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دو هفته نامه اقتصادی،اجتماعی
سردار طهماسبی مطرح کرد:
لزوم وحدت مردم و مسئوالن
 در جنگ اقتصادی دشمن

رهبر معظم انقالب اسالمی:
در روایت دفاع مقدس روح مجاهدت و 
شکست ناپذیری ملت ایران متبلور باشد 

وهش های   گذری  بر  نو  یافته  ها  و  پژ
باستان شناختی   شهرستان المرد
20 اثر تاریخی المرد به ثبت رسید

صفحه 3

2عکس: حمام دهکهنه

رئیس اداره بهزیستی شهرستان المرد خبر داد:

بهره مندی 571 سالمند از خدمات 
بهداشتی، درمانی و توانبخشی 

3

نماینده مردم المرد ومهر در مجلس:

تالشهای زیادی برای نهایی شدن 
تضمین خرید انتقال آب خلیج فارس 

به دشت المرد انجام گرفت

مدیرعامل شرکت پاالیش پارسیان سپهر  مطرح کرد : 

امکان سنجی طرح اتان گیری در سالهای 90 تا 91 با احداث 75 درصد تاسیسات در ُمهر

80 درصد نیروهای اتان گیری از بومی ها استفاده می شود
2

همزمان  با آغاز 

سال  تحصیلی جدید؛

زنگ  مهر  و مقاومت در 

مدارس المرد   نواخته شد

۳ اخاذ فضای مجازی 
در دام پلیس المرد 

فرمانــده نیــروی انتظامــی المــرد گفــت: ســه نفــر کــه بــا بدســت آوردن 
ــی یکــی از شــهروندان قصــد اخــاذی از او  ــر شــخصی و خانوادگ تصاوی
را داشــتند، دســتگیر شــدند. ســرهنگ علیرضــا نوشــاد فرمانــده نیــروی 
ــا در دســت داشــتن  انتظامــی المــرد بیــان کــرد: یکــی از شــهروندان ب
ــناس  ــر ناش ــرد: 3 نف ــار ک ــا، اظه ــس فت ــه پلی ــه ب ــکوائیه و مراجع ش
تصاویــر شــخصی اش را بدســت آورده و بــا تهدیــد انتشــار تصاویــر او در 
فضــای مجــازی قصــد اخــاذی مبلــغ ۷۰۰ میلیــون ریــال وجــه نقــد را 
دارد کــه بررســی موضــوع در دســتور کار مامــوران قــرار گرفــت. مامــوران 
انتظامــی شهرســتان المــرد پــس از بررســی های دقیــق و تخصصــی و در 
یــک قــرار صــوری بــا متهمــان موفــق شــدند در یــک عملیــات ضربتــی 
هــر 3 متهــم را شناســایی و دســتگیر کننــد... ادامــه خبــر در صفحــه 2
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مدیرعامل شرکت پاالیش پارسیان سپهر 
مطرح کرد:

امکان سنجی طرح اتان گیری در سالهای 
90 تا 91 با احداث 75 درصد تاسیسات در 

شهرستان ُمهر/80 درصد نیروهای اتان گیری 
از بومی ها استفاده می شود

به گــزارش افــق فارس، 
شــرکت  مدیرعامــل 
سپهر  پارســیان  پاالیش 
گفــت: ســالهای 9۰ تــا 
91 مطالعــات گســترده 
طــرح  امکان ســنجی 
انجام  پارسیان  اتان گیری 
شد و هم از بعد اقتصادی 
و صادرات، آبهای موردنیاز 
واحدها و ... در آن ســالها 
نتیجه رسیدند که  این  به 
اصل طرح در شهرســتان 
ُمهر و بخشی از طرح در عســلویه احداث گردد یعنی 
۷5 درصد تاسیسات در شهرستان ُمهر و 25 درصد در 

عسلویه احداث شود.
»محمــود زیرکچیان زاده« مدیرعامل شــرکت 
پاالیش پارسیان سپهر در جمع خبرنگاران درباره 
طرح اتان گیری پارسیان در شهرستان ُمهر اظهار 
داشــت: فاز دوم اتان گیری از سال 85  تعریف 
شد و از سال 90 شرکت سپهر انرژی وابسته بانک 
صادرات بود نیز این طرح را از وزارت نفت گرفت 
و نهایتا در شهرســتان ُمهر تعریف کرد و همان 
سالهای 90 تا 91 مطالعات گسترده امکان سنجی 
طرح اتان گیری پارســیان انجام شد و هم از بعد 
اقتصادی و صادرات، آبهای موردنیاز واحدها و ... 
در آن سالها به این نتیجه رسیدند که اصل طرح 
در شهرســتان ُمهر و بخشی از طرح در عسلویه 
احداث گــردد یعنی 75 درصد تاسیســات در 
شهرســتان ُمهر و 25 درصد در عسلویه احداث 

شود.
وی تصریح کرد: ستاد تدبیر بعد از اتمام طراحی، 
امکان سنجی و مطالعات نیز این طرح را خریداری 
کرد و این امکان سنجی قبل از واگذاری به ستاد 

تدبیر اتفاق افتاد. 
زیرکچیــان زاده ادامــه داد: پــس از تصمیــم گیری 
درخصوص امکان ســنجی و مباحث اقتصادی طرح و 
منابع موردنیــاز و بعد از مصوبات وزارت نفت، عملیات 
اجرایی آغاز شــد و تمام مباحث مطالعاتی و اخذ زمین 

و در آن سالها انجام شده بود. 
مدیرعامل شرکت پاالیش پارسیان سپهر اظهار داشت: 
پس از واگذاری به ســتاد تدبیر و مســئوالن اســتان، 
شهرســتان ُمهر، وزیر اطالعــات و دکتر علوی نماینده 
مــردم المرد و مهــر در مجلس تاکید داشــتند که از 
نیروهای توانمند بومی اســتفاده شــود. نامه رسمی 
جناب آقای دکتر علوی وزیر محترم اطالعات به 
آقای مخبر وجود دارد و در این راستا دکتر مخبر 
اعالم کردند که حداقــل 80 درصد از نیروهای 

بومی استفاده شود.
وی بــا تاکید براینکه این طرح باعــث رونق اقتصادی 
در اســتان فارس و شهرســتان ُمهر خواهد شد، گفت: 
مالیات، عوارض و بیمه و تمام کارها در شهرستان ُمهر 
انجام می شــود و عواید اقتصادی به این شهرستان باز 

می گردد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان المرد خبر داد: 
بهره مندی 571 سالمند از خدمات 

بهداشتی، درمانی و توانبخشی 
رئیس اداره بهزیســتی شهرستان المرد از ارائه خدمات 
حمایتــی، بهداشــتی، درمانی و توانبخشــی به 5۷1  

سالمند خبر  داد.  

به گزارش افق فارس، رئیس اداره بهزیستی شهرستان 
المرد ضمن گرامیداشــت هفته ســالمندان )سوم الی 
نهم مهرماه( اظهار داشــت: ســالمندان وابسته به یک 
نهاد نیستند بلکه اقشــار تاثیرگذاری هستند که همه 
ی سازمانهای دولتی و غیردولتی می بایست برای ارائه 
خدمات به آنان برنامه ریزی کنند که سازمان بهزیستی 
توانسته خدمات نســبی را در زمینه رفاهی، بهداشتی، 

درمانی و توانبخشی به سالمندان ارائه کند. 
وی اظهار کــرد: بخش بزرگی از جمعیت شهرســتان 
المــرد را افراد باالی ۶۰ ســال تشــکیل می دهند که 
تعداد ۸2۷۴ نفر ســالمند )افراد باالی ۶۰ ســال( در 
شهرســتان المرد داریم و از این تعداد 5۷1  ســالمند 
تحت پوشش بهزیستی شهرستان هستند و از خدمات 
رایگان فیزیوتراپی، دریافت وســایل بهداشتی و کمک 
توانبخشــی )واکر، ویلچر، تخت، عصا، سمعک، باطری 

سمعک و...( بهره مند می شوند. 
این مســئول اضافه کرد: مســتمری ماهیانه به حساب 
سالمندان تحت پوشش بهزیستی شهرستان واریز می 
شود و همچنین یارانه جهت نگهداری از آنان به مراکز 
نگهداری شــبانه روزی پرداخت شده است که ماهیانه 
بین 9۰۰ تا یک میلیون و 3۰۰ هزار تومان هزینه برای 
مرکــز نگهداری در بر دارد و از این مقدار مبلغ 55۰ تا 
۶۰۰ هزار تومان را ســازمان بهزیستی به عنوان یارانه 

نگهداری جهت افراد تحت پوشش پرداخت می کند. 
کاظم زاده با اشــاره به شــعار روز جهانی ســالمندان 
»گرامیداشت پیشکسوتان و مدافعان حقوق سالمندان« 
گفــت: برگزاری کارگاه آموزشــی مهارتهــای زندگی، 
برگزاری کارگاه آموزشی حرکات اصالحی، گردهمایی 
ســالمندان و برگزاری زیارت عاشورا و... از برنامه های 

این هفته خواهد بود.
رئیس اداره بهزیســتی شهرســتان المرد درخصوص 
تشکیل شورای ســالمندان در شهرستان المرد گفت: 
شــورای ســالمندان باحضور اعضا )فرمانداری، کمیته 
امداد، بنیاد شــهید و امور ایثارگران، تامین اجتماعی، 
شــبکه بهداشــت و درمان، ورزش و جوانان، کانونهای 
بازنشستگان و ...( تشــکیل شده است که این شورا به 
منظور ساماندهي سالمت و رفاه سالمندان تشکیل مي 
گردد و درحال حاضر نیازمند هماهنگی بیشتری میان 
دســتگاههای اجرایی داریم تا اینکــه وظایف موردنظر 

مطابق آیین نامه شورا اجرا گردد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان المرد 
خبرداد:

دستگیری۳ اخاذ فضای مجازی
فرمانــده نیــروی انتظامی 
المــرد گفت: ســه نفر که 
بــا بدســت آوردن تصاویر 
شخصی و خانوادگی یکی از 
شهروندان قصد اخاذی از او 

را داشتند، دستگیر شدند.
به گزارش گروه استان های 
باشــگاه خبرنگاران جوان از شــیراز؛ سرهنگ علیرضا 
نوشــاد فرمانده نیروی انتظامی المــرد بیان کرد: یکی 
از شــهروندان با در دست داشتن شکوائیه و مراجعه به 
پلیس فتا، اظهار کرد: 3 نفر ناشــناس تصاویر شخصی 
اش را بدســت آورده و با تهدید انتشــار تصاویر او در 
فضــای مجازی قصد اخاذی مبلــغ ۷۰۰ میلیون ریال 
وجــه نقد را دارد که بررســی موضوع در دســتور کار 

ماموران قرار گرفت.
وی افــزود: ماموران انتظامی شهرســتان المرد پس از 
بررســی های دقیق و تخصصی و در یــک قرار صوری 
با متهمان موفق شــدند در یک عملیــات ضربتی هر 
3 متهم را شناســایی و دستگیر کنند. سرهنگ نوشاد 
با بیــان اینکه متهمان تحویل مراجــع قضائی و از آن 
طریق روانه زندان شدند، تصریح کرد: تصاویر شخصی 
و خانوادگی هــر فردی در جامعه جزئــی از اطالعات 
محرمانه به حســاب می آید که بایــد به خوبی از آن ها 
محافظت شــود و از انتشــار آن هــا در فضای مجازی 

خودداری شود.
»علی قادری«معاون برنامه ریزی و بودجه  

سازمان بازرسی شهرداری تهران شد
»علــی قادری«معاون برنامه ریزی و بودجه  ســازمان 
بازرســی شهرداری تهران شــد. به گزارش افق فارس، 
»علی قادری« با حکم رییس سازمان بازرسی شهرداری 
تهران به عنوان معاون ســازمان در امور برنامه ریزی و 
بودجه منصوب شد. وی دارای کارشناس ارشد مدیریت 
شــهری از دانشگاه آزاد اســالمی و دانشجوی دکترای 
شهرســازی از همین دانشگاه ضمن تالیف ده ها کتاب  
و مقاله علمی و پژوهشی با موضوعات شهری و تدریس 
در دانشــگاه های پیام نور و آزاد اسالمی تجربه فعالیت 
در مجلس شورای اسالمی، شواری اسالمی شهر تهران، 
معاونت برنامه ریزی شــهرداری تهران و انجمن علمی 

اقتصاد شهری ایران را در کارنامه دارد.
فیلم کوتاه »جن نامه« در المرد 

ساخته می شود
ســاخت فیلم کوتاه جن نامه دفتــر اول به کارگردانی 

میالد اکبرنژاد در اشکنان المرد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری فــارس از المرد، میالد اکبرنژاد 
کارگردان تئاتر، فیلم کوتاه »جن نامه« را در زادگاهش 
اشــکنان کلید زده است. اکبرنژاد کارگردان و نویسنده 
تئاتر و که دارنده مدال های رنگارنگ کشوری در حوزه 
هنری دارد کار خود را با یک گروه منســجم و صاحب 
ســبک در حوزه فیلم برداری در اشکنان آغاز کرده که 

فیلم برداری این اثر بیش از 2۰ روز ادامه دارد.
این نویسنده و کارگردان کشوری خالق فیلم های کوتاه 
»آنجا پشت ســتاره«،  »من اینجا هستم مامان«،  »آن 
شب که باران نیامد«، »شیوا شــیوا«، »ناگهان پنجره 
ســرد«،  »رادیو نــگارش« و بیــش از 35 نمایش نامه 
رادیویــی به صــورت تک قســمتی و ســریالی ازجمله 
هنرمندانی اســت که شــمارش آثار هنری او در یک 
خبر کوتاه امکان پذیر نیست. به گزارش فارس، حسین 
شبانی نژاد فرماندار المرد، شــریفی بخشدار اشکنان و 
جمعــی از مســئوالن و هنرمندان بــا حضور در محل 
فیلم برداری این فیلم نامه از روند اجرای این کار هنری 

بازدید کردند.
توزیع سبد غذایی بین مادران باردار در المرد

۷9 مــادر باردار نیازمند المردی مــواد غذایی دریافت 
کردند. به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان؛ احمدی 
سرپرســت شبکه بهداشــت و درمان شهرستان المرد 
گفــت: در مرحلــه دوازدهم توزیع ســبد غذایی بنیاد 
علوی به ۷9 مادر باردار و شــیرده واجد شــرایط اقالم 
غذایی شــامل برنج، نخود، لوبیا، لپــه، پنیر، بلغور جو، 

سویا، خرما، روغن و مرغ توزیع شده است.
وی افزود: در این طرح مادران بادار و مادران شیرده ای 
که از نظر جسمی و وضعیت اقتصادی جزو خانوار های 
نیازمند هستند، از ســوی بهورزان خانه های بهداشت 
شناسایی و پس از بررسی نهایی واحد بهداشت خانواده 
به بنیاد علوی معرفی می شــوند و تا شــش ماه پس از 
زایمان تحت پوشــش این طرح هستند. احمدی ادامه 
داد: مادران پس از شناســایی، به صورت دو ماه یک بار 
سبد غذایی دریافت می کنند. بنیاد علوی از سال 13۸۷ 
از سوی بنیاد مســتضعفان با همکاری وزارت بهداشت 
و درمان، سبد غذایی بین مادران باردار و شیرده دچار 
سـوء تغذیه در مناطق کمتر توسعه یافته کشور، توزیع 
کرده است. ســبد های غذایی بنیاد علوی بین مادران 
کم بضاعت و بی بضاعت که در دوران بارداری وضعیت 

اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند، توزیع می شود.
روند طبیعی توزیع سوخت در 

جایگاه های مهر و المرد
پس از انتشار شایعاتی مبنی بر اعتصاب کامیون داران 
و بروز مشــکالتی در تامین سوخت جایگاه های پخش 
فرآورده های نفتی ، رئیــس پخش فرآورده های نفتی 
المرد و مهــر با همراهی کارشناســان فرمانداری مهر 
از تعــدادی جایگاه عرضه ســوخت در دو شهرســتان 
بازدید کرد. شــرایط عرضه سوخت در جایگاه های دو 
شهرستان المرد و مهر روندی طبیعی داشته و حتی در 
تعدادی از جایگاه ها کامیونهای حمل سوخت در انتظار 

تخلیه ایستاده اند.
نجات نوزاد عجول از مرگ

همتــی  حســن 
مســئول روابــط 
مرکــز  عمومــی 
حوادث  مدیریت 
فوریت هــای  و 
استان  پزشــکی 
فارس به باشــگاه 
خبرنگاران جوان گفت: ۷ مهرماه نوزاد عجول با کمک 
نیرو های اورژانس المرد متولد شد. وی در این خصوص 
تصریح کرد: با شــروع درد زایمان مادر، همه خدمات 
مربــوط به زایمان و مراقبت از نــوزاد و مادر در داخل 
آمبوالنــس انجام گرفت. بند نــاف کامل به دور گردن 
نوزاد پیچیده شده بود که اقدامات الزم انجام و تنفس 
کودک برقرار و نوزاد اکنون در صحت و سالمتی است. 
حســن همتی ادامــه داد: نوزاد و مادر پــس از انجام 
اقدامات درمانی تحویل زایشــگاه بیمارستان، ولی عصر 
)عج( المرد شدند. وی بیان کرد: ارائه خدمات اورژانسی 
و کمک به زایمان مادرباردار توســط نیرو های اورژانس 

شهری المرد محمد و نوراله فرهمند انجام شد.

اخبار اخبار

زنگ مهر و مقاومت باحضور فرماندار شهرســتان، فرمانده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه المرد و مسئوالن 
آموزش و پرورش المرد در مدارس المرد نواخته شد. 

المرد  آموزش وپرورش  اداره  مدیر 
گفــت: 11 هــزار دانش آموز این 
اول مهرماه  با  شهرستان همزمان 
در کالس های درس حاضر شدند.

احمد انصــاری امروز در گفت وگو 
با خبرنــگار فارس در المرد اظهار 
داشت: هیچ کدام از مدارس المرد 
حق گرفتــن شــهریه اجباری از 
اولیــای دانش آمــوزان ندارنــد و 
ایــن موضوع بــه تمــام مدارس 

اطالع رسانی شده است.
اولیــای  مشــارکت  افــزود:  وی 
دانش آمــوزان نیــز بایــد پس از 

تشکیل انجمن اولیا و مربیان در مدارس صورت بگیرد.
مدیر آموزش وپرورش المرد بابیان اینکه با مدارســی که شهریه اجباری از اولیا اخذ کنند برخورد می شود 
تصریح کرد: تاکنون هیچ گونه شکایت رسمی از سوی اولیای دانش آموزان مبنی بر دریافت شهریه اجباری 

به اداره آموزش وپرورش المرد و یا سامانه مربوط به شکایات انجام نشده است.
وی در خصــوص آخریــن وضعیت ثبت نام دانش آموزان المردی نیز تصریح کــرد: 11 هزار دانش آموز در 

مقاطع مختلف تحصیلی ثبت نام کرده اند.
انصاری خاطرنشــان کرد: یک هزار و 1۶۴ دانش آموز اول دبستان نیز نخستین سال تحصیلی خود را آغاز 

می کنند.

همزمان با هفته دفاع مقدس و در آستانه سالروز شکست حصر آبادان، جمعی از فرماندهان، رزمندگان و 
ایثارگران و هنرمندان با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.

در ابتــدای این برنامه، تعدادی از پیشکســوتان جنــگ تحمیلی، خاطراتی از »ایســتادگی و مقاومت«، 
»شجاعت و ایمان« و »ایثار و شهادت« دوران دفاع مقدس بیان کردند.

در ادامه این مراسم رهبر انقالب اسالمی در سخنانی، ضمن قدردانی صمیمانه از همه کسانی که متعهدانه 
پرچم احیای خاطرات و ارزشهای دفاع مقدس را برافراشته نگه داشته اند، تأکید کردند: باید با ایجاد یک 
نهضت ترجمه آثار مکتوب و صدور آثار هنری و فیلم های دفاع مقدس، پیام روح ایمان و مجاهدت و پیام 

شکست ناپذیری ملت ایران را به جهانیان برسانیم.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس و خانواده های آنها را گنجینه های بی 
بدیل و ســرمایه ملت ایران خواندند و افزودند: باید با احیای این گنجینه ها، از ضایعات ناشــی از روایت 
نادرســت تاریخ دفاع مقدس جلوگیری کرد. ایشان دوران دفاع مقدس را ترسیم کننده وضعیت معادالت 
قدرت در دنیای حاکمیت ســلطه دانستند و گفتند: رزمندگان دفاع مقدس با عمل خود، تصویری واقعی 
از دنیای وحشــی و ظالم و به دور از معنویت و انصاف آن زمان، ثبت کردند که این تصویر باید به مردم 

دنیا نیز ارائه شود.
رهبر انقالب اســالمی با اشاره به نمونه هایی از شــرایط نابرابر ملت ایران در مقابل دشمن متجاوز بعثی 
خاطرنشــان کردند: در دوران دفاع مقدس در حالی که به ملت ایران اجازه اســتفاده از حداقل امکانات و 
تجهیزات و حتی سیم خاردار داده نمی شد اما به طرف مقابل، مدرن ترین تجهیزات جنگ و حتی سالح 
شــیمیایی می دادند. حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: در حالی که امروز برای تهمت ســالح شیمیایی 
جار و جنجال به راه می افتد، اما همین کشــورهای غربی در دوران جنگ تحمیلی به رژیم صدام ســالح 
شیمیایی دادند تا نه فقط در جبهه های جنگ بلکه در شهرهایی همچون سردشت نیز از آن استفاده کند.

ایشــان تأکید کردند: جمهوری اســالمی ایران در آن دوران نه تنها تحریم اقتصادی و سیاســی بود بلکه 
از لحاظ تبلیغاتی نیز تحریم بود و صدای ملت ایران شــنیده نمی شــد و رسانه های دنیا که تحت سلطه 

صهیونیستها بودند، هر آنچه می توانستند بر ضد این ملت تبلیغ می کردند.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به کمک های تسلیحاتی فرانسه و آلمان به رژیم صدام افزودند: چرا مردم 

فرانسه و آلمان نباید بدانند که دولتهای آنها در آن ۸ سال، با ملت ایران چه کردند؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه دنیا اکنون تصویر شفاف و رسوا کننده ای را که از نظام سلطه 
در نزد ملت ایران وجود دارد، نمی بیند، خاطرنشــان کردند: این کوتاهی ما است زیرا بسیاری از کارهایی 
را که باید درخصوص دوران دفاع مقدس در عرصه ادبیات، سینما، تئاتر، تلویزیون، روزنامه نگاری و فضای 

مجازی انجام می دادیم، انجام نداده ایم.

ایشــان افزودند: البته در مواردی که کارهای متعهدانه ای انجام گرفته، به رغم حجم کم آن، اما تأثیرگذار 
بوده اســت. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به اهمیت و عمق مسائل دوران دفاع مقدس افزودند: در 
جشنواره های غربی، برخی فیلم های ایرانی با کیفیت حرفه ای پایین تر از فیلم های دفاع مقدس نشان 
داده می شــود اما از نشــان دادن فیلم های دفاع مقدس هراس دارند زیرا این فیلم ها تصویر افشاگرانه از 

معادالت قدرت در دنیای حاکمیت سلطه گری است.
ایشــان با تأکید بر اینکه آثار ادبی و هنری دفاع مقدس، ســالح کارآمد و بزرگی است، خاطرنشان کردند: 
بایــد آثار خوب ادبی در زمینه دفاع مقدس به زبانهای زنده دنیا ترجمه شــود تا مردم دنیا بدانند که در 
آبادان و خرمشهر و در عملیات های ما و در شهرها و روستاها، چه گذشته و بدانند که ملت ایران چه ملتی 
اســت. ایشــان افزودند: اگر امروز به جمع آوری و افزودن سرمایه خاطرات دوران دفاع مقدس روی آورده 
نشود، قطعاً دشمن جنگ را آنگونه که باب میل او است، روایت خواهد کرد و این، یک خطر است که همه 
باید با احســاس وظیفه، این خطر را جدی بگیرند. رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: در روایت دفاع 
مقــدس، باید روح ایمان، ایثار، دلدادگی و مجاهدت و همچنین پیام شکســت ناپذیری ملت ایران که با 
شوق و ذوق به میدان جنگ می رفتند، متبلور باشد. حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: امروز نیز اگر پیام 
شــهیدان و دوران جنگ ۸ ساله را به گوش جان و به درستی بشنویم، دچار ترس و اندوه نخواهیم شد و 
از آن، پیاِم بهجت و شــجاعت و اقدام برای ما به ارمغان خواهد آمد.  ایشان با تأکید بر اینکه دستگاههای 
مسئول باید به طور جدی پیگیر افزایش صدبرابری آثار ادبی و هنری دفاع مقدس شوند، افزودند: اگر این 
کار به درســتی انجام شود، نقشه جامع استکبار بر هم خواهد خورد. رهبر انقالب اسالمی در پایان تأکید 
کردند: همانگونه که در اوایل انقالب و در دوران دفاع مقدس، نقشــه استکبار برای ریشه کن کردن نهال 
انقالب شکست خورد و مجبور به عقب نشینی شد، اکنون نیز می توان با توکل بر خدا و با همت و اقدام، 

این نقشه را باطل کرد. 

ــع حــرم  ــن روز خاکســپاری شــهید مداف ــر کهــن، مراســم هفتمی ــزارش ســایت شــیخ عام ــه گ ب
ــی  ــده نمایندگ ــگ کنن ــت هماهن ــبی معاون ــردار طهماس ــور س ــی باحض ــالم طالب ــت االس حج
ــرد،  ــه الم ــه جمع ــرد، ائم ــدار الم ــبانی نژاد فرمان ــور، ش ــتضعفین کش ــیج مس ــه در بس ولی فقی
اشــکنان، چــاه ورز اعضــای شــورای تامیــن و اداری شهرســتان المــرد ،خانــواده شــهدا جانبــازان، 
رزمنــدگان هشــت ســال دفــاع مقــدس، بســیجیان و جمــع کثیــری از مــردم والیــت مــدار بخــش 
چــاه ورز و دیگــر بخشــهای مجــاور در روســتای دهنــو فاضلــی کنــار تربــت پــاک و مطهــر ایــن 

ــام برگــزار شــد. شــهید واالمق
 ســردار طهماســبی پــس از تســلیت ایــام ســوگواری ســاالر شــهیدان و تبریــک هفتــه دفــاع مقدس 
اظهــار داشــت : شــهداء درس شــهامت همــراه بــا شــهادت بــه مــا آموختنــد و همــه کســانی کــه 
در مســیر حفــظ دیــن و کشــور جانبــازی کردنــد بــا شــجاعت دشــمن را بــه اســارت گرفتنــد. وی 
در ادامــه افــزود: شــهید طالبــی و طالبــی هــا پیــرو مکتــب امــام حســین )ع( و ابوالفصــل العبــاس 
)ع( اســت کــه در ســوریه، عــراق، لبنــان، یمــن ،غــزه نبودیــد ببینیــد کــه چــه غوغایــی کردنــد آنها 

آمــده بودنــد کــه امنیــت رژیــم غاصــب صهیونیســتی تامیــن کننــد امــا بــا رشــادت حــزب اهلل ، 
فاطمیــون، زینبیــون، رزمنــدگان عراقــی و دالور مــردان بســیجی، ســپاه و ارتــش چنــان پــوزه آنهــا 

بــه خــاک مالیدنــد کــه اســرائیل بــه التمــاس افتــاده و مــا آنهــا را تحقیــر و زیــر پــا لــه کردیــم.
معاونــت هماهنــگ کننــده نماینــده ولــی فقیــه در بســیج تصریــح کــرد: توانایــی نظامــی کشــور 
امــروز بــه حــدی اســت کــه پهپادهــای مــا در قلــب دشــمن تــا اروپــا و آمریــکا نفــوذ و شناســایی 

مــی کنــد. 
ــا اشــغال ســوریه خیلــی بــه مــردم آنجــا ظلــم و ســتم و همــه را آواره  وی خاطــر نشــان کــرد: ب
کردنــد و افتخــار شــما مــردم ایــران ایــن اســت کــه بــا تقدیــم شــهید از حــرم عقیلــه بنــی هاشــم 

حضــرت زینــب )س( دفــاع کردیــد و یکبــار دیگــر امنیــت بــه انجــا بــاز گرداندیــد.
ســردار طهماســبی اضافــه کــرد: دشــمن هنــوز ملــت ایــران را نشــناخته اســت مــا را از مشــکالت 
ــه صــدام  ــان حمل ــی کــه مشــکلی نیســت در زم اقتصــادی مــی ترســانند تحمــل چنــد روز گران
5اســتان مــا در گیــر جنــگ شــد آنهــم در حالیکــه فرماندهــی جنــگ در دســت یــک لیبــرال بــه 

نــام بنــی صــدر بــود کاری از پیــش نبردنــد االن کــه خــدا را شــکر کشــور بــا اقتــدار اســت.
وی بیــان کــرد: در ایــن برهــه از زمــان کــه دشــمن جنــگ تمــام عیــار اقتصــادی شــروع کــرده 
ــد توســط  ــه کوتاهــی از طــرف مســئول بای اســت همــکاری و وحــدت مســئوالن الزم و هــر گون
ــه  ــردم از جبه ــگ م ــان جن ــه در زم ــوری ک ــان ط ــود و هم ــر الزم داده ش ــه وی تذک ــردم ب م
ــروزی از آن  ــا پی ــه قطع ــد ک ــگ اقتصــادی پشــتیبانی کنن ــم در جن ــروز ه ــد ام پشــتیبانی کردن

ــود.  جبهــه حــق خواهــد ب

11هزار دانش آموز المردی به مدرسه رفتند

سردار طهماسبی مطرح کرد:

لزوم وحدت مردم و مسئوالن در جنگ اقتصادی دشمن

رهبر معظم انقالب اسالمی:

در روایت دفاع مقدس روح مجاهدت 

وشکست ناپذیری ملت ایران متبلور باشد
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افق فارس/ خلیل ترزبان کارشــناس ارشد باستان شناسی 
)فعال حوزه میراث فرهنگی(/ آثار باســتانی و تاریخی هر 
شهر، محل و منطقه، هویت، اصالت و شناسنامه آنجا است 
و از این رو می بایســت در پاسداشــت و نگهداری از آثار 

گذشتگانمان کوشا باشیم.
شهرستان المرد از جمله شهرستانهای جنوبی استان فارس 
در پــس کرانه های شــمالی خلیج فارس که از دو دشــت 
موازی با یکدیگر که در بین دو رشــته از کوههــای زاگرس جنوبی قرار دارد واقع 

شده است. 

رودخانه مهران تنها رودخانه فصلی که در وســط دشــت  قــرار دارد از ارتفاعات 
شهرســتان مهر)بخش اسیر( سرچشــمه گرفته و در انتها به خلیج فارس می ریزد. 
رودخانه عالمرودشــت بلعکس رودخانه مهران از شرق به غرب در جریان است و 
با گذشت از دشت عالمرودشت در نهایت با پیوستن به رود ُمند در استان بوشهر 
بــه خلیج فارس می ریزد حوضــه آبریز این دو  رودخانه فصلی محیطی مناســب 
جهت اســتقرار در گذشــته ها تا  به امروز بوده اســت برخالف تصور عامه مردم 
که شهرســتان المرد دارای آثار باســتانی و تاریخی چندانی نیســت  می توان گفت 
در بررســی های صورت گرفته توسط باستان شناسان در اواخر دهه های ۷۰ و ۸۰ 
خورشــیدی و بررسی های صورت گرفته در سال ۱۳۹۵ تاکنون شاهد محوطه های 
زیادی از دوران پیش از تاریخ )پیش از اختراع خط و نگارش( تا قرون متاخر هستیم.
در بررســی  های صورت گرفته از ســال ۹۵ تا کنون جهت شناسایی و ثبت آثار در 
فهرســت ملی کشور؛  تعداد 2۰ اثر ثبت و در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفته 
است. در بررسی های دهه ۸۰ توسط دکتر علیرضا عسگری چاوردی و دکتر امیری 
آثاری شناســایی و ثبت شد.پس از آن در ادامه بررســی های انجام گرفته توسط 
اینجانب محوطه های از دوران پیش از تاریخ شــامل ســنگ نگاره های تنگ کوهی 
اشــکنان، تل َمنده واقع در بخش عالمرودشــت ثبت شــده و تمب گوتو واقع در 
بخش اشــکنان مربوط به هزاره پنجم قبل از میالد )۷ هزار ســال قبل( شناســائی 

شده اســت و می توان گفت ما شــاهد اولین دهکده هایی هســتیم که در دشت 
المرد و عالمرودشــت ایجاد شده، اولین روســتاهایی که در ۷هزار سال پیش در 
کنار رودخانه ها و شــاخاب هایی که از کوهســتان های مجاور سرچشمه گرفته، به 
وجود آمده و به گونه ای اولین فرهنگ های روستانشینی و زندگی در دشت شاهد 
هســتیم که به لحاظ باستان شناسی یک کشــف مهمی برای شهرستان المرد است. 
و در بعضی از محوطه ها توالی اســتقراری داریم که نشــان از پیوستگی و استمرار 

سکونت در این دو دشت است.

دارا بودن چشــمه های آب و تنگه ها و دشت های میان کوهی و رودخانه و دشت 
حاصلخیز از پتانسیل هایی است که باعث ایجاد و شکل گیری سکونتگاه هایی شده که 
امروز به صورت تل ها، قلعه ها و ســایت های تاریخی و محوطه های چند هکتاری 
می بینیم. در دوران تاریخی )۳۸۰۰ سال قبل از میالد تا پایان دوران ساسانی( شاهد 
قلعه ها، تپه ها و آثار زیادی هســتیم که از دوران های هخامنشــی، فراهخامنشی و 
بویژه ساســانی بجامانده کــه قلعه هایی چون لیت و شــیربان  در بخش چاهورز، 
قلعه گبری شــیرینو و قلعه مسجدو در بخش مرکزی المرد از قلعه های معروف و 
شاخصی هســتند که به لحاظ استراتژیکی و دفاعی در نوع خود بی نظیر می باشند 
که قدمت آنها عمدتا به دوران ساسانی باز می گردد، در این دوران شاهد شاهکار 
مهندســی آب و کنترل این مایع حیاتی هســتیم که بصورت سد، قنات و آبراهه ها 
دیده می شــود و عمدتا درون کوه ها و تنگه ها ایجاد شــده و آب را وارد دشــت 
می کردند. در دوران اســالمی)از بدو ورود اسالم تا کنون( که عمدتا محوطه هایی 
مشــاهده می شــود که در ادامه محوطه های تاریخی بوجود آمده است و شاهد 
ســکونت بی وقفه در بعضی از آثار دوران قبلی )تاریخی( هستیم. قلعه کالت سرخو، 
تل خرده های ابوحنا، تپه جوانبویه، قلعه مهنشــاهی در بخش عالمرودشت و تل پیر، 
تمب ســید مهدی، تل قلعه ترمان در بخش مرکزی از آثار شــاخص و باقی مانده 
از قرون اولیه اســالم تا پایان دوران قاجار است. از جمله شاهکارهای دوران اسالمی 
بناها با معماری زیبا و منحصر به  فرد است که آب انبارها، آسیاب ها و حمام ها که 
عمدتا مربوط به قرون متاخر اسالمی است از جمله این آثار می باشد. حمام دهکهنه 
بخش چاهورز، آســیاب های آبی تنگ ترمان و آب انبارهای شهر المرد در بخش 
مرکزی و پل آب بر تنگ اوماری در بخش عالمرودشت از آثار گرانبها است که از 

گذشتگان برای ما به یادگار 
مانده است. 

بــا توجه به وســعت زیاد و 
به  گســتردگی شهرســتان 
به  نیــاز  جغرافیایی  لحــاظ 
بررسی های باستان شناختی 
مطالعات  انجــام  و  بیشــتر 
میدانی زیادتری اســت که 
در ایــن بین همکاری مردم 

و مسئوالن در تمام بخش های شهرستان و روستاها و مشارکت انجمن های میراث 
فرهنگی و تامین اعتبار جهت انجام پروژه های پژوهشی و مطالعاتی می تواند کمک 
زیادی به وضعیت باســتان شناختی شهرســتان کند و به نوعی با شناسائی و معرفی 
آثار به لحاظ فرهنگی و هویتی می تواند باعث جذب صنعت گردشــگری و توریسم 
در ســطح ملی و استانی و حتی بین المللی شود و شهرســتان می توان چون دیگر 

عرصه های صنعتی سرآمد باشد.

تفاهم نامه واگذاری زمین 
واحد 1۶0 هزار تنی محصوالت تخت 
آلومینیومی منطقه ویژه اقتصادی المرد 

امضاء شد
به گزارش روابط عمومــی منطقه ویژه اقتصادی المرد 
در این آیین که به ریاســت  دکتر کرباســیان رییس 
هیات عامل ایمیدرو و دکتر  سعد محمدی معاون این 
سازمان ، آشفته آج بیشه مدیر عامل منطقه ویژه المرد 
و شماری از مســئوالن اقتصادی و صنعتی  برگزار شد 
اهمیت مناطق ویژه المرد و پارســیان مورد تاکید قرار 
گرفت. همچنین همزمان تفاهــم نامه واگذاری زمین 
بــرای کارخانه پودر آلومینا در منطقه پارســیان  امضا 

شد.
مهدی کرباســیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو در این 
مراســم اعالم کرد: با امضای این تفاهم نامه ها، زمین 
مــورد نیاز برای احداث کارخانه هــای ۸۰۰ هزار تنی 
پودر آلومینا و 1۶۰هزار تنی محصوالت نورد آلومینیوم 
در مناطق ویژه پارســیان والمرد به 2 شــرکت بخش 

خصوصی واگذار می شود.
وی افــزود: این 2 طرح می توانند بــه تکمیل زنجیره 
آلومینیوم، ایجاد ارزش افــزوده، مصرف و صادرات در 
زنجیره آلومینیوم، تامین ارز و توســعه کشــور کمک 
کننــد. همچنین این طــرح ها اشــتغال زایی باالیی 
خواهند داشت. کرباسیان حجم سرمایه گذاری 2 طرح 
مذکور را ۶۰۰ میلیــون یورو پیش بینی و عنوان کرد: 
منطقه ویژه پارسیان و المرد از لحاظ زیرساخت آماده 
هستند و مشکلی در تامین آب و برق و گاز ندارند. وی 
ادامه داد: با بهره برداری از اســکله بندر پارسیان طی 
3 ماه آینده، زمینه سرمایه گذاری به طور کامل فراهم 
خواهد شــد. ایمیدرو نیز به عنوان مشارکت طرح ها از 

آنها حمایت می کند.
رییــس هیات عامل ایمیدرو گفت: طرح های مذکوردر 
راســتای اصل۴۴ قانون اساســی و به منظور حمایت 
بخش خصوصی برای مشارکت و سرمایه گذاری انجام 
می شــود. در طرح نخســت، کارخانــه 1۶۰هزار تنی 
محصــوالت نوردی آلومینیوم در المــرد و در نزدیکی 
شــرکت آلومینیوم جنــوب قــرار دارد. وی ادامه داد: 
احــداث کارخانه آلومینیوم جنوب )ســالکو( در دولت 
یازدهم شــروع و در دومین سال از دولت دوازدهم )در 
ســه ماهه پایانی ســال 9۷( به بهره برداری می رسد. 
در حاشیه این مراســم  مهندس اشفته گفت: اقدامات 
موثری برای ایجاد و تکمیل زیر ســاخت های منطقه 
ویژه اقتصادی المرد  انجام شــده است و  برای تامین 
آب ، گاز و بــرق دوران بهره برداری  صنایع  گام های 
ارزشمندی برداشته شده است. وی همچنین به  افتتاح 
اولین پروژه با مشــارکت بخش خصوصــی و اعتباری 
افزون بــر 2۰۰ میلیارد ریال همزمــان با هفته دولت 
اشــاره کرد و افزود: برای سوق دادن ســرمایه به این 

منطقه درصدد ارتقای مشوق های الزم می باشیم.
طرح انتقال آب خلیج فارس به المرد معرفی شد؛
علوی: تالشهای زیادی برای نهایی شدن 
تضمین خرید انتقال آب خلیج فارس به 

دشت المرد انجام گرفت
وزارت نیــرو در اجرای تبصره 19 قانون بودجه ســال 
جاری، ۴۶ پروژه بزرگ آب و برق کشور به ارزش 2۴3 
هزار میلیارد ریال را در مراســمی با حضور معاون اول 
رئیس جمهــوری و وزیر نیرو، برای مشــارکت بخش 
خصوصی معرفــی کرد که پروژه انتقــال آب از خلیج 
فــارس به دشــت المرد از جمله این طــرح ها بود. به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی سید محسن علوی، آیین 
معرفــی ۴۶ پــروژه صنعــت آب و برق کشــور جهت 
مشارکت بخش خصوصی در چارچوب تبصره 19 قانون 
بودجه ســال جاری که به تصویــب کارگروه واگذاری 
آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده رسیده است، باحضور 
اســحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، رضا 
ادرکانیان وزیر نیرو، ســید محسن علوی نماینده مردم 
المرد و مهر در مجلس شــورای اســالمی، شماری از 
نماینــدگان مجلس و جمعی از فعاالن بخش خصوصی 

برگزار شد. 

در این مراســم قرارداد سرمایه گذاری 23 پروژه آب و 
فاضالب شــامل پروژه های آب رسانی ، شیرین سازی 
و نمک زدایی ، ارتقای کیفی آب شــرب و سامانه های 
جمع آوری و تصفیه فاضالب شــهری در حضور معاون 

اول رییس جمهوری امضاء شد.
ســید محســن علوی در آیین معرفی طرح انتقال آب  
خلیج فارس به دشــت المرد افزود: طــرح انتقال آب 
خلیج فارس به دشت المرد از مهم ترین طرح های در 
دست پیگیری برای تکمیل زیرساختهای سرمایه گذاری 
و ایجاد اشــتغال بودکه با دعای خیر مردم شــریف و 

همکاری مسئوالن خدمتگزار تحقق یافته است.
وی تصریــح کرد: پروژه انتقــال 15 میلیون مترمکعب 
آب شــیرین شده به صورت ســاالنه جهت تامین آب 
مصرفی صنایع مســتقر در منطقه ویژه اقتصادی المرد 
و همچنین آب مصرفی شهرها و روستاهای این منطقه 

به زودی اجرا خواهد شد. 
وی ادامه داد: تالشها و نشست های زیادی برای نهایی 
شــدن تضمین خرید ۸ میلیون و 5۰۰هزار مترمکعب 
)خرید این مقدار توســط ایمیدرو( از آبهای استحصال 
شــده جهت مصرف صنایع مســتقر در ســایت انرژی 
بر المرد انجام شــد و باتوجه به اهمیــت این پروژه و 
تاکیدات مســئوالن دولتهای یازدهم و دوازدهم؛ شاهد 
نهایی شــدن قرارداد و معرفی پروژه در حضور معاون 
اول رییس جمهور و وزارت نیرو هســتیم که به زودی 

عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. 
نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شــورای اسالمی 
اظهار کرد: تکمیل زیرساختهای سرمایه گذاری در این 
منطقه با جدیت بیشــتری توســط دولت تدبیر و امید 
دنبال شده است چرا که بزرگترین قطب صنعتی استان 
در این خطه از جنوب اســتان فارس در حال شــکل 
گرفتن است و هم اکنون علیرغم طرح های پیش بینی 
شده که نوید آینده ای روشن را می دهد نیز بزرگترین 
کارخانــه آلومینیوم جنوب در منطقــه ویژه اقتصادی 
المرد و اتان گیری پارسیان در شهرستان ُمهر در حال 
اجرا می باشد.  علوی در ادامه از اهتمام مدیران دولت 
اعم از استاندار فارس، وزارت نیرو، مدیران منطقه ویژه 
اقتصادی المرد و ا یمیدرو و بخش خصوصی به اجرای 

این پروژه بزرگ تشکر کرد. 

اخبار

در اختیار گذاشتن خودرو به فرزندان فاقد گواهینامه یعنی فرستادن آنها به کام مرگ
» اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان المرد«

گذری بر نو یافته ها و پژوهش های
 باستان شناختی شهرستان المرد
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تبریک
جناب آقای محمد بهزادی 

انتصــاب جنابعالــی بــه ســمت مدیــر کمیتــه 
ــه  ــرد را صمیمان ــی )ره( الم ــام خمین ــداد ام ام
ــان  ــزد من ــوده و از درگاه ای ــرض نم ــک ع تبری
ــم. ــما داری ــرای ش ــزون ب ــق روزاف آرزوی توفی

»هیات تحریریه نشریه افق فارس«

تبریک
جناب آقای علی قادری

بــه عنــوان  انتخــاب شایســته  جنــاب عالــی 
معــاون برنامــه ریــزی و بودجــه ســازمان 
مباهــات  مایــه  بازرســی شــهرداری تهــران 
گردیــد و صمیمانــه تبریــک عــرض نمــوده و امیــد 
ــن عرصــه  ــی، در ای ــدات اله اســت در ســایه تأیی
خطیــر و در خدمــت بــه شــهروندان تهرانــی 

موفــق و ســربلند باشــید.
»هیات تحریریه نشریه افق فارس«

تبریک
جناب آقای محمود پاکدل 

انتخــاب شایســته حضــرت عالــی بــه ســمت 
معــاون تعــاون و امــور اجتماعــی بنیــاد شــهید 
و امــور ایثارگــران کشــور را صمیمانــه تبریــک 
عــرض نمــوده و از درگاه ایــزد منــان آرزوی 

ــم. ــرای شــما داری ــزون ب ــق روزاف توفی
»هیات تحریریه نشریه افق فارس«

شرایط واحد 2 خوابه 85 متری)ویژه فرهنگیان(

تحویل 24 ماهه-مبلغ)تومان(ردیف

45.000.000پیش پرداخت1

27.500.000 ماه پس از ثبت نام2

47.500.000 ماه پس از ثبت نام3

65.000.000 ماه پس از ثبت نام4

95.000.000 ماه پس از ثبت نام5

125.000.000 ماه پس از ثبت نام6

155.000.000 ماه پس از ثبت نام7

185.000.000 ماه پس از ثبت نام8

214.000.000 ماه پس از ثبت نام9

244.000.000 ماه پس از ثبت نام10

267.500.000 ماه پس از ثبت نام11

10.000.000کلید تحویل12

50.000.000وام13

5.000.000تحویل سند14

30.000.000کسر از حقوق15

85*2.350.000=195.000.000

شرایط واحد 2 خوابه 85 متری)ویژه عموم(

تحویل 24 ماهه-مبلغ)تومان(ردیف

45.000.000پیش پرداخت1

27.500.000 ماه پس از ثبت نام2

47.500.000 ماه پس از ثبت نام3

67.500.000 ماه پس از ثبت نام4

97.500.000 ماه پس از ثبت نام5

127.500.000 ماه پس از ثبت نام6

157.500.000 ماه پس از ثبت نام7

187.500.000 ماه پس از ثبت نام8

217.500.000 ماه پس از ثبت نام9

247.500.000 ماه پس از ثبت نام10

2612.000.000 ماه پس از ثبت نام11

15.250.000کلید تحویل12

50.000.000وام13

10.000.000تحویل سند14

85*2.350.000=199.750.000

شرایط واحد 2 خوابه 95 متری)ویژه فرهنگیان(

تحویل 24 ماهه-مبلغ)تومان(ردیف

45.000.000پیش پرداخت1

27.500.000 ماه پس از ثبت نام2

47.500.000 ماه پس از ثبت نام3

67.500.000 ماه پس از ثبت نام4

97.500.000 ماه پس از ثبت نام5

127.500.000 ماه پس از ثبت نام6

157.500.000 ماه پس از ثبت نام7

187.500.000 ماه پس از ثبت نام8

217.500.000 ماه پس از ثبت نام9

2410.000.000 ماه پس از ثبت نام10

269.500.000 ماه پس از ثبت نام11

9.000.000کلید تحویل12

50.000.000وام13

5.000.000تحویل سند14

30.000.000کسر از حقوق15

95*2.300.000=218.500.000

شرایط واحد 2 خوابه 95 متری)ویژه عموم(

تحویل 24 ماهه-مبلغ)تومان(ردیف

45.000.000پیش پرداخت1

27.500.000 ماه پس از ثبت نام2

47.500.000 ماه پس از ثبت نام3

67.500.000 ماه پس از ثبت نام4

97.500.000 ماه پس از ثبت نام5

127.500.000 ماه پس از ثبت نام6

157.500.000 ماه پس از ثبت نام7

1813.500.000 ماه پس از ثبت نام8

2114.000.000 ماه پس از ثبت نام9

2415.000.000 ماه پس از ثبت نام10

2615.750.000 ماه پس از ثبت نام11

15.000.000کلید تحویل12

50.000.000وام13

10.000.000تحویل سند14

95*2.350.000=223.250.000

شرایط واحد 2 خوابه 100 متری)ویژه فرهنگیان(

تحویل 24 ماهه-مبلغ)تومان(ردیف

45.000.000پیش پرداخت1

27.500.000 ماه پس از ثبت نام2

47.500.000 ماه پس از ثبت نام3

67.500.000 ماه پس از ثبت نام4

97.500.000 ماه پس از ثبت نام5

127.500.000 ماه پس از ثبت نام6

157.500.000 ماه پس از ثبت نام7

187.500.000 ماه پس از ثبت نام8

2112.500.000 ماه پس از ثبت نام9

2412.500.000 ماه پس از ثبت نام10

2612.500.000 ماه پس از ثبت نام11

10.000.000کلید تحویل12

50.000.000وام13

5.000.000تحویل سند14

30.000.000کسر از حقوق15

100*2.300.000=230.000.000

شرایط واحد 2 خوابه 100 متری)ویژه عموم(

تحویل 24 ماهه-مبلغ)تومان(ردیف

45.000.000پیش پرداخت1

27.500.000 ماه پس از ثبت نام2

47.500.000 ماه پس از ثبت نام3

67.500.000 ماه پس از ثبت نام4

97.500.000 ماه پس از ثبت نام5

127.500.000 ماه پس از ثبت نام6

1514.000.000 ماه پس از ثبت نام7

1814.000.000 ماه پس از ثبت نام8

2114.500.000 ماه پس از ثبت نام9

2415.000.000 ماه پس از ثبت نام10

2615.000.000 ماه پس از ثبت نام11

20.000.000کلید تحویل12

50.000.000وام13

10.000.000تحویل سند14

100*2.350.000=235.000.000

افــق فــارس: پیــش فــروش واحدهــای مســکونی شــهرک کوثــر شــیراز جهــت بهــره بــرداری از فــاز دوم ایــن 
پــروژه آغــاز شــد.  »مهنــدس منصــور مــرادی« مدیرعامــل شــرکت آریــا پــارس بــرج جنــوب بــا اعــالم ایــن خبر 
گفــت: باتوجــه بــه حســن اعتمــاد فرهنگیــان و همشــهریان گرامــی در ثبــت نــام فــاز اول واحدهــای مســکونی 
ــز  ــه دار نی ــان گل ــکن فرهنگی ــی مس ــوب و تعاون ــرج جن ــارس ب ــرکت پ ــت ش ــا مدیری ــیراز ب ــر ش ــهرک کوث ش
ــازار، ثبت نــام کننــدگان  باتوجــه بــه شــرایط ب
بلــوک  اول بــه مبلــغ 40میلیــون تومــان ســود 
کســب کردنــد و از ایــن رو بــا اســتقبال 
ــاط  ــی نق ــز از اقص ــان عزی ــور متقاضی پرش
ــم ،  ــلویه ، ج ــرد، عس ــر، الم ــتانهای مه شهرس
پارســیان و... بــا افتخــار بــه اطــالع می رســاند 
ــهرک  ــکونی ش ــای مس ــروش واحده ــش ف پی
ــاز دوم  ــرداری از ف ــت بهره ب ــیراز جه ــر ش کوث
ــت:  ــت. وی گف ــده اس ــاز ش ــروژه آغ ــن پ ای
ــت   ــا پیش پرداخ متقاضیــان مــی تواننــد ب
45 میلیــون تومــان ) بــرای فرهنگیــان و عمــوم( بــا شــرایط فــوق العــاده ویــژه )سیســتم هوشــمند 
و نورپــردازی نمــای شــب زیبــا، دارای کلیــد و پریــز هوشــمند)جهت کنتــرل روشــنایی واحــد و وســایل برقــی 
در خانــه(، دارای دوربیــن هوشــمند متغییــر در هــر واحــد جهــت کنتــرل خانــه از راه دور و دوربیــن مداربســته 
ــرژی خورشــیدی جهــت تامیــن  ــی و نمــا(،دارای سیســتم اعــالم ســرقت، دارای ان در مشــاعات )پارکینــگ، الب
بــرق مشــاعات)راه پلــه، پارکینــگ، البــی(،دارای دو آسانســور و پارکینــگ مسقف،اســتفاده از ســقف mps جهــت 
کاهــش آلودگــی صوتــی در ســقف، اســتفاده از پشــم ســنگ در دیــوار مجــاور جهــت کاهــش آلودگــی صوتــی، 
دارای زیرســاخت آبگرمکــن خورشــیدی و ... ( در شــیراز خانــه دار شــوند کــه شــرایط آن در جــدول هــای زیــر 

اعــالم شــده اســت.
 مهنــدس مــرادی تصریــح کــرد: شــرکت تجــاری عمرانــی پــارس بــرج جنــوب در راســتای ســاخت و ســازهای 
ــورهای  ــاله در کش ــن س ــه ای چندی ــا تجرب ــص و ب ــرب و مختخص ــری از کادری مج ــره گی ــا به ــدار ب ــن و پای نوی
حــوزه خلیــج فارس)قطــر و عمــان( و شــیراز بــا ایجــاد ســاختاری منســجم و بــا بکارگیــری فنــاوری و تجهیــزات 

مــدرن  و  پیشــرفته 
بــا موضــوع طــرح و 
هــای  بــرج  اجــرای 
بلنــد مرتبــه بــا شــعار« 
و  می بینیــم  متفــاوت 
متفــاوت مــی اندیشــیم 
می ســازیم«  متفــاوت 
بــه عنــوان یکــی از 
معتبرتریــن   شــرکتهای 

عمرانــی آمــاده ارائــه خدمــات فنــی مهندســی بــه شــما 
ــت.  ــی اس ــان جنوب هموطن

ــر  ــه دفت ــام  ب متقاضیــان مــی تواننــد جهــت ثبــت ن
شــرکت پــارس بــرج واقــع در شهرســتان ُمهــر ، شــهر 
ــاس  ــع الم ــی ، مجتم ــام خمین ــوار ام ــه دار بل گل
ــتر  ــات بیش ــب اطالع ــت کس ــا جه ــد ی ــه کنن مراجع
ــا شــماره هــای  16-14-0917005001۳ )مــرادی(  ب
ــایان  ــد.  ش ــاس بگیرن و 09177819250 )آزادی( تم
ــدار  ذکــر اســت در هفتــه تعــاون امســال باحضــور فرمان
ــرد  ــردم الم ــده م ــر نماین ــس دفت ــر، رئی ــتان ُمه شهرس
ــاه  ــاون، کار و رف ــس اداره تع ــتان ، رئی ــر در شهرس و مه
اجتماعــی شهرســتان ُمهــر،  شــهردار و بخشــدار گلــه دار 
و جمعــی از مســئوالن و معتمدیــن بخــش گلــه دار و 
ــای  ــت ه ــات و فعالی ــاس خدم ــه پ ــر ب ــتان ُمه شهرس
ــوح از  ــدا ل ــا اه ــوب ب ــرج جن ــارس ب ــا پ ــرکت آری ش

ــد. ــل آم ــه عم ــل ب ــوب تجلی ــرج جن ــارس ب ــرکت پ ــل ش ــرادی مدیرعام ــدس م مهن

آغاز پیش فروش واحدهای آپارتمانی در بلوک دوم شهرک کوثر شیراز


