طی این چند سال چه اتفاقی افتاده 

که باید در زمان کنونی منتظر حرکتی نو بود؟

شود  داده  پاسخ  سوال  این  به  اینکه  از  قبل 
بدانیم  همه  که  ضروریست  نکته  این  به  اشاره 
هستند،  رفتن  و  آمدن  حال  در  دائما  فرصت ها 
رهبرانی  و  مدیران  از  کوچکی  بخش  تنها  ولی 
را  آنها  اجرای  توانایی  و  شناسایی  قابلیت  که 
دارند همچون شکارچیان قهار لحظه ای درنگ 
فرصت ها  می پردازند.  آنها  صید  به  و  نمی کنند 
در بسیاری از مقاطع تاریخی در شرایط سخت 
سر  مالی  منابع  کمبود  و  اقتصادی  مدیریتی، 
برمی آورند؛ دقیقا مانند دیدن سنگ های قیمتی 
در کف رودخانه ای که به خشکی گراییده است. 
موجود  دوگانگی  اثر  در  طی چند سال گذشته، 
بین برخی مدیران و اشخاص فرصت های زیادی 
چه  و  رفت  دست  از  که  امتیازاتی  چه  سوخت، 
شهرستان  توانمند  جوانان  بوسیله  که  موقعیتها 
اختالفات،  همین  بواسطه  ولی  آمد  وجود  به 
مورد  همجوار  های  شهرستان  در  ظرفیتها  این 

استفاده قرار گرفت.
عمر مردم المثنی ندارد و روزهایی که میتوانست 
قدم  فرصتها  از  استفاده  و  پیشرفت  جهت  در 
شده  تبدیل  تلخ  خاطراتی  به  شد  می  برداشته 
و  است،  زودگذر  و  کوتاه  انسان  عمر  است. 
از آن.  فرصت های زندگی کوتاهتر و زودگذرتر 

باید از هر فرصتی بهترین استفاده را کرد. 

   فرماندار ارسنجان:
دانشگاه برای تغییر نگرش و 

رفتار به جامعه کمک کند
معاون  رئیس،  با  دیدار  در  کاظمی  محمدباقر 
در  ارسنجان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مدیران  و 
آزاد  »دانشگاه  کرد:  اظهار  فرمانداری  محل 
یاری  با  راه اندازی  زمان  از  ارسنجان  اسالمی 
علمی  توان  از  و  گرفته  شکل  مردم  کمک  و 
باالیی برخوردار است، ارسنجان شهری صنعتی 
گردشگری،  در  فراوانی  پتانسیل های  اما  نیست 
بوم گردی و صنعت توریسم وجود دارد که خوب 
استفاده نشده، امیدواریم با تغییر نگاه مردم برای 

توسعه همه جانبه گام های موثری را برداریم.«
و  شهرستان  اداری  »مجموعه  افزود:  وی 
برای  آمادگی همراهی و هم فکری  فرمانداری 
جانبه  همه  شکوفایی  و  فرهنگی  علمی،  رشد 
دانشگاه آزاد ارسنجان را داریم و هرجا که الزم 

باشد با کمال میل همراهی خواهیم کرد.«
آزاد  دانشگاه  رئیس  کشاورز  مرتضی  دکتر 
اسالمی ارسنجان نیز وضعیت فعلی دانشگاه را 
تشریح کرد و از فرماندار خواست تا با همراهی 
دانشگاه در توسعه همه جانبه و ایجاد بسترهای 
مناسب برای رشد و ترقی دانشگاه که تنها مرکز 
شهرستان  توجه  قابل  علمی  و  اقتصادی  فعال 

است، کمک کند.

مجمع خیرین سالمت شهرستان 
ارسنجان انتخاب شدند

امنا  انتخابات اعضای هیات  جلسه هماهنگی و 
و رییس جدید مجمع خیرین سالمت شهرستان 
ارسنجان، با حضور امام جمعه و فرماندار جدید 

ارسنجان، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان 
ارسنجان، در این جلسه دکتر »کورش قنبری« 
گفت: در این جلسه ابتدا گزارشی از فعالیت های 
عمرانی شبکه و بیمارستان ارسنجان به اعضای 
ارسنجان  فرماندار  و  جمعه  امام  و  ارایه  مجمع 
سخنانی در خصوص لزوم مشارکت افراد توانمند 
بیان  سالمت،  بخش  و  خواهانه  خیر  امور  در 

کردند.
جمعه  امام  احمدی«  »ابراهیم  االسالم  حجه 
و  زحمات  از  تقدیر  ضمن  ارسنجان،  شهرستان 
اخروی  پاداش  سالمت،  خیرین  های  مشارکت 
و ماندگاری امور خیر خواهانه را مهمترین ارزش 
آنها  عنوان کرده و بر مشارکت خیرین در تامین 
نیاز های عرصه سالمت و راه اندازی بیمارستان 

جدید ارسنجان، تاکید کرد.
فرمانداری  کاظمی«  »محمدباقر  مهندس 
و  مشارکت  از  استقبال  ضمن  نیز،  ارسنجان 
نیازمندی  تامین  و  ها  برنامه  در  خیرین  حضور 
های  نیاز  ارایه  به  اشاره  با  شهرستان،  های 
درمان  و  بهداشت  شبکه  تجهیزاتی  و  عمرانی 
حضور  دولتی،  اعتبارات  محدودیت  و  ارسنجان 
و  پیشرفت  در  کننده  تعیین  عاملی  را  خیرین 
های  نیازمندی  کردن  برآورده  و  دانسته  توسعه 
توسعه  و  پیشرفت  در  موثر  گامی  را،  سالمت  

شهرستان ارسنجان عنوان کرد.
در انتخابات مجمع خیرین تامین سالمت ،حاج 
»عبدالرضا زارع«با کسب بیشترین آرا، به عنوان 
شهرستان  سالمت  خیرین  مجمع  جدید  رییس 
شهرستان  سالمت  تامین  خیرین  ونماینده 
فارس  سالمت  خیرین  مجمع  در  ارسنجان 
انتخاب ودر پایان این جلسه، اعضا از بیمارستان 
حضرت ولی عصر )عج( ارسنجان بازدید کردند.

برگزاری جشنواره نقاشی و 
گرافیک در ارسنجان

شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
برگزاری  به  اقدام  فراخوانی  طی  ارسنجان 
جشنواره نقاشی و گرافیک با عنوان به » رنگ 

بهار« کرد.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
منظور  به  که  جشنواره  این  گفت:  ارسنجان 
همچنین  و  تجسمی  های  استعداد  شناسایی 
رده سنی  در سه  برگزار شده  هنرمندان  معرفی 
باال  به  سال   ۱۴ و  سال   ۱۴ زیر  و  سال   ۸ زیر 
در  جشنواره  این  موضوعات  شود،  می  برگزار 
مواد  به  اعتیاد  و عواقب  آزاد، مضرات  ۳ بخش 
مخدر، ماه رمضان و نماز می باشد که آثار باید بر 
روی مقوا یا بوم و در سایز حداقل A۴ ارائه شود.

غالمرضا دادوند، افزود: هنر ابزاری بسیار توانمند 
برای بیان تاثیر گذار، دردها، آسیب ها ومعضالت 

جامعه است.
وی با توجه به رسالت سنگین هنرمندان افزود: 
هنرمند باید نیاز های جامعه را به خوبی بشناسد 

و برای رفع آن بکوشند.
دادوند در ادامه، گفت: ایجاد بستر مناسب برای 
و  نهفته  استعدادهای  شکوفایی  و  رشد  شناخت 
آینده هنری آن ها، پرورش  برای  برنامه ریزی 
خالقیت و تبادل تجربه های هنری آنها، ایجاد 
هنر  اهمیت  و  ارزش  به  دادن  توجه  و  انگیزه 
کودک و نوجوان در جامعه از اهداف این اداره در 

قالب جشنواره های مختلف می باشد.
مهلت دریافت آثار تا پایان خرداد ماه می باشد 
در محل  دریافتی  آثار  بهترین  از  نمایشگاهی  و 
 ۱۴ تا   ۲ از  شهرستان  این  هنرمندان  نگارخانه 
تیر ماه برپا خواهد شد که در پایان این نمایشگاه 
نفرات  هدایای  اهداء  منظور  به  اختتامیه  مراسم 
برتر و تجلیل از فعاالت حوزه تجسمی برپا می 

شود.

مردم از روشن کردن آتش در 
مراتع پاسارگاد خودداری کنند

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
پاسارگاد از مردم خواست از روشن کردن آتش 
پوشش  دارای  جنگلی  و  مرتعی  مناطق  در 
علوفه ای این شهرستان خودداری کنند. حسن 
خسروانیان افزود: با توجه به گرمی هوا و وجود 
پوشش گیاهی خشک و متراکم در جنگل ها و 
از  مراتع استان به خصوص شهرستان پاسارگاد 
مردم طبیعت دوست به ویژه روستاییان و عشایر 
که به عناوین مختلف ازطبیعت و مناظر زیبای 
آن استفاده می کنند درخواست داریم حراست از 

جنگل ها و مراتع را مدنظر داشته باشند.
بهترین  دهیاران  و  شوراها  اینکه  بیان  با  وی 
راهنما و همراه طبیعت منطقه خودشان هستند 
از آنان خواست در حفظ و حراست از جنگل ها و 

مراتع، منابع طبیعی را یاری کنند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
به  مجبور  مردم  که  در صورتی  گفت:  پاسارگاد 
روشن کردن آتش شدند منطقه آتش را دور از 
علوفه های مرتعی و با رعایت فاصله با درختان 

نگه دارند.
به  باد  وزیدن  زمان  در  مردم  افزود:  خسروانیان 
و  تفریح  پایان  نکنند.در  روشن  آتش  وجه  هیچ 
پخت غذا و درست کردن چای به وسیله خاک 
یا آب حتما آتش را خاموش کنند و زغال حاصل 

از آتش را از بین ببرند.

منظور  به  ارسنجان  شهرستان  بهزیستی  اداره 
مراسم  رمضان  مبارک  ماه  برکات  از  بهرمندی 
سازی  آگاه  محوریت  با  را  رمضان  ضیافت 
با  مسئوالن  و  نیکوکاران  خیران،  آشنائی  و 
و  جامعه  نیازمند  و  پذیر  آسیب  اقشار  مشکالت 
افزایش مشارکت مردمی در امور خیر، گسترش 
مهرورزی و فرهنگ نیکوکاری و جذب و هدایت 
نذورات و کمکهای به سمت اهداف بهزیستی و 

اطعام و اکرام نیازمندان اجرا گردید.
به گزارش سفیرمردم، عباس یعقوبی رئیس اداره 
بهزیستی شهرستان ارسنجان در مراسم ضیافت 
افطاری ویژه مددجویان و معلولین تحت پوشش 
به  رسانی  اطالع  و  سازی  آگاه  گفت:  اداره  این 
زندگی  نوع  به  نسبت  مردم  عموم  و  مسئوالن 
آنان  موجود  مشکالت  و  نیازمندان  و  معلولین 
آن،  روی  پیش  موانع  نمودن  طرف  بر  نحوه  و 

امور  در  مشارکت  غنی  فرهنگ  کردن  نهادینه 
اهداف  از  دوستی  نوع  فرهنگ  ترویج  و  خیر 

برگزاری این مراسم است.
بخشدار  شهرستان،  فرماندار  مراسم  این  در 
مرکزی،روحانیت معزز، مسئولین ادارات و نهادها، 
اعضا شورای اسالمی، خیرین و نیکوکاران، اعضا 
 600 تعداد  و  نظارت  تحت  مراکز  مدیره  هیات 
خانواده  همراه  به  معلولین  و  مددجویان  از  نفر 
به  معنوی  فضایی  در  و  داشته  حضور  هایشان 

صرف افطاری پرداختند.
مراسم ضیافت افطاري ویژه معلولین و مددجویان 
شهرستان  بهزیستی  اداره  حمایت  تحت 
ارسنجان، به همت پایگاه های CBR روستای 
جمال آباد، شوراب و انجمن تسهیل گران انگیزه 

پویا برگزار گردید. 
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کامیون داران  روزه  چند  اعتصاب  از  چیز  همه 
اعتراض  به دنبال  که  اعتصابی  از  شد،  شروع 
و  شد  ایجاد  حمل  و نقل  کرایه  افزایش  عدم  به 
مشکالتی را در تمامی بخش ها فراهم کرد. در پی 
این اعتصاب، کامیون داران از عبور هرگونه تانکر 
و کامیون در طول مسیر جلوگیری و آن ها را به 
پیوستن به این اعتصاب ترغیب کردند. اعتصابی 
چند روزه که در نهایت وزارت راه را بر آن داشت 
تا در توافقی با کامیون داران، افزایش کرایه آن ها 
هفتم  تاریخ  از  کرایه  افزایش  وعده  بپذیرد.  را 
کرد.  آرام  کمی  را  شاکی  کامیون داران  خرداد، 
این رخداد و اعتراض صنفی، تبعاتی را در دیگر 
حوزه ها پدید آورده بود. کمبود بنزین و گازوئیل 
شیراز،  اصفهان،  به  ویژه  مقصد،  شهرهای  در 
هرمزگان و بوشهر و توابع شان از محرز ترین آن ها 
بود تا اینکه تانکرهای سوخت با اسکورت نیروی 
آثار  از  تا  رسانده شدند  پمپ بنزین ها  به  انتظامی 
روانی آن بر مردم که در پی جمع  آوری سوخت 

بودند، جلوگیری کنند.
سانسورهای خبری و کم کاری رسانه ها در پوشش 
این موضوع و عدم بیان حقوق کامیون داران باعث 
رسانه ها  از  برخی  سوی  از  اعتراضات  این  شد 
در  بگیرد؛  امنیتی  بوی  و  رنگ  و  شده  مصادره 
با  که  بود  بحقی  مطالبات  ماجرا  اصل  که  حالی 
سیاستگذاری  عالی  سطوح  در  مماشات  و  تدبیر 
این  خواسته های  به  بی توجهی  اما  بود  قابل حل 
نتیجه  در  و  شد  اعتراضات  افزایش  باعث  صنف 
مضاف بر کامیون داران، دیگر گروه های اجتماعی 
حساس  موضوع  این  به  نسبت  هم  را  صنفی  و 

کرد.
کامیونداران از اصل ماجرا می گوید

رانندگان  اعتراضات  و  ماجرا  جزئیات  آنکه  برای 
و  ارسنجان  باسابقه  رانندگان  با  شود  مشخص 
پاسارگاد و حاضر در تجمعات گفت و گو کرده ایم. 
یکی از آنها در این باره گفت: »سال جدید برای 
ما سال خوبی نبود، چند سالی است که با افزایش 
قیمت ها درگیر هستیم و موضوع جدیدی برایمان 
نیست اما امسال افزایش قیمت ها خیلی نجومی و 
غیرقابل تحمل بوده است. تا چند ماه پیش یک 
جفت الستیک را بیش از سه میلیون می خریدیم 
پرداخت  پول  میلیون  پنج  باالی  باید  حاال  ولی 
کنیم. ماشین های ما حدود ۴0 لیتر روغن موتور 
الزم دارند که ۲0 لیتر آن 550 هزار تومان است؛ 
یعنی برای ۴0 لیتر باید یک میلیون و ۱00 هزار 
خودرو  داخل  در  که  روغنی  بدهیم.  پول  تومان 
ایرانی است و ربطی به تحریم  مصرف می شود، 
ندارد. همه این موارد را در نامه نوشته ایم تا دولت 
سال  از  بلکه  نکرده  کاری  نه تنها  اما  کند  کاری 
نکرده  پرداخت  هم  را  ما  بیمه  حق  یارانه  جدید 
تا سال پیش حدود ۳00 هزار تومان حق  است. 
از  تومان  پرداخت می کردیم که ۲00 هزار  بیمه 
این پول را دولت به عنوان یارانه پرداخت می کرد. 
امسال این حق بیمه به ۴00 هزار تومان افزایش 
پیدا کرده اما دولت دیگر یارانه پرداخت نمی کند 

و تمام ۴00 هزار تومان را باید خودمان 
بپردازیم.«  

می  گوید  او 
شغل  این  که 
گی  د ا نو خا
یعنی  آنهاست؛ 
راننده  پدرش 
و  بوده  کامیون 
بعد از ۳0 سال 

و ۲5  است  راننده  او هم  و حاال  بازنشسته شده 
پدرش  بازنشستگی  به  دارد.وی  سابقه  هم  سال 
سال   ۳0 از  بعد  من  »پدر  گفت:  و  کرد  اشاره 
بازنشسته شده  بیابان، حاال  و  در دشت  رانندگی 
تومان حقوق  میلیون و 50 هزار  ماهانه یک  اما 
دریافت می کند؛ این برای یک مرد با سن و سال 
پدر من خیلی کم است و با این مقدار نمی تواند از 

عهده مخارج زندگی برآید.«
 اعتراض صنفی یا ضدیت با نظام؟!

آنجا که کم کاری برخی رسانه های داخلی در  از 
باب  کامیون داران  اعتراض  مشابه  موضوعاتی 
در صدد  هم  آنها  و  است  معاند  رسانه های  میل 
ماهیگیری از آب گل آلود هستند، این موضوع در 
برخی رسانه ها با عنوان اعتراض در تقابل با نظام 
جمهوری اسالمی تعریف شده است، در حالی که 
اصلی  شاکله  کامیون داران  صنفی  خواسته های 
از ضدیت  و خبری  می داد  تشکیل  را  اعتراضات 

با نظام نبود.
اعتراضات  در  موجود  درباره فضای  ای  راننده  از 
اعتراض  و  نظام  با  ضدیت  یعنی  فرضیه  این  و 
گفت:  او  کردم.  سوال  نظام  سیاست های  به 
»خیلی تعجب می کنم، اصال چنین بحثی وجود 
آن  و  نیست  مناسبی  فضای  اینجا  است.  نداشته 
هم طبیعی است؛ چرا که حلوا پخش نمی کنند و 
روزی  چند  هم  االن  همین  داریم.  مشکل  همه 
اعتراضات  اصال جهت  اما  افتاده ایم  کار  از  است 
مطالبات  یک سری  ما  نیست.  نظام  سمت  به  ما 
صنفی داریم که کامال مشخص و مشهود است 
که هم در قالب نامه آن را اعالم کرده ایم و هم 
آن را فریاد می زنیم. اگر عکس ها را هم نگاه کنید 
نظام  به  را  خود  پایبندی  که  شد  خواهید  متوجه 
قضیه  این  که  دیگری  موضوع  کرده ایم.  اعالم 
اعتراضات  از  بعضی  شدن  تمام  می کند،  رد  را 
و  داد  رخ  مسئوالن  وعده های  از  بعد  که  است 
کامیون داران کوتاه آمدند و به مسئوالن فرصت 
نظام  با  اگر  را حل کنند.  آنها  تا مشکالت  دادند 
مشکل داشتیم، به این زودی ها کوتاه نمی آمدیم 

و صبر نمی کردیم.« 
جالب  تجمعات  این  در  من  برای  که  موضوعی 
که  است  کامیون  راننده  همه  این  حضور  بود، 
منظر  از  موضوع  این  دارند.  مشترک  مطالبه 
به  کارد  که  منظر  این  از  اما  است  خوب  اتحاد 
وجود  معترض  همه  این  و  رسیده  استخوان 
نه تنها  اینکه  نهایت  دارد، جای نگرانی است. در 
کامیون داران بلکه بسیاری از اصناف و گروه ها با 
چنین مشکالت و مصائب خرد و کالنی درگیرند. 
در این راستا می شود با دغدغه مندی و توجه آنها را 
در مراحل ابتدایی مطالبه گری پاسخ گفت؛ قبل از 
آنکه تجمعی باشد و خللی در روال عادی زندگی 

مردم ایجاد شود.

وزی به نام سعادتشهر ر

خصوص  در  شهروندان  های  پیگیری  سرانجام 
ثمر  به  سعادتشهر«  بنام  روز  یک  نامگذاری   «
امروز  جلسه  در  نامگذاری  موضوع  و  نشست 
شورای اسالمی سعادتشهر مورخه دوازده خرداد 

نود و هفت تصویب شد . 
به گزارش سفیر مردم، جمعی از فعالین اجتماعی 
مبنی  پیشنهادی  ارائه  با  پاسارگاد  شهرستان 
اغازگر  سعادتشهر،  نام  به  روزی  نامگذاری  بر 

حرکتی جدید در شهرسعادتشهر شدند.
»نامگذاری  در خصوص  گری  مطالبه  سرانجام 
و  نشست  ثمر  به  شهر«  سعادت  بنام  روز  یک 
اسالمی  شورای  جلسه  در  نامگذاری  موضوع 
سعادتشهر با اکثریت آرا تصویب شد. به زودی 

تاریخ آن مشخص خواهد شد.

صندوق حمایت ازتوسعه بخش 
کشاورزی شهرستان ارسنجان 

درشرف تاسیس است

جهاد  مدیر  امیدی  مردم،  سفیر  گزارش  به 
هم  جلسه  در  ارسنجان  شهرستان  کشاورزی 
پیگیریهای  با  گفت:  صندوق  تاسیس  اندیشی 
آقای  صورت گرفته، حمایتهای بی دریغ جناب 
جهاد  سازمان  محترم  ریاست  قاسمی  دکتر 
کشاورزی  فارس، جناب آقای مهندس رضوی 
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره صندوق مادر 
تامین   با  محترم،  فرماندار  و  تهران   تخصصی 
مبلغ چهار میلیارد و نهصد میلیون ریال از محل 
سهم  بابت  تخصصی  مادر  صندوق  اعتبارات 
در  صندوق  این  دولت،  بالعوض  )49درصد(  
بهره  حاضر  حال  باشد.در  می  تاسیس  شرف 
سهم  کشاوزی   بخش  تشکلهای  و  برداران 
به حساب شماره  )51درصد(  را   خود  مشارکت 
865897925 بنام صندوق، نزد بانک کشاورزی  
ذکر  به  الزم  نمایند.  می  واریز  ارسنجان  شعبه 
به  اقدام  تاسیس  از  این صندوق پس  که  است 
پرداخت  تسهیالت 4 درصد به اعضاء می نماید.

پلمب یک واحدصنفی در ماه مبارک 
رمضان

صنعت،معدن  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  توجه  با  ارسنجان،  شهرستان  وتجارت 
رعایت نمودن حرمت ماه مبارک رمضان توسط 
متصدیان واحدهای صنفی و آیین نامه مربوطه 
دادستانی  با حضور  شده  برگزار  جلسات  پیرو  و 
شهرستان مبنی بر توجیه و ابالغ آیین نامه، بنابر 
اعالم گزارشاتی از شهروندان در خصوص عدم 
توسط یک  رمضان  مبارک  ماه  رعایت شئونات 
واحد صنفی رستوران و غذای بیرون بر و محرز 
شدن موضوع، آن واحد با حضور نمایندگانی از 
اداره صنعت،  براماکن عمومی،  نظارت  مدیریت 
پخت  بعلت  اصناف،  اتاق  و  تجارت  و  معدن 
در ساعات  غذا  و سرو  توزیع  و  وپز غذای گرم 

ممنوعه تا اطالع ثانوی پلمب گردید. 
شایان ذکر است از منظر شرعی و همچنین آیین 
صنفی  واحدهای  متصدیان  مربوطه  های  نامه 
و  فروشی  اغذیه  بر،  بیرون  غذای  )رستوران، 
کافی شاپ( مکلف به رعایت حرمت ماه مبارک 

رمضان می باشند.

ونده برای بوق ممتد اعتراض در ارسنجان و پاسارگاد نواخته شد 28 پر
شکارچیان 

غیرمجاز 
تشکیل شده 

است

طبیعت، بسان مادری مهربان انسان را در دامن 
و  منابع  همه  سخاوتمندانه،  و  پروراند  می  خود 
سرمایه های خود را به پای او می ریزد. تاکنون 
به  تا  اند  کوشیده  زمین  روی  موجودات  همه 
قانون و نظام طبیعت پیرامون خود گردن نهند 
و خود را با آن سازگار کنند، اما انسان، خواسته 
را  خود  زیست  محیط  طبیعی  روند  ناخواسته،  و 

دگرگون کرده است.
قلع و قمع  با قساوت،  بسیاری  هر روز درختان 
می شوند و آب ها به هدر رفته و آلوده می شوند. 
جنگل های طبیعی ازمیان می روند، بسیاری از 
انقراض هستند و  گونه های زیستی در حال   
صدها گونه به علت از دست دادن زیستگاه های 
خالف  بر  آدمی  متأسفانه،  اند.  شده  نابود  خود، 
در جهت  تأثیر عمیقی  دیگر موجودات، همواره 
بر جای  از خود  زیست  تهدید محیط  و  نابودی 
ترین  مهم  از  اکنون،  که  چنان  است،  گذاشته 

عوامل تخریب محیط زیست شناخته می شود.
علی اکبر کشاورز سرپرست اداره حفاظت محیط 
فعالیت  و  اقدامات  پاسارگاد،  شهرستان  زیست 
های آن اداره را در مدت پنج ماه سرپرستی خود 

چنین گزارش می دهد: 
مستقر  صنایع  پایش  و  انسانی  محیط  بحث  در 
ای  دوره  و  مستمر  های  بازدید  شهرستان،  در 
که  آید  می  بعمل  صنایع  از  منظم  صورت  به 
اخطاریه   17 صدور  به  منجر  ها  بازرسی  این 
رفع آلودگی زیست محیطی و دو مورد تعطیلی 
با  آموزش،  زمینه  در  است.  شده  صنعتی  واحد 
شهرستان  نهاد  مردم  های  انجمن  همکاری 
اقدام به آموزش مسایل زیست محیطی در بین 
اقشار مختلف از جمله دانش آموزان نموده ایم. 
همچنین در مناسبت های مختلف در چند نوبت 
زباله و  برنامه ی جمع آوری  به برگزاری  اقدام 

پاکسازی طبیعت نموده ایم. 
غیرمجاز  شکارچیان  با  برخورد  زمینه  در  وی 
گفت: در بحث مقابله با شکار و صید غیرمجاز، 
صید  و  شکار  پرونده   28 اخیر،  ماه  چند  طی 
 33 راستا  این  در  که  گردیده  تشکیل  غیرمجاز 
غیر  آن  قبضه  شش  که  شکاری  اسلحه  قبضه 
مجاز بودند به همراه 164 عدد فشنگ ساچمه 
زنی به همراه سایر ادوات شکار و صید، از 48 
یک  است.  گردیده  ضبط  و  کشف  متخلف  نفر 
مورد زنده گیری نیز کشف شده که در این شیوه 
شکار، شکارچی، با استفاده از چهار قطعه کبک 
گیری  زنده  به  اقدام  دام  رشته   28 و  وحشی 

پرندگان وحشی می نمودنده است.
کننده  دلگرم  همکاری  از  ایشان  همچنین 
دادستان محترم  دادگستری شهرستان خصوصا 
ریاست شعبه صدویک  و  اتحادنژاد  آقای  جناب 
دلسوز  که  حسینی  آقای  شهرستان  دادگستری 
و دلواپس محیط زیست شهرستان هستند تشکر 
حفاظت  کل  اداره  محترم  مدیریت  از  و  نمودند 
محیط زیست فارس به خاطرنگاه وپژه به بخش 
محیط طبیعی و محیط بانان سپاسگزاری نمودند.

گزارش
پیمان فتحی
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چشم انداز فرهنگی »پاسارگاد« 
ح بازنگری این محوطه جهانی در طر

قالب  پاسارگاد دوران هخامنشی در  تعریف چشم انداز فرهنگی  »تبیین و 
می شود.« انجام  پاسارگاد  جهانی  میراث  مجموعه  حریم  بازنگری  طرح 

میراث  مجموعه  حریم  محدوده های  بازنگری  مشاور  یزدانی  افشین 
دشت  فرهنگی  چشم انداز  تبیین  و  تعریف  بر  تمرکز  با  پاسارگاد  جهانی 
پاسارگاد  فرهنگی  چشم انداز  تعریف  و  تبیین  طرح  مورد  در  پاسارگاد، 
جهانی  میراث  مجموعه  حریم  بازنگری  طرح  قالب  در  هخامنشی  دوران 
پاسارگاد به خبرنگار ایسنا می گوید: به منظور حفاظت کارآمد و بهینه از آثار 
باستانی دشت پاسارگاد برنامه بازنگری محدوده های حریم این اثر جهانی 
است. گرفته  قرار  توجه  مورد  فرهنگی«  بر موضوع »چشم انداز  تمرکز  با 

بازنگری محدوده های حریم پاسارگاد را یک موضوع نوین در مباحث  او 
جغرافیایی  بستر  در  گذشتگان  رفتار  بهتر  شناخت  جهت  به  و  فرهنگی 
شکل گیری آثار باستانی می داند که مورد توجه و دقت قرار گرفته است.

به  ساده،  زبان  یک  قالب  در  را  فرهنگی  انداز  چشم  موضوعیت  یزدانی 
روابط دو جانبه و خالقانه انسان در دوران های مختلف با طبیعت پیرامون 
خود معرفی می کند که به آن پرداخته شده و می گوید: این چشم انداز در 
تالش است تا رفتار انسان ها را در مواجهه با توانایی ها و کاستی های محیط 

پیرامون خود تحلیل کند.
در  فرهنگی  چشم انداز  موضوعات  مهم ترین  از  یکی  باستان شناس  این 
کشور از هزاره های پیش را بحث شیوه های بهره برداری بهینه ایرانیان از 

منابع آبی محدود دانسته است.
در  شناسی  باستان  بررسی های  زمینه  همین  در  گفت:  ادامه  در  وی 
سال های اخیر توانسته شبکه و زنجیره ای از تالش های حیرت آور مهندسی 
و مدیریتی را در راستای بهره برداری و انتقال و ذخیره منابع آبی در دشت 
میالد  از  پیش  سال   500 حدود  در  یعنی  هخامنشی  دوران  در  پاسارگاد 

مسیح روشن و اثبات کند.
وی بررسی های میدانی باستان شناسی را نشان از تمرکز جدی بر موضوع 
آب در دوران باستان در دشت پاسارگاد می داند و بیان می کند: که در قالب 
ایجاد سدها و بندهای عظیم و همچنین کانال ها و آبراهه های طوالنی که 
در سنگ و بستر صخره یا در بستر رسوبی منطقه حفر شده است، خود را 

نشان می دهد.
پاسارگاد،  جهانی  میراث  مجموعه  حریم  محدوده های  بازنگری  مشاور 
انجام شده را به حدی می داند که  گستردگی و حجم عظیم فعالیت های 
می تواند به عنوان جاذبه های تازه ای از مهندسی ایرانیان باستان و اقدامات 
تحسین  و  بازدید  مورد  آبی  منابع  مدیریت  و  مهندسی  در  او  جسورانه 

گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد.
معرفی می کند  آبراهی  را  زمینه  این  در  پروژه های عظیم  از  یکی  یزدانی 
و  می شود  شناخته  دختر«  نام »جوی  به  امروزه  محلی  مردم  بین  در  که 
آثار  و آب دشت شمالی مجموعه  بوده  از ۲5 کیلومتر  بیش  آن  در طول 
پاسارگاد را به دشت سعادت شهر امروزی منتقل و در پشت یک بند ذخیره 

می کرده است.
او ادامه می دهد: نقطه قابل توجه در ساخت این آبراه طوالنی حفظ شیب 
فنی و مهندسی آبراه در تطابق با عوارض منطقه و تپه ماهورهای فراوان 
در مسیر و از آن مهم تر انتقال آب از یک حوضه به یک حوضه آبریز دیگر 
است که برای این کار نیاز بوده تا بخشی از آبراه که طولی برابر با حدود 
دو هزار متر دارد دارای عمقی حدود ۱5 متر با پهنای 70 متر شود که در 
نوع خود به دلیل حجم فراوان خاکبرداری و ابعاد پروژه بسیار قابل توجه 

و شگفتی است.
مشاور  توصیه  براساس  پاسارگاد  جهانی  میراث  پایگاه  وی؛  گفته ی  به 
بازنگری حریم در حال مطالعه برای ایجاد بسترهای مناسب با هدف امکان 
گردشگر پذیر شدن بخش هایی از این آبراه باستانی است، آبراهی که در 
نزدیکی مسیر اصلی راه کنونی اصفهان به شیراز و در ۱0 کیلومتری جنوب 

آرامگاه کوروش قرار گرفته است. 
مشاور بازنگری حریم  محوطه پاسارگاد با بیان این که طرح بازنگری حریم 
پاسارگاد مراحل پایانی پروژه را طی می کند، ادامه می دهد: تالش شده تا به 
گونه ای کارامد موضوع توجه و حفاظت کارامد از سدها، بندها و آبراهه های 
که  فعالیت هایی  به  نسبت  آثار  این  از  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  باستانی 

می تواند باعث آسیب یا صدمه به آن ها شود، حفاظت کند./ایسنا

وید؛ نگاهی نوین به آموزش فرهنگر

فرهنگروید  افزار  نرم  تولید  گروه   | سفیرمردم 
به سرپرستی کریم حسن شاهی معلم خالق و 
ممتاز استان فارس و از جوانان ارسنجان موفق 
شدند در مسابقات کشوری رباتیک که از طرف 
اول  برگزار شد مقام  آموزش و پرورش  وزارت 

کشوری را کسب نمایند. 
این گروه در مسابقات تولید نرم افزار آندروید 

مقام دوم کشوری را به دست آوردند.
نرم  تولید  گروه  سرپرست  شاهی  حسن  کریم 
سفیر  با  گفتگو  در  فرهنگروید  رباتیک  و  افزار 
مردم در مورد طرح های اجرا شده توضیحاتی 

را ارایه نمود:

هر  در  متاسفانه  است.  همگانی  نیاز  یک  آموزش  به  نیاز 
مدرسه تعدادی دانش آموز وجود دارد که به خاطر ضعف در 
حافظه ی دیداری از یادگیری و تحصیل باز میمانند. دهه ها 
تحقیق در زمینه ی آموزش نشان داده  است، کارآمدترین 
روش برای افزایش نگهداری اطالعات آموزش داده شده 
در فراگیرنده ترکیبی از آموزش تعاملی و تکرار است. طرح 
ما در قسمت رباتیک ساخت یک ربات نویسنده چرخان با 
led ۸ و یک میکروکنترلر avr بود که کاربرد اصلی آن 
در آموزش حروف به کودکان دیرآموز و یا کودکان با بهره 

ی هوشی پایین است.
یکی از اصول اصلی در یادگیری اصل تکرار است. دستگاه 
الفبا  حروف  پرتکرار  نمایش  از  استفاده  با  شده  ساخته 
برای  را  یادگیری  چرخان   led  ۸ ی  وسیله  به  وکلمات 
آن کودکان آسان میکند. سرعت باالی چرخش دستگاه و 
سرعت باالی روشن و خاموش شدن led ها به صورت 
منظم و دقیق باعث نمایش حروف و کلمات میشوند که 
این حروف و کلمات در یک ثانیه حدودا ۴000 بار تکرار 
خواهند شد و با توجه به اصل تکرار در یادگیری تصاویر 
ی  حافظه  در  اندک  زمان  در  زیاد  تکرار  با  حروف  این 

تصویری دانش آموز باقی خواهد ماند.
یک نرم افزار آندروید نیز ویژه ی هوشمند سازی مدارس 
مسابقات  در  را  دوم  مقام  توانست  که  کردیم  طراحی 

کشوری کسب نماید. 
از امکانات این نرم افزار میتوان به وجود یک شبکه اجتماعی 
ویژه ی معلمان و والدین ،کتابخانه جامع الکترونیکی پیام 

رسان معلم و همچنین آزمون های آنالین و... نام برد.
در قسمت آزمون های آنالین معلم میتواند به طرح سوال 
بپردازد و دانش آموزان در پروفایل خود به سواالت پاسخ 

دهند.
و  آموز  دانش  و  معلم  ی  ویژه  گفتگو  های  گروه  وجود 
همچنین یک گروه گفتگو برای والدین و معلم از امکانات 

دیگر این نرم افزار است.
در یک بخش ویژه نرم افزار عملکرد هر دانش آموز را در 
هفته، ماه و ترم بررسی میکند و گزارشی کاملی به والدین، 
سیستم  وجود  همچنین  میدهد.  معلم  و  آموز  دانش  خود 
اشتراک مقاالت و پژوهش در این نرم افزار بسیار کاربردی 
رضا  و  میکاییلی  حمیدرضا  گروه  این  دیگر  است.اعضای 

کرمی از معلم های ممتاز استان فارس هستند.

گزارش

وشنی برای توسعه  آینده ر
پاسارگاد قابل تصور 

است

بخش پاسارگاد در جامعه با اسم آرامگاه کوروش همراه 
منطقه  این  پتانسیل  ی  همه  این،  آیا  اما  است.  شده 
است؟ خبرنگار سفیرمردم در گفتگویی با بخشدار بخش 

پاساگارد به این موضوع پرداخته است.
های  پتانسیل  با  ارتباط  در  پاسارگاد  بخش  بخشدار  عزیزی  سجاد 

توسعه و پیشرفت پاسارگاد گفت: 
و  رسیده  ثبت  به  تاریخی  اثر  از50  بیش  وجود  با  پاسارگاد  بخش 
معروفترین آن، مجموعه جهانی آرامگاه کوروش و جاذبه های طبیعی 
همچون جنگل های چاه بید و تنگ بالغی میتواند از جاذبه توریستی 
بسیار باالیی برخوردار باشد. اما گردشگران داخلی و خارجی به دلیل 
عدم اطالع کافی از وجود این جاذبه ها تنها در ایام خاص از نقاط 
محدودی بازدید می نمایند. عالوه بر آن عدم وجود امکانات رفاهی و 
زیرساخت های الزم جهت اسکان گردشگران، باعث میشود فرصت 
الزم برای بازدید نقاط مختلف برای آنان فراهم نشودو گردشگران 

به سرعت منطقه را ترک کنند.
از  تنها  داخلی  از ۲75 هزار گردشگر  بیش  نوروز ۹7  در  وی گفت: 
وجود  عدم  دلیل  به  اما   داشتند،  بازدید  پاسارگاد  جهانی  مجموعه 
مرکز  بعنوان  مادرسلیمان،  شهر  در  الزم  رفاهی  های  زیرساخت 
بخش، خیلی زود بخش پاسارگاد را ترک کردند و میتوان گفت این 
بخش از درآمد ناشی از صنعت توریسم بی بهره ماند. که برای حل 
مدت  بتوانیم   امیدواریم  و  ریزی هستیم  برنامه  درحال  مشکل،  این 
زمان بیشتری میزبان گردشگران داخلی و خارجی در پاسارگاد باشیم 
و نتایج اقتصادی خوبی از این صنعت، برای بخش پاسارگاد حاصل 

گردد.
از  این بخش  اینکه، شغل اصلی و درآمد مردم  به  اشاره  با  عزیزی 
اخیر  های  خشکسالی  اما  بوده  کشاورزی  و  دامداری  دور،  گذشته 
اقدام  موثرترین  افزود:  است،  شده  کشاورزی  رونق  کاهش  باعث 
دربخش  فعالیت  منطقه  این  جوانان  برای  اشتغال  ایجاد  زمینه  در 
گردشگری است. من معتقدم این فعالیت ها نباید تنها به ایام نوروز 
اختصاص داشته باشد بلکه باید درهمه ایام سال ادامه پیدا کرده و 

به یک درامد پایدار برای منطقه تبدیل گردد.
بخشدار پاسارگاد در ارتباط با تسهیالت اختصاص یافته به این بخش 
گفت: از مجموع اعتبارات ابالغی سال ۹۶که دو میلیارد و هشتصد 
میلیون تومان بوده، دو میلیارد به حوزه گردشگری و هشتصد میلیون 
انجام  درحال  متقاضیان  که  شده  داده  تخصیص  ها  حوزه  سایر  به 
روند اداری آن هستند و در سال ۹7 هم شش میلیارد تومان اعتبار 
انجام  زودی  به  هم  آن  بخشی  تخصیص  که  شده  داده  تخصیص 
خواهد شد. که الزم میدانم به نوبه خودم از فرماندار محترم بعنوان 
رئیس کارگروه اشتغال به خاطر پیگیری هایی که در این زمینه انجام 

دادند تشکر نمایم.
مهندس عزیزی همکاری و هماهنگی ادارات و نهادهای شهرستان و 
بخش و تعامل سازنده با فرماندار محترم شهرستان و نماینده محترم 
گفت:  و  دانست  کننده  امیدوار  را  اسالمی  در مجلس شورای  مردم 
پاسارگاد اکنون بر روی ریل توسعه قرار گرفته و روندی روبه رشد 

دارد و چشم انداز روشنی برای آینده ی بخش قابل تصور است.
را  خودش  خاص  شرایط  همیشه  پاسارگاد  گفتند:  پایان  در  ایشان 
داشته است. اما نگاه استان، شهرستان و بخش به این منطقه یک 

نگاه فرهنگی ست. 
علمی  کارگروه  مسئول  عنوان  به  پژوهش  جناب  شایسته  انتخاب 
واجرایی بزرگداشت  کوروش توسط استاندار محترم تاییدی بر نگاه 

فرهنگی مهندس تبادار به این منطقه است.
هیچ کس با تاریخ و فرهنگ کهن و غنی ایران زمین مخالفتی ندارد 
اما به معاندان و فرصت طلبان اجازه سواستفاده و ایجاد تقابل بین 
نخواهد  داده  باستان  ایران  و فرهنگ  اسالم  مبین  آموزه های دین 

شد. 

گفتگو
پیمان فتحی

گزارش
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چاله های فرهنگی و ترافیکی 

شهرستان پاسارگاد

از تصادفات و  مرگ جوانان و نوجوانان ناشی 
بار روانی، عاطفی و اقتصادی حاصل  از فوت 
یک و یا چند تن از اعضای خانواده، که در ابتدا 
خانواده و بعد از ان جامعه را تحت الشعاع قرار 
می دهد، مسئله ای تامل برانگیز است. معموال 
دارند،  که  هیجاناتی  و  انرژی  دلیل  به  جوانان 
انجام  به  بیشتری  تمایل  و  پذیرترند  ریسک 
آن  عواقب  به  توجه  بدون  خطرناک  کارهای 
دارند. اما برای کاهش آمار تصادفات فرهنگ 
و  بهینه  صحیح،  استفاده  خصوص  در  سازی 
ایمن از وسایل نقلیه و رعایت نکات ایمنی باید 
آگاهی  قطعا  گیرد.  قرار  ها  برنامه  اولویت  در 
رخ  حال  در  جامعه  سطح  در  آنچه  از  علمی 
و  ضعف  نقاط  شناسایی  به  منجر  است  دادن 
اینگونه حوادث می شود  عوامل مستعد کننده 
که به صورت مختصر به بخشی از آن خواهیم 

پرداخت.
خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است که نقش 
انکار ناپذیری در رشد اخالقی و تربیتی و قانون 
خانواده  دارد.  جامعه  نتیجه  در  و  افراد  پذیری 
بر  هنگام  به  و  موثر  کافی،  نظارت  با  میتواند 
رفتار فرزندان و جلوگیری از استفاده از وسایل 
نقلیه موتوری بدون کسب مهارت الزم و تسلط 
بسیاری  از  رانندگی،  و  راهنمایی  قوانین  بر 
به  و  نماید.  دلخراش جلوگیری  و  تلخ  حوادث 
نوعی نقش سرعت گیر را در بروز این حوادث 

و آسیب های ناشی از آن ایفا نماید.
رفتارهای  و  انسانی  فاکتورهای  کنار  در  اما 
ناصحیح، که نقش مهمی در رخداد تصادفات 
مشکالت  دارند،  جوانان  مرگ  به  منجر 
جامعه  کمبودهای  و  ها  نارسایی  ساختاری، 
این حوادث  بروز  در  بسزایی  تاثیر  و شهر هم 

ناگوار دارند.
طی  پاسارگاد  شهرستان  مسئولین  متاسفانه 
سالهای گذشته در ایجاد مکان های تفریحی و 
رفاهی مناسب برای خانواده ها و جوانان موفق 
و  شلوغ  شهر  اصلی  خیابان  اند.  نکرده  عمل 
ترافیکی  بار  تحمل  گنجایش  و  بوده  تردد  پر 
آسفالت  ندارد.  را  عبوری  های  خودرو  و  شهر 
-خیابان  سعادتشهر  خدادادی  تفرجگاه  تنها 
قصردشت- نیز در حال نابودی است و دست 
اندازها و چاله های این خیابان به یکی از نقاط 
حادثه خیز شهرستان تبدیل شده است و همه 
از اصالح و ترمیم آسفالت آن شانه خالی می 
ساز  زمینه  نحوی  به  عوامل  این  همه  کنند. 
افزایش آمار تصادفات و ضرب و جرح و فوت 

های ناشی از آن شده است.
امیدواریم نهادهای فرهنگی، آموزشی، انتظامی 
و قضایی با توجه دقیق تر، خانواده ها با نظارت 
رعایت  با  جوانان  و  فرزندان   رفتار  بر  بیشتر 
ایمنی  نکات  و  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین 
کمتر  آینده  در  تا  دهند  هم  دست  به  دست 

شاهد تکرار این حوادث تلخ باشیم.

وحید میرزاپور
دبیر سرویس اجتماعی سفیر مردم

چندان  نه  های  سال  در  ارسنجان  شهرستان 
شهرستان  سرآمد  مختلف،  های  جنبه  از  دور 
مردم  بدیل  بی  نقش  است،  بوده  همجوار  های 
ارسنجان در پیروزی انقالب اسالمی بر هیچ کس 
پوشیده نیست. در سالهای اول بعد از انقالب هم 
در  اما  داشت  ای  مالحظه  قابل  رشد  ارسنجان 
سرانه  درآمد  زمینه  در  شهرستان  حاضر  حال 
در  بیکاري  و  اشتغال  وضعیت  ساکنین،  واقعی 
سطح شهرستان، سطح خدمات، وضعیت صنعتی 
حال  و  گذشته  مقایسه  شهرستان،   کشاورزي  و 
و  رکود  نوعی  از  نشان  همه  و  همه  شهرستان  

عقب ماندگی در شهرستان است.
موانع  به  میتوان  را  پیشرفت  و  توسعه  موانع 
تقسیم  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی، 

کرد.
در ارتباط با موانع فرهنگی با کمی تأمل و بررسی 
شهرستان  دراین  که  گرفت  نتیجه  توان  می 
مشکل  دچار  حق،  طلب  براي  مبارزه  فرهنگ 
طلبی  موفقیت  و  خواهی  پیشرفت  انگیزه  است 
این  در  منفی  تقدیرگرایی  است،  پایین  مردمان 
صورت  به  گرایی  قناعت  دارد،  رواج  شهرستان 
منفی رایج است؛ کارآفرینی اهمیت باالیی ندارد 
و کارآفرینان از حرمت و جایگاه اجتماعی باالیی 

برخوردار نیستند؛  
نکته دیگر دلسردی وناامیدي قشر تحصیل کرده 
احساس  چون  که  است  شهرستان  ونخبگان 
میشود مورد بی مهري تصمیم گیران و تصمیم 
سازان قرارگرفتهاند به زندگی روزمره خود مشغول 

گشته و موضع بی تفاوتی اتخاذ کردهاند. 
در مورد موانع اجتماعی می توان گفت: شهرستان 
ارسنجان همانند سایر نقاط کشور داراي ساختار 
سنی جوان جمعیت است، ساختار جوان جمعیت 
بار  باال رفتن ضریب  باال، موجب  بیکاري  نرخ  و 
درآمد  بین  تناسب  نتیجه  در  و  است  تکفل شده 
و هزینه خانوارها را برهم زده و در نهایت مانع 

از ایجاد پسانداز و سرمایهگذاري قابل توجه در 
شهرستان شده است.

عامل  شهروندي  حقوق  از  مردم  آگاهی  عدم 
در  مردم  زدن  دور  به  منجر  که  دیگریست 
معمواًل  ما  مردم  میشود.  ماندگی  عقب  دایره 
خود  حق  احقاق  براي  مسئولین  با  رویارویی  در 
یا التماس میکنند یا به دنبال آشنایی می گردند. 
نا آگاهی باعث می شود که افراد به حقوق حقه 
خود  حق  گرفتن  براي  و  نباشند  آگاه  خود  ي 
هر  بنابراین  و  ندهند  انجام  تالشی  گونه  هیچ 
در  بپذیرند.  راحتی  به  نیز  را  کفایتی  بی  مسئول 
نسبت  هم  اعتراضی  گونه  هیچ  موارد  گونه  این 
گرفت.   نخواهد  صورت  مسئوالن  کفایتی  بی  به 
بعدی  تک  میتوان  اقتصادی  موانع  تبیین  در 
مردم  معاش  وابستگی  شهرستان،  اقتصاد  بودن 
کشاورزی  به  مستقیم  غیر  و  مستقیم  به صورت 
پیاپی  نمود. درنتیجه  خشکسالی های  را مطرح 

اقتصاد مردم را تحت الشعاع قرار داده است.
برای  الزم  زیرساخت  ایجاد  جهت  تالش  عدم 
بهره  برای  مدون  برنامه  نبود  و  مختلف  صنایع 
معادن  و  منابع  از  بهینه  و  صحیح  برداری 
شهرستان در سالهای گذشته مشکل دیگریست 

که به چشم میخورد.
در توضیح موانع سیاسی یکی از آسیبهاي جدي 
در حوزه مدیریتی شهرستان، گرفتار شدن مدیران 
تصمیم گیر در مسایل روزمره و اجرایی است و به 
شکل تکراري با شرکت در جلسات و پاسخگویی 
به مراسالت، چندان فرصت تفکر و اندیشه نمی 
یابند و در خوشبینانه ترین حالت اگر هم فرصت 
این کار را بیابند، در تصمیم گیري تکیه بر تفکر 

منفرد چندان تضمینی براي موفقیت ندارد.
دارد،  وجود  حوزه  این  در  که  دیگري  مشکل   
نبودن  بومی  و  گیر  تصمیم  مدیران  جابجایی 
آنهاست. در شهرستان ما به طور معمول مدیران 
بیش از دو یا سه سال در یک پست نمی مانند 

که در این زمان تنها به آشنایی با محیط کار و 
چالش ها و فرصت پرداخته می شود و در نهایت 
آنچه مغفول می ماند برنامه ریزي و تدوین چشم 
انداز آینده است. برخی مدیران که در شهرستان 
غیر بومی اند و به اولویت ها و ارزشها و فرصت 
هاي منطقه اشراف کامل ندارند که لحاظ نکردن 
این موارد در برنامه ریزي دراز مدت نیز دیده می 
برنامه  در  که  است  آفتی  بزرگترین  این  و  شود، 

ریزي ها وجود دارد.
نیافتگی شهرستان  توسعه  از علتهاي  یکی دیگر 
از حد برخی مدیران در  ما، سیاست زدگی بیش 
سال های اخیر است. این سیاست زدگی منجربه 
اختالف نظر بین مردم و مدیران، مردم و مردم 
و مدیران با مدیران و هدایت برخی فرهیختگان 
پیشرفت  دربرابر  مانعی  حاشیه،  به  توانمند 

شهرستان گشته است. 
اندرکاران و مدیران شهرستان  بی توجهی دست 
و  علمی  گردهماي  و  سمینارها  برگزاري  به 
آموزشی در راستاي توسعه شهرستان. بیاد نداریم 
نیافتگی  توسعه  پیرامون  گردهمایی  هیچگونه 

شهرستان برگزار شده باشد.
از عادتهاي بدي که  دامنگیر جامعه ماست، عمل 
از عمل است که در  یا تفکر پس  از تفکر  پیش 
اکثر مواقع باعث بروز نتایج ناخواسته و انحراف از 
اهداف و تحمیل هزینه هاي دوباره کاري و در 
رفت  برون  راه  شود.  می  ماندگی  عقب  مجموع 
جانبه ي  همه  بررسی  معیوب،  ي  چرخه  این  از 
از  مسائل و نهادینه سازي تفکر و شناخت پیش 
و  نخبه  نیروهاي  از  استفاده  با  باید  است.  عمل 
تحصیلکرده که در حوزه ها و بخشهاي مختلف، 
با دایر نمودن اتاق فکر براي مشورت و استفاده 
ازتوانمندیها و اندیشه هاي آنان در تصمیم گیریها 

بهره جست.

تاریخی  شهرستان  مردم  روزهای  این  دغدغه 
شدن،تعطیلی  باجه  با  رابطه  در  ابهاماتی  پاسارگاد 
و یا ادغام این شعبه با بانک رفاه شهرستان مجاور 
شریف  شهروندان  خاطر  موضوع  این  که  است 

شهرستان را مکدر ساخته است .
تاریخی  پیشینه  این  با  پاسارگاد  مستعد  شهرستان 
خود  واقعی  جایگاه  به  ابعاد  همه  در  متاسفانه 
نرسیده است که می توان برخوردار محسوب شدن 
شهرستان و همچنین عدم ثبات مدیریت و انتصاب 
مدیران بدون توجه به کارنامه کاری آنها را در این 
رابطه دخیل دانست که بی شک چالش های امروز 

شهرستان ریشه در همین مسائل دارد .
5هزار  از  بیش  به  سعادتشهر  کارگران  رفاه  بانک 
تامین  و  بهزیستی  بگیر  مستمری  بازنشسته، 
اجتماعی خدمات می دهد که در صورت تعطیلی و 
یا باجه شدن آن، اقشار آسیب پذیر شهرستان برای 
با  خدمات  دریافت  و  بانکی  تسهیالت  از  استفاده 
مشکالت عدیده ای مواجه خواهند شد که شایسته 

مردم شریف پاسارگاد نمی باشد .
و  نماینده  عنوان  به  شهر  شورای  محترم  اعضای 
در  و  باشند  مردم  منافع  مدافع  باید  مردم  صدای 
بروز این نابسامانی ها نقش پیشگیرانه را ایفا نمایند 

چند  داخلی،  اختالفات  هستیم  شاهد  متاسفانه  اما 
دستگی ها و همچنین پذیرفتن چند مسئولیت در 
محیا  مهم  این  برای  مجالی  مردم  نمایندگی  کنار 
از  استفاده  بدون  به جلسات هفتگی  تنها  و  نکرده 
تغییر  شاهد  اگر  که  است  شده  اکتفا  جمعی  خرد 
این رویکرد نباشیم باجه شدن بانک رفاه آغازی بر 
قرار گرفتن شهرستان در سراشیبی سقوط و عقب 

ماندگی خواهد بود .
و  باجه شدن  فارس  استان  رفاه  بانک  مدیر عامل 
بازنشستگان  به قسمت صندوق  رفاه  بانک  انتقال 
در  جویی  صرفه  را  اجتماعی  تامین  اداره  در  واقع 
این جوابیه  اند که  بانک عنوان کرده  هزینه های 
به هیچ عنوان منطقی به نظر نمی رسد زیرا شاهد 
هستیم در شهرستان برخی بانک ها در ساختمان 
به مراتب کمتر شهروندان  استقبال  با  و  اجاره ای 
از این  بانک ها همچنان با قدرت به کار خود ادامه 
و  رفاه  بانک  تعطیلی  میان  این  در  که  دهند  می 
انتقال به مکان جدید تامل برانگیز وناراحت کننده 

است.
طبق رسالت خبرنگاری و همچنین رعایت عدالت 
در مطالب هفته نامه سفیر مردم با معاون محترم 
فرماندار جناب علیزاده در رابطه با دالیل ایجاد این 
رفاه در شهرستان  بانک  آینده  مشکل و همچنین 
صحبت کردیم ایشان طی گفتگو با سفیر مردم با 

گذشته  همچون  رفاه  بانک  کردند  اعالم  قاطعیت 
به  اجتماعی  تامین  اداره  در  واقع  جدید  محل  در 
شهروندان  و  داد  خواهد  خدمات  عزیز  شهروندان 

عزیز با مشکلی روبرو نخواهند شد .
البته یکی از شهروندان و مشتریان بانک رفاه ضمن 
نگران  را  بانک  جابجایی  وضعیت،  این  از  نگرانی 
کننده دانست و گفت مسئولینی که می گویند بانک 
شعبه  صورت  به  گذشته  مثل  و  نشده  باجه  رفاه 
اقدام  چک  دسته  دریافت  برای  کند  می  فعالیت 
کنند تا متوجه شوند کد قبلی ۸0۸مربوط به شعبه 
سعادتشهر از چک ها حذف و کد ۱05۹به نام شعبه 
باشد  می  مشاهده  قابل  آن  در  مجاور  شهرستان 
که به عنوان یک شهروند بسیار ناراحتم که همه 
شهرستان ها روز به روز در حال پیشرفت هستند و 

ما در حال از دست دادن همین اندک داشته ها...
در  شهرستان  محترم  نماینده  امیدواریم  پایان  در 
مجلس شورای اسالمی ،فرماندار محترم شهرستان 
و همچنین شورای شهر سعادتشهر طبق وعده های 
خود که مستندات آن موجود است به این مطالبه 
بحق مردم رسیدگی کنند تا شاهد پایان این نگرانی 
شهروندان پاسارگادی و افزایش رضایت عمومی از 

مسئولین شهرستان در سطح جامعه باشیم.

وندان پاسارگادی حفظ و صیانت از اماکن خدماتی ،خط قرمز شهر

نگاه به گذشته، حرکت به جلو

گزارش ویژه
وحید میرزاپور
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موزه ها از معدود مراکز حفاظت 
از یادگاران نسل گذشته هستند 

و هر یک از اشیای موجود در 
موزه ها در عین بی زبانی به 

هزار زبان سخن می گویند، زیرا 
اسناد معتبری از هنر، فرهنگ و 

تاریخ ملتها را ارائه می دهند

قبرستان ارسنجان شامل محوطه ای 
وسیع و تاریخی است که توسط باغ 
های انار احاطه شده است. در این 
قبرستان سنگ های دوره صفویه 

زیاد به چشم می خورد. قدیمیترین 
سنگی که رویت شده است، سنگ 
قبری است که تاریخ سال 894 
هجری قمری بر روی آن نگاشته 

شده است.

سنگ قبرهای قدیمی که در 
این آرامگاه پس از گذشت 

سال ها بر جای مانده است، با 
خطوط کوفی، بنایی، ثلث، نسخ 
و نستعلیق کنده کاری شده اند و 
بر روی برخی از آن ها تصاویری 

حک شده است.

یک کارشناس باستان شناسی با اشاره به نقوشی که 
بر سنگ قبرهای قدیمی این آرامستان حک شده است، 
بیان می کند: نقش سرو به اشکال مختلف بر روی این 

سنگ مزارها قابل مشاهده است.
صادق اوالیی ادامه می دهد: سرو از عهد باستان، نزد 

ایرانیان نماد طراوت و جاودانگی به شمار می رفته است 
و به عنوان نماد جاودانگی پس از مرگ بر روی این 

سنگ قبرها حکاکی می شده است.

 آثارچند هزار ساله سنگ نگاره هابدون حفاظ در میان 
باد و باران رها شده و گاها بعنوان سکویی برای نشستن 
یا قطعه ای برای تکمیل حاشیه آسفالتها استفاده شده 

اند.

هر سنگ قبر یک اثر تاریخی از زمان خود به شمار 
می رود و به همین دلیل است که پیشنهاد می شود 

شهرداری ارسنجان با همکاری سازمان میراث فرهنگی، 
همت به احیاء و مرمت این موزه سنگ داشته باشند.

زخم های 
ناتمام بردل 

سنگ موزه!


