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دو هفته نامه اقتصادی،اجتماعی

بچه ها مچکریم!
پیروزی تیم ملی ایران مقابل مراکش

رهبر معظم انقالب اسالمی:

مسئوالن برای حل مسائل اقتصادی 

تصمیم های قاطع بگیرند و اجرا کنند

تبریک
جناب آقای صابر سهرابی

ــگ  ــرکل فرهن ــوان مدی ــه عن ــی ب ــی حضرتعال ــن؛ معرف ــع و یقی قط
و ارشــاد اســامی اســتان فــارس باتوجــه بــه توانمنــدی هــای 
اســت.  شــده  حاصــل  هنــر  و  فرهنــگ  عرصــه  در  جناب عالــی 
ــه نامــه  ــا و دو هفت ــم در خبرگــزاری ایلن ــب از طــرف همکاران اینجان
افــق فــارس، انتخابتــان را در ســمت جدیــد تبریــک عــرض نمــوده و 
بســی خرســندیم کــه ســکاندار فرهنــگ اســتان از جامعــه رســانه ای 
ــرت  ــاه حض ــم در پن ــت و امیدواری ــده اس ــاب ش ــی انتخ و مطبوعات

ــه زاده  ــی عبدال ــید./    مرتض ــد باش ــق و موی ــی، موف ــق تعال ح

تسلیت

جنــاب آقــای مرتضــی عبدالــه زاده )سرپرســت محتــرم 
خبرگــزاری کار ایــران )ایلنــا( در جنــوب فــارس(

خبــر فــوت پدرتــان مــرا اندوهگیــن نمــود. مصیبــت وارده را بــه شــما 
ــان  ــد مهرب ــوده و از خداون ــرض نم ــلیت ع ــان تس ــواده گرامی  ت و خان
ــش و  ــوم آرام ــرای روح آن مرح ــر و ب ــدگان صب ــایر بازمان ــرای س ب

ــئلت دارم.  ــران مس غف
»مسعود حیدری-مدیرعامل خبرگزاری کار ایران«

ــفر  ــز س ــت دادن عزی ــم از دس ــدی و غ ــران اب هج
ــزرگ  ــادروان ب ــور ش ــوم مغف کرده مــان؛ مرح
)فرزنــد  زاده  عبدالــه  محمــد  خانــدان 
ــنگینی  ــان س ــر قلب هایم ــوز ب ــین(؛ هن عبدالحس
می کنــد. تقدیــر آن بــود کــه شــمع وجــود بزرگمــرد 
ــخت  ــه س ــردد و چ ــوش گ ــدان زودازود خام خان
ــش و  ــاور نبودن ــش و ب ــی خاطرات ــت فراموش اس
قبــول ندیدنــش امــا هــر آن چــه کــه خداونــد بــزرگ 
مقــدر می فرمایــد، هیــچ بنــده ای را تــوان تفســیر آن 
ــب  ــیت او و طل ــه مش ــردن ب ــاه ب ــز پن ــت و ج نیس

ــت. ــاره ای نیس ــاد، چ ــده ی ــرای آن زن ــران ب غف
ــف مــردم، دوســتان، آشــنایان و مســئوالن،  ــت تمامــی اقشــار مختل ــن وســیله از عنای بدی
بازاریــان و کســبه، روحانیــت معظــم، خانواده هــای دور و نزدیــک کــه در مراســم 
تغسیل،تشــییع، تدفیــن و ســومین روز عزیــز ســفر کرده مــان شــرکت کــرده و بــا پیــام و 
تمــاس تلفنــی، صــدور اعامیــه، درج آگهــی مــا را قریــن محبــت خــود قــرار داده و التیــام 
بخــش بودیــد، سپاســگزاری کــرده، باشــد در ایامــی بــه دور از رخــت ســیاه و نغمــه عــزا، 

ــی باشــیم. ــی شــما پاســخگوی خوب ــر خــوان شــادی های همگ ب
ــوم  ــت مرح ــن روز درگذش ــم چهلمی ــاند؛ مراس ــالع می رس ــه اط ــیله ب بدینوس
محمــد عبدالــه زاده ؛ از صبــح تــا ظهــر روز پنج شــنبه )7 تیرمــاه 97( در حســینیه 

روســتای لشــخره برگــزار مــی گــردد. 
روزهایتان دور از غم/ همراهی تان مستدام

خانواده عبداله زاده و فامیلهای وابسته

نقطه های برجسته دست های تُرد
امیررضــا جــان! هــر چنــد کــه چشــمانت خاموشــند؛ ولــی اعجــاز انگشــتانت، تجّلــی گاه حضــور جاودانــه 
توســت. تــو در بهــار 97 و در چکامــه ی امیــد، روی ســبزی درختــان، ســرخی گل هــا، آبــی دریــا، طــراوت 
بــاران و ترنــم همیشــه جــاری آب هــا، چشــم دل گشــودی و امیــد و بــودن را ترجمــه کــردی. نقطــه هــای 

برجســته دســت نوشــته هایــت، ترجمــان واژه واژه امیــد قلــم هــای پویایــت شــد.
بــرای مــا کــه پاهــای گــم شــده در بیراهــه مــان، واحــه هــای 
ســبز زندگــی را از یــاد بــرده اســت، عصــای ســپیدی هدیــه 
بیــاور. نــگاه کــن چگونــه کوچه هــای بیهودگــی را مســافریم! 
چشــمان مــا را بــا دیــده بینــای دلــت، بــه شــهر جســت وجــو 
و ادامــه، رهنمــون بــاش. شکســتن حصارهــای تیرگــی را در 
بلبشــوی چــراغ هــا و نئــون هــا بیاموزمــان. بــا مــا ســخن 
بگــو؛ کالم آفتابــی ات را منتظریــم. دنیــا، تماشــاگه راز اســت 
و راز را بــا چشــم نمــی تــوان دریافــت. آن دنیایــی کــه چشــم 
همــه را بــه خــود خیــره کــرده و مردمــان را مســحور خویــش 
نمــوده، فقــط یــک برهــوت اســت کــه تــو را توفیــق ندیــدن 
آن داده انــد. بهشــت، در هســتی توســت؛ در هــزار تــوی دلــت 
کــه بــه منبــع لــم یــزل نــور، روشــن اســت. دل اگــر تاریــک 
باشــد، هــزار چــراغ الــوان و نئــون، نمــی توانــد وجــود آدمی 
را روشــن کنــد. آدمــی، روییــن تــن هــم کــه باشــد، شــیطان 
مــی توانــد چشــم هایــش را نشــانه بگیــرد. پــس چــه جــای 
ــا  ــه روی دنی ــو را ب ــای ت ــم ه ــه چش ــرت ک ــوس و حس افس
بســته انــد؛ تــو بــه پنجــره موفقیــت بیندیــش کــه بــاز اســت 

و چــراغ آینــده کــه روشــن اســت.
زبــان از گفتــن احســاس درونــی ناتــوان اســت. بســیاری از بینایــان هرگــز نتوانســته انــد دیــن خــود را 
بــه جامعــه نابینایــان ادا کننــد و بســیاری از نابینایــان نیــز بــه علــل گوناگــون نتوانســته انــد بــه ایــن 
جامعــه کمــک کننــد. بنابرایــن هنگامــی کــه مــی بینیــم یکــی از همشــهریان و اقــوام و دوســتان بــا افتخــار 
تمــام بــرای کمــک بــه یــک نابینــا، قــد بــر افراشــته اســت جــز شــکر خــدا و جــاری شــدن اشــک شــوق 
بــر گونه هــا چیــز دیگــری بــرای گفتــن و تحســین نداریــم. ترحــم را دیــدگان ظاهربینــی مــی طلبنــد کــه 
ــت  ــراز عشــق و محب ــای پ ــا دری ــد. ام ــی بینن ــا خاموشــی را م ــن، تنه ــای روش ــوِش دل ه ــدگان خام از دی
مدیــر محتــرم، جنــاب آقــای محمــود  زمانــی و مجموعــه دبیــران مدرســه ابــوذر غفــاری ســیگار مــوج هــای 

خروشــان ترحــم را شکســت داد.
امیررضــا جــان تــو را دیــده ام؛ در جــاده هــای مبــارِک دانــش و آگاهــی، در خیابــان هــای ارجمنــد هنــر، در 
میــدان هــای باشــکوه قهرمانــی، و پشــتکار بــی نظیــرت را بالیــده ام. امــروز دیگــر پــدر و مــادرت بــر ایــن 
بــاور ایســتاده انــد کــه دنیــا کوچــک تــر از آن اســت کــه نتوانــی پیدایــش کنــی و بــه کنــه آن برســی. 
ــا،  ــم بین ــه چش ــن هم ــن ای ــه در بی ــرا ک ــد. چ ــرده باش ــم نک ــد عل ــو ق ــه در ت ــت ک ــی نیس ــی و کوه درخت
نقطه هــای برجســته دســت نوشــته هایــت توانســت باالتریــن رتبــه را بیــن دوســتانت کســب کنــد. تــو 
ایــن گونــه، شــب چشــمانت، بــا سرانگشــتانی نکتــه بیــن و نکتــه ســنج، در نقطــه هــای ســیاه و برجســته 
اوراق، تجّلــی و حضــور را ترجمــه کــردی. انگشــتان تــو روشــنایی دیــدگان دنیاســت. اراده آهنیــن قلبــت، 

ایــن دســت هــای ُتــرد را بشــارت پایــداری اســت.

عکس«خبرگزاری خانه ملت

تحلیلی بر اشتغال و بومی گزینی؛

اشک تمساح رسانه های جریان انحصار بر بیکاری جوانان منطقه
4

افق فارس/ســعید سروش- کوه خوش گشــت و بی بدیل هوا که روزگاری چون یک شکارگاه سلطنتی محبوب 
ایلخان های قشقایی بود در شمال و شمال غرب دشت عالمرودشت و حد فاصل این دشت با بخش گسترده ی محمله 
ی خنج واقع گردیده اســت می رود که در آینده ای بســیار نزدیک زمزمه اش بر زبان ها بیفتد و شــهرتی پیدا کند 
ســزاوار آنچه باید باشــد نه آنچه امروز هســت. کوه هوا حدود هفتاد هزار هکتار وسعت دارد و از لحاظ وجود پوشش 
جنــگل های متراکم بَن و بادام در بین کوه های زاگرس جنوبی همانندی برای آن نمی توان یافت. گونه های دارویی 
اش از جمله آویشن، بومادران، َمروه تلخ و آنقوزه شهرت ملی دارند. اگر چه داروها را در مرکز به نام شیراز می شناسند 
علی الخصوص آویشــن تند و بسیار معطرش گرمسیری اش را. عســل مصفای سنگین و شفابخش هوا که معجونی از 
صدها گونه ی گیاهی ســت به اعتراف زنبورداران ایرانگرد اردبیل و گلپایگان در سراسر این وطن گرامی گهر، بی نظیر 

است... ادامه در صفحه 4

در نطق میان دستور سید محسن علوی مطرح شد:

پیگیری عوارض آالیندگی منطقه پارس جنوبی
وی غیر بومی در  سایت انرژی بر المرد اعتراض به جذب نیر

پیگیری حق نوار مرزی فرهنگیان  المرد و مهر
وستای چاه گزی تذکر نسبت به موضوع  احداث سنگ شکن در  محدوده خوزی و ر

درخواست از  وزیر نفت جهت  رسیدگی  به موضوع  قراردادهای  موقت
مشروح نطق نماینده مردم المرد و مهر 
در مجلس شورای اسالمی را در 
صفحه 2 بخوانید.

هوای »کوه هوا« 
روحبخش و جان افزاست

لیال بهزادی:
بازارچه خوداشتغالی زنان المرد

 راه اندازی می شود

بازارچه  زودی  به  گفت:  المرد  شهر  شورای  فارس-عضو  افق 
خوداشتغالی زنان المرد راه اندازی می شود. لیال بهزادی گفت: 
زنان  توانمندسازی  منظور  به  المرد  زنان  خوداشتغالی  بازارچه 
شامل  ایرانی  کاالهای  فروش  و  عرضه  جهت  خانوار  سرپرست 
ملزومات  و  غذایی  مواد  و  بومی  پوشاک، صنایع دستی، سوغات 

خانگی برپا می گردد.... مشروح خبر در صفحه 3

نشست پیگیری آموزش 
جوانان بومی جویای کار در 

سایت انرژی بر المرد برگزار شد

افق فارس-»حسین شبانی نژاد« فرماندار المرد گفت: تفاهم نامه 
آموزش جوانان بومی )المرد و مهر( جویای کار در سایت انرژی بر 
المرد باحضور وزیر کار در المرد به امضاء رسید که درحال حاضر 
فرآیند ثبت نام جهت آموزش جوانان بومی در تعدادی از رشته های 

برق و جوشکاری آغاز شده است... مشروح خبر در صفحه 3

4
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افــق فارس -در خجســته عید سعید 
ایران  مؤمــن  و  موحد  مــردم  فطر، 
روزه داری  ماه  به شکرانه یک  اسالمی 
و بندگی خداوند متعال، نماز عید را در 
سراسر کشور با شکوه فراوان برگزار و 
مسألت  را  بهترین ها  کریم،  خداوند  از 
و  پر شــور  این حضور  کانون  کردند. 
مؤمنانه، مصــالی امام خمینی تهران 
امامت  به  نماز عید سعید فطر  بود که 
رهبر معظم انقالب اســالمی حضرت 

آیت اهلل خامنه ای اقامه شد.
رهبر انقالب اسالمی در خطبه اول نماز 
عید سعید فطر، ضمن تبریک این عید 
بزرگ به ملت ایران و امت اســالمی، 
عید فطر را روز پــاداش گرفتن و ماه 
مبارک رمضان را میدان مسابقه میان 
مؤمنین برای اطاعت خداوند و نزدیکی به رضای الهی دانســتند و گفتند: به لطف خداوند متعال، ملت ایران هر سال در این مسابقه 

معنوی و انجام کارهای نیک نسبت به سالهای قبل امتیازهای بیشتری کسب می کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، گسترش جلسات تالوت قرآن و افزایش شور و حضور مردم در محافل دعا، مناجات و موعظه، و پر رونق تر 
شدن سنت حسنه افطاری ساده در مســاجد و معابر عمومی را نمونه هایی از پیشرفت ملت ایران در مسابقه معنوی در ماه رمضان 
امســال برشمردند و افزودند: اوج درخشندگی ماه مبارک رمضان در شــب های قدر بود که قشرهای مختلف مردم بویژه جوانان با 
اجتماع عظیم خود در سراســر کشور، دست ها را به دعا بلند کردند و ضمن راز و نیاز با معبود، لطافت و صفای روح خود را افزایش 

دادند.
ایشــان راهپیمایی روز قدس امسال را یکی دیگر از نقاط درخشنده در ماه مبارک رمضان دانستند و خاطرنشان کردند: راهپیمایی 
روز قدس حقیقتًا یک پدیده منحصر به فرد است و مردم در زیر آفتاب داغ با آن شور و نشاط به خیابانها آمدند و بر اساس گزارشها، 

جمعیت راهپیمایان در اغلب شهرهای کشور نسبت به سالهای قبل بیشتر و پر شورتر بود.
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: ملت ایران بیدار و پر انگیزه اســت؛ این ملتی که بعد از یک شب احیاء با آن شور و هیجان به 
خیابانها می آید، خســته و ناامید نیست، آن کسانی که به پیروی از تبلیغات دشمنان، ادعای خستگی و بی نشاطی مردم را دارند، در 

واقع حال و روز خود را به همه مردم تعمیم می دهند و خودشان خسته و بی نشاط هستند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به افزایش هر ساله معنویت و صفای درونی مردم در ماه مبارک رمضان، خاطرنشان کردند: پیام 
این واقعیت این است که ملت و جوانان ایران به رغم سیاست هایی که تالش دارد انسانها را از معنویت دور کند، بر معنویت و ضدیت 

با فساد پافشاری دارند و این سرمایه بی بدیل معنوی، نگه دارنده هویت، استقالل، عزت و عظمت کشور است.
رهبر انقالب اســالمی در خطبه دوم نماز عید، به پر شور و گســترده بودن راهپیمایی روز قدس در کشورهای دیگر اشاره کردند و 
گفتند: پیام رونق و شــکوفایی بیشتر راهپیمایی روز قدس در کشورهای مختلف این است که با وجود تبلیغات بیگانگان، نزدیکی و 

هم جهتی ملت های مسلمان با ملت ایران بیشتر شده است.
ایشان علت توطئه های مستمر قدرت های شیطانی ضد ملت ایران را نگرانی آنها از ایستادگی، اقتدار، استقالل و فکر بلند و ابتکاری 

ملت ایران دانستند و تأکید کردند: البته این قدرت ها تالش خود را می کنند اما همواره نیز شکست می خورند.
رهبر انقالب اسالمی، اذعان رئیس جمهور امریکا به بی دستاورد بودن هفت تریلیون دالر هزینه این کشور در منطقه غرب آسیا را به 
معنای شکســت آنها در منطقه دانستند و گفتند: این اعتراف نشان می دهد شیطان بزرگ با آن همه تالش نتوانسته است به اهداف 

خود دست یابد و از این پس نیز هر چه در این منطقه پول خرج کنند باز هم به مقصود خود نخواهند رسید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه ملت ایران باید بیدار و هوشــیار باشد و توطئه ها را بشناسد، افزودند: امروز توطئه اصلی 

دشمن عبارت از »فشار اقتصادی« به توده های مردم برای خسته و ناامید کردن آنان است.
ایشان همه دســتگاههای حاکمیتی و مسئوالن را به تالش بی وقفه برای مقابله با این توطئه توصیه و خاطرنشان کردند: یک کانون 
مرکزی با حضور سران ســه قوه و فعاالن اصلی قوا برای رسیدگی به مسائل اقتصادی تشکیل شده است که این کانون باید مسائل 

اقتصادی را قدم به قدم دنبال کند، تصمیم های قاطع بگیرد و آنها را اجرا کند.
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر اینکه آحاد مردم نیز برای مقابله با این توطئه وظایفی دارند، افزودند: یکی از موضوعاتی که باید 

مورد توجه جدی مردم قرار بگیرد، »پرهیز از اسراف و زیاده روی« است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به وجود نقدینگی باال در کشور افزودند: صاحبان این نقدینگی، آن را به سمت تولید هدایت کنند 

تا چرخ های زندگی مردم به حرکت در بیاید.
ایشــان، دست اندرکاران تجارت و بازرگانی خارجی را نیز به پرهیز از واردات کاالهای غیرضرور و کاالهایی که مشابه داخلی دارند، 
توصیه مؤکد کردند و گفتند: یکی از عادت هایی که میان برخی از مردم رواج دارد و باید کنار گذاشــته شــود، سفرهای تفریحی و 

غیرضروری به خارج از کشور است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به برخی تصمیم های وزارت اقتصاد برای رونق فضای کسب و کار و برطرف کردن موانع، این تصمیم ها 

را مثبت ارزیابی و بر پیگیری جدی آن تأکید کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین پیگیری جدی موضوع مبارزه با فســاد را خاطرنشان کردند و با اشاره به حضور جوانان در بخش 

های تولیدی و سازندگی، لزوم تشویق آنان و حمایت از واحدهای تولیدی را مورد تأکید قرار دادند.
ایشــان، وحدت آحاد مردم و وحدت ملی و اجتماعی را موضوعی مهم خواندند و با اشاره به رواج پدیده ناپسنِد توهین و تهمت به 
یکدیگر در فضای مجازی خاطرنشان کردند: اینگونه اقدامات که گناه کبیره است، به فضای عمومی کشور و وحدت ملی لطمه می زند.

رهبر انقالب اسالمی افزودند: همه باید نسبت به وحدت در جامعه اهتمام داشته باشند و از تهمت زنی به یکدیگر بپرهیزند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سیاست تبلیغاتی دشمن برای ایجاد جنگ روانی در جامعه از برخی رسانه ها و افراد که سخنان 

دشمنان را تکرار می کنند، انتقاد و آنها را به پرهیز از این اقدام دعوت کردند.
ایشــان در پایان خطبه دوم نماز عید گفتند: به لطف الهی آینده کشــور با چنین ملتی و با وجود این روحیه وحرکت و معنویت و 

استقالل، از امروز به مراتب بهتر خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی سید محسن علوی، مشروح نطق میان دستور دکتر سید محسن علوی نماینده مردم المرد و مهر و 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در بیستم خرداد 97 در ادامه آمده است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
و اعتصموا بحبل اهلل جمیعًا و ال تفّرقوا و اذکروا نعمت اهلل علیکم إذ کنتم أعداًء فألّف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانًا و کنتم علی 

شفا حفرة من الّنار فأنقذکم منها کذلک یبّین اهلل لکم آیاته لعّلکم تهتدون
با ســالم و درود به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا و آرزوی ســالمتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل 

العظمی خامنه ای
و با سالم و درود به ملت شریف ایران اسالمی و سپاس به پاس حضور پر شور در راهپیمایی روز قدس

الزم می دانم از مردم شــریف شهرســتانهای المرد و مهر ، که اینجانب را الیق دانستند تا به نمایندگی از ایشان در مجلس شورای 
اسالمی حضور یابم کمال تقدیر و تشکر را داشته باشم.

امروز که دشــمنان اسالم دست در دست آمریکای جنایتکار گذاشته و کیان اســالمی را هدف قرار داده است ، ملت شریف ایران 
اسالمی ، احزاب و جناح های سیاسی، کلیه مســئوالن و دلسوزان نظام را ، دعوت به وحدت و پرهیز از اختالفات و توجه به منافع 

ملی تحت رهبری مقام عظمای والیت می نمایم .
انتظار می رود خروج آمریکا از برجام و اعالم جنگ اقتصادی علیه ایران ، مقدمه اتحاد و انســجام ملی جهت مقابله با اهداف شوم 

استکبار جهانی گردد.
جای بسی تاسف دارد که در چنین شرایطی، حماقت رئیس جمهور بی خرد آمریکا ، دستمایه رقابت ها و تسویه حسابهای سیاسی و 
جناحی می شــود و به جای تقویت دولت و حمایت از سرداران دیپلماسی جهت ، تضمین حقوق ملت ایران ، برخی اقدام به تضعیف 

دولتمردان و تزریق یاس و ناامیدی در بین مردم می نماید.
به کلیه احزاب ، جریان های سیاســی و رسانه ها ، برادرانه توصیه می نمایم ، منافع ملی را فدای منافع حزبی و گروهی ننمایند و آب 

به آسیاب دشمن روانه نسازند.
طرح اتهام واهی هسته ای بر علیه ایران از سوی آمریکا ، بهانه ای جهت ایجاد جبهه های سیاسی، نظامی و اقتصادی در مقابل ایران 

بود تا بدین وسیله به اهداف شوم استکباری خود نسبت به ملت غیور و آزاده ایران دست یابد.
سیاســت مقاومت و ایستادگی در مذاکرات هسته ای اگر چه نتوانست بهانه را از دست قدرتهای استکباری بزداید ، تا با بهانه جویی 
واهی ، پرونده هســته ای را به شــورای امنیت ارجاع نمایند ، اما همین سیاست مقدمه ای برای نرمش قهرمانانه بود تا در مذاکرات 

ایران با ۵+1 ، مقتدرانه از حقوق ملت ایران دفاع نمایند.

تحقق برجام اقناع بین المللی نســبت به صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران ایجاد نمود و انسجام بین المللی بر علیه ایران را 
متالشی کرد.

برجام بهانه اقدام نظامی مشروع علیه ایران را مرتفع و گزینه های نظامی را از روی میز ها برداشت.
برجام تحریم های اقتصادی سازمان ملل را تعلیق و پرونده هسته ای را در شورای امنیت مختومه ساخت.

و در یک کالم ، برجام جبهه های سیاســی ، نظامی و اقتصادی آمریکا را با شکست همراه نمود ، شکستی که تحمل آن سبب جنون 
و زوال عقل سیاستمداران امریکا شد ، تا دیوانه وار از یک عهدنامه بین المللی خارج و خود را در دنیا رسواتر سازند.

برجام پیروزی بزرگ ملت و نظام اسالمی در برابر مکرو حیله شیطان بزرگ ، آمریکای جنایتکار است .
امروز آمریکا با خروج از برجام ، ایران را در برابر جبهه اقتصادی قرار داده است ، اما جبهه ای تنها و بی کس ، تا جایی که حقیرانه و 

ذلیالنه با قلدری و زورگویی به دنبال یار و یاور می گردد و به تعبیر مقام معظم رهبری از سر استیصال عربده می کشد .
جا دارد این پیروزی بزرگ را به ملت شریف ایران و سرداران سیاسی و دیپلماسی تبریک عرض نمایم.

اما دنیا بداند ، برجام بدون رفع تحریم های اقتصادی مدنظر ملت و دولت ایران نبوده و نیست.
صریح و بی پرده میگویم ، ملت بزرگ ایران اسالمی ، از جبهه های سیاسی و نظامی هراسی ندارد و اگر حقوق این ملت در حوزه های 
اقتصادی تضمین نگردد ، ) هیهات من الذله ( حضور در برجام را ننگ خود میدانیم و بدانند ملتی که فرهنگ شهادت حسینی دارد 
، ســپاه و بسیج و ارتش مخلص و گوش به فرمان رهبری دارد ، از تهدیدات نظامی هراسی ندارد و نیازی به تسلیحات هسته ای نیز 
ندارد، بدانند ملتی که گرسنگی و تشنگی داوطلبانه ماه رمضان را تجربه کرده است ، از تهدید و تحریم ، نمی هراسد و ذره ای هراس 

از تحریمهای اقتصادی به خود راه نخواهد داد.
از هیئت رئیسه محترم مجلس ، درخواست می نمایم ، طرح الزام دولت به خروج از برجام ، در صورت عدم تضمین اروپا را ، در اسرع 

وقت در دستور کار مجلس قرار دهد.

مشکالت شهرستانهای المرد و مهر
تاثیر آالیندگی صنایع واقع در عسلویه در شهرستانهای المرد و مهر ، سبب خسارت های جبران ناپذیری در این منطقه شده است 
که بارها به مسئوالن محترم سازمان محیط زیست متذکر شده ام، انتظار می رود سازمان محیط زیست ، همانگونه که به سالمت 
و حقوق حیوانات اهتمام دارد به سالمت و حقوق انسانها نیز اهتمام داشته باشد ، مجددًا متذکر می شوم در اسرع وقت نسبت به 

احقاق حقوق مردم این دو شهرستان اقدام فرمایید.
ضمن تقدیر و تشکر از مســئوالن وزارت صنعت علی الخصوص ایمیدرو در احداث صنایع انرژی بر المرد و صدور بخشنامه در 
خصوص اشتغال نیروهای بومی ، متاسفانه شــاهد جذب نیروهای غیر بومی و بی توجهی به تذکرات پی در پی مسئوالن محلی 
هستیم ، این اقدام مدیران سایت انرژی بر باعث ایجاد فضای ملتهبی در این دو شهرستان شده است که امیدوارم مدیران سایت 

، پذیرای مسئولیت حوادث امنیتی ناشی از اقدام خود باشند.
صدور سوال برانگیز مجوز معادن شن و ماســه در حریم شهر خوزی و روستای چاه گزی در شهرستان مهر ، موجبات نارضایتی 
شدید مردم را فراهم نموده است از مســئولین محترم اجرایی و قضایی و سازمان بازرسی تقاضا می نمایم ، جهت مرتفع شدن 

هرگونه شک و شبهه در نحوه صدور مجوز این معادن ، مجددا نسبت به بررسی های کارشناسی و تدبیر موضوع اقدام فرمایند.
شهرستانهای المرد و مهر در فاصله ۳۰ کیلومتری مرز قرار داشته و با توجه به میزبانی تعاونی مرزنشینان ، منطقه مرزی محسوب 
می گردد ، لیکن فرهنگیان زحمتکش این منطقه از حق نوار مرزی محروم می باشند ، از وزارت کشور و وزارت آموزش و پروش 

درخواست می نمایم نسبت به احقاق حقوق فرهنگیان این منطقه اقدامات قانونی را مبذول فرمایند.
از وزیر محترم نفت تقاضا می نمایم جهت بهبود وضعیت معیشت کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت عنایت الزم را اعمال دارند.

والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته

رهبر معظم انقالب اسالمی:
مسئوالن برای حل مسائل اقتصادی

 تصمیم های قاطع بگیرند و اجرا کنند

در نطق میان دستور سید محسن علوی مطرح شد:
پیگیری عوارض آالیندگی منطقه پارس جنوبی
پیگیری حق نوار مرزی فرهنگیان  المرد و مهر

اعتراض به جذب نیروی غیر بومی در سایت انرژی بر المرد
تذکر نسبت به احداث سنگ شکن در  محدوده خوزی و روستای چاه گزی
درخواست از  وزیر نفت جهت  رسیدگی  به موضوع  قراردادهای  موقت
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با رای اعضای شورا؛
عبدالحمید میر به عنوان شهردار چاهورز 

انتخاب شد

افق فارس: اعضای شــورای شهر چاهورز در جلسه روز 
شــنبه )۲۶ خرداد ۹۷(، عبدالحمیــد میر را به عنوان 

شهردار چاهورز انتخاب کردند. 
امراهلل قائدی عضو شــورای اســالمی شــهر چاهورز با 
اعالم این خبر به افق فارس  گفت: عبدالحمید میر در 
جلسه روز شنبه )۲۶ خرداد ۹۷( با آراء اعضای شورای 
اسالمی شهر چاهورز به عنوان شهردار چاهورز انتخاب 
شد که جهت انجام مراحل قانونی و اداری به فرمانداری 

معرفی می شود.
شــایان ذکر اســت »عبدالحمید میر« متولد روستای 
چاه کور عالمرودشت دارای مدرک کارشناسی معماری 
از دانشــگاه آزاد المرد و دانشــجوی کارشناسی ارشد 
طراحی شهری از دانشــگاه آزاد الرستان می باشد که 
بیش از ۱۱ سال در شهرداری المرد مشغول به فعالیت 

بوده است.
وی مســئول طرح و برنامه و مســئول فنی در دوران 
تصدی حسین شــبانی نژاد)شهردار ســابق المرد( را 

برعهده داشته است. 
بیانیه اعالم حمایت خانه کارگر المرد از 

نطق سید محسن علوی در پیگیری اشتغال 
جوانان بومی

خانه کارگر شهرستان المرد با صدور بیانیه ای از نطق 
میان دســتور دکتر علوی نماینده مــردم المرد و مهر 
درخصوص اعتراض به جذب نیروی غیر بومی در سایت 
انرژی بر المرد و دفاع از جوانان دلســوز بومی تشکر و 

قدردانی کرد.
متن بیانیه تشــکیالت خانه کارگر در حمایت از نطق 
ســید محسن علوی در نشســت علنی مجلس شورای 

اسالمی )۲۰ خرداد ۹۷( به شرح زیر است:
خانه کارگر در این چند ســال اخیر؛ مســائل کارگری 
شهرســتان را بطور دقیق رصــد کرده و بر این هدف و 
عقیده بوده که رشد و توسعه چشمگیر در ابعاد مختلف 
در سطح منطقه با حمایت از نیروهای توانمند بومی در 
سطح شهرســتانهای المرد و مهر محقق خواهد شد و 
این مهم محقق نمی شــود مگر با »وحدت مسئوالن و 

آحاد مردم دو شهرستان«.
در سالی که مقام معظم رهبری بر رفع مشکل اشتغال 
و معیشت و شتاب تولید ملی تاکید دارند، دریچه های 
امیــد در این منطقه با چشــم می بینیــم که باوجود 
ســرمایه گذاری حــدود ۱3 هزار میلیــارد تومان در 
شهرســتانهای المرد و مهر، جوانان بیکار بومی چشم 
بــدان دوخته اند که در صنایع شهرســتانهای المرد و 

مهر مشغول بکار شوند.
همه با پتانســیلها و ظرفیتهای عظیم دو شهرســتان 
المــرد و مهر آگاهیم و نیروی انســانی توانمند در این 
منطقه زبانزد در کشور و استان است و بیش از گذشته؛ 
رفع مشکل اشــتغال جوانان بومی به انسجام و وحدت 
مسئوالن محلی و کنار گذاشتن رودرواسی ها نیاز دارد.
ماده 4۷ قانون برنامه ششــم توســعه به عنوان قانون 
حمایتی در راســتای جذب نیروهای بومی می باشد و 
امروز تشــکیالت خانه کارگر شهرستان کمال تقدیر و 
تشــکر دارد از جناب آقای دکتر علوی نماینده جوان و 
خدوم المرد و مهر که با نــگاه به افق آینده؛ گام های 
ارزشمندی در ایجاد زیرســاختهای عمرانی و صنعتی 
بــرای ایجاد ســرمایه گذاری و اشــتغال جوانان بیکار 
برداشــته اند. تشــکیالت خانه کارگر شهرستان المرد 
، اقدامات ارزشمند دکتر ســید محسن علوی در اخذ 
مصوبــه جهت جذب جوانان جویای کار بومی )المرد و 
مهر( در کارخانه آلومینیوم ، اتان گیری و دیگر صنایع 
و همچنیــن آموزش جوانان جویای کار بومی توســط 
مرکز فنی حرفه ای را نویدبخش آینده ای روشــن در 

جهت تحقق اشتغال جوانان می داند.
نطق ارزشــمند نماینده مــردم المرد و مهر در مجلس 
شورای اسالمی در اعتراض به جذب نیروهای غیربومی 
در ســایت انرژی بر المــرد را ارج نهــاده و امیدواریم 
مسئوالن محترم محلی با انســجام و وحدت بیشتری 
بر تحقق این خواســته بحق جوانان بومی که سالها در 
دانشــگاه های این شهرســتان و مطرح کشور تحصیل 
کرده انــد، تالش کننــد. این تشــکیالت کارگری از 
پیگیــری خادم مــردم المــرد و مهــر در خانه ملت 
درخصوص پیگیری اشــتغال جوانان جویای کار بومی 
در صنایع دو شهرستان کمال تقدیر و تشکر دارد. خانه 
کارگــر در جذب نیروهای بومی المرد و مهر در صنایع 
این منطقه بامســئوالن محلی همگام و هم قدم بوده و 
مطابق اساســنامه تشکیالتی خود در این راستا از هیچ 

تالشی فروگذار نخواهد کرد.
کتابت آیات وحی بوسیله 

خوشنویسان المردی
به گزارش گروه اســتان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از شیراز؛ صادقی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با اشــاره به برگزاری این مراســم گفت: مراسم مشق 
آیات آســمانی بوسیله خوشنویسان در رشته های ثلث، 
نسخ، نستعلیق و شکسته نستعلیق در حسینیه صاحب 

الزمان به همراه مراسم قرائت قرآن برگزار شد.
حجت االســالم والمســلمین علوی، امام جمعه موقت 
شهر المرد کتابت و مشق آیات نور را حرکتی فرهنگی 
و معنــوی دانســت و افــزود: اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی با در نظر گرفتن شاخصه های فرهنگی دینی، 
جوانــان عالقه مند را با حضــور در کالس های هنری و 
خوشنویسی و آموزشــی بوسیله اساتید مجرب در این 

رشته را به سمت کمال گرایی ترغیب می کند.
شبانی نژاد فرماندار شهرســتان المرد نیز با حضور در 
این محفل آســمانی و رصد نمودن آثار خوشنویســان 
در مشــق نور از حضور خوشنویســان و کاتبان وحی و 
برپایــی چنین محفلی در ترویج فرهنگ دینی و جذب 
جوانان به این رشته هنری از مدیریت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و انجمن خوشنویسان تقدیر و در پایان مراسم 
تابلو های خوشنویســی به حاضران و بازدیدکنندگان و 

قاریان قرآن توسط خوشنویسان اهداء شد.
گفتنی اســت، خوشنویســانی از بخش های اشکنان، 
عالمرودشــت، بخــش مرکزی در این مراســم حضور 
داشــتند که هدف از برگزاری این محفل آســمانی را 
کتابت ســی جزء از قرآن مجید برشمردند که در حال 
حاضــر پنج جزء کامل قرآن را با خط نســخ ایرانی به 

پایان رسانده اند.

اخبار
عکس های دومین سوگواره ملی

 عکس تعزیه المرد در پایتخت
نمایشگاه بخشــی از عکس های دومین سوگواره ملی 
عکس تعزیه المرد در حســینیه المــردی های مقیم 

تهران برگزار شد. 
به گزارش افق فارس، محمد جمالی رییس شورای شهر 

المرد در حاشیه این نمایشگاه بیان کرد: یکی از بهترین 
اقداماتی کــه می تواند در حوزه فرهنگی شهرســتان 
اتفاق بیافتد همین برنامه ســوگواره ملی عکس تعزیه 
المرد است که توســط انجمن عکاسان المرد در حال 

انجام است. 
جمالی خاطر نشان کرد: مهمترین اقدامی که الزم است  
همه ی مسئوالن  شهری و شهرستانی انجام دهیم این 
است که کمک کنیم تا این طرح بزرگ که در سالهای 
قبل بصورت خودجوش توســط جوانان هنرمند شروع 
شــده به نتایج مطلوب و اهداف مــورد نظر خود یعنی 

معرفی جایگاه و قدمت تعزیه المرد در کشور برسد .
رییس شورای شــهر المرد در رابطه با چگونگی ادامه 
فعالیت ایــن اردو  افزود: اگر مــا بتوانیم برای اعضای 
دبیرخانه، از افراد صاحب منســب و پرنفوذ در ســطح 
کشــور اســتفاده کنیم و این دبیرخانه اعضای حقیقی 
و حقوقی را در خود داشــته باشــد این طرح می تواند 

موفق شود. 
جواد صادقی رییس اداره فرهنگ  و ارشاد اسالمی المرد 
در حاشیه مراسم افطاری المردی های مقیم تهران در 
توضیحاتی پیرامون این طرح ملی  گفت: سوگواره ملی 
عکــس تعزیه المرد اقدامی ارزشــمند در معرفی آیین 

مذهبی تعزیه این شهرستان به کشور است.
صادقــی ادامه داد: حضــور ما در پایتخــت و برپایی 
نمایشــگاه در این مــکان فرهنگی مذهبــی می تواند 
مقدمه ای باشــد برای اســتفاده از توان و انرژی شما 
در تهران که نتیجه آن برگزاری ســاالنه سوگواره ملی 

عکس تعزیه المرد است. 
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی المرد افزود: با 
دائمی شدن دبیرخانه سوگواره ملی عکس تعزیه المرد 
و حضور ســاالنه عکاسان مطرح کشــوری و همچنین 
پوشــش تصویری این آیین مذهبی زمینه های معرفی  
المرد به عنوان قطب تعزیه کشور  فراهم خواهد شد که 
برای این کار همت و تالش مسئوالن کشوری، استانی 

و شهرستانی نیاز است. 
ابوذر کریمی رییس انجمن عکاســان المرد نیز با اشاره 
حضور نخبگان المردی و اســتفاده از نقطه نظرات آنها 
گفت: با نظرات تخصصــی و صحبت های دکتر علوی 
وزیر اطالعات پیرامون نمایشــگاه و چگونگی برگزاري 
دوره هــای بعد و دیگر عزیزان المــردی، اقداماتی در 
المــرد و تهران صــورت خواهد گرفت کــه در صورت 

نتیجه گیري آن شاهد خبرهای خوبی خواهیم بود. 
همچنیــن عباس محمدی دبیر دومین ســوگواره ملی 
عکــس تعزیه المرد نیــز با اعالم این خبــر  افزود: به 
پیشنهاد جمالی رئیس شورای شهر المرد و درخواست 
المردی های مقیم تهران بخشی از عکس های دومین 
سوگواره ملی عکس تعزیه المرد در مسجد رسول اعظم 
تهران که بعنوان پایگاهی برای المردی ها در پایتخت 

است برگزار شد. 
محمدی با اشاره به زمان و نحوه برگزاری این نمایشگاه 
گفت: بخشــی از عکس هــای راه یافته به نمایشــگاه 
دومین ســوگواره ملــی عکس تعزیه المــرد در تاریخ 
هــای ۱۵ و ۱۶ خــرداد در این مکان برگزار شــد که 
خوشبختانه با استقبال خوب المردی های مقیم تهران 
بخصوص عزیزان ارزشمندی چون حجت االسالم سید 
محمود علوی مقام عالی وزارت اطالعات، دکتر شکیب 
، ســردار محمدی، حاج مصیب نعیمی، دکتر اسدپور ، 
دکتر اســماعیل رمضانی و بهروز کریمی شعبده باز و 
کمدین مطرح کشــور و دیگر عزیزان نخبه المردی در 

تهران مواجه شد. 
دبیر دومین اردوی ملی عکس تعزیه المرد اضافه کرد: 
خوشــبختانه المرد دارای نیروی انسانی قوی، مستعد 
و نخبه اســت که اکثرا در پســت های مهم دولتی در 
سراســر کشور مشغول به خدمت هســتند، و ما نیز با 
نیت آشنا شدن این عزیزان به این کار مهم، حمایت و 
راهنمایی برای محقق شدن اهداف بزرگ  اردوی ملی 
عکس تعزیه و  معرفی المرد بعنوان قطب تعزیه جهان 
اسالم،  این نمایشگاه را در  مکان مذکور برگزار کردیم. 
وی افزود: ســوگواره ملــی عکس تعزیه المــرد ایده 
جدیــدی بود که با هــدف شناشــاندن آیین مذهبی 
تعزیه  المرد به  کشور،در دو سال متوالی توسط انجمن 
عکاســان المرد برگزار شد، اما بدلیل عدم حمایت این 

برنامه ادامه پیدا نکرد. 
دبیــر دومین اردوی  ملی عکــس تعزیه المرد در پایان 
ســخنان خود افزود: الزم میدانم از تالشــها و پیگیری 
های همه عزیــزان بخصوص هیات امنــای این مکان 
مذهبی و فرهنگی در تهران؛ جنابان ســردار  مصطفی 
محمــدی، حاج مصیب نعیمی، دکتر شــکیب، ســید 
مجتبی باقری،  نماینده محترم شهرستان های المرد و 
مهر ، جمالی رییس شورای شهر المرد، صادقی رییس 
اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی المرد، کریمی رییس 

انجمن عکاسان المرد بصورت ویژه قدردانی کنم.

پیروزی تیم ملی ایران مقابل مراکش
افق فــارس: پس از انجام قرعه کشــی رقابت های جام 
جهانی ۲۰۱۸ روســیه، برنامه  ایــن رقابت ها نیز اعالم 
شــد و به این ترتیب تیم ایران زمان بازی های خود را 
شــناخت. ایران در اولین دیدار خود در ورزشگاه سنت 
پترزبورگ توانســت مراکش را با نتیجــه یک بر صفر 

شکست دهد. 
ملی پوشــان ایران در دومین دیدار ساعت ۲۱:3۰ روز 
۲۰ ژوئن )3۰ خرداد ۹۷( در ورزشگاه کازان به مصاف 
تیم ملی اســپانیا می رود و در نهایت ایران در سومین 
بازی خود در ســاعت ۲۱:3۰ روز ۲۵ ژوئن )4 تیر ۹۷( 

در سارانسک به مصاف پرتغال خواهد رفت. 

اخبار

احترام و تعامل با پلیس = کاهش تصادف و ایجاد امنیت ترافیکی

» اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان المرد«

افق فارس-عضو شــورای شهر المرد گفت: به زودی بازارچه خوداشتغالی 
زنان المرد راه اندازی می شود.

»لیال بهزادی« عضو شورای شهر المرد با اعالم این خبر به دو هفته نامه افق 
فارس گفت: توانمندســازی زنان بویژه توانمندسازی زنان در معرض آسیب 
با اولویت زنان بی سرپرست، زنان بدسرپرست، زنان خودسرپرست از برنامه 
های کمیته امور بانوان شــورای شــهر المرد بوده اســت تا با ارائه خدمات 
آموزشــی، مشاوره و اشتغال زایی گامی موثر در راستای توانمندسازی آنان 

بردارد.
وی با تاکید براینکه توانمندســازی زنان در گام نخســت نیازمند برنامه ای 
جامع می باشــد، بیان کرد: اجرای طرح های توانمندســازی باید منجر به 
ایجاد تحرکی در افراد و گروه های محروم جامعه بویژه گروه موردنظر یعنی 
زنان در معرض آســیب گردد که از این رو کمیته امور بانوان شــورای شهر 
المرد پس از آغاز فعالیت بر این هدف بوده است که با برنامه ریزی جامع و 
کارآمد، شرایطی فراهم نماید که سبب استقالل خانواده و کاهش فشارهای 

اجتماعی، عاطفی و روانی بر زنان بویژه زنان در معرض آسیب شود.
بهزادی ادامه داد: زنان سرپرست خانوار به دلیل عدم دسترسی به امکانات و 
منابع جهت تأمین زندگی و از ســویی دارای شرایط متفاوتی نسبت به بقیه 
اقشــار جامعه هستند و خدمات حمایتی موجود قادر به حل مشکالت مالی 
آنان نیست و از سوی دیگر روند رو به افزایش زنان سرپرست خانوار موجب 
شــده که نهادها و سازمان های دولتی نتوانند خدمات حمایتی همه جانبه 

را از آنان داشته باشند.

این عضو شورای شــهر المرد گفت: امروز بسیاری از زنان سرپرست خانوار 
بــه دلیل نبود یک چتر حمایتی و تامیــن مالی و اجتماعی آنان در معرض 
آســیبهای جدی قرار دارند که این عامل، تاثیر مســتقیم و غیر مستقیم بر 
وضعیت فرهنگی و اجتماعی خانواده می گذارد و از این رو مدیریت شهری 
و کمیته امور بانوان شورای شهر المرد به منظور پیشگیری و کاهش آسیب 
های اجتماعی متوجه زنان سرپرســت خانوار در این زمینه تالش کرده اند 
که با دو هدف »حمایت از کاالی ایرانی« و »توانمندســازی زنان سرپرست 

خانوار«، بازارچه خوداشتغالی زنان المرد را راه اندازی کنند.
بهزادی با تشــریح اهداف بازارچه خوداشــتغالی زنان المرد گفت: بازارچه 
خوداشــتغالی زنان المرد به منظور توانمندســازی زنان سرپرســت خانوار 
جهت عرضه و فروش کاالهای ایرانی شامل پوشاک، صنایع دستی، سوغات 
بومی و مواد غذایی و ملزومات خانگی برپا می گردد که تالش خواهد شــد 
مدت زمان فعالیت بازارچه در هنگام افتتاح در گام نخســت بصورت موقت 
)مناسبتی و فصلی( و در نهایت پس از ارزیابی و استقبال شهروندان بصورت 

دائم به فعالیت خود ادامه دهد.
نماینده بانوان المرد در شورای شهر با تاکید بر اینکه از تمامی ظرفیتها برای 
راه اندازی این بازارچه استفاده خواهد شد، تصریح کرد: نحوه ثبت نام بانوان 
جهت اخذ غرفه ها، شرایط و مراحل واگذاری غرفه ها در نشست با اعضای 
کمیته بانوان شورای شهر، مسئوالن اماکن، اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن 
و تجارت، بسیج اصناف، شهرداری، کارشناس بانوان فرمانداری،اعضای شورا 
و دیگر مســئوالن مرتبط جمع بندی می شــود و اطالع رسانی الزم انجام 

می گیرد. 
وی ضمن تشــکر از همکاری کشتکار شهردار المرد، مهندسان شهرداری و 
اعضای شورای شــهر در آماده سازی این مجموعه گفت: بررسی های الزم 
جهت انتخاب مکانی مناسب برای آماده سازی بازارچه طی چند ماه گذشته 
انجــام گرفت و آدرس بلوار جهاد، کوچه شــماره ۱۷ جهت آماده ســازی 
بازارچه انتخاب شــد که حصار کشی بازارچه اجرا شده و مهندسان شهری 
در حال تهیه نقشه و امکانات الزم برای آماده سازی این مجموعه هستند.

بهزادی در پایان خاطرنشــان کرد: اعضای کمیته بانوان شورای شهر المرد 
شامل نمایندگان بانوان شــورای شهر در ادارات و نهادها، نمایندگان اقشار 
مختلف زنان در شهر )زنان خانه دار، سرپرست خانوار، پزشکان، فرهنگیان 
و اســاتید، مهندســان و...( و نمایندگان بانوان فعال در سمن های مرتبط 
با حوزه زنان هســتند که شناسایی مسائل، مشــکالت و معضالت بانوان ، 
بررســی مشــکالت و برنامه ریزی برای تقویت مشارکت همه جانبۀ زنان و 
ایجاد هماهنگی بین واحدهای امور بانوان و قشــرهای فعال در حوزه بانوان 
از جمله وظایف کمیته بانوان شــورا می باشد که ان شااهلل نشستها بصورت 

مستمر برگزار خواهد شد.

افق فارس-نشســت پیگیری آموزش جوانان بومی جویای کار در سایت 
انرژی بر المرد باحضور فرماندار المرد، مدیرعامل و مســئوالن منطقه ویژه 
اقتصادی المرد، معاون بهره برداری شرکت آلومینیوم جنوب، مدیرکل فنی 
و حرفه ای اســتان فارس، مدیر دفتر نماینده مردم المرد و مهر در مجلس، 
ادارات کار المرد و مهر و دیگر مســئوالن مرتبط در فرمانداری المرد برگزار 

شد.
»حسین شبانی نژاد« فرماندار المرد در این نشست ضمن تشکر از مسئوالن 
منطقه ویژه اقتصادی المرد در توسعه صنعتی این منطقه اظهار کرد: تفاهم 
نامه آموزش جوانان بومی )المرد و مهر( جویای کار در سایت انرژی بر المرد 
باحضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در المرد به امضاء رسید که درحال 
حاضر فرآیند ثبت نام جهت آموزش جوانان بومی در تعدادی از رشته های 

برق و جوشکاری آغاز شده است.
وی در ادامه از پیگیریهای مستمر علوی نماینده مردم المرد و مهر درمجلس 
و کوشکی مدیرکل فنی و حرفه ای فارس تشکر کرد و گفت: آشنایی کامل 
با وظایف و اهداف سازمان فنی حرفه ای دارم و بصورت قاطع می توان گفت 
که فنی حرفه ای به دنبال مهارت آموزی است و در استانداردها و طرحهای 

مختلف آمادگی آموزش نیروهای موردنیاز صنایع را دارد.
شبانی نژاد همچنین از برگزاری نشست پیمانکاران بومی با مسئوالن سایت 

انرژی بر المرد در روزهای آینده خبر داد.
در ادامه کوشــکی مدیرکل فنی حرفه ای اســتان فارس اظهار کرد: دکتر 
علوی نماینده مردم المرد و مهر در مجلس تاکید بســیاری دارند که هرچه 

ســریعتر تفاهم نامه بطور کامل اجرا شــود و تمامی کارگاهها برای آموزش 
جوانان این منطقه فعال شــود و این نشســت هم در این راستا برگزار شده 

است.
وی بیان کرد: آموزشــهای رایگان در بخــش دولتی، اعطای گواهینامه بین 
المللی و برگزاری آموزشــها بصورت ۷۵ درصد عملی و ۲۵ درصد تئوری از 

مهم ترین ظرفیتهای سازمان فنی حرفه ای است.
در ادامه شکوهی مقدم معاون بهره برداری شرکت آلومینیوم جنوب با اشاره 
به برنامه زمانبندی شــرکت خارجی از پیشــرفت و تالش در بهره برداری 

کارخانه آلومینیوم تا پایان سال جاری خبرداد.
وی به ارائه توضیحاتی در ارتباط با جذب نیرو در کارخانه آلومینیوم جنوب 
پرداخت و آمادگی همکاری در زمینه آموزش نیروها توسط مرکز فنی حرفه 

ای المرد را اعالم کرد.
در این نشســت محمد آشفته آج بیشــه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
المرد افزود: تمامی تالش دکتر کرباســیان و مسئوالن استان و شهرستان و 
همچنین مسئوالن سایت برای تکمیل زیرساختها در سایت انرژی بر المرد 

است که خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی انجام گرفته است.
وی ادامه داد: مســئوالن منطقــه ویژه اقتصادی المــرد اعتقاد به آموزش 
نیروهای کار داشــته و اجرای این تفاهم نامه در همین راســتا می باشــد 
و مکاتبات الزم با شــرکتهای موجود در ســایت المرد برای اعالم آموزش 

نیروهای کار در رشته های موردنظر انجام گرفته است.  
در ادامــه عبدالرضا خاتمی مدیر دفتر نماینده مردم المرد و مهر در مجلس 
اظهار کرد: دسترســی جوانان و انتظار و توقع از دفتر نماینده در ارتباط با 
اشتغال بیشتر از نهادهای دیگر است و بر همین اساس یکی از زیرساختهای 
الزم برای اشتغال نیروهای کار ، آموزش آنان است که الزم است در آموزش 
رشته های دیگر تسریع شود تا اینکه در زمان بهره برداری از نیروهای بومی 

)المرد و مهر( در کارخانه آلومینیوم و دیگر صنایع بکار گرفته شوند.
در پایان این نشست تصمیمات درخصوص آموزش نیروهای بومی در رشته 

های دیگر به جلسه آینده موکول شد.
شایان ذکر اســت پیش از این موسوی رئیس مرکز فنی حرفه ای المرد از 
ثبت نام جوانان بومی جویای کار در تعدادی از رشته های برق و جوشکاری 

خبر داده بود.

لیال بهزادی:
بازارچه خوداشتغالی زنان المرد

 راه اندازی می شود

باحضور مسئوالن استان و شهرستان؛
نشست پیگیری آموزش جوانان بومی جویای 

کار در سایت انرژی بر المرد برگزار شد
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جوابیه مطلب )آیا احساسات مردم خوزی به 
بازی گرفته شده است؟(

بسم اهلل الرحمن الرحیم
مدیر مسئول محترم سایت عصر مهر

باسالم .
در پاسخ به مطلبی از شما با عنوان آیا احساسات مردم 
خوزی به بازی گرفته شــده کــه در فضای مجازی نیز 
منتشر گردیده بدینوســیله به استحضار میرساند ؛ در 
خصوص طرح مسائل کالن کشور درنطق نماینده مردم 
شــریف مهر و المرد در مجلس، بــا عنایت به وظیفه 
نماینــدگان در بعد ملی ، پنج دقیقــه از هفت دقیقه 
نطق میان دســتور به مسائل ملی اختصاص می یابد و 
دو دقیقه به مســائل حوزه انتخابیه ، با توجه به این که 
در هر جلســه صحن علنی مجلــس پنج نماینده اقدام 
به نطق میان دســتور می نمایند می توانید صحت این 

موضوع را مشاهده و استماع فرمایید .
در خصــوص موضوع معادن شــن و ماســه خوزی و 
چاه گزی باستحضار میرساند ؛ پیرو در خواست مالقات 
فردی ازطرف جناب آقای صالحی با در دســت داشتن 
مدارکی به نماینده مردم شهرســتان های المرد و مهر 
اظهــار می نماید علیرغم داشــتن مجوزهــای قانونی 
متاسفانه از سوی مسئولین شهرستان مهر همکاری با 
این ســرمایه گذار صورت نمیگیرد . با عنایت به وظیفه 
مســئولین در حمایت از ســرمایه گذاران طی نامه ای 
از فرمانداری مهر درخواســت همکاری و مســاعدت و 
اعالم نتیجه به نماینده می شود . پس از دریافت پاسخ 
از فرمانداری شهرســتان مهر و تحقیقات محســوس و 
غیرمحســوس و با توجه به ادعــای مردم خوزی مبنی 
بر اعمــال نفوذ در رویه صدور مجوزهــای قانونی و ... 
و بــا توجه به حمایت های خارج از عرف و مشــکوک 
برخی از مسئولین و رسانه ها و تحرکات مشکوک علی 
الخصــوص در اداره کل صنعت و معدن اســتان فارس 
ظن بر صحت گــزارش های مردمی حاصل شــد و با 
توجه به وظیفــه نظارتی نمایندگان مجلس موضوع به 
وزیر محترم صنعت و معدن منعکس می شــود . لیکن 
به دلیل اتمام مســیر صدور مجوز در دستگاه اجرایی و 
عدم صالحیت وزارت صنعت جهت مداخله در موضوع 
، جهت بررسی های کارشناســی با سازمان بازرسی و 
دادگستری مکاتبه می شــود تا نسبت به بررسي های 

مجدد کارشناسی اقدام شود .
علی ایحال در همه جاباید مصدر امورقانون باشد در این 
مورد بخصوص نیز هم سرمایه گذار و هم معترضان به 
احداث و اجرای این پروژه باید به قانون تمکین نمایند 
، بــی تردید در صورت تایید کارشناســان در خصوص 
صحــت صدور مجوزها و قانونی بــودن اقدامات ، قطعا 
خود را موظف به حمایت از ســرمایه گذار و ســرمایه 
گــذاری می دانیم و تمکین به قانــون و حق الناس را 

ملعبه بازی های سیاسی قرار نخواهیم داد .
مســتدعي اســت باتوجه به قانون مطبوعات نسبت به 
درج جوابیه درســایت وانتشــاردرفضاي مجازي اقدام 

فرمایید.
والسالم علیکم و رحمت اهلل .

روابط عمومی دفتر نماینده مردم شریف المردومهر در 
مجلس شورای اسالمی )شهرستان مهر (

مسابقات تنیس روی میز جام رمضان آقایان 
در المرد برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانان 
شهرستان المرد، مسابقات تنیس روی میز جام رمضان 
ویژه آقایان در رده ســنی آزاد با شــرکت بازیکنانی از 
شهرســتان المرد، پارســیان، جم و گله دار مورخ ۱3 

خرداد ماه در سالن تنیس روی میز المرد برگزار شد.

شــرکت کنندگان در جدول 3۲ تایــی به صورت دو 
حذفی بــه رقابت پرداختند که در پایان آقایان ســید 
مجتبی احمــدی از المرد مقام اول، هادی دلگشــا از 
المرد مقام دوم و سعید سروری از شهرستان جم مقام 

سوم را کسب کردند.

قهرمان مسابقات والیبال بانوان 
جام رمضان المرد مشخص شد

مســابقات والیبال بانوان جام رمضان المرد با شــرکت 
۸ تیم برگزار و با قهرمانی تیم پاالیشــگاه گاز پارسیان 

پایان یافت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانان 
شهرســتان المرد، در این دوره مســابقات  با شرکت 
۸ تیم از تاریخ ۱۸ الی ۲4 خرداد در ســالن ورزشــی 
دانشگاه ازاد اسالمی المرد برگزار گردید که تیم ها در 

دو گروه به رقابت با یکدیگر پرداختند.
در پایان این مســابقات تیم پاالیشگاه گاز پارسیان به 
مقام قهرمانی رســید و تیم های کوثر به اسپانســری 
عینک امیر و جوانان پارس به اسپانسری سیمان المرد  

بر سکوی دوم و سوم ایستادند.
ضمنا از طرف فرماندار آقای شبانی نژاد هدایای نقدی 
وهمچنین از طرف شــورای شهر و توسط آقای جمالی 
به تیم اول ۵۰۰ هزار تومان، تیم دوم 3۰۰ هزار تومان 

و تیم سوم ۲۰۰ هزار تومان  اهدا شد.

برگزاری مسابقات بدمینتون بانوان 
جام رمضان در المرد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانان 
شهرستان المرد، هشــتمین دوره مسابقات بدمینتون 
بانوان جام رمضان المرد به همت اداره ورزش و جوانان 
و هیات بدمینتون المرد و مدرسه بدمینتون شکیب در 
تاریخ ۱۰و ۱۱خرداد در ســالن شهدای فرهنگی المرد 
با شــرکت ۹ تیم ۷ نفره) در تمامی رده های سنی( به 

صورت دوره ای در دو گروه به رقابت پرداختند.
در این دوره از مســابقات به تمامی بازیکنان شــرکت 
کننده در مســابقه مدال افتخار اهدا شــد و از والدین 
بازیکنــان تیم مدرســه بدمینتون شــکیب و  حامیان 
مالی ســرکار خانم دکتر ده بزرگی پیشکسوت ورزش 
بدمینتون ، آقای عباســی و آقــای کمانکش از والدین 
بازیکنان با اهدای لوح سپاس و تندیس تجلیل به عمل 
آمد. همچنین بــه تمامی بازیکنان تیم های برتر حکم 

قهرمانی،مدال،و تندیس قهرمانی اهدا شد.

اخبار
تاکید مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی 

المرد بر استفاده از رهیافت های
 علمی و دانشگاهی

به گــزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد، 
مدیــر عامل منطقه ویــزه اقتصادی المــرد گفت: در 
شــرایط فعلی که با برخی چالش ها مواجهیم متولیان 
صنعت کشــور و دانشگاهها باید بیش از پیش با تعامل 
برای استفاده از رهیافت های علمی در اقتصادی کردن 

صنعت و افزایش بهره وری گام بردارند.
محمد آشفته آج بیشه در دیدار با رییس و کارشناسان 
پژوهشکده مدیریت توســعه و تجاری سازی محصول 
نوین  افزود: یکی از مصادیق بارز نگاه به درون کشور و 
بهره مندی از مواهب خداداد این اســت که در واقعیت 
امر و به دور از هر نوع شعار زدگی از پتانسیل نیروهای 
خالق و فرهنگور دانشــگاهی در عرصه توسعه صنعتی 

کشور استفاده مطلوب داشته باشیم.
این مقام مســول ادامــه داد: منطقه ویــژه اقتصادی 
المرد در شــرف تکوین و تبدیل به قطب بزرگ صنایع  
معدنی  در جنوب کشــور اســت  و بر همین مبنا  به 
مولفه هایی نظیر مشــاوره های تخصصی، برنامه ریزی 
و مشــارکت منطقه ای برای جذب ســرمایه، طراحی 
نقشه  خوشه های کسب و کار،طراحی زنجیره ارزش  و 
شبکه زنجیره تامین پایین دستی مواد معدنی، اجرای 
سیاســت های توسعه اکوسیستم و کسب و کار منطقه 
ای و باز طراحی و پردازش محصوالت یا ایجاد تغییرات 
برای تحقق ارزش افزوده نیاز اســت  که برای دستیابی 
به مواردی از این دست الزم است با دانشگاهها و مراکز 

دانش بنیان هم افزایی شود.
وی با تقدیــر از رویکرد رییس هیــات عامل ایمیدرو 
برای  ســوق دادن مراکز تحت مدیریت این سازمان به 
اســتفاده بهینه از نتایج تحقیقات علمی  خاطر نشــان 
کرد: مقرون بــه صرفه کردن فعالیــت صنایع یکی از 
ره آوردهای  برخورداری از پشــتوانه علمی و آکادمیک 
است و با در نظر گرفتن اولویت ها و  ضرورت عملیاتی 
شــدن  اقتصاد مقاومتی، پی گیر  اســتفاده  مناســب 
از دســتاوردهای علمــی و تجربیــات و اندوخته های 

ارزشمند اساتید  مراکز علمی می باشیم. 
رییس پژوهشــکده مدیریت توســعه و تجاری سازی 
محصــول نوین  که از زیر شــاخه هــای وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری اســت نیز گفت: در پرتو همکاری  
بخش صنعت و دانشــگاه می توان هزینه باالی تولید را 
با اصالح الگوی مصرف انرژی  و ســایر متغیرها کاهش 
داد و از رهگذر  ارائه مشــاوره، انجام تحقیقات توسعه، 
تأســیس شــرکت های دانش بنیان و ارائه راهکارهایی 
برای کاهش آالیندگی هوا هزینه های  تمام شــده را به 
میزان قابل چشمگیری برای تولید کنندگان  و فعالین 

صنعتی به ویژه در بخش صنایع معدنی  کاست.
محمدرضــا میگون پوری افــزود: ارایه ایــده های نو 
و خالقانــه از دیگر مزیــت های تعامــل بین صنعت 
و دانشــگاه اســت که در وضعیت کنونی اقبال از این 
رویکرد حرکتی موثر و کار ساز در غلبه بر چالش های 
اقتصادی شــمرده می شــود. وی از آمادگی مجموعه 
اش برای  بکار گیری توان آموزشــی، پژوهشی و ارایه 
راهبردهای نوین در عرصه بهبود فرایند تولید و توسعه 
صنایع پایین دســت و ارتقای دانش  دست اندرکاران  
منطقه ویژه اقتصادی المــرد خبر داد. در ادامه برخی 
از زمینه های همکاری برای عملیاتی شدن پروژه های 
صنعتی در این منطقهمورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اخبار

افق فارس/سعید سروش- کوه خوش گشت و بی بدیل هوا که روزگاری 
چون یک شــکارگاه سلطنتی محبوب ایلخان های قشقایی بود در شمال و 
شمال غرب دشت عالمرودشت و حد فاصل این دشت با بخش گسترده ی 
محمله ی خنج واقع گردیده اســت می رود که در آینده ای بسیار نزدیک 
زمزمه اش بر زبان ها بیفتد و شــهرتی پیدا کند ســزاوار آنچه باید باشد نه 

آنچه امروز هست. 
کــوه هوا حدود هفتاد هزار هکتار وســعت دارد و از لحاظ وجود پوشــش 
جنگل های متراکم بَن و بــادام در بین کوه های زاگرس جنوبی همانندی 
برای آن نمی توان یافت. گونه های دارویی اش از جمله آویشــن، بومادران، 
َمروه تلخ و آنقوزه شهرت ملی دارند. اگر چه داروها را در مرکز به نام شیراز 
می شناســند علی الخصوص آویشــن تند و بسیار معطرش گرمسیری اش 
را. عســل مصفای ســنگین و شــفابخش هوا که معجونی از صدها گونه ی 
گیاهی ست به اعتراف زنبورداران ایرانگرد اردبیل و گلپایگان در سراسر این 
وطن گرامی گهر، بی نظیر اســت. پوشــش گیاهی و علفزارهای وسیع آن، 
چنان در خاک پر بُنیه و قوی کوه هوا ریشــه می دواند که اگر دو سه پاییز 
و زمستان هم باران نبارد چرندگان آن سامان گرسنگی نمی کشند و از این 
بابت رنجی نمی برند. آبگیرها و چشــمه های شیب های شمالی و جنوبی 
کوه هوا در تنگنای تنگه ها و در ســایه ســار کمرِکش های بلند، آبشخور 
کبک و تیهو و بز و میش بســیار اســت. جنگل بَن و پسته زارهای وحشی 
کوه هوا به حدی این گونه درختان خرم و پر شــاخ و برِگ تنیده در هم را 
در خود دارد که پازنان شــاخ شمشیری و قوچ های درشت اندام را دوربین 
های عکاسی به دشواری از بین آنها رصد می کنند. هوای ارتفاعات کوه هوا 
در پاییز و زمستان ها سرد است و یخ زدن آب و گاه بارش خفیف و ناپایدار 
برف در دی ماه و بهمن ماه آن دور از انتظار نیست. بهار بی مانند آن با عطر 
مهیج و سنگینی که باد خوش رقص شمال با خود می آورد، اتراق بهاری بر 
قلل خوش منظر و چشم گشای کوه هوا و شب های پرستاره اش در خالل 
خنکای لطیفی که در تابستان های جنوب به طبیعْت دوستان هدیه می کند 
آرامش ذهن، صفای باطن، سبکی روح و پاالیش فکر را در پی می آورد.   

حیات وحش کوه هوا خود حکایت دیگری ســت. اهل حضر و ســفر بسیار 
در خود دارد. قوچ ها و میش های ســبک خیز گریزپایی که در دشت های 
مرتفــع و ماهورهای بلندباالی هوا می چرند به قوچ و میش الری معروفند 
و معروف اســت که کوچکترین جثه را در بین همنوعان خود در سراســر 
جهــان دارد. از این روســت که قوچ و میش الری که نــام هنری آن قوچ 
مینیاتوریست یک برند ملی و شاید بین المللی ست. مجال گشتن و چریدن 
و چمیــدن بــرای میش ها فراخ تر از بزها و پازن هاســت. قوچ و میش ها 
همین که احســاس امنیت کنند و صدای گلوله ای یا بوی بیگانه ای مشام 
آنهــا را نیازارد تمام کوه را برانداز می کننــد و در فاصله یک ربع از قله به 
دامنــه و از دامنه به قله می روند. گله ها نگهبان دارد. با هوشــیاری از هم 
حراســت می کنند.  پیشاهنگ های باتجربه، گله را از خبط و خطا دور نگه 
می دارند. بزها و پازن ها که در پستوی هزارالی مخوف دره ها و در بلندای 
کمرکش های ســرگیجه آور، زندگی پر راز و رمزی دارند از حاشیه امنیت 
باالتری برخوردارند. هر ساله با خنک شدن هوای ملتهب تابستانی ماده ها 
بَــر می گیرند و در دمادم نوروز که زمین را آب اعجاز آور باران، ُدر ثمین و 
رشک بهشت برین کرده اســت می زایند. جنگ شاخ به شاخ نرهای شریر 
برای دلربایی از ماده ها شــش ماهه ثمر می دهــد. میش ها و بزها دوقلو 
می زایند و بره ها و بزغاله های بازیگوش فضای تنگه ها و تپه ماهورها را از 

احساس های لطیف خود لبریز می کنند.
انجمن زیســت محیطی » زمین و زندگی « چون عاشــقی که رنج وصال 
معشوق را به صمیم جان پذیرا می شود در طول دو سه سال اخیر با تحمل 
مرارت های زیاد تحول شــگفت آوری به حیات وحش کوه هوا داده است. 
البتــه دایره فعالیت های این انجمن محدود به کوه هوا نیســت و در جهت 
نگهداری از حیــات وحش کوه جنوبی عالمرودشــت و همچنین پرندگان 
مهاجر ســیبری که در دشت ها و تاالب ها اتراق می کنند نیز کارنامه قابل 
قبولــی دارد. اما حفاظــت اختصاصی، پایدار، پر تعداد و شــبانه روزی این 
انجمن از تنگه ها و تپه ماهورها و آبشخورهای شیب ها و دامنه های شمالی 
و جنوبی کوه هوا که مأمن چند صد قوچ و میش و بز و پازن وحشــی است 
نگاه فعاالن محیط زیست را در آینده ای بسیار نزدیک متوجه عالمرودشت 
خواهــد کرد. تعداد قابل توجهی میش و بز در این کوه هســتند که با توان 
زایش دوقلوها در دو سه سال آینده چشم انداز چشمگیر کوه هوا را در سایه 
حمایت های هوشــمندانه انجمن زمین و زندگی به گونه ای پیش خواهند 
برد که عالقمندان به تماشــای حیات وحش خواهند توانســت بدون چشم 
مســلح نیز گلــه های قوچ و میش و بز و پــازن را از نزدیک ببینند و لذت 
ببرند. کوه هوا اکنون منطقه ی شکار ممنوع است و به شتاب هر چه تمام تر 
می رود که به منطقه حفاظت شــده و سپس پارک ملی تبدیل شود. انجمن 
زمین و زندگی بازوی توانمند محیط زیست بوده و پا به پای محیط زیست 
و دوش به دوش آن، ضمن تقویت چهار پاســگاه محیط بانی و استخدام دو 
محیط بان غیرپرسنلی و همیاری مجدانه تعداد پرشماری از عالقمندان به 
طبیعت در هر دو دامنه شــمالی و جنوبی کوه هوا و خلع ســالح فرهنگی 
متخلفین، کار را به نحوی، نیکو به ســامان رســانیده اســت که در فردایی 
روشن و شعف انگیز بر بلندای بام طبیعت ایران عزیز خواهد ایستاد و اضافه 
بر عالقمندان داخل، شیفتگان طبیعت و حیات وحش گرمسیری را از اقصی 

نقاط جهان تحت عنوان اکوتوریسم به عالمرودشت فرا خواهد خواهند.

مهرســتان- همواره برخی رسانه های وابسته و دارای ماهیت خاص که در عرصه اطالع رسانی شفاف سابقه ای نداشته و 
به هیچ گونه اخالق رسانه ای پایبند نبوده و گهگاه در عمل خود نیز این موضوع را به اثبات رسانده اند. البته اینان آبشخور 
شــناخته شــده ای داشته و دارند و درصدد به انحراف کشــاندن و عملی کردن خواسته های خود در صحنه های سیاسی، 
اجتماعی المرد و مهر داشته و هدفشان چیزی جز به انحراف کشاندن افکار عمومی و تخریب چهره وحدت به وجود آمده 
در منطقه است و صد البته که دست اینان برای مردم رو شده و حنای ایشان دیگر رنگی مانند سال های نه چندان دور 
گذشــته را ندارد. اینک و در آغاز سال سوم نمایندگی علوی جوان که برآمده از رای وحدت بخش اهالی منطقه بود، وی 
را به همراه مســئولین دلســوز هدف قرار داده اند تا در جهت دلســردی مردم، آب خنکی باشد بر عطش افتادن از اریکه 

قدرتشان؛ اما زهی خیال باطل...
این درحالی اســت پیگیری ها و اقدامات دو ســال اخیر مبین مسائل دیگری است. افتخار آن است که در این دوره کوتاه 
فرصت های شــغلی موقت و ثابت در صنایع مســتقر در المرد و مهر ایجاد شــده که تعداد زیادی از نیروهای بومی دو 
شهرســتان در مشاغل تخصصی و غیر تخصصی مشغول به کار شــده اند. بدیهی است این زمینه اشتغال برای نیروهای 
جویای کار در منطقه فرصت ارزشمندی ایجاد کرده تا طی دو سال گذشته منشا درآمدی داشته باشند. اگر چه مشاغلی 
همچون جوشــکاری و آرماتوربندی در شــان و تخصص نیروهای بومی نبوده و الجرم شــرکت های پیمانکاری مجبور به 
استخدام نیروهای کارگری غیر بومی بوده اند و این از نظر کمیته اشتغال به کارگیری نیروهای کارگری در مشاغل موقت 
بالمانع اســت اما الزم اســت بدانیم مقصود از جذب نیروی غیر بومی در نطق سید محسن علوی؛ ارتباطی به این تعداد 
نیروی کارگری و موقت ندارد بلکه مربوط به جذب نیروهای ثابت می باشد که حداقل سی سال در این کارخانجات مشغول 

به فعالیت خواهند شد و مطمئنا کمیته اشتغال بر این روند نظارت خواهد کرد
البته گزارشــات میدانی مبنی بر جذب نیروهای غیر بومی در مشاغل ثابت همچون حراست، ایمنی و قسمت های اداری 
به دســت آمده که در محل خود جای تامل دارد. با توجه به این که در اینده نزدیک، جذب نیروهای ثابت در فاز نخست 
کارخانه آلومینیوم آغاز خواهد شــد هر گونه بی توجهی به نظارت کمیته اشتغال دو شهرستان، با توجه به ماده 4۷ قانون 
برنامه ششــم و بخشنامه های اخذ شــده توسط سید محسن علوی مبنی بر جذب نیروهای بومی)المرد و مهر(، غیر قابل 

قبول و قطعا با تذکر جدی نماینده مردم المرد و مهر در مجلس مواجه خواهد شد و انتظاری نیز جز این نمی رود.
به عنوان مثال یکی از نکات قابل توجه کارنامه علوی جوان پیرامون اشتغال نیروی بومی در آلومینیوم جنوب بود. جذب 
نیروهای کلیدی با توجه به حساســیت باال مقرر شــده بود که به صورت ملی صورت پذیرد و در چارچوب گزینش بومی 
صورت نگیرد که با پیگیری های صورت گرفته توســط نماینده فعلی مردم المرد و مهر در مجلس مقرر می شــود حداقل 
پنجاه درصد نیروهای کلیدی از شهرســتان های المرد و مهر گزینش شوند و برای این دو شهرستان ضریب بومی در نظر 
گرفته می شود و عمال نیز بیش از پنجاه درصد از نیروهای کلیدی از این دو شهرستان انتخاب و جهت آموزش به کشور 
چین اعزام می شــوند. بنابراین کامال صحیح اســت که آگهی های استخدام و نظارت در جذب نیروها جهت حفظ حقوق 

جوانان این دو شهرستان کامال تحت نظارت نماینده مردم صورت گرفته و اجازه کوچکترین رابطه بازی و سفارش مطلقا 
داده نشــده و با توجه به برگزاری آزمون توسط دانشــگاه آزاد انتخاب افراد کامال بر اساس شایستگی و توانمندی علمی 
صورت گرفته اســت. در امنیتی بودن موضوع اشــتغال در کشور تردیدی نیســت! آیا حوادث دی ماه گذشته را فراموش 
کردید؟ یکی از دالیل حضور علوی جوان در کمیســیون امنیت نیز مســئله امنیتی شــدن موضوع اشــتغال می باشد و 
تحلیل ها ، پیش بینی ها و تذکرات وی در یکســال و نیم ابتدایی دوره دهم مجلس مبنی بر اتفاقاتی نظیر دی ماه ۹۶ با 
توجه به سم پاشی های رسانه ای و بازی با اعصاب جوانان جویای کار، در کمیسیون امنیت ملی مجلس گویای این است. 
متاســفانه در دو شهرستان المرد و مهر نیز موضوع اشتغال مستمسکی برای رقابت های سیاسی و سمپاشی های رسانه ای 
شــده اســت و علوی نیز بارها در محافل مختلف موضوع را متذکر شــده که با اعصاب و روان جوانان بازی نکنند و اجازه 
دهند فرصت های شــغلی ایجاد شود و جوانان جویای کار مشغول بکار شــوند، که متاسفانه بی توجهی برخی سبب شد 

نماینده مردم با توجه به وظیفه نظارتی که بر عهده دارد اقدام به ورود جدی به این زمینه کند.
همگان اطالع دارند که نماینده مردم در مجلس شــورای اســالمی ابتدا مجدانه وظیفه پیگیری احداث صنایع و ســپس 
مدیریت در جذب را بر عهده داشته است. پیگیری های گسترده برای باز شدن ال سی فاینانس کارخانه آلومینیوم با اخذ 
مصوبه شورای امنیت، نظارت بر احداث و راه اندازی کارخانه، گشایش اسناد اعتباری نیروگاه سیکل ترکیبی غدیر انرژی 
المرد با اخذ مصوبه از هیات دولت، پیگیری احداث اتان گیری، پیگیری بخشنامه جهت جذب نیروهای بومی این منطقه 
و ... و در نهایت مدیریت جذب نیروهای بومی، از این رو نهایت کم لطفی و غرض ورزی این رســانه های وابســته اســت 
که فقط به قسمت انتهایی پیگیری ها یعنی جذب نیرو بپردازند که هنوز آغاز نشده و مربوط به شش ماه آینده می باشد، 
ضمن این که حل مشــکل اشتغال با جذب قریب به ســیزده هزار میلیارد تومان اعتبار در منطقه بخشی از پیگیری های 
دکتر علوی اســت، پیگیری های عمرانی با جذب قریب به هفتصد میلیارد تومان در دو ســال گذشته در حوزه گازرسانی، 

بهسازی جاده ها، بهداشت و درمان خود حدیث مفصلی است از این مجمل.
این در حالی است که علوی جوان هیچ گاه عنوان نکرده  است؛ ماده 4۷ هیچ عایدی برای المرد و مهر ندارد!. اگر رسانه ای 
چنین عنوان کند که یک ماده برنامه ششــم توســعه الزام قانونی ندارد باید توانمندی علمی تحلیلگران آن رســانه مورد 
بررســی و ارزیابی قرار گیرد که مهم ترین قانون کشــور را فاقد الزام قانونی می داننــد، قانونی که هر گونه تغییر در مواد 
آن حداقل دو ســوم آرای مجلس را می خواهد هرچند از رســانه های از این دست و معلوم الحال بیشتر از این نیز انتظار 
نمی رود چرا که مزدبگیر تفکری هســتند که هنوز که هنوز اســت در حسرت از دست رفتن قدرت انحصاری اربابان خود 

از اریکه انحصار در حال سوختن هستند.
جالب تر آنجاست؛ رسانه هایی که هدفی جز بر هم زدن فضای وحدت آفرین ندارند، نام خود را رسانه انقالبی گذاشته اند؛ 
این در حالی است از یک رسانه انقالبی انتظار نمی رود اخبار غیر مستند و صرفا ادعایی را در جهت تشویش اذهان عمومی 
و فضای بی اعتمادی بین مردم و مســئوالن مطرح نماید. البته دســت امثالهم برای همه آنانی که دل در گرو پیشرفت و 
آبادانی این ســرزمین دارند رو شده اســت و این ترکش های گاه و بیگاه نخواهد توانست خللی در عزم جزم مسئوالن و 

همراهی مردم همیشه در صحنه نماید.

هوای »کوه هوا« روحبخش و جان افزاست

اشک تمساح رسانه های جریان انحصار بر بیکاری جوانان منطقه 
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استاندار فارس: 
تعطیلی پنجشنبه ها در فارس در دست 

پیگیری است

ایرنا-تبادار با اشاره به طرح درخواست ها برای تعطیلی 
روزهای پنجشــنبه در اســتان فارس گفت: فعالیت در 
این زمینه در مقطعی متوقف شــده بود که با نامه ای 
که از ســوی اســتان ها به معاون اول رئیس جمهوری 
نوشته شد، دکتر جهانگیری دستور از سرگیری بررسی 
ها را صادر کرد و مقرر شــد که استان ها خواسته ها و 

پیشنهادهای خود را ارایه دهند.
اســتاندار فارس گفت: این کار مسایل و مشکالتی دارد 
که باید بررسی شود و زمینه الزم برای اجرای صحیح و 

مناسب این برنامه فراهم شود.

مشاور فرماندار المرد در امور جوانان 
منصوب شد

به گزارش افق فارس به نقل از روابط عمومی فرمانداری 
المرد، طی حکمی از سوی حسین شبانی نژاد فرماندار 
المرد،  »بهرام حســن زاده« به عنوان مشاور فرماندار 

المرد در امور جوانان منصوب شد.
متن حکم فرماندار المرد خطاب به بهرام حســن زاده 

در ادامه آمده است:
بسمه تعالی

جناب آقای بهرام حسن زاده
بدون شــک یکی از راههای پیشرفت و ترقی کشورها 
ســرمایه گذاری بر روی جوانان و نسل آینده می باشد.
این امر در شهرســتان سرشــار از نیروی جوان و رو به 
رشــد المرد از  اهمیت ویژه ای برخوردار است.نظر به 
تجربه و توانمندی حضرتعالی  و اهتمام ویژه ای که به 
امور جوانان و همینطور پایبندی به اهداف نظام مقدس 
جمهوری اســالمی و دولت تدبیــر و امید دارید و پیرو 
دســتورالعمل های ابالغی و نظر به ضرورت پیگیری، 
جمع بندی و انعکاس مســائل مربوط به حوزه جوانان، 
جنابعالی را به عنوان مشــاور اینجانب در امور جوانان 

انتخاب می نمایم.
راه اندازی بانک اطالعات متمرکز جوانان، هماهنگی با  
مشاوران جوان در دستگاههای اجرایی، بررسی و پایش 
آسیب ها، مشکالت و دغدغه های فرهنگی اجتماعی و 
اقتصادی مربوط به جوانان شهرستان و برگزاری کالس 
های آموزشی،پژوهشــی در ســطوح مختلف با هدف 
تقویت رابطه گروههای هدف در ایجاد فضایی صمیمی 
بین مســئوالن و جوانان ضمن استفاده از همه ظرفیت 
های موجود در استان از جمله وظایف محوله می باشد.
امید اســت در پناه حضرت حق تعالــی، همچنان در 

پیشبرد اهداف جوانان موفق و موید باشید.
حسین شبانی نژاد-فرماندار المرد

شایان ذکر است بهرام حســن زاده از جوانان خوشنام 
شهرســتان المرد بوده که هم اکنون عضو مجمع ملی 
جوانان کشور،نایب رییس و سخنگوی شورای اسالمی 
شــهر عالمرودشــت و دبیر ســازمان مردم نهاد ندای 

آرامش می باشد.
حکم انتصاب »لیال عباسی« به عنوان مشاور 

فرماندار المرد در امور بانوان

به گزارش افق فارس به نقل از روابط عمومی فرمانداری 
المرد، طی حکمی از سوی حسین شبانی نژاد فرماندار 
المرد، »لیال عباســی« به عنوان مشــاور امــور  بانوان 
فرماندار المرد منصوب شــد.  متن این حکم به شــرح 

زیر است: 
بسمه تعالی

سرکار خانم لیال عباسی 
همانطور که مستحضرید با ظهور انقالب اسالمی نقش 
شــاخص زنان در تعالی جامعه انســانی بارز و متجلی 
شد. این امر در شهرســتان المرد که همواره در مسیر 
حرکت انقالب ســهم مهمی داشته و زنان جایگاه ویژه 
ای در این همراهی داشته و دارند. حضور شاخص زنان 
در عرصه های سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی برخواسته از  
ایمان، فداکاری و مهرورزی بوده و کشف استعدادهای 
این قشر اثرگذار همواره از برنامه های مهم دولت تدبیر 
و امید می باشــد. بر این اســاس و با توجه به تجربه، 
روابط عمومــی قدرتمند و جایگاه اجتماعی شــما به 
عنوان یک فرهنگی اثرگذار به عنوان مشــاور اینجانب 

در امور بانوان شهرستان المرد منصوب می شوید.
امیــدوارم با اتکال به خدواند متعــال و با برنامه ریزی 
و ارائــه طرح های نو، نگرش مثبــت و کرامت مدار به 
انسانها در تقویت مشارکت بانوان فرهیخته و پاکدامن 

شهرستان در امورات مختلف موفق و موید باشید.
حسین شبانی نژاد

فرماندار المرد 
شایان ذکر است لیال عباســی از بانوان فعال و باسابقه 
ای حدود ۱۸ ســال در حوزه آموزش و پرورش که هم 
اکنون مدیر واحد آموزشــی شــهید خسروی در المرد 

می باشد.
فروشگاه نسل جدید رفاه در مجتمع 

الماس جنوب-المرد افتتاح شد
فروشــگاه زنجیره ای رفاه در مجتمع تجاری تفریحی 
الماس جنوب-المرد افتتاح شد. این فروشگاه به مدت 
۱۰ روز فروش آزمایشــی خواهد داشــت و پس از آن 
با حضور مسئوالن محلی و اســتانی به صورت رسمی 

افتتاح خواهد شد.

اخبار
آغاز عملیات حفاری چاه آهکی شماره دو 

مجموعه دهنو عالمرودشت
به گزارش افق فارس، مســعودنیا مدیر آبفای روستایی 
المرد از آغــاز عملیات حفاری چاه آهکی شــماره دو 

مجموعه دهنو عالمرودشت خبر داد و گفت:
ایــن چــاه کمبــود آب در روســتاهای  بــا حفــر 
دهنو،غیب الهی،چاه کور،کمالــی و اندر مرتفع خواهد 

شد.
این چاه به عمق 3۵۰ متر باهزینه بالغ بر ۷۰۰ میلیون 

تومان حفر خواهد شد.

واحد دندانپزشکی مرکز بهداشتی درمانی 
حضرت عباس )س( چاهورز راه اندازی شد

سرپرست شبکه بهداشتی درمانی و آموزشی شهرستان 
المرد از راه اندازی واحد دندانپزشــکی مرکز بهداشتی 
درمانی چاهورز، به همت نیک اندیشان عرصه سالمت 

خبر داد.
به گزارش »وب دا« در شــیراز، »سید حسن احمدی« 
ضمن تشــکر از همکاری نیک اندیشان عرصه سالمت 
در توســعه خدمات بهداشت و درمان شهرستان المرد، 
گفــت: با مشــارکت نیکوکاران عرصه ســالمت، واحد 
دندانپزشکی مرکز بهداشتی درمانی حضرت عباس )ع( 
چاهورز بــا هزینه یکصد میلیون تومان به بهره برداری 

رسید.
او افزود: مبلغ 3۵ میلیون تومان از این پروژه را یکی از 
نیکوکاران عرصه سالمت اهدا کرده و ۶۵ میلیون تومان 
نیز از اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی تامین شده است.
سرپرست شبکه بهداشتی درمانی و آموزشی شهرستان 
المرد یادآور شــد: ایــن واحد دندانپزشــکی عالوه بر 
خدمت رســانی به مردم بخش چاهــورز، به گروه های 
هدف، شامل کودکان ۶ تا ۱۲ سال و مادران باردار نیز 

به صورت رایگان، ارائه خدمت می کند.

ورود تجهیزات سیستم SALS به همراه 
تجهیزات Visual Aids جهت باند ۱۱ 

فرودگاه المرد 

 SALS به گــزارش افق فــارس، تجهیزات سیســتم
به همــراه تجهیــزات Visual Aids جهت باند ۱۱ 

فرودگاه المرد به این فرودگاه وارد شد.
با نصب این سیســتم اجرای طرح های ناوبری باند ۱۱ 
توسط خلبانان با ایمنی و سهولت بیش تری امکان پذیر 

خواهد بود.
ساعت کارادارات برخی شهرستان های 

فارس ازاول تیر تغییر می کند
ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
استانداری فارس اعالم کرد : ساعات کار ادارات دولتی 
، نهادها و موسسات عمومی در برخی از شهرستان های 
گرمسیری این استان از اول تیرماه تا آخر مرداد ۹۷ از 

ساعت ۶:3۰ تا ۱3:3۰ است.
یداهلل رحمانی دراطالعیه ای که ســه شــنبه خطاب 
به فرمانداران شهرســتان های الرســتان ، المرد ، ُمهر 
، گــراش ، خنج ، فســا، داراب ، جهرم ، زرین دشــت 
، کازرون ، ممسنی ، رســتم ، فراشبند و قیرو کارزین 

صادر شد این مورد را ذکر کرده است. 
وی نوشــت: با توجه به پیش بینی وزارت نیرو مبنی بر 
کاهــش تولید انرژی برق از نیروگاه ها و در پی کاهش 
نزوالت آسمانی در سال گذشــته و پایین امدن سطح 
ذخیره آب سدها و همچنین افزایش میزان مصرف برق 
به ویژه در مناطق گرمســیری این تصمیم گرفته شده 

است.
درایــن اطالعیه آمده اســت: با عنایت به درخواســت 
شــرکت توزیع برق اســتان فــارس با تاکیــد بر لزوم 
صرفه جویــی و مصرف بهینه انرژی و برای جلوگیری از 
اعمال خاموشــی در شبکه توزیع برق استان فارس این 

مصوبه ابالغ می شود.
رحمانــی اعالم کرد: همــه ادارات دولتــی ، نهادها ، 
موسســات عمومی دولتی و غیر دولتی ، شهرداری ها 
، بانک ها در شهرســتان های یاد شده مکلف به اجرای 

مفاد این اطالعیه هستند.
شهرستان های الرستان ، المرد ، مهر ، گراش ، خنج ، 
فســا ، داراب ، جهرم ، زرین دشت ، کازرون ، ممسنی 
، رستم ، فراشــبند و قیرو کارزین در مناطق جنوب ، 
جنوب شرق ، جنوب غرب و شرق و غرب استان فارس 

قرار دارند.

اخبار

27 خرداد روز جهاد کشاورزی گرامی باد 
» روابط عمومی جهاد کشاورزی المرد«

افــق فارس-محمدصادق فانی)رئیس جهاد کشــاورزی المرد( - 
ادامه اولویت های جهاد کشاورزی المرد بدین شرح است.

اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشاورزی المرد 
یکی از وظایف اصلی جهاد کشــاورزی شهرســتان آمــوزش بهره برداران 
کشــاورزی اســت در این فرایند کلیــه بهره برداران کشــاورزی همگام با 
تکنولــوژی و دانش روز دنیا پیش خواهند رفت و براســاس مدیریت دانش 
محور جهش از کشــاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی علمی و صنعتی 
رخ خواهد داد. بر همین اساس آموزش و ترویج کشاورزی یکی از اولویتهای 
جهاد کشــاورزی شهرستان قلمداد شــود و در پایان هر سال مورد ارزیابی 
قرار خواهد گرفت. جهت آشنایی بیشتر جامعه هدف جهاد کشاورزی؛ شرح 
وظایف اداره ترویج و آموزش کشــاورزی مدیریت جهاد کشاورزی در زمینه 

های مختلف ارایه می گردد.
شرح وظایف:

۱-بهبود روشــهای موجود در انتقال یافته های جدید تحقیقاتی و آموزش 
روشها و تکنولوژی های جدید کشاورزی

۲-برنامه ریزی و اجرای طرح های ترویجی در زمینه تولید محصوالت سالم 
و کم خطر

3-ترویج بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای زارعی، باغی و دامی
4- اجرای طرحهای تحقیقی ترویجی با مشارکت بهره برداران 

۵- برنامه ریزی آموزشــی برای تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر در 
بخش کشاورزی با اجرای دوره های آموزش کوتاه مدت و بلند مدت 

۶-نظارت و حمایت از عاملین ترویجی در قالب آموزش کشــاورزان خبره، 
تســهیل گران روســتایی، مددکاران ترویجی ، شــرکتهای خدمات فنی و 

مشاوره ای ، مراکز جهاد کشاورزی
۷-برنامه ریزی ترویج و انتقــال یافته های تحقیقاتی از مراکز تحقیقات به 

بهره برداران بخش کشاورزی و مزارع
۸-انتخاب، معرفی و حمایــت از بهره برداران ، تولیدکنندگان نمونه بخش 

کشاورزی، روستایی و عشایری
۹-تهیه و تدوین برنامه جامع ترویج کشــاورزی با مشارکت بخش اجرایی و 

تحقیقاتی
۱۰- برنامه ریزی برگزاری جشنواره ها، نمایشگاهها و کارگاههای آموزشی، 

علمی و تخصصی
۱۱-برنامه ریزی، پشــتیبانی، توســعه و تجهیز شــبکه ترویجی در سطح 

شهرستان
۱۲-نیازســنجی، جذب و بکارگیری سربازان سازندگی، کارشناسان و سایر 

عاملین 
۱3-ساماندهی و ایجاد فضاهای آموزشــی ترویجی و تجهیزآنها با امکانات 

الزم
۱4-پیگیری تهیه و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی مرتبط با بخش 

کشاورزی و توسعه روستایی
۱۵-ســاماندهی مشاغل  و صنوف کشــاورزی از طریق اجرای نظام صنفی 

بخش کشاورزی و پیگیری امور انجمن های نظام صنفی بخش کشاورزی
۱۶-اجرای طرح های بســیج سازندگی به منظور جلب مشارکت کشاورزان 

جوان در امر توسعه کشاورزی)همگام با کشاورز(
۱۷-برنامه ریزی در زمینه ســازی برای ایجاد و حمایت از موسســات مالی 
و اعتباری خرد زنان روســتایی و راه اندازی تشکل های تولیدی ویژه زنان 

روستایی
بر همین اســاس فعالیت های ترویجی زیر در یک سال گذشته در 

سطح شهرستان المرد انجام شده است:
۱-آموزش بهره برداران کشاورزی به میزان ۱۸۵۰نفر روز

۲-اجرای مزارع و باغات الگویی در قالب طرح امید ۱۵واحد
3-راه اندازی ۷واحد صندوق خرد زنان

4-برنامه ریزی تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با سرمایه 
یک میلیارد تومان با ۵۱درصد مشارکت بهره برداران کشاورزی شهرستان

۵-تقسیم بندی کل شهرســتان به ۷ پهنه)پارس(با مدیریت هر پهنه یک 
کارشناس

۶-ســاماندهی کلیه اطالعات بهره برداران در ســامانه پهنه بندی و اجرای 
کلیه عملیات و فرایندهای کشــاورزی بر اســاس این سامانه از قبیل خرید 

تضمینی گندم
۷-حضور گروه محققان معین مراکز تحقیقات در شهرستان متشکل از همه 

گرایشها و بررسی علمی فرایند آموزش و ترویج 
۸-جذب نیروهای امریه در قالب ســربازان سازندگی برای هرکدام از مراکز 

خدمات بخشها
۹-اجــرای نظام نوین ترویج در مراکز خدمات به عنوان مرکز اصلی آموزش 

به بهره برداران
۱۰-معرفی و انتخاب یک نفر بهره بردار نمونه اســتان بعنوان نمونه کشت 

گیاهان دارویی استان فارس
۱۱-برگزاری دو همایش کشاورزی در فروردین و دی ماه با حضور مدیران 
کل مجموعه جهاد کشاورزی و مدیران جهاد کشاورزی کلیه شهرستانهای 

استان فارس و نزدیک به ۷۰۰نفر بهره بردار کشاورزی
۱۲-تهیه و انتشــار بروشور ،تراکت و پوســتر ترویجی با ۲۵ عنوان و تیراژ 

۱۲۰۰۰نسخه
اصالح نژاد دام سبک و سنگین:

توســعه بخش کشاورزی در ارتباط مســتقیم با تولید و بکارگیری فناوری 
مناســب در واحدهــای تولیدی اســت. بهبود کمی و کیفــی محصوالت 
کشاورزی مستلزم وجود و بکارگیری دانش فنی و بومی سازی آن با شرایط 

و همچنین تجارب برتر در واحدهای بهره برداری است. 
کاهش نزوالت جوی و بروز پدیده خشکسالی در سالهای اخیر از یک سو و 
همچنین فشــار بیش از اندازه به مراتع با چرای مفرط دام ها از سوی دیگر 
ســبب شده است که مراتع از نظر پوشــش گیاهی روز به روز فقیرتر شده 
عالوه بر این تخریب های ایجاد شــده توسط عوامل انسانی و تخریب های 
ناشــی از فرسایش خاک به دلیل کاهش پوشــش گیاهی نیز مزید بر علت 

می باشد.

موارد گفته شده فوق ضرورت اجرای برنامه ای هدفمند را گوشزد می نماید 
که بتواند با حفظ ذخایر و منابع موجود و افزایش بهره وری تولیدی پایدار را 
رقم زده و نیز پاسخگوی نیاز رو به رشد جمعیت باشد. واز طرف دیگر درآمد 

و سودآوری مورد انتظار را برای تولیدکنندگان این بخش داشته باشد. 
براســاس موارد ذکر شــده برنامه های اجرایی برای برون رفت از وضعیت 
موجود و افزایش بهره وری در بخش دام تحت عنوان موارد ذیل پیشــنهاد 

می گردد. 
-اجرای طرح مدیریت تولید مثل در دام ســبک بصورت تالقی دام بومی با 

نژادهای پرتولید خارجی نظیر آلپاین ، سانن و رومانف
-اصالح نژاد گاو بومی با نژاد سیمنتال

مزایا و فواید طرح :
در دام های سبک با اجرای عملیات تالقی گری با نژادهای پرتولید خارجی 
راندمــان تولید افزایــش یافته ، چندقلوزایی نیز افزایــش می یابد. در این 
سیســتم به تدریج دامها در محیط بسته پرورش یافته و وابستگی به مرتع 
کاهش یافته و دامها تحت عنوان تغذیه دســتی باتوجه به افزایش تولید و 

صرفه اقتصادی مناسب تر پرورش می یابند. 
در مناطق خشــک و دارای مراتع ضعیف درجه 3، کاهش وابستگی دام به 
مراتــع از مزیت های این طرح ها می باشــد کــه در نتیجه افزایش درآمد 

دامدار نیز باعث ثبات بیشتر بخش دامپروری می گردد. 
در مورد اصالح نژاد دام ســنگین نیز باتوجه به اینکه گاو بومی از پتانسیل 
تولیدی مناســبی برخوردار نمی باشــد و باتوجه به اینکه اکثر خانوارهای 
روســتایی نیز پــرورش گاو را انجام می دهند جهت تثبیت شــغل خانوار 
روســتایی و ایجاد درآمد پایدار و افزایش تولید شــیر و مقاومت محیطی، 
تالقی گری با نژاد ســیمنتال در شهرستان در دستور کار قرار گرفته است 
که از این طریق با افزایش شیر تولیدی و افزایش مقاومت محیطی و کاهش 
تلفات پرورش دام ســنگین نیز اقتصادی تر شــده و در آمد مناسبت تری 

نصیب دامدار می شود. 
الزم به ذکر اســت اولین طرح اصالح نژاد دام سبک تحت عنوان تالقی بز 
بومی با نژاد آلپاین به تعداد ۲۰۰ راس در روستای روگیر محمدتقی بخش 
عالمرودشــت شهرســتان المرد در استان فارس اجرا شــده است  و عالقه 
مندان بسیاری در این زمینه وجود دارد که برنامه ریزی الزم جهت توسعه 

این طرح ها در دستور کار است. 
همچنیــن تاکنون اصالح نژاد بالغ بر ۲۵۰۰ راس گاو بومی در شهرســتان 

المرد نیز با نژاد سیمنتال اجرا شده است.
عالقمندان به اجرای این طرحها می توانند به اداره تولیدات دامی مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه کنند و نسبت به ارایه طرح و استفاده از 

خدمات دولتی اقدام نمایند.
با توجه به اینکه طرحهای اصالح نژاد دام از اولویتهای جهاد کشــاورزی و 
اشتغال شهرستان می باشد عالقمندان می توانند در قالب طرحهای صنعتی 

تقاضای تسهیالت از منابع اشتغال فراگیر روستایی نمایند.

اولویت های جهاد کشاورزی شهرستان المرد - قسمت چهارم

شماره تماس جهت آگهی و اشتراک
۰9۳۳565۳152
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه تابناک المرد، جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی سالهای 94و9۵ 
دانشگاه غیرانتفاعی تابناک شهرستان المرد در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد. 

ســید علی اکبر موســوی )عضو هیات موسس و معاون 
فرهنگی دانشجویی تابناک المرد( ضمن عرض خیرمقدم 
به همــه ی دانش آموختــگان و خانواده هــای آنان نیز 
برگزاری این مراســم در قبل از ماه مبارک رمضان را به 
فال نیک گرفت و گفت: حدود ۵00 دانشجو طی سال های 
تحصیلی 97-96 از این دانشگاه دانش آموخته شده اند و 
این جشــن به منظور تجلیل از دانشجویان برتر فرهنگی-
آموزشی و دانش آموختگان این سال ها برگزار شده است. 
وی گفت: حدود 3هزار دانشجو اعم از کاردانی، کارشناسی 
و کارشناســی ارشد در رشته های فنی-مهندسی از دانشــگاه تابناک فارغ التحصیل شدند و بیش  از 70 

درصد آنان در بازار کار و صنایع بزرگ منطقه و در صنایع شهرستانهای همجوار مشغول بکار هستند.
موســوی با تاکید براینکه بیشتر رشته های این دانشگاه مرتبط با صنایع و بازار کار می باشد، گفت: در حال 
حاضر دانشگاه تابناک در مقطع کارشناسی ارشد )مهندسی ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست) HSE(، مهندسی 
سیســتم های برق قدرت، مهندسی عمران- سازه، مهندســی معماری،آموزش و بهسازی منابع انسانی( ، 
کاردانی پیوســته )الکترونیک، برق صنعتی، نرم افزار کامپیوتر،نقشه کشــی معماری- معماری،ساختمان- 
کارهای عمومی ساختمان،حســابداری بازرگانی( کاردانی ناپیوســته ) کاردانی فنی صنایع ) ایمنی صنعت(، 
کاردانی فنی عمران( ، کارشناســی ناپیوســته ) ایمنی صنعتی و محیط کار، مهندسی برق قدرت، مهندسی 
اجرائی عمران، مهندسی نرم افزار کامپیوتر، مهندســی الکترونیک، مهندسی ساخت و تولید ماشین ابزار، 
علمی کاربردی معماری، مدیریت بازرگانی( و کارشناســی پیوســته )مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، 

مهندسی معماری، حقوق، مدیریت بازرگانی، روانشناسی، مهندسی صنایع( فعالیت دارد. 
وی توسعه رشته های کارشناسی ارشد و دکتری را از برنامه های آینده این دانشگاه عنوان کرد. 

در ادامه غالم عباس زارعی؛عضو هیات موسس و رییس هیات امنای دانشگاه  تابناک المرد ضمن تبریک به 
دانش آموختگان جدید بیان کرد: دانشگاه تابناک المرد در راستای گسترش علم و فرهنگ در شهرستان 
المرد تاسیس شده است. الحمداهلل دانشگاه تابناک در این 12 گذشته تا به امروز توانسته دانش آموختگان 
توانمندی را به صنایع و بازار کار تحویل دهد که امروز بیشــتر این دانش آموختگان در رده های باال و در 

بخش های مختلف صنایع مشغول بکار هستند. 

زارعی  ضمن تشکر از اساتید، کارمندان، هیات امنا و ریاست 
دانشگاه تابناک در پیشبرد اهداف آموزشی ، گفت: امروز 
به برکت نظام جمهوری اسالمی باتالش فرزندان این مرز 
و بوم شــاهد دانشــگاه های متعددی در سطح منطقه 
هستیم که دانشگاه تابناک همگام و همراه با سایر مراکز 
علمی در ارتقاء ســطح علمی، فرهنگی و آموزشی نقش 
بسزایی داشته اســت که امیدواریم با همکاری و حمایت 
های بی دریغ دانشجویان، اســاتید،کارمندان دانشگاه و 

تمامی مسئوالن به اهداف مدنظر  ارتقاء سطح آموزشی دست یابیم.
در پایان عالوه بر تجلیل از دانش آموختگان ورودی ســالهای 94 و 9۵، همچنین از دانشــجویان برتر علمی، 

فرهنگی، دانشجویی، ورزشی دانشگاه تابناک طی سال تحصیلی 97-96 تجلیل به عمل آمد.

در جشن دانش آموختگی دانشجویان تابناک المرد مطرح شد: 
بیش از  70 درصد دانش آموختگان دانشگاه تابناک المرد وارد بازار کار شده اند

افق فارس: مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی غدیر انرژی المرد از گشایش اعتبار اسنادی این نیروگاه خبر داد.
»ســید فریدالدین معصومی« مدیرعامل شــرکت غدیر انرژی المرد با اعالم این خبر به دو هفته نامه افق فارس گفت: تأمین مالی این 
پروژه نیز مشــابه ســایر پروژه های B.O.O و B.O.T از دو محل آورده سرمایه گذاران )Equity( و وام )Debt( با نسبت های حدود 
۱۵ درصد آورده و ۸۵ درصد تسهیالت است. تسهیالت این پروژه از طریق بانک Export-Import چین )اگزیم بانک چین( تأمین 
اعتبار شده است که با حمایتها و پیگیریهای دکتر سید محمود علوی )وزیر اطالعات( و دکتر کرباسیان )وزیر اقتصاد و دارایی( و دکتر 

علوی )نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی( نیز گشایش اعتبار اسنادی این نیروگاه نهایی شد.
وی با بیان اینکه با گشایش اسناد اعتباری این طرح شاهد اجرای پروژه و واریز سهم طرف چینی خواهیم بود، گفت: هیئت وزیران به 
منظور تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز جهت اجرای این پروژه نیز به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داد به نمایندگی 
از ســوی دولت برای الزم االجرا شــدن موافقتنامه مالی مربوط به پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی المرد بین بانک صنعت و معدن 
جمهوری اسالمی ایران و اگزیم بانک چین، به مبلغ 3 میلیارد و ۵۹۱ میلیون و 3۱۷ هزار و 33 صدم یوآن چین، ضمانت نامه اختصاصی 

صادر کند.
مدیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی غدیر انرژی المرد تصریح کرد: کارخانه آلومینیوم جنوب از طرح های مصوب درحال اجرا در محدوده 
منطقه ویژه اقتصادی المرد اســت که برای تولید شــمش آلومینیوم نیاز به برق دارد و برق این کارخانه توسط شرکت سرمایه گذاری 

برق و انرژی غدیر تامین خواهد شد.
برق تولید شــده براســاس قرارداد فروش تضمینی برق  ECA )مورخ ۷ مرداد ۹۱( فی مابین شــرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 

)سالکو( و شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر توسط این کارخانه به مصرف خواهد رسید.
شــرکت شانگهای الکتریک )SEC( پیمانکار EPC، آنســالدو ایتالیا و شرکت SEC به عنوان سازنده تجهیزات اصلی نیروگاه ، شرکت 

فراگستر بیستون پیمانکار احداث خط، احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز هم توسط پیمانکاران مورد تأئید شرکت گاز اجرا می شود.
مدیرکل عامل نیروگاه ســیکل ترکیبی المرد اظهار کرد: احداث پســت های ۲3۰ و 4۰۰ کیلو ولت در این نیروگاه در حال انجام است 
که در حال حاضر اســکلت فلزی ســاختمان های کنترل مرکزی هر دو پســت اجرا شده است و همچنین سازه های گنتری به صورت 
کامل نصب گردیده اند. فونداسیون تجهیزات و ترنچ های پست در حال تکمیل بتن ریزی می باشد. فونداسیون اصلی ترانسفورماتورهای 
فوق ســنگین پست تکمیل گردیده است که با ورود دو دستگاه ترانسفورماتور فشار قوی در نیمه دوم خرداد ماه عملیات نصب آنها نیز 
اجرایی می گردد.  همچنین ســایر تجهیزات اصلی پست از جمله کلیدها، برقگیرها و سکسیونرها در اواخر خردادماه وارد سایت خواهد 

شد و عملیات نصب آنها نیز اجرا می شود.

وی در پایان گفت: با بهره برداری از این نیروگاه در سایت انرژی بر المرد نیز ۱۹۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد 
و حدود ۹۰۰ نفر در دوران احداث این نیروگاه مشــغول بکار خواهند شــد که با تاکیدات نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای 

اسالمی مبنی بر اجرای ماده 4۷ برنامه ششم توسعه نیز نیروهای متخصص بومی این شهرستانها در اولویت استخدام قرار دارند.
الزم به ذکر اســت، دســتور آغاز عملیات اجرایی  نیروگاه سیکل ترکیبی المرد همزمان با ســفر ریاست جمهوری به استان فارس در 
اردیبهشــت ماه ۹4 توسط شــرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر با ســرمایه گذاری حدود ۵۵۰ میلیون یورو  )شامل هزینه های 
احداث نیروگاه، پســت و همچنینnon-EPC ( صادر شــد.  به گفته مدیرعامل این شرکت؛ این نیروگاه به عنوان اولین نیروگاه کشور 
که با استفاده از توربین های گاز کالس F، دارای راندمان ۵۸ و نیم درصد خواهد بود. در این نیروگاه به دلیل باال بودن راندمان، اتالف 
انرژی کمتر و احتراق کامل تر و در نتیجه تولید آالیندگی کمتر، باعث آلودگی کمتر محیط زیســت شده و از طرفی درجه حرارت دود 
خروجی از توربین گازی که حدود ۶۰۰ درجه سانتی گراد است، در بویلر بازیاب تا حدود ۱۹۰ درجه سانتی گراد کاهش یافته و آلودگی 

محیط را کاهش می دهد.
هدف از اجــرای این طرح، ایجاد واحد 
بلوک ســیکل ترکیبی به صورت کلید 
در دست شامل ۲ توربین گازی کالس

F )هر یــک به ظرفیت اســمی 3۱۰ 
مــگاوات، دو سیســتم HRSG و یک 
توربین بخار )به ظرفیت اســمی ۲۹3 
مگاوات( جمعاً به ظرفیت اســمی ۹۱3 
مــگاوات  با راندمان اســمی ۵۸ و نیم 
درصد به همراه دو پســت برق 4۰۰ و 

۲3۰ کیلوولت به روش )B.O.O ( به مدت 3۶ ماه در محدوده منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر المرد اجرا خواهد شد. 
مساحت تقریبی زمین در نظر گرفته شده برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱3 مگاواتی المرد در ۸۵ هکتار از اراضی منطقه ویژه 

صنایع انرژی بر المرد در کنار مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب است.

در گفت و گو با افق فارس مطرح شد:

گشایش اعتبار اسنادی نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱3 مگاواتی المرد


