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دو هفته نامه اقتصادی،اجتماعی
فرماندار المرد مطرح کرد: 
شتاب توسعه زیرساخت های سرمایه گذاری المرد در 
دولت تدبیر و امید

استاندار به فرمانداران فارس دستور داد؛

انتصاب یک معاون فرماندار یا بخشدار زن در هر شهرستان

نماینده مردم المرد و مهر در مجلس خبر داد: 

تعیین ۲۵درصد سهم المرد و مهر از 
عوارض آالیندگی پارس جنوبی

انتصــاب بــه جــا و شایســته ی جنــاب آقــای محمــود 
عبدالــه زاده بــه عنــوان رئیــس اداره امــور مالیاتی 
المــرد کــه نشــان از تعهــد، توانمنــدی و شایســتگی 
ــی دارد  ــمند ایشــان در کادر مالیات ــات ارزش و تجربی
ــرای  ــادی ب ــعف و ش ــی، ش ــرور، دلگرم ــب غ موج
ــهرهای  ــان ش ــاف و بازاری ــزرگ اصن ــه ی ب مجموع
اشــکنان و اهــل شــد. بدیــن وســیله از جنــاب آقای 
دکتــر علــوی نماینده جــوان و پرتــاش المــرد و ُمهر 
در مجلــس شــورای اســامی، جنــاب آقــای شــبانی 
نــژاد فرمانــدار زحمتکــش شهرســتان المــرد و جناب 
ــه و  ــد، باتجرب ــرکل توانمن ــمی مدی ــای هاش آق
متعهــد امــور مالیاتــی فــارس در انتخــاب و معرفــی 
ــور  ــی اداره ام ــر کرس ــد ب ــق و توانمن ــردی الی ف
ــود،  ــی می ش ــکر و قدردان ــتان تش ــی شهرس مالیات
ــبه  ــان و کس ــی از بازاری ــرف جمع ــان از ط در پای
ــت  ــد را خدم ــمت جدی ــل و اشکنان؛س ــهرهای اه ش
آقــای عبدالــه زاده تبریــک گفتــه و  از درگاه ایــزد 
منــان ؛آرزوی ســامتی و ســربلندی بــرای آن عزیــز 

بزرگــوار داریــم. 

2

وژه خط انتقال برق به   آغاز پر
تونل شهید باقری

تبریک
برادر گرامی جناب آقای محمود عبداله زاده 

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 
رئیس اداره امور مالیاتی المرد صمیمانه تبریک 

عرض می نمایم. بی شک باوجود خدمات و تجربیات 
ارزشمندتان شاهد ارتقاء این اداره خواهیم بود.
»کاظم زاده/بهزیستی شهرستان المرد«

تبریک
برادر بزرگوار جناب آقای محمود عبداله زاده 

ــوان  ــه عن ــی ب ــاب جناب عال ــار انتص ــرت و افتخ ــال مس ــا کم ب
رئیــس اداره امــور مالیاتــی شهرســتان المــرد کــه از مدیــران 
ــک  ــه تبری ــی باشــید را صمیمان ــه شهرســتان م ــه و باتجرب نمون
عــرض نمــوده و آرزوی موفقیــت، ســامتی و ســربلندی شــما را 

ــم. ــان مســئلت داری ــزد من از درگاه ای
»از طرف مهندس جواد شریفي/شرکت آریانا کلین صنعت«

تبریک

برادر بزرگوار جناب آقای محمود عبداله زاده 
بدینوســیله انتخــاب شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان رئیــس اداره 
امــور مالیاتــی المــرد تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و از درگاه 
ایــزد منــان، عــزت، ســربلندی و توفیقــات شــما را  مســئلت داریــم.

»شیراز-از طرف خانواده رضا شریفي،
 دکتر حسین شریفي، مهندس حسن شریفي«

تبریک

برادر ارجمند جناب آقای محمود عبداله زاده
انتصاب به جا و شایسته جناب عالی به سمت 
رئیس اداره امور  مالیاتی المرد را صمیمانه 

تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان آرزوی 
توفیق روزافزون برای شما دارم.

»بهزادی/ شورای اسالمی شهر المرد«

تبریک

برادر ارجمند جناب آقای محمود عبداله زاده
انتصاب به جا و شایسته جناب عالی را به عنوان 
رئیس اداره امور مالیاتی المرد که بیانگر تعهد، 
کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته شما 
است تبریک عرض نموده و موفقیت و سربلندی 

شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.
»نصراهلل کریمی-پارسیان«

تبریک

برادر گرامی جناب آقای محمود عبداله زاده
بدیــن وســلیه انتصــاب بــه جــا و شایســته 
جناب عالــی بــه عنــوان رئیــس اداره امــور 
ــت  ــک و تهنی ــه تبری ــرد را صمیمان ــی الم مالیات
ــدوارم همچــون گذشــته  ــم، امی عــرض مــی نمای
ــید. ــد باش ــق و موی ــردم موف ــه م ــت ب در خدم

»حسین حیدری-ترمان«

تبریک
برادر بزرگوار جناب آقای محمود عبداله زاده

ــه ی  ــرای هم ــادی ب ــعف و ش ــی، ش ــرور، دلگرم ــب غ موج
ــی  ــق و بوم ــره ای الی ــه چه ــت ک ــتان اس ــنایان و دوس آش
شهرســتان هم چــون جناب عالــی، ســکان اداره امــور مالیاتــی 
ــته  ــا و شایس ــه ج ــاب ب ــن انتص ــرد. ای ــت می گی ــرد را بدس الم
ــرض  ــک ع ــی تبری ــق جناب عال ــواده موف ــما و خان ــت ش را خدم
ــان را در تمامــی  ــد متعــال توفیــق روز افزونت نمــوده و از خداون

ــان« ــهراب نکویی-ترم ــئلت دارم. »س ــی مس ــل زندگ مراح

از صمیــم قلــب انتصــاب بــه جــا و 
ــوان  ــه عن ــی ب ــاب عال ــته جن شایس
ــرد  ــی الم ــور مالیات ــس اداره ام رئی
را تبریــک عــرض مــی نمایــم و 
موفقیــت روز افــزون شــما را از 

درگاه ایــزد منــان آرزومنــدم.
»دوستدار شما؛ابراهیم ایزدی«

برار گرامی 
جناب آقای محمود عبداله زاده

جناب آقای محمود عبداله زاده
بــه  جناب عالــی  انتصــاب 
امــور  اداره  رئیــس  عنــوان 
ــه  ــرد را صمیمان ــی الم مالیات
نمایــم،  مــی  عــرض  تبریــک 
ــته در  ــون گذش ــدوارم همچ امی
بــه مــردم موفــق و  خدمــت 

مویــد باشــید.
»شرکت بارگاه دژبتن«

هجــران ابــدی و غــم از دســت 
کرده مــان؛  ســفر  عزیــز  دادن 
شــادروان  مغفــور  مرحــوم 
ــد  ــه زاده )فرزن ــم عبدال ابراهی
بــر  هنــوز  عبدالحســین(؛ 
قلب هایمــان ســنگینی می کنــد، 
نگاهــش،  کــه  مــردی  هجــران 
ــه  ــدری ک ــت و پ ــکوفه داش ــاغ ش ب
ــی داد. ــور م ــم ن ــت هایش طع دس
ــگام،  ــوچ نابهن ــن ک ــه ای ــا ک دریغ
لبخنــد مــردی را درو کــرد کــه 

ــواده و دوســتانش  عشــق و محبــت، طعــام همیشــه اش بــرای خان
ــن  ــه یقی ــس ب ــد ک ــق نش ــال، »در ره عش ــن ح ــا ای ــا ب ــود ام ب
ــوی  ــفری بس ــاد و س ــی را وانه ــاک فان ــن خ ــرم راز« و او ای مح

ــرد. ــاز ک ــه آغ ــوقی یگان معش
ــدان  ــر از خان ــردی دیگ ــود بزرگم ــمع وج ــه ش ــود ک ــر آن ب تقدی
زودازود خامــوش گــردد و مــا تبعیدشــدگان ایــن دیار فانــی محروم 
از شــمع وجــودش گردیــم و امــا چــه ســخت اســت فراموشــی باغ 
نگاهــش، خاطراتــش و بــاور نبودنــش و قبــول ندیــدن صــورت پــر 
از مهــرش، امــا هــر آن چــه کــه خداونــد بــزرگ مقــدر می فرمایــد، 
هیــچ بنــده ای را تــوان تفســیر آن نیســت و جــز پنــاه بــردن بــه 
مشــیت او و طلــب غفــران بــرای آن زنــده یــاد، چــاره ای نیســت و 

بــه راســتی کــه مــا آدمیــان پَــر کاهیــم در هــوای طوفانــی. 
بدیــن وســیله از عنایــت تمامــی اقشــار مختلــف مــردم، دوســتان، 
ــده  ــر نماین ــتان، دفت ــئوالن)فرمانداری دو شهرس ــنایان و مس آش
ــان و  ــدان ادارات(، بازاری ــئوالن وکارمن ــس، مس ــردم در مجل م
ــه در  ــک ک ــای دور و نزدی ــم، خانواده ه ــت معظ ــبه، روحانی کس
مراســم تغسیل،تشــییع، تدفیــن و ســومین روز عزیــز تــازه ســفر 
ــدور  ــی، ص ــاس تلفن ــام و تم ــا پی ــرده و ب ــرکت ک ــان ش ــرده م ک
ــرار داده و  ــود ق ــت خ ــن محب ــا را قری ــی م ــه، درج آگه اعالمی
ــه  ــی ب ــد در ایام ــرده، باش ــگزاری ک ــد، سپاس ــش بودی ــام بخ التی
ــر خــوان شــادی های همگــی  دور از رخــت ســیاه و نغمــه عــزا، ب

ــیم. ــی باش ــخگوی خوب ــما پاس ش
روزهایتان دور از غم
همراهی تان مستدام
؛؛خانواده عبداله زاده و فامیلهای وابسته؛؛

کسب مقام سومی منطقه ویژه اقتصادی المرد 

در یازدهمین دوره مسابقات فوتسال ایمیدرو

شهرداری چاهورز افتتاح شد   

**شهردار جدید ُمهر معرفی شد

**معرفی فریدون فدایی دولت به عنوان 

مشاور استاندار جدید فارس

**کشف معدن سنگ آالباستر در بخش اشکنان

**افتتاح 5 طرح جهاد کشاورزی المرد در دهه فجر

/در صفحات داخلی بخوانید/

پیگیری های اخیر سید محسن علوی :
**دعوت از مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید جهت حمایت از طرح های صنعتی و خدماتی

**پیگیری مشکالت مخابرات دو شهرستان با حضور کارشناسان وزارت ارتباطات
**پیگیری مسیر مواصالتی گله دار-عسلویه از وزارت راه تا وزارت نفت 

**اخذ دستور ۳۵ میلیارد تومانی از معاون رئیس جمهور جهت تکمیل تونل شهید باقری و
 پل های مسیر ُمهر-دارالمیزان
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بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی تجاوز به حقوق سایرین
» اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان المرد«

»محمود عبداله زاده« به عنوان رئیس جدید 
اداره امور مالیاتی المرد معرفی شد

 

به گزارش پایگاه خبری مهرســتان؛ »حســین شبانی 
نژاد« فرماندار المرد در نشســت تکریم از رئیس سابق 
و معرفــی رئیس جدید اداره امــور مالیاتی المرد که با 
حضور مسئوالن اداره کل مالیاتی فارس در فرمانداری 
شهرستان برگزار شــد، گفت: فرهنگ پرداخت مالیات 
در همه ی دنیا نهادینه شــده اســت و ترویج فرهنگ 
پرداخت به موقع مالیات و آگاهســازی مردم از قوانین 
مالیاتی می بایســت از اهداف و برنامه های سازمان امور 
مالیاتی باشــد چرا که پرداخــت داوطلبانه مالیات نیز 
این امــکان را به دولت می دهد که به طور گســترده 
در تخصیص منابع الزم جهت عمرانی و آبادانی کشــور 

حتی در دور افتاده ترین نقاط اقدام نماید.

وی ادامــه داد: عــاوه بر دیگر اعتبــارات عمرانی نیز 
بخشی ویژه ای از عمران و آبادانی روستاها و شهرهای 
شهرســتان از منبع درآمدی مالیات بــر ارزش افزوده 
اســت که ۳۰ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده سال 
۹۵ منطقه عملیاتی پارســیان با اثبــات حقوق مردم 
شهرستان از ســوی دکتر علوی نماینده مردم المرد و 
مهر در مجلس و توســط اداره کل مالیاتی به حســاب 
شهرداریها و دهیاریهای شهرستان واریز شد که شاهد 
تحولی در بخش عمران و آبادانی روســتاها و شــهرها 

بودیم.

شــبانی نژاد بر تعامل با مودیــان مالیاتی تاکید کرد و 
گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی از سیاست های سازمان 
امور مالیاتی است که از خواسته های مهم دولت و نظام 
اســت و اجرای این سیاســت باید از برنامه های اصلی 

اداره امور مالیاتی شهرستان باشد. 
وی اضافــه کرد: بازاریان و کســبه، کارخانه آلومینیوم 
جنوب، نیــروگاه برق، کارخانه های ســیمان و گچ و 
شــهرک صنعتی نیز از ظرفیتهای بــزرگ اقتصادی و 
صنعتی منطقه هســتند که جــا دارد چارت اداره امور 
مالیاتی شهرستان باتوجه به توسعه صنعتی شهرستان 

المرد ارتقاء یابد. 
در ادامه »فرشــید انصاری« سرپرســت حراست اداره 
کل مالیاتــی فارس؛ ترویج فرهنــگ پرداخت به موقع 
مالیات،تعامل با مودیــان مالیاتی و اجرای طرح جامع 
مالیاتــی برای جلوگیری از فــرار مالیاتی را از اهداف و 

برنامه های سازمان اعام کرد. 
همچنین »علیرضا باقری« معاون مالیاتی شهرستانهای 
اســتان فارس از فرماندار شهرســتان المرد درخواست 
کــرد تا باتوجه بــه نقش مالیات در توســعه و آبادانی 
روستاها و شهرها برای ترویج فرهنگ پرداخت مالیات 
نیز بوســتان ها، معابر و خیابانها بــا عنوان »مالیات« 

نامگذاری شود.
در ادامــه با اهــدا لوحی ضمــن تجلیــل از زحمات 
رحمن زمانی رئیس ســابق نیــز محمود عبداله زاده از 
کارشناســان باســابقه این اداره به عنوان رئیس جدید 

اداره امور مالیاتی المرد معرفی شد.

شهرداری چاهورز افتتاح شد
به گزارش پایگاه اطاع رسانی سیدمحسن علوی، آیین 
افتتاح شهرداری چاهورز با حضور مدیرکل امور شهری 
و شورهای استانداری فارس، نماینده مردم المرد و ُمهر 
در مجلس شورای اسامی، فرماندار المرد، امام جمعه 
بخش چاهورز، رئیس دادگســتری و دادستان المرد و 
جمعــی از مدیران اداری، معتمدین، روحانیون و اهالی 

بخش چاهورز  در روز جمعه )2۱ دی( برگزار شد.
نماینده مردم المرد و مهــر در مجلس در این آیین از 
تاش جمعی در ارتقاء چاهورز به شهر تشکر و قدردانی 
کرد و در این مراســم به ارائه گزارشــی از پیگیریهای 
انجام گرفته در زمینه  تکمیل زیرســاختهای سرمایه 
گذاری، اشــتغال و معیشت،بهداشت و درمان،راه های 

مواصاتی و... پرداخت.
“حســین شــبانی نژاد” فرماندار المرد در این آیین از 
انتخاب گزینه بخشــداری چاهورز خبر داد و گفت به 
زودی پس از تایید و طی مراحل قانونی معرفی خواهد 

شد.
همچنین “لقمانی” مدیرکل امور شــهری و شوراهای 
اســتانداری فارس؛ مســاعدت خود را در زمینه تهیه 
تجهیزات و ماشــین آالت و ارائه خدمات به شهرداری 
چاهــورز و حمایت همــه جانبه اســتانداری فارس از 

شهرداری جدیدالتاسیس چاهورز را اعام کرد.
وی از نخســتین شــهردار چاهورز خواســت تا ضمن 
تبعیت از قانون نیز مردم داری را ســرلوحه عمل خود 

قرار دهد.
لقمانــی از نماینــدگان مجلس درخواســت کرد تا از 
قانون اصاح شــهرداریها برای ارائه خدمات بیشــتر به 

شهروندان حمایت نمایند.
در ادامه “عبدالحمید میر” به عنوان شــهردار چاهورز 

معارفه شد.
میر متولد روستای چاه کور عامرودشت دارای مدرک 
کارشناســی معماری از دانشگاه آزاد المرد و دانشجوی 
کارشناســی ارشد طراحی شــهری از دانشــگاه آزاد 
الرستان می باشــد که بیش از ۱۱ سال در شهرداری 

المرد مشغول به فعالیت بوده است.
وی مســئول طرح و برنامه و مســئول فنی در دوران 
تصدی حســین شبانی نژاد )شهردار ســابق المرد( را 

برعهده داشته است.
شــایان ذکر است در راســتای پیگیریهای دکتر علوی 
نماینده مردم المــرد و مهر و موافقت با ارتقاء چاهورز 
به شــهر در سال گذشــته نیز پیگیری در زمینه آغاز 
به کار شــهرداری ادامه پیدا کرد که در تاریخ 2۹ آذر 
۹۷ وزیر کشــور در مکاتبه ای با سرپرست استانداری 
فارس)رحمانی(، دســتور آغاز به کار شهرداری چاهورز 

را اعام کرد.
ارتقاء فال و چاهورز به شــهر در دســتور کار سال ۹۶ 
سید محســن علوی )نماینده مردم المرد و مهر( قرار 
گرفت و نشستی با جالی مدیرکل تقسیمات کشوری 
وزارت کشــور در راستای درخواســت شوراهای فال و 
چاهــورز درخصوص ارتقاء این مناطق به شــهر برگزار 
شــد که با توجه به نظر مساعد او، کارشناسان مربوطه 
تقســیمات کشــوری از مناطق مذکور بازدید کردند و 
پس از بررســی های الزم ، رحمانی فضلی وزیر کشور 
تبدیل روستای چاه ورز به شــهر را در پایان سال ۹۶ 

اباغ کرد.
پیگیریهــای نماینده مــردم المرد و ُمهــر در مجلس 
شــورای اســامی درخصوص ارتقاء فال به شهر ادامه 

دارد و پس از نتیجه اطاع رسانی خواهد شد.
گفتنی ست همزمان با افتتاح رسمی شهرداری چاهورز 
نیز یک خودرو ۴۰۵ به مبلغ حدود ۶۰ میلیون تومان و 
تجهیزات ساختمان اداری به ارزش حدود ۴۰ میلیون 
تومــان از طرف اهالــی چاهورز و مبلــغ ۱۰ میلیون 
تومان نقدی از طرف خیراندیش)منوچهر کیانوش( به 

شهرداری اهدا شد.
آغاز پروژه خط انتقال برق به 

تونل شهید باقری

با هماهنگی های به عمل آمده در فرمانداری شهرستان 
المرد نیز عملیات اجرایی برق رســانی به تونل شهید 
باقری آغاز شــد.  به گزارش پایگاه اطاع رسانی سید 
محســن علوی، به منظور هماهنگــی و تمهیدات الزم 
جهت اجرای پــروژه خط انتقال برق به تونل شــهید 
باقری المرد  در پنج شــنبه هفته گذشــته)2۰ دی(؛ 
نشستی با حضور نماینده مردم المرد و مهر در مجلس، 
فرماندار المــرد، مدیرکل  و معاونت راهداری اداره کل 
راه و شهرســازی الرستان، مدیر توزیع برق و مدیر راه 
و شهرسازی شهرســتان و جمعی از مسئوالن مربوطه 
برگزار شد که در این راستا پروژه خط انتقال برق توسط 
پیمانکار محلی آغاز شــده است. مهندس بهلولی مدیر 
توزیع برق شهرستان المرد  با اعام جزییات این پروژه 
گفت:  طرح برق رســانی به تونل شهید باقری به متراژ 
ســه و نیم کیلومتر از خط فشار متوسط تغذیه شده از 
ایستگاه بیرم احداث می گردد، میزان اعتبار پیش بینی 
شــده  ۵ میلیارد ریال است که توسط پیمانکار محلی 
بصورت کلید در دست در حال اجراست، با برق رسانی 
به تونل شهید باقری  امکان طرح روشنایی داخل تونل 
میسر می شود. مدت زمان اجرای طرح به مدت یکماه 
پیش بینی شده اســت. میزان برق خریداری شده در 
مرحله اول 2۰۰ کیلووات بوده که با توجه به طراحی به 
عمل آمده امکان افزایش میزان برق مصرفی در صورت 

نصب تاسیسات جدید  وجود دارد.
بهره برداری از پنج طرح 

جهاد کشاورزی المرد در دهه فجر

۵ طرح کشاورزی به مناسبت 
دهه فجر انقاب اســامی در 
المرد به بهره برداری می رسد.

بــه گــزارش روابــط عمومی 
جهادکشــاورزی  مدیریــت 
شهرستان المرد ، محمدصادق 
جهادکشــاورزی  مدیر  فانــی 
بــه جهت  شهرســتان گفت: 

گرامیداشت چهلمین سال روز پیروزی انقاب اسامی 
و با برنامــه ریزی صورت گرفته ، ۵ طرح کشــاورزی 
شهرســتان شــامل: تغذیه مصنوعی ، جاده بین مزارع 
، گلخانــه ســبزی و صیفی ، واحد تولیــد تخم مرغ و 
دامداری بزداشــتی در دهه فجر انقاب اسامی افتتاح 
و به بهــره برداری خواهد رســید. در این طرح ها که 
بــا هزینه 2۰۶۴۰۰ میلیون ریالی اجرا شــده ، 8۴۰۰ 
میلیون ریال اعتبــارات دولتی ، ۴۵۰۰۰ میلیون ریال 
تســهیات بانکــی ، ۱۵۳۰۰۰ میلیــون ریــال آورده 
شخصی هزینه شده است. فانی افزود: سه طرح گلخانه 
ســبزی ، تولید تخم مرغ و دامداری بزداشــتی ضمن 
افزایش تولید محصوالت کشــاورزی شهرستان جهت 

2۳ نفر نیز ایجاد اشتغال مستقیم می کند.

اخبار اخبار

به گزارش پایگاه اطاع رسانی سید محسن علوی، ظهر روز شنبه )8 دی( کارگروه اشتغال شهرستان المرد 
با حضور مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشــور، نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسامی، 
فرماندار المرد، مدیران صندوق های کارآفرینی المرد و ُمهر و دیگر اعضای کارگروه در ســالن اجتماعات 

شهید جنگ آور فرمانداری المرد برگزار شد.
نماینده مردم المرد و مهر ضمن تشکر از حضور دکتر نوراهلل زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید جهت 
بررسی ظرفیت های منطقه گفت: شهرستانهای المرد و مهر در جنوبی ترین نقطه استان فارس ، با توجه 
بــه نزدیکی به دریا برای تهیه آب مورد نیاز صنایع و مصرف خانگی، دسترســی به بنادر جهت صادرات و 
واردات کاالها ، بهره مندی از ذخایر عظیم گازی ) هما، شــانول، وراوی، تابناک( و وجود پاالیشگاه گازی 
پارســیان در این منطقه جهت تامین خوراک مورد نیاز صنایع، واقع شدن منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر 
المرد، شهرک صنعتی نیرایی المرد و شهرک صنعتی مهر، وجود نیروهای توانمند، تحصیل کرده و نخبه، 

از این رو ظرفیت های مورد نیاز برای ایجاد قطب صنعتی استان فارس در این منطقه مهیاست.
نماینده مردم المرد و مهر در مجلس:

 ۵0 هزار فرصت شغلی در صنایع پایین دست آلومینیوم پیش بینی شده است 
وی افزود: بنابراین ایجاد زیرســاخت های الزم جهت اســتقرار صنایع در این منطقه و جذب سرمایه گذار 
در این منطقه ضرورتی انکار ناپذیر اســت که عاوه بر حل مشــکل اشــتغال جوانان المرد و ُمهر می تواند 
مشکل بخش عمده ای از اشتغال جوانان استان فارس را مرتفع سازد و به عنوان منبع تامین ارزش افزوده 
برای عمران و آبادانی این اســتان باشــد و از طرفی  ایجاد صنایع و جذب سرمایه گذاری و نیروی کار در 
این منطقه ســبب رونق اقتصادی منطقه و در نتیجه ارتقاء ســطح معیشــت، رفاه و عمران و آبادانی این 
خطه از جنوب فارس خواهد شــد، در نتیجه نقشــه راه توسعه شهرستان های المرد و مهر با هدف ایجاد 

زیرساختهای مورد نیاز جهت ایجاد صنایع و جذب سرمایه گذاری در این منطقه ترسیم شد.
نماینده مردم المرد و مهر تصریح کرد: در همین راســتا توسعه راه ها، بهداشت و درمان، امکانات رفاهی، 
آموزشــی و ورزشی و عمرانی شــهرها و روستاها به عنوان زیرســاختهای مورد نیاز برای حضور صنایع و 

سرمایه گذاران در دستور کار قرار گرفت که به زودی گزارش آن منتشر خواهد شد.
وجود طرح هایی همچون کارخانه آلومینیوم جنوب و صنایع پایین دســت، نیروگاه ســیکل ترکیبی غدیر 
انرژی، اتان ریکاوری، پاالیشگاه بنزین، ظرفیت های مناسبی جهت حل مشکل اشتغال و معیشت هستند 
که با راه اندازی این صنایع عاوه بر اشــتغال غیرمستقیم نیز حدود بیش از ۳هزار فرصت شغلی مستقیم 

در منطقه ایجاد خواهد شد که بخش عمده مشکل اشتغال منطقه را مرتفع خواهد کرد.
خادم مردم المرد و مهر در مجلس شــورای اســامی گفت: پیرو دســتور ویژه وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات نیز نشســت بررسی مشکات مخابرات دو شهرســتان باحضور کارشناسان وزارتخانه و مدیران و 
کارشناســان استان، مدیران مخابرات و فرمانداران دو شهرســتان در محل فرمانداری ُمهر برگزار شد که 

مصوباتی به دنبال داشت و ان شااهلل جهت اجرای مصوبات از طریق وزارتخانه پیگیری خواهد شد.
وی بیان کرد: شهرســتان های المرد و مهر بهترین نقطه برای احداث صنایع در اســتان فارس با توجه به 
دسترســی به منبع آب پایدار )آب دریا( اســت که به زودی کلنگ طرح انتقال آب دریا به  این منطقه به 
زمین زده خواهد شــد و همچنین با توجه به صنعتی شــدن دو شهرستان و در نتیجه مهاجرت نیروهای 
جویای کار به این منطقه،  مصوبه احداث شــهرک جدید ۵۴ هزار نفــری تابناک)در نزدیک منطقه ویژه 

اقتصادی صنایع انرژی بر المرد( از شورای عالی شهرسازی ایران اخذ شده است.
علوی در ادامه خاطرنشــان کرد: ۵۰ هزار فرصت شــغلی در صنایع پایین دست آلومینیوم در منطقه ویژه 
اقتصادی المرد پیش بینی شده است که  ظرفیت عظیمی برای حل مشکل اشتغال جوانان استان فارس و 
این دو شهرستان می باشد و بسته های سرمایه گذاری هم چون طرحهای تولید پروفیل و ورق آلومینیوم، 
قطعــات موردنیاز خودرو، ظروف آلومینیومی و... تعریف شــده که انتظار می رود صندوق کارآفرینی امید 

برای تامین مالی این طرح ها اقدام کند تا شاهد روند شتاب اقتصادی و صنعتی در این منطقه باشیم.
خادم مردم المرد و مهر در مجلس از مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید خواســت تا ضمن بررســی دقیق 
پتانسیل های صنعتی، صنایع دستی و گردشگری منطقه برای ایجاد طرح های اشتغالزایی مساعدت نماید.

فرماندار المرد مطرح کرد: 
شتاب توسعه زیرساخت های سرمایه گذاری المرد در دولت تدبیر و امید

همچنین »حسین شبانی نژاد« فرماندار المرد در کارگروه اشتغال این شهرستان افزود: باتاشهای نماینده 
مردم المرد و مهر در مجلس، وزیر محترم اطاعات و دیگر مسئوالن استانی و همراهی مدیران شهرستان 

نیز توسعه زیرساختهای سرمایه گذاری شهرستان المرد در دولت تدبیر و امید شتاب بیشتری گرفته است 
که پروژه های مسیر المرد-خنج و تونل شهید باقری و آزادراه المرد-پارسیان سبب دسترسی سریع مردم 
به مرکز اســتان و بندر پارسیان می شود و اکنون احداث فاز نخست کارخانه آلومینیوم جنوب با ظرفیت 
تولید ۳۰۰هزار تن در ســایت انرژی بر المرد با پیشــرفت خوبی همراه بوده است و امیدواریم در ماه های 

آتی شاهد بهره برداری این طرح بزرگ صنعتی باشیم.
وی با تاکید بر شــتاب توسعه زیرساخت های سرمایه گذاری شهرستان المرد در دولت تدبیر و امید اظهار 
کرد: ستاد بزرگداشت دهه فجر امسال در حال برنامه ریزی برای هرچه باشکوه برگزار شدن این هفته است 

و شاهد افتتاح و کلنگ زنی پروژه های بزرگی در المرد خواهیم بود.
شبانی نژاد ضمن قدردانی از زحمات مسئوالن صندوق کارآفرینی امید در سالهای اخیر، خاطرنشان کرد: 
صنــدوق کارآفرینی امید باتوجه به شــتاب صنعتی منطقه؛ نقش مهمی در کاهش آســیب ها و معضات 
اجتماعــی دارد و جــا دارد باتوجه به فراهم شــدن زیرســاختهای ســرمایه گذاری  و ظرفیتهای مختلف 
شهرستان، درخصوص تامین مالی و تسهیات موردنیاز برای طرح های بزرگ و کوچک برنامه ریزی شود.

وی در ادامه از مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید خواســت تا اختیارات بیشــتری به شــعبه شهرستان 
المرد داده شــود تا متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه های مختلف کشاورزی و صنعتی و دیگر زمینه ها 
بتوانند تســهیات موردنیاز خود را در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت کنند و شاهد اشتغالزایی بیشتری 

در شهرستان باشیم.
در ادامــه دکتر نــوراهلل زاده )مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید( ضمن ابراز خرســندی از حضور در این 
منطقه و تشکر از دکتر علوی که شرایط الزم برای بررسی ظرفیتهای منطقه را فراهم کردند، گفت: ایجاد 
شغل های کوچک و خرد عاوه بر اشتغالزایی پایدار نیز به بهبود معیشت و افزایش رفاه خانوارها در جامعه 
کمک می کند که از این رو ماموریت صندوق معطوف به حمایت و تامین مالی کســب و کارهای کوچک 

و خرد است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ضمن اســتقبال از تامین مالی طرح های خرد و کوچک در 
صنایع پایین دســت آلومینیوم گفت: باتوجه به توضیحاتی که در زمینه ظرفیت های صنعتی و 
زیرساختهای سرمایه گذاری در این منطقه ارائه شد نیز صندوق کارآفرینی امید آمادگی دارد 
که با انعقاد تفاهم نامه ای در زمینه اختصاص تســهیالت به طرح های صنعتی در پایین دست 
کارخانه آلومینیوم جنوب همکاری داشــته باشد و همچنین کسب و کارهای زیادی در دوران 
بهره برداری کارخانه آلومینیوم باید ایجاد گردد که در این راســتا صندوق آمادگی همکاری با 

کارآفرینان دارد.
نوراهلل زاده ؛ پیش بینی شــهرک جدید ۵4 هزار نفری تابناک در جوار سایت انرژی بر المرد را 
ظرفیتی بزرگ برای اشتغالزایی عنوان کرد و گفت: از شغل های مرتبط برای ساخت این شهرک 
نظیر پنجره سازی، مصالح ساختمانی و دیگر طرح ها حمایت هایی خواهیم داشت که در آینده 

می توان برنامه ریزی کرد.
مدیرعامــل صندوق کارآفرینی امید در ادامه باتوجه به درخواســت مدیران اداری  در زمینه 
اختصاص تسهیالت اشتغال روســتایی، طرح های نوین کشاورزی، حمایت از صنایع دستی و 
صنوف تولیدی و خدماتی، اشتغال مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و توسعه گردشگری در 

منطقه تنگ ُمهر قول همکاری داد.
شایان ذکر اســت در ســفر دکتر نوراهلل زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید نیز کلنگ 
ساختمان اداری صندوق کارآفرینی امید شهرستان المرد با اعتبار اولیه 400 میلیون تومان در 

زمینی به مساحت ۳00 مترمربع واقع در قطب  اداری شهرستان به زمین زده شد.
همچنین یک طرح رستوران سنتی در روستای قلعه مظفر و یک طرح گلخانه پرورش کاکتوس 
زینتی و ساکولنت در روستای رئیســی یحیی با حمایت صندوق کارآفرینی امید  شهرستان 

المرد به بهره برداری رسید.
نوراهلل زاده در این ســفر با همراهی نماینده مردم المــرد و مهر در مجلس و فرماندار المرد از 
منطقه ویژه اقتصادی المرد و بازارچه درحال ســاخت برای عرضه محصوالت بانوان در شــهر 
المرد بازدید کرد. وی در این سفر با مجموعه مدیریتی شهرستان ُمهر دیدار داشت و در جریان 

ظرفیتهای موجود این شهرستان قرار گرفت.

اعالم آمادگی حمایت صندوق کارآفرینی امید از طرح های صنعتی، گردشگری و خدماتی المرد و ُمهر

بزرگترین طرح کنترل سیالب نعمه در 
دهه فجر به بهره برداری می رسد

به گزارش سایت شــیخ عامر کهن/ نکوگو رئیس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان المرد افزود: با 
توجه به افزایش و توســعه فرسایش خاک و گسترش 
گالی ها در دشــت های شهرســتان که به مرور زمان 
و براثر شــدت ســیاب ایجاد شده اســت.لزوم ایجاد 
طرحهای ابخیزداری در قالب کنترل سیاب در دستور 
کار اساسی اداره منابع طبیعی و ابخیزداری قرار گرفت 
که در بخش چاه ورز با ســاخت بزرگترین طرح کنترل 
سیاب در روســتای نعمه این اهداف دنبال شد تا هم 
از فرسایش خاک جلو گیری شود و هم سفره های زیر 

زمینی آب تقویت شود.
وی در ادامه اســتفاده از ۶۰۰۰ متر مکعب ســنگ و 
مات و بتن و ۳۰۰۰ متر مکعب خاک را از مشخصات 
طرح و آب گیری و ذخیــره حجم مخزن یک میلیون 
متر مکعب آب از دیگر شاخصه سیل بند نعمه نام برد.
نکوگو خاطر نشان کرد : دسترسی آسان و احداث جاده 
بــه طول ۳ کیلومتر از دیگر اقدامــات منابع طبیعی و 
اظهار امیدواری کرد که با مشــارکت دهیاری و شورای 
اسامی روستای نعمه طرح درخت کاری در قالب ماده 

۳ نیز به زودی در حاشیه سد اجرا شود.
وی در پایــان گفــت : در حال حاضــر تعداد ۱۰طرح 
مطالعه شــده نیز انجام شــده که متناسب با اعتبارات 
تخصیصی در دستور کار اداره منابع طبیعی قرار خواهد 
گرفت که توسعه فضای ســبز و جنگل کاری از جمله 
برنامه های اولویت دار اداره منابع طبیعی خواهد بود. 

کسب مقام سومی منطقه ویژه اقتصادی المرد 
در یازدهمین دوره مسابقات فوتسال ایمیدرو

تیم فوتســال منطقــه ویژه اقتصادی المــرد موفق به 
کســب مقام سوم  یازدهمین دوره رقابت های کشوری  

فوتسال ایمیدرو  شد.
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد در 
این دوره از رقابت ها که  به میزبانی فوالد هرمزگان در 
بندرعباس  و با مشــارکت ۱8 تیم از  شرکت های زیر 
مجموعه ایمیدرو برگزار شد  فوتسالیست های المردی  
با ارائه بازیهای درخشان موفق شدند عنوان  سومی این 

رقابت ها را کسب کنند.
ذوب آهــن اصفهان، تهیه و تولید مواد معدنی،ســنگ 
آهن ســنگان، فوالد آذربایجان، فوالد اکسین و  فوالد 

میانه مغلوب فوتسال بازان المردی شدند.
فــوالد مبارکه  اصفهان و فوالد هرمزگان به ترتیب  در 

این رقابت ها به مقام نخست و دوم دست یافتند.
این رقابت ها  کــه از کیفیت مطلوبی برخوردار بود، از 

بیستم آذر ماه آغاز و روز چهارشنبه  پایان پذیرفت.
امیر حســین مهر آیین، بهنام زمانی، رضا صداقت جو، 
محسن آسوده آلمانی، محمد بیرنگ ،جواد حق شناس، 
صادق منصوری، اســد حســین زاده و صادق عباسی 
بازیکنان این تیم بودند و  کادر فنی نیز مرکب از حمید 

همتی کیا و سهیل مشفق  بود.

ســید محســن علوی نماینده مردم المرد و مهر در مجلس گفت: با یپگیری های انجام شده، 
۲۵درصد از عوارض آالیندگی صنایع پارس جنوبی به عنوان ســهم المرد و مهر مشخص شده 

که در سال جدید اعمال می شود.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی سید محسن علوی ، نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسامی 
افزود: شهرســتان های المرد و مهر در جنوب استان فارس در مجاورت صنایع پارس جنوبی استان بوشهر 
واقع شــده اند که با عنایت به موضوع تبصره جز ۳ بند ج ماده ۶ قانون برنامه ششــم توســعه اقتصادی و 
اجتماعی کشــور و به اســتناد تبصره یک ماده ۳8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مرجع تشخیص شدت و 
دامنه اثرگذاری آالیندگی واحدهای تولیدی بر شهرســتان های واقع در چند اســتان سازمان حفاظت از 
محیط زیســت کشور است. وی ادامه داد: پیگیری تعیین سهم شهرستان های جنوبی استان فارس 
از آالیندگی صنایع واقع در جنوب اســتان بوشهر )پارس جنوبی( در دوره دهم مجلس شورای 
اسالمی در نشست با خانم دکتر ابتکار، رئیس سابق محیط زیست کشور در سال 9۶ آغاز شد 
و پیگیری هــا پس از تغییر دولت و با آغاز دولت دوازدهم در دوره دکتر کالنتری، رئیس جدید 
سازمان محیط زیست کشور ادامه پیدا کرد که با ارجاع به دکتر تجریشی، معاون محیط زیست 
انسانی سازمان محیط زیست کشــور نیز روند تئوری کارشناسی سنجش آالیندگی ناشی از 
صنایع عسلویه با همکاری کارشناسان سازمان و ادارات کل محیط زیست استان های فارس و 

بوشهر با پیشرفت خوبی همراه شد تا این که امسال به نتیجه رسید.
نماینده مردم المرد و مهر در مجلس اضافه کرد: از آنجا که سنجش آالیندگی صنایع واقع در جنوب استان 

بوشهر بر شهرستان های جنوبی فارس نیاز به ردیف اعتباری داشت، پس از پیگیری های مستمر و مشورت 
با کارشناســان و مشاوران سازمان محیط زیست کشور الگو )مدل( برای بررسی تاثیر آالیندگی واحدهای 

تولیدی پارس جنوبی بر شهرستان های جنوبی فارس مشخص شد.
وی تصریح کرد: پس از مشــخص شــدن روش برای تعیین میزان آالیندگی، مطابق نظر ســازمان محیط 
زیست کشــور، فاز جمع آوری اطاعات برای چندین ســال متوالی مطابق مدل ارائه شده سازمان محیط 
زیست برای تشخیص اثرگذاری و دامنه تاثیر آالیندگی صنایع پارس جنوبی بر شهرستان های المرد و ُمهر 
آغاز شــد و پس از مکاتبات و هماهنگی میان دو استان بوشهر و فارس نیز 2۵درصد از عوارض آالیندگی 

صنایع در جنوب استان بوشهر به عنوان سهم شهرستانهای المرد و مهر مشخص شد.
علوی بیان کرد: این عوارض به نســبت جمعیت بین شــهرداری ها و دهیاری های شهرستان های المرد و 
مهر توزیع می شود و مطابق قانون به رویه گذشته عوارض آالیندگی هر سه ماه یک بار پرداخت می شود.

»الزم به ذکر دکتر ســعید محمودی مدیرکل محیط زیست استان فارس در نشست خبری گذشته ضمن 
اعام  این خبر از تاشهای سید محسن علوی در تحقق این مطالبه مهم مردم تشکر کرد.«

بر اســاس این گزارش، نشستی به منظور تعیین عوارض آالیندگی واحدهای تولیدی پارس جنوبی در روز 
دوشــنبه )2۶ آذر ۹۷( با هماهنگی نماینده مردم المرد و ُمهر در مجلس و با حضور محمودی، مدیر کل 
محیط زیست فارس و قلی نژاد مدیر کل محیط زیست بوشهر در دفتر رئیس سازمان محیط زیست کشور 

برگزار شد.
همچنین سیدمحسن علوی )نماینده مردم المرد و مهر در مجلس( در نطق میان دستور  )2۰ خرداد ۹۷( 
در این باره به منظور تســریع در پیگیری عوارض آالیندگی ناشــی از صنایع در عســلویه استان بوشهر بر 
شهرستان های حوزه انتخابیه اش طی تذکری خطاب به مسئوالن سازمان محیط زیست کشور گفت: »تاثیر 
آالیندگی صنایع واقع در عسلویه بر شهرستان های المرد و مهر، سبب خسارت های جبران ناپذیری در این 
منطقه شده است که بارها به مسئوالن محترم سازمان محیط زیست متذکر شده ام. انتظار می رود سازمان 
محیط زیســت همان گونه که به ســامت و حقوق حیوانات اهتمام دارد، به سامت و حقوق انسان ها نیز 
اهتمام داشــته باشد. مجدداً متذکر می شوم در اسرع وقت نسبت به احقاق حقوق مردم این دو شهرستان 

اقدام فرمایید.«

اســتاندار فارس به فرمانداران استاندار دستور داد در هر شهرستان حداقل یک معاون فرماندار یا بخشدار 
را از جامعه ی زنان منصوب کنند.

 به گزارش ایلنا عنایت اهلل رحیمی امروز در دیدار با اعضای شورای اسامی استان فارس گفت: این دستور 
به فرمانداران تمام شهرستان ها اباغ شده و بر مبنای آن هر فرماندار مکلف است از میان زنانی که شرایط 

قانونی دارند حداقل یک معاون فرماندار یا بخشدار زن را معرفی کنند.
وی اظهار امیدواری کرد که با این دســتور افزایش مشارکت بانوان در حوزه های مدیریتی استان را شاهد 

باشیم.

 استاندار فارس افزود: دستگاه های دیگر نیز می بایست از ظرفیت نیمی از جمعیت فعال استان استفاده ی 
مطلوب کنند و مکلف خواهند شد که در این زمینه به جامعه ی بانوان گزارش دهند.

رحیمی تصریح کرد: اعتقاد من بر این اســت که بانوان از دقت، عطوفت در رفتار و قانون مداری بیشــتری 
برخوردار هستند و از همین رو باید بسترهای الزم برای آنان فراهم شود.

بــر پایه این گزارش، الهه پاینده تنها بانوی عضو شــورای اســامی فارس ابتدای این دیدار از اســتاندار 
درخواســت کرده بود که مدیران رده های مختلف اســتان را بر مبنای شایســتگی و فارغ از جنسیت آنها 

برگزینند.
نماینده شهرســتان داراب در شــورای اسامی استان فارس با بر شمردن مشــکات مختلف زنان استان، 
اضافــه کرد: جامعه ی بانوان اســتان با وجود مشــکات و محدودیت های فراوانی کــه دارند اما ظرفیت و 
توانمندی هــای زیادی نیز دارند کــه از جمله در حوزه ی مهارت های مدیریتی متأســفانه به خوبی مورد 

بهره وری قرار نمی گیرد.

نماینده مردم المرد و مهر خبر داد:

تعیین 2۵درصد سهم المرد و مهر از 
عوارض آالیندگی پارس جنوبی

استاندار به فرمانداران فارس دستور داد؛

انتصاب یک معاون فرماندار یا بخشدار زن در هر شهرستان



یکشنبه ۳0 دی 97/ 1۳ جمادی االول 1440/ سال دوم/ شماره 311

رئیس اداره بهزیستی المرد خبر داد: 
بهره مندی بیش از هزار و دویست مددجو از 

خدمات بیمه پایه بهزیستی
رئیس اداره بهزیستی شهرستان المرد گفت: در ۹ ماهه 
نخست ســال جاری؛ بیش از هزار و دویست مددجو از 

خدمات بیمه پایه بهزیستی بهره مند شده اند.

به گزارش روابط عمومی بهزیســتی المرد، »معصومه 
کاظــم زاده« رئیس اداره بهزیســتی المرد به پرداخت 
بیمه پایه بیش از هزار و دویســت مددجو بهزیســتی 
اشاره کرد و گفت: گفت: سازمان بیمه سامت براساس 
تفاهم نامه با بهزیستی کشور متعهد شده است که  به 
جامعه هدف تحت پوشش سازمان بهزیستی از معلوالن 

و زنان سرپرست خانوار خدمات بیمه ای ارائه دهد.
وی ضمن قدردانــی از همکاری و  زحمات آقای ثقفی 
مدیر و کارکنان اداره بیمه ســامت المرد افزود: حدود 
۱2۹۴ نفــر از مددجویــان و توانخواهان بهزیســتی 
شهرســتان المرد در ۹ ماهه نخست سال جاری تحت 
پوشــش بیمه ســامت قرار گرفتند. این گروه شامل 
معلوالن و زنان سرپرست خانواده و اعضای تحت تکفل 
آنان است که با معرفی به اداره بیمه سامت، از خدمات 

درمانی این بیمه استفاده می کنند. 
این مســئول گفت: مطابق این طــرح برای مددجویان 
بهزیستی؛ در برنامه پزشک خانواده سهم بیمه شده در 
پرداخت ویزیت پزشــک و دارو رایگان است و پرداخت 
۳۰ درصد تعرفه دولتی مربوط به خدمات سرپایی و ۱۰ 
درصد بســتری برعهده بیمه شده است و مابقی توسط 

سازمان بهزیستی پرداخت می شود.

در نخستین مجمع سامت شهرستان المرد 
تاکید شد: 

حفظ سامت جامعه به کمک مسوولیت پذیری، 
پاسخگویی و تعامل بین بخشی

نخســتین مجمع ســامت المرد با حضور مشاور عالی 
معــاون اجتماعی دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز و 

مسووالن شهرستان المرد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 
فرماندار المرد با اشاره به اهمیت حفظ سامت جامعه، 
آن را مســتلزم مســوولیت پذیری، پاسخگویی و اقدام 
مشــترک همه سازمان ها و نهادهای دولتی، خصوصی 
و مردم نهاد در داخل و به ویژه خارج از بخش سامت 
دانســت و تاکید کرد: همکاری بین بخشــی می تواند 

مشکات سامت را برطرف کند.
»حسین شبانی نژاد« گفت: مشارکت مردم در تصمیم 
سازی، مسوولیت پذیری بیشتر به همراه دارد و موجب 

نقش آفرینی در پیشرفت جامعه می شود.
مشــاور عالی معاون اجتماعی دانشــگاه علوم پزشکی 
شــیراز نیز با تاکید بر اهمیت مشــارکت مردم در امر 
سامت جامعه، مجامع ســامت را ابزاری برای تحقق 

این هدف معرفی کرد.
دکتر »ســید محمدصادق کشــفی نژاد« با اشــاره به 
پیچیده بودن موضوعــات اجتماعی و مولفه های موثر 
بر سامت، خواستار تصمیم گیری هوشمندانه سامت 
محور در دســتگاه های اجرایی و پرهیــز از مداخله و 
اقداماتی شد که منجر به نتایج ناخواسته تهدید کننده 

سامت می شود.
رئیس شــبکه بهداشــت و درمان المــرد نیز در جمع 
اعضای مجمع ســامت این شهرســتان، با اشــاره به 
اهمیت مجمع شهرســتانی در اجتماعی شدن سامت 
گفــت: تامین ســامت جامعه در راســتای توســعه 

همه جانبه و پایدار از اهداف مورد اهتمام است.
دکتــر »محمد احمــدی« افزود: توســعه پایدار بدون 
توجه به مشــارکت عمومی و مسوولیت های اجتماعی 
امکان پذیر نیســت؛ بنابراین مجمع ســامت با هدف 
جلب حمایت همه بخش ها، دســتگاه ها و تشکل های 
غیردولتــی، به ویژه عموم مردم راه اندازی شــده تا با 
حمایت طلبی و همچنین بســیج اقشار مختلف مردم، 
موجب ارتقای ســامت جامعه شــود. نشست مجمع 
سامت شهرستان المرد با قرائت بیانیه و تقدیر از نیک 
اندیشان عرصه سامت و فعاالن سامت این شهرستان 

به پایان رسید.
راه اندازی کمیته های تخصصی 

ستاد دهه فجر در المرد
بهرام حســن زاده دبیر ســتاد بزرگداشــت دهه فجر 
شهرســتان المرد گفت: برنامه های چهلمین ســالگرد 
پیروزی انقاب امســال با محوریت شــعار »افتخار به 
گذشته؛ امید به آینده« اجرایی می شوند و از مسئولین 
انتظار می رود برای آگاهی بخشی و امید افزایی تاش 

کنند.
وی بــه برنامه های گرامیداشــت ســتاد دهه فجر در 
شهرستان اشــاره کرد و افزود:در جلساتی که با کمیته 
های تخصصی ســتاد بزرگداشــت دهه فجر داشته ایم 
برنامــه های خوبی در این کمیته ها پیش بینی شــده 
اســت با همه توان و ظرفیت برای پاسداشــت انقاب 

اسامی تاش خواهیم کرد.
دبیر ســتاد دهه فجر شهرستان المرد افزود: دهه فجر 
امســال مقارن هســت با ایام فاطمیه که ضمن حفظ 
حرمت این ایام برنامه های دهه فجر برگزار خواهد شد.

اخبار

به گزارش پایگاه اطاع رســانی سید محسن علوی، مســیر مواصاتی گله دار-عسلویه 
معروف به مسیر کلوپو به پیشنهاد مردم عزیز بخش های گله دار و اسیر به عنوان مسیر 

پدافند غیر عامل جهت پیگیری در دوره دهم مجلس پیشنهاد شد.
از این رو پیگیری این طرح با نگاهی ملی توسط سید محسن علوی) نماینده مردم المرد 
و مهر در مجلس شــورای اســامی( آغاز شــد و با مکاتبه و پیگیری های به عمل آمده 
با آقای دکتر آخوندی وزیر ســابق راه و شهرسازی، دستور بررسی این طرح پیشنهادی 

صادر گردید.

در راســتای دستور بررسی توسط دکتر آخوندی وزیر ســابق راه و شهرسازی نیز آقای 
یعقوبی )مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت راه و شهرســازی( در اردیبهشت سال جاری 

)سه شنبه ۴ اردیبهشت ۹۷( جهت بررسی میدانی طرح در منطقه حضور یافتند.

پس از بررسی های به عمل آمده مقرر شد طرح مطالعاتی این پروژه جهت بررسی های 
فنی در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی الرستان قرار گیرد تا روند اداری خود را طی 
نمایــد و پس از مذاکرات دکتر علوی )نماینده مردم المرد و مهر در مجلس( با مهندس 
خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی نیز پیشنهاد شد که در صورت مشارکت ۵۰ درصدی 
وزارت نفــت برای احداث این پروژه نیز روند اداری جهت احداث این مســیر ادامه یابد 
و از این رو با مشــورت و نشســتهای سیدمحسن علوی با کارشناسان و صاحبنظران نیز  

روش های پیشنهادی برای تامین مالی این پروژه بررسی شد.

در این راســتا با بیان این خواســته با توجه به پیش بینی مسیر ۱۷ کیلومتری گله دار-
عســلویه، در صورت تایید و احداث این مســیر، با توجه به کمبود اراضی در عسلویه با 
عنایت به تقاضای ســرمایه گذاران جهت احداث پتروشــیمی ها و پاالیشگاه ها، امکان 
تامین زمین مورد نیاز ســرمایه گذاران برای احداث این صنایع در جنوب استان فارس 
فراهم خواهد شــد که طبیعتاً فروش اراضی در این منطقه به ســرمایه گذاران می تواند 
ســرمایه گذاری در احداث این مسیر مواصاتی را توجیه پذیر نماید. این اقدام عاوه بر 
این که مســیر دسترســی برای مردم فهیم بخشهای اسیر و گله دار به عسلویه را فراهم 
می نماید نیز موجب زمینه ی ایجاد صنایع پتروشــیمی در این منطقه خواهد شــد که 
ضمــن ایجــاد ارزش افزوده برای اســتان فارس و حق آالیندگی برای شــهرداری ها و 
دهیاری ها می شــود و می تواند فرصت های شغلی مناسبی را برای جوانان جویای کار 

استان فارس فراهم نماید.
پیگیریها با پافشــاری و اصرار نماینده مردم المرد و مهر وارد فاز جدیدی شد، به منظور 
پیگیــری و متقاعد کردن وزارت نفت برای ســرمایه گذاری در احداث این مســیر نیز 
نشســتی در آذرماه سال جاری )دوشنبه ۱2 آذر ۹۷( توســط خادم مردم المرد و مهر 
با وزیر نفت هماهنگ شــد و دکتر علوی برای پیگیری این مهم و تحقق خواسته مردم 
با همراهی مدیرکل راه و شهرســازی الرســتان، ائمه جمعه گله دار و جمعی از اعضای 
شوراهای اســامی بخش های گله دار و اسیر به دیدار مهندس بیژن نامدار زنگنه مقام 
عالی وزارت نفت رفت که در خصوص ضرورت احداث این مســیر مواصاتی، مقام عالی 
وزارت نفت اعام آمادگی کردند و دســتور بررســی برای احداث صنایع پایین دســت 

عسلویه در این منطقه صادر شد.

گزارش این پیگیریها توسط دکتر علوی در  همایشی با عنوان ۱۷ کیلیومتر تا شکوفایی 
در آذرماه سال جاری )دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷( در حضور ائمه جمعه تشیع و تسنن، اعضاء 
شوراهای اسامی، بخشدار گله دار، و جمعی از اهالی بخش های اسیر و گله دار ارائه شد.

اما نتیجه نشست نماینده مردم المرد و مهر با مقام عالی وزارت نفت در دست 
پیگیری قرار دارد که پیرو دســتور اکید وزیر نفت و مکاتبه97/9/1۲) شماره 
97۲۲1۳۸9( نماینــده مردم المرد و مهر در مجلس نیز آقای شــجاع الدین 
بازرگانی )معاون پارلمانی وزارت نفت( با ارســال نامه ای در تاریخ 97/10/1۲ 
خطاب به جناب آقای مهندس محمدی )معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت ملی 
صنایع پتروشیمی( دســتور بررسی درخصوص احداث صنایع در این منطقه و 
سرمایه گذاری برای احداث این مســیر را صادر نموده است و ادامه پیگیریها 

پس از اعالم نتیجه به اطالع مردم رسانده خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور اختصاص ۳۵ میلیارد تومان اعتبار در راستای درخواست دکتر 
علوی مبنی بر تکمیل پل های مسیر مهر-دارالمیزان و تونل شهید باقری را صادر کرد.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی سید محسن علوی، در نشست نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای 
اســامی و مدیرکل راه و شهرسازی الرستان با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ؛ دکتر نوبخت دستور 
اختصاص 2۰ میلیارد تومان )پرداخت ۵ میلیارد تومان نقدی و ۱۵ میلیارد تومان اســناد خزانه( به تونل 
شــهید باقری و اختصاص ۱۵ میلیارد تومان )پرداخت ۵ میلیارد تومان اعتبار نقدی و ۱۰ میلیارد تومان 

اسناد خزانه( به پل های عرشه فلزی مسیر مهر- دارالمیزان را صادر کرد.
دکتر نوبخت)معاون رییس جمهور و رییس ســازمان برنامه و بودجه کشور( جهت تسریع در افتتاح این دو 
پروژه فوق در جلســه روز دوشــنبه )2۶ آذر ۹۷( در هامش نامه های دکتر سید محسن علوی؛ خطاب به 

رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه آورده است :
هامــش نامه)تاریخ۹۷/2/۱( دکتر علوی در خصوص تکمیل پروژه تونل شــهید باقری: »جناب آقای 
نوری باسام؛ برای اینکه قبل از اتمام سال مورد بهره برداری قرار گیرد مبلغ ۵ میلیارد تومان نقدی و ۱۵ 

میلیارد تومان اسناد خزانه در اولین زمان پرداخت شود«
در هامش نامه )تاریخ ۹۷/2/۱( دکتر علوی در خصوص تکمیل پل های عرشه فلزی مهر-دارالمیزان: 
»جناب آقای نوری؛ باســام مبلغ ۵ میلیارد تومان نقد و ۱۰ میلیارد تومان اسناد خزانه برای بهره برداری 

در سال جاری پرداخت شود«
براســاس این گزارش اضافه می گردد؛ تکمیل تونل شهید باقری به طول 2۶۵۰ متر در قطعه اول مسیر-
المرد خنج عاوه بر تســهیل و تســریع در ارتباط مرکز استان با منطقه ویژه اقتصادی المرد، حذف گردنه 
حادثه خیز در این مســیر و سبب دسترسی سریع مردم شریف بخش های عامرودشت و چاهورز به مرکز 
شهرســتان المرد می شود و همچنین با تکمیل پل های عرشه فلزی در مسیر مهر-دارالمیزان نیز ارتباط 
این منطقه به اســتان بوشهر و مرکز استان فارس تســهیل می شود و از این رو تکمیل این دو پروژه مهم 
به عنوان زیرســاخت های اصلی ســرمایه گذاری در دســتور کار نماینده مردم المرد و مهر در دوره دهم 

مجلس قرار گرفت.
تاکنون در دوره دهم مجلس شــورای اســالمی؛ قریب به 40 میلیارد تومان برای تکمیل های 
پل های عرشــه فلزی مسیر مهر - دارالمیزان جذب شده است که در دوم دی ماه سال جاری؛ 
عملیات ساخت سازه های عرشه فلزی پل کیلومتر ۳۶ این مسیر در مجتمع صنعتی میر مطهری 

شیراز به پایان رسید و توسط 1۸ تریلی به محل پروژه منتقل شد.
عاوه بر نشســت ها و مکاتبات خادم مردم المرد و مهر با مســئوالن سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و 
شهرسازی جهت تکمیل پروژه های راهسازی منطقه نیز دکتر خادمی و مهندس امینی معاونان وزارت راه 
و شهرســازی با دعوت دکتر علوی از این دو پروژه بزرگ عمرانی و دیگر پروژه های مهم راهسازی منطقه 

بازدید کردند که دستورهای الزم جهت تخصیص اعتبار اخذ گردید.

تالشهای علوی جوان از وزارت راه تا وزارت نفت؛

پیگیریهای مستمر نماینده مردم المرد 
و مهر در مجلس برای 

احداث مسیر گله دار-عسلویه

آغاز عملیات پروژه گازرسانی به 
مجموعه روستاهای شرق المرد

بــا پیگیری هــای دکتر علوی نماینده مــردم المرد و 
مهر در مجلس و شــبانی نژاد فرماندار المرد نیز پروژه 
گازرسانی به مجموعه روســتاهای شرق المرد پس از 
حدود ده ماه توقف با انتخاب پیمانکار جدید آغاز شد.

بــه گزارش پایگاه اطاع رســانی سیدمحســن علوی، 
پیــرو پیگیریهای نماینده مردم المرد و مهر در مجلس 
و فرماندار شهرســتان المرد نیز پروژه گازرســانی به 
مجموعه روســتاهای شــرق المرد که حــدود ده ماه 

متوقف شده بود با انتخاب پیمانکار جدید آغاز شد.
قرار است شــرکت دشــت رزم؛ عملیات گازرسانی به 
مجموعه روستاهای خره، حسن کمالی، خالومحمدعلی، 
حســین آباد خــوارزو، دولت آباد، فیروزآبــاد، کاکلی، 
رئیسی یحیی، کره موچی و دهشیخ را با نظارت شرکت 

گاز اجرا نماید.
این پروژه با اعتباری بالغ بر 2۵ میلیارد ریال و شــامل 
اجرای ۱8۳۰2 متر شــبکه گازرســانی و یک دستگاه 

TBS است.
ظهــر روز چهارشــنبه )۱2 دی( پیشــاهنگ معاون 
فرماندار المرد، فالی رئیس اداره گاز المرد، موســوی و 
خاتمی مدیران دفاتر تهران و المرد دکتر علوی نماینده 
مردم المرد و مهر در مجلس و شــهامت رئیس شورای 
شهرستان المرد از روند اجرای این پروژه بازدید کردند.
گفتنی ست پیش از این نیز در هفته جاری مدیرعامل 
شرکت گاز اســتان فارس از این پروژه بازدیدی داشته 

است.
پایان عملیات ساخت قطعات عرشه فلزی پل 

بزرگ کیلومتر 3۶ مسیر مهر - دارالمیزان/
جذب قریب به 40 میلیارد تومان برای 

تکمیل پل های مسیر مهر-دارالمیزان در 
دوره دهم مجلس

به گزارش پایگاه اطاع رســانی ســید محسن علوی؛ 
سازه های پل کیلومتر ۳۶ مسیر مهر - دارالمیزان؛ روز 
یکشنبه)2دی ۹۷( در شیراز بارگیری و به محل پروژه 

منتقل شد.
پیــش از این در نشســت روز دوشــنبه )2۶ آذر ۹۷( 
نماینده مردم المرد و ُمهر در مجلس شــورای اسامی 
و مدیرکل راه و شهرســازی الرستان با رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشــور؛ دکتر نوبخت دستور اختصاص 
۱۵ میلیــارد تومان )پرداخت ۵ میلیــارد تومان اعتبار 
نقــدی و ۱۰ میلیارد تومان اســناد خزانه( به پل های 

عرشه فلزی مسیر مهر- دارالمیزان را صادر کرد.
دکتر نوبخت )معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور( جهت تســریع در افتتاح این 
پروژه در هامش نامه دکتر ســید محسن علوی خطاب 
به رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه آورده است: » 
جناب آقای نوری؛ با ســام، مبلغ ۵ میلیارد تومان نقد 
و ۱۰ میلیارد تومان اســناد خزانه برای بهره برداری در 

سال جاری پرداخت شود.«
همچنین پیرو مذاکره دیگر دکتر علوی با دکتر نوبخت 
در  گذشــته؛ مبلغ ۱۷ میلیارد و پانصد میلیون تومان 
اوراق خزانه جهت تکمیل ســاخت پل های این مسیر 

اختصاص پیدا کرد.
براســاس این گزارش اضافه می گردد شهریور ماه سال 
جاری نیز در ســفر جناب آقای دکتــر خادمی معاون 
وزیر راه و شهرســازی به المرد و ُمهر، مبلغ ۵ میلیارد 
تومان اوراق خزانه جهت تکمیل پل های عرشــه فلزی 
این مســیر مصوب شد که به تایید ســازمان برنامه و 

بودجه رسید.
مهندس میرمطهری پیمانکار ساخت این پل ها گفت: 
ســاخت ســازه های عرشــه فلزی پل کیلومتر ۳۶ در 
مجتمع صنعتی میر مطهری شــیراز به پایان رســید و 

توسط ۱8 تریلی به محل پروژه منتقل شد.

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

در اشکنان 
ساعت تماس 

 )۱2ظهر تا ۶ عصر(
۰۹۱۷۵۹۰۱۵۳۷

شماره تماس جهت آگهی و اشتراک

09335653152

اخبار

دستور 3۵ میلیارد تومانی معاون رئیس 
جمهور جهت تکمیل تونل شهید باقری و

 پل های مسیر مهر-دارالمیزان

کشف معدن سنگ آالباستر در 
بخش اشکنان

به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکــز فارس، 
کارشناس مســئول امور معادن سازمان صنعت، معدن 
و تجــارت فــارس گفت: با مطالعات زمین شناســی و 
اکتشافات معدنی پتانسیل های مناسبی از این آالباستر، 
در جنوب اســتان و در بخش اشکنان شهرستان المرد 
شناسایی شــده که با نظارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان، بخش خصوصی در حال انجام عملیات 
اکتشــافی بوده و ذخایری از این ماده معدنی به صورت 
دقیق شناسایی شده است. رضا افشاری افزود: آالباستر 
شناســایی شــده در اشــکنان المرد بر خاف ســایر 
آالباستر ها کشــور به دلیل ضخامت، نزدیکی به بنادر 
جنوبی کشور و شرایط مناســب صادرات، مورد توجه 
ســرمایه گذاران و بازار های داخلــی و خارجی بوده و 
ظرفیت معدنــی جدیدی را برای اســتان ایجاد کرده 
است. این ســنگ در هتل ها، ســاختمان های هنری، 
دکوراسیون و مصنوعات ســنگی شامل لوستر، وسایل 
تزئینی، آبــاژور، مبلمان و مجســمه های نورانی مورد 

استفاده قرار می گیرد.
شهردار جدید ُمهر معرفی شد

مهرستان : با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس 
، فرماندار ، اعضای شــورای شهر و جمعی از مسئولین، 
جال جعفری که پس از اســتعفای شهردار سابق مهر 
به عنوان سرپرســت شهرداری انتخاب شــده بود ، با 
حکم استاندار فارس ، رســماً به عنوان شهردار جدید 
مهر معرفی شــد. وی متولد جهرم ، دارای کارشناسی 
ارشد روابط بین الملل بوده و سابقه دو دوره شهرداری 
از جمله شــهرداری خفرجهرم را در کارنامه مدیریتی 

خویش دارد.
معرفی فریدون فدایی دولت به 

عنوان مشاور استاندار جدید فارس
مهرســتان: طی حکمی از سوی اســتاندار فارس آقای 
فریدون فدایی دولت به عنوان مشــاور جذب و سرمایه 
گذاری استاندار فارس منصوب گردید. وی متولد بخش 

اسیر از توابع شهرستان مهر  است.

اخبار کوتاه
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تسلیت

خانواده محترم علیزاده و فامیل های وابسته
عزیزتان؛یــادگار  دادن  از دســت  غــم  بزرگــی 
محمــد  زائــر  مقــدس؛  دفــاع  ســال  هشــت 
ــرای آن  ــوده، ب ــرض نم ــلیت ع ــزاده را تس علی
مرحــوم غفــران و رحمــت واســعه الهــی و بــرای 

بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی خواهانیــم.
 »هیئت تحریریه نشریه افق فارس«

تبریک

برادر گرامی جناب آقای محمود عبداله زاده 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی به سمت 

رئیس اداره امور مالیاتی المرد را صمیمانه 
تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان آرزوی 

توفیق روزافزون برای شما دارم.
»بهرام حسن زاده/شورای شهر عامرودشت«

تسلیت
برادر گرامی جناب آقای سید محسن موسوی

بزرگــوار  خانــم  مــادر  درگذشــت  ضایعــه 
و  محتــرم  شــما،خانواده  بــه  را  جناب عالــی 
از  و  می گویــم  تســلیت  وابســته  فامیل هــای 
و  غفــران  آن مرحومــه  بــرای  مّنــان  خداونــد 
رضــوان الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر جمیــل 

و اجــر جزیــل مســئلت داریــم.
»هیئت تحریریه نشریه افق فارس«

المرد  مردم  نماینده  مکاتبه  پیرو 
و مهر در مجلس و دســتور ویژه 
دو  مخابرات  مشــکالت  بررسی 
آذری  مهندس  توسط  شهرستان 
ارتباطات و فناوری  جهرمی )وزیر 
بررسی  نشســت  نیز  اطالعات( 
شهرستانهای  مخابرات  مشکالت 
المرد و ُمهر روز پنج شــنبه )۶ دی( باحضور کارشناســان وزارتخانه و مدیران استان، مدیران 
مخابرات و فرمانداران دو شهرستان در محل فرمانداری ُمهر برگزار گردید که صورتجلسه ای 

در 3 بند تنظیم شد و این مصوبات جهت اجرا از طریق وزارتخانه پیگیری خواهد شد.
 ســید محســن علوی )نماینده مردم المرد و مهر در مجلس( در این نشســت با تشــریح 
ســرمایه گذاری ها و پتانســیلهای موجود در حوزه انتخابیه اش گفــت: المرد و مهر به عنوان 
منطقه ای اســتراتژیک برای سرمایه گذاری در اســتان فارس انتخاب شده است و خداوند 
متعال را شــاکریم که گام های بزرگی در راستای توسعه راههای مواصالتی، تکمیل زیرساختهای 
سرمایه گذاری و توسعه صنعتی دو شهرستان برداشته شده است و از این رو با توجه به شتاب 
توســعه صنعتی این منطقه در جنوب فارس و لزوم ارتقاء زیرساختهای مخابراتی به عنوان یکی 
از زیرســاختهای مهم و از مطالبات اصلی مردم بوده که باتوجه به دســتور اکید وزیر محترم 
مخابرات جناب آقای مهندس جهرمی می بایســت مشکالت مربوط به مخابرات دو شهرستان 

المرد و مهر طی یک برنامه زمانبندی مرتفع شود. 
 مهندس ســهرابی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان فارس در این نشست افزود: 
دولت در راستای ارائه خدمات و ارتقاء زیرساختها برنامه دارد و در این راستا براساس بودجه 
و با نگاه به مولفه های گردشگری و جمعیت در حال ارائه خدمات و امکانات می باشد. مشکالت 
ارتباطی در ســه بخش روستایی، شهری و تلفن ثابت توســط نماینده مردم المرد و مهر در 
مجلس ارســال گردید.  وی ادامه داد: تعداد 291 روستا در شهرستانهای المرد و مهر براساس 
آمار سال 95 وجود دارد، 198 روستای دارای سکنه، تعداد 47 روستا زیر 20 خانوار و 151 روستا 
باالی 20 خانوار هستند که براساس تعهدات و برنامه ریزی های انجام شده ، تالش خواهیم کرد 
که پوشش های ارتباطی در روستاهای باالی 20 خانوار را ارتقا دهیم. 137 روستا در استان فارس 
از اینترنت برخوردار شــدند که در فاز دوم پروژه همت عنوان می شود که 18هزار روستا را 

تحت پوشش قرار می دهد. 
در ادامه خانم مهنــدس رحیمی مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی منطقه جنوب 

افزود: همانطور که 
ســهرابی  مهندس 
مشــکالت  گفتند 
ســال  دو  این  در 
ارســال  و  پییگیری 
شده اســت و  در 
این راســتا ، برخی 

است  تعهدات  جزو  مشــکالت 
که ســازمان تنظیــم مقررات 
پیگیری  ذیربط؛  اپراتورهــای  و 
هم  مشکالت  بخشی  و  می کنند 
که با دســتور مهندس جهرمی 
خواهد  انجام  دولــت  تعهد  در 
گرفــت.  وی اضافــه کــرد: 
عنوان  به  ها  خواسته  این  تمامی 
کارشناسان  توســط  سرویس 
فنی از افزایش سایت و احداث 

دکل و توجیه آنتن دهی بررســی می شود. این مســئول از فرمانداران دو شهرستان خواست 
بحث کنترل و ممانعت از سرقت تجهیزات ارتباطی و مخابراتی همکاری داشته باشند و باتوجه 
به حساسیت و نقش تجهیزات ارتباطی نیز در کمیته بحران و امنیت شهرستانها در دستور کار 
قرار گیرد. رحیمی خاطرنشــان کرد: درخصوص ارتقاء به تری جی و فور جی با نگاه و بررســی 

مسائل گردشگری و جمعیت اولویت بندی خواهد شد.
 در ادامه ایزدی مدیر مخابرات منطقه اســتان فارس و علیــزاده نماینده همراه اول با ارائه 

توضیحاتی نیز مساعدت خود را در رفع مشکالت اعالم کردند.  
براساس این گزارش، در این نشست مهندس نعیمی مدیر مخابرات المرد و مهندس میرزایی 
مدیر مخابرات ُمهر و فرمانداران دو شهرستان نیز خواسته ها و مشکالت را جمع بندی و مطرح 
کردند. مهنــدس حمیدی پور معاون مدیرکل دفتر هماهنگی امور اســتانها وزارت ارتباطات، 
مهندس ســهرابی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان فارس،خانم مهندس رحیمی 
مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقــه جنوب،مهندس علیزاده نماینده همراه 
اول، مهندس زمانی معاون اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جنوب،مهندس ایزدی 
مدیر مخابرات منطقه فارس و جمعی از کارشناسان استان و وزارتخانه، نماینده مردم المرد و 
مهر در مجلس، فرمانداران دو شهرستان، مدیران مخابرات دو شهرستان و جمعی از نمایندگان 

مردم در این جلسه حضور داشتند. 

به گزارش افق فارس، کلنگ پانســیون پزشکان پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی المرد با حضور دکتر 
امیری مدیرکل درمان تامین اجتماعی فارس، حجت االسالم شهیدی امام جمعه المرد، شبانی نژاد فرماندار 
المرد، مهندس کشــتکار شهردار المرد و جمعی از اعضای شورای شهر المرد و جمعی از مسئوالن به زمین 

زده شد. 
دکتــر امیری مدیرکل درمان تامین اجتماعی اســتان فارس در این باره گفــت: درمانگاه المرد با همت 

خیراندیش ساخته شد و در تیرماه 95 به بهره برداری رسید و توسط سازمان تامین اجتماعی تجهیز شد.
وی ادامه داد: با نشست ها و پیگیری های دکتر علوی نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی 
نیز این  درمانگاه در آغاز سال 97 به پلی کلینیک ارتقاء یافت و عالوه بر پزشکان عمومی، متخصصان اطفال، 

زنان و زایمان، قلب و عروق و داخلی در حال ارائه خدمات به شهروندان عزیز هستند.
مدیرکل درمان تامین اجتماعی فارس از اخذ مجوز یک پزشــک عمومی جهت پلی کلینیک تخصصی تامین 
اجتماعی المرد خبر داد و گفت: بالغ بر 7250 نفر در 8 ماهه نخست سال 97 از خدمات مختلف این مرکز 

درمانی در زمینه های مختلف دندانپزشکی، آزمایشگاه، عمومی و تخصصی بهره مند شده اند. 
امیری با تاکید بر اینکه ساخت پانسیون پزشکان سبب تسهیل در جذب پزشکان و افزایش خدمات درمانی 
خواهد شــد، اظهار کرد: پانسیون پزشــکان پلی کلینیک تخصصی تامین المرد شامل ۶ واحد در سه طبقه 
پیش بینی شده اســت که با اعتبار اولیه بالغ بر 700 میلیون تومان و با ۶75 متر مربع زیربنا ساخته خواهد 

شد.
مدیرکل درمان تامین اجتماعی اســتان فارس اضافه کرد: نگاه مجموعه درمان تامین اجتماعی اســتان به 
شهرستان المرد متفاوت است چرا که این شهرستان باتوجه به افق آینده و افزایش جمعیت بیمه شدگان 
می بایست خدمات درمانی ارتقا یابد که این ظرفیت باتوجه به ارتقا درمانگاه تامین اجتماعی به پلی کیلینک 
وجود دارد. درحال حاضر واحد رادیولوژی در حال ســاخت اســت و برای پزشک رادیولوژیست از طریق 

علوم پزشکی شیراز رایزنی خواهیم کرد.
وی مساعدت درمان تامین اجتماعی فارس را در اســتقرار متخصصان دیگر از جمله جراح مغز و اعصاب، 

چشم و ... در این مرکز درمانی اعالم کرد.
امیری در ادامه افزود: استان فارس حدود دو میلیون و 100 هزار بیمه شده تامین اجتماعی دارد و باتوجه به 
اینکه شــیراز و استان فارس به عنوان قطب پزشکی محسوب می شود، سالیانه حدود 40 درصد از بیماران 

که به شهرستان شیراز مراجعه می کنند از سایر استانها هستند.
وی افزود: در ســال گذشــته بالغ بر هزار و 230 میلیارد تومان هزینه درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی 
در اســتان فارس بوده و در قالب خدمات متنوع و درمان مســتقیم که مراکز ملکی و درمان غیرمستقیم 

درقالب قراردادها انجام شده است.  
امیــری گفت: همزمان با آغاز دولت تدبیر و امید؛ 10 مرکز ملکی تامین اجتماعی در حال ســاخت و تکمیل 

اســت و در پی گسترش مشــارکت های خیرین در مناطق مختلف استان و نیاز به پاسخ مناسب به این 
حضور پرشور به پیشــنهاد مدیریت درمان فارس و پذیرش و مساعدت مدیرعامل فقید سازمان تامین 
اجتماعی مرحوم دکتر نوربخش اولین همایش تکریم و تجلیل از خیرین حوزه درمان تامین اجتماعی فارس 
در تیرماه ســال جاری در شیراز برگزار شد که ایجاد دبیرخانه مجمع خیرین درمان تامین اجتماعی فارس 
و تأسیس پایگاه اطالع رســانی مجمع خیرین از جمله نتایج برپایی همایش تجلیل و تقدیر از خیرین تامین 

اجتماعی است.
وی درخصوص مشارکت خیرین در استان فارس گفت: بنیاد آیت اهلل حق شناس در جهرم با اهدای زمین 
در ساخت درمانگاه تامین اجتماعی این شهرستان و حاج حسین کاظمی و همسرش مرحومه مریم خسروی 
با اهداء و احداث درمانگاه المرد پا به میدان مقدس حمایت از درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی نهادند. 
اقدامات خیرین فارس از سال 95 شتاب بیشتری گرفت بخش دیالیز بیمارستان شهید دکتر بهشتی شیراز 
توســط سه نفر از خیرین در این ســال تجهیز و توسعه داده شــد و به دنبال آن احداث زمین و ساخت 
درمانگاه وطن پرســت الرستان و شروع به ساخت بیمارســتان تامین اجتماعی این شهر توسط خیر معزز 
انجام گرفت سپس خیرین سپیدانی در این عرصه گام نهادند و امروز به یمن کلنگ زنی درمانگاه خیر ساز 
تامین اجتماعی شهر زرقان علم نیک اندیشی در دستان خیرین زرقانی قرار گرفته است و به زودی شاهد 

خدمات درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی در زرقان خواهیم بود. 

پیرو دستور ویژه آذری جهرمی؛

مشکالت مخابرات المرد و مهر بررسی شد

آغاز عملیات  ساخت پانسیون پزشکان
 پلی کلینیک تخصصی امام رضا )ع( المرد

تبریک

برادر بزرگوار 

جناب آقای محمود عبداله زاده

موجــب غــرور، دلگرمــی، شــعف و شــادی 

ــه ی آشــنایان و دوســتان اســت  ــرای هم ب

کــه چهــره ای الیــق، باتجربــه و بومــی 

شهرســتان هم چــون جناب عالــی، ســکان 

بدســت  را  المــرد  مالیاتــی  امــور  اداره 

ــته  ــا و شایس ــه ج ــاب ب ــن انتص ــرد. ای می گی

را خدمــت شــما و خانــواده موفــق جناب عالــی 

ــال  ــد متع ــوده و از خداون ــرض نم ــک ع تبری

ــل  ــی مراح ــان را در تمام ــق روز افزونت توفی

ــئلت دارم.  ــی مس زندگ

»مهدی کریمی -وکیل دادگستری«


