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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با دو هفته نامه اقتصادی،اجتماعی
اعضای مجلس خبرگان رهبری:
ــود  ــای خ ــات و توانایی ه ــری امکان ــیج حداکث ــه بس ــا ب ــر م اگ
اقــدام کنیــم، بــه فضــل الهــی ســنگین تریــن شکســت تاریــخ 
آمریــکا را نصیــب ایــن کشــور خواهیــم کــرد.
23 اسفند 97

براساس ارزیابی سال 97

شهرستان المرد در سکوی اول اشتغال استان فارس گرفت

سال 97
تالش جهادی، گام های بزرگ 

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

بسم اهلل الرحمن الرحیم
یا مقلب القلوب واالبصار، یا مدبرالیل و النهار، یا محول الحول و االحوال، حول حالنا الی احسن الحال

ــم  ــردم فهی ــت م ــادباش دارم خدم ــام و ش ــرض س ع
شهرســتان های المــرد و مهــر، خداونــد متعــال را 
ــه  ــن خط ــردم ای ــه م ــت ب ــق خدم ــه توفی ــاکرم ک ش
نصیبــم گردیــد و اکنــون بــا گذشــت ســه ســال 
خدمــت اینجانــب بــه مــردم عزیــز ، الزم مــی دانــم بــه 
عنــوان خدمتگــزار شــما در مجلــس شــورای اســامی؛ 
فرارســیدن عیــد باســتانی نــوروز و آغــاز ســال یکهــزار 
و ســیصد و نــود و هشــت هجــری شمســی را بــه شــما 

ــم. ــرض نمای ــک ع ــواران تبری بزرگ

ــس، اســتانداران  ــن دوره از مجل ــد در ای ــر و امی ــت تدبی ــژه دول ــی وی ــاش و همراه ــا وحــدت و انســجام، ت الحمــداهلل ب
ســابق و جدیــد فــارس، مدیــران کل اســتانی، فرمانــداران، بخشــداران، شــهرداران و شــوراهای اســامی شــهر و روســتا، 
مدیــران اجرایــی دو شهرســتان و زحمــات شــبانه روزی عزیزانــم در دفاتــر تهــران، المــرد و مهــر و دعــای خیــر تمامــی 
شــما مردمــان عزیــز موفــق شــدیم تــا بــا تــاش جهــادی، گام هایــی درخــور شــان شــما عزیــزان در زمینــه هــای مختلــف 
برداریــم کــه در ایــن راســتا؛  الحمــدهلل در ســال نــود و هفــت و در چهــل ســالگی انقــاب شــکوهمند اســامی ، بیــش 
از ۱۷۰ پــروژه در شهرســتانهای المــرد و ُمهــر بــا اعتبــاری بیــش از ۲۰۰ میلیــارد تومــان افتتــاح و کلنــگ زنــی شــد و 
ان شــا اهلل ســال آینــده نیــز تعــدادی از پــروژه هــای مهــم  در بُعــد منطقــه ای نیــز بــه ســرانجام خواهــد رســید ، کــه 
اکنــون مــی تــوان گفــت در وضعیــت موجــود کشــور بــا جــذب اعتبــارات عمرانــی در ایــن دوره شــاهد تحولــی عظیــم در 

منطقــه بــوده ایــم.

ــی ،  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــات ، تع ــرو، اطاع ــارت، نی ــدن، تج ــوت از وزرای صنعت،مع ــا دع ــه گذشــت ب ــالی ک در س
ورزش و دیگــر مســئوالن اســتانی و کشــوری توانســتیم در راســتای توســعه اقتصــادی و بــا نــگاه بــه اشــتغال و تکمیــل 
زیرســاختهای ســرمایه گــذاری، برخــی از مطالبــات و آرزوهــای دیرینــه مــردم را بــه نتیجــه برســانیم ، خداونــد منــان را 
شــاکرم کــه او مــی دانــد کــه چقــدر تــاش شــد تــا پــروژه تامیــن آب شــرب و صنعــت المــرد و ُمهــر از خلیــج فــارس 

آغــاز شــود.

امــا در زمینــه پیگیــری اشــتغال جوانــان منطقــه در یــک جملــه کوتــاه عــرض میکنــم و در آینــده مفصــل تــر گــزارش 
خواهــم داد کــه از تریبــون مجلــس تــا ســطوح مختلــف بــرای اشــتغال و آمــوزش جوانــان جویــای کار از هیــچ تاشــی 
دریــغ نکردیــم تــا جایــی کــه در حــوزه اشــتغال  حائــز رتبــه اول اســتان فــارس شــدیم  و امیدواریــم در ســال آینــده بــا 

افتتــاح طرح هــای بــزرگ صنعتــی شــاهد بکارگیــری و اســتفاده از جوانــان بومــی منطقــه باشــیم.

اینــک در آســتانه ســال جدیــد فرصــت را غنیمــت شــمرده و ضمــن یــادآوری حفــظ وحــدت و همدلــی بیــش از پیــش 
ــما  ــه ش ــت ب ــرای خدم ــی ب ــچ تاش ــامی از هی ــاب اس ــم انق ــر معظ ــات رهب ــی از منوی ــا تاس ــاب ب در گام دوم انق
بزرگــواران، دریــغ نخواهیــم کــرد و فرارســیدن ســال نــو را خدمــت ملــت شــریف ایــران بویــژه مــردم فهیــم و والیت مــدار 
شهرســتانهای المــرد و مهــر، خانواده هــای معظــم شــهدا و ایثارگــران و تمامــی مســئوالن و همکارانــم در مجلــس شــورای 
اســامی تبریــک عــرض نمــوده و ســالی سرشــار از امیــد و مملــو از خیــر و برکــت تــوأم بــا صحــت و ســامتی بــرای همــه 

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

پیام تبریک فرماندار المرد به مناسبت فرارسیدن سال 1398  

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
 یا مقلّب القلوب و االبصار، یا مدبّر اللّیل و الّنهار، یا محّول 

الحول و االحوال، حّول حالنا الی  احسن الحال

نــوروز تبلــور حقیقــی ایــران اســامی بــه عنــوان یکــی 
ایرانیــان  از تمدنهــای باســتانی جهــان محســوب و 
ــا و  ــنت زیب ــن س ــه ای ــتند ک ــی هس ــانهای متمدن انس

ــد.  ــم زده ان ــدگار را رق مان
عیــد نــوروز، پرتــوی دلربــا و چهــره ای زیبــا از آفرینــش 
ــه  ــان ها را ب ــوه انس ــش، انب ــش از آمدن ــه پی ــت ک اس
تــاش و کوشــش دعــوت مــی نمایــد. خداونــد رحمــان 
نویــد میــاد ســال نــو را بــر دوش نســیم بهــاری 
ــازی  ــم آغ ــه رس ــبز را ب ــت س ــن امان ــا ای ــت ت گذاش
ــا یادمــان باشــد کــه هســتیم. ــاره جلوه گــر ســازد ت دوب

اینــک در آســتانه ســال نــو فرصــت را غنیمــت شــمرده و بــار دیگــر مراتــب تقدیــر و ســپاس خــود را از همــه تاشــگرانی کــه تولــد 
نوینــی را بــرای شهرســتان صنعتــی المــرد رقــم زده انــد اعــام مــی دارم. شهرســتان بــزرگ المــرد در آســتانه ســال ۱۳۹۸ هجــری 
شمســی بــا تکیــه بــر اتحــاد و همدلــی و صمیمیــت مــردم مومــن و همیشــه در صحنــه گام هــای پیشــرفت را اســتوارتر از همیشــه 
طــی نمــود و انشــاهلل در ســال پیــش رو مــردم طعــم میــوه هــای رســیده ایــن بــاغ بــه ثمــر نشســته در حوزه هــای مختلــف صنعتــی، 

اقتصــادی ، فرهنگــی و اجتماعــی را خواهنــد چشــید.
ــژه مــردم والیــت مــدار و شــریف  ــز بوی ــه همــه هموطنــان عزی ــوروز باســتانی را ب ــو و فرارســیدن بهــار طبیعــت و ن آغــاز ســال ن
شهرســتان المــرد، خانــواده هــای معــزز شــهدا و ایثارگــران، حضــرت آیــت اهلل علــوی وزیــر محتــرم اطاعــات، جنــاب آقــای دکتــر 
علــوی نماینــده پــر تــاش شهرســتان هــای المــرد و مهــر و همچنیــن اســتاندار فرهیختــه فــارس، ائمــه جمعــه محتــرم و همــه 
ــا عــزت و ســربلندی  ــوأم ب ــرای همــگان ســالی ت ــران اجرایــی شهرســتان تبریــک و شــادباش عــرض نمــوده و ب تاشــگران و مدی

ــم.  ــایش آرزو می نمای ــامتی و آس ــا س ــراه ب هم
حسین شبانی نژاد - فرماندار شهرستان المرد

سالی توأم با عزت، سربلندی همراه با سالمتی و آسایش برای تمامی هموطنان عزیزمان آرزومندیم
هیات تحریریه افق فارس  

مقدم میهمانان نوروزی را به شهرستان المرد گرامی می داریم

ستاد اسکان فرهنگیان-مدیریت آموزش و پرورش شهرستان المرد
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آخرین شماره افق فارس را با بررسی رویدادهای مهم توسعه ای در منطقه المرد و ُمهر با عنوان تقویم توسعه ۹۷ پیگیری می نماییم. 
هیات تحریریه افق فارس در ادامه برخی وقایع و رخدادهای مهم  سال ۹۷ در شهرستانهای المرد و ُمهر را یادآوری کرده است: 

فروردین 97
**سفر وزیر اطالعات / ســید محمود علوی: به سهم خودم، در خدمت مردم این منطقه هستم/ حفظ وحدت و رعایت 

اخالق از عوامل رشد و توسعه است
شهرســتانهای المــرد و مهر در عید ۹۷ میزبــان دو وزیر دولت تدبیر و 
امید)وزیر کار و وزیر اطاعات( بود که این حضور نشانگر اهمیت و جایگاه 
این دو شهرستان در برنامه های دولت است. حجت االسام سید محمود 
علوی )وزیر اطاعات( در سفر به زادگاهش از کارخانه آلومینیوم جنوب، 
نیــروگاه ســیکل ترکیبی غدیر انرژی المرد و دیگــر طرح های صنعتی 
درحال احداث منطقه ویژه اقتصادی المرد، طرح اتان گیری شهرســتان 
ُمهر، آزادراه المرد-پارســیان، قطعه های دوم و سوم المرد-خنج ، تونل 
شــهید باقری ، بیمارستان جدید المرد بازدید کرد و در جریان این طرح 
هــا قرار گرفت. وزیر اطاعات در ایام تعطیات نوروز ۹۷ در نشســتهای 
جداگانه ای با مدیران اداری ، طاب و روحانیون و ائمه جمعه اهل سنت 

و همچنین با مردم و معتمدین شهرستانهای المرد و مهر دیدار کرد. وزیر اطاعات در نشست با مدیران گفت: شهرستان های المرد و 
مهر در معرض رشــد و توســعه تاریخی و طایی قرار گرفته اند به شرطی که به یکدیگر کمک کنیم و با هم افزایی و انسجام ، کارهای 
منطقه را به جلو ببریم. وی ادامه داد: امروز شهرســتان های المرد و مهر از موقعیت ویژه ای برخوردار هســتند و من به سهم خودم، در 
خدمت مردم این منطقه هســتم.  حفظ وحدت و رعایت اخاق از عوامل رشــد و توسعه است/ نباید انرژی خود را برای متوقف کردن 
کاری بکار گرفت بلکه باید به دنبال موفقیت و پیشرفت منطقه مان باشم و... از مهم ترین محورهای سخنان وزیر اطاعات در المرد بود. 
**ســفر وزیر کار و مدیرعامل تامین اجتماعی/ انعقاد تفاهم نامه آموزشی، آغاز ساختمان اداری تامین اجتماعی ُمهر و 

ارتقا درمانگاه تامین اجتماعی المرد
دکتر ربیعی وزیر ســابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرحوم نوربخش 
مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی،  عایی مدیرعامل هواپیمایی 
آسمان به دعوت سید محسن علوی نماینده مردم المرد و مهر در روز 
دوشنبه )۶ فروردین ۹۷( به المرد و مهر سفر کردند.  وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی از ترمینال درحال احداث فرودگاه المرد ، سایت انرژی 
بر المرد و کارخانه آلومینیوم ، مجموعه ورزشی کارگران المرد بازدید 
کرد. در راســتای پیگیریهای سیدمحسن علوی )نماینده مردم المرد 
و مهر در مجلس شــورای اســامی( با وزیر کار و مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی، درمانگاه تامین اجتماعی المرد به پلی کلینیک ارتقاء 
یافت.  امضاء تفاهم مشترک میان فنی حرفه ای، منطقه ویژه اقتصادی 

انرژی بر المرد)ایمیدرو( و اســتانداری فارس جهت آموزش جوانان جویای کار در سایت انرژی بر المرد، تاکید بر اجرای ماده ۴۷ قانون 
برنامه ششــم توســعه )استفاده از نیروها و پیمانکاران بومی( و حمایت از اشتغال روستایی از مصوبات سفر وزیر کار بود. زنده یاد دکتر 
نوربخش در فروردین ۹۷، در راستای پیگیریهای سید محسن علوی، کلنگ ساختمانی اداری تامین اجتماعی شعبه شهرستان ُمهر را 

به زمین زد. 
**سفر اسماعیل تبادار/ دستور اسماعیل تبادار استاندار وقت فارس در تشکیل کارگروه پیگیری تامین زیرساخت های 

الزم صنایع منطقه 
اســماعیل تبادار استاندار ســابق فارس روز پنجشنبه )۲۳ فروردین( با همراهی مدیران کل اســتانی و معاونان استانداری در سفر به 
شهرستان المرد از تونل گردنه شهید باقری، ترمینال درحال احداث فرودگاه المرد، کارخانه سیمان المرد، کارخانه آلومینیوم جنوب و 
صنایع درحال احداث در منطقه ویژه اقتصادی المرد بازدید کرد.تبادار در نشست مشترک شورای اداری و فعاالن اقتصادی شهرستان 
المرد، دســتور تشکیل کارگروه پیگیری تامین زیرساخت های الزم صنایع شهرستان المرد را صادر کرد. وی پس از این سفر در زمینه 
اشــتغال بومی ها، راههای مواصاتی، شــهرک مســکونی تابناک و آالیندگی و دیگر مباحث با مجموعه مدیریتی منطقه از نماینده و 

فرماندار همکاری کرد. 

اردیبهشت 97
**سفر اردشیر سعدمحمدی معاون توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو به المرد

اهمیت وجود صنایع بزرگ آلومینیوم در سایت انرژی بر المرد موجب گردید تا این منطقه میزبان مسئوالن کشوری برای برنامه ریزی 
های آینده و افق های توســعه ای باشــد که در این زمینه ؛ معاون توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو در اوایل اردیبهشت سال ۹۷ 
از منطقه ویژه المرد بازدید کرد و گفت: شــرایط برای احداث دو پروژه صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی المرد فراهم اســت. »اردشیر 
سعد محمدی« دوشنبه در بازدید از صنایع در حال احداث سایت انرژی بر المرد گفت: کارخانه های »تولید ورق عریض آلومینیوم« و 
»پودر آلومینا« در شمار طرح های مهمی است که شرایط برای عملیاتی شدن آنها در منطقه ویژه اقتصادی المرد فراهم است. عملیات 
اجرایی این دو  کارخانه براســاس برآوردهای انجام شده مستلزم سرمایه گذاری بالغ بر ۱۲۰۰ میلیون یورو است که با تسهیل شرایط 

و فراهم شدن ساز و کارهای مورد نیاز مهیای همکاری در زمینه اجرایی شدن این دو طرح بزرگ هستیم.
**بازدید مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی از دو طرح پیشنهادی خادم مردم المرد و مهر در خانه ملت

دکتر آخوندی وزیر ســابق راه و شهرسازی در راستای پیگیری های سیدمحســن علوی)نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای 
اسامی(؛ دستور تسریع در مطالعه فنی و اقتصادی احداث “مسیر گله دار-عسلویه”و”تونل عامرودشت-مهر” را به معاونان ذیربط صادر 
کرد. به دنبال پیگیریهای خادم مردم المرد مهر در مجلس شــورای اســامی نیز صبح روز سه شنبه)۴ اردیبهشت( ، مهندس یعقوبی 
)مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی( به همراه مهندس باقری فرد )مدیر کل راه و شهرسازی الرستان( و موسوی )مدیر 
دفتر نماینده المرد و مهر( از این دو طرح بازدید کرد. مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت راه و شهرســازی با حضور در جمع تعدادی از 
معتمدین، روحانیون،شوراها و بخشداران گله دار، اسیر و مسئوالن مهر در جریان توضیحات اجمالی “مسیر گله دار-عسلویه” و “تونل 
عامرودشــت-مهر” قرار گرفت. مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت راه و شهرســازی در بازدید این دو طرح پیشنهادی )مسیر گله دار-

عســلویه و تونل عامرودشــت-مهر(افزود: مطالعات فنی و جامع پروژه مسیر گله دار به عسلویه تکمیل گردد و ان شااهلل پس از ارسال 
به وزارت راه و شهرسازی در دستور بررسی قرار گرفته و پس از موافقت؛ اقدامات الزم برای ردیف اعتباری انجام می گیرد و ان شااهلل 

بتوانیم از مشارکت وزارت نفت برای اجرای این پروژه استفاده کنیم.
** بخشنامه های الزم برای جذب نیروهای بومی در صنایع المرد و مهر اخذ شده است

ســید محسن علوی در جشن تجلیل از کارگران نمونه شهرســتان المرد با اشاره به افزایش جمعیت نیروی کار در المرد و مهر گفت: 
جوانان المرد و مهر به مشغول بکار شدن در صنایع درحال احداث این منطقه امیدوار هستند و ان شااهلل با تامین زیرساختها و بخشنامه 
های اخذ شــده و تاش مدیران، مشــکل اشتغال جوانان جویای کار مرتفع خواهد شد که در این راستا بخشنامه های الزم برای جذب 

نیروهای بومی در صنایع المرد مهر اخذ شده است. 

تیر 97
**سفر مدیرکل ورزش و جوانان فارس به المرد/ قول هایی که اجرایی نشد! 

مدیرکل ورزش و جوانان فارس از افتتاح ۱۰ زمین چمن مصنوعی در المرد و ۷ زمین چمن مصنوعی در شهرستان ُمهر و سالن ورزشی 
چاه کور در هفته دولت ۹۷ خبر داد. حیدرعلی کامیاب مدیرکل ورزش و جوانان اســتان فارس در نشست روز سه شنبه )۱۹ تیر ۹۷( 
با نماینده مردم المرد و مهر در مجلس و فرماندار المرد اظهار کرد: زیرســازی زمین های چمن مصنوعی مینی فوتبال در المرد انجام 

شده است و امیدواریم چمن مربوط به همه ی زمین ها در نیمه مردادماه نصب شود و شاهد افتتاح آنها در هفته دولت باشیم.
**افتتاح پرواز شرکت ماهان در مسیر تهران-المرد-تهران

روز سه شنبه)۲۶ تیرماه ۹۷( پس از پیگیریهای مداوم و شبانه روزی دکتر سید محسن علوی ، نخستین پرواز شرکت هواپیمایی ماهان 
در مسیر تهران-المرد-تهران افتتاح شد.

مرداد 97
**افتتاح مســیر وراوی-نورآباد و کلنگ زنی دو مسیر جدید 

در شهرستان ُمهر
پس از پیگیریهای ســید محســن علــوی، کلنگ  دو پروژه »مســیر 
دسترســی به منطقه گردشگری تنگ ُمهر« و »راه روستایی نخلستان 
مهر-مزیجان-اســیر« بــه زمیــن زد و مســیر » وراوی-نورآباد« در 
بعدازظهــر روز چهارشــنبه )۲۴ مــرداد( برگزار شــد. مدیرکل راه و 
شهرسازی الرستان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی دو پروژه جدید در 
شهرستان ُمهر اظهار کرد: راه دسترسی به منطقه گردشگری تنگ ُمهر 
بــه طول ۱۴ کیلومتر و اعتبار اولیه یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان 
آغاز می شود که بالغ بر ۲۰میلیارد تومان مورد نیاز است تا این پروژه 

به بهره برداری برســد. وی تصریح کرد: پروژه مهر-مزیجان- اســیر به طول ۳۱ کیلومتر با اعتبار اولیه ۲ میلیارد تومان آغاز می شود و 
بیش از ۴۰ میلیارد تومان مورد نیاز است که این پروژه به بهره برداری برسد. عاوه بر آغاز اجرای این دو پروژه نیز محور وراوی نورآباد 

به بهره برداری رسید که دسترسی مردم وراوی به نورآباد با احداث این مسیر از ۱۵ کیلومتر به ۷ و نیم کیلومتر کاهش یافته است.
**معرفی 5 مدیر جدید در المرد 

در نشست شورای اداری مرداد ماه ۹۷ که  با حضور استوار میمندی از استانداری فارس برگزار شد نیز محمد جابری )مدیر جدید اداره 
کار و خدمات اشــتغال منطقه ویژه اقتصادی المرد(، محمد احمدی) رئیس شــبکه بهداشت و درمان المرد( ، خلیل شریفی)بخشدار 
مرکزی اشکنان(، عبدالرضا ابراهیمی)بخشدار مرکزی المرد(، امجد خنیاگر )رئیس جدید ناحیه پخش فرآورده های نفتی المرد( معارفه 

شدند.

شهریور 97
**سفر وزیر ورزش و جوانان

ظهر روز دوشــنبه )۵ شهریور( وزیر ورزش و جوانان به شهرستان های المرد 
و مهر سفر کرد، زمین چمن مصنوعی فوتبال شهر گله دار شهرستان مهر )به 
گفته مدیرکل ورزش و جوانان فارس با اعتبار بالغ بر ۲ و نیم میلیارد تومان و 
مشــارکت شهرداری( و سالن ورزشی روستای چاه کور در بخش عامرودشت  
شهرســتان المرد)به گفته کامیــاب مدیرکل ورزش و جوانــان با اعتبار یک 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ( باحضور دکتر ســلطانی فر و همراهی نماینده 
مردم المرد و مهر در مجلس، مدیرکل ورزش و جوانان، معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری فارس، فرمانداران دو شهرستان ، ائمه جمعه و معتمدین و 
شوراها به بهره برداری رسید. مقام عالی وزارت ورزش و جوانان در حاشیه این 

ســفر از مجموعه ورزشی منطقه عملیاتی پارســیان در المرد بازدید کرد و در جمع تعدادی از ورزشکاران و جوانان حضور یافت. وزیر 
ورزش و جوانان گفت: در زمینه احداث زمین چمن مصنوعی شهر المرد و احداث یک خانه جوان در شهرستان المرد اقدامات الزم را 

انجام خواهیم داد تا پایان ۹۸ به اتمام برسانیم.
**سفر وزیر اطالعات، استاندار فارس و معاون وزیر راه و شهرسازی/ آغاز عملیات ساختمان MRI  المرد 

در آخرین روز هفته دولت؛ ســید محمود علوی به عنــوان نماینده ویژه 
هیات دولت به منظور ســخنرانی در مراسم عید غدیر خم وارد شهرستان 
المرد اســتان فارس شد. حجت االسام ســید محمود علوی با همراهی 
خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مسئوالن راه و شهرسازی الرستان 
و اســتاندار فارس از تونل شهید باقری و مسیر المرد-خنج بازدید کرد و 
در جریان گزارش پیشــرفت این پروژه ها قرار گرفت. سید محمود علوی 
در جریان این بازدید ها از خادمی معاون وزیر راه و شهرســازی خواست 
تا اعتبار الزم برای اتمام پروژههای تونل شهید باقری، تسریع در عملیات 

محور المرد-خنج، و پلهای مسیر ُمهر دالمیزان درنظر گرفته شود. 
ســید محمود علوی در ادامه از فاز نخست کارخانه آلومینیوم جنوب در 

منطقه ویژه اقتصادی المرد بازدید کرد و در حاشیه این سفر، کارخانه تولید آسفالت و بتن )انواع بتن با ظرفیت ۱۵۹ هزار تن در سال 
و آســفالت با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در ســال(  در منطقه ویژه اقتصادی المرد با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد ریال با اشتغالزایی ۳۷ نفر 

در زمینی به مساحت ۵۳ هزار مترمربع را افتتاح کرد.
همچنین عملیات احداث ساختمان MRI بیمارستان ولیعصر )عج( المرد با حضور وزیر اطاعات، تبادار استاندار فارس، علوی نماینده 

مردم المرد و مهر در مجلس، معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جمعی از مسئوالن استان و شهرستان آغاز شد.
اعتبار دســتگاه MRI بیمارستان ولیعصر)عج( المرد بالغ بر هشتاد میلیارد ریال بوده که با توجه به معافیت گمرک برای هیات امنای 
ارزی وزارت بهداشت و نیز تخفیف به واسطه خرید انبوه توسط هیات امنای ارزی، این دستگاه به مبلغ پنجاه و دو میلیارد ریال خریداری 

شده است.
**دستگاه MRI  وارد بیمارستان ولیعصر المرد شد

پس از پیگیریهای سیدمحســن علوی نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شــورای اســامی ، دســتگاه MRI در صبح روز جمعه 
۹شهریور۹۷ وارد بیمارستان ولیعصر )عج( المرد شد.

**تشییع و تدفین شهید روحانی فرهاد طالبی در المرد
مراسم تشییع و تدفین شهید روحانی فرهاد طالبی با حضور با شکوه مردم در 
روستای دهنو فاضلی چاه ورز المرد برگزار شد. شهید طالبی نخستین شهید 

روحانی مدافع حرم المرد و متولد سال ۱۳۷۲ است.

آبان 97
**برقراری پرواز شیراز-المرد-شیراز

پس از پیگیریهای سید محسن علوی و  هماهنگی های صورت گرفته از سوی 
فرودگاه المرد نیز نخســتین پرواز شیراز- المرد- شــیراز شرکت هواپیمایی 

ایران ایر در  ۱۳ آبان راه اندازی شد.

آذر 97

**سفر مدیرکل توزیع برق استان فارس و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس به المرد
مهندس قنبری مدیرکل توزیع برق اســتان فارس در سفر به شهرستان المرد و برگزاری نشست در فرمانداری شهرستان ، در راستای 
جلسات قبلی نماینده و فرماندار شهرستان ، فاز نخست روشنایی بلوارهای ساخته شده از میدان خلیج فارس تا رکن آباد  مصوب شد 
که این مهم در دهه فجر ۹۷ به  بهره برداری رسید. همچنین دکتر عنایت اهلل رحیمی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس 
در ۱۵ آذر ۹۷ با همراهی فرماندار شهرستان المرد و مدیرکل راه و شهرسازی الرستان در راستای تکمیل پروژه تونل شهید باقری از 

این پروژه بازدید کرد.

**آغاز عملیات اجرایی دو پروژه آموزشی در شهرستان المرد 
ظهر روز ســه شنبه )۲۰ آذر ۹۷( با پیگیریهای سید محسن علوی، کلنگ آموزشگاه متوسطه اول شهید دستغیب چاهورز و آموزشگاه 
متوســطه اول زینب کبری )س( ســیگار در بخش مرکزی المرد به زمین زده شد. “موصلی” مدیرکل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس 
فارس گفت: اعتبار این دو پروژه آموزشی در دهستان سیگار بخش مرکزی المرد و بخش چاهورز با پیگیری های دکتر علوی )نماینده 
مردم المرد و مهر در مجلس( از طریق بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( تامین شده است. به گفته 
مدیر کل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس فارس ؛ ساخت این دو پروژه آموزشی با مجموع اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 

تومان آغاز خواهد شد.

سال 97؛
تالش جهادی، گام های بزرگ
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جزییات روند اجرای طرح تامین آب 
شرب و صنعت المرد از خلیج فارس 

به گزارش افق فارس، در نخستین روز اسفند سال ۹۷ 
باحضور وزرای نیرو، صمت، اطاعات، اســتاندار فارس 
و دیگر مســئوالن اجرایی و استانی؛ کلنگ طرح تامین 
آب شرب و صنعت المرد و ُمهر از دریا کلنگ زنی شد. 
طرح تامین آب شــرب و صنعت المــرد از دریا خلیج 
فارس به منظور تامین کمبود آب شــهری و روستایی 
المرد و مهر در افق بلنــد مدت و همچنین تامین آب 
مورد نیاز مناطق انرژی بر المرد و پارســیان و ســایر 
صنایع منطقه )پاالیشگاه گاز پارسیان ، منطقه عملیاتی 
پارسیان، شــهرکهای صنعتی و...( ، تامین آب شهرک 
جدید ۵۴ هزار نفری تابناک در المرد اجرا می گردد.  

تامین مالی این طرح توســط بخــش خصوصی انجام 
خواهد شــد بــه گونه ای کــه طراحــی، تهیه، نصب 
تجهیزات موردنیــاز بهره برداری از طرح در مدت مورد 
قرارداد و در نهایت انتقال مالکیت ســامانه ی آبرسانی 
به دولت توســط پیمانکار برنده مناقصه صورت خواهد 
گرفت.  یکی از کارشناســان و منبــع آگاه در گفت و 
گو بــا افق فارس درخصوص طرح انتقال آب از دریا به 
المرد گفت: این طرح شــامل »تاسیسات نمک زدایی 
از آب دریا« و »انتقال آب به دشــت المرد« می باشد 
که مراســم کلنگ زنی پروژه احداث آب شــیرین کن 
۱۵میلیون متر مکعبی )تاسیســات نمک زدایی از آب 
دریا( در زمینی به مســاحت ۶ و نیم هکتار در منطقه 
ویژه صنایع انرژی بر پارسیان در مهرماه ۹۷ انجام شد 
که این پروژه در ۳ فاز احداث خواهد شد. ظرفیت تولید 
این آب شــیرین کن در فاز نخست ۵۰هزار متر مکعب 
در روز است و آب پروژه های دو منطقه ویژه پارسیان و 
المرد را تامین خواهد کرد. همچنین در افق این طرح 
تولید روزانه ۷۵۰ هزار متــر مکعب آب در روز معادل 
۲۷۳ میلیون متر مکعب در سال پیش بینی شده است. 
فاز نخســت ظرف مدت ۲ سال به اتمام خواهد رسید، 
پروژه آب شیرین کن ۱۵ میلیون متر مکعبی در منطقه 
انرژی بر پارســیان توســط کنسرســیوم شرکت های 
مشارکتی فرا آبرسان سرزمین، فرآسان، فرابرد و تهران 
بوســتون احداث می شــود. درحال حاضر با طراحی 
انجام شــده، انتقال آب به دشــت المرد شامل حدود 
۷۰ کیلومتر مســیر خط انتقال با ۵ ایستگاه پمپاژ و ۷ 
مخزن تعادلی اجرا خواهد شد که مسیر آزادراه المرد-
پارســیان برای انتقال آب به المرد انتخاب شده است.  
طــرح انتقال آب خلیج فارس به صنایع انرژی بر المرد 
و پارسیان و تامین آب شــرب المرد با ظرفیت ساالنه 
۱۵ میلیــون مترمکعب )۸ و نیم میلیون مترمکعب آن 
مربوط به صنایع انرژی بر المرد و پارســیان با تضمین 
خرید از ایمیدرو و مابقی برای شــرب و ســایر صنایع( 
اســت و اعتبار اجرای طرح براساس برآورد سال ۹۶ به 

مبلغ ۴۵۰ میلیارد تومان است.
جزییــات روند اجرایی این طرح بدین شــکل پیگیری 
شــد که فراخوان پیش ارزیابی برای شرکت در مناقصه 
تامین و انتقال آب شرب و صنعت المرد از دریا در سال 
۹۴ منتشر شد و شرکتهای زیادی مراجعه کردند و ۱۲ 
شــرکت در پیش ارزیابی حضور داشتند و در سال ۹۶ 
مناقصه برگزار شــد و از ۱۲ شرکت نیز ۵ شرکت تایید 
شدند و از آنان دعوت شد که در مناقصه شرکت کنند 
و شرکت فراســان یکی از این شرکت های تاییده شده 
بود که در مناقصه شرکت کرد.  سال ۹۶ اسناد تحویل 
داده شد و مسئوالن مربوطه در آب منطقه ای فارس در 
معیت کارشناسان شــرکت ها از مسیرهای پیشنهادی 
برای انتقال آب بازدید کردند و تنها شــرکتی که اسناد 
مناقصه تکمیل کرد نیز شرکت فراسان بود و شرکتهای 
دیگر حاضر نشدند در مناقصه شرکت کنند و عما اگر 
فراسان شــرکت نکرده بود، این مناقصه باطل می شد 
و در اینجا دکتر علــوی نماینده مردم المرد و مهر در 
مجلس تاش کردند و از مسیرهای مختلف و وزارتخانه 
و برنامــه و بودجه و دیگر مســئوالن مرتبط را متقاعد 
کردند که بازگشــایی پاکات انجام گیــرد و ۶ ماه این 
روند طول کشید، هر شــرکتی باتوجه به شرایط میان 
دو استان و مدت زمان پروژه و دیگر شرایط موجود نیز 
شــرکتها از این مناقصه استقبال نمی کردند. از این رو 
سال ۹۶ پاکات باز شــد و به شرکت برنده برای انجام 
اقدامات اجرایی اعام گردید، اضافه می گردد در سال 
۹۵ با آغاز دوره دهم مجلس، در طول مدت یکســاله،  
آب منطقه ای فارس در حال ارزیابی پیمانکاران، طرح  
و شــرکتها برای تهیه اســناد مناقصه بود.  باید گفت 
زحمات زیادی از ســوی مســئوالن در دولت، استان و 
شهرســتان بویژه دکتر علوی )نماینــده مردم المرد و 
مهر در مجلس( و پدر بزرگوار ایشان در راستای اجرای 

پروژه انتقال آب انجام شد. 
بخش صنعت به عنوان مشــتری عمده این آب شیرین 
مطرح اســت و صنایع ایمیدرو در ســایت پارسیان و 
المرد به عنوان ســازمان متمرکز تصمیم گیری کردند 
که ۸ و نیم میلیون مترمکعب را خریداری کنند و این 
به معنی تقسیم هزینه اســت و نه تقسیم حجم آب و 
افزایش حجم آب براســاس گفته کارشناسان تا حجم 
۳۰ میلیــون متر مکعب وجود دارد.  منطقه پارســیان 
به عنــوان منطقه ویژه اقتصادی بــرای حمایت از این 
طرح به عنوان گزینه نهایی برای احداث آب شــیرین 
کن انتخاب گردید،  در الحاقیه شماره ۵ مناقصه انتقال 
آب به المرد )مربوط به ســال ۹۶( به شرکتها پیشنهاد 
شــده بود که نقطه پارسیان برای اســتفاده از مزایای 
منطقه ویژه انتخاب کنید و این پیشــنهاد بدین منظور 
بود که ســرمایه گذار رغبت بیشتری برای اجرای طرح 
داشــته باشد.  بخش دوم پروژه سامانه انتقال آب که از 
مســیرهای مختلفی باید بررسی می شد تا اینکه آب از 
ساحل به دشــت المرد منتقل شود و حداقل ۴ مسیر 
بررسی شــد و در نهایت بهترین مسیر یعنی در طول 
آزادراه درحال ساخت المرد-پارسیان انتخاب گردید.  

از آنجاییکه روش شیرین سازی آب دریا به عنوان روش 
پرهزینه  اســت و هزینه شیرین سازی و انتقال آب به 
هیچ عنوان با اعتبارات وزارت نیرو قابل تامین نیســت 
و از این رو مناطق ویژه به عنوان پتانســیلی مهم برای 
اجرای طرح تلقی می شد، مناطق ویژه اقتصادی المرد 
و پارسیان به عنوان دو منطقه صنعتی-معدنی و مرتبط 
با یکدیگر هســتند و مربوط به سازمان ایمیدرو و برای 
اینکه هزینه تمام شــده طرح کمتر باشــد و در نهایت 
طــرح انتقال آب را اجرا کرد و تصمیم گرفته شــد که 
شیرین سازی در منطقه ویژه پارسیان مستقر شود که 

آب برای دو منطقه مدنظر شیرین سازی شود.  
حجم ۱۵ میلیون مترمکعب در ســال برای اجرای این 
پروژه بــه عنوان حداقل حجم بــرای اجرای طرح می 
باشــد چرا که سرمایه گذار به این امید است که حجم 
آب مصرفــی افزایش یابد که مقرون به صرفه باشــد و 
طبق برآورد انجام شــده، میــزان آب مصرفی صنایع 
ســایت انرژی بر المرد مثل کارخانه آلومینیوم در سال 
های ابتدایی بهره برداری کمتر از ۵ میلیون مترمکعب 
در ســال است و سرمایه گذار باتوجه به توسعه صنعتی 
و فروش آب در آینده از اجرای این طرح استقبال کرده 
است چرا که باتوجه به فروش آب صنعتی برای سرمایه 
گــذار به صرفه خواهد بود و در غیراینصوت فروش آب 
شرب به تنها نمی تواند هزینه سرمایه گذاری را جبران 
نماید. امیدواریم رســانه ها و همه ی مسئوالن از این 
طرح ها همانند کشورهای دیگر حمایت کنند تا هرچه 
ســریعتر این پروژه مطابق برنامه زمانبندی شــده به 

بهره برداری برسد.

دی 97
**پایان عملیات ساخت قطعات عرشه فلزی پل بزرگ کیلومتر 36 مسیر مهر - دارالمیزان

پــس از پیگیریهای دکتر علوی نماینده مــردم المرد و ُمهر در 
مجلس شورای اســامی و اختصاص بودجه برای تکمیل مسیر 
ُمهــر دارالمیزان نیز ســازه های پل کیلومتر ۳۶ مســیر مهر - 
دارالمیزان؛ روز یکشنبه)۲دی ۹۷( در شیراز بارگیری و به محل 
پروژه منتقل شــد. مهندس میرمطهری پیمانکار ساخت این پل 
ها گفت: ســاخت ســازه های عرشــه فلزی پل کیلومتر ۳۶ در 
مجتمع صنعتی میر مطهری شــیراز به پایان رسید و توسط ۱۸ 

تریلی به محل پروژه منتقل شد.
**سفر کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به المرد و ُمهر 

پیرو مکاتبه نماینده مردم المرد و مهر در مجلس و دستور ویژه بررسی مشکات مخابرات دو شهرستان توسط 
مهندس آذری جهرمی )وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات( نیز نشست بررسی مشکات مخابرات شهرستانهای 
المــرد و ُمهر روز پنج شــنبه )۶ دی( باحضور کارشناســان وزارتخانه و مدیران اســتان، مدیران مخابرات و 
فرمانداران دو شهرســتان در محل فرمانداری ُمهر برگزار گردید که صورتجلســه ای در ۳ بند تنظیم شد و این 

مصوبات جهت اجرا از طریق وزارتخانه پیگیری خواهد شد.
** سفر مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور به المرد و ُمهر

روز شــنبه )۸ دی( دکتــر نــوراهلل زاده مدیرعامل 
صندوق کارآفرینی امید کشــور به دعوت نماینده 
مردم المرد و ُمهر در مجلس شــورای اســامی به 
المرد و ُمهر ســفر کــرد و ضمن بازدیــد از طرح 
هــای خدماتی نیــز کلنگ ســاختمان نمایندگی 
صنــدوق کارآفرینی المرد را بــه زمین زد. وی در 
این ســفر با بررسی ظرفیتهای صنعتی، گردشگری 
ایــن منطقه ، حمایت صندوق را بــرای راه اندازی 
و طرح های صنعتی، گردشــگری و خدماتی المرد و 

ُمهر اعام کرد. 
**افتتاح شهرداری چاهورز

پس از پیگیریهای علوی نماینده مردم المرد و ُمهر در مجلس و با حضور لقمانی از استانداری فارس و مسئوالن 
محلی؛ شــهرداری چاهورز در روز جمعه )۲۱ دی( به صورت رســمی افتتاح شــد و عبدالحمید میر به عنوان 

شهردار چاهورز معرفی گردید. 
**تحقق آرزوی دیرینه مردم؛ تصویب 25 درصد ســهم المــرد و ُمهر از عوارض آالیندگی پارس 

جنوبی 
سید محسن 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 مشــخص شده که در سال جدید اعمال می شود. 
وی تصریح کرد: پس از مشــخص شدن روش برای تعیین میزان آالیندگی، مطابق نظر سازمان 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 شد و پس 
از مکاتبات و هماهنگی میان دو اســتان بوشــهر و فارس نیز ۲۵درصد از عوارض آالیندگی صنایع در جنوب 
اســتان بوشهر به عنوان سهم شهرستانهای المرد و مهر مشخص شــد. علوی بیان کرد: این عوارض به نسبت 
جمعیت بین شــهرداری ها و دهیاری های شهرســتان های المرد و مهر توزیع می شــود و مطابق قانون به رویه 
گذشــته عوارض آالیندگی هر ســه ماه یک بار پرداخت می شود. »الزم به ذکر دکتر سعید محمودی مدیرکل 
محیط زیســت استان فارس در نشست خبری ضمن اعام  این خبر از تاشهای سید محسن علوی در تحقق 

این مطالبه مهم مردم تشکر کرد.«
**آغاز پروژه خط انتقال برق به تونل شهید باقری

با هماهنگی های به عمل آمده در فرمانداری شهرســتان المرد نیز عملیات اجرایی برق رســانی به تونل شهید 
باقری آغاز شد. به منظور هماهنگی و تمهیدات الزم جهت اجرای پروژه خط انتقال برق به تونل شهید باقری 
المرد  در پنج شــنبه هفته گذشته)۲۰ دی(؛ نشستی با حضور نماینده مردم المرد و مهر در مجلس، فرماندار 
المرد، مدیرکل  و معاونت راهداری اداره کل راه و شهرسازی الرستان، مدیر توزیع برق و مدیر راه و شهرسازی 
شهرستان و جمعی از مسئوالن مربوطه برگزار شد که در این راستا پروژه خط انتقال برق توسط پیمانکار محلی 

آغاز شده و میزان اعتبار پیش بینی شده  ۵ میلیارد ریال است.

بهمن 97
**سفر رئیس جمعیت هالل احمر کشور به المرد و ُمهر

پیرو پیگیریهای علوی ، در روز پنج شــنبه )۲۵ بهمن( با حضور پیوندی )رئیس جمعیت هال احمر کشــور( و 
هیات همراه از خودروی نجات تیپ ۲ جمعیت هال احمر شهرســتان المرد با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال رونمایی 
شــد. براساس جزییات اعام شده از ســوی جمعیت هال احمر؛ خودروی نجات تیپ ۲ دارای ویژگی هایی از 
جمله کاربری در حوادث جاده ای و کوهســتان، ست هیدرولیک وبر شامل موتور و قیچی فک، جک تلسکوپی، 
ســت کامل نجات در کوهستان برای دو نفر و ست سبک نجات، موتور برق ۶۵۰۰ وات هوندا برای تامین برق 

موردنیاز، برج نوری به ارتفاع چهار و نیم متر برای روشنایی منطقه عملیاتی است.

اسفند 97
**سفر وزرای صنعت، معدن و تجارت ، اطالعات و نیرو به المرد و ُمهر 

پس از تاشــهای مســتمر خادم  مردم المرد و ُمهر در 
دهمین دوره مجلس شورای اسامی، در آغاز اسفند سال 
۹۷ بــا حضور وزرای صمت، نیرو و اطاعات و اســتاندار 
فارس، نماینده مردم المرد و مهر و دیگر مسئوالن استانی 
، عملیات اجرایی طرح تامین آب شــرب و صنعت المرد 
و ُمهر از خلیج فارس آغاز شــد. وزیــر نیرو افزود: انتقال 
آب به دشــت المرد شامل حدود ۷۰ کیلومتر مسیر خط 
انتقال با ۵ ایستگاه پمپاژ و ۷ مخزن تعادلی اجرا خواهد 
شد که مســیر آزادراه المرد-پارسیان برای انتقال آب به 
المرد انتخاب شــده اســت. اردکانیان گفت: طرح انتقال 
آب خلیج فارس به دشــت المرد با ظرفیت ســاالنه ۱۵ 
میلیون مترمکعب )۸ و نیم میلیون مترمکعب آن مربوط 
به صنایع انرژی بر المرد و پارســیان با تضمین خرید از 

ایمیدرو و مابقی جهت شرب و سایر صنایع( است.
در این ســفر پروژه گازرسانی به سایت انرژی بر المرد با 
اعتباری بالغ بر ۳۸۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید 
و در پایان این ســفر نشستی در خصوص صنایع و تبیین 

ظرفیتهای المرد و ُمهر با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت ، اطاعات، استاندار فارس، نماینده مردم المرد 
و مهر در مجلس و دیگر مسئوالن شهرستانی و استانی برگزار شد.

شــایان ذکر است مرتضی شهید زاده مدیرعامل صندوق توسعه ملی، محمود زیرکچیان زاده مدیرعامل شرکت 
پاالیش پارسیان سپهر،خداداد غریب پور رئیس هیات عامل ایمیدرو ، حمیدرضا دهقانی مدیرعامل آب منطقه ای 
فارس، علی همتی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اســتان فارس، غام عباس حسینی مدیرعامل شرکت گاز 

اســتان فارس، ابراهیم محمودزاده مدیرعامل ســازمان 
تأمیــن اجتماعی نیروهای مسلح)ســاتا(، محمد مهدی 
مستقیمی مدیرعامل شرکت آلومینیوم جنوب )سالکو(، 
محمد آشفته آج بیشه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
المرد و جمعی از اعضای هیات مدیره این منطقه و دیگر 
مسئوالن اســتانی و شهرستانی در جریان این برنامه ها 

حضور داشتند.

** سفر معاون روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری به المرد 
معاون روســتایی و مناطق محروم ریاست جمهوری 
با ســفر به المرد در جلســه ای با حضور نمایندگان 
شوراها، دهیاریها و دستگاههای اجرایی این شهرستان 
شرکت کرد. معاون روستایی و مناطق محروم ریاست 
جمهوری ضمن تبریــک روز والدت حضرت فاطمه 
زهرا ســام اهلل علیها و روز زن با تشــریح تحوالت 
صورت گرفته در شهرســتان المرد گفت: شرایط این 
شهرستان  امروز با گذشته اصا قابل مقایسه نیست، 
توســعه متوازن و توجه به همه چالشهای اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی باعث پایداری روند پیشرفت هر 
جامعه ای می گــردد. وی افزود: وقتی ابر صنعتی را 
در یک جا طراحی مــی کنیم وجود فقر در کنار آن 
معنا ندارد پس باید  با بهر مندی مناســب از صنایع 
پیشــرفته روند مهاجرت از روستا به شهر را معکوس 

کنیم.  معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری در پایان از اختصاص بیش از ۱.۵ میلیارد دالر از منابع ذخیره 
ارزی برای گسترش صنایع در روستاهای کشور خبر داد.

**تصویب ارتقاء فال به شهر در هیات دولت
پس از پیگیریهای دکتر علوی نماینده مردم المرد و ُمهر در مجلس و رایزنی با وزارت کشور و هیات دولت نیز 
هیئت وزیران در جلســه ۸ اسفند ۱۳۹۷ به پیشــنهاد وزارت کشور )استانداری فارس( و به استناد ماده )۱۳( 
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲- با تبدیل روستای فال دهستان فال بخش گله  دار 
شهرســتان مهر در استان فارس به شــهر و تغییر مرکز دهستان فال به روستای حاجی  آباد دهستان یادشده، 

موافقت کرد.
**برگزاری سومین همایش ملی ریحانه النبی در شهرستان ُمهر 

برنامه  های ســومین همایش ملی ریحانه النبی در شهرســتان ُمهر از جمعه ۳ اســفند   ماه آغاز شد که در این 
راســتا؛ همایش د  انش آموزی ریحانه النبی ، جشن های کوثر ویژه میاد   حضرت زهرا)س( طی روزهای ۴ تا ۶ 
اســفند   ، برپایی نمایشــگاه صنایع د  ســتی و آثار فرهنگی و هنری از ۵ تا ۹ اسفند   ماه د  ر سالن شهد  ای د  ولت 
شهرســتان، برگزاری نشســت علمی و فرهنگی و اهد  ای جایزه کتاب سال »ریحانه النبی« د  ر سالن پاالیشگاه 
پارســیان و  نشســت عمومی میاد   حضرت زهرا )س( د  ر مجتمع فرهنگیـ  مذهبی سید   علی خان شهرستان 

مهر از جمله برنامه های این همایش در شهرستان ُمهر بود. 

** عملیات تکمیل تونل شهید باقری
تونل شهید باقری به طول ۲۶۵۰ متر به عنوان بزرگترین تونل جنوب کشور محسوب می شود که در دوره دهم 
مجلس اقدامات تکمیلی با جذب اعتبار از سوی دکتر سید محسن علوی و مسئوالن اداره کل راه و شهرسازی 

الرستان پیگیری شد و قرار است بازگشایی این مسیر در عید نوروز ۹۸ انجام شود.
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از  پس  جمشــید  مفاخر-  اکبری  فــارس-آرش  افق 
تهمورث با فّره ایزدی به پادشــاهی می نشیند و آموزه 

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

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

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

غررالسیر: 13(.
همـین رازها  نیـز  کـرد آشــکار  
جهـان را نیــامد چنــو خواسـتار

گذر کرد ازآن پس به کشتی برآب  

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

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

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

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

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

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

ز هامون  به  گردون  برافـراشتی
چو خورشیـــد  تابان  میان  هـوا  

نشــسته بر او شـاه  فرمانـــروا

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

)شاهنامه: 1/ 44/ 52-49(
مــردم این روز نو را به دســتور جمشــید نوروز می 
نامند)رســاله ماه فروردین خرداد روز: 11(. در روایت 
فارسی زردشتی »اندر صفت خرداد روز فروردین ماه«، 
جمشید از آسمان به کوه البرز فرود آمده و از کوه البرز 
به زمین و میان مردم مي آید. در این روز مردم شادی 

به پا می کنند. جمشید دل اهریمن را پر از غم می کند 
و در دوزخ را بر روی او می بندد. در این روزگار نشانی 

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

1389، ص 113-111.

افق فارس -طالع بینی سال میادی ۲۰۱۹ : سال ۲۰۱۹؛ “سال خوک ” شناخته شده، 

ســال ۲۰۱۹ به شانس و ثروت بشارت داده شده اســت این یکسال عالی از منظر مالی 

خواهد بود و ســرمایه گذاران می توانند درســال ۲۰۱۹ مبلغ زیادی پول سرمایه گذاری 

کنند.

با توجه به پیشبینی چینی، سال ۲۰۱۹ یکسال پر از عشق و دوستی برای تمام ۱۲ ماه ها 

خواهد بود. خوک موفقیت را در تمام جنبه هاي  زندگی جذب می کند، و یکسال خوش 

اخاق و پر از رویداد های خوب است. 

ســال چینی ۲۰۱۹ در روز پنج شــنبه، ۵ فوریه آغاز می شود و در روز جمعه ۲۴ ژانویه 

۲۰۲۰ به اتمام میرسد.

طالع بینی 2019 در زمینه کاری

طالع بینی ســال ۲۰۱۹ برای شــما در زمینه مالی و حرفه اي منفعت و رشــد قطعی 

پیش بینی می شــود.با این حال شما برای رسیدن به این رشد و منفعت الزم است تاش 

زیاد و تعهد الزم را نیز داشته باشید.

دراین زمینه الزم است شما خیلی حساب شده انرژی خودرا صرف کرده و تاش خودتان 

را بکنید. دراین صورت شــانس و موفقیت نیز با شــما یار خواهد بودو دست به هر چه 

بزنید طا خواهد شد.

الزم است شما در مقابل همکاران و افراد صاحب منصب برای دفاع و اثبات موقعیت خود 

به اندازه کافی دلیر و با شهامت باشید. این تنها راهی است که دراین سال شما می توانید 

از نردبان موفقیت باال بروید. در نیمه دوم ســال ۲۰۱۹ برای شــما معامات مطلوب و 

خوبی پیشبینی می شود. تا قبل از پایان سال اهداف مالی و حرفه اي خودرا اجرایی کنید 

ودر این زمینه هیچ چیز رابه تعویق نیاندازید. اگر شــما در محیط کار در همه ی روابط 

خود دچار مشکل هستید،مطمئن باشید که روابط شما با همه ی خوب خواهد شد.

طالع بینی 2019 در زمینه عشق

در زمینه روابط احساسی، طالع بینی ۲۰۱۹ به خصوص در نیمه اول سال، انرژی مثبت 

را نشــان میدهد. ستاره ها در جهت مساعدت به روابط بلند مدت و کسانی که به دنبال 

همزاد خود هســتند، قرار گرفته اند. بهترین فرصت برای یافتن فرد مورد نظر، در اواخر 

بهار و ماه هاي  تابســتان می باشد. بهتر است امسال عجله نکنید و روابطتان را عجوالنه 

پیش نبرید. طالع بینی ســال ۲۰۱۹ توصیه می کند صبر پیشه کنید تا سرنوشت خود را 

بیابید. با اینکار به عشق قویتری دست خواهید یافت.

طالع بینی سال 2019 برای متولدین ماههای مختلف سال خوک

فروردین: قلبی مهربان در سینه یک خوک!

اردیبهشت: او بچه خوکی ضعیف، اما بی اندازه جذاب است.

خرداد : خوک خنده دار و لوده! اگر بچه خوک ها مانعش نشــوند، به خوبی پیشــرفت 

خواهد کرد.

تیر : او بیسکویتی زنجبیلی به شکل خوک است و باید مواظب باشد که خورده نشود.

مرداد : خوک سطح باال! در اصالتش تردیدی نیست.

شهریور : یک قلک خوکی شکل! او همیشه گرفتار بی پولی است.

مهر : یک خوک واقعی! او بسیار ساده لوح است و عاقبت خورده خواهد شد!

آبان : خوک پر طاقت و تند خو! او می تواند دو دوزه بازی کند.

آذر : خوک منطقی! او همیشه از خود می پرسد که به درد همبرگر میخورد یا استیک!

دی : خوک ریاضت کش! او بیش از حد اخمو و جدی است.

بهمن : خوک شایسته و متعادل! سرانجام موفقیت از ان اوست.

اسفند : خوک تمام عیار و واقعی!

خصوصیات متولدین سال خوک

افرادی که در ســال خوک به دنیا می آیند معموال انســان های رک گویی هستند و به 

چشــم دیگران اجتماعی نیستند، آنها ظاهری آرام و قلبی مهربان دارند و البته استقال 

کافــی در زندگی ندارند، از خصوصیات بارز دیگر متولدین ســال خوک می توان به این 

مورد اشــاره کرد که تا وقتی به انها نزدیک نشدید آنها را قضاوت نکنید آنها فوق العاده 

مهربان و قلبی رئوف دارند.

افق فارس -رنگ ســال ۲۰۱۹ ) معادل سال ۹۸ ( از ســوی پنتون رنگ مرجانی زنده انتخاب شده است. انتخاب رنگ 

سال، یک رسم دوست داشتنی است که سراسر دنیا از آن استقبال کرده اند.  از سال ۲۰۰۰ تا کنون شرکتی با نام پنتون 

، هر ساله یک رنگ را بعنوان رنگ سال مشخص می کند. امسال برای معرفی رنگ سال ، موسسه پنتون بر زندگی زیر 

دریا متمرکز شده و رنگ مرجانی زنده را به عنوان رنگ سال 2019 معرفی نموده است. رنگ سال ۹۸ هم برای ایرانیان رنگ مرجانی زنده خواهد بود. بنابراین در سال 

۹۸ شــاهد گســترش رنگی با طیف نارنجی در تمامی زوایای زندگیمان خواهیم بود. پنتون رنگ مرجانی زنده را اینگونه تشریح نموده است: ” یک رنگ مرجانی سرزنده، حیات 

بخش و انرژی زا که ته رنگ نارنجی و  طایی نیز دارد و نمادی از شادی و خوش بینی بوده و عاملی برای برقرای ارتباطات صمیمی میان افراد جوامع است. “

در پی رشد فزاینده استفاده از رسانه های اجتماعی و فناوری های دیجیتال در زندگی روزمره، انسانها به دنبال کسب تجربیات موفق در برقراری ارتباطات صمیمی با همنوعان 

خود هستند. رنگ مرجانی زنده به دلیل ماهیت شاداب و جذابی که دارد افراد را به انجام چنین فعالیتهایی ترغیب خواهد کرد.

مهمتر از همه اینکه رنگ مرجانی زنده، مظهر تمایل به بیان عواطف و احساســات می باشــد. با زندگی امروزی نیز همســو بوده و شــاهد حضور پر جنب و جوش این رنگ در 

رســانه های اجتماعی و محیط اطرافمان هســتیم. افرادی که در صنایع مد، فشــن و... فعالیت دارند در پست های خود از آن استفاده می  کنند و بسیاری نیز از هم اکنون بدنبال 

خرید لباس و مانتو به رنگ سال یعنی رنگ مرجانی هستند. رنگ انتخابی از سوی موسسه پنتون برای هر سال، روی تولید محصوالت در صنایع مختلف ، مد و لباس ، مبلمان 

خانگی ، طراحی صنعتی، بسته بندی کاال ، محصوالت گرافیکی ، تصمیم خرید مشتریان و همه بخش های زندگی مردم اثرگذار است.

تاریخچه مرجان دریایی:  مرجان دریایی ، از کربنات کلســیم ســاخته شده که بوسیله یک حیوان کوچک بنام پولیپ در زیر دریا شکل می گیرد. مجموع خوشه های ایجاد شده 

، شــکلی شــبیه صخره یا کلونی می سازند.  مصریان باستان برای ساخت جواهرات از مرجان دریایی استفاده می کردند و مردم ایتالیا این جواهرات را می پوشیدند چون معتقد 

بودند برای رهایی از شر شیطان مفید است.  اعتقاد به این ویژگی محافظتی مرجان دریایی، در عصر رنسانس و پس از آن هم پابرجا بوده است. وقتی به طبیعت نگاه می کنیم 

رنگ مرجانی فقط در دریا نیست بلکه رنگ برخی گلها، طا ، غروب خورشید و خیلی چیزهای دیگر رنگ زیبا و سرزنده مرجانی دارند.

افق فارس - نامگذاری ســال ها در ایران به طور رســمی با پیام نوروزی رهبر معظم 
انقاب در سال ۷۸ آغاز شد و تاکنون ادامه یافته است.

حضرت آیــت اهلل خامنه ای از نوروز ۶۹ که اولین ســال رهبری ایشــان بود تاکنون، 
هر نــوروز پیامی به ملت ایــران می دهند و طی آن بر موضوعات مهم ســال پیش رو 
تاکید می کنند.این پیام ها حاوی نام ســال نیز می باشد و در طول سال مسئوالن تاش 
می کنند خط مشــی نهفته در نام سال را پی بگیرند. نامگذاری سال ۷۸ تا ۹۶ از سوی 

مقام معظم رهبری به شرح زیر است: 
۱۳۷۸ -امام خمینی )ره(

۱۳۷۹-امام علی)ع(
۱۳۸۰-اقتدارملی و اشتغال آفرینی

۱۳۸۱-عزت و افتخار حسینی
۱۳۸۲-خدمت گذاری

۱۳۸۳ -پاسخگویی
۱۳۸۴-همبستگی ملی و مشارکت عمومی

۱۳۸۵-پیامبر اعظم 
۱۳۸۶-اتحاد ملی، انسجام اسامی

۱۳۸۷-نوآوری و شکوفایی
۱۳۸۸-حرکت مردم و مسئولین به سوی اصاح الگوی مصرف

۱۳۸۹-همت مضاعف و کار مضاعف
۱۳۹۰-جهاد اقتصادی

۱۳۹۱-تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی
۱۳۹۲-حماسه  سیاسی و حماسه  اقتصادی

۱۳۹۳-اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریّت جهادی
۱۳۹۴-دولت و ملّت، همدلی و هم زبانی

۱۳۹۵-اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
۱۳۹۶-اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال

۱۳۹۷-حمایت از کاالی ایرانی

پنج شنبه ۱ فروردین- آغاز نوروز )تعطیل(
جمعه ۲ فروردین عید نوروز- وفات حضرت زینب سام اهلل علیها )تعطیل(

شنبه ۳ فروردین عید نوروز )تعطیل(
یکشنبه ۴ فروردین عید نوروز )تعطیل(

دوشنبه ۱۲ فروردین روز جمهوری اسامی ایران- شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السام )تعطیل(
سه شنبه ۱۳ فروردین روز طبیعت )تعطیل(

چهار شنبه ۱۴ فروردین مبعث حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله )تعطیل(
یکشنبه ۳۱ فروردین والدت حضرت قائم عجل اهلل تعالی فرجه - جشن نیمه شعبان )تعطیل(

یکشنبه ۵ خرداد شهادت حضرت علی علیه السام )تعطیل(
سه شنبه ۱۴ خرداد رحلت حضرت امام خمینی )رحمه اهلل علیه( رهبرکبیر انقاب و بنیانگذار جمهوری اسامی ایران - انتخاب حضرت آیت اهلل امام خامنه ای به رهبری )تعطیل(

چهارشنبه ۱۵ خرداد قیام خونین ۱۵ خرداد )تعطیل(
پنج شنبه ۱۶ خرداد -عید سعید فطر )تعطیل(

شنبه ۸ تیر شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السام )تعطیل(
دوشنبه ۲۱ مرداد عید سعید قربان )تعطیل(

سه شنبه ۲۹ مرداد عید سعید غدیر خم )تعطیل(
دوشنبه ۱۸ شهریور تاسوعای حسینی )تعطیل(

سه شنبه ۱۹ شهریور عاشورای حسینی )تعطیل(
شنبه ۲۷ مهر اربعین حسینی )تعطیل(

یکشنبه ۵ آبان رحلت حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله- شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السام )تعطیل(
سه شنبه ۷ آبان شهادت حضرت امام رضا علیه السام )تعطیل(

چهار شنبه ۱۵ آبان شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السام و آغاز امامت حضرت ولی عصر )عج( )تعطیل(
جمعه ۲۴ آبان والدت حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله و روز اخاق و مهرورزی - والدت حضرت امام جعفر صادق علیه السام مؤسس مذهب جعفری )تعطیل(

چهار شنبه ۹ بهمن شهادت حضرت فاطمه زهرا سام اهلل علیها )تعطیل(
سه شنبه ۲۲ بهمن پیروزی انقاب اسامی ایران و سقوط نظام شاهنشاهی )تعطیل(

یکشنبه ۱۸ اسفند والدت حضرت امام علی علیه السام )تعطیل(
پنج شنبه ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت ایران )تعطیل(

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

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

سال نو اعضای خانواده دور سفره هفت سین جمع می شوند و برای داشتن 
ســالی پر از شادی و خیرو برکت دعا میکنند. بعضی سفره هفت سین را در 
مدت سیزده روز نوروز نگه می دارند و در پایان این دوره، در روز سیزده 

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

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

می توان جزو اجزای دیگر سفره هفت سین دانست.

خوک؛ حیوان سال 98 رنگ سال 98؛ مرجانی زنده

شعار سال از نگاه مقام معظم رهبری

تعطیالت رسمی سال 98

آرامش بهاری با نظم و امنیت 

رعایت قانون =ایجاد فضای امید ونشاط در جامعه
» اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان المرد«

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

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

ماشین های انژکتوری و کاربراتور                                                  
 تنظیم نیسان دیزل 

ارائه خدمات شبانه روزی در نوروز 98شستشوی سوزن انژکتور
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امام جمعه جدید المرد منصوب شد/
حجت االسالم شهیدی خداحافظی کرد

بــه گزارش افق فــارس، طی حکمی از ســوی حجت 
االسام علی اکبری رئیس شــورای سیاستگذاری ائمه 
جمعه کشور، حجت االسام علی حسین  زاده به عنوان 

امام جمعه جدید شهر المرد منصوب شد.
وی متولد سال ۱۳۵۴ و از خانواده شهید است، حسین 
زاده دانشــجوی دکتری گرایش تاریخ تمدن دانشگاه و 

سطح سه تاریخ اهلبیت)ع( حوزه است.
شایان ذکر اســت پیش از این حجت االسام  هاشمی 

شهیدی امام جمعه المرد را برعهده داشته است.
وی از سال ۶۱ به این سمت منصوب شده بود.

انتصاب مدیرعامل جدید آلومینیوم جنوب
شــهریار طاهرپور به عنوان مدیرعامل جدید شــرکت 
مجتمع صنایــع آلومینیوم جنوب )ســالکو( معرفی و 

جانشین محمدمهدی مستقیمی در این سمت شد.
از ســوابق طاهرپــور می توان بــه مدیرعاملی دو غول 

آلومینیوم ایران یعنی المهدی و ایرالکو اشاره کرد.
محمدمهدی مستقیمی هم به عنوان نایب رئیس هیات 

مدیره سالکو معرفی شد.

شهرستان المرد در سکوی اول اشتغال استان فارس
شهرستان المرد در ارزیابی استانی توانست مقام اول در 

زمینه اشتغال را کسب نماید.
به گزارش روابــط عمومی فرمانداری المرد، حســین 
شــبانی نژاد  رییس کارگروه اشــتغال شهرســتان با 
تقدیر از تاشــهای اعضای کارگروه اشــتغال  گفت: با 
پیگیریهای شــبانه روزی دکتر علوی نماینده پر تاش 
المــرد و مهر در مجلس شــورای اســامی و همراهی 
مجموعــه  اجرایی شهرســتان خوشــبختانه در حوزه 

اشتغال حائز رتبه برتر شدیم.
وی خاطرنشــان کرد: در ســال ۹۸ با تحوالت عظیم 
صنعتی و اقتصادی  در شهرســتان شــاهد جهش در 
زمینه اشــتغال خواهیم بود و امیدوارم مردم شــریف 
شهرســتان بتوانند از این فرصت های شغلی  بهره مند 

شوند.

جلوگیری از فعالیت منازل مبله و 
خانه های مسافر فاقد مجوز در المرد

براســاس اعام روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری شهرستان المرد، به استناد مصوبه 
۱۲ اســفند ۹۷؛ ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان، 
اشخاصی که بدون مجوز ؛ جهت اقامت مسافران اقدام 
کننــد از فعالیت آنها جلوگیری می شــود و به مراجع 

انتظامی و قضایی معرفی خواهند شد. 
متقاضیان با معرفی واحد اقامتی خود و تحویل مدارک 
الزم و پس از تایید اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری شهرســتان می توانند تحت عنوان خانه 

مسافر فعالیت کنند.
اعزام 9۰ دانش آموز تحت پوشش کمیته 

امداد امام خمینی )ره( المرد به مشهد مقدس
همزمان با سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی)ره( 
و هفتــه احســان و نیکوکاری؛ ۹۰ دانــش آموز تحت 
پوشش کمیته امداد شهرستان المرد به مشهد مقدس 

اعزام شدند.
به گزارش روابط عمومــی کمیته امداد المرد ، محمد 
بهزادی رییس کمیته امداد شهرســتان المرد با اعام 
این خبر گفت:  ۹۰ نفر دانش آموز در  قالب دو  کاروان 
به زیارت بارگاه مطهر حضرت امام رضا)ع( اعزام شدند. 
وی گفــت: باجذب کمــک های مردمی و مســاعدت 
خیرین و نیکوکاران در ســال جــاری؛  بیش از ۱۸۱ 
نفر از مددجویان جهــت زیارت حضرت امام رضا علیه 
السام به مشهد مقدس اعزام شدند، امیدواریم هم چون 
گذشــته با همراهی  خیراندیشان و کمک های مردمی 
شاهد حمایتها از مددجویان در تمامی زمینه ها باشیم .

اهدای 31 سری جهیزیه به زوج های جوان المرد
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج سپاه المرد از اهدای ۳۱ 
ســری جهیزیه به زوج های جوان در این شهرســتان 

خبر داد.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم از المرد، سرهنگ حسن 
عبــداهلل زاده ظهر امــروز در جمع خبرنــگاران ضمن 
تبریک فرا رســیدن ماه رجب و اعیــاد این ماه اظهار 
داشــت: در راستای سیاست های کلی سپاه پاسداران و 
در مســیر نیل به اهداف عالیه انقاب اسامی مبنی بر 
ایجاد ســبک زندگی اسامی و ازدواج آسان ۳۱ سری 

جهیزیه تهیه شده است. 
وی گفت: ایــن حرکت در راســتای حمایت از کاالی 
ایرانــی و اقتصاد مقاومتی و با همکاری زوج های جوان، 
ادارات بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( انجام 

شده است. 
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج سپاه المرد افزود: ارزش 
ریالی هر سری جهیزیه مبلغ  ۱۸۰ میلیون ریال است 
که در مجمــوع مبلغ پنج میلیارد و پانصد و هشــتاد 

میلیون ریال شده است. 
 عبــداهلل زاده بیان کرد: امید اســت با همراهی خیرین 
عزیز در سال آینده بتوانیم با افزایش تعداد جهیزیه ها با 
توجه به وضعیت اقتصادی موجود به زوج های بیشتری 

خدمات ارائه دهیم. 

اخبار

افق فارس/نصراهلل کریمی )نویســنده و پژوهشگر حوزه خلیج فارس(/ 
قبــل از پرداختن به تاریخچه آموزش و پرورش نوین در بیخه تراکمه الزم اســت 
اشــاره ای شود به تاریخ تاسیس اولین مدرسه در استان فارس، شهر شیراز و شهر 
الر، با توجه به اینکه در ســال های پیشین نه چندان دور بندر بوشهر تابع استان 
فارس بوده به نظر می رسد مدرســه سعادت بندر بوشهر تاسیس ۱۲۷۸ شمسی 

اولین مدرسه ی نوین در استان فارس باشد. 
مدرسه مسعودیه شیراز تاسیس ۱۲۸۵ شمسی اولین مدرسه در شهر شیراز مرکز استان فارس است و 
اولین مدرســه در شهر الر در سال ۱۳۰۴شمسی تاسیس شد، در شهرستان های المرد و مهر و بخش 

بیرم که به بیخه تراکمه معروف است،  دیر زمانی نیست که پای مدرسه نوین به آن باز شده است. 
آموزش پرورش شهرستان المرد:

با توجه به ســختی معیشــت در آن زمان و صعب العبور بودن منطقه؛ امکان تحصیل در مدارس نوین 
برای فرزندان این مرز و بوم وجود نداشــت، طالبان علم؛ ســواد خواندن و نوشتن را همراه با یاد گیری 
قــرآن در مکتب خانه ها می آموختند. در مکتب خانه ها همراه با تعلیــم قرآن روخوانی کتابهایی مانند 
دیوان حافظ، گلستان و بوستان، ... آموزش داده می شد. در بعضی مناطق مدرسه ی دینی وجود داشت 
و کسانی که خواستار تحصیل علوم معارف و دینی بودند پس از ختم قرآن در مکتب خوانه ها و کسب 
اندک سواد خواندن و نوشتن راهی مدارس دینی می شدند. از مدرسه ی دینی فال می توان به عنوان 

قدیمی ترین مدرسه ی دینی در جنوب نام برد.
مردم المرد هم چون مردم دیگر شهرها  خواستار بازگشایی مدرسه ی نوین بودند. میر امان اهلل کریمی 
سرپرســت دهستان تراکمه ضمن انعکاس درخواســت مردم در خصوص بازگشایی مدرسه به اداره ی 
فرهنگ الرســتان، با پیگیریهای مستمر خود مجوز تأسیس مدرسه را از اداره ی فرهنگ الرستان اخذ 
نمــود. نقل از معمرین اولین مدرســه در المرد در مهرماه ســال ۱۳۲۷ ش به صورت مختلط با مدیر 
آموزگاری محمد صادق امامی با نام دبســتان دولتی المرد تأســیس گردید که خوشحالی و خرسندی 
همه مردم منطقه به دنبال داشــت. این دبستان در سال بعد به »دبستان فایز« نامگذاری شد و بعد از 

پیروزی شکوهمند انقاب اسامی ایران به »دبستان ۱۳ آبان« تغییر نام یافت.
دومین مدرســه دبستان »اتحادیه کهوردان« اســت که در مهرماه سال۱۳۳۰ با آموزگاری شخصی به 
نام زرگرپور تأســیس گردید. محل احداث آن مدرســه محل فعلی هنرستان فنی کار و دانش فاطمه 
زهرا)س( می باشد. واحد آموزشی مذکور با تشریک مساعی همه اهالی روستا ساخته شده و به همین 
علت به »دبستان اتحادیه« نام گذاری شده است. نام این دبستان در بعد از پیروزی شکوهمند انقاب 
اســامی به »دبستان شهید صفایی« تغییر یافت. تنی چند از فارغ التحصیان این مدارس در سالهای 
بعد به علت کمبود معلم به عنوان معلم افتخاری با آموزش و پرورش همکاری داشته اند و در نزد مردم 
به معلم معروفند که از آن جمله می توان از افرادی چون»محمد باقری، حســین راستی، عبدالحسین 
کرامت، عبدالرضا منصوری، ســید محمود موســوی، عبدالرحیم اختری )خواجه حسنی(، سید محمد 

موسوی، حسن دلشاد، حبیب عباسی و سلیمان منصوری« نام برد.
پس از تأســیس این دو دبستان؛ مردم روســتای اطراف هم خواستار تاسیس مدرسه در روستای خود 
شدند که میر امان اهلل کریمی بخشدار وقت المرد با پیگیریهای مستمر خود موفق شد در سال ۱۳۴۲ 
در  اولین ســال تشــکیل سپاه دانش  تعداد ۴۰ نفر ســپاهی دانش را از آموزش و پرورش الرستان به 

منظور تدریس در روستاهای بخش المرد جذب نماید.
میر امان اهلل کریمی بخشــدار منطقه شخصاً جهت اســتقبال از سپاهیان دانش به بیرم رفت، شخصی 
به نام مهدی زاده سرپرســت ســپاهیان دانش الرستان همراه آنان بود، از صبح روز بعد بخشدار همراه 
ســپاهیان دانش به روســتاها می رفت و ضمــن معرفی آنان به مردم، بــه کدخدایان نیز در خصوص 

همکاری با سپاهی در امر سواد آموزی و مهیا نمودن جا و مکان وی سفارش الزم را می نمود.
چنانچه ذکر شــد میر امان اهلل در جهت ایجاد مدارس در منطقه و ارتقا ســواد و دانش مردم در کنار 
فعالیتهای سیاســی اجتماعی خود از هیچ کوششی دریغ ننموده اســت. او جوانان را تشویق به ادامه 
تحصیل تا ســطح عالی می نمود. الزم به ذکر اســت با توجه به شرایط سخت تحصیل دختران در آن 
زمــان خانواده ها را تشــویق می کرد تا دختران هم از امر تحصیل بــاز نمانند و خود نیز در این مورد 
پیشــگام همه بود به طوری که دختر ایشــان»ایران خانم کریمی« اولین دانش آموز دختر شهرستان 
المرد می باشد. )نام کوچک ایشان ایران خانم است( وی در سال ۱۳۴۷ از دانشسرای مقدماتی شیراز 
فارغ التحصیل و به اســتخدام آموزش و پرورش شهرســتان بندر لنگه در آمد و در سال ۱۳۷۷ ش به 

افتخار بازنشستگی نایل گردید.
دبستان دخترانه و مدرسه راهنمایی پسرانه »خرد« در المرد در سال ۱۳۵۰ تاسیس گردید، دبیرستانی 
وجود نداشت دانش آموزان پس از پایان دوره راهنمایی یا ترک تحصیل می کردند یا می بایست جهت 
ادامه تحصیل به شــهرهای دیگر بروند آن هم تنها عده ای از دانش آموزانی که از تمکن مالی بهتری 

برخوردار بودند جهت ادامه ی تحصیل به شهرهای دیگر بروند.
در مهرماه سال ۱۳۵۷ یعنی ۵ ماه قبل از پیروزی انقاب اسامی اولین دبیرستان المرد با یک کاس 

درس و یک معلم برای همه دروس در مدرسه راهنمایی خرد»شهید اندرزگو فعلی« تأسیس شد.
یک دبیر الری به نام محمدرضا مصدق مســئولیت تدریس دروس دبیرستان را به عهده داشت و علی 
ثقفی هم مدیر دبیرســتان بود. ســال بعد یعنی پس از پیروزی انقاب اسامی اولین فارغ التحصیان 
دانشگاهی، اسد نصراللهی، محمد جعفری و محمد علی حیاتی دروس دبیرستان مذکور را تدریس می 

کردند.
از برادران خسرو اشکانی و علی نقی غفاری می توان به عنوان اولین معلمان بومی المرد نام برد.

نمایندگی آموزش پرورش در المرد در ســال ۱۳۵۳ با مسولیت آقای احمد آهنی شروع به کار نمود و 
با ریاست آقای محمد علی حیاتی به اداره ارتقا یافت.

آموزش و پرورش بخش اشکنان :
به نقل از سالخوردگان اولین مدرسه در اشکنان در سال ۱۳۳۱ هجری شمسی  با آموزگاری فردی به 
نام آقای علی ایزدی الری تأســیس گردید. ابتدا مدرســه ای وجود نداشت و کاس درس در حسینیه 
تشکیل می شد. پس از مدتی مدرسه به مسجد باقرخان انتقال یافت و بعدها هم کاس درس در منزل 
شخصی محمدرضا خان )کدخدا (، حاج غام تجلی، حاجی نوروز حیدری فر دایر بود تا اینکه در سال 
۱۳۴۳ مدرسه ای توسط دولت ساخته شد )در کتاب فارسنامه دوم تالیف عبدالمحمد طاهری ص ۹۶۷ 
تاریخ تاًســیس مدرسه دولتی در اشکنان ۱۳۴۰ قید شده است.( در کتاب کاروان عمر احمد اقتداری 
ریاست وقت فرهنگ الرستان آمده است که »در پاییز ۱۳۲۷ ش من برای تاسیس مدرسه گاوبندی و 
ایجاد مدرسه المرد و اشکنان به اتفاق فرمانده ژاندارمری منطقه پس از تاسیس یک مدرسه دو کاسه 
ابتدایی در المرد به گاوبندی رفتم و ...« با توجه به این موضوع به نظر می رسد تاریخ تاسیس دبستان 
اشکنان سال ۱۳۲۷ باشد. از معلمان قدیم مدرسه اشکنان می توان از آقایان بهارستانی و محمد جعفر 
افتخار نام برد. این مدرســه در ســال  ۱۳۵۷ به نام »دبستان شــهید طاهری« نام گذاری شد. قبل از 
تأســیس مدرسه در اشکنان مردم ســواد خواندن و نوشتن خود را مدیون شخصی به نام مازائر وهب 
خوشنود اشکنانی می دانند.  از آقای خسرو اشکنانی پیشکسوت آموزش و پرورش اشکنان می توان به 

عنوان اولین معلم شهرستان المرد نام برد.
در سال ۱۳۷۱ نمایندگی آموزش و پرورش در شهر اشکنان با مسئولیت آقای احمد رضایی ایجاد شد 

و در سال ۱۳۷۷ با ریاست خود ایشان )احمد رضایی( به اداره آموزش و پرورش ارتقا یافت.
آموزش و پرورش بخش عالمرودشت:

نخستین مدرسه  در عامرودشت در سال ۱۳۴۳ با نام »دبستان چاه عیني« در یک ساختمان شخصي 
و با آموزگاري یک نفر ســپاهي دانش به نام کامروا تأسیس شــد و در سالهاي بعد این دبستان به نام 
دبســتان »بعثت« نامگذاری شــد و بعد از پیروزي شکوهمند انقاب اسامي مجدداً نام دبستان به نام 

دبستان »شهید رفیعي« تغیر یافت.
مدرســه ی راهنمایي پسرانه امام سجاد)ع( در ســال ۱۳۵۸ و راهنمایي دخترانه ی خدیجه کبري در 

سال ۱۳۶۱ تأسیس شد.
دبیرســتان پسرانه ی امیرکبیر در سال ۱۳۶۴ و دبیرســتان دخترانه ی والیت در سال۱۳۷۵ تأسیس 

گردید. 
نمایندگي آموزش و پرورش در عامرودشــت در ســال ۱۳۶۱ با سرپرستي آقای سید حسین هاشمي 

تأسیس گردید و در سال ۱۳۷۷ با مسؤلیت آقای سید علي هاشمي به اداره ارتقا یافت.
آموزش و پرورش شهرستان مهر:

در ســال ۱۳۴۲ اولین مدرســه ی مهر به نام دبستان »سپاه دانش« با آموزگاری داریوش مستقیمی و 
مهدی زاهدی تأسیس گردید. ابتدا مدرسه در منزل آقای سید عباس موسوی )کدخدا(  دایر بود سپس 
به منزل حاج ابراهیم تقی زاده انتقال یافت. دبســتان به صورت مختلط بود تا اینکه در ســال ۱۳۵۸ 
دبســتان دخترانه مهر تأسیس شــد. تا قبل از تاسیس دبستان در ُمهر تنها مکتب خانه ها محل سواد 
آموزی بودند. که از معروف ترین مکتب خانه های ُمهر می توان از مکتب خانه »ســید محمد شیرازی« 
نام برد. چند ســال بعد مردم با همکاری یکدیگر اقدام به ســاخت یک ســاختمان گلی جهت مدرسه 

نمودند. آن مدرسه امروز به نام »دبستان سعیدی« فعالیت آموزشی دارد.
دبیرســتان پســرانه مهر در سال ۱۳۶۸ و دبیرستان دخترانه در ســال ۱۳۷۳ تأسیس شد. مدرسه ی 

راهنمایی پسرانه در سال ۱۳۵۵ و مدرسه راهنمایی دخترانه در سال ۱۳۶۵ تأسیس گردید.
نمایندگی آموزش و پرورش در مهر در سال ۱۳۷۰با نمایندگی آقای محمد جعفر شعبانی فرد تأسیس 
شــد و در ســال  ۱۳۷۷با ریاســت آقای علی اکبری به اداره ارتقا یافت. وی از پیشکسوتان آموزش و 
پرورش مهر می باشــد و از ســال ۱۳۶۳ به مدت چهار سال مســؤلیت آموزش و پرورش گله دار نیز 

عهده دار بوده است.
سید احمد سجادی از اولین دانش آموزان مدرسه مهر و اولین معلم بومی در مهر می باشد. او از اسفند 
ماه ســال ۱۳۶۲ تا اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ مسؤلیت اداره ی آموزش و پرورش شهرستان کنگان نیز به 
عهده داشــته است. یکی دیگر از پیشکســوتان آموزش و پرورش مهر؛ علی کهساری است، وی اولین 
ُمهری است که موفق به اخذ دیپلم شده و به عنوان معلم به استخدام آموزش و پرورش درآمده است.

آموزش و پرورش بخش گله دار : 
گله دار اکنون بخشی از توابع شهرستان مهر می باشد. در سال ۱۳۲۷ گله دار تابع بخش کنگان بوده 
اســت. مردم این دیار هم بطور مستمر خواستار تأسیس مدرســه در محل خود بودند. در این سال با 
واگذاری یک باب ساختمان توسط عباس خان بهرامی به اداره ی فرهنگ کنگان مجوز تأسیس مدرسه 
در گله دار صادر شد و سرانجام در مهر ماه ۱۳۲۷ دبستان گله دار  با آموزگاری آقایان اسماعیل سامی 
و علی مجاوریان تأسیس گردید. ابتدا نام دبستان، دبستان دولتی بود و بعد به نام »دبستان قاآنی« نام 
گذاری شد. در دی ماه سال ۱۳۲۸ با پیشنهاد آقای موید رییس اداره فرهنگ و بنادر جنوب به وزارت 
فرهنگ، نام دبستان گله دار به »دبستان بهرامی« تغییر یافت. در سال ۱۳۲۹ این دبستان از نمایندگی 
کنگان منتزع و تابع اداره ی فرهنگ فارس گردید. این امر موجب نارضایتی مردم شد و مردم با ارسال 
نامه ای به اداره ی فرهنگ کنگان خواســتار شدند که دوباره این واحد آموزشی تابع نمایندگی فرهنگ 
کنگان شود. مدرسه ی راهنمایی در گله دار در سال ۱۳۵۶ و دبیرستان پسرانه جال ال احمد در سال 

۱۳۵۹ و دبیرستان دخترانه فاطمیه در سال ۱۳۷۴ تأسیس شد.
نمایندگی آموزش و پرورش در گله دار در سال ۱۳۵۹ با سرپرستی آقای محمد نور نوری تأسیس شد 
و پس از آن آقای علی نقی غفاری به عنوان نماینده آموزش و پرورش در گله دار منصوب شد. آموزش 
و پرورش گله دار در تاریخ ۲۲ بهمن ۷۴ با ریاســت عبداهلل مظاهری به اداره ی آموزش وپرورش ارتقا 

یافت. محمد نور نوری پیشکسوت آموزش پرورش گله دار و اولین معلم در شهرستان مهر می باشد.
آموزش و پرورش بخش وراوی :

اولین دبســتان دولتی در وراوی در ســال ۱۳۴۱ ش در یک ساختمان شخصی تاًسیس شد و در سال 
بعد همه مردم با کمک هم دیگر اقدام به ساخت مدرسه نمودند. آن دبستان امروز با نام دبستان »امام 
خمینی« در حال فعالیت می باشد. در آن سالها در روستاهای اطراف مدرسه ای وجود نداشت و دانش 

آموزان آن روستاها جهت سواد آموزی به روستای وراوی می آمدند.
براســاس اظهارات تنی چند از سالخوردگان قبل از تاسیس مدرسه ی دولتی در تاریخ مذکور)یکی از 
ســالهای ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۱( در وراوی مدرســه ملی وجود داشته و مردم از معلمی به نام ضیاء الری یاد 
می نمایند و از افرادی چون غامحســین رامشی، اکبر خواجه زاده،  محمد ایزدی، محمد ریز، حسین 
رســتگار و ابراهیم شــجاعی به عنوان دانش آموزان آن مدرســه نام می برند. آن مدرسه ملی ابتدا در 
حسینیه روستا تشکیل شد و بعد توسط اهالی ساختمانی در محل فعلی برگزاری تعزیه احداث گردید.
نمایندگی آموزش و پرورش در وراوی در سال ۱۳۷۳ با مسوولیت آقای احمد پاکدل تاسیس گردید.

آموزش و پرورش بخش اسیر: 
اولین مدرسه در اسیر در سال ۱۳۳۸ با همکاری مردم ساخته شد و در مهر ماه ۱۳۴۰ با نام »دبستان 
حر« با مدیر آموزگاری منوچهر موریس تأســیس گردید. اولین معلم مرد در اســیر عبدالرضا شــهزه 

می باشد.
آموزش و پرورش بخش بیرم:

اولین مدرســه بیرم در سال ۱۳۲۸ با نام »دبستان طوســی« با آموزگاری ابوالحسن ارشادی فسایی و 
عباس ندیم تأسیس شد. سال های زیادی کاس درس در امام زاده سید عفیف الدین دایر بود تا اینکه 
به همت مردم در سال۱۳۴۵ مدرسه ایی به سبک نوین احداث کرده در سال ۱۳۵۴ دبستان دخترانه 

راه اندازی شد.
مدرسه راهنمایی در بیرم در سال ۱۳۵۲ با هشت نفر دانش آموز تاسیس گردید. دبیرستان در بیرم با 
۶۸ نفر دانش آموز در سال ۱۳۶۸ به صورت ضمیمه مدرسه راهنمایی تأسیس شد و بعد از دو سال با 

نام دبیرستان رازی مستقل گردید.
نمایندگی اموزش و پرورش بیرم در ســال ۱۳۶۷ با مســولیت آقای علی اکبر رضانیا تأسیس شد و در 

سال ۱۳۷۶ به ریاست آقای حیدر رستمی به اداره ارتقا یافت.
از آقــای جوادجوادی می توان به عنوان اولین معلــم بیرمی نام برد، آموزش وپرورش بیرم اکنون تابع 

اداره آموزش و پرورش الرستان می باشد.
در پایان اضافه می گردد از ســید ابراهیم حســینی گله داری می توان به عنوان اولین پیش کســوت 
آموزش و پرورش شهرســتان های المرد و مهر نام برد وی متولد ۱۳۰۲ شمســی می باشد و در سال 
۱۳۲۸ شمســی به اســتخدام آموزش و پرورش در آمد. سه فرزند وی نیز )ســید عبدالرسول ، سید 
عبدالوهاب و سید ابوالقاسم حسینی ( راه پدر را ادامه داده و اکنون بازنشسته آموزش و پرورش هستند.

شکل گیری آموزش و پرورش نوین در بیخه تراکمه

شماره تماس جهت آگهی و اشتراک
09335653152
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