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مسئوالن نخوانند
کارگر میخواستی؟

نگران بودم تا دوربین را ببینند واکنش منفی نشان دهند. بارها 
دوباره  دارد  امکان  بار  اولین  برای  باشی  شنیده  هم  نه  جواب 

استرس داشته باشی. 
چنان با شتاب نزدیک ات می شود که می خواهی مسیر را عوض 
دورت  و  شوند  می  تبدیل  نفر   ۱۰ به  نفر  یک  ناگهان  کنی. 
»کارگر  می پرسد:  تو  از  یکی سریع  از سالم  بعد  می زنند.  حلقه  
جوابی  شنیدن  منتظر  و  می زند  برق  چشمانش  می خواستی؟« 

مثبت است.
روزی چند می گیری؟ »۶۰ تومن.« کمی به فکر فرو می روی. 
برایت  آنها که می گوید اهل کربال است.  از  لهجه محلی  یکی 
اگر  و  باشه هیچی«  کاری  »اگر خرده  بیمه چی؟  دارد.  آشنایی 
عمده؟ »با شماست«. انگار قید عیدی و پاداش آخر سال را هم 

زده اند...
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سفیرمردم | 9 اردیبهشت در تقویم روز بسیار 
مهمی برای همه مردم است. این روز از این رو 
حائز اهمیت است که در سال 58 بود که امام 
خمینی)ره( دستور تشکیل شوراها داد شوراهایی 

که حلقه واسطه میان مردم و دولت بودند.
شورای  در  فارس  نماینده  قاسمی  علی  دکتر 
اقتصادی  کمیسیون  عضو  و  ها  استان  عالی 
که  است  دینی  اسالم  مبین  دین  گفت:  دولت 
به صورت کامل و جامع به وضعیت زندگی نوع 
کتاب  به عنوان  کریم  قران  است  پرداخته  بشر 
مقدس مسلمانان درباره هم اندیشی و همفکری 

نوع بشر اشاراتی داشته است 
است  تشکلی  شورا  داشت:  ابراز  قاسمی   
دینی  مردم ساالری  بارز  مصداق  و  مردم نهاد 
و  کریم  قران  اشارات  به  توجه  با  پس  است 
اهمیت  حائز  بسیار  شورا  وجود  متعدد  احادیث 
در  )ره(  خمینی  امام  به فرمان  توجه  با   . است 
تشکیل شوراها در تاریخ  9 اردیبهشت سال 58 
به  شد  تشکیل  دولت  و  مردم  بین  رابط  حلقه 
 ۱377 سال  در  شوراها  تشکیل  ضرورت  دلیل 
با  گرفت  انجام  شوراها  انتخابات  دوره  اولین 
جمهوری  اساسی  قانون  هفتم  اصل  به  توجه 
که  دارد  تأکید  موضوع  این  بر  ایران  اسالمی 
شوراهای اسالمی یکی از نهادهای تصمیم ساز 
در اداره امور کشورند . همچنین در اصول  ۱۰۰ 
و ۱۰۱ و۱۰2 و۱۰3 قانون اساسی بر این مهم 
که  نهادهایی  بنابراین  است  گذاشته شده  صحه 
جایگاه  قطعًا   می شوند  ایجاد  قانون  اساس  بر 
حقوقی قابل دفاع و مستحکم هستند. این عضو 
ادامه صحبت های خود  در  استان  شورای عالی 
شوراها  فعالیت ها  ارزیابی  نحوه  خصوص  در 
خود  تعالی  و  رشد  برای  نهادی  هر  گفت:  هم 
نیازمند ابزارها و تمهیداتی است که درگذر زمان 
ایجاد می گردد به نظر می رسد شوراها به نسبت 
عمرشان موفق بوده اند اگرچه با همراهی بیشتر 

دولت و مجلس می توانست موفق نیز باشد.
اجتماعی  کارکرد  بیشتر  شوراها  افزود:  قاسمی 
کارکرد  و  سیاسی  طیف  دو  وجود  و  دارند 
تغییر دهد منظور  را نمی تواند  اجتماعی شوراها 
شورا  اعضای  سیاسی  گرایش  که  است  این 
حتی  بود  نخواهد  شورا  کارآمدی  برای  مانعی 
حضور اقشار مختلف در شورا می تواند در کارایی 
تعیین کننده  اما  باشد  داشته  تأثیری خوب  شورا 

نیست زیرا شورا اصاًل تشکلی سیاسی نیست.
دکتر قاسمی در بخش دیگر از صحبت های خود 
اساس  بر  ها  کمیسیون  در  حضور  کرد:  عنوان 
عالقه، دانش، تجربه و میزان تأثیرگذاری بر روند 
تصمیم گیری است با توجه به اهمیت کمیسیون 
حقوقی و نظارت شورای عالی استان ها هر سه 
فارس  استان  از  استان ها  عالی  شورای  عضو 

تصمیم گرفتیم که در این کمیسیون حضور 

پیدا کنیم و اهمیت کمیسیون حقوقی و نظارت 
همین بس که اواًل تقریبًا تمامی طرح هایی که 
این  به  می گردد  بررسی  عالی  شورای  توسط 
چه  و  اصلی  کمیسیون  به عنوان  چه  کمیسیون 
ثانیًا  می گردد  ارجاع  فرعی  کمیسیون  به عنوان 
بر  نظارت  پیکان  نوک  به عنوان  کمیسیون  این 

شوراهای استان ، شهر و روستاها خواهد بود.
شورای  در  طرح ها  ارائه  روند  شد:  متذکر  او 
از  یا  طرح ها  است  مشخص  استان ها  عالی 
طرف استان ها یا کمیسیون های شورای عالی 
و یا دستگاه ها و یا توسط خود اعضای شورای 
عالی ارائه می شود این طرح ها در شورای عالی 
ارائه  جهت  و  می شود  مصوب  و  بررسی شده 
ارسال   اسالمی  شورای  مجلس  یا  و  دولت  به 
زمینه  در  عالی  شورای  مأموریت  می گردند 
تالش برای توزیع عادالنه امکانات و جلوگیری 
دولت  رفاه  و  عمرانی  برنامه های  در  تبعیض  از 
کمیسیون ها  در  فعال  از طریق حضور  ما  است 
و ارائه طرح ها در جهت توزیع عادالنه امکانات 
تصمیم  در  محلی  نهادهای  نقش  افزایش  و 
می توانیم  این گونه  و  می کنیم  تالش  سازی ها 

نقش شوراها را پررنگ تر کنیم. 
عضو  و  فارس  استان  عالی  شورای  عضو 
کمیسیون اقتصادی دولت ضمن بیان این که با 
توجه به بار سنگین مسئولیت و از طرفی محدود 
بودن بودجه در سالهای اخیر مشاهده می گردد 
در  و عضویت  کاندیداتوری  برای  استقبال   که 
شورای اسالمی روستاها کاهش داشته است  و 
عالی  شورای  در  را  راهکارهایی  رابطه  این  در 
به  توجه  با  افزود:  برده ایم  به پیش  اعضا  توسط 
اینکه ۱9 عضو از اعضای شورای عالی  از روستا 
صحبت های  با  پیداکرده اند  راه  شورا  این  به 
تشکیل  حال  در  است  انجام شده  که  مقدماتی 
این  از  بتوانیم  تا  هستیم  روستاها  فراکسیون 
برای وضعیت  با تشکیل جلسات منظم  رهگذر 
بودجه ای روستاها تالش کنیم همچنین معضلی 
که شوراهای روستایی با آن مواجه هستند نبود 
بودجه کافی برای پرداخت حق جلسات اعضای 

روستایی است.
با  عالی  شورای  در  کرد:  اضافه  قاسمی  علی   
اسالمی  طرحی دوفوریتی حق جلسات شورای 
روستاها را افزایش دادیم و به دلیل نبود بودجه 
کافی، نامه ای را با امضای اعضای شورای عالی 
استان ها به معاونت عمرانی وزارت کشور ارسال 

کردیم که در این جهت چاره اندیشی شود 
درباره  بناداریم  آتی  جلسات  در  افزود:  وی   
و  طرفی  از  شهری  یکپارچه  مدیریت  الیحه 
منابع  تأمین  و  شهر  و  روستا  شوراهای  تقویت 
مالی پایدار پی گیری انجام داده و تالش هایی 

را صورت دهیم.

همسو شدن شورا، نماینده 
مجلس و نماینده دولت، الزمه 

پیشرفت شهرستان است

نعمتی  حسین  آقای  شوراها  روز  مناسبت  به 
رییس شورای شهر روز جمعه با حضور در مصلی 
بعد از اقامه نماز جمعه، شهروندان را در جریان 

فعالیت های شورای شهر قرار داد.
نعمتی شورا را یک نهاد حاکمیتی و برخاسته از 
اراده مردم دانست و گفت: شورا بازوی توانمند 
مجلس و همکار پرتالش دولت است و همسو 
دولت،  نماینده  و  مجلس  نماینده  شورا،  شدن 
شهرستان  جانبه  همه  توسعه  و  پیشرفت  الزمه 

است.
وی در ادامه به برخی مشکالت مهم شهرستان 
پرداخت و به پیگیری های انجام شده در شورای 
در  شهر  شورای  رییس  نمود.  اشاره  استان 
تشریح  اقدامات انجام شده در دوره قبل به اخذ 
تسهیالت یک میلیاردو دویست میلیون تومانی 
برای شهرآرا، 4G شدن تلفن همراه در شهر، 
پیگیری بودجه کتابخانه شهر، پوشش آنتن تلفن 
و  احداث  پیگیری   و  اباد  اسالم  منطقه  همراه 
افزود  و  نمود  اشاره  جاده شمال-جنوب  تکمیل 
همه این اقدامات با همراهی اعضای شورا دوره 
قبل و شهردار ابراهیمی صورت گرفته است که 
در  ابراهیمی  مهندس  آقای  زحمات  از  دارد  جا 

پیگیری مشکالت تشکر شود.
کارهای  و  مشکالت  هنوز  گفت:  نعمتی  آقای 
نیمه تمام زیادی وجود دارد که شورا و شهردار 
فعلی آقای مهندس میرزایی با جدیت به دنبال 
حل آن هستند و مهمترین برنامه های در دست 
شریک  سهم  خرید  را،  شهرداری  و  شورا  اقدام 
چهارصد  مبلغ  به  شهرداری  آسفالت  کارخانه 
میلیون تومان، پیگیری ساخت کتابخانه عمومی 
و تخصیص بودجه ششصدوهفتاد میلیون تومانی 
ارسنجان  اینکار، تکمیل سردخانه صنعتی  برای 
بازگشت  جهت  پیگیری  درصد،   95 حدود  تا 
میلیون  چهارصد  بودجه  تخصیص  راه،  اداره 
بلوارها  تومانی جهت بهسازی روشنایی معابر و 
ورزش  اداره  به  هکتاری  زمین یک  واگذاری  و 
مصنوعی  چمن  زمین  احداث  برای  جوانان  و 

دانست.
9۶ شش  سال  در  شهرداری  بودجه  افزود:  وی 
میلیارد بود و امسال هفت میلیاردوسیصد میلیون 
تحقق،  صورت  در  که  است  شده  بسته  تومان 
برنامه های خوبی برای زیباسازی فضای شهری 

و آسفالت معابر و کوچه ها داریم. 
انجام  درحال  های  پروژه  شهر  شورای  رییس 
امام  شهرک  آسفالت  تکمیل  را  شهرداری 
و  جهاد  و  رجایی  شهید  شهرک  خمینی)ره(، 
و  برشمرد  شهرداری  فلکه  جدید  المان  احداث 
از احداث بلوار امام رضا)ع( به طول یک کیلومتر 
در مسیر حادثه خیز ورودی شهر و جلو باغ های 
پذیرایی خبر داد و گفت امیدواریم نماینده محترم 
قول ۱2۰۰ تن قیر را محقق نماید تا با اتمام این 
پروژه از حوادث ناگوار رانندگی جلوگیری شود. 

نعمتی همچنین گفت: به دنبال  تأسیس اسناد 
خزانه جذب شده که در دوره قبل یک میلیارد و 
هفتصد میلیون تومان بوده است، هستیم. که در 
صورت تحقق صرف زیباسازی شهر خواهد شد.

انجام  های  تالش  باوجود  گفت  پایان  در  وی 
مشکالت  هنوز  گذشته  های  دوره  طی  شده 
زیادی وجود دارد که امیدواریم با همراهی شورا، 

مردم و همه دستگاههای اجرایی، مرتفع گردد.

پروژه آبرسانی به ارسنجان،
 در هفته دولت افتتاح می شود

امور  هماهنگی  معاون   » رحیمی  اهلل  »عنایت 
سد  آبرسانی  پروژه  فارس:  استانداری  عمرانی 
نیز در  ارسنجان  سیوند به سمت سعادت شهر  
حال انجام است و در این راستا هفت حلقه چاه 
، لوله گذاری نیز در حال پیگیری  حفاری شده 
است و در هفته دولت آبرسانی مذکور افتتاح و در 
ادامه کار نیز ارسنجان و روستاهای آن نیز مورد 
پروژه  لوله  تامین  برای  گیرد.  می  قرار  پیگیری 
ارسنجان قراردادهایی منعقد شده و البته پیمانکار 
مطالباتی دارد که در صورت تامین اعتبار تا پایان 
سال آبرسانی به ارسنجان وروستاهای مسیر نیز 

به سرانجام می رسد.

شمارگوزن زرد درسایت 
ارسنجان به ۲۲ راس افزایش 

یافت
مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس از افزایش 

تعداد گوزن زرد در منطقه ارسنجان خبر داد.
در  گوزن  راس  دو  زایش  به  اشاره  با  محمودی 
سایت تکثیر و پرورش گوزن زرد در شهرستان 
ارسنجان در اردیبهشت امسال افزود: تعداد گوزن 

زرد در این منطقه به 22 راس افزایش یافت.
نخستین  امسال  فروردین  در  اینکه  بیان  با  وی 
گوزن زرد ایرانی در منطقه میانکتل  متولد شد، 
گفت: استان فارس  یکی از زیستگاه های گوزن 

زرد ایرانی  است.
منطقه  دو  این  انتخاب  کرد:  اضافه  محمودی 
و  مشاهدات  اساس  بر  زرد  گوزن  زیست  برای 

مستندات مناسب ارزیایی شده است.
سایت پرورش ارسنجان با 3۰۰ هکتار مساحت 
نسل  پرورش  و  نگهداری  هدف  با   92 سال  از 
گوزن زرد ایرانی افتتاح و در آن 8 رأس از این 
گونه ی در معرض خطر انقراض نگهداری  شد .

آغاز ساخت ۵ زمین چمن 
مصنوعی در ارسنجان

5 زمین چمن مصنوعی به فضا های ورزشی 
ارسنجان افزوده می شود. 

با  و   متر   5۰  *  35 ابعاد  با  زمین ها  این 
در  ریال  میلیارد   ۱2 از  بیش  اعتباری 
عزآباد،  آباد،  صالح  احمدآباد،  روستا های 

رحمت آباد و َکَتک ساخته خواهند شد.

رونمایی از پله های بی فرود
در آخرین روز از هفته هنر انقالب اسالمی، 
۱۰ اثر تازه انتشاریافته حوزه هنری فارس در 

شیراز رونمایی شد.
مدیر حوزه هنری فارس در حاشیه رونمایی 
از این آثار گفت: این آثار در مرکز آفرینش 
اسالمی  انقالب  هنری  حوزه  ادبی  های 

استان فارس تولید شده است
وی افزود: کتاب شعر این مجموعه »پله های 
از پیشکسوتان شعر  آثار یکی  بی فرود« به 
که  یافته  اختصاص  فارس  شهرستان های 
ارسنجانی  خادمیان  اللهیار  اشعار  شامل 
شهرستان  پیشکسوت  قلمان  صاحب  از 

ارسنجان در شمال فارس است.
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شهرستان  تبدیلی  صنایع  سفیرمردم| 
مواد  تن  هزار   ۲۳۰ جذب  با  پاسارگاد 
تن  هزار   ۱۴۰ بر  بالغ  ارسال  و  خام 
و  ایران  بازارهای  به  غذایی  تولیدات 
تولیدی  قطب های  از  یکی  به  جهان 

کشور در این زمینه تبدیل شده است.

افزوده،  ارزش  ایجاد  در  جهادی  فرهنگ  تقویت 
تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری 
اقتصاد  سیاست های  از  یکی  مولد  اشتغال  و 
به  پاسارگاد  تبدیلی  صنایع  که  است  مقاومتی 

خوبی در این زمینه درخشیده است.
غذایی  و  تبدیلی  صنایع  مدیر  صادقی،  مهدی 
سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به فعالیت 
گفت:  پاسارگاد  در  تبدیلی  صنایع  کارخانه   24
از  بیش  جذب  با  سالیانه  فعال،  کارخانجات  این 
محصوالت  قبیل  از  اولیه  مواد  تن  هزار   ۱8۰
باغی و گلخانه ای مختلف به تولید ۱4۰ هزار تن 

محصوالت غذایی می پردازد.

جلوگیری از تبدیل محصوالت کشاورزی 
به ضایعات

امراهلل گشوده، رئیس بسیج سازندگی شهرستان 
پاسارگاد، ظرفیت پاسارگاد در کشت صیفی جات 
و کشت گلخانه ای را مهم ترین دلیلی می داند که 
صنایع تبدیلی از قبیل شوری و ترشیجات و سایر 
فرآورده های غذایی را به باالترین ظرفیت تولیدی 

این شهرستان تبدیل کرده است.
صنایعی که به گفته مدیر صنایع تبدیلی و غذایی 
فروشی  خام  از  فارس  کشاورزی  جهاد  سازمان 
افزوده  ارزش  و  کرده  جلوگیری  محصوالت  
بر  عالوه  می کند.  تزریق  اقتصاد  به  را  باالیی 
جلوگیری  سبب  غذایی  مواد  تبدیلی  صنایع  این 
از تبدیل تولیدات کشاورزی به ضایعات و زباله تا 

بیش از سی درصد خواهد شد.
صادقی، ویژگی مثبت این دست صنایع را استفاده 
بهینه از آب می داند که با توجه به خشکسالی های 
چه  هر  بهره وری  سبب  فارس،  استان  در  اخیر 
بیشتر از این منابع تجدیدناپذیر می شود. از این رو 
جهاد کشاورزی فارس تشویقات و تسهیالتی را 

برای اینگونه فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته 
است.

نیز  پاسارگاد  شهرستان  سازندگی  بسیج  رئیس 
از پرداخت تسهیالت صد میلیون  این منظور  به 
از قبیل  این شهرستان  تومانی به صنایع تبدیلی 
صنایع تخمیری، شوریجات و ترشیجات از سوی 

این سازمان خبر داد.
پاسارگاد  شهرستان  تبدیلی  صنایع  کارخانجات 
این  اهلی  از  تن  برای 384  ثابت  اشتغال زایی  با 
شهرستان و نیز ایجاد اشتغال های فصلی و متغیر 
بر کارآفرینی با استفاده از ایجاد ارزش افزوده به 
عنوان یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی صحه 

گذاشته است.

در  تبدیلی  صنایع  واحد   ۲۱ راه اندازی 
پاسارگاد 

صادقی از 2۱ کارخانه در دست ساخت در زمینه 
صنایع تبدیلی در پاسارگاد خبر داد و پیش بینی 
کرد با احداث و شروع به کار آنها،  برای 3۱۱ تن 

اشتغالزایی می شود. 
اکنون با فعالیت این صنعت سودآور در پاسارگاد 
بهترین  به  این شهرستان  تولیدات کشاورزان در 
شکل به بهره وری می رسد. این صنایع همچنین 
بخشی از مواد خام خود را از استان های بوشهر، 
هرمزگان و جنوب فارس تامین می کنند. صنایعی 
اقتصاد  بارز  نمود  را  آنها  فعالیت  »گشوده«  که 

مقاومتی و استفاده از تولیدات داخلی می داند.
محصوالت با کیفیت فعاالن پاسارگادی عالوه بر 
بازار داخلی به بازارهای خارجی نیز راه یافته است 
و به گفته مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان 
جهاد کشاورزی فارس، با صادراتی بالغ بر ۱۱2۰ 
پنجاه  و  میلیون  یک  معادل  غذایی  تولیدات  تن 

و هشت هزار دالر سودآوری ارزی داشته است.
حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کاالها به 
تناسب ارزش افزوده و خالص ارزآوری مثبت در 
عرصه صادرات و شفاف و روانسازی نظام توزیع 
و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت 
اقتصاد  از سیاست های  برجسته  نکاتی  عنوان  به 
گونه  این  توسعه  و  پیشرفت  سبب ساز  مقاومتی، 

صنایع بومی می شود.

درختان صاحبان قصرالدشت
هستند

منطقه  طبیعت|  دلجویان  انجمن 
پاسارگاد  شهرستان  در  واقع  کمین  قصرالدشت 
عالوه بر زمینهای حاصلخیز کشاورزی، یکی از 

مناطق دیدنی سعادتشهر است.
درختان  از  جنگلی  همراه  به  ها  زمین  این 
بنام  هلدینگی  اختیار  در   است  سالی  چند  زیبا 

سبزدشت میباشد.
بر  عالوه  که  میبینیم  اوقات  بیشتر  متاسفانه 
این  بار  تاسف  وضعیت  به  نکردن  رسیدگی 
تفرجگاه به قطع مشکوک درختان نیز میپردازند.

به  را  درخت  اصله  دویست  حدود  گذشته  سال 
که  کرده  واگذار  چوب  خریداران  و  پیمانکاران 
دادستان  هماهنگی  با  چوبها  فروش  هنگام  در 
حکم  نژاد  عواطفی  آقای  وقت  دوست  طبیعت 
منع قانونی این عمل صادر و عوامل اجرا کننده 
آن اعم از کارگر و کارفرما برای مراحل قانونی 
شرکت  آن  از  پس  که  شدند  احضار  دادسرا  به 
نامبرده به غرس دویست درخت مکلف گردیدند.

بریدن درختان بی گناه  از  تر  ناراحت کننده  اما 
این بود که درختان جدید از شدت بی آبی و عدم 

رسیدگی رو به خشکی رفتند.
ای  اردیبهشت که قصرالدشت قطعه  در  امسال 
از بهشت میشود در یک اقدام نابخردانه به گفته 
اخر  در  کشاورزی  برای سهولت  عینی  شاهدان 
هفته و پایان ساعات اداری چندین درخت دیگر 
قطع شد که با پیگیری های مستقیم شهروندان 
و انجمن دلجویان طبیعت پاسارگاد این شکایت 
به سمع و نظر اقای اتحادی نژاد دادستان محترم 
ایشان دستور پیگیری سریع  شهرستان رسید و 
برای این تخریب را صادر کرده و از مراجع ذی 

ربط خواستار بررسی این اقدام شدند.
تاریخ  در  چقدر  که  خواندیم  کتابها  در  گاهی 
یکدیگر  علیه  مخرب  کارهای  به  دست  انسانها 
زده اند اما آیا سالهای دیگر در کتابها از کسانی 
بیشتر  میکنند؟گناه  یاد  را خشکاندند  جنگل  که 
این  کنار  از  تفاوت  بی  که  است  کسانی  برای 

جنایت رد میشوند.
به  را  کربن  زیادی  مقدار  تنهایی  به  درخت  هر 
بر  مستقیم  تاثیر  این  آیا  میکند  تبدیل  اکسیژن 

اکوسیستم منطقه نیست؟

ناگفته ها فریاد بلند تریپاسارگاد؛ قطب صنایع تبدیلی ایران
 از گفته هاست

تولیدات  ترین  تازه  از  رونمایی  آیین 
ادبی حوزه هنری انقالب اسالمی استان 
صاحبنظران  مولفین  حضور  با  فارس 
مدیران فرهنگی و عالقه مندان در تاالر 

اندیشه شیراز برگزار شد.
سخنرانی  بر  عالوه  نشست  این  در 
مولفین پیرامون کتابهایشان و سخنان 
نقش  از  فارس،  هنری  حوزه  رییس 
استاد  اسکندری  محمدحسین  دکتر 
انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  فقید 

دانشگاه شیراز تقدیر به عمل آمد.

انقالب  هنری  حوزه  رییس  اللهی  کرم  محمد 
اظهار  نشست  این  در  فارس  استان  اسالمی 

داشت:
ای  گونه  به  من  که  داریم  سرزمینی  از  کار  دو 
به آنجا ارادت دارم. کمتر از این سرزمین گفته 
شده اما بیشتر شنیده شده. ناگفته ها فریاد بلند 
تری از گفته هاست چرا که سرزمین دردانه پرور 
قلندران حقیقی است که مسیر  مامن  ارسنجان 
پاکی و عبودیت و خوشفکری با حضور فرزندانی 

که نام آوران عرصه خویش بوده اند.
مدیون  توان  می  مگر  کرد:  تصریح  اللهی  کرم 
قرآن نویسی این دیار نبود و به جرات می توان 
این شهر را مرکزیت خوشنویسی قرآنی دانست. 
وا  ای  دریچه  کتاب  دو  بهانه  به  ارسنجان  در 
کردیم به باغ اندیشه این شهر، عزیزی که میوه 
را شیرین  آیندگان  و  امروزیان  اندیشه اش کام 
شجره  که  اسکندری  دکتر  مرحوم  کرد  خواهد 
نامه اش نشان می دهد خاندان او همه اهل علم 

و دانش بوده اند.
وی گفت: امیدواریم در بتوانیم کنگره نکوداشت 
مرحوم دکتر اسکندری را در ارسنجان به صورت 
آن  احترام  به  امروز  اگر  اما  کنیم.  برگزار  ملی 
مرحوم کاله از سر بر می داریم در واقع به خاک 

ارسنجان پیامی داریم.

مسئوالن نخوانند

کارگر میخواستی؟
ببینند  را  دوربین  تا  بودم  نگران  سفیرمردم| 
هم  نه  جواب  بارها  دهند.  نشان  منفی  واکنش 
دوباره  دارد  امکان  بار  اولین  برای  باشی  شنیده 

استرس داشته باشی. 
چنان با شتاب نزدیک ات می شود که می خواهی 
نفر  به ۱۰  نفر  ناگهان یک  را عوض کنی.  مسیر 
تبدیل می شوند و دورت حلقه  می زنند. بعد از سالم 
یکی سریع از تو می پرسد: »کارگر می خواستی؟« 
جوابی  شنیدن  منتظر  و  می زند  برق  چشمانش 

مثبت است.

 روزی چند می گیری؟ »۶۰ تومن.« کمی به فکر 
فرو می روی. لهجه محلی  یکی از آنها که می گوید 
بیمه چی؟  دارد.  آشنایی  برایت  است.  کربال  اهل 

»اگر خرده کاری باشه هیچی« و اگر عمده؟ »با 
انگار قید عیدی و پاداش آخر سال را  شماست«. 

هم زده اند.
از  که  کارگرانی  صف  از  یکی شان  تر  طرف  آن 
گرمای آفتاب سوخته شدند بیرون می آید و کیسه 
برنجی که لباس کار و لقمه ای نان در آن است را 
با دستان پینه بسته بر می دارد. جلو می آید »حاال 
شماره ما رو داشته باش« یکی دیگر کمی عقب 
تر ایستاده »گچ کاری هم بلدیم« برق کاری چی؟ 
»آن هم بلدیم، همه کاره ما داریم، جات کجاس؟« 
دیگری که گوشه ای ایستاده، تا وانتی سفید رنگ 
سرعتش را کم می کند سریع به طرفش می دود. اما 
با ناامیدی بر می گردد. انگار آدرس می خواست. در 
نهایت همگی شماره هایشان را می دهند تا آخرین 

امیدشان ناامید نشود.
تهدید ۴۰۰ رسته شغلی

کارگران  کاری  اوضاع  که  است  سالی  چند 
با  که  کارگرانی  است.  شده  بحرانی  ساختمانی 
فعالیت در ساختمانهای شهر روزی خود را کسب 

می کردند امروز نانشان آجر شده است. همزمان با 
سیر رکود در کشور مهم ترین منبع شغلی کار با 
فراگیری 4۰۰ رسته شغلی نیز به ورطه بی رمقی و 
رکود کشیده شد و در این موج، کارگران ساختمانی 
هم به بن بست رسیدند. اما اوضاع بحرانی تر جایی 
از  نیمی  به  نزدیک  کارگران  که  می شود  نمایان 
سال را در سرمای استخوان سوز و گرمای طاقت 
میادین شهری سپری می کنند  ایستاده سر  فرسا، 
اما همچنان خبری از پیشنهادی برای کار نیست 
با شروع فصل سرما  آنها موج بیکاری  و به گفته 
این  این درحالی است که  از پیش می شود،  بیش 
نیز  واحدی  صنفی  تشکل  یا  و  انجمن  کارگران 
این  از  را الاقل  نمی توانند مطالبات خود  و  ندارند 

مسیر پیگیری کنند.
قوانینی که نقض می شوند

 با نگاهی به بندبند قوانین کار در ایران می توان 
در  که  ساختمانی  کارگران  تمامی  حق  فهمید 
نقض  می ایستند  شهری  میدان  سر  بر  زمستان 
می شود.  فصل دوم قانون کار مربوط به »قرارداد 

کار« است. در این قانون ذکر شده قرارداد می تواند 
اما  شود  تنظیم  کتبی  یا  و  شفاهی  صورت  به 
اصول  رعایت  برای  می کنند  تاکید  کارشناسان 
کاری و عدم تضییع حق کارگران بهتر است قرارداد 
منعقد شود. گرچه این موضوع امری نامرسوم در 
اما  است  کارفرمایان  با  ساختمانی  کارگران  روابط 
تهیه این سند می تواند به تعیین مطلوب دستمزد، 
آنها  و عدم تضییع حق   ... و  بیمه  ساعات کاری، 

منجر شود.

 پاسخ بی جواب
مقامی  از  سوالی  مطلبی  طی  گذشته  سال  در 
چه  معضل  این  برای  شد  گفته  و  شد  پرسیده 
هیچ،  که  نشد  داده  که  پاسخی  دارید؟  برنامه ای 
دوران  طی  متاسفانه  شد.  بایکوت  هم  سفیرمردم 
که  بوده  فزاینده  بیکاری  رشد  ایشان  مسئولیت 
از  فرار  برای  خوبیست  بهانه  خشکسالی  البته 
شهرستان  در  آیا  اینجاست.  سوال  پاسخگویی. 

پاسارگاد خشکسالی نیست؟ آنها چه میکنند؟
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ما میتوانیم پله رشد برای مسولین خود باشیم

سال ۱3۶5سیل سعادتشهر)سعادت آباد( را به ویرانه تبدیل کرده بود.
لودر داشت و بخشدار وقت  تراکتور  آن زمان شهرداری هنوز یک 
طبق شنیده ها اقای خالشی بود و پرسنلی دلسوز و بومی از هر دو 
اداره با همان یک لودر و یک کامیون برای نجات یکدیگر تالش 
با  کارمندان  و  بود  شده  یکسان  آب  با  سعادتشهر  قلعه  میکردند. 

همدلی مردم نگذاشتند آب در دل کسی تکان بخورد..
ستاد بحران آن زمان در اصل بخشداری، شهرداری و مردمی بی 
برپا  را  زده گان  اردوگاه سیل  روز  نیم  از  بودند  که در کمتر  باک 

کردند.
خیلی از همین مردم پتو های خانه خود را به یکدیگر هدیه میدادند 

و به کمک هم منازل مسکونی بازسازی و آباد شد.
کم کم به این مساله پی بردند که بودن یک اداره نعمتی است که 

هنوز تجربه نکرده بودند.
کم کم هالل احمر آوردند، شرکت توزیع و تعاون راه اندازی کردند 
و همین مردم زمین هایی را اهدا کردند تا اداره ها بنیان گذار حقوق 
شهروندی باشد. بگذریم که سن ما به آن زمان قد نمیدهد اما زمانی 

را یاد دارم که:
روزهای پرتنش تبدیل شهر به شهرستان خواب را از چشم مطالبه 

گران ربوده بود.
زمانی که تشکیل کمپین هنوز مد نشده بود عده ای بصورت واقعی 
و بدون دسترسی به  فضای مجازی امروزی و با کاغذ های امضا 
شده چند متری دلسوزانه پیگیر کارهایی بودند که امروز ما نامش 

را کمپین گذاشتیم.
شوراهای تامین بسیاری تشکیل شد و عده ای آسیب دیدند.

اما مردم کوتاه نیامدند و سرانجام درخت همدلی ریشه دوانید و میوه 
همدلی آنها شهرستان شدن را با نام بزرگ پاسارگاد به ارمغان آورد.

شهر  در  و  مینواخت  ماشین  روی  که  ای  نقاره  ساز  صدای  هنوز 
میچرخید را یاد دارم. از آن زمان به بعد یکدلی معنای واقعی تری 
پیدا کرد .همان زمان که در تنها مینی بوس رفت و آمد به مرودشت 
این منطقه، مردم جای خود را به یکدیگر میدادند.به راستی که چه 

جشن عاطفه هایی بود...
اکنون دیگر آن مردم کنار ما پیر شدند اما خاطراتشان خود گواهیست 

بر کارهای آنان.
آنها برگ های  زرین زیادی  بر دفتر تاریخ این کهن دیار مکتوب 

کردند.
خیلی هاشان رفتند و خیلی ها منزوی شدند و ما باید دنبال رو آنها 

باشیم.
بحث هایی انحرافی سالهاست این شهرستان جوان را پیر و عصبی 

کرده است.
ما باید پله رشد همشهریان خود باشیم چه اشکال دارد هرکسی از 
این دیار رشد کند را حمایت کنیم؟ چرا نباید از میوه باغی که سالها 

برای آبادیش زحمت کشیدیم استفاده کنیم؟
پاسارگادی  بگوییم  و  کنیم  سپر  سینه  که  کافیست  فقط  این  آیا 

هستیم؟
هاست. پاسارگادی  سهم  آن  داشتن  »حسرت«  فقط  که  اعتباری 

جهت  از  برخورداربودن  دلیل  به  سالهاست  پاسارگاد  شهرستان 
شاخص های توسعه یافتگی)محروم نبودن(، سهمی از اعتبارات 3 

درصد نفت و گاز کشور ندارد!!!!
برخوردار بودن مزایایی هم دارد آیا به راستی از این مزایا هم ما بهره 

کافی را برده ایم؟

وزی، حسرت یا فرصت مسافران نور

هرساله در ایام نوروز، سعادت شهر دچار پارادوکس حیرت 
آوری ست.

بدین معنا که در دو سمتش یعنی ورودی های مرودشت 
و شیراز و آرامگاه کورش سنگین ترین ترافیک های سال 
ایران را تجربه می کنند اما سعادت شهر خلوت و ساکت 
به سمت  نوروزی  مسافران  خیل  که  انگار  نه  انگار  است 

استان فارس روانند.
یکی  عمرانی  پروژه  دو  افتتاح  زمان  از  پارادوکسی  چنین 
جاده اصلی شیراز اصفهان و دیگری پل روگذر ابتدای شهر 
افتاده است و مردم سعادت شهر  اتفاق  از سمت اصفهان 

سالشان را با حسرت آغاز می کنند.
حاضر  حال  در  شهروند  یک  عنوان  به  اینجانب  نظر  به 
مشکل سعادت شهر این نیست که به واسطه این دو طرح 
پرت افتاده است بلکه مشکل تن دادن به چنین وضعیتی 

ست.
می توان فرض را بر  این گذاشت که سعادت شهر همیشه 
و  است  داشته  قرار  اصفهان  اصلی شیراز  جاده  حاشیه  در 
شهر  سعادت  وارد  اینکه  بدون  نوروزی  مسافران  همیشه 
وجود  فرضی  چنین  با  کردند  می  عبور  آن  کنار  از  شوند 
این جاده و مسافران بی شمارش و تخت جمشید و ارامگاه 
کورش می تواند به عنوان فرصتی برای ایجاد زیرساخت 
های گردشگری در سعادت شهر محسوب شوند. به عبارت 
زیرساخت  باید  مسئولین  خوردن  حسرت  جای  به  دیگر 
های گردشگری را طوری در شهر تعریف و ایجاد کنند که 
بتوانند حداقل سی درصد از مسافران نوروزی و صد در صد 

مسافران پایدار در طول سال را وارد شهر کنند. 
می  شهر  اجرایی  مسئولین  و  شورا  که  کارهایی  از  یکی 
کنند  هزینه  و  وقت  انجامش صرف  برای  جد  به  بایست 
در  مربوطه  مسئولین  است.  ورودی های شهر  تعریف  باز 
اصفهان  سمت  از  ورودی  های  خیابان  نورپردازی  زمینه 
برق  چراغ  های  ستون  طریق  از  بوکان  محله  و  شیراز  و 
بسیار ضعیف عمل کرده است و مسافر تا میخواهد متوجه 
آن  از  است  رسیده  پاسارگاد  مرکز شهرستان  به  که  شود 
عبور می کند در صورتی که می شود نورپردازی از سمت 
پلیس راه سعادت شهر را تا دو راهی ارامگاه کورش ادامه 
داد و از سمت شیراز نیز میشود نورپردازی جاده را از پل 
رودخانه رحمت آباد شروع کرد و همچنین ورودی شهر از 
سمت محله بوکان تا روستای دولت آباد گسترش داد در 
این صورت بدون اینکه تغییری در ساخت شهر ایجاد کنیم 
با تعریف چنین ورودی هایی شهر را گسترش می دهیم .

در  گردشگری  های  زیرساخت  ایجاد  به  باید  این  از  بعد 
شهر، همت گماشت تا بتوان  مدت زمان اقامت مسافران 
پتانسیل  از  یکی  داد  افزایش  را  شهر  سعادت  در  نوروزی 
های قوی گردشگری خیابان قصردشت است. که از یک 
طرف به شهر و از طرف دیگر به جاده اصلی منتهی میشود 
و دوم باغ مشهور به قوام است که اتفاقا توسط آقای حسن 
کریم پور نویسنده توانای باغ مارشال به هویت فرهنگی 
به  باغ  حاضر  حال  در  متاسفانه  و  است  تبدیل شده  شهر 
هزینه  باشد  درآمدزا  اینکه  جای  به  و  شده  تبدیل  پارک 

بر است. 
ست  پتانسیلی  چندین  از  هایی  نمونه  تنها  مورد  دو  این 
گردشگری  های  ساخت  زیر  آنها  کمک  به  توان  می  که 
سعادت شهر را باز تعریف کرد و میطلبد که همه مسئولین 
به ویژه شورای محترم شهر و همینطور شورای شهرستان 
به عنوان اولویت های کاری خودشان قرار دهند در انتها 
الزم به ذکر است که شهرستان پاسارگاد نیروهای بسیار 
کارآمد در سطح مدیران کالن کشوری دارد که می توانند 
با توجه به اولویت دولت محترم به اهتمام در توسعه صنعت 

گردشگری از توانمندی های ایشان استفاده بهینه کرد.

یادداشت
پیمان فتحی

ارسنجان 
چند بخش 

دارد؟!؟

چندین  دارای  ارسنجان  شهرستان  همسایگی  در  مرودشت  شهرستان 
بخش و ارسنجان پس از گذشت سالها از اخذ عنوان شهرستان هنوز در 

ایجاد بخش دوم ناکام مانده است.
وقتی تاریخچه ی شهرستان ارسنجان و دهستانهای ان را مرور میکنیم 
متوجه میشویم که ظرفیت و موقعیت دهستانهای این شهرستان به گونه 
ای است که برای ایجاد بخش دوم حتی از موقعیت چند بخش شهرستان 

مرودشت  بهتر و مناسب تر است.
موضوع قابل تَامل، محرومیت و مشکالت مردم روستاهای این  شهرستان 
است که به سبب تک بخشی بودن ارسنجان با معضالت و دشواری های 

عدیده ای مواجه هستند.
وقتی این موضوع را از جوانب مختلف بررسی میکنیم، با علل و دالیلی 

مواجه میشویم که نشان از عدم توجه به حقوق مردم است.
قربانی  را  منافع مردم  این چند سال  در  قدرت طلب،  و  معدود  ای  عده 
ی  کشیده  درد  مردم  و  شهرستان  و  اند  نموده  خویش  زدگی  سیاست 

روستاها را فدای تفکرات و تعصبات پوچ خود کرده اند.
حال با این مقدمه مبحث چگونگی اختصاص بخش دوم به شهرستان را 

بدون هیچ تعصب محله ای و منطقه ای  بررسی میکنیم.
توابع  از  سیدان  دهستان  به  بخش  عنوان  که  زمانی  از  سال  چندین 
زمان  همان  است،  گذشته  شده  داده  اختصاص  مرودشت  شهرستان 
ظرفیت ها و موقعیت مکانی دهستان خبریز مورد تحقیق و تفحص قرار 
گرفته بود و با توجه به حد فاصل بین روستاها این دهستان برای انتخاب 

بعنوان بخش دوم مناسب شناخته شد.
این  با  به مخالفت  تعصبات کور کورانه  با  ای  زمان عده  ولی در همان 
این  مانع محقق شدن   مختلف  کارشکنی های  با  و  برخاستند  موضوع 

مهم شدند.
درشگفتیم از افرادی که در ظاهر دم از دلسوزی و خدمت به مردم میزنند 
را  نادیده و حق طبیعی مردم  را  تمام خواسته های مردم  ولی در عمل 

ضایع میکنند.
بعنوان مثال یک روستانشین ساکن کتک یا کوهنجان را درنظر میگیریم. 
این فرد برای انجام امور اداری میبایست مسافت زیادی را طی کند تا به 
مرکز شهرستان یعنی ارسنجان برسد حال همان  فرد را تصور کنیم که با 
وجود   بخش دوم بعنوان مثال در  دهستان خبریز بتواند امور اداری خود 

را دراین نقطه انجام دهد.
به سبب موقعیت مکانی مناسب و واقع شدن در مسیر  دهستان خبریز 
برای  را  الزم  پتانسیل  دهستان  چند  تقاطع  محل   در  اصلی شهرستان 

انتخاب بخش دوم دارد.
موقعیت  تنها  و  نکرده  فکر  اینگونه  هیچگاه  طلب  قدرت  ای  عده  اما 
متاسفانه  و  داده  قرار  هدف  را  قدرت  های  کرسی  اخذ  و  خود  شخصی 

همچنان به این قواعد  اشتباه دامن میزنند.
مثال  شهرستان  روستای  دورترین  از  بخواهند  محرومیکه  مردم  برای 
دوالب به خبریز مراجعه کنند چه مشکلی وجود دارد که الزم باشد بااین 

امر مخالفت کنند ؟ ایا جای نگرانی وجود دارد؟ 
چه عاملی باعث شده که مردم محروم توابع ارسنجان دراین سالها با زجر 

و دشواری های فراوان زندگی خود را بسر ببرند؟
آیا این خواسته ی عده ای سودجو است که همیشه منفعت خود را در 

اختالف افکنی میدانند؟
به راستی چه مسائل وموانعی پشت پرده است که عامه ی مردم از ان 

بیخبرند؟!
چرا  عده ای سیاست زده که نام و نشانی را برخود گماشته اند موارد فوق 

الذکر را برای مردم بازگو نمیکنند؟
چرا حقایق را کتمان میکنند و از حقیقت فرار میکنند؟

به پاس قطره قطره ی خون شهدا وظیفه ی انسانی ماست که حقایق را 
انگونه که هست برای مردم بیان کنیم و با روشنگری دربین احاد روستا 
نشینان انان را از این حقایق مطلع نموده و به مطالبه گری در خصوص 

اختصاص بخش دوم به شهرستان بپردازیم.

یادداشت
مرتضی روستایی

یادداشت
رضا مرادی
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سفیرمردم| به پاسداشت مقام معلم و به رسم شاگردی برآن شدم تا یک بار دیگر در کالس 
را  ایشان  بنشینم.  آثاری  آقای  دبیرستانم، جناب  ریاضیات گسسته  دبیر  استاد فرهیخته،  درس 
برای مصاحبه دعوت کرده بودیم. ولی هر چه سعی کردم نتوانستم از معلمم سؤالی بپرسم. تنها 

خواهش کردم برایم بگوید دوران معلمی چطور آغاز شد و چگونه گذشت.
به نام خدا

حرفه تعلیم شغل انبیاست، انبیا را اجر و اجرت باخداست آن زمان دوره های تحصیلی قبل از 
دیپلم شامل یک دوره ی شش ساله ابتدایی و دو دوره ی سه ساله سیکل اول و سیکل دوم 
بود. سالهای ۱33۰ تا ۱34۰ ارسنجان فقط دوره ابتدایی و سیکل اول را داشت و هر کس به 
ادامه تحصیل عالقمند بود، باید به شیراز میرفت. دوره ابتدایی را در ارسنجان گذراندم، سال 
ششم آموزگار بسیار خوبی داشتم، آقای سروی که اهل نی ریز بود، خیلی برای آموزش ما تالش 
میکرد، خصوصا به درس ریاضی خیلی اهمیت میداد، از همان موقع به ریاضی عالقمند شدم، 

بعد از اتمام دوره سیکل اول به شیراز رفتم و دوره سیکل دوم را انجا گذراندم.
انفورماتیک در دانشگاه شهید بهشتی تهران که آن زمان  سال5۰ کنکور دادم و رشته آمار و 
آزاد  علمی  مؤسسات  در  تحصیل  دوره  طول  تمام  در  شدم.  پذیرفته  داشت  نام  ملی  دانشگاه 
تدریس میکردم و هزینه تحصیل و زندگی در تهران را خودم تأمین میکردم. تدریس ریاضی 
را خیلی دوست داشتم و در ایام تعطیالت که به ارسنجان برمیگشتم به دانش آموزان ریاضی 

درس میدادم.
سال 54 تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم که از طرف وزارت کشور دعوتنامه ای برای 
کار به دستم رسید، اما هیچ کاری را بیشتر تدریس ریاضی آن هم در شهر خودم دوست نداشتم. 
بهمن سال 5۶ بعد از اتمام دوره خدمت سربازی به استخدام آموزش و پرورش در آمدم سال اول 

در سعادتشهر و بعد از آن در دبیرستان اسکندری ارسنجان مشغول به کار شدم.
آن زمان تعداد معلمان ریاضی انگشت شمار بود، دانش آموزان هم عالقه چندانی به ریاضی 
بند ساعت  برای آموزش شاگردانشان داشتند. شخصا در  انگیزه زیادی  نداشتند. ولی معلم ها 
کالسی نبودم و هر چقدر الزم بود برای شاگردانم وقت می گذاشتم. همیشه تدریس را دوست 
داشتم. حتی اگر به عقب برگردم باز هم رشته ریاضی و شغل معلمی را انتخاب خواهم کرد. و با 

تجربه ای که دارم وقت بیشتری صرف آموزش به شاگردان ضعیف میکنم.
البته وقتی جنگ شد، به همراه تعدادی از همکارانم به جبهه اعزام شدیم، حدودا شش ماه جبهه 
رفتم و دوباره به مدرسه برگشتم. ارتباط بسیار خوب و صمیمی با همکارانم داشتم. االن هم بعد 

از بازنشستگی با همکاران قدیمی دورهمی هفتگی و مراسم ختم قران و دعا داریم.
یک سال به عنوان معلم نمونه استان شناخته شدم. چندسالی که از خدمتم میگذشت برای اعزام 
به خارج پذیرفته شدم، دوسال ترکیه بودم، در آنکارا عالوه بر ریاضی دروس دیگر هم تدریس 
میکردم. وقتی برگشتم مدیریت دبیرستان اسکندری را به من سپردند البته تدریس هم داشتم. 

یکی از شیرین ترین خاطراتم در دبیرستان اسکندری سالی بود که با تالش همکاران 
و پشتکار دانش آموزان، همه دانش آموزان کالس چهارم دانشگاه پذیرفته 

مینی  با  ارسنجانی  آموزان  دانش  شد:»  اعالم  رادیو  خبرهای  در  شدند. 
بوس به دانشگاه شیراز وارد شدند.« 

دانش  اسکندری  دبیرستان  در  تدریس  و  مدیریت  سالهای  تمام  در 
آموزانی را مشاهده میکردم که از بنیه علمی خوبی برخوردارند، ولی 
یا در کنکور موفق نیستند یا خوب انتخاب رشته نمیکنند. سال هشتاد، 
کنکور  برای  علمی  مؤسسه  یک  تأسیس  فکر  به  که  بود  هشتادویک 

دانش آموزان افتادم، مؤسسات مختلف را بررسی کردم و 
متوجه شدم مؤسسه، قلمچی بازده علمی بهتری دارد. 

ارسنجان  در  را  قلمچی  مؤسسه  دو  و  هشتاد  سال 
آموز  دانش  یک  با  را  کنکور  اولین  کردم.  تأسیس 
پانزده سال میگذرد بیش  برگزار کردم و االن که 
آنان  از  نفر   ۱5۰ که  دارم  آموز  دانش   4۰۰ از 
بورسیه هستند، یعنی مؤسسه همه خدمات اعم از 
کتاب، جزوه، آزمون و مشاوره را به آنها رایگان 
آموزان  دانش  شامل  خدمات  این  میدهد.  ارایه 
کافی  مالی  بضاعت  از  که  شود  می  مستعدی 

برخوردار نیستند.
هر  و  دارم،  تدریس  به  زیادی  هنوز هم عالقه 
مشاوره  و  درسی  زمینه  هر  در  آموزی  دانش 
تحصیلی به کمک نیاز داشته باشد وقت و تجربه 

ام را در اختیارش قرار میدهم.

ارسنجانی  آموزان   دانش  کرد  اعالم  رادیو 
وارد  شیراز   دانشگاه   به  بوس   مینی  با 

شدند.

هایي  لحظه  ما  ي  همه  زندگي  در  سفیرمردم| 
پیش مي آید  

که به دنبال فرصت مناسبي هستیم 
تا آنچه که در دل هایمان جریان دارد را در نقش و 

نگار روزهاي زندگي نمایان کنیم  
مثل زماني که قلبمان غرق محبت بي مثال کسي 

میشود 
و دوست داریم با تمام دل و جان عشق و مهر خود 

را به او اظهار کنیم 
و شکر گزار بودنش باشیم

مانند زماني که دوست داریم قدردان باشیم حضور 
افتخار  پر لطافت کسي را که همیشه به وجودش 

کرده ایم
 و از اینکه در سایه محبت هاي بي دریغش نفس 

کشیده ایم ، خوشحال و خرسند بوده ایم 

چشم  در  وقتي  زیبا  و  بها  گران  هاي  لحظه  این 
خانواده ي بزرگ هیات رزمندگان به برق مینشیند 
که روز جانباز و میالد آقا ابوالفضل العباس) ع( از 

راه میرسد...  
و ما  این روز را غنیمت شمرده

تبریک  مردي  به  قلبمان  اعماق  از  و   
میگوییم که سال هاست همقدم با چرخ 
کرده  پدري  ویلچرش  ي  خسته  هاي 

است براي روزهاي هیاتي ما ...
هر  از  بیشتر  را  برکت  پر  روز  این 

کسي  وجود  گزار  شکر  چیزي 
را  ما  هاي  دست  که  هستیم 
افراشته  بر  هاي  علم  دست  در 

انقالب گذاشته است 
استوار  و  امن  گاه  تکیه  و خود 
هیات پر شکوهمان بوده است 

 ...
پدري که بي هیچ چشم داشتي 
هدیه  محبت  ما  هاي  قلب  به 

کرده است 
اهل  که  ایم  آموخته  نیز  ما  و 

سرزمین محبت باشیم 
ترین  امن  محبت  و  مهر  که  چرا 

پناهگاه است براي حفظ قلب از زنگارهاي ناگریز 
دنیا ...

هیچ  بي  که  هستیم  ارزشي  با  وجود  گزار  سپاس 
منتي از همان سال هاي انقالب و دفاع مقدس تا 

این روزها قدم در راه عشق گذاشته است 
و ما را نیز به این راه روشن دعوت کرده است ...

انقالب  این  رکاب  در  پا  هنوز  که  مردي  بزرگ 
جهاد  از  گاه  هیچ  و  است  کار  به  آماده   ، اسالمي 

خسته نمیشود...
رزمندگان  هیات  اعضاي  با  بودنش  شکرانه ي  به 
ارسنجان از پیشکسوتان و بزرگان همیشه پشتیبان 
و  نشاط  و  پرشور  ها  ي  امروزي  تا  گرفته  هیات 

اعضاي آینده  گرد هم آمدیم و جشن گرفتیم  
و لبخندي به پهناي عشق بر لبانش نشاندیم

او با تواضع همیشگي و بي مثالش در جشني که به 
نام خودش بود خواهان مدح آقا  ابوالفضل العباس 

)ع( بود
و  متواضعانه در خواست میکرد جشن را براي ارباب 

برگزار کنیم  
جمع گسترده بود و حضور پر شور و صمیمانه ...

معناي  و  بودند  شده  حاضر  اشتیاق  با  ها   قلب 
همدلي را  به تماشا نشسته بودند

که  بزرگوارشان  همسر  زحمات  پاسداشت   
همیشه همراه و هم قدم زندگي انقالبي شان 

بودند در مصاف کلمات نمیگنجد 
ولي یقینا هر دو همیشه پدرانه و مادرانه 
سایه ساري امن براي خانواده ي 

هیات رزمندگان بوده اند 
گاه  هیچ  ما  شک  بي  و   
زحمات  و  لطف  نمیتوانیم 
جبران  را  نظیرشان  بي 

کنیم 
که  خوشحالیم  اما 
خانواده  از  عضوي 
رزمندگان  هیات  ي 

هستیم 
سایه  زیر  میتوانیم  و 
اصغر  حاج  آسماني 

نعمتي 
خرج  را  خود  زندگي 

اهل بیت )ع( کنیم...

پرنشــاط،صمیـمی، زیر  سایه پـــــدر
گزارش ویژه

نگین نعمت الهی

گفت و گو
حمیده بذرگر
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مطلب دکتر قاسمی جرقه ای شد تا همراه با ایشان سری به گمبان بزنیم. 
اسماعیل ابراهیمی یا همان استاندار گمبان به همراه چند نفر از اهالی 
گمبان ما را همراهی کردند. ابراهیمی صحبت خود را با این ضرب المثل 
شروع میکند:» آمدن عمله هندوستان، تمام شدن بند گمبان«. به بند دختر 
اشاره داشت که در زمان شاپور، از هندوستان برای کنترل آب گمبان، 
کارگرانی را استخدام کرده بودند. 

آمدن عمله هندوستان، تمام شدن بند گمبان

اسماعیلی می گوید؛ طرح توسعه گردشگری گمبان نوشته شده است. در این طرح که 
چندین بار ایرادات آن برطرف گردید هیچ ساخت و سازی در نظر گرفته نشده است اما 

محیط زیست و میراث فرهنگی ایجاد آن را امکان پذیر نمیدانند.
طی تماس تلفنی که قاسمی با ابراهیمی رئیس اداره محیط زیست ارسنجان در محل 
داشت بیان شد: استعالم از طرف استان رد شده است و نیاز به پیگیری های مستمر 

دارد. اخیرا مدیر کل از منطقه بازدیدی داشتند که منتظر خبرهای خوبی هستیم. 

طرح توسعه گردشگری گمبان به کجا رسید؟

باستانی توصیف می کند و می گوید:»  آثار  با کلمه  را  ابراهیمی طرح پرورش خاویار 
بیش از 4۰۰ میلیون تومان هزینه برای این بنا شده و با وجود اینکه بهترین مکان برای 

پرورش ماهی خاویاری می باشد ولی محیط زیست اجازه بهره برداری نمی دهد.
ابراهیمی در اینباره اینگونه توضیح می دهد:» متاسفانه قبل از احداث این بنا، از این اداره 
استعالم گرفته نشد. تهران با این پروژه مخالف است که علت ممانعت خود را تامین 

نشدن حق آبه بختگان اعالم کرده است.

طرح پرورش خاویار باستانی...!!!

عمده پرونده های قضایی که در این منطقه تشکیل شده است بواسطه اختالف بر سر مالکیت زمین ها بین سازمان 
محیط زیست و مردم بوده است. محمدی اهل منطقه گمبان است. او میگوید؛ سالی که عکس هوایی از این 
منطقه گرفته شده است امکان دارد که آن موقع عشایر در کوچ بوده باشند و زمینها بالستفاده.در حال حاضر محیط 

زیست به آن عکسها استناد میکند. این اختالف منجر به بیکاری جوانانی شده است که شغل آنها کشاورزیست.

اختالفات و بیکاری!

ابراهیمی میگوید؛ اگر مدیریت همچین اماکنی تحت اختیار دهیاری ها بود بهتر میشد آن را مدیریت کرد. ساالنه 
و نزدیک به عید نوروز مردم برای شستن فرشها به این مکان می آیند. اما متاسفانه تنها شستن فرش تنها نیست. 
آخرین بار 2 نیسان آشغال در یکی از گمب ها جمع آوری شد. جای تاسف است که در کنار آشغالها، سیاهی ناشی 

از آتش زدن الستیکها جلوه گمبان را نازیبا کرده است.

چهره زشت گمبان

عکاس:
حمید اسماعیلی

تنت با مشکالت گمبان آشنا کن


