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دو هفته نامه اقتصادی،اجتماعی
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه المرد خبر داد:
اعزام 360 دانش آموز دختر المردی 
به  مناطق عملیاتی جنوب 

رهبــر معظــم انقــاب اســامی: شکســت نقشــه »تابســتان داغ«؛چهلمین 

ــود را  ــداری خ ــت بی ــه/ مل ــکوه تر از همیش ــا ش ــاب ب ــالگرد انق س

ــمن را  ــازی دش ــب زبان ب ــند فری ــب باش ــئوالن مراق ــد؛ مس ــظ کن حف

ــت ــی اس ــد داخل ــت تولی ــردم تقوی ــکات م ــع مش ــد/ راه رف نخورن

ــم« ســخنی  ــه کارمــان را پیــش ببری ــی 10 ســاعت کار روزان ــا 7 ال »نمی توانیــم ب
ــه  کــه حســن روحانــی رئیــس جمهــور دولــت دوازدهــم در جلســه رای اعتمــاد ب
ــت از  ــته دول ــرد، خواس ــرح ک ــاری مط ــال ج ــاه س ــنهادی در آبان م وزاری پیش
اعضــای کابینــه اش؛ حداقــل 14 ســاعت کار در روز اســت، از طرفــی دیگــر تــاش 
هرچــه بیشــتر مدیــران در رفــع مشــکات مــردم بــه عنــوان خواســته جــدی رهبــر 
معظــم انقــاب اســامی از مســئوالن در تریبــون هــا مطــرح مــی شــود و از ایــن رو 

پذیــرش مســئولیت بایــد بــا کار و تــاش همــراه باشــد. 
المــرد درجنوبــی تریــن نقطــه اســتان فــارس بــه عنــوان شهرســتانی پراهمیــت از 
نظــر توســعه اقتصــادی و صنعتــی؛ از نظر دو شــاخص »تــاش مدیران دســتگاههای 
اجرایــی« و »تکریــم اربــاب رجــوع و رعایــت نظــم و انضبــاط اداری« چگونــه اســت؟ 
اســفند 96 بــود کــه »حســین شــبانی نــژاد« از شــهرداری المــرد راهــی فرمانــداری 
شهرســتان المــرد شــد. وی »مــردم داری و رعایــت اخــاق اداری« و تــاش هرچــه 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــراه ب ــی هم ــران و آبادان ــرای عم ــران اداری ب ــتر مدی بیش
حضــور آیــت اهلل دکتــر ســید محمــود علــوی در کابینــه دولــت دوازدهــم و دکتــر 
سیدمحســن علــوی نماینــده مــردم المــرد و مهــر در مجلــس شــورای اســامی را 
ــرد.   ــت ک ــتان درخواس ــران اداری شهرس ــه از مدی ــن مطالب ــم تری ــوان مه ــه عن ب
ــاط  ــم و انضب ــت نظ ــران اداری« و »رعای ــاش مدی ــه؛ »ت ــاره دو مولف ــاوت درب قض
اداری« و مقایســه آن بــا دوره گذشــته فرمانــداری نیــاز بــه اطاعــات آمــاری دقیــق 
از فرمانــداری شهرســتان و تحقیــق هــای گســترده اســت امــا بــا بررســی کیفــی و 
ــوان اعــام کــرد کــه امــروز آمــدن حســین شــبانی نژاد  گزارشــهای مردمــی؛ می ت
بــه فرمانــداری المــرد موجــب تحــرک در دســتگاههای اجرایــی شهرســتان 
ــر  ــاالن سیاســی،اجتماعی ب ــداری شــده اســت. فع ــه دوره گذشــته فرمان نســبت ب
ــده  ــد کــه تحــرک در مجموعــه دســتگاههای اجرایــی شهرســتان دی ایــن عقیده ان
می شــود، لغــو ســفرهای هفتگــی مدیــر بــه شــیراز، حضــور بیشــتر و همراهــی بــا 
ــر  ــع مشــکات مــردم، حضــور شــخص مدی ــدار شهرســتان در رف ــده و فرمان نماین
ــداری  ــه فرمان ــی بیشــتر ب ــزارش ده ــری و گ اداره در جلســه شــورای اداری، پیگی
ــه  ــتر مجموع ــه بیش ــارت هرچ ــت از نظ ــوارد حکای ــن م ــه ی ای ــتان و هم شهرس
جدیــد مدیریتــی شهرســتان دارد.  چنــدی پیــش بــود کــه بــا فرمانــدار شهرســتان 
بــه بازدیــد یکــی از ادارات رفتیــم، ســاعت 7 و نیــم صبــح حضــور پیــدا کردیــم و 
مدیــر در آن اداره حضــور نداشــت و بــا تمــاس رئیــس دفتــر؛ خــود را بــا تاخیــر نیــم 
ــر ســاختمانهای روســتایی کــه طبقــه  ــه جلســه رســاند، اداره ای ناظــر ب ســاعته ب
ــده  ــوار آن دی ــیار در دی ــای بس ــه و ترک ه ــار زلزل ــاختمان اداری آن دچ ــاالی س ب
ــدار از  ــاال تعطیــل اســت!، فرمان ــر اداره؛ طبقــه ب ــه گفتــه مدی مــی شــود و فعــا ب
ــداری شهرســتان و اســتان گــزارش  ــه فرمان او مــی خواهــد کــه هرچــه ســریعتر ب
دهــد و در ادامــه رعایــت مســائل حقوقــی را بــه آن مدیــر گوشــزد کــرد. همراهــی 
و حضــور هرچــه بیشــتر مدیــران پــروژه هــای صنعتــی در فرمانــداری شهرســتان و 
بازدیــد هــای ســرزده پیشــاهنگ معاونــت برنامــه ریــز و خــوش اخــاق فرمانــداری 
ــتگاههای  ــرد دس ــر عملک ــتان ب ــدار شهرس ــتر فرمان ــه بیش ــارت هرچ ــد نظ و تاکی
ــد مدیریتــی شهرســتان دانســت،   ــکات مثبــت مجموعــه جدی ــد از ن ــی را بای اجرای
حضــور وزاری کابینــه، معاونــان وزیــر و مســئوالن اســتانی در شهرســتان المــرد در 
ایــن دوره از نمایندگــی مجلــس بــا آمــدن علــوی جــوان و جــذب اعتبــارات عمرانــی 
ــا نظــارت بیشــتری  ــران اجرایــی ب می طلبــد کــه در حــوزه تــاش و عملکــرد مدی
ــای  ــرکت در تجمع ه ــتاها و ش ــران در روس ــگ مدی ــور کمرن ــود.  »حض ــراه ش هم
ــرای  ــی ادارات ب ــخص در برخ ــای مش ــام روزه ــن و اع ــدم تعیی ــی« ، »ع مردم
ماقــات عمومــی اربــاب رجوع هــا«، »جلوگیــری از ســفرهای غیرضــروری در وقــت 
ــت  ــت نظاف ــه اداره و رعای ــان در مجموع ــاس کارکن اداری«، »پوشــش یکدســت لب
ــرای  ــتان ب ــی شهرس ــتگاههای اجرای ــی دس ــا در برخ ــد از نواقص ه در اداره« را بای
ــد  ــران موفــق بای ــار معرفــی مدی ــاب رجــوع اعــام کــرد و حــال در کن ــم ارب تکری

مدیــران کــم کار را هــم معرفــی کــرد.                              

نگاهی کوتاه به هنر قالی بافی در عالمرودشت؛

نخ را به سرخی دل خود رنگ می کنند

10 هکتار باغ و زمین کشاورزی )5 هکتار درخت پسته و مابقی برای کاشت 
محصوالت دیگر( با سند ملکی و تلمبه برقی در شیراز به فروش می رسد. 
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جنــاب آقــای مهنــدس نکوگــو؛ 
ــی  ــته جناب عال ــا و شایس ــاب بج انتص
ــی و  ــع طبیع ــر مناب ــمت مدی ــه س ب
ــه  ــرد ک ــتان الم ــزداری شهرس آبخی
نشــان از درایــت، لیاقــت و توانمنــدی 
شــما و حســن اعتمــاد مدیــرکل 
محتــرم منابــع طبیعــی اســتان فارس 
و مجموعــه مدیریتــی شهرســتان؛ 
نماینــده پرتــاش مــردم المــرد و مهــر در مجلــس و فرمانــدار 
ــرض  ــک ع ــه تبری ــرد دارد را صمیمان ــتان الم ــش شهرس زحمتک

ــما را از درگاه  ــربلندی ش ــت و س ــوده و موفقی نم
خداوند منان مسئلت داریم.

»اصاح طلبان روستای خالو محمدعلی«

با سرمایه گذاری بخش خصوصی عملیات اجرایی کترینگ منطقه 
ویژه اقتصادی المرد روز ســه شــنبه با حضور مقامات اجرایی و 
صنعتی در شهرستان المرد  آغاز شــد. به گزارش روابط عمومی 
منطقه ویژه اقتصادی المرد در آییــن  آغاز عملیات اجرایی این 
واحد بزرگ خدماتی، فرمانــدار المرد گفت: یکی از مصادیق بارز 
خودباوری و تکیه بر توانمندی های داخلی ، صنایع و تاسیسات در 
حال احداث منطقه ویژه اقتصادی المرد  است که  میزبان مهم ترین 
پروژه های صنعتی کشور نظیر آلومینیوم جنوب می باشد. حسین 
شبانی نژاد افزود:  مسیر توسعه همه جانبه در این خطه از کشور با 
همت همه مسئوالن و متولیان  هموار شده است و با یکدلی و وفاق 

امکان دستیابی به سایر اهداف اعم از اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی فراهم می شــود. این مقام 
مسئول ضمن تاکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت  
ســرمایه گذاران بومی خواستار همکاری همه 
جانبه برای تســریع در تکمیل زیرســاخت ها 
تامین  برای  انتقال آب خلیج فــارس  از جمله 
مصارف صنعتی و همچنین شــرب اهالی شد. 
مدیر عامــل منطقه ویژه اقتصادی المرد نیز در 
این آیین گفت: خوشــبختانه ایمیدرو به عنوان 
سازمان ناظر بر این منطقه برغم برخی تنگناها 
و چالش ها همواره توجــه و دقت خاصی برای 

تامین منابع و همچنین رفع موانع فرارو در راستای استقرار صنایع 
بزرگ داشته است و این  رویکرد در سایر مجموعه های فرادستی 
نیز  مشهود است. محمد آشــفته آج بیشه تصریح کرد:  با توجه 
به پیشــینه فرهنگی ، تجاری و اقتصادی اهالی این خطه از کشور 
خوشبختانه استقبال مناسبی توسط صاحبان بومی المرد و سایر 
مناطق همجوار برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی المرد 
وجود دارد، به نحوی که در هفته دولت ســال جاری اولین واحد 
تولیدی در این منطقه با اعتباری افزون بر ۲۰۰ میلیارد ریال  توسط 
بخش خصوصی و بومی المرد به بهره برداری رســید و این روند با 
تدابیر اتخاذ شده ادامه می یابد. وی از مسئوالن اجرایی و سیاسی 
استان و شهرستان محل استقرار صنایع انرژی بر المرد و همچنین 
تالش ســرمایه گذاران، مدیران و کارگران و متخصصان فعال در 
این منطقه به عنوان الگویی از همکاری بین بخشــی  یاد کرد و از  
مدیران و کارشناسان مجموعه متبوعش خواستار بسترسازی برای 

تعمیق این  تعامل شد.
 ســرمایه گذار 
احداث کترینگ 
ویژه  منطقــه 
المرد  اقتصادی 
با  گفــت:  نیز 
جهش  به  توجه 
صنعتــی کــه 
در  بــزودی 
منطقــه محقق 
ایجاد  شود  می 
زیر ســاخت های خدماتی حایز اهمیت  است و به عنوان شهروند 
المردی  مصمم به ســرمایه گذاری در این عرصه  شــدم. احمد 
خضری افزود: عملیات اجرایی احداث کترینگ در زمینی  با ســه 
هزار متر مربع و با اعتبار ۴۰ میلیارد ریالی به مدت شــش ماه به 
اتمام خواهد رســید و با بهره برداری از آن برای قریب به ۱۰۰ نفر  
به صورت مستقیم و غیر مستقیم فرصت شغلی  فراهم می شود. 
در این آیین مســئوالن اجرایی المرد، مدیران صنایع و همچنین 

اعضای هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی المرد حضور داشتند. 

آغاز عملیات اجرایی کترینگ  منطقه  ویژه اقتصادی المرد 

نماینده مردم المرد و مهر در مجلس:

زیرساخت های الزم برای 

جهش اقتصادی در 

المرد و مهر فراهم است

فرماندار المرد:

اعتبارات نفت و گاز 

اختصاص یافته نباید در 

ادارات کل استان بماند

2

2

2

الهــام میــر دانــش آموز جــوان ایرانــی پایــه دوازدهم رشــته 
ــری)س(  ــه کب ــی خدیج ــه دولت ــتان نمون ــی دبیرس ریاض
المــرد در مســابقات صلــح جهانــی 2018  کــه بــا همــکاری یونســکو 
در کشــور ژاپــن برگــزار شــد، توانســت لقــب اولیــن ســفیر صلــح 
ــد.  ــود کن ــه را از آن خ ــن خاورمیان ــان نگی ــی و نش ــب ایران منتخ
جایــگاه ســی و چهــارم  از مجمــوع چهــار و نیــم میلیــون مقالــه تاییــد 
شــده از سراســر جهــان، افتخــاری اســت بــزرگ کــه بــرای اولیــن 

بــار در تاریــخ فرهنگــی ایــران عزیزمــان رقــم خــورد. ایــن موفقیــت را بــه جامعــه  
فرهنگیــان و دانــش آمــوزان شهرســتان المــرد تبریــک عــرض مــی کنیــم. 

»مدیریت آموزش و پرورش شهرستان المرد«

پیام تبریک 

کلنگ مجتمع خیرساز بهزیستی  و توانبخشی  وراوی به  زمین  زده  شد

رئیس موسسه آموزش عالی پارس ُمهر:

جنبش دانشجویی باید همگام با 

جنبش اجتماعی باشد

3

با پیگیریهای سید محسن علوی؛                   

کلنگ دو پروژه آموزشی در 

شهرستان المرد به زمین زده شد

رئیس اداره بهزیستی المرد خبر داد: 

واریز بیش از 5 میلیارد ریال به 

حساب مددجویان بهزیستی المرد
3

2

مدیران کم کار را معرفی کنید!

ــن  ــت آخری ــی/ عامرودش ــی و اجتماع ــال فرهنگ ــنده، فع ــعید سروش/نویس ــارس/ س ــق ف اف
گرمســیر ایــل بــود. دشــتی وســیع در میــان دو رشــته کــوه مــوازی کــه ســر بــه ســقف آســمان ســاییده 
ــا خــود  ــازه رس ب ــود و هــرگاه می آمــد بهــاری ت ــد. آفتــاب تنــد و تیــزی داشــت. بارانــش ســیابی ب بودن
مــی آورد. پاییــزش مایــم و زمســتان هایش مطبــوع بــود. گلهــا و گیاهــان گرمســیری اش زود مــی رســیدند 
ــیر،  ــل در گرمس ــه ای ــاد ک ــی افت ــاق م ــم اتف ــود. ک ــی ب ــر برکت ــاق پ ــد. قش ــی کردن ــفت م ــه ِس و ریش
گرســنگی بکشــد. قشــقایی، اتحادیــه ای بــزرگ از ایــات ُخــرد و کان و طوایــف بــزرگ و کوچــک بــود. از 

ــه 3 ــه در صفح ــد... ادام ــران در آن جمــع بودن چهــار گوشــه ی ای

**مرتضی عبداله زاده/سردبیر
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با پیگیریهای سید محسن علوی؛
کلنگ دو پروژه آموزشی در شهرستان المرد به 

زمین زده شد

با پیگیریهای دکتر علــوی نماینده مردم المرد و مهر؛ 
کلنگ دو پروژه آموزشــی در شهرستان المرد به زمین 

زده شد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی سید محسن علوی، ظهر 
روز ســه شنبه )20 آذر 97( کلنگ آموزشگاه متوسطه 
اول شــهید دستغیب چاهورز و آموزشگاه متوسطه اول 
زینب کبری )س( ســیگار در بخــش مرکزی المرد به 

زمین زده شد.
»موصلی« مدیرکل نوسازی،توســعه و تجهیز مدارس 
فارس گفت: اعتبار این دو پروژه آموزشــی در دهستان 
سیگار بخش مرکزی المرد و  بخش چاهورز با پیگیری 
هــای دکتر علــوی )نماینــده مردم المــرد و مهر در 
مجلس( از طریق بنیاد برکت وابســته به ستاد اجرایی 

فرمان حضرت امام خمینی )ره( تامین شده است.
به گفته مدیر کل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس 
فارس ؛ ســاخت این دو پروژه آموزشــی بــا مجموع 
اعتباری بالغ بر 2 میلیــارد و ۸00 میلیون تومان آغاز 

خواهد شد.
 زمین اموزشــگاه زینب کبری )س( ســیگار از سوی 

خیراندیش)عبدالعلی رحیمیان( اهدا شده است.
نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شــورای اسامی، 
فرمانــدار المرد، مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز 
مدارس اســتان فارس، مدیر آموزش و پرورش المرد و 
جمعی از مســئوالن و معتمدین محلی در ایین کلنگ 

زنی این دو پروژه آموزشی حضور داشتند. 

آموزشگاه متوسطه اول شهید مدنی در 
شهر المرد به بهره برداری رسید

به گزارش افق فارس، آموزشــگاه متوسطه اول پسرانه 
شــهید مدنی محله چاه حاج ابول شهر المرد با حضور 
دکتر علوی نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای 
اسامی، شــبانی نژاد فرماندار المرد، موصلی مدیرکل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان فارس ، انصاری 
مدیر آموزش و پرورش المرد و جمعی از مســئوالن و 
معتمدین محلی در روز سه شنبه )20 آذر 97( افتتاح 

شد.
این مجموعه آموزشــی شــامل  6 کاس، نمازخانه و 
ســرایداری با اعتباری بالغ بــر 700 میلیون تومان و 
زیربنــا 600 مترمربع از محل اعتبــارات نفت و گاز و 

اداره نوسازی و مدارس ساخته شده است. 
نمایندگی اداره منابع طبیعی و 

آبخیزداری اسیر افتتاح شد

به گزارش مهرســتان، با حضور ســید محســن علوی 
نماینده مردم المرد و ُمهر در مجلس شــورای اسامی، 
دهقان معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار ُمهر، 
بخشــدار اسیر، شــهردار و اعضاء شورای اسامی شهر 
اســیر و جمعــی از معتمدین، نمایندگــی اداره منابع 

طبیعی و آبخیزداری بخش اسیر افتتاح شد.
اســماعیل محمدزاده رئیس منابع طبیعی شهرســتان 
ُمهــر در آیین افتتاح این نمایندگــی گفت: به منظور 
تسهیل در ارتباط ارباب رجوع و مسافت زیاد نسبت به 
مرکز شهرستان جهت انجام برخی امور اداری، احداث و 

استقرار این نمایندگی در دستور کار قرار گرفت.
وی از شهرداری و شورای شهر اسیر جهت همکاری در 

این زمینه تقدیر و تشکر کرد.

كارگاه آموزشی »عشق؛ وصال يا تروما« در 
المرد برگزار شد

کارگاه آموزشــی »عشــق؛ وصال یا تروما« با همکاری 
اورژانس اجتماعی بهزیستی و مرکز آموزش عالی المرد 
به مدت یک روز برگزار شــد. براســاس این گزارش به 
نقل از روابط عمومی بهزیســتی المرد، »لیا بهزادی« 
مددکار اورژانس اجتماعی درآغاز این دوره؛ فعالیت های 
اورژانــس اجتماعــی را تشــریح کرد و آســیب های 
اجتماعی موجود در قشــر دانشجویان را یادآور شد. در 
ادامه »ابراهیم اکبری« روانشــناس اورژانس اجتماعی 
گفت: طبق پژوهش های علمی انجام شــده، یک سوم 
دانشــجویان ایران با سندروم ضربه عشق مواجه اند که  
قریب به اکثر این ضربه ها، منجر به خودکشی، تخریب 
عملکرد تحصیلی، تخریب روابط بین فردی و... در بین 
دانشجویان شده اســت که این دوره باتوجه به اهمیت 
موضوع در برنامه اورژانس اجتماعی قرار گرفت. در این 
کارگاه مطالبی درباره موضوعات عشــق، ضربه عشق، 
نشانگاِن ضربه عشــق، عایم اولیه ضربه عشق، عایم 

میانی و پایانی بیان شد. 
براساس این گزارش، کارگاه آموزشی »عشق؛ وصال یا 
تروما« با استقبال دانشجویان دانشگاه دولتی و پیام نور 
المرد و با توضیحات مدرسان کارگاه درباره علت اینکه 
چرا افراد، دچار سندروم ضربه عشق مي شوند بگونه اي 
که بعد از گذشت حداقل 6 ماه هنوز دچار عایم بالینی 
همچون افســردگی، اضطراب و... هســتند و با بررسی 

عوامل تعدیل کننده ضربه عشق به پایان رسید.
كارگاه آموزشي »اسكيزوفرني و بحران در 
خانواده« در مركز اورژانس اجتماعي المرد 

برگزار شد 
کارگاه آموزشــی »اسکیزوفرني و بحران در خانواده« با 
برنامه ریزی مرکز اورژانس اجتماعی بهزیســتی المرد 
در روز پنــج شــنبه )۸ آذر( برگزار شــد.  به گزارش 
روابط عمومی بهزیستی المرد، این کارگاه آموزشي در 
مرکز اورژانس اجتماعی بهزیســتی المرد به مناسبت 
روز جهاني »منع خشــونت علیه زنــان« و تاکید بر با 
شعار »سامت زنان، سامت خانواده، سامت جامعه« 
برگزار شــد که ابراهیــم اکبري، مــدرس کارگاه یک 
روزه اســکیزوفرني و بحران در خانواده با بیان تعریف 
بیماري اســکیزوفرني بیان داشت: روان گسیختگی یا 
اســکیزوفرنی یک اختال روانی است که معموالً خود 
را به صورت توهم شــنیداری، توهم هــای جنون آمیز 
یا عجیب و غریب، یا تکلم و تفکر آشــفته نشــان می 
دهد. این بیماری در بین همه بیماری های عمده روان 
شناختی از همه وخیم تر اســت. شروع عائم معموالً 
در دوران نوجوانی رخ می دهد، با یک شــیوع در طول 
زندگی جهانی در حدود 0.3 -0.7درصد تشــخیص بر 
اساس مشاهده رفتار و تجارب گزارش شده بیمار است. 
روانشــناس مرکز اورژانس اجتماعي المرد خاطرنشان 
کرد: امــکان دارد فرد مبتــا به اســکیزوفرنی دچار 
توهم هایــی مثل )که اغلب به صورت شــنیدن صداها 
گزارش شــده است(، خیاالت )اغلب عجیب و غریب یا 
سرکوب گرانه در طبیعت( و آشفتگی فکری، هیجاني، 
کامي و روابط اجتماعي شود. همچنین امکان دارد از 
دست دادن قطار اندیشه، تا جمات با اتصال نامنظم در 
معنی، تا تناقض شناخته شده به عنوان آشفته گویی در 
موارد حاد متغیر باشد. گوشه گیری اجتماعی، نامرتبی 
لباس و بهداشــت، و از دســت دادن انگیزه و قضاوت 
تماماً موارد عادی موجود در اســکیزوفرنی می باشند. 
وی تصریح کرد: اغلب الگوی قابل مشاهده ای از مشکل 
عاطفــی وجــود دارد، برای مثال عدم پاســخگویی به 
محرکات. اختال در شناخت اجتماعی با اسکیزوفرنی 
مرتبط است، همچنین عائم پارانویا؛ انزوای اجتماعی 
به طور معمــول اتفاق مــی افتد. همچنیــن معموالً 
مشــکات در کار و حافظه بلند مدت، توجه، عملکرد 
اجرایی، و سرعت پردازش رخ می دهد. در یک زیرگروه 
غیر معمول، فرد ممکن است تا حد زیادی ساکت باشد، 
در وضعیت های حرکتــی عجیب و غریب، یا در جلوه 
های بی مــوردی از اضطراب قرار بگیرد، که همه اینها 
نشانه هایی از جنون جوانی هستند.این استاد دانشگاه 
در بخشــی دیگر از کارگاه افزود: اواخر نوجوانی و اوایل 
دوران بلــوغ دوره های اوج آغاز بیماری اســکیزوفرنی 
هستند،که سال های بحرانی توسعه  اجتماعی و حرفه 
ای یک نوجوان است. در 40درصد از مردان و 23درصد 
از زنان مبتا به اسکیزوفرنی، این مهم قبل از سن 19 
سالگی خود را نمایان می کند. برای به حداقل رساندن 
گستردگی اختال مرتبط با اسکیزوفرنی، به تازگی کار 
بســیاری برای شناســایی و درمان مرحله  عائم اولیه 
)قبل از شــروع( بیماری به انجام رســیده است، که تا 
30 ماه قبل از شروع عائم قابل تشخیص است. کسانی 
که بیماری اســکیزوفرنی آنها در حال پیشــرفت است 
ممکن اســت عائم گذرا یا خــود محدودگری روانی و 
عائــم نامعین کناره گیری از اجتماع، تحریک پذیری، 
بــی قراری، و عدم مهارت حرکتــی را در طول مرحله 
ابتدایی بیماری تجربه کنند. در پایان کارگاه یک روزه 
»اسکیزوفرني و بحران در خانواده « راهکارهایی جهت 
کمک به افراد مبتا به این بیماري و شیوه هاي ارتباط 

خانواده با آنها به شرکت کنندگان ارائه شد.
360 دانش آموز دختر  المردی به مناطق 

عملياتی جنوب اعزام شدند
به گزارش افق فارس سرهنگ حسن عبداهلل زاده صبح 
روز سه شنبه )20 آذر( در حسینیه عاشقان ثاراهلل شهر 
المرد افــزود: 360 دانش آموز دختــر در قالب کاروان 
راهیان نــور به مناطق عملیاتی دفاع مقدس در جنوب 
کشور اعزام شــدند.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
المرد با تاکید بر اینکه این اعزام با شــعار از مدرســه 
تا مدرســه اجرا می شــود، گفت: دانش آموزان دختر 
به مدت چهار روز از مناطق عملیاتی هشــت سال دفاع 
مقدس به خوزســتان اعزام می شــوند که این کاروان 
شامل هشــت دســتگاه اتوبوس از مرکز شهر المرد و 
بخش های شهرســتان حضور دارند. وی گفت: کاروان 
راهیان نور دیگری در اسفندماه سال جاری از المرد به 
مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام خواهند 

شد. 

اخبار اخبار

کلنگ مجتمع خیرساز بهزیستی و توانبخشی در بخش وراوی شهرستان ُمهر به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از شهرســتان ُمهر، »سید مرتضی موســوی« مدیر کل بهزیستی فارس در آیین 
کلنگ زنی این پروژه خیرســاز در بخش وراوی شهرســتان ُمهر گفت: ســازمان بهزیستی فارس توانسته 
است 12۸ هزار و600 معلول و نزدیک به ۸ هزار مددجو و 30 هزار خانواده نیازمند بی سرپرست را تحت 
پوشش قرار دهد و سرپرستی یک هزار کودک بدسرپرست را نیز در 2۸ مرکز استان فارس برعهده دارد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان بهزیستی بیش از 102 وظیفه دارد، افزود: دولت تدبیر و امید  نگاه ویژه ای 
به حوزه بهزیســتی داشــته است و قانون جامع حمایت از معلولین؛ خواسته های جامعه هدف در همه ی 

ابعاد مناسب سازی و اشتغال معلوالن و ... را مرتفع خواهد کرد. 
مدیر کل بهزیســتی فارس بیان کرد: سازمان بهزیستی فارس در زمینه پیشگیری از معلولیت ها با کمک 
گروههای خودجوش بهزیستی و  610 گروه اجتماع محور  در استان و همکاری دیگر مسئوالن شهرستانی 
گام های مثبتی برداشــته است که در این راســتا طرح های غربالگری، معانیه چشم و مشاوره و آزمایش 

ژنتیک در حال اجرا می باشد.
وی از واریز مســتمری افراد تحت پوشــش بهزیستی استان در ماه اخیر خبر داد و گفت: 12 سال بود که 
سهمیه مستمری به مددجویان اختصاص نیافته بود که خوشبختانه سه برابر آمار تحت پوشش در استان 

فارس مشــمول دریافت مستمری شدند و در حال حاضر  ماهانه به هر فرد 14۵ هزار تومان و 46۵ هزار 
تومان به خانواده های ۵ نفره پرداخت می شود.

وی بیان کرد: 390 موسسه خیریه در استان فارس راه اندازی شده است که  3 هزار خیراندیش با سازمان 
بهزیستی فارس همکاری دارند.

موســوی در ادامه از راه اندازی صندوق فرصت های شــغلی برای توانمندســازی جامعه هدف ســازمان 
بهزیستی در استان فارس خبر داد.

به گزارش ایلنا، آیین کلنگ زنی مجتمع خیرســاز بهزیستی و توانبخشی وراوی صبح روز شنبه)17 آذر( 
باحضور علوی نماینده مردم المرد و مهر در مجلس،  موســوی مدیرکل بهزیستی فارس،موسوی فرماندار 
ُمهر و معتمدین محلی و خانواده بهزیســتی برگزار شد. این مجموعه شامل ساختمان اداری و مهمانسرا، 
ساختمان مرکز توانبخشی، سالن همایش، ساختمان مهدکودک، ساختمان سرایداری به همت خیراندیش 
)حاج حسین غامپور( در زمینی به مساحت 1400 متر مربع و با زیربنای 1100 مترمربع در بخش وراوی 
شهرســتان ُمهر ساخته می شود.  در حاشیه این مراسم با اهدا لوحی از سوی مدیرکل بهزیستی فارس از 

خیراندیش )حاج حسین غامپور( تجلیل به عمل آمد.

فرماندار شهرستان المرد از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا اعتبارات 3 درصد نفت و گاز اختصاص 
یافته بطور کامل در پروژه های عمرانی شهرستان هزینه شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از المرد، ظهر  روز سه شــنبه 6 آذرماه جاری حسین شبانی نژاد فرماندار المرد در 
جمع اعضای شورای اداری شهرستان گفت: تجلیل از مدیران موفق در هر جلسه شورای اداری  برای ایجاد 

انگیزه در میان مدیران و ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مردم برنامه ریزی شده است.
وی افزود:  اعتبارات 3 درصد نفت و گاز مطابق قانون توزیع شد و ۸2 درصد تخصیص پیدا خواهد کرد و 
اکنون موافقت نامه ها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبادله شده و در ادامه مدیران دستگاه های اجرایی 

باید نظارت دقیق بر روند اجرای پروژه های عمرانی داشته باشند. 
فرماندار المرد از مدیران اداری خواســت تا آغاز اجرای پــروژه های عمرانی اداره مربوطه را به فرمانداری 

شهرستان اعام کنند. 
وی اضافه کرد: اعتبارات توزیع شده 3 درصد نفت و گاز باید در چارچوب قانون و در شهرستان هزینه شود 
و این اعتبارات نفت و گاز اختصاص یافته نباید در ادارات کل استان بماند، مردم درخواست دارند که این 

اعتبارات نفت و گاز اختصاص یافته بطور کامل در پروژه های عمرانی شهرستان هزینه شود.

شبانی نژاد در ادامه از رفع مشکل خط انتقال برق نیروگاه برق غدیر انرژی المرد در سایت انرژی بر المرد 
خبر داد و از دستگاه های اجرایی شهرستان خواست تا در زمینه جذب سرمایه گذار فعال شوند. 

به گزارش ایلنا، در این جلســه بهزادی، شــیروانی، حیدری و نکوگو به عنوان مدیران جدید کمیته امداد 
امام خمینی )ره( المرد، آبفای شهری المرد،  دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر المرد و منابع طبیعی و 

آبخیزداری شهرستان المرد معرفی شدند.
همچنین با اهدای لوحی از خدمات مدیران ســابق و »پرویز میری« مدیر فرودگاه المرد و »ســید بدیع 
اهلل موســوی« رئیس منطقه عملیاتی پارسیان به عنوان مدیران موفق نهمین جلسه شورای اداری تجلیل 

به عمل آمد.

كلنگ مجتمع خيرساز بهزيستی و توانبخشی در بخش وراوی شهرستان ُمهر به زمين زده شد

فرماندار خواستار شد:
ضرورت نظارت مديران بر اعتبارات اختصاص يافته 

نفت و گاز در پروژه های عمرانی المرد
اعتبارات نفت و گاز اختصاص يافته نبايد در ادارات كل استان بماند

با پيگيريهای دكتر علوی و دستور دكتر بهادر 
انجام شد:

موافقت با اجرای آزمايشی شبانه روزی شدن 
درمانگاه وراوی

به گزارش پایگاه اطاع رسانی سید محسن علوی،  در 
نشســت مشترک نماینده مردم المرد و مهر در مجلس 
شورای اســامی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
و جمعی از مسئوالن شهرســتان ُمهر، با اجرای مجوز 
شبانه روزی شدن درمانگاه وراوی موافقت شد و از فردا 

به صورت آزمایشی آغاز می شود. 
سید محســن علوی در این نشست که روز پنج شنبه 
)22 آذر(  در شــبکه بهداشت و درمان شهرستان ُمهر 
برگزار شد، ضمن تشکر از مســاعدت وزیر بهداشت و 
درمان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز درخصوص 
رفــع نواقص و تکمیــل برخی زیرســاختهای درمانی 
منطقه خواســتار افزایش اعتبار بــه مراکز درمانی دو 
شهرســتان شد. وی  افزود: شبانه روزی شدن درمانگاه 
شهر وراوی از خواسته های مردم بخش وراوی بود که 
با پیگیری و نشست با وزیر بهداشت و درمان و معاونان 
با این مهم موافقت شــد اما اجرای آن به تاخیر افتاده 
اســت که تقاضا داریم هرچه سریعتر این خواسته بحق 

مردم اجرا شود. 
دکتر بهادر رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز در 
راستای پیگیریها و  مذاکره دکتر علوی با وزیر بهداشت 
و درمــان و با تاکیدات خادم مــردم و المرد و مهر در 
مجلس درخصوص اجرای شــبانه روزی شدن درمانگاه  
وراوی موافقــت خود را اعام کــرد و از فردا به صورت 

آزماشی آغاز می شود. 
براساس این گزارش ، سید محسن علوی در این دیدار 
درخصوص بیمارســتان گله دار گفت: دکتر قاضی زاده 
هاشــمی )وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی( 
خطاب به معاونت درمــان وزارتخانه)مورخ 1۸ مهرماه 
97( ؛ دستور بررســی و اقدام الزم در خصوص تامین 
تجهیزات و اختصاص پزشــک به بیمارستان گله دار را 
صادر کرد که این موضوع در دســت پیگیری قرار دارد 
و امیدواریم با مساعدت وزارت بهداشت و دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز، این موضوع هم به نتیجه برسد. 
نماینده المرد و مهر در مجلس شــورای اســامی در 
ادامه از رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شیراز خواستار 
اختصاص پزشک متخصص به شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان ُمهر شد.
معرفی رئيس جديد هيات سواركاری 

شهرستان المرد
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان 
المرد، رییس جدید هیات سوارکاری شهرستان المرد 
معرفی و از زحمات ســیدمحمود احمدی زاده رییس 

پیشین این هیات تجلیل و قدردانی به عمل آمد. 
گفتنی اســت صــادق انصاری بــا پیشــنهاد جمعی 
ســوارکاران شهرســتان به عنوان رییس جدید هیات 

سوارکاری انتخاب شده است. 
همچنین طی مراسمی توســط حمید غامپور رئیس 
اداره ورزش و جوانــان المــرد از زحمات و تاش های 
مستمر سیدمحمود احمدی زاده جهت برگزاری و اعزام 

سوارکاران به مسابقات تقدیر به عمل آمد.

به گزارش افق فارس به نقل از مهرستان، سید 
محســن علوی، نماینده مردم المرد و مهر در 
مجلس شورای اســامی و جمعی از مسئوالن 
اداری شــامگاه شــنبه با معتمدین و اعضای 
شورای روستاهای بخش وراوی شهرستان ُمهر 

دیدار کرد. 

در این دیدارها علوی با اشــاره به مشــکات 
اقتصادی کشــور گفت: مشــکات بودجه ای 
و کمبودهــا در همه برهه ها وجود داشــته و 
همینک هم کشــور با آن دســت و پنجه نرم 
می کند اما خوشــبختانه شهرستان های المرد 
و ُمهر از لحاظ تخصیص اعتبارات قابل قیاس با 

سایر شهرستان های استان نیست.
وی گفت: بنده هیــچ گونه قول و وعده ای در 
ایام انتخابات مجلس ندادم چون نماینده هیچ 
گونه اختیاری در این زمینه ندارد اما متعهد به 

پیگیری جهت حصول نتیجه در امور هستم.
علــوی ادامه داد؛ در ایام انتخابات نیازهای مردم را در ســه ردیف اولویــت بندی کردیم که به ترتیب در 
موضوعات اشــتغال و معیشت، بهداشت و درمان و عمرانی و آبادانی شهرو روستاها بود و بر همین اساس 

نقشه راه را در دو بخش منطقه ای و فرا منطقه ای ترسیم شد.
وی افــزود؛ در بحــث فرامنطقه ای تعریف ما به این صورت اســت که منطقه المــرد و ُمهر یک منطقه 
اســتراتژیک برای اســتان فارس محسوب می شود که در جنوبی ترین قســمت استان و در مجاورت دو 
استان هرمزگان و بوشهر، نزدیکی به آب های آزاد جهت صادرات و واردات و همچنین تامین آب موردنیاز 
صنایع و شرب، ذخایر عظیم گازی، منطقه ویژه اثتصادی و انرژی بر المرد، وجود پتانسیل نیروی انسانی 

مستعد و ... است.
علوی با اشــاره به موضوع اشتغال و بومی استان بودن از شرایط بکارگیری در صنایع جزء تعارف حاکم بر 
قانون کار و اشتغال است، افزود؛ ارزش افزوده نیز در برنامه ششم توسعه همین روال را دارد بدین صورت 
که ارزش افزوده به دســت آمده در هر منطقه به سراســر استان تعلق خواهد گرفت که بر اساس جمعیت 

تقسیم خواهد شد.
نماینده مردم المرد و ُمهر گفت: اگر اســتان فارس برنامه ای جهت مرتفع ســاختن اشتغال و دستیابی به 
منابع ارزش افزوده داشــته باشــد باید در بخش صنعت ورود و سرمایه گذاری کند تا هم موضوع اشتغال 
حل شــده و از طرفی دسترسی به منابع ارزش افزوده بیشتری داشته باشد ولی مشکل بزرگ خشکسالی 

و کم آبی این استان پهناور است.
سید محسن علوی ادامه داد؛ منطقه المرد و ُمهر به دلیل نزدیکی به دریا و همچنین تامین خوراک اولیه 
صنایع و بنادر، کمترین را هزینه را جهت ســرمایه گذاری دارد و با ایجاد زمینه و زیرساخت های الزم نه 

تنها مشکل اشتغال جوانان منطقه بلکه استان فارس نیز با توجه به این پتانسیل حل خواهد شد.

وی ادامــه داد؛ برای این منظور در ابعاد راه های مواصاتی، فرودگاه، راه آهن، بهداشــت و درمان، ایجاد 
امکانات رفاهی، خدماتی و آموزشــی و ... باید اقدامات اساســی صورت گیرد که باعث تســهیل در جذب 
ســرمایه گذار و ایجاد اشــتغال خواهد شــد و طبیعتا به دنبال آن اقتصاد این منطقه و اســتان فارس به 

چرخش درخواهد آمد.
وی با اشــاره به اقدامات انجام شــده در این زمینه گفت: برای تکمیل مســیر دارالمیزان - ُمهر، اعتباری 
بالغ بر بیســت میلیارد تومان جهت تکمیل و ساخت پل های عرشــه فلزی تخصیص داده شد تا ارتباط 
این منطقه به اســتان بوشهر و فیروزآباد به مرکز استان تسهیل شــود. همچنین مسیر المرد - خنج که 
ارتباط مناطق مرکزی استان به دریا را تسهیل خواهد نمود که در قطعه اول آن تاکنون ۵7 میلیارد تومان 
اعتبار به آن تخصیص داده شــده و ســاخت تونل رو به پایان است. همچنین احداث قطعات دوم و سوم 
این مســیر که از تونل شــهید باقری تا خنج تعریف شده است اعتباری بالغ بر 74 میلیارد تومان برای آن 

مصوب شده است.
وی با اشاره به احداث آزادراه المرد - پارسیان نیز گفت، این مسیر تا پیش از این سالیانه مبلغ دو میلیارد 
تومان تخصیص اعتبار داشــته که با این مبالغ به نتیجه ای نمی رسید و به همین دلیل موجب جابجایی 
کارخانه آلومینیوم از این منطقه می شــد که با ورود بخش خصوصی، اعتباری بالغ بر 360 میلیارد تومان 

برآورد هزینه شد که مسیر دسترسی به اب های آزاد را تسهیل خواهد نمود.
نماینده مردم المرد و ُمهر در مجلس گفت: در بعد راه آهن، یک مســیر انشــعابی از فراشــبند به ُمهر و 
سپس المرد تعریف شده است  و طرح آماده بررسی است تا بتوانیم از طریق آن سایت انرژی بر المرد را 

به راه آهن سراسری متصل شود.
همچنیــن در بعد فرودگاهی نیز فرودگاه المرد با افزایش اعتبار به صورت مســتقل اداره خواهد شــد و 
اعتبارت آن از ۵ میلیارد تومان در سال به 10 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت با جذب اعتباری بالغ بر 

10 میلیارد تومان ترمینال آن به بهره برداری خواهد رسید.
وی با اشــاره به مشکات حوزه بهداشــت و درمان در منطقه گفت: یکی از مشکات این حوزه این است 
کــه در منطقه به تعداد زیادی بیمارســتان وجود دارد. در این منطقه بــا جمعیتی حدود 1۵0 هزار نفر، 
تعداد حدود هفت تا هشــت بیمارســتان وجود دارد و زمانی که سقف مراجعه کننده کم شود، بالطبع آن 
بیمارســتان درآمدی جهت نگهداری متخصصین و تامین هزینه های خود نخواهد داشت و برای رفع این 

مشکل دانشگاه علوم پزشکی فارس بیمارستان را به عنوان قطب درمانی منطقه تعریف کرد.
علوی ادامه داد؛ اقدامات اولیه جهت احداث بیمارســتان دوم المرد اجرا شــده بود اما به دلیل عدم تامین 
اعتبار کافی متوقف شــد که با رایزنی های صورت گرفته با خیراندیش حوزه ســامت مبلغ 20 میلیارد 
تومان جهت ساخت و تجهیز و همچنین مبلغی بالغ بر 21 میلیارد تومان نیز با اخذ دستور از وزیر محترم 
بهداشت و درمان تامین خواهد شد. همچنین با دستگاه MRI و نیز سی تی اسکن پیشرفته به آن افزوده 
شد و پزشکان متخصص برای آن تعریف شد که باعث تبدیل شدن به قطب بیمارستانی برای این منطقه 
خواهد شــد که این مساله باعث تحت پوشش قرار دادن سایر بیمارستان های همجوار و تقسیم همکاری 
در حوزه های درمانی با آنها خواهد شد و نیاز مردم را به شهرهایی نظیر الر و شیراز برطرف خواهد کرد.

وی با اشــاره بــه اقدامات انجام شــده جهت تامین آب مورد نیاز صنایع و ســایر مصــارف نیز گفت: با 
پیگیری های انجام شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت نیرو، 1۵ میلیون متر مکعب تضمین 
خرید آب در دســتور کار قرار گرفت و پیمانکار اجرای آن نیز مشخص شد و ظرف روزهای آتی، با حضور 
وزیر نیرو آیین کلنگ زنی این پروژه بزرگ انجام خواهد شد و امیدواریم با عملیاتی شدن آن مشکل آب 
مصرفی  که شــامل هشت میلیون مترمکعب آن برای مصارف صنعتی و مابقی نیز برای مصارف خانگی و 

سایر تامین و حل شود.
سید محسن علوی در پایان ابراز امیدواری کرد با اقدامات انجام شده این منطقه تبدیل به قطب صنعتی 
و اقتصادی اســتان فارس شــده و اثر مثبتی بر معیشت مردم گذاشته و باعث مهاجرت نیروی کار به این 

منطقه خواهد شد.

نماينده مردم المرد و مهر در مجلس مطرح كرد:
زيرساخت های الزم برای جهش اقتصادی در 

المرد و مهر فراهم است
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آغاز عمليات كف شكنی و نصب لوله جدار 
چاه آهكی شماره 3 مجموعه آبرسانی خيرگو

به گزارش افق فارس، مدیر ابفای روستایی المرد از آغاز 
عملیات کف شکنی و نصب لوله جدار چاه آهکی شماره 

3 مجموعه آبرسانی خیرگو خبر داد.
»مســعود نیا«با اعام جزییات این خبر گفت: باتوجه 
به اینکه در ســالهای گذشــته چاه مذکور دچار ریزش 
شــده اســت؛ تامین آب مجموعه بویژه در تابستان با 
کمبود مواجه شــد و از این رو مدیریت آبفای روستایی 
شهرســتان جهت رفع کمبود آب در این مجموعه که 
شــامل 27 روســتا از روگیر تاج امیری تا شــیخ عامر 
می باشد کف شــکنی و مرمت چاه مذکور را در دستور 
کار قرار داده است تا ان شاهلل در تابستان آینده بحران 

کمبود آب در این مجموعه مرتفع گردد.
وی تصریح کرد: مدیریت آبفا روســتایی شهرستان از 
زحمــات دکتر علــوی نماینده مردم المــرد و مهر در 
مجلس و اقای شــبانی نژاد فرمانــدار المرد در جهت 
پیگیری تامین اعتبار این پروژه به مبلغ 2۵00 میلیون 
ریال )2۵0 میلیون تومان( کمال تشکر و قدردانی دارد.

واریز بیش از 5 میلیارد ریال به حساب 
مددجویان بهزیستی المرد /

 کاظم زاده اعام کرد: پایان پرونده های پشت 
نوبتی بهزیستی المرد جهت دریافت مستمری تا 

پایان مهرماه 97
رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان المــرد از پایان 
پرونده های پشــت نوبتی جهت دریافت مســتمری تا 
پایــان مهر 97 خبر داد و گفت: مبلغ ۵ میلیارد و 629 
میلیون و 970هزار ریال بابت مســتمری آبان 3104 
خانواده تحت پوشش بهزیستی شهرستان در روز شنبه 
)26 آبان( به حســاب آنان واریز شد که تکرار این رقم 
موجب رضایتمندی اقشــار تحت پوشش و رونق بازار 

شهرستان را به دنبال دارد.

بــه گــزارش افق فــارس به نقــل از روابــط عمومی 
بهزیســتی شهرســتان المرد، »معصومه کاظم زاده« 
رییس اداره بهزیســتی المرد با اعام جزییات افزایش 
میزان مســتمری مددجویان تحت پوشش و همچنین 
افزایش تعداد مســتمری بگیران بهزیستی شهرستان 
گفت: بهزیســتی شهرســتان المرد در راستای اجرای 
سیاســتهای دولت مبنی فقرزدایی، تامین رفاه عمومی 
و ارتقا سطح زندگی شهروندان و خانوارهای کم درآمد 
و تحقق تکالیف قانون برنامه ششــم توســعه اقدام به 
شناسایی و ثبت اطاعات افراد واجد شرایط و نیازمند 
کمک های مالی و معیشــتی مستمر کرد که توانست 

اقدامی ماندگار را در کارنامه خود به ثبت رساند. 
وی ادامه داد: ۵۸۸ خانواده در گذشــته تحت پوشش 
بهزیستی شهرستان بودند و در وضعیت کنونی جامعه 
الزم بود که توجه ویژه ای به ســبد معیشــت اقشــار 
کم درآمد واجدین شرایط پشت نوبتی دریافت مستمری 
در بهزیســتی شهرستان انجام گیرد و به منظور تحقق 
تصمیــم دولت و مجلس با حمایت ها و تاش شــبانه 
روزی همکارانم در اداره بهزیســتی شهرســتان، آقای  
موســوی مدیرکل بهزیستی اســتان فارس و همکاران 
استانی و پیگیریهای دکتر علوی نماینده مردم المرد و 
مهر در مجلس و در شهرستان با همراهی آقای شبانی 
نژاد فرماندار شهرستان و اقای پیشاهنگ معاونت ایشان 
و زحمات آقای تکاپو مدیر بانــک رفاه کارگران المرد 
و همکاران ایشــان موفق شــدیم 2۵16 خانواده پشت 
نوبتی را که سالیان متوالی در انتظار دریافت مستمری 
از ســازمان بهزیســتی بودند را تحت حمایت مستمر 

سازمان بهزیستی قرار دهیم.
**پایان پرونده های پشت نوبتی بهزیستی المرد 

جهت دریافت مستمری تا پایان مهرماه 97
وی اضافه کــرد: درحال حاضــر 3104 خانواده تحت 
حمایت بهزیســتی شهرســتان المرد قــرار دارند که 
مستمری ماهیانه به حساب آنان واریز می شود و افزایش 
مستمری برای همه ی خانواده های تحت حمایت این 
نهاد در شهرســتان واریز شده اســت. کاظم زاده ادامه 
داد:  ۵ میلیــارد و 629 میلیون و 970هزار ریال بابت 
مســتمری آبان 97 به حساب همه ی گروه های هدف 
تحت پوشــش بهزیستی شهرســتان المرد )معلولین، 
زنان بدسرپرســت و خودسرپرســت، افراد از کارافتاده 
و چندقولوها( واریز شــده اســت که این واریزی سبب 
ایجاد رونق اقتصادی در بازار شهرســتان می شــود و 
تکرار این رقم در هر ماه قابل مقایسه با گذشته نیست 
و درحــال حاضر با افتخار و اطمینــان خاطر می توان 
گفت که هیچ پرونده ای تا پایان مهر 97 در پشت نوبت 
برای دریافت مســتمری در اداره بهزیستی شهرستان 
المرد وجود ندارد. وی اظهار کرد: افزایش مســتمری 
مددجویان بهزیســتی با اقدام مشترک دولت و مجلس 
از ســال 96 آغاز شده است که مستمری هر مددجوی 
تحت پوشــش در گذشته ۵3 هزار تومان بود و خانواده 
های ۵ نفره تا 100 هزار تومان دریافتی داشتند اما در 
حال حاضر به هر فــرد حدود 14۵ هزار تومان و 46۵ 

هزار تومان به خانواده های ۵ نفره پرداخت می شود.

اخبار

بخش قابل توجهی از تصادفات، به دلیل رعایت نکردن فاصله الزم با وسیله نقلیه جلویی است.
» اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان المرد«

افق فارس/ سعید سروش/نویســنده، فعال فرهنگی و اجتماعی/ عامرودشت 
آخرین گرمســیر ایل بود. دشتی وسیع در میان دو رشــته کوه موازی که سر به سقف 
آسمان ســاییده بودند. آفتاب تند و تیزی داشــت. بارانش سیابی بود و هرگاه می آمد 
بهــاری تازه رس بــا خود می آورد. پاییزش مایم و زمســتان هایش مطبوع بود. گلها و 
گیاهان گرمســیری اش زود می رســیدند و ریشه ِســفت می کردند. قشاق پر برکتی 
بود. کم اتفاق می افتاد که ایل در گرمســیر، گرســنگی بکشــد. قشــقایی، اتحادیه ای 
بــزرگ از ایات ُخرد و کان و طوایف بزرگ و کوچک بود. از چهار گوشــه ی ایران در 
آن جمع بودند. از ســاربان های بلوچ تا ترک های بُلَوردی خراسان. از َخلَج های ساوه تا 
زعفرانلوهــای ُکرد. طوایف متعدد لر نیز بودند. همه ی آنها تغییر هویت داده و به ترکی 
قشــقایی سخن می گفتند. در فراخنای دشت عامرودشــت از بَلَبلی گرفته تا صحرای 
گوِد بُُگر تیره و طایفه ای نبود که در پشــت تپه ای و در شیب کوهپایه ای علم چادری 
نیافراشته باشــد. قشقایی ها دست کم حضور مســتند چهار صد ساله در عامرودشت 
داشــتند. اما آن که بیش از همه ماند و خود را عامرودشــتی خوانــد ابتدا ترک های 
ایگِدر بودند و ســپس بُلّوها. ایگدرها که زودتر یکجانشین شده بودند بیشتر با فارس ها 
درآمیختند و زودتر مرام عشــایری و ایلی را ترک کردنــد. نوادگان پر جمعیت آنان که 
امروزه در روســتاهای سیدهاشمی و کهنویه ساکن هســتند تقریباَ ترکی نمی دانند و 
غالباً فارسی محلی صحبت می کنند. اگر چه مشاغل عمده آنان هنوز دامداری و خرید و 
فروش احشام است. بُلّوها یا بُلّی ها که مثل ایگِدرها از ابواب جمعی ایلخانی و از ملتزمین 
رکاب صولت الدوله بودند در حالی در طایفه بزرگ َعَمله قرار می گرفتند که خود اصالتاً 
یک ایل بودند و آن گونه که ملک منصورخان صولت قشقایی در خاطرات خویش قریب 
به این مضمون می گوید؛» خاستگاه اولیه آنها سرزمین بُل در ترکیه کنونی است و چون 
به ایران آمدند رفته رفته از ازدحام آنان کم شد تا به نحوی که استقال سیاسی خود را 
از دســت دادند و به ایل قشقایی جذب شدند«. پس از چند صد سال حضور مستمر در 
ایــران، به دلیل عدم اختاط نژادی با فارس ها هنوز هم اثری از نژاد اولیه آنها در چهره 
آنها پیداست. پوست سپید روشن، موی بور و چشم های آبی نیلوفری در این طایفه کم 
نیســت. رشید و خوش قد و باالیند و پُر شده اند از جرأت و جسارت. در زمان نبردهای 
سنگین قشقایی ها با انگلستان، الیاس خان و سپس رحیم خان کیخا و این اواخر کهزاد 
کیخای بُلّی در معیت ایلخانی های قشــقایی مبارزات چشمگیر و از خود گذشتگی های 
فراوان نشان دادند. قشــقایی ها عموماً، بُلّوها خصوصاً مردمی آزادیخواه، بی باک، وطن 
پرست و هنردوست هستند. از ایران دوستی و وطن خواهی آنان همین بس که با وجود 
آن که در شــاهنامه ی حماسی فردوســی رفتار ترک ها مذمت شده و تنها پهلوانان و 
ســپاهیان ایران تحسین و ستایش شده اند قشــقایی های ترک تباِر ترک زبان ایرانی با 
حرص و ولع خاصی شــاهنامه می خوانند و آن را گرامی می دارند. نام پسران و دختران 
خود را اغلب از شــاهنامه ی شریف برمی دارند. هنر موسیقی نیز در ایل محترم است و 
آواز دلنشــین خوانندگان پر تعداد آن از زن و مرد بر این گواه است که اصالت موسیقی 
و ســامت آواز در میان این صحرانشین ها به دور از ابتذال به اوج رسیده است. در این 
میان آنچه البته مقصود این مختصر بود قالی بُلّی است که در رده ی ممتازین قالی های 
دســتباف ایران است و متجاوز از صد سال اســت که این قالی های خوش نقش و نگاِر 
ظریِف ریزباف را توریســت ها و تجار به آن سوی کره خاکی برده اند و این هنر فاخر را 
که در وطن مألوف خویش غریب افتاده اســت در اروپا و آمریکا خوْش پراکنده اند. قالی 
های بُلّی که از پشم لطیف گوسفندان ایاتی، ریسیده و با نیروی دست تابیده و به کمک 

تَّسِی سه پَر چوبی درهم تنیده اند و با رنگ های کامًا طبیعی نقش یافته اند از استحکام 
و عمر زیادی برخوردارند. گذر ســالیان، تابش آفتاب و شستشــوی با آب نیز نمی تواند 
جای آن را جمع کند. آن ها هر چه بیشــتر بمانند قیمتی تر و خواستنی تر می شوند. 
قدر مسلم آن که آنچه توریست ها و تجار به خارج از ایران برده اند در موزه ها و فرهنگ 
ســراها و کاخ های اشــرافی اروپا و آمریکا خواهد ماند و خود سفیر فرهنگی ترک های 
عامرودشت خواهد بود. بافندگان بی سواد یا کم سواد بُلّی قالی را ذهنی می بافند. از این 
رو هیچ قالی یی نیست که آیینه ی تمام نمای قالی دیگری از همان نقش باشد. طرح ها 
و نقش هایی که ذهن خاق این بیابان نشــین ها به تارهای سپید و ساکت قالی می زند 
و آنها را شــیرین به حرف وا می دارد برگرفته از طبیعتی است که در آن تولد شده اند و 
رشد یافته اند. همچون پشم های سفیدی که از برگ های حنا، روناس، گردو و بَن رنگ 
می شوند و باغچه ای را با خود به درون اتاق ها می برند، دست ظریف کار و چشم های 
دقیــق بین دخترکان و زنان بُلّی نیز آنچه را از طبیعت الهام گرفته اند با کاف نخ های 
ریز، نقاشــی می کنند و خیال می آفرینند. چشــم تماشاگران هنرجو از تماشای نقوش 
دلفریب بدیع و نظمی که در طراحی این تصاویر هســت هیچگاه سیری نمی پذیرد. به 
ویژه آن که بافندگان این قالی های فخیم زنانی هســتند که دانش چندانی جز آنچه از 
مــادران و مادربزرگ های خود آموخته اند ندارنــد. میلیون ها گره در یک فرش به کار 
گرفته شده اند تا هزاران طرح ریز و درشت درهم قالب شوند و نقش معروف ماهی درهم 
را به روی تار پیاده کنند. همان نقشی که در تمام فارس برند طایفه بُلّی ست. حاشیه ها 
از متن زیباتر و متن از حواشی دلپذیرتر است. بی جهت نیست که قالی بافی را پیش از 
آن که صنعت بنامند هنر گفته اند و آن که قالی بُلّی را دیده و لمس کرده باشد می داند 
که این هنر ســتوده که هنروران بر سر آن جان و جوانی نهاده اند سزاوار دیدن است نه 
لگد کردن. اما آن که این تابلوی همیشه زنده و زالِل پر گل و گیاه که رنگ سرخ آتشین، 
زرد بَّشاش، آبی فیروزه ای و سبز خرم در آن شعله می کشد را حتی در اروپا و آمریکا بر 
دیوار خانه آویزان داشــته باشد آیا می داند چه کمرها که قوز شده اند و چه چشم ها که 
در تاریکی اتاقک ها به گودی رفته اند و چه پنجه ها که بر اثر ضربات َکلکیت استخوان 
ترکانده اند تا این قالی های نفیس و این هنر اصیل بافته شود و آن رنج بافنده را تاجری 
بی انصاف به ثمن بَخس به غارت ببرد و برای این هنرمندان گمنام نه نانی بر جای بماند 
و نه نشــانی؟ بافندگان  قالی، عمر می فروشند. نوجوانی و جوانی شان در گلگشت بهار 
فرش ها گذشــته است. به دنیا آمده اند که ببافند. تا سوی چشمان شان کار می کند، تا 
می توانند، ســاعت ها بر سر دو پا بنشــینند، تا مخمل دست های ظریف شان می تواند 
الی تارهــای به هم فشــرده را باز کند و پود بدهد، تا استشــمام بوی رنگ، نفس را به 
دشــواری از گلوی نازک آنان عبور می دهد، تارهای سپید را به ریزنقشی گل های سرخ 
و زرد می آرایند، ماهی قرمز در حوض کناره ها رها می کنند، شــیر یال دار می َکشند،  
آهوهای ســینه ســپید رم می دهند، پروانه های خوش خبر به باد می سپرند تا هم دل 
تنهایی شــان تازه شــود و هم نان گرمی به نگاه گرسنه ی فرزندانی بدهند که بیشتر، از 
هنر مادر سیر می شوند تا از صولت پدر. با آن که مدام از قافله ی قالیباف ها کم و کمتر 
می شود دخترکان ایلی تبار را رغبتی نیست که هنر مادران خود بیاموزند. آن همه فخر 
و فخامت را فقر، پایمال سود دالل کرده است و در این جغرافیا البته هیچ عجب نیست 
که نه به گفته ی پر فضیلت ســعدی، هنرمند قدر می بیند و بر صدر می نشــیند که به 
فرموده ی فردوســی بزرگ، هنر خوار داشته می شــود و هم به تبع آن صاحْب هنران 
نیز. از دیگر ســو بیم آن می رود که قالیبافی این دیرینه ترین هنر چادرنشین های بُلّی 
تا فردا روز هم دیری نپاید و هرگز به فرزانه فرزندان آنان نرســد. همچنان که بســیاری 
دیگر از کهنه دســتبافت های آنان چون مفرش )مفرج(، ســفره، توبره، آویزه و جاجیم 

نوبافی نخواهد شد.

مشاور استاندار فارس در امور نفت و گاز و پتروشیمی گفت: بدون تردید این استان  در شمار پیشروترین 
اســتانهای  برخوردار از  قابلیت ها و توانمندیهای مورد نیاز در عرصه منابع سرشــار انرژی و متخصصان 
کارآزموده است و برای پیشبرد اهداف صنعتی شدن  استفاده بهینه از  این  پتانسیل ها گریز ناپذیر است.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد این مقام مسوول  دوشنبه در جریان بازدید از سایت 
صنعتی منطقه المرد افزود: با همین رویکرد در  چند سال اخیر  تاش شده است تا تامین نیازهای اساسی 
مناطق صنعتی بخصوص منطقه ویژه اقتصادی المرد از نظر آب، گاز، برق، ارتباطات و سایر پیش شرطهای 
توسعه ای در اولویت قرار گیرد. وی ادامه داد: از سوی دیگر شاهد تدابیر مناسب از سوی دست اندرکاران 
این منطقه برای  تسریع در ایجاد زیر ساخت ها و پاسخگویی به سرمایه گذاران مستقر و همچنین جذب  
فعالین اقتصادی برای مشــارکت در طرح های بزرگ تولیدی و صنعتی متناسب با طراحی ها و جانمایی 
های انجام شــده  می باشیم که در جای خود شایســته تقدیر است هر چند که تا رفع همه کاستی ها و 

غلبه بر چالش ها فاصله داریم.
 مشــاور استاندار فارس  تصریح کرد:  رویکرد مدیریت ارشد اســتان و همه دستگاههای اجرایی تسهیل 

شــرایط برای ســرمایه گذاری در طرح های مولد و پایدار نظیر ضنایع پیش بینی شــده در منطقه ویژه 
اقتصادی المرد اســت و برای ایــن منظور مهیای  همکاری در زمینه برگزاری نشســت های تخصصی و 
ترغیب ســرمایه گذاران فارســی مقیم داخل و خارج از کشور می باشیم. عربی خاطر نشان کرد: مجاورت 
المرد با مراکز وکانونهای اصلی انرژی و صنعت در دو استان بوشهر و هرمزگان و  برنامه ریزی های انجام 

شده برای هم افزایی این مناطق از مزیتهایی است که تقریبا در کمتر جایی از کشور سراغ می رود. 
بر پایه این گزارش  مدیر پروژه های نفت و گاز مجتمع صنعتی فجر شیراز نیز در جریان این بازدید ضمن 
اســتقبال از تعامل و همکاری همه جانبه با مدیران منطقه ویژه اقتصادی المرد ، خیل انبوه متخصصان و 
دانش آموختگان استان فارس در عرصه های صنعتی را سرمایه گرانبهایی توصیف کرد که می توانند گره 

از بسیاری مشکات فرارو بردارند.
محمدرضــا ظهیری گفت: منطقه ویژه اقتصادی المرد نمادی از تلفیق مدیریت جهادی با تکیه بر نیروی 
انســانی متعهد و کارآمد اســت که در فضای کنونی می تواند دســتمایه  برون رفت از چالش هایی نظیر 

بیکاری دانش آموختگان و  خام فروشی معادن  به شمار آید.
مهندس محمدرضا شــهیدی عضو هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی المرد و مدیر اقتصادی و ســرمایه 
گذاری این مجموعه بزرگ صنعتی ضمن تشریح دستاوردهای این منطقه از همگرایی ، تعامل و همکاری 

بین بخشی مدیران صنعتی، اجرایی و سیاسی این استان تقدیر کرد.
محمدی مشــاور سیاسی امنیتی استانداری فارس و امینی نژاد سرپرست سایت صنعتی المرد نیز در این 

بازدید حضور داشتند.

نگاهی كوتاه به هنر قالی بافی در عالمرودشت؛

نخ را به سرخی دل خود رنگ می كنند
مركز جامعه معلولين شهرستان المرد 

راه اندازی می شود
رئیس بهزیستی شهرســتان المرد از راه اندازی مرکز 
جامعه معلوالن جهت ارائه خدمات و پیگیری مشکات 
این قشر در شهرستان المرد خبر داد. به گزارش ایسنا 
منطقه فارس، معصومه کاظم زاده دوشــنبه 12 آذر در 
حاشــیه بازدید از مدارس استثنایی ضمن گرامیداشت 
روز جهانــی معلولین گفت: پس از اخذ مجوزهای الزم 
و همزمان با روز جهانی معلــوالن این مرکز به منظور 
ارائه خدمات بهتر و پیگیری حقوق این قشــر بر اساس 
ظوابط و اساسنامه جامع این مرکز فعالیت خود را آغاز 

خواهد کرد. 
کاظم زاده با اشــاره به برخی از خدمات اداره بهزیستی 
المرد به جامعه معلولین، افزود: ســاخت  12۵  واحد 
مســکونی ویژه خانواده های تک معلولــی،  27  واحد 
مســکونی ویژه خانواده های دو معلولی روســتایی و  6  
واحد مســکونی ویژه خانوارهای دو معلولی شهری به 
عاوه اجرایی شــدن هشــت واحد مســکونی ویژه دو 

معلولی، از اقدامات این اداره بوده است.
 او با بیان اینکه هزینه ســاخت این واحدهای مسکونی 
از اعتبارات دولتی و مساعدت خیرین تامین شده است، 
گفت: با تاش ها و پیگیری های انجام شــده، مستمری  
23۵7  معلول تحت پوشش بهزیستی شهرستان برقرار 
شــده اســت و در حال حاضر  ماهانه به هر فرد  14۵  

هزار تومان پرداخت می شود. 
کاظم زاده بــا یادآوری اینکه مســتمری خانوارهای ۵ 
نفــره  46۵  هزار تومان اســت، گفــت: تاکنون مبلغ 
یک میلیارد و  299  میلیــون ریال در زمینه خدمات 
کلینیکی و پاراکلینیکی، ایاب و ذهاب، مناســب سازی 
محل زندگی مددجویان و کمک هزینه ازدواج معلولین 
پرداخت شــده است.   وی گفت: پرداخت کمک هزینه 
تحصیلــی به  1۵0  دانش آموز  و تحصیل رایگان  23  
دانشجوی تحت پوشش، توانمندسازی جامعه معلولین 
تحت پوشش بهزیســتی شهرستان در حوزه اشتغال با 
اعتبــاری بالغ بر  10  میلیارد و صــد و چهل میلیون 
ریال، پرداخت یک میلیارد و  660  میلیون ریال هزینه 
بــه معلولین ضایعه نخاعــی و پرداخت  1۵7  میلیون 
ریــال بابت هزینه نگهداری معلولیــن از دیگر اقدامات 
حمایتی بهزیســتی شهرســتان المرد به این قشــر از 

جامعه است. 
وی همچنیــن از راه اندازی مرکز جامع توانبخشــی و 
خانــه کوچک معلولین ذهنی با اعتبــاری بالغ بر  14  
میلیارد ریال در آینده ای نزدیک با حضور مســئوالن 
خبــر داد. روح اهلل نمازی مدیرعامــل جامعه معلولین 
شهرستان المرد هم در گفت و گو با ایسنا گفت: جامعه 
معلولین شهرســتان المرد یک مرکز غیر سیاســی و 
غیر انتفاعی اســت که تحت نظر ســازمان بهزیستی با 
هدف شناســایی توانایی ها و حل مشکات و همچنین 
ارتقا بیشــتر نیروهای مادی و معنوی معلوالن فعالیت 

می کند.   
روح اهلل نمازی با تاکیــد براینکه با برگزاری دوره های 
آموزشــی و مهارت افزایی به دنبال ارتقا توانمندی های 
معلوالن تحت پوشــش شهرســتان المرد هستیم، این 

مهم را بسترساز اشتغال معلوالن دانست. 
فرودگاه المرد در مسير توسعه/ 

پروازهای فرودگاه به ۱2 پرواز در هفته 
رسيد/  پرواز المرد-اهواز-المرد

 راه اندازی شد

به گــزارش افق فارس، پس از پیگیرهای دکتر ســید 
محســن علوی )نماینده مردم المرد و مهر در مجلس 
شورای اسامی(؛ تعداد پروازهای فرودگاه المرد به 12 
پرواز در هفته رســید که به شرح زیر نیز پرواز المرد-
شیراز-المرد، تهران-المرد-تهران و المرد-اهواز-المرد 
و ســیری-المرد و المرد-بندرعباس از جمله پروازهای 

فرودگاه المرد است.
شایان ذکر است در دوره دهم مجلس شورای اسامی ؛ 
شاهد افزایش اعتبارات و بودجه فرودگاه المرد بوده ایم 
که  با پیگیریهای نماینده پرتاش شهرستانهای المرد 
و مهــر ، پروژه تکمیل ترمینال بیــن المللی-داخلی و 
محوطه جبهه -زمینی و کانال انرژی و جاده دسترسی 
ترمینال جدید به اپرون فرودگاه المرد با اعتباری قریب 

به 10 میلیارد تومان در حال احداث می باشد.
به گفته مهنــدس پرویز میری مدیر فــرودگاه المرد، 
نخستین پرواز هفتگي در مســیر المرد- اهواز در 21 
آبــان انجام شــد که این پــرواز برنامه اي قرار اســت 
دوشــنبه هر هفته توســط هواپیماي فوکر شــرکت 

هواپیمایي کارون انجام شود.
برنامه پروازی فرودگاه المرد به شرح زیر است: 

**روز یکشنبه /شرکت ایران ایر/ شیراز-المرد/شماره 
پرواز 3476/ ساعت خروج از مبداء 9:00 /ساعت ورود 

به مقصد 9:4۵
**روز یکشنبه /شرکت ایران ایر/ المرد-شیراز/شماره 
پرواز 3477/ ساعت خروج از مبدا 9:00 / ساعت ورود 

به مقصد 11:4۵
**روز دوشنبه/شرکت کارون/اهواز-المرد/شماره پرواز 
2۵۵۵/ ســاعت خروج از مبدا 12:30 / ساعت ورود به 

مقصد 13:30
**روز دوشنبه/شرکت کارون/المرد-اهواز/شماره پرواز 
2۵۵4/ ســاعت خروج از مبدا 14:00 / ساعت ورود به 

مقصد 1۵:00
ایر/شیراز-المرد/شماره  ایران  **روز سه شنبه/شرکت 
پرواز 3476/ ساعت خروج از مبدا 9:00 / ساعت ورود 

به مقصد 9:4۵
** روز سه شنبه/شرکت ایران ایر/المرد-شیراز/شماره 
پرواز 3477/ ساعت خروج از مبدا 11:00 / ساعت ورود 

به مقصد 11:4۵
** روز سه شنبه/شــرکت ماهان/تهران-المرد/شماره 
پرواز 1001/ ســاعت خروج از مبدا 12:00 / ســاعت 

ورود به مقصد 13:4۵
** روز سه شنبه/شــرکت ماهان/المرد-تهران/شماره 
پرواز 1002/ ساعت خروج از مبدا 14:30/ ساعت ورود 

به مقصد 16:1۵
کارون/المرد-بندرعباس/شماره  جمعه/شرکت  روز   **
پرواز 2۵36/ ساعت خروج از مبدا 10:30/ ساعت ورود 

به مقصد 11:00
** روز جمعه/شرکت کارون/سیری-المرد/شماره پرواز 
2۵40/ ســاعت خروج از مبدا 9:00/ ســاعت ورود به 

مقصد 9:30

شرایط فوق العاده
فروش دو قواره زمین با مجوز 
کامل ساخت تجاری،مسکونی 

در اشکنان 
ساعت تماس 

 )12ظهر تا 6 عصر(
0917۵901۵37

شماره تماس جهت آگهی و اشتراک
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اخبار

بــه گزارش افق فارس، رئیس موسســه آموزش عالی پارس مهر گفت: دانشــجویان ایــن مرز و بوم اگر 
می خواهند جنبش دانشــجویی زنده بماند می بایســت همگام با جنبش اجتماعی در همه ی مســائل و 

مشکات و تنگناها در کنار مردم باشند.
»تیمور قاسمی« در جمع دانشجویان موسسه آموزش عالی پارس مهر به مناسبت روز دانشجو گفت: امروز 
نبض زندگی اجتماعی در دانشــگاه می تپد و دانشــجو در این کشور پیشرو بوده و به رشد و ترقی جامعه 
در ابعاد مختلف سیاســی،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کمک کرده است اما برخی ها فضای دانشگاه را 

سرزنده و شاداب نمی خواهند. 
وی ادامه داد: نقد از ویژگی های دانشجو است اما اینکه بخواهند فضای بسته بر دانشگاه حاکم کنند امری 
محال است چون حرکت و تحول ویژگی ذاتی جوانان بویژه دانشجویان است و از این رو جامعه ای رو به 

رشد است که دانشگاه ها و دانشجویان آن فعال ، پرنشاط و نقاد باشند. 
رئیس موسسه آموزش عالی پارس مهر تصریح کرد: جنبش اجتماعی در دوره های مختلف تاریخی وجود 

داشته و این حرکت اجتماعی گاه تند و گاه کند و گاه پیدا و پنهان بوده است. 

وی با بیان اینکه جنبش اجتماعی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب اســت، اظهار کرد: معتقدم که 
جنبش اجتماعی ایران از انقاب مشــروطه )ســال 12۸4( تا به امروز با سه درد استبداد، استعمار و درد 

عقب ماندگی همراه بوده است ولی ملت ایران طی این صد تاش کرده تا از قید استبداد و از قید استعمار 
آزاد شود و از اسارت عقب ماندگی رهایی یابد. 

قاسمی گفت: تنها اندیشه ای  می تواند تقویت کننده، تداوم بخش و پیروز کننده جنبش اجتماعی باشد 
که  دارای دو مولفه باشــد؛ اول آشــنا با درد و خواســت تاریخی مردم ایران و دوم باهویت تاریخی ایران 

همسو باشد.
در طول تاریخ از هزاران ســال پیش تا کنون جامعه ایران دارای یک هویت دینی است و اگر می خواهیم 

حرکت و جنبش های اجتماعی به نتیجه برسد باید همسو با دین یا مبتنی بر دین باشد.
این فعال سیاســی، اجتماعی اضافه کرد: آن چه جنبش اجتماعی دانشــجویی را از سایر احزاب و حرکت 
های سیاســی متمایز می کند، پررنگی صداقت و اخاق در این قشــر از جامعه است و این روزها دروغ و 

تهمت در بخشی از جامعه سیاسی ما  به وفور دیده می شود.
وی در ادامه به فیلم یکی از ســایت ها علیه وزیر کشور دولت اصاحات واکنش نشان داد و گفت: هجمه 
هایی به دروغ علیه شــخصیت ارزشــمند و بزرگوار حضرت حجت االسام والمســلمین سید عبدالواحد 
موسوی الری آغاز کرده اند؛ فردی که در سپهر سیاسی ایران به پاکدستی و اخاق مداری شهره است، به 
دروغ می گویند دانشــگاه پارس متعلق به موسوی الری است و اگر چنین است چرا نام ایشان در لیست 
هیئت موســس دانشگاه نیست و بر فرض اینکه اگر ایشان جز موسسین دانشگاه هم باشد امر مذموم و نا 
میمونی نیست،  مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی موسس دانشگاه امام صادق )ع( و مرحوم آیت اهلل موسوی 
اردبیلی موســس دانشگاه مفید قم بودند و آیت اهلل شــاهرودی موسس یکی از دانشگاه های فعال کشور 
هســتند و از این رو تاســیس همین دانشــگاه ها از  اقدام های ارزشــمند این بزرگان بوده است و مردم 
خودشان به خوبی خادم شان را تشخیص می دهند و اقای موسوی الری خادم ملت بزرگ ایران است که 

خدمات ایشان را همه می دانند.

رئيس موسسه آموزش عالی پارس مهر مطرح كرد: 

جنبش دانشجويی بايد همگام با جنبش اجتماعی باشد

مشاور استاندار فارس: 

صنعتی شدن استان منوط به  استفاده بهينه از ظرفيتهاست
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تسلیت

برادر گرامی جناب آقای حاج درویش صفری
بزرگی غم از دست دادن پدر را تنها کسانی که 

این پشتوانه بزرگ را از دست داده اند به درستی 
درک می کنند. در این مصیبت از پروردگار بزرگ 
برای شما و خانواده محترم صبر و برای روح 

آن مرحوم آرامش و غفران مسئلت داریم.
»هیئت تحریریه نشریه افق فارس«

تبریک

برادر گرامی جناب آقای مهندس نکوگو 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی به سمت مدیر 
منابع طبیعی و آبخیزداری المرد را صمیمانه 

تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان آرزوی 
توفیق روزافزون برای شما داریم.
»هیئت تحریریه نشریه افق فارس«

تسلیت

برادر گرامی جناب آقای مهندس شهیدی
ــر  ــان را محض ــده گرامیت ــت وال ــه درگذش  ضایع
آن  بــرای  نمــوده  عــرض  تســلیت  جنابعالــی 
مرحومــه طلــب مغفــرت و بــرای بازمانــدگان 
ــم.   ــی نمایی ــر و شــکیبایی مســئلت م ــرم صب محت

ــارس« ــق ف ــریه اف ــه نش ــت تحریری »هیئ

با تعیین برنده مناقصه  احداث آب شیرین کن منطقه ویژه اقتصادی المرد عملیات اجرایی این پروژه برای 
تامین آب  شرب و صنعتی مورد نیاز کوتاه مدت صنایع مستقر در این منطقه بزودی آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد  همزمان با هفته  وحدت و میالد پیامبر گرامی اسالم 
و امام جعفر صادق )ع( ،  پیمانکار مجری  احداث آب شــیرین کن در این منطقه  تعیین و ضمن ابالغ  مفاد 

پیمان مقرر است طی روزهای آینده  این عملیات  آغاز شود.
آب شــیرین کن مزبور تا 70 لیتر در ثانیه ظرفیت شیرین سازی آبهای موجود در محدوده  این منطقه را 
دارد که بصورت  کوتاه مدت آب شــرب و همچنین صنعتی صنایع مستقر در این کانون صنعتی کشور را  
تامین می کند و  بر اســاس برنامه در اولین مرحله تا قبل از آغاز ســال  جدید  تامین آب مورد نیاز برای 

مجتمع بزرگ آلومینیوم جنوب واقع در این منطقه  از این محل انجام می شود.
اعتبار  تخصیص یافته برای این پروژه 270 میلیارد ریال است که از محل اعتبارات طرح های عمرانی ایمیدرو 

تامین و پرداخت می شود.
شایان ذکر است بر اساس برنامه  قرار اســت طرح انتقال  1۵ میلیون متر مکعب آب شیرین شده خلیج 
فارس به دشــت المرد نیز در بازه زمانی  تقریبی سه ساله به مرحله اجرا در آید  که  با تکمیل این پروژه 
عالوه بر تامین آب مصرفی صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی المرد، آب مصرفی شهرها و روستاهای  

نواحی پیرامونی نیز تامین خواهد شد.
آب، برق و گاز به عنوان نیازهای اساســی  برای استقرار صنایع انرژی بر در  منطقه ویژه المرد از اولویت 
زیادی برخوردار است که با تالش دست اندرکاران و برغم پاره ای محدودیت ها، روند  تامین و انتقال آنها 

به این کانون صنعتی  در حال انجام است.
منطقه ویژه اقتصادی المرد در جنوب استان فارس  واقع  است و به دلیل مزیتهای فراوان  از قبیل  دسترسی 
به کانونهای انرژی ، منابع ، محورهای مواصالتــی  و معافیتهای مالیاتی و گمرکی  میزبان صنایع مهمی نظیر 

آلومینیوم،فروسیلیس، پتروشیمی است.

پایگاه مقاومت بســیج شهدای صنعت و معدن منطقه ویژه اقتصادی المرد باحضور اعضای هیئت مدیره ، 
مدیرعامل و اعضای شورای تامین شهرستان المرد گشایش یافت. 

روابط  گــزارش  بــه 
عمومــی منطقه ویژه 
المــرد،  اقتصــادی 
آج  آشــفته  »محمد 
آییــن  در  بیشــه« 
پایــگاه  گشــایش 
مقاومت بسیج شهدای 
معــدن  و  صنعــت 
اقتصادی  ویژه  منطقه 
کرد:  اظهــار  المــرد 
اســاس نظام مقدس 
اســالمی  جمهــوری 
بسیجی  با روحیه  ایران 
شــکل گرفته است و 
موثر  گام های  ی  همه 
مســئوالن  همکاری  با 
شهرستانی، کشوری و استانی برای تکمیل زیرســاختهای موردنیاز راه اندازی صنایع اعم از برق، گاز و آب 
و... با روحیه بســیجی انجام گرفته است و این نوید را به جوانان جویای کار می دهیم که 6 صنعت دیگر در 
این منطقه بزرگ صنعتی، معدنی پیش بینی شده است. وی ادامه داد: استقرار پایگاه بسیج از ضروریات و 
اهداف منطقه ویژه اقتصادی المرد بود که با تحقق این مهم گام موثری در کنار رشــد اقتصادی و صنعتی 
در ابعاد مختلف پیشبرد و حفظ فرهنگ بسیجی و انقالبی برداشته می شود.  آشفته آج بیشه ضمن تشکر 
از فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان در گشــایش این مجموعه اظهار کرد: اشاعه فرهنگ و اخالق 
انقالبی و روحیه بســیجی متناسب با توسعه صنعتی مدنظر قرار می گیرد و همه ی اعضای هیئت مدیره و 
وزراتخانه صنعت، معدن و تجارت به این مهم اهتمام ویژه ای دارند و امیدواریم بتوانیم گام های موثری با 
همکاری سایر نظام های انقالبی در رشد و توسعه فرهنگ انقالبی برداریم. در ادامه »حسن عبداهلل زاده« 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه المرد ضمن تشکر از اهتمام مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در تحقق 
افتتاح پایگاه مقاومت بســیج در این منطقه گفت: منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر المرد محدود به 
شهرستان نیست و به عنوان یک منطقه بزرگ صنعتی و معدنی در سطح ملی مطرح است  وی با اشاره به 
اینکه 21 قشــر بسیج فعالیت های مسنجم و مثبتی داشته اند، افزود: بسیجی به تفکر و اندیشه است و این 

جمله امام خمینی )ره( تاکید بر این مهم دارد که بســیج  محدود به یک عرصه نمی شود و بسیج در ابعاد 
مختلف حضور دارد. بســیجیان در دوران دفاع مقدس با دالومردی ها و رشادت های خود از کیان اسالم 
حفظ و حراست کردند که به نیکی از آنان یاد می شود و این حرکت بسیجیان بعد از آن نیز استمرار داشته 
اســت و امروز کارکردهای مثبتی از بســیجیان در عرصه های مختلف علمی،فرهنگی، صنعتی و سازندگی 
ســخن به میان می آید. عبداهلل زاده با تاکید بر اینکه بسیج به عنوان نیروی خودجوش و متعلق به همه ی 
آحاد مردم است، بیان کرد: تهیه پیوست فرهنگی در جوار صنعت از دغدغه های مقام معظم رهبری است 
و باتوسعه صنعتی می بایست به پیوست فرهنگی توجه شود و با افتتاح دفتر بسیج در این مجموعه می توان 
به اهداف و خواســته مقام معظم رهبری جامه عمل پوشاند.  از سویی نهادینه کردن فرهنگ کار و تالش 

برای پیشبرد اهداف مدنظر یعنی توسعه صنعتی و فرهنگی منطقه باید درستور کار قرار گیرد. 

وی در ادامه ســخنان خود از همه ی مجموعه اداری و کارگری برای عضویت در این پایگاه دعوت کرد و 
راه اندازی حوزه مقاومت بسیج در این منطقه را از اهداف آتی در این منطقه اعالم کرد.  

در ادامه محمد پیشــاهنگ معاون فرماندار المرد در این آیین افزود: امام خمینی)ره( با اعتقاد به بســیج 
همه منابع مادی و انســانی و همراهی مردم والیتمدار و انقالبی توانســت از کیان انقالب و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران حراست کند و با افتخارآفرینی بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس شاهد امنیت 
و آســایش و حفظ مرزها بودیم و ایران به عنوان نقطه امن در مقایسه با دیگر کشورهای همجوار به شمار 
می آید. وی ادامه داد : اگر امروز دشــمن در مقابله با کشور ایران با شکست مواجه شده به دلیل حضور 
و انسجام مردم است و این مهم را باید در نظر داشت که بسیج متعلق به جناح خاصی نیست و این حضور 

فعال مردم در بسیج با موفقیت های زیادی همراه بوده است. 
 در پایان مهندس ضیغمی رئیس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصای المرد به عنوان مســئول پایگاه معرفی 

شد.  ضیغمی در سخنانی ؛ همکاری خود را برای فعال کردن این مجموعه اعالم کرد. 

عمليات اجرايی احداث آب شيرين كن 
منطقه ويژه اقتصادی المرد آغاز می شود

افتتاح پایگاه مقاومت بسیج شهدای صنعت و 
معدن منطقه ویژه اقتصادی المرد 


