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افق فارس -حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقاب اســامی صبح امروز )شنبه( در 
دیدار ســفیران، کارداران و مسئوالن وزارت 
امور خارجه، تأمین و حفظ منافع ملی به معنای 
حقیقی را هدف اصلی سیاست خارجی خواندند 
و با بیان بایدها و نبایدهای دیپلماسی در نظام 
روحیه صحیح  با  توان  می  افزودند:  اســامی 
انقابی و دیپلماسی هوشــمندانه و هدفمند، 
را گسترش داد و عناصر قدرت  روابط خارجی 
نظام را به پشــتوانه ای برای دســتاوردهای 

سیاسی و دیپلماسی تبدیل کرد.
رهبر انقاب اســامی در ابتدای سخنان خود 
با اشــاره به شرایط کنونی و جبهه گسترده ای 
که ضد اســام و جمهوری اسامی ایران شکل 
گرفته، تاش دیپلماســی را در بر دارنده اجر 
الهــی و افتخاری تاریخی و ملــی در دفاع از 
حقانیت ملت ایران دانســتند و گفتند: در چالش ها، انسان غیرتمند و صبور و خردمند، بر تاش ها و حجم و کیفیت کار می افزاید، 

بنابراین باید روحیه ی تازه سازی فعالیت ها در دستگاه دیپلماسی گسترش یابد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: حفظ سامت دینی و طهارت روحی و معنوی خود و خانواده و پایبندی رفتاری و گفتاری به مسائل 

شرعی از مهمترین وظایف مسئوالن و کارکنان وزارت امور خارجه به ویژه سفرا و اعضای نمایندگی های ایران در خارج است.
ایشان با تأکید بر اینکه دستگاه دیپلماسی بخش اصلی سیاست خارجی کشور و نمای بیرونی نظام جمهوری اسامی است، خاطرنشان 
کردند: وزارت امور خارجه و به ویژه ســفرا باید عمیقًا به ارزشهای اسام و انقاب پایبند باشند و رفتار و گفتار آنان، منعکس کننده 

این ارزشها باشد.
رهبر انقاب اسامی در ادامه تبیین بایدها و نبایدهای دیپلماسِی نظام اسامی، شرط الزم برای نمایندگان دیپلماسی را برخورداری 
از روحیه قوی و مســتحکم، امید به آینده و بهره مندی از احساس حقانیت برشمردند و با اشاره به موضوع مهم منافع ملی، گفتند: 

هدف اصلی و واقعی دیپلماسی، حفظ منافع ملی است و تعامل یا تقابل، تنها روشهایی برای تأمین منافع ملی هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، منافع ملی را برگرفته از سیاست های اصلی و ارزشهای نظام دانستند و تأکید کردند: دستگاه دیپلماسی 

باید منافع ملی را حفظ و تأمین کند.
ایشان، سخنان رئیس جمهور را در سفر اخیر به اروپا مبنی بر اینکه »اگر نفت ایران صادر نشود، نفت هیچ کشوری در منطقه صادر 
نخواهد شد« سخنانی مهم و حاکی از سیاست و رویکرد نظام برشمردند و افزودند: وظیفه وزارت امور خارجه پیگیری جدی اینگونه 

مواضع رئیس جمهور است.
رهبر انقاب اســامی در ادامه به موضوع »دیپلماسی ایدئولوژیک« اشاره و خاطرنشان کردند: برخی به غلط، سخن از لزوم جدایی 
دیپلماســی از ایدئولوژی به میان می آوردند، در حالی که دیپلماسی ایدئولوژیک هیچ اشکالی ندارد و القاء تقابل میان ایدئولوژی و 

منافع ملی، صحیح و منطقی نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه هدف از تشــکیل جمهوری اسامی حفظ منافع ملی، استقال، آزادی، عدالت اجتماعی، 

قدرت و امنیت ملی است، افزودند: ایدئولوژی به دنبال تأمین و حفظ منافع ملی است و هویت یک ملت محسوب می شود.
رهبر انقاب اسامی با اشاره به وجود ایدئولوژی در رفتار و سیاست های دولتهای غربی، گفتند: امریکایی ها در سخنان خود بارها از 
عبارت »ارزشــهای امریکایی« استفاده می کنند که همان ایدئولوژِی آنها و برگرفته از اعامیه استقال امریکا است و در کشورهای 

اروپایی نیز تفکرات ایدئولوژیک بر رفتار و فعالیت های سیاسی آنها حاکم است.
ایشــان ارتباط خردمندانه، هوشمندانه، هدفمند و منطقی با جهان را برخاسته از نگاه اســامی نظام و کامًا منطبق با دیپلماسی 

ایدئولوژیک خواندند.
رهبر انقاب اسامی تحقق و بروز روحیه انقابی را در تعامات و رویکردهای دیپلماتیک ضروری دانستند و افزودند: دیپلمات ایرانی 
باید به انقاب افتخار کند و در تعامات کاری او، »عزت، احساس اقتدار و اعتماد به نفس« به روشنی مشاهده شود که البته این رفتار 

و منش انقابی با بیان حرفهای نامعقول و ایجاد هیاهو کامًا متفاوت است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین ضرورت برخورداری ســفیران و دیپلماتهای ایرانی از احساس حقانیت، به موضوع جنگ روانی 
بی وقفه دشمنان اشــاره کردند و افزودند: باید با احساس حقانیت و با آگاهی و تسلط در مباحث چالشی، پاسخهای قاطع و منطقی 

به اتهامات بیگانگان داد.
ایشان، متهم کردن دائم ایران به یک مسئله منفی را دستور کار اصلی جنگ روانی مستمر دشمنان خواندند و افزودند: برای تحقق 
این هدف، »ایران هراســی، ایران ستیزی، ایران گریزی، اتهام نقض دموکراســی، نبود آزادی و نقض حقوق بشر« مدام در تبلیغات 

بیگانگان تکرار می شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به جنایات اروپایی ها و غربی ها در مستعمرات گذشــته، محدود بودن دموکراسی در غرب به 
مقــررات و یا نظر مراکز خاص، وجود دیکتاتوری حزبی در امریکا و برخی کشــورهای اروپایی و نیز جنایات فعلی غربی ها از جمله 
همدستی با سعودی ها در کشــتار مردم یمن افزودند: غربی ها مظهر نقض حقوق بشر هستند اما با وقاحِت تمام، ایران را متهم می 

کنند به گونه ای که گاه انسان از شدت وقاحت آنها حیرت می کند.
رهبر انقاب اســامی تصور حل مشکات کشور با مذاکره یا رابطه با امریکا را خطایی واضح خواندند و افزودند: امریکا با اصل نظام 
اسامی مشکل اساسی و مبنایی دارد، ضمن اینکه کشــورهای فراوانی در افریقا، آسیا و امریکای التین هستند که با امریکا رابطه 

دارند اما همچنان با مشکات فراوان دست به گریبانند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین دشــمنی عمیق امریکا با جمهوری اسامی خاطرنشان کردند: امریکایی ها به دنبال بازگشت به 

موقعیت و جایگاه خود در ایران قبل از انقاب هستند و به کمتر از این هم راضی نخواهند شد.
ایشــان مخالفت امریکا با »توان هسته ای و قدرت غنی ســازی باال و نیز حضور ایران در منطقه« را ناشی از خصومت عمیق آنها با 
عناصر اقتدار نظام اســامی برشــمردند و افزودند: حضور منطقه ای جزو عناصر قدرت و امنیت ایران است و عقبه راهبردی کشور 

محسوب می شود، به همین علت دشمنان با آن مخالفند.
رهبر انقاب با اشاره به بیان مکرر غیرقابل اعتماد بودن امریکا از زبان مسئوالن کشور افزودند: بنده از قدیم این نکته را خاطرنشان 

می کردم که روی حرف و حتی امضای امریکایی ها نمی توان حساب کرد، بنابراین مذاکره با امریکا هیچ فایده ای ندارد.
ایشان فعال کردن ظرفیت های استفاده نشده یا کم استفاده شــده در کشور را مهم دانستند و افزودند: مذاکرات با اروپایی ها قطع 

نشود اما نباید معطل بسته اروپایی ماند بلکه باید کارهای فراوان الزم در داخل کشور را دنبال کرد.
رهبر انقاب اسامی، گســترش ارتباطات چند جانبه و به ویژه دو جانبه و توجه خاص به تشکلهای منطقه ای را ضروری خواندند و 

افزودند: سفرا و نمایندگان ایران در خارج باید به ظرفیت ها و توانایی های ملت و کشور کامًا واقف باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به اذعان اخیر مقامات امریکایی درباره استعداد ملت ایران افزودند: از چندین سال قبل تأکید 
می کردم که اســتعداد ایرانی از متوسط اســتعداد دنیا باالتر اســت، این واقعیت یک ظرفیت مهم داخلی است، همچنانکه ایمان، 

شجاعت، ایثار و افتخار ملت به ارزشها از دیگر عناصر توانایی های ایران است.
ایشان ارتباط با دانشــمندان، رجال سیاسی غیر دولتی و فعاالن اقتصادی دیگر کشورها را جزو روشهای رایج دیپلماسی در جهان 

برشمردند و افزودند: با این روشها می توان گستره فعالیت های دستگاه سیاست خارجی را گسترش داد.
رهبر انقاب اسامی همچنین قدرت میدانی را پشتوانه دیپلماســی خواندند و افزودند: مهم این است که هر گونه عنصر اقتدار به 

نوعی دستاورد سیاسی و اقتصادی تبدیل شود.
پیش از سخنان رهبر انقاب اســامی، وزیر امور خارجه با اشاره به رویکردهای دستگاه دیپلماسی به ویژه در ارتباط با همسایگان 

و تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی، گفت: تاش کرده ایم با خودباوری به استقبال چالش ها برویم و از منافع ملی با صابت دفاع کنیم.
آقای ظریف با بیان اینکه با همین رویکرد و با حمایت ها و هدایت های رهبر انقاب اسامی توانستیم پروژه ایران هراسی صهیونیست ها 
را شکست دهیم، خاطرنشان کرد: ترامپ و نتانیاهو تاش می کنند با نمایش های سخیف، پروژه ایران هراسی را تکرار کنند اما امروز 

حتی در میان متحدان خود نیز تنها و منزوی هستند.
وزیر امور خارجه با اشــاره به تشکیل اتاق جنگ و تاش گســترده آمریکا برای فشار و زورگویی علیه ملت ایران، گفت: همواره به 
کشورهای دیگر از جمله متحدین امریکا اعام کرده ایم که مقابله با زورگویی امریکا باید از تعهدات سیاسی فراتر رفته و به اقدامات 
عملی زمان دار منجر شود. آقای ظریف افزود: ما شرایط سخت تری را تجربه کرده ایم و اطمینان دارم در پرتو همدلی و وفاق می توانیم 
بر مشــکات فائق شویم و شرایط پیش رو را با عنایت الهی و با هدایت های رهبری و حمایت مردم به خوبی و با افتخار و سربلندی و 

با کمترین آسیب مدیریت کنیم.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسخ تهدیدات رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا را داد.
به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم،  سردار سرلشکر قاسم ســلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقاب 
اسامی در مراسم بزرگداشــت عملیات رمضان در اجتماع مردم همدان در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور و وزیر 
امور خارجه آمریکا گفت:  شما تا به امروز چه غلطی کردید که برای ما خط و نشان می کشید؟ من حریف تو هستم، نیروی 

قدس حریف شماست. 
وی با اشاره به ادبیات ترامپ گفت: ادبیات ترامپ ادبیات کاباره ای در قمارخانه ها است. دولت ترامپ از هیچ تاشی در انجام 

جنایت فروگذار نمی کند و بهترین دلیل آن قرار گرفتنش در کنار رژیم صهیونیستی و ارتکاب جنایت است.
فرمانده نیروی قدس سپاه در ادامه سخنانش که از شبکه العالم پخش شد، تاکید کرد: دریای سرخ که امن بود، امروز دیگر 
برای حضور آمریکایی ها امن نیســت. نیروی قدس حریف نظامیان آمریکایی است؛ به ترامپ توصیه می کنم که از روسای 

جمهوری قبل از خود عبرت گرفته و از تجارب انها استفاده کند.
سرلشــکر سلیمانی اضافه کرد: آمریکا امروز زباله هایی مثل منافقین که از داخل ایران به بیرون پرت شده اند را در آغوش 

گرفته است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مســکن المرد، 
نماینده مردم شــریف شهرســتانهای الِمرد و 
ُمهر در مجلس شورای اسامی با همراهی مدیر 
بنیاد مسکن المرد و مســئوالن دفاتر نماینده 
انقاب  بنیاد مسکن  مدیرکل  زمانی  مهندس  با 
اسامی استان فارس دیدار کرد.  مدیر کل بنیاد 
ارائه  به  انقاب اسامی اســتان فارس  مسکن 
گزارشــی از روند توزیع و جذب قیر رایگان و 

همچنین توزیع و جذب تســهیات حوادث و مقاوم سازی منازل روســتاییان )در سال 96( در شهرستان المرد پرداخت. 
در ادامه نماینده مردم المرد و مهر ضمن تشــکر از مدیرکل بنیاد مســکن فارس در حوزه تخصیص قیر رایگان، خواستار 

رسیدگی به موارد ذیل شد:
-تعیین تکلیف و ارائه راهکار مناسب در خصوص حق النظارت )5 درصد( بنیاد مسکن در پروژه هاي قیر رایگان

-افزایش سهمیه قیر شهرستان المرد در سهمیه سال 97
-تسریع در روند صدور اسناد ثبتی شهر های اَِهل و اشکنان و برطرف کردن موانع پیش رو

-افزایش سهمیه تسهیات مقاوم سازی ساخت منازل شهری و روستایی برای جوانان و متقاضیان

رهبر معظم انقالب اسالمی:
تصور حل مشکالت از راه مذاکره یا رابطه با آمریکا 

خطایی واضح است

سردار سلیمانی خطاب به ترامپ:
دریای سرخ دیگر برای حضور آمریکایی ها امن نیست/

نیروی قدس حریف نظامیان آمریکایی است

پیگیری نماینده مردم المرد و مهر در حوزه بنیاد مسکن المرد  

ایسنا/جمشــید غضنفری/عدم انتشــار خبر حمله انصاراهلل یمن به فرودگاه ابوظبی در رسانه های امارات باعث 
نگرانی و انتقاد شدید شهروندان این کشور شده است.

در پی حمله پهپاد انصاراهلل یمن به فرودگاه ابوظبی، رسانه های دولتی و غیر دولتی امارات سکوت اختیار کرده و 
هیچ خبر، گزارش، عکس و یا مطلبی در مورد حمله به این فرودگاه بین المللی منتشر نکردند. این در حالی است 
که در پی این حمله بیش از 24 ســاعت تمامی پروازهای این فرودگاه لغو شــد. این در حالی است که رسانه های 

جهان حمله به فرودگاه ابوظبی را  منتشر کردند.
شبکه های رادیویی و تلوزیونی امارات

امارات متحده عربی داری بیش از 15 شبکه رادیویی که به زبان های مختلف عربی، انگلیسی، اردو و هندی برنامه 
پخش می کنند و بیش از 12 شــبکه تلویزیونی اســت که  هیچ کدام خبری از حمله به فرودگاه ابوظبی را منتشر 
نکردند. این در حالی است که این رسانه ها فقط خبر حمله انصاراهلل به نفتکش عربستان سعودی در دریای سرخ 

را منتشر کردند.
روزنامه های امارات نیز اقدام به انتشار بیانیه وزارت خارجه و محکومیت حمله به نفتکش عربستان کردند.

فضای مجازی: چرا باید به امارات حمله شود؟
اما فضای مجازی ملتهب بود و شهروندان اماراتی با هشتگ های مختلف از جمله »چرا باید به امارات حمله شود؟«  
و یا هشــتگ »گناه یمن، گناه ما« و ... نسبت به حمله به فرودگاه ابوظبی واکنش نشان داده و از مقامات اماراتی 

خواستند که به مردم پاسخ دهند.
شهروندان اماراتی طی دو روز گذشته در فضای مجازی اقدام به طرح پرسش هایی همچون »چرا ما باید خسارت 
دهیم؟«، »نقش امارات در یمن چیســت؟«، »چرا یمن را رها نمی کنیم؟« و ... نموده و از مسئولین خواستند که 

شفاف با مردم صحبت کنند و سود و زیان حضور نیروهای اماراتی در یمن را برای مردم بازگو کنند.
کاربــران فضای مجازی با انتقاد از عملکرد دولت و حضور نیروهای اماراتی در یمن از امیر امارات خواســتند که 

نسبت به خروج و عدم دخالت امارات در یمن تصمیم بگیرد.
چرا حمله به فرودگاه ابوظبی در رسانه های امارات منتشر نشد؟

بر اساس مباحثی که در فضای مجازی در حال انتشار است، کارشناسان مسایل سیاسی امارات معتقدند که عدم 
انتشار خبر حمله به امارات برای حفظ آرامش و جلوگیری از هر گونه تنش سیاسی و فرار سرمایه گذاران است.

آنــان معتقدند که باید جو سیاســی و اقتصادی امارات را آرام نگه دارند چــون بیش از 80 درصد از فعالیت های 
اقتصادی توسط خارجی ها و سرمایه گذاری عظیم خارجی ها صورت می گیرد.

طبق آخرین آمار منتشــر شده حجم ســرمایه گذاری خارجی ها در امارات طی سال 2016 میالدی بالغ بر 272 
میلیارد و 200 میلیون دالر بود.

کوچ زودهنگام سرمایه گذاران خارجی از امارات 
کارشناســان مســایل اقتصادی عرب معتقدند که با حمله به فرودگاه ابوظبی و نا امن شدن کشور امارات، خروج 
سرمایه گذاران خارجی از امارات  کلید خورده و پیش بینی می شود که ماهانه روند سرمایه گذاری خارجی ها در 

امارات کاهش یافته و خروج سرمایه های خارجی ها در امارات نیز ماهانه رو به افزایش خواهد بود.

چرا خبر حمله پهپادی به فرودگاه ابوظبی منتشر نشد
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در گفت و گو با ایلنا اعالم شد:
۳۵ هزار نفر تحت پوشش تامین اجتماعی 
المرد هستند/ ارتقاء شعبه تامین اجتماعی 

المرد به تیپ ۳
رئیس شــعبه تامین اجتماعی المرد از ارتقاء این شعبه 
بــه تیپ 3 خبر داد و گفــت: 35013 نفر اعم از اصلی 
و تبعی تحت پوشــش شــعبه تامین اجتماعی المرد 

هستند.
ایلنا: »عیسی حســینی« رئیس شعبه تامین اجتماعی 
شهرســتان المرد، ضمن گرامیداشــت هفتــه تامین 
اجتماعــی )1۹ الــی 25 تیرماه( و تشــکر از زحمات 

کارکنان تامین اجتماعی المرد در ارائه خدمات به افراد 
تحت پوشــش ســازمان، افزود: 14068 نفر بیمه شده 
اصلی و 35013 نفر اعم از اصلی و تبعی تحت پوشش 

شعبه تامین اجتماعی المرد هستند.
رئیس شعبه تامین اجتماعی المرد با ارائه گزارشی در 
یک سال منتهی به سال ۹6 گفت: ۹5 میلیارد و 552 
میلیون و 583 هزار و 200 ریال مستمری به مستمری 
بگیــران تامین اجتماعی، 21 میلیارد و 878 میلیون و 
۹61 هــزار و 213 ریال بابــت بیمه بیکاری به مقرری 
بگیران و 7 میلیارد و 463 میلیون و 858 هزار و 811 
ریال تعهدات کوتاه مدت به بیمه شــدگان این شــعبه 

پرداخت شده است.
حســینی در ادامه از راه اندازی سامانه های الکترونیک 

بازرسی و نام نویسی در این شعبه خبر داد.
رئیس شــعبه تامین اجتماعی المرد گفت: با توجه به 
رونق صنعتی در منطقه و افزایش تعداد بیمه شــدگان 
شــعبه المرد و در همین راستا؛ پیگیری هایی از طریق 
جنــاب آقای دکتر علوی نماینــده محترم مردم المرد 
و مهــر در مجلس انجام گرفت و با حمایت مســئوالن 
ســازمان و اداره کل تامین اجتماعی نیز شعبه تامین 
اجتماعی المرد از تیــپ 4 به 3 ارتقاء یافت که تحقق 
این مهم نقش بسزایی در توسعه خدمات به افراد تحت 

پوشش سازمان در شهرستان المرد خواهد داشت.
وی در پایــان گفت: ارتقاء درمانــگاه تخصصی تامین 
اجتماعــی المرد به پلــی کلینیک در ســال جاری از 
مهمترین پیگیری های نماینــده مردم المرد و مهر در 
دوره دهــم مجلس بود که تقویت درمانگاه می تواند به 
حوزه وصول مطالبات ســازمان کمک کند و از سویی 
رضایت مندی هرچه بیشــتر افراد تحت پوشــش را به 

همراه خواهد داشت.
حضور نخستین گروه از کارکنان دوران 

بهره برداری کارخانه آلومینیوم جنوب در 
کنار کارشناسان نصب تجهیزات 

افق فارس: نخســتین گــروه از کارکنــان دوران بهره 
برداری کارخانه آلومینیوم جنوب با کسب موفقیت در 
دوره های آموزشــی خارج از کشــور آماده فعالیت در 

مشاغل تخصصی خود شدند.

به گــزارش افــق فــارس از روابط عمومــی کارخانه 
آلومینیــوم جنوب، ورود تکنولــوژی جدید با آموزش 
نیروی انســانی متخصص، شایســته و کارآمد منجر به 
افزایش راندمان و تولید خواهد شــد. شــرکت مجتمع 
صنایع آلومینیوم جنوب نیز برای افزایش راندمان تولید 
آلومینیوم، تکنولوژی پیشــرفته ای را به خدمت گرفته 
است که برای اولین بار در کشور مورد استفاده قرار می 
گیرد. بر همین اساس این شرکت تعدادی از نیروهایی 
که در دوران بهــره برداری و تولید برای موقعیت های 
شــغلی اصلی کارخانجات بکار گرفته خواهند شد را از 
میان برترین های دانشــگاه های معتبر کشور انتخاب 
نموده و جهت گذراندن دوره های آموزشــی به کشور 

چین اعزام کرده است.
آنها که اولین نفرات از کارکنان برای دوران بهره برداری 
و تولیــد محســوب می شــوند برای طــی دوره های 
آموزشــی خود متناســب با تخصص های مورد نیاز در 
گروه انرژی شــامل برق - رکتیفایر و کمپرسور، گروه 
احیاء، گروه ریخته گری، گــروه آند، گروه تعمیرات و 

گروه آزمایشگاه و کنترل کیفیت تقسیم شدند.
کار آمــوزان در طول دوران آموزش عــالوه بر حضور 
در کالســهای تئوریک در کارگاه های مرتبط با حوزه 
تخصصی خود تحــت آموزش عملیــات اجرایی برای 

مشاغلی که در آن فعالیت خواهند کرد قرار گرفتند. 
بر اساس گزارش معاونت توسعه منابع انسانی و معاونت 
بهره برداری، برگزارکنندگان دوره آموزشــی به منظور 
کسب اطمینان از تاثیر اموزش های ارائه شده در پایان 
هــر هفته از طریق برگزاری آزمون، ســطح اطالعات و 
آمادگی کارآموزان را مورد ســنجش قــرار می دادند. 
طبق گزارش مذکور نتایج دوره برگزار شــده مطلوب و 
موفقیت آمیز بوده اســت. معاونت بهره برداری شرکت 
آلومینیوم جنوب در نظر دارد از فرصت بسیار ارزشمند 
نصب تجهیزات و حضور کارشناسان نصب که از سوی 
سازندگان تجهیزات اعزام شده اند برای ایجاد آمادگی 
بیشــتر و افزایش تواناییهــا و تکمیــل یادگیری این 
کارکنان که در مرحله بهره برداری و تولید سرپرســتی 
واحد هــای مختلــف کارخانجات شــرکت آلومینیوم 
جنوب را بر عهده خواهند گرفت، اســتفاده نمایند. بر 
همین اســاس مقرر شده اســت تا کارکنان در تمامی 
مراحل نصب تجهیزات در کنار کارشناسان نصب حضور 
داشته باشند تا با مراحل مختلف نصب و نحوه کارکرد 

تجهیزات آشنایی کامل پیدا کنند.
۹0 نفر در مرحله اول آزمون اســتخدامی جذب شده 
اند که به گفته معاون توســعه منابع انســاني شرکت 
آلومینیوم؛  به طور کلی در حــال حاضر تعداد 47 نفر 
از شهرســتان هاي المــرد و مهر، 35 نفر بومي ســایر 
شهرهاي استان فارس و 8 نفر از شهرستان هاي همجوار 
و سایر استان ها در آزمون استخدامي آلومینیوم جنوب 

پذیرفته شده اند.

اخبار
امام جمعه موقت المرد:

مردم از پرواز تهران-المرد-تهران استفاده کنند
امام جمعــه موقــت المرد نمایــش اقتــدار در مقابل 
مســتکبرین را حرکت در مسیر والیت و قانون اساسی 
عنــوان کرد. به گــزارش خبرگزاری فــارس از المرد، 
حجت االســالم محمدامین غفاری در خطبه های امروز 
نماز جمعه شــهر المرد با اشــاره به ایجاد جنگ روانی 
توسط دشمن، اظهار داشت: اگر در جنگ روانی مواظب 

نباشیم نمی توان به سراغ حل مشکالت رفت.
وی با اشاره به اینکه بهترین راه وحدت میان مسووالن 
است، افزود: نمایش اقتدار در مقابل مستکبرین، یعنی 
در مســیر والیت و قانون اساســی حرکت کرده و در 
هر جایگاه که باشــیم اگر ناکارآمــدی جلوه پیدا کند 

نمی توان ادعای در مسیر والیت بودن را یدک کشید.
خطیــب موقت نماز جمعه المرد خطاب به مســووالن 
تصریح کرد: باید این نگاه که مغلوب دشمن نمی شویم 
ایجاد شود و پس ازآن بااراده صادقانه گره ها  باز و پیش 
از آن که مســووالن بــه هم بپردازند بــه بازکردن گره 

مشکالت بپردازند.
غفاری با اشــاره به فرارسیدن ســالروز نخستین اقامه 
نماز جمعه پس از انقالب اسالمی خاطرنشان کرد: الزم 
اســت جوانان و اندیشمندان در ستاد نماز جمعه المرد 
حضور پیدا کرده و با دعوت از تفکرات مختلف شناخت 

و آسیب ها بررسی شود.
 وی بــا اشــاره به نزدیک شــدن به فصل بازگشــایی 
مدارس تصریح کرد: شورای آموزش وپرورش و در رأس 
آن دبیر این شــورا از اکنون وضعیت مدارس، معلمان 
و ســرویس ها را مشــخص کرده و طوری نشــود که 
دانش آموزان پس  ازاینکه ســر کالس های درس حضور 

پیدا کردند آن وقت برای آنان معلم انتخاب شود. 
امام جمعــه موقت المــرد در خصوص برقــراری پرواز 
تهــران به المرد نیز گفت: در فرودگاه بین المللی المرد 
که مدت ها گرد می خورد و پروازی انجام نمی  شد امروز 
پرواز تهــران به المرد و بالعکس راه اندازی شــده و از 

مردم می خواهم از این فرصت استفاده کنند.
غفاری بیان داشــت: از کارکنان فــرودگاه بین المللی 
المرد نیز می خواهم بســتر محبت به این مجموعه را با 

انجام اخالق خوب به مردم فراهم کنند.

نصب عالئم ترافیکی در پیچ دهنو فاضلی
معاون راهداری اداره کل راه و شهرســازی الرستان از 
نصب عالئم ترافیکی شامل گاردریل و تابلوهای راهنما 

در پیچ دهنو فاضلی خبر داد.
به گزارش افق فارس، علیرضا راســتیار معاون راهداری 
اداره کل راه و شهرســازی الرستان در این باره گفت: 
حفاظ های الزم شــامل گاردریــل و تابلوهای راهنما 
جهت جلوگیری از حوادث خروج وسایل نقلیه در پیچ 

دهنو فاضلی )بخش چاهورز( نصب شد. 
وی اظهار کرد: ســرعت باالی وســایل نقلیه  از دالیل 
خروج خودروها از این پیــچ خطرناک بود که اقدامات 
ایمنی با نصــب عالئم ترافیکی)گاردریــل و تابلوهای 
راهنما( توسط اداره ترافیک و ایمنی حریم راهها اداره 
کل راه و شهرسازی الرســتان انجام شد. امیدواریم با 
نصب این تجهیزات شــاهد کاهش تصادفات و واژگونی 

وسایل نقلیه در این مسیر  باشیم.

پایان عملیات آسفالت بلوار خیرگو
رییس اداره راه و شهرســازی المــرد از اتمام عملیات 

آسفالت بلوار روستای خیرگو خبرداد.
به گــزارش افق فــارس از روابط عمومــی اداره راه و 
شهرســازی المرد، »یاســر مالیی« رئیس اداره راه و 
شهرسازی المرد با اعالم این خبر افزود: در جهت ارتقا 
ایمنی و کاهش تصادفات جاده ای ؛ازاد ســازی مسیر 
بلوار خیرگو که از ســالیان دور متوقف و مسدود مانده 
بود در دســتور کار اداره راه و شهرسازی و بخشداری 
محترم عالمرودشــت قرار گرفت که در این راســتا با 
همکاری اداره راه و شهرســازی ؛ دهیاری و شــورای 
اســالمی روســتای خیرگو؛ پلیس راه المرد؛ موافقت 
صاحبــان منازل مســکونی واقع در در مســیر پس از 
جلســات متعدد اخذ شــد و با جابجایی شبکه برق و 
اجرای بیس بلوار ؛ عملیات آسفالت به طول دو کیلومتر 
و عــرض 8 متر با پیگیریهای آقای دکتر علوی نماینده 
محترم مــردم المرد و مهر در مجلس اجرا شــد و به 

پایان رسید.

آغاز عملیات اجرایي بازسازی خط  انتقال 
آب چاه شماره یک خیرگو

افق فارس: مدیر آبفا روستایی شهرستان المرد از آغاز 
عملیات اجرایی بازســازی خط انتقال آب مصرفی چاه 

شماره یک خیرگو توسط این اداره خبر داد.
مهندس مسعودنیا با بیان این مطلب افزود: خط انتقال 
آب چاه شماره یک  بدلیل فرسودگی و شکستگی های 
مستمر نیاز به اصالح و بازسازی داشت که این امور این 

پروژه را به اجرا درآورد.
مدیــر آبفا روســتایی شهرســتان المــرد اضافه کرد: 
شکســتگی های بوجود آمده در خــط انتقال آب چاه 
شــماره یک خیرگو باعث افت فشــار و کاهش کیفیت 
آب مصرفی خانوارهای دو دهســتان خیرگو و شــیخ 
عامر شده است که امیدواریم با اجرای این پروژه ضمن 
جلوگیــری از هدر رفت آب،بتوانیم مشــکالت این دو 

دهستان را در حوزه آب به حداقل برسانیم.
مهندس مســعودنیا در ادامه با اشــاره به مشــکالت 
آب در مجموعه آبرســانی دهنو)غیــب الهی،دهنو،چاه 

کور،کمالی،اَندر( گفت:
به لطف خدا و پیگیریهای انجام شده عملیات حفر چاه 
اهکی شــماره 2 دهنو آغاز گردیده که تاکنون با توجه 
به گرمای هوا که عملیات حفاری را کند کرده است تا 
عمق 60 متری زمین پیشروی داشته ایم که انشاءاهلل با 
حفر و بهره برداری از این چاه آهکی، آب این مجموعه 

هم از لحاظ کمی و کیفی به حد مطلوب برسد.
خبرنگار: خلیل محمدی

در منطقه شکارممنوع کوه هوا از یک قالده 
شاه روباه تصویر برداری شد

به گزارش روابــط عمومــی اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان فارس در جریان گشت شبانه در کو هوا؛ 
محیط بانان دو قالده گربه جنگلی را شناســایی کردند 
که موفق به تصویر برداری نشدند. در ادامه با نصب یک 
دستگاه دوربین تله ای بر روی یکی از چشمه های این 
منطقه برای ثبت این گونه ارزشمند در شب اول موفق 

به ثبت شاه روباه شدند. 
تا کنون شــاه روباه در این شهرســتان شناسایی نشده 

بود.
شاه روباه کوچک ترین روباه ایران و زیباترین آنها است.

اخبار

توقف نابجا بدون رعایت موارد ترافیکی= ایجاد ترافیک سنگین + از بین بردن وقت دیگران

» اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان المرد«

افــق فارس-نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شــورای اســالمی در 
نشســتی با دکتر بوســتانی مدیرعامل شرکت آبفا روســتایی استان فارس 

دیدار کرد.

خادم مردم المرد و مهر در خانه ملت در این نشست که با همراهی مسئوالن 
آبفا روستایی شهرستان های المرد و مهر برگزار شد، ضمن تشکر از زحمات 
مســئوالن آبفا روستایی استان فارس اظهار کرد: طرح انتقال آب شیرین از 
دریا به این منطقه با توجه به خشکســالی و کمبود منابع آب در ســطح دو 
شهرستان درحال پیگیری است. از این رو تا اجرای این مهم؛ ضروری است 
اقداماتی در زمینه اختصاص اعتبار به مجموعه های آبرسانی در المرد و مهر 
مســاعدت الزم انجام گیرد و همچنین شبکه توزیع آب در روستاها با توجه 
به تاکیدات مدیران آبفا روســتایی نیازمند تسریع در بازسازی می باشد که 

امیدواریم ضمن برنامه ریزی، اقدامات الزم انجام شود.
در ادامه مسعود نیا رئیس آبفا روستایی المرد با تشریح پروژه های آبرسانی 
شهرستان، خواستار تسریع در عملیات اجرایی و مساعدت در تامین اعتبار 
جهت احداث پروژه های چاهورز، شیخ عامر، مجموعه هاي ترمان-نیرایی ، 
دهنو، کهنویه ،خیرگو و تکمیل پروژه های آبرســانی حسن آباد کال و کرزا 

و آبرسانی به مجموعه روستاهای غرب عالمرودشت شد.
همچنین هوشــمند کوچی مدیر آبفا روســتایی شهرســتان مهر خواستار 
تســریع در عملیات و تامین اعتبار پروژه های مجموعه های آبرسانی فال و 

اسیر شد.
در ادامه دکتر بوســتانی مدیر عامل شرکت آبفا روستایی استان فارس بیان 
کرد: خشکســالی های چند سال اخیر تاثیر شــدیدی بر روی منابع تامین 
آب گذاشــته است به طوری که چاه های آبرسانی با اُفت شدید مواجه شده 
است ، بنابراین شرکت جهت تامین آب مورد نیاز مشترکین خود برپایه ی 
مدیریت مصرف و همچنین پروژه های بهبود، برنامه ریزی کرده اســت که 
بر این اســاس طرح جامع آب شرب روستایی تدوین و اولویت بندي پروژه 

ها مشخص شده است.

مدیرعامل آبفا روســتایی اســتان فارس باتوجه به 
تاکیــدات دکتر علوی با تامین اعتبار 100 کیلومتر 
لوله جهت بازســازی خطوط انتقال و شــبکه های 
توزیع فرســوده در سطح شهرستانهای المرد و مهر 

)المرد و مهر بصورت مساوی( موافقت کرد.
احداث و تکمیل پروژه های آبرســانی شهرســتان 
المرد بــا اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال از مهم 
ترین درخواســت های مورد تاکید در نشســت با 

مدیرکل آبفا روستایی فارس بود.
در خصوص پروژه های آبفا روســتایی شهرســتان 
المرد مقرر شــد که بــه زودی احــداث مجموعه 
آبرســانی چاهورز ) جزییات پروژه شامل: مطالعه و 
طراحي پروژه، احداث جاده دسترســی ، حفر چاه 
آهکي، خرید انشعاب برق، برق رساني، احداث موتور 
خانه، احداث خط انتقال و احداث جاده دسترسی( 
و احداث مجموعه آبرســانی نیرایی-ترمان )جزییات پروژه شامل: مطالعه و 
طراحی پروژه احداث جاده دسترسی، حفر چاه آهکی، خرید انشعاب و برق 
رســانی، احداث موتور خانه، ایجاد خــط انتقال و احداث مخزن بتنی( آغاز 

گردد.
همچنین مدیرعامل آبفا روســتایی اســتان فارس درخصوص تامین اعتبار 
جهت تکمیل پروژه های آبرســانی خیرگو )مهندسی مجدد، بازسازي جاده 
دسترســی، بازســازی خطوط انتقال، الیروبی و تجهیز چاه آهکی و احداث 
مخــزن بتنی(، مجموعه آبرســانی دهنو-کهنویه عالمرودشــت )حفر چاه 
آهکی، تجهیز دو حلقه چاه آهکی، احداث خط انتقال و بازســازی شــبکه 
توزیع(، پروژه آبرســانی کرزا )تجهیز چاه، بازسازی خطوط انتقال و شبکه 
توزیع( و پروژه حســن آباد کال )برق رســانی و تجهیز چاه و احداث موتور 

خانه( قول مساعد دادند.
پیرو نشســت نماینده مردم المرد و مهر با مدیرعامل  آبفا روستایی فارس؛ 
مقرر شــد درخصوص تســریع و تکمیل مجموعه آبرسانی به فال) جزییات 
پروژه شامل: لوله گذاری خط انتقال از مخزن تا ابتدای روستاهای مجموعه 
فال، ساخت مخازن روستاهای مجموعه به حجم ۹50 متر مکعب، عملیات 
برق رسانی به چاه شــماره 2 مجموعه به طول 1300 متر( و تامین اعتبار 
جهت احداث و تکمیل پروژه آبرســانی اســیر)جزییات پروژه شــامل: لوله 
گــذاری از چاه شــماره 1 تا ابتدای تنگه توکلی به طــول 5 کیلومتر، برق 

رسانی( پیگیری الزم انجام گیرد.
به گفته مدیر آبفا روستایی شهرستان ُمهر، بیش از 300 میلیارد ریال اعتبار 

برای تکمیل مجموعه های آبرسانی فال و اسیر مورد نیاز است.

افــق فارس-پــرواز هواپیمایی ماهــان در مســیر تهران-المرد-تهران؛ 
سه شــنبه)26 تیرماه ۹7( با حضور دکتــر علوی نماینده مردم المرد و مهر 
در مجلس، شــبانی نژاد فرماندار المرد، میــری مدیر فرودگاه المرد و دیگر 
مســئوالن محلی افتتاح شد. به گفته پرویز میری مدیر فرودگاه المرد؛ این 
پــرواز بصورت دو روز در هفته )سه شــنبه ها و جمعه هــا( آغاز و درصورت 
استقبال مردم ادامه خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: ان شااهلل با همکاری 

مسئوالن محترم و استقبال و همراهی مردم شاهد افزایش پروازهای تهران-
المرد-تهران و دیگر مســیرها باشــیم. پیش از این ؛ نشست هایی از سوی 
فرماندار شهرستان المرد جهت استفاده کارکنان صنایع از این مسیر پروازی 

برگزار شده است.

در نشست نماینده مردم المرد و مهر با 
مدیرعامل آبفا روستایی فارس 

پیگیری شد: 
تسریع در تامین اعتبار جهت احداث و 
تکمیل پروژه های آبرسانی المرد و مهر

پرواز شرکت ماهان در مسیر 
تهران-المرد-تهران راه اندازی شد
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شهردار المرد مطرح کرد:
بکارگیری نیروها در شهرداری باید مطابق 

قانون از طریق آزمون استخدامی یا 
قراردادهای حجمی توسط بخش خصوصی 

انجام گیرد
شهردار المرد در خصوص تعیین تکلیف نیروهای شاغل 
در واحدهای مختلــف گفت: مطابــق قانون؛پرداخت 
هرگونه وجه از بودجه شــهرداری به افراد فاقد مجوز و 
خارج از چارچوب قرارداد حجمی امکان پذیر نمی باشد 
و بر همین اساس شــهرداری المرد موظف شده است 
واحدهــای مختلف زیرمجموعــه را به بخش خصوصی 

واگذار کند.
به گــزارش روابط عمومی شــهرداری المرد، »مهدی 
کشــتکار« با بیان مطالبی درخصــوص تعیین تکلیف 
نیروهای شــاغل در واحدهای مختلــف زیرمجموعه، 
گفــت: مطابق بخشــنامه معاونت توســعه مدیریت و 
سرمایه انســانی رئیس جمهوری و نامه رئیس سازمان 
شهرداریها و دهیاریهای کشــور هرگونه انعقاد قرارداد 
تحت عنــوان تامین نیــرو ممنوع می باشــد و انعقاد 
قرارداد با شــرکتهای پیمانــکاری خصوصی فقط برای 
انجام بخشــی از وظایف و فعالیــت های قابل واگذاری 
شــهرداری مجاز بوده و صرفا در قالب قرارداد حجمی 
)براساس فعالیت مشخص، حجم کار و قیمت هر واحد 
بصورت شفاف بدون قید تعداد و موارد مشابه( می باشد.

کشــتکار در ادامه گفت: مطابق قانون؛پرداخت هرگونه 
وجه از بودجه شــهرداری به افــراد فاقد مجوز و خارج 
از چارچوب قــرارداد حجمی امکان پذیر نمی باشــد، 
همچنیــن گماردن افــراد جهت تصدی پســت های 
سازمانی مصوب صرفا پس از اخذ مجوز استخدامی و از 

طریق آزمون امکان پذیر می باشد.
وی ادامــه داد: مطابــق مکاتبــات تذکــرات مکــرر 
دســتگاههای نظارتــی اعم از ســازمان بازرســی کل 
کشــور و دفتر امور شهری اســتانداری فارس مبنی بر 
واگذاری امورات عمرانی و خدماتی به بخش خصوصی، 
شهرداری المرد مجبور به تصمیم واگذاری بخش های 

مختلف زیرمجموعه به بخش خصوصی می باشد.
شــهردار المرد تصریح کرد: متاسفانه مراجع نظارتی و 
قانونــی نمی گذارند که این نیروها همچنان به بصورت 
مستقیم تحت پوشــش شهرداری باشند و این موضوع 
همه ی شــهرداری های همجوار را با مشــکالتی روبرو 

کرده است.
شهردار المرد گفت: واحد سی ان جی شهرداری المرد 
به بخش خصوصی واگذار شد و این واگذاری به عنوان 
یکــی از اقدامات قانونی و تجربــه موفق بوده و نه تنها 
نیرو تعدیل نشده بلکه نیرو هم توسط بخش خصوصی 

به این واحد شهرداری اضافه شده است.
مهدی کشــتکار در ادامه گفت: اعضای محترم شورای 
شهر و کمیته تطبیق شهرستان و همه ی مراجع قانونی 
و نیروهای شــاغل در بخشــهای مختلــف درخصوص 
تصمیم قانونی شــهرداری المرد اطالع دارند و همه ی 

حقوق این نیروها پرداخت خواهد شد.
وی بیان کرد: شهرداری از راهکار قانونی و عملی برای 
ادامه کار نیروها اســتقبال می کند و از رسانه ها تقاضا 
داریم ضمن حفظ آرامش فضای جامعه و خانواده ها، از 

برخورد جناحی و سیاسی با این موضوع پرهیز کنند.
وی در پایان گفت: شــهرداری نیازمند مجوز شــورای 
اسالمی جهت انجام مراحل قانونی واگذاری ها باتوجه 
به ماهیت هرکدام از واحدها می باشد و بخش خصوصی 
از این طریق نســبت به بکارگیری نیروی انسانی اقدام 

خواهد کرد.
راه اندازی سیستم 4G در حوزه گازی تابناک

اداره مخابرات شهرســتان المرد در اطالعیه ای اعالم 
کــرد : با تالش و پیگیریهای دکتر علوی نماینده مردم 
 4G شــریف شهرستانهای المرد و مهر، سایت سیستم
در ســایت BTS حوزه گازي تابنــاک المرد نصب و 

راه اندازي شد.
با راه اندازي تکنولوژي نســل چهــارم در این منطقه، 
مشترکین مي توانند از اینترنت پرسرعت بهرمند شوند. 
تجهیز بیمارستان بعثت اشکنان با کمک بیش 

از یک میلیاردی نیکوکاران عرصه سالمت
نیکوکاران سالمت، یک میلیارد و 140 میلیون تومانی، 
برای تجهیز و نوسازی بیمارستان بعثت اشکنان کمک 

کردند.
باشــگاه خبرنگاران جوان: کرامت اهلل افراشــی معاون 
اجتماعی دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز گفت: نیک 
اندیشان سالمت اشکنانی ســاکن بخش خلیج فارس، 
مبلغ یک میلیــارد و 140 میلیون تومــان برای تهیه 

تجهیزات بیمارستان بعثت اشکنان کردند.
وی اضافه کرد: دستگاه ســونوگرافی، اکو، تخت برقی 
برای بخش بستری، چراغ سالتیک و وینتالتور از جمله 
تجهیزات افزوده شــده به این بیمارستان با کمک نیک 

اندیشان سالمت است.
افراشــی افزود: این بیمارســتان به عنــوان یک مرکز 
تخصصی چشــم، گوش و حلق و بینی، اطفال، داخلی، 
زنان و قلب در شهرســتان المرد و مهر، فعالیت کرده و 

به مردم این منطقه خدمات درمانی ارائه می دهد.
معاون اجتماعی دانشــگاه علوم پزشکی شیراز با دعوت 
از نیک اندیشــانی کــه مایل به مشــارکت در این امر 
خداپســندانه هســتند، گفت: نیکوکاران می توانند با 
مراجعه به معاونت اجتماعی دانشــگاه علوم پزشــکی 
شــیراز و اطــالع از نیازمندی های بهداشــتی درمانی 
اســتان فارس، ما را برای ارائه خدمات بهینه ســالمت 

به مردم یاری کنند.
 مطالعات طرح جامع فرودگاه المرد آغاز شد

با ابالغ مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 

ایران، مطالعات طرح جامع فرودگاه المرد آغاز شد.
به گــزارش افق فارس، مدیر فرودگاه المرد با بیان این 
مطلــب گفت: طرح جامع فــرودگاه المرد با تخصیص 
اعتبار الزم از محل اعتبارات سرمایه ای شرکت فرودگاه 

ها و ناوبری هوایی ایران به مشاور طرح ابالغ شد. 
پرویــز میری اضافه کرد: طرح هــای جامع فرودگاهی 

نقشه راه مدیر فرودگاه جهت توسعه  آتی می باشد.
وی اهداف این طرح را شــامل؛ بهــره برداری بهینه از 
فضاهای موجود و مورد نیاز در افق های توسعه، رعایت 
استانداردهای ملی و بین المللی در برنامه ریزی توسعه، 
زمینه ســازی برای اولویت دهــی صحیح به تخصیص 
منابع برای توسعه، توسعه کاربری های غیر هوانوردی 
به منظور درآمدزایی در فرودگاه ، زمینه سازی کاهش 

مشکالت عملکردی فرودگاه اعالم کرد.

اخبار
»خلیل شریفی« بخشدار اشکنان شد

به گــزارش افــق فــارس، به 
شهرستان  فرماندار  پیشــنهاد 
اســتاندار  با حکــم  و  المــرد 
فــارس، »خلیل شــریفی« به 
منصوب  اشکنان  عنوان بخشدار 
شد. پیش از این صفدر منشی 
مسئولیت بخشداری اشکنان را 

برعهده داشته است.
حجت االسالم حبیب باقری سرپرست اداره 

تبلیغات اسالمی المرد شد

افق فــارس: حجت االســالم روح اهلل بلوری که پیش 
از این بــه عنوان رئیس اداره تبلیغات اســالمی المرد 
مشــغول به خدمت بود؛ به عنوان رئیس اداره تبلیغات 

اسالمی الرستان معرفی شد. 
همچنین طی حکمی از ســوی حجت اســالم مهرابی 
مدیرکل ســازمان تبلیغات اســالمی فــارس، حجت 
االســالم حبیب باقری به عنوان سرپرســت ســازمان 

تبلیغات اسالمی شهرستان المرد انتخاب شد.
نشست نماینده مردم المرد و مهر با تعدادی 

از مدیران استان فارس 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ســید محسن علوی، 
نماینــده مردم المــرد و مهر در مجلس بــا همراهی 
مســئوالن شهرســتان ُمهر به منظــور پیگیری جهت 
تجهیز و اختصاص پزشــک جهت بیمارســتان گله دار 
با دکتر بهادر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز دیدار 

کرد.
دکتر بهادر در این دیدار با استناد به توافقنامه گذشته 
در ارتباط با این بیمارســتان گفت: براساس تفاهم نامه 
منعقده میان خیرین و دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز 
در گذشــته و براســاس بندهای 2 و 3 و 4 توافقنامه ، 
ساخت و ساز ، تجهیز و تامین پزشک و نیروی انسانی 
بیمارســتان گلــه دار برعهده خیرین اســت و دولت 

تعهدی در این موارد متقبل نشده است.
خادم مردم المرد و مهر در مجلس با همراهی مسئوالن 
شهرســتان مهر جهت پیگیری شــبانه روزی شــدن 
درمانگاه وراوی ، و پیگیری مشکالت بیمارستان فاطمه 
الزهرا مهر با دکتر بهادر رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 

شیراز دیدار کرد.
شبانه روزی شدن مرکز درمانی چاهورز ،اورژانس جاده 
ای پنگرویه، تامیــن و تجهیز و اختصاص متخصص به 
بیمارســتان بعثت اشــکنان، پیگیری تعهدات دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز برای تکمیل ساختمان بیمارستان 
جدید المرد شــامل نصب موتور خانــه و دیگر بخش 
های بیمارســتان، مشــکالت حوزه بهداشت و درمان 
عالمرودشت و ... از مهم ترین موضوعات مورد پیگیری  
نماینده مردم المرد و مهر در نشســت با دکتر بهادر و 

معاونانش بود.
همچنین در نشســت دیگری با مســئوالن استانداری 
فارس؛ مشــکالت آبفای شــهری، بررسی گازرسانی به 
روســتاهای دارالمیزان و بردکودیه و ســرانه اشتراک 
روســتای قلعه محمد علی ، مشــکالت ناشی از قطعی 
برق و نیز برق رســانی و روشنایی جاده ها و... پیگیری 

شد.
دکتر علوی در سفر به استان فارس به منظور پیگیری 
مشــکالت حوزه انتخابیه با اســتاندار فارس ، مدیران 
کل آبفا روســتایی، بنیاد مســکن و برق ، امور مالیاتی 

و  فرهنگ و ارشاد استان  دیدار کرد.
پیگیری طــرح آبخیــزداری رودخانه مهــران ، تاثیر 
آالیندگی عسلویه بر شهرستانهای المرد و مهر،آزادراه 
المرد پارســیان و مســیر مواصالتی گله دار عسلویه، 
آســفالت و قیر رایگان و اراضی گلــه دار و وراوی و ... 
از موارد مهم پیگیریهای دکتر علوی در سفر تیرماه به 

مرکز استان فارس بود. 
نماینده مردم المرد و مهر در نشستی با مهندس قنبری 
مدیر عامل شــرکت توزیع برق استان فارس به گالیه 
های مــردم در خصوص قطعی برق در شهرســتانهای 

المرد و مهر پرداخت. 
دکتر علوی در نطق خــود در صحن علنی مجلس هم 
نســبت به قطعی برق باتوجه بــه گرمای هوای در این 

منطقه به وزیر نیرو تذکر داد.
برپایی نمایشگاه  بزرگ کتاب در المرد

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
المرد نمایشــگاه بزرگ کتاب با 3000 عنوان کتاب با 
حضور صادقی رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی، منصوری 
رئیس شوراهای شهرســتان، احمدی زاده رئیس اداره 
کتابخانه های عمومی و جمعی از هنرمندان و صاحبان 
قلم در مجتمع تجــاری فرهنگی الماس جنوب افتتاح 

گردید.
در حاشــیه این مراســم صادقی کتاب را حلقه اتصال 
تمدن های بشری معرفی کرد و افزود: شورای فرهنگ 
عمومی شهرســتان با هدف ترویج مطالعه و پاسداشت 
فرهنــگ کتاب و اهالی قلم برگــزار گردید که یکی از 
مصوبات این جلســه، برگزاری نمایشگاه کتاب بود که 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی المرد با دعوت از ناشرین 
از تهران و مشــهد نمایشــگاهی را به مدت یک ماه در 

المرد برگزار کند.
این مدیــر فرهنگی هدف از برگزاری نمایشــگاههای 
فصلی کتاب را در المرد آشــنایی بیشتر مردم با حوزه 
فرهنگی و ارتقاء ســرانه مطالعه دانســت و خاطرنشان 
کرد؛ شهرســتان المرد در حوزه کتاب قدمهای بزرگی 
برداشته و بعضی از روستاهای این شهرستان به عنوان 
روســتای دوســتدار کتاب معرفی شــد ه اند که این 
می تواند در پیشــبرد اهداف فرهنگی شهرســتان موثر 
باشد. این نمایشگاه با 50 درصد تخفیف به مدت یکماه 

میزبان عالقمندان به حوزه کتاب می باشد.

اخبار

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد، نشست شورای اداری 
منطقــه ویژه اقتصــادی المرد با هدف معرفی »محمــد جابری« به عنوان 
سرپرســت جدید اداره کار و  خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی المرد 
باحضــور مدیرعامل منطقــه ویژه اقتصادی المرد و اعضــای هیات مدیره، 

شرکت مشاور و مدیران صنایع فعال در سایت انرژی بر المرد برگزار شد.
»مهندس محمد آشــفته آج بیشه« مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد 
در این نشســت ضمن تبریک فرارســیدن دهه کرامت گفــت: اداره کار و 
خدمات اشــتغال منطقه ویژه اقتصادی المرد از واحدهای داخلی ســایت 
انــرژی بر المرد به شــمار می آید که نقش مهمی در پیشــبرد اهداف این 

مجموعه بزرگ صنعتی-معدنی در این نقطه از کشور دارد.

وی تصریح کرد: صنایع بزرگی در این منطقه ویژه درحال احداث  است و از 
این رو باتوجه به حجم سرمایه گذاری باال و تحرک های  صنعتی و فعالیت 
چشمگیر بزرگترین کارخانه آلومینیوم کشور، نیروگاه برق و گمرک منطقه 
ویژه اقتصادی و دیگر واحدهای ســایت انرژی سبب شده که سیاستهای و 

اهداف منطقه ویژه اقتصادی بصورت جدی تر پیگیری شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد اظهار کرد: درعین حال که دشمنان 

بین المللی درحال اقداماتی علیه کشــور عزیزمان ایران هستند اما همه با 
تاکیدات مقام معظم رهبری در حال تالش هستند و منطقه ویژه اقتصادی 

المرد از مناطق فعال در این کشور به فعالیت خود ادامه می دهد .
مهندس آشفته آج بیشــه اضافه کرد: باتوجه به سوابق آقای جابری رئیس 
جدید اداره کار منطقه ویژه اقتصادی المرد انتظار می رود که خواســته ها 
و سیاستهای منطقه ویژه و همچنین انتظارات مردم و مسئوالن شهرستان 
در ارتباط با اجرای ماده 47 قانون برنامه ششــم توســعه که مورد تاکید ما 
می باشد، نظارت داشته باشند و از نیروهای بومی این منطقه استفاده شود.
وی در ادامه از تمامی پیمانکاران و مدیران مجموعه خواســت تا در راستای 
اشتغال بومی ها و درچارچوب وظایف و اختیارات اداره کار با مسئول جدید 

این اداره نهایت همکاری را داشته باشند.
در ادامــه محمد جابری رئیــس اداره کار و خدمات اشــتغال منطقه ویژه 
اقتصادی المرد ضمن قدردانی از زحمات رئیس ســابق این اداره و تشــکر 

از حسن اعتماد مهندس آشــفته و وزیر کار، افزود: امروز بحرانهای محیط 
زیســت، اشــتغال، آب و ... در بسیاری از شهرهای کشــور دیده می شود 
که بحران اشــتغال جوانان از مهم ترین دغدغه های مسئوالن کشور بویژه 
مســئوالن سایت، شهرستان و استان اســت و این بحران فقط با وحدت و 

همدلی مرتفع خواهد شد.
این مسئول با بیان اینکه کارفرما و 
کارگر در کنــار یکدیگر باید تعامل 
داشته باشــند و اداره کار به عنوان 
تنظیم کننده روابط کارگر و کارفرما 
فعالیت خواهد داشــت، گفت: همه 
ی مسئوالن محلی و مدیر و اعضای 
هیات مدیره تاکید دارند که از ظرفیت نیروهای بومی و متخصص در پروژه 
ها استفاده شود که قطعا تحقق این مهم نیازمند همکاری همه ی مسئوالن 
و شــرکتها  و اجرای برنامه منســجم و منظم می باشــد که در نشستهای 
جداگانه با شرکتها و مسئوالن مرتبط اعالم خواهد شد. وی در ادامه سخنان 
خود از مجموعه پیمانکاران فعال در ســایت انرژی بر المرد خواســت تا در 
زمینه جذب نیروهای بومی با اداره کار همکاری داشته باشند.  همچنین در 
این جلسه اعضای هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی المرد با بیان مطالبی 
در ارتبــاط با اهمیت موضوع آموزش نیروها در دوران بهره برداری و رعایت 
ایمنی و نظارت هرچه بیشتر بر پروژه ها و ارائه گزارش مستمر به مسئوالن 

محلی و مردم تاکید کردند.

چندی پیش یکی از  فعاالن سیاسی اصولگرا با بیان این مضمون 
که هیچ مســئولی روی حرف مســئوالن اجرایی شهرستان 
حساب باز نمی کند نسبت به مسئوالن اجرایی شهرستان انتقاد 
کرد   که این سخنان با واکنش فرماندار المرد در آیین تجلیل از 
دهیاران و شهرداران روبرو شد.  حسین شبانی نژاد در خطاب 
به این فعال سیاسی اصولگرا گفت: گذشت آن زمانی که دیگر 
برای مسئوالن شهرستان اهمیتی قائل نبودند یا به طور عامیانه 
تره هم خرد نمی کردند. اکنون به شهرستان المرد نگاه ویژه ای 

می شود و استاندار فارس نگاه ویژه ای به این شهرستان دارد.
بــه گزارش افق فــارس، فرماندار المرد در آئیــن تجلیل از دهیاران و 
شــهرداران شهرســتان المرد گفت: شــوراها پس از انتخاب دهیار یا 
شــهردار در کنار او  تالش کنند و از ســویی با عملکــرد خود باعث 
دلســردی  دهیار یا شــهردار نشــوند چرا که کار اجرایی در وضعیت 
اقتصادی امروز بســیار سخت است و از این رو باید کمک کرد تا شاهد 
عمران و آبادانی هرچه بیشتر و شکست دشمنان ایران اسالمی باشیم.

وی ادامــه داد: کار عمــران و توســعه در روســتاها وظیفــه مدیران 
اجرایی شهرســتان، دهیاران است و بخشدار باید کارهای کالن بخش 
را پیگیری کند.  شــبانی نژاد از بخشــداران خواســت تا مباحث مهم 

اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در بخش ها مدیریت کنند.
فرماندار المرد خاطرنشــان کرد: شهرســتان المرد جایگاه ویژه ای در 
عرصه ملی و اســتانی دارد و گذشت آن زمانی که دیگر برای مسئوالن 

شهرستان اهمیتی قائل نبودند یا به طور عامیانه تره هم خرد نمی کردند. 
اکنون به شهرستان المرد نگاه ویژه ای می شود و استاندار فارس نگاه 

ویژه ای به این شهرستان دارد.
وی ادامه داد: گذشــت آن زمانی که در جریان تغییر فرماندار و معاون 
آن تحصن و ســر و صدا می شــد و به مســئوالن شهرستان اهمیت 
نمی دادند. امروز جایگاه شهرســتان ویژه اســت و این موقعیت را شما 

دهیاران و شهرداران باید به نفع مردم استفاده کنید. 
شــبانی نژاد اظهار کرد: وضعیت تکریم ارباب رجوع در دســتگاه های 
اجرایی شهرستان درحال بهبود است و این روند مثبت باید به صورت 

حساسیت بیشتری تقویت و ادامه یابد. 
فرماندار المرد از دهیاران و شــوراها خواست تا از پرواز تهران-المرد-
تهران حمایت کنند و گفت: شهرداری و اتاق اصناف بر نرخ های حمل 
و نقل مســافران از فرودگاه تا شهر و بالعکس نظارت کنند تا مسافران 

به صورت ناراضی از شهر المرد خارج نشوند.
وی تاکید کرد: پرواز تهران-المرد-تهران متعلق به هیچ جناحی نیست 
و همه باید تعصب داشــته باشــند، امیدواریم با استقبال مردم، شاهد 
راه اندازی دیگر خطوط پروازی در مسیرهای داخلی و خارجی باشیم.

در پایان این مراسم باحضور سید محسن علوی نماینده مردم المرد و 
مهر در مجلس شورای اسالمی از شهرداران و دهیاران شهرستان المرد 
تجلیل به عمل آمد.  در این مراســم تعدادی از نمایندگان دهیاری و 
شهرداریها ، مشکالت حوزه های مختلف راه و برق و... را بیان کردند. 

در شورای اداری منطقه ویژه اقتصادی 
المرد انجام شد:

معرفی "محمد جابری" سرپرست جدید 
اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه 

اقتصادی المرد

خط و نشان فرماندار المرد برای یک فعال سیاسی اصولگرا:
گذشت آن زمانی که برای مسئوالن شهرستان تره هم خرد نمی کردند

شهرستان المرد جایگاه ویژه ای در عرصه ملی و استانی دارد
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مدیرکل ورزش و جوانان فارس خبر داد: 
۱۷ زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال و 

سالن ورزشی در المرد و مهر در هفته دولت 
افتتاح می شود

مدیــرکل ورزش و جوانان فــارس از افتتاح 10 زمین 
چمن مصنوعی در المرد و 7 زمین چمن مصنوعی در 
شهرستان ُمهر و سالن ورزشی چاه کور در هفته دولت 

امسال خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی ســید محسن علوی ، 
حیدرعلی کامیــاب مدیرکل ورزش و جوانان اســتان 
فارس در نشســت امروز ســه شــنبه )1۹ تیر ۹7( با 
نماینــده مردم المرد و مهر در مجلس و فرماندار المرد 
اظهار کرد: زیرسازی زمین های چمن مصنوعی مینی 
فوتبال در المرد انجام شــده اســت و امیدواریم چمن 
مربوط به همه ی زمین ها در نیمه مردادماه نصب شود 

و شاهد افتتاح آنها در هفته دولت باشیم.
وی ادامه داد: ســالن چاه کور در هفته دولت امسال به 
بهره برداری می رسد و اعتباری از محل اعتبارات نفت 
و گاز و ارزش افزوده برای ســالن های ورزشی کمالی 
و شــهدای رمضان پیش بینی شده اســت که این دو 
ســالن هم در دهه مبارک فجر یا زودتر به بهره برداری 

می رسد.
مدیــرکل ورزش و جوانــان فارس بیان کــرد: پروژه 
مجموعه ورزشــی منطقه عملیاتی پارســیان در المرد 
که 10 سال متوقف شــده بود و با اعتباری حدود 10 
میلیارد تومان در حال تکمیل اســت و نیاز به تخریب 
و بازســازی داشــت و عملیات تخریب به پایان رسیده 
است و پروژه طبق برنامه زمانبندی در حال انجام است 
و استخر آن آرماتوربندی شــده و عملیات عمرانی در 
ســالن ورزشــی آن در حال انجام و مصالح مورد نیاز 
پروژه تاحدودی در محل پروژه اســتقرار یافته است و 
از امروز شاهد پیشرفت پروژه مجموعه ورزشی تابناک 
خواهیــم بود و امیدواریم که این پروژه تا پایان ســال 
به بهره برداری برســد . این مجموعه ورزشی می تواند 
بسیاری از رشته های ورزشــی را در پشتیبانی کند و 
خدمات بسیار خوبی به سازمانهای مردم نهاد ارائه دهد.
کامیاب گفت: پیمانکار پروژه مجموعه شهدای صنعت 
نفت شهرســتان مهر مشخص شــده و تجهیز کارگاه 
تــا هفته آینده انجام می گیرد و مــدت پروژه 18 ماه 
می باشد و فاز اول آن شامل سالن بانوان، جاده سالمت، 
اســتخر سرپوشــیده و یک ســالن چند منظوره برای 
مسابقات است و جمعا حدود 10 میلیارد تومان هزینه 
فاز اول می باشد و ان شــااهلل این پروژه مطابق برنامه 

زمانبندی ساخته شود.

وی گفت: دو چمن مصنوعی در گله دار و عالمرودشت 
با مشارکت شــهرداری و پیگیری های نماینده محترم 
المرد و مهر درحال ساخت می باشد که امسال افتتاح 

خواهد شد.
همچنین در حاشــیه این نشست؛ نماینده مردم المرد 
و مهر در مجلس از زمین چمن مصنوعی اجرا شده در 
شهر المرد و مجموعه ورزشی منطقه عملیاتی پارسیان 

بازدید کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس، فرماندار المرد، معاون 
فرماندار المــرد، رئیــس اداره ورزش و جوانان المرد، 
مســئوالن دفتر نماینده در المرد و مهر در این بازدید؛ 
نماینده مردم المرد و مهر در مجلس را همراهی کردند.

اخبار
زمینه های تعامل دانشگاه آزاد المرد با
منطقه ویژه اقتصادی المرد بررسی شد

افق فارس:با هدف استفاده از ظرفیت های دانشگاه آزاد 
اسالمی المرد برای پیشــبرد اهداف توسعه ای منطقه 
ویــژه اقتصادی المــرد و  تعامل مطلــوب برای جذب 
سرمایه بمنظور  توســعه صنایع مستقر در این منطقه 
نشستی با حضور عضو هیات مدیره و مدیر اقتصادی و 
ســرمایه گذاری   این منطقه و مسئوالن دانشگاه آزاد  

المرد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومــی منطقه ویژه اقتصادی المرد 
در این نشست مهندس محمدرضا شهیدی عضو هیات 
مدیــره این منطقه ضمن تبییــن ضرورتهای  افزایش 
ارتبــاط و همکاری مراکز علمــی و صنعتی از آمادگی 
مجموعــه متبوعش برای بهره مندی از توانمندی های 
مراکز علمی مســتقر شهرستانهای مجاور صنایع انرژی 

خبر داد.
شــهیدی بااشــاره به تاکید مدیر عامــل منطقه ویژه 
اقتصــادی المرد بــرای برنامه ریــزی  و هماهنگی با 
هدف  شناســایی ظرفیت هــای مراکز علمی در محل 
اســتقرار صنایع انرژی بر افزود: از جمله موارد مهمی 
که دانشگاهها می توانند به عنوان پشتوانه صنعت نقش 
آفرینی کنند  اســتفاده از مدل هــای نوین و رهیافت 
های علمی برای تولید دانش و ارتقا مهارتهای صنعتی 

است.
وی  همچنین ابــراز امیدواری کرد دســت اندرکاران 
دانشگاه آزاد اســالمی المرد در زمینه ارزیابی شرایط 
برای جذب ســرمایه گذاران و هم افزایی برای شــتاب 
بخشی به روند تحول اقتصادی و صنعتی نقش آفرینی 

داشته باشند.
رییس دانشــگاه آزاد اســالمی المرد در این نشســت  
ضمن تقدیــر از ویکرد  دانش محــور متولیان منطقه 
ویژه اقتصادی المردگفت:انجام فعالیت های پژوهشــی 
در حوزه صنایع مستقر در منطقه  با عنایت به  اشتغال 
به تحصیل افزون بر ســه هزار و 500 دانشــجو در این 
دانشــگاه از مزیت هایی است که می تواند در راستای  
کاربســت یافته های علمی در صنایع این منطقه مورد 

استفاده قرار گیرد.
دکتر هاشــمی ادامه داد:ارایه مشاوره در حوزه سرمایه 
گذاران و زیر ساخت ها به مشــاور منطقه، استفاده از 
ظرفیت های کالن دانشــگاه برای جذب سرمایه گذار 
به ویژه در صنایع پایین دست،تشــکیل کارگروه جذب 
ســرمایه گذار و برای برنامه ریزی برای ارتقای ســطح 
مهارت کارشناســان منطقه در زمره مواردی است که 
واجــد  قابلیت اجرا در تعامل  دانشــگاه و منطقه ویزه 

اقتصادی  المرد می باشند.
بر پایه این گزارش مقرر شــد درجلسات بعدی زمینه 
انعقــاد تفاهم نامه بین منطقه ویــژه اقتصادی المرد و 
دانشگاه آزاد اسالمی این شهر مورد بررسی قرار گیرد.

تسریع در تکمیل زیرساخت های 
سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی المرد

در جلســه کمیته جذب و حمایت از ســرمایه گذاری 
استانداری فارس  ضمن تاکید بر هماهنگی و مشارکت 
همه دستگاههای اجرایی ذیربط استان برای تسریع در 
تکمیل زیر ساخت های منطقه ویژه اقتصادی المرد، در 

خصوص  مسایل مرتبط با این منطقه تبادل نظر شد.
محمدرضــا  مهنــدس   
هیات  عضــو  شــهیدی 
مدیــره و مدیر اقتصادی 
و ســرمایه گــذاری این 
این خبر  اعالم  با  منطقه 
افزود:  تســریع در روند 
پیشــرفت پروژه آزاد راه 
المرد- پارسیان و معرفی 
ســرمایه گذار خارجی برای مشارکت در زمینه احداث 
نیروگاه خورشیدی از محورهایی بود که در این نشست 

به  آنها پرداخته شد.
این مقام مســئول تصریح کرد: برغم تنگناهای موجود 
با تاکید  آقــای  دکتر کرباســیان رییس هیات عامل 
ایمیــدرو، مدیر عامــل منطقه ویژه اقتصــادی المرد، 
استاندار فارس و سایر مســئوالن خوشبختانه  فرایند 
تکمیل زیر ساخت های این منطقه  رضایتبخش است.
شــایان ذکر اســت در این نشســت فرماندار المرد و 
مدیرکل راه و شهرســازی الرستان به ارائه گزارشی از 
پیگیریهای عمرانی درخصوص آزادراه المرد-پارســیان 

پرداختند. 
توزیع رایگان وسایل توانبخشی و بهداشتی 

در میان مددجویان تحت پوشش
 بهزیستی المرد 

به گــزارش روابط عمومی بهزیســتی المرد، وســایل 
کمک توانبخشی و بهداشتی در میان مددجویان تحت 
پوشش بهزیستی المرد بصورت رایگان توزیع می شود.
کاظــم زاده رئیس اداره بهزیســتی المرد گفت : ایجاد 
فرصتهای برابر در راســتای مشــارکت افراد معلول در 
جامعه با اســتفاده از تکنولــوژی و تجهیزات از اهداف 
بهزیستی اســت و وسایل کمک توانبخشی و بهداشتی 
در میان مددجویان تحت پوشــش  بــا هدف کاهش 
مشــکالت آنان و ارتقای سطح توانمندی و سهولت در 

امر تردد و جابجایی مددجویان توزیع می شود.
وی گفت: عالوه بر خدمات مذکور خدمات توانبخشــی 
شــامل فیزیوتراپــی، کاردرمانــی، گفتاردرمانی و... به 

جامعه هدف بهزیستی ارائه می شود.

اخبار

شماره تماس جهت آگهی و اشتراک
09335653152

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

تماس: 09177906166
*عیب یابی و تنظیم خودرو با دستگاه های تمام اتوماتیک            

*تنظیم نیسان دیزل                                                                      

آموزشگاه زبان انگلیسی پارس
تحت نظر مربیان مجرب و حرفه ای
آموزش با آخرین متدهای روز دنیا

با امکانات سمعی و بصری جهت تمامی 
گروه های سنی

هم اکنون تماس بگیرید:
0۹171844332
0۹۹00163703
0۹38064413۹
07152724160

آدرس: المرد شهرک هجرت، خیابان 
تربیت، دبیرستان زهره نجم، آموزشگاه 

زبان پارس

*شستشوی سوزن انژکتور
*کاهش مصرف سوخت  ماشین های انژکتوری و کاربراتور   

مسئول دفتر پیشگیری از اعتیاد بهزیستی فارس با بیان اینکه نگرش مثبت 
به مصرف مواد مخدر از علت های اصلی گرایش فرد به اعتیاد اســت، گفت: 

۹7 درصد از معتادان با سیگار یا قلیان به مواد مخدر آلوده شده اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از المرد، »معصومه کاظم زاده« رئیس اداره بهزیستی 
المرد در همایش پیشگیری اولیه از اعتیاد با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی 
حدود 180 وظیفه دارد، افزود: این همایش توسط دفتر پیشگیری از اعتیاد 
اداره بهزیســتی شهرستان المرد با همکاری فرمانداری، شهرداری و شورای 

اسالمی شهر المرد برگزار می شود.
وی ادامه داد: بازگشــت فرد معتاد به ســختی و بــا هزینه های زیاد انجام 
می شود و از این رو باید در زمینه آموزش و پیشگیری گام هایی برداشت که 
دفتر پیشگیری از اعتیاد بهزیستی شهرستان المرد در این چند مدت اخیر 
حدود 700 ســاعت دوره آموزشی مهارت های زندگی و پیشگیری از اعتیاد 
در ســطح شهرستان برگزار کرده اســت و برنامه ریزی شده که با افزایش 
کارگاه های آموزشــی بتوانیم در آگاه سازی خانواده ها برای جلوگیری از این 
آســیب اجتماعی تالش کنیم که تحقق این مهم به همکاری همه سازمان 

ها نیاز دارد.
در ادامه »قدرت محکم« مسئول دفتر پیشگیری از اعتیاد اداره کل بهزیستی 
المرد افزود: مدیریت بهزیستی شهرستان المرد فعالیت های زیادی در زمینه 

همگرایی مسئوالن برای پیشگیری از اعتیاد در شهرستان داشته است.
وی گفت: 114 کمپ ترک اعتیاد در اســتان فارس وجود دارد و درحالیکه 
برخــی دیدگاه هــا بر روی مرکز درمانی و کمپ ترک اعتیاد اســت ولی با 
توســعه کمپ ها، مشکل اعتیاد حل نمی شــود و این موضوع را باید درنظر 
داشت که اگر فردی معتاد شد، ترک آن به سختی انجام می گیرد و بهترین 

اقدام پیشگیری از این معضل است.

محکم در ادامه افزود: نگرش مثبت به مواد مخدر، در دســترس بودن مواد 
مخدر، دوســت یا بستگان معتاد، مشاهده مصرف مواد یا یادگیری مشاهده 

ای از عوامل علمی گرایش فرد به اعتیاد است.
وی تصریح کرد: متاســفانه در ایران دسترســی به موادمخدر به 5 الی 15 
دقیقه رســیده که این موضوع بسیار خطرناک است. از سوی دیگر قلیان و 
ســیگار به عنوان شاهراه اعتیاد هســتند که ۹7 درصد از معتادان براساس 

نتیجه پژوهش ها با سیگار یا قلیان آغاز کرده اند.
مســئول دفتر پیشگیری از اعتیاد بهزیستی فارس گفت: ریسک پذیری باال 
، هیجان طلبــی، رفتارهای تکانه ای )افرادی که عجوالنه و تکانه ای تصمیم 
می گیرند( ، همســویی با فشــار جمعی )هم جهت شدن زود با یک جمع(، 
اعتماد به نفس )گاهی اعتماد به نقس باال میزان خطرپذیری را باال می برد(، 
ســبک مقابله شــیمیایی )افرادی که اقدام به خود درمانی می کنند(، نبود 
روابط عاطفی در خانواده، نداشتن دل خوشی و… از مهمترین عوامل گرایش 

به اعتیاد است.
وی بیــان کرد: همه ســازمان ها باید متحد شــوند و محیط فرهنگی غنی 
با توســعه امکانات الزم برای تفریح ســالم را فراهم کنند که این اقدام در 

پیشگیری از اعتیاد در کنار آموزش بسیار اهمیت دارد.
این مســئول گفــت: دو واژه »یهویی« و »حوصله ام ســر میره« در برخی 
رفتارها دیده می شــود که خانواده در روبرو شدن با این رفتارهای فرزندان 
باید احســاس خطر کنند. والدین برای فرزندان شان برنامه ها و تفریحات 

متفاوت درنظر بگیرند تا زندگی برای آنان یکسان نباشد.
محکــم اظهار کرد: یکی از رفتارهای آدم های تکانه ای خودزنی اســت که 
در بین دختران دبیرســتانها در حال گسترش است و هرچه رفتار تکانه ای 
باشد احتمال گرایش به اعتیاد بیشتر است؛ البته همیشه اینگونه نیست اما 

خودزنی در سنین 14 تا 24 سال بیشتر دیده می شود.
وی اضافه کرد: علل گرایش به اعتیاد بیشــتر محیطی است اما علت گرفتار 

شدن بیشتر مربوط به آسیب های روانی افراد است.
این مســئول در پایان از همه مردم خواست جهت دریافت پاسخ سئواالت 
مربوط به اعتیاد و درمان آن با شــماره اختصاصــی مرکز ملی خط اعتیاد 

سازمان بهزیستی کشور  0۹628 تماس بگیرند.

رئیس اداره بهزیستی المرد گفت: به همت خیران و جذب اعتبارات دولتی 
157 واحد مسکونی برای خانواده های زیر پوشش بهزیستی در المرد احداث 
شده اســت. به گزارش خبرگزاری فارس از المرد، معصومه کاظم زاده عصر 
امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: اداره بهزیســتی شهرستان المرد 
با کمــک خیرین و جذب اعتبارات دولتی الزم در حوزه مســکن اقداماتی 
از جمله احداث 116 واحد مســکن شــهری و روستایی جهت خانواده های 
امور اجتماعــی و خانوارهای دارای یک معلول، 16 واحد احداث مســکن 
خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول روستایی و احداث تعداد 25 واحد 

خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول شهری انجام داده است.
وی افزود: هچنین یک قطعه زمین از ســوی خیرین محلی جهت احداث 8 

واحد مسکن به این اداره اهداشده است.
رئیس اداره بهزیســتی شهرستان المرد با اشاره به اهمیت حوزه اشتغال به 
فعالیت های صورت گرفته در این حوزه اشاره کرد و گفت: در بخش اعطای 
تسهیالت اشــتغال مجموعاً به 35 نفر مبلغ 6 میلیارد و 300 میلیون ریال 
پرداخــت و همچنین مبلغ 4۹0 میلیون و 200 هزار ریال از محل اعتبارات 
سرمایه کار به 11 نفر از مددجویان تحت پوشش تخصیص داده شده است.

کاظــم زاده ادامه داد: از این 46 نفر که تســهیالت الزم را دریافت کرده اند 
24 نفر در حوزه شــهری و 22 نفر در حوزه روســتایی اشتغال پایدار ایجاد 
کرده اند. حوزه اجتماعی یکی از بخش های فراگیر و بااهمیت اداره بهزیستی 
اســت که کاظم زاده با اشاره به این بخش تصریح کرد: مجموعاً تعداد 25۹ 
خانوار تحت پوشش به عنوان مستمری بگیر بوده که با تالش اداره بهزیستی 

15 خانوار بازتوان شده و در حال فعالیت هستند.
رئیس اداره بهزیســتی المرد تعداد خانواده های دارای فرزند دوقلو و بیشتر 
را مجموعــه 238 خانوار اعالم کرد که خدمات خود را از این اداره دریافت 
می کنند و 10 خانوار از کمک هزینه ودیعه مسکن، 267 نفر زنان و دختران 

که از طرح بیمه اجتماعی روستایی و عشایر بهره مند شده اند.
وی بــا اعالم اینکه تعداد زنان سرپرســت خانوار بهره منــد از بیمه تأمین 
اجتماعی 37 نفر هســتند بیان داشت: دفتر امور کودکان بهزیستی باهدف 
امکان دســتیابی همه کودکان به مهدکودک به منظور ارتقاء رفاه اجتماعی، 
کمک به بروز و پرورش اســتعدادهای فطری کودکان و ارتقای ســالمت و 
بهبود رشــد فیزیکی و ذهنــی کودکان مجموعه مبلــغ 2 میلیارد و 244 
میلیون و 20 هزار ریال درزمینه غذای گرم، منافع عالیه و کمک به توسعه 

و تجهیز مهدهای کودک تحت نظارت هزینه کرده است.
کاظم زاده خاطرنشــان کرد: یکی از نیازهای شهرستان با توجه به گسترش 
روزافزون و صنعتی شدن اورژانس اجتماعی بود که با پیگیری ها محقق شد 

که هم اکنون با 5 کارکنان و خودروی اختصاصی به مأموریت های ویژه خود 
می پردازد.  این مسسئول اضافه کرد: بدون شک معضل اعتیاد و پیشگیری 
از آن و معلولیت های ناخواســته یکی از اصلی ترین چالش های جوامع امروز 
است که بهزیستی شهرســتان المرد کوشیده تا آسیب پذیری را به حداقل 
برســاند. کاظم زاده بابیان اینکه مجموعاً تعداد پنج هزار و 778 کودک در 
3۹ پایگاه، پایش تنبلی چشم شده اند گفت: در کنار آن و به منظور نهادینه 
کردن پیشگیری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای یک هزار و 627 نفر از 

گروه های هدف برگزار شد.
وی ادامــه داد: غربال بینایی، یاری برگ های مرکز اقامتی میان مدت، مراکز 
درمان و بازتوانی اعتیاد، آگاه ســازی پیشگیری از معلولیت ها، آموزش پیش 
از ازدواج و غیــره مجموعاً به مبلغ 361 میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه 

شده است.
کاظم زاده در ادامه ســخنان خود بیان داشــت: در حوزه توان بخشی2700 
پرونده مربوط به معلولیت های جســمی حرکتی، ذهنی، شــنوایی بینایی، 
گفتاری و اعصاب و روان که از بهزیســتی خدمات دریافت می کنند و 328 
پرونده مســتمری بگیر هستند. وی ادامه داد: یک میلیارد و 660 میلیون و 
۹40 هزار ریال حق پرســتاری به معلولین ضایعــه نخاعی و 157 میلیون 
و 500 هــزار ریال هزینه نگهــداری و مجموعاً به مبلغ یک میلیارد و 2۹۹ 
میلیون و 228 هزار و 140 ریال درزمینه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی، 
کمک هزینــه ازدواج، ایاب و ذهــاب، درمان، مناسب ســازی محل زندگی 

مددجویان و کمک های موردی اختصاص داده شده است.
 توجه به روســتاها بخش دیگری از صحبت کاظم زاده بود که بر اساس آن 
اعالم کرد مجموع مبلغ 876 میلیون ریال کمک بالعوض ســرمایه کار به 

مددجویان ساکن در روستاهای تحت پوشش cbr پرداخت شده است.
رئیس اداره بهزیســتی المرد خاطرنشــان کرد: تعداد 36 دانشجو که 830 
میلیــون و 34۹ هزار و 744 ریال اعتبار هزینه شــده اســت و تعداد 228 
دانش آمــوز در حوزه توان بخشــی و اجتماعی تحت پوشــش هســتند که 

کمک هزینه تحصیل دریافت می کنند.
کاظم زاده در بخش پایانی صحبت خود آمار مشــارکت های مردمی را اعالم 
کرد و گفت: میزان مشــارکت های نقدی و غیــر نقدی جمعاً 11 میلیارد و 

626 میلیون و 77۹ ریال بوده است.
وی همچنین مبلغ ۹23 میلیون و 200 هزار ریال کمک خیرین نیز اشــاره 
کرد و افزود: خیرین ما همواره بازوی توانمند اداره بهزیســتی دانست و در 

کنار اجر معنوی شایسته بهترین تقدیرها هستند.

مسئول دفتر پیشگیری از اعتیاد 
بهزیستی فارس:

۹۷ درصد معتادان با سیگار یا قلیان 
آلوده شده اند

احداث بیش از ۱۵0 واحد مسکونی خانواده های زیر پوشش بهزیستی در المرد
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طرحی نو در امتداد افق فارسیکشنبه 7 مرداد 97/ 15 ذی القعده 1439/ سال دوم/ شماره 5 

افق فارس تلفنی آگهی  و اشتراک می پذیرد                  تماس : 09335653152

افق فارس: نخستین نشست مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد با همیاران صنعت )فعاالن حوزه های 
مختلف در محیط پیرامونی سایت انرژی برالمرد( برگزار شد.

»مهندس محمد آشفته آج بیشــه« مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد در نشست با جمعی از فعاالن 
حوزه های مختلف محیط پیرامونی سایت انرژی بر المرد گفت: همه زیرساخت های الزم از جمله آب، برق، 
گاز و تلفن برای استقرار صنایع انرژی بر در منطقه ویژه المرد فراهم است و شرایط استثنایی برای استقبال 
از سرمایه گذاران در این سایت فراهم شده است که همیاران صنعت که بومی های همین منطقه هستند 
در ترغیب سرمایه گذاران و با ارائه راهکارها و پیشــنهادات برای توسعه صنعتی منطقه همراهی کنند تا 

شاهد پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر این قطب صنعتی کشور باشیم. 

مهندس آشــفته ادامه داد: دولت دوازدهم؛ برنامه و افق ویژه ای برای این منطقه پیش بینی کرده است 
و درحال حاضر کارخانه آلومینیوم در فاز نخســت با تولید 300 هزار تن در سال یکی از صنایع سایت انرژی 
بر المرد است در سال جاری به بهره برداری می رســد و همچنین نیروگاه 913 مگاواتی برق در جوار آن 
درحال ساخت می باشد و باتکمیل گام به گام خوشه های صنعتی در این منطقه می توان بطور قطع و یقین 
گفت که المرد در آینده نزدیک به قطب صنعتی کشور تبدیل می شود و تحقق این مهم به وفاق و همدلی 

هرچه بیشتر مسئوالن و مردم بویژه حمایت های اهالی پیرامونی این صنایع نیاز دارد. 
یک میلیون و 200 هزار تن مواد خام  کارخانه آلومینیوم در فاز نخست باید وارد سایت انرژی بر المرد شود 

که شغل های غیرمستقیم ایجاد خواهد شد و رونق بازار را به همراه دارد. 

وی خاطرنشان کرد: با تکمیل خوشــه های صنعتی در سایت انرژی و ورود سرمایه گذاری به صنایع پایین 
دست آلومینیوم، تحول اقتصادی عظیمی در این منطقه ایجاد خواهد که الزم است محیط پیرامونی بویژه 
جوانان و سرمایه گذاران محلی در زمینه شرکتهای مرتبط با صنعت آلومینیوم و سرمایه گذاری در صنایع 

پایین دست گام بردارند و از این فرصت استثنایی استفاده کنند. 

مدیرعامل منطقــه ویژه اقتصادی المرد بیان کرد: درحال حاضر بیش از 2هزار نفر در ســایت انرژی بر 
المرد مشغول بکار هستند که تالش شده است از ظرفیت اداره کار منطقه ویژه برای اشتغال هرچه بیشتر 
بومی های این منطقه در این سایت انرژی بر المرد برنامه ریزی شود که آموزش جوانان جویای کار توسط 

مرکز فنی حرفه ای براساس تفاهم نامه سه جانبه آموزش جوانان جویای کار بومی درحال انجام است.
وی ضمن تشکر از همراهی همه مسئوالن دولت در تکمیل زیرساختهای موردنیاز سرمایه گذاری در سایت 

انرژی بر المرد  اظهار داشت روند انتقال آب از دریا به  دشت المرد در فرآیند اجرایی قرار دارد. 

مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصادی المــرد ادامه داد: 
احداث ســیل بند ضلع غربی سایت المرد با اعتبار 84 
میلیارد ریال  و برای صیانــت از صنایع در حال احداث 
در این سایت و ایســتگاه پایش برخط زیست محیطی 
ســایت  انرژی بر المرد با  اعتبار هفت میلیارد و 800 
میلیون ریــال از دو پروژه های مهم ســایت انرژی بر 
المرد اســت که عملیات اجرایی این دو پروژه در سال 

جاری آغاز می شود.
 مهندس آشــفته همچنین از برگزاری تورهای صنعتی 
برای آشــنایی هر چه بیشتر  گروههای مختلف مردمی 

از نحوه پیشرفت پروژه های صنعتی در منطقه متبوعش خبر داد.
همچنین در پایان سواالت و  پیشنهاداتی از سوی فعاالن حوزه مختلف )همیاران صنعت( مطرح شد.

الزم به ذکر است منطقه ویژه اقتصادی المرد در استان فارس به عنوان یکی از مهم ترین  مراکز صنعتی و 
اقتصادی  در جنوب کشور محسوب می شود که.... از جمله مزیت های سرمایه گذاری در این منطقه ویژه 
اســت.  کارخانه آلومینیوم  به ظرفیت یک میلیون تن و صنایع پایین دســت مرتبط، سیمان با ظرفیت ده 
میلیون تن، منیزیم با ظرفیت 60 هزار تن در سال، نیروگاه سیکل ترکیبی، نیروگاه خورشیدی ، پتروشیمی با 
ظرفیت ساالنه 5 میلیون تن، پاالیشگاه میعانات گازی، زنجیره تولید بوتان، تولید پروپیلین از پروپان، صنایع 
پشتیبان، آلومینا و همچنین فعالیت های خدماتی در زمره برخی عناوینی است که شرایط فعالیتانها در این 

منطقه فراهم است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد مطرح کرد: 
وفاق و همدلی رمز توسعه صنعتی منطقه است/ 

 برگزاری تورهای صنعتی با هدف اشنایی اقشار مختلف 
از دستاوردهای صنعتی

تبریک

جناب آقای محمد جابری
انتصــاب بجــا و شایســته حضرتعالــی بــه 
خدمــات  و  کار  اداره  سرپرســت  عنــوان 
ــژه اقتصــادی المــرد  را  ــه وی اشــتغال منطق
صمیمانــه تبریــک عــرض نمــوده  و موفقیــت و 
ــال مســئلت  ــد متع ســربلندی شــما را از خداون

ــارس  ــق ف ــریه اف ــه نش ــات تحریری ــم. /هی داری

تبریک

جناب آقای خلیل شریفی
انتصــاب جنابعالــی  خبــر مســرت بخــش 
ــه  ــکنان را صمیمان ــدار اش ــمت بخش ــه س ب
تبریــک عــرض نمــوده و از درگاه ایــزد منــان 
آرزوی توفیــق روزافــزون بــرای شــما داریم.

هیات تحریریه نشریه افق فارس

تبریک

جناب آقای خلیل شریفی
خبــر مســرت بخــش انتصــاب جنابعالــی بــه 
ــک  ــه تبری ــکنان را صمیمان ــدار اش ســمت بخش
ــان آرزوی  ــزد من ــوده و از درگاه ای ــرض نم ع

ــم.  ــما داری ــرای ش ــزون ب ــق روزاف توفی
حزب اسالمی کار المرد و مهر


