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دو هفته نامه اقتصادی،اجتماعی بیانیه مهم رهبر معظم انقالب اسالمی به جوانان؛

 دنبالــه ایــن مســیر بــا شماســت؛ ایــران عزیــز را الگــوی کامــل نظــام 

ــی  ــاد مقاومت ــکالت،  اقتص ــل مش ــازید/ راه ح ــالمی بس ــرفته اس پیش

اســت نــه تســلیم و بوســه زدن بــر پنجــه گــرگ

وزیر اطالعات :

انتقام سختی از تروریست ها خواهیم گرفت

احداث موقوفه مركز تخصصی قلب و شیمی درمانی در المرد

***

رئیس اداره بهزیستی المرد: 14 واحد مسکونی دومعلولی در حال ساخت است

***

انتصاب یک المردی به عنوان رییس اداره بازرسی مخابرات استان فارس

***

اعزام 1۸0 دانش آموز شهرستان المرد به مناطق عملیاتی جنوب

شماره تماس  انتقادات و پیشنهادات  دو هفته نامه افق فارس  09335653152

با اعتباری افزون بر 200 میلیارد تومان در دهه فجر؛

قریب به ۱۷۰ پروژه در شهرستانهای 
المرد و ُمهر افتتاح و کلنگ زنی شد
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برادر بزرگوار جناب آقای مهندس غالمرضا نعیمی

دلگرمــی،  غــرور،  موجــب 
بــرای  شــادی  و  شــعف 
ــتان  ــنایان و دوس ــه ی آش هم
ــق از  ــره ای الی ــه چه ــت ک اس
ــون  ــرد؛ هم چ ــتان الم شهرس
ــت  ــکان ریاس ــی، س جناب عال

اداره بازرســی مخابــرات اســتان فــارس را بدســت می گیــرد. 
ــواده  ــما و خان ــت ش ــته را خدم ــا و شایس ــه ج ــاب ب ــن انتص ای
ــال  ــد متع ــک عــرض نمــوده و از خداون ــی تبری ــرم جناب عال محت
توفیــق روز افزونتــان را در تمامــی مراحــل زندگی مســئلت داریم. 

»از طرف خانواده عبداله زاده«

با پیگیری سیدمحسن علوی
کلنگ سالن ورزشی روستای پنگرویه به زمین زده شد

رونمایی از خودروی یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی جمعیت هالل احمر المرد
باحضور دکتر پیوندی انجام شد:

سالروز وفات حضرت ام البنین سالم اهلل علیها تسلیت باد.
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بهره برداری از پروژه های برق رسانی در 
بخش گله دار

مهرســتان/پروژه های برق رسانی بخش گله دارشامل 
طرح های توسعه و تقویت شــبکه انتقال با هزینه ای 
بالغ بــر               8 میلیــارد و هشــتصد و چهــار 
میلیون ریال به بهره برداری رســید.  ۵ دستگاه پست 
هوایی ، 8۰۰ متر شبکه فشار متوسط ، ۶۹۵ متر شبکه 
فشــار ضعیف جهت رفع افت ولتاژ با اعتباری بالغ بر ۵ 
میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریــال ، بهره برداری از ۱۱۹۷ 
متر شــبکه فشار ضعیف جهت توسعه شهری روستایی 
و ایجاد روشــنایی با اعتباری بالغ بر ۱ میلیارد و ۱۵۰ 
میلیون ریال و نصب و ۲۱۲ عدد کنتور هوشمند فهام 
جهــت قرائــت از راه دور با اعتبــار ۲ میلیارد و ۵۴۴ 
میلیون ریال  اجرا شــده است. در مجموع برای پروژه 
های برق رســانی توسعه شبکه و رفع افت ولتاژ بخش 
گله دار شهرستان مهر طی شش ماه گذشته 8 میلیارد 

و 8۰۴ میلیون ریال هزینه شده است.
بهره برداری از پروژه آبرسانی به محله 
هورمه گله دار با هزینه ۸ میلیارد ریال

پروژه آبرســانی به محله هورمه گله دار با اعتباری بالغ 
بر 8 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

بخشدار گله دار گفت: برای انجام این پروژه ۲ کیلومتر 
خط انتقال در ســایز ۱۶۰ و همچنین اصالح شــبکه 
توزیــع به طول ۱۲ کیلومتــر در اقطار مختلف صورت 

گرفته است.
افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی 

شهرداری گله دار در دهه فجر
پروژه های عمرانی شهرداری گله دار با اعتباری بالغ بر 
۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومــان افتتاح و کلنگ زنی 
شد. عبداهلل زاده شهردار گله دار در تشریح این پروژه ها 
گفــت: بیش از ۴۰ هزار متر مربع آســفالت خیابانها و 
کوچه های منتهی به خیابان برق ، خیابان امام حســن 
)ع( ، هورمه ، شــهرک دهنو و فرعی بلوار امام شافعی 
با هزینه 8 میلیارد ریال به بهره برداری رســید. تجهیز 
روشــنایی پارک های محله ای بهداشــت ، سالمت ، 
شهدا ، امام حســن )ع(، شاهد و میادین سطح شهر با 
هزینه ای بالغ بــر ۱۵۰ میلیون تومان از دیگر اقدامات 

صورت گرفته است.
بهره برداری از خط انتقال آب به

 ده باال دهنو گله دار
پروژه اصالح شبکه توزیع روستای ده باال دهنو از توابع 

بخش گله دار شهرستان مهر به بهره برداری رسید.
مهندس هوشــمند کوچی گفت: ۵کیلومتر از شــبکه 
توزیع و خط انتقال روســتای ده باال دهنو با مشارکت 

خیر ،دهیاری و مدیریت ابفا روستایی تعویض گردید.
وی افزود: تا قبل از بازســازی شــبکه ، ۲۵۰ مشترک 
این روســتا با وجود کارکرد الکتروپمپ در ۲۴ ساعت 
شــبانه روز ، فقط ۲ ساعت از نعمت آب برخوردار بودند 
و حتی بخش هایی از روستا با تانکر آبرسانی می شده 

است. 
۱۱ هزارمترمربع از آسفالت کوچه ها و 

معابر روستای کارون افتتاح شد
۱۱ هزار و ۴۷۰ متر مربع آســفالت معابر و کوچه ها و 
همچنین جاده آنتنی ورودی روســتای کارون از توابع 
بخش گله دار با مشارکت ، بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
، اداره راه و شهرســازی و دهیاری کارون با هزینه ای 
بالغ بــر ۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال به بهره برداری 

رسید.
بهره برداری از دو پروژه آسفالت و 

اصالح شبکه آب در بهرستان
۳۲۰۰ مترمربع آســفالت خیابانــی ۱۲ متری با اعتبار 
یک میلیارد ریال از محل قیر رایگان و سه درصد نفت 
و گاز و همچنین ۵۲۰۰ شــبکه بازسازی شده روستای 
بهرستان از توابع بخش اسیر شهرستان مهر در حالی به 
بهره برداری رسید که تا پیش از این مردم این روستای 

محروم تنها ۳ ساعت آب دریافت می کرده اند.
بهره برداری از پروژه های برق رسانی 

بخش اسیر با اعتبار 
۱۲ میلیارد و ۴۱۶ میلیون ریال

پــروژه های برق رســانی بخش اســیر شــامل طرح 
های توســعه و تقویت شــبکه انتقال و برق رسانی به 
دو روســتای جدید با هزینه ای بالــغ بر ۱۲ میلیارد و 

۴۱۶میلیون ریال به بهره برداری رسید.
۴ دستگاه پست هوایی ، ۴۵۰ متر شبکه فشار متوسط 
، ۳۵۰ متر شــبکه فشــار ضعیف جهت رفع افت ولتاژ 
بــا اعتباری بالــغ بر ۳ میلیــارد و ۶۲۰ میلیون ریال ، 
بهره برداری از 8۵8 متر شــبکه فشــار ضعیف جهت 
توسعه شهری روســتایی و ایجاد روشنایی با اعتباری 
بالغ بر 8۳۰ میلیون ریال و ۲۱8 عدد کنتور هوشــمند 
فهــام جهت قرائت از راه دور با اعتبار ۲ میلیارد و ۶۱۶ 
میلیون ریال اجرا شــده اســت. الزم به ذکر است دهه 
فجــر ۹۷ بــرای اولین بار دو روســتای کم جمعیت و 
بی بــرق »آبرنگینــو« و »ناچار پائیــن« از نعمت برق 
بهره مند شدند که البته پروژه ناچار هنوز تکمیل نیست 
و در مراحل پایانی قرار دارد. در مجموع برای پروژه های 
برق رسانی ، توسعه شبکه و رفع افت ولتاژ بخش اسیر 
شهرســتان مهر طی شش ماه گذشــته ۱۲ میلیارد و 

۴۱۶میلیون ریال هزینه شده است.
بهره برداری جاده آنتنی 

روستای نوآباد اسیر 
جاده آنتنی روســتای نوآباد بخش اسیر با مساحت ۱۳ 
هزار و ۵۰۰ متر مربع آســفالت و بــا هزینه ۴ میلیارد 
ریال به بهره برداری رســید.به گفته امینی رئیس اداره 
راه و شهرســازی ُمهر؛ در جاده آنتنی روســتای نوآباد 
۱۳هزار ۵۰۰مترمربع آسفالت و ۱۴۰۰ متر خط کشی 

با هزینه ای بالغ بر ۴ میلیارد ریال اجرا شده است.
افتتاح اورژانس جاده ای وراوی

اورژانــس ۱۱۵ جاده ای شــهر وراوی باحضور نماینده 
مردم المــرد و مهر در مجلس و جمعی از مســئوالن 

شهرستان ُمهر افتتاح شد

اعزام ۱۸۰ دانش آموز شهرستان المرد به 
مناطق عملیاتی جنوب

۱8۰ نفــر از دانش آموزان پســر شهرســتان المرد به 
مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شدند.

ســرهنگ عبداهلل زاده فرمانده ناحیه مقاومت بســیج 
سپاه المرد گفت: ۱8۰ دانش آموز پسر المرد  در قالب 
کاروان راهیــان نور به مناطق عملیاتی دفاع مقدس در 
جنوب کشور اعزام شــدند. سرهنگ حسن عبداهلل زاده 
افزود: این دانش آموزان با ۴ دستگاه اتوبوس از مناطق 
خرمشــهر، ارونــد، دهالویــه، فکه و طالییــه  بازدید 
می کنند. گفتنی ست در آذرماه امسال نیز  ۳۶۰ دانش 
آموزان دختر شهرستان المرد به مناطق عملیاتی اعزام 

شدند. 
برگزاری کارگاه آموزشی » نوجوانان و 

آسیب های فضای مجازی » توسط اورژانس 
اجتماعی بهزيستی المرد

کارگاه آموزشــی نوجوانان و آسیب های فضای مجازی 
در روز پنج شــنبه )بیســت و پنجم بهمــن( باحضور 

والدین بخش چاهورز شهرستان المرد برگزار شد. 
»لیــال بهزادی« مــدرس این دوره در آغــاز کارگاه به 
امکانــات و قابلیت های فضای مجــازی، به نقش این 
فضا و استفاده نادرســت از آن در بوجود آمدن آسیب 
های اجتماعی اشــاره کرد.   مددکار اورژانس اجتماعي 
بهزیســتي المرد گفت: بر اســاس آمار منتشر شده، از 
میان ۷۴ میلیون کاربر اینترنت در جهان ۲ تا ۵ میلیون 
نفر دچار اعتیاد اینترنتی شــده و بــا معضالت زیادی 
گریبانگیر هســتند. در همین رابطــه نتیجه تحقیقات 
انجام شــده در کشــور نشــان می دهد که بیشترین 
اســتفاده کنندگان از اینترنت نوجوانان و جوانان بوده 
که حضور در چت روم، بازی های اینترنتی، چک کردن 
پســت الکترونیکی و جســتجو در ســایتهای مختلف 
اینترنتی بیشــترین دالیل حضور آنها در این فضاست.
این عضو شورای شهر المرد در پایان با برشمردن سایر 
آســیب های فضای مجازی بــرای نوجوانان و جوانان، 
تصریح کرد: نوجوانان و جوانان در شــبکه های مجازی 
همدیگــر را تایید و به اصطالح الیک می کنند. همین 
رویه می تواند در زندگی واقعی و اجتماعی فرد اثرگذار 
باشــد، نوجوانی که همیشه در فضای مجازی تایید می 
شــود از واقعیت و جامعه نیز همیــن انتظار را دارد و 

همین امر او را دچار مشکل و بحران هویت می کند.
در پایان؛ راهکارهای الزم برای مدیریت فضای مجازی، 
نقش والدین در جهت کاهش آســیب های ناشــی از 
اســتفاده نادرســت فضای مجازی و آموزش استفاده 

اصولی از فضای مجازی ارائه شد.
احداث موقوفه مرکز تخصصی قلب و 

شیمی درمانی در المرد
مدیرکل اوقاف و امــور خیریه فارس از احداث موقوفه 
مرکز تخصصی قلب و شــیمی درمانی امام علی)ع( در 
شهرســتان المرد خبر داد. حجت االســالم سیدعباس 
موســوی، مدیــرکل اوقــاف و امور خیریــه فارس در 
گفت وگو بــا ایکنا از فــارس، از احداث یــک موقوفه 
درمانی بزرگ در شهرســتان المرد خبــر داد و گفت: 
باتوجه به فاصله زیاد شــهرهای جنوبی فارس از مرکز 
استان، کمبود امکانات پزشــکی و بیمارستانی و لزوم 
توجه به مناطق محــروم، موقوفه مرکز تخصصی قلب 
و شیمی درمانی امام علی)ع( در این شهرستان احداث 
خواهد شــد. وی افزود: این مرکز بــا هدف خدمت به 
بیماران مناطق جنوبی کشور و استان فارس با زیربنای 
۲۷۵۰ مترمربــع در ۲ طبقه و با هزینه ای بالغ بر ۱۵۰ 
میلیارد ریال توسط واقفان ارجمند حاج علی علیزاده و 
فرزندان ایشان احداث می شود. موسوی اظهار کرد: این 
مرکز موقوفه در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع که 
توسط مرکز بهداشــت و درمان شهرستان المرد تهیه 
شده است، احداث خواهد شــد. مدیرکل اوقاف فارس 
یادآور شــد: هم اکنــون کارگاه فنی ایــن پروژه عظیم 
موقوفه راه اندازی و آغاز به کار کرده اســت و بخشی از 

مصالح مورد نیاز نیز تأمین شده است.
انتصاب يک المردی به عنوان 

ريیس اداره بازرسی مخابرات استان فارس
بــه گزارش افــق فــارس، مهندس غالمرضــا نعیمی 
رییس باســابقه مخابرات المرد بــه عنوان رییس اداره 
بازرســی مخابرات اســتان فارس معرفی شد. وی در 
فضای مجازی متن زیر را منتشــر کرد: بســمه تعالی/
مردم فهیم، شریف، و  نجیب شهرستان المرد/ خداوند 
رفیق ،رحیم و رحمان را شــاکرم که بر من منت نهاد 
تا ۱۶۰ ماه خدمتگزار مردم شــریف دیارم باشــم.حال 
که قرعه برای خدمت در ســنگری دیگر برای اینجانب 
فراهم آمده اســت بر خود فرض میدانم که خداحافظي 
خویش را به تشــکر وطلب حاللیت از شــما بزرگواران 
مزین نمایم.خدمت به شــما مردم والیتمدار، صمیمی، 
خونگرم، بامحبت، باصفا، صادق و قدرشناس شهرستان 
المرد، سرزمین سرداران و دالورمردان شهید، سعادتی 
بود کــه را برای لحظه به لحظــه آن، خداوند منان را 
شــکرگزارم. برخود واجب می دانم که از محبت، لطف، 
عنایت، همدلی و صدق و صفای شــما، مردم شــریف 
تقدیر و تشکر نمایم. بطور اجمالی عرض مینمایم که در 
مدت مسولیتم تمام سعی و تالشم بر توسعه زیرساخت 
های مخابراتی معطوف نمودم و الحمداهلل اکنون شاهد 
به ثمر نشستن تالش فرزندان شما هستیم. در اثر ایجاد 
زیرساخت مناسب پیشرفته ترین و جدید ترین سیستم 
های ارتباطی در شهرســتان بکار گرفته شده است، که 
این مهم را میتوان از طریق مقایســه امکانات مخابراتی 
شهرستان المرد با ســایر شهرستانهای استان دریافت. 
آنچه که انجام شــده نتیجه توفیق الهی و همبستگی، 
تالش و اخالص همکاران و تعامل و همدلی مســوالن 
تالشگر شهرستان بوده اســت. از همکاری و مساعدت 
همه ادارات نهادها  در جهت توسعه خدمات مخابراتی 
شهرستان، کمال تشــکر و قدردانی را دارم. همچنین 
از حســن اعتماد و مســاعدت جناب آقای دکتر علوی 
نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای المرد و مهر 
سپاســگزارم. امیدوارم که از برکت دعای خیر مردمان 
پاک و مهربان دیار المرد، تداوم توفیق خدمت مخلصانه 
به بندگان پاک خدا و تالش خداپســندانه در راه حفظ 
آرمان های بلند انقالب اســالمی و خدمت به اسالم و 
مسلمین را نصیب و موجبات مغفرت و رحمت خداوند 
برایــم فراهم گــردد. از همه و همه عــذر خواه بوده و 
توفیق همگان را درراه خدمت به اســالم عزیز و مردم 
خوب، باصفا و دوســت داشــتنی را از خداوند متعال 
خواهانم و درهرکجا که باشــم رهین عنایات پروردگار 
و محبت شما خوبان خواهم بود.  خوبي هاي انسانی و 
ارزش هاي معنوي و اخالقي شــما را فراروی خود قرار 
داده و آنرا توشــه ای برای ادامه مســیر خود میسازم. 
نیک میدانم که دلتنگتان خواهم شــد : دلتنگ شــما 
مردم خوب و همــکاران گرانقــدرم در اداره مخابرات 

شهرستان المرد. 
رفتن بدان بهشت و شدن میهمان آن
لطف خوش و صفاي دِل مردمان آن

در خاطرم چو خواب خوشي ماندگار شد
روحم همیشه بارور از آن دیار شد

اخبار اخبار

 وزیر اطالعات با صدور پیام تســلیتی در پی شــهادت تعدادی از پاسداران در عملیات 
تروریستی شب گذشته، تاکید کرد که سربازان گمنام امام زمان انتقامی سخت و کوبنده 

از طراحان، عامالن و حامیان این جنایت هولناک خواهند گرفت.
به گزارش ایلنا، در متن پیامی که حجت االســالم و المسلمین سید محمود علوی صادر 

کرده، آمده است:
بسم رب الشهدا و الصدیقین

َواَل تَْحَسَبَنّ الَِّذیَن ُقِتُلوا فِی َسِبیِل اهلَلّ أَْمَواتًا بَْل أَْحَیاٌء ِعنَد َربِِّهْم یُْرَزُقوَن
شــهادت مظلومانه جمعی از جان برکفان قرارگاه قدس نیروی زمینی ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی، توسط ایادی استکبار جهانی و صهیونیســم بین الملل در جاده خاش 
زاهدان، بار دیگر عجز و ناتوانی شــیطان بزرگ و گروهک های زبون را در مقابل اراده ی 
الهی و پوالدین ملت همیشــه در صحنه ایران اســالمی که در برگزاری جشن با شکوه 
چهل ســالگی نظام مقدس جمهوری اسالمی و خلق حماسه جاودان راهپیمایی دشمن 

شکن ۲۲ بهمن بوقوع پیوست، به منصه ظهور گذاشت.

همزمانی نشست از پیش شکست خورده ورشو با این جنایت مذبوحانه انتحاری که از سِر 
استیصال توسط عوامل تروریستی تکفیری نادان و شادمانی منافقین وطن فروش مزدور 
انجام گرفت، بیانگر توطئه ای از پیش طراحی شده برای سرپوش گذاشتن بر اضمحالل 

و ناتوانی نظام سلطه در ایجاد امید واهی میان سردمداران زبون مرتجع منطقه است.
یقیناً سربازان گمنام آقا امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( بر اساس حکم صریح 
قرآن کریم » أَِشــّداُء َعلَی الُکّفاِر ُرَحماُء بَیَنُهم« با ایمان، اقتدار و اشراف کامل اطالعاتی، 
انتقامی ســخت و کوبنده از طراحان، عامالن و حامیان این جنایت هولناک ضد بشری 

خواهند گرفت و این جانیان بالفطره را به سزای اعمال ننگینشان خواهند رساند.
اینجانب ضمن عرض تســلیت به فرماندهی محترم ســپاه پاســداران انقالب اسالمی و 
تمامی عزیزان پاســدار و ابراز همدلی و همدردی عمیق با خانواده ی معظم شهدا، عروج 
عارفانه و ملکوتی این حافظان غیور امنیت مرزهای کشور را به محضر با سعادت حضرت 
بقیــه اهلل االعظم )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( مقــام معظم رهبری )حفظه اهلل تعالی(، 
کلیه ی بازماندگان و امت شهید پرور تبریک و تسلیت عرض نموده، از درگاه رب الشهدا، 
همنشینی آن مرغان عاشق و سبک بار با ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )علیه 
السالم(، صبر و شکیبایی کلیه ی بستگان و منسوبین و همچنین شفای عاجل مجروحین 

را مسئلت می نمایم.

 شبانی نژاد فرماندار المرد در افتتاح پروژه عمرانی در روستای کمالی بخش عالمرودشت 
گفت: در چهل ســالگی انقالب؛ فضای حاکم بر شهرســتان؛ همدلی، فعالیت و تالش و 

وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسالمی است.
وی ادامه داد: وفاق و وحدت در شهرستان می تواند نوید بخش آن باشد که اقوام مختلف؛ 
وحدت را گسترش دهند، در وضعیت فعلی جامعه و کشور ، می بایست مسئوالن در کنار 

مردم و همدرد با مردم باشند و خودشان را جدا از مردم ندانند.

شــبانی نژاد اضافه کرد: فعالیتهای عمرانی در ابعاد مختلف در روستاهای شهرستان در 
حال انجام اســت و سیاست ما در شهرســتان، همان منش و رفتار نماینده عزیزمان در 
مجلس شــورای اسالمی است که هیچکس حق ندارد برای انجام خدمات بر مردم منت 

گذارد.
وی با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی پروژه های دهه فجر در بخش عالمرودشت با اعتباری 
بالغ بر ۳۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، اظهار کرد: اختالف ها میان بخشــها و مناطق 
باید کنار گذاشــته شــود، بعد از دهه فجر تصمیم بگیریم که انها را کنار بگذاریم و در 
اهداف کالن شهرســتان، باید کنار هم باشیم و این اختالفات اگر وجود دارد نباید ضربه 
به اهداف اساسی و کالن شهرستان بزند. فرماندار المرد در ادامه گفت: در تمامی بخش 
ها از مسئوالن و معتمدین می خواهیم که سیاست های کلی شهرستان را یکجا ببینند 
و مسائل اختالفی را نباید در مسائل کالن شهرستان دخالت دهیم تا بیش از پیش شاهد 

توسعه هرچه بیشتر شهرستان باشیم.

 

به گزارش افق فارس از روابط عمومی بنیاد مســکن انقالب اسالمی المرد،  در دهه فجر 
امســال پروژه های بنیاد مسکن به شرح زیر افتتاح شد که این پروژه ها شامل عملیات 
بهسازی، لبه گذاری ، زیرسازی و اجرای بیس و آسفالت می باشد که توسط بنیاد مسکن 

و با مشارکت دهیاری انجام شده است:
**آســفالت کوچه ها و معابر شهر چاهورز، بخش چاهورز شهرستان المرد، از اعتبارات 
سه درصد نفت و گاز و با مشارکت دهیاری روستا به متراژ سه هزار و هفتصد متر مربع 

به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان 
**آســفالت کوچه ها و معابر روستاي نخل صفا، بخش مرکزی المرد، از اعتبارات  سه 
درصد نفت و گاز توســط بنیاد مســکن و با مشارکت دهیاری روستا به متراژ  دو هزار و  

هفتصد مترمربع به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان 
**آســفالت معابر روستای  چاهنو سفلی) چاهنو دهشیخ(، بخش مرکزی المرد، توسط 
بنیاد مســکن از محل اعتبارات سه درصد نفت و گاز سال ۱۳۹۶ و با مشارکت دهیاری 

روستا به متراژ دو هزار متر مربع به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان 
**آسفالت معابر روستای کره موچی، بخش مرکزی المرد، توسط بنیاد مسکن از محل 
اعتبارات سه درصد نفت و گاز سال ۱۳۹۶ و با مشارکت دهیاری روستا به متراژ هزار و 

پانصد متر مربع به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان
**آســفالت معابر روســتاي جری، بخش مرکزی المرد، توســط بنیاد مسکن از محل 
اعتبارات  سه درصد نفت و گاز سال ۱۳۹۶ و با مشارکت دهیاری روستا به متراژ دو هزار 

و  پانصد متر مربع به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان 
**آسفالت معابر روســتای چاهشیخ، بخش مرکزی المرد، توسط بنیاد مسکن از محل 
اعتبارات سه درصد نفت و گاز سال ۱۳۹۶ و با مشارکت دهیاری روستا به متراژ هزار و 

 دویست متر مربع  به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان 
**آســفالت معابر روســتاي ابوحنا، بخش عالمرودشــت المرد، از محل اعتبارات قیر 
مشــارکتی) رایگان(  با مشــارکت دهیاری روستا به متراژ دو هزار و  پانصد متر مربع  به 

مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان 

**آســفالت معابر روســتاي کهنویه، بخش عالمرودشــت المرد، از محل اعتبارات قیر 
مشــارکتی) رایگان( توسط بنیاد مســکن و با مشارکت دهیاری روستا به متراژ بیست و 

شش هزار متر مربع به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
**آســفالت معابر روســتاي کمالی، بخش عالمرودشــت المرد، از محل اعتبارات قیر 
مشــارکتی) رایگان( توسط بنیاد مسکن با مشارکت دهیاری روستا به متراژ بیست هزار 

متر مربع به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
**آســفالت معابر روستاي اِحشام، بخش چاهورز شهرستان المرد از محل اعتبارات قیر 
مشارکتی) رایگان( توسط بنیاد مسکن و با مشارکت دهیاری روستا به متراژ  پانزده هزار 

متر مربع به مبلغ یک میلیارد تومان

وزير اطالعات:
انتقام سختی از تروريست ها خواهیم گرفت

افتتاح پروژه های بنیاد مسکن المرد در دهه فجر 

درخواست فرماندار از شوراها و معتمدين؛

مسائل اختالفی را نبايد در 
مسائل کالن شهرستان دخالت دهیم

به گزارش افق فارس و بنا بر جزییات اعالم شــده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی 
المرد، در دهه فجر امســال طرح کنترل ســیالب و تغذیه مصنوعی با مشخصات حجم 
آبگیــری ۳۵۰هزار مترمکعب، عملیات خاکی ۴۵۰۰ مترمکعب، عملیات تخریب ۱۲۰۰ 
مترمکعب ، عملیات سنگ و ســیمان ۲۰۰۰ مترمکعب با اعتبار هزینه شده 8 میلیارد 
ریال به بهره برداری رســید. گلخانه پیشرفته سبزی و صیفی آهار در روستای ستنبک 
بخش مرکزی المرد  با تولید ســاالنه ۲۰۰ تن، اشــتغالزایی ۵ نفر با اعتبار هزینه شده 
۱۰ میلیارد ریال، واحد تولید تخم مرغ با ظرفیت تولید ۱8۰۰ تن تخم مرغ در ســال، 
اشــتغالزایی ۱۵ نفر با اعتبار هزینه شــده ۱8۰ میلیارد ریال و احداث ۱۲۰۰ متر جاده 
بین مزارع با عرض ۵ متر با حجم خاکریزی سه هزار مترمکعب ) واقع در میان روستای 
لشــخره و روستای لشکان( با اعتبار هزینه شــده ۴۰۰ میلیون ریال از دیگر طرح های 

جهاد کشاورزی المرد بود که در دهه فجر افتتاح شد.

به گزارش افق فارس، در دهه فجر امســال؛ کلنگ اقامتگاه بوم گردشــگری روســتای 
شــیرینو با حجم ســرمایه گذاری بخش خصوصی)رمضان دودمان( یک میلیارد تومان 
با اشــتغالزایی ۱۰ نفر در زمینی به مســاحت ۱۵۰۰ مترمربع با مجوز میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری به زمین زده شد. باحضور فرماندار شهرستان، امام جمعه و  
مسئوالن بخش چاهورز، طرح بهسازی روســتای احشام و دارالقرآن خیر ساز روستای 
احشــام، طرح کنترل سیالب و تغذیه مصنوعی روســتای نعمه و ساختمان اداره برق 
بخش چاه ورز به بهره برداری رســید. همچنین احداث پارک شهید هاشمی در زمینی 
به مســاحت ۲۳۵۰۰ مترمربع با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال و فاز اول ساختمان شهرداری 

چاهورز در زمینی به مساحت ۱۰۰ مترمربع با اعتبار ۲ میلیارد ریال کلنگ زنی شد.

افتتاح و کلنگ زنی پروژه های بخش چاهورزطرح های جهاد کشاورزی المرد به بهره برداری رسید
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بهره برداری از دو طرح کشاوزی با 
سرمایه گذاری ۴۶میلیارد ریال در 

گله دار و اسیر

مهرســتان/دو طرح کشاورزی در بخش های گله دار و 
اسیر شهرستان ُمهر با مجموع سرمایه گذاری ۴میلیارد 
و ۶۹۰ میلیون تومان به بهره برداری رســید که از این 
میزان ســرمایه گــذاری یک میلیــارد و ۳۴۰ میلیون 

تومان تسهیالت دولتی بوده است.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان مهر در این خصوص 
گفت: در طرح نخســت، مزرعه ۱۶ هکتاری الوئه ورا به 
صورت شید هاوس با اعتبار دولتی ۲۵۰ میلیون تومان 
از ســری اعتبارات منابع اشتغال روســتایی )صندوق 
کارآفرینــی و امید( و آورده دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون 
تومانی سرمایه گذار با اشتغال ۳۶ نفر در بخش گله دار 

به بهره برداری رسید. 
غالم حســین مظاهری ادامه داد: با توجه به سیاســت 
دولت تدبیر و امید در خصوص گسترش گلخانه ها هم 
به سبب صرفه جویی در مصرف آب و هم ارزش افزوده 
و تولید در واحد ســطح، به همین منظور در دو ســال 
گذشته با افزایش ســطح گلخانه ها در شهرستان ُمهر 
مواجه بوده ایم که بدین منظور امروز از گلخانه سبزی 
و صیفی در بخش اسیر با مساحت یک هکتار به همراه 
ســردخانه و اتاق سورت و بســته بندی با اعتبار یک 
میلیارد و ۹۰ میلیون تومان از محل اعتبارات اشــتغال 
کارآفرینی روســتایی و همچنین آورده یک میلیارد و 
۲۰۰ میلیون تومانی سرمایه گذار در بخش اسیر جمع 
مســاحت گلخانه های شهرســتان به سه هکتار در دو 
ســال اخیر رسیده اســت. مظاهری در خصوص طرح 
گلخانه برزگر در بخش اسیر گفت: در این طرح ۱۳ نفر 
مشــغول به کار شده اند و پیش بینی می شود سالیانه 
۳۰۰ تــا ۳۵۰ تن خیار درختی برداشــت و روانه بازار 
مصرف شــود. این دوطرح با تسهیالت مصوب شده از 
طرف اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ُمهر 
و از محل طرح های اشتغال روستایی و عشایری تغذیه 

اعتباری شده اند.

آغاز عملیات گازرسانی به روستای بردکویه با 
اعتبار ۲۷ میلیارد ریال

عملیات گازرســانی به روستای بردکویه از توابع بخش 
مرکزی شهرســتان مهر با اعتبار ۲۷ میلیارد ریال آغاز 
شد. بخشدار مرکزی مهر گفت: برای اجرای این پروژه 
۱۴ کیلومتر شــبکه خط انتقال گاز اجرا خواهد شــد 
و پیش بینی می شــود در هفته دولت ســال آینده به 
بهره برداری برسد و  ۱۱۰ خانوار از نعمت گاز بهره مند 

می شوند.

بهره برداری از سومین پانسیون پزشک در 
درمانگاه علی بن موسی الرضا)ع( مهر

سومین خانه پزشک در مرکز بهداشتی درمانی علی بن  
موسی الرضا)ع( شهر مهر افتتاح شد. 

بــه گفته ســید حســن خلیلــی؛ تکمیل احــداث و 
بهره برداری از خانه پزشک مرکز بهداشتی درمانی علی 
بن موســی الرضا )ع( از جملــه  ۶ پروژه ی منظور در 
عرصه بهداشــت و درمان مهر بود که بــا هزینه  یک 
میلیارد و سیصد میلیون ریال در مدت ۵ ماه اجرا شد.

افتتاح ۲۰ واحد مسکن مددجویان کمیته 
امداد در شهرستان ُمهر

۲۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی 
)ره( شهرســتان مهر افتتاح شــد. به گفته محمودی 
رئیس کمیته امداد شهرســتان ُمهــر ؛ تعداد ۱8واحد 
مسکونی روســتایی و ۲مسکونی شــهری با همکاری 
خیرین، وام مســکن بنیاد مســکن و مساعدت کمیته 

امداد امام تحویل نیازمندان قرار گرفت.
به هر واحد روســتایی مبلــغ  ۱۵۰ میلیون ریال و هر 
واحد شهری ۲۰۰ میلیون ریال و در مجموع ۳ میلیارد 
و ۱۰۰ میلیــون ریال بصــورت بالعوض کمک صورت 
گرفته است. با مشــارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
نیــز مبالغی وام مســکن کم بهره بــرای کمک به این 

مددجویان اعطا شده است.
افتتاح پروژه های برق رسانی بخش مرکزی 

شهرستان مهر با اعتباری
 بالغ بر  ۸ میلیارد و ۶۷۸ میلیون ریال

پــروژه های برق رســانی بخش مرکزی شــامل طرح 
های توســعه و تقویت شــبکه انتقال با هزینه ای بالغ 
بر هشــت میلیارد و ششــصد و هفتاد و هشت میلیون 
ریال به بهره برداری رســید. به گفتــه محمودی مدیر 
برق شهرستان مهر؛ ۷ دستگاه پست هوایی ، ۶۵۰ متر 
شــبکه فشار متوسط و ۴۷8 متر شــبکه فشار ضعیف 
جهت رفــع افت ولتاژ با اعتباری بالــغ بر ۶ میلیارد و 
۱۱۰ میلیــون ریال ، بهره برداری از ۵۳۱ متر شــبکه 
فشــار ضعیف جهت توسعه شــهری، روستایی و ایجاد 
روشــنایی با اعتباری بالغ بر ۴8۰ میلیون ریال و نصب 
۱۷۴ عدد کنتور هوشمند فهام جهت قرائت از راه دور 
با اعتبار ۲ میلیارد و 88 میلیون ریال اجرا شــده است 

که در دهه فجر به بهره برداری رسید.
در مجموع برای پروژه های برق رسانی، توسعه شبکه و 
رفع افت ولتاژ بخش مرکزی شهرستان مهر طی شش 
ماه گذشته 8 میلیارد و ۶۷8 میلیون ریال هزینه شده 

است.
بهره برداری و کلنگ زنی پروژه های 

شهرداری خوزی با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال 
پروژه های عمرانی شــهرداری خوزی با اعتبار بیش از 
۶۰ میلیارد ریال در دهه فجر کلنگ زنی و افتتاح شد.

به گفته شــهردار خوزی؛ فاز اول بلوار وحدت ، خیابان 
معلم ، خیابان شهید خشــکیده ، آسفالت معابر محله 
امام حســین )ع( و کوچه ۹ خیابان امام علی )ع( شهر 
خوزی به بهره برداری رســید کــه در مجموع ۴۲هزار 
مترمربع آســفالت ، ۱۱۳ هزار مترمربع زیرسازي، ۲۲ 
هــزار متر مکعب خاکبرداري ، ۴۲ هزار متر مربع بیس 
، ۱ کیلومتــر روشــنایي ، ۴ کیلومتر ســنگ لبه ، ۳۰ 
هزارمترمربع تملــک زمین ، ۱.۷ کیلومتر کانیو و ۱.۹ 

کیلومتر تعویض شبکه اجرا شده است.
همچنین کلنگ سایت پســماند شهر خوزی به زمین 
زده شــد که به گفته رحیمی شــهردار خوزی؛ سایت 
پســماند یک طرح ســرمایه گذاری اســت و با هدف 
ایجاد درآمد پایدار برای شــهرداری اجرا خواهد شــد 
و بــرای اجرای کامل این ســایت چهــار مرحله دفن 
اصولی، بازیافت ، تبدیل کــود و تبدیل به انرژی های 

نو هدف گذاری شده است. 
دکتر غفارپسند سرپرست بیمارستان المرد شد

به گزارش افق فارس به نقل از دانشــگاه علوم پزشکی 
شــیراز، طی حکمــی از ســوی دکتــر »عبدالخالق 
کشــاورزی« معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 
شــیراز، دکتر »فریبرز غفارپسند« به عنوان سرپرست 

بیمارستان حضرت ولیعصر)عج( المرد منصوب شد.
»غفارپســند« متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون 
فقرات است. شایان ذکر است، پیش از این »عبدالرسول 
فهیمی« از دی ماه ۹۵ تاکنون ریاســت بیمارســتان 
المرد را برعهده داشــته اســت که وی از سوی معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان سرپرست 

بیمارستان امام خمینی )ره( استهبان منصوب شد.

اخبار

 به گزارش افق فارس، یک دســتگاه خودرو 
نجات)تیپ ۲( با پیگیریهای ســید محسن 
علوی)نماینده مردم المرد و مهر در مجلس 
شــورای اســالمی( به جمعیت هالل احمر 
المرد اختصاص پیدا کرد که امروز پنج شنبه 
)۲۵ بهمن( باحضــور دکتر پیوندی)رییس 
جمعیت هالل احمر کشــور( از این خودرو 

رونمایی شد. سید محسن علوی )نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی( 
در آیین رونمایی از خودروی نجات جمعیت هالل احمر شهرستان المرد گفت: الحمداهلل 
در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی؛ قریب به ۱۷۰ پروژه در شهرستان المرد و 
ُمهر افتتاح و کلنگ زنی شــد که بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار پروژه هایی بود که 
در این منطقه به بهره برداری رســید. وی خاطرنشــان کرد: حضور مدیران جوان باعث 
خدمت رسانی به مردم شریف منطقه شده است که تداوم فعالیت مدیران جوان و ایجاد 
انگیزه در آنان سبب توسعه و پیشرفت بیش از پیش در این دو شهرستان خواهد شد. 

 در ادامــه محمدی از امدادگران شهرســتان 
خواســتار افزایش ســت های امــدادی برای 
عملیات امداد و نجات در کوهستان و حمایت 

از نیروهای امدادی شد. 
 در پایــان بــا حضور دکتر  پیونــدی )رئیس 
جمعیــت هالل احمر کشــور( و هیات همراه، 
معاون فرماندار المرد و امدادگران از خودروی 
نجات تیپ ۲ جمعیت هالل احمر شهرســتان المرد با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال رونمایی 

شد. 
 براساس جزییات اعالم شده از سوی جمعیت هالل احمر؛ خودروی نجات تیپ ۲ دارای 
ویژگی هایی از جمله کاربری در حوادث جاده ای و کوهســتان، ســت هیدرولیک وبر 
شــامل موتور و قیچی فک، جک تلسکوپی، ست کامل نجات در کوهستان برای دو نفر 
نجات،  سبک  ست  و 
موتــور بــرق ۶۵۰۰ 
وات هونــدا جهــت 
موردنیاز،  برق  تامین 
برج نــوری به ارتفاع 
چهار و نیم متر جهت 
منطقــه  روشــنایی 

عملیاتی است.

 

رئیس اداره بهزیســتی شهرستان المرد از ساخت ۱۴ واحد مسکونی جهت خانواده های 
دو معلولی در این شهرستان خبر داد. 

 به گزارش روابط عمومی بهزیســتی المرد، »معصومه کاظم زاده« با تشریح پروژه های 
در دســت اجرا بهزیستی شهرستان گفت: بهزیستی المرد در استان مقام برتر در زمین 
تامین مســکن افراد تحت پوشش دارد و تاکنون بیش از ۷۰۰ واحد مسکونی در اختیار 
افراد تحت پوشــش قرار گرفته اســت و در حال حاضر ۱۴ واحد مسکن جهت خانواده 

های دو معلولی در شهر المرد درحال ساخت است که  از این تعداد، ۶ واحد مسکونی با 
پیشــرفت فیزیکی ۷۰ درصد و 8 واحد مسکونی دیگر با پیشرفت ۲۰ درصد همراه بوده 
است و تالش داریم این ۱۴ واحد مسکونی را با  کمکهای بالعوض بهزیستی و مساعدت 

خیرین تکمیل نماییم. 
 رئیس اداره بهزیســتی المرد در ادامه افزود: در راســتای تحقق اهداف آموزشی گروه 
هدف؛ احداث سالن آموزشی اداره از محل اعتبارات سه درصد نفت و گاز از دیگر پروژه 
های در دســت اجرا بوده که در هفته دولت کلنگ زنی شد و درحال حاضر ستون ها و 

شناژ ساختمان به پایان رسیده است. 
 رئیس اداره بهزیســتی المــرد در پایان بهره مندی ۱۲۰۰ نفر افراد تحت پوشــش از 
خدمــات بیمه ای و واریز ماهانه بیش از ۵ میلیارد ریال مســتمری به حســاب ۳۱۰۴ 

خانواده را از دیگر خدمات بهزیستی عنوان کرد.

 

نتیجه حضور مردم در انتخابات گذشــته مجلس،  فقط توســعه و پیشــرفت نبود بلکه 
بازگرداندن اعتماد به نفس به جوانان منطقه بود

به گزارش پایگاه اطالع رســانی سیدمحسن علوی، نماینده مردم المرد و مهر در مجلس 
در همایــش ملی-منطقه ای »جوانــان امیدوار، انقالب ماندگار« ضمن عرض تســلیت 
به مناســبت ایام شــهادت حضرت فاطمه الزهرا )س( و تبریک سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی گفت: جا دارد از خدمات نظام مقدس جمهوری اســالمی در این ایام یاد شود، 
شهرســتانهای المرد و مهر به عنوان الگوی محرومیت زدایی در کشور زبانزد است و آغاز 
حرکت پیشرفت و توسعه منطقه به دوران تاسیس سازمان جوانان انقالب در این منطقه 
باز می گردد. شهرســتانهای المرد و مهر در گذشــته یکی از بخشهای محروم الرستان 
بود که با پیروزی شــکوهمند انقالب اســالمی با تالش و همت جوانان پرشور انقالبی و 
بامدیریت جهادی حرکت خود را در مســیر رشد و پویایی آغاز نمود و با حضور و فعالیت 
شــخصیت های جوان و باانگیزه همچون ایت اهلل ســید محمود علوی و دیگر بزرگان در 

سازمان جوانان انقالب توانست سرمنشاء تحولی عظیم در منطقه شود.
 وی خاطرنشان کرد: با لطف خداوند متعال در این سه سال گذشته، شاهد اتفاقات خوبی 
در توســعه عمرانی - صنعتی و پیشــرفت پروژه های منطقه و جذب اعتبارات برای دو 

شهرســتان بودیم که با حمایت جوانان و تالشهای مدیران جوان دو  شهرستان، خدمات 
بســیاری در زمینه های مختلف انجام گرفته است، امروز منطقه ما نه تنها امید را در دل 
جوانان منطقه ایجاد کرده است بلکه جوانان استان فارس چشم امید اشتغال بکار در این 

منطقه دارند. 
 نماینده مردم المرد و مهر در مجلس ادامه داد: نتیجه حرکت و حضور مردم در انتخابات 
دوره گذشــته مجلس،  فقط توسعه و پیشــرفت نبود بلکه بازگرداندن اعتماد به نفس به 
جوانان منطقه بود و این حرکت ادامه یابد چرا که جوانان می توانند تحول ایجاد کنند و 

از این انقالب همچون گذشته پاسداری کنند. 
 علــوی تاکید کرد: باید اعتماد به نفس را ما جوانان بــه خودمان بازگردانیم که بتوانیم 
مشــکالت کشــورمان را حل کنیم. بدون اعتماد به نفس؛ آینده ای برای کشــور متصور 
نیست، بنا است که آینده کشور را جوانان بدست بگیرند، پس با حمایت شما جوانان باری 
دیگر اعتماد به نفس را به خودمان بازخواهیم گرداند و  آبادانی و توســعه هرچه بیشــتر 

کشورمان را شاهد خواهیم بود. 
 در آغاز این مراســم نیز »حســین شــبانی نژاد« فرماندار المرد ضمن گرامیداشت دهه 
فجر گفت: ۹۴ پروژه با اعتباری بیش از ۱۵۳ میلیارد تومان در دهه فجر امســال کلنگ 
زنی و به بهره برداری خواهد رســید و همچنین برنامه های مختلفی از جمله نمایشــگاه 
دستاوردهای انقالب اسالمی، نمایشگاه روستایی-عشایری و ... به مناسبت پیروزی انقالب 

اسالمی برگزار شد.
نماینده عالی دولت در المرد در ادامه برنامه ها از تمامی اقشار مختلف مردم دعوت کرد 
تا با افتخار به گذشته و امید به آینده در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال حضور پیدا کنند.

شــایان ذکر اســت مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، معاون فرهنگی 
اداره کل ورزش و جوانان فارس، رییس مجمع ملی جوانان کشــور و جمعی از جوانان و 

مسئوالن استانی و نمایندگان سمن های کشور در این همایش حضور داشتند.

بیش از 7 طرح عمرانی - خدماتی در 
اشکنان به بهره برداری رسید

به گــزارش افق فــارس، گازرســانی به روســتاهای 
شــرقی اشکنان شامل کدیان،پســبند،دهو،ده پایین و 
زین الدین،افتتاح بوســتان محله ای آل ســوج در شهر 
اشکنان از محل اعتبارات شــهرداری اشکنان،افتتاح و 
آغاز بــه کار اداره امور مالیاتی بخش اشــکنان،افتتاح 
و آغــاز بــه کار اولین خانه ورزش بخش اشــکنان در  
روستای زین الدین، افتتاح دو واحد مسکن مددجویی 
کمیته امداد امام خمینی ره در اشکنان واهل و افتتاح 
خیابان سعدی در شهر اهل از محل اعتبارات شهرداری 
اهل از مجموعه طرح های دهه مبارک فجر در اشکنان 

بود.
اداره امور مالیاتی بخش اشکنان افتتاح شد

به گزارش افق فارس، صبح روز  پنج شنبه )۱8 بهمن( 
اداره امور مالیاتی بخش اشــکنان باحضــور  فرماندار 
المرد،امام جمعه و بخشــدار اشکنان،  رئیس اداره امور 
مالیاتی شهرســتان المرد و جمعی از مسئوالن محلی 

افتتاح شد. 

محمود عبداله زاده«رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان 
المرد از همکاری خیرین اشکنان، اداره کل امور مالیاتی 
فارس و نماینده مردم المرد و مهر در مجلس، فرماندار 
شهرســتان، امام جمعه و مســئوالن بخش اشکنان در 
راه اندازی این اداره تشــکر کرد. همچنین شبانی نژاد 
فرماندار المرد در ادامه ضمن تشکر از همکاری هاشمی  
مدیرکل مالیاتی فــارس در راه اندازی این اداره گفت: 
خداوند متعال را شــاکریم که با انتخاب مدیران بومی 
توانمند شــاهد اتفاقات خوبی در شهرســتان هستیم. 
الزم به ذکر اســت خدمات مربوط به مالیات مشاغل، 
مســتغالت، ارث و  نقل انتقال در اداره بخش اشکنان 

انجام می شود. 
ديدار رئیس و کارکنان اداره مالیاتی المرد 

با خانواده جانباز ابراهیمی
به گزارش افق فارس، به مناســبت چهلمین ســالگرد 
پیــروزی انقــالب اســالمی؛ »محمود عبدالــه زاده« 
رئیس اداره امــور  مالیاتی المرد با همراهی تعدادی از 
کارکنان این اداره و »آرمون« رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران شهرســتان المرد با خانواده جانباز ابراهیمی 

دیدار کردند.

تجلیل نماينده مردم المرد و مهر از زحمات 
خیرانديش حاج محمود حاج حیدر

 مدرسه ۱۲ کالســه حاج محمود حاج حیدر )بدیعی( 
در شــهر المرد به بهره برداری رســید.  نماینده مردم 
المــرد و مهر در این مراســم از زحمــات خیراندیش 
حاج محمود حــاج حیدر در زمینــه اختصاص اعتبار 
جهت تکمیل بیمارســتان جدید المرد و دیگر خدمات 
ایشان تشــکر کرد و در ادامه از پیگیری و اخذ دستور 
از وزارت بهداشــت و درمان جهت تجهیز  بیمارستان 
جدید المرد خبر داد. همچنین »سرفراز موصلی«مدیر 
کل  نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس فارس ضمن 
تشکر از خیراندیشــان در تکمیل و احداث پروژه های 
آموزشی در شهرســتان المرد گفت: اداره کل نوسازی 
مدارس فارس؛ ۵۵ پروژه فعال در شهرستان المرد دارد 
که عمدتا با مشــارکت خیرین درحال ســاخت است و 
امیدواریم بتوانیم به زودی پایان جشــن مدرسه سازی 
را در المرد برگزار نماییــم.  به گفته »احمد انصاری« 
مدیر آموزش و پرورش شهرســتان المرد؛ ۲۵ میلیارد 

ریال برای این پروژه هزینه شده است.  
نشست بررسی مشکالت کشاورزان 

شهرستانهای المرد و ُمهر باحضور نماينده 
مردم المرد و مهر در مجلس برگزار شد

به گزارش پایگاه اطالع رســانی سیدمحسن علوی، در 
دو نشســت جداگانه در بهمن ماه سال جاری؛ جمعی 
از کشاورزان شهرســتان های المرد و مهر در دیدار با 
نماینده مردم المرد و مهر در مجلس به بیان مشکالت 
خود پرداختند.در این نشســت جمعــی از نمایندگان 
بخش کشاورزی؛ مســائل و مشکالت خود را در بخش 
هــای مختلــف از جمله خشکســالی،بیمه محصوالت 
کشــاورزی، پلمپ چاه هــای آب و... مطرح کردند که 
دکتــری علوی به منظور پیگیری آن مشــکالت اعالم 
آمادگــی نمود. در این دیدار مقرر شــد تا جمع بندی 
مشــکالت و ارائه کارشناسی های الزم از سوی رئیس 
و کارشناســان بخشــهای مختلف جهاد کشاورزی دو 
شهرســتان انجام گیرد تا برخــی از آن موارد از طریق 

سازمان و وزارتخانه مربوطه پیگیری الزم انجام گیرد.
براســاس ایــن گزارش اضافــه می گــردد؛ پیگیری» 
پرداخت خســارت تنش گرمایی سال های زراعی ۹۴ و 
۹۵ به کشاورزان شهرستان های المرد و ُمهر« ، »دعوت 
از مدیرعامل صنــدوق کارآفرینی امید کشــور جهت 
حمایت از طرح های کشــاورزی، خدماتی و صنعتی«، 
»طرح آبخیزداری رودخانه مهــران« از جمله اقدامات 

سیدمحسن علوی در بخش کشاورزی بوده است.
زمین چمن مصنوعی دهشیخ افتتاح شد

اخبار
باحضور دکتر پیوندی انجام شد: 

رونمايی از خودروی يک میلیارد و پانصد میلیون 
تومانی جمعیت هالل احمر المرد

رئیس اداره بهزيستی المرد: 

۱4 واحد مسکونی دومعلولی در حال ساخت است

سید محسن علوی در جمع جوانان:
نتیجه حضور مردم در انتخابات گذشته مجلس،  

فقط توسعه و پیشرفت نبود بلکه بازگرداندن 
اعتماد به نفس به جوانان منطقه بود

با رانندگی صحیح آسایش و آرامش را به خانوادهایمان هدیه نمائیم
» اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان المرد«

ظهــر ۲۱ بهمن  باحضور دکتر علوی نماینده مردم المرد و مهر در مجلس 
شورای اسالمی،شبانی نژاد فرماندار المرد و جمعی از اعضای شورای اداری 
و معتمدین محلی؛ کلنگ سالن ورزشی روستای پنگرویه به زمین زده شد.
فرماندار المرد در آیین کلنگ زنی این پروژه از شــورای اســالمی روستای 
پنگرویه خواست تا برنامه ریزی کنند که در آینده جوانان و اهالی روستاهای 

همجوار از این سالن استفاده کنند.
براساس این گزارش اضافه می گردد؛ اعتبارات ملی برای ساخت این سالن 

در نظرگرفته شده است.
 در حال حاضر پیگیری احداث ۲۰ زمین چمن مصنوعی در دو شهرستان، 
جذب اعتبار جهت تعدادی از ســالن های ورزشی و جذب اعتبار از وزارت 
نفت برای ســاخت مجموعه ورزشی شهدای صنعت نفت در شهرستان ُمهر 
و مجموعه ورزشــی منطقه عملیاتی پارسیان در المرد از جمله اقدامات و 

پیگیری های خادم مردم المرد و مهر در دوره دهم مجلس است.

براســاس اطالعات دریافتی از شــهرداری عالمرودشــت؛ در دهه فجر امسال باحضور 
فرماندار المرد، مسئوالن اداری بخش و شهرستان، شورای شهر و شهردار عالمرودشت 

، پروژه های شهرداری عالمرودشت افتتاح و کلنگ زنی شد. 
به گفته مهندس عبدالهی شــهردار عالمردوشت؛ روکش آســفالت بلوار بسیج، اجرای 
تک لبه بلوار بســیج، روکش آســفالت انتهای بلوار مهدیه، اتمام بتن ریزی زمین چمن 
مصنوعی بلوار امام حســین، اتمام بتن ریزی پایه های روشــنایی بلوار امام حســین با 
مجموع اعتباری بالغ بر ۶.۴۷۰.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از طرح های عمرانی شهرداری در 

دهه فجر است که به بهره برداری رسید. 
همچنین احداث ســاختمان جدید شهرداری و شــورای اسالمی شهر از محل اعتبارات 
داخلی بودجه  شــهرداری بــا اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال، طــرح  تولید بتن آماده 
شهرداری عالمرودشت )طرح توسعه کارخانه آسفالت ( از محل اعتبارات داخلی بودجه 
شــهرداری با اعتبار ۳۰۰ میلیون ریال، کارخانه تولید شــن و ماســه شهرداری )طرح 
توسعه کارخانه آسفالت ( از محل دریافت وام کم بهره وزارت کشور با اعتبار ۱۲ میلیارد 
ریال، طرح تولید قطعات بتنی شــهرداری عالمرودشت  )طرح توسعه کارخانه آسفالت 
( با اعتبار بالغ بر ۴۰۰ میلیون ریال از دیگر پروژه های شــهرداری عالمرودشت بود که 

کلنگ زنی شد. 

با پیگیری سیدمحسن علوی؛
کلنگ سالن ورزشی روستای پنگرويه به زمین زده شد

باحضور مسئوالن شهرستان و بخش انجام شد:
افتتاح و کلنگ زنی پروژه های شهرداری عالمرودشت
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طرحی نو در امتداد افق فارسسه شنبه 30 بهمن 97/ 13 جمادی الثانی 1440/ سال دوم/ شماره 13
تسلیت

خانواده محترم دیانت
ــت را  ــزه دیان ــا حم ــاج م ــت ح ــه درگذش ضایع
ــرض  ــلیت ع ــرم تس ــواده محت ــما خان ــت ش خدم
ــوم  ــرای آن مرح ــان ب ــد مّن ــم و از خداون می کنی
غفــران و رضــوان الهــی و بــرای بازمانــدگان 

ــم. ــئلت داری ــل  مس ــر جزی ــل و اج ــر جمی صب
»نشریه افق فارس«

تسلیت
خانواده محترم حیاتی

ضایعــه درگذشــت حــاج علــی حیاتی)علــی حســن 
قاســم( را خدمــت شــما خانــواده محتــرم تســلیت 
بــرای  مّنــان  خداونــد  از  و  می کنیــم  عــرض 
آن مرحــوم غفــران و رضــوان الهــی و بــرای 

ــل   ــر جزی ــل و اج ــر جمی ــدگان صب بازمان
مسئلت داریم. »نشریه افق فارس«

تسلیت
برادر گرامی جناب آقای علی حسینی

بــا نهایــت تاثــر و تاســف درگذشــت فرزنــد 
عزیزتان)امیــر حســین(، همــه ی مــا را اندوهگیــن 
ــت  ــلیت و تعزی ــترگ را تس ــم س ــن غ ــاخت، ای س
عــرض نمــوده و از خداونــد متعــال بــرای آن 
مرحــوم علــو درجــات و رحمــت واســعه و بــرای 
ــم.  ــئلت داری ــاری مس ــر و بردب ــدگان صب بازمان

ــارس« ــق ف ــریه اف »نش

افق فارس: رئیس اداره گاز شهرســتان المرد از 
پایان عملیات گازرســانی به 46 روستا و 4 شهر در 
اجرای  پایان عملیات  ، همچنین  شهرســتان المرد 

شبکه گاز در 17 روستا خبر داد.
به گزارش افق فارس، »مســلم فالی« با تشــریح 
گازرسانی به شهرها و روستاهای شهرستان المرد 
تا پایان بهمن ماه سال جاری گفت: با برنامه ریزی 
شــركت گاز و همراهی مجموعه شهرســتان نیز 
95درصد شهرها و 4۸ درصد روستاهای شهرستان 

المرد از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.
وی تصریح كرد: گازرســانی به شــهر چاهورز در 
برنامه قرار دارد و دیگر شهرهای شهرستان المرد 

از گاز طبیعی بهره مند شــده اند. از 141 روستای شهرســتان نیز  114 روستا مشمول گازرسانی شدند كه 
عملیات گازرسانی به 63 روستا به پایان رسیده است و در حال حاضر 12913 خانوار شهری و  5۸23  خانوار 

روستایی در شهرستان از نعمت گاز بهره مند شده اند.
رئیس اداره گاز شهرستان المرد در ادامه گفت: عملیات گازرسانی به 40 روستای شهرستان در دست اجرا 

قرار دارد كه ان شااهلل تا پایان امسال 16 روستا به بهره برداری خواهد رسید. 
فالی با بیان اینکه قریب به ۸00 میلیارد ریال از سال 95 تا كنون در پروژه های گازرسانی هزینه شده است، 
اظهار داشــت: درحال حاضر مجموع اعتبار پروژه های فعال گازرسانی شهرستان بالغ بر 460 میلیارد ریال 

است.
شهرســتان  گاز  اداره  رئیــس 
المرد افزود: دهه فجر امســال 
بــه  گازرســانی  پروژه هــای 
عالمرودشت  بخش  13روستای 
و 5 روســتای بخــش اشــکنان 
مجموع  بــا  المرد  شهرســتان 
اعتباری بالغ بر 226 میلیارد ریال 

به بهره برداری رسید.

فالی در پایان خاطرنشان كرد: امیدواریم بتوانیم جشن پایان گازرسانی به شهرها و روستاهای شهرستان 
المرد را در سال 9۸ برگزار كنیم كه الزم می دانم در این راستا از تالش جمعی كاركنان شركت گاز خصوصا 
مدیریت محترم عامل، نماینده محترم مردم شریف المرد و مهر در دوره دهم مجلس، فرماندار محترم 

شهرستان و همه ی دستگاههای اجرایی خدمات رسان و دهیاران،شوراها و بخشداران تشکر نمایم.
براساس این گزارش اضافه می گردد؛ روستاهای لشخره،قلعه اسماعیلی، سبخی،كهورسوخته، قلعه سردار، 
قلعه حاج محمد، چخوها، ناوبندی، لشــکون، فیروزآباد، قلعه مظفر، حسن آباد، حسین آباد، نیرایی، زنگنه، 
ترمان،قلعه علی بابا، نخل صفا، بركه ماه بانــو، قلعه غالم عبداله ، اندر، كمالی ، تمرویه، روگیر تاج امیری، 
روگیر حاج محمد تقی، روگیر حســنی، روگیر قلعه حاجی، بركه مالیی، چاه رمضان، چهارطاق، خیرگو، شاه 
بهرام، شرف آباد، قلعه ســهراب، قلعه مرادی، محمد علیا، نورالدینی ، علی محسنی، كشکو مالیی، قائدی 
، كربالیی محســنی، چاه كور، دهنو، غیب الهی، گرازی، علی آباد جوهری ، سیدهاشمی ، كهنویه، چاه گزی، 
حاجی آباد، گلدشت، حسین آباد، انجیربند )1 و 2 و 3(،وردوان، پلنگی، بركه سفید، كتک، ده پایین، پسبند، 

زین الدینی و كودیان و دهو از جمله روستاهایی هستند كه از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.
گازرسانی به روستاهای شیرینو، ســه تنبک، كندرعبدالرضا، گزدان، عباس عبداله، عالی آباد، كندر كاله 
بلند، كندر شــیخ، جمال آباد، كندر محمدی، پنگرویه، ركن آباد، خشــت، بریو، چاه چاهورز، دهبان، دهنو، 
شیخ عامر، نعمه، حاجی آباد، دهنو فاضلی، فاضلی، ده كهنه، احشام، جری، چاه شیخ، چاهنو دهشیخ، سیگار، 
الورخشــت، خره ، حسن كمالی، خالومحمدعلی، حسین آباد خوارزو، دولت آباد، فیروزآباد، كاكلی، رئیسی 

یحیی ، كره موچی، دهشیخ، پاقالت ، كال در دست اجرا می باشد. 
همچنین گازرســانی به روستاهای خلیفه ها ، میرحســنی ، ززه، ظالمی نیز از پروژه های در دست اقدام 

شركت گاز شهرستان المرد است.

مركز خدمات جامع سالمت روستایی دهشیخ و ساختمان درمانگاه تخصصی بیمارستان ولیعصر)عج( المرد  
در دهه فجر به بهره برداری رسید. 

به گزارش افق فارس، دكتر »محمد 
احمدی« رئیس شــبکه بهداشت و 
درمان شهرســتان المرد در آیین 
افتتاح این دو پــروژه گفت: مركز 
روستایی  ســالمت  جامع  خدمات 
دهشــیخ با زیربنا 445 مترمربع در 
زمینی به مساحت 2500 مترمربع در 
ســال 95 كلنگ زنی شد و  با اعتبار 
14 میلیارد ریال تکمیل و تجهیز شد.

وی افــزود: 12 پروژه نیمه تمام در 
حوزه بهداشت و درمان شهرستان 
المرد وجود دارد كه حصاركشــی 

5خانه بهداشت در حال اجراست. 
احمدی خاطرنشان كرد: عملیات اجرایی تعدادی از پروژه های بهداشت و درمان از سال 90 آغاز شده است 
و تالش خواهیم كرد كه هر كدام از پروژه ها را به صورت جداگانه با اعتبارات دولتی و اســتفاده از ظرفیت 

خیرین به مرحله بهره برداری برسانیم.
رئیس شــبکه بهداشــت و درمان المرد بیان كرد: پس از قبول مسئولیت تصدی ریاست شبکه بهداشت 
و درمان نیز مركز خدمات جامع ســالمت روستایی دهشیخ 70 درصد پیشرفت داشت و همچنین پروژه 
بهداشتی درمانی دیگر كه همزمان با این پروژه  در دهستان ترمان كلنگ زنی شد  با پیشرفت 45 درصد 
همراه بود كه خیرین و بازاریان منطقه تجاری دهشیخ و شورای اسالمی روستای دهشیخ مساعدت كردند 
تا اینکه مركز خدمات جامع ســالمت روستایی دهشیخ تکمیل شد و جا دارد از زحمات آنان و همکارانم در 

ستاد شبکه بهداشت و درمان تشکر شود.
وی در ادامه از زحمات و پیگیری های نماینده مردم در مجلس و فرماندار شهرســتان در جذب اعتبارات 
برای پروژه های بهداشت و درمان تشکر كرد و گفت: راه اندازی بخش ام آر آی)MRI( بیمارستان ولیعصر 
)عج( المرد در اولویت بعدی شــبکه بهداشت و درمان شهرستان خواهد بود كه پس از اتمام ساختمان نیز 

عملیات نصب دستگاه آغاز می شود.
رئیس شبکه بهداشت و درمان المرد در ادامه افتتاح ساختمان درمانگاه تخصصی بیمارستان ولیعصر)عج( 
المــرد با زیربنا 752 مترمربع و با اعتبار 15 میلیارد ریال در دو طبقه را از دیگر پروژه های دهه فجر اعالم 

كرد.
نماینده مردم المرد و مهر در مجلس، فرماندار المرد و جمعی از اعضای شورای اداری، معتمدین و شوراها 

در آیین افتتاح پروژه ها حضور داشتند.

بهره برداری از گازرسانی به ۱۶ روستای المرد تا پایان سال 9۷ 
 قریب به ۸۰۰ میلیارد ریال از سال 95 تا کنون در پروژه های گازرسانی هزینه شده است

افتتاح دو پروژه بهداشتی درمانی در المرد


