
پیام تبریک مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد 
به مناسبت فرارسیدن سال نو

ــای  ــادباش ه ــن ش ــه تری ــه صمیمان ــرم ک ــرور و مفتخ مس
خــود را بــه مناســبت بهــار طبیعــت و فرارســیدن ســال نــو 
بــه همــگان بخصــوص  تالشــگران عرصــه صنعــت و معــدن  

ــه دارم. عرض
ــوب  ــی در جن ــدن صنعت ــی از تم ــای عظیم ــزی بن ــی ری پ
کشــور کــه  مکمــل  پــازل صنعــت در ایــن بخــش از میهــن 
ــود شــرایط ،  ــه بهب ــد ب ــی از امی ــه های اســالمی اســت  بارق
ایجــاد اشــتغال پایــدار، خلــق ارزش افــزوده و  زدودن غبــار 
ــک  ــب ت ــع را در قل ــی  صنای ــی پیرامون ــت از  نواح محرومی

ــروزان  کــرده اســت. ــان و ســاکنان ف تــک هموطن
ــال  ــول س ــک حل ــراز مجــدد تبری ــن  اب ــدم ضم ــه من وظیف
ــه  ــگران عرص ــه تالش ــائبه هم ــی ش ــکاری ب ــد از هم جدی
ــردم   ــاد م ــرد، آح ــادی الم ــژه اقتص ــه وی ــت در منطق صنع
خونگــرم و صمیمــی شهرســتان المــرد و مناطــق پیرامونــی، 
مســئوالن، اصحــاب رســانه،  ســرمایه گــذاران  و ســایر 
اقشــاری کــه  مــا را در ایجــاد ایــن  قطــب  صنعتــی یــاری 

ــم. ــگزاری نمای ــکر و سپاس ــد تش داده ان
ــاد  ــه و ایج ــن منطق ــکوفایی ای ــا ش ــراه ب ــده هم ــال آین س
ــت و ســرمایه  ــان فعالی ــرای متقاضی ــای شــغلی ب فرصــت ه
گذارانــی اســت  کــه بــا هــدف  توســعه ایــن منطقــه از هیــچ 

ــد. ــرده ان ــغ نک تالشــی  دری
ــج(   ــی عصر)ع ــات حضــرت ول ــار توجه ــایه س ــااله در س انش

ــادکامی  داشــته باشــیم. ــت  و ش ــا  موفقی ــوام ب ــالی ت س
ــر  ــرژی ب ــع ان محمــد آشــفته آج بیشــه-مجری طــرح صنای
جنــوب کشــور و مدیــر عامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی المــرد

پیام تبریک نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی به مناسبت فرارسیدن سال نو

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــوال،  ــا محــول الحــول واالح ــار، ی ــل والنه ــا مدبرالی ــوب واالبصــار، ی ــب القل ــا مقل ی

ــی احســن الحــال ــا ال حــول حالن
عرض سالم و ارادت خدمت مردم شریف شهرستان های المرد و مهر

اینجانــب بــه عنــوان خدمتگــزار مــردم در مجلــس شــورای اســالمی، وظیفــه خــود 
مــی دانــم کــه فرارســیدن عیــد باســتانی نــوروز را خدمــت شــما بزرگــواران تبریــک 
ــام  ــا شــهادت ام ــن ب عــرض نمــوده و همچنیــن مصــادف شــدن اولیــن روز فروردی
هــادی علیــه الســالم را خدمــت مــردم والیتمــدار و مومــن تســلیت عــرض نمایــم. 
امیــدوارم کــه ضمــن پاسداشــت مقــام شــامخ امــام هــادی علیــه الســالم، ایــام نــوروز 
را بــه تبلــور جلوه هــای بــی بدیــل پیونــد شــعائر ملــی و مذهبــی تبدیــل نمــوده و ورود بــه ســال نــو را بــه یمــن و برکــت 

ائمــه اطهــار، بــا نــام ایــن بــزرگان مزیــن بنماییــم.
همــان طــور کــه مســتحضرید در ایــن دو ســال کــه از عمــر نمایندگــی اینجانــب در مســیر خدمتگــزاری بــه شــما ســپری 
شــده اســت کــه در طــول ایــن مســیر بــا تکیــه بــر برنامــه؛ خــدا را گــواه هســتم کــه تمــام تــالش هــا و رایزنی هــا در 
ــا  ــوده و الحمــداهلل ب ــی بیــش از پیــش شهرســتان های المــرد و مهــر ب ــرای توســعه، عمــران و آبادن ســطوح مختلــف ب
وحــدت و انســجام و همراهــی کابینــه دولــت یازدهــم و دوازدهــم، اســتانداران ســابق و جدیــد فارس،مدیــران کل اســتانی، 
فرمانــداران، بخشداران،شــهرداران و شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا ، مدیــران دو شهرســتان و زحمــات عزیزانــم در 
دفاتــر تهــران، المــرد و مهــر و دعــای خیــر تمامــی شــما مردمــان عزیــز شــاهد دســتاوردهای بســیار خوبــی در تمامــی 
زمینــه هــا بودیــم کــه برخــی از آنــان گــزارش داده شــد و بخــش دیگــری پــس از حصــول نتیجــه گــزارش داده مــی 
ــران و  ــان، عم ــت و درم ــان، بهداش ــازی ، ورزش و جوان ــف راه و شهرس ــای مختل ــوزه ه ــج در ح ــات و نتای ــود. خدم ش
ــته،  ــال گذش ــن دو س ــا در ای ــه م ــه دغدغ ــن موضــوع دارد ک ــه نشــان از ای ــه و هم ــتاها و شــهرها و هم ــی روس آبادان
پیگیــری مطالبــات و زدودن چهــره محرومیــت از دو شهرســتان و اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود بــوده اســت تــا در 

ایــن مســیر بتوانیــم بــا رعایــت عدالــت و تــوازن؛ گامــی در خدمــت بــه شــما مــردم شــریف برداریــم.
خداونــد منــان را شــاکرم کــه در ســال “اقتصــاد مقاومتــی، تولید-اشــتغال” بــه همــت بزرگــواران در دولتهــای یازدهــم 
و دوازدهــم و همکارانــم در مجلــس شــورای اســالمی مبنــای عمــل را تحقــق بخشــی از شــعار ســال؛ تولیــد و اشــتغال 
قــرار داده کــه مطابــق رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری نیــز تشــکیل کمیتــه امنیــت اقتصــادی در کمیســیون امنیــت 
ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســالمی را پیگیــری کــرده و برایــن اســاس کــه امنیــت اقتصــادی یکــی از 
الزامــات تولیــد مــی باشــد، تحقیقــات و گامهــای ارزشــمندی در تبییــن و اهــداف مربوطــه برداشــته شــد. امــا در حــوزه 
اشــتغال و ایجــاد زیرســاخت هــا در ســطح شهرســتانهای المــرد و مهــر کــه بــا پیگیرهــا و حمایتهــای وزیــران دولــت 
تدبیــر و امیــد، اعتبــارات بســیار خوبــی بــه پروژههــای در ســطح منطقــه اختصــاص پیــدا کــرد و بــا مشــارکت مــردم در 
پروژههــا شــاهد فعالیــت طرحهــای عمرانــی و افتتــاح برخــی از پروژههــای بــزرگ در آینــده ای نزدیــک خواهیــم بــود 
ــدون شــک آرامــش سیاســی و  ــد. ب ــان بومــی اخــذ گردی ــات بســیار خوبــی در حــوزه اشــتغال جوان و همچنیــن مصوب
همراهــی مدیــران و وحــدت حــول محــور توســعه دو شهرســتان زمینــه الزم بــرای توســعه اقتصــادی و صنعتــی را بیــش 
ــان منطقــه دور از  از پیــش افزایــش خواهــد داد و فراهــم نمــودن زیرســاختهای الزم ســرمایه گــذاری و اشــتغال جوان
ذهــن نخواهــد بــود. امــروز بــا نگاهــی کــه دولتمــردان و مســئوالن اســتانی بــه ایــن دو شهرســتان دارنــد را بایــد فرصــت 
مغتنمــی دانســت و نقشــه ی راه ســرمایه گــذاری المــرد و مهــر بمنظــور رونــق اقتصادی-تجــاری ایــن خطــه اســتراتژیک 
از جنــوب اســتان فــارس تدویــن گــردد و مدیــران عزیــز باتوجــه بــه پتانســیل هــای موجــود در ســطح منطقــه از ایــن 
ظرفیــت بــرای خدمــت هرچــه بیشــتر بــه مــردم اســتفاده نمــوده و در یــک هــدف و برنامــه مشــترک ، توســعه بیــش از 

پیــش منطقــه را رقــم بزنیــم. 
اینجانــب همــواره در خدمــت مــردم شــریف بــوده و از هیــچ تالشــی بــرای خدمــت بــه شــما بزرگــواران، دریــغ نخواهــم 
کــرد و فرارســیدن ســال نــو را خدمــت ملــت شــریف ایــران بویــژه مــردم عزیــز شهرســتانهای المــرد و مهــر، خانواده هــای 
معظــم شــهدا و ایثارگــران و تمامــی مســئوالن تبریــک عــرض نمــوده، ســالی مملــو از خیــر و برکــت تــوأم بــا صحــت و 

ســالمتی بــرای همــه عزیــزان از در گاه ایــزد منــان مســئلت دارم.
سید محسن علوی -نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی

پیام تبریک فرماندار المرد به مناسبت فرارسیدن سال 1397  

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
ــا محــّول  ــل و الّنهــار، ی ــر اللّی ــا مدبّ ــب القلــوب و االبصــار، ی ــا مقلّ  ی

ــی  احســن الحــال ــا ال الحــول و االحــوال، حــّول حالن
اینــک صــدای پــای بهــار بــه گــوش می رســد.هلهله شــاد پرنــدگان 
بــر شاخســاران و صــدای پــای آب کــه نویــد زندگــی و حیــات مجــدد 

ــد.  ــت را می ده طبیع
بــه جاســت ایــن تحــول در وجــود تــک تــک مــا شــکل بگیــرد تــا 
ــه  ــی ، وظیف ــت ، مهربان ــبوی محب ــای خوش ــه ه ــش غنچ ــا روی ب
ــاغ زندگــی  و محیــط خدمتمــان  ــه همنــوع ب شناســی و خدمــت ب
ــژه آن  ــای وی ــه ه ــوروز و برنام ــه ن ــنت دیرین ــم. س ــبو کنی را خوش
فرصــت مناســبی اســت تــا چــون کانونــی قدرتمنــد همــه انــرژی هــا 
ــد و در  ــده را روشــن نمای ــد و راه حرکــت آین را در خــود جمــع کن
ایــن میــان شهرســتان المــرد  همــواره ایــن رســم دیرینــه را نیکــو 

داشــته اســت .
ــم  ــه ای  مه ــوان خط ــه عن ــرد  ب ــرور الم ــهید پ ــتان  ش ــهر س ش
ــگرفی در  ــی ش ــمت پویای ــه س ــه ب ــارس ک ــتان ف ــی در اس و تاریخ
حوزه هــای صنعتــی و اقتصــادی گام  برداشــته اســت در ایــن 
نــوروز نیــز آغــوش خــود را بــه روی هــم میهنــان و ایرانیــان عزیــز 
می گشــاید، تــا مســافران، عظمــت و زیبایــی هــای مردمــان خونگــرم 

ــد. ــس کنن ــک لم ــرد  را از نزدی ــواز الم ــان ن و میهم
ایــن در حالیســت کــه شهرســتان المــرداز مــاه هــا قبــل هماهنگــی 
ــوروزی  ــاه و آســایش گردشــگران و مســافران ن ــرای رف هــای الزم ب
از ظرفیــت هــای موجــود در حــوزه هــای مختلــف خــود ، در 
فرمانــداری را  ایجــاد و دســتورالمعل هــا و مــوارد الزم بــه دســتگاه 
ــالی منســجم  ــالغ شــده است.انشــاهلل ســال۹۷ س ــه اب ــای مربوط ه
ــام معظــم  ــات مق ــه منوی ــد در راســتای عمــل ب ــه هدفمن ــا برنام وب

ــد باشــد. ــر و امی ــت تدبی ــداف دول ــی اه ــری و تعال رهب
ــو را فرصــت مناســبی جهــت ایجــاد  ــوروز و ســال ن عیــد بهــاران، ن
فضــای اتحــاد و همدلــی و پرهیــز از تخریــب اشــخاص و فرصــت هــا 
ــه  ــر فرزان ــه محضــر رهب ــارک را ب ــول مب ــن حل ــم و ای ــرار میدهی ق
انقــالب، رئیــس جمهــور محبوب،اســتاندار پــر تــالش اســتان فــارس، 
خدمتگــزاران دولــت تدبیــر و امیــد و  بخصــوص حضــرت آیــت اهلل 
ــد  ــات و فرزن ــرم اطالع ــر محت ــوی  وزی ــود عل ــید محم ــر  س دکت
ــده  ــوی .نماین ــن عل ــید محس ــر س ــای دکت ــاب آق ــان جن برومندش
خســتگی ناپذیــر شهرســتان هــای المــرد و مهــر در مجلــس شــورای 
ــرد   ــزرگ الم ــتان ب ــوب شهرس ــان خ ــما مردم ــه ش ــالمی و هم اس
ــو ســالی سرشــار از  تبریــک عــرض مــی نمایــم و امیــدوارم ســال ن
موفقیــت و ســربلندی بــرای هموطنــان عزیــز بــوده و احســن حــال 

ــر شــود انشــاء اهلل. ــرای همــگان تقدی ب

حسین شبانی نژاد
فرماندار المرد

پیام رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی المرد به مناسبت 
آغاز انتشار دو هفته نامه افق فارس

بــی شــک در هرجامعــه رســانه هــای دیــداری یــا شــنیداری نقــش 
تعییــن کننــده ای در آگاهــی افــکار عمومــی ایفــا خواهنــد کــرد 
کــه امــروز رســانه و اصحــاب پرتــالش آن بــه مثابــه چشــم نافــذ 
ــر و  ــک خب ــال ی ــر در انتق ــن عنص ــاع و مهمتری ــای اجتم و بین
تنویــر افــکار عــام و خــاص بــه شــمار خواهــد آمــد کــه مــی توانــد 
ــگ و  ــک فرهن ــی ی ــت رشــد و بالندگ ــش را جه ــالت فرهنگی رس
تمــدن بــه نحــوی کامــال پویــا نمــود عینــی یابــد.  رســانه هــای 
محلــی در چنــد ســال اخیــر در شهرســتان المــرد جهــت معرفــی 
ایــن شهرســتان و نیــز توســعه و بالندگــی آن نقــش کلیــدی  ایفــا 
ــت  ــا محوری ــارس« ب ــق ف ــه » اف ــه نام ــروز دو هفت ــوده و ام نم
ــاد  ــگ و ارش ــوز از وزارت فرهن ــا مج ــی و ب ــادی و اجتماع اقتص
ــی  ــای اقتصــادی و اجتماع ــت ه ــده فعالی اســالمی منعکــس کنن
ــود  ــد ب ــی آن خواه ــی و تعال ــدف بالندگ ــا ه ــتان ب ــن شهرس ای
ــه   ــا دارد ب ــه ج ــگ ک ــوزه فرهن ــرای ح ــت  ب ــدی اس ــن نوی و ای
تمامــی عوامــل آن خســته نباشــید گفــت و آرزوی گامهایــی 
اســتوار در ایــن راه خطیــر بــرای یکایــک ایــن دوســتان و اصحــاب 

ــد داشــت. ــن شهرســتان در ســال جدی فرهنــگ و رســانه ای
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دو هفته نامه اقتصادی،اجتماعی

تحقق اقتصاد مقاومتی بدون امنیت 
سرمایه گذاری امکان پذیر نیست

نماینده مردم المرد و مهر  در مجلس شورای اسالمی :

احداث طرح بزرگ سایز ورق آلومینیوم 
در صنایع پایین دست 

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد:

موقعیت استثنایی سایت انرژی بر المرد 
برای احداث نیروگاههای برق خورشیدی 

مجری طرح جامع توسعه پایدار شرکت ملی نفت ایران :

مصوبات سفر هیات رئیسه دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز به شهرستان المرد 
7

آغاز عملیات اجرایی ساختمان 
اداری،تجاری،آموزشی اتاق اصناف المرد
5

تغییر نگاه
به نام خداوند جان و خرد

هــر مهمانــی کــه بــه جنــوب فــارس مــی آیــد؛ بــرای خدمــت یــا هــر هدفــی از ایــن مناطــق اســتراتژیک عبــور مــی کنــد، قبــل 
از ســفر بــه ایــن دیــار؛ از مردمــان جنــوب بــه اصطــالح بومــی یــا غیربومــی هــای ســاکن، ســوالی مطــرح مــی کنــد کــه المــرد و 
ُمهــر چگونــه مردمانــی دارد و چــه پتانســیلهایی در ایــن شــهر موجــود اســت؟ اگــر پاســخ بــه ایــن پرســش را بــا گســتره پایین تــر 
ــم ، در مــی یابیــم کــه برخــی هــا مناطــق المــرد و مهــر را  ــه نظرســنجی بگذاری ــارس ب ــر در ســطح اســتان ف ــگاه عمیــق ت و ن
شهرســتانهایی صنعتــی، دارای منابــع عظیــم گازی، بــازار بــزرگ تجــاری و نیروهــای توانمنــد ملــی و اســتانی و مردمــی مهمــان 
نــواز، مومــن و والیتمــدار ، شــجاع و بــا شــعور و فهــم سیاســی بــاال کــه گاهــاً بیــش از هرچیــز دیگــر بــر مولفــه سیاســی بــودن جامعــه المــرد و 

مهــر تاکیــد مــی کننــد کــه ایــن موضــوع در آینــده؛ مــا را از اهــداف توســعه ای دور مــی کنــد!
تغییــر نــگاه بــه دیــار درحــال توســعه المــرد و ُمهــر و پررنــگ نمــودن توانمنــدی هــای جنــوب فــارس و معرفــی ظرفیتهــای اقتصادی-تجــاری در 
ایــن برهــه از زمــان را بایــد بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار داد چــرا کــه ریشــه بســیاری از مشــکالت اجتماعــی در بیــکاری اســت و بــه همیــن 
دلیــل رســانه هــا رســالتی مهــم در پیگیــری مســائل اقتصادی-اجتماعــی دارنــد. از ایــن رو همدلــی مــردم قــدردان و مدیــران خدمتگــزار ایــن 
منطقــه در پیشــبرد اهــداف توســعه اقتصــادی- اجتماعــی منطقــه ضــروری بــه نظــر مــی آیــد و اینکــه بایــد خودمــان در امیــد و آرامــش و رونــق 
اقتصــادی دیــار توانمنــد المــرد و مهــر گام برداشــته و هماننــد حضــور جــدی در صحنــه هــای سیاســی ، در صحنــه هــای اقتصادی-تجــاری هــم 
بــا برنامــه و تــالش دوچنــدان حرکــت کنیــم و اکنــون همــه بــر آن واقفیــم کــه رونــق ایــن دو شهرســتان جنوبــی فــارس در دولــت یازدهــم و 

دوازدهــم شــتاب بیشــتری گرفتــه و از هــر نظــر باتوســعه زیرســاختها ، شــرایط بــرای ســرمایه گذاری فراهــم شــده اســت. 
حــال آغازیــده ام کار خــود را در پایــان ســال اقتصــاد مقاومتــی، تولید-اشــتغال بــا رویکــرد اقتصادی-اجتماعــی، بــدان امیــد تــا پــس از هفتــه نامــه 
مــاه رویــان در ســال ۹4، طرحــی نــو در امتــداد رســالت خطیــر آگاهــی بخشــی رقــم بزنیــم و برایــن اعتقــاد هســتیم کــه افــق اســتان فــارس 
در المــرد و مهــر دیــده شــده اســت و شــفاف ســازی ابعــاد ایــن موضــوع در زمینــه معرفــی توانمنــدی هــای منطقــه ای را در دســتور کار قــرار 
خواهیــم داد. چشــم انــداز پیــش رو ایــن مناطــق را در ســالهای آتــی بــا چشــمان خودمــان مــی بینیــم کــه پروژههــای ملــی آغــاز شــده بــا فرمــان 

تدبیــر دکتــر حســن روحانــی در ایــن خطــه از جنــوب فــارس بــا حمایتهــای دولــت تدبیــر و امیــد بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید؛ انشــااهلل.
ــا  ــم و حتم ــل می کنی ــریه را تکمی ــای نش ــدی؛ بخش ه ــماره های بع ــم و در ش ــی طلبی ــما را م ــاری ش ــک ی ــی ش ــم و ب ــده ای ــن راه را آغازی ای
ــه زاده                    از نظــرات و پیشــنهادات شــما عزیــزان و همراهــان همیشــگی اســتفاده خواهیــم کــرد.                                 *مرتضــی عبدال

سخن سردبیر

3

3

3
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افــق فارس -گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در ســال 1396 
به شرح زیر است. 

دیدار با زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی )96-1-1(
اّما مسئله ی انتخابات؛ برادران و خواهران عزیز! انتخابات در کشور ما بسیار مهم 
است، نه  فقط انتخاب ریاســت جمهوری؛ انتخابات مجلس هم همین جور است، 
انتخابات شــوراها هم همین جور اســت. انتخابات یکی از دو رکن مردم ساالری 
دینی اســت. مردم ســاالری دینی روی دو ســتون ایستاده اســت؛ یکی از این 
دو ســتون رأی مردم است، انتخابات اســت. ما به برکت انتخابات به دنیا فخر 
میفروشیم. دشــمنان برای کوبیدن ملّت ایران و جمهوری اسالمی انتخابات ما 
را ندیده میگیرند و مّتهم میکنند. این نشــان میدهد انتخابات خیلی مهم است.
انتخابات بســیار مهم است. مایه ی عّزت ملّی اســت؛ مایه ی تقویت ملّت ایران 
است؛ مایه ی آبروی ملّت ایران است. البّته در باب انتخابات ان شاءاهلل من باز هم 
صحبت خواهم کرد؛ آنچه امروز در]باره  ی[ مسئله ی انتخابات عرض میکنم این 
اســت که این یک پدیده ی اقتدارآفرین است؛ مردم دنیا، صاحب  نظران دنیا در 
مقابل فکر مردم  ســاالری دینی که در دنیا مطرح شد، مجذوب شدند. در مقابل 
مکاتب گوناگون مثل لیبرالیسم و کمونیسم و فاشیسم و امثال اینها، امام بزرگوار 
مردم ساالری دینی را که همان جمهوری اسالمی است، وارد میدان کرد و ملّتها 
را و خواص را در همه ی امکنه  ی عالم، در همه ی کشــورهای دنیا مجذوب خود 
کرد. این مردم  ســاالری دینی مّتکی اســت به انتخابات و باید در انتخابات واقعاً 

ملّت ایران بدرخشد.
خب، حاال از گذشــته عبور کنیم، به آینده نگاه کنیم. آنچه بنده در مورد آینده 
به عنوان نقطه ی اولویّت  دار و کلیدی به آن نگاه میکنم، عبارت اســت از تولید؛ 
تولید ملّی، تولید داخلی. توصیه ی بنده، خواسته ی بنده، مطالبه ی بنده، تکیه ی 
بــر روی تولید داخلی اســت. تولید داخلی یک کلید واژه اســت. اینها را عرض 
میکنیم تا اّوالً چون در محضر ملّت ایران این حرفها دارد گفته میشود، مسئولین 
محترم به این توّجه کنند و روی آن تکیه کنند، ثانیاً افکار عمومی مردم هم در 
همین جهت مطالبه گر باشد؛ مطالبات مردم هدایت بشود به این سمتی که مورد 
توّجه و مورد تعّرِض امروز ما اســت. من این جور احساس میکنم که اساس کار 
فعاًل برای این برهه ی از اقتصاد کشور، مسئله ی تولید ملّی و تولید داخلی است. 
این یک کلید واژه است، سرفصل های متعّددی از این مسئله ناشی میشود. اگر ما 
توانستیم تولید داخلی را رونق بدهیم، اشتغال به وجود می آید و مشکل بیکاری 
که یکی از مصیبت های امروز کشــور ما بیکاری جوانان است و نرخ بیکاری، باال 

است برطرف خواهد شد یا کاهش پیدا خواهد کرد.
دیدار با فرماندهان و کارکنان ارتش )96-1-30(

امنّیت برای یک کشــور خیلی مهم اســت. گاهی در یک کشــوری نان نیست، 
قحطی اســت، مشــکالت هست، ناامنی ]هم[ هســت؛ اگر به مردم بگویند نان 
میخواهید یا امنّیــت، قطعاً امنّیت را ترجیح میدهنــد؛ یعنی همان چیزی که 
دخالت ابرقدرت ها در منطقه ی ما و خیلی از مناطق دیگر موجب شــده اســت 
که ضعیف شــده. یعنی فرض بفرمایید اتوبوســی که حرکت میکند از یک جا 
به جای دیگر، خاطرجمع نیســت که ســاکنان آن و کســانی که در آن ســوار 
هســتند، بتوانند بسالمت به مقصد برسند و مورد تهاجم دشمن قرار نگیرند؛ در 
خیابانها همین جور، داخل منازل همین جور؛ اینها مهم است. امنّیت خیلی مهم 
اســت. نقش نیروهای مســلّح در ایجاد امنّیت نقش مهّمی است. ارتش ممکن 
اســت هیچ تحّرکی هم از لحاظ امنّیتی نداشته باشد، اّما هرچه شما مقتدرتر و 
قوی تر باشــید، نْفس اقتداِر ارتش در کشور ایجاد امنّیت میکند. امنّیِت کشور را 
نیروهای مســلّح و اقتدار آنها و توانایی های آنها و پُرانگیزگی آنها تأمین میکند. 

این ازجمله ی مسائل مهم است.
 پیغام من به همه ی عناصر ارتشــی این است که هرچه میتوانند، این توانایی ها 
را افزایش بدهند؛ هرکسی در هرجا که هست. حّتی یک نگهبان ساده ای هم که 
یک پُســت نگهبانی دارد، میتواند در تقویت ارتش مؤثّر باشد. یعنی وقتی خوب 
نگهبانی داد، دچار کســالت نشد، چشــمانش را تیز در جایی که باید بچرخانَد 
چرخاند، این به همان اندازه دارد کمک میکند به تقویت ســازمان مســلّح؛ چه 
ارتش باشد، چه سپاه باشد، چه هر سازمان دیگری باشد؛ تا برسد به فرماند هان، 
تا برسد به سازندگان، تا برســد به نگه دارندگان، تا برسد به انبارداران، تا برسد 
به تولیدکنندگان، و تا برســد به طّراحان و راهبردسازان و مانند اینها. اینها همه 
میتوانند تأثیر داشته باشند در تقویت سازمان نظامی. بنابراین این را قدر بدانید 
کــه هرکدامتان هر حرکتی را در این جهــت انجام بدهید، کاری مطابق رضای 

الهی و یک حسنه ای انجام داده اید.
دیدار با مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی )96-2-5(

ما امروز به بعثت احتیاج داریم. اّول، معّرفِی بعثت اســت؛ در درجه ی اّول افکار 
عمومی دنیا باید بشناســند مفهوم و معنای بعثت اســالم را؛ این نقطه ی بسیار 
مهّمی اســت. بعد از تشکیل جمهوری اسالمی که یک رشحه ای)4( از رشحات 
حکومت نبوی در این نظام ما بحمداهلل به وجود آمد و خود آن منشأ یک تحّول 
عظیم و یک حرکت عظیمی شــد که بحمداهلل ادامه دارد و ادامه خواهد داشت، 
دشــمنان جهانی بشر -نمیشود گفت دشمنان اســالم- دشمنان جوامع بشری 
به فکر افتادند که با آن چیزی که مایه ی این حرکت اســت و در بخش مهّمی 
از دنیا زمینه دارد، مبارزه کنند؛ آن چه بود؟ آن اســالم اســت. امروز با اسالم 
مبارزه میکنند؛ چرا؟ چون اسالم مایه ی رشد جوامع است، مایه ی حرکت انسانها 
اســت، مایه ی بُروز استعدادها اســت و مایه ی پدید آمدن یک تمّدن معنوی و 
ماّدِی مشــترک و توأمان است؛ چون اسالم میتواند جلوی تعّدیّاِت تمّدِن ماّدِی 
ظالِم امروز را بگیرد؛ لذا با اســالم مبارزه میکنند؛ انواع و اقسام مبارزه. تشکیل 
گروه های تروریســت به نام اســالم هم یکی از توطئه ها است؛ این توطئه است، 
همچنان که کشــورهای اســالمی را دچار جنگ و جــدل و اختالف کردن هم 
یکی از این دشــمنی ها است. امروز سررشــته ی این دشمنی ها به دست آمریکا 
و صهیونیســم است. حکومت صهیونیستی خبیث و غاصب در فلسطین و پشت 
ســرش حکومت ظالم و مستکبر آمریکا دارند با اسالم مبارزه میکنند. بله، امروز 
با جمهوری اســالمی بیش  از جاهای دیگر در حال مبارزه اند. این ازاین جهت و 
به خاطر این اســت که اسالم در نظام جمهوری اســالمی بارزتر است، تحّققش 
بیشتر اســت، و زمینه ی عمل و اجرا و اقدام آن در اینجا بیشتر است. مخالفند 
به خاطر اینکه اســالم جلوی مطامع اینها را میگیرد، جلوی استکبار را میگیرد؛ 

]پس درواقع[ با اسالم مخالفند.
 این را باید ما مســلمانها در درجــه ی اّول بفهمیم که یک وظیفه در قبال غیر 
مسلمانها است که باید اســالم را معّرفی کنیم، یک وظیفه ]هم[ درون خود ما 
است؛ باید خودمان بفهمیم که دشمنِی با اسالم از سوی نظامهای مستکبر عالَم 
و قدرتهای زورگوی عالَم به خاطر چیســت؟ این را باید بفهمیم. امروز دولتهای 
اســالمی باید توّجه کنند که علّت اینکه آمریکا با این دولت اســالمی همراهی 
میکند، با آن  یکی دشــمنی میکند، به خاطر این اســت کــه میخواهند اینها با 
همدیگر همدســت نشــوند، اینها با همدیگر مّتحد نشوند، اینها منافع مشترک 
خودشان را تشــخیص ندهند؛ برای این است. متأّسفانه آمریکا در این سیاسِت 
اختالف افکنی  در منطقه ی ما موّفق بوده است؛ این مایه ی تأّسف است! دستشان 
در جیب بعضی از دولتها برای غارت ســرمایه های آنها ]است[، و برای اینکه این 

کار آســان بشود، دشمن تراشــی ]میکنند[؛ یا جمهوری اسالمی را، یا ایران را، 
یا تشــّیع را به عنوان یک دشــمن معّرفی میکنند تا بتوانند آنها را غارت کنند. 
اینها سیاستهای رایِج امروز قدرتهایی است که در رأس آنها آمریکا است؛ این را 
باید همه بفهمیم، این را باید همه احســاس کنیم، باید در مقابل این بِایستیم. 
ایستادن در مقابل این، ایجاد اتّحاد و ایجاد وحدت است بین کشورهای اسالمی.

دیدار با کارگران )96-2-10(
در مورد مســئله ی کارگر؛ خب، اهّمّیت کارگــر را بارها و بارها، همه به زبانهای 
مختلف گفته اند. اگر یک کشــور مایل است که اقتصاد پیشرفته ای داشته باشد، 
اقتصاد مستقلّی داشته باشد، رونق اقتصادی به معنای واقعی داشته باشد، باید به 
قشــر کارگر اهّمّیت بدهد؛ چون کارگر، ستون فقرات اقتصاد تولیدی و کاری در 
کشور اســت؛ بالشک این جور است. اینکه ما پرچم تولید ملّی را در این برهه ی 
اخیر به دست گرفته ایم و مدام تأکید میکنیم بر تولید ملّی، یک بخش عمده اش 
مربوط اســت به کارگران. ما اگر میخواهیم جامعــه ی کارگری ما از امتیازات و 
حقوقی که شایســته ی او است برخوردار باشــد، باید روی مسئله ی تولید ملّی 
تکیه بکنیــم. اگر کارگر در جامعه دلگرم به  کار شــد و آن لوازم و الزاماتی که 
وجود دارد -که بنده قباًل هم اشاره کرده ام، حاال هم یک مختصری عرض خواهم 
کرد- رعایت بشود، وضع اقتصاد کشور به سامان خواهد رسید. مشکل اقتصادی 
 ما، مشکل الینحلّی نیست؛ مشکلی نیست که راه حل نداشته باشد؛ گره ای نیست 
که بازنشــدنی باشد. باید راه را درســت پیدا کنیم، بعد هم هّمت کنیم، تالش 

کنیم؛ مسئوالن تالش کنند.
 یــک کار عمده در این قضّیه همین رعایت و مالحظه کردن و در نظر داشــتن 
جامعه ی کارگری کشــور است؛ جامعه ی کارگری بایستی احساس تکریم بکند، 
احساس احترام بکند، احساس کند که قدر او دانسته میشود، قدر کار او دانسته 
میشــود؛ اگر این به وجود آمد، آن وقت خســتگی از کار، بی حوصلگی نسبت به 
کار، بی اعتنائی نسبت به کار، دیگر وجود نخواهد داشت و کار، درست و صحیح 
انجام میگیرد. خب یکی  از الزاماتی که وجود دارد این اســت که ما فرهنگ کار 
را ترویج کنیم، اهّمّیت کار را ترویج کنیم. بله عّده ای هســتند که تشنه ی کارند 
و کار پیدا نمیکنند؛ عّده ای هم هســتند که از بیکارگی بدشان نمی آید؛ ما باید 
فرهنگ کار را، ارزش کار را، اهّمّیت کار را در جامعه رایج کنیم؛ جوری باشد که 
در بینش عمومی مردم ما، کار، جای خودش را پیدا کند، جایگاه خودش را پیدا 
کند. این یکی از کارهای الزم است. و »کار« مهم است؛ نوع کار، در درجه ی دّوم 
است. اینکه بگوییم من این کار را نمیخواهم، آن  کار باید به من داده بشود، این 
مسئله ی دّوم اســت. مسئله ی اّول، نْفس عالقه ی به  کار و اشتیاق به  کار است؛ 
این بایســتی در جامعه ترویج پیدا کند و کار ]به عنوان[ ارزش شــناخته بشود؛ 
کارگر وقتی میگوید »من کارگرم«، احساس افتخار کند، احساس حقارت نکند؛ 
کمااینکه واقع قضّیه هم همین اســت، اگر ما همــه ی ثروتهای دنیا را هم یک 
جــا جمع کنیم، همه ی پول دارهای عالم هم بیایند یک  جا جمع بشــوند، ]اّما[ 
کارگری برای کار نباشــد، بی فایده اســت؛ کارگر، ستون فقرات اقتصاد و ستون 
فقرات تولید اســت. البّته من بارها گفته ام که هر  بخشی سهمی دارد؛ کار آفرین 
و کارفرما و کارگر و مدیِر دولتی هرکدام ســهمی دارند؛ این عناصر گوناگون که 
بــا هم همکاری بکنند، کار در اوج زیبایــی و خوبی و کمال انجام میگیرد؛ این 
معلوم اســت، باید همه با  هم همکاری کننــد؛ اّما نقش کارگر را به عنوان محوِر 
حرکِت کار و فّعالّیت و اشــتغال در کشور، بایستی ]به عنوان[ ارزش معّرفی کرد 
که مایه ی ســربلندی باشد. اگر از یک کسی ]مثاًل[ از یک جوانی بپرسند پدرت 
چه کاره است؟ با افتخار بگوید کارگر است؛ کمااینکه با افتخار میگفت مثاًل مدیر 
است؛ این یک گام بسیار مهم است. امنّیت شغلی یکی از الزامات است؛ که این 
مربوط است به مسئولین دولتی. امنّیت شغلی کارگرها خیلی مهم است. تأمین 
معیشــت کارگران خیلی مهم است. کلمه کلمه ی همین مطالبی که آقای وزیر 
بیان کردند، باید دنبال بشــود؛ بایســتی کار انجام بگیرد برای هرکدام از اینها. 
حرکت باید انجام بگیرد؛ ]باید[ همه احســاس مســئولّیت بکنند تا این حقایق 
تحّقق پیدا کند. بنابراین همه مســئولند؛ هم دولت مســئول است، هم کارفرما 
مسئول اســت، هم کارگر مسئول اســت، هم کارآفرین مسئول است؛ همه در 
حّدی مسئولّیت دارند. اگر مسئولّیتها انجام بگیرد، کار، درست انجام خواهد شد.

دیدار با معلمان و فرهنگیان )96-2-17(
 یک نکته ی دیگری که در ذیل آن تمجید و تکریِم از معلّم باید عرض کرد، این 
]اســت[ که معلّمین، خودشان را برای این مســئولّیت بزرگ آماده کنند. خب، 
معلّم خود را به  چه وسیله آماده کند؟ با وسایلی که دستگاه کشور در اختیار او 
میگذارد. لذا من االن اینجا تأکید میکنم، دانشگاه فرهنگیان را مسئولین جّدی 
بگیرند؛ دانشــگاه فرهنگیان را -که تولیدکننده ی معلّم اســت- جّدی بگیرند؛ 
هرچه میتوانند برای این سرمایه گذاری کنند؛ به یک لحاظ، اهّمّیت این دانشگاه 

از همه ی دانشگاه های دیگر بیشتر است.
هر معلّم یــک پرورنده -یعنی معلّم اخالق- هم هســت؛ معلّم ریاضّیات، معلّم 
فیزیــک، معلّم طبیعی، در عین حال معلّم اخالق هم هســت. گاهی یک معلّم 
ســِر کالس، فرض بفرمایید در وسط درس هندسه یا درس شیمی، در زمینه ی 

مســائل معنوی یا در زمینه ی خداشناسی یک کلمه بر زبانش جاری میشود که 
گاهــی آن یک کلمه، بیش از یک کتاب در ذهن دانش آموز اثر میگذارد و باقی 
میمانَد؛ با اخالق خود، با منش خــود؛ معلِّم دارای اخالق، پرورنده ی اخالق در 
دانش آموز اســت. معلّم منیع الّطبع،)4( معلّم صبــور، معلّم متدیّن، معلّم متین، 
ایــن خصوصّیات و خصلتها را با رفتار خود به دانش آموز خود منتقل میکند ولو 
یک کلمه هم در این زمینه ها حرف نزند؛ این نقش معلّم اســت. معلّم بنابراین 
بسیار مهم است. از اینجا است که بنده همیشه از سالها پیش اعتراض داشتم به 
کسانی که جامعه ی معلّمین را در زمینه های سیاسی مثل یک ابزار میخواهند به 
کار ببرند؛ این جفا است. این مال امروز نیست؛ مال سالهای دهه ی ۶۰ ]است[؛ 
بعضی از این کارها میکردند. شــأن معلّم اینها است؛ نمیشود این الماس قیمتی 
را وســیله ی یک ُقل دوُقل قرار داد و با آن بازی کرد. معلّم شأنی دارد، جایگاهی 

دارد؛ این جایگاه معلّم است.
در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین )ع( )96-2-20(

»هدف میان مّدت آنها مســئله ی اقتصاد کشور اســت، مسئله ی معیشت مردم 
اســت. اقتصاد بایستی حرکت نکند، معیشت مردم بایســتی لنگ بماند، کار و 
تولید باید در کشور پایین بماند، بیکاری باید به عنوان یک بال در کشور عمومّیت 
پیدا کند، مردم بایستی از جمهوری اسالمی و از نظام اسالمی به خاطر مشکالت 
معیشــتی ناامید و مأیوس بشوند. این هدف دشمن اســت؛ دنبال این هستند، 
دارند تالش میکنند، برایش برنامه ریزی میکنند، به قول خودشــان اتاقهای فکر 
تشــکیل میدهند، برای اینکه بتوانند این کار را در کشــور ما انجام بدهند. این 
هدف میان مّدت آنها اســت که دنبالش هستند. ما وقتی این هدف را فهمیدیم، 
آن وقت باید عالج بکنیم؛ عالج هم میتوانیم بکنیم، اگر به خود بیاییم، یک  قدری 
توّجه کنیم، دنبال کنیم. اگر همین شــعاری را که ما اّول ســال مطرح کردیم 
-»اقتصاد مقاومتی؛ تولید ملّی و اشــتغال«- دنبال بکنیم، آن نقشــه ی دشمن 
مســلّماً از بین خواهد رفت؛ همچنان که اگرچنانچه متوّجه باشیم و آماده باشیم 
بــرای برخورد و مواجهه ی با آن هدف کوتاه مّدت و هدف نزدیک که مســئله ی 
ناامنی اســت و ایجاد ناامنی و ایجاد فتنه و آشوب، قطعاً خواهیم توانست آن را 

خنثی کنیم.«
»مــن توصیه میکنم به همه ی ایــن آقایان محترمی که نامزدهــای انتخاباتی 
هســتند و به آنها میگویم -آنچه را به مردم باید عرض بکنیم، عرض کردیم- به 
آنها من عرض میکنم که در وعده های خود، در اظهارات خود، در برنامه هایی که 
به مردم میدهند، توّجه کنند که دو سه چیز را حتماً رعایت بکنند: یکی مسائل 
اقتصادی است. حتماً توّجه کنند به مسائل اقتصادی و بگویند و قاطع بگویند که 
برای اقتصاد کشور میخواهند تالش بکنند؛ این یکی از مسائل مهم است. بگویند 

که در درجه ی اّول، معیشت مردم برایشان دارای اهّمّیت است.
 نکته ی دّومی که در برنامه ریزی هایشــان، در اظهاراتشان، در وعده هایی که به 
مردم میدهند، باید خودنمایی کند، مســئله ی عّزت ملّی و استقالل ملّت ایران 

است.
نکته ی ســّومی که باید خیلــی در برنامه ها و اظهــارات و وعده های نامزدهای 
محترم مورد توّجه قرار بگیرد، همین امنّیت ملّی است، همین آرامش ملّی است.

 مســئله ی امنّیت و آرامش برای این کشــور بســیار مهم اســت. در انتخابات، 
مسئوالن امنّیت، مسئوالن آرامش، از قّوه ی قضائّیه، از نیروی انتظامی، از وزارت 
کشور، و بقّیه و بقّیه باید همه مراقبت بکنند که امنّیت را حفظ بکنند. اگر کسی 
علیه امنّیت این کشــور بخواهد قیام بکند، قطعاً با عکس العمل و واکنش سخت 

مواجه خواهد شد؛ این را بدانند.« 
دیدار با خانواده های شهدای مرزبان و مدافع حرم )96-3-28(

اینهایــی که تــازه آمده اند ســِر کار در آمریکا، مثل این کســانی که تازه وارد 
عالَم چاقو کشــی شــده اند -این چاقوکش های تــازه کار و بی تجربه که به هرجا 
میرســند یک نیش چاقویی میزنند- نمیفهمند چــه  کار دارند میکنند؛ تا وقتی 
توی دهانشــان بخورد؛ وقتی توی دهانشــان خورد، آن وقت میفهمند حســاب 
چیست، کتاب چیست. جمهوری اسالمی را اینها نشناخته اند، ملّت ایران را اینها 
نشــناخته اند، مسئولین جمهوری اسالمی را نشــناخته اند. ملّت ایران آن ملّتی 
است که از روز اّول تا امروز، با همین جور توطئه ها و با همین جور حرفها مواجه 
بوده؛ آنها خواســته اند به ملّت ایران سیلی بزنند، ]ولی[ ملّت ایران به آنها سیلی 
زده؛ آنها خواســته اند نظام جمهوری اسالمی را ساقط کنند، ]اّما[ یکی یکی در 
حســرت این آرزو به گور رفتند. شما ببینید از اّول انقالب، ]تعداد[ این کسانی 
که در آرزوی نابودی جمهوری اســالمی بودند و حاال از این دنیا با حسرت و با 
ناکامی رفتند در اعماق جهّنم، چقدر اســت. جمهوری اســالمی با اقتدار کامل 
]ایستاده[؛ بعد از این هم همین جور خواهد بود. این را همه بدانند -هم دشمن 
بداند، هم دوســتان با اخالص بدانند، هم آن دوستانی که گاهی دلشان میلرزد 
بدانند- که جمهوری اســالمی مستحکم ایستاده است و بدانید آنها نمیتوانند به 

ما سیلی بزنند، ما به آنها سیلی خواهیم زد.
 و ایــن به خاطــر تجهیزات ماّدی نیســت. تجهیــزات ماّدی نقش اساســی و 
تعیین کننده ندارند، چیزهای دیگری وجود دارد؛ آن، تجهیزات معنوی اســت؛ 

آن عزم و اراده ی ثابت اســت، آن راه های اســتحکام درونی دلهای یکایک آحاد 
مردم است، آن قدرت تربیت جوانهایی است که در این طوفان عجیب فساد -که 
در دنیا به وســیله ی صهیونیست ها و امثال آنها دارد ترویج پیدا میکند- قرص و 
محکم در صراط مستقیم در ایران ایستاده اند. جمهوری اسالمی، قدرت اسالمی، 
نظام اســالمی، میتواند این جور جوانهایــی را تربیت کند و امروز تربیت کرده و 
هســتند. این، قدرت جمهوری اسالمی است؛ با این قدرت، هیچ قدرت ماّدی ای 

توانایِی مقابله ندارد. و روح ]این قدرت[ هم، روِح همین شهادت است.
 البّته در کنار این حرفها، ارزش شهدای ما هم باید معلوم باشد. شهدای دفاع از 
حرم اگر نبودند، ما باید حاال با عناصر فتنه گِر خبیِث دشــمِن اهل بیت و دشمن 
مردم شــیعه، در شــهرهای ایران میجنگیدیم. در برنامه های دشمن بود دیگر؛ 
در عراق که بودند، اینها در یک منطقه ای بودند و ســعی میکردند خودشــان را 
بکشانند به سمت منطقه ی مرزی با جمهوری اسالمی؛ و خودشان را برسانند به 
مناطق شرقی شان که همسایه ی جمهوری اسالمی است؛ سعی میکردند بیایند 
به این اســتانهایی که با ما هم مرزند؛ جلویشان گرفته شد، بهشان تودهنی زده 
شــد، تارومار شدند، پدرشان درآمد، حاال ]هم[ که دارند بکلّی اِزاله)۹( میشوند، 
جارو میشوند. در سوریه هم همین جور؛ اگر این کاری را که سرداران با ارزش ما 
انجــام دادند انجام نمیدادند، به قول این آقای مّداح)1۰( عزیزمان، حاال باید در 
همین دوروبَر و اطراف با اینها میجنگیدیم؛ باید در همین خیابانهای خودمان و 
شهرهای خودمان با اینها مبارزه میکردیم. بخش مهّمی از این امنّیتی که امروز 

شما دارید، مربوط به همین مدافعان حرم است.
 بخــش مهّم دیگری از امنّیت، مربوط به این مرزداران ما اســت؛ چه از نیروی 
انتظامی که در مرز مســتقّرند، چه از نیروهای زمینی سپاه که در مرز مستقّرند، 
چــه از بقّیه ی نیروهایی که در مرزها در حال رفت وآمد و اســتقرار و فّعالّیت و 
تالشند؛ این ناشــی از برکات آنها است؛ آنها -طفلکها- دیده هم نمیشوند! شما 
در خانه هایتان نشســته اید؛ از مرز چه خبر دارید؟ شــما پسرتان را، دخترتان را 
میفرستید مدرسه، می آید، نگران نیستید؛ خودتان میروید محّل کار و می آیید، 
نگران نیســتید؛ میروید در پارک می نشینید، نگران نیستید؛ راه پیمایی میکنید، 
نگران نیســتید؛ نگران ناامنی نیستید، دارید با امنّیت زندگی میکنید. چه خبر 
دارید که آن  که در مرز ایســتاده و جلوی دشمن را گرفته که وارد کشور نشود، 
او دارد چه میکشــد؟ این را مردم خبر ندارند؛ او مظلوم است. شهدای مرزی ما 
مظلومند؛ چه در مرزهای جنوب شــرقی یعنی منطقه ی بلوچستان و کرمان و 
مانند اینها، چه منطقه ی شــمال غربی ]یعنی[ منطقه ی کردستان و کرمانشاه 
و بقّیــه ی جاها، چه بقّیه ی مناطق دیگری که در مرزها مشــکالتی وجود دارد؛ 
در همه ی اینها، این مرزدارهای ما هســتند که دارند با همه ی وجود، آنجا دفاع 
میکنند. اگر این مرزدارها نباشند، از بعضی از مرزهای ما هزارکیلو هزارکیلو مواّد 
مخّدر وارد کشور میکنند که هر یک کیلویش ممکن است صد جوان را بدبخت 
کند و به روز ســیاه و به خاک سیاه بنشــاند. چه کسی جلوی اینها را میگیرد؟ 
مرزدار ما! اینها هســتند که دارند فداکاری میکنند؛ بعد هم شهید میشود؛ این 

شهید خیلی ارزش دارد. شهید مدافع حرم آن جور، شهید مرزبان این جور.
 شــهید کارهای امنّیتی و اّطالعاتی در داخل کشور ]هم[ یک جور؛ اینهایی که 
با چشــمهای نافذ خودشان میگردند و تیم های خرابکار را، تیم های تروریست را 
-که شکل و قیافه شــان با بقّیه ی مردم فرق ندارد، دلهایشان جهّنمی است که 
دیده نمیشــود- پیدا میکنند این مأمور امنّیتی ما با تجربه ای که دارد، با هوشی 
که دارد، با کمکی که از مردم میگیرد، با هدایتی که خدا میکند، میتواند اینها را 
پیدا کند. اینها را پیدا میکنند و یک وقت شــما می شنوید که چهل تیم را ضربه 
زدند، بیست تیم را ضربه زدند که هریک از این تیم ها میتوانست ده ها نفر را به 
خاک و خون بکشــد؛ یک وقتی هم یکی از اینها به شهادت میرسد؛ اینها خیلی 

ارزش دارند.
 شما که خانواده ی شهدا هستید، خودتان داغدارید و دستتان در کار است؛ من 
میخواهم این را عرض بکنم -این حرفها پخش میشــود، گفته میشــود تا مردم 
بدانند که این شــهیدان ما چقدر دارند به این کشــور خدمت میکنند- خدمت، 
فقط دادن آب و نان نیســت؛ باالتر از آب و نان، امنّیت است؛ اینها دارند امنّیت 
کشور را تأمین میکنند. در همه ی مرزهای کشور این جوری است؛ چه آنهایی که 
در خارج کشور در دفاع از حرم کار میکنند، چه آنهایی که در مرزها کار میکنند، 
چه آنهایی که در داخل شــهرها و جاّده ها برای امنّیت کار میکنند، همه ی اینها 

حّق حیات به گردن کشور دارند. 
دیدار با نخبگان جوان علمی )96-7-26(

جوانها از فرصت استفاده کنید. امروز فرصت برای شما هست که بتوانید آینده ی 
کشــورتان را بســازید. زمان شــما با زمان جوانی ما فرق دارد. جوانی ما دوران 
ناامنی بود، دوران سختی بود. در سنین شما، ما یا در زندان بودیم، یا زیر فشار 
بودیم، یا زیر شــکنجه بودیم، یا در تبعید بودیم. بعد هم که انقالب پیروز شــد 
-آن ســالهای اّول انقالب- شب و روز کار و تالش بود؛ استراحت وجود نداشت؛ 
دائم ]کار بود[. حاال بنده بعد از یکی دو ســال رئیس جمهور شدم؛ کسانی که با 
هم بودیم، بعضی شان رئیس جمهور هم نشدند، مشغول تالش و کار ]بودند[، ما 
هم که رئیس جمهور شــدیم، یک جور دیگر تالش و کار ]میکردیم[. یعنی واقعاً 
سختی کشیدیم در دورانی که در سنین شما و اندکی بعد از سنین شما بودیم. 
شماها نه، شــماها در امنّیتید، در آرامشــید، در فرصت علمی هستید، توانایی 
دارید، تشــویق میشوید، گرامی داشته میشوید! این را قدر بدانید، از این فرصت 
اســتفاده کنید. گوهر گران بهای جوانی در اختیار شما است و این همان گوهر 
گران بهایی اســت که خدای متعال در قیامت از ما سؤال میکند که جوانی تان را 
چه جوری گذراندید؟ یکی از چیزهایی که از ما سؤال میشود این است که جوانی 
را چه جوری گذراندید؟ باید جواب بدهیم. شما وظیفه ی الهی و وظیفه ی وجدانی 
را فراموش نکنید؛ هرچه میتوانید تالش کنید. و تالشتان نافع خواهد بود؛ یعنی 
شما میتوانید مسیر کشور را اگر چنانچه غلط است، برگردانید به مسیر درست؛ 
آنجاهایی که اشکال دارد، آنجاها را میتوانید برگردانید. خوشبختانه جهت گیری 
در کشــور جهت گیری درستی است؛ البّته اشکاالت در گوشه وکنار فراوان وجود 
دارد اّما جهت گیری درســت اســت؛ ]لذا[ میتوانید اشــکاالت را برطرف کنید؛ 
میتوانید کمک کنید که جهت گیری ها خراب نشــود، عوض نشود، دچار انحراف 
نشــود. این کاری اســت که شما جوانها -جوانهای دانشــمند و عالم- میتوانید 
بکنید. از این فرصت اســتفاده کنید، بدانید که ان شــاءاهلل خدای متعال به شما 
کمک خواهد کرد؛ َو الَّذیَن جَٰهدوا فینا لََنهِدیََّنُهم ُسُبلَنا؛)1۶( در راه خدا وقتی 
مجاهدت میکنید، خدای متعال خودش شما را هدایت میکند. َو َمن یُؤِمن بِاهللِ 
یَهــِد َقلَبه؛)1۷( خدا دلهای شــما را هدایت میکند بــه آن کاری که باید انجام 
بدهید. نّیتهایتان را نّیتهای احســاس وظیفه و انجــام وظیفه و نّیتهای خدایی 
کنید؛ ان شــاءاهلل خدا هم کمــک خواهد کرد. و من مطمئّنم شــماها در ده ها 
ســال آینده که ان شاءاهلل دیگر همه کاره ی کشور شماها هستید، در آن روز یک 
ایراِن بمراتب بهتر، پیشــرفته تر، منّظم تر و مرتّب تر از امروز را در مقابِل خودتان 

خواهید داشت و ان شاءاهلل آن را اداره خواهید کرد.

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در سال 1396
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افق فارس- نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری  منطقه 
ویژه اقتصادی المرد روز پنج شــنبه )17 اســفند(  با مشارکت 
شماری از ســرمایه گذاران و فعالین اقتصادی و صنعتی جنوب 
کشور در ســالن اجتماعات زنده یاد دکتر حیاتی دانشگاه آزاد 

اسالمی شهرستان المرد برگزار شد.

بوستانی دبیر همایش فرصتهای سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی المرد گفت: 
وجود صنایع مادر و پایین دســتی، فرصت های ســرمایه گذاری مناسبی را فراهم 
نموده است و هدف از این همایش معرفی ظرفیتهای موجود در این منطقه است.

در ادامه این مراســم حجت االسالم هاشمی شهیدی امام جمعه المرد افزود: پیش از پیروزی 
انقالب اسالمی المرد محروم ترین منطقه بود اما امروز یکی از شهرستان المرد برخوردار است. 
بزرگ ترین نعمتی که خداوند متعال به ما داده اســت وجود صنایع بزرگ در این شهرســتان 

است.

وی منطقه ویژه اقتصادی المرد را ظرفیتی مهم برای رفع مشــکل بیکاری جوانان دانســت و 
گفت: این منطقه جزء فقیرترین مناطق بوده است و امروز شاهد پیشرفت هایی در این منطقه 
هســتیم و باتوجه به شــرایط بوجود آمده ، مردم این منطقه؛ محتاج کشورهای حوزه خلیج 

فارس نیستند. 
سخنران بعدی همایش ، محمد پیشاهنگ معاون فرماندار المرد بود که ضمن تشکر از دست 
اندرکاران همایش بیان کرد: منطقه ویژه اقتصادی المرد پیش از آنکه اســتانی و محلی باشد 
یک پتانسیل ملی است و بسیار خرسندیم که امروز زیرساخت های الزم برای سرمایه گذاری 
در این منطقه مهیا شــده اســت و ما به عنوان مجموعه سیاسی با تمام توان از سرمایه گذاران 

حمایت خواهیم کرد.

در ادامه ســید محســن علوی ، نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شــورای اســالمی که 
در نخســتین همایش فرصت های ســرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی المرد ســخن می 
گفت،ضمن تشکر از زحمات مدیران در سایت انرژی بر المرد گفت: شهرستانهای المرد و مهر 
در استان فارس با شرایط استثنایی در استان فارس از جمله نزدیکی این دو شهرستان به دریا، 
امکان انتقال آب دریا به این منطقه ، منابع گازی و راه های مواصالتی، فرصت بسیار مناسبی 
برای رفع مشــکل اشتغال جوانان جویای کار فراهم شده که ایجاد زیرساخت های الزم جهت 

سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار ضروری است.
علوی با تاکید بر اینکه برای جذب ســرمایه گذار نیاز به ایجاد زیرساختها و همچنین حمایت 
معنوی از ســرمایه گذار می باشد، گفت: در توسعه زیرساختها با تالش مدیران تالشگر سایت 
انرژی بر شاهد تحوالت خوبی در ایجاد زیرساخت ها بوده ایم. مسیر المرد خنج که ارتباط ما 
را به مرکز اســتان نزدیک تر می کند و یکی از زیرساخت های مهم سرمایه گذاری در سایت 
انرژی بر المرد است، تونل شهید باقری که زحمات زیادی در ادوار مختلف مجلس کشیده اند 
و در آینده بســیار نزدیک شاهد افتتاح آن خواهیم بود و قریب به 1۰۰ میلیارد تومان در این 

زمینه هزینه شده است.
نماینــده مردم المــرد و مهر در مجلــس در ادامه ضمن ارائــه گزارش پیگیریهــا در ایجاد 
زیرساختهای ســرمایه گذاری گفت: آزادراه المرد-پارســیان برای دسترسی سایت انرژی بر 
به دریا و بنادر  با اعتباری بالغ بر ۳۶۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی انجام می شود.

وی اضافه کرد: فرودگاه المرد مستقل شد و بودجه ساالنه فرودگاه افزایش پیدا کرد و اعتباری 
بالــغ بر 1۰ میلیارد تومان برای تکمیل ترمینال جدید فــرودگاه المرد اختصاص یافته که به 

زودی پیمانکار عملیات اجرایی را آغاز می کند.
نماینده مردم المرد و مهر در مجلس گفت: عملیات انتقال گاز به ســایت انرژی بر با اعتباری 
بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان آغاز شده است، دستور الزم برای اختصاص ۲1 میلیارد تومان جهت 
تجهیزات بیمارســتان خیرساز  المرد اخذ شده که این بیمارســتان توسط خیر محترم حاج 
 MRI محمود حاج حیدر درحال ســاخت اســت. ۵ میلیارد تومان از طرف وزارت نفت برای

بیمارستان المرد ابالغ شده و مابقی اعتبار آن توسط وزارت بهداشت تامین می شود.
علوی در ادامه تصریح کرد: شــهرک ۵4 هزار نفری تابناک المرد برای سکونت شاغلین سایت 
انرژی بر المرد پیش بینی شــده بود، کلیات آن در شــورای عالی شهرسازی مصوب شد و به 

استان ابالغ شد.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه مناقصه انتقال آب از دریا برگزار شــده و به زودی پاکت ها باز 

می شود و عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
علوی پیگیری واریز ۳۰ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده به حســاب دهیاریها و شهرداری 
در دو سال دوره نمایندگی را از دیگر اقدامات خود عنوان کرد و گفت: اخذ 1۰ میلیارد تومان 
اعتبار برای مجموعه ورزشــی منطقه عملیاتی پارسیان در المرد و اخذ مجوز 1۰ زمین چمن 

مصنوعی در المرد که عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
وی خاطرنشان کرد: با بهره برداری کارخانه آلومینیوم جنوب ، نیروگاه سیکل ترکبیبی ، اتان 
گیری و دیگر صنایع منطقه تقریبا ۶ هزار فرصت شــغلی در المرد و مهر ایجاد می شــود که 
مطابق ماده 4۷ برنامه ششــم توسعه، استفاده از پیمانکاران و نیروهای بومی اولویت دارد و از 

این ظرفیت می توان مشکل اشتغال جوانان شهرستانهای المرد و مهر را مرتفع کرد.
علوی گفت: صنایع پایین دســتی ســود دهی بســیار باالیی دارد اما آنچه مهم است توجیه 
اقتصادی پروژه هاست و سرمایه گذاران زیادی به ما مراجعه می کنند که می باید طرح های 

توجیهی آماده شود تا در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.
 تحقق اقتصاد مقاومتی بدون امنیت سرمایه گذاری امکان پذیر 

نیست
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
مطالبی درباره امنیت ســرمایه گذاری در ایران گفــت: اقتصاد مقاومتی یعنی نگاه به ظرفیت 
ها و ســرمایه های داخلی اســت تا از این طریق بتوان مشکالت اشتغال جوانان را مرتفع کرد 
که مقدمه اقتصاد مقاومتی؛ امنیت ســرمایه گذاری است چرا که تحقق اقتصاد مقاومتی بدون 

امنیت سرمایه گذاری امکان پذیر نیست.
علوی ادامه داد: با ســرمایه های داخلی به تنهایی نمی توان مشــکل اشتغال کشور را مرتفع 
کرد و نیاز به ســرمایه گذاری خارجی می باشــد و با اتفاقاتی همچون اختالس ها  و انعکاس 
این مطالب در فضای رسانه ای آنقدر بازنشر شده که دیگر مردم اعتمادی برای سرمایه گذاری 
ندارند.متاســفانه این اعتماد ضربه خورده است و در چنین شرایطی نمی توانیم انتظار داشته 
باشیم که مردم سرمایه های خود را وارد صنعت و تولید کرده و مشکل اشتغال را مرتفع کنند.
وی جلب اعتماد مردم برای سرمایه گذاری را از اولویتهای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی دانست 
و بیان کرد: کشور ایران رتبه ۷ و ۸ در امنیت پایدار دارد اما امنیت اقتصادی بین 1۲۰ تا 14۰ 

است که وضعیت مناسبی نیست و این اعتمادسازی نیازمند یک عزم ملی دارد.
 پاره کردن برجام برای آمریکا هزینه دارد

علوی با اشــاره به پیگیری در تشکیل کمیته امنیت اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
آمریکا برجام را پاره نمی کند چون برای آن هزینه دارد، آمریکا به خوبی می داند مشکالت 
کشــور ایران ،  مشکالت اقتصادی، معیشتی و اشتغال نسل جوان است و به دنبال آن است 
که سرمایه وارد ایران نشود و بگوید که امنیت سرمایه گذاری در ایران نیست و مردم جلوی 

نظام بایستند.

ســرمایه گذار مطرح بین المللی همانند توتال وارد کشور می شود و آنقدر سر و صدا ایجاد 
میکنیم و در تمام رســانه های داخلی و خارجی اثبات میکنیم که در ایران هیچگونه امنیت 
سرمایه گذاری وجود ندارد و از این رو باید امنیت سرمایه گذاری در ایران را در دنیا مخابره 

کنیم تا فضای مسموم مرتفع شود.
رییس کمیته امنیت اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تاکید براینکه مسئوالن باید در رفع 
مشــکالت اقتصادی و معیشتی به وحدت برســند ، اظهار کرد:  بحث های سیاسی سایه بر 
بحث های اقتصادی افکنده و ادارات به جای اینکه همکاری کنند و آنچنان مشکل ایجاد می 
کنند که ســرمایه گذار تمایلی به ســرمایه گذاری نمی کند که خوشبختانه در المرد و مهر 

همراهی و همکاری دستگاههای اداری با سرمایه گذار وجود دارد.
 احداث طرح بزرگ سایز ورق آلومینیوم در صنایع پایین دست

محمد آشــفته آج بیشــه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المــرد در همایش فرصت های 
ســرمایه گذاری منطقه متبوعش افزود: مناطق ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر جنوب کشور  
تحت پوشــش سازمان نوســازی معادن ایران )ایمیدرو( ، وسعتی نزدیک به 1۸ هزار هکتار 
دارند که از این میزان هشــت هزار و ۵۰۰ هکتار در شمال شرق شهر المرد استان فارس و 

۹ هزار و ۸۰۰ هکتار در شهرستان پارسیان استان هرمزگان قرار دارد.
وی با بیان اینکه زیرســاخت های موردنیاز دوران ساخت اعم از آب ، برق ، مخابرات، جاده 
دسترســی در این منطقه فراهم شده اســت گفت: سایت انرژی بر المرد با شرایط استثنایی 
نزدیکی به منابع گازی )شانول ، هما ، وراوی و تابناک(، قرارگیری در محل تالقی سه استان 
بوشــهر، هرمزگان و فارس ، دسترسی به دریا و اســتفاده از خط انتقال آب از دریا با خرید 
تضمینی ۸ و نیم میلیون مترمکعب که به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود، دسترسی 
به دو فرودگاه بین المللی المرد و علســویه ، دسترســی به بندر پارسیان از طریق آزادراه در 
حال احداث المرد- پارســیان ، بهره مندی از معافیت های خاص گمرکی و مالیاتی و دیگر 
مزایا ســبب شده است که این منطقه شرایط ویژه ای در جنوب استان فارس داشته باشد و 

بزرگترین طرح ملی )آلومینیوم جنوب( در این منطقه احداث گردد. 
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد تصریح کرد: استقرار و فعالیت  گمرک در سایت المرد 
نقش بســزایی در ترغیب سرمایه گذاران و تسهیل ورود تجهیزات مورد نیاز صنایع از جمله 
آلومینیوم جنوب داشــته و فضای ۵۰ هکتاری برای گمرک پیش بینی شده است، رایزنی و 
مکاتبات الزم برای عملیاتی شــدن رویه های ورود موقت، خروج موقت، مرجوعی و واردات 

در گمرک این منطقه انجام شده است.
وی از پیشــرفت 11 درصدی پروژه گازرســانی به منطقه ویژه اقتصــادی المرد خبر داد و 
گفت: پروژه گازرســانی به منطقه ویژه اقتصادی المرد با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال 

توسط شــرکت آذر پژوهان اندیش آغاز شده که جا دارد از مدیریت شرکت ملی گاز استان 
و شهرستان تشکر کنم.

آشفته با تاکید بر اینکه منطقه ویژه اقتصادی المرد یکی از 4 مناطق ویژه فعال ایمیدرو در 
کشــور اســت ، بیان کرد: بزرگترین آلومینیوم کشور در فاز نخست با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن 
شمش آلومینیوم در سال با پیشرفت ۵۷ درصدی در سایت انرژی بر المرد همراه بوده است. 
وی اضافه کرد: بندر پارسیان جهت واردات مواد اولیه و عمدتا صادرات محصوالت تولید شده 
مناطق ویژه پارســیان و المرد طراحی شده که قطعه ای از این اسکله مربوط به انتقال مواد 

اولیه کارخانه آلومینیوم سایت المرد است. 
آشــتفته ادامه داد: نیروگاه ۹1۳ مگاواتی ســیکل ترکیبی غدیر انرژی المرد و نیروگاه 1۰ 
مگاواتی خورشــیدی از جمله دیگر صنایع درحال احداث در این منطقه اســت که نیروگاه 

خورشیدی قبل از فاز اول کارخانه آلومینیوم به بهره برداری می رسد. 
وی از سرمایه گذاری جدید در سایت المرد خبر داد و گفت: شرکت سازمان توسعه نوسازی 
معدن در صدد احداث طرح بزرگ ســایز ورق آلومینیوم در صنایع پایین دست سایت المرد 

است که پس از تاسیس شرکت ، عملیات این کارخانه آغاز می شود. 
آشــفته در ادامه گفت: عالوه بر منابع عظیم گاز طبیعی ، معادن عظیم سیمان ، گچ ، آهک 
و دولومیت از ظرفیت های بزرگ معدنی المرد هســتند که در این بخش زمینه برای حضور 

سرمایه گذاران مهیا شده است.
وی تهیه بانک اطالعاتی ســرمایه گذاران بومی در این دو شهرســتان را ضروری دانســت و 
اظهار کرد: این همایش،آغازی برای ارتباط با زحمتکشان عرصه صنعت و تولید خواهد بود و 
مدیران منطقه ویژه اقتصادی عزم خود را در حمایت از سرمایه گذاران جزم کرده و در ادامه 
با برنامه ریزی مدون از توانمندی ســرمایه گذاران بومی برای توسعه این منطقه استراتژیک 

استقبال خواهند کرد.
 موقعیت استثنایی سایت انرژی بر المرد برای احداث نیروگاههای 

برق خورشیدی
مهمان دیگر این همایش ؛ محمد احمدی بنیانگذار انرژی های نو در کشــور در ســخنانی 
گفت: ســایت انرژی بر المرد ظرفیت بسیار مناســبی برای سرمایه گذاری انرژی های نو از 

جمله نیروگاه های برق خورشیدی دارد.
نماینده دوره سوم و ششــم مجلس شورای اسالمی در همایش فرصت های سرمایه گذاری 
منطقه ویــژه اقتصادی المرد افزود: تصویب مناطق ویژه و آزاد؛ گام مهمی در تحقق اهداف 
تولید و صادرات بویژه اشــتغال جوانان جویای کار اســت که امیدواریم جایگاه اصلی خود را 

پیدا کنند. 

احمدی گفت: 4 هزار تن گوگرد در استان فارس تولید می شود که از این ظرفیت می توان  
در صنایع تبدیلی برای مصرف های کشــاورزی اســتفاده کرد و اکنون طرح های مرتبط با 

گوگرد درعسلویه اجرا شده است. 
وی سایت انرژی بر المرد را برای سرمایه گذاری انرژی های نو مناسب دانست و گفت: سایت 
المرد باتوجه به شرایط آب و هوایی که ۳۳۰ روز تابش خورشید در این منطقه داریم و این 
موقعیت اســتثنایی برای احداث نیروگاه های برق خورشیدی و نیروگاه های پیشرفته وجود 
دارد که عالوه بر ایجاد فرصت های شغلی در کاهش آلودگی های زیست محیطی تاثیرگذار 

خواهند بود.  
مجری طرح جامع توسعه پایدار شرکت ملی نفت ایران  در ادامه بیان کرد:متقاضیان زیادی 
برای ســرمایه گذاری تولید انرژی پاک و خورشــیدی در استان فارس وجود دارند که بستر 

الزم بمنظور سوق دادن آنها برای مشارکت در این دسته از صنایع را باید فراهم کرد.
شــایان ذکر است در پایان همایش ، مدعوین از صنایع درحال احداث در سایت منطقه ویژه 

اقتصادی المرد بازدید کردند.

نخستین همایش فرصتهای سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی المرد برگزار شد 



اقتصادی یکشنبه 27 اسفند 96، 30 جمادی الثانی 1439، 18 مارس 2018،سال اول، شماره 41

توسط اورژانس 11۵ المرد انجام شد: اخبار کوتاه
امدادرسانی به بیش از 2 هزار مصدوم و بیمار 

تا بهمن ۹۶

مســوول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
شهرستان المرد از انجام ۲ هزار و پانصد و نود و چهار، 
ماموریت از ابتدای ســال جاری تا بهمن ماه از ســوی 

مرکز اورژانس 11۵ شهرستان المرد، خبر داد.  
به گــزارش »وب دا« در شــیراز، »محمــد فرهمند« 
گفت: تکنســین های اورژانس 11۵ المرد از فروردین 
تــا بهمن امســال به ۲ هــزار و پانصد و نــود و چهار 
ماموریت اورژانســی اعزام شدند که از این تعداد، ۸۹4 
مورد مربوط به حوادث ترافیکی و هزار و هفتصد مورد 

مربوط به ماموریت های غیر ترافیکی است.
او با اشاره به حوادث ترافیکی که ۳4 درصد از ماموریت 
های اورژانس 11۵ را شامل می شود، از مردم خواست: 
با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، رعایت 
حق تقدم، صبر و حوصلــه در زمان رانندگی و رعایت 
ســرعت مجاز، تا حد امکان از بروز تصادفات رانندگی 
جلوگیــری کنند؛ همچنین در زمــان وقوع حادثه، در 
صحنه هــای تصادف بــرای خدمات رســانی بهتر به 

مصدومان، با کارکنان اورژانس 11۵ همکاری کنند.
مســوول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
المــرد در ادامه، با بیان اینکــه ۵۸ درصد از ماموریت 
ها مربوط به ماموریت های درون شــهری و 4۲ درصد 
ماموریت های جاده ای است، افزود: از آنجا که میانگین 
ماموریت های شهری ۶ دقیقه و میانگین ماموریت های 
جاده ای بسته به بُعد مســافت ۹۰ دقیقه است، مردم 
باید در هنگام بــروز حادثه به راهنمایی های همکاران 
اورژانس تا رســیدن آمبوالنس گوش دهند و راهنمایی 
های الزم را به کار ببندند. فرهمند در پایان، از آمادگی 
کامل چهار پایگاه اورژانس 11۵)شهری المرد، جاده ای 
اشکنان، جاده ای عالمرودشت و پایگاه شهید حسینی 

کتک( در ایام نوروز خبر داد.
قدردانی امام جمعه عالمرودشت از

 نماینده مردم المرد و مهر در مجلس
 به گــزارش افق فارس، حجت الســالم باقری نیا امام 
جمعه عالمرودشــت در نماز جمعه امــروز  از حضور 
علوی نماینده مردم المرد و مهر و مسئوالن شهرستان 
در بخش عالمرودشــت تشــکر کرد و افزود: در بحث 
راه از جنــاب آقای دکتر علوی تشــکر میکنم که نامه 
ای نوشــتند به معاون محترم وزیر راه و مطالب مردم 
عالمرودشــت را در ایــن خصوص انتقــال دادند و کد 
دار کردن احداث باند دوم عالمرودشــت به احشــام را 
پیگیری نمودند. الزم به ذکر اســت سید محسن علوی 
نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شــورای اسالمی 
در مکاتبه ای مورخ 14 اســفند ۹۶ باقید پیگیری ویژه 
خطــاب به امینی معاون وزیر راه و شهرســازی از وی 
درخواست اختصاص کد اعتباری برای احداث باند دوم 

عالمرودشت به احشام را مطرح نموده است.

سفر مدیر کل صدا و سیمای فارس به المرد
سهرابی مدیرکل صدا و سیمای فارس در سفر به المرد 
از پوشــش ۹۵ درصدی سینگال رســانی دیجیتال در 

شهر های فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز فارس، مدیر 
کل صدا و ســیمای فارس در جلسه بررسی مشکالت، 
تهدید ها و فرصت های ایســتگا های رادیویی در المرد 
گفــت: با تالش همــکاران فنی ما در صدا و ســیمای 
فارس، ۹۵ درصد از جمعیت شــهری اســتان فارس از 

سنگال دیجتال بهره مند شده اند.
ســهرابی با اشاره به اهمیت عدالت رســانه ای، افزود: 
در مرحلــه بعدی وظیفــه خود می دانیــم که صدا و 
تصویــر جمهوری اســالمی را با کیفیــت برتر به همه 
نقاط اســتان پهناور فارس برســانیم.  وی بیان داشت: 
با حضور مدیرکل فرســتنده های رادویی سازمان صدا 
و ســیما برای اولین بار مردم جنوب تا شــمال استان 
فارس می توانند از فرکانــس واحِد ۶۶۶ مخاطب رادیو 
باشــند و نیازی تغییر فرکانس نیســت. وی با اشــاره 
به ســاخت ســریال مفاخر ایران توسط صدا و سیمای 
فارس اظهار داشــت: این ســریال تحفه ای ارزشمند از 
ســرزمین پارس و هنرمندان و فرهیختگان پارسی در 
اقصی نقاط جهان است. مدیر کل صدا و سیمای فارس 
افزود: گســتره نفوذ تلویزیون بستر مناسبی برای بیان 
فرهنگ و هویت ایرانی - اسالمی است و این سه شاعر 
گران مایــه از پایه های ادب فارســی و فرهنگ ایرانی - 
اسالمی هستند. مهندس سهرابی همچنین در این سفر 
یک روزه با حجت االســالم ســید علی اصغر شهیدی 
امــام جمعه المرد و خانواده شــهید عبدالعلی دیدار و 

گفت و گو کرد.

افق فارس - نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شــورای اســالمی به منظور پیگیری مشکل ترخیص کاالی همراه ملوانان بنابه 
درخواست مردم دهشیخ و سیگار با کرباسیان وزیر اقتصاد و امور دارایی دیدار کرد.

ســید محسن علوی در دیدار با دکتر کرباسیان وزیر اقتصاد ضمن بیان این مشکل در راستای درخواست بازاریان دهشیخ و سیگار 
در نامه ای خطاب به وزیر اقتصاد آورده است:

»احتراماً همانگونه که مســحضرید برابر تبصره دو ماده یک قانون ساماندهی مبادالت مرزی«مناطق که در نقطه مرزی کنار ساحل 
قرار دارند تا عمق حداکثر سی کیلومتری از ساحل مشمول تسهیالت مبادالت مرزی می باشند«

باتوجه به فاصله ۳۰ کیلومتری مرز تا مراکز شهرستانهای المرد و مهر واقع در جنوبی ترین نقطه استان فارس، مشمول مبادالت مرزی و اجرایی شدن فعالیت تعاونی های مرزنشین شده است.
با عنایت به این که بخش عمده ای از شــهروندان عزیز شهرســتانهای المرد و مهر به صورت ســنتی به امر تجارت و حمل و نقل دریایی مشــغول هستند ، لیکن به دلیل عدم سکونت در استانهای ساحلی خلیج فارس ، از تسهیالت تبصره ماده 1۰ 

آیین نامه ورود کاال توسط ملوانان شناورهای سنتی ریال مبنی بر صدور اسناد گمرکی معتبر در سطح استان، متاسفانه از معافیت های قانونی در محل زندگی خود یعنی شهرستانهای المرد و مهر محروم شده اند.
نظر به محرومیت منطقه و فعالیت تعاونی های مرزنشینان ، همچنین توسعه تجارت و رونق اقتصادی، جلوگیری از تبعات اجتماعی حاصل از قاچاق کاال و افزایش رضایتمندی مردمان سخت کوش مرزنشین استدعا دارد ترتیبی اتخاذ فرمایید تا 

معافیت های ذکر شده )ته لنجی( مشمول شهرستانهای المرد و مهر نیز گردد. پیشاپیش از بذل عنایات جنابعالی کمال تقدیر و تشکر دارم.«
دکتر کرباسیان وزیر اقتصاد مورخ ۲1 اسفند ۹۶ در هامش نامه سید محسن علوی خطاب به فرود عسگری )معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک کشور( آورده است: »با سالم باتوجه به تصمیم اخیر در مورد کاالی همراه ملوانان جهت بررسی 

و اقدام الزم و اعالم نتیجه«

مهرستان -  با حضور استاندار فارس ، فرماندار و جمعی از مسئولین استانی و محلی ، کلنگ کارخانه تولید و مونتاژ کولرهای گازی )اسپیلت( و اجاق گاز با سرمایه گذاری ۳۲ میلیارد ریالی در شهرک صنعتی ُمهر به زمین زده شد.
رئیس شهرک های صنعتی المرد و مهر اضافه کرد: این واحد تولیدی در زمینی به مساحت ۶ هزار متر مربع و با سرمایه گزاری ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ساخته خواهد شد.

جعفرزاده گفت: انتظار می رود در دوران بهره برداری این واحد تولیدی زمینه اشتغال مستقیم ۲۵ نفر را فراهم کند.

در راستای پیگیریهای علوی با وزیر اقتصاد انجام شد:

دستور بررسی وزیر اقتصاد به منظور ترخیص کاالی همراه ملوانان 

کلنگ کارخانه تولید کولرگازی و اجاق گاز در شهرک صنعتی ُمهر به زمین زده شد 

روابط عمومی اســتانداری فارس -  اســتاندار فارس تاکید کرد: توسعه گردشگری باید توام با حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و در جهت ایجاد 
اشتغال پایدار باشد.

افق فارس به نقل از روابط عمومی اســتانداری فارس، اســماعیل تبادار در مراسم کلنگ زنی مجتمع بزرگ گردشگری الور در شهرستان مهر، گردشگری 
را یکی از ظرفیت های در خور توجه در استان فارس دانست و با تاکید بر ضرورت پرداختن به این ظرفیت در ابعاد مختلف این استان، افزود: البته باید 
همواره در توســعه گردشــگری حفظ محیط زیست و طبیعت پیرامونی طرح هادی گردشگری را مد نظر قرار دهیم. و این پروژه به جهت حرکت منطقه 

به سمت توسعه صنعتی از نیازهای ضروری آینده مردم و کارکنان صنایع برای گذراندن اوقات فراغت خواهد بود.
تبادار با بیان اینکه اســتان فارس با دارا بودن 4 اثر ثبت شــده بین المللی و ۲۸۰۰ اثر ثبت شده ملی یکی از قطب های مهم گردشگری کشور محسوب 

می شود، توسعه این حوزه را زمینه ای مناسب برای پیشرفت استان دانست.
وی با اشاره به اینکه مجموعه گردشگری یاد شده در شهرستان مهر به مناطق بزرگ صنعتی همچون عسلویه، منطقه ویژه صنایع انرژی بر المرد و منطقه 
صنعتی مهر نزدیک اســت، گفت: وجود این مجموعه گردشــگری برای استفاده همه مردم به ویژه کارشناسان و افرادی که در این مجموعه های صنعتی 
مشغول به فعالیت هستند، ضروری است و در کنار آن موجب حفظ محیط زیست و توسعه فضای نشاط اجتماعي و رونق اقتصادي سبز خواهد گردید.

وی با تاکید بر اینکه پیشــرفت ماهانه مجتمع گردشــگری الور مهر را پیگیری خواهد کرد از مسئوالن مربوطه خواست در تسریع روند تکمیل این پروژه 
کوشا باشند.

افق فارس-محمدصادق فانی)رئیس جهاد کشاورزی المرد( - رسالت جهاد کشاورزی بر پایه تامین امنیت غذایی 
کشور می باشد که با رعایت مصرف بهینه آب و سالمت محصوالت کشاورزی بایستی تحقق پذیرد. در همین راستا اولویت 
۸ گانه ای از طرف سازمان جهاد کشاورزی ابالغ گردیده است که باید بطور کامل انجام پذیرد و این اولویت ها عبارتند از :

1- توسعه کشت گلخانه ای 
۲-توسعه گیاهان دارویی

۳-توسعه کشت دانه های روغنی )کلزا(
4-ارتقاء مکانیزاسیون کشاورزی

۵- رفع تداخالت امور اراضی
۶-آموزش و ترویج کشاورزی

۷-آبیاری تحت فشار
۸-اصالح نژاد دام 

1-توسعه کشت گلخانه ای 
گلخانه فضایی است محصور که تمامی عوامل تولید در آن قابل کنترل است، در کشت گلخانه ای چند هدف اصلی دنبال 
می شود که عبارتند از : تولید محصول بیشتر در واحد سطح-بهره وری بیشتر از آب و صرفه جویی در مصرف آب-تولید 

محصول سالم و اشتغالزایی.
برهمین اساس توسعه گلخانه ها در شهرستان المرد از سال 1۳۸۷ آغاز شده است و تا کنون به 4۵ هکتار رسیده است و 
در یک برنامه 1۰ ساله باید به ۲۵۰ هکتار برسد. بدلیل محدودیت منابع آبی در راستای توسعه گلخانه باید از واحدهای 
کشــاورزی موجود بهره برد و ایجاد واحد جدید توجیه پذیر نیســت. در این سیاستگذاری باید تولید محصوالت سبزی و 
صیفی که هم اکنون در فضای باز انجام می شود به گلخانه انتقال یابد. بدلیل ممنوعه بودن دشتهای المرد و عالمرودشت 
جهت تامین آب گلخانه در ســنوات اخیر، واگذاری اراضی جدید امکان پذیر نمی باشد بنابراین واحدهای گلخانه ای باید 

در اراضی تحت مالکیت متقاضی و  تحت شرب چاههای کشاورزی موجود انجام شود.
در خصــوص احداث گلخانه هیچ گونه محدودیتی در زمینه اعطای تســهیالت وجود نــدارد و متقاضیان می توانند پس 

از اخذ پروانه تاســیس از طریق نظان مهندسی کشاورزی 
نســبت به اخذ تیهیالت اقدام نمایند.از آنجا که گلخانه ها 
از اولویتهای تسهیالت اشــتغالزای روستایی است اعطای 

این تسهیالت به راحتی امکان پذیر است.
2-توسعه کشت گیاهان دارویی

تولیــد گیاهان دارویــی با رویکرد صــادرات و فرآوری از 
جمله اولویت هایی  اســت که عالوه بــر صرفه جویی در 
مصرف آب، توســعه صنایع تبدیلی و اشتغال و  ارزآوری 
نیز به دنبال دارد، برهمین اســاس طبق برنامه ابالغی در 
شهرســتان المرد، ســاالنه 1۰ هکتار باید کشت گیاهان 

دارویی توسعه یابد. 
کشــت گیاه آلوئه ورا از جمله گیاهان دارویی اســت که 
در شهرســتان طی چند ســال اخیر با ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی بصورت زنجیره تولید اجرا شــده اســت. 
مزرعه آلوئه ورا عالمرودشــت با سطح کنونی 4۰ هکتاری 
بزرگترین مزرعه آلوئه ورا کشور است که در زنجیره تولید، 

اشــتغالزایی مناســبی ایجاد کرده است. الزم به ذکر است که مزرعه مذکور در ســال جاری به عنوان تولید کننده نمونه 
گیاهان دارویی شــناخته شده است و موفق به دریافت لوح سپاس از طرف سازمان جهاد کشاورزی گردیده است، باتوجه 
به اولویت دار بودن کشت گیاهان دارویی ، مدیریت جهاد کشاورزی از سرمایه گذاران عالقه مند به سرمایه گذاری در این 
زمینه اســتقبال کرده و در قالب طرح قابل ارائه شــامل تسهیالت بانکی بویژه از طریق تسهیالت روستایی با بهره کم می 
باشد. گیاهان دارویی دیگری که قابلیت توسعه در شهرستان دارد عبارتند از : آویشن باغی، بادرنجویه،لگجی و سالیکورنیا 
که این گیاهان مقاوم به کم آبی و برخی مقاوم به شــوری هســتند که این دو آیتم از ویژگی های مناطق جنوبی استان 

است. جهت آگاهی از ویژگی های دیگر اولویتهای جهاد کشاورزی در شماره های بعدی با ما باشید.

کلنگ مجتمع بزرگ گردشگری الور ُمهر به زمین زده شد

اولویت های جهاد کشاورزی شهرستان المرد - قسمت اول

اخبار
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برای دومین سال متوالی
یک جوان عالمرودشتی در جمع جوانان 

برتر و سازمان های مردم نهاد فعال فارس          
قرار گرفت

به گزارش افق فارس، در آیینی با حضور محمد مهدی 
تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان،هادی پژوهش جهرمی معاون سیاسی،امنیتی 
و اجتماعی اســتانداری فارس، حیدرعلی کامیاب مدیر 
کل ورزش و جوانان فارس،علی رضایی معاون فرهنگی 
و امور جوانان اداره کل ورزش و جوان فارس،افســردیر 
مشــاور امور جوانان اســتاندار فارس، از جوانان برتر و 
ســازمان های مردم نهاد فعال فــارس با اهدای لوح و 

تندیس تجلیل شد.
بهرام حســن زاده دبیر انجمن مردم نهاد ندای آرامش 
برای دومین سال متوالی توانست در جمع جوانان برتر 

و سازمان های مردم نهاد فعال فارس قرار گیرد.
حســن زاده از فعاالن اجتماعی اســتان فــارس و در 
حال حاضر نایب رییس و ســخنگوی شورای اسالمی 
شــهر عالمرودشت،عضو مجمع جوانان فارس و یکی از 

اعضای تاثیرگذار مجمع ملی جوانان کشور می باشد.
معرفی بیمارستان ولیعصر )عج( المرد به 

عنوان4 بیمارستان برتر استان در زمینه ترویج 
زایمان طبیعی از سوی معاونت درمان دانشگاه 

علوم پزشکی شیراز
انجام ۲1۰۰ مورد زایمان در بخش زایشگاه بیمارستان 
ولیعصر)عــج( المرد  در ســال ۹۶ کــه از این تعداد، 
1۲۲۰مــورد به روش زایمــان طبیعــی و ۸۸۰مورد 
ســزارین)از این تعداد سزارین ۶1 درصد سزارین قبلی 
و ۳۹ درصد زایمان بــار اول صورت گرفته که کاهش 
۳ درصدی نسبت به ســال گذشته داشته است، باعث 
گردیده تا بیمارســتان ولیعصر )عج( المرد به عنوان 4 
بیمارســتان برتر استان در زمینه ترویج زایمان طبیعی 
از ســوی معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی شیراز 

معرفی گردد.
سرقت مسلحانه نافرجام از طالفروشي در المرد

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان از دستگیري 
دو نفر ســارق مسلح پیش از ســرقت مسلحانه از یک 

طالفروشي در شهرستان المرد خبر داد.
ســرهنگ »کاووس محمدي« در گفتگــو با خبرنگار 
پایگاه خبري پلیس، در تشریح این خبر گفت: با اشراف 
اطالعاتــي که پلیس بر روي مجرمان ســابقه دار دارد 
شب گذشته کارکنان انتظامي شهرستان المرد متوجه 
شدند دو نفرسارق مسلح با پوشش زنانه قصد سرقت از 

یک طال فروشي در آن شهرستان را دارند.
وي افزود: ســرانجام ماموران پس از رصد اطالعاتي از 
محل وقوع ســرقت با خبر شده و سریعا به محل مورد 
نظر اعزام و قبل از اینکه ســارقان با پوشش زنانه نقشه 
شوم سرقت خود را اجرایي کنند توسط پلیس دستگیر 

شدند.
ایــن مقام انتظامي تصریح کرد: در بازرســي از خودرو 
سارقان، یک جفت پالک مسروقه، نقاب و پوتین وکاله 
نظامي و  یک قبضه ســالح جنگي و تعدادي فشــنگ 

مربوطه کشف و ضبط گردید.
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اســتان در پایان از 
صاحبان طالفروشي ها خواست حتما نکات پیشگیري 
و ایمني را در طالفروشي ها اعمال کنند تا سارقین فکر 

سرقت را  از سرشان نگذرانند.
بازگشایی پاکتهای استعالمات مناقصات منطقه 

ویژه اقتصادی المرد

روز چهارشــنبه ۲۳ اســفند  با حضــور ذینفعان و به 
ریاســت آشــفته آج بیشــه مدیر عامل  منطقه ویژه 
اقتصادی المــرد پاکتهای مربوط به دو مناقصه احداث 
دایک حفاظتی سیالب در ضلع غربی سایت و همچنین 
ایســتگاه پایش آنالین زیســت محیطی منطقه ویژه 

اقتصادی المرد گشوده شد.

اخبار

افق فارس به نقل از روابط عمومی ســالکو -  دکتر طالبی مدیر عامل شــرکت سرمایه گذاری غدیر به همراه هیاتی روز پنج شنبه سوم 
اسفند ماه از بخش های مختلف پروژه آلومینیوم جنوب بازدید کردند.

در این ســفر دکتر طالبی و هیات همراه در ابتدا به همراه مهندس مســتقیمی مدیر عامل شرکت آلومینیوم جنوب در منطقه ویژه اقتصادی 
پارسیان حضور پیدا کردند و گزارشی از فعالیت های اجرایی ساخت اسکله اختصاصی شرکت آلومینیوم جنوب و روند پیشرفت این بخش از 
پروژه را دریافت کردند. وی ضمن اظهار رضایت از اقدامات انجام شــده ابراز امیدواری کرد تا اســکله در موعد مقرر تکمیل شده و در خدمت 

پروژه قرار گیرد.
طالبی ســپس به منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر المرد عزیمت نمود و از خطوط انتقال نیرو و نیروگاه در دســت احداث غدیر که در 

مجاورت سایت احداث کارخانه آلومینیوم جنوب واقع شده است بازدید نمود.
مدیر عامل شــرکت سرمایه گذاری غدیر و هیات همراه به هنگام بازدید از ســایت کارخانه آلومینیوم جنوب از فعالیت های انجام شده برای 
ســاخت واحدهای مختلف پروژه اظهار رضایت کرد و تالش های صورت گرفته توســط مهندســین ؛ تکنسین ها و کارگران فعال در پروژه را 

ارزشمند و قابل تقدیر دانست.
دکتر طالبی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری غدیر و هیات همراه در آخرین مرحله از بازدید خود برای آگاهی دقیق از چگونگی فعالیت های 
آتی شــرکت آلومینیوم جنوب و کســب اطمینان از پیشرفت کارها مطابق با برنامه زمان بندی مخصوصا تحقق مایل استون های اصلی پروژه 

مانند زمان راه اندازی ؛ تولید اولین فلز گرم و بهره برداری کامل از پروژه در جلسه کنترل پروژه که با حضور مدیران ارشد شرکت آلومینیوم 
جنوب و شرکت NFC تشکیل شد، شرکت کردند.

مهندس مســتقیمی مدیر عامل شــرکت آلومینیوم جنوب با اشاره به برگزاری 
جلسات کنترل پروژه با شرکت ایمیدرو به منظور بررسی و کنترل روند فعالیت 
ها و نیل به اســتاندارهای نظام مهندســی ایران گفت: طبق گزارشات مدیریت 
پروژه اســکله شماره ۵ که اختصاصی  آلومینیوم جنوب است تا پایان خرداد ماه 

سال آینده آماده نصب تجهیزات خواهد شد. 
مهندس مستقیمی با اشاره به پیشرفت پروژه و تامین بیشتر تجهیزات در سایت 

اجرا، از افزایش نیروی شاغل تا سقف 4 هزار نفر در چهار ماه آینده خبر  داد.
 در ادامه جلســه مدیر پروژه شرکت NFC ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال 

جاری به تولید اولین فلز داغ خواهیم رسید.
 دکتر طالبی در پایان طی ســخنانی ضمن تقدیر از دســت اندر کاران پروژه به 
خاطر تالش و زحمات آنان تشکر کردند و نسبت به تاخیرات احتمالی پروژه  و 

هزینه های متعاقب آن مطالبی را عنوان نمودند. 
وی خواســتار تالش و پیگیری مستمر و مضاعف همه مسئوالن پروژه به منظور 

تحقق به موقع بهره برداری از این مجتمع بزرگ و پروژه ملی شدند.

مدیرعامل شرکت آلومینیوم جنوب خبر داد:
افزایش نیروهای شاغل تا سقف 4 هزارنفر در چهار ماه آینده

افق فارس -  مدیر  بنیاد مسکن انقالب اسالمی المرد 
از اختصــاص قریــب به 1۰ میلیارد ریــال از محل قیر 
رایگان برای بهسازی و آســفالت روستاهای شهرستان 

خبر داد. 
محمد عباســی مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی المرد 

گفــت: بــا پیگریهای آقای دکتر  علوی نماینده محترم مردم المرد و مهر در مجلس ؛ اعتباری در دو نوبت از محل قیر رایگان برای آســفالت 
روســتاهای شهرســتان المرد در سال ۹۶ از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشــور به این شهرستان اختصاص یافت که در مرحله اول 4 

میلیارد و پانصد میلیون ریال و در مرحله دوم که اخیراً ابالغ شده نیز مبلغ ۵ میلیارد ریال می باشد.
وی اضافه کرد: این اعتبار بصورت ریالی در اختیار فرمانداریها و بخشداریها قرار گرفته است تا روستاهای واجد شرایط را جهت اجرای آسفالت 
معابر و انتخاب پیمانکار صاحب صالحیت، به بنیاد مســکن معرفی کنند و ســپس بنیاد مسکن با دهیاران و پیمانکاران برای اجرای آسفالت 

نسبت به انعقاد تفاهم نامه اقدام خواهد کرد.
عباسی گفت: با این حجم اعتبار در صورت مشارکت روستاها؛ می توان سطحی معادل 1۳۰ هزار متر مربع از معابر روستایی را آسفالت کرد.

مدیر بنیاد مســکن انقالب اســالمی المرد در ادامه گفت: بخشــداران اشــکنان، چاهورز و 
عالمرودشــت نســبت به معرفی روســتاها و پیمانکاران خود جهت تخصیص بخشی از این 
اعتبار به بنیاد مسکن برای انعقاد تفاهم نامه اقدام نموده اند ولی متاسفانه از بخش مرکزی 
شهرســتان تاکنون روستایی به بنیاد مســکن انقالب اسالمی شهرستان المرد معرفی نشده 
اســت که در این خصوص باید مســئوالن امر دقت نظر در تســریع جذب اعتبار فوق الذکر 

داشته باشند.

افق فارس -  با پیگیریهای علوی نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شــورای اســالمی ، معادل 1۰ میلیارد ریال قیر 
رایگان جهت مصرف در پروژه های شهرستانهای المرد و مهر )۵ میلیارد ریال برای شهرستان المرد و ۵ میلیارد ریال برای 

شهرستان ُمهر ( مصوب شد که مصوبه آن به بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس ابالغ گردید.

افق فارس -  رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشــگری المرد ضمن اعالم آمادگی جهت پذیرایی از مســافران نــوروزی اعالم کرد که محدودیتی برای ورود 
مسافران به شهرستان المرد نداریم.

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان المرد در جمع خبرنگاران با اعالم آمادگی جهت پذیرایی از میهمانان نوروزی اظهار داشت: گردشگری امری 
فرابخشی است. توسعه این صنعت به وسیله یک دستگاه تحقق پیدا نمی کند و همه دستگاه ها در توسعه این صنعت سهیم هستند.

مســعود تقی زاده با اشــاره به تشکیل ستاد تهسیالت نوروزی در شهرستان گفت: تعداد ۷ کمیته در حوزه های مختلف، اسکان، اطالع رسانی، امنت، خدمات و 
... به ارائه خدمات به میهمانان و مسافران نوروزی به شهرستان المرد خواهند پرداخت.

تقی زاده درخصوص اسکان مسافران نوروزی عنوان کرد: اداره آموزش و پرورش با در اختیار گذاشتن ۲۲ مدرسه و 1۰۸ کالس پذیرای مسافران نوروزی در کل 
شهرستان خواهد بود و با توجه به فراهم کردن امکانات الزم در پارک ها محدودیتی برای ورود و پذیرش میهمانان نوروزی نداریم. 

وی از افزایش ۲۰ درصدی ورود مســافران نوروزی در ســال گذشته در شهرستان المرد خبر داد و گفت: در نوروز ۹۶ بیش از ۳۵ هزار نفر وارد شهرستان شدند 
که از این تعداد ۲۷ هزار نفر در مدارس اسکان داده شد. در طول سال هم ۵۰ هزار نفر به شهرستان المرد سفر کردند.

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری المرد با تاکید بر معرفی آثار و جاذبه های گردشگری و تفریحی ابراز داشت: مجموعه تفریحی تنگ ترمان، چشمه آب 
گرم المرد، امام زاده شاه فرج اهلل، مجموعه تاریخی علیخانی در اشکنان، موزه تاریخی عالمرودشت و ده ها آثار و جاذبه تاریخی دیگر در شهرستان وجود دارد 

که مسافران نوروزی می توانند از این جاذبه بازدید و دیدن نمایند.
دبیر ســتاد تســهیالت نوروزی المرد از ورود یک سرمایه گذار جهت ساماندهی چشمه آب گرم خبر داد و  ضمن هشدار به مسافرانی که از این چشمه استفاده 
خواهند کرد گفت: افراد زیر ده ســال و باالی ۵۰ ســال به تنهایی وارد چشمه نشوند و بقیه افراد هم حتما به هشدار های نصب نشده در آن محل توجه نمایند 

تا مانع هرگونه حادثه تلخ برای مسافران شود.

گام دیگر سید محسن علوی در عمران و آبادانی روستاها؛
تخصیص اعتباری قریب به ۱۰ میلیارد ریال قیر رایگان به بنیاد مسکن المرد 

اختصاص ۱۰ میلیارد ریال قیر رایگان به بنیاد مسکن شهرستان های المرد و ُمهر مسعود تقی زاده مطرح کرد:
آمادگی شهرستان المرد برای استقبال از مسافران نوروزی

افق فارس -  رئیس اتاق اصناف المرد از آغاز عملیات اجرایی ساختمان اداری، تجاری، آموزشی اتاق اصناف خبر داد.

عبدالحمید رئیســی رئیس اتاق اصناف شهرســتان المرد در گفت و گو با دو هفته نامه افق فارس ضمن تبریک ســال نو به بازاریان و تمامی 
شــهروندان المرد، گفت: باتوجه به افزایش جمعیت و توســعه شهرستان و مستهلک بودن ساختمان اداری اتاق اصناف المرد، ضرورت داشت 
که ســاختمان جدیدی برای ارائه خدمات مناســب و در شان بازاریان احداث شود و خداوند بزرگ را شــاکریم که با همراهی بازاریان عزیز، 
عملیات اجرایی ســاختمان اداری، تجاری،آموزشی اتاق اصناف شهرســتان المرد در اسفند ماه سال ۹۶ با اعتباری اولیه بالغ بر 4۰۰ میلیون 
تومان در مســاحت ۳۷۰/۵ مترمربع با زیربنا ۷۶۰ متر از محل اعتبارات حق ورودی پروانه کســب و عضویت و تمدید در ســه طبقه واقع در 
بلوار جمهوری آغاز شده است که ان شااهلل اسکلت این مجموعه تا پایان خرداد ۹۷ به پایان می رسد و مرحله دوم این مجموعه پس از تامین 

اعتبار تکمیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه پروژه در دو طبقه ســاخته می شــود، گفت: این پروژه شامل طبقه همکف برای استفاده تجاری و ارائه خدمات به بازاریان و 
اصناف ، طبقه اول برای استفاده اداری جهت ارائه خدمات و تسریع در روند اداری بازاریان و طبقه دوم شامل مهمانسرا و سالن آموزش اتاق 

اصناف می باشد. 
الزم است از زحمات اعضای محترم شورای چهارم آقایان دهقان، جمالی، کشاورز، قائدی ، مستان نواز، نیدانی، صفایی، آزاد و شهردار محترم 
ســابق جناب آقای شــبانی نژاد، رئیس محترم اداره آبفای شهری جناب آقای مهندس عباســی و همچنین کارکنان خدوم شهرداری المرد؛     

تشکر ویژه داشته باشم که در ارائه مجوزهای الزم و عوارض ساخت و ساز مساعدت الزم را داشته اند. 
همچنین الزم می دانم از مجموعه فرمانداری شهرستان ، اعضای محترم کمیسیون نظارت شهرستان  و اعضای هیات رئیسه و روسای محترم 
اتحادیه های صنفی و کارمندان اتاق اصناف، آقای رفیعیان رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت المرد و کارکنان این اداره، مهندس کشــتکار 
شــهردار محترم المرد و اعضای محترم شــورای پنجم المرد ، مهندس بهلولی رئیس محترم اداره برق المرد و آقای زمانی رئیس اداره امور 

مالیاتی المرد و کارکنان زحمتکش این اداره که در جهت پیشبرد اهداف اتاق اصناف همکاری صمیمانه ای داشته اند ، تشکر نمایم.

عبدالحمید رئیسی در گفت و گو با افق فارس:
آغاز عملیات اجرایی ساختمان اداری،تجاری،آموزشی اتاق اصناف المرد
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افق فارس-مطهره شفیعی- نوروز، ما و پاسداشت آب 
بوی باران بوی سبزه بوی خاک

شاخه های شسته باران خورده پاک
آسمان آبی و ابر سپید

برگهای سبز بید
عطر نرگس رقص باد

نغمه شوق پرستو های شاد
خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار

نوروز این کهــن یادگار نیاکان ما امروزه نه تنهــا در جغرافیای کنونی 
سرزمین ایران جشن گرفته می شــود که در سرتاسر سرزمین هایی که 
جزئی از قلمرو ایران فرهنگی به شمار می روند نیز هر چه باشکوه تر پاس 
داشته می شود. گستره جشــن نوروز امروزه در بسیاری از سرزمینهای 
تاجیکستان،  ازبکســتان،  افغانســتان،  ایران،  اســت:  برقرار  ایرانی 
ترکمنستان، آذربایجان، ارمنســتان، کردستان، سوریه، ترکیه و عراق 
و...،  هزاران سال اســت که این یادگار جمشید در میان مردمان فالت 

ایران به هر شکل ممکن پاینده مانده و خواهد ماند تا یادآور خوبی ها و 
پاکی ها بماند. اساس به وجود آمدن این جشن، آغاز بهار و در واقع شادی 
طبیعی از پایان فصل سخت سرماست. در این فصل، تمامی ناخوشی های 
مربوط به سرما از بین رفته و جای آن را سبزی و طراوتی وصف نشدنی 
فرا می گیرد. زمین لباســی تازه به تن می کند و رنگی دیگر می شود و از 
این روی است که آدمیان نیز باید همین گونه باشند و نوروز را روزی برای 

پاک شدن از همه ناپاکی ها بدانند. 
زندگی مردمان ایران زمین و از جمله جشن نوروز، پیوندی ناگسستنی 
با آب داشــت چرا که ایران سرزمینی نیمه خشک و کم باران بود و این 
مردم در طول تاریخ چشم به راه آسمان و بارش باران بودند تا مگر بارش 
باران و جوشش جویبارهای هایش این عطش را فروکاهد و رنگ خشکی 
را از چهره آن بزداید. از این روی بود که آب برای خود الهه ایی داشــت 
و در ایران باستان، آناهیتا، الهه  ی باروری و بُغ بانوی ایرانیان بود. وی در 
کهن الگوی ایرانی، نماد آب و زایندگی و رودخانه است. آب منبع اصلی 
کشاورزی بود پس پر بیراه نبود که بیشتر اساطیر کشاورزی به نوعی با 

آب در ارتباط هستند.
 نوروز نیز مانند اکثر جشــن های دیگر مثل چهارشنبه سوری، مهرگان، 
یلدا و غیره، جشــنی است که از مراسم و آیین های کشاورزی برخاسته 
است. پس شاید پیدا کردن ســرنخ های ارتباط آب و نوروز چندان کار 
ســختی نباشــد. آب نه فقط نماد پاکی ظاهری که نماد وسیله ای برای 

پاکی از تمام زشتی ها و پلشــتی ها نیز هست. غسل یکی از رایج ترین 
آیین هایی است که در تمام ادیان وجود دارد و می توان ریشه هایش را در 
اسطوره ی آب پیدا نمود. ما قبل از تحویل سال به وسیله ی آب خودمان 
را از بدی های گذشته می شوییم و خود را نو می کنیم. آب بر سر سفره ی 
هفت ســین نیز نمادی از جریان زندگی و پاسداشت حرمت و مقام آب 
است. چه اینکه در دوران کشاورزی آب عنصری مقدس به شمار می رفته 
اســت و ما این رسم را از آن روزگار با خود حمل می کنیم. آب همچنین 
به عنوان نمادی از بارآوری بر سر ســفره هفت سین نیز به کار می رود. 
عنصری که برکت و روزی را با خود می آورد و نشــانگر سال پر محصول 

آینده است.
یکی از رســومی  که در نوروز برپا می شده است و هنوز در بین اقوامی  از 
ایران و در روستاها و شــهرهای کوچک و بزرگ برگزار می شود، جشن 
آبریزان است. این جشن با نام های سرشــوی، نوروز طبری، آبریزگان، 
آب پاشان و آفریجگان نیز شناخته می شــود. ابوریحان بیرونی معتقد 
است این جشن از زمان جمشید به یادگار باقی مانده است. در آن زمان 
زمین چنان از گیاه و جانور پر شــد که خداوند زمین را سه برابر فراخ تر 
کرد و جمشــید به یمن این نیکی مردمان را فرمود تا برای پاکی از گناه 
غسل نمایند. ابن فقیه همدانی این جشن را به زمان پیروز یکم منتسب 
می داند. زمانی که به یمن رهایی از خشکســالی هفت ساله و عدم مرگ 
کســی از این خشکسالی، مردم در روز دهم فروردین و اولین باران پس 

از هفت سال بر یکدیگر آب پاشیدند و شادی کردند. روایت دیگری نیز 
معتقد اســت که روز ششم فروردین، روز جشن آبریزگان است. چرا که 
این روز روز فرشته آب، هرودا )هئوروتات یا همان خرداد( است و مردم 
در این روز خود را با آب می شویند. البته همانطور که می دانیم این رسم 
نیز مثل تمام رسوم دیگر و تمام اسطوره ها باید ریشه هایی در دل تاریخ 

داشته باشد که در این مجال فرصت نگارش آن وجود ندارد.
این مقدمه را گفتیم تا اهمیت آب را در اندیشه ایرانیان بدانیم. در عمل 
هم که بر همگان آشکار است که ابداع کاریز )قنات( و بستِن بند )سد( 
بر رودخانه ها، راهکارهای ابداعی ایرانیان بود برای چیره شدن بر کم آبی 
که خود حکایتی بود از احترام مردم این ســرزمین به آب و نقش آن در 
آبادانی. اکنون که هزاران سال است نوروز را گرامی می داریم، سرزمین 
نیاکانمان، ایران، بیش از پیــش در چنبره کم آبی و بی آبی گرفتار آمده 
است. سال هاست که عالئم و هشدارهای این مشکل را به طرق گوناگون 
می بینیم ولی به روی خود نمی آوریم و همه ماها به هر طریقی در پی فرار 
از فهم این مسأله هســتیم تا اینکه کم آبی تبدیل به بحرانی در زندگی 
ما ایرانیان شده است. هنوز هم برای جلوگیری از فروافتادن در بحرانی 
عمیق تر فرصتی باقی مانده است و امیدواریم که سال نو، فرصتی باشد 
برای تصمیماتی نو در عرصه مدیریت منابع آب از ســوی مردم و دولت 
تا بتوانیم نوروزهای بیشماری را در ایران عزیز به جشن و شادمانی برپا 

کنیم.

از  پس  جمشــید  مفاخر-  اکبری  فــارس-آرش  افق 
تهمورث با فّره ایزدی به پادشــاهی می نشیند و آموزه 

های خود را چنین بیان می کند:
َهَمم  منـم  گفت  با فــــّره  ایـــزدی  

شــهریاری و هم موبـــدی
بَدان  را ز بَـد  دست  کوته  کنم
روان  را سوی  روشنی ره  کنـم

 )شاهنامه: 1/ 42/ 9-8(
او نخســت به تحکیم نیروهای نظامــی و تهیة جنگ 
افزارها می پردازد و مردم را به چهار گروه تقســیم می 
کند. او به یاری فّره ایزدی بر دیوان چیره می شــود. 
دیوان را که در ســاخت و ساز شهری مهارت دارند، به 
کار می گیرد. مردم وارد دورة شهرنشــینی می شوند 
و دانش شناخت گیاهان دارویی، داروسازی و پزشکی 
را از دیوان فرا می گیرنــد و به یاری آنها بر دریاها نیز 
مسلط می شــوند)نهایه االرب: 18؛ تاریخ بلعمی: 88 ؛ 

غررالسیر: 13(.
همـین رازها  نیـز  کـرد آشــکار  

جهـان را نیــامد چنــو خواسـتار
گذر کرد ازآن پس به کشتی برآب  

ز کشور به کشور چو آمد شـتاب
)شاهنامه: 1/ 43/ 43- 45(

پس از این پیروزیها جمشــید با یاری دیوان به آسمان 
می رود. به آســمان رفتن یکی از کردارهای اهورایی ـ 
اهریمنی است؛ زیرا جز با راهنمایی دیوان و ایزدان نمی 

توان از کشوری به کشور دیگر رفت.
نکردش تبـاه از شگـفتی جهان
همی بودنی داشـت اندر نهـان

سیاوش ازو خواست آمد پدید  
ببایست لختی چمـید و چرید
)شاهنامه: 394/97/2- 395(

جمشــید پس از اقدامات خود با فــّره و ورج )معجزه( 
کیانی تختی فراهم می کند. دیــوان آن را از زمین به 
آسمان برمی دارند که در آسمان همانند خورشید می  
درخشــد.  مردم در آن روز دو خورشید در آسمان می 

بینند)دستنویس ج4: 133. 8-9؛ آثارالباقیه:330(.
که چون  خواستی  دیو  برداشـتی  

ز هامون  به  گردون  برافـراشتی

چو خورشیـــد  تابان  میان  هـوا  
نشــسته بر او شـاه  فرمانـــروا

... به جمشید بر  گوهـر افشاندند  
مر آن روز را  روز نو  خوانـدند

)شاهنامه: 1/ 44/ 52-49(
مــردم این روز نو را به دســتور جمشــید نوروز می 
نامند)رســاله ماه فروردین خرداد روز: 11(. در روایت 
فارسی زردشتی »اندر صفت خرداد روز فروردین ماه«، 

جمشید از آسمان به کوه البرز فرود آمده و از کوه البرز 
به زمین و میان مردم مي آید. در این روز مردم شادی 
به پا می کنند. جمشید دل اهریمن را پر از غم می کند 
و در دوزخ را بر روی او می بندد. در این روزگار نشانی 

از مرگ و دشمنی وجود ندارد.
منبع: درآمدی بر اهریمن شناسی ایرانی، تهران: ترفند، 

1389، ص 113-111.

افق فارس -حیوان سال ۹۷، سگ است.

نام علمی: َســگ زیرگونه  اهلی گرگ ها و پســتانداری از راسته سگ سانان است. سگ 

نخســتین جانوری است که به دست انســان اهلی شد. سگ ها متنوع ترین حیوان زمین 

هســتند که میراث چند هزار ســال مداخله انســان در روند جفت گیری و پرورش این 

حیوان است.

ســگ ها نقش های مختلفی را در جوامع انســانی بر عهده گرفته اند و آدمیان از ایشــان 

برای شــکار، گله داری، بارکشــی، محافظت، کمک به پلیس و نیروهای نظامی، همراهی 

و همدمی و کمک به اشــخاص دچار ناتوانی استفاده کرده اند. در بعضی فرهنگ ها از آن 

به عنوان یک منبع غذایی هم اســتفاده شده است. در سال ۲۰۰1 برآورد شده که حدود 

4۰۰ میلیون قالده سگ در سراسر دنیا زندگی می کنند.

شخصیت کلی متولدین سال 97 سال سگ

موجودی غمناک و نگران

ســگ موجودی غمناک و نگران است، همیشــه حالت دفاعی به خود می گیرد و لحظه 

ای این حالت را ترک نمی کند. او همیشــه در حال نگهبانی اســت و هوشیارانه اطراف 

ار زیر نظر دارد.

او موجودی درون گراســت که به ســختی احساسات واقعی خود را آشکار می کند و آن 

هم زمانی اســت که حقیقتا ضرورت این کار را احســاس کند. او بیش از خد یک دنده 

اســت و می دانــد که چه می خواهد. او اغلب با بدگمانــی، دلواپس زبان تیز و صراحت 

ناخوشایند و شدید خود است.

ســگ بیش از هر کس به کلیات موضوع توجه نمی کند و در جزئیات مســائل غرق می 

شــود و مرتب انتقاد می کند. به نظر می رشــد که او در برخورد بــا هر چیز، بی برو و 

برگشــت، دنبال عیوب می گردد؛ چرا که در حقیقت بدبین ترین موجود دنیاست و هر 

چیــز را در چهارچوب قوانیــن طبیعی آن می پذیرد. او همواره پیش از دیگران علیه بی 

عدالتی فریاد می زند؛ زیرا شجاعت این کار را دارد. او ممکن است کمی گوشه گیر و بی 

اعتنا باشــد؛ اما روحیه انتقادی، ذوقطنز و نیز عظمت آشکار روحش، او را زا متهم شدن 

به تنگ نظری و خود پسندی بر کنار می دارد.

فراموش نکنید که ســگ موجودی غیر اجتماعی است و از هر نوع شلوغی گریزان است. 

او در روابط عاشــقانه، بی احساس به نظر می رسد؛ اما این تصور نادرست است. در واقع، 

علت اصلی این حالت، نگرانی، شــک و بی اعتمادی اون نســبت به احساســات خود و 

دیگران اســت. با تمام این عیوب، می توان اصیل ترین خصلت های ذاتی انســان را یک 

جا در وجود ســگ پیدا کرد. ســگ باوفا، راستگو، درستکار و بسیار وظیفه شناس است. 

شــما می توانید به او اعتماد کنید؛ چرا که هیچ گاه ناامیدتان نخواهد کرد. او بهتر از هر 

کســی رازدار است؛ زیرا در شــعور و رازداری گوی سبقت را از همگان ربوده است. او از 

بازگو کردن رازها و صحبت های خصوصی دیگران بیزار است. موضوع صحبت های سگ 

مبتذل و بی قد و قیمت است و گاهی منظور خود را نادرست بیان می کند.

او به ندرت در جمع خود نمایی می کند؛ اما بســیار با هوش است و هیچ کس بهتر از او 

نمی تواند به صحبت های دیگران گوش فرا دهد.

ســگ به آســانی می تواند اعتماد دیگران را به خود جلب کند و حق نیز همین است. او 

همیشــه نهایت تالش خود را برای دیگران می کند و در فداکاری تا مرز فدا شدن پیش 

می رود. همگان به او احترام گذاشــته و ارزش خاصی برایش قائلند و حق دارند، چرا که 

شایسته احترام اســت. در طول تاریخ، اغلب قهرمانان عدالت، در سال سگ متولد شده 

اند؛ زیرا از دید ســگ هر نوع بی عدالتی منفور اســت و تا زمانی که بی عدالتی رخت از 

جهان بر نبندد، نباید از پا نشســت. سگ از بی بند و باری دیگران، جنگ، وقایع ناگوار، 

شکست، بیکاری، گرســنگی مردم جهان و فاجعه های انسانی در گذشته، حال و آینده 

رنج می برد. خوشــبختانه به ندرت اتفاق می افتد که ســگ قهرمان، هدف بی ارزشی را 

تعقیب کند. او همیشه می داند که چه می خواهد و به آن دست می یابد.

سگ، فیلســوف و معلم اخالق است و از مادیات روی گردان است. وقتی پولی به دست 

بیاورد؛ سخاوتمندانه خرجش می کند و اهمیتی برای آن قائل نیست. در واقع، او عالقه 

ای به پول ندارد. سگ چه ولگرد ابشد و چه ناز پروده، دوستدار سادگی است و هیچ گاه 

از بی ســاز و برگ بودن، نگران نمی شــود، اما اگر به هر علت نیاز ناگهانی به پول پیدا 

کند، هیچ کس بهتر از او، راه به دست آوردن آن را نمی داند.

ســگ با وفا، می تواند سرپرســت بی نظیری برای واحدهای صنعتی، رهبر فعالی برای 

اتحادیه ها، روحانی و مربی چیره دســتی باشــد؛ اما در هر حال او سخنوری با نظرات و 

عقاید اصیل و عمیق است. او در صورت لزوم قادر است مردم را رهبری کند و مردم نیز 

از پیروی او خشــنود خواهند شد؛  زیرا شرافت، صداقت و ویژگی های مثبت سگ را در 

هیچ نماد دیگری نمی توان یافت؛ افزون بر این نشانی از جاه طلبی در او دیده نمی شود.

ســگ در عشق نیز صادق و ثابت قدم اســت؛ اما تا عمر دارد، درگیر مشکالت احساسی 

خواهد بود که خود مســبب آنهاست؛ زیرا با هیجانات مداوم، احساسات ناپایدار، شک و 

نگرانی همیشگی اش شریک عشق خود را می آزارد و همیشه دلواپس است.

سگ در کنار اسب خوشبخت خواهد بود؛ زیرا اسب در قبال اندکی آزادی عمل، به سگ 

اجازه می دهد که اهداف خود را تعقیب کند.

زندگی ســگ با ببر به جنگ این دو با زمین و زمان منجر خواهد شــد. این دو به بهانه 

عدالت خواهی و حقیقت طلبی با یک دیگر متحد شــده و دست به ماجراجویی خواهند 

زد. در حقیقت، سگ خود را با ببر همفکر و همکار می بیند.

ســگ در کنار گربه آرام و متین، بخت زیادی برای رســیدن به زندگی آرام و مسالمت 

آمیز دارد. اژدها مغرورتر از آن اســت که بتواند روحیه انتقادی و زبان تند و گزنده سگ 

را تحمل کند. سگ، بز را خودخواه و کوته اندیش می داند و نمی تواند با او کنار بیاید.

سه دوره زندگی سگ در بی اعتمادی و تردید و به دلیل گرفتاری های شغلی، به سختی 

ســپری می شود. دوران کودکی او بی سامان است و در دوران جوانی با مشکالت زیادی 

دســت به گریبان می شود. در میانسالی به دلیل گرفتاری های شغلی، احساس ناامیدی 

و شکســت می کند و در دوران پیری، همواره از این که کاری برای انمجام دادن ندارد، 

تاســف می خورد! در هر صورت، ســگی که روز متولد شده در مقایسه با سگی که شب 

هنگام زاده شــده، زندگی آرام تر و کم دردسر تری خواهد داشت؛ افزون بر این. وظیفه 

ســگ در شب نگهبانی از خانه است. او همواره بیدار و مراقب است، برای فراری دادن و 

ترساندن دزدها پارس می کند و فرصتی برای استراحت ندارد. کوتاه سخن آن که سگ 

های زاده شده در شب، ناچار باید به زندگی سگی تن در بدهند! 

افق فارس -رنگ ســال۹۷؛ ماوراء بنفش رنگ ماوراء بنفش ؛ این رنگ نشــانه اصالت، خالقیت، نوآوری؛ اندیشه رؤیایی 

و آینده  بینانه اســت. رنگ بنفش یکی از رنگ های خوش ترکیبی اســت که غالبا با بیشــتر رنگ های طیف سرد و گرم 

ست می شود. پرطرفدارترن رنگ هایی که می توان با رنگ بنفش آنها را ست کنید رنگ هایی مثل: سفید، سبز، نارنجی، 

آبی مالیم، صورتی و ترکیب رنگ بنفش با تونالیته ای از ســایر رنگ های بنفش اســت. ماوراء بنفش رنگ ســال ۲۰1۸ اعالم شد، شرکت پنتون یا پانتون به معنی همه رنگ ها 

)پن یعنی همه و تون هم معنی رنگ را می دهد(، شــرکتی واقع در شــهر کارلســتات نیو جرسی می باشد. ای شــرکت به خاطر تعیین غیر رسمی هر سال شهرت جهانی پیدا 

کرده اســت، پنتون از تا کنون شــروع رنگ خاصی بع عنوان رنگ ۲۰۰۰سال سال کرده است.این شــرکت همه ساله با همایشی رنگ سال را انتخاب می کند که به سرعت این 

رنگ مورد توجه طراحان و صاحبان صنایع پوشــاک و مد قرار می گیرد، پنتون رأســا، دســت به انتخاب رنگ سال نمی زند و این کار را بعد از نظرخواهی از طراحان دکور و مد، 

تولیدکنندگان صنعتی و خرده فروشــان انجام می دهد. در گذشــته رنگ بنفش مخصوص خاندان سلطنتی بود زیرا به دست آوردن آن کار بسیار مشکلی بود و از حلزون دریایی 

به دســت می آمد، لذا هیچکس جز خاندان ســلطنتی توانایی به کار گیری آن را نداشت. رنگ سال۹۷؛ ماوراء بنفشرنگ بنفش که به عنوان رنگ سال ۲۰1۸ اعالم شده از رنگ 

های خوش ترکیب اســت که اکثرا با رنگ های ســرد و گرم ست می شود البته می توان به پرطرفدارترین رنگ هایی که شما میتوانید رنگ بنفش را با آن ست کنید اشاره کرد 

رنگ نارنجی و سبز و صورتی می باشد.

رنگ سال 97؛ بنفش

بنفش در هاله ترکیب قرمز فعال و گرم با آبی آرام و سرد است، در چنین حالتی غالباً مقدار زیادی نیروی الکتریکی درونی وجود دارد که با یک سردی در رفتار ظاهری همراه 

اســت، بنفش روشــن نشــان از ذهنی واال با دانش روحی و ظرفیت های شهودی است. اســتفاده از این رنگ می تواند حس های بد مثل ترس، مشغله های ذهنی و نا آرامی را از 

شــما بگیرد و شــکوه و آرامش را جایگزین آن می کند. رنگ بنفش را می توانید در تمام بخش های منزل تان غیر از آشپزخانه استفاده کنید. اگر می خواهید به فضا آرامش بدهید 

می توانید دیوارها را یاسی کرده و آن را با قهوه ای ترکیب کنید. برای دکور کردن اتاق غذاخوری با بنفش بهتر است این رنگ را با قرمز ترکیب کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

افق فارس - نامگذاری ســال ها در ایران به طور رســمی با پیام نوروزی رهبر معظم 

انقالب در سال ۷۸ آغاز شد و تاکنون ادامه یافته است.

حضرت آیــت اهلل خامنه ای از نوروز ۶۹ که اولین ســال رهبری ایشــان بود تاکنون، 

هر نــوروز پیامی به ملت ایــران می دهند و طی آن بر موضوعات مهم ســال پیش رو 

تاکید می کنند.این پیام ها حاوی نام ســال نیز می باشد و در طول سال مسئوالن تالش 

می کنند خط مشی نهفته در نام سال را پی بگیرند.

نامگذاری سال ۷۸ تا ۹۶ از سوی مقام معظم رهبری به شرح زیر است: 

1۳۷۸ -امام خمینی )ره(

1۳۷۹-امام علی)ع(

1۳۸۰-اقتدارملی و اشتغال آفرینی

1۳۸1-عزت و افتخار حسینی

1۳۸۲-خدمت گذاری

1۳۸۳ -پاسخگویی

1۳۸4-همبستگی ملی و مشارکت عمومی

1۳۸۵-پیامبر اعظم 

1۳۸۶-اتحاد ملی، انسجام اسالمی

1۳۸۷-نوآوری و شکوفایی

1۳۸۸-حرکت مردم و مسئولین به سوی اصالح الگوی مصرف

1۳۸۹-همت مضاعف و کار مضاعف

1۳۹۰-جهاد اقتصادی

1۳۹1-تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی

1۳۹۲-حماسه  سیاسی و حماسه  اقتصادی

1۳۹۳-اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریّت جهادی

1۳۹4-دولت و ملّت، همدلی و هم زبانی

1۳۹۵-اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

1۳۹۶-اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال

فلسفه ی سفره ی هفت سین
سفره هفت سین مــعــمـــوالً چـند ســاعــت مانــده به زمان تـــحویل 
ســـــــال نو آمـــــاده بود، در آیین های باســتانی ایران برای هر جشن 
»خوانی یا ســفره ای « گســترده می شــد که دارای انواع خوراکی ها بود. 
سفره نوروزی »هفت سین« نام داشت و می بایست از بقیه سفره ها رنگین 
تر باشد. سفره هفت سین مــعــمـــوالً چـــند ســاعــت مانــده به زمان 
تـــحویل ســـــــال نو آمـــاده بود و بر صفحه ای بلندتر از سطح زمین 
چیده می شد.همچنین میزدپان به منظور پخش کردن خوراکی ها در کنار 
سفره گماشته می شد. سفره هفت سین نوروزی برپایه عدد مقدس هفت 
بنا شده بود.در بسیاری از منابع تاریخی آمده است که »سفره هفت سین«  
نخســت »سفره هفت شین« بوده و بعدها به این نام تغییر یافته است. شمع، 
شــراب ، شیرینی ، شــهد )عسل( ، شمشاد، شربت و شــقایق یا شاخه نبات، 
اجزای تشــکیل دهنده سفره هفت شین بودند. برخی دیگر به وجود »هفت 
چین« در ایران پیش از اســالم اعتقاد دارند. سخنران جامعه زرتشتی در این 
باره می گوید:»در زمان هخامنشــیان در نوروز به روی هفت ظرف چینی 
غذا می گذاشــتند که به آن هفت چین یا هفت چیدنــی می گفتند. بعدها 
در زمان ساســانیان هفت شــین رســم متداول مردم ایران شد و شمشاد 
در کنار بقیه شــین های نوروزی، به نشانه سبزی و جاودانگی برسر سفره 
قرارگرفت. بعد از سقوط ساسانیان وقتی که مردم ایران اسالم را پذیرفتند، 

سعی کردند که سنت ها و آیین های باستانی خود را هم حفظ کنند.
ســفره ی هفت سین از گذشــته تا به امروز : به همین دلیل، چون در دین 
اســالم »شــراب« حرام اعالم شــده بود، آنها، خواهر و همزاد شراب را که 
سرک« می شد انتخاب کردند و اینگونه شین به سین تغییر پیداکرد. امروزه 
ســفره هفت ســین را روی زمین یا روی میز پهن می کنند و هنگام تحویل 
سال نو اعضای خانواده دور سفره هفت سین جمع می شوند و برای داشتن 

ســالی پر از شادی و خیرو برکت دعا میکنند. بعضی سفره هفت سین را در 
مدت سیزده روز نوروز نگه می دارند و در پایان این دوره، در روز سیزده 

نوروز، سبزه ی سفره  هفت سین را به آب می دهند.
اجزاء سفره ی هفت ســین:  سنجد: نماد عشــق و دلباختگی است و از 
مقدمــات اصلی تولد و زایندگــی. عده ای عقیده دارنــد که بوی برگ و 
شکوفه درخت سنجد محرک عشق است. سبزه: نماد شادابی و سرسبزی و 
نشــانگر زندگی بشر و پیوند او با طبیعت است. سمنو: نماد زایش و باروری 
گیاهان اســت و از جوانه های تازه رســیده گندم تهیه می شــود. سکه: که 
نمادی از خیر و برکت و درآمد اســت. ســیب: هم نماد  مهر و مهرورزی. 
سماق و سیر :نماد چاشنی و محرک شادی در زندگی به شمار می روند. اما 
غیر از این گیاهان و میوه های سفره نشین، خوان نوروزی اجزای دیگری هم 
داشته است:دراین میان » تخم مرغ« نماد زایش و آفرینش است و نشانه ای 
از نطفه و نژاد. »آینه« نماد روشــنایی است و حتمًا باید در باالی سفره جای 
بگیرد. »آب و ماهی« نشانه برکت در زندگی هستند. ماهی به عنوان نشانه 

اسفند ماه بر سفره گذاشته می شود.
کتاب مقدس هم یکی از پایه های اصلی ســفره هفت سین است و براساس 
آن هرخانواده ای به تناسب مذهب خود، کتاب مقدسی را که قبول دارد بر 
سفره می گذارد. چنانچه مسلمانان قرآن، زرتشتیان اوستا و کلیمیان تورات 
را بر باالی سفره هایشان جای می دهند. درسر سفره هفت سین زرتشتیان 
درکنار اســپند و ســنجد، » آویشن« هم دیده می شــود که به گفته موبد 
فیروزگــری خاصیت ضدعفونی کننده و دارویی دارد و به نیت ســالمتی و 
بیشتر به حالت تبریک بر سر سفره هفت سین گذاشته می شود. شاخه های 
سرو، دانه های انار، گل بیدمشک، شیر نارنج، نان و پنیر، شمعدان و... را هم 

می توان جزو اجزای دیگر سفره هفت سین دانست.

سگ؛ حیوان سال 97 رنگ سال97؛ ماوراء بنفش

شعار سال از نگاه مقام معظم رهبری

آرامش بهاری با نظم و امنیت 

افزایش سرعت = استقبال از حادثه و مرگ
» اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان المرد«

نوروز، ما و پاسداشت آب

راز پیدایش نوروز 
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افق فارس -  در ســفر اخیر هیات رئیســه دانشــگاه علوم پزشکی شیراز به شهرستان المرد ، تصمیمات بســیار خوبی در زمینه اختصاص اعتبارات جهت تجهیز مراکز درمانی شهرستان اتخاذ گردید که در ادامه گزارش این 
سفر را می خوانید.

ســید حســن احمدی سرپرســت شبکه بهداشت و درمان شهرستان المرد در گفت و گو با دو هفته نامه افق فارس ضمن تشکر از مســاعدت هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز و نماینده مردم المرد و مهر در مجلس و 
مسئوالن محلی در پیگیری مشکالت درمانی شهرستان افزود: اختصاص اعتباری بیش از یک میلیارد تومان برای تهیه تجهیزات موردنیاز بیمارستان ولیعصر)عج( المرد از جمله مصوبات این سفر بود که این تجهیزات مربوط 
به بخش  CCU )مانیتور مرکزی و ۵ مانیتور جدید(، بخش جراحی )۲ دســتگاه اینفیوژن پمپ، دســتگاه دی ســی شوک، 4 تخت ارتوپدی، دریل ارتوپدی ، دســتگاه اتوکالو، مانیتور جدید، کاپنوگراف(، بخش زایشگاه )۲ 
دستگاه مانیتورینگ جنین، 4 تخت زایشگاه و ۲ دستگاه مانیتورینگ معمولی(، بخش رادیولوژی )یک دستگاه UPS جهت سی تی اسکن، دستگاه دی سی شوک( و بخش آزمایشگاه )دستگاه کواگوالمتر، یک دستگاه میکسر 

پالکت( می باشد.
احمدی از قول مساعد هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی در پیگیری تکمیل ساختمان ستاد شبکه و احداث ساختمان دانشکده پرستاری المرد و دیگر مسائل اداری مربوط به بهداشت و  درمان شهرستان خبر داد. 

وی  بیان کرد: اختصاص ۹۹۲ میلیون تومان برای تهیه تجهیزات موردنیاز ) شامل تخت بیمار بخش CCU ، دستگاه مانیتورینگ قلبی بخش CCU، دستگاه اکوکاردیوگرافی ، سرنگ پمپ، دستگاه ونتیالتور اطفال، دستگاه 
دیالیز، دســتگاه الکتروفورز، دســتگاه ویداس، تخت اتاق عمل، ، دســتگاه دی سی شوک ، دستگاه ونیتالتور پرتابل، دستگاه انکوباتور پرتابل ، دستگاه مانیتورینگ، تخت بیماران اعصاب و روان جهت راه اندازی بخش اعصاب و 

روان( بیمارستان بعثت اشکنان از دیگر مصوبات این سفر بود.
احمدی گفت: همچنین در نشســتی با حضورهیات رئیســه مســائل و مشکالت درمانی شهرستان بررسی شد که در این نشســت آقای دکتر علوی نماینده محترم مردم المرد و مهر در مجلس به ارائه گزارشی از تامین اعتبار 
MRI  بیمارستان المرد پرداختند و همچنین با پیگیریهایی که از سوی ایشان انجام شده ، مبلغ ۲1 میلیارد تومان برای تجهیزات بیمارستان جدید المرد که توسط خیراندیش محترم حاج مجمود حاج حیدر درحال ساخت 

است نیز دستوری اخذ شده است.  
محمد صادق عباسی مقدم سرپرست منطقه بهداشت و درمان و رئیس مرکز شبانه روزی 1۰ تختخوابی فاطمه الزهرا)س( در ادامه ؛ جذب متخصصان داخلي، اطفال زنان به صورت دوره اي و مشارکتي ویزیت در مرکز درمان 
بستر ، تفکیک درمان  از بهداشت و اختصاص پزشک اورژانس، اختصاص یک پرستار مرد ، گازکشي مراکز بهداشتي درماني،اورژانسها و خانه هاي بهداشت تحت پوشش بهداشت و درمان منطقه عالمرودشت، پیگیري و بررسي 
جهت ساخت۲پانســیون پزشــک، پیگیري و بررســي جهت راه اندازي ازمایشگاه مرکز بهداشتي درماني خیرگو  با توجه به اینکه خیرین محترم هزینه ساخت ازمایشگاه متقبل شده اند، راه اندازي ازمایش ازدواجي، نوسازي و 

ساخت  ۳ خانه بهداشت تحت پوشش بهداشت و درمان عالمرودشت را از مصوبات سفر بهادر و اعضای هیات رئیسه اعالم کرد. 
شــایان ذکر اســت رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شیراز و اعضای هیات رئیسه دانشگاه و مدیرکل بیمه ســالمت فارس در شامگاه 11 بهمن و روز 1۲ بهمن از مراکز بهداشــتی و درمانی المرد از جمله مرکز شبانه روزی 1۰ 
تختخوابی فاطمه الزهرا)س( عالمرودشت، مرکز بهداشتی-درمانی خیرگو، بیمارستان فعلی و درحال ساخت ولیعصر )عج( المرد، بیمارستان بعثت اشکنان، مرکز جامع سالمت شهری صدیقه طاهره )س( و ساختمان درحال 

احداث شبکه بهداشت و درمان المرد بازدید کردند و در نشستی به بررسی مشکالت درمانی المرد پرداختند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز در حاشیه این سفر با شوراهای اسالمی چاهورز هم دیداری داشتند و در جریان این بازدیدها نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن بهداشت و درمان 

شهرستان و دیگر مسئوالن شهرستانی نیز اعضای هیات رئیسه را همراهی کردند.

فرماندار ُمهر:
فضای شهرستان ُمهر با عطر فاطمه)س( و     
شهدا معطر شده است / در دولت تدبیر و امید 

ناممکن ها ، ممکن شد
ُمهرســتان« فرماندار شهرســتان ُمهر طی سخنانی در 
مراســم افتتاحیه مجموعه ورزشی ریحانه النبی )س( 
شــهرداری ُمهر برگزاری رویدادهای فرهنگی-مذهبی 
ریحانــه النبــی و یادواره شــهدا در شهرســتان ابراز 

خرسندی کرد.
به گزارش پایگاه خبری ُمهرستان ، فرماندار شهرستان 
ُمهر در این مراســم گفت: شهرســتان ُمهر با برگزاری 
همایــش ملی ریحانه النبی )س( بــه عنوان بزرگترین 
رویداد فرهنگی- ورزشــی منطقــه جنوب و همچنین 
یادواره شهدای شهرســتان که به زودی برگزار خواهد 

شد ، با عطر فاطمه )س( و شهدا معطر شده است.
وی افزود: در همایش ملی ریحانه النبی )س( شخصیت 
های برجســته ملّی و همچنیــن نمایندگانی از طرف 
مراجــع عظام حضور یافتند و برای چند روز این برنامه 
بزرگ فرهنگی- مذهبی به تیتر رســانه های کشــور 

تبدیل شد.
فرماندار شهرســتان ُمهر اظهار داشــت: ریحانه النبی 
)س( دســتاوردهای معنوی زیادی برای منطقه و حتی 
در ســطح ملی داشته اســت ، جمع آوری آثار ادبی با 
موضــوع حضرت فاطمه الزهرا )س( که در دو مجموعه 
کتاب »ماه بانو« و »مهربانو« در ۷۰۰ صفحه چاپ شد 

یکی از دستاوردهای این همایش ملی بود.
وی ادامه داد: در برگزاری این همایش بزرگ شــیعه و 
ســنی در کنار هم تالش کردند و عمــاًل ریحانه النبی 
)س( به مهمترین محور وحدت در منطقه تبدیل شده 

است.
ســید محمد موســوی با اشــاره به برگــزاری یادواره 
شهدای شهرستان ُمهر، گفت: به زودی یادواره شهدای 
شهرســتان ُمهر نیز برگزار خواهد شد که نقش مهمی 
در انتقال مفاهیم شــهادت و فرهنگ ایثارگری به نسل 

جدید ایفا می کند.
عالی ترین مقام اجرایی شهرســتان ُمهــر در ادامه به 
برخــی اقدامــات در دولت تدبیر و امید اشــاره کرد و 
گفــت: در دولت تدبیر و امید بســیاری از ناممکن ها ، 
ممکن شد. تا چهار ســال قبل مردم حتی تصورش را 
نمی کردند که اکثر روستاهای شهرستان از نعمت گاز 
برخوردار شــوند. شهرداران و دهیاران شهرستان حتی 
نمی توانســتند تصور اعتباری تا این حد در حســاب 
دهیاری ها داشته باشــند. تصور اینکه در روستاهایی 
مثــل مزایجــان و دارالمیزان و ... کــه از محروم ترین 
روستاها بودند زمین های چمن مصنوعی احداث شود 

برای مردم ممکن نبود.
وی ادامه داد: جامعه ورزش شهرســتان نمی توانستند 
تصــور کنند در شهرســتان بیــش از 1۰ زمین چمن 
مصنوعی کمتر از چندماه احداث شود و یا حتی کلنگ 
زنی بزرگترین پروژه ورزشی تاریخ منطقه با اعتبار 1۵ 
میلیارد تومانی حتی برای خود ما مسئولین قابل تصور 

نبود.
موســوی افزود: کلنگ زنــی پروژه بــزرگ مجموعه 
گردشــگری الور ُمهــر با همه مشــکالتی که پیش رو 

داشت یکی دیگر از ناممکن ها بود که ممکن شد.

فرماندار المرد:
اجازه نمی دهیم که فرمانداری از بیرون 

مهندسی شود
مهرســتان« اولین جلسه داخلی پرســنل فرمانداری 
شهرســتان المرد پس از انتصاب شبانی نژاد به عنوان 

فرماندار جدید شهرستان المرد برگزار شد.
فرماندار شهرســتان المرد توانمندی های بسیار باالی 
نیروهــای فرمانداری را از حیث تخصــص و تجربه به 
عنوان یک پتانسیل بســیار عالی و قابلیت ارزشمندی 
برای به فعلیت رسیدن برشمرد و گفت : همواره از توان 
باالی نیروهاي فرمانداری سخن گفته ام .تقویت متقابل 
این دیدگاه از سوی همکاران و فرماندار ضامن چابکتر 

شدن حوزه خدمات رسانی به مردم می باشد.
این مقام اجرایی شهرســتان با توجه به تثبیت فضای 
سیاسی شهرستان لزوم حفظ آرامش در فضای عمومی 
زندگی مردم و پرهیز از سیاست کاری و سیاست بازی 
را بسیا مهم ارزیابی نمود.شبانی نژاد اضافه کرد؛ اقتدار 
فرمانداری می تواند اثرات ســازنده و بسیار مثبتی در 

شهرستان داشته باشد
وی گفت: نحوه رفتار یک نیروی فرمانداری بسیار مهم 
می باشد و هر کارشناس فرمانداری رده باالتری از یک 

رییس اداره دارند.
شبانی نژاد گفت: سطح تصمیم گیریها نیز باید رعایت 
شده و مشورت های الزم صورت بپذیرد.حسین شبانی 
نژاد که هفته گذشــته و در اولین هفته کاری خود در 
جلســه استانداران و فرمانداران سراسر کشور در تهران 
شرکت کرده بود با اشاره به مطالب مطرح شده در این 
جلسه گفت: در حال حاضر سطح رضایتمندی مردم از 
ادارات مطلوب نیست که دالیل خودش رادارد.پس باید 
قانون را سر لوحه کار قرار دهیم و تالش کنیم امورات 
مردم و حتی مســوولین ادارات اجرایی در چهارچوب 
قانونی در عین حفظ عزت نفس کار ایشــان به بهترین 

نحو انجام گیرد.
وی اضافه کرد: مردم در زندگی شــخصی و اجتماعی 
خود دچار مشکالت بسیاری هستند و ما کمک کنیم تا 

گرهی از مشکالت مردم باز کنیم
فرمانــدار المرد در زمینه تســهیل روند انجام خدمات 
رســانی به مردم بیان کرد: تالش برای این هســت که 
سیســتم در روال خود حرکت کند و مــردم کمتر به 
فرمانــداری مراجعــه کننــد و باید سیســتم خدمات 

فرمانداری در راستای توسعه شهرستان به روز گردد
شبانی نژاد افزود؛ باید تالش کنیم شهرستان در راستای 
توســعه پیش رو باشد.زمان بازیهای سیاسی تمام شده 
است .نیرو پروری یکی از عناصر مهم پیشرفت و توسعه 

یک شهرستان یا استان می باشند.
چرا باید فضای مایوس کننده و تخریبی در شهرستانی 
با پتانســیل المرد داشته باشیم . امروز مردم ما صاحب 
تحلیل هستند و خود بهتر میدانند که راه صواب و غیر 

صواب در حرکت کدام می باشد.
سیاستهای کالن کشور آن چیزی است که مقام معظم 
رهبری مشخص کرده و حرکت دولت تدبیر و امید نیز 

به همین سبک و سیاق می باشد.
ما در فرمانداری مستقل هستیم و تحت هیچ شرایطی 
اجازه نخواهیم داد که فرمانداری از بیرون مهندســی 
گردد.در ادامه این جلسه پیشاهنگ معاونت فرمانداري 
و پرســنل فرمانــداری به ارائــه گــزارش پرداخته و 

پیشنهادات خود را به فرماندار المرد ارائه دادند. 
 یک طالفروشي در شهرستان المرد خبر داد.

اخبار

مصوبات سفر هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز به شهرستان المرد 
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تبریک

جناب آقای حسین شبانی نژاد
سمت  به  را  حضرتعالی  شایسته  انتصاب  مسرت،  کمال  با 
و  توانمند  نیروهای  از  بحق  که  المرد  شهرستان  فرماندار 
باسابقه می باشید صمیمانه تبریک عرض نموده و سربلندی و 

موفقیت شما را از خداوند منان مسئلت می نماییم.

»از طرف مصیب شبانی نژاد و پسران«

تبریک

جناب آقای حسین شبانی نژاد 
المرد  شهرستان  فرماندار  سمت  به  را  حضرتعالی  شایسته  انتصاب 
تبریک و تهنیت عرض نموده و سربلندی و موفقیت شما را از خداوند 

متعال مسئلت می نماییم.
امیدواریم در خدمت به مردم بویژه در کمک به پیشبرد اهداف سازمان 

بهزیستی موفق و موید باشید.
»روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان المرد« 

تسلیت

خانواده های محترم جمالی و صداقت
باور این خبر سخت است و تاب اندوه نفس گیرش کار آسانی نیست، 
درگذشت اندوه بار محمود صداقت را تسلیت عرض نموده و برای آن 
اجر مسئلت    و  بازماندگان صبر  و سایر  الهی  عزیز سفر کرده غفران 

می نماییم.

»حزب اسالمی کار شاخه شهرستانهای المرد و مهر« 

افق فارس -رئیس اداره بهزیستی المرد از راه اندازی اورژانس اجتماعی در این شهرستان خبر داد.
معصومــه کاظم زاده در گفت وگو با دو هفته نامه افق فارس گفت: 
با توجه به رشد آسیب های اجتماعی و تغییر سبک زندگی و تاکید 
مقام معظم رهبری در دو سال اخیر مبنی بر مداخله و کنترل آسیب 
های اجتماعی، راه اندازی اورژانس اجتماعی در شهرستانهای دارای 
جمعیت باالی ۵۰ هزار نفر از اولویت های قانون برنامه ششم توسعه 

و سازمان بهزیستی کشور در بودجه سال ۹۶ قرار گرفته است.
رئیــس اداره بهزیســتی المرد افــزود: مرکز اورژانــس اجتماعی 
شهرســتان المرد از جمله 1۵ مرکز تازه تاســیس در استان فارس 
محسوب می شــود که فعالیت این مرکز با دستور مدیرکل محترم 
بهزیســتی استان در سال ۹۶ آغاز شده است و به صورت رسمی با 

حضور مسئوالن شهرستان و بهزیستی استان افتتاح خواهد شد.
کاظم زاده افزود: ســازمان بهزیســتی با اهمیت به مدنظر قرار دادن ویژگی های تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن خدمات مشاوره 
و پیشــگیری اقــدام به راه اندازی اورژانس اجتماعی با رویکرد کامــال علمی و تخصصی کرده تا این امر از طریق ارائه خدمات اجتماعی به مردم در 

سازمان بهزیستی محدود به زمان و مکان نشود.
وی با تاکید بر اینکه ســازمان بهزیستی یکی از ســازمان های متولی در حوزه کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی به شمار می رود، اظهار 
کرد: اورژانس اجتماعی شــامل مرکز مداخله در بحران فردی،خانوادگی واجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی )1۲۳( و خدمات ســیار اورژانس 
اجتماعی)تیم و خودروی ســیار( اســت که با هدف کنترل و کاهش بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی، پیشــگیری از وقوع جرم و ارتقای 

توانمندی افراد در معرض آسیب و جایگزینی مداخالت روانی و اجتماعی به جای مداخالت انتظامی و قضایی راه اندازی شده است.
کاظــم زاده با اشــاره به جامعه هدف اورژانس اجتماعــی اضافه کرد: زوجین متقاضی طالق، زنان و دختران آســیب دیده ، کودکان کار و خیابان، 
همسران و کودکان آزار دیده، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده اند، مبتالیان به اختالل هویت جنسی، دختران و پسران 
فراری از منزل، سالمندان و معلولین آزار دیده، معتادین، افراد بی خانمان و سایر افرادی که به هر دلیل در شرایط بحرانی قرار گرفته اند، می توانند 

ضمن حفظ اصل رازداری حرفه ای از خدمات تخصصی اورژانس مانند مددکاری، روانشناسی، حقوقی، فرهنگی و آموزشی استفاده کنند.
رئیس اداره بهزیستی بیان کرد: اگر افرادی از گروه های هدف اورژانس اجتماعی را می شناسید، در خصوص خدمات اورژانس به آنها اطالع رسانی 

کرده و شماره 1۲۳ و مرکز اورژانس را به آنها معرفی کنید.
وی ادامه داد: متاســفانه جای خالی آموزش در جامعه المرد به شــدت دیده می شود و همین مسئله لزوم دخالت اورژانس اجتماعی را بیشتر کرده 
اســت و درحال حاضر مرکز اورژانس اجتماعی المرد به آدرس خیابان شــهید آوینی، روبروی اداره بهزیستی بدین منظور تجهیز شده و آماده ارائه 

خدمات تخصصی می باشد. 
این مسئول در پایان گفت: بسیاری از مردم درباره خدمات اورژانس اجتماعی بی خبر هستند و خط تلفن اورژانس اجتماعی1۲۳ جهت ارائه خدمات 
به آسیب دیدگان و افراد در معرض آسیب اختصاص یافته است که اصحاب رسانه می توانند در اطالع رسانی و معرفی خدمات اورژانس اجتماعی 

به جامعه و خانواده ها نقش مهمی ایفا کنند.

مرکز اورژانس اجتماعی المرد راه اندازی شد

تنظیم موتور و برق تخصصی احسان
 آدرس: المرد، حسین آباد، جنب بانک صادرات،تماس: 09177906166

عیب یابی و تنظیم خودرو با دستگاه های تمام اتوماتیک                  
کاهش مصرف سوخت

ماشین های انژکتوری و کاربراتور                                                  
 تنظیم نیسان دیزل 

شستشوی سوزن انژکتور

لحظه تحویل سال 1397 هجری شمسی به ساعت رسمی جمهوری اسالمی ایران

ساعت 19 و 45 دقیقه و 28 ثانیه روز سه شنبه 29 اسفند هجری شمسی

مطابق 2 رجب 1439 هجری قمری و 20 مارس 2018 میالدی

دو هفته نامه افق فارس، مسابقه عکس موبایلی ویژه نوروز ۹۷ برگزار می کند.
ــه  ــرای مســافرت ، گشــت وگــذار در طبیعــت مــی باشــد، از ایــن رو ب ــوروز و تعطیــالت عیــد، فرصــت مناســبی ب ــام ن ای
پیشــنهاد مخاطبــان و عالقــه منــدان ، دو هفتــه نامــه افــق فــارس قصــد دارد مســابقه عکــس موبایلــی ویــژه نــوروز ۹۷ را 
برگــزار کنــد. مشــارکت مــردم در برپایــی جشــن نــوروز و معرفــی جاذبــه هــای طبیعــی و گردشــگری در مناطــق مختلــف 
کشــور از محورهــای ایــن مســابقه اســت. عالقــه منــدان مــی تواننــد عکــس هــای خــود را بــه مدیریــت کانــال افــق فــارس 
ارســال کننــد.   پــس از بررســی عکســها توســط داوران مســابقه، بــه صاحبــان ۳ اثــر برگزیــده مســابقه عکــس موبایلــی 

ویــژه نــوروز ۹۷، جوایــز ارزشــمندی اهــدا مــی شــود.
اســامی برگزیــدگان مســابقه نیــز ۲۰ فروردیــن ســال 1۳۹۷ در کانــال تلگرامــی نشــریه و در دو هفتــه نامــه افــق فــارس 

ــود.  ــر می ش منتش
ــا شــرح  ــر را ب ــام خانوادگــی و آدرس منــزل و موضــوع اث ــام و ن ــر توجــه فرماینــد، ن ارســال کننــدگان هنــگام ارســال اث

ــا عکــس ارســال کننــد. کوتاهــی همــراه ب
@ofoghfars :آیدی مدیر کانال تلگرام افق فارس
@OFOGH_FARS:آدرس کانال افق فارس
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سالی توأم با عزت، سربلندی همراه با سالمتی و آسایش برای تمامی هموطنان عزیزمان آرزومندیم.

هیات تحریریه دو هفته نامه افق فارس


