
مدیرعامل کارخانه سیمان المرد خبر داد:

پرداخت قریب به ٢٠٠ میلیارد ریال بابت دستمزد، آموزش و
 رفاه کارگران سیمان المرد در سال ۹۶

افق فارس-مدیرعامل شــرکت ســیمان المرد گفت: کارخانه سیمان 

المرد در ســال ۹۶ با پرداخت مبلغ قریب به ٢٠٠ میلیارد ریال حقوق و 

دســتمزد به کارگران و کمک به ساخت و تجهیز اماکن مذهبی، فرهنگی 
، ورزشــی، بهداشــتی و رفاهی در رشد و توســعه اقتصادی و رونق بازار 

شهرستان المرد کمک بزرگی کرده است.
ابراهیــم غالم زاده مدیرعامل کارخانه ســیمان المــرد در دیدار عیدانه با 
کارگران و ضمن تبریک ســال جدید گفت: امروز موفقیت های کشــوری 
و جهانی کارخانه ســیمان المرد بعد از شش سال تولید و عرضه سیمان 
در بازارهای داخلی و خارجی با پیشــرفته ترین و آخرین مدلهای  ماشین 
آالت و تجهیزات صدها میلیارد تومانی، مدیون زحمات کارگران زحمتکش 
کارخانه است و این سرمایه انسانی باتجربه و متخصص همیشه مورد توجه 

مدیران شرکت سیمان المرد بوده است.
وی تصریح کرد: تعدادی از جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی بدون تجربه 

کاری در سال ۸۹ و ۹٠ در کارخانه سیمان المرد استخدام شدند و امروز کارخانه سیمان المرد افتخار می کند که حداقل ۵٠٠ متخصص تحصیلکرده و باتجربه 
را به صنعت کشور، استان و شهرستان المرد تحویل داده است و آنان به راحتی می توانند بخشهای کارخانه را مدیریت کنند. بسیاری از این نیروهای انسانی 
دارای ایده و نظر و مقاالت زیادی در مجالت معتبر داخلی و بین المللی منتشــر کرده اند و با شــناختی که از داخل و خارج از کشــور دارم به جرات می توانم 

بگویم نیروی انسانی کارخانه سیمان المرد از نظر فنی، علمی، تجربی و از همه مهم تر اخالقی، جزء بهترین ها هستند.
وی اضافه کرد: بیش از ۹۵ درصد کارکنان کارخانه ســیمان المرد بومی هســتند که حقوق و درآمدشــان به بازار المرد تزریق می شود و سالیانه حدود ١٧٠ 
میلیارد ریال توســط پرســنل سیمان المرد در بازار خرید انجام می گیرد که این مبلغ باعث رونق بازار و ایجاد اشتغال غیرمستقیم زیادی شده است. عالوه بر 
این ســالیانه حدود ۵٠٠ میلیارد ریال به شــرکت گاز و برق و پیمانکار معدن و تامین کنندگان قطعات پرداخت می شود که سبب رونق بسیار خوبی در بازار 

شده است.
مدیرعامل کارخانه سیمان المرد ادامه داد: سالیانه حدود یک میلیون و ٢٠٠ هزار تن محصول سیمان المرد با هزینه حمل بیش از ٢۵٠ میلیارد ریال به بازار 
عرضه می شــود که این هزینه حمل به رانندگان و باربری ها پرداخت می شــود و رانندگان نیز این درآمد را در بازار المرد استفاده می کنند که  موجب تزریق 

نقدینگی به بازار و رونق بیشتر شده است.
وی با بیان اینکه ســیمان المرد در ابعاد مختلف ســبب رونق بازار المرد شده اســت، گفت: امروز با کمال افتخار اعالم می کنیم سیمان المرد در هیات حل 
اختالف کارگر و کارفرما هیچ پرونده ای ندارد و در طول تاریخ این کارخانه پرونده هایی که به هیات حل اختالف کارگر و کارفرما رفته است به تعداد انگشتان 
یک دســت نمی رســد. در سال ۹۶ تنها یک پرونده در هیات حل اختالف تشکیل شده اســت که آنهم به دلیل مثبت شدن تست اعتیاد یکی از کارکنان بود 

که با پرداخت تمامی حق و حقوق وی خاتمه یافت.
غالمزاده با بیان اینکه طرح طبقه بندی مشــاغل در این کارخانه اجرا شــده است، گفت: کمتر کارخانه ای را می توان در شهرستان یافت که طرح طبقه بندی 
مشاغل را اجرا کرده باشد و سیمان المرد باتوجه به اهمیت نیروی انسانی ، طرح طبقه بندی مشاغل که برای اجرای عدالت و یکسان سازی حقوق می باشد 
و هرچند اجرای آن برای کارفرمایان ســبب افزایش چشــم گیر هزینه ها )پرداخت دستمزد( می شــود اما مدیران سیمان المرد از این طرح استقبال کردند 
و  طرح طبقه بندی از ســال ١۳۹۴ اجرا شــده که در اجرای طرح طبقه بندی شــغلی میانگین دریافتی هر کارگر کارخانه سیمان المرد بالغ بر ماهیانه ٢۵ 
میلیون ریال است و بابت اجرای طرح طبقه بندی در سال حدود ١۵ میلیارد ریال افزایش هزینه بابت پرداخت حقوق ،عیدی، سنوات و سایر مزایا به شرکت 

تحمیل شده است.

وی با بیان اینکه کارخانه سیمان المرد در ایجاد انگیزه و ارائه خدمات رفاهی به کارگران کارخانه گام های مثبتی برداشته است، گفت: شرکت سیمان المرد 
در راســتای تامین رفاه و ســالمت کارکنان خود در ســال ۹۶ حدود ده میلیارد ریال بابت تامین غذای گرم هزینه کرده است. همچنین برای تامین سالمت 
کارگران تامین شــیر به صورت روزانه در دســتور کار هست و بین کارگران شیر توزیع می شود و جهت رفاه و آسایش و ایجاد انگیزه در پرسنل خود اقدام به 
تامین مهمانســرا ) کیش، مشــهد ، شیراز، المرد ( کرده که همه به نوبت از آنها استفاده می کنند و عالوه بر این در زمینه تقویت بنیه معنوی نیروی انسانی ، 

کارکنان را به کربالی معلی اعزام کرده تا پرسنل با فراغت کامل به امور معنوی خود بپردازند.
پرداخت ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال هزینه درمانی کارکنان

غالم زاده درباره خدمات بیمه تکمیلی درمان کارکنان ســیمان المرد افزود: شــرکت سیمان المرد از سال ۹۵ با تشکیل صندوق بیمه تکمیل درمان که تمام 
هزیمه  درمانی را پوشــش می دهد مســائل و مشــکالت پزشکی و درمانی را تسهیل کرده است که  در سال ۹۶ با اســتقبال گسترده ای روبرو شده است به 
طوری که ۸۹ درصد از کارکنان کارخانه و  افراد تحت تکفل که حدود هزار نفر هستند تحت پوشش صندوق بیمه تکمیل درمان کارخانه قرار گرفته اند که 
طی این مدت حدود ۹ میلیارد و ٢٠٠ میلیون ریال در بخش درمان هزینه پرداخت شــده اســت. در زمینه توجه به سالمت و بهداشت کارکنان در محدوده 
شرکت ، آزمایشات ادواری برای مطمئن شدن از سالمت پرسنل عکس از قفسه سینه به صورت سالیانه جهت آگاهی یافتن از سالمت ریوی انجام می گیرد.

برگزاری ۷۳ دوره آموزشی برای کارکنان با هزینه ۲ میلیارد و ۲۳۹ میلیون ریال
این مدیر نمونه صنعتی در ادامه افزود: واحد آموزش ســیمان المرد بر اســاس آیین نامه داخلی  و برای  توســعه و گسترش آموزش به منظور توانمند سازی 
کارکنان اقدام به برگزاری دوره های آموزشــی در راســتای اهداف شــرکت  می کند و تعداد ٧۳ دوره آموزش تخصصی و عمومی با هزینه ٢ میلیارد و ٢۳۹ 
میلیون ریال برای کارکنان برگزار کرده اســت. یکی دیگر از  برنامه های واحد آموزش ارتباط و تعامل با مراکز علمی اســت که در این راستا جذب کارآموز از 
دیگر اولویت های این واحد در طول ســال ۹۶ قرار گرفت و ١۵ کارآموز با مدت زمان کارآموزی ۳۴٠٠ ســاعت کارآموزی در شــرکت سیمان المرد فعالیت 

داشته و دوره کار آموزی خود را گذرانده اند.
غالم زاده در زمینه تســهیالت اعطا شــده به پرسنل و کارگران گزارشــی ارائه کرد و گفت: تسهیالت قرض الحسنه اعطا شده و پاداش مدیر عامل به پرسنل 

کارخانه در طول سال ۹۶ معادل ۴ میلیارد و ۸٠۵ میلیون ریال بوده است.
همچنین کمک به مراکز مذهبی، آموزشی، درمانی و همچنین سایر افراد نیازمند  ) کمک های نقدی و سیمان اهدایی ( در طول سال ۹۶ برابر با ٧ میلیارد و 
٢۵ میلیون ریال  بوده است که اکثر نهادها و مردمان قدرشناس شهرستان المرد از این موضوع اطالع دارند. همچنین از دیگر هزینه های شرکت سیمان المرد 
که تاثیر مستقیم در ایجاد انگیزش و تقویت روحیه همکاری شرکت سیمان المرد داشته است، جشن ها و مراسم هایی بوده که در سال ۹۶ برگزار شده است.

وی در زمینه فعالیتهای سیمان المرد در حوزه ورزش افزود: شرکت سیمان المرد در راستای سالمت پرسنل و خانواده های آنان و همچنین به منظور حمایت 
از ورزش شهرستان در سال های ۹۵ و ۹۶ بالغ بر ۵ میلیارد ریال در رشته های ورزشی از فوتسال، والیبال، بدنسازی ، شنا، بدمینتون و ... هزینه کرده است 

و در رشته فوتبال در رده جوانان استان به مقام قهرمانی دست یافته است.
اجرای طرح آبخیزداری کارخانه با اعتبار ۴ میلیارد ریال

او در ادامه خاطرانشان کرد: سالهای ۹۵ و ۹۶، در راستای خدمات متقابل صنعت و محیط زیست، شرکت سیمان المرد اقدام به احداث طرح آبخیزداری در 
روســتای کشــکو با ارتفاع ۹ متر و عرض ١۵ متر با ظرفیت حجم آبگیری ۵٠ هزار متر مکعب کرده اســت که با هزینه ۴ میلیارد ریال با همکاری اداره منابع 
طبیعی شهرســتان المرد در مدت زمان دو ماه اجرا و به بهره برداری رســید. اقدامات فضای ســبز در سال ۹٠ تا ۹۴ مجموعا ٢٠ هکتار و در سال ۹۶ ، ٢٠ 
هکتار دیگر به وســعت فضای سبز افزوده شده اســت که معادل ٢ میلیارد و ٢٢۶ میلیون ریال در این بخش هزینه شده است. این وسعت با کاشت درختان 
مقاوم و متناسب با اقلیم شهرستان المرد می باشد و همچنین اجرای روش های مکانیزه آبیاری و آبیاری دستی، کارخانه سیمان المرد را از یک ظرفیت سر 

سبز و ارزشمند برخوردار کرده است.
غالم زاده در ادامه گفت: سیستم تصفیه فاضالب موضعی در واحد اداری و رستوران طی سال های ۹۵ و ۹۶ برای کمک به محیط زیست و بمنظور باالبردن 

سطح بهداشتی محیط کار، سیستم تصفیه فاضالب با تکنولوژی های نوین با هزینه  یک میلیارد و ٢١٠ میلیون ریال اجرا شده است.
وی همچنین با ارائه گزارشی از وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارخانه سیمان المرد گفت: واحد HSE در زمینه ایمنی و بهداشت طی سالهای ۹۵ 
و ۹۶ خدمات بسیار ارزنده ای در سطح کارخانه چه در زمینه ایمنی و چه در زمینه بهداشت برای کارکنان انجام داده است و حدود ٢ میلیارد و ٧۸٠ میلیون 
ریال در این بخش هزینه شده است. در زمینه پیشگیری از بیماری های شغلی ، انجام معاینات ادواری برای تمامی پرسنل اعم از کارفرما و پیمانکار تا آموزش 
های کمکهای اولیه و خدمات بهداری برای تمام پرســنل، یکی از الزامات جدید دانشــگاه علوم پزشــکی برای کارخانجات سیمان جهت جلوگیری از بیماری 
های شغلی ، عکس ریه می باشد که کارخانه سیمان المرد جزء اولین کارخانه هایی است که دستورالعمل مذکور را اجرا و در پرونده پزشکی قرار داده است.
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دو هفته نامه اقتصادی،اجتماعی

ترسیم افق آینده 
گزارش اختصاصی از سفر دو وزیر به جنوب فارس:

عیدی 97  سید محسن علوی:
ابالغ موافقت وزات کشور  با

وستای  چاه ورز   به  شهر  ارتقاء  ر

ارتقاء  درمانگاه
 تامین اجتماعی المرد  به

 پلی کلینیک

امضاء تفاهم نامه  
آموزش جوانان جویای کار بومی

 در  سایت انرژی بر المرد

قیمت : 1000 تومان

٢1 فروردین سالروز تاسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی و آغاز دهه حساب 1٠٠ امام )ره( گرامی باد.
»بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان المرد«

فرماندار المرد:

لزوم افزایش تسهیالت مشاغل 
روستایی در شهرستان المرد  4

نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی:

کمیته اشتغال بر جذب  نیروهای بومی 
4نظارت کند
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افق فارس -رهبر معظم انقالب اســالمی در پیامی به مناســبت 
آغاز ســال 1۳۹۷ هجری شمسی، با تبریک به همه هم میهنان و 
ایرانیان بویژه خانواده های معزز شهیدان و جانبازان، و نوجوانان 
و جواناِن امیدآفرین و پیشــران حرکت علمی کشور، و با آرزوی 
نوروزی شــاد و شیرین و سالی پر از خیر و برکت، سال جدید را 

سال »حمایت از کاالی ایرانی« نامگذاری کردند.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای در یک ارزیابی از فراز و نشــیب ها، 
و تلخ و شیرین های ســال ۹۶، این سال را »سال بروز عظمت و 
اقتدار و حضور ملت« خواندند و افزودند: در اوائل ســال بیش از 
۴۰ میلیون نفر از مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، 
حضوری بسیار خوب، عظیم، خیره کننده و پرمعنا داشتند و این 
حضور در راهپیمایی روز قــدس، راهپیمایی های ۹دی و برتر از 

همه در راهپیمایی تماشایی ۲۲ بهمن ادامه یافت.
ایشان، با اشاره به برنامه ریزی و تالش ناکام دشمنان برای ایجاد 
ناآرامی در ماههای پایانی سال، راهپیمایی های خودجوش مردم 
در مقابل اغتشاشات را نشــان  دهنده حضور ملت بزرگ، بصیر، 
چاالک و آماده بکار ایران در همه میدان ها دانستند و گفتند: ملت 
ایران و حتی آن کسانی که دشمنان قصد داشتند اغتشاشات را 
به نام آنها تمام کنند، در مقابل اغتشاشــگران ایستادند و با این 

حادثه، عظمت ملت ایران بیش از پیش روشن شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، دســتاورد دیگر جمهوری اسالمی در 
سال گذشته را »تبدیل تهدیدهای منطقه ای به فرصت« دانستند 
و گفتند: یکی از اهداف تهدیدهای منطقه ای، ضربه زدن به ایران 
بود اما جمهوری اســالمی نه تنها اجازه نداد تهدیدها به کشور 

آسیبی وارد کند بلکه آنها را به فرصت تبدیل کرد.
ایشان، تالشهای انجام شده در جهت تحقق شعار سال ۹۶ یعنی 
»اقتصــاد مقاومتی: تولید- اشــتغال« را از دیگر نقاط مثبت و 
امیدوارکننده برشمردند و افزودند: کارهای خوبی برای تولید و 
اشتغال انجام و شعار ســال تا حدودی عملی شد، البته کارهای 
زیادی نیز باقی مانده که باید تا تحقق کامل این شــعار دنبال و 

انجام شود.
حوادثی همچون »سیل، زلزله، غرق شدن نفتکش، سقوط هواپیما 
و جان باختن عزیزان هموطن در آنها« از جمله حوادث تلخ سال 
۹۶ بود که رهبر انقالب اسالمی به آنها اشاره و خاطرنشان کردند: 

عالوه بر این حوادث، تداوم خشکسالی در برخی مناطق کشور و 
همچنین استمرار مشکالت معیشتی برخی قشرها از گذشته، از 

جمله مواردی است که همه باید برای رفع آنها تالش کنند.
ایشان در بیان چشم انداز حرکت مردم و مسئوالن در سال جدید، 
گفتند: بنده در شعارهای سال، معموالً مسئوالن را مخاطب قرار 
می دهم اما امســال، مخاطب، همه آحاد ملت از جمله مسئوالن 

هستند و همه باید سخت، کار و تالش کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مســئله اصلِی امسال را نیز همچون 

ســالهای قبل، مســئله اقتصاد و معیشــت مردم خواندند و با 
تأکید بر »تولید ملی« به عنوان محور اساســی در حل مشکالت 
اقتصادی، افزودند: اگر تولید ملی بــا همت و پیگیری همگانی 
شــتاب بگیرد، بسیاری از مشکالت معیشــتی مردم و مسائل 
اشتغال و سرمایه گذاری حل خواهد شد و آسیب های اجتماعی 
کاهش زیادی خواهد یافت، بر همین اساس، نام و شعار امسال را 

»حمایت از کاالی ایرانی« قرار داده ام.
رهبر انقالب اسالمی، آحاد مردم و مسئوالن را در حمایت از کاالی 

ایرانی دارای نقش و وظیفه دانستند و افزودند: در سخنرانی روز 
اول ســال، ابعاد مختلفی را از آنچه مردم و مســئوالن باید در 

حمایت از کاالی ایرانی انجام بدهند، تشریح خواهم کرد.
ایشــان همچنین با سالم به محضر حضرت بقیة اهلل )عج( و درود 
بــه روح مطهر امام بزرگوار، همزمان شــدن بهار طبیعت با بهار 
معنویت یعنی ماههای رجب، شعبان و رمضان المبارک را فرصتی 

برای رشد و رویش مادی و معنوی ملت خواندند.

افق فارس - رئیس جمهور در پیام نوروزی به مناسبت حلول سال 
1۳۹۷ هجری شمسی ، سال ۹۶ سال را به رغم خواست و تالش 
های بدخواهان کشور ، سال موفقیت و پیروزی ملت بزرگ ایران 
درعرصه های مختلف برشــمرد و تصریح کرد: اتحاد ملت ایران 
همه دشــمنان را به اعجاب واداشت و به عظمت ملت ما اعتراف 

کردند.
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در جمع مردم زلزله 
زده کرمانشاه و خطاب به ملت بزرگ ایران اظهارداشت:همانطور 
که رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند سال نو ، سال تولید ملی 

و حمایت از کاالی ایرانی و سال اشتغال و رونق خواهد بود.
متن پیام نوروزی رئیس جمهور به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله 

الطاهرین و صحبه المنتجبین
السالم علیک یا موال یا امیرالمؤمنین)ع(

شــاد باش عرض می کنم خدمت ملت بزرگ ایران در جای جای 
این کشور و همه ایرانیان در سراسر گیتی و همچنین به اقوام و 

همسایگانی که نوروز را پاس می دارند.
همراه شدن نوروز و شکوفایی طبیعت با ماه پربرکت رجب، ایام 
میالد ائمه هدی بویژه امیرالمؤمنین)ع( و بعثت پیامبر اسالم)ص( 
و ایام عبادت و اعتکاف که شــکوفایی معنوی است، به فال نیک 

می گیرم.
خدمت همه خانواده های شهدا، جانبازان عزیز، آزادگان تبریک 
ویژه دارم و همچنین ســالم و تحیت و درود به محضر ولی عصر 

امام زمان)عج(.
باید در اینجا یاد کنیم از آنهایی که در این لحظه به جای ســفره 

نوروزی، سفره خدمت به ملت را انتخاب کرده اند و برگزیده اند.
پزشــکان، پرســتاران، خلبانان، رانندگان، مرزداران، پلیس و 
همه آنهایی که در سراســر ایران در کنار سکوها، چاه های نفت، 
ماشین های  آمبوالنس ها،  کنار  در  کنترل  اتاق های  تلمبه خانه ها، 
آتش نشانی، در راه های کشــور ، خدمت را برای خود به عنوان 

وظیفه بزرگ برگزیده اند.
ملت ما خود را شــریک در اندوه و غــم عزیزانی می داند که در 
سال گذشته در اثر سیل، زلزله یا حوادثی چون حوادث هوایی یا 
دریایی به سوگ عزیزانشان نشستند. همه ملت ایران را در غم 
خود سهیم و شریک بدانند و خداوند بزرگ را به عنوان ولی خود 
در کنار خود ببینند و صبر و مقاومت و راه زندگی توأم با معنویت 

را ادامه دهند.
سال گذشته، سال پیروزی و موفقیت ملت ایران بود، در صحنه 
انتخابات آن پیروزی شــکوهمند، آن حضــور تکان دهنده، آن 

رقابت بی نظیر، آن حضور توأم با امنیت در حالی 
نزاع  را می خواستند؛  دیگری  بدخواهان چیز  که 
و دودســتگی و پیروزی گروهــی را بر گروهی 

می خواستند.
اما انتخابات یک پیروز بیشــتر نداشــت و آن 
ملت بزرگ ایران بود. ملت بزرگ ایران موفقیت 
دیگری را به رخ جهانیان کشــید؛ آن زمانی که 
حوادث غم بار در کشــور پیش آمد.در کرمانشاه 
وکرمــان، در دنا و در دریا، مــردم اعالم کردند 
این همدلی و  نیســتند.  تنها  که حادثه دیدگان 
همنوایی بــه عنوان یک موفقیــت اجتماعی و 
اخالقی و انسانی برای ملت بزرگ ایران ثبت شد.
اغتشاشــاتی  ما  وقتی دیدند در خیابان  مردم 
وجود دارد و ممکن اســت امنیت جامعه شان به 
خطر بیفتد به صحنه آمدند و با صدای رسا اعالم 
کردند که انتقاد و اعتراض حق مردم اســت اما 
ملت فهیم ایران، بی قانونی و خشــونت را تحمل 

نخواهد کرد.
دشمنان ما در دنیا به فکر آن بودند که از آن بهانه 
برای شکستن ملت ایران استفاده کنند اما اتحاد 
ملت ایران همه دشمنان را به اعجاب وا داشت و 

به عظمت این ملت اعتراف کردند.
ملت ما که همیشــه آفریننده صلح و آرامش در 
منطقه و جهان بوده اند در سال گذشته با تالش 
پیگیر خود و ســربازان مخلص و دیپلمات های 
پرتالش خود توانستند در کنار ملت عراق، سوریه 

و لبنان ثبات و امنیت بیشتری را برای منطقه به همراه بیاورند.
در سال گذشــته همه کشور، شور، شــعف، کار و تالش بود و 
همانطور که رهبر معظم انقالب اعالم کردند، سال نو، سال تولید 
ملی و حمایت از کاالی ایرانی و سال اشتغال و رونق است. در سال 
گذشته ملت ما قدم های خوبی برداشت و کارآفرینان، کارگران، 
مهندسین و کشاورزان گرچه با عارضه کم آبی مواجه بودیم، اما 
کشــاورزان ما، سرافرازی ما و ملت بزرگ را آفریدند و باز هم در 
گندم ما را خودکفا کردند و به حول و قوه الهی در سال نو هم ما 
را خودکفا خواهند کرد. در بسیاری از زمینه ها رکوردی را برای 
تحول در زراعت و کشــاورزی و در خوداتکایی بوجود آوردند و 

این راه را ملت ما ادامه خواهد داد.
مهندسین و کارگران ما، آنهایی که در راه آهن تالش می کردند و 
می کنند، استان های مختلف را به راه آهن سراسری متصل کردند. 
استان همدان و کرمانشــاه به راه آهن سراسری وصل شد و در 
سال آینده نیز سه استان دیگر به راه آهن سراسری وصل خواهد 
شد. همه جوانان، فرهیختگان، ورزشــکاران و هنرمندان برای  

کشور موفقیت آفریدند.
دو هدف بلند را در کنار ملت مان در سال گذشته دنبال کردیم و 
در سال نو به کمک شما ملت بزرگ ادامه خواهیم داد. موضوع اول 
ایجاد اشتغال و مبارزه با غول بیکاری بود. گر چه هنوز مشکالت 
فراوانی باقی مانده، گر چه هنوز جبران گذشته نیاز به زمان دارد، 
اما اشتغال سال گذشته ما در تاریخ کشور یا بی نظیر و یا کم نظیر 

بوده و در سال نو باید اشتغال باالتری را بیافرینیم و این کار را به 
حول و قوه الهی با کمک شما مردم انجام خواهیم داد.

ســال تولید ملی در کنارش اشتغال و خودکفایی و نشاط هم در 
جامعه خواهد بود.

موضوع دوم مبارزه با فقر بــود. دولت دوازدهم مبارزه با فقر را 
ادامه خواهد داد. مستمری مددجویان و مستمری بگیران کمیته 
امداد و بهزیستی در سال ۹۶ بیش از ۳ برابر شد. این گام اول و 
مهم در زمینه مبارزه با فقر بود. برای تمام مشــاغل، کارمندان و 
کارگران در حداقل حقوق اقدامی کردیم تا حقوق ها متعادل شود 
و این برنامه را ادامه خواهیم داد. گام بزرگ دیگری در سال جدید 

و تا پایان دولت دوازدهم برای مبارزه با فقر برخواهیم داشت.
دو درخواست و خواهش از ملت بزرگ ایران دارم. خواهش اول در 
سال جدید از همه کارآفرینان، کارگران، سرمایه گذاران، ایرانیان 
داخل و خارج اســت. سال نو، سال سرمایه گذاری و تولید است. 
همه باید بــا همه توان به رونق تولید بپردازیم. قدرت ملی ما در 
کنار تولید ما خواهد بود و این کارآفرینان هستند که می توانند 

قدم های مهمی را در سال جدید بردارند.
خواهش دوم من از جوانان عزیز اســت؛ جوانانی که کشــور و 
آینده آن ، تعلق به آنها دارد و باید راه سربلندی کشور را ادامه 
دهند. آنچه برای همه ما مهم است، عزت اسالم، سربلندی ایران، 
آسایش و رفاه ملت ایران است. برای این سه هدف بلند همه ما 

باید تالش کنیم و امید ما به جوانان عزیز است.
به آنچه که  به جوانان و زنان از آغاز دولت دوازدهم وعده کردم 

و قول دادم و دولت ما متعهد شــده اســت، عمل کرده و آن را 
ادامه خواهیم داد. می دانیم نسل جوان ما خواست باالتری دارد. 
می دانیم بــا دنیای دیگری می خواهد شــرایط جدیدی را برای 
کشور ببیند. نشاط بیشتر را می خواهد. دولت متعهد به اشتغال 
جوانان، نشــاط جوانان، آزادی جوانان و ادامه دسترسی آنان به 
اطالعات است. اطالعات آزاد به معنای به روز بودن مردم نسبت 
به تحوالت جهانی ،به معنای اتصال دانشجویان و دانش پژوهان ما 
با علم جدید دنیا و به معنای اتصال و ارتباط نزدیک تر با مردم و 

اشتغال نو در این فضا است.
البته ما فضای مجازی امن، آسان و ارزان، توأم با اخالق و معنویت 
می خواهیم. در سایه این فضاست که مبارزه با فساد  و شفافیت 
را ادامه می دهیم و مردم ما شاهد شفافیت بیشتر در سال جدید 

خواهند بود.
خدایا باران پربرکت و رحمت خود را بر ملت ما نازل گردان. خدایا 
در این ساعات زیبای آغاز ســال از تو می خواهیم باران فتوت، 
باران اخالق، باران تحمل، باران وحدت و انســجام و باران تالش 
برای توسعه و پیشرفت کشور بر ما نازل بفرمایی. خادمین مردم، 
رهبر معظم انقالب، دولت و نظام را برای تالش بیشــتر، برای به 
اهتزاز در آوردن پرچم پیشرفت، آرامش، آسایش و رفاه در این 

کشور، بیش از پیش موفق بگردان.
نْیا َو َجِمیَع َخْیِر االِخَرِة ، َو  أَْعِطِنی بَِمْســَألَِتی إِیَّاَک َجِمیَع َخْیِر الُدّ

نْیا َو َشِرّ االِخَره. اْصِرْف َعِنّی بَِمْسَألَِتی إِیَّاَک َجِمیَع َشِرّ الُدّ
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.

رهبر معظم انقالب اسالمی سال ۱۳۹۷ 
را سال »حمایت از کاالی ایرانی« 

نامگذاری کردند؛
مخاطب شعار امسال آحاد ملت و 

مسئوالنند   همه باید سخت، کار کنند

رئیس جمهور در پیام نوروزی به مناسبت 
حلول سال۱۳۹۷:

سال نو، سال سرمایه گذاری و تولید است/ 
دولت متعهد به اشتغال، نشاط و آزادی جوانان و 

ادامه دسترسی آنان به اطالعات است
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افق فارس -شهرستانهای المرد و مهر در عید ۹۷ میزبان دو وزیر 
دولت تدبیر و امید)وزیر کار و وزیر اطالعات( بود که این حضور 
نشانگر اهمیت و جایگاه این دو شهرستان در برنامه های دولت 

است.
حجت االسالم ســید محمود علوی )وزیر اطالعات( در سفر به 
زادگاهش از کارخانه آلومینیوم جنوب، نیروگاه ســیکل ترکیبی 
غدیر انــرژی المرد و دیگر طرح های صنعتــی درحال احداث 
منطقه ویژه اقتصادی المرد، طرح اتان گیری شهرســتان ُمهر، 
آزادراه المرد-پارسیان، قطعه های دوم و سوم المرد-خنج ، تونل 
شهید باقری ، بیمارستان جدید المرد بازدید کرد و در جریان این 

طرح ها قرار گرفت.
وزیر اطالعات در ایام تعطیالت نوروز ۹۷ در نشستهای جداگانه 
ای  با مدیران اداری ، طالب و روحانیون و ائمه جمعه اهل سنت 
و همچنین با مردم و معتمدین شهرســتانهای المرد و مهر دیدار 

کرد.

مشروح گزارش سفر وزیراطالعات به شهرستانهای المرد و مهر 
در ادامه آمده است.

اعتماد مردم به مسئوالن سد بزرگی در برابر توطئه دشمنان است
وزیــر اطالعات گفت: باید با اخالق کریمانه با مردم رفتار کنیم و به شــخصیت 
افراد احترام بگذاریم چرا که هرچه با دلســوزی و با اخالق با مردم رفتار کنیم، 
مردم نیز به مســئوالن اعتمــاد می کنند و جلب اعتماد ، ســد بزرگی در برابر 

توطئه های دشمنان است.
حجت االســالم ســید محمود علوی وزیر اطالعات با حضور در جمع مدیران و 
شــوراهای شهرستان های المرد و مهر در ســالن اجتماعات معلم ضمن تبریک 
ســال نو و آرزوی توفیق خدمــت برای خدمتگزاران به نظــام مقدم جمهوری 
اســالمی، افزود:  ما باید به مردم خدمت کنیــم و برای مردم قدم برداریم و هر 
مسئولی در نظام مقدس جمهوری اسالمی که بتواند بهتر خدمت کند، خودش 
را بــه فرهنگ دینی خدمت در نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران نزدیک تر 

کرده است. 
وی بــا تاکید بر اینکه خدمت به مردم باید با نیت خالصانه الهی باشــد، گفت: 
خدمت به مردم از نعمت های الهی اســت و توصیه ائمه اطهار است و کسی که 
با نیت خدمت به مردم ، مســئولیتی را برعهــده می گیرد با دل و جان در رفع 

مشکالت مردم تالش می کند. 
وزیــر اطالعات با تاکید بر مردمداری و رعایت اخالق اداری گفت: باید با اخالق 
کریمانه با مردم رفتار کنیم و به شخصیت افراد احترام بگذاریم چرا که هرچه با 
دلسوزی و با اخالق با مردم رفتار کنیم، مردم نیز به مسئوالن اعتماد می کنند 

و جلب اعتماد ، سد بزرگی در برابر توطئه های دشمنان است. 
وی تصریــح کــرد: خداوند راز موفقیــت پیامبر اکــرم )ص( در  مدیریتش را 
خوش رفتاری و مردمداری معرفی می کند چرا که حفظ کرامت انســانها باعث 

جلوگیری از بسیاری گناهان می شود. 
وزیــر اطالعات در ادامه افزود: شهرســتان های المرد و مهر در معرض رشــد و 
توســعه تاریخی و طالیی 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 المــرد و مهر از موقعیت ویژه ای برخوردار 

هستند و من به سهم خودم، در خدمت مردم این منطقه هستم. 
وزیر اطالعات با اشــاره به شعار امســال مقام معظم رهبری »حمایت از کاالی 
ایرانی« گفت: هیچ تولید ایرانی را دســت کم نگیرید و هر تولید ایرانی ارزشمند 
و الیق حمایت اســت و امروز می توان بــا راه اندازی کارگاه های کوچک و بزرگ 
در زمینه تولید غذاهای بومی و محلی المرد و مهر، فرصت های شــغلی بســیار 

خوبی را ایجاد کرد.
گازرسانی به روستاهای شهرستان المرد با اعتباری 

بالغ بر ۶۶ میلیارد تومان 
 حســین شبانی نژاد فرماندار المرد در نشست شورای اداری و شوراهای شهر و 
روستا شهرستان های المرد و مهر که با حضور وزیر اطالعات در سالن اجتماعات 
معلم المرد برگزار شــد، با اشــاره به پیام نوروزی رهبر معظم انقالب مبنی بر 
»ســال حمایت از کاالی ایرانی« گفت: ان شــااهلل مدیران و مردم رهنمودها و 

سخنان مقام معظم رهبری را سرلوحه کار قرار دهند.

شــبانی نژاد اضافه کرد: حضور پرشــور مردم المرد و مهر در انتخابات ٧ اسفند 
۹۴، وحدت در منطقه را به دنبال داشــت؛ وحدتی که باعث آرامش در زندگی 
و توســعه منطقه شده اســت و با انتخاب دکتر علوی نماینده محترم مردم در 

مجلس، خدمات بسیار خوبی در تمامی زمینه ها انجام شده است. 
وی با برشــمردن برخی پیگیرهای سید محســن علوی در دو سال اخیر گفت: 
رفع مشــکل فاینانس در کارخانه آلومینیوم المرد که باعث تحرک و پویایی در 
کارخانه آلومینیوم شد و بر اســاس اعالم کارشناسان ، کارخانه ۳٠٠ هزار تنی 

آلومینیوم جنوب در سال ۹٧ به بهره برداری می رسد که حدود ۶ هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری شده است و نوید آینده ای امیدوار کننده در این منطقه 

و در کل استان فارس است. 
شبانی نژاد در ادامه گفت: اعتباری در این دوره از مجلس به تونل شهید باقری 
اختصاص پیدا کرد و مراحل پایانی آن در حال انجام اســت که سبب نزدیکی 
و دسترســی سریع مردم بخش های چاهورز و عالمرودشت به مرکز شهرستان 

می شود و تاثیر بسزایی در توسعه منطقه خواهد داشت. 
وی با اشاره به ابالغ قرارداد آزادراه المرد-پارسیان، اظهار کرد: احداث آزادراه 
المرد-پارســیان با سرمایه گذاری بخش خصوصی به مبلغ ۳۶٠ میلیارد تومان 
ســبب تسهیل در ارتباط میان مناطق ویژه المرد و پارسیان و رونق اقتصادی 

و توسعه صادرات از شهرستان المرد خواهد شد. 
فرماندار المرد در ادامه گازرســانی به روســتاها با اعتباری بالغ بر ۶۶ میلیارد 
تومان و گازرســانی به ســایت انرژی بر المرد با اعتبــاری بالغ بر ۳٠ میلیارد 

تومان را از دیگر پروژه های شهرستان در دولت تدبیر و امید اعالم کرد. 
وی اضافــه کرد: با تالش دکتر علوی ، ۴٧ نفــر از نیروهای بومی در کارخانه 
آلومینیوم المرد پذیرفته شــده اند که قطعاً ورود نیروهای بومی به این صنایع، 

زمینه حضور دیگر نیروهای بومی را فراهم خواهند کرد. 
شــبانی نژاد ادامه داد: خداوند بزرگ را شــاکریم که نعمت های بزرگی در سایه 
نظام مقدس جمهوری اسالمی در حال وقوع است و قطعاً محدودیت های مالی 
دولت در سطح کالن مدنظر و قابل درک است اما با تالش شبانه روزی مدیران 
و داشتن برنامه مشترک می توان به اهداف مورد نظر دست یافت و توصیه دکتر 
علوی همیشــه تاکید بر فراموش نکردن مردم داری و کمک به مستضعفان بوده 

که باید آن را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
با همراهی سید محسن علوی خدمات  خوبی را شاهد بوده ایم

در ادامه غالمپور معاون فرماندار مهر  با اشــاره به اینکه  باحضور ســید محسن 
علوی)نماینده مردم المرد و مهر( خدمات خوبی را شاهد بوده ایم گفت:  اشتغال 
دغدغه همه ی مردم و مســئوالن است که در این خصوص شهرک صنعتی ُمهر 
که تا قبل از این دولت در رکود کامل بود ، امروز حدود ١۴ کارگاه در آن فعال 
است. پاالیشگاه بنزین و اتان گیری در شهرستان ُمهر فعال هستند و امیدواریم 
بــا توجه به اینکه هردو از پروژه های اقتصاد مقاومتی فارس هســتند ، تا پایان 

سال ۹٧ شاهد بهره برداری از هردو آنها باشیم. 
معاون فرماندار ُمهر در پایان برگــزاری همایش ملی ریحانه النبی برای دومین 
سال و همچنین یادواره شــهدای شهرستان مهر را از مهم رویدادهای فرهنگی 

اعالم کرد. 
باید به جوانان اهمیت داده شود

سید محمود علوی )وزیر اطالعات( که  در جمع مردم و معتمدین شهرستانهای 
المرد و مهر ســخن می گفت ، ضمن تبریک ســال جدید گفت: مباحث امنیت 
کشــور در اولویت وزارتخانه قرار دارد و تمام لحظات بنده و همکارانم به موضوع 
امنیت کشور و دفاع از میهن اسالمی اختصاص دارد و خیلی از عزیزان در النرد 
و مهر به ما لطف دارند و بعد از مســئولیت وزارت، آن نشستی که با دوستان و 

بزرگان داشتیم بدلیل پذیرش این مسئولیت خطیر، کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: الحمدهلل منطقه المرد و مهر در بســتر رشد و توسعه قرار گرفته 
و زمینه برای کارهای بزرگ فراهم شده است و انجام کارها نیاز به زمان دارد و 

این دو شهرستان در یک شرایط طالیی قرار گرفته اند. 
او با تاکید براینکه وضعیت المرد و مهر از دیگر نقاط کشور متفاوت است ، گفت: 
از زمان قدیم ، آباد شــدن تمامی منطقه نظر داشــته ام و از آباد شدن همه ی 

مناطق خوشحال می شوم و استقبال میکنم.
علــوی در ادامه رعایت اخالق در جامعه و حفظ وحدت و انســجام  را از عوامل 
رشد و توسعه دانست و گفت: رعایت اخالق در جامعه و حفظ وحدت و انسجام 
برای رشد و توسعه المرد و مهر ضروری می باشد تا اینکه از این فرصت طالیی 
اســتفاده کنیم و منطقه به بهره اش برســد و نباید این فرصت ها از دست برود 
و الحمداهلل اختالفات قبلی در منطقه و بین دو شهرســتان و جاهای دیگر کمتر 
شده است و این وحدت را باید حفظ کرد و این سرمایه است و نباید انرژی خود 
را برای متوقف کردن کاری بکار گرفت بلکه باید به دنبال موفقیت و پیشــرفت 
منطقه مان باشــیم و همچنین از نظر شــرع مقدس اسالم ، اگر اختالف بوجود 

آمد، کارها زمین می خورد و تمام کارها لنگ می ماند. 

وی با اشــاره به سیره ائمه اطهار و قرآن کریم و تاکید براینکه وحدت و همدلی 
سبب پیشــرفت و توسعه می شود، اظهار کرد: مســئوالن و شوراهای اسالمی 
شــهر و روستا و همه با هم مهربانانه و دلسوزانه باید یک کار جهادی و با داشن 
برنامه مشــترک در پیشــرفت منطقه تالش کنند و  وقتی اینطور باشــد کارها 

پیش می رود. 
وزیر اطالعات تصریح کرد: قرآن اختالف انداختن در جامعه را کار مســتکبرین 
می داند و از هر حرکتی که باعث اختالف و چند دســتگی میان مردم می شود 
باید پرهیز کرد چرا که مطابق روایات ایجاد اختالف ، کار شــیطان اســت. اگر 
مردم ایران اسالمی باهم باشــند، هیچ کشوری نمی تواند بر علیه ایران اقدامی 

کنند و اگر اختالف داشته باشیم قطعا دشمن ورود پیدا می کند. 
وی رعایت اخالق در جامعه را از عوامل دیگر رشــد و توسعه دانست و گفت: با 
آبروی کســی بازی نکنیم و امیدها را به یاس تبدیــل نکنیم و بلکه امید ایجاد 

کنیم 
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: مقام معظم رهبری بارها بر رعایت اخالق در 
جامعه تاکید کردند چرا که رعایت اخالق از ویژگی های جامعه ایرانی و اسالمی 
بوده است و اکنون رعایت این مهم در جامعه دچار آسیب شده است و به راحتی 
در فضای مجازی تهمت و افترا و دروغ گفته می شود و باید آگاه باشیم که اگر 

آدمی دروغ گفت قطعا درب تمام بدی ها بر روی او باز می شود. 
علوی در ادامه ســخنان خود بر رعایت اخالق در فضــای مجازی تاکید کرد و 
گفــت: نباید مردم را ناامید کرد و ما باید کار خدایی کنیم و دلها را به همدیگر 
نزدیک کرد، منطقه آینده درخشــانی دارد و فضا را برادرانه کنیم و بحث های 
دلخوری را کنار بگذاریم ، نباید زحمات مدیران گذشــته  را نادیده بگیریم و هر 
حرفی که باعث تکدر می شــود، پرهیز کنیم و قطعا اگر وحدت داشــته باشیم 
کارها به جلو می رود و همانطور که پروژه های در ســطح منطقه با پیشــرفت 

خوبی همراه بوده  است. 
علــوی در پایان با تاکید براینکه درخواســت ها در منطقــه باید منطقی و در 
چارچوب قانون باشد، گفت: باید به جوانان اهمیت داده شود و جوانان در سطح 
منطقه مورد غفلت واقع شــده اند و از نماینده و فرمانداران می خواهم که برای 

بکارگیری جوانان در سطوح منطقه و در کشور تالش کنند.
حواسمان به مسائل فرهنگی شهرستان خواهد بود

حســین شبانی نژاد در جمع معتمدین و مردم شهرستانهای المرد و مهر ضمن 
تاکید براینکه المرد در مسیر توسعه صنعتی قرار گرفته است، اظهار کرد: شرایط 
و بســتر الزم برای فعالیت اقتصادی ســرمایه گذاران بومی در سایت انرژی بر 
المرد فراهم شده است و از تمامی همشهریان و سرمایه گذاران بومی میخواهیم 
تا ســرمایه های خود را در مسیر رشد و توسعه صنعتی منطقه بکار گیرند و در 
این راستا مجموعه مدیریتی شهرستان هم در کنار سرمایه گذاران خواهد بود.

فرمانــدار المرد در ادامه تحقق واریز ۳٠ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده به 
حساب دهیاریها و شهرداریهای شهرستان ، ابالغ قرارداد آزادراه المرد- پارسیان 
، تزریق مالی به تونل شهید باقری و ... را از خدمات دو ساله سید محسن علوی 

)نماینده مردم المرد و مهر در مجلس( اعالم کرد. 
وی ادامه داد: احداث کارخانه آلومینیوم سبب تحولی شگرف در منطقه خواهد 
شد و از مدیران محترم منطقه ویژه اقتصادی می خواهم تا در زمینه استفاده از 

پیمانکاران و نیروهای بومی توجه جدی داشته باشند. 
شبانی نژاد در ادامه حفظ فرهنگ اصیل بومی و سنتی المرد را در جریان صنعتی 
شدن منطقه ضروری دانست و گفت: حفظ فرهنگ دینی، ایرانی و سنتی منطقه 
توجه ویژه خواهیم داشت و حواسمان به مسائل فرهنگی شهرستان خواهد بود 
که در جریان صنعتی شــدن المرد، لطمه ای به زندگی سنتی و اسالمی و کهن 

مردم منطقه ما وارد نشود.
در این نشست مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد با ارائه گزارشی از منطقه 

متبوعش، قول مساعد در اجرای ماده ۴٧ قانون برنامه ششم توسعه داد. 
همچنین سید محسن علوی )نماینده مردم المرد و مهر( در جمع معتمدین به 

ارائه گزارشی از برخی اقدامات و پیگیریها در دو سال اخیر پرداخت. 
دیدار وزیر اطالعات با طالب و روحانیون المرد و مهر 

وزیر اطالعات در نشســت با علماء و روحانیون المرد و مهر گفت: پاســداری از 
مرزهای عقیدتی، دشــوارتر از پاسداری مرزهای فیزیکی کشور است که در این 

راستا نقش طالب و روحانیون برای حفظ مکتب اسالم باید پررنگ تر شود. 
ســید محمود علوی )وزیر اطالعات( در جمع طــالب و روحانیون المرد و مهر 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره روحانیون معظم این شهرستانها افزود: اعتقاد 
دینی مردم در این منطقه در ســطح باالیی قرار دارد و امروز نســل جوان پای 
ارزش ها و انقالب ایســتاده اند و پشــتوانه مردم بویژه نســل جوان بر قدرت و 

امنیت ملی تاثیرگذار است. 
روحانیون با انتشار آثار ارزشمند علمی در زمینه های مختلف  و در هر زمانیکه 
برای حفظ و صیانت از مکتب اســالم از جان خود مایه گذشته اند که در تاریخ 
جمهوری اسالمی ایران می توان آنرا بخوبی بررسی کرد و فداکاری علماء سبب 

شده است که مکتب اهل بیت مصون بماند.
وی ادامــه داد: روحانیون به هیچ قدرت خارجی متکی نشــدند و این اثرگذاری 
علما را به دنبال داشــت و در تاریخ انقالب اسالمی علمای زیادی بودند که قید 

منافع شخصی زدند تا اینکه از مکتب اسالم صیانت کنند.
علوی در خطاب به روحانیون ضمن تاکید بر اینکه رسالت خطیر طلبه بودن در 
هیچ زمانی نباید فراموش شــود، اظهار کــرد: در هر زمانیکه طلبه ها به وظایف 
خودشــان عمل کرده اند و در رفع شــبهات تاثیرگذار بوده اند و از این رو دین 
مردم حفظ شده است و  وظیفه طالب، صیانت از اعتقادات و دین مردم است.

علوی اضافه کرد: امروز پاسداری از مرزهای عقیدتی مردم، دشوارتر از پاسداری 
مرزهای فیزیکی کشــور اســت و طالب و روحانیون مــی توانند با هم افزایی و 
وحدت و الگوگیری از رفتار پسندیده ائمه اطهار در مردم نفوذ کنند و در زمینه 

رفع شبهات و حفظ دین اسالم تاثیرگذار باشند.
حجت االســالم حسین قاســمیان رئیس تبلیغات اســالمی گله دار از پیگیری 
سیدمحســن علوی در خصوص ارتقاء فال به شهر تشکر کرد و  خواستار احداث 
راه مواصالتی گله دار عسلویه و پیگیری اعتراض مردم به مسیر لوله اتان شد. 

در ادامه حجت االسالم سبحانی نیا دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی فارس 
در جمع طالب و روحانیون المرد و مهر که باحضور وزیر اطالعات برگزار شــد ، 
افزود: آســیب اجتماعی فراگیر در جامعه است و کار علما درست کردن دین و 

اعقادات مردم است 
وی با تاکید بر اینکه بنیه انقالب ایران اســالمی، انقالب اعتقادی بود گفت: اوالً 
این را باور داشته باشید که روحانی و طلبه دارای مقام منزلتی در جامعه است و 
این باور را نداشته باشید که روحانیون جایگاهی در بین مردم ندارند. مردم نگاه 

به عملکرد روحانیون می کنند و نســبت به مسائل فرهنگی باید حساس باشیم 
و دشمن برای رسیدن به اهداف خود بر روی مباحث فرهنگی هزینه می کند.

سبحانی نیا تصریح کرد: اقتصاد و معیشت جز ضرورتهای جامعه و زندگی است 
اما اگر اعتقاد مردم راســخ باشد نیز مشــکالت اقتصادی و معیشتی نمی تواند 

مردم را از انقالب و نظام جدا کند.
وی در ادامه گفت: ارتباط روحانیت با مردم باید حفظ شــود و زیاد غرق مسائل 
سیاســی نشویم و فضای مجازی ظرفیت بسیار خوبی است اما در انتشار مطالب 

باید دقت کرد. 
در ادامه این نشســت ، حجت االســالم الهیاری از روحانیــون المردی با بیان 
مطالبی درخصوص لزوم تهیه طرح جامع فرهنگی باتوجه آینده المرد بیان کرد: 
باتوجه به اینکه شهرســتان المرد رو به صنعتی شدن است می طلبد که علماء 
بــا همفکری و وحدت ، طرح جامع فرهنگــی را تهیه کنند و از ظرفیت موجود 
آقــای علوی نماینده محترم مردم در مجلس و پدر بزرگوارشــان در حمایت از 

این طرح استفاده شود.
منطقه ویژه اقتصادی المرد در توسعه کشور نقش بسزایی دارد

وزیــر اطالعات در بازدید از منطقــه ویژه اقتصادی المرد گفت: برای توســعه 
کشــور و تقویت بنیانهای اقتصادی باید از قابلیت و توانمندی های منطقه ویژه 

اقتصادی المرد استفاده بهینه کرد.
بــه گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد، حجت االســالم ســید 
محمود علوی در بازدید از صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی المرد، افزود: 
تسریع در تکمیل زیر ساختها و فراهم شدن خوراک مورد نیاز صنایع  از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت که خوشــبختانه روند فعالیت ها در این عرصه مناسب 

ارزیابی می شود.

وی با اشــاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد:  خلق 
فرصت های اشتغال پایدار و ایجاد  زمینه تولید در بخش صنعت، تامین نیازهای 
گوناگون داخلــی ، هدف گذاری صادراتی برای محصــوالت تولیدی ، توجه به 
مسئولیت های اجتماعی و بستر سازی به منظور بهره مندی از نیروهای مستعد 

و خالق بایستی  در زمره اولویت های کاری متولیان این منطقه  قرار گیرد.
وزیر اطالعات ضمن تاکید بر اســتفاده مطلوب از امنیت موجود در کشور برای 
اجرای پروژه های مهم صنعتی خواستار همگرایی  بیش از پیش و وفاق عمومی 
برای تکمیل طرح های بزرگ ملی و تقویت ســاختار اقتصادی کشــور شــد و 

شرایط  را برای تحقق این مهم مطلوب عنوان کرد.
علــوی ابراز امیدواری کرد از رهگذر تکمیل این منطقه عالوه بر اثر بخشــی در 
توســعه ملی،  اهالی شهرستانهای  میزبان  صنایع انرژی بر و سایر نقاط استان 

فارس نیز  منتفع شوند.
محمد آشفته آج بیشه مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی المرد و جمعی از دست 
اندرکاران صنایع مســتقر در این منطقه نیز به تشــریح  اقدامات انجام شده در 
این  منطقه پرداختند و مراتب  آمادگی خود را برای تسریع در  تکمیل طرح ها 
بر اساس برنامه های زمان بندی شده  و استفاده از توانمندی منطقه ای و ملی  

برای تکمیل پازل قطب صنعتی جنوب  ایران  اعالم کردند.
منطقه ویژه اقتصادی المرد  در جنوب اســتان فارس واقع است و صنایع مهمی 
از جمله بزرگترین کارخانه تولید شــمش آلومینیوم کشــور در این منطقه در 

حال  احداث است.

وزیر اطالعات در جمع مردم، مدیران ، معتمدین و طالب المرد و مهر:
حفظ وحدت و رعایت اخالق از عوامل رشد و توسعه است/نباید انرژی خود را برای متوقف کردن کاری بکار 
گرفت بلکه باید به دنبال موفقیت و پیشرفت منطقه مان باشیم/با هم افزایی و انسجام ، کارهای  منطقه را 
به جلو ببریم/ جوانان در سطح منطقه مورد غفلت واقع شده اند و از نماینده و فرمانداران می خواهم که 

برای بکارگیری جوانان در سطوح منطقه و در کشور تالش کنند...
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افق فارس-علی ربیعی به همراه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی المرد به دعوت 
سید محســن علوی نماینده مردم المرد و مهر  در روز دوشنبه )۶ فروردین ۹۷( به 

المرد و مهر سفر کرد. 

وی به همراه عالیی مدیرعامل هواپیمایی آســمان و دیگر مسئوالن  در بدو ورود به 
فرودگاه المرد مورد اســتقبال نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی 
، مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری فارس، فرماندار المرد، مدیرعامل منطقه ویژه 

اقتصادی المرد  و جمعی از مسئوالن محلی قرار گرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ترمینال درحال احداث فرودگاه المرد ، ســایت 

انرژی بر المرد و کارخانه آلومینیوم ، مجموعه ورزشی کارگران المرد  بازدید کرد.
در راستای پیگیریهای سیدمحســن علوی )نماینده مردم المرد و مهر در مجلس 
شورای اســالمی( با وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، درمانگاه تامین 
اجتماعی المرد به پلی کلینیک ارتقاء یافت که به زودی شــاهد دو شــیفت شدن 

درمانگاه و افزایش متخصصان خواهیم بود.
امضاء تفاهم مشــترک میــان فنی حرفــه ای، منطقه ویژه اقتصــادی انرژی بر 
المرد)ایمیدرو( و اســتانداری فارس جهت آموزش جوانان جویای کار در ســایت 
انرژی بر المرد، تاکید بر اجرای ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه )استفاده از نیروها 
و پیمانکاران بومی( و حمایت از اشتغال روستایی و قول مساعد وزیر کار در تکمیل 

استخر سرپوشیده کارگران المرد از مصوبات سفر وزیر کار بود. 
آغاز عملیات اجرایی ساختمان اداری تامین اجتماعی شعبه شهرستان ُمهر از دیگر 

برنامه های سفر وزیر کار به جنوب استان بود.
در ادامه گزارش سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شهرستانهای المرد و مهر 

را می خوانید:
ارتقاء درمانگاه تامین اجتماعی المرد به پلی کلینیک 

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی و وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در مراســم ارتقا درمانگاه 
تخصصی تامین اجتماعی شهرستان المرد واقع در استان فارس به پلی کلینیک، شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، »تقی نوربخش« و »علی ربیعی« امروز در مراســم ارتقا درمانگاه تخصصی تامین 
اجتماعی شهرســتان المرد در اســتان فارس به پلی کلینیک، راه اندازی شــیفت صبح و عصر و افزایش 

متخصصان این درمانگاه شرکت کردند.
نوربخش در ابتدای صحبت های خود در این مراسم با تشکر از »سید محسن علوی« نماینده مردم المرد 
و مهر در مجلس شــورای اسالمی، حجت االسالم شــهیدی امام جمعه این شهر و »حسین شبانی نژاد« 
فرماندار المرد به سابقه افتتاح مراکز درمان سازمان تامین اجتماعی در استان فارس اشاره کرد و گفت: از 
٢۳ مرکز درمان که توسط این سازمان در استان فارس افتتاح شده، ١١ مرکز آن در دولت آقای روحانی 

مورد بهره برداری قرار گرفته است.
وی افزود: این در شــرایطی اســت که از زمان تاسیس ســازمان تامین اجتماعی تاکنون تنها یک مرکز 
درمانی در استان فارس ایجاد شده بود. این ماموریت در راستای تالش های سازمان تامین اجتماعی برای 

دسترسی به خدمات عادالنه بوده است.
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی ١٠هزار میلیارد تومان برای ایفای 

تعهدات خود در بخش تجهیز در اسفند ماه اختصاص داده است.
وی در بخش پایانی ســخنان خود گفت: من صحبت های خود را در مورد حمایت از تولید و کاالی ایرانی 
پایــان می دهم و می گویم که همه باید در ســال خریــد کاالی ایرانی به این منظور مشــارکت کنند تا 

کسب وکار رونق بگیرد.

علی ربیعی وزیر کار هم با تاکید بر اینکه ارتقای درمانگاه ها باید ســرعت بیشــتری بگیرد، گفت: افتتاح 
مراکز درمان برای ســازمان تامین اجتماعی در مدت روی کار آمدن دولت دوازدهم از تمامی مراکزی که 
سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده، پیشی گرفته است. ما  ١١ میلیون کارگر شهری را بیمه کردیم. مثال 

در همین شهرستان کارگری المرد نیاز به مرکز درمانی بیشتری داریم.
منطقه ویژه اقتصادی المرد نقش موثری در توسعه زیربنایی اقتصاد کشور دارد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: روند تکمیل زیرساخت ها و احداث صنایع در منطقه ویژه اقتصادی 
المرد امیدوار کننده و منشا تحوالت مثبت در عرصه صنعت و اقتصاد کشور خواهد بود.

بــه گزارش ایلنا از المرد فارس، علی ربیعی در بازدید از ســایت انرژی بــر المرد افزود: همانگونه که مقام 
معظم رهبری بارها تاکید داشته اند استفاده مطلوب از معادن نقش ارزنده ای در توسعه زیربنایی اقتصاد 

کشور دارد  که این منطقه در فرآیند بهره برداری از معادن نقش بارزی دارد.
وی اضافه کرد: با توجه به مجموعه موانع فرارو به نظر می رســد که مدیران این منطقه مدیریت مناسبی 
را برای استفاده حداکثری از امکانات موجود بکار بسته اند که در جای خود قابل تقدیر است و امیدواریم 
همین روند با شدت بیشتری ادامه یابد. وزیر کار در بخش دیگری از سخنانش در جمع خبرنگاران در سایت 
اقتصادی  ویــژه  منطقه 
المــرد گفــت: ایجــاد 
فرصــت های شــغلی و 
ســوق دادن سرمایه ها 
در مســیر تولید صنایع 
باعث می شود که  مادر 
مراکز میزبان این صنایع 
مناســب  وضعیــت  از 
اقتصادی برخوردار شوند 

و در کنار ایجاد رونق اقتصادی روند مهاجرت به مراکز بزرگ جمعیتی نیز متوقف شود.
وی با اشاره به اهمیت صنایع پایین دســت آلومینیوم افزود: احداث بزرگترین کارخانه شمش آلومینیوم 
کشور که از نظر فناوری نیز منطبق بر آخرین متدهای فنی در این صنعت است، ضمن کاهش نرخ بیکاری 
سبب فراهم شدن زمینه های اشتغال فراوانی می شود که این امر در صنایع پایین دست آلومینیوم نمود 
بیشتری دارد. ربیعی همچنین به آثار سازنده ایجاد خوشه های صنعتی مرتبط با صنایع مستقر در منطقه 
ویژه اقتصادی المرد  اشــاره کرد و افزود: ایجاد بستر برای تامین آسایش و رفاه بیشتر ساکنان در نواحی 

پیرامونی این مطقه در چارچوب اهداف نظام اسالمی و برنامه های دولت تفسیر می شود.
وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به اهمیت این منطقه پیگیر حل و فصل برخی چالش ها 
در ابعاد گوناگون خواهیم بود تا هر چه سریع تر شاهد بهره برداری از صنایع مختلف در این منطقه باشیم.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی المرد در جریان بازدید وزیر کار گزارشــی از اهم اقدامات انجام شــده 
توسط ایمیدرو در این منطقه ارایه کرد.

محمد آشفته آج بیشه گفت: بسیج منابع و امکانات برای شکل گیری این قطب عظیم اقتصادی و صنعتی 
در جنوب کشور مصداق اهتمام مدیران و کارشناسان و تجلی روحیه بسیجی در  اجرای طرح های بزرگ 
اســت. این مقام مســئول همچنین با برشــمردن صنایع در حال احداث از پیگیری و رایزنی برای جذب 

سرمایه گذاران جدید بمنظور تکمیل پازل صنعتی در منطقه متبوعش شد.
در ایــن بازدیــد ربیعی از روند فعالیت کارخانه آلومینیوم جنوب و ســایر مراکز صنعتی در این منطقه از 
نزدیک آشــنا شــد و ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات بر سرعت عمل برای تحقق اهداف این مجموعه 

تاکید کرد.
آغاز عملیات ساختمان اداری شعبه تامین اجتماعی شهرستان ُمهر 

باحضور وزیر کار و مدیرعامل ســازمان  تامین اجتماعی ؛ کلنگ ســاختمان اداری تامین اجتماعی شعبه 
مهر در زمین اهدایی شــهرداری ُمهر با مســاحت ٢۴٠٠ مترمربع و با اعتبار ۵٠٠ میلیون تومان از محل 
سه درصد نفت و گاز به زمین زده شد. وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که به منظور بازدید از شهرستان 
های جنوبی فارس در منطقه حضور یافته بود ، در مراســم کلنگ زنی ســاختمان اداری تامین اجتماعی 
شهرستان ُمهر بیان داشت که اصرار داریم مهریها و المردی ها باید اولیت استخدام در پروژه های بزرگ 

منطقه باشند.
علی ربیعی در این مراســم گفت: آقای علوی نماینده محترم اینقدر مســائل ُمهــر را پیگیری می کنند 
که تصور می کردم اهل مهر هســتند ، درخواســت احداث درمانگاه تامین اجتماعی هم با آقای نوربخش 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور ، شخصاً پیگیری می کنم.
وی افزود: در جلســه ای که با حضور کارگروه اشتغال ُمهر و المرد برگزار شد مسائل و مشکالت کارگری 
بررسی شد و در سال ۹٧ با پروژه هایی که در منطقه به پیش می رود و با اصراری که ما داریم مهری ها 
و المردی ها حتماً اولویت استخدام پروژه های بزرگ ما هستند و ما در این منطقه حداقل به ۳ تا ۴ هزار 
شغل نزدیک خواهیم شد که عدد قابل توجهی است و می تواند ۸٠درصد مسئله بیکاری ما را حل کند.

وی ادامه داد: این تعهد ماســت و بخشــنامه هم خواهیم کرد که مهریها و المردی ها اولویت در اشتغال 
باشــند. وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در پایان با تاکید بر امر آموزش ، گفت: سازمان فنی و حرفه ای 

نیز باید مهارت افزایی کند تا جوانان آموزش های الزم را ببینند.
لزوم افزایش تسهیالت مشاغل روستایی در شهرستان المرد 

نشست مشترک شورای اشتغال شهرستانهای المرد و مهر باحضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار 
شد. فرماندار المرد در این نشست از وزیر کار خواست تا افزایش تسهیالت مشاغل روستایی در شهرستان 
المرد را در دســتور کار قرار دهند و این اعتبار در اختیار شهرستانها قرار گیرد تا در زمینه اشتغال پایدار 

در روستاها برنامه ریزی شود.
حســین شبانی نژاد در نشست شورای اشتغال شهرســتانهای المرد و مهر با اشاره به اینکه بستر الزم در 
شهرســتان المرد برای اشتغال جوانان جویای کار فراهم شده است ، افزود: آزادراه المرد پارسیان یکی از 
زیرســاخت های الزم برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی المرد است و این پروژه توسط بخش 
خصوصی با ســرمایه گذاری ۳۶٠ میلیارد تومان اجرا خواهد شد که سبب اتصال سایت انرژی بر المرد و 

پارسیان می شود.
فرماندار المرد اضافه کرد: امروز رشــد و توسعه صنعتی المرد را شــاهد هستیم و مسئوالن استان بویژه 
مهندس تبادار استاندار فارس، نگاه ویژه ای به این منطقه دارد و بر این اعتقاد است که زمینه برای اشتغال 

نیروهای جویای کار منطقه و بلکه استان فارس در المرد فراهم شود. 
وی خاطرنشــان کرد: ســایت انرژی بر المرد و باتوجه به وجود منابع و ظرفیتهای موجود در المرد می 

طلبد که با حمایت دکتر ربیعی و دولت تدبیر و امید ، جوانان بومی در این منطقه مشغول بکار شوند.
فرماندار المرد در ادامه بیان کرد: مســئوالن در شهرستان تحت فشار هستند چرا که جوانان انتظار دارند 

در سایت انرژی بر المرد و دیگر صنایع منطقه در اولویت قرار گیرند.
شــبانی نژاد از وزیر کار خواســت تا مطابق قانون برنامه ششم توســعه از پیمانکاران و نیروهای بومی در 

صنایع استفاده شود.
وی گفت: بنا بر اعالم کارشناســان ، کارخانه آلومینیوم جنوب با ســرمایه گذاری ۶ هزار میلیارد تومان و 
تولید ســاالنه ۳٠٠ هزار تن شــمش آلومینیوم در سال ۹٧ به بهره برداری می رسد و نیاز است که آقای 
دکتــر ربیعی وزیر محترم کار ، نــگاه ویژه ای به پیمانکاران و اشــتغال نیروهای متخصص بومی در این 

کارخانه و دیگر صنایع درحال احداث داشته باشند.
شبانی نژاد اضافه کرد: باتوجه به خشکسالی در این شهرستان ، حمایت از مشاغل روستایی ضروری است 
و افزایش اعتبار تســهیالت مشاغل روســتایی در این شهرستان باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم با 

مدیریت و برنامه ریزی در شهرستان ، اشتغال خوبی را شاهد باشیم.
لزوم اختصاص تسهیالت ویژه به مناطق مرزی المرد و مهر

به گزارش مهرستان، فرماندار ُمهر در کارگروه مشترک اشتغال المرد و مهر که با حضور وزیر تعاون ، کار 
و رفاه اجتماعی برگزار شــد ، افزود: براســاس مولفه های موجود دریافت تسهیالت با نرخ و بهره مختص 

مناطق مرزی باید در مهر و المرد انجام شود.
سید محمد موسوی با معرفی شهرستان ُمهر گفت: شهرستان ُمهر در ١٢ کیلومتری دریا و در جوار تمدن 
و پایتخت اقتصادی ایران قرار گرفته اســت و بزرگترین پاالیشــگاه گاز شــیرین کشور در این شهرستان 

نزدیک به یک پنجم گاز مصرفی کل کشور را  تامین می کند.
وی افزود: پاالیشگاه در حال ساخت استحصال اتان با سرمایه گذاری ۴هزار میلیاردی و همچنین دومین 
پاالیشــگاه بنزین استان فارس با پیشــرفت فیزیکی باال  ، عالوه بر آن تعدادی صنایع کوچک در شهرک 

صنعتی مهر در حال ساخت است منتهی در بحث تسهیالت ما با مشکالتی مواجه هستیم.
فرماندار شهرســتان ُمهر تصریح کرد: تقاضاهای ما برای تسهیالت اشتغال روستایی بیش از ١٠٠ میلیارد 
است اما متاسفانه سهم شهرستان ُمهر به ١٠ میلیارد هم نمی رسد. قطعاً این ظرفیت در شهرستان های 

ُمهر و المرد وجود دارد که اشتغال استان فارس را تامین کند.
موســوی در پایان ابراز داشت: شهرستان های ُمهر و المرد مرزی هستند و متاسفانه این مهم کمتر مورد 
توجه قرار گرفته اســت ، در همین بحث تسهیالت ، مناطق مرزی تسهیالتی با بهره کمتر را دریافت می 

کنند.
الحاق به دریا تمام مناطق فارس را پوشش می دهد

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار فارس گفت: الحاق فارس به دریا نه تنها مناطق مرکزی و شمالی 
استان فارس بلکه استان های هم جوار مانند کهگیلویه و بویراحمد نیز به نوعی زیر پوشش قرار می دهد.

بــه گزارش خبرگــزاری فارس از المرد، هادی پژوهش جهرمی عصر امروز در جلســه کارگروه اشــتغال 
شهرســتان های المــرد و مهر که با حضور ربیعــی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ســالن اجتماعات 
فرمانداری المرد برگزار شــد اظهار داشــت: المرد و مهر می تواند جایگزیــن خیلی از فرصت هایی که در 
مناطق مرکزی و شــمالی استان فارس از دست می دهیم بشــود. وی افزود: عمده درآمد استان فارس از 
محل کشــاورزی بوده چراکه فارس یک اســتان صنعتی نیست. معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار 
فارس گفت: بارندگی امســال در ۶٠ سال گذشته بی سابقه بوده، متوسط بارندگی در سطح استان فارس 

حدود ۹٠ میلی متر بوده است.
پژوهش جهرمی ادامه داد: اگر شــرایط اقتصادی مردم دچار دگرگونی شــد به ســرعت نمی شود چیزی 
جایگزین کرد و من بارها این نکته را گفته ام که المرد و مهر می توانند بدل خوبی برای پذیرش نیروی کار 
باشــند.وی خاطرنشان کرد: آسیب های اجتماعی و جرم و جنایات در المرد مهر دارای کم ترین نرخ است 

زیرا مردم این مناطق متدین هستند.

معــاون سیاســی امنیتی اجتماعی اســتاندار فــارس با تأکید براینکــه ســرمایه گذاری در المرد و مهر 
سرمایه گذاری در تمام استان فارس بوده و همه بسترها فراهم است خطاب به وزیر کار تصریح کرد: الحاق 
دریا از سوی هیئت دولت مصوب و انجام شده است و موانعی که در شورای امنیت ملی است برداشته شود 

تا این الحاق صورت بگیرید.
وی اضافه کرد: قطعاً وصل شــدن به دریا و ایجاد بندر و اسکله اقتصادی و تجاری می تواند نه تنها مناطق 
مرکزی و شــمالی اســتان فارس را پوشش دهد بلکه اســتان های هم جوار دیگر مانند استان کهگیلویه و 

بویراحمد را هم به نوعی تحت پوشش خود قرار می دهد.
تاکید وزیر کار بر بکارگیری نیروهای بومی مطابق ماده 47 برنامه ششم توسعه

وزیر کار در نشســت با اعضای کارگروه اشــتغال المرد و مهر بر بکارگیری نیروهای بومی در صنایع این 
منطقه براساس قانون برنامه ششم توسعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگروه اشتغال شهرستان های المرد و مهر با حضور علی ربیعی)وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی( در محل سالن شهید جنگ آور فرمانداری المرد برگزار شد.

علی ربیعی در جمع اعضای کارگروه اشــتغال شهرســتان های المرد و مهر افزود: خوشــبختانه سرمایه 
اجتماعی در المرد بسیار باالست و از این سرمایه اجتماعی می توان برای توسعه اقتصادی استفاده کرد.

وی خاطرنشــان کرد: با دلســوزی فرمانداران دو شهرســتان و نماینده پر تالش المرد و مهر جناب آقای 
علوی، ســال های خوبی تا ١۴٠٠ برای مردم این منطقه رقم می خورد و حدود چند هزار میلیارد تومان 
پروژه در این دو شهرســتان در حال اجراســت که در آینده نزدیک وضع مردم تغییر می کند و امیدواریم 
مشــکل بیکاری ۵ هزار نفر در المرد و مهر مرتفع شــود و قطعاً در آینده نزدیک، المرد و مهر به یکی از 

مراکز پرجمعیت تبدیل خواهند شد.
ربیعی اضافه کرد: نیروگاه برق ســیکل ترکیبی غدیر انرژی المرد، اتان گیری شهرســتان ُمهر و کارخانه 
آلومینیوم درحال ساخت هســتند و فرصت های شغلی زیادی در صنایع پایین دست کارخانه آلومینیوم 

ایجاد خواهد شد و معتقدم که با تاخیر زمانی، اثر این پروژه ها را بر زندگی مردم خواهیم دید.
وی با بیان اینکه انتقال آب از دریا به المرد و مهر باعث رونق و توســعه این دو شهرســتان می شود، بیان 
کــرد: باتوجه به صنایع درحال احداث و نیاز به نیروی کار متخصص و از این رو باید فنی حرفه ای فعالی 
در این منطقه داشته باشیم و نیروهای جویای کار المرد و مهر آموزشهای مرتبط با نیاز صنایع را ببیند که 
الزم اســت برای توانمند کردن جوانان جویای کار تالش کنیم و امروز تفاهم نامه سه جانبه مابین وزارت 
کار)سازمان فنی حرفه ای(، سازمان ایمیدرو و استانداری فارس برای آموزش نیروهای کار در منطقه ویژه 
اقتصادی المرد امضاء می شود که در این زمینه فنی حرفه ای را برای آموزش نیروهای کار فعال خواهیم 
کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به ســخنان نماینده مردم المرد و مهر گفت: تاکید آقای 
علوی نماینده محترم مردم در مجلس مبنی بر جذب نیروهای بومی مطابق قانون برنامه ششــم توسعه را  
بخشــنامه کردیم و بر رعایت آن تاکید خواهیم کرد. متاسفانه پیمانکاران، نیروهای کار را همراه خودشان 
منتقل می کنند و نیروهای محلی یا شهرستانی نادیده گرفته می شوند و به این اعتقاد داریم که باید در 

سطوح کارگری و مدیریت میانی از نیروهای بومی همین منطقه استفاده شود.
وی در ادامه ســالن جدید فرودگاه بین المللی المرد را برای توســعه آینده مثبت ارزیابی کرد و گفت: بی 
تمایل نیســتیم که پروازهای آسمان برقرار شود و سودآوری در پروازها مهم نیست و ان شااهلل فرمانداران 

و مدیران برنامه ریزی کنند تا بتوانیم خواسته مردم را برآورده سازیم.
ربیعی ظهار کرد: مشاغل روستایی در مجموع حدود ٢١ میلیارد تومان اعتبار به دو شهرستان المرد و مهر 
اختصاص یافته اســت و باید برای این اعتبار برنامه ریزی شود و در زمینه اشتغال فراگیر هم ٢۴ میلیارد 
تومان اختصاص داده شــده اســت و یک و نیم میلیارد تومان هم صندوق کارآفرینی امید در این منطقه 
هزینه کرده اســت و در زمینه اشــتغال فراگیر در روستاها هزینه کنید و ما از منابع ملی تزریق می کنیم 
و فنی حرفه ای و مراکز مشــاوره فعال شــوند و بازاریابی و همه موارد در نظر گرفته شود تا اشغال خوبی 
به دنبال داشــته باشیم. ربیعی در ادامه سخنان خود تشکیل شورای اجتماعی را ضروری دانست و گفت: 
از فرمانداران دو شهرســتان می خواهم تا شورای اجتماعی را تشکیل دهند و بهزیستی و اداره تعاون می 

توانند دبیرخانه آن باشند و حل مشکالت اجتماعی یکی از اهداف این شورا است.
وی افزود: استخر کارگری المرد را دیدم و حیف است که استخر سرپوشیده نباشد و به امید و نشاط نیاز 

داریم و ان شااهلل تالش می کنیم که این استخر تکمیل شود.
کمیته اشتغال بر جذب نیروهای بومی نظارت کند

ســید محســن علوی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواســت تا ضمن فعال شدن کارگروه اشتغال ، 
بر رعایت ماده ۴٧ برنامه ششم توسعه و روند جذب نیروهای بومی المرد و مهر در صنایع نظارت شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه کارگروه اشتغال شهرستانهای المرد و مهر باحضور علی ربیعی وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در سالن شهید جنگ آور فرمانداری المرد برگزار شد. 

ســید محســن علوی نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شــورای با تاکید بر رعایــت ماده ۴٧ قانون 
برنامه ششــم توسعه و اســتفاده از جوانان جویای کار بومی المرد و مهر در صنایع درحال احداث، گفت: 
شهرستانهای المرد و مهر باتوجه به ظرفیت های موجود در یک نقطه استراتژیک قرار گرفته اند و جوانان 

این دو شهرستان به این امید هستند که در صنایع درحال احداث دو شهرستان ، مشغول بکار شوند.
وی از وزیر کار خواســت تا کارگروه اشــتغال را در این دو شهرســتان فعال کند و افزود: اشتغال جوانان 
جویای کار المرد و مهر و بلکه استان فارس در شهرستانهای المرد و مهر پیش بینی شده است و دستیابی 
به این مهم با همراهی و انسجام مدیران، دور از انتظار نیست اما رعایت ماده ۴٧ قانون برنامه ششم توسعه 
در جذب نیروها و پیمانکاران بومی باید اجرا شــود چرا که مطابق قانون، شهرســتانهای المرد و مهر در 
اولویت هستند و ضروری است که تاکید بفرمایید کمیته اشتغال راه اندازی شود و هنوز روند جذب نیرو 

مورد تایید ما نیست و در زمان جذب نیرو بصورت گسترده دچار مشکل خواهیم شد.
وی نظارت کارگروه اشــتغال بر جذب نیروهای بومی را ضروری دانست و گفت: شورای اشتغال با حضور 
مدیران تشــکیل شود تا اینکه مردم بدانند که جوانان جویای کار براساس توانمندی ها و شایستگی ها و 

بدون دخالت سفارش ها بکارگیری می شوند.
علوی در ادامه از زحمات وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ارتقاء درمانگاه تامین اجتماعی 
المرد به پلی کیلینک تشکر کرد و افزود: تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی در این دو شهرستان در حال 
افزایش است و بیمارستان جدید المرد به همت خیراندیش محترم حاج محمود حیدر با اعتبار ٢١ میلیارد 
تومان در حال احداث اســت و با تجهیز آن بخشــی از مشــکل درمانی مرتفع می شود و ارتقاء درمانگاه 
تامین اجتماعی المرد به پلی کیلینک یکی از ضرورت ها و هدیه ارزشمندی از سوی دکتر ربیعی و دکتر 
نوربخش بود و جا دارد از زحمات آنان به نمایندگی از مردم شریف المرد تشکر نمایم و امیدوارم با تحقق 

این مهم ، خدمات خدمات درمانگاه افزایش یابد.  
رئیس کمیته امنیت اقتصادی مجلس شــورای اســالمی اضافه کرد: زمینه ســرمایه گذاری برای سازمان 
بازنشســتگی کشوری و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( در صنایع پایین دست آلومینیوم 

جنوب واقع در منطقه ویژه اقتصادی المرد فراهم شده است.
علوی از مدیرعامل شــرکت هواپیمایی آسمان خواست تا در زمینه برقراری پروازهای آسمان در فرودگاه 
المرد همکاری کند. وی ضمن تشــکر از عالیی مدیرعامل هواپیمایی آسمان، گفت: شرکت آسمان مدت 
زیادی است که به مسافران فرودگاه المرد خدمات می دهد و مردم با این شرکت خاطرات شیرینی دارند 
و باتوجه به رشد و توسعه صنعتی و افزایش جمعیت در این شهرستان، نیاز به راه اندازی خطوط پروازی 
در فرودگاه المرد هســتیم که الزم اســت دکتر عالیی مدیرعامل هواپیمایی آسمان؛ نگاه ویژه ای به این 

فرودگاه داشته باشند.
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آخرین درخواست های ۹6
 بــه گزارش افــق فارس، درخواســت احــداث تونل 
عالمرودشت - ُمهر و مسیر مواصالتی گله دار- عسلویه 
از آخرین نامه ها و درخواستهای ارسالی سال ۹۶؛ سید 
محسن علوی )نماینده مردم المرد و مهر( به وزارت راه 

و شهرسازی بود.
شرح درخواســت »تونل عالمرودشت -مهر« در 

ادامه آمده است: 
»برادر ارجمند جناب آقای دکتر آخوندی )وزیر محترم 

راه و شهرسازی(
ســالم علیکم، احتراماً ضمن تقدیر و تشکر از خدمات 
حضرتعالی و همکاران محترم شــما نســبت به مردم 
شــریف شهرســتانهای المرد و مهر به اســتحضار می 
رســاند بخــش عالمرودشــت واقع در شــمال غربی 
شهرستان المرد که در گذشته شاهره ارتباطی جنوب 
استان فارس به مرکز استان بوده است، با احداث جاده 
فیروزآباد جم و نیز مســیر خنج-المرد متاسفانه در بن 
بست ارتباطی قرار گرفته و سبب محرومیت این بخش 

از توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده است. 
جهــت محرومیت زدایــی از این بخــش احداث تونل 
عالمرودشت-مهر طرحی ضروری و توجیه پذیر به نظر 

می رسد. 
با عنایت به اینکه این بخش از شهرســتان المرد منبع 
ذخایر عظیم گازی )شــانول و هما( می باشد ، احداث 
این می تواند ضمن تســریع در ارتبــاط این بخش به 
مناطــق همجــوار )قیر، جهــرم، فســا، داراب و مهر( 
ســبب کاهش مسافت عســلویه تا عالمرودشت به ۵٠ 
کیلومتر و کاهش مســیر تا مرکز استان فارس تا ١٠٠ 
کیلومتر شــود، از سوی دیگر می تواند الگویی مناسب 
در طرح آمایش ســرزمینی جهت ســاخت واحدهای 
مسکونی وســیع عالمرودشــت باشــد. لذا مستدعی 
اســت ضمن بررســی میدانی و مطالعات کارشناسی ، 
حداکثر مســاعدت و عنایت را نســبت به مردم شریف 
عالمرودشت مبذول فرمایید. پیشاپیش از بذل عنایات 

کمال تقدیر و تشکر را دارم.«
مکاتبه سید محسن علوی با وزیر راه و شهرسازی 
در خصوص احداث »مســیر مواصالتی گله دار - 

عسلویه« بدین شرح است:
»برادر ارجمند جناب آقای دکتر آخوندی )وزیر محترم 

راه و شهرسازی(
سالم علیکم 

احتراماً ضمن تقدیر و تشــکر از خدمــات حضرتعالی 
و همــکاران محترم شــما نســبت به مردم شــریف 
شهرســتانهای المرد و مهر، به اســتحضار می رساند 
شهرســتانهای المرد و مهر واقع در جنوبی ترین نقطه 
اســتان فارس نقطه اتصال اســتانهای )فارس، بوشهر 
و هرمــزگان( می باشــند. این منطقــه در فاصله ۳٠ 
کیلومتــری خلیج فارس قرار دارد کــه وقوع ارتفاعات 
بین این منطقه و خلیج فارس سبب شده است منطقه 
المرد و مهــر به منطقه ای حســاس در حوزه پدافند 
غیرعامل و منطقه ای اســتراتژیک در جنوب کشــور 

تبدیل شود. 
از ســوی دیگــر باتوجه به خشکســالی هــای اخیر ، 
دسترســی به آب دریا و نیز برخورداری از ذخائر عظیم 
گازی )تابناک ، هما شــانول و وراوی( این منطقه را به 
منطقه ای جهت توســعه صنعتی استان فارس تبدیل 
نموده که در نتیجه توسعه راه های ارتباطی از نیازهای 

ضروری شهرستانهای المرد و مهر می باشد.
شهر گله دار در شهرستان ُمهر با فاصله )١٧ کیلومتر(  
تا عســلویه نزدیکترین منطقه به عســلویه می باشــد 
که باتوجه به محدودیت شــدید اراضی عسلویه جهت 
احداث صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی ، احداث مسیر 
مواصالتی گله دار تا عســلویه )مسیر پدافند غیرعامل( 
، فضای مناســبی جهت احداث صنایع پاالیشگاهی و 

پتروشیمی ایجاد خواهد نمود.
الزم به ذکر اســت باتوجه به این که مســیر مواصالتی 
المرد - پارســیان در گذشــته دارای کد ملی بوده و با 
ورود بخــش خصوصی و انعقاد قــرارداد آزادراه المرد 
پارســیان، کد ملی این طرح غیرفعال شــده اســت، 
پیشنهاد می شــود این کد برای طرح مسیر مواصالتی 
گله دار - عســلویه منظور گردد.  موجب امتنان است 
جهت بررســی میدانــی و مطالعات کارشناســی برای 
احداث این مســیر مواصالتی ، حداکثر عنایت الزم را 
مبذول فرمایید. پیشاپیش از بذل عنایات کمال تقدیر 

و تشکر را دارم.«

کلنگ توسعه مرکز بهداشتی درمانی 
روستایی خیرگو شهرستان المرد به زمین 

زده شد 

با حضور سرپرســت شبکه بهداشتی درمانی و آموزشی 
المــرد، معاون فرمانــدار المرد، معــاون درمان قطب، 
رئیس دفتر نماینده مردم شهرستان های المرد و مهر، 
رئیس مجمع خیرین تامین سالمت شهرستان المرد و 
جمعی از مســئوالن و خیرین، آیین کلنگ زنی توسعه 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی خیرگو، انجام شد. 
بــه گزارش »وب دا« در شــیراز، سرپرســت شــبکه 
بهداشــتی، درمانی و آموزشــی المرد، گفت: توســعه 
مرکــز بهداشــتی درمانی خیرگو با هزینــه ای بالغ بر 
هــزار و ١٠٠ میلیــون تومان و زیربنــای ۶٧٠ متر، از 
سوی  نیک اندیشــان عرصه سالمت در یک طبقه که 
شــامل آزمایشگاه، بستری، دندانپزشکی، مطب پزشک 
و زایشگاه است در مدت زمان ١۸ ماه ساخته و تجهیز 
می شود که پس از ســاخت، به جمعیت ۳٧٠٠ نفری 
دهستان خیرگو و روستاهای زیر پوشش، ارایه خدمت 

می کند. 
»ســید حســن احمدی« افزود: اجرای طــرح تحول 
ســالمت، از بی نظیرتریــن خدمات دولــت در حوزه 
بهداشــت و درمان است و توسعه این مرکز در راستای 
سیاست های توســعه خدمات بهداشتی درمانی برای 
تمامی اقشــار جامعه با رویکرد توجه به مناطق محروم 

است.
او در پایان با تشــکر از نیک اندیشان عرصه سالمت، از 
نماینده خیرین و اعضای شــورای اســالمی خیرگو در 

زمینه همکاری برای برگزاری این مراسم، تقدیر کرد.

اخبار

افق فارس -  ارتقاء فال و چاهورز به شــهر در دســتور کار سال ۹۶ سید محسن علوی )نماینده مردم المرد و 
مهر( قرار گرفت و نشســتی با جاللی مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور در راستای درخواست شوراهای 
فال و چاهورز درخصوص ارتقاء این مناطق به شهر برگزار شد که با توجه به نظر مساعد او،  کارشناسان مربوطه 
تقسیمات کشوری از مناطق مذکور بازدید کردند و پس از بررسی های الزم ، رحمانی فضلی وزیر کشور با تبدیل 

روستای چاه ورز به شهر موافقت کرد.

رحمانی فضلی در ابالغیه ای به تبادار استاندار فارس با تبدیل روستای چاه ورز مرکز بخش چاه ورز شهرستان 
المرد به شهر موافقت کرد.

در ابالغیه رحمانی فضلی وزیر کشور به تبادار استاندار فارس آمده است؛ در اجرای ماده ١ قانون اصالح موادی 
از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و با توجه به مطالعات کارشناسی با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر 

تبدیل روستای چاه ورز مرکز بخش چاه ورز شهرستان المرد به شهر موافقت می شود.
همچنین وزیر کشــور خطاب به استاندار فارس درخواست کرد اقدامات الزم برابر قانون و مقررات موجود انجام 

و مراتب اعالم گردد.
الزم به ذکر است پیگیریهای نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی درخصوص ارتقاء فال به شهر 

ادامه دارد و پس از نتیجه به اطالع رسانی خواهد شد.

پیگیریهای سید محسن علوی به ثمر نشست؛
ارتقاء روستای چاهورز به شهر 

افق فارس به نقل از روابط عمومی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد المرد،  مهدی حسن زاده مدیر اداری 
و و مسئول ستاد اسکان این واحد دانشگاهی، از افزایش ٢۵ درصدی میهمانان نوروزی در سال جدید خبر داد.

مسئول ستاد اسکان دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد گفت: » به منظور میزبانی از اساتید و کارکنان دانشگاههای 
آزاد اســالمی سراسر کشور، واحد المرد هرساله با تجهیز استادسرا و خوابگاه دخترانه خود به وسایل گرمایشی 
و سرمایشــی، پتو، ملحفه و ... و تهیه اقالم ضروری مســافران به استقبال مســافران نوروزی می رود و به دلیل 
نزدیکی این واحد دانشــگاهی با آبهای نیلگون خلیج فارس و قرارگرفتن در مســیر زمینی جزایر قشم و کیش، 
هرســال شاهد افزایش مسافران در ایام عید هستیم که امســال نسبت به سال قبل شاهد افزایش ٢۵ درصدی 

مسافران نوروزی بودیم.«

مدیر اداری و منابع انسانی واحد 
المرد ضمن اعــالم ابراز رضایت 
مســافران از امکانات واحد المرد 
تأکید کرد هرســال از ٢٠ بهمن 
لغایت پایــان تعطیالت نوروزی، 
ستاد اســکان واحد المرد آماده 
میزبانــی از همــکاران خــود از 
اقصی نقاط کشــور می باشــد و 
در این زمینه فعالیتهای شــبانه 
روزی کارکنــان فعال در ســتاد 
اسکان واحد قابل تقدیر و تشکر          

می باشد.

افق فارس به نقل از روابط عمومی دانشــگاه آزاد اســالمی واحد المرد،  رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد المرد؛ اولویت کاری دانشــگاه در سال ۹٧ را کیفی سازی مسائل فرهنگی و افزایش درآمدهای غیرشهریه 

ای اعالم کرد.
سید احمد هاشمی ضمن تقدیر و تشکر از تالشها و همکاریهای خالصانه همکاران کارمند و اعضای هیأت علمی 
در پیشبرد اهداف دانشگاه در سال ۹۶ ، وجود وحدت هدف، همدلی و روحیه رفاقت و دوستی در بین مجموعه 

این واحد دانشگاهی را از دالیل موفق واحد المرد در سالهای قبل دانست.
دکتر سید احمد هاشمی کیفی سازی فعالیتهای فرهنگی و افزایش درآمدهای غیرشهریه ای را از اهداف اصلی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد در سال ۹٧ اعالم کرد که استفاده از متخصصان فرهنگی، همکاری با نهادهای 
فرهنگی در ســطح شهرستان و اســتان و هدفمند کردن برنامه ریزی های فرهنگی از طریق آسیب شناسی در 
این زمینه جهت کیفی ســازی فعالیتهای فرهنگی و حمایت از اختراعات و تفکرات خالق، طرحهای ســرمایه 
گزاری و برگزاری دوره های تخصصی و عمومی کوتاه مدت ادارات و ســازمانهای شهرستان و استانهای همجوار 

از طرحهای مدنظر جهت تحقیق اهداف امسال دانشگاه دانست.
رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی واحد المرد باتوجه به توان و پتانسیل علمی و پژوهشی باالی واحد المرد، آمادگی 
خود را در راستای کمک به توسعه و پیشرفت شهرستان المرد از طریق همکاری با مسئولین و ادارات شهرستان 
و انجام طرحهای تحقیقاتی مورد نیاز ادارات و صنایع منطقه اعالم کرد. وی حمایت از توسعه و افزایش کیفیت 

کاالهای ایرانی از طریق خرید محصوالت و کاالهای تولید داخل کشــور جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و شــعار 
امســال مقام معظم رهبری در این واحد دانشــگاهی و مجموعه های تحت مدیریت آن را از برنامه های امسال 
دانشــگاه برشمرد و خواســتار کمک های علمی و پژوهشی تمام نهاد ها و مؤسسات علمی و پژوهشی کشور در 

راستای افزایش کیفیت محصوالت داخلی شد.

غالمپور  حمیــد  فــارس-  افق 
جوانــان  و  ورزش  اداره  رئیــس 
شهرســتان المرد در گفت و گو با 
نشــریه افق فــارس ضمن تبریک 
سال نو، سالی سرشار از تندرستی، 
ســربلندی  و  کامیابی  موفقیــت، 
اظهار کرد: در سال گذشته اتفاقات 
ورزش شهرستان المرد  در  مهمی 
رخ داد و پــروژه های مهمی کلید 
خورد که با بهره برداری از آنها در 
ســال ۹٧ شاهد توســعه فضاهای 
ورزشی در شهرستان خواهیم بود. 
آخریــن  درخصــوص  غالمپــور 
وضعیت زمین های چمن مصنوعی 
مینی فوتبال در شهرســتان المرد 

گفــت: تعداد ١٠ زمین چمن مصنوعی به همت آقای علوی نماینــده محترم و آقای کامیاب مدیرکل ورزش و 
جوانان فارس به این شهرســتان اختصاص یافته و هم اکنون در مرحله بتن ریزی، فنس کشــی و نصب چمن 

قرار دارد. 

غالمپور با اشــاره به سفر مدیرکل ورزش و جوانان فارس به المرد گفت: آقای کامیاب مدیرکل ورزش و جوانان 
فــارس و آقای مهندس امیریان مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز کشــور هم در دهه فجر با 
حضور در شهرســتان المرد از مجموعه ورزشی منطقه عملیاتی پارســیان بازدید کردند و از نزدیک در جریان 

تکمیل این پروژه قرار گرفتند.
وی افزود: مجموعه ورزشــی منطقه عملیاتی پارســیان شامل سالن چند منظوره ورزشی و استخر سرپوشیده با 
پیگیری دکتر علوی نماینده محترم مردم شهرســتان های المرد و مهر ؛ ١٠ میلیارد تومان اعتبار جهت تکمیل 

آن به ورزش و جوانان واگذار شده که در سال ۹٧ به بهره برداری خواهد رسید.
رئیس اداره ورزش و جوانان المرد به دو پروژه سالن ورزشی در حال ساخت شهرستان اشاره کرد و گفت: سالن 
ورزشی چاهکور با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی به ١٠٠ میلیون اعتبار دیگر جهت تکمیل و بهره برداری نیاز دارد 

و سالن شهدای رمضان واقع در محله چاه حاج ابول المرد هم دیوارچینی آن به اتمام رسیده است.
رئیس اداره ورزش و جوانان المرد گفت: در سال جاری اتمام این پروژه های نیمه تمام که از پیشرفت فیزیکی 

باالتری برخوردار هستند در اولویت ما قرار دارد.
حمید غالمپور با اشــاره به توسعه زیرســاخت ورزش و روی آوردن مردم به ورزش همگانی افزود: تجهیز پارک 
های در ســطح شــهر یا فراهم کردن امکانات و برخی تجهیزات ورزشی در این اماکن در تشویق مردم به سمت 

ورزش و اهمیت به سالمت شهروندان بسیار حائز اهمیت است.
غالمپور با اشــاره به جایگاه خوب ورزشکاران المرد در عرصه های استانی و ملی گفت: در سال گذشته بیش از 
١۵٠ میزبانی و یا اعزام به مســابقات اســتانی و منطقه ای و کشوری داشتیم که این ورزشکاران موفق به کسب 

رتبه های خوبی در این میادین شدند.
حمید غالمپور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان المرد در پایان از زحمات و تالشهای روسا و نائب روسای 
هیئت های ورزشــی، مســئوالن و رابطان ورزشــی در بخش ها و همچنین کارمندان اداره ورزش و جوانان در 

برگزاری برنامه ها و مسابقات ورزشی تشکر کرد.

افق فارس به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان المرد- دوچرخه سواران المرد با شرکت در 
مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی استان بوشهر موفق به کسب یک مدال نقره و برنز شدند.

مسابقه دوچرخه سواري کوهستان رشته کراس کانتري قهرماني استان  بوشهر باشرکت تیمهایي از شهرستانهاي 
بوشــهر، گناوه، کنگان، دیّر، عسلویه، پارســیان، بستک، المرد و اوز مورخ  ١٧ فروردین ۹٧ در پیست دوچرخه 
سواري تنگ خوش شهرستان دیّر برگزارشد. در این مسابقات آقای عباس حسیني به عنوان مربي وسرپرست و 
آقایان محمدرضا اسدي و محمد رضا بهزادي به عنوان دوچرخه سوار در رده جوانان حضور داشتند که به ترتیب 

حائز مقامهاي دوم و سوم شدند. در مجموع تیمي نیز تیم جوانان المرد برسکوي قهرماني ایستاد.

بیستمین دوره مسابقات فوتبال جام نوروزی شهدای دهستان شیخ عامر با قهرمانی تیم آریا پارس عالمرودشت 
به پایان رســید. در این دوره از مســابقات تیم های آریا پارس و شــاهد از عالمرودشت , اتحاد چاه کور , ستاره 
آبی غیب الهی ، شهید باقری دهنو عالمرودشت ، امید شیخ عامر ، شهدای دهنو ، ستاره سرخ احشام , جوانان 

بخش چاه ورز ، شــهید جعفری و مهدیه از بیرم , شــهید پور محمدی از آبکنه ، در ۳ گروه ۴ تیمی به رقابت 
پرداختند که در نتیجه ۴ تیم ، ستاره سرخ احشام ، شهید جعفری بیرم ، اتحاد چاه کور ، آریا پارس عالمرودشت 

به نیمه نهایی راه یافتند.
دیدار نهائی همراه با مراســم اختتامیه راس ســاعت ١٧ هشتم فروردین برگزار شد که پس از نود دقیقه تالش 
تیم آریا پارس عالمرودشت توانست با نتیجه سه بر یک تیم ستاره سرخ احشام را شکست داده و فاتح بیستمین 

جام شهدای دهستان شیخ عامر شود .
در پایان مراســم کاپ قهرمانی به همراه ده میلیون ریال به 
تیم قهرمان آریا پارس عالمرودشت , کاپ نایب قهرمانی به 
همراه هفت میلیون ریال به تیم ســتاره سرخ احشام و تیم 
فجر پور محمدی آبکنه با به نمایش گذاشــتن اخالق حسنه 

جام اخالق به همراه سه میلیون ریال از آن خود کرد .
در این دوره از مسابقات سید مصطفی موسوی از تیم ستاره 
سرخ احشام با ۵ گل زده به عنوان آقای گل و هادی عباسی 
نیا از آریا پارس عالمرودشت بعنوان بهترین بازیکن , محمد 
راســتگو از تیم جوانان بخش چــاه ورز به عنوان پدیده جام 
شناخته شــدند که کاپ های قهرمانی و جوایز بهترین ها با 

حضور عبدالرضا ابراهیمی بخشــدار چاه ورز , ابراهیم شهامت رئیس هیات فوتبال شهرستان المرد ,و جمعی از 
مسئوالن بخش های چاه ورز و عالمرودشت و تماشاگران مشتاق ورزش فوتبال به آنها اهداء شد. قایل ذکر است 

آقای احمد صداقت مسئول کمیته برگزاری این مسابقات را بر عهده داشت.

افزایش 25 درصدی میهمانان نوروزی در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد المرد

افق فارس به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد - رئیس گمرک منطقه ویژه اقتصادی 
شهرســتان المرد استان فارس گفت: واردات کاال از گمرک این شهرستان در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ فزونی 

٢٠۸ برابری از لحاظ ارزشی و ٧۴ برابری از لحاظ وزنی داشته است.
عباس نجفی زاده،  افزود: پارسال ۸٢ هزار تن کاال به ارزش ۸٢۶ میلیون دالر در قالب ۹۵ پروانه گمرکی و ۳٠ 

هزار از طریق گمرک المرد وارد کشور شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که ارزش کاالی وارد شده از طریق گمرک المرد در سال پیش از آن سه میلیون 

و ۹٠٠ هزار دالر و وزن آن نیز معادل یک هزار و ١٠٠ تن بوده است.
او اظهــار کرد: بنابراین در مجموع می توان گفت که عملکرد گمرک منطقه ویژه اقتصادی المرد در ســال ۹۶ 

روند رو به رشدی را داشته است.
رئیــس گمرک منطقه ویژه اقتصادی المرد گفت: عمده کاالی ترانزیتی وارد شــده از طریق این گمرک از نوع 
سرمایه ای برای تجهیز و احداث کارخانه آلومنیوم، نیروگاه برق و چندین واحد تولیدی دیگر بوده که در احداث 

پروژه های بزرگ ملی نقش تعیین کننده ای داشته است.
نجفی زاده افزود: تسریع در عملیات اجرای بزرگترین کارخانه تولید شمش آلومینیوم و سایر پروژه ها باعث شده 
تا در تعامل با منطقه ویژه اقتصادی المرد، بر اســاس نیاز، بر ساعت کاری در این گمرک افزوده شده که انتظار 

می رود امسال این روند افزایش محسوسی داشته باشد.
نجفی زاده ادامه داد: هم اینک اقدامات اساسی برای ارتقای سطح گمرک و توسعه آن و استقرار سایر رویه های 
گمرکی در دســت اقدام اســت و در آینده نزدیک نیز شاهد اعمال رویه های مختلف گمرکی در سطح منطقه و 

تعمیم فعالیت به بخش های گوناگون خواهیم بود.
وی، ضمن تاکید بر لزوم تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز گمرک المرد گفت: با توجه به وظایف ذاتی گمرک، 

تمام فرایند ورود و خروج کاال به منطقه ویژه تحت نظارت دقیق گمرک انجام گرفته است.
المرد در ۳٢٠ کیلومتری جنوب شرقی شیراز است.

رئیس گمرک منطقه ویژه اقتصادی المرد خبر داد:
واردات کاال از گمرک المرد فارس افزایش داشته است

با اعتباری افزون بر ۹1 میلیارد ریال در سال 
۹۷ آغاز می شود؛

اجرای دو پروژه عمرانی در منطقه ویژه 
اقتصادی المرد

عملیــات اجرایی دو پــروژه عمرانــی در منطقه ویژه 
اقتصادی المرد با اعتبــاری افزون بر ۹١ میلیارد ریال 

اوایل سال ۹٧ آغاز می شود.

بــه گزارش خبرنگار ایلنا از المرد،به  منظور تکمیل زیر 
ساختهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه 
اقتصــادی المرد، عملیات اجرایــی دو پروژه مهم  این 

منطقه در سال ۹٧ آغاز می شود.
روابط عمومــی منطقه ویژه اقتصــادی المرد با اعالم 
این خبر افزود: شرکت سیویل تونل به عنوان پیمانکار 
مناقصــه احداث ســیل بند ضلع غربی ســایت المرد 
انتخاب شده اســت که  عملیات اجرایــی این پروژه از 

ابتدای سال ۹٧  آغاز خواهد شد.
اعتبــار اجرای این پــروژه ۸۴ میلیارد ریــال  و برای 
صیانت از صنایع در حال احداث در این ســایت احداث 
می شــود که جزییات این طرح شامل سیل بند هشت 
کیلومتری که به ارتفاع ٢ متر و عرض تاج ۴ متر است.
در پروژه دوم نیز یک  شرکت صنعتی  به عنوان مجری 
خرید ، مســئولیت حمل و نصب تجهیزات ایســتگاه 
پایش برخط زیســت محیطی ســایت  انرژی بر المرد  
را برعهــده دارد  که عملیات اجرایــی این پروژه نیز با 
اعتبــاری  حدود  هفت میلیارد و ۸٠٠ میلیون ریال در 

سال آینده آغاز خواهد شد.
منطقه ویژه اقتصادی المرد در اســتان فارس به عنوان 
یکی از مهم ترین  مراکز صنعتی و اقتصادی  در جنوب 
کشور محســوب می شود که  میزبان  صنایع گوناگون 
از جمله آلومینیوم، پتروشــیمی، سیمان، صنایع پایین 

دست آلومینیوم است.
ساخت آبشخور 4 هزار لیتری در منطقه 

شکار ممنوع کوه هوا
آبشــخور ۴ هزار لیتری در عمق منطقه شــکار ممنوع 
کوه هوا با لوله کشی به مسافت ۸٠٠ متر ساخته شد.

زارع مدیر روابــط عمومــی اداره کل حفاظت محیط 
زیســت فارس در گفتگو با خبرنگار گروه اســتان های 
باشــگاه خبرنگاران جوان از شــیراز؛ گفــت: یک باب 
آبشخور با مخزن ذخیره آب ۴ هزار لیتری و لوله کشی 
به مســافت ۸٠٠ متر توســط انجمن دوستدار محیط 
زیست عالمرودشت و با همکاری اداره حفاظت محیط 
زیست المرد در منطقه شــکار ممنوع کوه هوا ساخته 

شد.
وی ادامه داد: کاهش میزان بارندگی در ســال جاری و 
بروز خشکســالی بویژه در مناطق جنوبی و لزوم تامین 
آب حیات وحش، جامعه محلی منطقه را بر آن داشته 
تا با همکاری محیط زیست شهرستان اقدام به ساخت 

آبشخور در منطقه کنند.
منطقه شــکار ممنوع کوه هوا در فاصله ۸٠ کیلومتری 
المــرد و ۶۵ کیلومتری جنوب غربی و غرب خنج قرار 

دارد.
رییس اداره میراث فرهنگی المرد:

سال جاری شاهد تقویت همکاری و تعامل 
با صنایع انرژی بر خواهیم بود

به گزارش افق فارس، مســعود تقــی زاده رییس اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری المرد 
گفــت: با توجه به رویکرد مطلــوب مدیر عامل منطقه 
ویژه اقتصادی المرد به مولفه های اجتماعی و فرهنگی 
در ســال جاری روابط و تعامل بــا این مجموعه بزرگ 

صنعتی تقویت می شود.
تقی زاده در حاشیه بازدید مشاور رسانه ای و ارتباطات 
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی المرد از  غرفه و پایگاه 
های اطالع رسانی نوروزی هالل احمر و میراث فرهنگی 
المرد گفت: ظرفیت صنعتی و اقتصادی شهرســتان به 
دلیل اســتقرار صنایــع انرژی بر و ســایر مراکز بزرگ 
اقتصادی از رشــد مناســبی برخوردار شــده است که 
همراســتا با این قابلیت بایســتی در عرصه فرهنگی و 

اجتماعی نیز شاهد بهبود شرایط باشیم.

وی ادامه داد: نگرش مدیریتی مدیر عامل  منطقه ویژه 
اقتصــادی المرد فراگیر و جامع نگر اســت و بر همین 
اساس امیدواریم در سال جاری از همکاری و مساعدت 
ایــن مجموعه برای انجام برخــی برنامه های فرهنگی  
و اجتماعــی  در حوزه معرفی  جاذبــه های فرهنگی، 

تاریخی و طبیعی بیش از پیش برخوردار شویم.
وی همچنیــن از توزیع اقالم فرهنگی و بروشــورهای 
مرتبط با منطقه ویژه اقتصادی المرد طی ایام تعطیالت 
نوروزی در بین میهمانان و مســافران نوروزی توســط 

پایگاه اطالع رسانی  میراث فرهنگی خبر داد.
مشــاور رســانه ای مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی  
المــرد نیز با اشــاره به پیشــینه درخشــان فرهنگی 
شهرستان محل اســتقرار صنایع انرژی بر آمادگی این 
مجموعه برای تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی در 

چارچوب مسوولیتها و معیارهای قانونی تاکید کرد.
علی خلیجی گفت: تاکنــون در این عرصه اقداماتی از 
جمله تهیه و توزیع کتاب برای گروههای سنی مختلف 
دانش آمــوزی، حمایت از برخی رویدادهای فرهنگی و 
اجتماعــی به اجرا در آمده اســت و این آمادگی وجود 
دارد تــا با طی مراحل قانونی  این روند به ســایر ابعاد 
تعمیم یابد. وی از همکاری مسووالن سیاسی و اجرایی 
شهرستان المرد و بســتر سازی برای شتاب بخشی به 
روند احداث  صنایع انرژی بر به ویژه آلومینیوم جنوب 

تقدیر کرد.

اخبار

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد مطرح کرد:
کیفی سازی مسائل فرهنگی و افزایش درآمدهای 

غیرشهریه ای از برنامه های سال ۹۷

رئیس اداره ورزش و جوانان المرد خبر داد:
توسعه فضاهای ورزشی المرد در سال ۹۷

کسب یک مدال نقره و برنز دوچرخه سواران 
المردی در مسابقات قهرمانی بوشهر

آریا پارس عالمرودشت قهرمان بیستمین جام فوتبال 
شهدای دهستان شیخ عامر
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توقف نابجا بدون رعایت موارد ترافیکی= ایجاد ترافیک سنگین + از بین بردن وقت دیگران

» اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان المرد«

اخبار کوتاه
خرید گندم و کلزا در شهرستان المرد آغاز شد
به گزارش روابــط عمومی جهاد کشــاورزی المرد، با 
حضور  جباری معاون  شــرکت غله  و بازرگانی منطقه  
۳و پس از بازدید از مراکز خرید عالمرودشت و کارخانه 
آرد نصر المرد ،پس از تســت سامانه خرید عمال خرید 

دو محصول گندم و کلزا بصورت تضمینی آغاز شد.

مراکز خرید تعاونی روســتایی اشکنان ،عالمرودشت و 
ترمــان نیز پس از تجهیــز ،کار خویش را آغاز خواهند 

کرد.
امســال ضمن اینکه عملیات خرید یک هفته زودتر از 
ســنوات قبل شروع گردید یک مرکز خرید کلزا نیز در 
بخش عالمرودشــت  راه اندازی می شود تا کشاورزان 
عزیز عالمرودشــتی محصول خویــش را در آن بخش 

بدون طی مسافت عالمرودشت -المرد تحویل دهند.
کشاورزان عزیز به چند نکته در خصوص تحویل گندم 

و کلزا توجه داشته باشند:
١-خرید بر اســاس سامانه پهنه بندی جهاد کشاورزی 
انجام می شــود بدین معنا که زارعیــن با نامی که در 
ســامانه ثبت شده اســت گندم خویش را تحویل می 

دهند. 
٢-به همراه داشــتن کپی کارت ملی و شماره حساب 

بانک کشاورزی الزامیست.
۳-تحویل کلزا نیاز به معرفی نامه از جهاد کشــاورزی 
می باشد که توسط کارشــناس مستقر در مرکز خرید 

صادر می گردد.
۴-کشــاورزان محترم در ارایه شــماره حســاب دقت 
فرماینــد که منجر به برگشــت چک لیســت از بانک 
نگردد،چــون در صــورت برگشــت چک لیســت کل 
کشارزان آن چک لیست از صف انتظار خارج می شود 

و در پرداخت تاخیر ایجاد می شود.

مراکز خرید سه گانه المرد آماده تحویل گندم
بــه گزارش روابــط عمومی مدیریت جهادکشــاورزی 
شهرستان المرد ابراهیم اورنگ مسئول تعاونی روستایی 
المرد اعالم داشت: با انجام مقدمات الزم مراکز سه گانه 
خرید گندم اداره تعاونی روستایی شهرستان المرد واقع 
در عالمرودشــت ، اشکنان و ترمان در بخش مرکزی از 
روز شنبه آمادگی تحویل گندم برداشت شده را دارند. 
وی افزود: براســاس زمان بندی انجام شــده عملیات 
استانداردسازی باسکول های برداشت در هر سه مرکز 
خرید در روز پنجشــنبه انجام خواهد شد. هرسال سه 
مرکز یاد شده کار خرید گندم تولیدی شهرستان را بر 

عهده داشته اند.
برداشت گیاه دارویی گل گاوزبان در المرد

عملیات برداشــت گیاه دارویــی گل گاوزبان از مزرعه 
آزمایشی در عالمرودشت المرد انجام شد.

بــه گزارش روابــط عمومی مدیریت جهادکشــاورزی 
شهرســتان المرد و در راســتای ترویج کشت گیاهان 
دارویی و با نظارت محمدعلی خیراندیش کارشــناس 
مرکــز خدمات جهادکشــاورزی بخش عالمرودشــت 
اقدام به ایجاد مزرعه نمایشــی ، آزمایشی گیاه دارویی 
گل گاوزبان در تاریخ کشــت مهرماه ١۳۹۶ شــد. این 
محصول در روزهای آغازین سال جدید برداشت گردید. 
خیراندیش مسئول طرح ضمن اعالم مطلب و خبر فوق 
اظهار داشــت : گل گاوزبان به عنــوان تقویت کننده 
اعصاب و آرامبخش اســت و بصــورت دمنوش و عرق 

استفاده دارویی دارد.
تکمیل و مرمت تغذیه مصنوعی دره شیرینو المرد 
بااعتبار٧٧٠٠ میلیون ریالی طرح تغذیه مصنوعی دره 

شیرینو المرد تکمیل و مرمت می شود. 
بــه گزارش روابــط عمومی مدیریت جهادکشــاورزی 
شهرستان المرد با تخصیص اعتبار مورد نیاز این طرح 
انعقــاد قرار شــده و عملیات اجرایــی آن آغاز خواهد 
شــد.طرح مذکور در ســال ١۳۸۸ توسط این مدیریت 
احداث شده بود که بر اثر سیل سال ١۳۹۴ قسمتی از 
طرح دچار آســیب گردید که پس از مطالعه و طراحی 
درخصوص مرمت طرح مذکــور با تصویب و تخصیص 
اعتبــار مورد نیاز قــرارداد آن منعقد گردیده و اجرایی 
خواهد شــد. این طرح با هدف تقویت و تغذیه ســفره 
های آب زیرزمینی و همچنین اراضی کشاورزی پایین 

دست اجرا شده است.
مراکز عرضه مواد فرآورده های خام دامی 

مورد بازدید قرار گرفت 
بــه گزارش روابــط عمومی مدیریت جهادکشــاورزی 
شهرستان المرد محمد اسدزاده رئیس اداره دامپزشکی 
شهرستان المرد اظهار داشــت: براساس شرح وظایف 
دامپزشــکی و تشکیل اکیپ مشترک با شبکه بهداشت 
و درمان شهرســتان در ایام عیــد و تعطیالت عملیات 
بازدید و سراکشــی ســرزده از مراکــز عرضه و فروش 
فرآورده های خام دامی شامل: قصابی ها ، مرغ فروشی 
ها ، ماهی فروشی ها و فروشگاهها و مراکز عرضه مواد 
خام دامــی و همچنین تخم مــرغ در ۳۵ مورد انجام 
گرفت. اسدزاده افزود: در همین راستا و در قالب اکیپ 
مشترک گفته شــده ٢۵ مورد بازدید از رستوران ها ، 
کبابی ها ، بیرون برها انجام و ۳ مورد تخلف مشــاهده 
و بــه تعزیرات حکومتی معرفی شــدند.رئیس شــبکه 
دامپزشکی المرد همچنین گفت: در بازدیدهای صورت 
گرفته ۵٠ کیلو مواد غیر بهداشتی شامل گوشت، ماهی 

و مرغ جمع آوری شد که معدوم شد.
کشف محموله میلیاردی برنج قاچاق در المرد  

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس فرمانده 
انتظامی این شهرستان گفت: مأموران پاسگاه چاه ورز 
ایــن محموله را به ارزش یــک میلیارد و ٢٠٠ میلیون 
ریال، از یــک تریلر در یکــی از محور های مواصالتی، 
بدســت آوردند. سرهنگ علیرضا نوشــاد افزود: از این 
خودرو ٢١ هزار و ٢٠٠ کیلوگرم برنج قاچاق کشــف و 

یک نفر دستگیر شد. 
شهرستان المرد در ۳٧۴ کیلومتری جنوب شیراز قرار 

دارد.

افــق فارس-محمدصــادق فانی)رئیس 
جهاد کشــاورزی المــرد( - ادامه اولویت 

های جهاد کشاورزی المرد بدین شرح است:
۳-توسعه کشت دانه های روغنی )کلزا(

باتوجه به واردات قسمت عمده روغن خوراکی 
و نیاز کشــور بــه تولید روغــن از طریق دانه 
هــای روغنــی؛ اهمیت توســعه ی دانه های 
روغنی و خود اتکایی در زمینه این محصوالت 
انکارناپذیر است. در بین دانه های روغنی قابل 
کشــت در کشور، کلزا به عنوان گزینه برتر در 
شهرســتانهای جنوبی مطرح می باشد زیرا از 
نظر اقتصادی برای کشــاورزان نسبت به سایر 
محصوالت زراعی ارجحیــت دارد. کلزا که از 

جمله کشــتهای شــتوی )پاییزه( می باشد ، برخالف کشت های تابســتانه از نیاز آبی کمتری 
برخوردار است.در تناوب با گندم باعث افزایش عملکرد گندم بعد از کلزا می گردد. 

باتوجه به اینکه کشــت کلزا یکی از برنامه های اقتصاد مقاومتی اســت ، توسعه این محصول در 
کشــور رو به افزایش است. در همین راستا در اســتان فارس و در شهرستان المرد از استقبال 

مناسبی برخوردار بوده است. 
کشــت کلزا در ســال جاری در سطح حدود ١٠٠٠ هکتار انجام شــده است که نسبت به سال 
گذشــته رشد ٢۵٠ درصدی شاهد بودیم. برای تولید بهینه کلزا طی ٢ سال اخیر ۸ رقم کلزا از 
ارقام جدید وارد منطقه  شده است که در سال جاری از ۳ رقم با عملکرد مناسب، استفاده شده 
اســت که یک رقم تولید داخل و دو رقم وارداتی تولید شده با تکنولوژی روز دنیا بوده است که 
برای حمایت از تولید کلزا یارانه ۶٠ هزار تومانی به ازای هر کیلوگرم بذر وارداتی از طرف دولت 

پرداخت شده است. 
خرید محصول کلزا تضمینی بوده و در شهرســتان توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 

۳ خرید و پرداخت وجه در کمترین زمان ممکن انجام می شود.

الزم به ذکر اســت شهرســتان المــرد از نظر درصد 
افزایش ســطح کلزا در ســال جاری نسبت به سال 
گذشــته بعد از شهرستان رســتم در ردیف دوم قرار 

دارد. 
۴-ارتقاء مکانیزاسیون کشاورزی

مکانیزاســیون کشــاورزی یعنی اســتفاده از وسایل 
مکانیکی به منظــور افزایش کمی و کیفی تولیدهای 
کشــاورزی با هدف بهبــود و افزایــش درآمد مالی 
کشــاورز که در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی، 
ارتقــاء مکانیزاســیون کشــاورزی در زمینه زراعت، 
باغبانی و دامپروری و طیــور را یکی از اولویت های 
خود قرار داده اســت. در شهرستان المرد باتوجه به 
فرسوده بودن قسمتی از ماشــین آالت کشاورزی و 
ضرورت ورود ادوات جدید به عرضه کشــاورزی ، اســتفاده از تســهیالت بانکی برای خرید این 
ماشــین آالت در دستور کار جهاد کشاورزی قرار گرفته است. سال ۹۶ برای ارتقاء مکانیزاسیون 
کشــاورزی مبلغ ۸۵۹۴ میلیون ریال تســهیالت به بهره برداران پرداخت شــد که صد درصد 
تعهد شهرســتان اجرا شده است. تعداد ۹ دســتگاه تراکتور سبک و سنگین در سال گذشته به 

مکانیزاسیون شهرستان اضافه شده است. 
طی دو ســال اخیر در راستای استفاده بهینه از ادوات کشاورزی متناسب با شرایط آب و خاک 
منطقه که عمدتا شور می باشد، کارنده های مخصوص اراضی شور به تعداد ١۳ دستگاه با یارانه 
۵٠ درصدی به زارعین واگذار شــده اســت که این امر موجب باعث افزایش راندمان تولید در 

اراضی شور می شود. 
متقاضیان استفاده از تسهیالت برای خرید تراکتور می توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی 
و مدیریت شهرســتان تقاضای خود را ارائه داده و تســهیالت دریافت کنند باتوجه به ضرورت 

افزایش ضریب مکانیزاسیون شهرستان هیچ محدودیتی در استفاده از تسهیالت وجود ندارد. 
دیگر اولویت های جهاد کشاورزی شهرستان المرد در شماره های بعدی منتشر می شود.

اولویت های جهاد کشاورزی شهرستان المرد - قسمت دوم

اخبار
تکذیب امضاء دو تن از طالب بخش چاه ورز 
در نامه منتشر شده در سایت دولت بهار به    

مقام معظم رهبری)مدظله العالی(
بــه گزارش ســایت محلی شــیخ عامر کهــن، امضاء            
دو تن از طالب روســتای نعمه از توابع بخش چاه ورز 
در نامه ارسالی به مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( 
و انتشار آن در سایت دولت بهار , حجت االسالم شیخ 
محســن تقوی و حجت االسالم شیخ مرتضی غالمی از 
مشــاهده و امضاء چنین نامــه ای اظهار بی اطالعی و 
امضاء خویش را تکذیب کــرده که متن تکذیبیه خود 
به این خبرگزاری ارســال کــرده اند که خبر گزاری بر 
حسب وظیفه ذاتی خود بدون هیچگونه دخل و تصرفی 

عین متن تکذیبیه منتشر می کند.
به نام یکتای بی همتا، طبق تماس از ســپاه فارس به 
اینجانب »محسن تقوی« و مشاهده امضا کنندگان نامه 
سخیف عده ای در ســایت دولت بهار به مقام عظمای 
والیــت حضرت آیــت اهلل خامنه ای مدظلــه العالی ، 
متاسفانه مشــاهده کردیم که اسم و اطالعات اینجانب 
در میان امضا کنندگان این نامه در میان اسامی استان 
فارس اســت. ما ســربازان امام خامنــه ای با توجه به 
فرمایشات ایشان آینده را به مراتب روشن تر می بینیم 
و از چنین افرادی برائت می جوئیم. نامه ای را منسوب 
به اینجانب مرتضی غالمی مشاهده نمودم ، که حقیقتاً 
این حقیر ســراپا تقصیر را به شگفتی وا داشت. پس از 
بررسی اسامی امضاء کنندگان نامه اسم دو نفر از رفقای 
خــودم را هم پیدا کردم و با آنها تماس گرفتم و گفتند 

که ما هم از نوشتن چنین نامه ای اطالعی نداریم.
لذا اینجانب سرباز کوچک امام خامنه ای ضمن تکذیب 
کامل  اصل این نامه و خبر آن ،رسانه ها را به تبّین قبل 

از انتشار سفارش میکنم.
انسجام تشکل های کارگری کمرنگ شده/ 

بهبود وضعیت کارگران مستلزم تقویت صنوف 
کارگری است

دبیر خانه کارگر شهرســتان های المــرد و مهر گفت: 
تقویت تشــکل های صنفــی کارگری موجــب تقویت 

سیستم اقتصاد به ویژه در زمینه کار و تولید می شود.
به گزارش ایلنا ، »عبدالرضــا روحی« با بیان اینکه در 
حال حاضر انســجام تشکل های کارگری کمرنگ شده 
اســت، به خبرنگار ایلنا گفت: همــکاری و هماهنگی 
تشــکل های کارگری به نفع کارگران و در بعد وسیع تر 

به نفع چرخه تولید و اقتصاد کشور است.
این فعال کارگری با انتقاد از وضعیت فعلی تشکل های 
کارگری نســبت به اثــرات منفی و مخــرب کمرنگ 
شــدن نقش تشــکل های کارگری در تصمیمات کالن 
اقتصادی کشور هشدار داد و افزود: هم اکنون به دلیل 
محدودیت هایی که وجود دارد تشکل های صنفی توان 
تحت پوشــش قرار دادن جامعه کارگــری و چانه زنی 
در چارچــوب قوانین را ندارنــد و این ضعف در پویایی 
تولید نیز نمود پیدا می کند چراکه آنان نمی تواند نقش 
تعیین کننده ای در حل مســایل و مشکالت واحدهای 

تولیدی ایفا کنند.
دبیر خانه کارگر شهرســتان های المرد و مهر در استان 
فارس با بیان اینکه امیدواریم دولت در سال ۹٧ به این 
رویه خاتمه دهد، از کــم توجهی به حقوق نیروی کار 
با وجــود ضعف نهادهای کارگری ابــراز نگرانی کرد و 
افزود: موانع و محدودیت های نمایندگان کارگری برای 
پیگیری مشکالت کارگران در واحد های تولیدی و سایر 
مجامع سه جانبه باعث افزایش مشکالت کارگران شده 

است.
آمادگي خیر اندیش شهر وراوي جهت احداث 

ساختمان اورژانس ۱۱5
قاســم حاجی پور/  پس از پیگیریهای دهقان بخشــدار 
وراوی و شــوراي اسالمي شــهر وراوي جهت استقرار 
اورژانس ١١۵در شــهر وراوی ، در سفر دکتر کولیوند 
رئیــس اورژانس کشــور بــه شــهر وراوي و بازدید از 
درمانگاه شــهدا مجوز راه انــدازي مرکز اورژانس ١١۵ 

وراوي به همراه یک دستگاه امبوالنس تصویب شد.

 از انجا که الزمه راه اندازي این مرکز اورژانس داشــتن 
ساختمان مجزا و استاندارد بود باالخره با تالش بخشدار 
وراوی و قــول مســاعد خیراندیش شــهر وراوی)حاج 
غالمحســین چشــمگان زاده(، قرارداد ســاخت مرکز 
اورژانس ١١۵ شــهر وراوي با حضور دهقان بخشــدار 
وراوي ، حاج غالمحســین چشمگان زاده خیر، خلیلي 
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهر ، امیني 
رئیس هیات امنا مجمع خیرین سالمت شهرستان مهر، 
حاجي پور عضو مجمع خیرین سالمت شهرستان مهر 

امضاء شد.
 در این نشست پس از ارائه گزارش توسط دهقان بخشدار 
وراوي ، ســید حســن خلیلي رئیس شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان مهر نیز از اقدام خیرخواهانه و انسان 
دوســتانه خیراندیش حاج غالمحسین چشمگان زاده 

تقدیر و تشکر کرد.
ســاختمان اورژانس ١١۵وراوی در زمینی به مساحت 
٢٠٠٠ متــر مربع و با زیر بنای ١٢٠متر مربع در مدت 

سه ماه توسط خیراندیش ساخته مي شود.
کلنگ احداث مجتمع فرهنگی مذهبی 

ودارالقران امام علی ) ع( بخش وراوی به 
زمین زده شد

کلنگ احداث مجتمع فرهنگی مذهبی ودارالقران امام 
علی ) ع( بخش وراوی به زمین زده شد.

درمراســمی باحضور دهقان بخشــدار وراوی ، حاج اقا 
هاشــمی ، جمعی از معتمدین وخیرین شــهر وراوی 
کلنگ ساخت مجتمع فرهنگی مذهبی ودارالقران امام 
علی )ع( شهروراوی به زمین زده شد.این بنا در زمینی 
به مساحت ٢٠٠٠ مترمربع وبا زیربنای ٧٠٠ مترمربع با 
اعتباری افزون بر یک میلیارد تومان توسط خیراندیش 
حاج غالمحسین چشــمگان زاده ازخیرین شهر وراوی 

طی مدت شش ماه ساخته می شود.

اخبار

افق فارس/ عالیه شفیعی )کارشناس روانشناسی( - در تعریف طالق گفته می شود 
که به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شــدن همســران از یکدیگر است که در پی آن 
حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته، از میان می رود. 
اّما گاهی علی رغم زیر یک ســقف بودن زن و شوهر و ادامه زندگی، شکاف عظیمی بین 
آنان فاصله انداخته اســت. در تعبیر روانشناســانه به چنین حالتی در روابط خانوادگی، 
طالق عاطفی گفته می شــود. به عبارتی طالق عاطفی زمانی اتفاق می افتد که زن و مرد 
در کنار هم ولی به ســردی زندگی می کنند، اّما تقاضــای طالق قانونی هم نمی کنند. 
طالقی اســت که به موجب آن، زن و شــوهر با یکدیگر ارتبــاط صمیمی ندارند و نمی 
توانند درباره احساسات و عواطف خود با یکدیگر حرف بزنند و ارتباط زناشویی مناسبی 
با هم ندارند. طالق عاطفی در مقایســه با طالق رســمی، اثر به مراتب مخرب تری دارد، 
چرا که در طالق رســمی زن و مرد از یکدیگر جدا می شوند و هر یک به دنبال زندگی 
تــازه خود می رونــد اما در طالق عاطفی که زوج زیر یک ســقف زندگی می کنند، این 
موضوع در درازمدت فشار روانی زیادی به آنها وارد می کند و چون این همسران ارتباط 
احساســی خوبی هم با یکدیگر ندارند، زندگی شان کســالت بار خواهد شد. در دنیای 
پرهیاهو و پرتنش امروز علی رغم وجود وســایل ارتباطــی متنوع و فراوان، فاصله دل ها 
روزبه روز بیشــتر می شود و مشــکل بزرگی به نام طالق عاطفی، کانون خانواده  و روابط 
زوج ها را تهدید می کنــد. چگونه و چه عواملی موجب بروز بحرانی به نام طالق عاطفی 

در خانواده ها می شود؟
در مجمــوع می توان دالیلی چنــد را در بروز طالق های عاطفی برشــمرد که البته در 
میان دیگر دالیل طالق، شــایع ترین ها هســتند: وجود ویژگی های اخالقی نامطلوب 
در زوجین، ازدواج دیر هنگام، خشــونت یکی از زوجیــن، دخالت های بی مورد دیگران 
در زندگی مشــترک، بیکاری یا از دســت دادن موقعیت شغلی، به خطر افتادن وضعیت 
اقتصــادی خانــواده و در نهایت ضعــف مهارت های ارتباطی کالمــی و غیر کالمی در 
همسران. طالق عاطفی در حقیقت وضعیتی است که به مرور بر زندگی برخی خانواده ها 
سایه می افکند و عموماً در سال های نخست زندگی رخ نمی دهد. در سال های نخست 
هر چقدر هم که معیارهای انتخاب همســر سطحی باشد، میان زن و شوهر کشش ها و 
عالیقی وجود دارد یا حتی اگر عالقه ای در این حد وجود نداشــته باشد این امید وجود 
دارد که ممکن است شرایط تغییر کند. معموال طالق عاطفی از سال های پنجم و ششم 
زندگی شــروع می شــود؛ یعنی وقتی که افراد امید به تغییر همسر را از دست می دهند 
و البته از طالق رســمی هم ناامید هســتند و به تدریج فاصله میان آنها بیشتر و بیشتر 
می شــود. در طالق های عاطفی این گونه نیســت که لزوماً دو نفر هیچ ارتباط عاطفی با 
یکدیگر نداشــته باشــند. در نوعی از طالق عاطفی با توجه به تغییر موقعیت، تغییرات 
خلقی و روانی که در افراد رخ می دهد، ممکن است رابطه بین زوج بهبود پیدا کند یعنی 
میزان عدم عالقه کاهش یا افزایش پیدا کند اما این بهبود موقت است و با تغییر شرایط 
دوباره وضعیت به حالت قبلی بر می گردد تا جایی که دیگر روابط زناشــویی آنها حذف 
می شــود و آنها تنها به عنوان دو هم خانه در کنار یکدیگر زندگی می کنند. بدون شک 
بروز طالق عاطفی روند فروپاشی خانواده ها را تسریع کرده و عواقب بدی را برای افراد و 
جامعه در بر خواهد داشت بنابراین توصیه می شود برای حل این بحران برخی رفتارهای 

خود را مورد بازبینی و اصالح قرار دهیم.
در گام اول، از خودتان شــروع کنید. پذیرفتن اینکه من هم می توانم در این رابطه قصر 
باشــم، گام بزرگی است. معموال افراد قبل از اینکه رفتار خود را بسنجند و به سهم خود 
در ایجاد مشــکل پی ببرنــد، تقصیرها را به گردن دیگــری می اندازند. در همه ادیان و 
معارف نیز به افراد توصیه می شود که قبل از بررسی رفتار دیگران و قضاوت کردن آنها، 
خود را بشناسید و به حساب اعمال خود برسید. اگر فکر می کنید حواس همسرتان پرت 
اســت و آن چنان که باید به خانواده توجه نمی کند، ســعی کنید منصف باشید و مانند 

داوری بی طرف به نقش خود در ایجاد مشــکل نیز بپردازید. شاید کمی سخت باشد اما 
وقتی عزم تان را جزم کردید که محبت و شــور و شــوق از دســت رفته را به زندگی تان 
بازگردانید، باید ازخودگذشــتگی به خرج بدهید. در یک زندگی متعادل با روال عادی و 
طبیعی، دو طرف باید به یک میزان نقش داشته باشند. این کامال درست است اما بحث 
ما اکنون بر ســر شرایط نامتعادل است. پس اگر تصمیم گرفته اید در روابط تان تغییری 
ایجاد کنید، باید ازخودگذشــتگی کنید، تمــام تالش تان را به کار بگیرید و اجازه ندهید 

بنیان خانواده سست شود.
در گام بعدی آرامش خود را حفظ کنید. با صداقت و با توکل به خدا عشــق خود را به 
همســرتان عرضه کنید. آدمی بنده محبت اســت و هر بشری مشتاق است که عالقه و 
توجه دریافت کند. حال نوبت بازسازی احساسات آسیب دیده شخص شخیص خودتان 
اســت. می توانید از احساســات خود بگویید بدون اینکه با حالت تهاجمی یا تدافعی با 
همسرتان روبه رو بشوید. یکی دیگر از مشکالت عمده میان زوج ها مسائل عقیدتی است 
که البته حل کردن این مشــکل به تالش و پشتکار بیشتری نیاز دارد. برای هر مشکلی 
راه حلی وجود دارد که با دانش و آگاهی به دســت خواهد آمد. از آنجا که ارتباط زوج ها 
در طالق عاطفی به حداقل می رسد گاهی الزم است از فردی خارج از خانواده و دوستان 
کمک بگیرید. مراجعه به مشــاور خانواده راه مناســبی برای غلبه بر مسائل و مشکالت 
این چنینی است. در صورتی که همسرتان از حضور نزد مشاور سر باز می زند سعی کنید 
از یکی از اعضای خانواده یا دوســتان که روابط خوبی با همسرتان دارد درخواست کنید 
که نظر او را عوض کند. به یاد داشــته باشــید وقتی به دنبال شخص سومی برای ایجاد 
توافق و صلح هســتید خیلی دقت کنید. متأسفانه تمام اطرافیان ما حسن نیت ندارند و 
به اندازه کافی دلســوز نیستند. حتی اگر دلسوز باشند شاید خرد کافی یا آگاهی الزم را 
نداشته باشند. پس شنونده ای عاقل باشید که به هر حرف و هر کسی اعتماد نمی کند.

در اشــاره به طالق عاطفی در ســطور باال، ِصرف تعریف این موضوع و بیان ویژگی های 
آن به عنوان هدف اصلی نوشــتار حاضر، مد نظر نبود، بلکه توضیح مسأله ای مهم بود در 
راستای واقعیتی رو به رشد در میان خانواده های ما در سطح شهرستان های المرد و مهر 
که متأســفانه به دالیل فرهنگی و عرفی چندان مورد واکاوی قرار نمی گیرد. و همانطور 
که اشاره شــد در نهایت یا منجر به طالق رسمی و در مواردی بیشتر به ناهنجاری های 
روانی و اجتماعی در ســطح فردی و اجتماعی منجر می شــود. بــدون تردید توجه به 
ریشــه های شکل گیری طالق عاطفی و تالش در راســتای اصالح زمینه های فرهنگی و 
اجتماعی بحث حاضر، می تواند نقش مهمی در پیشــگیری از سقوط بنیان های خانوداه 

داشته باشد.

رئیس بیمارستان ولیعصر)عج( المرد خبرداد:

NICU نصب سومین دستگاه ونتیالتورنوزادان در بخش
افق فارس به نقــل از روابط عمومی بیمارســتان ولیعصر)عج( المرد-رئیس 
بیمارســتان ولیعصر )عج( المرد  از نصب سومین دســتگاه ونتیالتور در بخش مراقبت 

های ویژه نوزادان این بیمارستان خبر داد.
این دســتگاه با هزینه ای بالغ بریک میلیارد ریال و با پیگیری های مســتمر ریاســت 

بیمارســتان در راستای طرح تحول نظام سالمت ،از ســوی معاونت درمان دانشگاه به 
بیمارستان تخصیص داده شد.

رسول فهیمی افزود: این دستگاه از بروز ترین دستگاه های ونتیالتور می باشد ، با نصب 
و راه اندازی این دستگاه خدمات رسانی به نوزادن نارس بیشتری صورت می گیردو آمار 

اعزام های نوزادان به مرکز استان کاهش می یابد.
گفتنی است دستگاه ونتیالتور جهت کمک به وضعیت نوزادان نارس که دچار اختالالت 

تنفسی هستند  کاربرد اساسی دارد.

طالق عاطفی عاملی خاموش در تهدید نهاد خانواده 
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ایرنا - چند سالی است که جامعه شناسان و روانشناسان نسبت به وقوع بحرانی به نام زوال اخالق و تقلیل سرمایه های اجتماعی در جامعه هشدار می دهند؛ آیا به راستی جامعه 
ایران در سراشیبی اخالق و سرمایه اجتماعی قرار گرفته است؟

وقتی نبض اخالق تند می زند
به گزارش گروه تحلیل، تفســیر و پژوهش های خبری ایرنا، تکرار هشــدارهایی در باره کاهش ســرمایه اجتماعی یا اعتماد عمومی نگرانی گســترده ای نسبت به آینده اخالقی و 
اجتماعی جامعه ایران ایجاد کرده است. در تازه ترین بررسی مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری با محوریت شناسایی پنجاه ابَر بحران ایران در سال ١۳۹۶، کاهش سرمایه 

اجتماعی از اصلی ترین این بحران ها در جامعه ایران خوانده شد. 
نشانه های این ادعا در معضالتی چون افزایش قتل و بزهکاری، طالق و از هم گسستگی روابط خانوادگی، مصرف گرایی، سطحی نگری، اشاعه دروغ وکالهبرداری، رواج خشونت، 
کاهش آستانه های تاب آوری، قانون گریزی، فردگرایی در زندگی ایرانیان بروز و ظهور یافته است. مهمترین نگرانی موجود این است که آیا به واقع سرمایه های اجتماعی و مولفه 
های اخالقی که جامعه ایران به آن ها شهرت دارد، در حال رنگ باختن هستند؟ این هشدارها تا چه اندازه جدی است و به چه میزان جامعه را به سوی آنچه زوال اجتماعی خوانده 

می شود سوق خواهد داد؟ راهکارهای مقابله با آن چیست؟ 
»کامبیز مصطفی پور« و »شهال کاظمی پور« دو تن از جامعه شناسان در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا به واکاوی این موضوع پرداختند. 

** حرکت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در مسیر بحران؟! 
مصطفی پور با تبیین پایه های ساختار اجتماعی در هر جامعه عنوان کرد: هر جامعه ای بر چهار ستون اجتماع، سیاست، فرهنگ و اقتصاد بنا شده است. موضوع مورد بحث اکنون 
ما به اجتماع بازمی گردد؛ ســتونی که تغییر در آن به شــکلی مســتقیم با سایر حوزه ها در ارتباط اســت. تغییر در اقتصاد یا سیاست دارای پیامدهایی در عرصه های اجتماعی و 

فرهنگی است. بنابراین، جامعه ای که نظام اقتصادی آن دارای چالش شود، نشانه های آن در عرصه اجتماعی به شکل های بی اعتمادی و دروغ نمود خواهد یافت. 
ساختار اجتماعی بر دو پایه نظام اجتماعی و اخالق شکل گرفته است در صورتی که هر یک از این دو دچار اخالل شوند، آسیب هایی در کمین کارکرد جامعه خواهد بود. 

از نگاه این جامعه شــناس، نخســتین مقوله ای که در این شرایط آسیب پذیر خواهد بود، مشارکت اعم از مشــارکت های سیاسی و اجتماعی است. در این زمینه، گردش صحیح 
نخبگان و احساس موثر بودن رای و نظر افراد در تعیین سرنوشت کشور بر میزان مشارکت سیاسی آن ها اثرگذار خواهد بود. 

مقوله بعدی اعتماد اجتماعی است که دارای سه بُعد عمومی، نهادی و فردی است. این مدرس دانشگاه با تبیین این مقوله به کاهش اعتماد در جامعه ایران اشاره کرد و گفت: بر 
اساس بررسی های جامعه شناختی اگرچه هنوز اعتماد فردی یعنی اعتماد به اعضای خانواده در سطح باالیی در جامعه وجود دارد اما اعتماد عمومی و نهادی خدشه دار شده است. 
با وجود این نمی توان ادعا کرد که زوال اجتماعی در جامعه رخ داده اســت اما شــاخصه هایی وجود دارند که در صورت بی توجهی، وقوع چنین آینده ای برای جامعه ایران پیش 
بینی می کنند. اینکه از هر سه چک یک چک برگشت می خورد یا اینکه اعتماد در سطح جامعه به سطح فرزندان و پدر و مادر محدود شده است، همگی سنجه هایی هستند که 

از عدم اعتماد و اطمینان در جامعه حکایت دارند. 
مصطفی پور در ادامه افزود: باورها و ارزش ها نیز از دیگر مقوله هایی اســت که در ارتباط با ســاختار اجتماعی قابل بررســی است. مجموعه این مقوله ها نیز تحت عنوان سرمایه 

اجتماعی تعریف می شود که در حال حاضر به مقیاس قابل توجهی آسیب پذیر و نگران کننده شده است. 
همبســتگی، بی تفاوتی و بی تعهدی اجتماعی نیز در ذیل ســاختار اجتماعی تعریف می شود که هر یک با کاهش چشم گیری در جامعه ایران رو به رو شده اند. گاهی این آسیب 
ها به نوعی دیگر مانند آنچه در نابسامانی در کمک به زلزله زدگان وجود داشت، خودنمایی می کند. خیل عظیمی از کمک های مردمی به واسطه سلبریتی ها وارد میدان شدند. 

بنابراین همبستگی اجتماعی به دلیل رهاشدگی آنگونه که باید کارکرد خود را نداشته است. 
کاهش اعتماد میان مردم و دولت رخداد دیگری اســت که گریبان جامعه ایران را گرفته اســت. نحوه پاسخ مردم به درخواست دولت برای انصراف از یارانه در صورت بی نیاز بودن 
به آن یا اصرار مردم برای اســتفاده از اتومبیل شــخصی در اوج آلودگی هوا، پاســخ روشی بر این ادعا است. با وجود این ها نمی توان گفت جامعه ایران به سوی زوال اجتماعی در 

حرکت است چراکه زوال یعنی فروپاشی. 
این جامعه شناس در پایان نیز عمده دلیل بروز چنین آسیب هایی را جای خالی آموزش و نبود ضمانت های اجرایی حقوق شهروندی عنوان کرد. 

** جای خالی آموزش
کاظمی پور با اشاره به این مساله که تحلیل مسائل فرهنگی در جامعه دو روی سکه نیستند که یک روی آن فرهنگ و روی دیگر زوال باشد، عنوان کرد: افراد بسیاری در جامعه 
ایران هنوز به موازین اخالقی معتقد و پایبند هســتند اما این به آن معنا نیســت جامعه ای رو به پیشــرفت داریم. بلکه این سطح از فرهنگ گاهی در همان سطح باقی می ماند و 

گاهی به دلیل وجود سلسله مراتب اجتماعی و فرهنگی تقلیل می یابد. 
وی عمده ترین عامل بروز چنین آســیبی را نبود آموزش و انتقال فرهنگ به الیه های زیرین جامعه عنوان کرد و افزود: در دهه های ۳٠ و ۴٠ برخی مســائل فرهنگی جلوه های 
بارزتری داشتند که اکنون در میان نسل ۶٠ و ٧٠ رنگ باخته یا تغییر کرده اند. این به دلیل ورود فناوری و رشد سریع جوامع از منظر استفاده از شبکه های اجتماعی است. مسائل 
فرهنگی در همین راســتا با تغییرات بســیار رو به رو شده اند. خالء موجود به آموزش در اســتفاده از تکنولوژی ها بازمی گردد. جامعه مدرن بسیاری از عادت ها و آداب فرهنگی 

نسل های گذشته را نمی پسندد به این دلیل که جایگزینی برای آن ها وجود نداشته است. 
این جامعه شــناس تصریح کرد: این جایگزینی به این معنا نیســت که یا به طور کلی الگو یا رفتار مدرن اعمال شــود یا جوان از همان الگوهای قدیمی که نسل قدیم معتقد به آن 
بودند، تبعیت کند، بلکه مستلزم این است که فرهنگ هر فناوری نیز با آن وارد کشور شود همانند آنچه هنگام ورود خودرو به ایران رخ داد. این وسیله وارد شد اما فرهنگ آن خیر.

از این رو باید دهه های فراوانی برای فرهنگ سازی درباره رانندگی تالش شود. اکنون نیز تلفن همراه و شبکه های اجتماعی وارد شده اند بی آنکه فرهنگ استفاده از آن را پیشتر 
آموخته باشیم. از این رو جوانان را به استفاده زیاد از این وسیله متهم می سازیم. انتقاد صرف سازنده نخواهد بود. 

کاظمی پور راهکار حل معضالت فرهنگی را در آموزش عنوان کرد و گفت: باید در محیط های آموزشی و درون خانواده ها فعالیت های آموزشی تقویت شود. فیلم سازی با مضامین 
فرهنگی و نمایش آن در رسانه های ملی به دلیل استقبال بسیاری از خانواده ها راهگشا خواهد بود. این در حالی است که حتی در محیط های دانشگاهی نیز دانشجوها یا استادان 

با خود و دیگران نامهربان هستند. باید بدانیم که رفتارهای فردی به شکلی مستقیم بر فرهنگ جمعی اثر گذار بوده و باعث کندی در رشد فرهنگ می شوند. 
وی افزود: باید اولویت نخست مردم و سیاست گذاران آموزشی کاهش افکار و رفتارهای منفی نخست نسبت به خود و سپس به دیگری قرار گیرد. فردی که نسبت به خود خشمگین 

است و همواره کلمات منفی به کار می برد در برابر دیگران نیز اینگونه خواهد بود. 
آنچه از گفته جامعه شناســان برمی آید نشــان می دهد که اگر چه مفاهیمی چون مشــارکت، اعتماد، همبستگی و فرهنگ در جامعه ایران با اخالل مواجه شده اند، اما نمی توان 
ادعا کرد که این جامعه به سوی زوال در حرکت است بلکه با تالش بیشتر در حوزه آموزش و فرهنگ سازی می توان بار دیگر سرمایه های اجتماعی را تقویت کرد و قطار فرهنگ 

را در مسیر پیشرفت و ارتقا قرار داد.

باحکم وزیر علوم؛
رئیس مرکز آموزش عالی المرد منصوب شد

 - مهــر  خبرگــزاری 
بــا حکــم وزیــر علوم، 
فنــاوری،  و  تحقیقــات 
رئیس مرکز آموزش عالی 

المرد منصوب شد.
وزیــر  منصورغالمــی، 
و  تحقیقــات  علــوم، 
با صدور حکمی،  فناوری 
را  حقانی  عبدالحســین 
به ســمت »رئیس مرکز 
عالــی المرد«  آمــوزش 

منصوب کرد.
بخش  اســتادیار  حقانی 
مهنــدس شــیمی مرکز 
آموزش عالی المرد است 
این مسئولیت  از  و پیش 
معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی این مرکز را برعهده داشته است.
وی تاکنون مســئولیت اجرای ســه طرح تحقیقاتی را برعهده داشته، ۹ 
عنوان مقاله علمی در نشریات معتبر علمی و پژوهشی منتشر و دو عنوان 

مقاله علمی نیز در کنفرانس های بین المللی ارائه کرده است.

ادامه مذاکرات دستمزد ۹۷ از هفته آینده/تعیین تکلیف»سایر سطوح مزدی«
خبرگزاری مهر - مذاکرات تعیین دســتمزد برای »سایر سطوح مزدی« از هفته آینده آغاز می شود 

تا پرونده دستمزد ۹٧ پیش از پایان فروردین بسته شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلســات مزدی روزهای پایانی ســال گذشته، با توافق نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی در جلســات متعدد شورای عالی کار به ریاست وزیر کار، دستمزد »حداقلی بگیران« برای 
سال ۹٧ به میزان ٢٠ درصد افزایش یافت.  با این توافق شرکای اجتماعی، دستمزد کارگران و شاغالنی 
که پایه حقوق آنها در سال ۹۶ معادل ۹٢۹.۹۳١ تومان بود با افزایش حدود ١۸۶ هزار تومانی به حدود 
یک میلیون و ١١۵ هزار تومان رســید. با این حال به رغم برگزاری چندین جلســه شورای عالی برای 
تعیین دستمزد ۹٧، در نهایت نمایندگان کارگری و کارفرمایی فقط در خصوص میزان افزایش دستمزد 
»حداقلی بگیران« به نتیجه رســیدند تا ادامه مذاکرات برای تعیین دســتمزد کارگرانی که حقوق پایه 
آنها به دالیلی از جمله سوابق کاری باالتر، بیش از ۹٢۹.۹۳١ تومان است )سایر سطوح مزدی(، به نیمه 

دوم فروردین موکول شود.
بنابراین گزارش، قرار است هفته آینده وزارت کار با دعوت از نمایندگان کارگری و کارفرمایی مذاکرات 

برای تعیین تکلیف دستمزد سایر سطوح مزدی ادامه یابد.
 به گفته علی خدایی، عضو کارگری شــورای عالی کار، ٧٠ درصد از کارگران در گروه »ســایر ســطوح 
مزدی« قرار دارند که هنوز در خصوص دســتمزد ســال ۹٧ آنها تصمیم گیری نشده است. با توجه به 
اینکه هنوز در خصوص میزان افزایش دســتمزد بخشی کارگران تصمیم گیری نشده، همچنان پرونده 
دســتمزد ۹٧ باز است تا پس از نهایی شدن دستمزد »ســایر سطوح مزدی« بخشنامه دستمزد ۹٧ از 

سوی وزیر کار ابالغ شود.
پیش از این مشیریان، معاون روابط کار وزیر کار در گفتگو با مهر از ابالغ بخشنامه دستمزد ۹٧ تا پیش 
از پایان فروردین ماه خبرداده بود. الزم به ذکر است، حق مسکن کارگران بر اساس مصوبه سال گذشته 

هیأت وزیران ۴٠ هزار تومان و حق بن کارگری نیز ١١٠ هزار تومان است.

نعیمی در گفت وگو با ایلنا بررسی کرد:

ضمانت های آمریکا به ریاض در عادی سازی 
روابط با اسرائیل/ میزان نفوذ عربستان در 

انتخابات لبنان و عراق
بخشــی از عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل به 
ادامه بحران سوریه برمی گردد و آنها به دنبال عقیم 
کردن نقش ایران در منطقه از طریق ســناریوهای 

سیاسی و میدانی خواهند بود.

»مصیب نعیمی« کارشناس مسائل کشورهای عربی 
با اشــاره به تغییر راهبرد عربســتان در مواجهه با 
اســرائیل در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: 
نزدیک شــدن یا عادی شــدن روابط سعودی ها و 
اسرائیل موضوع تازه ای نیست اما اینکه در این برهه 
زمانــی و دقیقاً زمانی که ولیعهــد در خاک آمریکا 
حضــور دارد و این پیام را مخابــره می کند، درجه 
اهمیت اظهــارات او افزایش پیــدا می کند. ایاالت 
متحده در روابط خود با اسرائیل همیشه از عربستان 
به عنوان یه سوپاپ اطمینان یاد کرده است اما امروز 
که ســخن از عادی سازی روابط ریاض و تل آویو، آن 
هم زمانی که قدس توسط ترامپ به عنوان پایتخت 
اسرائیل معرفی شده است می آید؛ نشان می دهد که 
ولیعهد عربستان دست به عملیات انتحاری در جهان 
اســالم زده و روابط خود را از پنهان به آشکار تغییر 

داده است.
وی ادامه داد: ولیعهد عربستان برای ماندن در قدرت 
به دنبال آن اســت تا حمایت آمریکا و دولت ترامپ 
را جلب کند؛ از ایــن جهت ایاالت متحده هم برای 
این موضوع پیش شــرط هایی را قرار داده  است که 
یکی از آنها به رسمیت شناختن اسرائیل و برجسته 
ســازی روابط میان ریاض و صهیونیست ها است. تا 
جایی که داده ها نشــان می دهد اوضــاع در داخل 
ریاض برای عادی ســازی روابط مهیا است. از جهتی 
دیگر، یکی از دالیلی که آمریکا به دنبال فعال شدن 
نقش سعودی ها در ســرزمین ها اشغالی است، آرام 
نگه داشــتن و حتی تغییر نظــر گروه های جهادی 
در فلســطین خواهد بود. به گونــه ای که آمریکا و 
اسرائیل به دنبال آن هستند که جریان های جهادی 
در ســرزمین های اشغالی، اســرائیل را به رسمیت 
بشناســند و اوضــاع را بر اســاس ســناریوی خود 

مهندسی کند.
ایاالت متحده و به خصوص دولت ترامپ به دنبال آن 
است تا عالوه بر اخذ سرمایه های کالن عربستان در 
ازای حمایت سیاسی از ولیعهد فعلی، بتواند نگرش 
کشورهای اسالمی را نسبت به اسرائیل تغییر دهد و 
ادامه آن را در پرونده فلسطین به نفع صهیونیست ها 
دنبال کرده و آن را رقم بزند. اما اینکه سعودی ها تا 
چه میزان می توانند اسرائیل را از بحران فعلی بیرون 

بکشند، مشخص نیست.
سردبیر روزنامه الوفاق با اشاره به ایجاد چند دستگی 
در بین کشــورهای عربی گفت: حمایت عربستان از 
اســرائیل و چرخــش یک بــاره امــا آراِم ریاض در 
پرونده ای مانند فلســطین موجب شده تا دولت های 
عربی و اسالمی جهان نســبت به اقدام های ولیعهد 
ســعودی بدبین شــده و اختالف میان آنها افزایش 
پیــدا کند. از این جهت باید منتظر تعمیق شــکاف 
در کالبد کشورهای اسالمی و عربی در آینده نزدیک 
باشیم. چراکه ولیعهد، پرونده فلسطین را فدای بقای 
خود در ریاض کرد و این پاســخ روشنی به متحدان 
عربســتان اســت و روزی امکان دارد در مورد آنها 
چنین معامله ای بشود. به گونه ای که بعد از شکست 
در پرونده حریری و سوریه آنها به دنبال زمین بازی 

جدید برای سناریوهای خود هستند.
وی افــزود: در هفته های آینده دو انتخابات مهم در 
عراق و لبنان برگزار خواهد شــد و سعودی ها قصد 
دارنــد تا بتوانند جناح هایی را بــا خود همراه کنند 
اما احزاب سیاســی در لبنان با دیده شــک و تردید 
به تحرکات عربســتان می نگرند. در عراق هم به رغم 
اینکه برخی از جناح ها با عربستان هماهنگ هستند، 
اما اکثریــت پارلمان با آنها همراه نخواهند بود و در 
آنجا هم آنگونه که ریاض انتظار دارد، نمی تواند نفوذ 

خود را افزایش داده و یا تثبیت کند.
پس از بازداشــت ســعد الحریری توسط عربستان، 
طیف ســنی های ســنتی لبنــان تا حد زیــادی از 
سعودی ها ناامید و ناراحت شدند و در اینجاست که 
می گویم ریاض قدرت نفوذ خود در لبنان را از دست 
داده اســت. از این جهت پس از باخت ســعودی ها 
در بیروت آنها به دنبال اســرائیل و ادامه بحران در 

سوریه می روند.
نعیمی در پایان خاطر نشان کرد: سعودی ها به دنبال 
ادامه بحران در ســوریه هستند؛ اینکه دیده می شود 
آمریکا به دنبال ابقای نظامیان خود در سوریه است، 
نشان می دهد که عربستان هم تمایل دارد تا ایاالت 
متحده و بحران در سوریه باقی بماند. همگان در فکر 
این بودند که ترامپ به دنبال دریافت کمک ها مالی 
عربســتان اســت که تا حدودی این تحلیل درست 
است اما واقعیت این اســت که اسرائیل و عربستان 
ادامه بحران در ســوریه را به نفع خود می دانند و از 
این طریق می توانند ایران را تحت فشــار بگذارند و 
از سوی دیگر منافع را به صورت دیگر محقق کنند. 
ریاض به خوبی می داند که در یمن و ســوریه بازنده 
میدان نبرد و عرصه سیاســی خواهــد بود اما نفوذ 
ایران در حوزه های ســنتی سعودی ها باعث شده تا 
ولیعهد و ســاختار سیاســی - امنیتی عربستان به 
دنبال هدف قرار دادن ایران باشــند. نکته این است 
که ولیعهد عربســتان هیچگاه فکر نمیکرد که تا به 
ایــن حد به آمریکا باج دهد و نتواند عقبگرد کند؛ از 
این جهت است که جایگاه ریاض در میان کشورهای 
اسالمی و جهان عرب پایین آمده است، چراکه تنها 
خواســته ولیعهد نشست و برخاســت با قدرت های 
بزرگ اســت تا بتواند برای مدت طوالنی در قدرت 

باقی بماند.

اخبار

وقتی نبض اخالق تند می زند
جرقه ی تحول

افق فارس/حسن سالمی-  اعتراض ها  و ناآرامی 
های مدنی، کارگری، دانشجویی، درویشی و زنان در 
فصل زمســتان ۹۶ به ویژه ماه های دی و بهمن از 
منظر جامعه شناسی سیاسی این ابهام یا پرسش را 
برای افکار عمومی و نخبگان ایرانی ایجاد کرده است 
که آیا این حــوادث، در چارچوب و قالب نظریه ابن 
خلدون در باب »تحول دولت اســالمی« می گنجد 

یا خیر؟
خلــدون،  ابــن 
جامعه  و  اندیشــمند 
مســلمان  شــناس 
تمرکــز اصلــی خود 
مهــم  کتــاب  در  را 
بــر ظهور،  »مقدمه« 
وقــوف  و  صعــود 
حکومــت ها یا دولت 
های اســالمی استوار 
کــرده اســت. بحث 
اساســی او در بــاره 
مفهــوم »َعَصبّیت« و چگونگی تکوین، اســتمرار و 

زوال دولت ها یا حکومت های اسالمی است.
شــارحان آثار ابن خلــدون، عصبیــت را »اراده ی 
معطوف به قدرت« تفسیر کرده اند. این اراده، اغلب 
در میــان جمعی از مردم پیدا می شــود که دارای 
نوعی همبســتگی اند. عصبیــت گاه از طریق قبیله 
و خون حاصــل می شــود و گاه از طریق عقیده و 

دین )١(.
بــه زعم ابن خلــدون، تولد و اســتمرار دولت های 
اســالمی نتیجه ی عصبیت یــا اراده ی معطوف به 
قدرت اســت. دولــت هایی که متولد می شــوند و 
اســتمرار می یابند زمانی به تمدن ختم می شــوند 
که عدالت داشته باشند. تمدن ایران باستان و تمدن 

اسالمی نمونه های عمده ی او در این زمینه اند.
ابن خلــدون زوال دولت را حاصــل چند عامل می 
داند که مهم ترین آن این اســت که دولت، اراده ی 
معطوف به قدرت خود را از دســت بدهد و به تدریج 
از درون منقبــض شــود و در برابر، گروه دیگری در 
جامعه همبســتگی یا عصبیت بیشتری را به دست 
آورد و بــا کمک خارجی دولت مرکــزی را از میان 

بردارد.
از دیدگاه این جامعه شــناس، دولت های اســالمی 
عمر طبیعی و سیاسی دارند. به لحاظ طبیعی، عمر 
طبیعی این دولت ها درســت مانند ارگانیسم های 
زنده سه مرحله ی نمو، وقوف و رجوع یا تولد، رشد و 
پیری دارند. عمری معادل سه نسل انسان دارند)٢(. 
به لحاظ سیاســی، عمر سیاسی دولت اسالمی، عمر 
آن از حیث اِعمال قدرت است که چهار مرحله دارد:
نخست کســب اســتیال؛ در این مرحله گروهی به 
دالیل قبیله ای یا عقیدتی موفق می شــوند بر سایر 
عصبیت ها غلبه کنند و بیشــترین میزان قدرت را 
اِعمال نمایند و حکومت، مورد حمایت و دفاع مردم 

است.
دوم، حکومــت مطلقه ؛ به نظر ابن خلدون حکومت 
مطلقه از امور طبیعی کشورداری است. می توان این 
گرایش را بــه تاخیر انداخت اما ظهور دوران مطلقه 
ضرورِی حکومت اســت. در این مرحله حاکمان، نه 
تنها ســایر گروه ها را ســرکوب می کنند بلکه اهل 
عصبیت خود را نیز ســرکوب می کنند و به دســت 

خود، عصبیت خود را تضعیف می نمایند.
ســوم، توانگری، تجمل خواهی و تن آســایی؛ این 
مرحله  مرحله ی آســایش، آسودگی، آرامش خاطر 
و ثمــره چینی از قدرت اســت. در این دوره دولت 
اســالمی، بناها، خانــه و کاخ می ســازد، نیروهای 
نظامی و نمایشــی تاســیس می کنــد، حکام طعم 
زندگی آسوده را می چشند، از شهرت و قدرت بهره 
می گیرند و آسایش را بر سختی ترجیح می دهند.

چهارم، ســالخوردگی؛ فرتوتی و زوال است؛ در این 
مرحله دولت اسالمی به دلیل فساد مالی و سیاسی، 
اختالف های درونــی، درگیری های داخلی، تجزیه 
طلبی و فشــار خارجی، پیر می شود و منتظر است 
گروه قوی تری پیدا شود که تغییر و تحول را صورت 
دهد. ممکن است ایدئولوژی یا قبیله یا دعوتی دینی 
یا نیروی خارجی این تحول را از طریق معارضه آغاز 

کند )۳( .
نظــر به رویدادهای اعتراض آمیز ماه های گذشــته 
در ایران که شماری کشته و زخمی برجای گذاشت 
و عده ای نیز از آن ســوء استفاده کردند و خشونت 
ورزیدند و با توجه به رویدادهای آینده در آســتانه 
ی چهل ســالگی انقالب اســالمی، آیا به نظر شما 
این رویدادها در چارچــوب نظریه تحول دولت ابن 
خلدون قرار مــی گیرد یا خیر؟ و اگر قرار می گیرد 

در چه مرحله ای است؟

به نظر من دولت اســالمی عمری معادل ســه نسل 
دارد که تاکنون یک نســل آن )چهل سال( گذشته 
است و به دلیل تراکم سنت و قدرت عصبیت، دست 

کم ۸٠ سال دیگر از عمر آن باقی مانده است.
پی نوشت:

ابن خلــدون، عبدالرحمان، مقدمــه، ترجمه محمد 
پروین گنابادی، تهران، شــرکت انتشــارات علمی و 

فرهنگی ،١۳٧۵ ص ٢۴٢
همان، ص ٢۴۴

پیشین، ص ۳١۶-۳١۸ 

یادداشت

شماره تماس جهت آگهی و اشتراک
٠۹335۶5315٢
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منطقــه ویژه اقتصادی المرد باحضور معاون مدیریت شــعب و بازاریابی بانک 
صادارات ایران، مدیران شــرکت آلومینیوم جنوب و شرکت های پیمانکاری، 
مسئول مالی شرکت NFC چین، مسئوالن بانک صادرات استان فارس، مدیر 
و کارمندان بانک صادرات شــعبه شهرستان المرد و جمعی از مسئوالن محلی 

افتتاح شد.

»محمد ســهرابی« رئیس حوزه بانک صادرات شهرســتانهای المرد و مهر از 
حضــور میهمانان  در افتتاح باجه ریالــی در مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 

تشکر کرد و از ارتقای این باجه به  شعبه ارزی در آینده خبر داد.
وی خطاب به نماینده شــرکت NFC چین افــزود: برای بانک صادرات ایران  
افتخار بزرگی اســت کــه فعالیت های ریالی و ارزی را در این شــعبه افتتاح 
نماید و امروز فعالیت ریالی در این باجه آغاز می شود و در صورت درخواست 

شرکتها ، فعالیتهای ارزی در آینده ای نزدیک  اجرایی  خواهد شد.
کاظمی نــژاد مدیر بهره برداری 
در  جنوب  آلومینیــوم  کارخانه 
این مراسم افتتاحیه ضمن تشکر 
از زحمات بانــک صادرات ایران 
در راه انــدازی این باجه ، گفت: 
  NFC امیدواریــم بتوانیم همکاری خوبی با شــرکتهای پیمانکاری و مدیران
چین  و شــاغلین  در کارخانه آلومینیوم داشــته باشــیم که با توجه به روند 

افزایشی کارکنان  در صدد بهینه سازی خدمات بانکی در این مجموعه بزرگ 
اقتصادی  می باشــیم و انتظار مــی رود مدیران بانک صادرات این مهم را مد 
نظر داشــته باشند. وی  بر آمادگی مجموعه متبوعش برای  همکاری با دست 

اندرکاران بانک صادرات  تاکید کرد.
مســئول مالی NFC چین نیز با تاکید بر 
ضرورت انجام فعالیــت های بانکی در این 
صنعت گفت:خوشــحالیم که این باجه در 
منطقه راه اندازی می شــود و این شرکت 
تعامل ارزی با بانک صادرات خواهد داشت.

در ادامه علی حاجی پــور معاون مدیریت 
شــعب و بازاریابی بانک صــادرات ایران از  
تامین خدمات مدنظر شــرکت چینی و دیگر شرکتهای پیمانکاری در منطقه 

ویژه اقتصادی المرد استقبال کرد.
 معاون مدیریت شــعب و بازاریابی بانک صــادارات ایران در افتتاح باجه بانک 
صادرات در کارخانه آلومینیوم جنوب ضمن تبریک سال نو افزود: تاکید مقام 
معظــم رهبری ؛ حمایت از کاالی ایرانی اســت، بانک صادرات ایران و ســایر 
بانکهای مشابه در کشور وجود دارند  که برای بهبود فعالیت های مالی و پولی  

از هیچ تالشی فرو گذار نخواهند بود.
وی ادامه داد:  یکــی از پروژه های بزرگی که بانک صادرات ورود پیدا کرده ، 
پروژه آلومینیوم جنوب است که در راستای عمل به رسالت این بانک در قبال 
پروژه های ملی ؛ اگر حمایت های مدیران اداری و شــرکتها از بانک صادرات 

باشد  ما می توانیم خدمات شایسته تری را ارائه دهیم. 
 حاجی پور افزود: بانک صادرات از شبکه گشترده ای در کشور برخوردار است 
و حدود ٢٧ شعبه بانک مســتقل خارجی دارد، بزرگترین شبکه بانکی خارج 
از کشــور متعلق به بانک صادرات اســت و این ظرفیت بسیار خوبی محسوب 
می شــود و بر اســاس  بررسی های انجام شده در شــمار صد بانک برتر دنیا  

شمرده می شود.
این مقام مســئول  اظهار داشــت: افتتاح پروژه آلومینیوم جنوب در سال ۹٧ 
براســاس اعالم کارشناسان، نوید امید و توســعه اقتصادی را در جنوب کشور 
می دهد و با توجه به نقش آفرینی بانک صادرات در آغاز عملیات اجرایی این 
پروژه  مهیای هر نوع همکاری با ســرمایه گــذاران در منطقه ویژه اقتصادی 

المرد می باشیم.

باجه بانک صادرات در کارخانه آلومینیوم جنوب افتتاح شد 

افق فارس -مدیر آموزش و پرورش شهرستان المرد از پذیرش ۵٢٠٠ نفر )در 
قالب ١۵٠٠ خانوار( در مراکز اسکان این مدیریت طی ایام نوروز ۹٧ خبر داد.

احمــد انصــاری در گفت  و گو با دو هفتــه نامه افق فارس بــا اعالم این خبر 
افزود: رزرو اســکان نــوروزی فرهنگیان از چهارم تا ٢۳ اســفند ماه ۹۶ انجام 
شــد و فرهنگیان متقاضی با مراجعه به سامانه eskan.medu.ir برای ثبت 
درخواســت خود اقدام کردند و پذیرش حضوری مسافران از طریق پایگاه های 
اسکان نوروزی فرهنگیان از  ٢۸ اسفند ماه آغاز شد و تا ١٢ فروردین ۹٧ پایان 

یافت.
انصاری با بیان اینکه اســتان فارس در نوروز ۹٧ به عنوان استانهای پیشتاز در 
اســکان مسافران نوروزی معرفی شده اســت ، افزود: یک خانه معلم شامل سه 
ســوئیت با تمام امکانات ، ٢٠ مدرســه شامل  ۴ مدرسه درجه یک که هر اتاق 
شــامل فرش و پتو، تلویزیون، یخچال و مجموعا شامل ١۹ کالس و ١۶ مدرسه 

درجــه دو که هر اتاق شــامل فرش، پتو  و یخچال و تلویزیون مشــترک میان 
اتاق ها و مجموعا شــامل ١٠٢ کالس برای اسکان مسافران نوروزی تجهیز شد 
که ۵٢٠٠  نفر در قالب ١۵٠٠ خانوار توســط مراکز اســکان مدیریت آموزش و 
پرورش شهرســتان المرد پذیرش شدند. مدیر آموزش و پرورش المرد در ادامه 
گفت: اسکان مسافران نوروزی با تالش شبانه روزی همکاران در ستاد اسکان در 
دو حوزه شهر المرد و دهشیخ انجام گرفت که در این رابطه الزم است از تالش 
های شــورای معاونین بویژه معاونت پشتیبانی و آقای سنایی کارشناس تعاون،  
مدیران واحدهای آموزشی، سرایداران،  اعضای ستاد اسکان، فرماندار، شهردار، 

دفتر نماینده، دبیر ستاد اسکان شهرستان و خبرنگاران عزیز تشکر نمایم.

همچنین هادی ســنایی دبیر ستاد اسکان فرهنگیان مدیریت آموزش و پرورش 
المرد ضمن تشــکر از همه ی عوامل اســکان فرهنگیان در شهرستان گفت: از 
تمامی پایگاه های ورودی شــهر المرد و نهــاد ها و ادارات آبفا،میراث فرهنگی، 
شبکه بهداشــت و درمان،نیروی انتظامی،هالل احمر و مردم عزیز المرد که در 
ارائه خدمات به فرهنگیان نقش داشــته اند، تشکر میکنم و امیدواریم بتوانیم با 

بهترین خدمات رضایت همکاران عزیز فرهنگی را تامین کنیم.
وی اضافه کرد: مسافران پذیرش شده از اقصی نقاط سرزمین پهناور ایران بوده 
اند ولی از اســتانهای فارس، اصفهان ،خراسان شمالی ،کهگیلویه و بویراحمد،یز
د،کرمان،تهران،آذربایجان غربی،هرمزگان و ... به میزان بیشــتری پذیرش شده 
اند. همچنین برنامه ریزی الزم برای اســکان شایسته مسافران در تابستان سال 

جاری انجام گرفته است.

افق فارس -»محمد عباســی« مدیر بنیاد مســکن انقالب اسالمی المرد در گفت و 
گو با نشــریه افق فارس با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی )ره( و اشاره به  ٢١ 
فروردین ســالروز صدور فرمــان تاریخی بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران مبنی بر 
افتتاح حســاب ١٠٠ و تاســیس بنیاد مسکن انقالب اســالمی ، گفت: تعیین و رفع 
نیازمندیهای مســکن مقــاوم، تهیه ی زمین مورد نیاز طرحها و پروژه های مســکن 
شــهری و روستایی ، عمران و آبادانی روستاها شامل تهیه و اجرای طرحهای هادی و 
تثبیت مالکیت امالک و اراضی ، تهیه و ارائه طرحهای الزم برای بازســازی و نوسازی 
مناطق مســکونی آســیب دیده از حوادثه غیرمترقبه از مهم ترین حوزه های فعالیت 
بنیاد مســکن انقالب اسالمی می باشد که بنیاد مسکن انقالب اسالمی المرد در طول 
ســال گذشته توانسته به روستائیان خدمات شایســته ای ارائه داده و باعث عمران و 

آبادانی هرچه بیشتر روستاها شود.
وی ادامه داد: بنیاد مســکن انقالب اســالمی المرد در حوزه تامین مسکن روستایی 
طی ســال ۹۶ بیش از ١٧٠ قطعه زمین به نیازمندان روستایی واگذار کرده و حدود 
۳۶٠ فقره پروانه ساخت صادر شده است، در همین راستا مبلغی قریب به ١۸ میلیارد 
تومان تسهیالت ارزان قیمت جهت ساخت، مقاوم سازی و تعمیر منازل خسارت دیده 
از سیل ســالهای ۹۴ و ۹۵ و همچنین متقاضیان ساخت منازل جدید در روستاهای 

شهرستان پرداخت شده است.
مدیر بنیاد مسکن انقالب اســالمی المرد از افزایش چشمگیر تسهیالت بنیاد مسکن 
در ســال گذشته خبر داد و گفت: تسهیالت اعطایی بنیاد مسکن شهرستان المرد در 
حوزه مسکن روستایی  در دولت یازدهم )سال ۹٢ تا ۹۵( ١۵ میلیارد و ١۸٧ میلیون 
و ۵٠٠ هزار تومان بوده که این رقم در سال ۹۶ به ١٧ میلیارد و ۸۵٠ میلیون تومان 
در ســال ۹۶ رسیده است و رشد چشمگیر نشان دهنده گام بزرگ دولت دوازدهم در 
محرومیت زدایی روستاها دارد. همچنین  مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته 
امداد شهرســتان هم از این تســهیالت بهره مند شده اند که در این زمینه هم شاهد 

رشد چشمگیری بوده ایم.

عباسی با اشاره به عملکرد حوزه بهسازی و اجرای طرح هادی روستایی بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی المرد گفت: مبلغی قریب به ۵ میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان در سال 
۹۶ )از محل اعتبارات ۳ درصد نفت و گاز ، توازن ، استانی و حوادث( جهت بهسازی و 
اجرای طرح هادی روستاهای شهرستان المرد اختصاص داده شده است که در زمینه 
اجرای تک لبه ، زیرسازی ، بیس و آسفالت و اجرای پارک در ۶٠ روستای شهرستان 

هزینه خواهد شد.

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی المرد در ادامه بیان کرد: یک میلیارد و ٢۴٠ میلیون 
تومان از مبلغ حوزه بهسازی و اجرای طرح هادی روستاها با پیگیری آقای دکتر علوی 
)نماینده محترم مردم المرد و مهر در مجلس شــورای اسالمی( به عنوان قیر رایگان 
جهت آسفالت معابر روستایی توسط بنیاد مسکن در اختیار دهیاران قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: ۶۵٠ میلیون تومان در ســال  گذشــته به متــراژ ۸٠ هزار مترمربع 

زیرسازی معابر روستایی توسط ماشین آالت بنیاد مسکن  اجرا شده است.
عباسی در پایان گفت: امیدواریم گام بلندی در راستای عمل به آرمانها و تحقق اهداف 
امام )ره( با همکاری و حمایت فرماندار شهرســتان و نماینده مردم در مجلس و بنیاد 
مســکن استان فارس و حمایت مردم قدردان شهرستان المرد برداریم و شاهد عمران 

و آبادانی بیشتر در روستاها باشیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان المرد خبر داد:

پذیرش 5٢٠٠ نفر در نوروز ۹7

گام بلند دولت دوازدهم در محرومیت زدایی روستاهای شهرستان المرد؛

پرداخت قریب به 18 میلیارد تومان تسهیالت مسکن روستایی در سال ۹۶

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

تماس: ٠۹177۹٠۶1۶۶

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

ماشین های انژکتوری و کاربراتور                                                  
 تنظیم نیسان دیزل 

شستشوی سوزن انژکتور

نرده استیل 
 پارس

پله های پیش ساخته

ساخت انواع نرده های 
استیل،چوب،آهن،آلومینیوم، سنگ و...

آدرس: المرد،بلوار شاهد، جنب تاالر کاشی و سرامیک شهر 
تماس: ٠۹17414٢457                     مسئول: امینی


