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اعتبار هم نمی توانند کاری کنند

پدر  و  پسر در  راه 
سازندگی

هفته ای متفاوت از تالش دولتمردان 
ــتان؛  ــی اس ــات عال ــر و مقام ــور 2 وزی ــا حض ب
و  خدماتــی  عمرانــی،  پروژه هــای  و  طرح هــا 

ــد ــی ش ــگ زن ــاح و کلن ــی افتت ورزش
بطــور همزمان؛پــس از دو ســال پیگیــری توســط ســید 
محســن علــوی نماینــده مــردم المــرد و مهــر در مجلــس از 
تامیــن اعتبــار تا خریــد و انتقــال دســتگاه MRI  بیمارســتان 
ولیعصــر )عــج( بــه شهرســتان المــرد نیــز عملیــات احــداث 
ســاختمان ایــن بخــش آغــاز شــد. باحضــور حجــت االســالم 
ــت و  ــوی نماینــده هیــات دول والمســلمین ســید محمــود عل
تبــادار اســتاندار فــارس؛ کارخانــه آســفالت و بتــن در منطقــه 
ــالم  ــت االس ــد.   حج ــاح ش ــرد افتت ــادی الم ــژه اقتص وی
علــوی در ســفر بــه المــرد و بازدیــد از تونــل شــهید باقــری 
ــا  ــه ب ــردم منطق ــاز م ــت: از دیرب ــج گف ــیرالمرد خن و مس
ــا مشــکالت  ــه صعــب العبــور شــهید باقــری ب عبــور از گردن
ــات  ــاهد تصادف ــاله ش ــر س ــد و ه ــوده ان ــه رو ب ــادی روب زی
ــل  ــن تون ــام ای ــا اتم ــم و ب ــه بوده ای ــن گردن ــادی در ای زی
ضمــن کاهــش مســیر؛ شــاهد ســهولت مــردم بــرای رفــت و 
آمــد و رونــق فــرودگاه المــرد را بــه همــراه خواهــد داشــت  
ــز  ــتان نی ــازی الرس ــنل اداره کل راه وشهرس ــه پرس ــد ب و بای
خســته نباشــید گفــت. همچنیــن در هفتــه دولــت بــا حضــور 
ســلطانی فر وزیــر ورزش و جوانــان؛ ســالن ورزشــی روســتای 
ــی  ــن مصنوع ــن چم ــت و  زمی ــش عالمرودش ــور بخ ــاه ک چ
فوتبــال گلــه دار بــه بهــره بــرداری رســید و بــا زمیــن چمــن 
ــد.  ــت ش ــرد موافق ــوان در الم ــه ج ــداث خان ــی و اح مصنوع

ــد.  ــه  3 و 4 بخوانی ــزارش در صفح گ

کلینیک دندانپزشکی سیب



سه شنبه 13 شهریور 97/ 23 ذی الحجه 1439/ سال دوم/ شماره 6 ۲

افــق فارس -بطور همزمان؛پس از دو سال پیگیری توسط سید محسن علوی نماینده مردم المرد و مهر در مجلس 
از تامین اعتبار تا خرید و انتقال دستگاه MRI  بیمارستان ولیعصر )عج( به شهرستان المرد نیز عملیات احداث 

ساختمان این بخش آغاز شد. در ادامه مشروح پیگیریها آمده است: 
  MRIضمن عرض ســام خدمت مردم عزیز شهرستان المرد در خصوص خبرسازی های اخیر در فضای مجازی در خصوص اختصاص یک دستگاه
به بیمارستان ولیعصر المرد از منابع شرکت ملی نفت با استناد به مصوبه شماره -3۰779-۱۸27 مورخ92/5/27 هیات مدیره محترم شرکت ملی 
نفت مبتنی بر تامین اعتبار از محل اعتبارات منابع ســرمایه ای شــرکت ملی نفت در قالب اعتبارات تخصیصی سازمان بهداشت درمان صنعت نفت 
در بررســی های اولیه و در جلســه جناب آقای علوی نماینده مردم شــریف المرد و مهر با جناب آقای مهندس کاردور مدیرعامل شرکت ملی نفت 
و جناب آقای امیریان مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز و جناب آقای عبداهلل حســینی فرماندار ســابق المرد مطرح شد جناب 
آقای امیریان فرمودند کلیه مصوبات این چنینی در ســال 93 کان لم یکن و منتفی گردیده اند لذا در تاریخ95/۱۱/۱۰ در جلســه نماینده مردم 
شهرستان های المرد و مهر با جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت موضوع مطرح و جناب آقای زنگنه نیز تایید فرمودند که طی بخش نامه ای کلیه 
مصوبات ملغی شده است لذا آقای علوی از ایشان درخواست می نمایند تا مطابق دستور قبلی اقدام الزم جهت اختصاص MRI به بیمارستان المرد 

ادامه یابد)پیوست۱(.گزارش این جلسات در مراسم دهه فجر به اطاع مردم عزیز رسید.
سپس در تاریخ 95/۱۱/26 از جناب آقای کریمی ریاست محترم بازرسی شرکت ملی نفت درخواست شد تا ضمن بررسی دقیق روند پیگیری صورت 

گرفته جهت اختصاص یک دستگاه ام آر آی به المرد نتیجه را جهت اطاع رسانی به مردم عزیز اعام فرمایند)پیوست2(.
با عنایت به بررســی های انجام شــده از سوی بازرسی شرکت ملی نفت از آنجا که ام آرای المرد در دوره نهم مجلس به دلیل عدم تامین اعتبار به 

بیمارستان اهواز اختصاص یافته بود. ) دوره دهم و مسئولیت آقای علوی از خرداد ماه سال 95 آغاز گردیده است(
و اطاع رسانی در این خصوص موجب تکدر خاطر عزیزان میگردید از اطاع رسانی نتیجه بازرسی خودداری شد و پیگیری جهت تامین اعتبار در 

دستور کار نماینده دوره دهم مجلس جناب آقای علوی قرار گرفت.
لیکن به دلیل اصرار بر اطاع رسانی و ایجاد فضای تخریبی برای مدیران شهرستان المرد ، نتیجه بازرسی را مستندا به اطاع مردم عزیز شهرستان 

المرد میرساند)پیوست 3 الی۱۱( :
 در تاریخ  94/7/26 سازمان بهداشت و درمان  صنعت نفت  به مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت اعام می دارد که مراحل مناقصه انجام شده و 
برنده مناقصه تعیین گردیده است و از مدیر محترم برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران درخواست اعتبار می نماید تا نسبت به عقد قرارداد 

با فروشنده دستگاه اقدام الزم به عمل آید.
الکن مدیر محترم برنامه ریزی تلفیقی شــرکت ملی نفت در تاریخ 94/۸/26  به مدیرعامل شــرکت ملی نفت اعام می نماید که اعتبار MRI فوق 

الذکر الزم است از اعتبارات سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت خریداری شود.
از ســوی دیگر در تاریخ 94/۱۱/۱۸ سرپرســت محترم بودجه و کنترل هزینه های شرکت ملی نفت ایران اظهار می دارد خرید دستگاه  MRI نیاز 

به تخصیص اعتبارات ارزی دارد لیکن تامین اعتبار ارزی برای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ممکن نیست.
در نهایت به دلیل اختاف نظر در منبع تامین اعتبار ، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ، اداره برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت و نیز اداره 
بودجه و کنترل هزینه های شــرکت ملی نفت متاســفانه تامین اعتبار برای خریداری این دستگاه محقق نمی گردد و اقدامات صورت گرفته جهت 

مناقصه و عقد قرارداد با فروشنده به دلیل عدم تامین اعتبار بی نتیجه می ماند.
MRIاز ســوی دیگر بیمارســتان اهواز در تاریخ95/۱/25 به سازمان  بهداشت و درمان صنعت نفت اعام می دارد  که  به دلیل فرسودگی  دستگاه

این بیمارستان نیاز فوری به یک دستگاه MRI دارد.
و در نتیجه در تاریخ95/۱/3۰ ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت مناقصه ای که برای خرید ام آر آی المرد انجام شــده بود ولی به دلیل عدم 
تامین اعتبار لغو شده بود را به بیمارستان اهواز واگذار میکند و این بیمارستان نیز اعتبار الزم جهت شرکت در مناقصه را تامین نموده و با شرکت 

در مناقصه و پرداخت مبلغ مناقصه این دستگاه را خریداری می نماید.
از آنجایی که تامین اعتبار جهت خرید یک دستگاه ام آر آی براِی بیمارستان ولیعصر می تواند از طریق مدیریت محترم نظارت بر طرحهای عمرانی 
مناطق نفت خیز تامین گردد پیگیری ها جهت اخذ اعتبار در دســتور کار جناب آقای علوی نماینده مردم شــریف شهرســتانهای المرد و مهر قرار 
گرفته و مذاکره با وزارت بهداشت جهت مشارکت در تامین اعتبار منتهی به در اولویت قرارگرفتن MRI المرد در وزارت بهداشت و درمان گردیده 

و رایزنیها ادامه پیدا کرد.

***ابالغ مصوبه تامین اعتبار 
خرید دستگاه MRI با مالکیت 

بیمارستان ولیعصر المرد
به گزارش پایگاه اطاع رســانی سید 
محسن علوی، در ادامه پیگیری های 
نماینده  موســوی  دکتر  آقای  جناب 
محترم  مردم شریف شهرستان های 
المــرد و مهــر در دوره نهم مبنی بر 
ارائه یک دســتگاه ام ار ای به صورت 
امانی به بیمارســتان المــرد ، که به 
دلیل عــدم تامین اعتبار از دســتور 
کار وزارت نفــت خارج شــده بود و 
اقدامــات انجام شــده جهت مناقصه 
در فروردیــن ماه ســال 95 و قبل از 
آغــاز دوره دهــم مجلس شــورای 
واگذار  اهواز  بیمارســتان  به  اسامی 
شده بود ، توســط دکتر علوی خادم 
مــردم در خانــه ملت پیگیــری ها 

درخصوص تامین اعتبار MRI برای بیمارستان ولیعصر المرد در نامه مورخ 95/۱۰/۱۱ خطاب به مهندس زنگنه وزیر نفت با اشاره به تاکید 
قبلی ایشان بر تامین اعتبار برای دستگاه MRI بیمارستان ولیعصر المرد به شرح ذیل ادامه یافت:

)احتراماً پیرو نامه مورخ92/۸/25 جناب آقای دکتر موســوی نماینده محترم شهرســتانهای المرد و مهر در دوره نهم درخصوص تامین اعتبار 
MRI جهت بیمارستان ولیعصر المرد، که در ماقات حضوری مورخ 95/۸/27 خدمت حضرتعالی تقدیم گردیده است و با عنایت حضرتعالی 
خطاب به مهندس جوادی که جهت تامین منبع الزم از محل طرح ها یا شــرکت نفت تامین شــود. »نامه شماره 3۸4۰۸5 مورخ 92/۸/29 « 

لذا مستدعی است جهت جریان مجدد این درخواست، دستورات الزم را مبذول فرمایید.(
وزیر نفت در هامش نامه دکتر علوی در نامه شماره 9222۱4/95 مورخ 95/۱۰/۱۱خطاب به معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت آورده 

است: شرکت نفت منعکس شود که مطابق دستور قبلی عمل کنند.
در همین راســتا با دســتور اکید مهندس زنگنه وزیر نفت مبنی بر اجرای دستور قبلی، مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به شماره 
329۸5 - ۱997 مورخ 95/۱2/2۸ مبنی بر تامین اعتبار 5۰ میلیارد ریالی جهت خرید یک دســتگاه ام ار ای با مالکیت بیمارســتان المرد 

صادر می گردد.
که این مصوبه در تاریخ 96/۸/2۱ در نامه شــماره 37۸۰3۰ از ســوی محسن امیریان مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز به 

آقای دکتر صدرالسادات معاون محترم توسعه مدیریت منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شرح ذیل اباغ می شود:
)با ســام ، احتراماً با عنایت به مصوبه هیات مدیره شــرکت ملی نفت ایران به شــماره 329۸5 - ۱997 مورخ 95/۱2/2۸ و تامین اعتبار 5۰ 
میلیارد ریال جهت خرید یک دســتگاه ام آر آی ، خواهشــمند است دستور فرمایید نسبت به تعیین مشخصات فنی و اعتبار مورد نیاز جهت 

تامین دستگاه مذکور اقدامات الزم معمول و نتیجه را به این مدیریت اعام فرمایند.
مع الوصف به پیوست یک نسخه تفاهنامه پیشنهادی تنظیمی درخصوص موضوع فوق جهت استحضار ایفاد می گردد تا ان شااهلل پس از امضاء 

طرفین نسبت به اجرایی شدن پروژه در سال ۱397 اقدامات الزم صورت پذیرد.(
مطابق این تفاهم نامه و مصوبه وزارت نفت ، 5۰ میلیارد ریال اعتبار خرید این دســتگاه توســط وزارت نفت و مابقی توســط وزارت بهداشت 

تامین می گردد.
***ام آر آی بیمارستان ولیعصر )عج( المرد خریداری شد

نماینــده مردم المــرد و مهر در مجلس شــورای 
اسامی در آســتانه میاد باسعادت حضرت مهدی 
)عج(-)۱۰ اردیبهشــت 97( از خرید دستگاه ام  آر  
آی بیمارســتان ولیعصر )عج( المرد از سوی هیئت 

امنای ارزی وزارت بهداشت و درمان خبر داد.
خادم مردم المرد ومهر در مجلس شــورای اسامی 
بــا اعام این خبر ضمن تشــکر از زحمات همه ی 
مســئوالن دولت تدبیر و امید در تحقق این مهم، 
افزود: دســتگاه ام آر آی بیمارستان ولیعصر )عج( 
المرد از ســوی هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت 
و درمــان خریــداری گردیــد و ســند آن به نام 
بیمارســتان المرد صادر شــد. قیمت این دستگاه 
بالغ بر هشــتاد میلیارد ریال اســت که با توجه به 
معافیت گمــرک برای هیئت امنــای ارزی وزارت 
بهداشت و نیز تخفیف به واسطه خرید انبوه توسط 
هیئت امنای ارزی ، این دســتگاه به مبلغ پنجاه و 
دو میلیارد ریال خریداری شده است و مابقی اعتبار 
جذب شده ؛ هزینه تجهیز بیمارستان جدید المرد 

خواهد شد.
گفتنی ست پیگیری جهت تامین اعتبار ام آر آی بیمارستان ولیعصر )عج( 
در آغاز دهمین دوره مجلس شــورای اسامی در دستور کار سید محسن 
علوی قرار گرفت که ســال گذشــته تامین اعتبار این دســتگاه با مالکیت 

بیمارستان ولیعصر المرد اباغ گردید.

***انتقال دستگاه MRI از تهران به شهرستان المرد
سپس در نهایت دستگاه MRI  در تاریخ 7 شهریور 97 در تهران بارگیری 

شد و در روز جمعه )9 شهریور 97( به بیمارستان ولیعصر المرد رسید.

۲ سال تالش علوی جوان به ثمر نشست
دستگاه MRI بیمارستان ولیعصر )عج( المرد رسید
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رئیس منطقه عملیاتی پارسیان خبر داد: 
آغاز تعمیرات اساسی با تالش بیش از ۲۵۰ 

کارگر و مهندس ایرانی

رئیس منطقه عملیاتی پارسیان از آغاز تعمیرات اساسی 
در منطقه متبوعش خبر داد.

به گزارش افق فارس، سید بدیع اهلل موسوی در جریان 
بازدیــد فرماندار شهرســتان المرد از رونــد تعمیرات 
اساســی در منطقه عملیاتی پارســیان اظهار داشــت: 
منطقه عملیاتی پارســیان دارای چهــار میدان گازی 
)تابناک، هما، شــانول و وراوی( و زیرمجموعه شرکت 
بهره بــرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی بوده که تعداد 
97 حلقــه چاه گازی در این منطقــه قرار گرفته اند و 
تولید روزانه حدود ۸۰ میلیون مترمکعب گاز در تعهد 

این منطقه گازی می باشد.
وی با اشــاره به اینکه حدود ۱3 درصد از گاز کشور در 
این منطقه تولید می شــود،  گفت: عملیات تعمیرات 
اساســی این منطقــه گازی در جنوب اســتان فارس 
براساس برنامه ریزی ساالنه؛ در گرمای سوزان و طاقت 
فرسای تابستان آغاز می شود که درحال حاضر بیش از 
25۰ کارگــر و مهندس متخصص ایرانی در جریان این 

تعمیرات فعالیت دارند.
رئیس منطقه عملیاتی پارســیان اضافه کرد: تعمیرات 
در چهار میدان گازی منطقه عملیاتی پارســیان از اول 
شــهریور ماه آغاز شده و تاش داریم تا قبل از مهرماه 

سال جاری به پایان برسد. 
وی گفــت: ۱3۰۰ نفــر در منطقه عملیاتی پارســیان 
فعالیــت دارند کــه 36۰ نفر نیروی رســمی و مابقی 
نیروهای ارکان ثالث و پیمانکاری هستند، اکنون همه 
ی واحدهای ایمنی، عملیات، پشــتیبانی و حراســت 
در جریان این تعمیرات تــاش دارند که با مدیریت و 
توانمندی نیروهای بومی و ایرانی بتوانیم پیش از موعد 
مقرر عملیات تعمیرات اساســی را به پایان برسانیم و 
این مجموعه گازی با حداکثــر ظرفیت در مدار تولید 

قرار داشته باشد.
موسوی بیان کرد: نقاط مربوطه جهت تعمیرات و رفع 
عیب یابی با پیگ هوشــمند مشــخص شده و درحال 
حاضر نیروهــا در چند گروه از میــدان گازی تابناک 
فعالت خود را آغاز کرده اند و ان شااهلل این روند با دقت 
و سرعت و رعایت اصول فنی و ایمنی انجام خواهد شد 
تا گاز در فصل ســرما با اطمینــان خاطر در خانه های 

هموطنان عزیزمان باشد. 
در ادامه حســین شبانی نژاد فرماندار المرد باحضور در 
جمع کارگران و مهندســان تعمیرات بیان داشت: کار 
جهادی امروز به همت و تاش مهندســان و کارگران 
ایرانی توانمند در این منطقه صعب العبور نشان دهنده 
عشــق و عاقه به هموطنان عزیز اســت که جا دارد از 
زحمات مدیریت منطقه و کارگران شریف و مهندسان 
متخصــص و توانمند در جریان این عملیات حســاس 

تشکر کرد.  
وی رعایــت اصــول ایمنــی و فنی و نظارت مســتمر 
بازرســان از روند تعمیرات اساســی درحــال انجام را 

ضروری دانست و بر اجرای آن تاکید کرد. 
مدیرجهاد کشاورزی المرد خبرداد:

تولید و توزیع نشاء گلخانه ای در المرد
مدیر جهاد کشــاورزی المرد گفت: با تولید نشــاء در 
2گلخانه  المــرد 5۰۰ هکتار از اراضی کشــاورزی زیر 

کشت محصوالت مختلف می رود.

محمدصــادق فانی در گفت وگو بــا خبرنگار فارس در 
المــرد اظهار داشــت: به منظور تأمین نشــاء موردنیاز 
شهرســتان المرد در محصــوالت گوجه فرنگی، فلفل، 
بادمجان و کلم، 2 واحد گلخانه از اول تیرماه امســال 

اقدام به تولید نشاء کردند.
وی با اشــاره به اینکه مدیر جهاد کشاورزی المرد نشا 
تولیدی از اوایل مرداد جهت کشت در اراضی توزیع شده 
اســت، افزود: پیش بینی می شــود بیش از 5۰۰ هکتار 
کشت های پاییزه ســبزی و صیفی شامل گوجه فرنگی، 
فلفل و کشت های گلخانه ای شامل بادمجان، کلم و ... با 

استفاده از این نشاءها کشت شود.
مدیر جهاد کشــاورزی المرد بابیان اینکه نشــاءهای 
تولیدی گلخانه های المرد در شهرســتان های جنوبی 
فارس و نیز هرمزگان توزیع می شــود گفت: پیش بینی 
می شود نشــاء تولیدی این گلخانه ها به 7 میلیون عدد 

برسد.
فانی خاطرنشــان کرد: همچنین تولید نشاء کشت های 
زمستانه و زیر پاستیکی نیز چند سالی است در برنامه 
کاری گلخانه های تولید نشاء شهرستان المرد قرار دارد.

اخبار
استاندار فارس: 

نگاه ویژه ای به شهرستان المرد داریم
به گزارش ایرنا، اســماعیل تبادار شامگاه پنجشنبه)۸ 
شهریور( در پایان سفر خود به شهرستان المرد در جمع 
خبرنگاران افزود: در هفته دولت امسال در مجموع یک 
هزار و 323 پــروژه با اعتباری افزون بر 2 هزار و 5۱۱ 
میلیــارد تومان آماده بهره برداری بود که 47۰ میلیارد 

تومان از این رقم سهم شهرستان المرد بود.

وی، با اشــاره به اینکه منطقه ویــژه اقتصادی صنایع 
انرژی بر المرد قابلیت تبدیل شــدن به یک عسلویه در 
این منطقه را دارد افزود: به منظور تامین آب شهرستان 
المرد و به ویژه منطقه انرژی بر المرد، بحث انتقال آب 
خلیج فارس به این منطقه از گذشــته در دســتور کار 
قــرار گرفته و هم اینک نیز مقدمات کار فراهم شــده 
و پیمانکار و ســرمایه گذار نیز تعریف شده و امیدواریم 

به زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی این پروژه باشیم.
اســتاندار فارس، منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر 
المرد را یکی از ظرفیت های خوب ایجاد اشــتغال در 
این منطقه دانســت و ادامه داد: روند پیشرفت منطقه 
ویژه اقتصــادی صنایع انرژی بر المرد در مقایســه با 
چند ماه قبل که بازدیدی از آن داشتیم بسیار خوب و 
مناسب است و این پروژه می تواند در فاز نخست 2هزار 

فرصت شغلی ایجاد کند.
او افزود: در کنار این، صنایع پایین دستی منطقه انرژی 
بر المرد نیز می تواند حجم بسیار زیادی فرصت شغلی 

ایجاد کند.
تبادار، از فرماندار شهرســتان المرد خواســت که تمام 
کوشش خود را برای ایجاد تسهیل در اجرای این پروژه 

و سایر پروژه ها به کار گیرد.
اســتاندار فارس، بر لزوم تامین زیرساخت های حمل و 
نقل جاده ای برای بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت 
هــای منطقه انرژی بر المرد تاکید کرد و گفت: آزادراه 
پارسیان به المرد یکی از پروژه های زیرساختی بزرگ 

ما در این زمینه است که باید به سرعت اجرا شود.

آغاز عملیات ساخت پایگاه اورژانس 
جاده ای در پنگرویه شهرستان المرد

عملیات ســاخت پایــگاه اورژانس جــاده ای پنگرویه 
شهرســتان المرد بــا حضور »محمد جــواد مرادیان« 
رئیــس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جمعی از مسئوالن شبکه 

بهداشت و درمان و مسئوالن شهرستان آغاز شد.

بهره برداری از پروژه های گاز بخش 
عالمرودشت با اعتباری بالغ بر۱۸۰ میلیارد 

ریال/کلنگ احداث دبستان روستای 
چاه کور به زمین زده شد

به گــزارش روابط عمومــی فرمانداری المــرد، آیین 
بهره بــرداری از پــروژه های گاز بخش عامرودشــت 
بــا اعتباری بالغ بر۱۸۰ میلیــارد ریال با حضور معاون 

عمرانی استاندار فارس برگزار شد.
رحیمی معاون استاندار فارس با حضور در روستای دهنو 
بخش عامرودشــت المرد در جمع فرماندار ،معاونین، 
مدیران اجرایی شهرســتان ،امام جمعه عامرودشت و 
همچنین معاون حقوقی شــرکت گاز استان فارس و با 
حضــور پیمانکاران گاز و عــده کثیری از اهالی منطقه 
با اشــاره به خدمات 4۰ ســاله نظام مقدس جمهوری 
اســامی تزریق ناامیدی و بدبین کردن مردم به نظام 

را شیوه جدید معاندین و دشمنان انقاب عنوان کرد.
وی با اشاره به پروژه های هفته دولت 97 گفت : تکیه 
بر نیروهای جوان و متخصص و خود باوری تحوالتی را 
در کشــور صورت داده که شاید گاه بر روی کاغذ غیر 
ممکن می نماید.انجام پروژه های سنگین گاز در دمای 
بیش از 5۰ درجه و به ثمر نشــاندن در موعد مقرر جز 

عشق به خدمت نمی باشد.
شــبانی نژاد فرماندار المرد نیز در این جلســه باتقدیر 
از همه تاشــگران عرصه اقتصاد از توجه ویژه استاندار 

فارس به شهرستان المرد تقدیر به عمل آورد.
وی همچنین با حضور در روســتای چــاه کور کلنگ 

احداث دبستان جدید این روستا را به زمین زد.

اخبار

افــق فارس- در آخرین روز هفته دولت؛ ســید محمود علــوی به عنوان نماینده ویژه 
هیات دولت به منظور سخنرانی در مراسم عید غدیر خم وارد شهرستان المرد شد.

وزیر اطاعات در آخرین روز هفته دولت در بدو ورود مورد استقبال مسئوالن شهرستان 

المرد قرار گرفت و با حجت االسام شهیدی امام جمعه المرد دیدار کرد.
حجت االســام ســید محمود علوی با همراهی خادمی معاون وزیر راه و شهرســازی و 
مسئوالن راه و شهرسازی الرستان و استاندار فارس از تونل شهید باقری و مسیر المرد-

خنج بازدید کرد و در جریان گزارش پیشرفت این پروژه ها قرار گرفت.
حجت االســام علوی در سفر به المرد و بازدید از تونل شهید باقری و مسیرالمرد خنج 
گفت: از دیرباز مردم منطقه با عبور از گردنه صعب العبور شهید باقری با مشکات زیادی 
روبه رو بوده اند و هر ســاله شاهد تصادفات زیادی در این گردنه شاهد بوده ایم و با اتمام 
این تونل ضمن کاهش مسیر شاهد سهولت مردم برای رفت و آمد و رونق فرودگاه المرد 
را به همراه خواهد داشت  و باید به پرسنل اداره کل راه وشهرسازی الرستان نیز خسته 

نباشید گفت.
تونل شهید باقری به طول 265۰ متر و بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بهره 
برداری از مسیر المرد-خنج و تونل شهید باقری سبب کاهش دسترسی مردم شهرستان 
المرد به مرکز استان و همچنین باعث ارتباط بیشتر مردم خنج و شهرستان های همجوار 

با جنوب فارس و رونق فرودگاه المرد را به دنبال دارد.
ســید محمود علوی در ادامه از فاز نخســت کارخانه آلومینیوم جنوب در منطقه ویژه 

اقتصادی المرد بازدید کرد و در حاشــیه این ســفر، کارخانه تولید آسفالت و بتن )انواع 
بتن با ظرفیت ۱59 هزار تن در ســال و آســفالت با ظرفیت 3۰۰ هزار تن در سال(  در 
منطقه ویژه اقتصادی المرد با سرمایه گذاری 2۰۰ میلیارد ریال با اشتغالزایی 37 نفر در 

زمینی به مساحت 53 هزار مترمربع را افتتاح کرد.
همچنین عملیات احداث ساختمان MRI بیمارستان ولیعصر )عج( المرد با حضور وزیر 
اطاعات، تبادار اســتاندار فارس، علوی نماینده مردم المــرد و مهر در مجلس، معاون 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جمعی از مسئوالن استان و شهرستان آغاز شد.

»عبدالرســول همتی« معاون بهداشــتی 
دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز در آیین 
کلنگ زنــی ایــن پــروژه اظهار داشــت: 
ساختمان MRI بیمارستان ولیعصر)عج( 
المــرد در مســاحت 3۰۰ مترمربــع و با 
اعتبار 6 میلیارد ریال توسط دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز در مدت سه ماه ساخته می 

شود.
 MRI وی گفت: روز گذشــته دســتگاه
برای بیمارســتان ولیعصر)عــج( از تهران 
به سمت شهرســتان المرد بارگیری شده 
است. همچنین جمعیتی حدود 3۰۰ هزار 
نفر از شهرســتان های المرد و مهر و دیگر 

شهرستان های همجوار از خدمات این دستگاه بهره مند خواهند شد.
در ادامه حجت االسام والمســلمین ســید محمــود علوی در این مراســم از مقام عالی 

وزارتخانه های نفت و بهداشــت و دیگر مسئوالن استان و شهرستان در تحقق خرید این 
دستگاه برای بیمارستان ولیعصر المرد تشکر کرد.

شــایان ذکر اســت، پیگیری برای تامین اعتبار MRI بیمارستان ولیعصر )عج( در آغاز 
دهمین دوره مجلس شورای اســامی در دستور کار سید محسن علوی قرار گرفت که 

سال گذشته تامین اعتبار این دستگاه با مالکیت بیمارستان ولیعصر المرد اباغ شد.
اعتبار دستگاه MRI بیمارستان ولیعصر)عج( المرد بالغ بر هشتاد میلیارد ریال بوده که 
با توجه به معافیت گمرک برای هیات امنای ارزی وزارت بهداشت و نیز تخفیف به واسطه 
خرید انبوه توســط هیات امنای ارزی، این دســتگاه به مبلغ پنجــاه و دو میلیارد ریال 

خریداری شده است.
در پایان این ســفر؛ حجت االسام والمسلمین سید محمود علوی عضو مجلس خبرگان 

رهبری در مراسم بزرگداشت روز غدیر در شهر المرد شرکت کرد. 
وزیــر اطاعات از ۱4 حافظ قرآن کریم تجلیل کرد. این مراســم با حضور امام جمعه و 

اقشار مختلف مردم در حسینیه حضرت زینب )س( شهر المرد برگزار شد. 

باحضور نماینده هیات دولت انجام شد: 
**آغاز عملیات احداث ساختمان MRI بیمارستان ولیعصر )عج( المرد

**افتتاح کارخانه آسفالت و بتن در منطقه ویژه اقتصادی المرد 
**تجلیل از ۱4 حافظ قرآن کریم در المرد
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لیال بهزادی در نشست با وزیر ورزش و 
جوانان مطرح کرد:

 بانوان المردی از حداقل امکانات تفریحی-
ورزشی محروم هستند/ قول مساعد معاون 
عمرانی استانداری در تامین اعتبار جهت 

پارک بانوان
به گزارش افق فــارس، »لیا بهزادی« عضو شــورای 
اسامی شهر المرد به عنوان نماینده بانوان در نشست 
جوانان و ورزشــکاران با وزیر ورزش و جوانان در سالن 
اجتماعات فرمانداری شهرستان المرد گفت: شهرستان 
المرد در حال صنعتی شدن قرار دارد و شاهد تغییرات 
در ســطح جامعه هســتیم که بیشــترین آسیب های 
اجتماعی مرتبط با حوزه بانوان اســت و قربانیان بیشتر 

قشر بانوان هستند.

بانوان شهرســتان المرد به دلیل کمبود اماکن ورزشی 
و تفریحی دچار افســردگی شــده اند و نشاط در میان 

بانوان از بین رفته است. 
بهــزادی تصریح کــرد: هیچ مکان مناســب تفریحی، 
ســرگرمی و ورزشــی برای بانوان المردی وجود ندارد 
و تقاضــا داریم که دولت دوازدهم؛ نگاه ویژه ای در این 

زمینه داشته باشد.
دولت دوازدهم توجه ویژه ای در زمینه اختصاص اعتبار 
جهت رشد و توسعه ورزش بانوان در کشور داشته است 
اما بانــوان این شهرســتان از حمایت هــای حداقلی 

وزارتخانه ورزش و جوانان محروم هستند. 
مــددکار  اورژانس اجتماعی بهزیســتی المرد با تاکید 
براینکــه بانــوان در همه ی امور از جنــگ تحمیلی تا 
پیروزی انقاب اســامی نقش ویــژه ای ایفا کرده اند 
که بایــد مورد توجه قرار گیرند، گفت: در شهرســتان 
ما کوچکترین فضای ورزشــی برای بانوان وجود ندارد 
و اســتدعا دارم اعتباری جهت ســاخت پــارک بانوان 

اختصاص یابد. 
بهــزادی از دکتر ســلطانی فر وزیــر ورزش و جوانان 
خواســت تا در تکمیل استخرهای سرپوشیده در المرد 
تســریع شــود تا بانوان این شهرســتان بتوانند از این 

مجموعه ها استفاده کنند. 

عضو شــورای اســامی شــهر المرد در پایــان بنا به 
درخواســت بانوان ورزشکار از مقام عالی وزارت ورزش 
و جوانان خواســت تا با اختصاص یک دســتگاه مینی 
باس جهت اعزام بانوان به مســابقات استانی و کشوری 

موافقت کنند.
دکتر ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان دولت دوازدهم 
در راستای درخواســت نماینده بانوان در شورای شهر 
المرد درخصوص تامین اعتبار جهت پارک بانوان المرد  
گفت: معاونت عمرانی اســتانداری در ارتباط با تامین 
اعتبار جهت ســاخت پارک بانوان شهر المرد را انجام 
می دهند تا پارک بانوان با منابع استانی ساخته گردد.

گزارش هیات رئیسه های سال دوم 
شورای شهرهای المرد و مهر

شورای اسالمی شهر ُمهر:
۱-رضا محتشم نیا )رییس(

2- محمد کشاورز )نایب رییس(
3- سید اسداهلل سجادی)سخنگو(
4- سید علی خلیلی)منشی اول(

شورای شهر گله دار:
۱-مرتضی چراغ چشم )رییس(

2- صدیق کوثری )نایب رییس(
3- محمد محمودی)سخنگو(

4- زید مقدم )منشی اول(
5- عبدالرضا رنجبر )منشی دوم(

شورای اسالمی شهر اسیر:
۱-مسعود محمدی )رییس(

2-صدیقه موسوی زاده )نائب رئیس(
3-حسن ابراهیمی)سخنگو(

4-محمد انصار)منشی(
5-عباس حسین زاده)منشی(

شورای اسالمی شهر خوزی:
۱-احمدمقیمی)رییس(

2- علی طاهرزاده)نائب رییس(
3- رضافرامرزنسب)سخنگو(

4- محمداسدی)منشی(
5- قاسم نعیمی)منشی(

شورای اسالمی شهر وراوی:
۱-احمد ایزدی )رییس(

2-خسرو تیزپا )نائب رئیس(
3-علی رنجبر )سخنگو(

4-خسرو تقی پور )منشی(
5-حجت راستی )منشی(

شورای اسالمی شهر المرد:
۱- درویش صفری )رئیس(
2-خلیل بهادر)نایب رئیس(

3-عبدالرضا منصوری)منشی(
شورای اسالمی شهر عالمرودشت:

۱-محمد شفیع رضایی)رئیس(
2-بهرام حسن زاده)نائب رئیس(

3-حسن عبدالهی)سخنگو(
4-مصطفی اسدی)خزانه دار(

5-سید جال هاشمی زاده)منشی(
شورای اسالمی شهر اشکنان:

۱-علی مرادی )رئیس(
2-موسی مریمی )نائب رئیس(

3-حسین خوشدل) خزانه دار و سخنگو(
4-سید مجتبی سخن سنج )منشی اول(

5-وهب نورایی )منشی دوم(
هیات رئیسه شورای چاهورز تا روزهای آینده مشخص 

خواهد شد. 

اخبار
افتتاح 4۲ مسکن خانواده های تحت پوشش 
بهزیستی المرد/آغاز عملیات سالن آموزشی 

و ۸ واحد مسکونی دو معلولی شهری
افق فارس: 6 واحد مسکن دو معلولی و 36 واحد مسکن 
تک معلولی و خانواده های بی سرپرست تحت پوشش 
بهزیستی المرد با حضور شبانی نژاد فرماندار شهرستان 
المــرد و جمعی از مدیران اداری در پنجمین روز هفته 
دولت به بهره برداری رسید و همچنین عملیات ساخت 
۸ واحد مسکن دو معلولی شهری و سالن آموزشی اداره 

بهزیستی شهرستان آغاز شد.

بــه گزارش افق فارس؛ »معصومــه کاظم زاده« رئیس 
اداره بهزیستی شهرستان المرد ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره شــهدای دولت بویژه شهیدان رجایی و باهنر 
اظهار داشت: عملیات ساخت ۸ واحد مسکن دو معلولی 
شــهری با اهدای زمین توسط خیراندیش حاج مهدی 
علیزاده و اعتبار 24۰ میلیون تومان آغاز شده است که 
برای تکمیل آن الزم است تا بنیاد مسکن در زمینه وام 

جهت این واحدهای مسکونی پیگیری کند.
مدیــران  و  فرمانــدار شهرســتان  همــکاری  از  وی 
دســتگاههای اجرایی، کارخانه سیمان المرد و خیرین 
شهرستان در تامین هزینه ساخت تعدادی از واحدهای 
مســکونی و دیگر حوزه های وظایف سازمان بهزیستی  

تشکر کرد.
کاظم زاده: کسب مقام برتر استانی تامین مسکن 

افراد تحت پوشش در چندین سال متوالی
رئیس اداره بهزیســتی المرد با بیــان اینکه اعتبارات 
بهزیستی در شرایط ســخت دولت هم کاهش نداشته 
اســت ، بیان کرد: اداره بهزیستی المرد ؛ چندین سال 
متوالی در تامین مســکن افراد تحت پوشش، مقام برتر 
استان را دارد چرا که ســاخت 745 واحد مسکونی تا 
کنون با حدود 3۰۰۰ پرونده تحت پوشــش این اداره؛ 

جای شکر و قدردانی دارد.

کاظم زاده با بیان اینکه هزینه انشــعاب آب،برق،گاز و 
عوارض ساخت و ســاز برای افراد تحت پوشش رایگان 
است، گفت: دولت برای واحدهای روستایی دو معلولی 
۱۸ میلیون کمــک باعوض و ۱۸ میلیــون وام بنیاد 
مسکن و برای واحدهای شهری دو معلولی 3۰ میلیون 
کمک باعوض و ۱۸ میلیون وام از ســوی بنیاد مسکن 

پرداخت می شود.
رئیس اداره بهزیســتی المرد تصریح کرد: پیشگیری و 
آموزش گروه هدف بهزیســتی از سیاست های سازمان 
بهزیستی اســت که این اداره فاقد فضای آموزشی بود 
و در هفته دولت پروژه ســاخت سالن آموزشی در این 
مجموعه اداره بهزیستی با زیربنا 277 مترمربع و اعتبار 
اولیه 27۰ میلیون تومان از محل سه درصد نفت و گاز 

آغاز می شود.
این مدیر نمونه در شهرســتان المرد از افتتاح 6 واحد 
مســکن دو معلولی و 36 واحد مســکن تک معلولی و 
خانواده های بی سرپرســت تحت پوشــش بهزیستی 
شهرســتان با مجموع اعتبار ۱72 میلیون تومان خبر 

داد.  
کاظم زاده از آماده شــدن یک پروژه دیگر با مشارکت 
خیر در حوزه بهزیســتی شهرســتان خبر داد و گفت: 
مرکز جامع توانبخشــی و خانه هــای کوچک معلولین 
ذهنــی با مســاحت ۱65۰ مترمربــع و زیربنای 6۱3 
مترمربــع با اعتبار یک میلیــارد و 4۰۰ میلیون تومان 
آماده بهره برداری است که ان شااهلل بعد از هفته دولت 

افتتاح خواهد شد.
شــبانی نژاد: خانم کاظم زاده یک الگوی موفق 

مدیریت خانم ها در شهرستان است
در ادامه حســین شــبانی 
نژاد بــا تقدیــر از خدمات 
اداره  کارکنــان  و  رئیــس 
المرد  شهرستان  بهزیستی 
اظهار داشــت: خانم کاظم 
بهزیستی  اداره  رئیس  زاده 
شهرستان با تعامل و جذب 
مشــارکت خیرین توانسته 
اعتبــارات بســیار خوبی را 
جــذب کند و پــروژه های 
بزرگی با مشــارکت خیرین و دولت در حمایت از افراد 

تحت پوشش این اداره اجرا شده است.
نماینــده عالی دولت دوازدهم در المــرد تصریح کرد: 
خانم کاظم زاده یک الگوی موفق مدیریت خانم ها در 
شهرستان است و من تاش دارم که مجددا از مدیریت 
خانم ها در مدیریت شهرســتان استفاده کنم. نیروهای 
توانمند خانم را معرفی کنید تا از آنان در شهرســتان 

استفاده شود.
شبانی نژاد گفت: دولت دوازدهم علیرغم شرایط سخت 
اقتصادی؛ توجه ویژه ای به دو نهاد حمایتی بهزیســتی 
و کمیته امــداد دارد و اعتبارات ایــن دو نهاد کاهش 

نداشته است.
وی از همکاری مدیران دستگاههای اجرایی با دو نهاد 
حمایتی بهزیســتی و کمیته امداد تشــکر کرد و بیان 
کرد: همه ی فعاالن و نخبگان جامعه می بایست تاش 
کنند تا جامعه ای سالم داشــته باشیم و برای کاهش 

معلولیت ها برنامه ریزی شود.

اخبار

به گزارش افق فارس، ظهر روز دوشــنبه )5 شهریور( وزیر ورزش و جوانان به شهرستان 
های المرد و مهر سفر کرد.

فوتبال  مصنوعی  چمن  زمین 
شــهر گله دار شهرستان مهر 
)بــه گفته مدیــرکل ورزش و 
جوانــان فارس بــا اعتبار بالغ 
بــر 2 و نیم میلیــارد تومان و 
مشارکت شــهرداری( و سالن 
کور  چاه  روســتای  ورزشــی 

در بخش عامرودشــت  شهرســتان المرد)به گفته کامیاب مدیــرکل ورزش و جوانان 
بــا اعتبار یــک میلیارد و ۸۰۰ میلیــون تومان ( باحضور دکتر ســلطانی فر و همراهی 
نماینــده مردم المرد و مهر در مجلس، مدیرکل ورزش و جوانان، معاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری فارس، فرمانداران دو شهرســتان ، ائمه جمعه و معتمدین و شوراها 

به بهره برداری رسید.
مقام عالی وزارت ورزش و جوانان در حاشیه این سفر از مجموعه ورزشی منطقه عملیاتی 

پارسیان در المرد بازدید کرد و در جمع تعدادی از ورزشکاران و جوانان حضور یافت.
»حسین شــبانی نژاد« فرماندار شهرستان المرد  در نشست مقام عالی وزارت ورزش و 
جوانان با جوانان و ورزشــکاران گفت:  بیش از 4۰۰ میلیارد تومان پروژه در هفته دولت 
کلنگ زنی یا افتتاح شــد و این نشــان دهنده تحرک، نشاط و امید در شهرستان المرد 
اســت که با تاش مسئوالن دولت تدبیر و امید و پیگیری های موثر دکتر علوی به ثمر 

نشسته است.
وی اظهار کرد: کلنگ پروژه انتقال آب از خلیج فارس به شهرســتان المرد در راســتای 
تکمیل زیرســاخت های سرمایه گذاری در شهرستان باحضور وزیر اطاعات و مسئوالن 

استانی و کشوری به زمین زده خواهد شد.
 شــبانی نژاد ادامه داد: بزرگترین کارخانه آلومینیوم جنوب در ســایت انرژی بر المرد 
درحال ســاخت اســت که به گفته کارشناسان تا پایان ســال جاری فاز نخست آن به 
بهره برداری می رســد و همچنین آزادراه درحال احداث المرد-پارســیان از پروژه های 
دیگر شهرستان است که می تواند باعث توسعه استان فارس در عرصه های مختلف شود.

رحیمی: کلنگ زنی و افتتاح بیش از 46۰ میلیارد تومان پروژه در شهرســتان 
المرد

در ادامه رحیمی معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری فارس ضمن گرامیداشــت 
هفته دولت اظهار داشت:  در هفته دولت بیش از ۱۱3۰ پروژه با اعتباری بالغ بر 25۰۰ 
میلیــارد تومان افتتاح و ۱۸۰۰ میلیارد تومان پروژه کلنگ زنی خواهد شــد، امیدواریم 
این پروژه ها؛ رفاه و توســعه هرچه بیشتر استان را در پی داشته باشد که بیش از 46۰ 
میلیارد تومان پروژه های هفته دولت در شهرســتان المرد قرار دارد و پروژه انتقال آب 

از خلیج فارس به دشت المرد با اعتبار حدود 4۰۰ میلیارد تومان اجرایی خواهد شد.
شهرستان صنعتی المرد به زیرساختهای بیشتری نیاز دارد و با توجه به تاشی که دکتر 
علوی نماینده  مردم در مجلس، شــبانی نژاد فرماندار  شهرســتان و توجهی که دولت 
تدبیر و امید به مناطق محروم و دارای پتانســیل دارد، می توان امیدوار باشیم که آینده 

ای مطلوب تر در انتظار جوانان این شهرستان خواهد بود.
علوی: انتظار داریم پروژه های ورزشــی ارائه شــده تا پایان سال جاری به 

بهره برداری برسد
سید محسن علوی ضمن تشــکر از زحمات وزارت ورزش و جوانان ، استان و 
شهرستان گفت: انتظار داریم پروژه هایی که به اداره کل ورزش و جوانان ارائه 

دادیم تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری برسد.
اعتباری بالغ بر 2۵ میلیارد تومان برای مجموعه های ورزشی منطقه عملیاتی 
پارسیان در المرد و شهدای صنعت نفت  در مهر اختصاص داده شده است که 
امیدواریم هرچه سریعتر مردم از خدمات این پروژه ها بهره مند شوند، فاصله 

شــروع به کار پروژه ها تا کنون طوالنی شده اســت  و آن نتیجه  مدنظر در 
پیشرفت کار حاصل نشده و باعث نگرانی بین مردم شده است. 

وی تصریح کرد: 17 زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال در شهرستان های المرد 
و مهر در حال ساخت اســت که چمن آنها به گفته آقای کامیاب نصب خواهد 
شــد. نماینده مردم المرد و مهر در مجلس از وزیر ورزش و جوانان خواستار 
اختصــاص اعتبار جهت تکمیل زمین چمن مصنوعــی مصنوعی در محدوده 

مجموعه ورزشی شهید نعیمی شهر المرد)مربوط به سپاه پاسداران( شد.
جوانان ورزشــکاران مطالبــی را درخصوص معضات و نواقص هــای این حوزه مطرح 
کردند که  وزیر ورزش و جوانان دولت دوازدهم در نشســت با جوانان و ورزشکاران این 
شهرستان ضمن تبریک هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت بویژه شهیدان رجایی 
و باهنر اظهار داشت: تاشهای زیادی پس از انقاب تا کنون در دولت های مختلف برای 
رفع محرومیت در کشــور انجام شده اســت و امروز باید بیشتر در زمینه توسعه سرمایه 

گذاری و اشتغال جوانان؛ کار شود.
وی با اشــاره به پــروژه های درحال احداث این منطقه و در پاســخ به ســخنان یکی 
از فعــاالن اجتماعی شهرستان»توســعه صنعتی و ورود نیروهای غیربومی شــاهد بروز 
مشــکات عدیده در حوزه اجتماعی در شهرستان المرد خواهیم بود«اظهار کرد: اینکه 
ما بگوییم با توسعه صنعتی و ورود نیروهای غیربومی به این منطقه، معضات اجتماعی 
زیاد می شود نیز این موضوع در فرآیند توسعه متوازن در دنیا، بحثی  کاما اشتباه است.

ســلطانی فر ادامه داد: جامعه ای توسعه یافته می گویند که جامعه به طور هماهنگ در 
ابعاد  اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی توسعه یابد و مدیریت حرکت این توسعه، 
مدیریت سختی نیست که ما همزمان با سرمایه گذاری و توسعه صنعتی و در بخش های 
مختلف ســرمایه گذاری های الزم را انجام دهیم و حرکت توســعه را به صورت متوازن 
به جلو ببریم. این اتفاق خوب و تاریخی  در این شهرســتان شاهد هستیم که به زودی 

شهرستان المرد به نقطه سرمایه گذاری های بزرگ تبدیل خواهد شد.
وزیــر ورزش و جوانــان اظهار کرد: جوانان جویای کار این منطقــه باید از طریق مراکز 
علمــی؛ آموزش های الزم را ببینند و از نیروهای بومی در صنایع این منطقه اســتفاده 

شود.
در دنیایی که ارتباطات در حال گسترش و روند تحوالت به سرعت در حال انجام است و 
این عقیده که با ورود نیروهای غیربومی تعادل فرهنگی-اجتماعی منطقه دچار مشکات 

می شود؛ نیز این بحث به اعتقادم؛ مردود است. 

مقام عالی وزارت ورزش و جوانان افزود: موهبتی که امروز به برکت مدیریتهای مختلف 
در کشــور، استان و شهرستان، پیگیری هایی که مدیران مختلف در شهرستان و استان 
و نمایندگان اینجا دارند انجام می دهند برای توســعه ســرمایه گذاری و اشــتغال فوق 
العاده ارزشــمند است و باید حمایت شــود و باید در کنار آن بررسی شود چقدر اماکن 
ورزشــی و فرهنگی ایجاد کنیم و چگونه می توانیم ایــن تعادل در عرصه های مختلف 

بوجود بیاوریم.
سلطانی فر: شاهد اتفاقات خوبی در حوزه ورزش المرد و مهر خواهیم بود

سلطانی فر؛ سرانه ورزشی این منطقه را بیش از دو برابر کشور اعام کرد و گفت: تاش 
های خوبی در راستای رفع محرومیت در منطقه انجام شده و امسال و سال آینده شاهد 

اتفاقات خوبی در بخش ورزش این منطقه خواهیم بود. 
وزیر ورزش و جوانــان بیان کرد: 1۰ زمین چمن مصنوعــی مینی فوتبال در 
روستاهای مختلف شهرســتان المرد و 7 زمین چمن مصنوعی در شهرستان 

مهر تکمیل خواهد شد.
وی اضافه کرد: زمین چمن مصنوعی عالمرودشت در دهه فجر به بهره برداری 
خواهد رســید و دو سالن ورزشــی چند منظوره تا پایان سال جاری به پایان 
می رسد و عملیات اجرایی ســه سالن ورزشی در این منطقه آغاز خواهد شد 
و امیدواریم مجموعه ورزشــی منطقه عملیاتی پارسیان را تا پایان سال جاری 
به پایان برســانیم. وزیر ورزش و جوانان گفــت: در زمینه احداث زمین چمن 
مصنوعی شهر المرد و احداث یک خانه جوان در شهرستان المرد اقدامات الزم 

را انجام خواهیم داد تا پایان 9۸ به اتمام برسانیم.
وی در راســتای درخواست نماینده بانوان در شــورای شهر المرد درخصوص 
پارک بانوان این شــهر گفت: معاونت عمرانی اســتانداری در ارتباط با تامین 
اعتبار جهت ساخت پارک بانوان شهر المرد را انجام می دهند تا پارک بانوان 
با منابع استانی ساخته گردد. به گفته سلطانی فر؛ پروژه های زیادی در المرد 
و مهر درحال اجرا است و شــرایط خوبی مشاهده می شود و این شرایط بهتر 
خواهد شد و مدیران مختلف این منطقه و نماینده محترم و مسئوالن استان ، 

همه تالش خواهند کرد تا توازن در عرصه های مختلف را بوجود بیاورند.

در سفر وزیر ورزش و جوانان به المرد و مهر انجام شد:
**افتتاح سالن ورزشی روستای چاه کور و زمین چمن مصنوعی فوتبال شهر گله دار 

**موافقت با احداث چمن مصنوعی و خانه جوان در المرد
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درگرمای بی سابقه تابستان سال جاری:
کمک ۹۰۰۰ مگاواتی پاالیشگاه گاز پارسیان به 

شبکه توزیع برق
به دنبال گرمای بی ســابقه تابستان امسال، پاالیشگاه 
گاز پارسیان 9۰۰۰ مگاوات ساعت به شبکه توزیع برق 

کمک کرده است.

به گــزارش روابط عمومــی مهندس فرشــید ابدالی 
دهــدزی با اعام ایــن خبر افزود: پس از درخواســت 
وزارت نیرو و گرمای بی ســابقه ی تابستان امسال در 
اکثر نقاط کشور و ضرورت صرفه جویی در مصرف برق، 
شرکت پاالیش گاز پارســیان به منظور رفاه و آسایش 
هموطنان عزیز به ویژه در شهرستانهای جنوبی استان 
فارس و کمک به شرکت توانیر برای ارائه بهتر خدمات 
و تأمین برق پایدار با استفاده از توربوژنراتورهای گازی 
خــود در ماههای تیر و مرداد بیــش از 9۰۰۰ مگاوات 
ســاعت برق تولید و به شــبکه توزیع برق کمک کرده 
است و این شرکت تا برطرف شدن مشکات تولید برق 
شبکه سراســری آمادگی کامل به منظور در سرویس 

نگهداشتن مولدهای برق را دارد.
مدیرعامل پاالیشگاه گاز پارسیان ضمن تأکید بر صرفه 
جویی در منابع انرژی اعم از گاز، برق، آب تصریح کرد: 
متأسفانه گاهاً به دلیل فراوانی منابع انرژی و عدم توجه 
الزم به ارزش این منابع گرانقدر، در تجهیزات مصرفی 
آنها نیز اســتانداردهای الزم رعایت نشــده است و لذا 
به منظور صیانت از منابع و ســرمایه های ملی کشــور 
و جلوگیری از اســراف آنها، ضروری است راهکارهای 
مصرف بهینه به عنوان یک وظیفه معنوی و ملی امری 

الزم تلقی، تبیین و پیاده سازی شود.
مهندس ابدالی با اشــاره به صرفه جویی انجام شده در 
مصارف صنعتی و غیر صنعتی برق پاالیشگاه، از پروژه 
تأمین برق خورشــیدی به عنوان یکــی از راهکارهای 
مطلوب نام برد و اظهار داشــت: تأمیــن برق از انرژی 
خورشــیدی و کاهش مصرف سوخت های فسیلی می 
تواند باعث کاهش انتشــار گازهای آالینده و در نتیجه 
منجر به کاهش آلودگی محیط زیســت در سطح کان 
گردد و پاالیشگاه گاز پارسیان اولین شرکت تابعه ملی 
گاز در صــدد راه اندازی نیروگاه یــک مگاواتی برق از 

انرژی خورشیدی می باشد.
خدمتی دیگر از نیکوکار اهلی؛

چهارمین دستگاه دیالیز بیمارستان بعثت 
اشکنان خریداری شد

عباس صحراگر نماینده خیرین اشــکنانی و عضو هیات 
امنای بیمارســتان بعثت اشــکنان گفت:به همت حاج 
علیرضا تجلی اهلی چهارمین دستگاه دیالیز بیمارستان 
بعثت اشکنان خریداری شــد که با ورود این دستگاه، 
هیــچ بیمار دیالیزی که به این مرکــز درمانی مراجعه 

کند در نوبت نمی ماند.
صحراگرد عضوهیات امنای بیمارستان بعثت اشکنان با 
تقدیر از شکراهلل پور نماینده نیکوکار اهلی ،از همراهی 
دکتر بهرامی سرپرســت بیمارســتان بعثت اشکنان و 
خداپرســت مدیر این مرکز درمانی برای پیگیری نصب 

چهارمین دستگاه دیالیز تقدیر کرد.
شــایان ذکر است همه ی هزینه های راه اندازی بخش 
دیالیز در بیمارســتان بعثت اشــکنان بــه همت حاج 
علیرضا تجلــی نیکوکار اهلی تامین و پرداخت شــده 

است./اشکنان خبرنگار

بازدید رئیس و کارکنان اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی المرد از دفاتر نشریه افق فارس و 

خبرگزاری ایلنا
رئیس و کارکنان اداره فرهنگ و ارشاد اسامی المرد به 
مناسبت روز خبرنگار از دفاتر خبرگزاری ایلنا در جنوب 

فارس و نشریه افق فارس بازدید کردند.
جواد صادقی در این هفته با صدور پیامی ؛ روز خبرنگار 

را تبریک گفت. 
متن پیام رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسامی المرد  

به شرح زیر است : 
»خبرنــگار » فقط یک واژه نیســت، بلکــه یک راه و 
مسیری است جهت روشنی بخشــیدن به هر واقعیت 
و حقیقت و تاش برای اطاع رســانی و آگاهی جامعه 
در جریانی فرهنگی با ادبیاتی فاخر که رســالتی است 

مقدس.
خبرنگار شــخصیتی اســت خرد گرا و جریان ساز که 
ریشــه در تاریخ و جریانهای تاریخ ســاز بشری دارد. 
زبانش گویای وجدان عمومی بشریت و بیانش، روشنی 
بخش هــر واقعیت و نگاهش چون آفتاب روشــنگر و 

هستی بخش در امر رسانه.
به مناســبت فرا رســیدن ۱7 مرداد  ســالروز شهادت 
شــهید صارمی و » روز خبرنگار«  برخود الزم دانسته 
تا این روز را به یکایک زحمتکشان و صاحبان راستین 
قلم و اندیشــه شهرســتان  تبریک گفته و از خداوند 
خواســتار جامعه ای پویا با نشــاط با اندیشه و روح و 

وجدانی سالم باشیم.

اخبار
برنامه گرامیداشت روز جهانی عکاسی در  

المرد برگزار شد
به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان المرد، برنامه 
گرامیداشــت روز جهانی عکاســی و برنامه ماهانه ماه 
عکس با حضور رییس اداره فرهنگ  و  ارشــاد اسامی 
المرد، روســای انجمن های هنری و ادبی شهرستان و 
حضور پرشور هنرمندان عکاس این شهرستان در  المرد 

برگزار شد. 
عکــس آقایان عدنــان باقری و آرش قنبریان توســط 
هنرمندان به عنوان دو عکس برتر در برنامه ماه عکس 
انتخاب شــد و لوح و  تندیس ویژه مــاه عکس به این 

هنرمندان اهدا گردید.
در پایان این مراسم  با اهدا یکی از عکس های برتر ماه 
عکس انجمن )عکس متعلق به هنرمند ابوذر کریمی( از 
همکاری های جواد صادقی رییس اداره فرهنگ و ارشاد 

اسامی المرد تجلیل به عمل آمد.
روابط عمومی این انجمن در پایان از آقایان خسروی و 
دهقان به جهت همکاری در برگزاری مراسم روز جهانی 

عکس تشکر کرد.
جشنواره ارتقای ایمنی دارو در بیمارستان 

ولیعصر)عج( المرد برگزار شد
رییــس بیمارســتان ولیعصر)عج( المــرد، در بازدید 
از جشــنواره دارویی و مشــاهده فعالیــت بخش های 
بیمارســتان با تقدیــر از اقدامات انجام شــده، گفت: 
خطاهــای دارویی می تواند عوارض جبران ناپذیری در 
بیماران به همراه داشــته باشد که کاهش این خطاها، 
نیازمنــد تاش همه همــکاران در بخش های مختلف 

درمانی است.
رســول فهیمی افــزود: برگزاری این جشــنواره، نقش 
بســزایی در ارتقای ایمنی مصرف دارو در بیمارســتان 

دارد.
مدیر بیمارستان حضرت ولیعصر)عج( المرد، نیز گفت: 
جشــنواره ایمنی دارو با هدف کاهش خطاهای بخش 

درمان در این بیمارستان، برگزار شد.
مهدی شمســی افزود: در این جشــنواره ضمن برپایی 
غرفه های بخش های درمانی، نشست آموزشی ایمنی 
دارویی، مسابقه نسخه خوانی، نماهنگ های تهیه شده 
از داروهای مشــابه و خطاهای دارویی از ســوی بخش 
های مختلف، خاطره گویی و تقدیر از بخش های برتر، 

انجام گرفت.
آغاز عملیات احداث ادامه باند دوم المرداشکنان

 به گزارش پایگاه اطاع رسانی سید محسن علوی، پیرو 
پیگیریهــای دکتر علوی نماینده نماینده مردم المرد و 
مهر در مجلس شورای اســامی و مهندس باقری فرد 
مدیرکل راه و شهرسازی الرستان درخصوص بهسازی 
و احداث بانــد دوم باقی مانده محور المرد-اشــکنان 
باتوجــه به اینکه عمده تصادفــات در طول حدود ۱3 
کیلومتر باقیمانده این مسیر اتفاق می افتد و از این رو 
مطابق پیگیرها؛ عملیات احداث باند دوم المرد اشکنان 
حدفاصل رکن آباد تا اشکنان به طول ۱3 کیلومتر آغاز 
شده و بیش از 57 پل در این محور وجود دارد که 2۱ 

پل قبا ساخته شده و 36 پل در حال ساخت است.
به گفته یاسر مایی رییس اداره راه و شهرسازی المرد؛ 
این محور یک از محور های مهم شهرســتان المرد به 
حســاب می آید و با بهره برداری از آن دسترسی مردم 

بخش اشکنان به مرکز شهرستان هموار خواهد شد.
رییس اداره راه وشهرسازی المرد ادامه داد: برای احداث 
این محور بیش از 2۰ هــزار متر مکعب خاکبرداری و 
2۰5 هــزار متر مکعب خاکریزی بایــد انجام گیرد که 
در حال حاضر عملیات دکاپــاژ مصالح در محل پروژه 

درحال انجام است.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان المرد 

مطرح کرد:   
استفاده از رسانه ها برای تقویت حوزه 

بهداشت و درمان
سرپرســت شبکه بهداشــت و درمان شهرستان المرد 
به مناســبت روز خبرنــگار از زحمــات خبرنگاران در 

شهرستان تجلیل کرد.

به گــزارش افق فــارس، محمد احمدی در نشســت 
صمیمی تجلیل از خبرنگاران و تبریک این روز سترگ 
به اصحاب رسانه اظهار داشــت: قدرت و جایگاه رفیع 
خبرنگاران همیشه مدنظرم بوده و در دوران هشت سال 
دفاع مقدس با زحمات و فعالیت های خبرنگاران سخت 

کوش آشنایی داشته ام. 
سرپرست شبکه بهداشــت و درمان المرد خاطرنشان 
کرد: مردم نجیب منطقه الیق خدمت هستند و باتوجه 
به امکانــات و ظرفیتهای موجود بــرای تقویت حوزه 

بهداشت و درمان تاش خواهم کرد.  
وی تصریح کرد: بهداشت و درمان در میان مردم بسیار 
اهمیت دارد و تاش خواهیم کرد که ارتباط بیشتری با 
خبرنگاران داشته باشیم تا فعالیت ها را به موقع اطاع 

رسانی کنیم. 
احمــدی در ادامه رســانه هــا را به عنــوان پل اصلی 
ارتبــاط مردم بــا حوزه بهداشــت و درمان دانســت 
و گفــت: ازآنجاکه حوزه بهداشــت و درمــان در این 
شهرســتان بسیار گسترده اســت و از این رو رسانه ها 
می توانند نقــش مهمی در پیگیری دغدغه های مردم 
و انعکاس خدمات و فعالیتهای حوزه بهداشت و درمان 
در شهرســتان ایفا کنند که قطعا از این ظرفیت برای 

تقویت حوزه بهداشت و درمان استفاده خواهم کرد.
خبرنگاران در نشســت صمیمی با سرپرســت شــبکه 
بهداشــت و درمان المرد با ارائه دیدگاههای خود برای 
پیگیری و انعکاس مطالبات مــردم و فعالیتهای حوزه 
بهداشــت و درمان و همچنین جهــت همکاری هرچه 
بیشتر با ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان اعام 

آمادگی کردند.

اخبار

بی توجهی به تابلوهای هشداردهنده =  استقبال از حادثه
» اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان المرد«

افق فارس-به مناســبت هفته خبرنگار؛ ســرهنگ حســن عبداهلل زاده فرمانده ناحیه 
مقاومت بســیج سپاه المرد با همراهی رحمانی مسئول فرهنگی ناحیه مقاومت بسیج و 
نیدانی مسئول کانون بسیج رســانه شهرستان المرد از دفاتر خبرگزاری ایلنا در جنوب 

فارس و نشریه افق فارس بازدید کرد. 

به گزارش افق فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه المرد در این بازدید ضمن 
عــرض تبریــک روز خبرنگار و تجلیــل از زحمات هیات تحریریه نشــریه افق فارس و 
خبرگزاری ایلنا افزود: رسالت امروز فعاالن رسانه باتوجه به تهاجم های دشمن دوچندان 
شــده اســت که در این زمینه خبرنگاران با رعایت اخاق حرفه ای می توانند در مقابل 

تهاجم های رسانه ای دشمن پیروز شوند.  
وی ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای عرصه خبر اظهار کرد: مردم انتظار دارند 
که رسانه ها؛ مطالبه گری از مسئوالن را جدی بگیرند و در کنار ارائه راهکارها، خدمات 
نظام را به موقع اطاع رســانی کنند و از طرفــی رهبر معظم انقاب تاکید بر تاش دو 
چندان مســئوالن در شرایط فعلی کشور دارد که نقش رسانه ها در تاش هرچه بیشتر 

مسئوالن بسیار اهمیت دارد.

 ســرهنگ عبداهلل زاده گفت: مقام معظم رهبری تاکیــد دارند که جامعه باامید و پر از 
نشاط باشد که در این زمینه رسانه ها می بایست در تقویت روحیه امید قلم بزنند. 

عضو شورای تامین المرد گفت: ترویج سبک زندگی اسامی را باید جدی گرفت و در این 
راستا؛ رسانه ها نقش تاثیرگذاری دارند و رویکرد باید این باشد که همه ی دستگاههای 

فرهنگی با هدف تحقق دیدگاههای موردنظر رهبر معظم انقاب گام بردارند. 
در ادامه مرتضی عبداله زاده سرپرســت خبرگزاری ایلنا در جنوب فارس ضمن تشــکر 
از حضور فرمانده ســپاه و هیات همراه اظهار داشــت: دغدغه های زیادی پیرامون حوزه 
نشریات و رسانه ها مطرح می شود و تنها عاقه به رفع مشکات مردم است که ما را در 

این حوزه ماندگار کرده است. 

وی گفــت: زحمات خبرنگاران مطبوعات و رســانه ها را تنها افرادی درک می کنند که 
در این حوزه فعالیت دارند و امیدواریم با دلگرمی و پشتیبانی مردم و استفاده از دیدگاه 

های صاحب نظران و فعاالن حوزه های مختلف در احقاق حقوق مردم گام برداریم.  
سردبیر دو هفته نامه افق فارس اضافه کرد: ستون های نشریه افق فارس به عنوان نشریه 
اقتصادی-اجتماعــی در حال تکمیل اســت که قطعا از نظرات و پیشــنهادات نهادهای 

انقابی و فرهنگی استفاده خواهیم کرد. 
وی اظهار کرد: ســوژه های زیادی وجود دارد اما به دلیل وســعت منطقه و نداشــتن 
خبرنگاران فعال در سراســر منطقه نتوانســتیم در زمینه های مختلف فعالیت داشــته 
باشیم. کمبود خبرنگار و عدم تفکیک حوزه های خبری در آینده معضل جدی رسانه ها 
خواهد بود که اداره فرهنگ و ارشــاد اسامی می بایست در برگزاری کاسهای آموزشی 
خبرنگاری  برنامه ریزی کند تا شــاهد جذب و فعالیت خبرنگاران بیشتری در این حوزه 

باشیم.

افق فارس-ناوگان مسافربری شهرســتانهای المرد و مهر از گذشته تا به 
امروز متفاوت تر شده است تا آنجاکه با فعالیت 5 شرکت مسافربری در این 
شهرستانها،  مسئوالن انجمن صنفی مربوطه از نوسازی اتوبوس ها و ارتقاء 
کمی فعالیت رانندگان و مهمانداران زیادی در ناوگان مســافربری المرد و 
مهــر خبر می دهند و گزارش ها حاکــی از آن دارد که اقداماتی در زمینه 
ســاماندهی و جذب رانندگان انجام گرفته اســت که رونق بسیار خوبی در 
حوزه کسب و کار حاصل شده است و در گزارش های بعدی به طور مفصل 
تشریح خواهد شــد اما رویکرد دهه گذشته همچنان در این دو شهرستان 
درحال ادامه یافتن اســت که در زمینه تکریم و توجه به حقوق مســافران؛ 

کمتر از استان های دیگر توجه می شود.
انتقاداتــی در زمینه عدم ارتقــاء کیفی حوزه حمل و نقل مســافربری در 
شهرستان های المرد و مهر وارد است که اکنون شاهد مشکات عدیده ای 
در عدم آشــنایی مهمانداران به وظایف شان هستیم و این موضوع به عدم 
نگاه تخصصی مدیران شرکت های مسافربری در المرد و مهر باز می گردد، 
مهماندارانــی که اکنون در حوزه حمــل و نقل المرد و مهر فعالیت دارند با 
ارزیابی می توان به این نتیجه رســید که بــدون مصاحبه و گذراندن دوره 
آموزشــی وارد شرکتهای مسافربری المرد و مهر شده اند که گاها نارضایتی 
یا شــکایت در این حوزه بیشتر متوجه به عدم نگاه تخصصی یا اشکاالت در 
رسیدگی و ارزیابی و نظارت از این حوزه باز می گردد و این درحالیست که 
بیشــتر استانهای کشــور؛ انجمن های صنفی با مشارکت فنی حرفه ای در 

زمینه آموزش مهمانداران باتجربه ورود پیدا کرده اند.
شهرستان هایی که قرار است قطب صنعت فارس و پذیرای جمعیت زیادی 
باشند و از این رو باید مهمانداران این حوزه با وظایف خود شامل بکارگیری 
آداب معاشرت و الگوهای رفتاری در برخورد با مسافرین، بکارگیری قوانین 
و مقررات خدمات گردشــگری جاده ای، اســتفاده از یونیفرم مناســب و 
نحــوه تمیز نگه داشــتن آن، رعایت اصول اخاقــی و ارتباطی در برخورد 
با مســافرین، داران بودن ظاهر مرتب و آراسته، توجه به نیازهای مسافران 
و راننده، رعایت پاکیزگی محیط زیســت از طریق دفع مناســب زباله های 
مســافران، ارائه خدمات مواد غذایی به مســافران، رعایت اصول بهداشتی 
در ارائه خدمات به مســافران اتوبوس، پاسخگویی به سواالت مسافران و ... 

آشنایی کامل داشته باشند. 
عاوه بر آموزش مهمانداران، موضوع پذیرایی مناسب در جهت ارائه خدمات 

مطلوب به مسافران است که گاها انتقاداتی بر این حوزه بیشتر متوجه 

شــرکتهای مسافربری است که پذیرایی در میســر المرد-شیراز و بالعکس 
مناسب نیست یا در مقایسه با مسیرهای دیگر در سطح پائینی قرار دارد که 

باتوجه به قوانین و جذب مشتری باید بیشتر توجه شود.
ارتباط نهادهای نظارتی با مسافران از شاخص های مهم در نظارت و ارزیابی 
از شرکتهای مســافربری است که هیچگونه تماس یا سوال از نحوه رضایت 
مندی مسافران از سوی نهادهای نظارتی در مسیر المرد-شیراز یا بالعکس 
مطرح نمی شــود یا اگر سوال می شود در میان مسافران المرد و مهر از آن 

خبری نیست. 
مهم تر از آن احترام به وقت مسافر که در این زمینه انتقاد می گردد اتوبوس 
در مســیر المرد-شیراز و بالعکس در بســیاری از شرکتهای مسافربری این 
شهرستانها تاخیر دارد و این موضوع سبب نارضایتی مسافران از شرکتهای 
مســافربری شده اســت و این درحالیست که در اســتانهای دیگر با انتقاد 
مشتریان یا نظارت هرچه بیشتر نهادهای مربوطه، شرایط مطلوب تری دیده 
می شود و زمان حرکت اتوبوس و رسیدن به مقصد با تاخیر کمتری همراه 
است و این تاخیر بیشتر در مسیر قدیم شیراز-المرد مشاهده می گردد که 
ضروری اســت در این دو شهرســتان هم نهادهای نظارتی بیشتر به حقوق 

مسافران توجه داشته باشند.
اما نــکات مثبت را باید به فال نیک گرفت، پایین ترین تصادفات و حوادث 
در حوزه حمل و نقل مســافربری شهرســتانهای المرد و مهر نشان دهنده 
دقت و توانمندی رانندگان این منطقه است که امیدواریم مسئوالن انجمن 
صنفی کارگری رانندگان شهرستانهای المرد و مهر  و دیگر نهادهای نظارتی 
و فرماندار شهرستان المرد از همه ی ظرفیت ها برای ارتقاء همه جانبه این 
اقشار استفاده کنند تا با رویکرد نگاه تخصصی بتوانیم شاهد کاهش نواقص 
ها و ارتقاء کیفی در ارائه خدمات هرچه مطلوب تر به مسافران عزیز باشیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه المرد مطرح کرد : 
رسانه ها نقش مهمی در پیگیری مطالبات 

مردم دارند/ترویج سبک زندگی اسالمی را 
باید جدی گرفت

ضرورت نگاه تخصصی به ناوگان مسافربری المرد و مهر
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تور یک روزه بازدید دانش آموزان المرد از 
کارخانه آلومینیوم جنوب برگزار شد

به گزارش افق  فارس از ســالکو، با برنامه ریزی انجام 
شده توســط شرکت ســالکو نیز دانش آموزان مقاطع 
تحصیلی دبیرستان و هنرســتان شهرستان المرد روز 
یکشنبه )۱۱ شهریور 97( از سایت مجتمع آلومینیوم 

جنوب در منطقه ویژه اقتصادی المرد بازدید کردند.

از  آموزانــی  دانــش  کــه  بازدیــد  ایــن  در 
هنرستان،دبیرستان،کار و دانش و بهزیستی شهرستان 
المرد حضور داشتند،  از نزدیک درجریان نحوه فعالیت 
بخش هــای متختلف کارخانــه آلومینیوم جنوب قرار 

گرفتند.

در ایــن بازدید بعد از ارایه توضیحاتی درباره پیشــینه 
این واحد تولیدی از سوی مدیران پروژه حجت االسام 
شهیدی امام جمعه المرد نیز برای دانش آموزان حاضر 

سخنرانی کرد.

۱4 طرح احداثی بوستان روستایی در المرد 

اختصاص اراضی ملی و احداث بوســتان روســتایی به 
میزان ۱4 طرح اجرایی شده است. 

بــه گزارش روابــط عمومی مدیریت جهادکشــاورزی 
شهرستان المرد در یکساله منتهی به شهریور 97 اقدام 
به واگذاری اراضی ملی جهت احداث بوستان روستایی 
شــده و در همین زمینه تعداد ۱4 طرح اجرایی شــده 
است. در این طرح ها اقدام به احداث بوستان روستایی 
به میــزان 5/2 هکتار در بخش عامرودشــت ، 43/5 
هکتــار در بخش چاهورز و 2۸ هکتار در بخش مرکزی 
شــده اســت. در این گونه طرحها معــادل 7۰ درصد 
جنگلکاری و فضای سبز اختصاص یافته و 3۰ درصد به 
احداث تأسیسات و امکانات رفاهی و تفریحی اختصاص 

می یابد.

افزایش خسارت موش به محصوالت 
کشاورزی المرد 

جوندگان مضر کشــاورزی به ویژه موش یکی از آفات 
مهمی است که در فصول مختلف به محصوالت زراعی 

و باغی شهرستان خسارت وارد می کند.
بــه گزارش روابــط عمومی مدیریت جهادکشــاورزی 
شهرستان المرد در راســتای مقابله با عوامل خسارت 
رسان به کشاورزی شهرســتان ، موش بعنوان یکی از 
این آفــات و عوامل دردســتور کار واحد حفظ نباتات 
مدیریت جهادکشاورزی شهرستان المرد قرار گرفت و 
در این زمینه توصیه های کارشناسی الزم به کشاورزان 
و باغــداران صورت گرفته اســت. همیــن گزارش می 
افزایــد: با وجود ناقل بیماری بــودن موش ها از جمله 
بیماری سالک می بایست اقدامات الزم صورت پذیرد تا 
از خسارت بیشتر توسط این جوندگان جلوگیری شود.

بررسی وضعیت توزیع
 نهاده های کشاورزی در المرد

نحوه تأمین و توزیع نهاده های کشاورزی مورد بررسی 
کارشناسی قرار گرفت.

بــه گزارش روابــط عمومی مدیریت جهادکشــاورزی 
شهرســتان المــرد با توجه بــه در پیش بودن ســال 
زراعــی جدیــد و پیش نیازهــای آغاز فصل کاشــت 
در شهرســتان جلســه ای به منظور بررســی وضعیت 
تهیــه و توزیع نهاده های کشــاورزی با حضور مدیر و 
کارشناســان جهادکشاورزی شهرستان المرد ، مسئول 
تعاونی روستایی شهرستان ، مدیران عامل تعاونی های 
تولید و کشــاورزی و مســئولین و کارشناسان مراکز 
خدمات جهادکشــاورزی بخش های شهرستان برگزار 
شد. سهمیه اعام شــده و نحوه تهیه و توزیع کود در 
محصوالت کلزا و گندم از جمله موارد مطرح در جلسه 
نهاده های کشاورزی بود که پیرامون آن بحث و تبادل 

نظر صورت گرفت و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

اخبار
افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی 

بخش چاهورز
شــیخ عامر کهن/ پروژه های عمرانی بخش چاه ورز با 
حضور شــبانی نژاد فرماندار المرد و جمعی از مدیران 
اداری شهرســتان، دهیاران و اعضای شوراهای اسامی 

افتتاح و یا کلنگ زنی شد.
ابتداء فاز اول بوســتان معلم دهنو با اعتباری بالغ بر 3 
میلیارد ریال با مشــارکت بهزیستی و دهیاری و بنیاد 
مسکن انقاب اسامی شهرستان المرد به بهره برداری 

رسید.
مهندس عباســی رئیس بنیاد مســکن انقاب اسامی 
شهرســتان در آئین افتتاح بوستان معلم دهنو و کلنگ 
زنی طرح بهســازی روســتاهای دهنو فاضلی ،فاضلی 
،نعمه بیان داشت : فاز اول این بوستان به مساحت یک 
هکتار با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال هزینه شده که 
امید می رود با گشایش اعتبار شاهد شروع عملیات فاز 

دوم این پروژه باشیم.
رئیس بنیاد مســکن المرد در ادامه افزود : طرح هادی 
روستاهای نعمه , فاضلی , دهنو فاضلی تا کنون دارای 
کد نبــوده که در کمیتــه برنامه ریزی شهرســتان با 
تخصیص اعتبار مواجه بود که خوشبختانه با تاش وافر 
فرماندار طرح بهسازی روستاهای مذکور دارای کد که 
امروز شــاهد کلنگ زنی و شروع عملیات اجرایی طرح 

هادی ان هستیم.
احمد انصاری در آئین افتتاح مدرســه ابتدایی شــهید 
توانگر نعمه گفت : این بنای آموزشی با اعتباری معادل 
2۰۰ میلیــون تومان توســط یحیی پــور خیر اندیش 
گراشی ساخته شــده که از اعتبارات داخلی آموزش و 

پرورش شهرستان تجهیز شده است.
وی با اشــاره به پروژه های دبســتان آیت اهلل کاشانی 
شــیخ عامر، دبستان شهید حســنی دهکهنه، مدارس 
راهنمائی پســرانه و دخترانه شــهید دستغیب وآسیه 
چاه ورز ، تصریح کرد : دبســتان آیت اهلل کاشانی طبق 
پیش بینی صورت گرفته در دهه فجر امســال به بهره 
برداری خواهد رســید و اعتبــارات الزم جهت تکمیل 
مدرســه دهکهنه در نظر گرفته شده و همچنین برای 
نوسازی دو مدرســه چاه ورز توسط بنیاد برکت اعتبار 
الزم تخصیص داده شــده که در آینده نزدیک شــاهد 
کلنگ زنی و اجرای عملیات نو سازی آن خواهیم بود.

سید علی اصغر احمدی زاده رئیس اداره کتابخانه های 
عمومی شهرســتان که به منظور کلنگ زنی دو پروژه 
کتابخانه های شــهید علی پــور دهنو و باقر العلوم )ع( 
شــیخ عامر به بخش چاه ورز ســفر کــرده بود در این 
مراســم گفت : در دوسال قبل شــاهد افتتاح کتابخانه 
دهنو بوده که با اســتقبال بی نظیر مردم مواجه شــده 
اســت که این امر موجب شد که مســئولین با احداث 
مکانی با زیر بنای 2۸۰ متر مربع موافقت تا امروز شاهد 

کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی ساخت آن باشیم.
وی در خصوص کتابخانه شیخ عامر گفت: هرگاه حرف 
از خاقیت به میان می آید شــیخ عامر در ذهن انسان 
مجســم می شود .کتابخانه ای که با اجرای برنامه های 
متنوع فرهنگی در سطح شهرســتان زبان زد بوده که 
سرانه مطالعه این کتابخانه آن را در شهرستان برجسته 

کرده است.
وی خاطــر نشــان کرد: ســاختمان محقــر کتابخانه 
باقرالعلوم )ع( که 25 ســال قبل به تناســب نیاز مردم 
در آن زمان ســاخته شده بود جوابگوی نیازهای امروز 
جوانان دهستان شیخ عامر نبوده که با همکاری دهیاری 
و اداره امور کتابخانه ها شــاهد احداث ساختمان آن با 

زیر بنای 2۸۰ متر مربع خواهیم بود.
مسعودنیا رئیس اداره آبفای روستائی شهرستان المرد 
گزارشــی از مختصات پروژه طرح آبرسانی بخش ارائه 

داد.
وی اضافــه کرد برای اجرای این طــرح مبلغ 9 و نیم 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده که کار عملیات جاده 

سازی، برق، لوله گذاری انجام خواهد شد.
در پایان شــبانی نژاد فرماندار شهرستان المرد ضمن 
تبریک میاد امام هادی )ع( و هفته دولت اظهار داشت 
: افتتاح و کلنگ زنی پروژه های بخش چاه ورز در این 

روز مبارک می توان به فال نیک گرفت .
وی مــردم بخش چــاه ورز را مردمانی ریشــه دار و با 
اصالت توصیف کرد و اقدامات انجام را حق مسلم آنان 

و بدون منت دانست .
نماینده عالی دولت در شهرستان المرد گفت : خواهش 
من از مردم این است از داشــته هایشان لذت ببرند و 
برای رسیدن به خواسته های بیشتر عجله نکرده و خود 
را بــه زحمت نیندارند و همواره شــاکر درگاه خداوند 

باشند .
شــبانی نژاد در ادامه افزود: خدا را شکر که گزارشهای 
امیدوار کننده و شاهد افتتاح و کلنگ زنی پروژه هایی 

در بخش چاه ورز هستیم که نیاز ضروری مردم است.
وی داشتن آب ســالم و بهداشتی آنهم در منطقه گرم 
وخشــک از آرزوهای دیرینه مردم دانست که امروز با 
تاش نماینده دلسوز و دیگران مسئوالن نطام در حال 
تحقق اســت هر چند که بحران کمبود آب سراســری 
اســت که باید با صرفه جوئــی در مصرف آب مدیریت 

شود تا این مایه حیات به هدر نرود.

اخبار

به گزارش افق فارس، رئیس شورای اسامی شهرستان المرد باحضور در نشست مطالبه 
گری کانون بسیج رسانه شهرستان المرد به سواالت خبرنگاران پاسخ گفت. 

ســردبیر دو هفته نامه افق فارس؛ ســواالتی را درباره روند توســعه عمرانی شهر المرد، 
مصوبه الحاق اســتان فارس به دریا و ... از این عضو شــورای شهر المرد مطرح کرد که 
باتوجه به حساســیت مطالب مطرح شده، عینا مطالب گفت و گو با عبدالرضا منصوری در 

ادامه می آید:
 ســوال: باتوجه به شــتاب توسعه صنعتی شهرســتان المرد و لزوم ایجاد زیرساختهای 
شهری، از این رو با توجه به سوابق شما در حوزه فرمانداری و ارتباط با حوزه کشورهای 
خلیج فارس و اکنون به عنوان عضو شــورای شهر ، چه اقدامی در زمینه جذب سرمایه 
گذار انجام شــده اســت؟ و چه پروژه  عمرانی جدیدی در دوره فعلی شورای شهر آغاز 

شده است ؟
پاســخ: هنوز مشکل ســرمایه گذار مجتمع الماس جنوب-شــهر المرد حل نشده است 
و قراردادی موجود اســت بین شهردار و شورای وقت و ســرمایه گذار ، شهردار و شورا 
تعهداتی دارند و ســرمایه گذار هم تعهداتی دارد و امروز بعد از گذشــت چند سال، می 

پرسم چرا این مجتمع نباید پارکینگ داشته باشد؟ 
ســوال: شما به عنوان شورای پنجم چه اقدامی برای حل این مشکل سرمایه گذار انجام 

دادید؟ 
شــهردار  پاسخ: 
کردیم  موظف  را 
تعهدات  این  که 
قبــال  در  را 
ســرمایه گــذار 
که  دهد  انجــام 
انجام نداده است.  
ســرمایه گذاری 

مجتمــع 
- یحــی تفر

گردشــگری کیان )ابراهیمی( در زمان دوران فرمانداری بنده مراجعه کرد و مشکل آنرا 
در شورای پنجم حل کردیم و این پروژه در حال اجرا است. معتقدم شهری که در ابتدای 

توسعه قرار دارد باید به سرمایه گذار امتیاز داد. 
شورای شهر چه امتیازی برای سرمایه گذاران در نظر دارد؟ 

معافیت باالی ۸۰ درصد و هر امتیازی به سرمایه گذار نیاز باشد می دهیم. امروز پارک 
3۰ هکتاری در شهر المرد در حال طراحی است و فاز به فاز اجرا خواهد شد و قطعا این 

پروژه نیاز به زمان دارد.
باتوجه به ارتباط شــما با حوزه خلیج فارس، در جذب ســرمایه گذار چه اقدامی انجام 

شده است؟ 
ســرمایه گذار برای ساخت مســکن بی بضاعت و کم بضاعت جهت استفاده  زوج های 

جوان وارد مذاکره شده است. 
پارک 3۰ هکتاری تا کی اجرا خواهد شد؟ 

منابع درآمدی برای اجرای پروژه های عمرانی کاهش پیدا کرده است و همه ی این طرح 
ها به اعتبارات بستگی دارد.  تا زمانیکه نگاه ما به عوارض ساخت و ساز است لذا با این 
منابع نمی توان طرح ها را اجرا کرد. باتوجه به اینکه ســاخت و ساز کم انجام می شود، 
سیاســت ما بر کاهش عوارض در شورای پنجم است تا مردم در فشار نباشند.تا زمانیکه 

کوچه و خیابانهای فاقد آسفالت داریم نمی توانیم پروژه جدیدی را آغاز کنیم.
 یعنی دیدگاه شــورای پنجم این اســت که تا کوچه و خیابانهای فاقد اســفالت داریم 

نمی توان پروژه ای را آغاز کرد؟ 
نه این حرف من نیست ، مصوبات شورای قبل باید اجرا شود و اعتبارات آن چقدر است؟ 
نزدیک 2۱ میلیارد تومان اعتبار در شــهر بوده و باید حسابرســی کنند که اعتبار کجا 

هزینه شده است؟!  
در سال 96 هیچ پروژه جدیدی نبود و یک پروژه جدید بود و پروژه مسیر میدان انقاب 
به فرودگاه  بود که من به آن پروژه ایراد گرفتم و معلوم هم نیست این پروژه کجاست! 

سوال: این پروژه در دستور کار شورا است یا نه؟  
این پروژه جزو پروژه های مصوب نیست. آنموقع جزو پروژه های مصوب نبود.

 2سوال آخر
دو رویداد در جلسه اخیر تبادار اســتاندار فارس داشتیم، صحبت های شما درخصوص 

الحاق المرد به دریا و بازنشستگی که دو سوال مطرح می شود.  

یک منصوری در زمان رئیس سابق شورای تامین المرد داشتیم که بر این عقیده بود که 
مصوبه الحاق المرد و استان فارس به دریا را بر مبنای دستور اکید و نامه آقای پژوهش 

معاون استانداری فارس اجرا کرده ام. 
اما منصوری در دوره شــورای شهر در نشست با استاندار فارس درخواست دارد که این 

مصوبه نیاز به اجرا دارد و باید اجرا شود. 
باتوجه به این دو دیدگاه در دو مســئولیت، فعاالن سیاسی اصاحطلب و اصولگرا انتقاد 
دارند که این اقدام شــتاب زده در حوزه اجرای این مصوبه  نیز این طرح  را مســکوت و 

به حاشیه برده است؟ 
پاســخ: به عنوان عضو شورای اداری در جلسه شورای اداری دعوت شده بودم و صحبت 
هایی که آقای امام جمعه مطرح کردند در رابطه با الحاق،یادداشــت دادم و دسترسی به 

آن یادداشت پیدا کنید و در آنجا نوشته ام تکمیل اجرای الحاق. 
توسط وزارت کشور و باحضور مسئوالن دو استان هرمزگان و فارس و در دوره استانداری 

آقــای احمــدی و فرمانداری ام، همه ی پروســه های قانونی انجام شــد و با دعوت از 
نمایندگان  دو اســتان در وزارت کشــور و برای اجرای آن ، تاریخ تعیین شد که مسائل 
مربوط به ســفر آقای مطهری به استان پیش آمد، الحاق مجددا به فراموشی رفت و در 
دوره فرمانداری پیگیر بودیم که این حق مســلم را هرچه زودتر اجرا کنیم و هزینه آنرا 

هم بدهیم.  
هماهنگی استانی با ما نیست، قرار شد که در زمان معاونت سیاسی، این کار انجام شود، 
بازدیدی از منطقه انجام شــد، نهایتا تصمیم گرفته شد و ارتباطمان با مردم حفظ کنیم 

و مردم را داشته باشیم و اقدامات انجام گیرد. 
نیاز به تمهیدات امنیتی بود و در شــورای تامین اســتان مطرح شــد و تصویب شد که 
به دســتگاه های اجرایی استان برای خدمات رسانی به روســتاهای الحاق اباغ شد.به 
فرمانداری هم برای اجرا اباغ شــد و کمیته ای به دنبال آن، در دفتر معاونت سیاسی با 
مســئولیت مدیرکل وقت سیاسی-انتخابات استانداری فارس آقای هاشمی تشکیل شد. 
آن کمیته متشــکل اعضای تاثیرگذار امنیتی و اطاعاتی و فرماندار شهرســتان و عمده 

دستگاههای خدمات رسان هم در این کمیته حضور داشتند.  
اولین جلســه برگزار شد و مصوبه داشت و این بود که از مناطق الحاقی بازدیدی داشته 

باشیم و نیازهای روستاها در این کمیته مطرح شود.  
مــاه مبارک رمضان در پیش بود و بهترین زمان در شــب ماه مبارک رمضان بود و این 
جلســه برگزار شــد.الحاق را بنده به عنوان نماینده سیاسی دولت اجرا کرده ام و ناقص 

بوده و باید تکمیل کنند. 
ســوال: به نظرتان شــورای تامین نمی توانســت بهتر مدیریت کند که هماهنگی های 
بیشــتری میان اســتانداری هرمزگان و فارس برای همراهی و مشارکت روستاها انجام 

شود؟ 
تاریخ گواهی و روشن خواهد ساخت که پشت پرده این قضیه چه بوده است، آن اقدامی 

که ما انجام دادیم. 
برای الحاق  گوشه ای از شهرستان به شهرستانی دیگر کشته داده اند ولی در این زمینه، 
فوقش پرتاب دو ســنگ  بوده که شیشه اتوبوس شکسته شد که آن هم هیاهو کردند و 
دو اســتان آمدند الحاق کردند و دو شیشه مینی بوس شکست و ببینید الحاق هایی در 

استان فارس بوده چه اتفاقاتی رخ داده است! 
معتقدم این تصمیم به صورت مدبرانه اجرا شــده و مزایای خوبی برای اســتان دارد که 

فعا از این مزایا محروم هستیم.  
الحاق از نظر دیدگاه بنده، در بهترین زمان و شکل ممکن اجرا شد که توافقاتی دیگری 

انجام گرفت که مانع این تصمیم شد.
این اقدام شما باعث مسکوت ماندن الحاق نشده است؟  

خیر، دولت نگاهش به مناطق مرزی است و باید در دستور کار قرار گیرد که انجام شود.  
ســوال: شما به ســخنان آقای علوی نماینده مردم در مجلس پاسخ دادید که بازنشسته 

نشده بودم که برکنار شدم. 
تاریخ بازنشستگی شما کی بوده است ؟ 

مهرمــاه، در زمــان نمایندگی آقــای علوی از ســمت فرمانداری برکنار شــدم، بنا به 
درخواستهای مکرر ایشان از استانداری فارس؛ برکنار شدم.  

از فرمانداری برکنار شدم و برگشتم و به محل خدمت سابق در اداره کل منابع طبیعی؛ 
اعام اشتغال دادم.

مطمئن هستید در مهرماه بازنشسته شده اید؟ 
بله  

یعنی از اردیبهشت یا خرداد اقدام نشده بود که در مهرماه بازنشسته شدید؟ 
زمانی برای بازنشســتگی اقدام شد که دیگر مسئولیتی در فرمانداری نداشتم درحالیکه 

یک سال و نیم به بازنشستگی ام مانده بود.  
خود آقای علوی در زمان انتخابات، آقای جمالی آنموقع در شورای مشورتی اصاحطلبان 
در ُمهر از ایشان سوال کرد که گفتند چه رای بیاورم و چه نیاورم، ایشان فرماندار نیست. 

یک شوخی: مهندس می گویند که تابعیت یکی از کشورهای خارج دارید؟ 
پاسخ: آنهایی که میگویند معنی تابعیت نمی دانند.

شوخی دوتابعیتی تا الحاق المرد به دریا؛
عبدالرضا منصوری: در یادداشتم به امام جمعه نوشتم 
تکمیل اجرای الحاق/ شهردار فعلی تعهداتش در قبال 
سرمایه گذار الماس جنوب انجام نداده است/ پروژه 

میدان انقالب به فرودگاه جزو پروژه های مصوب نیست
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فرماندار المرد در مراسم تجلیل از 
کارمندان نمونه:

مدیرانی که امید ندارند، در فراوانی اعتبار 
هم نمی توانند کاری کنند

به گزارش افق فارس،»حسین شــبانی نژاد« فرماندار 
المرد در مراسم تجلیل از کارمندان نمونه ضمن تبریک 
روز کارمند اظهار کرد: عده ای خواســته یا ناخواسته؛ 
ناامیــدی را در جامعــه تزریــق می کننــد و مدیران 
می بایست خدمات نظام و دولت را اطاع رسانی کنند.

وی گفت: بیــش از 4۰۰ میلیارد تومان پروژه در هفته 
دولــت کلنگ زنی یا افتتاح شــد و این نشــان دهنده 
تحرک، نشــاط و امید در شهرستان المرد است که با 
تاش مسئوالن دولت تدبیر و امید و پیگیری های موثر 

دکتر علوی به ثمر نشسته است.
نماینده عالی دولت دوازدهم در  المرد اظهار داشــت: 
هرکسی که تاکید بر منفی و کاستی ها داشت و موارد 
مثبت و پیشــرفت ها را نبیند نیز اول ضربه به خودش 
می زنــد، وقتی رییس اداره آنچنان مایوس اســت که 
مردم پیش او می آیند و پاســخ او به ارباب رجوع باعث 

ناامیدی در میان جامعه می شود.
شــبانی نژاد ادامه داد: کارمندان دولــت باید امیدوار 
باشــند و مدیرانی که امید ندارنــد، در فراوانی اعتبار 
هــم نمی توانند کاری کنند، رئیس اداره ای که امید و 
جسارت نداشــته باشد در فراوانی اعتبار هم نمی تواند 
کاری انجــام دهد اما مدیری که با مردم ارتباط دارد و 
فضای اداره اش سرشار از محبت است نیز ارباب رجوع 

ناامید از آن اداره بیرون نمی رود.
وی اضافه کرد: کارمند نمونه کســی است که به ارباب 
رجوع تکریم کند و بر قانون مســلط باشــد و با مردم 

ارتباط داشته باشد. 
شــبانی نژاد در پایان گفت: رفتار مدیران با خبرنگاران 
مهربانانه باشــد و عملکرد اداره را از طریق رســانه ها 

منتشر کنید تا مردم در جریان قرار بگیرند. 

معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری فارس:

جذب نیروی بومی در پاالیشگاه اتان ُمهر در 
اولویت باشد

به گزارش ایرنا عنایت اهلل رحیمی در حاشیه بازدید از 
روند ساخت پاالیشگاه اتان ریکاوری شهرستان ُمهر در 
نشست با دســت اندرکاران و مسئوالن این پاالیشگاه، 
ضمن تاکید بر بهره گیری از نیروی کار بومی در صنایع 
این شهرستان بیان داشت: ایجاد زمینه برای بکارگیری 
نیروی بومی هم مطالبه ای به حق است و هم می تواند 

زمینه ساز تامین امنیت این طرح باشد. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس با اشاره به 
اهمیت ساخت پاالیشگاه اتان ریکاوری شهرستان ُمهر 
گفــت: بدون تردید تکمیل این واحد تولیدی می تواند 

ارزش افزوده بسیاری برای کشور در پی داشته باشد.
رحیمی، در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: 
با توجه به صنایعی که در شهرستان ُمهر در حال شکل 
گیری اســت می تــوان این شهرســتان را یک الگوی 

کوچک تر از عسلویه استان بوشهر قلمداد کرد.
وی ادامه داد: در شهرستان های ُمهر و المرد در حوزه 
پتروشیمی و پاالیشگاه، فرصت های فراوانی برای ایجاد 
اشتغال وجود دارد و بی شک استفاده بهینه از ظرفیت 
های این واحدهای صنعتی، افزون بر این 2 شهرستان، 
پیشــرفت قابل توجهی نیز برای استان فارس به همراه 

دارد. 
پاالیشگاه اســتحصال اتان ریکاوری شهرستان ُمهر از 
مصوبات ســفر ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه 94 
به استان فارس اســت که عملیات ساخت آن با پیش 
بینی سرمایه گذاری 9۰۰ میلیون دالری در این طرح 

آغاز شد.
این پاالیشــگاه قرار اســت خــوراک چهــار مجتمع 
پتروشیمی در شهرســتان های فیروزآباد، جهرم، فسا 

و داراب را تامین کند. 

پس از پنج ماه؛
مدیرکل جدید آموزش و پرورش فارس 

معارفه شد
آیین معارفه مدیــرکل آموزش و پرورش فارس پس از 
گذشت پنج ماه از تودیع مدیرکل پیشین آن، پنجشنبه 
اول شهریورماه برگزار شــد، آیینی که سکاندار جدید 
این اداره کل در ســخنانی گفت که به گره گشــایی از 

مشکات خوش بین هستم.
به گزارش ایرنا؛ در این مراسم که با حضور معاون وزیر 
آموزش و پرورش، معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری فارس و برخی نمایندگان مردم استان در 
مجلس شورای اســامی و دیگر مقامات استانی برگزار 
شد، از زحمات حمیدرضا آذری تقدیر شد و علی عسکر 

نجفی به عنوان مدیرکل جدید معرفی شد.

اخبار
سرپرست تبلیغات اسالمی المرد:

کاروان زیارت اولی ها از المرد به مشهد 
مقدس اعزام می شوند

سرپرســت اداره ی تبلیغات اسامی شهرستان المرد از 
اعزام  کاروان  ۸۸  نفره زیارت اولی های این شهرستان 
به مشــهد مقدس خبر داد. به گزارش ایســنا منطقه 
فارس، حجت االســام باقری سه شــنبه ۱6 مرداد در 
جمع خبرنگاران گفت: این کاروان شــامل افراد باالی 
4۰ سال است که همگی برای اولین بار به زیارت بارگاه 

ملکوتی امام هشتم مشرف خواهند شد. 
وی با بیان اینکه افراد این کاروان به زیارت حرم حضرت 
معصومه)س( نیز مشرف می شوند، گفت: بخش عمده ی 

هزینه های آن توسط خیرین تامین شده است    .   
باقری با اشــاره به برنامه های این ســازمان برای عید 
غدیر خم گفت: تعــدادی از مبلغین بومی با حضور در 
محله ها و روستاها به اجرای برنامه های تبلیغی خواهند 
پرداخت و یک ویژه برنامه دیگری هم به همین مناسب 

در المرد برگزار خواهیم کرد    .   
سرپرست تبلیغات اسامی شهرستان المرد از برگزاری 
انتخابات کانون مداحان خبر داد و خاطر نشــان کرد: 
باتوجــه به نزدیکی به ماه محرم تاش ما اســتفاده از 
روحانیون و مداحان بومی و البته روحانیون مستقر در 
قم اســت.  او بر لزوم توجه وعاظ بــه مباحث مرتبط 
با مســائل روز خصوصا موضوعــات جوانان اضافه کرد: 
روحانیون با مطرح کردن مباحث روز و دغدغه ها و نیاز 
های جوانان در منبرها و مدارس تاثیرگذار بوده اند که 
البته باید به صورت گسترده تری به این مهم پرداخت. 
باقــری گفت: پیش از آغاز ایام ماه محرم و ســوگواری 
سرور و ساالر شهیدان یک گردهمایی باحضور خادمان 

حسینی، موذن ها و روحانیون برگزار خواهیم کرد. 
اجرای وقف در گردش کتاب در المرد

طرح وقف در گردش کتاب در جشن مردمی عید غدیر 
المرد اجرا شــد.  به گزارش افق فــارس، دبیر اجرایی 
جشــن مردمی غدیر در المرد گفت: جشن عید غدیر، 
مانند مراسمات دهه محرم و صفر به یک مراسم کامًا 
مردمی تبدیل شــود، به گونه ای که در ســال های آتی 
تمامی برنامه ها به صــورت خودجوش و مردمی صورت 

بپذیرد.
مصطفی زائری اظهار کرد: 2 هزار جلد کتاب در جشن 
بزرگ غدیر توزیع شــد. که این طرح فرهنگی وقف در 
گــردش کتاب باهدف تبلیــغ و ترویج فرهنگ مطالعه 
و کتاب خوانی و همچنین ســنت حســنه وقف برگزار 

گردید. 
افتتاح طرح های هفته دولت در 

بخش اشکنان
اشــکنان خبرنــگار/ طرح های هفتــه دولت در بخش 
اشــکنان به بهره برداری رســید. فرمانــدار المرد در 
جمع مردم کشــکو و در آیین کلنگ زنی طرح محرم 
به این روســتا گفت: خدمت بــی منت به مردم وظیفه 
دولتمردان اســت و همه افتخارمان خدمت صادقانه به 
مردمی است که همه هستی خود را برای اعتای نظام 

اسامی گذاشته اند.
حســین شــبانی نژاد فرماندار المــرد در جمع مردم 
روســتای پاقات نیز گفت: امروز یکــی از روزهای به 
یادماندنی برای مردم منطقه است وقتی آب آشامیدنی 
طرح محرم برای همشــهریانمان در کشــکو،کتابخانه 
عمومی برای مردم اهل و ســالن ورزشــی برای جوان 
های عزیز پاقات فراهم می شود ،همه اینها وظیفه ای 

در مقابل عظمت این مردم عزیز است.

گفتنی اســت در ادامه حضور فرماندار المرد در بخش 
اشــکنان طرح های هفته دولت در اشکنان افتتاح و به 

بهره برداری رسید.
همزان با هفتــه دولت بخــشCCU، بخش جراحی 
بیمارستان بعثت اشکنان،تجهیز و راه اندازی ازمایشگاه 
قبل از ازدواج در بیمارستان بعثت اشکنان،تخت چهارم 
دیالیز بهســازی بخش هــای مختلف بیمارســتان، با 
اعتباری بالغ بر دو میلیاردو دویســت میلیون تومان از 
محل کمکهای خیرین و دانشگاه علوم پزشکی یکی از 
مهمترین طرح های هفته دولت دربخش اشــکنان بود 

که با حضور مسئوالن به بهره برداری رسید.
در ادامــه افتتــاح طرح هــای هفته دولــت در بخش 
اشــکنان اجرای طرح آبیاری نویــن در ۱74 هکتار از 
زمین های کشــاورزی بخش اشــکنان با اعتباری بالغ 
بریک میلیارد و هفتصد و چهل میلیون تومان از محل 
اعتبارات جهاد کشاروزی و بخش خصوصی،برق رسانی 
به چهار روســتای بخش اشــکنان و توسعه شبکه برق 
شــهری اشــکنان و اهل با اعتباری بالغ بر دو میلیارد 
و ششــصد میلیون تومان،افتتاح کتابخانه خیرساز امام 
جعفر صادق ع شهر اهل با اعتباری بالغ بر 4۸۰ میلیون 
تومان با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان 
فارس،افتتاح و بهره برداری از چند طرح عمرانی شهری 
شهرداری اهل از جمله طرح های هفته دولت در بخش 

اشکنان بود.
در ادامــه برنامه های هفته دولــت همچنین با حضور 
مســئوالن در بخش اشــکنان ، عملیات ساخت سالن 
ورزشــی چند منظــوره روســتای پاقات بــا اعتبار 
اولیــه7۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات وزارت نفت 
و آبرسانی طرح محرم به روستای کشکو از توابع بخش 
اشــکنان با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 35۰ میلیون 

تومان آغاز شد.
در افتتاح طرح هــای هفته دولت امام جمعه و جمعی 
از مسئوالن شهرســتان المرد و بخش اشکنان حضور 

داشتند.

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:
۰9۱7۱۸44332
۰99۰۰۱637۰3
۰93۸۰644۱39
۰7۱52724۱6۰

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

زبان پارس

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

به گزارش افق فارس، آیین کلنگ زنی دو پروژه »مســیر دسترسی به منطقه گردشگری 
تنگ ُمهر« و »راه روستایی نخلستان مهر-مزیجان-اسیر« و افتتاح »مسیر وراوی-نورآباد« 
باحضور نماینده مردم شهرستانهای المرد و مهر در مجلس شورای اسامی، مدیرکل راه 
و شهرسازی الرستان، فرماندار شهرســتان مهر، مدیران دستگاههای اجرایی، شوراها و 
معتمدین محلی در بعدازظهر روز چهارشنبه )24 مرداد( برگزار شد. »محمدرضا باقری 
فرد« مدیرکل راه و شهرســازی الرستان در آیین آغاز عملیات همزمان دو پروژه جدید 
در شهرستان ُمهر اظهار داشــت: دو پروژه »مسیر دسترسی به منطقه گردشگری تنگ 
ُمهر« و »راه روستایی نخلستان مهر-مزیجان-اسیر« جزو مطالبات مردم شهرستان مهر 
بود که در این دو ســال گذشــته پیگیری می شد و حاصل تاش مسئوالن شهرستان و 
بویژه آقای علوی نماینده مردم المرد و مهر در مجلس و آقای تاجگردون رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان فارس است که در سفر استاندار محترم به شهرستان مهر 
به جمع بندی رسید که کددار شود و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اخذ 

شد و اکنون عملیات اجرایی این دو پروژه آغاز می شود.

مدیرکل راه و شهرســازی الرستان با اشــاره به آغاز عملیات اجرایی دو پروژه جدید در 
شهرســتان ُمهر اظهار کرد: راه دسترسی به منطقه گردشــگری تنگ ُمهر به طول ۱4 
کیلومتــر و اعتبار اولیه یک میلیارد و 65۰ میلیون تومان آغاز می شــود که بالغ بر 2۰ 

میلیارد تومان مورد نیاز است تا این پروژه به بهره برداری برسد.
وی تصریح کرد: پروژه مهر-مزیجان- اسیر به طول 3۱ کیلومتر با اعتبار اولیه 2 میلیارد 
تومــان آغاز می شــود و بیش از 4۰ میلیارد تومان مورد نیاز اســت کــه این پروژه به 

بهره برداری برسد.

باقری فرد از افتتاح دو پروژه تا پایان ســال جاری در شهرســتان ُمهر خبر داد و گفت: 
دو دســتگاه پل در کیلومترهای ۱9 و 36 محور  مهر-گله دار- دارالمیزان تا پایان سال 
جاری تکمیل و به بهره برداری خواهد رســید. همچنین پروژه انتقال برق و روشــنایی 
تونل فاریاب -اخند با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان تا پایان امســال 

افتتاح خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی الرستان بیان کرد: ساماندهی سه راهی دارالمیزان به طول 5 و 
نیم کیلومتر با نصب تابلو و عائم راهنمایی رانندگی به پایان رسید. وی با اشاره به پروژه 
های قابل افتتاح و کلنگ زنی در هفته دولت امســال اضافه کرد: در هفته دولت ســال 
جاری، ۸ پروژه در حوزه اداره کل راه و شهرسازی الرستان با اعتباری بالغ بر 3۱ میلیارد 

تومان شامل 3 پروژه کلنگ زنی خواهد شد و 5 پروژه به بهره برداری خواهد رسید.
در آغاز این مراســم؛ موســوی فرماندار شهرســتان مهر با بیان اینکــه دو پروژه جدید 
از خواســته های مردم شهرســتان بوده که امروز با وحدت میان مســئوالن اســتانی و 
شهرستانی به ثمر نشسته است، گفت: 64 پروژه با اعتباری بالغ بر 44 میلیارد تومان در 

هفته دولت امسال افتتاح یا کلنگ زنی خواهد شد.
ســید محســن علوی نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شــورای اسامی در آیین 
عملیات اجرایی این دو پروژه افزود: پروژه های عمرانی و صنعتی در این دو شهرستان در 
دولتهای یازدهم و دوازدهم در حال اجراست که به زودی شاهد افتتاح طرح های بزرگ 
صنعتی و عمرانی در دو شهرســتان خواهیم بود. وی خاطرنشــان کرد: طبیعا با شرایط 
فعلی کشور ، تامین اعتبار برای پروژه ها با مشکات جدی روبرو خواهد شد و امیدواریم 
با دعای خیر مردم شریف دو شهرستان و تاش بی منت مسئوالن اجرایی شاهد رشد و 

پیشرفت بیش از پیش منطقه باشیم.
شــایان ذکر اســت عاوه بر آغاز اجرای این دو پروژه نیز محــور وراوی نورآباد به بهره 
برداری رسید که دسترسی مردم وراوی به نورآباد با احداث این مسیر از ۱5 کیلومتر به 

7 و نیم کیلومتر کاهش یافته است.

به گزارش افق فارس، تعدادی از پروژه های عمرانی، ورزشــی و آموزشی در دومین روز 
هفته دولت با حضور شبانی نژاد فرماندار المرد، مدیران دستگاه های اجرایی، شهردار و 

اعضای شورای شهر المرد افتتاح و کلنگ زنی شد.

»احمــد انصاری« مدیر آموزش و پرورش شهرســتان المــرد در آئین کلنگ زنی طرح 
توسعه هنرستان فنی امام خمینی و افتتاح زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال دبیرستان 
شهید بهشتی المرد گفت: زمین چمن مصنوعی دبیرستان شهید بهشتی المرد  با اعتبار 

23۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و شهرستانی به بهره برداری می رسد.  
وی ادامــه داد: زمین های چمن مصنوعی به گونه ای برنامه ریزی شــود تا در مدارس 
شهرستان اجرا گردد و اداره آموزش و پرورش آمادگی دارد تا با دستگاههای اجرایی در 
اجــرای این طرح ها همکاری کند تا اینکه دانش آموزان مدارس و عموم شــهروندان از 

این فضاهای ورزشی استفاده کنند.
مدیــر آموزش و پــرورش المرد اضافه کرد: دو زمین چمــن مصنوعی مینی فوتبال در 
مدارس خالومحمدعلی و حبیب بن مظاهر در دســت اجرا می باشد و همچنین اعتباری 

برای کفپوش سالن شهید فهمیده در نظر گرفته شده است.
انصاری گفت: طرح توســعه هنرســتان فنی امام خمینی از دیگــر طرح های مدیریت 
آموزش و پرورش المرد اســت که اجرای این طرح باتوجه به کمبود فضای آموزشی در 

این مجموعه؛ ضروری بود. 
وی تصریح کرد: پروژه توســعه فضای آموزشی هنرستان فنی امام خمینی المرد در دو 

طبقه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان احداث می شود که بخشی از 
اعتبار این پروژه از محل 3 درصد نفت و گاز تامین شده است.

در ادامه حســین شــبانی نژاد فرماندار المرد ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: 
باتوجــه به کمبود اعتبارات در ســال آتی بایــد بر بودجه ها نظارت داشــت و نظارت 
کارشناســی و فنی در اجرای پروژه ها انجام گیرد و به گونه ای برنامه ریزی شــود که 
عموم شــهروندان از فضاهای ورزشی و امکانات موجود اســتفاده کنند. وی اضافه کرد: 
بروز شدن کارگاه ها و تجهیزات آموزشی باید در یک کارگروهی باحضور همه ی مراکز 
دانشــگاهی، فنی حرفه ای و آموزش و پرورش بررسی شود و این موضوع در دستور کار 

قرار خواهد گرفت تا در توزیع اعتبارات در این زمینه هماهنگی های الزم انجام گیرد.
در ادامه پروژه زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال در محله چاه علی شهر المرد)مربوط 

به شهرداری المرد( با اعتباری بالغ بر 25۰ میلیون تومان  افتتاح شد.
»مهدی کشــتکار« شهردار المرد از توسعه فضاهای ورزشــی در شهر المرد خبر داد و 
گفت: یک زمین چمن مصنوعی در مجتمع رفاهی شــهرداری المرد افتتاح شــده است 
و یک زمین چمن دیگر توســط اداره ورزش و جوانان در پارک شهرک هجرت در حال 

اجرا می باشد.
براساس این گزارش، پروژه رفع افت ولتاژ شهری المرد )شامل نصب یک دستگاه ترانس 
چاه حاج ابول( با اعتبار 45۰ میلیون تومان و پروژه روشــنایی معابر شــهر المرد توسط 
مدیریت توزیع برق شهرســتان با مشارکت شــهرداری )خیابان های سیادت، هدایت، 
رشــادت، والیت حدفاصل دانش و ســیادت-بلوار وحدت( با احداث 56۰۰ متر شــبکه 

روشنایی و اعتبار 2۱۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.
به گفته »بهلولی« مدیر توزیع برق شهرستان المرد؛ طرح های توسعه ای، رفع افت ولتاژ 
و روشنایی در بخشهای شهرستان با اعتباری بالغ بر 27 میلیارد و 392 میلیون ریال در 

هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد.
در جریان افتتاح پروژه های هفته دولت نیز  7 واحد مسکونی مددجویان تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی المرد با اعتباری بالغ بر 4۰۰ میلیون تومان )شــامل مساعدت 
باعوض کمیته امداد، تســهیات بنیاد مسکن و کمک های خیرین( در بخش مرکزی 

المرد افتتاح شد.

افتتاح مسیر وراوی-نورآباد و کلنگ 
زنی دو مسیر جدید در شهرستان ُمهر

فرماندار المرد مطرح کرد:
کارگروه مدیریت بروزرسانی تجهیزات کارگاههای آموزشی برگزار می شود/ 

پروژه ها برای استفاده عموم برنامه ریزی شود
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افق فارس: عبدالحمید رئیسی از اتاق 
اتاق  نماینده  عنوان  به  المرد  اصناف 
اصناف  اتاق  در  فارس  استان  اصناف 

ایران انتخاب شد.
همزمان با سراســر کشور انتخابات 
اعضای اتاق اصناف ایران در اســتان 
فارس برگزار شــد و 8 نماینده اتاق 
اصناف  اتاق  در  فارس  استان  اصناف 
انتخاب  ایران بــرای مدت 4 ســال 

 شدند.
انتخابات تعیین نمایندگان اتاق اصناف 
توزیعی- بین صنوف  فارس  اســتان 
خدماتی و صنــوف تولیدی-خدمات 
فنی بــا 24 نفر داوطلب جهت حضور 
در اتاق ایران با حضور دکتر علی همتی رییس هیات اجرایی انتخابات استان ورییس سازمان صنعت ، معدن 
وتجارت، سید مجتبی علوی نماینده استانداری و سید محمود هاشمی عضو هیات اجرایی برگزاری انتخابات 
و رئیس اتاق اصناف مرکزاستان و اعضای هیات رییســه اتاق های اصناف شهرستانهای فارس برگزارشد 
که 7 نفر از کاندیداها با حایز اکثریت آراء به عنوان نمایندگان فارس در اتاق اصناف ایران انتخاب شدند.
درجریان این انتخابات 4 نفر از کاندیداها به ترتیب آرا عبدالحمید رئیسی از اتاق اصناف شهرستان المرد، 
افشــین کشاورز بوانات، طمراس محمدی فراشــبند و احمد خارچینه داراب همچنین 3 نفر شامل: مجید 

شجاع از اتاق اصناف شهرستان خرمبید ، محمدرضا زارع مرودشت، وکاظم شاه حسینی سپیدان از صنوف 
توزیعی-خدماتی به عنوان اعضای اتاق ایران با کسب اکثریت آرا به عنوان نمایندگان فارس در اتاق ایران 

انتخاب شدند و همچنین سید محمود هاشمی از شیراز بصورت مستقیم وارد اتاق اصناف ایران شد. 
به گفته همتی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اســتان فارس؛ براســاس انتخابات بین داوطلبین اعضاء 
هئیت رئیســه اتاقهای اصناف استان فارس از صنوف مختلف دراســتان فارس 8 نفر براساس آئین نامه 
انتخابات اتاقها 4 نفر از رسته شغلی صنوف تولیدی- خدمات فنی و 4 نفر دیگر از صنوف توزیعی - خدماتی 
به عنوان نماینده از استان فارس برای مدت زمان فعالیت دوره 4 سال در اتاق ایران انتخاب شدند که این 

افراد نمایندگان استان در اتاق اصناف ایران محسوب می شوند.
در جریان این انتخابات، عبدالحمید رئیسی که از سال 89 تا کنون رئیس اتاق اصناف المرد را برعهده دارد 
در ســالن والیت اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به مشکالت اصناف اظهار داشت: اتاق 
اصناف بویژه در شهرستان المرد با همکاری و فعالیت اعضای هیات رئیسه و حمایت های کسبه و بازاریان 

توانسته موفقیت هایی را در زمینه های مختلف کسب نماید.
رئیســی ادامه داد: اعضای اصناف از هیات مدیره تا بازاریان و کســبه؛ تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی 
نیســتند و هیچگونه امکانات رفاهی شامل مهمانســرا و مجتمع رفاهی در شهرهای زیارتی-سیاحتی برای 
اســتفاده بازاریان وجود ندارد درحالیکه بیشــتر ســازمانها و نهادهای دیگر از این امکانات اولیه رفاهی 
برخوردار هســتند یا چرا این قشر نباید از تسهیالت کم بهره استفاده نماید یا بانک اختصاصی داشته باشد 

و این خواسته های بحق اصناف بوده که باید پیگیری شود.
وی اضافه کرد: فروشگاه های مجازی، نمایشگاه ها، بازارهای روز و فروشگاههای زنجیره ای باعث کاهش 
ســرانه درآمد بازاریان شده است که در آینده نزدیک بازار را مشکالت عدیده ای روبرو می کند و باید 

چاره اندیشی کرد که این مشکل رفع شود. 

افق فارس: »ابراهیم اورنگ« رئیس  اداره شــبکه تعاون روستایی شهرستان المرد به ارائه 
گزارش عملکرد چند ساله اخیر پرداخت که در ادامه می آید:

 شبکه تعاون روســتایی شهرستان المرد بیش از 
۱5 هزار نفر عضو در قالب ۱3 شــرکت تعاونی و 
اتحادیه که شامل 6 شــرکت تعاونی روستایی، 3 
شرکت تعاونی تولید، شــرکت تعاونی کشاورزی 
مرغداران، شــرکت تعاونی روســتایی زنان، نظام 
صنفــی کارهــای کشــاورزی و اتحادیــه تعاون 
روســتایی و همچنین تعداد 6 فروشگاه مصرف، 
4 فروشگاه توزیع نهادهای کشاورزی، 6 فروشگاه 
نهاده های دامی، 3 فروشــگاه مواد نفتی، 3 مرکز 
خرید محصوالت کشــاورزی و 3 نمایندگی بیمه 
کارگزاری روســتائیان که همگی به سهم خود در 
راســتای نهضت تعاون و همکاری با دولت خدمتگزار در امر خدمت رســانی به روستائیان و جامعه کشاورزی عضو و 

غیر عضو فعالیت می نمایند.
وضعیت اشتغال در شبکه تعاون روستایی المرد:

اشــتغال در شبکه تعاون روســتایی ۱6 نیروی قراردادی بر اساس قانون کار 9 نفر بصورت کارمزدی و 2 نفر نیروی 
حقوق بگیر دولتی فعالیت می کنند.

فعالیتهای سازمان و شــبکه تعاون روستایی عمدتًا در 3 بخش هدایتی- نظارتی و حمایتی خالصه می 
گردد:

۱-بخش هدایتی که شــامل : برگزاری کاسهای آموزشــی خرید محصوالت کشاورزی توسط کارشناسان استانی و 
شهرستانی،برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده اتحادیه و شرکتهای تابعه و کاسهای آموزشی جهت مدیران عامل، 

کارکنان، اعضا و سهامداران اعضاء هیئت مدیره و بازرسان 
2-بخش نظارتی  که شامل : نظارت بر امر خرید و فروش محصوالت کشاورزی تضمینی و توافقی، حسابرسی سالیانه 
و عملیاتی از اتحادیه و شــرکتهای تابعه، انبارگردانی از اتحادیه و شــرکتها، ارزشیابی سالیانه از اتحادیه و شرکتهای 
تابعه، پیش بینی بودجه اتحادیه و شــرکتهای تابعه، تجهیز کلیه شــرکتها و اتحادیه به سیستم یکپارچه حسابداری 

سیترا و سامانه جامع آماری 
3- بخش حمایتی : شــامل خدمات رسانی و بازرگانی می شود نظیر خدمات رسانی توسط شبکه شامل توزیع سبد 
کاال ، میوه شــب عید و همچنین تهیه و توزیع اقامی از قبیل آرد خانه پز روســتایی ، مواد ســوختی ، نهاده های 

کشاورزی )کود، بذ، سموم ( نهاده های دامی 
و همچنین کاال و ارزاق عمومی و مایحتاج روســتائیان و اعضاء از طریق فروشــگاه های مصرف شبکه تهیه و توزیع 

می گردد.
در چند سال گذشــته از برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی و با همکاری و عنایت مسئوالن استانی و 
شهرستانی اعتباراتی از محل دو درصد نفت و گاز به شــبکه تعاون روستایی اختصاص یافته که محل 

هزینه کرد بشرح ذیل می باشد.
۱- در ســال 92 مبلغ 5۰۰ میلیون ریال اعتبار جهت شبکه 
تعــاون روســتایی اختصاص کــه مبلــغ 4۰۰ میلیون ریال 
تخصیص و نســبت به ســاخت انبار در بخش اشکنان جهت 
شــرکت تعاونی روستایی اشــکنان واقع در روستای خشت 
هزینــه و البتــه از اعتبارات 2 درصد نفت گاز در ســال 94 

تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت.
2- در ســال 93 مبلــغ ۱/۱۰۰ میلیون ریــال اعتبار جهت 

شبکه تعاون روستایی اختصاص که مبلغ 
۸93/5 میلیون ریال تخصیص و نســبت 
به تکمیــل و تجهیز انبــار نیمه تمام که 
متعلق به مدیریت جهاد کشــاورزی واقع 
در بخش عامرودشــت که جهت استفاده 
و بهره برداری در اختیار تعاون  روستایی 
قرار گرفته که ۸۰ درصد عملیات فیزیکی 
انجام و البته از اعتبارات 2 درصد نفت گاز 
در ســال 95 تکمیل و مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
3-در ســال 94 مبلغ 5۰۰ میلیون اعتبار 
جهت شبکه تعاون روستایی اختصاص که 

مبلغ 34/۸ میلیون ریال آن تخصیص و نســبت به تعمیر و تجهیز انبار اتحادیه-شــرکت تعاونی روستایی اشکنان و 
فجر ترمان در بخش مرکزی هزینه گردیده است.

4-در ســال 95 مبلغ 5۰۰ میلیون ریال اعتبار جهت شبکه اختصاص که مبلغ 29/7۰۰ ریال تخصیص و  نسبت به 
تکمیل انبار عامرودشت و ساختمان اداری اتحادیه شهرستان هزینه گردیده است.

5- در سال 96  مبلغ 5۰۰ میلیون ریال اختصاص که مبلغ ۱۸ میلیون  تا کنون تحصیص و جهت تعمیر انبار تعاون 
تولید اشکنان در حال هزینه شدن می باشد .

6- در سال 97 مبلغ 35۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استان در اختیار شبکه قرار گرفت که نسبت به حصار کشی 
و نصب دوربین و دیگر تجهیزات مراکز خرید عامرودشت و اشکنان هزینه گردیده است.

برنامه های آینده شبکه تعاون روستایی شهرستان المرد:
-احداث و راه اندازی کارخانه بسته بندی و فرآوری خرما                 -احداث و راه اندازی سردخانه

-احداث و راه اندازی کارخانه سبد سازی جهت رفاه حال کشاورزان
-ایجاد غرف جهت خرید و فروش محصوالت کشــاورزی از تولید به مصرف بصورت مستقیم و به نرخ 
تعاونی                          -ساخت فضای آموزشی و اداری جهت کارکنان و بهره برداران بخش کشاورزی 
در پایان از نماینده محترم، فرماندار محترم، مدیر کل ســازمان تعاون روستایی، معاونین و کارشناسان محترم مدیر 
محترم جهاد کشاورزی و کارشناس محترم، مدیر عامل اتحادیه و شرکتهای تابعه و همکاران عزیز که در شبکه تعاون 

روستایی همکاری خوب و صمیمانه داشته کمال تشکر و قدردانی را دارم.

افتخاری دیگر برای المرد؛
عبدالحمید رئیسی به عنوان نماینده بازاریان استان فارس در اتاق اصناف ایران انتخاب شد

تسلیت
برادر گرامی جناب آقای آزادآور

ــا  ــان، م ــر گرامیت ــدان خواه ــف بار فق ــر تأس خب
ــما و  ــه ش ــت وارده را ب ــرد. مصیب ــدار ک را داغ
ــم و از درگاه  ــلیت می گویی ــرم تس ــواده محت خان
ــی و  ــت اله ــان رحم ــرای ایش ــال ب ــد متع خداون
بــرای ســایر بازمانــدگان صبــر و اجــر مســئلت 

ــم.  داری
»هیات تحریریه نشریه افق فارس«

تبریک

جناب آقای دکتر محمد احمدی
جنابعالــی  انتصــاب  بخــش  مســرت  خبــر 
ــت و  ــبکه بهداش ــت ش ــمت سرپرس ــه س ب
ــرض  ــک ع ــه تبری ــرد را صمیمان ــان الم درم
نمــوده و از درگاه ایــزد منــان آرزوی توفیــق 

ــم. ــما داری ــرای ش ــزون ب روزاف
»حزب اسالمی کار استان فارس«

تسلیت
سرکارخانم کاظم زاده 

مدیر محترم اداره بهزیستی شهرستان المرد
مصیبــت وارده را بــه شــما و خانــواده محتــرم تســلیت 
عــرض نمــوده، از درگاه خداونــد متعــال بــرای آن 
مرحــوم رحمــت و مغفــرت واســعه و بــرای شــما 
و خانــواده محتــرم صبــوری و شــکیبایی مســئلت 

ییــم. می نما
»هیات تحریریه نشریه افق فارس«

برادر گرامی جناب آقای عبدالحمید رئیسی 

انتخاب شایســته حضرتعالی به عنوان نماینده بازاریان استان فارس در اتاق اصناف ایران مایه مسرت و شادمانی است، این نشریه ضمن عرض تبریک برای 

این مسئولیت جدید، از درگاه ایزد متعال برایتان بهروزی و توفیق تداوم خدمت به بازاریان و کسبه عزیزمان را آرزومندیم. /هیات تحریریه نشریه افق فارس

گزارش عملکرد شبکه تعاون روستایی شهرستان المرد


