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پاسارگاد 
وش نیست فقط آرامگاه کور

 113 داراى  پاسارگاد  مانند  اینکه شهرستانى  با 
ثبت  به  ملى  فهرست  در  که  است  اثرتاریخى 
براى  اى  جاذبه  به  توانند  مى  هریک  و  رسیده 
اما تنها محوطه جهانى  گردشگران تبدیل شوند 
قرار  بازدید گردشگران  مورد  که  پاسارگاد است 
آثار هخامنشى  دیگر  بگوییم  و چنانچه  گیرد  مى 
و ملى این شهرستان زیر سایه این محوطه گم 

شده است، اغراق نکرده ایم.
3

شھردار سعادتشھر:

تالش خواھیم کرد مشکالت ھمشھریان را به حداقل برسانیم

در ھفته سالمت صورت گرفت:

گمبان، میزبان  جشنواره غذای سالم

وزھای بازار شھرستان پاسارگاد  وش اجباری، مد این ر فر

 ھمین که ھست... 
و... میخوای بخواه نمیخوای بزن دنده بر

صفحه 3

معلم پاسارگادی:

به ھمه دانش آموزانم 
افتخار می کنم

گزارش سفیرمردم از سفر استاندار فارس به ارسنجان

ح  تا پایان سال در ارسنجان  ٢٣ طر
به سرانجام  می رسد...

صفحه  4

مردم شهرستان پاسارگاد روزهاى عجیبى را مى گذرانند. اعتراض تلفنى 
بیشتر از 10 نفر از شهروندان شهرستان پاسارگاد، که در آن پخش بدون 

نظارت محصوالتى همچون روغن جامد را متذکر شده بودند. برخى 
مغازه ها فروش روغن را اجبارى کردند زیرا این روش را راه خوبى براى 

خالى کردن روغن هاى خود مى دانند. 

ما نیز منتظر پیگیری
ومندی ھستیم  بر

  صفحه 2

7چهره ها

 سعادتشهر چند ورودى مهم دارد اما وضعیت یکى از این 
راه ها با توجه به اشاره دفعات زیاد خبرنگاران سفیر مردم و 

نمایندگان مردم بسیار نامساعد است.
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شهر  شوراى  اعضاى  میرزاپور|  وحید 
ده  شنبه،  سه  سعادتشهر  شهر  شهردار  و 
فهمیده  شهید  کانون  سالن  در  اردیبهشت 
سواالت  به  و  یافتند  حضور  سعادتشهر 

شهروندان پاسخ دادند.
گزارش عملکرد،  ارائه  با هدف  این جلسه 
سواالت   به  پاسخگوئى  و  ها  برنامه  بیان 

مردمى برگزار شد.
در ابتداى جلسه عملکرد شهردارى در یک 
سال گذشته به صورت کلیپ پخش شد تا 
شهروندان با آگاهى از اقدامات انجام شده، 
نظرات،  سپس  و  مشاهده  را  عملکرد  این 
بیان  را  خود  هاى  خواسته  و  پیشنهادات 

کنند. 
ضمن  شهر  شوراى  سخنگوى  شکرى 
خوش آمدگویى خدمت حاضران در جلسه 
از احساس مسئولیت آنان نسبت به امورات 

شهرشان تقدیر و تشکر کرد.
توزیع  حاضرین  بین  هایى  یادداشت  برگ 
گردید تا پرسش هاى خود را مطرح کنند و 
اعالم شد افراد در صورت تمایل مى توانند 
پرسش هاى خود را به صورت شفاهى بیان 

کنند.

شهر  شوراى  رئیس  عزیزپور  جعفر 
پنجم  شوراى  داشت:  اظهار  سعادتشهر 
و  داند  مى  شهروندان  پاسخگوى  را  خود 
پیشنهادات  نظرات،  که  شهروندى  هر 
این  روى  بر  شورا  درب  دارد،  انتقاداتى  و 
و  نظرات  تمام  از  و  است  باز  عزیزان 

پیشنهادات استقبال مى کنیم.
با  رابطه  در  سوالى  به  پاسخ  در  عزیزپور 
پل  گفت:  شهر  هاى  ورودى  زیباسازى 
محدوده  از  خارج  سعادتشهر  شهر  ورودى 
اما  باشد  مى  راه  اداره  حوزه  در  و  شهرى 
با توجه به اهمیت زیباسازى ورودى شهر 
شد  و  برگزار  جلساتى  راه  اداره  ریاست  با 
اعالم آمادگى کردیم که شورا و شهردارى 
بحق  مطالبه  این  انجام  جهت  سعادتشهر 
شهروندان آماده تعامل با اداره راه مى باشد.

به  پاسخ  در  شهر  شوراى  عضو  مهرآور 
سوال شهروندان در رابطه با پیگیرى هاى 
بیمارستان  کمبودهاى  رفع  جهت  شورا 
و  شورا  عضو  هم  بنده  گفت:  سعادتشهر 
براى  بارها  هستم.  بیمارستان  مدیر  هم 
امتیازات  از  بیمارستان  مشکالت  پیگیرى 
شوراى  عضو  عنوان  به  و  استفاده  شورا 

که  کردم  مطالبه  را  مردم  خواسته  شهر 
خوشبختانه اقدامات خوبى در جهت تجهیز 

بیمارستان انجام شده است.
على یارمحمدى شهردار سعادتشهر در جمع 
بندى سواالت شهروندان اینگونه پاسخ داد: 
با همدلى اعضاى شوراى شهر موفق شدیم 
در سال 97 اقدامات قابل مالحظه اى در 
دهیم  انجام  شهر  آبادانى  و  عمران  جهت 
که به صورت ویژه نامه تمام این اقدامات 
کردیم.  ارائه  محترم  شهروندان  خدمت  را 
جهت   98 سال  بودجه  در  داد:  ادامه  وى 
بهسازى معابر و مبلمان شهرى، زیباسازى 
زیباسازى  میادین شهر،  در  المان  نصب  و 
ورودى هاى شهر، گسترش اماکن رفاهى 
و .. .پیش بینى هاى الزم انجام شده است 
شهردارى  خدوم  پرسنل  همکارى  با  که 
کرد مشکالت همشهریان  خواهیم  تالش 
عزیزمان را به حداقل و رضایتشان را جلب 

نماییم.
این جلسه بیش از 3ساعت ادامه داشت و 
شهروندان،  مشارکت  و  برنامه  این  تداوم 
به  سعادتشهر  شهر  بود  خواهیم  امیدوار 

جایگاه واقعى خود خواهد برسد.

شھردار سعادتشھر:

تالش خواھیم کرد مشکالت ھمشھریان را به حداقل برسانیم
ما نیز منتظر پیگیری

ومندی ھستیم  بر

پیمان فتحى| مى توان گفت عالوه بر جاذبه 
ها  تفرجگاه  طبیعى،  منابع  توریستى،  هاى 
وضعیت راه ها یکى از مواردى است که در ذهن 

گردشگران نقش مى بندد.
وضعیت  اما  دارد  مهم  ورودى  چند  سعادتشهر   
یکى از این راه ها با توجه به اشاره دفعات زیاد 
خبرنگاران سفیر مردم و نمایندگان مردم بسیار 
نامساعد است. راهى که از یک جهت به محله 
بوکان و از طرف دیگر به شهر سعادتشهر منتهى 

مى شود.
 محمدمهدى برومندى نماینده مردم شهرستان 
هاى مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس 
شوراى اسالمى در جلسه اى که به میزبانى گروه 
رهپویان والیت برگزار شد، در برابر عموم مردم 
قول مساعد داد که پس از ارتباط با مدیرکل راه 

این مهم در دستور کار قرار دهد.
 شهردار سعادتشهر با اشاره به اینکه کماکان ما 
هم منتظر پیگیرى برومندى هستیم، گفت: در 
صورت رسیدن به نتیجه، ادامه کار را پى بگیریم. 
خیابان  اهالى  نگرانى  با  رابطه  در  یارمحمدى 
خیابان  آسفالت  داشت:  اظهار  قلعه  یا  فلسطین 
قلعه به دلیل سهل انگارى پیمانکار خراب شده و 
به همین علت از پیمانکار شکایت شده و مطالبه 

او پرداخت نشده تا آسفالت مجدداً تعمیر گردد.
وى ادامه داد: از آنجایى که آسفالت ها در هواى 
گرم بسیار عمر طوالنى ترى دارند منتظر هستیم 
تا خردادماه فرا برسد و آسفالت خیابان قلعه به 
صورت کامل عیب یابى و تعمیر و ترمیم گردد.

در حاشیه این پیگیرى ها با توجه به خراب بودن 
سعادت  به  که  قصرالدشت  زیباى  خیابان  راه 
ده  با  تلفنى  ارتباطى  طى  میشود  منتهى  شهر 
بزرگى ریاست اداره راه و شهرسازى شهرستان 
خیابان  آسفالت  داشت:  اظهار  پاسارگاد، 
تعمیر  و  به رسیدگى  نیاز  قصرالدشت صددرصد 
دارد که درخواست روکش این آسفالت به اداره 
بر  ناظر  و  مجرى  اداره  این  و  شده  ارسال  کل 

اجراى این مهم مى باشد.
بزرگراه  از  بسیارى  در  داد:  ادامه  بزرگى  ده   
اولویت،  نظر  از  و  دارد  وجود  معضالت  این  ها 
از  و پس  دارند  قرار  اول  اولویت  در  ها  بزرگراه 
آن شهرستان ها و راه هاى منتهى به آن اولویت 

دارند.
 در پایان وى قول مساعد داد که تیم لکه گیرى 
آسفالت خیابان قصر دشت به محل اعزام شوند 

و این مهم در دستور کارشان قرار گیرد.

شهردار 
سعادتشهر:

در بودجه سال 
98 جهت 

بهسازى معابر و 
مبلمان شهرى، 

زیباسازى و نصب 
المان در میادین 
شهر، زیباسازى 

ورودى هاى شهر، 
گسترش اماکن 
رفاهى و ... پیش 
بینى هاى الزم 

انجام شده است.

ورش شھرستان پاسارگاد: رئیس آموزش و پر
ویج فرھنگ قرآنی در بین  تر

دانش آموزان   حائز اھمیت است
ترویج  با هدف  پاسارگاد،  از  به گزارش سفیرمردم 
برنامه هاى قرآنى در مدارس سى و هفتمین دوره 
به  آموزى  دانش  نماز  و  عترت  قرآن،  مسابقات 

میزبانى شهر سعادتشهر برگزار شد.
در این  مرحله بیش از 430 دانش آموز مقاطع اول 
از  و پسران  و دوم متوسطه در دو بخش دختران 
مرغاب  مشهد  بخش  بوانات،  پاسارگاد،  شهرستان 
و سرچهان در یازده رشته با هم به رقابت پرداختند.

رحیمى رئیس محترم آموزش و پرورش شهرستان 
و  قرآنى  فرهنگ  ترویج  داشت:  اظهار  پاسارگاد 
عمل به اهداف واالى قرآن در بین دانش آموزان به 
عنوان یک الزمه مهم و اساسى حائز اهمیت است 
قرآنى  برنامه هاى  سمت  به  دانش آموزان  باید  و 

سوق داده شوند. 
وى افزود: برگزارى مسابقات قرآنى در شهرستان 
و  خیر  ما  براى  قطعا  سعادتشهر  شهر  و  پاسارگاد 
و  آموزش  اهداف  منزله  به  و  برکت خواهد داشت 
باید  که  چرا  است  بنیادین  تحول  سند  و  پرورش 
آموزش ما همراه با آموزه هاى دینى باشد و بهترین 
جاهایى که مى شود آموزه هاى دینى را به جوانان 

مسابقات  همین  داد  آموزش  آموزانمان  دانش  و 
قرآنى است .

دوره مقدماتى در 16منطقه و شهرستان هاى استان 
فارس و با حضور 7000 دانش آموز برگزار گردید.

ماه  از  پس  دوره  این  منتخب  آموز  دانش   920  
مبارك رمضان در سطح استانى به رقابت خواهند 
پرداخت و در نهایت  75 دانش آموز منتخب استان 

مشهد  در  که  کشورى  مرحله  به  فارس 
اعزام  شد  خواهد  برگزار  زنجان  و  مقدس 

مى شوند.

مسابقات  همین  داد  آموزش  آموزانمان  دانش  و 

منطقه و شهرستان هاى استان 
 دانش آموز برگزار گردید.

ماه  از  پس  دوره  این  منتخب  آموز  دانش   
مبارك رمضان در سطح استانى به رقابت خواهند 
 دانش آموز منتخب استان 

مشهد  در  که  کشورى  مرحله  به  فارس 
اعزام  شد  خواهد  برگزار  زنجان  و  مقدس 
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آب هاى  از  زیاد  بهره بردارى  میرزاپور|  وحید 
زیرزمینى در بخش کشاورزى اگر چه سبب افزایش 
سطح زیرکشت و تولیدات کشاورزى شده است اما 
باعث مى شود که سطح آب روز به روز پایین تر رفته 
و برداشت از منابع آب زیرزمینى در مناطقى ممنوعه 

شود .
این رفتار اشتباه پیامد مشکالت بسیارى را همچون 
تحمیل  کشاورزى،  اراضى  از  بخشى  رفتن  بین  از 
رفتن  دست  از  کشاورزان،  به  اضافى  هزینه هاى 
براى کشاورزان  آبخوان  از گنجایش  دائمى بخشى 

به همراه دارد.
مسئولین  با  را  مساله  موضوع  حساسیت  به  بنا 
مربوطه در میان گذاشتیم. بهزاد هوشیار مدیر جهاد 
کشاورزى شهرستان پاسارگاد در رابطه با کشت پیاز 
و  نشاء  به صورت  گیاه  این  با کشت  کشاورز  گفت: 
مقدار  کرده  سعى  زودرس  هاى  نمونه  از  استفاده 

مصرف آب را کاهش دهد.
نشده  منع کشت وضع  براى  قانونى  افزود:  هوشیار 
با  رابطه  در  جدولى  مقاومتى  اقتصاد  برنامه  در  و 

زیر کشت محصوالت مختلف در شهرستان  سطح 
زیر کشت  که سطح  است  شده  مشخص  پاسارگاد 
حاضر  حال  در  و  است  شده  تعیین  149هکتار  پیاز 
سطح زیر کشت پیاز از این مقدار کمتر است. وى 
ادامه داد: جهاد کشاورى وظیفه نظارت برداشت آب 
را ندارد و اگر کنتورهاى حجمى نصب شود برداشت 

بى رویه آب کنترل خواهد شد.
اداره منابع آب شهرستان پاسارگاد در رابطه  رئیس 
با کشت پیاز که نیازمند آب فراوان است گفت: در 
ما  مثال  براى  است.  آب  منابع  با  آب  تامین  قانون 
پروانه اى صادر کردیم که حق برداشت ده لیتر در  
میزان  چه  آب  مقدار  این  از  مالک  حاال  دارد  ثانیه 
چه  با  و  کارد  مى  محصولى  چه  کند،  مى  کشت 
آبیارى مى کند مى بایست جهاد کشاورزى  روشى 
بهترین  به  آب  مقدار  این  تا  باشد  داشته  نظارت 
میزان  بر  نظارت  البته  شود.  مصرف  ممکن  شکل 
برداشت آب نیازمند نصب کنتور حجمى است که در 
این رابطه اقداماتى داشته ایم و طبق قانون هزینه 
باشد و  به عهده متقاضى مى  خرید و نصب کنتور 

مى  جابجایى  یا  پروانه  تمدید  تقاضاى  صورت  در 
تا  کند  کنتور  نصب  به  اقدام  ابتدا  متقاضى  بایست 
مجوز تمدید پروانه صادر شود. البته این برنامه زمان 

بر خواهد بود .
وى افزود: در شهرستان پاسارگاد نحوه آبیارى ها در 
اکثر مزارع به صورت نوین و آبیارى تحت فشار مى 
باشد که میزان مصرف آب به نسبت گذشته بسیار 

کاهش یافته است.
آب  ضعیف  مدیریت  است  مشخص  که  چیزى  آن 
در مزرعه است. چیزى که در کلیپ به خوبى به آن 

اشاره شده است.
بنظر میرسد هر چه قدر هم قانون وجود داشته باشد 
و  نیست  ما  تنها سهم  آب  این  نمیکند.  کفایت  باز 
نیز  خود  آینده  نسل  و  دیگران  فکر  به  میبایست 
برخورد قهرى  و  قانون  منتظر  نباید همیشه  باشیم. 
این  میبایست  خلوقات هستیم  اشرف  ما  اگر  و  بود 
پیشتاز  باید  ما  که  کنیم  درك  بخوبى  را  قضیه 
مشارکت در رفتار صحیح و مدیریت خوب در مزرعه 

باشیم.

طى ویدیویى که یکى از مخاطبین سفیر مردم براى تحریریه این هفته نامه فرستاده بود بر آن شدیم تا از مقامات مسئول 
علت را جویا شویم. ماجراى کلیپ دغدغه یکى از شهروندان در مورد مصرف بى رویه آب با توجه به پایین آمدن سطح 

آبهاى زیر زمینى در یکى از مزارع اطراف شهر سعادتشهر بود.

اخبار  گذشته  روزهاى  و  ها  ماه  در  پیمان فتحى| 
زیادى از احتکار مواد غذایى گرفته تا پوشک و... در 
سطح کشور به گوش مى رسد و نگرانى مردم از بابت 
تقاضا و  براى  را  برخى  البته طمع  و  مایحتاج  تامین 

خریدارى انواع کاالها بیشتر مى کند. 
مسئوالن  از تالش  هم  زیادى  اخبار  شرایط  این  در 
متولى براى تنظیم بازار و اینکه در کاالهاى اساسى 
مى  باشند  نداشته  نگرانى  مردم  و  نیست  کمبودى 
اظهارات  همچنین  و  ها  دیده  که  حالى  در  شنویم 
مردم نشان مى دهد در روزهاى اخیر در فروشگاه ها 
اقالمى مانند روغن و شکر و ... به سختى پیدا مى 
شد و در بعضى فروشگاه هاهم که عرضه مى شد با 

روش هاى عجیبى به فروش مى رسد. 
مى  را  عجیبى  روزهاى  پاسارگاد  شهرستان  مردم 
گذرانند. اعتراض تلفنى بیشتر از 10 نفر از شهروندان 
نظارت  بدون  پخش  آن  در  که  پاسارگاد،  شهرستان 
شده  متذکر  را  جامد  روغن  همچون  محصوالتى 
بودند. برخى مغازه ها فروش روغن را اجبارى کردند 

زیرا این روش را راه خوبى براى خالى کردن روغن 
هاى خود مى دانند. به طور مثال اگر شما یک عدد 
روغن جامد بخواهید باید به اجبار 4 تا 6 عدد روغن 
جامد  روغن  گرفتن  وگرنه حق  کنید  مایع خریدارى 

را ندارید!
در گفتگو با یکى از کسبه که چنین کارى را انجام 
انعکاس  را  شهرندان  اعتراضات  و  سوالهاى  مى داد 
که  همینجورى   ما  گفت:  جواب  در  وى  دادیم؛ 
میخریم همینجورى هم مى فروشیم! با چنین منطقى 
پایین  به  متوسط  طبقه  دوش  روى  بر  اصلى  فشار 

خواهد بود.
عالوه بر آن با توجه به فرا رسیدن ماه مبارك رمضان 
هنوز  قنادان  صنف  گفته  به  پاسارگاد  شهرستان  در 
نظارت  بدون  شده  اگر  یا  نشده  توزیع  شکرى  هیچ 

بوده و به دست آنها نرسیده  است.
طبق گفته نماینده اداره صمت در شهرستان پاسارگاد 
فروش  عمده  از  که  هایى  بازرسى  با  قبل  مدتها  از 
ها صورت گرفت کمبود پیش بینى شد و دادستان، 

قرار  جریان  در  استان  و  کشاورزى  جهاد  فرماندار، 
گرفتند تامین اقالم براى تنظیم بازار بر عهده جهاد 
کشاورزى است و با وجود اینکه براى عمده فروش ها 
حواله صادر شده، ولى استان در تامین آن با مشکل 

روبرو بوده است.
در این مورد، یحیى مرادى کارشناس جهاد کشاورزى 
نیز با اعالم اینکه طى روزهاى آتى مشکل شکر حل 
خواهد شد گفت: حواله به عاملین توزیع داده شده تا 
از فسا شکر تامین کنند. این بستگى به سرعت عمل 
عاملین دارد تا بتوانند شکر را به موقع به بازار برسانند.
همه میدانیم مردم باید در جریان ریز اقدامات و امور 
اقتصادى قرار بگیرند زیرا هر خدمتى که انجام مى 
شود براى ایجاد آرامش ذهنى در مردم اثرگذار خواهد 
بود. تهیه این گزارشات عالوه بر اینکه دغدغه مردم 
مى  آنان  پاسخگویى  میرساند  مسئولین  گوش  به  را 
باشد.  بازار  نتیجه  در  و  مردم  آرامش  موجب  تواند 
بنابراین سفیرمردم این موضوع را تا رسیدن به نتیجه 

مطلوب پیگیرى خواهد کرد. 

وش نیست پاسارگاد فقط آرامگاه کور

 113 داراى  پاسارگاد  مانند  شهرستانى  اینکه  با 
اثرتاریخى است که در فهرست ملى به ثبت رسیده و 
هریک مى توانند به جاذبه اى براى گردشگران تبدیل 
شوند اما تنها محوطه جهانى پاسارگاد است که مورد 
بگوییم  چنانچه  و  گیرد  مى  قرار  گردشگران  بازدید 
سایه  زیر  این شهرستان  ملى  و  آثار هخامنشى  دیگر 

این محوطه گم شده است، اغراق نکرده ایم.
میراث  اداره  رییس  گفته  به  البته  نوشت:  خبرجنوب 
این شهرستان  ، صنایع دستى و گردشگرى  فرهنگى 
در پاسارگاد بیش از 1000 اثر و محوطه تاریخى متعلق 
به دوره هاى مختلف شناسایى شده که هر یک مى 
توانند به جاذبه گردشگرى تبدیل شوند تنها به شرطى 
براى  ها  این محوطه  در  ها  زیر ساخت  و  که شرایط 
حضور گردشگران مهیا شود و براى نمونه هم در نظر 
ساله  و سدهاى 2500  ها  راه  معادن،  از  برخى  داریم 

موجود را به جاذبه جدید گردشگرى تبدیل کنیم.
ریزى  برنامه  با  داشت:  بیان  حقیقت  نصیرى  محمد 
در  پاسارگاد  جهانى  میراث  پایگاه  با  شده  انجام  هاى 
معرفى  و  مرمت  حفاظت،  براى  پایگاهى  داریم  نظر 
سدها و بندهاى هخامنشى شهرستان راه اندازى کنیم 
این محوطه ها  دقیق  و مطالعات  با مستندنگارى  که 
در  گردشگران  براى حضور  بنایى  زیر  اقدامات  آثار  و 

مناطق فراهم شود.
و  سد   5 شهرستان  این  در  اکنون  هم  وى  گفته  به 
نوع  از نظر معمارى در  دارد که  بند هخامنشى وجود 
خود بى نظیر و منحصر به فرد است و امکان بازدید 

گردشگران در این مناطق هم وجود دارد.
نصیرى حقیقت با بیان اینکه در کنار این سد ها کانال 
هاى آب دست کند هم وجود دارد که مى تواند براى 
این  از  برخى  افزود: وضعیت  باشد،  گردشگران جذاب 
محوطه ها مناسب است اما متاسفانه برخى هم دچار 
آسیب شدند و حتى ساخت و سازهایى هم روى این 
آثار و کنار آن ها صورت گرفته که در تالشیم وضعیت 

آن ها را هرچه سریع تر بهبود ببخشیم.
رییس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
تعدد  به  گو  و  این گفت  ادامه  در  پاسارگاد  شهرستان 
معادن و راه هاى هخامنشى در این شهرستان اشاره 
کرد و افزود: مستند نگارى معادن شهرستان در دستور 
جدید  هاى  مسیر  زودى  به  و  است  گرفته  قرار  کار 

گردشگرى در این منطقه ایجاد خواهد شد.
که  معادن  این  از  یکى  کرد:  اضافه  همچنین  وى 
معدن  رسد  مى  مربع  6کیلومتر  از  بیش  به  وسعتش 
الماس بُرى است که این معدن مهمترین و بزرگترین 
سنگ هاى  از  رود،  مى  شمار  به  هخامنشى  معدن 
کردن  پر  در  است  رنگ  سفید  که  آن  شده  استخراج 
فضاى داخلى دیواره صفه تل تخت و زیر سازى کاخ ها 
پاسارگاد  جهانى  محوطه  در  شاهى  باغ  آبنماهاى  و 

استفاده کرده اند.
بناهاى  در  استفاده  مورد  سنگ هاى  دیگر  از  وى 
مجموعه پاسارگاد، به سنگ سیاه اشاره کرد و افزود: 
هنوز معدنى که این نوع سنگ ها از آن استخراج شده 

در منطقه پیدا نشده است.
بنابر این گزارش نخستین سد متعلق به دوره هخامنشى 
سال  چند  پاسارگاد  شمال  کیلومترى   30 محدوده  در 
قبل توسط گروه باستان شناسى ایران و فرانسه کشف 
مطالعات  و  دارد  پهنا  متر   30 سنگى  سد  این  شد. 
از  هخامنشیان  که  دهد  مى  نشان  شناسان  باستان 
بوده  برخوردار  اى  پیشرفته  بسیار  آبى  معمارى  نظام 
اند. به طورى که آنها موفق به تاسیس دو سد بر روى 

رودخانه کر شده بودند.

ع»  مدیر ندارد مدیریت آب در «مزار

وزھای بازار شھرستان پاسارگاد  وش اجباری، مد این ر فر

و....  ھمین که ھست... میخوای بخواه نمیخوای بزن دنده بر
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عنایت اهللا  مردم،  سفیر  گزارش  به  احمدى|  حسن 
رحیمى در سفر یک روزه خود به شهرستان ارسنجان با 
فعاالن سیاسى و اقتصادى این شهرستان دیدار کرد و 
به بحث و تبادل نظر درباره مسائل مربوط به شهرستان 

پرداخت.
عنایت اهللا رحیمى در نشست شوراى ادارى شهرستان 
ارسنجان اظهار داشت: ملت ایران آزاد و مستقل بوده 
و چون به دنبال استقالل است مورد ظلم و تهدید قرار 

مى گیرید.
وى افزود: با تکیه به منویات رهبرى، اتحاد و همدلى 
مردم در این مصاف پیروز خواهیم شد که این وعهده 

الهى است.
استاندار فارس از نیاز به برنامه عملیاتى در ایجاد رونق 
تولید گفت و ادامه داد: براى رونق تولید نیاز به جذب 
سرمایه گذار بوده و باید امنیت سرمایه گذارى را تضمین 

و فرآیند سخت بروکراسى را کاهش دهیم.
رحیمى با اشاره به اینکه در این زمینه مجوزهاى بدون 
نامى صادر شده تا سرمایه گذار نخواهد روند طوالنى را 
طى کند، گفت: همچنین اعتبارات و تسهیالت خوبى 

نیز پیش بینى شده است.
ارسنجان،  ادارى  شوراى  مصوبه   23 به  اشاره  با  وى 
گفت: حضور مسوولین استانى قبل از تشکیل شوراى 
برنامه ریزى باعث مى شود مصوبات این جلسه عملیاتى 

شود.

ارسنجان بیمارستان ندارد
ارسنجان  شهر  جمعه  امام  احمدى  حجت االسالم 
در  متعدد  مشکالت  به  اشاره  با  نشست  این  در  نیز 
است؛  کش  آدم  ارسنجان  جاده  گفت:  شهرستان  این 
دولت ها، استانداران و ... آمدند و رفتند اما این جاده به 

سرانجام نرسیده است.
وى با اشاره به اینکه ارسنجان تنها شهرستانى است که 
بیمارستان ندارد، افزود: عالوه بر آن در بحث آب هم 

مشکل وجود دارد.
این  اصلى  مشکل  را  بیکارى  ارسنجان  جمعه  امام 
گذشته  سال هاى  داشت:  بیان  و  دانست  شهرستان 
به شرایط ویژه اى که  با توجه  نیروگاه سیکل ترکیبى 
زیرساخت هاى  و  داشت مکان یابى  ارسنجان وجود  در 

آن تامین شد اما بعد از سال ها اثرى از آن نمى بینیم.
ارسنجان  شهرستان  فرماندار  کاظمى  باقر  محمد 
به  استاندار  شهرستانى  سفر  اولین  داشت:  اظهار  نیز 
روحیه  و  انگیزه  تقویت  موجب  ارسنجان  شهرستان 

مسوولین شهرستان است.
وى افزود: همراهى مدیران کل و روساى سازمان ها در 
سفر به ارسنجان میتواند در سال رونق تولید مى تواند 

گره گشاى مشکالت  تولید شود.

دامداران  از  حمایت  کارگروه  تشکیل  لزوم 
سنتى

عالى  شوراى  در  فارس  استان  نماینده  قاسمى  على 
روستایى  درصدى   55 جمعیت  به  اشاره  با  استان ها 
ارسنجان  روستاهاى  مردم  گفت:  ارسنجان  شهرستان 
کارشناسى  با  و  هستند  شبانه روزى  بهدارى  نیازمند 
بعد  تا  کرد  تعیین  آن  براى  مناسبى  مکان  مى توان 

مسافت براى روستا نشینان کم شود.
دامداران  اختیار  در  امکانات  اینکه  به  اشاره  با  وى 
صنعتى قرار مى گیرد در صورتى که مى توان از اقتصاد 
کرد،  کارخانه  یک  به  را  خانه  هر  و  گرفت  الگو  چین 
افزود: کشورهاى اطراف بهترین بازار براى صادرات دام 

سبک بوده و مردم روستا مى توانند آن را تامین کنند.
عضو شوراى اسالمى ارسنجان با اشاره به اینکه باید 
با تشکیل کارگروه از دامداران سنتى از طریق صندوق 
ابرازداشت: به علت کمبود گوشت  توسعه حمایت کرد، 
شاهد افزایش نرخ آن بودیم که مى توان با رونق دادن 

به دامدارى سنتى نیاز داخلى را نیز جوابگو بود.

گزارش سفیرمردم از سفر استاندار فارس به ارسنجان

ح  تا پایان سال در ارسنجان به سرانجام می رسد... ٢٣ طر

استاندار فارس:
حضور مسوولین 
استانى قبل از 
تشکیل شوراى 

برنامه ریزى باعث 
مى شود مصوبات 

این جلسه عملیاتى 
شود.
***

امام جمعه 
ارسنجان:

جاده ارسنجان 
آدم کش 

است؛ دولت ها، 
استانداران و ... 
آمدند و رفتند 

اما این جاده به 
سرانجام نرسیده 

است.

خارج از متن:

* عنایت رحیمى حاضر به افتتاح بلوار 
ورودى نشد. در حالى که یکى از برنامه 
هاى پیش بینى شده براى سفر استاندار 
افتتاح بلوار ورودى از طرف سعادتشهر 

بود که رحیمى آن را غیر اصولى و 
داراى ایراد دانست و آن را افتتاح نکرد.

* رحیمى و هیئت همراه در گلزار 
شهداى ارسنجان حضور پیدا کردند و به 

مقام شامخ انان اداى احترام کردند.

* در جلسه استاندار با فعالین سیاسى 
و اقتصادى، کاووس رضایى، اکبر 

اسکندرى، غدیر خادم الحسینى از جمله 
کسانى بودند که به بیان مشکالت 
پرداختد. در این میان صحبتهاى 

دکتر ابراهیمى متفاوت از بقیه بود و 
پیشنهادى براى تحقق 200 شغل مورد 

نظر استاندار در شهرستان داشت.

*  پیگیری جهت تکمیل و بهره برداری 
پروژه راه ارسنجان - خرامه

 - سرچهان   - ارسنجان  راه  پروژه    *
هرات 

* اجرای آسفالت پروژه راه ارسنجان - 
سرپنیران (گنوه)

شبکه  اداری  ساختمان  *تکمیل 
بهداشت و درمان 

* تکمیل و بهره برداری مراکز بهداشتی 
و درمانی در ۵ روستا 

دانشکده  ساختمان  از  برداری  بهره   *
پیراپزشکی 

*  احداث پایگاه اورژانس جاده ای 
* ساخت انبار با تجهیزات اطفاء حریق 
آب  چاه  از  برداری  بهره  و  تجهیز   *

شرب بیکهدان جشنی 
* تکمیل پروژه استخر کارگران

آب  چاه  تجهیز  و  کف شکنی  حفر،   *
شرب مجموعه های آبرسانی روستایی 
* نوسازی اصالح شبکه فرسوده و خط 

انتقال آب شرب روستایی 
* نوسازی و اصالح شبکه فرسوده آب 

شرب شهری
* صدور مجوز مجتمع های گلخانه ای 

علی آباد ملک
* احداث شبکه برق و کف شکنی چاه 

مجتمع دامداران ارسنجان 
ورزشی  سالن  پروژه های  تکمیل   *

روستاهای جمال آباد و قدمگاه 
ورزشی  زمین  های  پروژه  تکمیل   *

چمن مصنوعی
برخورداری  رفع  جهت  پیگیری   *

دهستان شوراب
* اجرای گازرسانی به روستاهای اسالم 

آباد و بکهدان جشنی
محور  آسفالت  روکش  اجرای   *
 - ارسنجان  و  مرودشت   - ارسنجان 

خرامه
راه های  روکش  و  آسفالت  اجرای   *

روستایی
همودیالیز  مرکز  آب  انشعاب   *

ارسنجان
*تکمیل ساخت مقبره مالمحمد شفیع 

ارسنجانی و مالعلی عسکر ارسنجانی

مصوبات شورای اداری و برنامه ریزی مشترک استان با 
شهرستان ارسنجان ویژه سفر شهرستانی استاندار فارس در 

تاریخ ٥ اردیبهشت ٩٨

سفیر مردم در مورد جزئیات مصوبات سفر استاندار فارس به شهرستان ارسنجان 
با فرماندار مصاحبه ای صورت داده که در شماره آینده به چاپ می رسد
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کسب رتبه برتر شبکه بھداشت 
ودرمان ارسنجان در زمینه 

ویج زایمان طبیعی ومراقبت  تر
از مادران باردار

زحمات  از  ماما،  جهانى  روز  با  همزمان 
مسئوالن شبکه بهداشت و درمان ارسنجان 
در زمینه ترویج زایمان طبیعى و مراقبت از 

مادران باردار، تقدیر شد.
علوم  دانشگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
پزشکى شیراز، در مراسم تقدیر از ماماهاى 
زایمان  ترویج  اندرکاران  دست  و  برگزیده 
طبیعى در فارس، شبکه بهداشت و درمان 
ارسنجان به عنوان یکى از شبکه هاى برتر 

معرفى شد.
ارسنجان  درمان  و  بهداشت  شبکه  رییس 
انجام  تغییرات  با  افزود:  این خبر،  اعالم  با 
اجراى  و  جمعیتى  هاى  سیاست  در  گرفته 
مادران  از  مراقبت  سالمت،  تحول  طرح 
باردار، ترویج زایمان طبیعى و کاهش عمل 
شاخص  از  یکى  عنوان  به  سزارین،  هاى 
هاى سنجش عملکرد واحد هاى بهداشتى 

و درمانى در نظر گرفته شد.
شناسایى،  برنامه  گفت:  قنبرى،  کورش 
دوران  اى  مرحله   11 تا  شش  مراقبت 
بادارى مادران، پیگیرى لحظه اى وضعیت 
مادران پرخطر از طریق سامانه هاى آنالین 
MCMC، ارجاع مادران باردار پرخطر به 
از  مراکز تخصصى و پایش مداوم مراقبت 
بهداشت  یکپارچه  سامانه  در  باردار  مادران 
برنامه هاى  ترین  از جمله مهم  را  (سیب) 

مراقبتى از مادران باردار بیان کرد.
بهورزان،  زحمات  از  تقدیر  ضمن  او 
هاى  بخش  ماماهاى  سالمت،  مراقبان 
و  زنان  متخصص  و  درمانى  و  بهداشتى 
عصر(عج) ولى  حضرت  بیمارستان  زایمان 
ارسنجان، کسب رتبه برتر در زمینه ترویج 
باردار  مادران  از  مراقبت  و  طبیعى  زایمان 
مادران  از  مراقبت  تیم  زحمات  مرهون  را 
ارسنجان  درمان  و  بهداشت  شبکه  باردار 

عنوان کرد.
واحد  کارشناس  نجیبى  شهوند  معصومه   
بهداشت  مرکز  جمعیت  و  خانواده  سالمت 
برنامه هاى واحد  ارسنجان، شاخص ترین 
مراقبت  براى  جمعیت  و  خانواده  سالمت 
هاى  دوره  برگزارى  را  باردار  مادران  از 
مکمل  طبیعى،  زایمان  ترویج  آموزشى 
هاى  مستمرکمیته  برگزارى  درمانى، 
پیشگیرى از مرگ مادران باردار و کودکان، 
برگزارى آموزش هاى شیردهى باشیر مادر 
و اهداى کمک هاى مالى به مادران باردار 
کم بضاعت با حمایت بنیاد علوى، برشمرد.

جامعه  داشتن  در  تغذیه صحیح  و  سالم  غذاى  نقش 
منطقه  در  سالم  غذاى  جشنواره  در  پویا،  و  سالم  اى 

«گمبان» ارسنجان بررسى شد.
درمان  و  بهداشت  شبکه  عمومى  روابط  گزارش  به   
ارسنجان،  درمان  و  بهداشت  رییس شبکه  ارسنجان، 
واگیر  غیر  هاى  بیمارى  افزون  روز  افزایش  با  گفت: 
مانند سرطان ها، بیمارى هاى قلبى عروقى، دیابت و 
فشار خون در کشور ما، نقش غذاهاى سالم و سنتى 
بسیار کم رنگ شده و فست فود ها و غذاهاى آماده، 
پرچرب و مضر جاى آنها راگرفته است؛ مصرف زیاد 
و بیش از حد نیاز بدن به نمک، قند و چربى در تهیه 
غذا هاى امروزى، عالوه بر افزایش خطر بیمارى هاى 
قلبى عروقى، موجب چاقى و افزایش وزن افراد شده 
و زمینه ساز بسیارى دیگر از بیمارى هاى دیگر مى 

شود.
تاکید  و  ترویج  منظور  به  افزود:  قنبرى،  دکترکورش 
عموم  بین  در  سنتى  و  سالم  غذاهاى  از  استفاده  بر 
مردم و مناطق عشایرى، جشنواره غذاى سالم و سنتى 
با همکارى مشترك شبکه بهداشت و درمان و اداره 
آموزش وپرورش ارسنجان، در مدرسه پنج ستاره مروج 
سالمت شهید آزاد محمدى منطقه گمبان، برگزار شد.

در این جشنواره  امیرعلى منفرد مدیر اداره آموزش و 
پرورش به همکارى هاى مشترك شبکه بهداشت و 
درمان ارسنجان در اجراى برنامه هاى سالمت محور 
اشاره و نقش غذاى سالم و سنتى در پیشگیرى از بروز 

بیمارى ها را اساسى، عنوان کرد.
و  بهداشت  شبکه  حراست  کارشناس  زارعى  یاسر 
قلبى  هاى  بیمارى  به  ابتال  شیوع   ارسنجان،  درمان 

نتیجه  را  ها  سرطان  و  فشارخون  دیابت،  عروقى،  و 
گسترش استفاده از غذاهاى آماده و پرکالرى عنوان و 
بر ضرورت گسترش فرهنگ استفاده از غذاهاى سالم 

و سنتى، تاکید کرد.
سالمت  مسئول  کارشناس  پور  کریمى  فرشته 
نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت ارسنجان، 
گفت: با توجه به بررسى کیفیت و نحوه تهیه غذاها، 
به منظور تشویق شرکت کنندگان در این جشنواره به 
تعدادى  از تهیه کنندگان غذاى سالم وسنتى، جوایزى 

اهدا شد. 
روستاى  دهیارى  و  شوراها  همت  به  جشنواره،  این 
اداره  محمدى،  آزاد  شهید  مدرسه  مدیر  آباد،  شرق 
امورعشایر، مسئوالن اداره آموزش و پرورش و مرکز 

بهداشت ارسنجان، برگزار گردید.

شعار ھفته سالمت سال ٩٨  «مراقبت ھای اولیه بھداشتی،راھی به سوی پوشش ھمگانی سالمت»

گمبان، میزبان  جشنواره غذای سالم

علیرضا  حاج  مدرسه  در  سالمت  زنگ  -برپایى 
اهداى جوایز  و  نقاشى  برگزارى مسابقه  و  اسکندرى 

به برترین نقاشى 
آموزان  دانش  کودك  مهدهاى  کودکان  -آموزش 

مدارس در مورد بیمارى هاى واگیردار
نقش  خصوص  در  میانساالن  و  جوانان  -آموزش 

ورزش و تمرینات بدنى در سالمت افراد 
-برگزارى جشنواره هاى غذاى سالم و سنتى در سطح 
شهر و روستاها، با حضور دانش آموزان، داوطلبان و 
استفاده  به منظور گسترش فرهنگ  سفیران سالمت 
از غذاهاى سالم و سنتى و اهداى جوایز به برترین ها

ها  بیمارى  با  روستا  و  شهر  سالمندان  نمودن  -آشنا 
مشترك دوران سالمندى

-آموزش گروه هاى سنى مختلف در خصوص تغذیه 
قند  و  فشار  ازجمله  واگیر  غیر  هاى  بیمارى  و  سالم 

خون
روستا  و  در سطح شهر  روى  پیاده  برنامه  -برگزارى 

اولیه  هاى  «مراقبت  سالمت  هفته  شعار  با  ها 
بهداشتى،راهى به سوى پوشش همگانى سالمت»

سطح  در  ورزشى  مختلف  هاى  برنامه  -برگزارى 
مدارس و روستاهاى شهرستان

-ارایه آموزش هاى پیشگیرى از بیمارى هاى دهان و 
دندان به دانش آموزان مدارس

بین شبکه  بین بخشى  -برگزارى جلسات هماهنگى 
جلب  منظور  به  ادارات  سایر  و  درمان  و  بهداشت 

مشارکت آنها در برنامه هاى هفته سالمت
شهر  سطح  در  سالمت  سنجش  غرفه  -برگزارى 
و  خون  فشار  و  قند  میزان  غربالگرى  و  روستاها  و 
سنجش توده بدنى مراجعان و ارجاع موارد مشکوك 

به پزشکان
ادارات  کارکنان  خون  فشار  و  قند  میزان  -بررسى 
سازمان جهاد کشاورزى، بهزیستى، هالل احمر، منابع 

طبیعى و مسئوالن و روساى ادارات شهرستان
-برگزارى دوره هاى آموزشى ازدواج سالم، براى گروه 

هاى مختلف سنى و داوطلبان سالمت
دندانپزشکى  سیار  کلینیک  از  استفاده  و  -پیگیرى 
دانشگاه علوم پزشکى شیراز به مدت سه روز در هفته 

سالمت، درمناطق محروم شهرستان
-حضور دو روزه تیم سیار انتقال خون فارس در سطح 
شهرستان و تشویق عموم مردم براى مشارکت در این 

کار خداپسندانه با همکارى سازمان هالل احمر
عوارض  با  آشنایى  آموزشى  هاى  دوره  -برگزارى 
ناشى از مصرف مواد دخانى و دفن نمادین سیگار و 
زدودن زباله از چهره سبز طبیعت جنگلى شهرستان با 

همکارى دانش آموزان مدارس
-همکارى در برپایى نمایشگاه هاى کتاب سالمت در 
روستاها و اهداى کتب سالمت محور به این کتابخانه 

ها
هفته  شعار  مضمون  با  اینترنتى  مسابقه  -برگزارى 

سالمت، در سایت شبکه بهداشت ودرمان ارسنجان



هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/12/27  -  139760311015000948
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم 
حاجیه بى بى ابراهیمى فرزند عباس بشماره شناسنامه 93 صادره از ارسنجان 
در ششدانگ قسمتى از یکبابخانه به مساحت 298/30 مترمربع پالك 6497 
فرعى از 10 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 1006 فرعى از 10 اصلى 
قطعه یک بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریدارى بالواسطه 
از حسن ابراهیمى مالک رسمى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى 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 قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/15

4596 / م الف                                                       محمدعلى زارعى
      رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/12/27  -  139760311015000942
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى 
سعید اسکندرى فرزند محمدابراهیم بشماره شناسنامه 479 صادره از ارسنجان 
از  به مساحت 303/55 مترمربع پالك 6496 فرعى  یکبابخانه  در ششدانگ 
10 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 1017فرعى از 10 اصلى قطعه یک 
از  الواسطه  مع  ارسنجان خریدارى  ملک  ثبت  در حوزه  واقع  فارس   5 بخش 
فاطمه ابراهیمى مالک رسمى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى 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 قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/15

4594 / م الف                                                      محمدعلى زارعى
      رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/12/27  -  139760311015000940
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى 
على قائدى جشنى فرزند درویش بشماره شناسنامه 58 صادره از ارسنجان در 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 189/35 مترمربع پالك 6499 فرعى از 10 
یک  قطعه  اصلى   10 از  فرعى   3527 پالك  از  شده  مجزى  و  مفروز  اصلى 
بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب سند رسمى شماره      
انتقالى از طرف سید ناصر  19538-1393/05/09 دفتر 174 اسناد ارسنجان 
حسینى مالک رسمى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضاى  صورت  در  است  بدیهى  نمایند.  تقدیم  قضایى 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/15

4602 / م الف                                                    محمدعلى زارعى
      رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/12/27-  139760311015000936
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى 
حسین رهبرى فرزند بمانعلى به شماره شناسنامه 526 صادره از قیر و کارزین 
از  به مساحت 268/10 مترمربع پالك 6498 فرعى  یکبابخانه  در ششدانگ 
10 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 1208 فرعى از10 اصلى قطعه یک 
از  الواسطه  مع  ارسنجان خریدارى  ملک  ثبت  در حوزه  واقع  فارس   5 بخش 
حسین محمودى مالک رسمى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى 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 قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/15

4598 / م الف                                                  محمدعلى زارعى
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/12/27  -  139760311015000945
مستقر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  ثبتى  وضعیت  تکلیف  تعیین 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى 
خانم زهرا نعمت الهى فرزند محمد به شماره شناسنامه 2420042557 صادره 
از ارسنجان در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 246/9 مترمربع پالك 6493 
اصلى  از10  فرعى   226 پالك  از  شده  مجزى  و  مفروز  اصلى   10 از  فرعى 
از  خریدارى  ارسنجان  ملک  ثبت  حوزه  در  واقع  فارس   5 بخش  یک  قطعه 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  رسمى  مالک  سعیدى  طیبه 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى 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 قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/15

4592 / م الف                                                    محمدعلى زارعى
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/12/27  -  139760311015000938
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم 
معصومه یارمحمودى فرزند على به شماره شناسنامه 7769 صادره از ارسنجان 
از  به مساحت 187/43 مترمربع پالك 6494 فرعى  یکبابخانه  در ششدانگ 
10 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 3527 فرعى از10 اصلى قطعه یک 
بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب سند رسمى شماره 
ناصر حسینى  از طرف سید  انتقالى  ارسنجان  دفتر 174   93/05/09-19145
مالک رسمى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 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 قضایى تقدیم 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  نمایند. بدیهى است در صورت 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/31

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/15           
4588 / م الف                                                    محمدعلى زارعى

رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/12/27  -  139760311015000939
مستقر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  ثبتى  وضعیت  تکلیف  تعیین 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى 
ابراهیم روستا فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 5 صادره از ارسنجان  آقاى 
از  به مساحت 266/98 مترمربع پالك 6492 فرعى  یکبابخانه  در ششدانگ 
10 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 1056 فرعى از10 اصلى قطعه یک 
از  الواسطه  مع  ارسنجان خریدارى  ملک  ثبت  در حوزه  واقع  فارس   5 بخش 
از وراث محمدابراهیم اسکندرى مالک رسمى محرز  رامین اسکندرى احدى 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اولین آگهى به مدت دو ماه  انتشار  از تاریخ  اعتراض داشته باشند مى توانند 
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 قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/15

4585 / م الف                                                  محمدعلى زارعى
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/12/27  -  139760311015000943
مستقر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  ثبتى  وضعیت  تکلیف  تعیین 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى 
خانم مهرى رحیمى فرزند منصور به شماره شناسنامه 80 صادره از ارسنجان 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 111/9 مترمربع پالك 6495 فرعى از 10 
اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 750 فرعى از10 اصلى قطعه یک بخش 5 
فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان خریدارى مع الواسطه از على رحیمى 
مالک رسمى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 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 قضایى تقدیم 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  نمایند. بدیهى است در صورت 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/15

4590 / م الف                                                    محمدعلى زارعى
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  و  ثبتى  وضعیت 
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1397/12/27  -  139760311015000935
مستقر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى  ثبتى  وضعیت  تکلیف  تعیین 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى 
آقاى حسین اسکندرى فرزند اسداله بشماره شناسنامه 57 صادره از ارسنجان 
در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 64/90 مترمربع پالك 6501 فرعى از 
10 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 990 فرعى از 10 اصلى قطعه یک 
بخش 5 فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارسنجان بموجب تقسیم نامه عادى 
مبنى بر سهم االرث متقاضى از سهام اسداله اسکندرى مالک رسمى محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 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 قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/30

4604 / م الف                                                    محمدعلى زارعى
      رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان 
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وز معلم  گفتگو با معلم بازنشسته پاسارگادی به مناسبت ر

به ھمه دانش آموزانم افتخار می کنم
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چه چیزى باعث شد شغل معلمى 
را انتخاب کنید؟

به دلیل عالقه زیاد به این شغل شریف، 
از همان دوران کودکى معلمى رویاى من 
رسیدم  نوجوانى  سن  به  که  وقتى  بود. 
که  مقدماتى  دانشسرا  در  گرفتم  تصمیم 
از سال دوم دبیرستان باید به این مقطع 
و  دهم  تحصیل  ادامه  شدیم  مى  وارد 
من  کردم.  دریافت  دانشسرا  در  را  دیپلم 
معلمانم  از  آموزى  دانش  دوره  همان  از 
که  معلمانى  از  حتى  و  گرفتم  مى  الگو 
رفتار و روش تدریسشان به نوعى مناسب 
نبود درس مى آموختم تا زمانى که معلم 
شوم به نحو مطلوبى با دانش آموزانم 

برخورد کنم

بهترین لحظات زندگى یک 
معلم از نظر شما چیست؟

زحمات  ثمره  معلم  که  زمانى 
شاهد  و  کند  مشاهده  را  خود 
از  چه  آموزانش  دانش  رشد 
اخالقى  چه  و  درسى  نظر 
بهترین  باشد  تربیتى  و 
معلم  یک  زندگى  لحظات 

است

معلم خوب از نظر شما چه 
خصوصیاتى دارد؟

دانش  هر  با  بتواند  که  معلمى 
نوع  به  بسته  زیرکانه،  آموز 
توانایى  و  استعداد  خانواده، 
آموز  دانش  جسمى  و  ذهنى 
اما  باشد  داشته  متفاوت  ارتباط 
تفاوت  این  متوجه  خود  آموز  دانش 

نشود.

تفاوت شیوه تربیت معلمان دیروز 
و امروز از نظرشما چیست؟

رشد  توجهشان  بیشتر  دیروز  معلمان 
دانش و علم دانش آموزان بود اما امروزه 
به رشد پرورش استعدادها و هوش دانش 

آموز نیز توجه مى شود.

به کدام دانش آموزتان افتخار مى 
کنید؟

پاى  که  شهرستان  از  نقطه  هر  به  من 
مى  را  خودم  آموزان  دانش  گذارم  مى 
بینم که صاحب مقام و منصبى شده اند، 
اینکه  جالب  و  است  آفرین  غرور  برایم 
آنها مرا به خوبى میشناسند و من اسامى 
آنها را فراموش کرده ام. من به همه آنها 
سربلندى  باعث  همه  و  کنم  مى  افتخار 
من هستند، و از اینکه با همکارى سایر 
دانش  ایم  توانسته  عزیزم  همکاران 
را تحویل جامعه دهیم  لیاقتى  با  آموزان 
خرسندم که در بین آنها از کارمند ساده 

هست تا پزشک و متخصص. 
همگى باعث افتخار هستند.

خود  28ساله  خدمت  طول  در 
براى  که  دارید  اى  خاطره 
جذاب  سفیرمردم  مخاطبان 

باشد؟
تدریس  مرغاب  دشت  خدمتم،  اوایل  در 
نداشت  زیادى  بنزین  ماشین  کردم،  مى 
و پمپ بنزین هم آن روز بنزین نداشت، 
بنزین  ماشین  قادرآباد  و  کردیم  حرکت 
تدریس  به  و عالقه  تمام کرد که شوق 
باعث شد پیاده خود را از قادرآباد به دشت 
مرغاب برسانم و کالس را برگزار کنم و 
این یکى از خاطرات جالب دوران معلمى 
من بود که براى خود من نیز بیادماندنى 

شد.

وضعیت منزلت و معیشت معلمان 
امروز را چگونه ارزیابى مى کنید؟

الزم  معلمان،  امروز  شرایط  به  باتوجه 
است یک حریم و منزلت اجتماعى خاص 
براى این قشر مهم در نظر گرفته شود، 
باشد  اندازه اى  به  باید  او  مادى  حقوق 
که او بتواند بدون  دغدغه نیازهاى اولیه 
مادى به معلمى بپردازد. البته اگر فردى 
را  معلمى  کسوت  به  ورود  شایستگى 
نیست  اصل  او  براى  مادى  ثروت  یافت 
اما  مى کند؛  پرهیز  مادى  تجمالت  از  و 
باید جامعه یک حد معقولى از معیشت را 
براى او فراهم کند تا معلم بدون دغدغه 
بپردازد.  معلمى  الهى  رسالت  انجام  به 
معلم  به شخصیت  که  کارى  هر  از  باید 
در  او  تا  شود  دارى  خود  مى زند  آسیب 
و  کند  جلوه  بزرگ  دانش آموزانش  ذهن 
براى  معلم  یک  وقتى  شود.  واقع  موثر 
تامین مایحتاج خود و خانواده اش مجبور 
منزل  به  خصوصى  تدریس  براى  شود 
را  تاکسى  دوم  یا شغل  برود  شاگردانش 
نزد  معلم  براى  شأنى  چه  کند  انتخاب 

شاگرد باقى مى ماند.
 بنده اعتقاد دارم هزینه براى حقوق معلم 

سرمایه گذارى است .

صحبت پایانى:
ام  خانواده  از  کنم  مى  تشکر  و  تقدیر   
دوران  طول  در  همواره  که  همسرم  و 
من  براى  محکمى  پشتوانه  ام  معلمى 
پیشرفت  براى  آرامش  با  بتوانم  تا  بودند 

شاگردانم تالش کنم.

به  که  هاست  سال  میرزاپور|  وحید 
فرزانه،  و  بزرگ  معلمى  شهادت  بهانه 

استاد شهید مطهرى در روز 12اردیبهشت 
فرصتى مى شود براى سپاسگزارى از معلمان 
عزیز، معلمانى که انسان سازند و جامعه ساز. 
همان معمار قلب هاى کوچکمان، همان کسى 
که بذر نور را در دل ها مى افشاند. قدردانى 
از او قدردانى از باغبانى است که هرروز صبح 
سبدى پر از صمیمیت و مهربانى را به کالس 
برده و با انگشتان مهربان خویش بر شاخه ى 

قلب نوازش مى کند.
باید  و  است  ویژه  معلمان  منزلت  و  جایگاه 
دنیا  در  گردد.  نهادینه  جامعه  در  آنها  منزلت 
سرمایه هاى یک کشور سرمایه هاى انسانى، 
این  معلمین  هستند،  فرهنگى  و  اجتماعى 
سرمایه ها را مى سازند.ارتقاى شاخص ها ى 
فرهنگى جامعه یکى از مهمترین دستاوردهاى 
است که به واسطه تالش ها و مجاهدات هاى 

معلمین به دست مى آید
دغدغه معلم همیشه این است که حیات بشر، 
بچرخد،  انسانى  کرامت  و  ها  ارزش  مدار  بر 
مى  عشق  که  است  شغلى  معلمى  همچنین 
خواهد و چیزى جز صبر و شکیبایى و لطف و 
محبت نمى طلبد به گونه ایى که بدون این 
خصوصیات تحمل این شغل بسیار سخت و یا 

به تعبیر دیگر غیرممکن است.
به بهانه روز معلم و تقارن آن با روز شوراهاى 
گفتگویى  گرفتیم  تصمیم  روستا  و  شهر 
صمیمانه با معلمى مهربان داشته باشیم که در 

تمام زمینه ها فعال و شاخص هستند.
عضو  بازنشسته،  فرهنگى  پور  صادق  اعظم 
شوراى  در  سعادتشهر  شهر  اسالمى  شوراى 
یکى  مسئول  و  زیست  محیط  فعال  چهارم، 

از انجمن هاى خیریه در شهرستان پاسارگاد.
اعظم صادق پور دو سال زودتر بازنشست شده 
ابتدایى  مقطع  در  تدریس  خدمتش  دوره  در  و 
ابتدایى و راهنمایى و  و مدیر مدرسه در مقطع 
داشته  برعهده  را  دبیرستان  معاونت  همچنین 

است.

اردیبهشت 

رسیدم  نوجوانى  سن  به  که  وقتى  بود. 
که  مقدماتى  دانشسرا  در  گرفتم  تصمیم 
از سال دوم دبیرستان باید به این مقطع 
و  دهم  تحصیل  ادامه  شدیم  مى  وارد 
من  کردم.  دریافت  دانشسرا  در  را  دیپلم 
معلمانم  از  آموزى  دانش  دوره  همان  از 
که  معلمانى  از  حتى  و  گرفتم  مى  الگو 
رفتار و روش تدریسشان به نوعى مناسب 
نبود درس مى آموختم تا زمانى که معلم 
شوم به نحو مطلوبى با دانش آموزانم 

برخورد کنم

بهترین لحظات زندگى یک 
معلم از نظر شما چیست؟

زحمات  ثمره  معلم  که  زمانى 
شاهد  و  کند  مشاهده  را  خود 
از  چه  آموزانش  دانش  رشد 

است

معلم خوب از نظر شما چه 
خصوصیاتى دارد؟

دانش  هر  با  بتواند  که  معلمى 
نوع  به  بسته  زیرکانه،  آموز 
توانایى  و  استعداد  خانواده، 
آموز  دانش  جسمى  و  ذهنى 
اما  باشد  داشته  متفاوت  ارتباط 
تفاوت  این  متوجه  خود  آموز  دانش 

رسیدم  نوجوانى  سن  به  که  وقتى  بود. 
که  مقدماتى  دانشسرا  در  گرفتم  تصمیم 
از سال دوم دبیرستان باید به این مقطع 
و  دهم  تحصیل  ادامه  شدیم  مى  وارد 
من  کردم.  دریافت  دانشسرا  در  را  دیپلم 
معلمانم  از  آموزى  دانش  دوره  همان  از 
که  معلمانى  از  حتى  و  گرفتم  مى  الگو 
رفتار و روش تدریسشان به نوعى مناسب 
نبود درس مى آموختم تا زمانى که معلم 
شوم به نحو مطلوبى با دانش آموزانم 

برخورد کنم

بهترین لحظات زندگى یک 
معلم از نظر شما چیست؟

زحمات  ثمره  معلم  که  زمانى 
شاهد  و  کند  مشاهده  را  خود 
از  چه  آموزانش  دانش  رشد 

معلم خوب از نظر شما چه 
خصوصیاتى دارد؟

دانش  هر  با  بتواند  که  معلمى 
نوع  به  بسته  زیرکانه،  آموز 
توانایى  و  استعداد  خانواده، 
آموز  دانش  جسمى  و  ذهنى 
اما  باشد  داشته  متفاوت  ارتباط 
تفاوت  این  متوجه  خود  آموز  دانش 

نشود.

و  کار  تعاون،  اداره  رئیس  هاشمى  رسول 
پاسارگاد ضمن  اجتماعى شهرستان  رفاه 
عملکرد  کارگر  و  کار  هفته  تبریک  عرض 
حوزه اشتغال این اداره و چشم اندازه سال 

98 را بیان نمود:

الف : اهم عملکرد حوزه اشتغال اداره : 
1-برگزارى شش کارگروه اشتغال و سرمایه گذارى 
شهرستان و بررسى مشکالت کارگاه هاى مشکل 

دار
2-برگزارى بیش از10جلسه کمیته فنى تسهیالت و 
تصویب و معرفى به بانک بیش از 180طرح سرمایه 

گذارى به مبلغ 300میلیارد ریال در شهرستان 
ریال  میلیون  پرداخت 8000  در خصوص  3-اقدام 
ثبت کلیه  و  تسهیالت مشاغل خانگى در سال97 

اطالعات آن در سامانه مشاغل خانگى
4-برگزارى گشت مشترك اشتغال اتباع خارجى به 
صورت ماهیانه و ابالغ جریمه به مبلغ 85197275 

ریال و وصول آن به مبلغ 564451377 ریال
با  کارورزى  خصوص  در  جلسات  5-برگزارى 
کارفرمایان کشاورزى و دامدارى در جهاد کشاورزى 
و  صنفى  ى  ها  اتحادیه  حضور  با  اصناف  اتاق  و 
شوراهاى  دهیاران  و  مرکزى  بخشدار  با  جلسه 

روستاها و ارسال مستندات به استان
دستگاه  با  تخصصى  جلسات  6-برگزارى 

در  شهرستان  هاى  دانشگاه  و  اجرایى  هاى 
استان.                                                                                                                                            به  مستندات  ارسال  و  سال  طول 
ب : اهم برنامه هاى حوزه اشتغال براى   

سال98 :
و  اشتغال  کارگروه  جلسات  منظم  1-برگزارى 
سرمایه گذارى شهرستان بصورت ماهیانه و بررسى 
در  گذاران  سرمایه  هاى  طرح  مشکالت  و  مسائل 

جلسات و کارگاه هاى مشکل دار  در راستاى حفظ 
فرصتهاى شغلى موجود.

طرح  از  اعم  فراگیر  اشتغال  طرحهاى  2-اجراى 
اى  بیمه  مشوق  طرح  التحصیالن،  فارغ  کارورزى 
کارفرمایان،طرح مهارت آموزى، طرح روستا تعاون، 
طرح اشتغالزایى دهکده مشاغل، طرح اشتغال اتباع 

خارجى غیرمجاز 
اشتغال  کارآفرینى  هاى  همایش  3-برگزارى 
اجرایى  هاى  دستگاه  همکارى  با  فصلى  بصورت 

شهرستان براى جامعه هدف.
4-برگزارى نشست هاى تخصصى در زمینه اشتغال 
با  اشتغالزایى  طرحهاى  اجراى  جهت  کارآفرینى  و 
ادارات مرتبط، دهیاران، شوراهاى اسالمى شهر و 

روستا ها شهرستان پاسارگاد.
5-پیگیرى ایجاد بازارچه مشاغل خانگى با همکارى 

ادارات مرتبط و شهردارى در شهرستان.
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در حاشیه سفر استاندار فارس به شهرستان ارسنجان از کتاب تاریخ آموزش و پرورش ارسنجان که به کوشش اکبر اسکندرى تألیف شده است، رونمایى شد. این کتاب به معرفى مدیران آموزش و پرورش، اسناد 
و نامه هاى ادارى و مدارس و نیز آمار آموزشگاه ها و دانش آموزان ارسنجان پرداخته است. در ادامه دکتر کاووس رضایى به معرفى این اثر پرداخته است:

ورش ارسنجان: معرفی کتاب تاریخ آموزش و پر

ورش سبکی بدیع در نگارش تاریخ آموزش و پر

عمق  به  ملتى  و  قومى  هر  شایستگى  و  عظمت 
و  علم  هنر،  اندیشه،  تاریخ،  و  فرهنگى  کثرت  و 
سابقه  و  تاریخ  از  هرچه  ها  انسان  است.  معرفت 
فرهنگى خود با خبر شوند به خود مى بالند و راه 
هموار  آینده  هاى  نسل  آفرینى  افتخار  براى  را 
علمى  و  فرهنگى  گذشته  از  خبرى  بى  مى سازند. 
عدم  که  جا  آن  تا  است  دریغ  و  حسرت  موجب 
و  تربیت  و  تعلیم  نشیب  و  پرفراز  راه  با  شناخت 
نادره مردانى که عمر خود را در این مسیر سپرى 
افزاید.  جانکاه مى  این حسرت  بر عمق  اند  کرده 
با هر عمق، وسعت، روش،  تاریخى  پژوهش هاى 
تحلیل، هدف و..  گزارشگر بخش بیرونى عظمت 
یک ملت و جریان زندگى آنان است نه تصویرگر 
حقایق آنچه زندگى آنان را تشکیل داده است که 
این کار به تعبیر موالنا حکایت ظاهر و باطن است:

اسم خواندى رو مسما را بجو
مه به باال دان نه اندر آب جو

عظمت  میان  در  که  هنرهایى  و  ها  دانش  از   
برانگیزى  فرهنگى ملت ها نقش موثر و تحسین 
داشته و دارد، تاریخ نگارى در زمینه هاى 
مختلف است که با روش هاى خاص 

جلوه  بازپرورى  و  بازآفرینى  به 
و  برجسته  هاى  جریان  و  ها 
زندگى  خاص  و  عام  ستودنى 
فرد و جمع در گذر زمان مى 
شواهد  و  اسناد  هرچه  پردازد. 
باشد  تر  بیش  راه  این  در 
افزاید.  مى  کار  این  برعظمت 

ایرانیان بر اساس سنگ نوشته ها 
این  بوده و در  پیشتاز  این مسیر  آثار موجود در  و 
زمینه آثار گرانبهایى از خود به یادگار گذاشته اند 
که هر یک از آن ها بخش مهمى از چگونه زیستن 
را بر اساس اندیشه هاى خود به تصویر درآورده اند.

 از چند سال پیش به پیروى از گذشتگان در تدوین 
و  گذشته  از  گزارش  و  آموزشى  و  فرهنگى  اسناد 
دانشگاه ها،  در  چه  آموزشى  هاى  جریان  حال 
دانشوران  پرورش و حوزه هاى علمیه،  و  آموزش 
علمى-پژوهشى  جدید  هاى  روش  با  قلمزنانى  و 
هاى  زحمت  حاصل  که  اند  پرداخته  کار  این  به 
طور  به  یک  هر  که  است  ارزشمندى  آثار  آنان 
در سطوح مختلف  را  فرهنگى  ویژه عظمت هاى 
گستره  از  برخى  براى  کار  این  است.  کرده  بیان 

هاى جغرافیایى ضرورت بیشترى 
از  یکى  ارسنجان  است.  داشته 
خاکى  جغرافیاى  حوزه هاى  این 
مى  ساز  تاریخ  و  بزرگ  ایران 
باشد که از کهن ترین روزگاران 
تا امروز و با یارى خداوند و عشق 
به حفظ میراث ارزشمند گذشتگان بر 
بلنداى آسمان همیشه درخشان علوم قدیم 
و جدید هم چون قرآن، عرفان، خوشنویسى، فقه، 
دلبرى مى  و  نورافشانى  و..  تاریخ  منطق،  ادبیات، 

کند.
 1085 ) سعیدیه  علمیه  مدرسه  تاسیس  زمان  از   
ه.ق) به دست مرحوم حاج سعیداى ارسنجانى – که 
رضوان الهى بر او باد -  تا تاسیس اولین مدرسه 
ساالر  ناصرالدین  مرحوم  توسط  جدید  سبک  به 
امروز،  تا  و  باد -   او  بر  جنگ - که رحمت خدا 
این سرزمین دانش بنیان دانش پرور گنجینه دانش 
آستان  بر  سر  چگونگى  که  است  سربلند  مردانى 
علم و معرفت ساییدن آنان احتیاج به شرح و بیانى 
آموزش  ادامه  و  شروع  تاریخ  به  بتواند  که  داشت 
آنان بپردازد. زمزمه این کار از چند سال پیش در 

بین دانشگاهیان، فرهنگیان و دیگر دانشوران عزیز 
به نجوا درآمد، همگان بر ضرورت این کار واقف و 
عالقه مند بودند و هرگونه تاخیر را موجب حسرت 
پراکنده  طور  به  افرادى  بیش  و  کم  دانستند،  مى 
مى  اشاره  شهرستان  این  آموزشى  هاى  عزت  به 
نمودند تا آن جا که گذر ایام و تالیف تاریخ آموزش 
انجام  و پرورش شهرستان هاى دیگر ضرورت و 
جلوه  و خاص  عام  بین  پیش  از  بیش  را  کار  این 
گرامى  پژوهشگر  و  فرهیخته  که  این  تا  نمود  گر 
آقاى حاج اکبر اسکندرى با شور و شوق ستودنى 
برخاسته از سال ها تحصیل، تدریس، تالیف، عشق 
به ارسنجان و تاریخ فرهنگى آن با محدودیت هایى 
که همیشه براى گزارش هاى تاریخى وجود داشته، 
به این کار بزرگ و مالمت آور روى آوردند تا در 
ارسنجان  پرورش  و  آموزش  عظمت  داشت  پاس 
نوید  و  کند  ادا  را  خود  فرهنگى  وظیفه  از  بخشى 
باشد  خم  و  پیچ  پر  مسیر  این  در  دیگران  بخش 
ارزشمند سختى هاى خاص  اثر  این  تالیف  هرچند 
خودش را داشته، با تالش و عزمى خستگى ناپذیر 
سامان  به  را  کار  این  اند  توانسته  شایستگى  به 

برسانند. 

پرورش  و  آموزش  «تاریخ 
صفحه   ٥١٥ در  ارسنجان» 
گزارش گر واقعی و مصور سال ها 
کار آموزشی در شهرستان ارسنجان می 
آقای  جناب  ارجمند  مولف  که  باشد 
ارزشمند  مقدمه  ذکر  از  بعد  اسکندری 
کرده  بیان  فصل   ٢٠ در  را  آن  تاریخی، 
تاریخچه  به  کتاب  مقدمه  در  است. 
جدید  و  علمیه  های  مدرسه  تاسیس  
و چگونگی آموزش آن ها پرداخته. ذکر 
تاریخی راه اندازی مدارس از کهن ترین 
موجب  جدید  روزگار  تا  ایام 
با  خواننده   آشنایی 
تالش های  و  عظمت 
می  بزرگانی  شایسته 
مانع  هیچ  که  شود 
نتوانسته  مشکلی  و 
استوار  اراده  در 
خللی  آنان 
نماید.  وارد 
به  توجه  با 
و  منابع 

سختی  به  گرامی  نویسنده  که  اسنادی 
این  در  کرده  پیدا  دسترسی  ها  آن  با 
مقدمه به طور نسبتًا فراگیر به عظمت 
نوین  و  مکتبی  آموزش  اندازی  راه 
است؛  پرداخته  ارسنجان  در  ویژه  به 
دانشوران،  همت  بیانگر  که  عظمتی 
دلسوزانی  و  خیراندیشان  فرهنگیان، 
دیروز  تالش  و  عنایت  توجه،  که  است 
نه چندان دور آنان باعث تعلیم، تربیت 
آن  از  نوش  جرعه  هزاران  فرزانگی  و 
خوان کرامتی است که کثیری از آنان از 
گذشته تا امروز و فرداهای افتخارآفرین، 
را  خود  عظمت  و  فرهیختگی، سعادت 

مدیون آنان می دانند.
فصل  در  ارزشمند  مقدمه  این  از  بعد 
از سال  ارسنجان  فرهنگی  اول، مدیران 
(۱۳٩٢ - ١٣٠٣) و صورت بناهای دولتی 
و  آموزش  به  وابسته  وقفی  امالک  و 
فصل  این  است؛  شده  اشاره  پرورش 
یادآور چهره های خاصی میباشد که در 
سهم  شهرستان  پرورش  و  آموزش  امر 
را  همگان  خیر  دعای  و  داشته  بسزایی 

نثار خود کرده اند. 
کتاب  این  یازدهم  تا  دوم  های  فصل 
سال  از  که  است  هایی  نامه  شامل 
و  اجرایی  امور  اساس   (۱۳١٠  -۱۳٤٢)

آموزشی بوده است.
 فصل های دوازده، سیزده و چهارده این 
آموزشگاه ها،  آمار  نمرات،  ریز  به  کتاب 
معلمان  و  کارکنان  آموزان،  دانش 
ابالغ  از  هایی  نمونه  دارد.  اختصاص 
آموزگاران و کارکنان پیشکسوت در فصل 
فصل  در  ها  نامه  معرفی  و  پانزدهم 

شانزدهم ذکر گردیده. در فصل هفدهم 
به نمونه هایی از کارنامه های تحصیلی 
دانش  امالی  و   (۱۳١١  -۱۳٤٨) سال  از 
های  فصل  است.   شده  اشاره  آموزان 
هجدهم، نوزدهم و بیستم در برگیرنده 
ارسنجان،  شدن  ای  منطقه  های  نامه 
نامه های سازمان پیش آهنگی، تصویر 
چند جلد کتاب درسی و عکس ها می 

باشد. 

نوشت  کوته  این  در  است  الزم  آنچه 
ارزشمند و نویسنده  اثر  این  در عظمت 
شود  ذکر  آن  سنج  نکته  و  پرتالش 

عبارتند از :
ساله  چندین  و  فرسا  طاقت  ١)پیگیری 
با  مدارک  و  اسناد  به  دستیابی  جهت 
مراجعه به مدارس شهر و روستا و واحد 

های درون سازمانی آموزش و پرورش.
 ٢) دور شدن از کارهای فرهنگی دیگر به 
تالیف  برای  مسوولیت  احساس  خاطر 
این کتاب، تا آن جا که اگر به کار دیگر 
فرهنگی می پرداختند زودتر و راحت تر 

به نتیجه می رسیدند
 ٣) وسعت اطالعات و باال بودن حافظه 
تاریخی در دسته بندی اسناد و شناخت 
افراد با توجه به عکس های موجود که 
تعدادی از آن ها به سال های خیلی دور 

برمی گردد.
امر  در  داری  امانت  رسالت  حفظ   (٤
پژوهش و تألیف که در این کتاب کامال 
ایشان در  نمایان است؛ تالش و توجه 
در  چه  آن  که  بوده  این  بر  زمینه  این 
اختیار داشته بی کم و کاست در اختیار 

دیگران قرار دهد.
به  توجه  با  کار  این  به  ورود  جرات   (٥
به  دیگری  فرد  اثر،  این  از  قبل  که  این 
ایشان  تا  نپرداخته  آن  به  صورت  این 
آن  از  استفاده  و  گیری  الگو  با  بتواند 
کتاب  این  تالیف  به  آن،  منابع  و  کتاب 
و  نقد  عرصه  در  که  جا  آن  از  بپردازد. 
نیست  ای  نوشته  و  اثر  هیچ  بررسی، 
بودن  مانع  و  جامع  اوج  در  بتواند  که 
و  نگاه  این  با  ارجمند  مولف  گیرد  قرار 
اراده به استقبال این کار رفته است؛ هر 
چند وسعت تاریخی و محدودیت های 
موجود در تالیف این کتاب ممکن است 
نا نوشته هایی را در بر داشته باشد که 
در چاپ های آینده می تواند مورد توجه 

قرار گیرد.
٦) تالش مستمر و هزینه آور در راه جمع 
و  آنان  سازی  مستند  و  اطالعات  آوری 

رسیدن به یقین تاریخی و آموزشی.
امید است این اثر با ارزش مورد توجه 
مطالعه  و  تهیه  با  و  گیرد  قرار  همگان 
آموزشی  عظمت  با  پیش  از  بیش  آن 
داران  میراث  و  شوند  آشنا  ارسنجان 
شایسته فرهنگی برای آیندگان در آيينه 
جمال و جالل معروف و اندیشه گردنند 
تا با نکوداشت نیکان، از آنان به نیکی 

یاد شود.
نام نیک رفتگان ضایع مکن 

تا بماند نام نیکت یادگار
و با یاد یاران دیروز و امروز، یاد خود را 

خجسته سازند که:
یاد یاران یار را میمون بود 

خاصه آن لیلی و این مجنون بود

و چگونگی آموزش آن ها پرداخته. ذکر 
تاریخی راه اندازی مدارس از کهن ترین 
موجب  جدید  روزگار  تا  ایام 
با  خواننده   آشنایی 
تالش های  و  عظمت 
می  بزرگانی  شایسته 
مانع  هیچ  که  شود 
نتوانسته  مشکلی  و 
استوار  اراده  در 
خللی  آنان 
نماید.  وارد 
به  توجه  با 
و  منابع 

داشته و دارد، تاریخ نگارى در زمینه هاى 

جلوه  بازپرورى  و  بازآفرینى  به 
و  برجسته  هاى  جریان  و  ها 

ایرانیان بر اساس سنگ نوشته ها 

هاى جغرافیایى ضرورت بیشترى 
از  یکى  ارسنجان  است.  داشته 

باشد که از کهن ترین روزگاران 
تا امروز و با یارى خداوند و عشق 
به حفظ میراث ارزشمند گذشتگان بر 
بلنداى آسمان همیشه درخشان علوم قدیم 


