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هفتــه نامه سیاسى، اجتماعى، فرهنگى، ورزشى

ع  گفتگوی سفیرمردم با مختر
جوان پاسارگادی:

دوست دارم ھواپیما 
را از نو طراحی کنم

گفتگو سفیرمردم با خانواده جاویدی:

دردانه ھا، غبار از 
خاطرات شھدا برمی دارد

وستا ھای ارسنجان در فضای مجازی داد مردم  ر
 پل ورودى روستاى على آباد که چندماهى بیشتر از افتتاح آن نمیگذرد 
فروریخت. چندى پیش شوراى روستاها به نمایندگى از مردم به ستوه 

آمده منطقه با بیان مطالبه به حق مردم در فضاى مجازى خواستار حل این 
مشکل شدند.
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٦ ماه بالتکلیفی فرمانداری پاسارگاد
از 24 شهریور و آغاز سرپرستى على علیزاده بر فرماندارى پاسارگاد بیش از 
4 ماه میگذرد اما استاندارى تصمیمى براى انتصاب فرماندار این شهرستان 

اتخاذ نکرده است. این شرایط شهروندان پاسارگادى را به شدت شاکى کرده 
است.
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ورودی  
سعادتشھر 

باید حس تعلق 
ایجاد کند

جوابیه
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نونھاالن ارسنجانی نھال کاشتند

ذره بین    5
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جوابیه بخشداری پاسارگاد
در مورد تکرار کلنگ زنی ایستگاه ھواشناسی

در شماره 43 هفته نامه سفیرمردم گزارشى درج شد که ایستگاه 
هواشناسى طى یک سال دوبار کلنگ زنى شده است. عزیزى 
بخشدار بخش پاسارگاد به این گزارش جواب داده است:«قرار 
شریف  مردم  محترم  نماینده  حضور  با  دولت  هفته  در  بود  
شهرستانهاى پاسارگاد،مرودشت و ارسنجان در مجلس شوراى 
اسالمى و مدیرکل محترم وقت هواشناسى جناب اقاى جامعى 
کلنگ زنى شود ولى به دلیل تغییر تحول در اداره کل هواشناسى 

کلنگ زنى این خواسته به حق مردم انجام ...
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مرکز بھار نکو رسما در ارسنجان افتتاح شد

گزارش

را از نو طراحی کنم

یادداشت
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بهداشت  شبکه  عمومى  روابط  گزارش  به 
آیین  در  قنبرى،  کورش  دکتر  ارسنجان،  درمان  و 
بهارنکو در شهرستان  افتتاح رسمى مرکز تخصصى 
ارسنجان، گفت: به منظور ارایه مشاوره تخصصى به 
در  آمار طالق  وکاهش  ازدواج  آستانه  در  هاى  زوج 
سطح شهرستان، با همکارى نهاد مقام معظم رهبرى 
در دانشگاه علوم پزشکى واستقبال شبکه بهداشت و 
درمان، مرکز بهار نکو از سال گذشته فعالیت خود را 

در این شهرستان آغاز و با تجهیز یک طبقه از مرکز 
سالمت شهرى ارسنجان، کالس هاى مشاوره این 

مرکز، فعال گردید.
افزود:  ارسنجان،  درمان  و  بهداشت  شبکه  رییس 
و  ارتباطى  و  زندگى  هاى  مهارت  آموزش  بر  تاکید 
شناخت بیشتر زوجین از یکدیگر، از مهم ترین اهداف 
آموزشى این مرکز مى باشد که با برگزارى دوره هاى 
مختلف آموزشى و مشاوره اى زیر نظر اساتید مجرب 

و  زوجین  شناخت  افزایش  در  سعى  روانشناس،  و 
ارتقاى آگاهى هاى آنها دارد.

او اضافه کرد: کالس هاى آموزشى مرکز بهار نکو 
ارسنجان، روزهاى شنبه و سه شنبه هر هفته و  در 
مشاوره تکمیلى زوج ها و خانواده ها نیز در روزهاى 

یکشنبه و چهارشنبه، ارایه  مى گردد.
مسئوالن  از  جمعى  و  فرماندار  حضور  با  آیین  این 

شهرستان ارسنجان، برگزار شد.

همزمان با راه اندازى رسمى 30مرکز مشاوره بهار نکو در استان فارس،مرکز تخصصى مشاوره بهار نکو در شهرستان ارسنجان ،راه اندازى شد.

توسعه  معاون  سوى  از  جداگانه  احکامى  طى 
شیراز  پزشکى  علوم  دانشگاه  منابع  و  مدیریت 
ارسنجان،  درمان  و  بهداشت  شبکه  ورییس 
و  مدیریت  سرپرست  عنوان  به  کاووسى  محمود 
هما ابراهیمى به عنوان رئیس  خدمات پرستاري 
ارسنجان،  عصر(عج)  ولى  حضرت  بیمارستان 

منصوب شدند.
در متن حکم محمود کاووسى آمده است:

بیمارستان   محترم  رئیس  پیشنهاد  به  توجه  با 

مراتب  به  نظر  و  ارسنجان  «عج»  ولیعصر 
و  علمی  هاي  توانمندي  و  تعهد  و  شایستگی 
عنوان   به  ابالغ  این  موجب  به  تان،  اجرایی 
ولیعصر«عج»  بیمارستان  مدیریت  سرپرست 

ارسنجان به مدت یکسال منصوب می شوید. 
همچنین در حکم دیگرى از سوى رییس شبکه 
خدمات  رئیس  ارسنجان،  درمان  و  بهداشت 
(عج)  ولیعصر  حضرت  بیمارستان  پرستاري 

ارسنجان نیز، منصوب شد.

درحکم«هما ابراهیمى» آمده است:
این  به موجب  ارزنده جنابعالی  تجارب  به  نظر    
ابالغ  بعنوان رئیس  خدمات پرستاري بیمارستان 
می  منصوب  ارسنجان  ولیعصر(عج)  حضرت 

گردید.
امید است با درایت و پشتکاري که در سرکار عالی 
مستمر  ارتقاء  و  پیگیري  جهت  در  است  مشهود 
اهداف امور محوله بیمارستان کوشا بوده و همواره 

در پناه حق موفق و موید باشید.

شهرستان  سالمت  مربیان  و  داوطلبان  از  آیینى  در 
ارسنجان، تقدیر شد.

درمان  و  بهداشت  شبکه  عمومى  روابط  گزارش  به 
هاى  مشارکت  جلب  واحد  کارشناس  ارسنجان، 
مردمى مرکز بهداشت ارسنجان، گفت: جشن تقدیر از 
داوطلبان و مربیان سالمت، مربیان مهدهاى کودك 
و نهضت سوادآموزى و داوطلبین متخصص ادارات، 
ارسنجان،  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سالن  در 

برگزار شد . 
مراسم محمدباقر کاظمى  این  در  افزود:  زارع  اعظم 
فرماندار شهرستان و دکتر کورش قنبرى رییس شبکه 
بهداشت و درمان ارسنجان، از مشارکت داوطلبان و 
مربیان سالمت در اجراى طرح هاى سالمت محور 
تقدیر کرده و بر نقش آنان در ارتقاى سطح سالمت 

جامعه تاکید کردند.
فرماندار و رییس شبکه بهداشت و درمان ارسنجان 

اجتماعى،  و  فردى  مراقبتى  خود  فرهنگ  گسترش 
آموزش سالمت و ارتقاى سطح سواد سالمت جامعه 
توسعه  هاى  و شاخص  عوامل  از  یکى  عنوان  به  را 
کشور برشمرده و نقش مربیان و داوطلبان سالمت 
درتامین سالمت، بهبود، تعالى و بالندگى هر خانواده 

اثرگذار دانستند . 
فعال سالمت  مربیان  و  داوطلبان  از  مراسم،  این  در 

شهرستان ارسنجان با تقدیم هدایایى، تقدیر شد.

دریافت  متقاضیان  از  نام  آغازثبت 
واکسن سالک در ارسنجان 

و  بهداشت  شبکه  سالک  بیمارى  با  مبارزه  کارگروه 
درمان ارسنجان با هدف اجراى طرح واکسن لیشمن، 

برگزار شد.
درمان  و  بهداشت  شبکه  عمومى  روابط  گزارش  به 
ثبت  به  توجه  با  ایزدى، گفت:  ارسنجان، دکتر على 
هاى  کانون  از  یکى  عنوان  به  ارسنجان  شهرستان 

بیمارى سالک در سطح استان فارس و تهیه واکسن 
این بیمارى در وزارت بهداشت و درمان، جلسه اى 
واگیر  هاى  بیمارى  با  مبارزه  کارشناسان  حضور  با 
معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى شیراز برگزار 
واکسیناسیون  اجراى طرح  سازوکارهاى  و  اهداف  و 

سالک در شهرستان ارسنجان، بررسى شد.
ارسنجان  بهداشت  مرکز  رییس  و  بهداشتى  معاون 
بهداشت  مرکز  اخیر  هاى  سال  عملکرد  به  اشاره  با 
کاهش  ارسنجان،  شهرستان  در  سالک  کارگروه  و 
هاى  تالش  نتیجه  را  بیمارى  این  بروز  چشمگیر 
بهداشت  مرکز  هاى  بیمارى  با  مبارزه  کارشناسان 

مرحله طرح  افزود: طى سال 97 سه  و  کرد  عنوان 
النه کوبى و طعمه گذارى کانون هاى سالک درشعاع  

500 مترى شهر و روستاها، انجام شده است. 
کارشناس مسئول مبارزه با بیمارى هاى واگیر مرکز 
سالک  کارگروه  جلسه  در  گفت:  ارسنجان،  بهداشت 
طرح  اجراي  مسئول  دانشور  حمید  دکتر  ارسنجان 
واکسن  ساخت  چگونگی  (لیشمن)،  سالک  واکسن 
هاي  کانون  در  واکسیناسیون  طرح  اجراي  نحوه  و 
و  موثر  ایمنی  ایجاد  و  کرده  بیان  را  سالک  بیماري 
واکسن   مزایاي  از  را  سالک  بیماري  علیه  بر  قوي 

لیشمن عنوان کرد.

اصغراخوان، شرایط دریافت واکسن توسط داوطلبان 
هاى  بیماري  نبود  سال،  سه  باالي  سن  داشتن  را، 
دیابت،  ازجمله:  اي  زمینه  و  ایمنی  سیستم  ضعف 
و  زنان  نبودن  باردار  عروقی، سرطان،  قلبی  بیماري 

نداشتن سابقه ابتال به بیمارى سالک، عنوان کرد.
او افزود: مقرر گردید اطالع رسانى مناسب از سوى 
از  نام  ثبت  منظور  به  بهداشت  هاى  خانه  و  مراکز 
انجام  سالک  واکسن  دریافت  متقاضى  داوطلبان 
دریافت  را  واکسن  جدید  سال  از  قبل  داوطلبان،  و 

خواهندکرد.

زنان ھر جامعه پایه واساس  
پیشرفت آن جامعه  ھستند

دو برنامه متفاوت به مناسبت سالروز میالد 
شبکه  در  زن،  روز  و  (س)  زهرا  حضرت 

بهداشت و درمان ارسنجان اجرا شد.
بهداشت  شبکه  عمومى  روابط  گزارش  به 
جداگانه،  آیین  دو  در  ارسنجان،  درمان  و 
شبکه  در  زن  روز  گرامیداشت  مراسم 
بهداشت و درمان و بیمارستان حضرت ولى 

عصر (عج) ارسنجان برگزار شد.
ارسنجان،  ودرمان  بهداشت  شبکه  رییس 
بیمارستان  مسئوالن  از  جمعى  و  رییس 
ارسنجان با حضور در بخش هاى بیمارستان 
باسعادت حضرت  ضمن گرامیداشت میالد 
زهرا(س)، روز زن را به کارکنان این بخش 
ها تبریک گفته و از بیماران زن بسترى در 

بخش هاى زنان، عیادت کردند.
در آیینى دیگر همزمان با نماز ظهر و عصر، 
کارکنان شبکه بهداشت و درمان ارسنجان 
در نمازخانه این شبکه گرد هم آمده و این 
سالروز خجسته را به بانوان شاغل در شبکه 

بهداشت و درمان، تبریک گفتند.
و  بهداشت  شبکه  رییس  قنبرى  کورش 
درمان ارسنجان در این برنامه ها با تبریک 
حضرت  درس  سراسر  زندگى  زن،  روز 
زهرا(س)  را براى همه زنان جامعه اسالمى 
به عنوان الگویى مناسب براى تمامى زنان 
جهان معرفى و نقش زنان هر جامعه را پایه 

واساس پیشرفت آن جامعه عنوان کرد.

تقدیر از داوطلبان ومربیان سالمت شھرستان ارسنجان

تغییر و تحول در مدیریت بیمارستان ارسنجان
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به گزارش سفیرمردم، اسداهللا امینى رئیس 
اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان 
ارسنجان در حاشیه مراسم روز درختکارى 
اظهار  سفیرمردم  خبرنگار  با  گفتگو  در 
داشت: با هدف ارتقاء بهبود سطح پوشش 
فرهنگ  ترویج  و  سبز  فضاى  و  جنگلى 
با توجه به کمبود تولید نهال،   درختکارى، 
شهرستان  مردم  بین  نهال  اصله   2000

ارسنجان توزیع شد. 
جهت  اداره  این  فعالیت  عمده  افزود:  وى 
ارتقا سطح فرهنگ منابع طبیعى و تبدیل 
آن به معارف عمومى است که از مطالبات 

مقام معظم رهبرى مى باشد.
امینى شهرستان ارسنجان را به لحاظ قرار 
به  منحصر  جنگلى،  اى  منطقه  در  گرفتن 

فرد خواند و گفت: ارسنجان داراى پوشش 
جنگل  است.  کوهى  بادام  و  بنه  جنگلى 
هاى بناب، تنگ شکن و جنگل خلیل بیگ 
باعث شده ارسنجان به شهرستانى منحصر 
ایجاد  و  ژنتیکى  درختان  لحاظ   از  فرد  به 

فضاى سر سبز وهواى مطلوبى باشد.
وى بیان داشت: هر چند با ورود انسان به 
طبیعت مشکالتى مثل رها کردن زباله در 
طبیعت و آتش سوزى در جنگلها رخ مى 
اکیپ  تشکیل  مانند،  اقداماتى  با  اما  دهد 
دامداران  همکارى  با  حریق  اطفا  هاى 
روزه  همه  مراقبت  و  گشت  مرتعداران،  و 
بروز  از  متوالى  سال  سه  در  ایم  توانسته 

آتش سوزى در جنگلها خوددارى کنیم. 
آبخیزدارى  و  طبیعى  منابع  اداره  رئیس   

سال  طول  در  گفت:  ارسنجان  شهرستان 
مالکیت  تثبیت  جهت  در  را  خود  تالش 
هدف  با  درختکارى  توسعه  و  ملى  اراضى 
احیاء درختان آسیب دیده انجام مى دهیم 
اما براى رسیدن به نقطه مطلوب نیاز است 
اعتبارات الزم به بدنه این مجموعه تزریق 

شود.
مراسم روز درختکارى همزمان در دانشگاه 
و  دانشجویان  با حضور  ارسنجان  نور  پیام 
دانش آموزان و جمعى از مسئولین برگزار 
ابراهیم  شد و حجت االسالم و المسلمین 
احمدى امام جمعه ارسنجان در این مراسم 

نهالى غرس کرد.

وز درختکاری صورت گرفت: در ر

نونھاالن ارسنجانی نھال کاشتند
حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره)

از ابتدایی تا دکتری

همه  که  است  زیبایى  رخداد  نیکوکارى  جشن 
با  نو  سال  آستانه  در  و  اسفندماه  نیمه  در  ساله 
هدف ترویج سنت احسان و نیکوکارى و تقویت 
روحیه مسئولیت پذیرى در بین دانش آموزان، در 

سطح مدارس برگزار مى شود.
امروز این جشن مبارك در دبیرستان شهیده بنت 
همکارى  با  ارسنجان  شهرستان  صدر  الهدى 
کمیته امداد امام خمینى(ره) و آموزش و پرورش 

برگزار شد.
ارسنجان  پرورش  و  آموزش  رئیس  خادمى 
و  احسان  جایگاه  به  اشاره  با  جلسه  ابتداى  در 
و تالش  از همکارى  اسالم  دین  در  نیکوکارى 
اخیر قدردانى  امداد در سال هاى  رئیس کمیته 

نمود.
از  گزارشى  ارائه  با  امداد  کمیته  رئیس  اسدى 
نهاد در سال جارى گفت: در حال  آن  عملکرد 
حاضر در سطح شهرستان 220 دانش آموز و 37 
خدمات  از  دکترا  تا  کاردانى  مقاطع  در  دانشجو 
ماهیانه  که  اند  شده  بهرمند  نهاد  این  حمایتى 
چهار  تا  تومان  صدهزار  بین  اى  هزینه  کمک 
از  میلیون تومان به صورت ماهیانه به هر یک 

این مددجویان پرداخت شده است.
نیکوکارى  و  احسان  اینکه  به  اشاره  با  ایشان 
معلمان  و  آموزان  دانش  از  نیست،  مالى  صرفا 
دعوت کرد تا با کمک به آموزش دانش آموزانى 
پرداخت  دارند ضمن  احتیاج  آنان  کمک  به  که 

زکات علم خود دراین کار خیر سهیم شوند.
دانش آموزان دبیرستان بنت الهدى تقارن جشن 
نیکوکارى با روز درختکارى و هفته منابع طبیعى 
را مغتنم شمرده و در حاشیه جشن نمایشگاهى 
از دست ساخته هاى خود با مواد بازیافتى برگزار 
طرف  از  خوبى  بسیار  استقبال  با  که  نمودند، 

مسئولین روبرو شد.
از  هدف  دبیرستان،  مدیر  عزیزخانى  فاطمه 
برگزارى این نمایشگاه را کمک به حفظ سالمت 
محیط زیست، استفاده دوباره از مواد بازیافتى و 
همچنین آموزش دانش آموزان براى کارآفرینى 
بیان  هزینه  کمترین  با  خانگى  اشتغال  ایجاد  و 

نمود. 
در پایان جشن مسابقه اى با طرح سوال از طرف 
مسئولین برگزار شد و جوایزى به دانش آموزان 
اهدا شد و پس از آن مسئولین و دانش آموزان 
پاکت هاى هدایاى خود به جشن نیکوکارى را 

به صندوق انداختند.

امینى:
عمده فعالیت این 
اداره جهت ارتقا 
سطح فرهنگ 
منابع طبیعى و 

تبدیل آن به معارف 
عمومى است که 
از مطالبات مقام 
معظم رهبرى مى 

باشد.

رئیس منابع طبیعی پاسارگاد خبر داد

کاشت ٣٠٠٠ اصله نھال
 در پاسارگاد

آبخیزدارى  و  طبیعى  منابع  اداره  رئیس 
سه  از  بیش  کاشت  از  پاسارگاد  شهرستان 
هزار نهال هم زمان با هفته منابع طبیعى در 

این شهرستان خبر داد.
جمع  در  امروز  ظهر  خسروانیان  حسن 
هفته  امسال  شعار  اینکه  بیان  با  خبرنگاران 
طبیعى  منابع  آبخیزدارى،  و  طبیعى  منابع 
در  افزود:  است،  ملى  سرمایه  بزرگ ترین 
هفته منابع طبیعى عالوه بر کاشت درخت، 
در  مرتعى  و  جنگلى  گونه هاى  با  بذرکارى 
عرصه هاى  از  هکتار   730 بالغ بر  سطحى 
ملى شهرستان پاسارگاد از اعتبارات صندوق 
رهبرى  معظم  مقام  دستور  به  ملى  توسعه 
لزوم  بر  تأکید  با  وى  است.  گرفته  صورت 
فرهنگ سازى براى حفظ منابع طبیعى یادآور 
شد: هفته منابع طبیعى و آبخیزدارى فرصتى 
مناسب براى ترویج فرهنگ کاشت نهال و 

تشویق شهروندان به درختکارى است.
آبخیزدارى  و  طبیعى  منابع  اداره  رئیس   
هفته  در  مردم  گفت:  پاسارگاد  شهرستان 
با حضور در طبیعت و کاشت  منابع طبیعى 
نهال بیشتر با اهمیت حفظ سرمایه هاى ملى 

و خدادادى آشنا مى شوند که برنامه ریزى هاى 
الزم در این زمینه با مشارکت و حضور مردم 
و سازمان هاى مردم نهاد صورت گرفته است.
 خسروانیان افزود: منابع طبیعى تجدیدشونده 
نظیر آب، خاك، جنگل و مرتع به عنوان بستر 
حیات بشرى و توسعه پایدار جوامع محسوب 
و  طبیعى  منابع  هفته  بنابراین  مى شوند 
ارتقاى  براى  مناسبى  فرصت  آبخیزدارى 
فرهنگ عمومى حفظ و توسعه منابع طبیعى 

به شمار مى رود 
کالھبردار میلیاردی

 در دام  پلیس ارسنجان
فرمانده انتظامى ارسنجان از دستگیرى یک 
خبر  این شهرستان  در  میلیاردى  کالهبردار 

داد.
انتظامى  فرمانده  فداکار  احمد  سرهنگ 
ارسنجان بیان کرد: در پى شکایت فردى به 
پلیس آگاهى مبنى بر اینکه محصوالت باغ 
خود را به شخصى فروخته و در قبال آن 4 
فقره چک دریافت کرده که پس از مراجعه 
به بانک متوجه مسدود بودن آن ها به علت 

دستور مقام قضائى شده است.
دستگیرى  و  شناسایى  اینکه  بیان  با  وى 
پلیس  کارکنان  کار  دستور  در  کالهبردار 
ماموران  کرد:  تصریح  گرفت،  قرار  آگاهى 
با انجام اقدامات فنى، موفق شدند متهم را 

انتظامى  مقر  به  و  دستگیر  مخفیگاهش  در 
انتقال دهند.

در  متهم  اینکه  به  اشاره  با  فداکار  سرهنگ 
بازجویى فنى و تخصصى به یک میلیارد و 
کرد،  اقرار  کالهبردارى  ریال  میلیون   700
مراحل  براى سیر  این کالهبردار  داد:  ادامه 

قانونى تحویل مراجع قضائى شد.
جوابیه بخشداری پاسارگاد

در مورد تکرار کلنگ زنی ایستگاه 
ھواشناسی

در شماره 43 هفته نامه سفیرمردم گزارشى 
یک  طى  هواشناسى  ایستگاه  که  شد  درج 
عزیزى  است.  شده  زنى  کلنگ  دوبار  سال 
گزارش  این  به  پاسارگاد  بخش  بخشدار 
هفته  در  بود   «قرار  است:  داده  جواب 
دولت با حضور نماینده محترم مردم شریف 
شهرستانهاى پاسارگاد،مرودشت و ارسنجان 
مدیرکل  و  اسالمى  شوراى  مجلس  در 
محترم وقت هواشناسى جناب اقاى جامعى 
کلنگ زنى شود ولى به دلیل تغییر تحول در 
اداره کل هواشناسى کلنگ زنى این خواسته 
به حق مردم انجام نگرفت ولى خوشبختانه 
250میلیون  اعتبار  با  امسال  ماه  بهمن  در 
تومان شهرستان و 250میلیون تومان استان 

تجهیزات خریدارى شد.

اخبار 
کوتاه

مرکز بھار نکو رسما در ارسنجان افتتاح شد
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اولین  چند  هر  فتحى|  پیمان 
آخرینش  اما  بوده  اختراعش 
نخواهد بود. محسن قلى پور جوان 
و  دارد  سن  سال   34 پاسارگادى 
و  طراحى  مشغول  حاضر  حال  در 
ساخت وسیله حمل و نقل تک نفره 
از ویژگى هاى آن میتوان  است که 
جهت  شدن  تا  و  بودن  سبک  به 
عقب  صندوق  در  حتى  آن  حمل 
خودرو اشاره کرد. حتما شما هم از این 
خبر شوکه شدید. اما این مخترع جوان راه 
تردید مى  بدون  و  است  پیدا کرده  را  خود 
گوید: اگر خود را پایبند کنید که هر روز چیز 
تازه اى بیاموزید و هرروز کمى بهتر شوید، 
سرانجام زمان به اهداف خود میرسید. پس 
همیشه براى موفقیت اول باید کسب دانش 

کرد و سپس تالش.
او بنبستى نمیبیند و همین اعتقاد باعث شده 
انگیزه فراوانى داشته باشد. قلى پور میگوید: 
که  نمیکنم  فکر  این  به  وقت  شخصا هیچ 
یا  اختراع  دیگر  و  شده  ساخته  چیز  همه 
ابداعى نمانده، اینطور نیست ما با یادگیرى 
و شناخت مشکالت و ایجاد راه حل خالق 
بزرگ  اختراع  میتوانیم  مشکل  ان  براى 

بشریت مثل هواپیما را از نو طراحى کنیم.
اینطور که از صحبتهایش مى توان برداشت 
کرد او بیشتر به فکر بهینه سازى اختراعات 

است:  معتقد  پاسارگادى  مخترع  است. 
برعکس خیلى ها بیشتر دنبال همان وسیله 
هایى هستم که قبال اختراع یا درست شده 
اند و خیلى عالقه دارم که درون آن دستگاه 
تغییراتى ایجاد کنم که هم کارامد تر وهم 

از نظر اقتصادى مقرون به صرفه تر باشد
اما امان از قولهاى بى ثمر. قلى پور هم مثل 
خیلى از جوانهاى دیگر در حد قول و حرف 
زدن حمایت شده اما میگوید هیچ انتظارى 

از کسى ندارد. 
خودرویست  باگى  چیست؟  باگى 
که تست جامپ، شیب زنى، تعلیق 
و اصطحکام شاسى را به خوبى در 
حجم موتور 250سى سى پس داده  
شکل  ابتداى  از  پور  قلى  محسن  است. 
گیرى این ایده مى گوید: این روزها آفرود 
سوارى به عنوان یک ورزش شناخته شده و 
به عقیده بسیارى گرانترین ورزش دنیاست، 
اما همین ورزش با توجه به همه درد سرها و 
هزینه هایش تب و تاب شدیدى بین جوانها 
ایجاد کرده است، همین امر باعث شده که 
امکانات  کمترین  با  را  (باگى)  وسیله  این 
اما کیفیت باال و در نتیجه از لحاظ قیمتى 
و  طراحى  آن  خارجى  مشابه  نصف  حدودا 
ساخته شود، احتماال براى افرادى این سوال 
کپى  (باگى)  وسیله  این  که  میاید  پیش 
سازى شده اما باید عرض کنم که 0 تا 100 

افزارطراحى)  نرم  (بوسیله  طراحى  چه  آن، 
ابتدایى  و  (باکمترین  آن  ساخت  وچه 
و  شده  انجام  خودم  توسط  امکانات)  ترین 
سازى  معکوس  یا  سازى  کپى  کوچکترین 
استفاده  موارد  است.بیشترین  نبوده  کار  در 
ناهموار  هاى  جاده  در  (باگى)  دستگاه  این 
کوهستانى و جنگلى است، که امکان تغییر 
کاربرى ان از تفریحى به نظامى هم وجود 
دارد. خوشبختانه تمام تستهاى آفرودى در 
حد و اندازه این حجم از موتور از این وسیله 
(باگى)گرفته شده که همین تستها عیب و 
ایرادهاى این وسیله (باگى) را نشان داد و ما 
با رفع این کاستى ها توانستیم ان را کاملتر 

و بهتر از قبل بسازیم.
به  خطاب  را  خود  پایانى  سخن  محسن 
به  دارد:  شهرستان  مسئولین  و  مخاطبین 
این فکر باشید که امثال بنده وحتى موفقتر 
هستند  زیاد  شهرمان  در  من  از  بهتر  و 
معنوى  چه  و  مادى  چه  مسائل  بعلت  که 
نتوانستند ایدهایشان را به نمایش بگذارند، 
چرا که در شهر ما جاى خالى مکانى به نام 

خانه نخبگان مشهود است.

ع جوان پاسارگادی: گفتگوی سفیرمردم با مختر

دوست دارم ھواپیما را از نو طراحی کنم
٦ ماه بالتکلیفی

فرمانداری پاسارگاد

وحید میرزاپور| شهرستان تاریخى و مستعد، 
تغییرات  اخیر  سالهاى  در  پاسارگاد  محروم  اما 
زیادى در راس مدیریت خود دیده است که مى 
توان گفت نتیجه انتخاب بدون مطالعه و بدون 
باعث  معضل  این  است.  بوده  فرمانداران  دقت 
قرار  توسعه  مسیر  در  پاسارگاد  شهرستان  شده 
گرفتن  قرار  با  فرماندارى  متاسفانه هر  و  نگیرد 
در حاشیه هاى سیاسى در مدت کوتاهى بدون 
عملکرد چشمگیرى شهرستان را ترك کردند تا 
با چالش  را  مدیریتى شهرستان  ثبات  این عدم 

هاى متعددى روبرو سازد.
توسعه هر شهرستانى به مدیریت قوى مسئوالن 
عالى  نماینده  یعنى  آن  رأس  در  خصوصا  آن؛ 
چه  هر  قطعا  که  دارد  بستگى  (فرماندار)  دولت 
باشد  خالقتر  و  کارآمدتر  پیگیرتر،  مسئول  این 

پیشرفت آن منطقه هم بیشتر خواهد بود.
یک  توسعه  تواند  مى  که  نکاتى  از  یکى  اما   
بصورت  آن  مدیریت  کند؛  ُکند  را  شهرستان 

سرپرستى است.
فرماندار  هر چند سرپرست، همان مسئولیتهاى 
را دارد اما این سرپرستى نمى تواند مدت زیادى 
برنامه  تواند  نتیجه نمى  بیانجامد و در  به طول 

اصولى و بلند مدتى رو پیش ببرد.
 94 ماده  طبق  میگوید؟  چه  قانون  اما 
کشورى،  خدمات  مدیریت  قانون 
مدیریتى  سازمان  پست  موقت  تصدى 
بیش  به صورت سرپرستى  یا حساس 
ماده  این  در  نیست.  مجاز  ماه  چهار  از 
با  ضرورى  موارد  در   » که  است  آمده 
تصدى  مافوق،  مسئول  مقام  تشخیص 
یا  مدیریتى  سازمان  پست  موقت 
بدون  سرپرستى  صورت  به  حساس 
حداکثر  براى  مزایا  و  حقوق  دریافت 

چهار ماه مجاز است».
از 24 شهریور و آغاز سرپرستى على علیزاده بر 
اما  میگذرد  ماه   4 از  بیش  پاسارگاد  فرماندارى 
این  فرماندار  انتصاب  براى  استاندارى تصمیمى 

شهرستان اتخاذ نکرده است.
شدت  به  را  پاسارگادى  شهروندان  شرایط  این 
شاکى کرده است و امام جمعه سعادتشهر نیز در 
خطبه هاى نمازجمعه خطاب به استاندار فارس 
تاکید  فرماندار  سریعتر  هرچه  انتخاب  لزوم  بر 

کردند.
امر،  این  در  تسریع  بر  عالوه  پاسارگاد  مردم 
هایى   معیار  اساس  بر  دقیق  انتخابى  خواستار 
چون سوابق کارى مثبت، تعهد و کارآمدى، توان 

مدیریتى و در نهایت مردمى بودن را دارند.
انتخابى  که  اینست  مسئولین  از  همه  توقع 
متفاوت از گذشته را داشته باشند تا شهرستان در 
آرامش و به دور از جدال هاى سیاسى در مسیر 

توسعه قرار گیرد.

قلى پور:
اگر خود را پایبند 

کنید که هر روز چیز 
تازه اى بیاموزید و 
هرروز کمى بهتر 
شوید، سرانجام 
و به اهداف خود 

میرسید. .

به این فکر باشید 
که امثال بنده وحتى 
موفق تر و بهتر از 
من در شهرمان 
زیاد هستند که 
بعلت مسائل 

چه مادى و چه 
معنوى نتوانستند 
ایدهایشان را به 
نمایش بگذارند، 

چرا که در شهر ما 
جاى خالى مکانى 

به نام خانه نخبگان 
مشهود است.
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سفیر مردم بررسی میکند:

ورودی  سعادتشھر باید حس تعلق ایجاد کند

تاریخى  شهرستان  میرزاپور|  وحید 
داراى  سعادتشهر  مرکزیت  با  پاسارگاد 
طبیعى،  تاریخى،  بالقوه  هاى  پتانسیل 
که  است  فراوانى  زیارتى  و  گردشگرى 
جهت  خارجى  و  ایرانى  گردشگران  سالیانه 
بازدید از مجموعه تاریخى  زیادى پاسارگاد 

به این شهرستان سفر مى کنند.
این در حالى است که در دنیا صنعت توریسم 
را یکى از پردرآمد ترین صنعت ها و پرسود 
آمارها حکایت  اما  دانند  ترین شغل ها مى 
از بیکارى جوانان و عدم رونق بازار در این 

شهرستان دارد.
از معضالتى که  ادامه سعى داریم یکى  در 
بهینه  استفاده  و عدم  فرصت سوزى  باعث 

از این پتانسیل بالقوه شده را بررسى کنیم.

 از مهمترین دالیل عدم استقبال مسافران از 
شهر سعادتشهر، ورودى هاى نازیبا از سمت 
از  ورودى  پل  خصوصا  و  بوکان  آباد،  على 
سمت کمربندى مى باشد که این ورودى ها 
جلوه شهر را خراب کرده و مى تواند ذهنیت 

منفى براى مسافران ایجاد کند.
و  مهم  نقش  مى تواند  شهر  هر  ورودى 
اثرگذارى باالیى در معرفى صحیح آن شهر، 
و  مفاخر  و شناسایى  جاذبه هاى گردشگرى 
مشاهیر آن و هم چنین عرض خیرمقدم به 

مسافرین و رهگذران داشته باشد.
 ورودى شهرها به عنوان پیشانى شهر مورد 
است  رهگذران  و  مسافران  دقت  و  توجه 
باید نسبت به زیباسازى و بهسازى آن  که 
همچنین  گیرد.  صورت  اساسى  اقدامات 
اهمیت ورودى هاى شهر آن قدر مهم است 
که هر ورودى با نماد و ویژگى هاى خاص 

خود مى تواند حس تعلق و هویت در میان 
ساکنان و تازه واردان به شهر را ایجاد کند.

از این رو تعامل و پاى کار بودن مسئوالن 
شهرستان پاسارگاد و شهر سعادتشهر براى 
اصالح ورودى ها مى تواند هویت، فرهنگ 
به  هزینه  کمترین  با  را  شهرستان  تاریخ  و 
کسانى که از هر جهت جغرافیایى وارد مرکز 
هم چنین  کند.  معرفى  مى شوند  شهرستان 
بخش عمده تصویر شهر در لحظه ورود به 
امر نقش  این  یک شهر شکل مى گیرد که 
را  شهر  آن  بخشى  شخصیت  در  عمده اى 
ایفا مى کند بنابراین توجه مسئوالن ذیربط 
راهکارهایى  تدوین  و  ورودى ها  به  نسبت 
شهر  به  ورود  مفهوم  کردن  زنده  براى 
ضرورى است که متاسفانه در سالهاى اخیر 
مسئوالن از این مسئله مهم قافل شده اند.

مسئولین  از  تن  چند  سراغ  رابطه  این  در 
شهر رفتیم و نظر آنان را در این زمینه جویا 

شدیم.
سعادتشهر  شهر  شهردار  یارمحمدى  على 
شهر  ورودى  زیباسازى  و  اصالح  لزوم 
سعادتشهر را یک ضرورت دانست و افزود: 
باتوجه به اینکه پل ورودى سعادتشهر خارج 
از حوزه شهرى مى باشد اما در جهت حفظ 
با متولى  منافع شهر و شهروندان حاضریم 
پاسارگاد) شهرستان  راه  (اداره  ورودى  پل 

تعامل و همکارى داشته باشیم.
اسالمى  شوراى  رئیس  عزیزپور،  مهندس 
شهر سعادتشهر نیز زیباسازى ورودى هاى 
نصب  و  شهرى  مبلمان  و  سعادتشهر  شهر 
برنامه  ها  اولویت  را   شهر  در سطح  المان 
ها شورا در سال آینده عنوان کرد و افزود: 
در رابطه با زیباسازى پل ورودى سعادتشهر 

با رئیس اداره راه شهرستان جلساتى برگزار 
کرده ایم و قطعا با توافقاتى که انجام شده 
زیباسازى  آغاز  شاهد  بزودى  امیدواریم 

ورودى سعادتشهر باشیم.
همچنین مهندس ده بزرگى رئیس اداره راه 
خبرنگار  با  مصاحبه  در  پاسارگاد  شهرستان 
شهرستان گفته بود: پل ورودى سعادتشهر 
در حوزه اداره راه مى باشد اما بودجه الزم 

اما  نداریم  اختیار  را در  زیباسازى آن  جهت 
در صورت همکارى شهردارى سعادتشهر با  
این اداره، تمام توان براى برطرف شدن این 

مسئله انجام خواهیم داد.
امیدوارم به زودى خبر آغاز بهسازى ورودى 

هاى شهرستان را به اطالع مردم برسانیم.

خودروهاى  ورود  و  جمعیت  افزایش  به  توجه  با 
مدل جدید جاده مواصالتى مرودشت به ارسنجان 
ترافیکى  نیاز  پاسخگوى  دیگر  قبل  از چند سال 
در  جاده  کم  عرض  و  نبود  ارسنجان  شهرستان 
زمینه  رانندگان  احتیاطى  بى  و  باال  کنار سرعت 
افتتاح  با  بود.  این جاده  ساز تصادفات زیادى در 
فارس  استان  شمال  به  جنوب  اتوبان  از  بخشى 
ترافیک  از  باالیى  حجم  خرامه  شهرستان  در 
کامیون هاى سنگین به این جاده نیمه جان که 
چندسالیست به دلیل کار نیمه تمام تعریض جاده 
نماده سرازیر شد.  باقى  براى آن  دیگر شانه اى 
اثر  در  جاده  این  قدیمى  اسفالت  حاضر  حال  در 
عبور کامیون ها اسیب جدى دیده و پل ورودى 
روستاى على آباد که چندماهى بیشتر از افتتاح آن 
نمیگذرد فرو ریخته و خودرو ها و کامیون ها از 

کنارگذر قدیمى این روستا عبور میکنند.
از  نمایندگى  به  روستاها  شوراى  پیش  چندى 
مردم به ستوه آمده منطقه با مراجعه به مسئولین 
فضاى  در  مردم  حق  به  مطالبه  بیان  و  مربوطه 
مجازى خواستار حل این مشکل شدند. با پیگیرى 

روستایى،  مرتضى  نشست  در  شده  انجام  هاى 
از  نمایندگى  به  جلودر  روستاى  شوراى  عضو 
شوراى بخش مرکزى، با شوراى شهر و پس از 
نعمتى شوارى  توسط حسین  پیگیرى مسأله  آن 
شهر ارسنجان در اداره راه و شهرسازى شهرستان 
قول مساعد براى ترمیم و روکش آسفالت جاده 

داده شد.
شروع  و  آسفالت  خرید  قرارداد   حاضر  حال  در 
پروژه روکش آسفالت محور ارسنجان -مرودشت 
بین  ارسنجان  تا  آباد  حسن  روستاى  حدفاصل 
آباد  جهان  صنعت  صخره  شرکت  و  راه  اداره 
اى  جاده  نقل  و  و حمل  راهدارى  اداره  پیمانکار 
استقرار  با  و  شده  منعقد  ارسنجان  شهرستان 
ماشین آالت طى چند روز آینده از روستاى حسن 

آباد صورت مى پذیرد.
و  راه  اداره  و قول هاى مساعد  پاس تالشها  به 
اداره، شوراى  این  شهرسازى  و زحمات پرسنل 
تقدیم شاخه گل  با  از مردم  نمایندگى  به  جلودر 
به کارکنان اداره راه از زحمات آنان تقدیر نمودند.

 ورودى شهرها 
به عنوان پیشانى 
شهر مورد توجه 
و دقت مسافران 
و رهگذران است 
که باید نسبت 
به زیباسازى 
و بهسازى آن 

اقدامات اساسى 
صورت گیرد.

 پل ورودى روستاى على 
آباد که چندماهى بیشتر 
از افتتاح آن نمیگذرد 

فرو ریخته است. چندى 
پیش شوراى روستاها به 

نمایندگى از مردم به ستوه 
آمده منطقه با بیان مطالبه 

به حق مردم در فضاى 
مجازى خواستار حل این 

مشکل شدند.

داد مردم 
وستا ھای ارسنجان ر

در فضای مجازی



مادر، تو کتاب همیشه گشوده ایثارى. تو در مزرعه 
چون  تو  کارى.  مى  مهر  و  سپیده  بذر  زندگى 
قامت  مادر  بخشنده.  باران  چون  و  زاللى  آسمان 
تو قیامت عشق است. اى سرافرازترین سرو سایه 
و  عقیمند  کلمات  تو،  وصف  در  ام.  زندگى  گستر 
واژگان محدود. اى رئوف ترین سرچشمه مهربانى، 
اى ساکن کوى مهتاب، اى آب و آیینه و آفتاب، 
نام بلندت جاودان و کتاب وجودت به شیرازه امن 
و امان خداوندى استوار و تالش بى شائبه ات در 

بارگاه الهى پذیرفته باد.
مقام مادر واالتر از آن است که بتوان با یک تبریک 
و  و عطوفت  مهر  از  اى  و جشن، گوشه  یا هدیه 
ایثارش را جبران نمود. اما مادران اینقدر بخشنده و 
بزرگوار هستند که با همین اندك به اوج احساس 

و عطوفت مى رسند.
آموزان  دانش  مادران  براى  مادر  روز  امسال 
دبیرستان بنت الهدى صدر روزى متفاوت از سال 
پیگیرى  و  آموزان  به همت دانش  بود.  هاى قبل 
فاطمه عزیزخانى مدیر خوش فکر و فعال مدرسه 
حضرت  میالد  جشن   97 اسفند   7 شنبه  سه  روز 
زهرا(س) و بزرگداشت روز مادر در سالن تدبر اداره 

آموزش و پرورش شهرستان ارسنجان برگزار شد.
در بخشى از این برنامه که با اجراى سرود و شعر 
مدیر  خادمى  بود،  همراه  آموزان  دانش  دکلمه  و 
میالد  تبریک  با  ارسنجان  پرورش  و  آموزش 
حضرت زهرا(س)، مقام واالى ایشان و نقش مهم 
و تأثیرگذار، دختر پیامبر(ص) در ترویج دین اسالم 
و پرورش فرزندانى که رهبرى و هدایت جامعه را 
از گذشته تا کنون به عهده دارند تبیین و تشریح 

نمود.
پس از آن مادران، یکى پس از دیگرى به جایگاه 
دعوت شدند، دانش آموزان با نثار بوسه بر دستان 
مادر خود شاخه گلى تقدیمش میکردند و مادران با 
اشک و لبخند فرزندشان را در آغوش مى کشیدند. 
دانش  براى  مادر  روز  ترین  ماندنى  یاد  به  شاید 

آموزان و مادرنشان بود.
با  دبیرستان  دبیران،  از  زن  روز  جشن  حاشیه  در 
اهدا لوح سپاس و شاخه گل تقدیر به عمل آمد. 
امور  نهاد  تشکیل  سالروز  مناسبت  به  همچنین 
تربیتى هدایایى از طرف مدیریت آموزش و پرورش 

به کارکنان امور تربیتى آن اداره تقدیم شد.

وزی بیاد ماندنی ھمراه با اشک و لبخند ر
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دوباره از تو نوشتم چقدر زیبا شد
دوباره از توسرودم که گرم و گیراشد
اگرچه واژه همه کهنه و سخن تکرار
میان دفترم ،امشب، غرور پیدا شد
تو را به مادرِى عاشقانه ها مى بُرد

همین حدیث قشنگى که خوب معنا شد
تویى که ام ابیها لقب گرفتى و...من 

زنى که بودونبودش اسیر دنیا شد
تو از نژاِد نجابت، من ازعشیره ى اشک
تو از زاللِى آن چشمه اى که دریا شد

کبوترانه رسیدم،ضریح گمشده ها!
دوباره بغض دلم در خرابه ها وا شد

ونور،  روشنى روزهاى تاریکى
درخششى زد و...دل وامدار زهرا شد

اینکه نامش را سرودم شعله در شب زینب است
این که آتش از تب او میکند تب زینب است
مظهر تاریخ صبر است وکتاب عشق و خون
جسم طوفان دیده و روح مرتب زینب است

راست قامت مثل این بانوى آتش دیده کیست
صورت افشاگر وارونه مذهب زینب است
شامیان را روشنى بخشید نور خطبه اش

جوهر حرف على دارد به مطلب زینب است
اشک عشق است و رضایت اشک حسرت دیده 

نیست
چشم زیبا بین پشت پرده ى شب زینب است

دختر دامان ایمان است و آغوش امین
پیک عشق و نامه ى از حق لبالب زینب است
عاشقى بى پرده زیبایى سرودن بود و هست
هرکسى هرجا یزیدى را کند َسب زینب است

 ***

چه پیش آید، چه خواهد شد، دلم بد جور مى 
لرزد

 شبیه  ماهى افسرده اى  در تور مى لرزد
 نیستان سوخته، دنیا کدر، تصویرها بى رنگ
 نِى غم مى زند روِح جوان، سنتور مى لرزد
 جهاِن تیره بُرده آسمان را زیِر چتر خود
 چراِغ ماه پشِت ابرهاِى  کور مى لرزد

 چنان گردیده دستاِن غزل  از معرفت خالى
 که دارد روِح سلطاِن غزل در گور مى لرزد
 یکى در بیِن این جمعیِت زیبا نمى پرسد
 چرا، آخر چرا، از دیدِن من حور مى لرزد

 تما شا مى کنى، اشِک حقیقت را نمى بینى
 نمى خواهى بفهمى قاتِل منصور مى لرزد

 به دسِت مسِت ازخود بى خود امشب تیشه 
مى بینم

 نه تنها بید، حتى  شاخه ى انگور مى لرزد
 به هر جا مى روم آثاِر آرامش نمى بینم
 گلستان از صداِى شورش زنبور مى لرزد

اى داغ عشق خورده به چین  جبین تو 
ایمان بیاورم به قوانین دین تو 

آیینه در نگاه تو افتاد و جان گرفت 
خورشید وقرص  ماه  همیشه قرین تو 
من مانده ام خدا چه کسى آفریده است 

زیبا تر از نگاه پر از آفرین تو 
تاریخ از شکوه قیامت نوشته است 
سوگند مى خورم به مرام  متین تو 

آنقدر پاك بوده وجود ت که سال هاست 
مانند آن ندیده به خود سرزمین تو 

اکنون که فجر را به تماشا نشسته ایم 
ارزش نهاده ایم به قیام حصین تو 

در هر کجا که عرصه ى گیتى است بى گمان
بر دل نشسته نام بلند و وزین تو 

قیصر  شدم که شعر سرایم به وزن عشق 
از گفته هاى ساده ولى آهنین تو 
«از هر چه استعاره و تشبیه برترى»

زیبا ترین تغزل من در رهین تو

چهل سال زخمى تن  الله شده
چهل سال راه تو دنباله شد

نهالى که بادست تو کشته شد
به خون آب خورد و چهل ساله شد

چه بسیار شب ها نخوابیده ایم
به غیر از سرپا نخوابیده ایم

چهل سال مردانگى روى موج
به دستور دریا نخوابیده ایم

چهل سال جان و جوان داده ایم
به هر آتشى امتحان داده ایم
چهل سال پاى درخت وقار

جوانمردى خود نشان داده ایم

سید حسام حسینى ارسنجانىزهرا نعمتى

الهیار خادمیان (صادق)

الهیار خادمیان (صادق)

به سراپاى جهان غیِر خودت گیر نده
بِد این حادثه را ربط به تقدیر نده
تو خودت متهِم اول این جریانى

بى خود انکار نکن! خوب خودت میدانى...
هرکسى موعظه ات کرد فقط رد کردى
بیشتر از همه در حّق خودت بد کردى
داشت در ظاهِر معشوقه فریبت مى داد

چشم در چشِم خدا وعده ى سیبت مى داد
به فریب سخنان چه کسى دل دادى؟
او کجا بود زمانى که به خاك افتادى؟

قلب من! ساده ى سرخورده ى بى سنگ صبور!
یادگار تب دریا، دل من! ُتنگ بلور...!
بیستون را نتراش! عشق اگر این باشد

آخر قصه محال است که شیرین باشد...
باید آزاد شوى! از قفسش سیر شوى
آسمانى تر از آنى که زمین گیر شوى!

فاطمه محمدجانى
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اگهى فقدان سند مالکیت قطعه یک بخش پنج فارس

دفتر  در  که  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  با  هاشمى  خدیجه  خانم 
اسناد رسمى شماره 28 ارسنجان تنظیم گردیده است مدعى است 
که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان پالك 3391 فرعى از 10 اصلى واقع در بخش 5 فارس 
که ذیل ثبت7551 صفحه 196 دفتر65 امالك به نام خانم خدیجه 
چاپى- 644826د-93صادر  بشماره  مالکیت  و سند  ثبت  هاشمى 
 339 دفترخانه   94/12/27 مورخ   14868 شماره  سند  موجب  به 
ارسنجان نزد بانک مسکن شعبه ارسنجان در رهن است به علت 
جابجایى مفقود گردیده است و نامبرده تقاضاى صدور سند المثنى 
نموده است. مراتب طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت 
آگهى مى شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهى معامله اى 
کرده و یا مدعى وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد تا 10 روز 
پس از انتشار آگهى به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف 
سند  اصل  اعتراض  در صورت  یا  و  نرسیده  اعتراضى  مقرر  مدت 
ارایه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنى را طبق مقررات صادر و 

به متقاضى تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 1397/12/16

4580 / م الف                                             محمدعلى زارعى
رییس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

اگهى فقدان سند مالکیت قطعه یک بخش پنج فارس

آقاى رحمت اله عواطفى مطلق با تسلیم دو برگ استشهادیه که 
است  گردیده  تنظیم  ارسنجان   28 شماره  رسمى  اسناد  دفتر  در 
مدعى است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ 
یکباب خانه پالك47 فرعى از 37 واقع در بخش 5 فارس که ذیل 
ثبت4764 صفحه 163 دفتر51 امالك به نام رحمت اله عواطفى 
مطلق ثبت و سند مالکیت بشماره چاپى ب-85-0590482صادر 
دفترخانه339    93/11/30 مورخ   12712 شماره  سند  موجب  به 
به  است  رهن  در  ارسنجان  شعبه  کشاورزى  بانک  نزد  ارسنجان 
علت جابجایى مفقود گردیده است و نامبرده تقاضاى صدور سند 
نامه  آیین  اصالحى   120 ماده  طبق  مراتب  است.  نموده  المثنى 
قانون ثبت آگهى مى شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهى 
معامله اى کرده و یا مدعى وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد تا 
10 روز پس از انتشار آگهى به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارایه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنى را طبق مقررات صادر 

و به متقاضى تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 1397/12/16

4581 / م الف                                             محمدعلى زارعى
رییس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ارسنجان

جوامع  که  یک زبانند  حقیقت  این  بر  تاریخى  متون 
با  بوده اند.  شاه  مادر  یا  ساالر  مادر  جوامع  ابتدایى، 
گذشت زمان گرچه از نفوذ اجتماعى مادر کاسته شد، 
اما ارزش مقام مادر همواره بر ادبیات ملل مختلف 

سنگینى کرده و مى کند.
تفکیک  ادبیات  در  زن  مفهوم  دو  بین  باید  نخست 
در  که  مادر  جایگاه  در  زن  این که  اول  شد؛  قائل 
ادبیات همه ملل بویژه ایران  ستایش شده و جز از 
این که  نرفته است و دوم  زبان ها  بر قلم ها و  نیکى 
زن در جایگاه همسر یا معشوق که این جنبه، پهنه 
اختصاص  خود  به  ملل  ادبیات  در  را  طمطراقى  پر 

داده است.
از  فراتر  براى زن و مادر جایگاهى  پاکزاد   فردوسى 
آن،  و  است  قائل  به همسر  فرزند و عشق  پرورش 
احترام به خرد مادر است. این نوع نگاه به زن را در 

کمتر متون ادبى و تاریخى مى توان یافت.
در شاهنامه، زنان، مردان را راهنمایى مى کنند، برخى 
میدان  در  برخى  و  مى زنند  تکیه  سیاست  مسند  بر 
کارزار مى جنگند. زن داراى هویتى مستقل است و 
هویت اجتماعى زن و مادر کامال پذیرفته شده است.

به  خرد  ستایش  شاهنامه،  سراسر  در  کلى  به طور 
نام  «به  فردوسى  که  آنجا  از  چه  مى خورد؛  چشم 
خداوند جان و خرد» شاهنامه را آغاز مى کند و چه 
در آنجا که «هرآن کس که دارد ُهش و راى و دین 
پس از مرگ بر من کند آفرین» شاهنامه به پایان 

مى رسد، همواره خرد ستوده مى شود.
مادران در شاهنامه مادرانى خردمند و دنیا دیده اند. 
فرخزاد  فریدون  فرزندش  آبتین،  همسر  فرانک 
مى سپارد  دارى  مزرعه  به  ضحاك  گزند  بیم  از  را 
خویش  فرزند  چون  را  او  تا  مى گیرد  عهد  او  از  و 
عجوالنه  مى خواهد  فریدون  که  هنگامى  و  بپرورد 
علیه ضحاك شمشیر بکشد، مادر او را پند مى دهد 
را  مادر  پند  او  مبین»  جوانى  به چشم  را   : «جهان 

مى شنود و تا هنگام مناسب شکیبایى مى کند.
ایران  به  لشکرکشى  از  را  او  سهراب،  مادر  تهمینه 
برحذر مى دارد اما سهراب پند مادر خردمند خود را 
زمینه هاى  غرور،  و  خیره سرى  همین  و  نمى شنود 

مرگش را فراهم مى کند.
به دخترش  را  پادشاهى کشور  بهمن هنگام مرگ، 
هماى مى بخشد و این نشانه ارزش و احترامى است 

که ایرانیان بر مقام و خرد زن قائل بودند.
چون  مواردى  هنوز  زن  شاهان  دست  این  از 
پوران دخت و آزرم دخت در شاهنامه است. همچنین 
زنانى چون فرنگیس مادر کیخسرو و رودابه همسر 

زال به خردمندى ستایش شده اند.
در داستان هزار و یک شب نیز زنى به نام شهرزاد به 
قهرمان اصلى داستان تبدیل شده و با قصه هاى هر 
شبش جان زنان بسیارى چون خود را از مرگ رهایى 
اجتماعى  باستان، هویت  از دوره  اما پس  مى بخشد 
زنان و مادران در ایران کم کم رنگ مى بازد و نقش 
و هویت آنها در نهاد خانواده و پرورش فرزند و عشق 

به همسر تعریف مى شود.
مولوى در مثنوى معنوى، مقام زن را ستوده و او را 
مایه نشاط، امید، سرزندگى، پویایى و عشق مى داند. 
او در یک داستان به این حقیقت پرداخته که هر مرد 

به امید و عشق زنش به کار و پویایى مى پردازد:
اى بسا از نازنینان خارکش بر امید گلعذاره ماهوش

اى بسا حمال گشته پشت ریش از براى دلبر مه روى 
خویش

سعدى نیز همچون مولوى، زن را مایه امید مردان 
مى داند. در گلستان، حرمت مادر را آنقدر ارج و ارزش 

مى نهد که حکایت مى کند:
وقتى به جهل جوانى، بانگ بر مادر زدم. دل آزرده 
به کنجى نشست و گریان همى گفت: مگر ُخردى 

فراموش کردى که درشتى مى کنى؟
چه خوش گفت زالى به فرزند خویش

چو دیدش پلنگ افکن و پیلتن
گر از عهد ُخردیت یاد آمدى

که بیچاره بودى در آغوش من
نکردى در این روز بر من جفا
که تو شیرمردى و من پیرزن

شیخ اجل در کتاب بوستان نیز از ستایش مقام مادر 
غافل نبوده و از آزردن دل مادران شکوه مى کند:

جوانى سر از راى مادر بتافت
دل دردمندش به آذر بتافت

بانوى شعر پارسى، پروین اعتصامى نیز در اشعار خود 
نسبت به مقام و منزلت مادر نیک مى نگرد و بزرگى 
مردان را همواره مرهون و مدیون دامان مادران از 

خودگذشته مى داند:
به  سپس  خفت  بس  کودکى  به  مادر  گاهواره  به 

مکتب حکمت، حکیم شد لقمان
به اعتقاد پروین، شایسته است تا مقام دختران نیز که 
مادران فردا هستند، ارزشمند دانسته شود: «همیشه 

دختر امروز، مادر فرداست.»
استقالل شخصیت  ارزش،  مقام،  اعتبار،  که  آنجا  و 
انگاشته  فراموش  یا  نادیده  مادر  و  زن  واالیى  و 
با  همواره  فرخزاد  فروغ  چون  کسانى  است،  شده 
زن  شخصیت  حقیرکنندگان  بر  خود  جانسوز  اشعار 
و مادر مى تازد. از جمله شعرهاى «دلم براى باغچه 
این  بر  کوکى»  «عروسک  و  «حلقه»  مى سوزد»، 

حقیقت گواهى مى دهند.
به  با  مادر  ستایش  و  وصف  در  شعرى  میرزا،  ایرج 
کار بردن زیاد واژه آموخت دارد که دغدغه مادر را 
همواره آموختن رسم زندگى به فرزند مى داند و در 

آخر هستى خود را از هستى مادر مى داند:
پس هستى من زهستى اوست

تا هستم و هست دارمش دوست
فریدون مشیرى، لذت یک لحظه مادر داشتن را از 
همه لذت ها گواراتر مى داند و توضیح مى دهد  همه 
زیبایى ها و دارایى هاى قابل تصور و غیرقابل تصور 

جهان...
بر تو ارزانى که ما را خوشتر است

لذت یک لحظه مادر داشتن
برخى  بى حرمتى  و  پرده درى  زیرکانه  شهریار،  اما 
کودکى شان  در  مادرانه  محبت  ندیدن  به  را  افراد 

نسبت مى دهد:
اغلب کسان که پرده حرمت دریده اند

در کودکى محبت مادر ندیده اند
و  برتر  را  مادر  نگاه  معاصر،  شاعر  سهیلى  مهدى 

ارزشمندتر از دولت عالم مى داند:
مرا گر دولت عالم ببخشند

برابر با نگاه مادرم نیست
جداى از جایگاه مادر در اشعار ایرانى  شایسته است 
که در پایان این نوشتار، از بانوى قلم ایران، سیمین 
داستان  نویسى  جایگاه  ایجاد  با  که  شود  یاد  دانشور 
زنان ایرانى، توانمندى هاى خویش را با زبان قلمش 

جارى کرد.
منبع : جام جم

جایگاه مادر در ادبیات فارسی
تغذیه مادر وآلرژی غذایی 

شیر خوار
آلرژیک  هاى  واکنش  معموال  مادر  شیر 
درشیرخواران ایجاد نمى کند، اما مادران گاهى 
خوارشان  شیر  که  هستند  این  نگران  اوقات 
شیرشان  از  و  خورند  مى  که  آنچه  به  نسبت 
 2 باشد.فقط  داشته  حساسیت  کند  مى  عبور 
باشیر  انحصارا  که  شیرخوارانى  درصد   3 یا 
نشان  آلرژیک  واکنش  شوند  مى  تغذیه  مادر 
به شیر گاو موجود  اکثرا نسبت  مى دهند که 
در  موارد  این  در  است.  مادر  غذایى  رژیم  در 
ناراحتى  شدید،  کولیک  هاى  نشانه  شیرخوار 
هاى شکمى و یا راش هاى جلدى مانند اگزما 
و خارش بروز کرده و یا عکس العمل کودك 
به صورت استفراغ، اسهال شدید (گاهى همراه 
یا تنفس سخت است که  با خون در مدفوع) 
مى  طول  خوردن  شیر  از  بعد  ساعت  چند  تا 
کشد. اگر شما با این نشانه ها روبه رو شدید 
نمایید. مراجعه  کودکان  پزشک متخصص  به 
در موارد نادر در شیرخواران تغذیه شده با شیر 
مادر حساسیت به شیر گاو مى تواند شدید یا 
در  تدریج  به  گاو  به شیر  آلرژى  باشد  کشنده 
بیشتر شیرخواران برطرف مى شود درحالى که 
حساسیت غذایى به سایر مواد ممکن است در 

تمام طول زندگى باقى بماند. 
اول  ماه   6 در  مادر  شیر  با  انحصارى  تغذیه 
غذایى  آلرژى  شدت  کاهش  سبب  زندگى 
سابقه  آنان  خانواده  در  که  شیرخوارانى  در 
حساسیت وجود دارد مى شود تغذیه انحصارى 
اگزما،  بروز  ریسک  تواند  مى  مادر  شیر  با 
خشکى و تحریک پوستى را کاهش دهد. اگر 
در خانواده شما سابقه حساسیت شدید غذایى 
به محدودیت  بهتر است نسبت  موجود است، 
دریافت شیر و لبنیات، ماهى، تخم مرغ، بادام 
و  باردارى  دوران  در  مغزها  سایر  و  زمینى 
را  باشید. شیرخوار خود  داشته  توجه  شیردهى 
از نظر راش هاى پوستى، مشکالت  به دقت 
تنفسى، مدفدع غیر عادى یا سایر نشانه هاى 
آلرژى پایش کرده و پزشک خود را در جریان 

با  تغذیه  دهید.  قرار  خانوادگى  پزشکى  سابقه 
شیر مادر به عنوان بهترین انتخاب براى تغذیه 
شیرخوار بوده و براى حداقل 6 ماه اول زندگى 

به طور انحصارى توصیه مى شود. 
برخى مادران فکر مى کنند که چون شیر مى 
باشند. داشته  خاصى  غذایى  رژیم  باید  دهند 

کافى  قدر  به  باید  دهد  مى  شیر  که  مادرى 
کالرى دریافت کند تا انرژى کافى براى تولید 
شود  مى  توصیه  همچنین  باشد  داشته  شیر 
سه  تا  نیز  را  باردارى  دوران  هاى  ویتامین 
تغذیه  سوء  نماید.  مصرف  زایمان  از  بعد  ماه 
مادر ممنوعیتى براى شیر دهى محسوب نمى 
شود، مادران باید ازهمه انواع مواد غذایى براى 
نوع  هیچ  از  پرهیز  نمایند.  استفاده  شیر  تولید 
ماده غذایى مطرح نیست، مگر این که مادر یا 
شیرخوار نسبت به آن واکنش آلرژیک داشته 

باشند.

تشنگى  احساس  دهند  مى  شیر  که  مادرانى 
بیشترى دارند که باعث تداوم دریافت مایعات 
بر  مبنى  اطالعى  گونه  هیچ  شود  مى  کافى 
دریافتى حجم  مایعات  افزایش حجم  که  این 
نیست،  دسترس  در  دهد  مى  افزایش  را  شیر 
بنابراین مادران نباید در نوشیدن مایعات زیاده 

روى کنند.
تهیه کننده: نجمه علیزاده کارشناس سالمت 

خانواده و جمعیت مرکز بهداشت پاسارگاد
برگرفته از

 Well start international lactation)ٌ
 study-(2013-manag ement self
 American Academy of(2011)modules
pediatrics BMJ
ترجمه :دکتر ناهید عزالدین زنجانى،متخصص 
با  تغذیه  ترویج  انجمن  عامل  ومدیر  کودکان 

شیر مادر
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معرفى کتاب 

هدایت اله جاویدى: با گذشت بیش از سى سال از 
از جوانان  دردانه هایى  پایان جنگ تحمیلى و شهادت 
و  جوانان  ذهن  زیادى  سواالت  بوم،  و  مرز  این  رشید 
نوجوانانى که دوران دفاع مقدس را درك نکرده اند، به 
خود مشغول کرده است. از سوى دیگر والدین، نزدیکان و 
همرزمان شهدا در کنج عزلت خود خاطراتشان را واگویى 
میشتابند  باقى  دیار  به  دیگرى  از  پس  یکى  و  میکنند 
اطالعاتى  کس  هیچ  دیگر  روزى  که  میرود  آن  بیم  و 
جز آنچه بر روى سنگ قبور مطهر شهدا نگاشته شده 

نداشته باشد.
انگیزه اصلى من و  یاد و خاطر شهدا  زنده نگه داشتن 

همسر در نگارش این کتاب بوده است.
سیر نگارش این کتاب به این صورت است که در ابتدا 
تحمیلى  جنگ  از  قبل  روستاها  وضعیت  از  اى  شمه 
و  ساده  زندگى  از  تصاویرى  سپس  درآمده،  نگارش  به 
پرنشاط روستاییان، قبل از آغاز تهاجم دشمن به سرزمین 
اسالمى ایران درج شده است. در ادامه به سیر تاریخى 
گرانقدر  شهداى  که  ترتیبى  به  انتها  تا  ابتدا  از  جنگ 
مجموعه روستاهاى قالت جیرو، کتک، کوهنجان، نظام 
آباد، حسین آباد کوه خضر، جوادیه، مغول آباد و کفر به 
درجه رفیع شهادت نایل آمده اند مرور شده است. شرح 
عملیات هایى که شهداى مورد نظر در آن حضور داشته 
راویان  زبان  از  آن،  چاپ  قابل  اطالعات  همراه  به  اند 
ها  پاورقى  در  خاطرات  راوى  نام  و  شده  بیان  مختلف 

آمده است.
طول  به  سال  دو  به  نزدیک  اطالعات  این  گردآورى 
بر سر قبور چند تن  براى تکمیل کار  اینکه  تا  انجامید 
از شهداى منطقه که در دارالرحمه شیراز مدفون هستند 
حاضر شدیم و حضور ما در دارالرحمه آغاز فصل جدیدى 
از کتاب شد. آنجا بود که با خانواده شهداى مدافع حرم 
آنان نشستیم.  برخوردیم و پاى صحبت  تیپ فاطمیون 
و براى ما که روزهاى زیادى درگیر جمع آورى و طبقه 
بندى اطالعات شهداى خودمان بودیم شباهت عجیبى 
و  مدافعان حرم  این  نحوى شهادت  و  زندگى  نوع  بین 

شهداى منطقه خودمان وجود داشت.
تصمیم گرفتیم براى شهداى تیپ فاطمیون هم بنویسیم. 
ارتباط گرفتن با خانواده هاى آنان کار راحتى نبود ولى 
ما مصمم به این کار بودیم با هر سختى بود این کار را 
انجام دادیم و فصل دوم کتاب را به شهداى مدافع حرم 

از تیپ فاطمیون اختصاص دادیم.
دفاع  دالور  رزمندگان  و  کتاب عکس شهدا  انتهاى  در 
مقدس و مستندات کتاب به ترتیب نگارش مطالب براى 

هر شهید به صورت جداگانه چاپ شده است.

انگیزه نوشتن کتاب 

حلیمه جاویدى: به مطالعه و نوشتن بسیار عالقمندم. 
خصوصا در حوزه دفاع مقدس کتاب هاى زیادى خواندم 
دارم.  مقدس  دفاع  حوزه  در  کار  به  زیادى  عالقه  و 
همیشه جاى خاى شهداى سرافراز منطقه ارسنجان را 
تا  میکردم.  احساس  مقدس  دفاع  هاى  نوشته  بین  در 
اینکه تصمیم گرفتم در این زمینه کارى را آغاز کنم. اما 
چون اطالعات کافى نداشتم از شهداى زادگاهم که در 
اله به خاك سپرده شده  امامزاده على ولى  بارگاه  جوار 
بودند شروع کردم. 22 شهید گلگون کفنى که زندگى 
و شهادت هرکدام از آنان میتواند چراغ راه نسل جدید 

باشد.

کارشناس اقامه نماز، قرآن و عترت که حاال چند ماهیست بازنشسته شده است و به همراهى همسرش حلیمه جاویدى، بیش از سه سال 

انتظار بى پایان

حلیمه جاویدى: در طول مدتى که روى جمع آورى 
معجزه  و  عجیب  نکات  به  میکردیم.  کار  اطالعات 
که  مواردى  از  یکى  اما  برخوردیم.  زیادى  ى  گونه 
براى من به یک خاطره فراموش نشدنى تبدیل شد، 
صحبت با مادر شهید قربانعلى جاویدى بود. شهیدى 
پالکش  و  پیکر  و  بود  االثر  مفقود  سال  هشت  که 
هشت سال بعد تفحص شده و به خانواده تحویل شد. 
اولین بار که به سراغ مادر شهید رفتیم و گفتیم که 
میخواهیم در مورد شهید تحقیق کنیم، گفت: «خبر 
جدیدى از قربانعلى ندارید». تنها برداشتى که میشد 
از این جمله کرد این بود که او هنوز منتظر است و 
نکرده  راضى  را  او  و یک پالك  استخوان  تکه  چند 
است. بعد از آن از ابتداى تولد قربانعلى گفت: تا رسید 
به اینجا «قربانعلى سوار شد و رفت ولى اینبار دلم از 
رفتنش قرص و محکم نبود. تا یک ماهى بعد رفتنش 
از  اى  نامه  یا  خبر  گشت  مى  بر  جبهه  از  کس  هر 
قربانعلى برایم مى آورد. دو هفته اى بود که خبرى از 
او نداشتم. برادرش را به منطقه عملیاتى فرستادم تا 
خبرى بیاورد. بعد از چند روز برگشت و گفت: خبرى 

از قربانعلى نیست. یا اسیر شده یا شهید...» 
مادر شهید در بخشى از صحبت هایش گفت: «سال 
94به کربال مشرف شدم به محض اینکه در فرودگاه 
به  را  من  میشود  گفتم:  شدم  پیاده  هواپیما  از  بغداد 
شرق بصره ببرید شاید آنجا بتوانم خبرى از قربانعلى 
بگیرم.من هنوز از کوهنجان تا شرق بصره چشم به 

راه و منتظرم تا قربانعلى برگردد.»

والیت پذیرى خانواده شهداى فاطمیون

بارز،  بسیار  نکات  از  یکى  جاویدى:  اله  هدایت 
هاى  خانواده  استوار  عزم  و  قوى  بسیار  اعتقادات 
و  زینب(س)  حضرت  حرم  از  دفاع  در  افغانستانى 
پشتیبانى از نظام جمهورى اسالمى و حکومت شیعى 
و فرمانبردارى از مقام معظم رهبرى بود. در صحبت 
به حفظ  زیادى  بسیار  تأکید  آنان  هاى خانواده هاى 
نظام جمهورى اسالمى ایران دیده میشود. به دالیل 
امنیتى هیچ کدام به اقوام و همسایگان خود در مورد 
شهداى خود توضیحى نمى دادند. حتى مجبور بودند 
در مواردى این مسأله را پنهان کنند. مثال پدر یکى 
از شهدا مى گفت: « افغانستان بودم که خبر شهادت 
بر  سنگینى  غم  آوردند،  برایم  را  سوریه  در  پسرم 
گفتیم.  نمى  به کسى چیزى  ولى  بود  حاکم  خانواده 
افتاده گفتم پسرم  اتفاقى  از همسایه ها پرسید  یکى 
که ایران زندگى میکرد تصادف کرده و فوت شده به 
همین دلیل ناراحتیم. دو هفته طول کشید تا شرایط 
سفر مهیا شد و توانستیم به ایران بیاییم وقتى رسیدیم 

جنازه پسرم را دفن کرده بودند...»
شرح شهادت شهداى ایرانى بسیار جانسوز است. اما 
مظلومیت  و  فاطمیون  تیپ  شهداى  شهادت  شرح 
هر  و  آزرده  سخت  را  قلبى  هر  آنان  هاى  خانواده 
آورى  جمع  طى  همسرم  میکند.  اشکبار  را  چشمى 
بیمار  و  نیاورد  طاقت  این شهدا  به  مربوط  اطالعات 

شد...

دردانه ھا، غبار از خاطرات شھدا برمی دارد

کارشناس اقامه نماز، قرآن و عترت که حاال چند ماهیست بازنشسته شده است و به همراهى همسرش حلیمه جاویدى، بیش از سه سال 
زمان صرف گردآورى اطالعات، عکس ها و تدوین اولین کتاب با موضوع خاطرات شهداى شهرستان ارسنجان نمودند.

کارشناس اقامه نماز، قرآن و عترت که حاال چند ماهیست بازنشسته شده است و به همراهى همسرش حلیمه جاویدى، بیش از سه سال 
زمان صرف گردآورى اطالعات، عکس ها و تدوین اولین کتاب با موضوع خاطرات شهداى شهرستان ارسنجان نمودند.
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ماه مهر
 به مطالعه و نوشتن بسیار عالقمندم.  به مطالعه و نوشتن بسیار عالقمندم. 
خصوصا در حوزه دفاع مقدس کتاب هاى زیادى خواندم خصوصا در حوزه دفاع مقدس کتاب هاى زیادى خواندم 
دارم.  مقدس  دفاع  حوزه  در  کار  به  زیادى  عالقه  دارم. و  مقدس  دفاع  حوزه  در  کار  به  زیادى  عالقه  و 
همیشه جاى خاى شهداى سرافراز منطقه ارسنجان را همیشه جاى خاى شهداى سرافراز منطقه ارسنجان را 
تا  میکردم.  احساس  مقدس  دفاع  هاى  نوشته  بین  تا در  میکردم.  احساس  مقدس  دفاع  هاى  نوشته  بین  در 
اینکه تصمیم گرفتم در این زمینه کارى را آغاز کنم. اما اینکه تصمیم گرفتم در این زمینه کارى را آغاز کنم. اما 
چون اطالعات کافى نداشتم از شهداى زادگاهم که در چون اطالعات کافى نداشتم از شهداى زادگاهم که در 
اله به خاك سپرده شده  امامزاده على ولى  بارگاه  اله به خاك سپرده شده جوار  امامزاده على ولى  بارگاه  جوار 
 شهید گلگون کفنى که زندگى  شهید گلگون کفنى که زندگى 


