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دو هفته نامه اقتصادی،اجتماعی

رهبر معظم انقالب اسالمی:

 شتاب حرکت علمی کشور به هیچ وجه ُکند یا متوقف نشود

وزیر اطالعات در جلسه شورای اداری استان فارس:

هدف دشمنان ایجاد فضای ناامیدی و

 رویگردانی مردم از مسئوالن کشور است

افتتاح بیش از 21 پروژه شرکت توزیع برق المرد با اعتباری افزون بر 50 میلیارد ریال/ بهره برداری از 

فاز نخست روشنایی بلوارهای مسیر میدان خلیج فارس تا رکن آباد و کمربندی بخش چاهورز

***

همزمان با دهه فجر ؛18 روستای شهرستان المرد از نعمت گاز بهره مند شدند

***

همایش ملی- منطقه ای»جوانان امیدوار، انقالب ماندگار« در المرد برگزار می شود

***

معرفی یکی از فرزندان وراوی به عنوان معاون اجرایی منطقه 9 شهرداری شیراز

شماره تماس  انتقادات و پیشنهادات  دو هفته نامه افق فارس  09335653152

فرماندار المرد در نشست با اصحاب رسانه :
افتتاح و کلنگ زنی ۹۴ پروژه با اعتباری بیش از ۱۵۳ میلیارد تومان در  دهه فجر

باید حمایت کنیم از نماینده عزیزمان که دغدغه جوانان و اشتغال دارند/کمک کنید که هر روز 
شاهد پیشرفت شهرستان باشیم/خداوند بزرگ؛ تحمل تخریب ها یا هر موضوعی دیگری را به ما 
عطا کرده است/تالش داریم تونل شهید باقری را تا عید نوروز ۹۸ به بهره برداری برسانیم/پس 
از اتمام ساختمان ام آر آی؛ عملیات نصب دستگاه آغاز می شود/کار بزرگ تعیین سهم عوارض 

آالیندگی المرد و مهر از پارس جنوبی را قدر بدانیم و تشکر کنیم/
به زودی معاون عمرانی فرمانداری معرفی می شود/ مشروح خبر در صفحه 2

مدیرکل بنیاد مسکن فارس: 
متوسط اجرای طرح هادی در المرد  ۶۸ درصد است

با هدف معرفی دستاوردهای ۴۰ ساله انقالب؛ 
نمایشگاه چلچراغ در المرد گشایش یافت

نمایشــگاه چلچراغ برای بازدید 
عموم مردم تا 22 بهمن از ساعت 15 تا 21 
در سالن شــهدای فرهنگی واقع در بلوار 

معلم شهر المرد دایر خواهد بود.
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فراخوان طراحی آرم و لوگوی
 شهرداری چاه ورز 

شهرداری چاه ورز در نظر دارد طراحی لوگوی خویش 
را از طریق فراخوان به مســابقه بگــذارد. لذا از تمامی 
اســاتید، هنرمنــدان، طراحان گرافیک، دانشــجویان 
و عالقــه مندان دعــوت به عمل می آیــد طرح های 
پیشنهادی خود را با رعایت شرایط زیر به این شهرداری 
ارســال نمایند. پس از بررسی اثر به طرح نهایی جوایز 

ارزنده تعلق خواهد گرفت. 
*شرایط*: 

- اثر پیشــنهادی برگرفته از نمادهــای بومی تاریخی، 
علمــی، فرهنگی و جاذبه های طبیعی یا گردشــگری 

باشد.
- اثر مــی تواند به صــورت نوشــتاری، تصویری و یا 
ترکیبی باشــد. لذا طرح می بایست برای آثار تصویری، 

نوشتار )شهرداری چاه ورز( را جاگذاری نماید. 
-قابلیت تبدیل اثر به مهر و مدل حجمی و ...

- توجه به شرایط اقلیمی و هویت بومی منطقه
-برخورداری از مفهوم روشن و گویا

-اثر ارسالی باید فاقد کپی برداری از تمام یا قسمتی از 
آثار موجود داخلی یا خارجی باشــد و با سایر نشان ها 

مشابهت نداشته باشد. 
*شماره تماس*: 

09179825063
آدرس *ایمیل*:

Shahrdari.chahvarz@gmail.com
*آدرس*: فــارس، المــرد، چــاه ورز، خیابان 

پردیسان، کوچه گلرخ، شهرداری چاه ورز
*مهلت ارسال آثار*: اول اسفندماه 13۹7

........................................................................
با هدف معرفی دستاوردهای

 ۴۰ ساله انقالب؛ نمایشگاه چلچراغ در 
المرد گشایش یافت

نمایشــگاه چلچراغ )معرفی دســتاوردهای ۴0 ســاله 
انقــالب در المرد( با حضــور معــاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری فارس و جمعی از اعضای شورای 

اداری در المرد گشایش یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از المرد، »حسین شبانی نژاد« 
فرماندار المــرد در آیین افتتاح این نمایشــگاه افزود: 
نمایشــگاه چلچراغ از ســوی ســتاد گرامیداشت دهه 
فجر برنامه ریزی شــده است که  نهادها و دستگاه های  
اجرایــی در قالب 20 غرفه، توانمندی ها و موفقیت های 
۴0 ساله انقالب در شهرســتان المرد را در زمینه های 
مختلف در معرض دید بازدید کنندگان قرار می دهند.

نماینده عالی دولت در المرد با اشاره به افتتاح و کلنگ 
زنی 9۴ پروژه در دهه فجر، بیان کرد: دشــمن تالش 
دارد تــا مردم را به نظام دلســرد کند درحالیکه مردم 
همیشــه وفادار بــه انقالب و نظام بوده انــد و باوجود 
همه ی مشــکالت و تحریم های علیه کشور عزیزمان 
اما موفقیت های بزرگی حاصل شــده که مســئوالن با 
تکیــه بر توانمندی های داخلــی؛ تمامی تالش خود را 
برای رضایت مردم انجــام می دهند و اکنون دهه فجر 
فرصت مناسبی است که مدیران در این نمایشگاه  و در 
گفت و گو با رســانه ها، عملکرد و خدمات انجام گرفته 

را اطالع رسانی کنند.
وی در پایان گفت: عالوه بر معرفی خدمات دستگاه های 
اجرایی و توانمندیهای شهرستان در زمینه های مختلف 
صنایع دســتی، گردشــگری، صنعتی و ... نیز برگزاری 
کارگاه ها و نشســت های آموزشــی از دیگر برنامه های 

این نمایشگاه به مناسبت دهه فجر است.
نمایشگاه چلچراغ برای بازدید عموم مردم تا 22 بهمن 
از ســاعت 15 تا 21 در سالن شهدای فرهنگی واقع در 

بلوار معلم شهر المرد دایر خواهد بود.

همایش ملی- منطقه ای»جوانان امیدوار، 
انقالب ماندگار« در المرد برگزار می شود

همایــش ملی- منطقــه ای »جوانان امیــدوار، انقالب 
ماندگار« با حضور جوانان کارآفرین و سازمان های مردم 

نهاد برتر 11 استان کشور در المرد برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از المرد، »حسین شبانی نژاد« 
فرماندار شهرستان المرد در جمع خبرنگاران گفت: به 
مناســبت دهه فجر، همایش ملی- منطقه ای»جوانان 
امیدوار، انقــالب ماندگار« با حضور جوانان کارآفرین و 
سازمان های مردم نهاد برتر 11 استان کشور در المرد 

برگزار می شود.
شــبانی نژاد ادامه داد: این همایش با پیگیری های امور 
جوانان فرمانداری و با همکاری معاونت فرهنگی و امور 
جوانان اداره کل ورزش و جوانان اســتان فارس از روز 

سه شنبه )16 بهمن( در المرد آغاز می شود.
وی بیان کرد: مراسم اختتامیه این همایش؛ ساعت 19 
چهارشــنبه )17 بهمن( در سالن اجتماعات معلم شهر 

المرد برگزار می شود.
فرماندار المرد با بیان اینکه در این همایش از ۴0 جوان 
کارآفرین و ســازمان های مردم نهاد برتر تقدیر خواهد 
شد، گفت: نمایندگان سمن ها )سازمانهای مردم نهاد( و 
جوانان استان های فارس، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، 
کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، 

کرمان، یزد، گیالن و تهران در همایش حضور دارند.

رجبی ادعای منتسب به پژوهش جهرمی در 
عدم پیگیری اجرای الحاق فارس به دریا از 
سوی نمایندگان دوره دهم مجلس را رد کرد

نماینده مردم شــیراز در مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر اینکه مصوبه الحاق فارس به خلیج فارس در 
دستور کار مجمع نمایندگان استان قرار دارد، گفت: 
برخی افراد به دنبال نامزد شــدن در انتخابات سال 
آینده هســتند و با متهم کردن نمایندگان اســتان، 

سعي در بسترسازي براي حضور خود مي کنند .
فرج اهلل رجبي در گفت وگو با ایســنا منطقه فارس، 
پیــام منتســب به معاون ســابق سیاســی امنیتي 
اســتانداري فارس در فضای مجــازی مبني بر عدم 
پیگیری اجرای الحاق فــارس به خلیج فارس را رد 

کرد . 
وي اظهار کــرد: از ابتداي فعالیت نمایندگان فارس 
در دور دهــم مجلــس شــوراي اســالمي تاکنون 
اجراي نهایي این مصوبــه از جمله اولویت هاي اکثر 

نمایندگان استان بوده و است . 
دبیــر کمیته الحاق فارس به دریــا با تصریح بر این 
موضوع که شایسته نیســت مدیري که از مجموعه 
اجرایي کنار مي رود، نســبت به عملکرد نمایندگان 
بي انصافي کند، افزود: معاون سیاسي امنیتي سابق 
استانداري فارس برخالف فرآیند طبیعي این مصوبه 
که در حال طي شدن بود، در عملي شتاب زده اقدام 
به مصاحبه خبري کــرد و عالوه بر ایجاد تعویق در 
روند اجرا، موجب تنش و افزایش حساســیت استان 

مجاور شد. 
رجبي خاطرنشــان کرد: اینکه ایشــان تا پای عزل 
رفتند نیز درســت است چون اشتباه کردند و بدون 
توجه بــه فرآیندی کــه باید طی می شــد و بدون 
آمادگــی محلی و زودتر از موعــد موضوع را مطرح 

کردند و باعث ایجاد تنش در استان همجوار شد . 
وي ادامه داد: طي نامه اي به وزیر کشور و قائم مقام 
وي در دو ســال گذشــته اعتراض خود را نسبت به 
عملکرد اقای پژوهش درخصوص ابالغ اجرای الحاق 
به فرمانــداری المرد باتوجه به عــدم هماهنگی با 
مسئوالن کشــوری و اســتانی، اعالم کردم که اگر 
رفتــاري از مجموعه مدیریت ارشــد در این باره بر 
خالف اصول اجرایي سر بزند، واکنش نشان خواهیم 

داد . 
عضو کمیســیون عمران مجلس شــوراي اســالمي 
خاطرنشــان کرد: اخیرا نیز بیانیه اي از سوی مجمع 
نمایندگان اســتان فارس خطــاب به رئیس جمهور 
به امضا رســید و خواستار پاسخ چرایي عدم اجراي 

مصوبه تقسیمات کشوري شدیم . 
رجبي ادامه داد: تالش شــد برخــالف فضاي ایجاد 
شــده با آرامش و جدیت اجراي مصوبه الحاق فارس 
به دریــا را دنبال کنیم کــه در این بــاره نماینده 
شهرســتان هاي المرد و مهر و شیراز تالش زیادي 

کردند . 
وي اضافــه کرد: در زمان آقای افشــانی اســتاندار 
اسبق فارس نیز نشستی باحضور نمایندگان استان، 
کارشناسان و متخصصان برگزار شد و اهمیت اجرای 
ایــن طرح ملی مطرح و پــس از آن از طریق رئیس 

مجلس و کمیسیون های مربوطه دنبال شد . 
عضو کمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمي تاکید 
کرد: طرح مباحثي خالف واقع در فضاي مجازي به 
جاي اینکــه رنگ واقعیت به خود بگیرد این مهم را 
به اذهان متبادر مي کند که بعضي به دنبال کاندیدا 
شدن در انتخابات پیش رو هستند و با متهم کردن 
نمایندگان استان، سعي در بسترسازي براي حضور 

خود مي کنند . 
رجبي با تاکید براینکــه الحاق فارس به دریا داراي 
مصوبه اســت و امروز باید اجراي آن را از مجموعه 
دولت تقاضا کرد،  گفت: طي رایزني هاي انجام شده 
با نمایندگان هرمزگان به زودي در جلسه اي کلیات 

اجراي این مصوبه به بحث گذاشته خواهد شد .
به گزارش ایسنا، طي روزهاي گذشته پیامي از سوي 
معاون سابق سیاســی امنیتی استانداری فارس در 
خصوص مصوبه ملی الحاق فارس به خلیج فارس در 
برخی سایت های محلی و فضای مجازی منتشر شده 
کــه در آن نمایندگان مجلس را عامل اصلی متوقف 
ماندن این مصوبه و پیگیری نشدن آن دانسته است.

اخبار اخبار

رئیس جدید قطب درمان المرد و مهر 
منصوب شد

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ 
دکتر »محمد احمدی« با حفظ سمت به عنوان رئیس 
قطب درمان شهرستان های المرد و مهر منصوب شد.

معرفی یکی از فرزندان وراوی به عنوان 
معاون اجرایی منطقه 9 شهرداری شیراز 

مهرســتان: طی حکمی از ســوی مهندس اسکندرپور 
شهردار شیراز ، یحیی حقیقی به عنوان معاون اجرایی 

منطقه نه )9( شهرداری شیراز منصوب و معرفی شد.
وی پیــش از این به مدت چهارســال و نیم بخشــدار 
کوهمــره نــودان شهرســتان کازرون بــود. حقیقی 
دانشجوی دوره دکترای رشــته مدیریت دانشگاه آزاد 

شیراز بوده و اهل شهر وراوی شهرستان مهر است.
رتبه دوم آموزش وپرورش مهر در شاخه فنی 

و حرفه ای و کاردانش
مهرســتان: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهر 
در میــان ادارات قطب جنوب در شــاخه فنی و حرفه 
ای و کاردانش ، رتبه دوم را کســب کــرد. به گزارش 
روابــط عمومی آموزش و پرورش شهرســتان مهر ، در 
جلسه هم اندیشــی و تقدیر از کارشناسان فنی حرفه 
ای و کاردانش اســتان فارس که در باشگاه فرهنگیان 
شیراز برگزار شــد ، از ادارات برتر تقدیر بعمل آمد. در 
این جلسه ضمن اعالم کسب رتبه دوم مدیریت آموزش 
و پرورش شهرســتان مهر در شــاخه فنی حرفه ای و 
کاردانش در میــان ادارات قطب جنوب و ارتقای رتبه 
آموزش و پرورش شهرســتان مهر به 19 از طاهری که 
قبل از این سمت کارشناسی فنی حرفه ای و کاردانش 

شهرستان مهر را به عهده داشته است نیز تقدیر شد.
برگزاري همایش ازدواج سالم و 

خانواده شاد در المرد
این همایش که با همکاري شــهرداري و شوراي شهر 
المرد در تاریخ یکشــنبه هفتم بهمــن ماه نود و هفت 
برگزار شد با هدف بهبود توانمندی و نگرش جوانان در 
زمینه ازدواج و ترغیب خانواده ها به ازدواج مناســب و 
آگاهانه بود. لیال بهزادي عضو شــوراي شهر المرد و از 
دست اندرکاران اصلي برنامه در حاشیه این همایش با 
تشکر ویژه از شــهردار المرد افزود: تقویت مهارت های 
زندگی و روابط بین فردی نیاز روز جامعه اســت و در 
ســایه آن تحکیم بنیان خانواده رخ می دهد. وی ادامه 
داد: گذر از مراحل بلوغ جنســی، عاطفی، اجتماعی و 
اقتصادی در زندگی اجتناب ناپذیر اســت و باید برای 
موفقیت در این راه مهارت الزم را کســب کرد. مددکار 
اورژانس اجتماعي المــرد در بخش دیگري از صحبت 
هاي خود با اشــاره به اینکــه ازدواج قرارداد اجتماعی 
است و برای تضمین موفقیت آن باید گفتمان منطقی 
احساســی و ارتباطــی بین زوج ها ایجاد شــود، اضافه 
کردند: با توجه به رشد اجتماعی و سطح آگاهی جامعه 
باید بهترین پیوند ها در راســتای شرع و قانون منعقد 

شود.
مدرس این همایش دکتر حمید پورشریفي عضو هیئت 
علمي دانشــگاه علوم بهزیســتي و توانبخشي تهران و 

بازرس انجمن روانشناسي ایران بودند. 

به گزارش افق فارس، »حسین شبانی نژاد« 
فرماندار المرد در نشست خبری به مناسبت 
دهه فجر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
انقالب اسالمی گفت: امروز شهرستان المرد 

در بین شهرستانهای اســتان فارس و در 
کشور بعد از گذشــت چهار دهه پیروزی 
انقــالب اســالمی بــه ســرعت در حال 
پیشــرفت و  تبدیل به یکی از  قطب های 
مهم صنعتی کشــور است که آینده بسیار 
امیدوارکننده ای پیش رو مردم عزیز است 
و این پیشــرفت ها ماحصل تالش همه ی 

دلسوزان انقالب اسالمی بوده است. 
وی ادامــه داد:  به دالیل مختلف از جمله 
تحریم های ظالمانــه ابر قدرت ها برعلیه 
کشور عزیزمان رقم زده اند، همیشه اعالم 
می کنیم در مســائل و مشکالت اقتصادی 

در کنار مردم هستیم. 
 شــبانی نژاد گفــت: باتوجه بــه همه ی 
مشکالتی که دولت تدبیر و امید در حوزه 
ملی داشته است ولی وضعیت مناسبی در 
حوزه عمرانی و صنعتی در المرد داریم که 

باید شاکر باشیم.  
فرمانــدار المرد در ادامه از افتتاح و کلنگ 
زنی 9۴ پــروژه با اعتبــاری بیش از 153 
میلیــارد تومان در  دهه فجر امســال خبر 
داد و گفت: در دهه فجر امســال با تالش 
نماینــده شهرســتانهای المــرد و مهر در 
مجلس و همه ی مســئوالن دستگاههای 
اجرایــی، 83 پروژه با اعتباری بالغ بر 153 
میلیــارد و ۴72 میلیــون تومــان به بهره 
برداری می رســد و عملیــات اجرایی 11 
پروژه با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد و 670 

میلیون تومان آغاز خواهد شد.
وی تصریح کرد: این تعداد پروژه با این حجم اعتباری در دهه فجر امســال قابل توجه اســت که باید در 

آستانه پیروزی انقالب اسالمی به مردم عزیزمان تبریک گفت. 
نماینده عالی دولت در شهرستان المرد گفت: این تعداد پروژه مربوط به منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی 
بر المرد، اداره گاز، مخابرات، آموزش و پرورش، شهرداریها، شبکه بهداشت و درمان، برق شهرستان، جهاد 

کشاورزی و دیگر دستگاههای اجرایی است که کلنگ زنی و به بهره برداری می رسد. 
وی در پایان بخش اول نشســت خبری گفت: با توجه به ایام فاطمیه نیز برنامه های مختلفی به مناسبت 

ایام دهه مبارک فجر در بخش های شهرستان برنامه ریزی شده است.

بخش دوم نشست خبری »حسین شــبانی نژاد«فرماندار المرد با پاسخ به سواالت خبرنگاران 
ادامه پیدا کرد. 

فرماندار المرد در پاســخ به درخواست خبرنگار خبرگزاری فارس مبنی بر دعوت از همه ی خبرنگاران در 
نشســت ها و برنامه، گفت: با آغاز فعالیت در فرمانداری، تکریم ارباب رجوع و محور قراردادن کار مردم در 
دســتور کار ما بوده اســت و تالش داشتیم که ادارات شهرستان را به حرکت درآوریم و نیاز به کمک شما 
خبرنگاران و اصحاب رسانه داریم چرا که دستگاههای اجرایی وقتی رسانه ها در کنار آنها باشند و انتقادات 
سازنده را مطرح کنند، احترام بیشتری برای مردم  قائل می شوند. همچنین که در المرد، مسئوالن اجرایی 

در خدمت به مردم پیش قدم هستند ولی الزم است که تالش بیشتری شود.  
ما اســتقبال می کنیم که اصحاب مطبوعات و رســانه ها حضور پررنگی در فرمانداری داشته باشند و در 
جلسات دعوت شوند، خبرنگاران در این این موقعیت زمانی که در کشور مشکالتی وجود دارد اما در المرد، 

کارهایی انجام می شود لذا باید از این فرصت به نفع مردم استفاده کرد. 
وی با اشــاره به اینکه دیدگاههای مختلف رســانه ها باعث بالندگی و پیشرفت جامعه می شود، بیان کرد: 
ادب گفتاری و احترام باید مدنظر انتشار مطالب باشد که از یکطرف انتقاد می کنیم نیز راهکار ارائه دهیم، 
توهین نکنیم و اگر واقعا به فکر مردم هستیم و توسعه شهرستان،  کسی که کار می کند درعین حالی که 
مخالف آن هســتیم، دوست نداشتیم که مسئولیت بگیرد یا برخالف دیدگاه سیاسی مان؛ مسئولیت به آن 
شــخص واگذار شده اســت، وقتی که برای شهرستان کار می شود باید با وجدان خودمان مشورت کنیم و 

اگر یک کار مثبتی انجام می شود را منعکس کنیم.  
شبانی نژاد ادامه داد: خبرنگارانی که ضمن ارسال خبر ، انتقادات و مشکالت مردم را منعکس می کنند و 

مزایا و پیشرفت ها و توانمندی ها را می بینند نیز آنها مورد قبول مردم هستند.  
وی بیان کرد: اگر کسی می بینید می گوید خبرنگارم و از صد خبر ارسالی؛ همه منفی و تخریب می کند 
به نظر دوســتان خبرنگار، آیا مردم از این نوع ادبیات اســتقبال می کنند؟ مردم دانا هستند و بعد از چهل 

سال از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی به بلوغ رسیده اند و به خوبی تشخیص می هند.  
انتظار داریم که در کنار انتقادات حتی تند و تیز که مطرح می کنید، خوبی و پیشــرفت ها را ببینید چرا 

که پایگاه اجتماعی رسانه تقویت می شود.  
نماینده عالی دولت در المرد گفت: روند اعتدالی حاکم بر جامعه است، تندروی ها در هیچ گروهی پذیرفته 
نیســت و مردم نیاز به آرامش دارند، تالش کنید برای پیشــرفت شهرســتان، هر شخصی که  نماینده یا 
فرماندار باشــد، در هر صورت آینده متعلق به فرزندان ما اســت و کمک کنید که هر روز شاهد پیشرفت 

شهرستان باشیم. 
وی با بیان اینکه متاسفانه توانمندی های خودمان در درون خانواده را نادیده می گیریم و دیگران از بیرون 
حســرت می خورند که المرد چه اتفاقاتی افتاده است، گفت: شورای اداری استان با حضور وزیر اطالعات 
برگزار  شــد که دکتر رحیمی استاندار فارس ســه مرتبه از پروژه های المرد گفتند. گاهاً وقتی در درون 
اعضــای خانواده زندگی می کنیم هیچ وقت به توانمنــدی اعضای خانواده خودمان توجه نمی کنیم، نگاه 

همه ی فرمانداران شهرستانها و مسئوالن استان به المرد است.  
شبانی نژاد در خصوص پروژه انتقال آب دریا به دشت المرد گفت: پروژه انتقال آب از دریا به المرد باتوجه 
به بحران آب و به منظور تامین آب شرب و صنعت یکی از پروژه های تاثیرگذار است و یک شرکت داخلی 
در مناقصه انتخاب شد که این آب پس از شیرین سازی در کنار دریا و انتقال آن به المرد توسط متقاضیان 

مصرف شرب و صنعت خریداری می شود، تجهیز کارگاه توسط شرکت برنده مناقصه انجام می شود.  
وی با بیان اینکه خط انتقال آب دریا به المرد در مسیر آزادراه المرد پارسیان انجام می شود،  اضافه کرد: 
خرید تضمینی 8 و نیم میلیون مترمکعب آب توســط ایمیدرو انجام شــده  است و نشستی در فرمانداری 
شهرســتان به منظور هماهنگی بیشــتر در خصوص پروژه انتقال آب و خرید تضمینی آب باحضور صنایع 

دیگر جهت خرید آب برگزار شد.  
فرماندار المرد درباره عملیات اجرایی آزاداره المرد پارسیان گفت: آزادراه المرد پارسیان در آینده، صادرات 
و واردات اســتان فارس را پوشــش می دهد که حائز اهمیت است و توسط بخش خصوصی اجرا می شود، 
دولت و اصحاب رســانه و همه با دلســوزی به سرمایه گذار کمک کنند تا این پروژه به سرانجام برسد و از 

تیترهای ناامید کننده استفاده نکنیم که سرمایه گذار هم دلسرد شود. 

مشــکل نقدینگی در کل کشور وجود دارد و 
وقتی ســرمایه گذار بخش خصوصی پای کار 
مــی آید باید حمایت کنیم و اکنون کارگاهها 
تجهیز شده و سرمایه گذار در حال انجام کار 

است.
فرماندار شهرســتان در پاســخ به ســوال 
همکاری مســئوالن سایت انرژی بر المرد با 
مجموعه مدیریتی شهرستان گفت: انتقاداتی 
دکتر علوی از منطقه ویژه در زمینه اشتغال 
داشــتند و ما هم حمایت می کنیم و انتظار 
داریم منطقه ویژه در بحث اشتغال نیروهای 
بومی ورود پیدا کند، کمیته سرمایه گذاری 
هم  فرمانداری ورود پیدا کرد و هفته آینده 
اولین جلسه کمیته سرمایه گذاری با حضور 

نیروهای بومی برگزار خواهد شد.  
وی ادامــه داد: باید حمایت کنیم از نماینده 
عزیزمان که دغدغه جوانان و اشتغال دارند، 
در این زمینه وحدت رویه داشــته باشیم و 
اشــتغال نیروهای بومــی را عملیاتی کنیم 
و فشــار بیاوریم تا آنجاییکــه امکان دارد از 
نیروهای بومی اســتفاده شود چرا که به نفع 
مردم اســت و نماینده محتــرم آقای دکتر 
علوی در بحث اشتغال چندین مرتبه اعالم 
کرده اســت که جوانی که شغل ندارد و بحث 
چپ و راست و گرایش سیاسی کنار بگذارید 
و بحث اشــتغال فراجناحی است و هر جوان 
بومی مشغول بکار شود؛ برگ برنده برای همه 
ی مردم و مسئوالن و خیر و برکت به همراه 

خواهد داشت. 
شبانی نژاد در پاسخ سوال دیگری درباره راه 
 MRI اندازی تونل شــهید باقری و دستگاه
بیمارســتان ولیعصر)عج( المرد افزود: بحث 
الینینگ تونل در مراحل پایانی قرار دارد و پروژه خط انتقال برق به تونل آغاز شــده اســت و و در زمانیکه 
مشکل نقدینگی در کشور وجود دارد از ظرفیت آقای علوی نماینده محترم و وزیر محترم اطالعات استفاده 
کردیم و نقدینگی خوبی به تونل تزریق شده است که تالش داریم در عید نوروز 98 به بهره برداری برسد. 
شــبانی نژاد از انتخاب پیمانکار جهت احداث باند دوم مسیر  ورودی شهر المرد تا تونل شهید باقری خبر 

داد.
وی تصریح کرد: مردم انتظار داشــتند که ام آر آی در المرد مســتقر شود و همه در جریان هستید که در 
این دوره که شــاید نماینده ای که رشته تخصصی او در زمینه بهداشت و درمان نبود اما با پیگیری ایشان 
خرید دســتگاه ام آر آی  قبل از بحران ارزی کشور انجام شد و  به شهرستان انتقال پیدا کرد و ساختمان 
ام آر آی در کنار بیمارستان جدید المرد در حال احداث است و ان شااهلل پس از اتمام ساختمان ، عملیات 

نصب دستگاه ام آر آی انجام می شود.  
شــبانی نژاد با یادآوری شعار امسال دهه فجر »افتخار به گذشــته، امید به آینده« از رسانه ها خواست تا 
در زمینه بهداشــت و درمان با احتیاط و حساســیت بیشتری قلم بزنند و اظهار داشت: خداوند بزرگ این 
ظرفیت بزرگ را به ما عطا کرده است که انتقادات و تخریب ها یا هر موضوعی دیگری را تحمل کنیم اما 

در بحث بهداشت و درمان که با دردهای مردم مرتبط است با احتیاط قلم بزنید. 
فرمانــدار المرد در ادامه مهم ترین اولویت کاری مجموعه مدیریتی شهرســتان را در راســتای تاکیدات 
اســتاندار فارس، حمایت از بنگاههای اقتصادی برای اشــتغال جوانان بومی عنوان کرد و گفت: توســعه 
راههای مواصالتی و ارتباط با اســتانهای همجوار و مرکز اســتان فارس در برنامه های مجموعه مدیریتی 

شهرستان قرار دارد.  
شبانی نژاد اظهار کرد: فرمانداری متعلق به همه ی مردم و هر سلیقه سیاسی است، تمام توانمان با معاون 
و کارشناسان فرمانداری برای حل مشکالت مردم است و برخی مواقع تند می شویم تا کار مردم حل شود 
و این موضوع از شهرداری تا فرمانداری در سرلوحه کار قرار گرفته است. با عمده سیل تخریبات در زمان 
شــهرداری و با اینکه در دوره فرمانداری ادامه دارد اما آن چیزی که تســهیل شد که شهرستان به آرامش 
برســد فقط عنایت خداوند بود که تمام مردم با لبخند رضایت از فرمانداری خارج شــوند و االن هم این 

موضوع را با قدرت ادامه می دهیم.  
وی ادامــه داد: تعامل گروههای مختلف با فرمانداری تقویــت می کنیم، اعالم می کنیم که کارمان بدون 
نقص نیســت و باید کمک کنید که نقص ها رفع شــود و تعامل با گروههای سیاســی باعث امیدواری در 

مردم می شود.  
مردم دوســت دارند که بین نخبه های شهرســتان تفاهم و همدلی در زمینه پیشــرفت و توسعه باشد و 
اکثریت مردم به این اعتقاد دارند که از ظرفیت حضور آیت اهلل علوی در کابینه دولت برای توسعه منطقه 

استفاده شود.  
فرماندار المرد در ادامه گفت: تعیین سهم المرد و مهر از عوارض آالیندگی پارس جنوبی مصوب شده است 
و تحقق این مهم امکان نداشت مگر ورود بزرگان در این پیگیری این مطالبه و حق مردم گرفته شد و مردم 
نتیجه رای خود را گرفتند و ســال آینده دهیاریها دغدغه اعتبار عمرانی و شــهرداری ها دغدغه پرداخت 

حقوق پرسنل را نخواهند داشت و این کار بزرگ را باید قدر بدانیم و تشکر کنیم.
شبانی نژاد اضافه کرد؛تمامی افراد حتی آنهایی که شاید از نماینده مردم و فرماندار هم خوششان نیاید در 
فضای مجازی از بحث تحقق تعین ســهم المرد و مهر از عوارض آالیندگی پارس جنوبی به نیکی یاد می 

کنند و این کار مثبت باعث می شود که حامیان خودشان هم از این موضوع خوشحال شوند.
وی در ادامه درباره چارت فرمانداری المرد گفت: باتوجه به ارتقاء چارت فرمانداری؛ ان شااهلل معاونت جدید 

عمرانی در آینده معرفی خواهد شد.
شــبانی نژاد در پاســخ خبرنگار دیگری در زمینه نبود استخر در شهرستان و عملکرد بهزیستی شهرستان 
گفت: خانم کاظم زاده یکی از مدیران موفق استانی و شهرستانی هستند که در دوره ایشان  خدمات بسیار 
خوبی در زمینه های مختلف انجام شــده که می توان بــه حمایت بیمه ای  بیش از 1200 مددجو، واریز 
مســتمری ماهیانه بالغ بر 500 میلیون تومان به حساب اقشــار مختلف بهزیستی که توانستند بیشترین 
ســهمیه را در جذب مســتمری جدید بگیرند که جای تشــکر دارد و در دهه فجر امسال نیز یک مجتمع 

توانبخشی در شهر المرد افتتاح می شود.  
وی ادامه داد: برای تکمیل مجموعه ورزشــی منطقه عملیاتی پارســیان در المرد شــامل استخر و سالن 
ورزشــی با پیگیری آقای دکتر علوی نماینده مــردم در مجلس؛ مبلغ 10 میلیارد تومان اعتبار به تصویب 
وزارت نفت رسید که به زودی تکمیل خواهد شد و عموم شهروندان با مدیریت اداره ورزش از آن استفاده 
خواهند کرد.  در ادامه محمد پیشــاهنگ معاون فرماندار المرد در تکمیل ســخنان فرماندار درباره ناحیه 
های صنعتی بخش ها گفت: پیرو پیگیری آقای علوی نماینده مردم در مجلس نیز نشستی در فرمانداری 
شهرســتان باحضور مدیرعامل شــهرکهای صنعتی و دیگر ادارات برگزار گردید که مصوب شد کارگروهی 
به منظور بررسی شرایط و توانمندی بخش ها در زمینه راه اندازی ناحیه های صنعتی باتوجه به استقبال 

سرمایه گذاران انجام گیرد.

فرماندار المرد خبر داد:

افتتاح و کلنگ زنی 9۴ پروژه با اعتباری بیش از ۱۵۳ میلیارد تومان در  دهه فجر

محورهای سخنان فرماندار در نشست خبری:باید حمایت کنیم از نماینده عزیزمان که 

دغدغه جوانان و اشتغال دارند/هر شخصی که  نماینده یا فرماندار باشد، در هر صورت 

آینده متعلق به فرزندان ما است و کمک کنید که هر روز شاهد پیشرفت شهرستان 

باشیم/اگر واقعا به فکر مردم هستیم و توسعه شهرستان، وقتی مسئولی برخالف عقیده 

سیاسی مان مسئولیت گرفته و اگر یک کار مثبتی انجام می شود را منعکس کنیم/فقط 

عنایت خداوند بود که باتوجه به عمده سیل تخریبات از شهرداری تا فرمانداری؛ شهرستان 

به آرامش برسد و مردم با لبخند رضایت از فرمانداری خارج شوند و االن این موضوع را با 

قدرت ادامه می دهیم/خداوند بزرگ؛ تحمل تخریب ها یا هر موضوعی دیگری را به ما عطا 

کرده است/تالش داریم تونل شهید باقری را تا عید نوروز 98 به بهره برداری برسانیم/

پس از اتمام ساختمان ام آر آی؛ عملیات نصب دستگاه آغاز می شود/کار بزرگ تعیین سهم 

عوارض آالیندگی المرد و مهر از پارس جنوبی را قدر بدانیم و تشکر کنیم/به زودی معاون 

عمرانی فرمانداری معرفی می شود
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انتصاب»نصراله حقانی« به عنوان مدیرکل 
حراست استانداری فارس

اســتاندار فارس با صــدور حکمی مدیرکل حراســت 
استانداری را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی اســتانداری فارس، در 
حکم دکتر عنایت اله رحیمی خطاب به نصراله حقانی 

آمده است:
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی 
به موجب این حکم شــما را به سمت مدیرکل حراست 

استانداری منصوب می نمایم.
امید اســت با اتکال به خداونــد متعال و تحت عنایات 
حضرت ولی عصر)عج( و الهــام از فرامین مقام معظم 
رهبری برای تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایران بــا هماهنگی همــکاران در انجام امور 
محولــه در چارچوب مقررات و اجرای دقیق سیاســت 
های دولت تدبیر و امید و خدمت به مردم شریف استان 

موفق و موید باشید.

معرفی مدیر جدید نمایندگی آموزش و 
پرورش وراوی

مهرستان: با حضور معاون عمرانی فرماندار ، امام جمعه 
شــهر وراوی ، مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهر ، 
شورای اسالمی شهر وراوی ، جمعی از مسئولین ادارات 
و مدیران مدارس بخش وراوی در محل بخشداری این 
بخش جلســه تکریم و معارفه مسئولین سابق و جدید 

نمایندگی آموزش و پرورش بخش وراوی برگزار شد. 
به گزارش مهرســتان ؛ به نقل از روابط عمومی آموزش 
و پرورش شهرســتان مهر ؛ در این جلسه ابتدا دهقان 
معاون فرماندار ضمن تبریک ایام دهه فجر و ســالروز 
چهل سالگی انقالب اســالمی گفت: توسعه انسانی که 
رکن اصلی توسعه پایدار است توسط آموزش و پرورش 
مدیریت می شود. آموزش و پرورش وظیفه اش در واقع 
شــناخت نیازهای فکری و اخالقی انسانهاســت و باید 
زمینه های تحقق آن را در بستر جامعه ترسیم نماید. 

وی ضمن تشــکر و قدردانی از زحمات و خدمات سید 
ابراهیم موسوی مسئول سابق نمایندگی ، برای عباس 
طاهری مســئول جدید نمایندگی آمــوزش و پرورش 

آرزوی موفقیت کرد. 
در ادامــه حجت االســالم بحرینی امــام جمعه بخش 
وراوی در سخنانی کوتاه خواستار توجه بیشتر مدیران 
مدارس به زنگ نماز و برگزاری نماز جماعت در مدارس 

شد.
در این مراسم همچنین سالمی مدیر آموزش و پرورش 
با اشاره به پیگیری مسائل و مشکالت آموزش و پرورش 
توســط دکتر علوی نماینده مردم در مجلس شــورای 
اســالمی ، خبر از دریافت مجوز ســه مدرســه جدید 
بنیاد برکت توســط ایشان داد و افزود: از این سه واحد 
آموزشــی دو واحد آن در بخش وراوی و یک واحد در 

بخش مرکزی احداث خواهد شد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهر ، ضمن تقدیر از 
تالشهای موسوی ، طاهری را از نیروهای جوان ، فعال ، 
برادر شهید و مسلط به قانون دانست که بیش از چهار 
ســال در پست های کارشناسی طرح و برنامه بودجه و 

نیروی انسانی تجربه کسب کرده است. 
وی از مدیرجدید خواســت تا با ارتباط و تعامل سازنده 
با مردم، مدیران ،فرهنگیان و مســئوالن شهر و بخش 
وراوی در رســاندن آموزش و پــرورش به اهداف مورد 

نظر تالش کند.
همایش بزرگ »سیستم سازی کسب و کار« در 

المرد برگزار شد

»ســمیرا غفاری زاده« مدیــر فروش گروه آموزشــی 
مســیرکمال با اعالم این خبر گفت: برای اولین بار در 
جنوب کشــور؛ همایش بزرگ »سیستم ســازی کسب 
و کار« ویــژه مدیــران و صاحبــان کســب و کارهای 
شهرستان المرد و دیگر شهرستان های همجوار با مجوز 
از فرمانداری شهرســتان المرد و بــا همکاری اتحادیه 
اصناف، اداره صنعت و معدن و تجارت، دانشــگاه آزاد 
المرد، جهاد کشــاورزی و دیگر نهادها در المرد  برگزار 

 شد. 
وی ادامه داد: این همایش به صورت رایگان و با حضور 
استاد سید مهدی حسینی )مربی  فنون کاربردی بازار، 
عضو انجمن نوابغ فــروش و بیزینس کوچینگ تهران، 
بنیانگذار بیزینس کوچینگ و الیف کوچینگ اســتان 
فارس( در ساعت 16 روز یکشنبه )1۴ بهمن( در سالن 

اجتماعات دانشگاه آزاد المرد برگزار شد.
غفــاری زاده بیان کــرد: هدف از برگــزاری »همایش 
سیستم سازی کسب و کار« برای توانمندسازی مدیران 
و صاحبان کســب و کارها در تصمیم گیری و اقدامات 
تولید تا فروش در جهت برند کردن منطقه در تولیدات 
صنعتی و بنگاه های تجاری کوچک و بزرگ اســت و از 
آنجاییکه مردمان خوب و نجیب جنوب استان فارس از 
قدیم تا کنون با حوزه کشــورهای خلیج فارس ارتباط 
داشــتند و عالقه مند به فعالیت در زمینه توسعه کسب 
و کارهای کوچک و بزرگ هستند، از این رو شهرستان 

المرد به عنوان مکان برگزاری دوره انتخاب شد. 
وی با بیان اینکه این گروه آموزشــی در زمینه توسعه، 
مشــاوره و توانمندسازی کســب و کارها فعالیت دارد، 
بیان داشــت: مهم ترین محورهای همایش را می توان 
به مدیریت مالی، پیش بینی سود و هزینه ها، روش هایی 
برای حذف وابســتگی سیستم به مدیر، مدیریت منابع 
انســانی، اســتخدام و پرورش منابع انسانی، شناسایی 
بازارها و تولید سرنخ به مشتری، مدیریت تولید، توزیع 

و خدمات رسانی و... اشاره کرد.
مدیر فروش گروه آموزشی مسیر کمال در پایان گفت: 
دوره هــا و همایش های دیگری از جمله نوابغ فروش و 
راهبری سازمان ها، برای تقویت و توانمندسازی کسب 
و کارها پیش بینی شــده است که با استقبال مدیران و 
فعاالن اقتصادی برنامه ریزی خواهد شد و ارائه مشاوره 
و بازدیدهای تخصصی و رایگان طوالنی مدت در زمینه 
کسب و کار از مزایای حضور در برخی دوره ها است که 

جزییات آن در همایش آینده اعالم خواهد شد.

اخبار

به گزارش روابط عمومی وزارت اطالعات، حجت االسالم و المسلمین سید محمود علوی 
امروز ســه شنبه)9 بهمن( در جلسه شــورای اداری استان فارس با تسلیت ایام شهادت 
حضرت صدیقه کبری )س( و مبارزه آن حضرت با ایجاد انحراف در جامعه اسالمی اشاره 
کرد و توفیق کســب توشه در مکتب والیتمدار آن حضرت و دفاع از والیت را از خداوند 

خواستار شد. 
 علوی همچنین در آستانه دهه فجر یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقالب را گرامی 

داشــت و گفت : به لطف خدا همه اســتانداران فارس منشــأ خیــر و برکت بوده اند و 
امیدواریم در این دوره مدیریتی کارنامه درخشنده تری بدست آید.

وزیر اطالعات با بیان  این که امروز مســئولیت خدمت و گره گشایی از مشکالت مردم 
بر دوش مسئوالن نهاده شده است، افزود : بر اساس آموزه های دینی، مسئولیت ،امانت 
،عبادت و آزمون مســئوالن اســت و باید با قدردانی از این تفضل الهی ،شکر نعمت را با 

خوشرویی و خدمت رسانی بی منت به مردم بجای آورد.
علوی گفت : اســالم بر خالف دموکراســی غرب ،حکومت را بــرای مردم می خواهد و 

بنابراین کارگزاران حکومت اسالمی باید در این مسیر حق الناس را رعایت کنند.
وزیر اطالعات با اشــاره به این که در حکومت اسالمی امنیت ، معیشت ،عدالت و امنیت 
باید  برای آحاد مردم جامعه برقرار شــود، از تالش و همکاری های شــورای تأمین در 
جهت ارتقاء ســطح امنیت و آرامش کشــور به ویژه این استان قدردانی کرد و افزود: به 
لطف خدا اکنون همدلی و هم افزایی موثری در میان دســتگاه های اطالعاتی و امنیتی 

وجود دارد که ثمره آن امنیت پایدار نظام جمهوری اسالمی ایران است.
علوی بر ارتقاء سطح امنیت در عرصه های مختلف تأکید کرد و با ابراز تأسف از این که 
در  برخی مواقع  در جامعه شاهد بدگویی و هتاکی هستیم ،گفت: باید با رعایت اخالق 

و اصول شرع این گونه مسائل از جامعه رخت بربندد.
وزیر اطالعات در بخش دیگری از سخنانش به برخی مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم 
و ســنگ اندازی دشمنان علیه کشــور مان اشاره کرد و افزود : برخی این گونه القاء می 
کنند که تحریم ها اثر زیادی نداشــته بلکه عدم مدیریت باعث مشکالت اقتصادی شده 
است در حالی که هدف دشــمنان ایجاد فضای ناامیدی و رویگردانی مردم از مسئوالن 

کشور است.

 

به گزارش افق فارس، »عطاءاهلل زمانی« مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی استان 
فارس در آیین افتتاح طرح بهســازی روستای کره موچی بخش مرکزی شهرستان المرد 
افزود: بنیاد مســکن انقالب اسالمی به عنوان نخستین نهاد عمرانی با فرمان امام خمینی 
)ره( برای خدمت رســانی و محرومیت زدایی تاسیس شــد که خدمات زیادی در زمینه 
بهســازی و اجرای طرح های هادی و مقام سازی مسکن روستایی و صدور اسناد منازل 

مسکونی انجام شده است.
 وی گفت: در دهه فجر امســال تعدادی از منازل مسکونی مقام سازی شده توسط بنیاد 
مسکن شهرستان المرد با اعتباری قریب به 100 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد و 
همچنین شاهد افتتاح و کلنگ زنی از طرح های بهسازی روستایی شهرستان با اعتباری 

افزون بر 60 میلیارد ریال خواهیم بود. 

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان فارس در ادامه گفت:  متوسط اجرای طرح 
های هادی توســط بنیاد مســکن انقالب اسالمی در استان فارس طی سال 9۴ به بعد از 
۴5 درصد در اســتان به 55 درصد رســیده که متوسط اجرای طرح هادی در شهرستان 

المرد 68 درصد اســت و برای 82 درصد از منازل روســتایی شهرستان المرد سند ثبتی 
صادر شده است. 

وی ضمن تشــکر از همراهی مجموعه مدیریتی شهرســتان در عمران و آبادانی روستاها 
و با تاکید بر اینکه تمرکز دولت برای خدمت رســانی به مناطق محروم بویژه روستاییان 
است ، اظهار داشت: دکتر علوی نماینده محترم مردم در مجلس تالشها و زحمات زیادی 

برای جذب سهمیه قیر جهت آسفالت روستاها داشتند که جای تشکر و قدردانی دارد.
 در پایــان با حضور نماینده مردم المرد و مهر در مجلس، مدیرکل بنیاد مســکن فارس، 
فرماندار المرد، بخشــدار مرکزی و جمعی از شــوراها و معتمدین ؛ طرح بهســازی )لبه 
گذاری، زیرســازی، بیس ریزی و آسفالت( روســتای کره موچی بخش مرکزی المرد به 
متــراژ دو هزار مترمربع و با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون ریال )با مشــارکت بنیاد 

مسکن، دهیاری و خودیاری اهالی( به بهره برداری رسید. 
اضافه می گردد؛ پروژه های بهســازی و آســفالت معابر بخش مرکزی شهرستان المرد؛ 
شامل روستاهاي َکِره موچي، چاهشیخ، چاهنو سفلي، َجّري و نخل صفا به متراژ ده هزار 
متر مربع با مبلغي معادل چهار میلیارد ریال توســط بنیاد مســکن انقالب اسالمي مورد 

بهره برداری قرار می گیرد. 

در سفر مدیرکل راه و شهرسازی الرستان 
مورد تاکید قرار گرفت؛

تسریع در روند اجرای پروژه های 
تنگ ُمهر و مهر- مزیجان- اسیر با 

افزایش ماشین آالت پیمانکار
مهرســتان: درراســتای پیگیــری پیشــرفت فیزیکی 
پروژه های عمرانی فعال در شهرســتان مهر ، مهندس 
محمدرضا باقری فــرد به اتفاق معاونین، فرماندار مهر، 
معاون عمرانی فرمانداری و رئیس اداره راه و شهرسازی 
شهرســتان از این محورها و پروژه های فعال راهسازی 

شهرستان بازدید کردند.
به گزارش مهرستان به نقل از روابط عمومی فرمانداری 
شهرســتان ُمهر ، ســید محمد موســوی در جلسه با 
مدیــرکل راه ، ضمن تاکید بر ســرعت گرفتن اجرای 
پروژه ها ، گفت: با توجه به شــرایط اقتصادی کشــور 
و همچنین افزایش فشــارهای بین المللی و تحریم ها، 
هرگونه تعلــل در اجرای عملیات فنــی می تواند کل 

پروژه را با مشکل جدی مواجه کند.
وی افزود: انتظار داریم ســرعت کار پیمانکار پروژه های 
مســیر دسترسی به روستای گردشــگری تنگ مهر و 
محور مهر - مزایجان اســیر ،بســیار بیشتر از شرایط 
فعلی باشــد و نگرانی مردم اســیر نیز در خصوص این 

پروژه برطرف شود. 
پروژه های محور مهر- نخلســتان -مزیجان -اســیر و 
همچنین مسیر دسترسی به روستای گردشگری تنگ 
مهر مقصد بازدید مدیرکل راه و شهرســازی الرستان و 
فرماندار مهر جهت بررسی مشکالت و وضعیت جاده ای 

این محور ها بود.
مهنــدس باقری فرد پس از مذاکراتی کــه با پیمانکار 
پروژه در محل انجام عملیات راه ســازی داشت ، گفت: 
براســاس تعهد پیمانکار مقرر گردید فاز اول از مهر تا 
مزایجان ، تا پایان اسفندماه 97 و فاز دوم از مزایجان تا 
شهر اسیر ، تا پایان فروردین 98 توسط پیمانکار پروژه 

تکمیل و تحویل داده شود. 
وی ادامه داد: در خصوص جاده دسترســی روســتای 
تنگ مهر تــا کیلومتر 1.5 نیز پیمانکار متعهد شــده 
است حداکثر تا 25 اسفند ماه 97 زیرسازی و آسفالت 
شود. طرح ایمن سازی تقاطع محورهای مذکور توسط 
مهندسین مشاور نیز تهیه و در برنامه اجرایی اداره کل 

قرار می گیرد.
گفتنی است طرح ایمن ســازی رفوژ میانی محور مهر 
- گله دار و همچنین ارتقاء ایمنی پایه های روشــنایی 
و ترافیک عبوری مسیر ، نیز در جلسه با مدیرکل مورد 
بررسی قرار گرفت و مقرر شد 8 کیلومتر از مسیر با تک 
لبه ایمن سازی گردد و سایر نقاط حادثه خیز پراهمیت 

با نیوجرسی جداسازی و ایمن گردد.
الزم بــه ذکر اســت در خصوص مکان یابی ایســتگاه 
هواشناسی شهرســتان مهر نیز که از مطالبات مردمی 
اســت ، تصمیمات مقتضی اتخاذ و طی تماس تلفنی با 
مدیرکل هواشناسی فارس مقرر گردید ایستگاه مذکور 
باهماهنگی اداره راه و شهرســازی شهرســتان مستقر 

گردد.
همزمان با دهه فجر ؛۱۸ روستای شهرستان المرد 

از نعمت گاز بهره مند شدند
رئیس اداره گاز شهرســتان المرد از افتتاح پروژه 
گازرسانی به 18 روستای شهرستان در دهه فجر 

خبر داد.

»مسلم فالی« با اعالم این خبر به ایلنا گفت: پروژه 
گازرسانی به 13 روستای بخش عالمرودشت و 5 
روستای بخش اشکنان شهرستان المرد با مجموع 
اعتباری بالغ بر 226 میلیارد ریال در دهه فجر به 

بهره برداری می رسد.
رئیــس اداره گاز المــرد افــزود: 1639 خانوار با 
بهره برداری ایــن پروژه از نعمت گاز طبیعی بهره 

مند شدند.
وی بیــان کرد: روســتاهای ده پایین، پســبند، 
زین الدیــن، کودیان، دهو در بخش اشــکنان و 
روستاهای کتک، سیدهاشمی، کهنویه، چاه گزی، 
حاجی آباد، گلدشت، حســین آباد، انجیربند 1، 
انجیربند 2، انجیربنــد 3 ، وردوان، پلنگی، برکه 
سفید در بخش عالمرودشت از جمله روستاهایی 
هســتند که در دهه فجــر از نعمت گاز بهره مند 

می شوند.

اخبار
وزیر اطالعات در جلسه شورای اداری استان فارس:

هدف دشمنان ایجاد فضای ناامیدی و رویگردانی 
مردم از مسئوالن کشور است

مدیرکل بنیاد مسکن فارس: متوسط اجرای طرح 
هادی در المرد ۶۸ درصد است

قدردانی مدیرکل بنیاد مسکن فارس از 
زحمات  نماینده مردم المرد و مهر در جذب قیر 

جهت آسفالت روستاها

توقف خودرو در پارکینگ های عمومی = کمک به روانسازی ترافیک
» اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان المرد«

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

در اشکنان 
ساعت تماس 

 )12ظهر تا 6 عصر(
09175901537

شماره تماس جهت آگهی و اشتراک

09335653152

افق فارس: رئیس اداره برق المرد از افتتاح بیش از 21 پروژه روشــنایی، رفع افت ولتاژ 
شــهری و روستایی و طرح های توســعه ای با اعتباری بیش از 50 میلیارد ریال در دهه 

فجر خبر داد. 
به گزارش افق فارس، »مهدی بهلولی« با اعالم این خبر افزود: بیش از 21 پروژه شرکت 
توزیع برق المرد شامل روشنایی معابر، رفع افت ولتاژ شهری و روستایی در دهه فجر به 

بهره برداری می رسد. 
 رئیس اداره برق شهرســتان المرد اظهار داشت: اجرای 1۴۴53 متر شبکه فشار ضعیف 
هوایی، 12۴0 متر شبکه روشنایی معابر، نصب ۴6 ترانسفورماتور، نصب 590 چراغ الک 
پشتی و ۴50 کنتور هوشمند با قابلیت قرائت از راه دور و مدیریت انرژی از جمله فعالیت 

های شرکت توزیع برق در بخش های مختلف شهرستان به مناسبت دهه فجر است. 
 وی بیان کرد: ساختمان نمایندگی اداره برق چاهورز با زیربنای 102 مترمربع و اعتباری 
بالغ بر ســه میلیارد و ۴10 میلیون ریال از دیگر پروژه هایی اســت که به بهره برداری 

می رسد. 
 بهلولی در ادامه از افتتاح فاز نخســت شبکه روشــنایی بلوارهای ساخته شده از میدان 

خلیج فارس تا رکن آباد و بلوارهای کمربندی چاهورز در دهه فجر خبر داد.

وی تصریح کرد : باتوجه به پیگیریهای دکتر علوی نماینده مردم در مجلس و در راستای 
نشســت مهندس قنبری مدیرکل برق اســتان فارس با فرماندار شهرســتان نیز تصمیم 
گیــری و تمهیدات الزم برای اجرای پروژه روشــنایی از میدان خلیج فارس تا رکن آباد 
و کمربنــدی بخش چاهورز انجام گرفت که فاز نخســت این پروژه در دهه فجر به بهره 

برداری می رسد. 
 وی افزود: 21 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده برای 8 کیلومتر شبکه روشنایی طی 
دو فــاز خواهد بود که برابر اعتبار تخصیصی اعالم شــده نیــز بالغ بر 6 میلیارد و پانصد 
میلیون ریال از اعتبارات نفت و گاز به این پروژه اختصاص پیدا کرده اســت و بخشی از 

اعتبار پروژه توسط شرکت توزیع برق استان تامین خواهد شد. 
 بهلولی در ادامه از زحمات و همکاری بخشــدار مرکزی ، شــوراها و دهیاران روستاهای 
شرق المرد در اجرای فونداسیون پایه های فلزی برای تسریع در افتتاح این پروژه تشکر 
کرد و افزود:  فاز نخســت احداث شــبکه روشنایی بلوارهای ساخته شده از میدان خلیج 
فارس تا رکن آباد و بلوارهای کمربندی چاهورز به طول 5010 متر اجرا شــده است که 
روشنایی بلوار میدان خلیج فارس تا روستای خره ) متراژ 510 متر ( ، بلوار روستای خره 
) متراژ 900 متر ( ، بلوار روســتای حسن کمالی )به متراژ 300 متر(، بلوار روستای سه 
تنبک )متراژ 1110 متر(، بلوار روستای کندرعبدالرضا )متراژ 950 متر( و بلوار کمربندی 

شهر چاهورز )متراژ 12۴0 متر(  در دهه فجر افتتاح خواهد شد. 
 مدیــر توزیع برق المرد با بیان اینکه اجرای تعــداد 293 پایه فلزی و 586 چراغ  الک 
پشــتی طی این دو فاز برآورد شده است، گفت: روشنایی بلوارهای ساخته شده در مسیر 
میدان خلیج فارس تا رکن آباد به طول 3220 متر شــامل روشــنایی بلوار روستای کره 
موچی ) متراژ 1000 متر (، بلوار روستای جری ) متراژ 820 متر( ، بلوار روستای سیگار 
)متراژ 630 متر( ، بلوار روســتای رکن آباد ) متراژ 620 متر( و بلوار روستای کندر کاله 

بلند )متراژ 150 متر( در فاز بعدی اجرا خواهد شد.

افتتاح بیش از 2۱ پروژه شرکت توزیع برق المرد با 
اعتباری افزون بر ۵۰ میلیارد ریا️ل/ بهره برداری از فاز 
نخست روشنایی بلوارهای مسیر میدان خلیج فارس تا 

رکن آباد و کمربندی بخش چاهورز
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طرحی نو در امتداد افق فارسدوشنبه 15 بهمن ۹7/ 2۸ جمادی االول 1440/ سال دوم/ شماره 12
تسلیت

خانواده محترم چاه شرفیان 
مصیبت وارده را خدمت شما خانواده محترم 

تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه غفران و 
رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و 

شکیبایی خواهانیم.
 »هیئت تحریریه نشریه افق فارس«

تسلیت
خانواده محترم رضوی 

مصیبت وارده را خدمت شما خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه غفران و 
رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و 

شکیبایی مسئلت داریم.
 »هیئت تحریریه نشریه افق فارس«

تسلیت
برادر گرامی جناب آقای دکتر عدالتی

ضایعــه درگذشــت پــدر بزرگوارتــان را بــه شــما 
می کنیــم  عــرض  تســلیت  محتــرم  خانــواده  و 
ــران و  ــوم غف ــرای آن مرح ــان ب ــد مّن و از خداون
رضــوان الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر جمیــل 

ــم. ــئلت داری ــل  مس ــر جزی و اج
»هیئت تحریریه نشریه افق فارس«

خانه  و  توانبخشــی  جامع  مرکز 
معلولین  از  نگهــداری  کوچــک 
ذهنــی شــدید )آموزشــی و 
اولین  بــه عنوان  مراقبتی ویژه( 
کشور  بهزیســتی  پایلوت  طرح 
در المــرد اســتان فــارس به 

بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از المرد، 
رئیس  کاظــم زاده«  »معصومه 
اداره بهزیستی المرد  در حاشیه 
بازدیــد از این مجموعه در جمع 
خبرنگاران گفت: ســاخت مرکز 
خانه های  و  توانبخشــی  جامــع 

معلولین ذهنی زنده یاد ناصر قائدی با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد ریال در زمینی به مساحت 1780 مترمربع 
و زیربنای 74۶ مترمربع به همت خیراندیش)حاج غالم قائدی( در بهمن 95 آغاز شــد و فروردین ســال 

جاری به پایان رسید.

وی افزود: خانه کوچک معلولین ذهنی در المرد به عنوان اولین و تنها خانه معلولین ذهنی شــدید و خیلی 
شدید باالی 14 سال در کشور محسوب می شود که این طرح به صورت پایلوت در حال اجراست.

کاظم زاده با اشــاره به اینکه درحال حاضر 11 نفر در مرکز جامع توانبخشــی زنده یاد قائدی مشغول بکار 
هســتند، بیان کرد: این مرکز با ظرفیت نگهداری از ۳0 معلول ذهنی آغاز بکار کرده است که افراد دارای 
معلولیت شدید و خیلی شدید ذهنی که مجهول الهویه، فاقد سرپرست یا فاقد سرپرست موثر باشند را 

پذیرش می کند.
وی  با بیان اینکه خدمات  توانبخشــی شامل فیزیوتراپی، کار درمانی، گفتار درمانی در این مرکز انجام می 
شــود، گفت : با آغاز فعالیت این مجموعه نیز مبلغ 850 میلیون ریال بصورت نقدی و غیر نقدی از ســوی 
خیرین به این مرکز اهدا شــد و هزینه ای جهت نگهداری افراد معلول از سوی سازمان بهزیستی پرداخت 

می شود اما به دلیل هزینه باالی نگهداری مرکز نیازمند کمک خیرین و نیک اندیشان عزیز هستیم.
کاظم زاده اضافه کرد: همزمان با افتتاح این مرکز نیز عملیات ســاخت دو خانه کوچک معلولین ذهنی با 

زیربنای 240 متر به کمک خیراندیشان آغاز می شود.
در ادامه نحوی نژاد معاون توانبخشــی بهزیستی کشور با تشریح هدف از ایجاد خانه های کوچک معلولین 
ذهنی گفت: خانه کوچک معلولین ذهنی با رویکرد کوچک ســازی مراکز شــبانه روزی و به منظور ایجاد 
محیطی مشــابه خانه برای  افراد دارای معلولیت ذهنی تاسیس شده است که راه اندازی این مراکز سبب 
ایجاد حس مسئولیت پذیری، استقالل و برابری این قشــر با سایر افراد جامعه و کمک زیادی به اجتماعی 
شــدن افراد دارای معلولیت ذهنی می کند. نحوی نژاد اظهار کرد: توســعه این خانــه ها به جای مراکز 
آسایشگاهی از سیاست های راهبردی سازمان بهزیستی بوده تا شعار همیشگی این سازمان مبنی بر ایجاد 
مشارکت اجتماعی بر تمام آحاد جامعه محقق شود. وی در پایان گفت: خانه های کوچک معلولین ذهنی به 
موسسات غیر دولتی دارای مجوز از سوی سازمان بهزیســتی واگذار می شوند که با نظارت بهزیستی به 

فعالیت می پردازند.
همچنین »ســید مرتضی موسوی« مدیرکل بهزیستی استان فارس در آیین افتتاح مرکز جامع توانبخشی و 
خانه نگهداری از معلوالن ذهنی المرد گفت: با رویکردی پیشــگیری که سازمان بهزیستی در استان فارس 

در پیش گرفته است در 20 سال گذشته با غربالگری شنوایی، بینایی و ژنتیک در استان فارس توانستیم از 
دو برابر شدن جمعیت نابینایان و ناشنوایان جلوگیری کنیم.

وی افزود: در حال حاضر 18 هزار 900 نابینا و 17 هزار و 800 ناشــنوا داریم که دقیقا معادل همین تعداد در 
غربالگریها پیشگیری  کردیم تا  معلولیت جدیدی به وجود نیاید.

موسوی بیان داشت: رویکرد دیگر بهزیســتی در زمینه توانبخشی و توانمندسازی است که دسترسی به 
خدمات را آسان  کردیم و افتتاح این مرکز جامع نمونه ای از این موضوع است. 

مدیرکل بهزیســتی فارس تصریح کرد: توانبخشی مبتنی بر جامعه در همه روستاهای استان فارس  وجود 
دارد  که از ســال 95 تعداد 11 تسهیلگر عشــایر انتخاب و 4۳00 معلول عشایر شناسایی  شده اند  و در کل 
در  استان 1۳0 هزار معلول شناســایی شده است و تالش داریم خدمات را به اقصی نقاط استان با انتخاب 

تسهیلگران گســترش دهیم.  این مسئول در ادامه گفت: سومین رویکرد ســازمان بهزیستی، استفاده از 
ظرفیت شــرکای اجتماعی بویژه خیرین هستند که توانســتیم در کنار بحث خیرین مدرسه ساز و خیرین 

سالمت؛ خیر جمعی را تعریف کرده و در این زمینه در کشور پیشتاز باشیم.
موسوی یادآور شد: خیرین بهزیستی در سال گذشــته 150 میلیارد ریال به پروژه عمرانی کمک کردند و 
امســال اولین مرکز جامع توانبخشــی و خانه نگهداری از معلوالن شدید ذهنی المرد به همت خیراندیش 
قائدی در زمینی به مساحت 1780 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد ریال ساخته شد و ۶ میلیارد ریال 

برای خرید تجهیزات توانبخشی )فیزیوتراپی کاردرمانی و گفتاردرمانی( هزینه شده است.
در حاشیه این افتتاح نیز معاون بهزیستی کشور، مدیرکل بهزیستی بهزیستی فارس و هیات همراه از بخش 

های مختلف مرکز جامع ، خانه های نگهداری از معلولین بازدید کردند.
رحمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری فارس، نحوی نژاد معاون توانبخشی 
بهزیســتی کشور، موســوی مدیرکل بهزیســتی فارس، حجت االســالم علوی امام جمعه موقت المرد، 
شــبانی نژاد فرماندار المرد، اعضای شورای اداری، جمعی از معتمدین و خیرین محلی در  افتتاح این مرکز 
جامع توانبخشی و خانه کوچک نگهداری از معلولین ذهنی شدید )آموزشی و مراقبتی ویژه( حضور داشتند.

افتتاح نخستین مرکز جامع توانبخشی و 
خانه نگهداری از معلولین ذهنی شدید  در المرد


