
معاون ایمیدرو:

ح بزرگ صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی المرد مهیاست بستر الزم برای اجرای دو طر
افــق فارس-»اردشــیر ســعد محمــدی« در بازدیــد از صنایــع در حــال احــداث ســایت انــرژی بــر المــرد گفــت: کارخانــه هــای تولیــد                                                                       
»ورق عریــض آلومینیــوم« و »پــودر آلومینــا« در شــمار طــرح هــای مهمــی اســت کــه شــرایط بــرای عملیاتــی شــدن آنهــا در منطقــه ویــژه اقتصــادی 
المــرد فراهــم اســت. وی ادامــه داد: عملیــات اجرایــی ایــن دو  کارخانــه براســاس برآوردهــای انجــام شــده مســتلزم ســرمایه گــذاری بالــغ بــر هــزار و 
200 میلیــون یــورو اســت کــه بــا تســهیل شــرایط و فراهــم شــدن ســاز و کارهــای مــورد نیــاز مهیــای همــکاری در زمینــه اجرایــی شــدن ایــن دو طــرح 
بــزرگ هســتیم. معــاون ایمیــدرو بــا اشــاره بــه بهــره بــرداری از کارخانــه آلومینیــوم جنــوب در آینــده تصریــح کــرد: بــا احــداث کارخانــه هــای مذکــور 
ــرای تکمیــل چرخــه فعالیــت هــای صنعتــی در صنایــع پاییــن دســت آلومینیــوم و ســایر بخــش هــای صنعتــی فراهــم مــی شــود و از ایــن  زمینــه ب

ــرای ایجــاد فرصــت هــای شــغلی پایــدار امــکان پذیــر مــی شــود...   ادامــه در صفحــه 2 رهگــذر خلــق ارزش افــزوده و بسترســازی ب

استاندار فارس مطرح کرد:

وه پیگیری تامین زیرساخت های الزم صنایع شهرستان المرد  تشکیل کارگر
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دو هفته نامه اقتصادی،اجتماعی

»نی انبان«
 بدون محدودیت 

کوک می شود
روابط عمومی کارخانه ســیمان المــرد/ استاندار فارس در بازدید از  مجموعه بزرگ صنعتی سیمان المرد اظهار داشت: 
روند تولید ســیمان  در کارخانه سیمان المرد بسیار خوب می باشــد و با توجه به بهره برداری که سالهای گذشته انجام 

شده است خوب مدیریت می شود.
اســتاندار فارس در این بازدید افزود: خوشبختانه مدیریت این مجموعه بزرگ صنعتی یکی از مدیریت های برجسته ای 
اســت که من تاکنون دیده ام و این موضوع به دلیل رعایت مســایل فنی در تمامی زمینه ها و همچنین تولید و رعایت 
استانداردهای آن می باشد. نماینده عالی دولت در استان فارس پس از بازدید از بخش های مختلف کارخانه سیمان المرد 
تصریح کرد: نقش آفرینی بسیار باال در بازرگانی، یکی دیگر از برجستگی های این مجموعه  می باشد که کارخانه را رونق 

داده است.

وی ضمن ابراز خرســندی از آینده بسیار خوب این مجموعه تولیدی گفت: ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی 
کشورهای اروپایی و توسعه یافته آینده بسیار خوبی از این مجموعه بزرگ صنعتی رقم خواهد زد.

مهندس تبادار در پایان با توجه به تعدد کارخانجات ســیمان در سراســر کشــور افزود: اکثر این کارخانه ها یا ضررده 
 ، به سرند  یا سر  و  هستند 
ولی این مجموعه سوددهی 
خوبی دارد و هر روز زمینه 
حال  در  آن  های سوددهی 
افزایش است و این نشان از 
این  در  مدیریت خوب  یک 

مجموعه بزرگ می باشد .
در این بازدید نماینده مردم 
مجلس  در  ُمهــر  و  المرد 
شورای اســامی، معاونین 
کل  مدیــران  اســتاندار، 
استانی، فرماندار و مدیران 
شهرستانی، استاندار فارس 

را همراهی کردند.

وز کارگر  بر  تمامی تالشگران  یازدهم اردیبهشت؛ ر
عرصه کار و تولید مبارک باد. 

روابط عمومی کارخانجات سیمان المرد

استاندار فارس در بازدید از کارخانه سیمان المرد: 
مدیریت مجموعه سیمان المرد یکی از مدیریت های برجسته است

نیمه شعبان سالروز میالد باسعادت امام زمان )عج( 
و  روز سربازان گمنام مبارک باد. 

مقام معظم رهبری:

ارتِش فردا باید از ارتِش امروز بهتر، قوی تر، 

کارآمدتر و انقالبی تر باشد.

4

3

با پیگیریهای سید محسن علوی انجام شد:

ودشت-مهر« تسریع در مطالعه فنی و اقتصادی احداث »مسیر گله دار -عسلویه« و »تونل عالمر
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آیت اهلل  -حضرت  فارس  افق 
خامنه ای فرمانده معظم کل 
قوا ظهر امروز )یکشنبه( در 
و  ارتش  کل  فرمانده  دیدار 
نیروی  فرماندهان  از  جمعی 
زمینی، با تحسین کارآمدی و تجارب ارزشمند پرسنل قدیمی ارتش و ابراز امیدواری درباره آینده درخشان جوانان آن، بر استمرار پیشرفت و افزایش توان ارتش 

تأکید و خاطرنشان کردند: پیشرفت ها باید همچنان ادامه پیدا کند تا ارتِش فردا از ارتش امروز بهتر، قوی تر، کارآمدتر و انقابی تر باشد.
در این دیدار که به مناســبت روز ارتش و حماسه آفرینی های نیروی زمینی برگزار شد، رهبر انقاب اسامی خطاب به جوانان ارتش تأکید کردند: از شما جوانان 

عزیز می خواهم همه ابتکارات، تاشها و ظرفیت های انسانی خود را برای پیشبرد و اعتاء ارتش بکار اندازید.
فرمانده کل قوا همچنین با تجلیل از مواضع انقابی و وحدت آفرین امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش، افزودند: آقای سرلشکر موسوی در عین دلبستگی 
ســازمانی و پایبندی عاطفی به ارتش که حفظ و تأکید بر آن الزم است، نیز سخنان بســیار خوبی در خصوص اتحاد نیروهای مسلح بیان کردند که این سخنان 

نشان دهنده عقل مدیریتی و صفای باطنی است و ارتش را در چشم مردم بیش از پیش ارزشمند می کند.

ایلنــا - وزیر اطاعات بر تسهیل امور اقتصادی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، 
تامین امنیــت اقتصادی و پرهیز از اعمال غیر هوشــمندانه که موجب 

نگرانی از سرمایه گذاری در کشور می شود، تاکید کرد. 
 سیدمحمود علوی در جلسه شورای اداری استان ایام، با تاکید بر افزایش 
روحیه همدلی و هم افزایی میان مســئوالن برای خدمت رسانی بیشتر و 
بهتر به مردم، اظهار کرد: اختاف برای هیچ کس نفعی نخواهد داشــت و 
پیامبر اکرم)ص( به پرهیز از دامن زدن به اختافات تاکید کرده اند چرا که 

موجب زمین خوردن ملت ها می شود.
وی از مسئوالن اداری استان خواست تا مشکات و راهکارهای رفع آنها 
را به هیئت دولت ارائه دهند تا دستورات و تصمیم های الزم صادر و گرفته 

شود.
وزیر اطاعات با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال حمایت از کاالی 
ایرانی، گفت: الزمه  حمایت و توســعه تولیدات داخلی، برقراری امنیت 

پایدار به ویژه برای فعاالن اقتصادی است.
علوی بر تســهیل امور اقتصــادی، مبارزه با مفاســد اقتصادی، تامین 
امنیت اقتصادی و پرهیز از اعمال غیر هوشــمندانه که موجب نگرانی از 
سرمایه گذاری در کشور می شود، تاکید کرد و گفت: باید امنیت و سامت 
اقتصادی را باید با تدبیر و چاره اندیشــی عقایی به طور همزمان ایجاد 

کنیم.
وی افزود: سربازان گمنام امام زمان )عج( به عنوان راس جامعه اطاعاتی 
کشور در اوج محبوبیت اجتماعی قرار دارند چرا که مردم وزارت اطاعات 

را سپر ناامنی ها می دانند و دشمنان از آنها رعب و وحشت دارند.
وزیر اطاعات مردم را تامین کننده اصلی امنیت دانست و گفت: توسعه و 

پیشرفت کشور در گرو حضور شاداب و همیشگی مردم در صحنه است.

بــه گزارش افق فارس به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد - معاون توسعه معدن 
و صنایع معدنی ایمیدرو گفت: شرایط برای احداث دو پروژه صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی 

المرد فراهم است.
»اردشیر سعد محمدی« دوشــنبه در بازدید از صنایع در حال احداث سایت انرژی بر المرد 
گفت: کارخانه های تولید »ورق عریض آلومینیوم« و »پودر آلومینا« در شمار طرح های مهمی 

است که شرایط برای عملیاتی شدن آنها در منطقه ویژه اقتصادی المرد فراهم است.
وی ادامه داد: عملیات اجرایی این دو  کارخانه براساس برآوردهای انجام شده مستلزم سرمایه 
گذاری بالغ بر هزار و 200 میلیون یورو است که با تسهیل شرایط و فراهم شدن ساز و کارهای 

مورد نیاز مهیای همکاری در زمینه اجرایی شدن این دو طرح بزرگ هستیم.
معاون ایمیدرو با اشــاره به بهره برداری از کارخانه آلومینیوم جنوب در آینده تصریح کرد: با 
احداث کارخانه های مذکور زمینــه برای تکمیل چرخه فعالیت های صنعتی در صنایع پایین 
دست آلومینیوم و سایر بخش های صنعتی فراهم می شود و از این رهگذر خلق ارزش افزوده 

و بسترسازی برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار امکان پذیر می شود.
سعد محمدی با ابراز خرســندی از اقدامات انجام شده در منطقه ویژه اقتصادی المرد گفت: 
این حجم سرمایه گذاری برای افزایش تولید داخلی، توسعه اقتصاد ملی و شکوفایی منطقه و 
نواحی پیرامونی بسیار اثربخش است و سازمان ایمیدرو در راستای برنامه ها و اهداف موردنظر 

از این فعالیتها حمایت همه جانبه می کند.
معاون ایمیدرو در ادامه شــرط اساسی برای دستیابی به این اهداف را همگرایی و هم افزایی 
تمامی دستگاهها ذیربط برای تسریع در تکمیل زیرساختهای مورد نیاز صنایع در حال احداث 
و استفاده از نیروهای جوان، توانمند و متخصص برشمرد و بیان کرد: دستاورد چنین رویکردی 

سبب ایجاد روحیه نشاط در سطح جامعه، رونق اقتصادی و رفاه آحاد جامعه می شود.
در ادامه محمد آشــفته آج بیشــه )مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد( با تشریح روند 
فعالیت برای تکمیل زیرســاختها و فراهم کردن خوراک مورد نیاز صنایع در حال احداث از 
توجه ویژه رئیس هیات عامل ایمیدرو و سایر دست اندرکاران  به منطقه متبوعش تقدیر کرد.
وی با اســتقبال از تشکیل نشست های مستمر به منظور شناسایی و رفع موانع فرارو صنایع 
مستقر در سایت انرژی بر المرد، این امر را سرآغاز استفاده بهینه از تمامی ظرفیتهای موجود 

برای تحقق اهداف توسعه ای در این منطقه عنوان کرد.
همچنین در جریان این بازدید، محمد مهدی مســتقیمی مدیرعامل شرکت آلومینیوم جنوب 
)سالکو( با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه تولید 300 هزار تنی شمش آلومینیوم در فاز اول 

این کارخانه ؛ خواستار مساعدت تمامی مسئوالن ذیربط در این زمینه شد.
الزم به ذکر اســت آلومینیوم  به ظرفیت  حدود یک میلیون تن و صنایع پایین دست مرتبط، 
ســیمان با ظرفیت ده میلیون تن ، منیزیم با ظرفیت ۶0 هزار تن در ســال ، نیروگاه سیکل 
ترکیبی ، نیروگاه خورشیدی ،پتروشیمی با ظرفیت ساالنه 5 میلیون تن ، پاالیشگاه میعانات 
گازی ، زنجیره تولید بوتان، تولید پروپیلین از پروپان ، صنایع پشتیبان ، صنایع پایین دست 
فوالد و  همچنین فعالیت های خدماتی  از جمله عناوینی اســت که شرایط فعالیت  و توسعه 
آنها در این منطقه استراتژیک  در جنوب استان فارس و مجاور کانونهای انرژی کشور فراهم 

است.

به گزارش افق فارس به نقل از روابط عمومی اســتانداری فارس - مهندس 
اسماعیل تبادار طی حکمی غامرضا مهرجو را به عنوان مدیرکل دفتر استاندار 

فارس منصوب کرد.
در این حکم آمده است:

با عنایت به مراتب تخصص ، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این 
حکم شما را به سمت مدیرکل دفتر استاندار منصوب می نمایم.

امید است با تاش و کوشــش و همانگی و همکاری کلیه نهادها، سازمان ها و 
دستگاه های اجرایی استان در انجام امور محوله موفق و موید باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی اســتانداری فارس غامرضا مهرجو پیش از 
این مشاور اجرایی استانداری فارس را بر عهده داشته است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سیدمحسن علوی، نماینده مردم المرد و مهر 
در مجلس شورای اسالمی در نشستی به منظور رفع مشکل اراضی گله دار و 
وراوی با »عظیمیان« معاون وزیر راه و رئیس ســازمان زمین و مسکن دیدار 

کرد.
در این نشست،»هاشــمی« مدیر کل امور زمین بنیاد مســکن کشور، »باقری 
فرد« مدیر کل راه و شهرســازی الرســتان ، »زمانی« مدیر کل  بنیاد مسکن 
استان فارس و »حاجی پور« مدیر بنیاد مسکن شهرستان مهر حضور داشتند.

در دیدار فرماندهان نیروی زمینی ارتش مطرح شد؛
تجلیل فرمانده معظم کل قوا از مواضع وحدت آفرین فرمانده ارتش

وزیر اطالعات:
مردم وزارت اطالعات را سپر ناامنی ها 
می دانند/ سربازان گمنام امام زمان در 

اوج محبوبیت اجتماعی قرار دارند

"غالمرضا مهرجو" 
مدیرکل حوزه استاندار فارس شد

پیگیری سید محسن علوی در خصوص رفع 
مشکل اراضی شهرهای گله دار و وراوی

معاون ایمیدرو:
بستر الزم برای اجرای دو طرح بزرگ صنعتی در 

منطقه ویژه اقتصادی المرد مهیاست

افق فارس -رئیس جمهور: کمک به تقویت پیام رسان های داخلی به معنای 
محدودسازی سایر شبکه های اجتماعی نیست

رییس جمهور با انتشــار پیامی در صفحه رســمی اینستاگرام ریاست 
جمهوری از حق مردم برای انتخاب اســتفاده از چند شــبکه اجتماعی 
همزمان حمایت کرد و نوشــت: تقویت پیام رسان های داخلی به معنای 

محدودیت برای سایر شبکه های مجازی نیست.
به گزارش ایلنا، صفحه رسمی اینستاگرام حسن روحانی با انتشار تصویری 
به نقل از رئیس جمهور نوشت: دولت از فضای مجازی و امکان دسترسی و 

برقراری ارتباط مردم حراست خواهد کرد. 
رییس جمهور در اینســتاگرام نوشــت: رفع انحصار و کمک به تقویت 
اجتماعی  به معنای محدودسازی سایر شبکه های  پیام رسان های داخلی 
نیست. مردم حق انتخاب دارند و می توانند توأمان در شبکه های مختلف 

اجتماعی فعالیت داشته باشند.« 
رییس جمهور تاکید کرد: » دولت از فضای مجازی وامکان دسترســی و 

برقراری ارتباط مردم حراست خواهد کرد.«

رئیس جمهور:
کمک به تقویت پیام رسان های داخلی 
به معنای محدودسازی سایر شبکه های 

اجتماعی نیست



چهارشنبه 5 اردیبهشت 8/97 شعبان 1439/ 25 آوریل 2018/ سال دوم/ شماره 33

افق فارس/مرتضی عبداله زاده- با قطع برق و عدم صدور مجوز؛ 
نمی توان صدای ترنم خاطره انگیز آنرا در قلب جنوبی ها خاموش 
کرد. کمتر کسی از خطه جنوب وجود دارد که این نوا را نشنیده 

باشد یا با او خاطره ای نداشته باشد.
»نی انبان« از سازهایی که ریشه در آداب و رسوم محلی جنوب 
ایران دارد، سازی محبوب در جنوب ایران که اهمیت این ساز نزد 
جنوبی ها به اندازه اهمیت کرنا برای بختیاری ها، سرنا برای لرها، 
دوزله برای کردها  می باشــد. از این ساز بیشتر در عروسی ها و 
مجالس و بزمی اســتفاده می کنند. به گفته برخی کارشناسان، 
این ساز نخست در ایران ســاخته و مورد استفاده قرار گرفته و 
در طول سال ها به کشورهایی مانند اسکاتلند منتقل شده است. 
این ساز سنتی در همه استان های جنوبی کشور مانند هرمزگان، 
خوزستان، بوشهر، بخشی از استان فارس و جزایر خلیج فارس 
نواخته می شود و امروز نوایش به کشورهای حاشیه خلیج فارس 
و بلکه در قلب اروپا نیز رسیده است و نقش این ساز در فرهنگ 

و تاریخ کشورها قابل ماحظه است.
نواختن و ساختن آن باید در خون تو باشد و به هر شیوه که باشد 
جنوبی ها از آن خوب می دانند و از نوازندگان این ســاز دلنواز 
می توان از کریم ادریس پور، محســن شــریفیان، حسین توانا، 

استاد محمد جنجال و...  نام برد. 
آوازه نوازنده های چیره دست خطه جنوب از استانهای بوشهر، 
هرمزگان ، خوزستان و قسمتی از جنوب فارس را بسیار شنیده 
ایم اما چهره های ناشــناخته و فرزندانی از خطه جنوب فارس 
هم کم نیســتند که با عشــق به فرهنگ بومی،محلی جنوب به 
ســاز نی انبان عاقه مند شده و از کودکی بدون آموزش نواخته 
و نواخته اند و نســبت به موسیقی بومی شان مسئوالنه احساس 

تعهد داشته اند.
چندی پیش موزیک ویدیو زیبای»خالو قلندر« از گروه لیپک با 
سرپرستی »محمدرضا مختاری« جوان المردی از استان فارس و 
صدای زیبای آروین بســتکی در شبکه های اجتماعی مجازی به 
انتشار درآمد و با استقبال و تاثیرگذاری بسیار خوبی همراه بود. 
»محمدرضا مختاری« متولد شهرســتان المــرد که اصالتا اهل 
روســتاي نخل صفا از بخش مرکزی این شهرســتان اســت و 
تحصیات اولیه را مدارس المرد گذرانده و در ســن 15 سالگي 
به  دبی از شهرهای کشــور امارات متحده عربی آمده و درحال 
حاضر 21 ســال دارد و در آنجا تحصیات دانشگاهی را در رشته

business  ادامه می دهد. 
وی به عنوان نوازنــده نی انبان و عضو گــروه لیپک به همراه 
آروین بستکی خواننده خوش صدای جنوب از استان هرمزگان 
در فستیوال های موسیقی در خارج کشور حضور یافته است که 
گفت و گو حضوری با این جوان المردی میسر نشد اما در مجازی 
گفت و گوی کوتاهی داشــتیم که محمدرضا از دغدغه هایش در 
معرفی ساز نی انبان و نواهای محلی گفت، در ادامه گفت و گو این 

نوازنده نی انبان را می خوانید: 

**چطور شد که ساز بومی و محلی نی انبان عاقه مند شدید؟ 
ساز نی انبان از کودکی عالقه داشتم چرا که نی انبان در خون و رگهای 
جنوبی ها بوده و با افتخار اعالم می کنم که هیچ سازی برای جنوبی ها، 
نی انبان نمی شــود و عالقه به نی انبان را باید متاثر از آداب و رســوم 
محلی اعالم کنم که از عروســی و جشــن های محلی گرفته تا بزم های 
خانوادگی، صدای نی انبان شنیده شده است و به نوعی نوای این ساز در 
گوش تک تک المردی ها و اهالی خونگرم جنوب ایران از تولد تا ازدواج 
و عروسی جا گرفته است و آهنگهای سنتی و محلی را همه از بر هستند 
و هر آنچه مردم جنوب را از غصه و غم دور می کند، نی انبان است و نی 
انبان! به همین دلیل خودم را عاشــق ساز نی انبان می دانم و در معرفی 
این ساز و آهنگ های سنتی این خطه از جنوب؛ همه تالشم را می کنم.
**ساز دیگری هم عاقه مند هستید که آموزش دیده باشید یا 

بخواهید دنبال کنید؟
عالقه زیادي به نوازندگي و خوانندگي دارم، در حال یادگیری ســاز هاي 
فلوت، کیبورد و سنتور هستم اما نه به شكل حرفه اي ولي تصمیم دارم 

سازهاي دیگري رو هم امتحان کنم.

** برای یادگیری نی انبان تحت نظر اســتادی بوده اید؟ چقدر 
زمان برد تا توانستید نوازنده نی انبان شوید؟

خیر ، تقریبا شش ماه تا یكسال زمان برد که با گوش دادن به آهنگ ها 
و تمرین مداوم توانســتم با برخی از آهنگها و اصول اولیه نی انبان آشنا 
شــوم و این آغازی بود که بتوانم ســاز نی انبان را ادامه دهم و فكر می 
کنم یادگیری ســاز نی انبان در مدت شــش ماه تا یكسال؛ مدت زمان 

خوبی باشد. 
**کار حرفه ای نوازندگی نی انبان را از چه سالی آغاز کردید؟ 

کار حرفه ای را یک ســال و نیم بعد از یادگیری این ســاز در شهر دبی 
آغاز کردم که در یک فستیوال موسیقی گلوبال ویلیج در دانشگاه شارجه 
به عنوان نماینده ایران دعوت شدم و این اجرا با استقبال ویژه ای همراه 
شــد و آنموقع دو نفر بودیم و گروهی شكل نگرفته بود و پس از تشكیل 

گروه لیپک، فعالیتم را در آنجا ادامه دادم.
**محمدرضا عزیز در سالهای اول آغاز بکار با نی انبان با موانع یا 

مخالفت هایی از سوی خانواده مواجه شدید یا خیر ؟ 
بدون شک این اتفاق براي هر نوازنده ني انبان افتاده و شامل ما هم شده 
است و می توان گفت سالهای دور و گذشته برای هر نوازنده نی انبان این 
مشكل وجود داشته که با مخالفت های خانواده یا دوستان روبرو شود اما 
در ارتباط با خودم، مخالفت همراه با حمایت از سوی خانواده بوده است.
**هم اکنون با کدام گروه هنری همکاری دارید؟ کمی از فعالیت 
ها و کارها و نواهایی که تهیه و اجرا کرده اید و کنسرت هایی که 

حضور داشته اید، برایمان بگویید؟
در حال حاضر در گروه لیپک با حضور دوست عزیزم آقای آروین بستكی 
از خواننده های خوش صدا جنوب از خطه استان هرمزگان فعالیت دارم 
و این گروه در کنســرتها و فستیوال های زیادی در خارج از کشور حضور 
داشته است و مخاطبان کنسرت از تمامی ملیت ها بوده اند و با ایرانیان 
زیادی در ارتباط هســتیم و برای ایرانی ها در باشگاه ایرانیان دبی اجرا 
داشــتیم. بیشتر نواهای اجرا شده توســط گروه در حوزه سبكهای بومی 
ایرانی هســتند و باتوجه به شرایط جشن ها و مراسم ها، نواهای بندری، 

عربی و بوشهری هم اجرا شده است. 
**چطور شــد که کشــور امارات متحده عربی را برای فعالیت 

هنری خود انتخاب کردید؟
در واقع انتخاب مســتقیم نبوده و شرایط زندگی باعث شد که در اینجا 
ادامه تحصیل و مشــغول بكار شوم ولی اگر به عقب بازگردم قطعاً  دبی 
را بــرای ادامه فعالیت انتخاب می کنم چرا که احترام زیادی برای هنر و 

بویژه ساز نی انبان قائل هستند. 
 **در حال حاضر چه آهنگی را در دست تدوین و اجرا دارید یا 

برای کدام کنسرت یا فستیوال آماده می شوید؟
تصمیــم داریم با همــكاری اعضای گروه لیپک و دوســت عزیزم آروین 
بســتكی ، آلبوم بومی از نواهای اســتانهای جنوبی را تشكیل دهیم که 
این اتفاق با حمایــت و همراهی جوانان و مردم خونگرم جنوب ایران به 

سرانجام می رسد.

آخرین قطعه ای که توســط گروه لیپک با سرپرستی خودم و همكاری 
اعضای گروه منتشر شد، انتشار موزیک ویدیو محلی »خالو قلندر« با سه 
ریتم مختلف بود و با اســتقبال خوب مردم خونگرم جنوب همراه شد و 
انتشار این آهنگ ؛ یادآوری خاطرات شیرین برای مردم خونگرم جنوب 
بود، خوشحال هستم که این قطعه آهنگ جنوبی؛ تاثیرگذاری خوبی در 
حفظ فرهنگ بومی محلی و یادآوری خاطرات شــیرین گذشــته داشته 
اســت و از کودک، پیر و جوان و از مرد و زن جنوبی آنرا با عشــق می 

خوانند و تكرار آن امیدی است برای ادامه کار گروه لیپک.

**خارجی ها هم در نوازندگی ســاز نی انبان فعالیت دارند؟ از 
اهمیت اهالی خارج از کشور به ساز نی انبان برایمان بگویید؟  

اعتقاد دارم که ســاز نی انبان متعلق به هیچ کشــوری نیســت و برخی 
ها این ســاز را به عنوان اسكاتلندی می شناســند اما باوجود سبكهای 
مختلف، نی انبان به عنوان یک ساز بومی و سنتی در کشورهای مختلف 
شناخته شده است و عرب های امارات هم به این ساز عالقه مند  هستند 
و همیشــه اجرای گروه در فســتیوالها و بسیاری از مراسم ها با استقبال 
زیادی همراه بوده است که نشانگر اهمیت ساز نی انبان و اجرای کارهای 

حرفه ای گروه دارد.
**عاشــق کدام نوازنده های نی انبان جنوب ایران هســتید؟ 
به کدامیک از نوازنده های نی انبان مشــهور؛ باالترین نمره را 

می دهید؟
نوازنده های زیادی هســتند و همه ی ســبک ها را دنبال می کنم و در 
همه ی ســبكها نوازنده های قوی وجود دارند و محسن شریفیان، کریم 
ادریس پور و همه ی آنها بصورت حرفه ای کار می کنند اما باالترین نمره 
را به هنرمند پرتالش؛ اســتاد شریفیان می دهم چون عالوه بر کار حرفه 
ای که همه ی ما با کارهای او آشــنا هستیم ؛ واقعا برای معرفی این ساز 
تالش می کند و برای مطرح کردن ســاز نی انبان و حفظ فرهنگی بومی 

بویژه استان بوشهر برنامه دارد و موفق بوده است. 
** درحــا حاضر خودتــان را یک نوازنده حرفــه ای نی انبان 

می دانید؟
هیچوقت در هنر نمی توانم خودم را حرفه ای بدانم چون هنر و موسیقی 
انتهایی ندارد و احســاس می کنم خیلی راه مانده است تا نوازنده حرفه 

ای شوم.
** عاقه مند هســتید که به ایران بازگردید و این ســاز بومی 

اصیل جنوبی ها را به جوانان عاقه مند آموزش دهید؟
عالقه بــه آموزش نی انبان دارم و هنرجوهای زیادی در کشــور امارات 
داشــتم اما خودم را به عنوان یک اســتاد نمی دانم، اگر شــرایط فراهم 
شــود و مجددا به ایران بازگشــتم و هر آنچه از نی انبان می دانم را به 
همشهریانم و عالقه مندان آموزش می دهم و هرچند نوازنده های خوب 

نی انبان بهتر از من در المرد کم نیستند. 
**آیا تا بحال بــه این فکر کرده اید یا تمایل دارید که به همراه 

گروه خودتان در شهرستان المرد کنسرتی برگزار کنید؟ 
فكر نمی کنم که این اتفاق در المرد بیافتد که ما اجرایی داشــته باشیم 
چرا که مشــكالت شــخصی نمی گذارد ولی خیلی عالقه مند هستم که 
چنین اتفاقی بیافتد و نقشــی در شادی همشــهریانم داشته باشم اما به 

اجــرای این اتفاق فكر می کنم چرا کــه نوازنده های خوب نی انبان در 
آن منطقــه داریم و برای من لذت بخش خواهد بود که یک روز بتوانم با 

نوازنده های نی انبان در المرد، اجرایی داشته باشم.
**اما پیشنهاد شما به مسئوالن فرهنگ و هنر شهرستان برای 

حفظ سازهای جنوبی و بومی محلی ؟
همیشه به این فكر می کردم که آروین بستكی، آهنگ های بومی بستكی 
را می خواند و نقش موثری در حفظ فرهنگ بومی و ســنتی آن منطقه 
هرمزگان داشــته اســت، این اتفاق باید در المرد هم بیافتد که خواننده 

های بومی، آهنگ های ســنتی و بومی که ریشه در فرهنگ این منطقه 
دارد را منتشر کنند تا عالوه بر نسل های آینده، نواحی و شهرهای دیگر 

هم با فرهنگ و آهنگ های سنتی و محلی ما بیشتر آشنا شوند. 
باید فضایی فراهم شــود که نیاز نباشد برای نوازندگی نی انبان به دور از 
خانواده ها و روستاها تمرین کرد و جوان ترس از آن نداشته باشد صدای 
تمرین کردن آن ها را نشوند و کسی از آنها فیلم نگیرد و این دغدغه ها 
باید از بین رود و روزی فرا رسد که نی انبان بدون محدودیت کوک شود 
تا اینكه هر روز شاهد افزایش نوازنده های نی انبان باشیم. ایجاد انگیزه و 
حمایت معنوی از جوانان و هنرمندان باید فرهنگ سازی شود و متولیان 
فرهنگ و هنر شهرســتان و بیش از آن خانواده ها نقش زیادی در ایجا 

فضا برای عاشقان به موسیقی سنتی و محلی جنوب دارند.

**محمدرضا یه فضولی: آیا می توان در خارج از کشور به نوازنده 
نی انبان به عنوان یک شــغل نسبتا پردرآمد نگاه کرد؟ تا کنون 

چقدر توانسته اید از نظر مالی در خارج کشور تقویت شوید؟ 
اکثر بچه های گروه؛ شغل دیگری دارند و کار هنری را در کنار آن دنبال 
می کنند و هیچوقت نی انبان را به عنوان شــغل نگاه نكردم و همیشه با 
عالقه به این ساز فعالیتم را ادامه دادم و هیچكدام از اعضای گروه، برای 
شــغل به اجرا نمی آیند اما باید بگویم که درآمد چندانی ندارد و درآمد 

اجراها در تقویت گروه و اجراها هزینه می شود. 
**اگر خواسته باشــم در پایان یک جمله از عشق به ساز بومی 

محلی نی انبان بگویید ، چطور آنرا عنوان می کنید؟ 
تاکنون ندیده ام که فردی از ساز نی انبان بدش بیاید، حتی مخالفان ساز 

نی انبان هم با شنیدن صدا خوشحال می شوند.
**پیام آخر شما؟ 

از خانــواده ام کــه مانع از عالقه ام به نی انبان نشــدند، بچه های گروه 
لیپک که با عشق به کار هنری، فعالیت می کنند، همشهریانم، جوانان و 
دوســتان عزیزم در المرد که همیشه به ما انرژی دادند و حمایت کردند 
و همچنین دوســت عزیز و هنرمندم آروین بستكي که واقعا پسر خوش 
قلبي و براي پیشــرفت و معرفي موسیقي همیشه درحال تالش است و 

خیلی از تجربیات ایشان استفاده کردم که جا دارد از همه تشكر کنم.
در پایان تشكر می کنم از اینكه فضایی را فراهم کردید تا مطالبی عنوان 
کنم و آرزوی موفقیت برای شــما و همكاران محترمتان در نشریه دارم و 
امیدوارم هر روز شــاهد اهمیت به ساز نی انبان و دیگر سازهای جنوبی 
باشــیم و قطعاً حمایت های شما رسانه ها از سازهای بومی و محلی بی 

تاثیر نخواهد بود و در معرفی این ساز هرچه می توانید قلم بزنید...

جوان المردی در گفت و گو با افق فارس:
"نی انبان" بدون محدودیت کوک می شود/

 موزیک ویدیو "خالو قلندر" یادآوری خاطرات شیرین جنوب بود 
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افق فارس-اســتاندار فارس روز پنجشــنبه )23 فروردین( با همراهی مدیران کل 
استانی و معاونان استانداری در سفر به شهرستان المرد از تونل گردنه شهید باقری، 
ترمینال درحال احداث فرودگاه المرد، کارخانه ســیمان المرد، کارخانه آلومینیوم 

جنوب و صنایع درحال احداث در منطقه ویژه اقتصادی المرد بازدید کرد.
استاندار فارس در این سفر با نگاه ویژه به ظرفیت های المرد دستور تشکیل کارگروه 
در اســتانداری فارس به منظور پیگیری تامین زیرساختهای الزم صنایع شهرستان 

المرد را صادر کرد. 
وی در این سفر با ارزیابی از روند پیشرفت ترمینال جدید فرودگاه المرد، از پیمانکار 

این پروژه خواست تا در موعد مقرر پروژه را تحویل دهد. 
تبادار در این بازدید با همراهی مدیران کل اســتانی و معاونان اســتانداری، پس از 
بازدید در کارخانه آلومینیوم جنوب به عنــوان بزرگترین طرح صنعتی آلومینیوم 
کشــور ، در جمع مدیران اداری و اقتصادی المرد اعام کــرد که نگاهم به المرد 

گسترده تر و عمیق تر خواهد بود.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در اســتان فارس، صنایع پایین دســت کارخانه 
آلومینیوم را ظرفیتی عظیم برای اشتغال جوانان استان بویژه این منطقه عنوان کرد. 
بررسی برخی مشکات فعاالن اقتصادی در حاشیه نشست و دستور اکید او خطاب 
به مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان جهت بررسی پروژه 
گردشگری ســرمایه گذار در بخش اشــکنان از دیگر موارد مطرح شده در جلسه 

شورای اداری، برنامه ریزی و فعاالن اقتصادی المرد بود. 
پیش از سفر اســتاندار فارس، دو وزیر کلیدی دولت تدبیر و امید)وزیر اطاعات و 
وزیر کار( در اوایل سال جاری مهمان مردم المرد بودند که این توجه دولت به طرح 

های مهم این شهرستان می رساند.
در ادامه گزارش کوتاه این سفر را می خوانید:

منطقه ویژه اقتصادی المرد پیشگام توسعه صنعتی کشور است
اســتاندار فارس گفت: منطقه ویژه اقتصادی المرد که میزبان صنایع مهمی نظیر آلومینیوم جنوب است 
به عنوان یكی از مهمترین مناطق ویژه اقتصادی نقش تعیین کننده ای در توسعه ملی، استانی و منطقه 

ای دارد.
اســماعیل تبادار صبح امروز در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی المرد با حضور در جمع خبرنگاران افزود: 
با توجه به اهمیت این منطقه و به ویژه آلومینیوم جنوب همه دســتگاه های اجرایی موظف به همكاری و 

تعامل همه جانبه برای ایجاد و یا تكمیل زیر ساخت ها هستند.

وی اضافه کرد: آلومینیم جنوب می تواند یک نظام کاری برجســته  صنعتی را در کشــور رقم بزند و این 
یک مزیتی اســت که شــامل استان فارس در وهله اول و کل کشور خواهد شد و بنابر این تسهیل شرایط 
برای اســتقرار صنایع و همچنین افتتاح پروژه های مهم در موعد مقرر از وظایفی اســت که همه باید به 

آن توجه کامل داشته باشیم.
نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به پیشرفت مناسب صنایع آلومینیوم جنوب افزود: امیدواریم 
این طرح در زمان مقرر به بهره برداری رسیده و نقش برجسته ای را در اقتصاد کشور، استان فارس و این 

منطقه به ویژه افزایش تولید ملی، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی ایفا کند.
تبادار اضافه کرد: همزمان با توســعه صنایع مســتقر در منطقه ویژه اقتصادی المرد الزم اســت تا سایر 
زیرســاخت ها و امكانات مورد نظر مانند فرودگاه، محورهای مواصالتی، آب، برق و ســایر تاسیســات به 

فراخور شرایط جدید از پیشرفت الزم برخوردار شوند.
در این بازدید که جمعی از معاونان اســتاندار، مدیران کل دســتگاه های اجرایی استان فارس نیز حضور 
داشــتند مدیر منطقه ویژه اقتصادی المرد با ارایه گزارشی از دستاوردهای صنعتی در منطقه متبوعش از 

توجه مدیران صنعتی و اجرایی در سطح ملی و استانی برای توسعه این منطقه قدردانی کرد.
محمد آشــفته آج بیشه گفت: خوشبختانه روند فعالیت در آلومینیوم جنوب از وضعیت مناسبی برخوردار 
اســت و با حمایت مدیران اجرایی و سیاسی و همچنین نماینده مجلس امیدواریم در ابعاد مختلف شاهد 

پیشرفت پروژه ها باشیم.
شــایان ذکر است استاندار فارس در جمع صاحبان ســرمایه و بخش خصوصی نیز ابراز امیدواری کرد از 
پتانسیل موجود در منطقه ویژه اقتصادی المرد بخصوص صنایع پایین دست به نحو مطلوبی استفاده شود.

ضرورت اجرایی شدن طرح انتقال آب از دریا به المرد
فرمانــدار المرد اجرای طرح انتقال آب از دریا به المرد را برای توســعه صنعتی این شهرســتان ضروری 

دانست و خواستار اجرایی شدن این طرح شد.
 »حسین شــبانی نژاد« فرماندار المرد که در نشست مشترک شورای اداری و فعاالن اقتصادی شهرستان 
المرد ســخن می گفت با یادآوری افتخارآفرینی شهرســتان المرد در زمان دفــاع مقدس افزود: کارخانه 
آلومینیوم جنوب به عنوان بزرگترین کارخانه آلومینیوم کشــور و افتخاری برای صنعت کشــور و استان 
فارس اســت که انتظار می رود باتوجه به شتاب در ســاخت این کارخانه در دولت تدبیر و امید مطابق با 

برنامه ریزی و اعالم مدیران طرح، شاهد افتتاح فاز اول کارخانه در سال جاری باشیم.
نماینده عالی دولت در شهرســتان المرد با طرح پیگیری خواســته های اولویت دار شهرستان از استاندار 
فارس افزود: اجرای طرح انتقال آب از دریا به المرد ســبب رونق و توســعه اقتصادی شهرستان در ابعاد 

مختلف می شود که امیدواریم هرچه سریعتر اجرای این طرح آغاز شود.
شــبانی نژاد ضمن تاکید بر توســعه همه جانبه شهرســتان المرد گفت: مباحث تعهد اجتماعی صنایع و 
توجه ویژه مدیران صنایع شهرستان به محیط پیرامونی بسیار حائز اهمیت است که در این زمینه نیازمند 

تاکید ویژه دارد.
تاکید نماینده مردم المرد و مهر بر اولویت جذب با نیروهای بومی 

نماینده مردم المرد و مهر از اســتاندار فارس خواســت تا درخصوص رعایت ماده ۴۷ برنامه ششم توسعه 
تاکید ورزد و درخصوص تاسیس واحدهای پروپیلن و پلی پروپیلن 
بوتــان در منطقه ویژه اقتصادی المــرد نیز این موضوع تا حصول 

نتیجه از طریق ستاد اجرایی فرمان امام )ره( پیگیری شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از المرد، ســید محســن علوی )نماینده 
مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی( در نشست مشترک 
شورای اداری، برنامه ریزی و فعاالن اقتصادی شهرستان المرد که 
باحضور اســتاندار فارس برگزار شــد، افزود: اولویت و برنامه های 
دولت و مجلس در راســتای رفع مشــكالت معیشــتی و اشتغال 
جوانان است که ان شااهلل با همكاری و همراهی استاندار  و هیات 
همــراه با توجه بــه ظرفیت های موجود در ســطح این منطقه از 

استان ، شاهد گام های مثبتی در این راستا باشیم.
وی به برخی خدمات و پیگیریهای انجام شده در سطح شهرستان 
المــرد از جمله احقاق حقوق و واریــز ۳۰ میلیارد عوارض ارزش 
افــزوده به حســاب دهیاری و شــهرداریهای شهرســتان المرد، 
گازرســانی به شهرســتان المرد با اعتباری قریب به  ۶۶ میلیارد 

تومان اشاره کرد.
نماینده مــردم المرد و مهر اضافه کرد: اســتقالل فرودگاه المرد 
و افزایش اعتبار ســاالنه فــرودگاه از ۵ به ۱۰ میلیــارد تومان و 
جــذب اعتبار ۱۰ میلیارد تومان جهــت تكمیل ترمینال فرودگاه 

که پیمانكار آن مشخص شده است  هرچه سریع تر تكمیل شود.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: پیگیریهای گســترده ای با 
شرکت هواپیمایی ماهان درخصوص راه اندازی پروازها در فرودگاه 

المرد انجام شــد که پرواز تهران-المرد-تهران و پس از آن نیز تهران-المرد-قطر پیش بینی شده است و 
با رفع مشــكل خدمات رسانی از سوی شرکت آســمان در فرودگاه المرد نیز شاهد راه اندازی پروازها در 
فرودگاه المرد خواهیم بود  و همچنین هفته گذشته جلسه ای با شرکت هواپیمایی آسمان داشتیم و قرار 

شد که پروازها با همكاری صنایع منطقه و استقبال مردم برقرار شود.
وی در ادامه اختصاص ۳۱ و نیم میلیارد تومان اوراق خزانه به تونل گردنه شــهید باقری ، بهسازی مسیر 
عالمرودشــت به خنج و حذف گردنه به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان ، تصویب اعتبار جهت قطعه های دوم و 
ســوم المرد خنج، تصویب و ابالغ آزادراه المرد-پارسیان با اعتبار ۳۶۰ میلیارد تومان را از پیگیرهای این 

دوره از نمایندگی مجلس اعالم کرد.
وی اخذ دستور وزیر بهداشت جهت اختصاص ۲۱ میلیارد تومان برای تجهیز بیمارستان جدید المرد که 
توســط خیراندیش حاج محمود حاج حیدر در حال تكمیل اســت، تامین اعتبار خرید MRI بیمارستان 
ولیعصر المرد با مالكیت بیمارستان و اعتبار ۵ میلیارد تومان از محل وزارت نقت و مابقی از محل وزارت 
بهداشــت، ارتقاء درمانگاه تامین اجتماعی المرد به پلی کلینیک را از برخی پیگیری های حوزه بهداشــت 

و درمان عنوان کرد. 
نماینده مردم المــرد و مهر همچنین اضافه کرد: عملیات اجرایی ۱۷ زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال 
در شهرســتانهای المرد و مهر آغاز شده اســت و ۱۰ میلیارد تومان نیز از محل منابع وزارت نفت جهت 
تكمیل مجموعه ورزشــی منطقه عملیاتی پارسیان در شهرستان المرد اختصاص پیدا کرد اما از آنجا که 
عملیات اجرایی این پروژه براســاس بازدید کارشناسان وزارت نفت و ورزش و جوانان مورد رضایت نیست  
قرار شــد درصورت لغو قرارداد، پیمانكار بومی اســتفاده شــود که این پروژه را در موعد مقرر و باکیفیت 

مناسب به سرانجام برساند.
نماینــده مردم المرد و مهــر در مجلس در ادامه به پیگیری درخصوص تصویب شــهرک ۵۴ هزار نفری 
تابناک در شــورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اخذ دستور ایجاد شهرکهای صنعتی در بخشهای دو 
شهرســتان، حل مشــكل تضمین خرید انتقال آب از دریا به المرد، پیگیری فاینانس نیروگاه برق سیكل 

ترکیبی غدیر انرژی المرد اشاره کرد.
وی در پایان با اشاره به بهره برداری از کارخانه آلومینیوم در شهرستان المرد و اتان گیری در شهرستان 
ُمهر در آینده نزدیک از اســتاندار فارس خواســت تا بر اجرای ماده ۴۷ قانون برنامه ششــم توسعه تاکید 
شــود .قطعاً با راه اندازی صنایع پایین دســت مرتبط با صنعت آلومینیوم شــاهد کاهش نرخ بیكاری در 
اســتان فارس خواهیم بود و همچنین شرایط الزم برای تاسیس واحدهای پروپیلن و  پلی پروپیلن بوتان 
در منطقه ویژه اقتصادی المرد مهیاســت و در این زمینه؛ پیگیریها و مكاتباتی با ستاد اجرایی فرمان امام 

)ره( انجام گرفته که از استاندار محترم فارس میخواهم تا این موضوع را تاحصول نتیجه پیگیری کنند.
تشکیل کارگروه پیگیری تامین زیرساخت های الزم صنایع شهرستان المرد

اســتاندار فارس در ســفر به شهرستان المرد دســتور تشــكیل کارگروه پیگیری جهت تامین و تكمیل 
زیرساخت های الزم صنایع این شهرستان را صادر کرد.

اسماعیل تبادار در نشست مشترک شورای اداری ، برنامه ریزی و فعاالن اقتصادی شهرستان المرد گفت: 
سال جدید را با برنامه های بین المللی آغاز می کنیم.

وی با اشــاره به اینكه زمینه اشتغال و توسعه سرمایه گذاری در شهرستان المرد فراهم شده است، گفت: 
امــروز انصافا قابلیت های فراوانی در شهرســتان المرد دیدم و با قاطعیــت اعالم می کنم که در آینده ای 
نزدیک شــاهد شكوفایی اقتصاد این دیار، اســتان فارس و بلكه کالن کشور خواهیم بود و در وهله اول از 
مردم شــریف این دیار می خواهم که با همكاری فراوان، زمینــه رونق اقتصادی در زمینه های مختلف را 

فراهم کنند و در وهله دوم مجموعه مدیریتی شهرستان با نگاه به افق آینده شهرستان را پیش ببرند.
نماینــده عالی دولت در اســتان فارس با تاکید بر اینكه باید با هم افزایی و وحدت زمینه توســعه هرچه 
بیشــتر اســتان فارس را فراهم کرد گفت: به جرات می توان گفت که در آینده المرد را عسلویه دیگر در 
حوزه صنعت و معدن قلمداد کرد و درحال حاضر نیز آلومینیوم جنوب به عنوان بزرگترین طرح آلومینیوم 
کشور در این شهرستان با اعتبار ۶ هزار میلیارد تومان درحال ساخت است که دو هزار نفر ) ۱۵۰۰ نیروی 
ایرانی و ۵۰۰ نیروی خارجی( مشغول به کار هستند و امروز با فعال بودن سایت انرژی بر المرد، بارقه های 

امید و نشاط بیش از پیش در این منطقه دیده می شود.
استاندار فارس تكمیل یا ایجاد زیرساخت های الزم برای بهره برداری از کارخانه آلومینیوم جنوب و صنایع 
پیش بینی شــده پایین دســت مرتبط با صنعت آلومینیوم در ســایت انرژی بر المرد را ضروری دانست و 
بر توســعه همه جانبه شهرستان تاکید کرد و در ادامه  از معاونان عمرانی و اقتصادی استانداری خواست 
تا کارگروهی به منظور پیگیری مداوم تكمیل یا ایجاد زیرســاخت های الزم اعم از برق، آب، حمل و نقل 
هوایی و زمینی و توسعه راههای مواصالتی و...جهت صنایع درحال احداث و پیش بینی شده در شهرستان 

المرد تشكیل شود.
وی با اشاره به سفر اخیر هیات استان فارس به کشور قطر گفت: استقبال فراوانی از سوی سرمایه گذاران 
در قطر برای سرمایه گذاری در استان فارس مطرح شد و ضمن دعوت از سرمایه گذاران خارجی ، اولویتها 
و پتانســیلهای موجود سرمایه گذاری در در منطقه ویژه اقتصادی المرد را برای آنان تشریح خواهیم کرد 
و ضرورت دارد که  جذب سرمایه های بومی در حوزه خلیج فارس را برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی 

در دستور کار قرار دهیم.
کارخانه سیمان المرد،نمونه ای موفق و پویا در بخش صنعت

اســتاندار فارس گفت : کارخانه ســیمان المرد یكی از واحدهای نمونه و فعال در بخش صادرات است که 
واحد بازرگانی آن بسیار موفق بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از المرد، “اســماعیل تبادار” استاندار فارس روز پنجشنبه )۲۳ فروردین ماه جاری 
( در بازدید از بخشــهای مختلف کارخانه سیمان المرد افزود: کارخانه سیمان المرد با رعایت استانداردها 
و مســائل فنی و اســتفاده از تكنولوژی توانست در عرضه محصوالت ســیمان به بازارهای داخلی و بین 

المللی  راه یابد.
وی اضافه کرد: درحالی که بســیاری از کارخانه های ســیمان در کشور دچار مشكل شده اند اما کارخانه 
ســیمان المرد  با ارتباطات بسیار خوبی که مدیریت و مجموعه کارخانه سیمان المرد با کشورهای حوزه 

خلیج فارس و کشورهای اروپایی برقرار کرد  روز به روز موفق تر شد. 
کارخانه سیمان المرد در جنوب استان فارس به مدت پنج سال متوالی به عنوان صادرکننده نمونه استان 

فارس انتخاب شده است.

گزارش کوتاهی از سفر استاندار فارس به شهرستان المرد 
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خانه جوانان شهرستان المرد 
راه اندازی می شود 

به گــزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان المرد، 
»حمید غالمپور« در جمع برخی از جوانان شهرســتان 
المرد از پیگیری در خصــوص راه اندازی خانه جوانان 

شهرستان خبرداد.
وی گفت: هشــتم اردیبهشــت ماه مصــادف با والدت 
حضرت علــی اکبر )ع( و روز جوان؛ فرصت مناســبی 
اســت که از جوانان فرهیخته در حــوزه های مختلف 
تجلیل شــود و اداره ورزش و جوانان با همكاری برخی 
نهادهــا با پیش رو بودن ایــن روز قطعا برای تجلیل از 

جوانان برنامه ریزی خواهد کرد. 
غالمپور اضافه کرد: تشــكیل خانه جوانان شهرستان از 
زیرساختهای مهم برای ساماندهی و پیگیری مطالبات 
حوزه جوانان اســت که متولی آن ورزش و جوانان می 
باشد که این موضوع در دستور کار این اداره قرار گرفته 

است. 
وی در ادامه گفت: دو ســمن فعال در شهرستان داریم 
که امیدواریم با تشكیل خانه جوانان و شناسایی جوانان 
نخبه شاهد افزایش سمن های )سازمانهای مردم نهاد( 
تحــت نظارت وزارت ورزش و جوانــان در زمینه های 
مختلف باشــیم چرا که فعالیت ســمن ها به پویایی و 

نشاط در جامعه کمک بسزایی خواهد کرد. 
همچنیــن در این نشســت محمد پیشــاهنگ معاون 
فرمانــداری المرد ضمن اجرای این مهم از اداره ورزش 
و جوانان خواســت تا بــا راه اندازی خانــه جوانان از 
ظرفیتهای تمامی جوانان نخبه و فرهیخته شهرســتان 

مطابق با اساسنامه استفاده شود. 
اعضــای حاضــر در این نشســت بــا ارائــه نظرات و 
پیشنهاداتی در آســتانه روز جوان بر راه اندازی هرچه 

سریعتر خانه جوانان شهرستان تاکید کردند.
همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت 

سالروز تاسیس بنیاد مسکن در المرد 
برگزار شد

به گزارش روابط عمومــی اداره ورزش و جوانان المرد 
، همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به مناســبت ۳۹ 
امین سالگرد صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی 
)ره( مبنــی بر افتتاح حســاب ۱۰۰ و تاســیس بنیاد 
مسكن انقالب اســالمی با حضور بیش از ۳۰۰ نفر در 
تاریخ چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه در المرد برگزار شد.

این همایش که به همت بنیاد مســكن انقالب اسالمی 
و هیات ورزش های همگانی المرد برگزار شــد شرکت 
کنندگان مســیر مجموعه شــهید نعیمی تا اداره بنیاد 

مسكن المرد را پیاده پیمودند.
در پایان این همایش بــه قید قرعه به بیش از ۵۵ نفر 
از شــرکت کنندگان لوزام ورزشی و دو عدد دوچرخه 

اهدا شد. 
پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد تا 

قسمتی از سال 96
رئیس اداره بیمه ســالمت شهرستان المرد از پرداخت 
مطالبات بخشی از مراکز طرف قرارداد بیمه سالمت  تا 

قسمتی از سال ۹۶ خبر داد. 
»یونس ثقفی« ضمن گرامیداشت هفته سالمت و اعیاد 
شــعبانیه به دو هفته نامه افق فارس گفت: با توجه به 
پیگیریهای بعمل امده از ســوی مدیرکل بیمه سالمت 
اســتان فارس و تالش در جهت بروز رسانی مطالبات 
مراکز طرف قرارداد، توانســته ایم بخشــی از مطالبات 
مراکز طرف قرارداد را تا قســمتی از سال ۹۶ پرداخت 

کنیم.
وی اضافه کرد: در شهرستانهای المرد و مهر پرداختی 
مطالبــات داروخانه ها تا پایان آبان ماه ۹۶، پزشــكان 
خصوصــی خانواده شــهری تــا پایــان بهمن ماه ۹۶، 
پاراکلینیک دولتی و خصوصی تا پایان اردیبهشــت ماه 
۹۶ و پزشــكان متخصص خصوصی مطب دار تا پایان 
تیرماه  ۹۶ و بیمارستانهای دولتی المرد و مهر تا پایان 

شهریور ماه ۹۶ پرداخت شده است.
اعضای هیات مدیره انجمن کارفرمایی 

شرکت های حمل ونقل المرد و مهر 
مشخص شدند

اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی کارفرمایی 
شــرکت های حمل و نقل کاالی داخلی شهرستان های 

المرد و مهر مشخص شدند.
به گزارش ایلنا، مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره 
جدید انجمن صنفی کارفرمایی شــرکت های حمل و 
نقل المرد و مهر مورخ روز یک شنبه )۲۶ فروردین(  با 
حضور قائدی فرد رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
المرد، ســالكی مسئول نمایندگی حمل و نقل المرد  و 
۱۱ شــرکت از اعضای این تشكل در محل دفتر انجمن 
برگزار شد. پس از ارائه گزارش مجمع، در این انتخابات 
از میان نامزدان حاضر »قاســم کهنــوی« با ۱۱ رای، 
»مهدی واعظ زاده« با ۹ رای، »مهدی امیری« با ۹ رای، 
»محمد رضا عباســی« با ۷رای، »حسن سعادت جو« با 
۷رای، بــه عنوان  پنج عضو هیات مدیره انجمن  صنفی 
کارفرمایی شرکت های حمل و نقل المرد و مهر انتخاب 
شدند.  بر اســاس نتایج این انتخابات، آقایان »افشین 
صفری« با ۴ رای، »ســید مهدی موســوی« با ۴ رای، 
به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند. 
»علی کشــاورز« با ۷ رای، به عنوان بــازرس اصلی و 
»غالم ســعادت جو« بــا ۴ رای به عنــوان بازرس علی 
البدل  انجمن صنفی کارفرمایی شــرکت های حمل و 

نقل کاالی المرد و مهر انتخاب شدند.
راهیابی فیلم مستند بازگشت به 

هشتمین دوره جشنواره فیلم شیراز
به گــزارش افق فــارس، فیلم مســتند بازگشــت به 
کارگردانــی رضــا نــوذری و تهیه کنندگــی محمود 
ابراهیمی به هشتمین دوره جشــنواره فیلم شیراز راه 
یافت. این فیلم با موضوع شــهید دیانت و مادر مرحوم 
ایشــان و با مشارکت شــرکت پاالیش گاز پارسیان در 
ســال ۹۶ تولید شده است. این جشــنواره ؛ ۱۰ تا ۱۳ 

اردیبهشت در شیراز برگزار می گردد.
توقیف بیل مکانیکی قاچاق در المرد

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ علیرضا 
نوشاد فرمانده نیروی انتظامی المرد بیان کرد: ماموران 
یگان امداد این شهرســتان، هنــگام کنترل محور های 
مواصالتی به یک دســتگاه کامیون کشنده حامل یک 

دستگاه بیل مكانیكی مشكوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: پس از توقف تریلر و بررسی مدارک مشخص 
شــد، بیل مكانیكــی از مبادی غیرقانونی وارد کشــور 
شــده است.سرهنگ نوشاد تصریح کرد: ارزش محموله 
مكشوفه برابر نظر کارشناسان ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
ریال برآورد شــده است. فرمانده نیروی انتظامی المرد 
تصریح کــرد: در این خصوص یک نفر دســتگیر و به 
همــراه خودرو و محموله برای ســیر مراحل قانونی در 

اختیار اداره مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی قرار گرفت.

اخبار

افق فارس، نمایشــگاه هفته سالمت در مجتمع الماس جنوب شهر المرد 
افتتاح شد. 

به گزارش افق فارس، ســید حسن احمدی ضمن گرامیداشت هفته سالمت 
و با اشــاره به شعار این هفته »پوشش همگانی سالمت؛ سالمت برای همه، 
در همه جا« افزود: آشنایی عموم مردم با خدمات واحدهای شبكه بهداشتی 
درمانی آموزشــی شهرســتان المرد از مهم ترین اهداف برگزاری نمایشگاه 

هفته سالمت است.
وی ضمن تشكر از مدیریت مجتمع الماس جنوب در همكاری برگزاری این 
نمایشگاه، ادامه داد: نمایشگاه هفته سالمت با حضور کارشناسان واحدهای 
شــبكه از روز یكشنبه )۲اردیبهشت( تا چهارشنبه )۵اردیبهشت(  از ساعت 

۱8 تا ۲۳ پذیرای حضور عالقه مندان خواهد بود. 
احمدی با اشــاره به اینكه دولت تدبیر و امید با اجرای طرح تحول سالمت 
در عمل به شــعار هفته سالمت موفق بوده اســت، گفت: در این نمایشگاه 

عالوه بر واحدهای شــبكه نیز اداره آموزش و پرورش، دانشــكده پرستاری، 
بیمارســتان ولیعصر)عج( المرد و منطقه عملیاتی پارســیان حضور دارند و 
رسالتها، خدمات و مأموریت های خود در حوزه سالمت را در نمایشگاه ارائه 

می دهند. 
سرپرست شبكه بهداشــت و درمان المرد با بیان اینكه در این نمایشگاه به 
ســواالت مردم در حوزه سالمت پاسخ داده می شــود، گفت: آمار و تغذیه، 
بیماریهــای غیر واگیر، بیماریهای واگیر، بهداشــت حرفــه ای ، امور غذا و 
دارو ، بهداشــت روان ، خانه بهداشــت و بهورز، آموزش سالمت و مدارس، 
ســالمت خانواده و جمعیت، بهداشت دهان و دندان، بهداشت محیط، بیمه 
و پزشک خانواده، جلب مشــارکتهای مردمی از عناوین غرفه های فعال در 

این نمایشگاه است.
در ادامه مراســم افتتاحیه؛ بهزادی عضو شــورای اسالمی شهر المرد ضمن 
تبریک اعیاد شــعبانیه  و تشكر از عوامل اجرایی نمایشگاه ، آمادگی شورای 

شهر را برای برگزاری نمایشگاههای حوزه سالمت اعالم کرد.

افق فارس به نقل از پایگاه اطالع رســانی ســید محسن علوی،  درخواست احداث »تونل عالمرودشت - 
ُمهر« و »مســیر مواصالتی گله دار- عســلویه« از آخرین نامه ها و درخواستهاي ارسالي سال ۹۶؛ سید محسن 

علوی )نماینده مردم المرد و مهر( به وزارت راه و شهرسازی بود.

دکتر آخوندی )وزیر راه و شهرسازی( خطاب به مهندس امینی )معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه 
و شهرسازی( در هامش نامه دکتر سید محسن علوی درخصوص بررسی مطالعه کارشناسی و فنی »احداث تونل 

عالمرودشت- مهر« آورده است: »جناب آقای مهندس امینی رسیدگی و راهكاری ارائه کنید.«
همچنین وزیر راه و شهرســازی خطاب به مهندس امینی در هامش نامه دیگر خادم مردم المرد و مهر در خانه 
ملت درخصوص احداث مسیر »گله دار - عسلویه« آورده است: » جناب آقای مهندس امینی جهت بررسی فنی، 

اقتصادی و مالی و ارائه گزارش باتوجه به توسعه های اخیری که در حال انجام است.«
دســتور مقام عالی وزارت راه و شهرســازی مبنی بر مطالعه فنی، اقتصادی و مالی با قید تسریع از سوی علیرضا 
محفوظی )معاون پارلمانی وزیر راه و شهرســازی( و همچنین محمدرضا انصاری )مشــاور وزیر و مدیرکل حوزه 
وزارتی راه و شهرسازی( خطاب به مهندس امینی )معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی( 
ارســال شده اســت که پیگیریهای بعدی در این خصوص به اطالع مردم قدردان و شریف شهرستانهای المرد و 

مهر رسانده می شود.

با پیگیریهای سید محسن علوی انجام شد:
تسریع در مطالعه فنی و اقتصادی احداث »مسیر گله دار 

-عسلویه« و »تونل عالمرودشت-مهر«

برپایی نمایشگاه هفته سالمت در مجتمع الماس جنوب 

معرفی 32 متقاضی اخذ تسهیالت در قالب 
طرحهای اشتغال فراگیر و توسعه روستایی به 

بانکهای عامل 

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی المرد از معرفی  
۳۲ متقاضی طرح اشــتغال فراگیر و توســعه روستایی 

برای اخذ تسهیالت از بانک های عامل خبر داد. 
به گــزارش افق فارس از روابط عمومــی اداره تعاون ، 
کار و رفــاه اجتماعی المرد ، قائدی فــرد با اعالم این 
خبــر افزود: با توجــه به ابالغ دســتورالعمل پرداخت 
تسهیالت اشتغال فراگیر و توسعه روستائی و عشایری 
از ســوی دولت تدبیر و امید در ســال گذشته پس از 
نشستهای مكرر با دســتگاههای اجرائی شهرستان در 
محل فرمانداری المــرد و برنامه ریزی صورت گرفته و 
اطالع رســانی الزم به سرمایه گذاران محترم بر اساس 
میزان اعتبار تخصیصی به شهرستان در قالب ۶ کمیته 
فنی طرح ها با در نظر داشــتن رسته های اعالم شده 
در بخشــنامه ،مورد بررسی قرار گرفت که پس از تأیید 
در کارگروه اشــتغال شهرستان و ارســال به دبیرخانه 
کارگروه اشتغال استان و تصویب در کمیته فنی استان 
تا کنــون تعداد ۳۲ طرح به بانک هــای عامل معرفی 

شده اند. 
وی اضافــه کــرد: محدودیــت زمانــی خاصی جهت 
متقاضیان سرمایه گزار جهت ارائه درخواست تسهیالت 
تا کنون تعیین نشــده و همه سرمایه گذاران بویژه در 
حوزه صنعت ، معدن و تجارت و گردشگری می توانند 
به دستگاههای اجرائی مربوطه مراجعه نمایند و با ارائه 

خالصه طرح ، پیگیری های خود را انجام دهند.
متقاضیــان در طرح های مختلــف دامپروری، گلخانه، 
کشــت گیاهان دارویی و... اقدام کرده اند که ان شااهلل 

پس از اخذ تسهیالت، فعالیت خود را آغاز می کنند.

آغاز مجدد عملیات بتن الیافی در بزرگترین 
تونل جنوب کشور

بــه گزارش روابــط عمومی اداره کل راه وشهرســازی 
الرستان ، عملیات بتن الیافی تونل شهید باقری از سر 
گرفته شد و تا اطالع ثانوی این تونل مسدود می باشد .
باقری فرد در این خصوص اظهار داشــت : خوشبختانه 
در آخرین روز های پایانی ســال گذشــته با یک اقدام 
جهادی به صورت شــبانه روزی و با همكاری پیمانكار 
عملیات زیرســازی  ، کانال دفع آبهای سطحی ، نصب 
عالئم و خط کشــی ،رمپ ورودی و خروجی و آسفالت 

داخل تونل و ورودی و خروجی این پروژه انجام شد .
مدیر کل راه وشهرســازی الرستان افزود: در تعطیالت 
نوروز امســال حجت الســالم والمسلمین سید محمود 
علوی وزیر محترم اطالعات ، مهندس تبادار اســتاندار 
محترم فارس ، سید محسن علوی نماینده محترم مردم 
شهرستان های المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی 
و جمع زیادی از مســئوالن منطقــه از بزرگترین تونل 
جنوب کشور بازدید داشتند و از نزدیک در جریان روند 

اجرایی این پروژه قرار گرفتند.
وی ادامــه داد : با بهــره برداری کامــل از این پروژه 
دسترســی مردم بخش عالمرودشت وچاهورز به مرکز 
شهرستان هموار و کاهش حدود ۲۰ دقیقه ای مسیر را 

به همراه خواهد داشت.

آغاز عملیات حفر چاه آبرسانی 
روستای پنگرویه

به گزارش افق فارس، »مسعود نیا« رییس اداره آبفای 
روســتایی المرد از آغــاز عملیات حفر چاه آبرســانی 

روستای پنگرویه خبر داد.  
وی با اعالم این خبر افزود: به دلیل ریزش چاه آبرسانی 
پنگرویه و خارج شدن ازمدار، عملیات اجرایی حفر چاه 
دســتی این مجموعه جهت تامین کمبود آب روستای 
پنگرویه با ۱۹۵ خانوار و ۳۳۰ مشترک با اعتباری بالغ 
بر ۵۰۰ میلیون ریال آغاز شــد که جا دارد از همكاری 
آقای عبدالحسین اســدی به عنوان مالک زمین جهت 
واگذاری زمین محل حفر چاه و ســیدمرتضی موسوی 
شــورای محترم روستا در همكاری و پیگیری واگذاری 

زمین مربوطه تشكر کنم.

اداره بهزیستی شهرستان در ارائه خدمات به 
اعضای تحت پوشش موفق بوده است

معاون فرماندار المرد در بازدید از اداره بهزیســتی این 
شهرســتان افزود: اداره بهزیستی شهرســتان در ارائه 

خدمات به اعضای تحت پوشش موفق بوده است.
به گزارش افق فارس از روابط عمومی فرمانداری المرد 
، معاون فرماندار المرد صبح روز یكشنبه )۲۶ فروردین( 
در بازدید ســرزده از اداره بهزیستی المرد افزود: کمک 
به رفع  اشكاالت و مشاوره به مدیران اجرایی از اهداف 

بازدید های سرزده است.
محمــد پیشــاهنگ اظهار کــرد: خوشــبختانه اداره 
بهزیستی شهرستان المرد مجموعه ای منسجم  با بهره 
گیری  از کارشناســان مجرب در تخصص های مرتبط 
و با شناســایی حوزه های کاری مختلف و بهره گیری 
از مدل های آماری مناسب ؛ توانسته خدمات شایسته 
ای را به جامعه هدف تحت پوشش ارائه کند. این اداره 
به دلیل هماهنگی و ارتباط خوب با استان و همینطور 
با مدیریتی توانمند، از ادارات موفق شهرســتان اســت 
و ســرکار خانم کاظــم زاده و همــكاران زحمت کش 
این اداره خود را در برابر تمامی جامعه هدف مســئول 
دانســته و تمام تالش خود را برای رضایت آنان انجام 

می دهند. 
در این بازدید کاظم زاده رئیس اداره بهزیســتی المرد 

و کارکنان این اداره به گزارشی از واحدها پرداختند.

اخبار

رعایت حق تقدم عبور نشان از فرهنگ و ادب و شخصیت شماست

» اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان المرد«

افــق فارس-محمدصادق فانی)رئیس جهاد کشــاورزی المرد( - 
ادامه اولویت های جهاد کشاورزی المرد بدین شرح است:
5- رفع مداخات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات:

دســتورالعمل رفع تداخالت با هدف تسریع رســیدگی به مشكالت ارباب 
رجوع و احقاق حقوق متقابل مردم و دولت و رفع مشكالت ناشی از اجرای 
قوانیــن و مقررات موازی از جمله اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و 
بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و سایر قوانین منابع طبیعی با قوانین 
و مقررات مراحل ســه گانه اصالحات اراضی ، خالصجات، اراضی بایر اراضی 
دولتی و کشــت موقت در سال ۱۳8۹  به شماره دستورالعمل ۲۰/۴۵۹۵۷ 
مورخ ۱۳8۹/۱۱/۱۱ و دستورالعمل جامع تر آن به شماره ۲۰/۶۹۹۹ مورخ 
۱۳۹۳/۳/۱۳ تدوین و جهت اجرا به ســازمانهای جهاد کشــاورزی استانها 

ابالغ گردید. 
ابالغ شــیوه نامه و اجرا شــدن آیین نامه ماده ۵۴ قانــون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشــور با اجرای رفع تداخالت گامی بزرگ و 
تاریخی برای رفع تداخالت اراضی ملی، دولتی و مســتثنیات کشاورزان که 
ناشی از اجرای برخی قوانین و مقررات موازی بوده و کاهش اختالفات ملكی 

باقیمانده در طول پنج دهه گذشته بوده برداشته شده است. 
تعیین حقوق متقابل دولت و مردم، تثبیت مالكیت اشخاص بر مستثنیات، 
تثبیت مالكیت دولت بر اراضی ملی، کاهش پرونده های قضایی حوزه زمین، 
صدور اســناد مالكیت اراضی کشاورزان و کاهش دغدغه آنها و بهبود تولید 

کشاورزی از جمله دستاوردهای رفع تداخالت اراضی است. 
اهداف:

-حل و فصل مشــكالت اجتماعی ناشی از اجرای مقررات و قوانین موازی از 
جمله مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع کشور 
-رفع اختالف کشاورزان و روستائیان با دولت به منظور ارتقای سطح ضریب 

اطمینان تولید محصوالت کشاورزی )افزایش بهره وری بخش کشاورزی(
-سنددار کردن اراضی کشاورزی

-استانداردسازی فرآیند انجام کار و پرهیز از کار سلیقه ای 
-تدوین وظایف و نقش واحدهای درگیر

-ارتقا سطح نظارت و هماهنگی و بهره وری
-تسهیل و تسریع در فرآیند انجام کار

-ارتقا سطح رضایت مندی مردم 
فرآیند انجام کار: 

در هر شهرســتان کمیته ای با مســئولیت مدیر جهاد کشاورزی و عضویت 
رئیــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و رئیس اداره امور اراضی به منظور 
بررســی پالکهایی که از حیث ســوابق مربوط به اجرای مقررات ملی شدن 
و همچنیــن اجرای قوانیــن و مقررات دارای تداخالت و هم پوشــانی می 
باشند، تشكیل می شــود و پس از شناسایی پالکهای دارای تداخل و تهیه 
نقشه های تجمیعی در کارگروه شهرستانی متشكل از مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان )رئیس کارگروه(، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، معاون 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرســتان ، اداره امور اراضی شهرستان و یک کارشــناس مرتبط از امور 
اراضی شهرســتان، مطرح و پس از تشــخیص موارد اختالف جهت تصویب 
به کمیسیون رفع تداخالت استان جهت تصویب استانی ارسال می گردد. 

۶-آبیاری نوین خدمتی ارزنده از دولت تدبیر و امید:
خشكسالی های اخیر تاثیر سوئی بر منابع آبی کشور گذاشته است بطوریكه 
بحران آب کم آبی و بی آبی رفته رفته به تهدیدی برای کشــاورزی کشــور 
تبدیل شده اســت و از این رو جهت استفاده بهینه از آب، افزایش راندمان 
مصرف آبیاری و حفظ منابع آب در شــرایط کنونی از ســالها قبل، اجرای 
آبیاری تحت فشار در دســتور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است 
اما با شــروع دولت تدبیر وامید، اعطای تسهیالت 8۵ درصد بالعوض جهت 
اجرای آبیاری نوین اعم از پرفشــار و کم فشــار شــروع پرداخت و اجرای 
طرح گردید که خوشبختانه در شهرستان المرد از استقبال خوبی برخوردار 
بوده اســت . در ســال ۱۳۹۶ میزان تعهد شهرستان در زمینه ابیاری نوین 
۴۰۰هكتار بوده اســت که با اســتقبال کشاورزان از این طرح سطح اجرا به 
۱۵۹۰هكتار رســید که با  ۳۶۰ درصد انجام تعهدات شهرســتان از جمله 

شهرستانهای رده باالی استان بوده است.
بطور کلی آبیاری نوین به دو صورت بارانی و قطره ای انجام می شــود. در 
روش بارانــی راندمان آبیاری تا ۷۰ درصد و در روش قطره ای تا ۹۵ درصد 
است درحالیكه در آبیاری ســطحی در بهترین حالت راندمان ۵۰ درصدی 

برای آبیاری درنظر گرفته شده است. 
اساســی ترین عوامل موثر در انتخاب روش آبیاری: ۱- بافت خاک ۲-اندازه 
مزارع ۳-شوری خاک ۴-الگوی کشت ۵-انرژی قابل دسترسی ۶- وضعیت 

آب و هوایی و ...

مزایای آبیاری نوین:
۱-صرفه جویی در میزان آب ۲- تسهیل در عملیات زراعی ۳-عدم فرسایش 
خــاک ۴-تنظیم میزان آب موردنیاز ۵- تهویه مناســب خاک و یكنواختی 
پخش آب ۶-افزایش محصول در واحد سطح ۷-جلوگیری از گسترش علف 

های هرز 8-کاهش هزینه های کارگری۹-افزایش کمی و کیفی محصول
از بدو شروع طرح با 85 درصد سهم دولت، مطالعه و اجرا در سطح 

شهرستان بدین شر ح بوده است:
مطالعه کل- ۲۹۵۰ هكتار

اجرا کل )سالهای ۹۰ تا ۹۷(- ۲۶۹۶ هكتار
تعداد بهره بردار - ۱۹۶ نفر

پرداخت سهم دولت- ۱۷۵ میلیارد ریال
پرداخت سهم کشاورز - ۲۶ میلیارد ریال

مدیریت جهاد کشــاورزی شهرستان المرد آمادگی پذیرش تقاضای اجرای 
آبیاری تحت فشــار در کلیه بخشهای شهرســتان را دارد و اجرای طرح با 
مراجعه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی و تعاونی های تولید شروع خواهد 

شد.
دیگر اولویت های جهاد کشاورزی شهرستان المرد در شماره های بعدی منتشر می شود.

اولویت های جهاد کشاورزی شهرستان المرد - قسمت سوم

شماره تماس جهت آگهی و اشتراک
09335653152
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افق فارس تلفنی آگهی  و اشتراک می پذیرد                  تماس : 09335653152

آدرس: المرد، حسین آباد، جنب بانک صادراتتنظیم موتور و برق تخصصی احسان
تماس: 09177906166
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*تنظیم نیسان دیزل                                                                      *شستشوی سوزن انژکتور

برادر ارجمند جناب آقای سید علی اصغر عالمه
»شهردار محترم سابق شهر ُمهر«

تالش  و  اندیشـــــــــه 

صدیق  خدمتگــــــــــزاران 

ایران  آبادانــــی  و  عمـــــــــران 

نخواهد  یاد  از  گاه  هیچ  اسالمی 

رفت. بدینوسیله از تالش مستمر 

آبادانی  و  عمران  در  حضرتعالی 

ُمهر که بدون تردید رضایت خداوند  هرچه بیشتر شهر 

سبحان را به همراه دارد، قدردانی نموده و  از خداوند 

منان برای شما سالمتی، موفقیت و استمرار خدمتگزاری 

به مردم  قدردان و زحمتکش ُمهر را مسئلت داریم.

»حزب اسالمی کار شاخه شهرستان المرد«

جناب آقایان مهدی واعظ زاده ،
قاسم کهنوی، مهدی امیری، 

محمدرضا عباسی و حسن سعادت جو
انجمن  مدیره  هیات  اعضای  عنوان  به  را  انتخابتان 
داخلی  کاالی  نقل  و  حمل  شرکت های  کارفرمایی  صنفی 
خداوند  از  و  گفته   تبریک  مهر  و  المرد  شهرستان های 
متعال توفیق و سربلندی بیش از پیش شما بزرگواران 

را مسئلت می نماییم.

» هیات تحریریه نشریه افق فارس«

معلمان نمونه شهرستان المرد 

ابراهیم زائری

رشته:آموزش ابتدایی

مدرک: لیسانس

سمت: آموزگار

دوره تحصیلی: ابتدایی

                                       سابقه: 27 سال 

ماه منیر خدابنده

رشته: ادبیات عرب

مدرک: فوق لیسانس

سمت: دبیر

دوره تحصیلی: متوسطه دوم

                                       سابقه: 24 سال 

حسین حسینی

رشته: تحقیقات آموزشی

مدرک: فوق لیسانس

سمت: مدیر کانون فرهنگی 

دوره تحصیلی: امور تربیتی

                                       سابقه: 29 سال 

علی دانشور

رشته:آموزش ابتدایی

مدرک: لیسانس

سمت: مدیر آموزگار

دوره تحصیلی: ابتدایی

                                       سابقه: 29 سال 

عباس شکیب

رشته: فیزیک

مدرک: فوق لیسانس

سمت: دبیر

دوره تحصیلی: متوسطه دوم

                                       سابقه: 24 سال 

محمد غالمی فرد

رشته:آموزش ابتدایی

مدرک: لیسانس

سمت: کارشناس 

سنجش و ارزشیابی

دوره تحصیلی: اداری            سابقه: 27 سال 

زهرا کهن سال

رشته: دینی و عربی

مدرک: لیسانس

سمت: دبیر

دوره تحصیلی: متوسطه اول

                                       سابقه: 18 سال 

جابر انصاری

رشته: معارف اسالمی

مدرک: فوق لیسانس

سمت: دبیر

دوره تحصیلی: فنی و کاردانش

                                       سابقه: 12 سال 

ماشااهلل جعفری مقدم

رشته: مدیریت منابع انسانی

مدرک: فوق لیسانس 

سمت: کارشناس ارزیابی  عملکرد

دوره تحصیلی: اداری 

                                           سابقه: 28 سال 

فاضل عباسی

رشته: ریاضی

مدرک: لیسانس

سمت: دبیر

دوره تحصیلی: متوسطه اول

                                       سابقه: 18 سال 

لیال نیک فرد

رشته:آموزش ابتدایی

مدرک: لیسانس

سمت: معاونت آموزشی

دوره تحصیلی: ابتدایی

                                       سابقه: 26 سال 

ابراهیم میر

رشته: تحقیقات آموزشی

مدرک: فوق لیسانس

سمت: مدیر

دوره تحصیلی: ابتدایی

جلوه های معلمی                                       سابقه: 21 سال 

مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در دیدار با معلمان )شهریور ۹۶( :                                                

همه ی جامعه ی تحصیل کرده ی  کشور مدیون قشر معّلمند.

سالروز شهادت عامه فقید، استاد مرتضی مطهری)ره( و روز معلم، بر تمامی 
معلمان سخت کوش گرامی باد. 
»مدیریت آموزش و پرورش شهرستان المرد«

شرکت تعاونی پودر گچ صنعتی جنوب فارسیازدهم اردیبهشت؛ روز کارگر بر  تالشگران عرصه کار و  تولید مبارک باد. 
 )کارخانه گچ اهل(


