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دو هفته نامه اقتصادی،اجتماعی
رحلت پیامبر اکرم )ص(،
 شهادت حضرت امام حسن مجتبی )ع( 
و حضرت امام رضا )ع( تسلیت باد.

مراســم اختتامیــه ســیزدهمین ســوگواره 
تعزیــه عاشــورائیان بــا حضــور وزیــر فرهنــگ 

ــود ــزار می ش ــامی برگ ــاد اس و ارش

در شورای آموزش و پرورش شهرستان المرد مطرح شد: 

** تاکید فرماندار المرد بر ایفای نقش آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی در 

تربیت نیروهای کارآمد برای صنعت

** مدیر آموزش و پرورش المرد: به زودی کلنگ دو واحد آموزشی به زمین زده می شود 
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یادگاری که در این گنبد دوار بماند
افــق فــارس/ ســعید ســروش/ َشــروه یــا بــه عنــوان رایــج مناطــق مــا، َشــروا شــاید منحصــر 
بــه فردتریــن و تنهاتریــن نــوع عالقمنــدی مــردم ایــن ناحیــه از ایــران عزیــز بــه موســیقی 
ــگ  ــتیالی فرهن ــت اس ــه عل ــر ب ــرد و ُمه ــای الم ــتان ه ــوع شهرس ــد. در مجم ــی باش کالم
صــرف مذهبــی نوعــی بــی عالقگــی نفــرت گونــه دربــاره ی موســیقی وجــود داشــت. آنهــا 
ــا  ــتند. از قض ــی دانس ــود م ــی خ ــأن مذهب ــت و دون ش ــازی را زش ــوع س ــر ن ــن ه نواخت
ــن  ــه نواخت ــرد ب ــا دوره گ ــم ی ــای مقی ــط کولی ه ــری فق ــالء هن ــن خ ــه در ای ــی ک از جای
ســازهای ُســرنا، ُکرنــا، نقــاره، تنبــک، نــی و نــی انبــان پرداختــه بودنــد و بــه علــت فاصلــه 
ــدان  ــی بعیــدی کــه عامــه ی اجتمــاع بیــن خــود و کولی هــا احســاس می کــرد فرزن طبقات
خــود را بــه شــدت هــر چــه بیشــتر از یادگیــری و نواختــن ســاز و خوانــدن آوازهــای مهیــج 

ــا آن طــور....  ــاد زدن و ی ــان عشــق را فری ــم آن ــه زع برحــذر می داشــتند. ب

آی عشق! چهره آبی ات پیدا نیست
باورنکردنــی  و  درنــاک  خبرتلــخ، 
ــرعت در  ــه س ــه ب ــری ک ــت. خب اس
ــزار  ــاه یکه ــنبه دوم آبانم روز چهارش
و ســیصد و نــود و هفــت؛ دهــان 
می پیچــد  شــهر  در  دهــان  بــه 
منتشــر  مجــازی  فضــای  در  و 
فعــال  فرهمنــد«  می شــود.»خلیل 
ــه  ــردی ک ــر، م ــانه و خب ــوزه رس ح
ــش محــو نمــی شــد در  ــد از لبان ــچ شــرایطی لبخن ــت و در هی ــچ وق هی
نیمــه شــب بــه علــت عارضــه قلبــی جــان بــه جــان آفریــن تســلیم کــرده 
اســت. عارضــه ای کــه در چنــد ســال گذشــته نیــز وی را بمــدت ســه روز 
در بیمارســتان بســتری کــرده  بــود. انــدوه و دریغــی بــزرگ بــرای همــه 
ــن  ــنا بودند.مهمتری ــات او آش ــا روحی ــند و ب ــه او را میشناس ــی ک آن های
شــاخصه و ویژگــی اخالقــی زنــده یــاد »خلیــل فرهمنــد« روابــط عمومــی  
فــوق العــاده و اجتماعــی بــودن او بــود آن چنــان کــه در ســنین نوجوانــی 
دوســتی پایــداری  بــا مرحــوم ناصــر حجــازی برقــرار کــرد و از همــان زمان 
نیــز معاشــرت و مجالســت بــا همــه افــراد در هــر رده ســنی و بــا هــر نــوع  
رده شــغلی را تجربــه نمــود. ایــن بارزتریــن خصلــت ذاتــی  وی  بــود کــه 
از او شــخصیتی محبــوب و اجتماعــی در حافظــه هــا بــه یــادگار گذاشــته 
اســت. او همــواره بــا روحیــه ای شــاد و بانشــاط در صحنــه هــای اجتماعــی  
ــت.  ــال داش ــوری فع ــازی، حض ــای مج ــز در فض ــدازه نی ــان ان ــه هم و ب
حضــوری کــه در ســالیان اخیــر  ایــن خبرنــگار و عــکاس را بــرآن داشــت 
ــه فعالیــت بپردازد.حضــوری  ــی ب ــا در کنــار تیــم محبــوب پــارس جنوب ت
کــه  همچنــان کــه انتظــار می رفــت منجــر بــه ارتبــاط صمیمانــه کادر و 
بازیکنــان باشــگاه بــا او شــد بگونــه ای کــه مــرگ نابهنگامــش موجــی از 
تاثــر و انــدوه را در ایــن مجموعــه بدنبــال داشــت. زنــده یــاد  فرهمنــد از 
جنــس آنهایــی بــود کــه نمــی رونــد حتــی اگــر از کنــارت رفتــه باشــند. از 
آن هایــی  کــه لبخندشان،تصویرشــان، صدایشــان و حرفهایشــان،... همــه 

ــد. ــت می گذارن ــه امان ــت ب را در پیش
از »خلیــل فرهمنــد « عــالوه بــر تصاویــر ثبــت شــده از دریچــه دوربینــش  
ــت،  ــوزه ورزش  می نگاش ــاً در ح ــگاه و غالب ــه گاه و بی ــی ک ــته های و نوش
دو  فرزنــد بنامهــای آینــاز 9ســاله و لیانــا 2ماهــه بــه یــادگار مانــده اســت.

اینــک دومیــن مــاه پاییــز را بــا خــزان خبرنــگار عــکاس متعصب اســتقاللی 
ــم، مــردی کــه خاطــرات  ــارس جــم پشــت ســر می گذاری ــم پ هــوادار تی
زیــادی در میــان همــه دوســتدارانش بــه یادگار گذاشــته اســت. درگذشــت 
ایــن خبرنــگار ورزشــی  باعــث شــد تــا مــردم از بوشــهر، جــم و پارســیان و 
شهرســتانهای المــرد و ُمهــر ، از پیــر و جــوان  گرفتــه تــا مدیــر و مســئول 
و ورزشــکار در مراســم ختــم و تشــییع او حضــور یابنــد، آیناز9ســاله اش در 
میــان بازیکنــان حضــور یابــد و از او تجلیــل شــود بــازی پــارس جنوبــی بــا 
صنعــت نفــت بــا ادای احتــرام و یــک دقیقــه ســکوت برگــزار شــود، پیــام 
هــای تســلیت و درگذشــت او در صفحــه هــای مجــازی و خبرگــزاری هــا 
قــرار گیــرد، مجموعــه ای از ایــن بزرگداشــتها و یادمانهــا  همــه حکایــت از 
جایــگاه واالی اجتماعــی خلیــل عزیــز دارد کــه در ســخت تریــن شــرایط 
زندگــی نیــز اخــالق نیکــو و خنــده هایــش را فرامــوش نکــرد تــا مبــارزه 
ای باشــد در برابــر رنجهــا و آالم او! امــا تقدیــر خداونــد بــر رفتنــش بــود و 
همــه ی مــا ســرتعظیم فــرود مــی آوریــم بــر اراده و خواســت او کــه کــه 

پــروردگار جهانیــان اســت...          
**مرتضی عبداله زاده/سردبیر

خبــر

خبــر

خبــر

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از 
دانش آموزان  و  دانشجویان:

نشانه های آشکاِر افول قدرت آمریکا؛
ایران قوی و پیشرفته تر شده است

وی آمریکا را برده؛ ترامپ باقیمانده آبر

 دولتهای دنیا با هر تصمیم او مخالفت می کنند

2

تاشهای خادم مردم المرد و مهر در

 افزایش پروازهای فرودگاه المرد؛

پرواز شیراز-المرد-شیراز برقرار شد

3

3

2

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس: 

 اصحاب فرهنگ، ادب و هنر 

مجوز مشاغل خانگی دریافت می کنند

فرماندار شهرستان ُمهر:

ساخت مجموعه ورزشی شهدای صنعت نفت 

موجب امید در  دل جوانان منطقه خواهد شد  

مدیر فرودگاه المرد:

ابالغ قرارداد پروژه دیوار حفاظتی فرودگاه 

با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال

صفایی؛کارگردان المردی: در المرد؛ 

تئاتر کار نمی کنم تا زمانیکه سالن مناسب 

در  این شهرستان احداث شود

3

2
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نمایش »داستان عجیب  شیناگاوا« در 
جشنواره تئاتر استان فارس حضور یافت/
محمد جواد صفایی: در المرد تئاتر کار 
نمی کنم تا زمانیکه سالن مناسب در  این 

شهرستان احداث شود

به گزارش افق فارس، جشنواره تئاتر فجر استان فارس 
از 2٠ تا 23 آبان ماه با حضور هنرمندان تئاتر استان در 
شــیراز برگزار خواهد شد که نمایش » داستان عجیب 
شــیناگاوا« به نویســندگی و کارگردانــی محمدجواد 
صفایی  توانســت به عنوان نماینده ی شهرستان المرد 
در بیست و نهمین جشــنواره تئاتر فجر استان فارس 
حضور پیدا کند. محمد جواد صفایی در این باره گفت: 
این نمایش بر اســاس یک داستان کوتاه ژاپنی نوشته 
شــده اســت که در رقابت با پنجاه و دو نمایش دیگر 
از سراســر استان فارس موفق شــد به جمع 9 نمایش 
برگزیــده راه یابد. وی بیان کــرد: این نمایش ثمره ی 
هشــت ماه زحمــات هنرمندان خوب المرد اســت و 
افتخاریســت که امسال هم توانستیم برای پنجمین بار 
در این جشــنواره حضور یابیــم. صفایی ضمن انتقاد و 
گالیه از مجموعه مدیریت شهرستان گفت: هفت سال 
پیش به فرماندار وقت نامه نوشتم که ابعاد تئاتر المرد 
بزرگ شــده و دیگر در قاب کوچک سالن شهید آوینی 
جا نمی شــود. لطفا به فکر احداث یک ســالن کف یا 
همان بلک باکس باشــید. بعد از آن با دیگر فرمانداران 
و حتی نمایندگان المرد هم صحبت کرده ام. اما هنوز 
این خواسته ی حداقلی ما برآورده نشده است. ما امسال 
در یــک اتاق تمرین کرده ایم و در یک حســینیه هم 
بــرای داوران اجرا رفته ایم. تصمیم شــخصی من این 
اســت که تا وقتی یک سالن مناســب احداث نشود با 
احترام به همه ی تماشــاگران عزیز  در المرد تئاتر کار 
نکنم. شــاید باالخره مسئوالن شهرستان از فرماندار تا 
نماینده محترم شهرســتان به این خواسته هنرمندان 
جامه عمل بپوشانند. الزم به ذکر است زهره منصوری، 
گلناز صفوی، قاســم صادقی، مصطفــی مجرد و زهرا 
رضایــی از بازیگران، صدیقه تقــی زاده مدیر صحنه و 
رامین شیبانی، علیرضا حقیقي و محمد رضا تیموری از 

عوامل اجرایی این نمایش هستند.

غافلگیری سوداگران مرگ در اشکنان

به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکــز فارس، 
ســرهنگ علیرضا نوشــاد فرمانده انتظامی شهرستان 
المرد گفت: مامــوران انتظامی در یک عملیات ضربتی 
یک دســتگاه پژو ۴٠۵ را که قصد جابجایی مواد مخدر 
از بندرلنگه به المرد را داشــت در شهر اشکنان متوقف 
کردند . سرهنگ نوشاد افزود: در بازرسی از این خودرو 
3٠ کیلوگرم حشــیش کــه به صــورت ماهرانه ای در 

کاپوت ماشین جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.
وی ادامه داد: در این خصوص دو متهم دستگیر و برای 
ســیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان المرد 

تحویل داده شدند.

خدمات سازمان تامین اجتماعی 
**چه کسانی می توانند از بیمه زنان خانه دار استفاده 

نمایند؟
زنانی که بین 18 تا ۵٠ ســال ســن داشــته باشــند 
می توانند نسبت به درخواست بیمه زنان خانه دار اقدام 
نمایند. چنانچه باالی ۵٠ ســال سن داشته باشند باید 
به میزان مازاد ســنی باالی ۵٠سال سابقه بیمه قبلی 

داشته باشند. 
**نــرخ پرداخت ماهیانه حق بیمه زنــان خانه دار به 

چه صورت است؟ 
بیمــه زنان خانــه دار دارای ســه نرخ می باشــد که 

می توانند به دلخواه انتخاب نمایند: 
نــرخ 1۴ درصد کــه 2 درصد آن را دولــت پرداخت 
می نمایــد و 12 درصد برعهده متقاضی اســت و صرفاً 
برای بازنشســتگی و فوت بعد از بازنشستگی می باشد 

)مبلغ ماهیانه بدون دفترچه 133 هزار تومان(
نرخ 16 درصد که 2 درصد آنرا دولت پرداخت می نماید 
و 1۴ درصد برعهده متقاضی است و برای بازنشستگی 
و فوت قبل و بعد از بازنشستگی می باشد.)مبلغ ماهیانه 

بدون دفترچه 1۵۵هزار تومان(
نــرخ 2٠ درصد کــه 2 درصد آن را دولــت پرداخت 
می نماید و 18 درصد آن برعهده متقاضی است و برای 
بازنشســتگی از کارافتادگی و فوت می باشــد. )مبلغ 

ماهیانه بدون دفترچه 2٠٠هزار تومان(
**اگر متقاضی خواهان دفترچه بیمه باشد چه تغییری 

در مبلغ پرداخت ایجاد می گردد؟ 
نرخ ســرانه هر دفترچه درمان ماهیانه در سال جاری 
۴۴هزار تومان است که به بیمه پرداختی ماهیانه اضافه 

می گردد. 
**شــرایط انعقاد قرارداد بیمه مشاغل آزاد و اختیاری 

به چه صورت است؟
 بیمه مشــاغل آزاد: افراد شــاغل که بیــن 18 تا ۵٠ 
ســال سن داشــته باشــند و مشــمول نظام بیمه ای 
خاصی نباشــند و از این رو می توانند شخصا نسبت به 
درخواست بیمه مشــاغل آزاد جهت استفاده از مزایای 
بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت و همچنین دفترچه 
درمان اقدام نمایند. کــه حق بیمه آنان ماهیانه حدود 
2٠٠هزار تومان جهت اســتفاده از مزایای بلند مدت و 
همچنین ســرانه درمان هر نفر ماهیانه ۴۴ هزار تومان 

می باشد که به مبلغ فوق اضافه می گردد. 
بیمه اختیاری: کســانی که در حال حاضر فاقد شــغل 
و ســن آنان زیر ۵٠ سال بوده و حداقل 3٠ روز سابقه 
پرداخت حق بیمه نزد ســازمان تامین اجتماعی داشته 
باشند لذا می توانند نسبت به درخواست بیمه اختیاری 
اقدام کنند و با پرداخت ماهیانه 3٠٠هزار تومان نسبت 
بــه بیمه نمودن خود و افراد تحت پوشــش و دریافت 

دفترچه درمان اقدام کنند. 
**شرایط و مزایای بیمه تامین اجتماعی در قبال اتباع 
خارجی چگونه است؟  سازمان تامین اجتماعی براساس 
قانون جهت اجرای ماده 12٠ الی 129 قانون کار و مواد 
شــماره ۵-39-28-۴7 و 1٠2 قانون تامین اجتماعی 
مکلف گردیده که اتباع خارجی را تحت پوشــش خود 
داشــته باشــد بدین ترتیب که اتباع کشورهای عضو 
مقاوله نامه شماره 19 ســازمان بین المللی کار که در 
کشور خود بیمه باشــند با پرداخت 3 درصد از حقوق 
خود، تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند و مابقی 
که در کشــور خود بیمه نباشند با پرداخت 27 درصد 
از حقوق دریافتی خود تحت پوشــش قرار می گیرند. 
ضمناً در صورتی که اتباع خارجی به صورت شــخصی 
به کار اشتغال داشته باشــند می توانند از طریق بیمه 
مشاغل آزاد همانند اتباع ایرانی نسبت به بیمه نمودن 

خود اقدام کنند.
روابط عمومی شعبه تامین اجتماعی المرد 

اعالم موجودیت شورای رسانه ای همدلی 
المرد و مهر

چهار رسانه فعال المرد و ُمهر با صدور بیانیه ای شورای 
رسانه ای همدلی را تشکیل دادند.

به گزارش ُمهرستان؛ متن کامل بیانیه اعالم موجودیت 
این تشکل بدین شرح است؛

بسم اهلل الرحمن الرحیم
»» ن والقلم و ما یسطرون «« / سوره قلم- آیه اول

رســانه به  عنــوان نهادی از جامعه مدنــی که در واقع 
رکن چهارم دموکراســی در هر نظام تعریف می شــود، 
می توانــد در نیل بــه اهداف جامعه، نقــش مهمی در 
ایجاد بستر مناسب جهت توسعه اقتصادی، فرهنگی و 
سیاسی ایفا کند.  آزادی مطبوعات از مولفه های توسعه 
در هر جامعه می باشــد. اگر مطبوعات، مستقل و آزاد 
عمل کند، می تواند جایگاه واقعی خود را بیابد و نه تنها 
ابزاری قوی و مهم در سازندگی فرهنگ و تفکر جامعه 
باشد، بلکه به عنوان موثرترین وسیله هدایت جامعه در 

جهت منافع ملی کشور، عمل کند.
عامل اساســی مطبوعات زنده و پویا، انعکاس واقعیات، 
تحلیــل و بررســی و ارایــه تحلیل هــای واقع بینانه و 
روشــنگرانه نسبت به مســایل پیرامونی و جریان های 
موجــود، نقد عملکردهای افراد و جایگاه های حقوقی و 
نیز ساختارها، آگاهی دادن به مردم، ابالغ افکار عمومی 
به نهادهای مختلف و اعمال فشــار عمومی بر آن است. 
زیرا نهادها و ساختارهای گوناگون تنها زمانی می تواند 
به یک نهاد پاســخگو تبدیل شوند که مردم از عملکرد 

آن آگاه باشند.
بی شک نقش رســانه های گروهی و فعاالن مطبوعاتی 
بیــش از دیگــران و بــه عبارتی نقش جریان ســازی 
فعالیت های سیاســی، اقتصادی، اجتماعی با کنشگران 

رسانه ای است.
بر این اساس جمعی از فعاالن رسانه ای شهرستان های 
المرد و ُمهر با درک عمیق از شــرایط کنونی معتقدند 
که بسترسازی توســعه، مطالبه حداکثری جامعه است 
و در راســتای تحقق این امر، شورای رسانه ای همدلی 
با هدف هماهنگی و انســجام بیــش از پیش، فعالیت 
در چارچوب نظام مقدس جمهوری اســالمی و قوانین 

رسانه، اعالم موجودیت می کند.
رســانه های عضو این شــورا با مجوز قانونــی فعالیت؛ 
همچون گذشته همپای مردم و نظام اسالمی در جهت 
دمیده شــدن روح امید و پویایــی در جامعه با رعایت 
اصول اخالق حرفه ای رسانه های جمعی، با هر نوع تفکر 
انحصاری در نحله های فکری جامعه در تضاد اســت و 
دنبالــه رو هیچ فرد و گروهی خــارج از تصمیمات این 
شــورا نخواهد بود، کما اینکه در گذشــته و در برخی 
برهه ها این مســاله ســبب تحمیل هزینه های مادی و 

معنوی گزافی به این رسانه ها شده است.
با امید آنکه این مســیر ســبب ترویج و اطالع رسانی 

شفاف همراه با شور و نشاط خواهد شد، ان شاء اهلل
پایگاه خبری-تحلیلی ُمهرستان

خبرگزاری ایلنا شاخه جنوب فارس
هفته نامه سپهر فارس

دو هفته نامه افق فارس
والحمداهلل رب العالمین

.....................................................................
»مهدی راستی« عضو شورای هماهنگی 

دانشگاه های منطقه آزاد کیش شد 
مهــدی راســتی)رییس پردیــس بیــن الملل کیش 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر( با حکــم ابراهیم انصاری 
الری)مدیرعامــل منطقه آزاد کیش( بــه عضویت در 
شــورای هماهنگی دانشــگاه های منطقــه آزاد کیش 

منصوب شد. 

به گزارش دو هفته نامــه افق فارس، »ابراهیم انصاری 
الری« در این حکم خطاب به »مهدی راســتی« آورده 
اســت: »جناب آقای دکتر مهدی راستی رئیس محترم 
پردیس بین الملل کیش دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، با 
سالم و احترام، به موجب این حکم به عضویت شورای 
هماهنگی دانشگاه های منطقه آزاد کیش منصوب می 
شوید. امید اســت با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها، 
امکانات دانشگاه ها و تعامل سازنده با سایر اعضای شورا 
جهــت ایجاد وحدت رویــه در فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی در راســتای توسعه همه جانبه و ارتقاء سطح 
علمی دانشــجویان واحدهای دانشگاهی جزیره زیبای 
کیش شاهد تحوالت چشمگیری در منطقه باشیم. در 
ســال حمایت از کاالی ایرانی از خداوند متعال توفیق 
روزافزون شــما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران مسالت می نمایم.«
شایان ذکر است مهدی راستی متولد شهرستان المرد 
بوده که پیــش از این با حکم دکتــر معتمدی)رئیس 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر( به عنــوان رییس پردیس 
بین الملل کیش دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر منصوب 
شــده اســت. محمود قائدی فرد معاون مالی و اداری 
موسســه ورزش و تفریحات ســالم منطقه آزاد کیش، 
احمد درخشان مدیر شرکت توســعه و مدیریت بنادر 
و فرودگاههای منطقــه آزاد کیش و محمدرضا قائدی 
مدیر دانشگاه آزاد اسالمی واحد کیش از دیگر مدیران 

المردی در این منطقه هستند. 
آغاز بکار جراح و متخصص زنان و زایمان و 

نازایی در پلی کلینیک تخصصی 
تامین اجتماعی المرد

»امیر زاهــدی« مدیر پلی کلینیــک تخصصی تامین 
اجتماعی المرد با ارســال پیامی به نشریه افق فارس از 
آغاز فعالیت جــراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی 
در آبانماه ســال جاری خبر داد. متــن پیام مدیر پلی 
کلینیک تخصصی امام رضا)ع( المرد به شرح زیر است:  
پس از حضور متخصص داخلی و غدد و متخصص قلب 
و عروق و اکوی قلبی رایگان؛ جراح و متخصص زنان و 
زایمان و نازایی؛ در پلی کلینیک تخصصی امام رضا)ع( 
تامین اجتماعی المرد مســتقر شد. به استحضار مردم 
شریف شهرســتان های المرد و مهر می رساند »خانم 
دکتر خاطــره حکمت نیا« جــراح و متخصص زنان و 
زایمان و نازایی دارای بورد تخصصی از روز یکشنبه 13 
آبان بیماران تحت پوشــش سازمان تامین اجتماعی را 
بطور رایگان ویزیت می نمایند. شــایان ذکر است پس 
از پیگیریهای دکتر علوی نماینده مردم المرد و مهر در 
مجلس و اعالم ارتقا درمانگاه تامین اجتماعی المرد به 
پلی کلینیک نیز شاهد افزایش متخصصان در این مرکز 

درمانی می باشیم.

اخبار اخبار

افق فارس/ ســعید سروش/ َشــروه یا به عنوان رایج مناطق ما، َشروا شاید منحصر به فردترین و تنهاترین 
نوع عالقمندی مردم این ناحیه از ایران عزیز به موســیقی کالمی باشد. در مجموع شهرستان های المرد 
و ُمهر به علت اســتیالی فرهنگ صــرف مذهبی نوعی بی عالقگی نفرت گونه درباره ی موســیقی وجود 
داشــت. آنها نواختن هر نوع ســازی را زشت و دون شأن مذهبی خود می دانســتند. از قضا از جایی که 
در این خالء هنری فقط کولی های مقیم یا دوره گرد به نواختن ســازهای ُســرنا، ُکرنا، نقاره، تنبک، نی و 
نی انبان پرداخته بودند و به علت فاصله طبقاتی بعیدی که عامه ی اجتماع بین خود و کولی ها احســاس 
می کرد فرزندان خود را به شدت هر چه بیشتر از یادگیری و نواختن ساز و خواندن آوازهای مهیج برحذر 
می داشــتند. به زعم آنان عشــق را فریاد زدن و یا آن طور که خود می گفتند هاْی های کردن بســیار 
مذموم بود. در گردهمایی  های خود بیشــتر به تفســیر قرآن کریم و روایت و تشــریح چندین باره احکام 
شریعت می پرداختند. روح آنان خوراک چندانی نمی  خواست. فکرشان از غنای موسیقی خالی بود. شادی 
و شــادمانی در میان آنها جایی باز نکرده بود. حزن و اندوه را بیشــتر دوست می داشتند. ترک های دلیر 
قشــقایی، لرهای اصیل ایرانی و الرستانی های شــیرین زبان ولی هر دو را با هم داشتند. شادی و غم را. 
آن گونه که در ُکنِه ذات و فطرت آدمی اســت. آنها ســاز داشتند. خوب می نواختند. رنگ های شاِد دلباز 
می پوشــیدند. دستمال هفت رنگ در رقص ها و پای کوبی ها به هوا می بردند. خون در رگ های سبزآبی 
آنها همیشــه دوان بود. هیجان در هیجان روزشــان به شب می رســید. هوای بیخه جات تراکمه اما این 
گونه نبود. فضا طالب شــادی نبود. روح معنوِی ُعلْوِی آنان از شــادی های معمول پرهیزشان می داد. غم 
های روزگار بر ســر آنها آوار شده بود. خودشان را در همه چیز محدود می دیدند و ممنوع می خواستند. 
از فضیلت هنر اطالع چندانی نداشــتند. حرمت موسیقی و آواز را در حرام بودن آن می دیدند. خاصه اگر 
طربناک بود و از شــنیدن آن آدمی به وجد در می آمد. اما روح خســته و روان پریشــان نوع انسان مگر 
می تواند از آرامش موســیقی فارغ باشــد؟ دردهای نهفته روستانشــین های عامی چگونه باید از صندوق 
ســینه به بیرون ریخته می شــد؟ عشیره های بیابانگرد رنج هایی را که از سودای عشق برده بودند چگونه 
باید بر زمین می گذاشــتند؟ زبان ها در دهان ها خشک نمی مانْد. لب ها به ترنم نوایی محزون و غمناک 
باز می شــد. دو بیتی می خواندند. بی هیچ ســازی. صدایی که از گلوی آنها به بیرون می ریخت در مایه 
های دشــتی بود. چندان آتشــناک که از شنیدن آن بغضی در گلو آشیان می بست. چه بسا نازک دلها با 
شــنیدن آن نوا اشک به چشــم می آوردند. چوپان ها در فراخی صحرا اندوه دل خود را خالی می کردند. 
هیزم شکن ها بر سر تنگه های کوهستان شروه می خواندند. دروگرها در حالی که داس بر پای ساقه های 
جو می نهادند، خشت زن ها وقتی که چنگ کاهگل را در قالب چوبین می فشردند، چاروادارها آن گاه که 
گونی های قند بلژیکی و صندوق های چای قلمی بار می بردند، کاْهَکش هایی که در شب های مهتاب، کاه 
از ســینه ی صحرا به انبار روســتا خالی می کردند برای آن که خاطر غمبار خود را از سنگینی رنج روزگار 
تســلی دهند یا یاد محبوب پیشــین را در دل زنده بدارند شروا می خواندند. با صدایی رها در فضای باز و 
آزاد ده. گویا رســالتی بود تا هیاهوی باد این ابیات ساده ی دالویز را با خود از این سو به آن سوی آبادی 

ببرد. شــعرها ساده، بی پیرایه، همه فهم و روح گشــا بود. از دوبیتی های بریان فایز دشتستانی گرفته تا 
اشعار استخوان سوز مفتون. بخش های غربی بیخه جات از فایز و مفتون می خواندند و بخش های شرقی 
از دو بیتی های محیا شــاعر قاهر سخندانی که از کاِل اشکنان برخاسته و همانجا به خاک رفته بود. شعر 
شورانگیز باقر، شاعر شوریده سر عالمرودشتی نیز در این حدود دهان به دهان می گشت. محتوای دوبیتی 
ها یاد جوانی، عشــق نافرجام، بی وفایی دنیا و ســرگردانی دهر بود. کسی کتابی از شروه سرایان در دست 
نداشــت. همه را از بَر شده بودند. خواندن شــروه آداب و ترتیبی نداشت. غالب مردم شروه می دانستند. 
آنان که صدای دالویز و رسایی داشتند، کسانی که نفس شان باز بود و از زالل صدای دلنشینی بهره برده 
بودند در جمع و برای گوش های مشتاق می خواندند. دیگرانی که شرم حضور داشتند در خلوت خود لب 
به شــروا باز می کردند، چه آن که هر جوانسالی شروه می خواند بیم آن می رفت که عشقی در دل نهان 
کرده باشــد. کسی نُت نمی دانســت. از مقام ها و گوشه های موسیقی بی خبر بودند. از ردیف های آوازی 
چیزی نیاموخته بودند. شــعر را در دستگاه های موسیقی نمی خواندند. تحریرهایشان نیز اغلب ناقص بود. 
همه ی اینها چیزی از اقبال آنها به شروه خوانی نمی کاست. مردها شروه خوان بودند. از نوجوان هایی که 
تازه پشــت لب شان سبز شده بود تا مردهای سپید موی قبیله. زن ها نیز شروه خوانی را دوست داشتند. 
دختران عاشق در خلوت زنانه به شروه خوانی رغبت می کردند. مردهای متعصب گرمسیری اگر چه اجازه 
نمی دادند زن در حضور مردی دیگر به آواز برخیزد اما در خلوت خانه و یا در گستره ی صحرا که مردی از 
صدای ظریف زنی غرق در لذت نمی شد خواندن شروا اجازه نمی خواست. مادرهای میانسال پای گهواره 
ها، گاِه علف بریدن در عمق دشت های دوردست یا وقت غربال کردن غلّه، اندوه درون را یَلِه می کردند. 
اندوهی ســخْت تلخ برآمده از تنگنای روزگاران یا اندوهی شــیرین از مّکرم داشــتن یاد دوست در تنگی 
ســینه های سوخته. اینک با عنایت به تنوع طبایع و گسترش انواع موسیقی های ملی و محلی، در میان 
قشــقایی ها، الرســتانی ها، لرها و به ویژه مردم نواحی مختلف بوشهر، هنوز هم شروه خوانی که با صدای 
نازک سه تار و نوای محزون کمانچه و ناله های ویالون درآمیخته می شود در بین آنان رایج است و عده ای 
هم به همان ســیاق قدیمی بدون هم نوایی هیچ ســازی شروه سر می دهند. ساده و بی پیرایه. طبیعی و 
آشــنا با پرده های گوش. شروا از میان ما ولی رخت بربســت. مادرهای شروه خوان به پیری رسیده اند و 
شرم می دارند پیرانه سر از شور جوانی و آنچه در خاطر داشته اند چیزی باز بگویند. پدران شرواگو به آن 
حد محجوب شده اند که زشت می پندارند که حتی بدون شعله کشیدن آتش درون و بی آن که لحن آواز 
بگیرند شعری با مضمون عاشقانه در قالب دهان جای دهند و بر زبان بیاورند. جوان ترها نیز که روحی شاد 
دارند و بار آن مصایب و اندوهناکی نسل های پیشین بر دوش شان نیست برای محبوب گلچهره ی خود 
از ترانــه هــا و تصنیف های خرْم دل روز می خوانند و با هدفون و هندزفری چیزی را گوش می دهند که 
چند روز پیش در کنسرت برج میالد تهران، خون در تن دخترکان و پسران آن سامان به جریان انداخته 
اســت. اینان خوشــی می طلبند و خوشحالی و شعر و نوای تازه و طربناک که با آن بر فرمان اتومبیل هم 
ضرب بگیرند و دســت هایشان از فراز سر، مثل خوشه های طالیی گندم در آغوش باد تاب بخورد. شروه 
اما از این خاصیت غم زدا مستثناست. و این چنین شد که وجهی از ادبیات و نوعی از آواز از پس قرن ها، 

رفت تا به خواب و خاطره ها بپیوندد.

به گزارش افق فارس، مدیر آموزش وپرورش شهرســتان المرد از کلنگ زنی 2 واحد آموزشــی در آینده 
ای نزدیک خبر داد.

احمد انصاری در جلســه شــورای آموزش و پرورش شهرستان المرد در ســالن شهید که در سالن شهید 
جنگ اور فرمانداری المرد برگزارشــد گفت: در هفته دولت ســال جاری، 3 واحد اموزشی کلنگ زنی و 3 

واحد اموزشی هم درهفته دولت کلنگ زنی شد.
وی گفت: با پیگیری مجموعه مدیریتی شهرستان از نماینده محترم آقای دکتر علوی و فرماندار شهرستان 
شــبانی نژاد ، تمام پروژه های نیمه تمام اموزش و پرورش در حال اجراســت و آقای دکتر علوی پیگیری 
کردند و با احداث مدارس چاهورز و سیگار از محل اعتبارات بنیاد برکت موافقت شده است و جهت اجرا به 
اداره کل نوسازی ابالغ شده است و در آینده نزدیک شاهد کلنگ زنی دو واحد آموزشی جدید خواهیم بود.

انصاری ادامه داد: در حوزه آموزش و پرورشی رخدادهای مهمی داشته ایم و خروجی کنکور سراسری در 
پزشکی 7 قبولی داشتیم. 

وی اضافه کرد: عالوه بر آن در حوزه آموزش در امتحانات نهایی که به صورت هماهنگ در ســطح استان 
برگزار می شــود، المرد موفق شــد رتبه ۵ را بدســت بیاورد و در این زمینه رتبه بندی کلی 1۴ پله رشد 

داشتیم.

در حوزه پرورشی دانش آموز داشتیم که در مسابقات کشوری حضور پیدا کرده است و در بحث المپیادهای 
دانش آموزی مقام اول استان و مقام سوم کشور را بدست بیاورند و نتیجه یک کار جمعی بوده است.  

همچنین در این جلســه، رضایی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان المرد گفت: توقع داریم که 
فرمانداری و آموزش و پرورش همکاری بیشــتری داشته باشد و پروژه های خیرساز توجه بیشتری شود و 

اداره کل نوسازی به تعهداتش عمل کند.
رضایی گفت: یک مجموعه آموزشــی توسط دفتر آیت اهلل سیستانی در شهر المرد احداث خواهد شد که 

خیر زمین را واگذار کرده و به زودی عملیات اجرایی این پروژه  آغاز خواهد شد.
در پایان این نشست ، حسین شبانی نژاد فرماندار المرد ضمن تشکر از اعضای شورای آموزش و پرورش و 
فرهنگیان شهرستان، گفت: ما در شهرستان با دلسوزی و وفاق و قدم به قدم باید مسائل را مطرح کنیم و 

راهکار ارائه دهیم و اموزش و پرورش را از جایگاه اجتماعی در رده های اول ارتقا دهیم.
وی تصریح کرد: آموزش و پرورش دچار چالشــهای کالن کشــوری شــده است و مشکالت حادی دارد و 
این دلیل بر این نمی شود که بگوییم همه ی مشکالت ساختاری و اقتصادی است و آموزش و پرورش را 
رها کنیم و از آنجاییکه شــرایط شهرستان متفاوت است و رویکرد کارهایی که در سطح شهرستان انجام 
می شــود با دیگر شهرســتانها متفاوت است و از این رو وظایف سنگینی برعهده ما گذاشته شده است که 

آموزش وپرورش را رها نکنیم.
فرماندار شهرســتان المرد خاطرنشان کرد: هر اتفاق خوشایند در صنایع باید برای مردم باشد، در صورتی 
ما می توانیم نیروی توانمند در صنعت داشته باشیم که آموزش و پرورش و دانشگاهها قوی عمل کنند و 

نیروی انسانی بومی ما توانمند باشد.
وی با بیان اینکه تالش کردیم تا اینکه مدارس در آغاز ســال تحصیلی بدون معلم نباشــد، اظهار داشت: 
شورای آموزش و پرورش ،برای ارتقاء کیفیت آموزشی در نشستهای آینده شورای آموزش و پرورش برنامه 
ریزی کند و نباید اینگونه باشــد که کیفیت آموزشــی را با کمبود امکانات ارتباط دهیم و این را حتما در 
شــورای آموزش پرورش مدنظر داشــته باشیم. در این نشســت پیرامون همکاری ادارات و شرکتها برای 

واگذاری وسایل فنی و تجهیزات موردنیاز کارگاههای فنی و هنرستان بحث و تبادل نظر شد. 

یادگاری که در این گنبد دوار بماند

مدیر آموزش و پرورش المرد: به زودی کلنگ دو 
واحد آموزشی به زمین زده می شود/ تاکید فرماندار 

المرد بر ایفای نقش آموزش و پرورش و مراکز 
دانشگاهی در تربیت نیروهای کارآمد برای صنعت 

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس با بیان اینکه اصحاب فرهنگ، ادب و هنر مجوز فعالیت مشاغل 
خانگی دریافت می کنند، گفت: در راستای اشتغال زایی با ورود به عرصه آموزش های مؤثر کسب و کار، 

تالش داریم تا این مهم در عرصه فرهنگ و هنر رونق یابد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان فارس، صابر 
ســهرابی، گفت: کارگاه هایی در زمینه های بیمه، مالیات، بازاریابی و شیوه های کسب و کار برگزار شده 
و در پی آن هســتیم در نیم سال دوم، طی تفاهم نامه هایی با نهادهایی چون جهاددانشگاهی دوره های 
کارآفرینی فرهنگی هنری و سایر دوره های مرتبط را به صورت رسمی تر و علمی تر با گواهی های معتبر 

به صورت عمومی و خصوصی برای صاحبان مجوز فعالیت از این اداره کل برگزار نماییم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این دوره ها آن است تا صاحبان 
مجوز نه تنها با کمترین مشــکل مواجه شــوند بلکه بتوانند فعالیت خود را رونق ببخشــند و درآمدزایی 
مناسبی داشته باشند؛ ادامه داد: به دنبال آن هستیم تا مشکالت متداول مؤسسات، آموزشگاه های آزاد و 
مهارتی هنری، رسانه ها، نگارخانه ها، مشاغل خانگی و... در رشته های مختلف که از این اداره کل مجوز 
دارند، را با دســتگاه های اجرایی و نهادهای مربوطه بتوانیم به حداقل برســانیم. ضمن آن که از صاحبان 
مجوز این اداره کل درخواســت داریم تا مشــکالت خود در راستای اشــتغال و رونق کسب و کار خود را 
به واحد اشــتغال اداره کل در میان بگذارند تا با بررســی آن موارد بتوانیم برای حل آن ها پس از بررسی 

کارشناسانه اقدامات الزم را صورت دهیم.
وی افزود: در راســتای حمایت از کسب و کار های فرهنگی این اداره کل همراه و هم قدم با اداره تعاون، 
کار و امور اجتماعی تسهیالت قانونی الزم را به صاحبان مجوز از این اداره کل خواهد داد که می توان به 

طرح کاج، طرح تکاپو، طرح کارورزی و ... اشاره نمود.
این مســئول فرهنگی هنری استان خاطر نشان کرد: از ابتدای امسال تا کنون حدود 2٠ مجوز آموزشگاه 
مهارتی صادر شــده که به طور متوسط 68 نفر به صورت مستقیم و 68 نفر نیز به صورت غیرمستقیم در 
این آموزشگاه های مشغول به کار شده اند. همچنین مجوز 7٠ آموزشگاه مهارتی و آزاد هنری نیز تمدید 

گشته که به صورت میانگین حدود 28٠ نفر نیز در آن آموزشگاه ها مشغول فعالیت هستند.
وی خاطر نشــان کرد: در طول یک سال گذشته حدود 2٠ مؤسســه فرهنگی هنری چند منظوره مجوز 
گرفته اند که صورت میانگین 1٠٠ نفر در این مؤسســات مشغول کار شده اند و 2٠ موسسه تک منظوره 

نیز با حدود 1٠٠ نفر نیرو مجوز فعالیت گرفته اند.
صابر سهرابی اظهار داشت: صاحبان مجوزی که برای ایجاد یا توسعه اشتغال خود نیاز به تسهیالت دارند 
مــی توانند با مراجعه به ســامانه کارا )kara.mcls.gov.ir  ( پــس از ثبت نام و ارائه طرح خود، فرم 
خالصه طرح را از واحد اشــتغال ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی سطح استان تهیه و تکمیل کنند تا پس 

از بررسی برای دریافت تسهیالت به اداره کار معرفی گردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس با اشــاره به طرح کارورزی نیز گفت: صاحبان مجوز می توانند 
پس از ثبت نام در ســامانه  http://karvarzi.mcls.gov.ir  از نیروی کارورز نیز استفاده نمایند. 
واحدهایی که می خواهند از کارورز استفاده نمایند، باید دقت داشته باشند که به ازای یک تا سه نفر بیمه 
شده تنها از یک کارورز، و باالتر از سه نفر به ازای هر سه نفر بیمه شده می توانند یک کارورز داشته باشند.

وی اضافه کرد: بیمه و حقوق افراد کارورز، در طی دوران کارورزی که از ســه تا 9 ما می تواند باشــد، را 
دولــت پرداخت خواهد کرد و در صورتی که واحد پذیرنده پس از اتمام دوران کارورزی با کارورز قرارداد 

ببندد، می تواند از مزایای دیگری همچون تخفیف بیمه ای استفاده کند.
اصحاب فرهنگ، ادب و هنر مجوز مشاغل خانگی دریافت می کنند

رئیس شــورای فرهنگ عمومی اســتان فارس خاطر نشــان کــرد: فارغ التحصیالن دانشــگاهی نیز می 
تواننــد بــا ثبت نام در ســامانه کارورزی، بــه عنوان کارورز توســط واحدهای پذیرنده مشــغول به کار 
شــوند. همچنین اصحاب فرهنگ، ادب و هنر می توانند با مراجعه به ســامانه مشــاغل خانگی به آدرس 
mashaghelkhanegi.ir  ثبت نام نموده و برای گرفتن مجوز فعالیت به واحد اشتغال اداره فرهنگ 

و ارشاد اسالمی سراسر استان مراجعه نمایند.
ســهرابی ادامه داد: هم اکنون اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی در حدود 1۵٠ رشته شغلی در رسته های 
پژوهش، طراحی، مد و لباس، نشــریات مکتوب، نرم افزار و رســانه برخط، بازی های رایانه ای، هنرهای 
حجمی، هنرهای شــنیداری، سینمایی و هنرهای نمایشــی می تواند به هنرمندان و فرهنگ وران مجوز 

فعالیت بدهد.
وی افزود: متتقاضیان مشــاغل خانگی می توانند به سه صورت مستقل، تحت پوشش و پشتیبان اقدام به 
ثبت نام نمایند. متقاضی مســتقل به کســی اطالق می شــود که مجوز تنها برای یک نفر و برای خودش 
ایجاد اشتغال نماید. متقاضی تحت پوشش نیز به کسی گفته می شود که در سامانه اعالم بیکاری نموده 
که تقاضا دارد که توســط فرد پشــتیبانی به کارگیری شود. متقاضی پشتیبان نیز به کسی گفته می شود 
که حداقل پنج ســال سابقه کار مرتبط با شغل مورد تقاضا داشــته باشد و بر اساس تعداد نفراتی که در 
مجوز صادره قید شــده است متعهد به کارگیری افرادی که به عنوان تحت پوشش اقدام به ثبت نام کرده 

اند، گردد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اضافه کرد: همچنین شیوه دیگری نیز وجود دارد که افراد می توانند با 
داشتن شرایط قانونی اقدام به راه اندازی شرکت های تعاونی مشاغل خانگی نمایند. در این حالت شرکت 
می باید حداقل بیســت نفر را به کارگیری نماید. همچنین این شیوه به متقاضی امکان استفاده از برند را 
نیز پیدا خواهد نمود. عالوه بر تسهیالتی که در آیین نامه اجرایی مشاغل خانگی آمده است، به دنبال آنیم 
که بتوانیم ما نیز در شیوه عرضه محصوالت یا با انعقاد تفاهم نامه با برخی دستگاه ها فضای الزم را برای 

اشتغال پایدار این عزیزان فراهم نماییم.
ســهرابی با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون تعداد مجوزهای صادر شده مشاغل خانگی نسبت به سال 
گذشــته دو برابر شــده و بر اساس راستی آزمایی انجام شده اســت؛ بیش از 8۵ درصد مجوزهای صادره 
منجر به اشتغال گردیده که درحال حاضر مشغول به فعالیت هستند و در رسته مد و لباس، بصورت صد 
درصدی به اشتغال و درآمد زایی قابل توجهی دست یافته اند و از جمله می توان به »فاطمه فرهادی« از 

داراب اشاره کرد که توانسته کارآفرین برتر در زمینه مشاغل خانگی شود.
گفتنی اســت؛ دارندگان مجوز مشــاغل خانگی می توانند از تسهیالتی همچون وام چهاردرصد، بیمه و ... 

استفاده کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس: 

اصحاب فرهنگ، ادب و هنر مجوز مشاغل خانگی 

دریافت می کنند
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ابالغ قرارداد پروژه دیوار حفاظتی فرودگاه 
المرد با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال

پــروژه دیوار حفاظتی فــرودگاه المرد به طول تقریبی 
1٠ کیلومتر و به روش طرح و ســاخت در آستانه اجرا 

قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی فــرودگاه المرد،پرویز میری 
مدیر فرودگاه المرد از انجام مقدمات اولیه پروژه دیوار 
حفاظتی فرودگاه المرد خبر داد و افزود: قرارداد ساخت 
دیــوار حفاظتی فرودگاه توســط مدیرعامل شــرکت 

فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ابالغ گردیده است.
وی اضافــه کرد: این پروژه بــه زودی با اعتبار بیش از 
۴٠ میلیارد ریال از محل اعتبارات شــرکت فرودگاهها 

آغاز خواهد شد.
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های 

خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی المرد 
کار خود را آغاز می کند

به گــزارش ایلنا، به اســتناد مــاده 131 قانون کار و 
آییــن نامه مصوب89/8/3 هیات وزیــران و به موجب 
صورتجلســه مورخ 97/3/2٠ مجمــع عمومی و هیات 
مدیره، اعضــای اصلی و علی البدل هیات مدیره انجمن 
صنفــی شــرکت های خدماتــی، پشــتیبانی و فنی و 
مهندســی شهرستان المرد از تاریخ 97/3/2٠ به مدت 
سه سال و بازرسان از تاریخ یاد شده به مدت یک سال 

انتخاب شده اند.
»میثم شــهابی« به عنوان رئیس هیات مدیره و دبیر، 
»محمــود توانــا« نائــب رئیس، »خلیل کوه شــکن« 
خزانه دار، »زهرا بهزادی« عضو علی البدل هیات مدیره، 
»حســن حمیدی« بازرس اصلــی، »ام البنین تجلی« 

بازرس علی البدل انتخاب شده اند.
بــه زودی نحوه عضویت و ارائه خدمات به شــرکت ها 

اطالع رسانی خواهد شد.
شناسایی 500 هنرمند صنایع دستی در المرد

مســئول میــراث فرهنگی المــرد از اســتعدادیابی و 
شناسایی ۵٠٠ هنرمند صنایع دستی در این شهرستان 

خبرداد.
مســعود تقــی زاده در گفت وگو با خبرنــگار فارس در 
المرد، اظهار داشت: آزمون صنایع دستی با حضور 2۵٠ 
بانوی هنرمند صنایع دستی سنتی در شهرستان المرد 

برگزار شد.
وی افــزود: این آزمون در رشــته های خــوس دوزی، 
حصیربافی، تلی دوزی، لباس محلی با حضور اســاتید 
خبره و مجرب معاونت صنایع دســتی استان فارس در 

اداره میراث فرهنگی المرد برگزار شد.
مســوول میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
المرد بابیان اینکــه هنرمندان پس از قبولی در آزمون 
و صدور گواهینامه می توانند از وام اشــتغال زا بهره مند 
شوند گفت: تاکنون بیش از ۵٠٠ هنرمند صنایع دستی 
اســتعدادیابی و شناسایی شــده اند و در جهت اشتغال 
پایدار و حفظ تقویت صنایع دستی سنتی موردحمایت 

و تسهیالت قابل توجهی به آنان اعطاشده است.
تقی زاده خاطرنشــان کرد: نکته قابل توجه این آزمون 
حضور بیش از 1٠٠ بانوی هنرمند از بخش های چاهورز 

و عالمرودشت در آزمون بود.
تجهیز مرکز بهداشتی درمانی اهل بیت )ع( کال 

به همت نیک اندیشان عرصه سالمت
به همت نیک اندیشــان عرصه سالمت مرکز بهداشتی 
درمانی اهل بیت )ع( کال در شهرســتان المرد تجهیز 
شــد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، 
سرپرســت شبکه بهداشــت و درمان المرد گفت: پنج 
نیک اندیش عرصه ســالمت دو دستگاه پزشکی و یک 
دســتگاه فنی به مرکز بهداشتی درمانی اهل بیت )ع( 

کال اهدا کردند.
 دکتر احمدی افزود: این تجهیزات شامل دستگاه رگ 
یاب، دستگاه ســنجش میزان اکســیژن خون )پالس 

اکسی متر( و سانترال 2۴٠٠٠ گرید است . 
وی ادامه داد:  این تجهیزات با صرف 12 میلیون تومان 

اهدایی خیران تهیه شده است.
سیداسماعیل موسوی معاون درمان شبکه 

بهداشت و درمان المرد شد 
با حکــم دکتر »عبدالخالق کشــاورزی« معاون درمان 
دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز، دکتر »سید اسماعیل 
موســوی«  به عنوان معاون درمان شــبکه بهداشت و 
درمان شهرســتان المرد منصوب شــد./روابط عمومی 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
المرد میزبان سیزدهمین 

 سوگواره تعزیه کشوری عاشورائیان
بــه گــزارش خبرنگار خبرگــزاری رضــوی از فارس، 
با  سیزدهمین ســوگواره تعزیه کشوری عاشــورائیان 
شــرکت 1٠ گروه برتر تعزیه کشور به میزبانی موقوفه 
حسینیه بیت العباس شهرستان المرد برگزار می شود.
معاون امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان فارس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری رضوی 
در فارس بیان کرد: در این سوگواره گروههای تعزیه از 
استان های مرکزی، اصفهان، خوزستان، قزوین، بوشهر 
و استان فارس حضور دارند و هر گروه طی دو روز هنر 

آیینی خود را به صورت میدانی ارائه خواهند داد.
دبیر سیزدهمین ســوگواره تعزیه کشوری عاشورائیان 
المــرد نیــز در گفتگو با خبرنگار رضــوی در فارس از 
حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در آیین اختتامیه 

این سوگواره خبر داد.
عبداهلل حیدری پور گفت: سید عباس صالحی به دعوت 
فرمانداری المرد، نماینده مردم المرد و مهر در مجلس 
شورای اسالمی و موسســه بیت العباس میهمان ویژه 

مراسم اختتامیه خواهد بود. 

اخبار

یکی از مهمترین عوامل تصادفات جاده ای » رعایت نکردن حق تقدم« است
» اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان المرد«

به گزارش افق فارس ،دکتر ســید محســن علوی خادم مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی در 
نشســتی با خانم دکتر شرفبابی مدیر عامل شــرکت هواپیمایی هما )iranair( نسبت به راه اندازی این 
پرواز پیگیری کرد که در تاریخ 13 آبانماه نیز پرواز المرد-شــیراز-المرد توســط شرکت هواپیمایی ایران 

ایر راه اندازی شد.  

مدیر فــرودگاه المــرد از برقراری 
پرواز شــیراز المرد شــیراز توسط 
ایر خبر  ایران  شــرکت هواپیمایی 

داد. 
پرویــز میری بــا اعــالم این خبر 
بــه روابط عمومی فــرودگاه گفت: 
این پــرواز با حمایــت همه جانبه 
و گروهــی نماینــده شهرســتان، 
فرماندار، مدیریت فرودگاه و شرکت 
همســفران فارس قرار است دو روز 
در هفته در روزهای یکشنبه و سه 
شنبه در مسیر شیراز المرد شیراز و 
توسط ناوگان جدید ایران ایر انجام 

پذیرد.
وی با اشــاره به اینکه این پرواز بنا 
به نیاز منطقه در این مســیر برنامه 
ریزی شده است افزود: طبق برنامه 
پروازی ساعت حرکت این پرواز از 
شــیراز ســاعت 9 صبح و از المرد 

ساعت 1٠:3٠روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته خواهد بود.
هواپیمایی آســمان پیش تر در روزهای شــنبه، دوشنبه، سه شــنبه و چهارشنبه به ترتیب در مسیرهای 
شــیراز - المرد - دبی و بالعکس، شــیراز - المرد - کویت و بالعکس، شــیراز - المرد - دبی و بالعکس و 

شیراز - المرد - دوحه و بالعکس پرواز انجام می داد.

مهرستان: با حضور فرماندار شهرستان مهر ، نماینده وزارت نفت ، نماینده اداره کل ورزش و جوانان فارس 
، رئیس شــورای شهر مهر ، شــرکت مشــاور طرح و پیمانکار، آخرین تغییرات نقشه های مجتمع بزرگ 

ورزش شهدای صنعت نفت مهر، مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به تنظیم برنامه زمانبندی تاکید شد.

به گزارش پایگاه خبری مهرســتان ؛ ســید محمد موسوی فرماندار شهرســتان مهر در این جلسه گفت: 
احداث مجموعه بزرگ ورزشــی شهدای صنعت نفت در شهرســتان مهر بذر امید را در دل اهالی منطقه 
به خصوص قشــر جوان و ورزشکار می کارد. وی افزود: افزایش نشاط اجتماعی با توجه به همه مشکالت 

اقتصادی که کشور با آن مواجه است همواره مورد تاکید استاندار محترم فارس بوده است.
ســید محمد موسوی خاطرنشــان کرد: بدون شک این مجموعه ورزشــی می تواند باعث افزایش نشاط 
اجتماعــی و همچنین تحرک و پویایی در این منطقه باشــد. در ادامه نماینده وزارت نفت ابراز داشــت: 
مجموعه ورزشــی شهدای صنعت نفت شهرســتان ُمهر یکی از بزرگترین مراکز ورزشی در جنوب کشور 
خواهد بود. وی افزود: وزارت نفت در هر منطقه ای که فعالیت دارد ،تالش کرده پیرامون محیط پیرامونی 
خود بی تفاوت نباشــد.  نماینده وزارت نفت گفت: ســرعت بیشــتر در روند اجرایی این پروژه مورد تاکید 
فرماندار محترم و نمایندگان مردم در شورای شهر می باشد و انتظار است اداره کل ورزش و جوانان استان 

فارس در این خصوص اهتمام بیشتری داشته باشد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی ســید محســن علوی، نماینده مردم المرد و مهر در مکاتبه ای )مورخ 17 
مهر ماه 97( با وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی ؛ خواستار تامین تجهیزات و اختصاص پزشک به 

بیمارستان گله دار شد.
خادم مردم المرد و مهر در این نامه خطاب به مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  با اشاره 
به توافق نامه خیراندیش )توافقنامه مورخ1/۵/86( با دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همچنین باتوجه به عدم 

توانایی خیراندیش در تجهیز و تامین نیروی انسانی بیمارستان، خواستار تامین اعتبار در این زمینه شد.
دکتر قاضی زاده هاشــمی )وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی( در هامش نامه دکتر علوی خطاب به 

معاونت درمان وزارتخانه)مورخ 18 مهرماه 97( ؛ دستور بررسی و اقدام الزم را صادر کرد.
پیــش از این در ســال جاری؛  دکتر علوی نماینــده مردم المرد و مهر در مجلس با همراهی مســئوالن 

شهرســتان ُمهر در جلســه ای با دکتر بهادر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز این موضوع را پیگیری 
کردند که دکتر بهادر در این دیدار با استناد به توافقنامه گذشته در ارتباط با این بیمارستان اظهار داشت: 
“براســاس تفاهم نامه منعقده میان خیرین و دانشگاه علوم پزشکی شــیراز در گذشته و براساس بندهای 

2 و 3 و ۴ توافقنامه ، ساخت و ساز 
، تجهیز و تامین پزشــک و نیروی 
انسانی بیمارســتان گله دار برعهده 
خیرین است و دولت تعهدی در این 

موارد متقبل نشده است.”

تالشهای خادم مردم المرد و مهر در افزایش پروازهای فرودگاه المرد/پرواز شیراز-المرد-شیراز برقرار شد

نماینده وزارت نفت: مجموعه ورزشی شهدای 

هر از بزرگترین مراکز ورزشی  صنعت نفت َمُ

جنوب کشور است/ فرماندار شهرستان ُمهر: 

ساخت مجموعه ورزشی شهدای صنعت نفت 

موجب امید در  دل جوانان منطقه خواهد شد  

پیگیریها از استان تا تهران؛ 

تامین تجهیزات و اختصاص پزشک به بیمارستان گله دار در دستور کار سید محسن علوی

اتمام عملیات روکش آسفالت رکن آباد-گردنه برم
بــه گزارش روابــط عمومی اداره کل راه وشهرســازی 
الرســتان، یاســر مالئی رییس اداره راه و شهرسازی 
المرد از اتمام عملیات روکش آسفالت رکن آباد- گردنه 
برم خبــر داد و گفت:با اتمام این پــروژه محور المرد 
رکــن اباد از طریــق گردنه برم به محــور بندر لنگه - 
پارســیان متصل می شود و دسترســی مردم منطقه را 
به بنادر جنوبی کشــور هموار می سازد. رییس اداره راه 
و شهرســازی المرد اظهار داشــت: این پروژه به دلیل 
عدم تحویل قیر از پاالیشگاه مدتی متوقف شده بود که 
با پیگیری های صــورت گرفته در حال حاضر کل این 
محور به طول 18 کیلومتر و عرض 7متر آسفالت شده 
است. یاسر مالئی اظهار داشــت: بخشی از مسیر خط 
کشــی شده و ادامه آن به زودی خط کشی خواهد شد 
و تابلو و عالئم اطالعاتی و هشدار دهنده در طول مسیر 

به طور کامل نصب شده است. 
..................................................................................................

مشاوره و سالمت روان 
عبدالوهاب سیمین روانشناس ومدیرمرکزمشاوره آینده 
پویان/ درپاســخ به این ســوال که؛ آیا به سالمت بدن 
خود اهمیت می دهید؟ بدون تردید پاسخ معموال مثبت 
است اما موقعی که  صحبت از سالمت روان می شود، با 
کمی مکث ســوال را در ذهن تکرار می کنیم. شاید هم 
فوری پاسخ مثبت دهیم اما در ذهنیت خود واقعیت را 

طور دیگری رقم می زنیم.
مشــاهدات نشــان داده اند به جز مواردی کمی تقریبا 
تمــام مراجعه کنندگان به مشــاوران، روان شناســان 
و روان پزشــکان پس از بروز یک اختــالل روانی و یا 
ســردرگمی حاضر به مراجعه شده اند. این در حالیست 
که درمان تنها بخشی از تخصص این متخصصان است.
در اکثر کشــورها مراجعه به یک مشــاور متخصص، از 
جمله کارهای برنامه ریزی شــده افــراد در طول هفته 
یا ماه است. اما متاســفانه در برخی جوامع مراجعه به 
مشاور، روانشناس و یا روان پزشک را معادل با ابتال به 

بیماری روانی می دانند.
گاهی فــرد پس از مراجعه، از همــان ابتدای ورود در 
مقابل مشــاور یا روان شــناس قرار می گیــرد و اغلب 
در ابتدای جلســه از صحبت کــردن فرار می کنند. که 
علت این امر ناخــود آگاه را می توان در نگرش جامعه 
و باورهای غلط جســت و جو کرد. بــاور غلطی که به 
نظر می رسدناشــی از تداخل سنت و مدرنیته باشد و 
هنوز نمی دانیم باید راه علم را پیش بگیریم یا باورهای 

سنتی گذشته را.
هر انســان عاقلی نیازمند مشــورت است و اگر در امور 
زندگي مشورت کنیم با مشکالت کمتري روبرو خواهیم 
بود.بدون تردید مشورت گرفتن برخرد ودانایی انسانها 

خواهدافزود.
تمام مردم نیازمند مشاوره هستند اما معموال وقتی به 
مشاور مراجعه مي کنند که دچار مشکل شده اند و این 

موضوع کار را برای آن ها سخت تر می کند.
الزم اســت به  اطالعات ذیل دقــت نموده که انتخاب 

درستی در زمینه مراجعه داشته باشیم:
روان شناســی یــک شــاخه علمــی از علوم انســاني 
اســت باهدف مطالعه رفتار انســان . بــه عبارت بهتر، 
روان شناســي مطالعه رفتار و فرآیندهای ذهني اســت 
و روان شناس کســی است که رفتار، شخصیت، روابط 
بین فردی، یادگیری و انگیزش را در انســان به شکل 
حرفه ای مورد بررســی قرار می دهــد. و می تواند برای 
عملکرد صحیح فرد راهکار ارائه داده و به او کمک کند 

تا از چالش های پیش رو به درستی عبور کند.
اما روانپزشــک، فردی اســت که ابتدا دوره پزشــکی 
عمومی را طي کرده و برای تخصص رشته روانپزشکی 
یا اعصــاب و روان را انتخاب می کنــد. همان طور که 
از عنوان روانپزشک پیداست، او یک پزشک متخصص 
است که می تواند برای مراجعه کنندگان در صورت نیاز، 
دارو تجویز کند که این وجه تمایز او با روانشناس است.

مشاور ، فرد متخصصی است که با عالقه به دغدغه های 
شما گوش داده و به شما کمک می کند تا درک بهتری 
از آنها داشــته باشــید و بتوانید با راحتی و کارآمدی 

بیشتری با مسائلتان مواجه شوید.
حال ببینیم چه کسانی باید به مشاور مراجعه کنند؟

همانطور که پیش تر گفته شــد، مراجعه به مشــاور و 
مشــورت با وی امری عادی تلقی می شــود. همه ی 
مــردم و به ویژه کســانی که دارای دغدغــه ی روزانه 
هستند الزم اســت هر چند وقت یک بار با مراجعه به 
یک مشــاور از دغدغه های خود کاسته و درباره مسائل 
روزانه خود ســخن بگویند. مشاوران می توانند پس از 
شنیدن صحبت فرد او را در امور روزانه راهنمایی کند.
فرد،در مسیر زندگی مانند دوران بلوغ، انتخاب همسر، 
تربیت فرزند، تعامل اجتماعــی با افراد مختلف و همه 
ایــن مراحلی که در زندگی شــخص اهمیت دارد نمی 
تواند همــه راه و مســیرها را بدون اینکــه مطالعه یا 
اطالعاتی داشــته باشد به درستی بداند و انتخاب کند، 
مثال برای انتخاب همســر و تربیت فرزنــد حتما باید 

مشاوره قبلی داشته باشد.
چه کســانی باید به روان شناس و روان پزشک مراجعه 

کنند؟
 افــرادی که دچار اختالالت خفیــف ماننداضطراب یا 
افسردگی خفیف یا ترس مرضی باشند نیازمند مراجعه 
به روانشــناس هســتند. بعضی از این مــوارد  با روان 
درمانی و مشــاوره هایی  متناســب هر فرد، می تواند 

برطرف شود. 
بــه عبارتی دیگر زمانی که فــرد اختاللی غیر عادی را 
در روحیات خود مشــاهده کند الزم است به یک روان 

شناس مراجعه کرده و از وی کمک بگیرد.
درپــاره ای  مواردنیــز فرد دچار روان پریشــی، توهم 
و اختــالالت شــدیدی چــون بدبینی های شــدید، 
پرخاشگری های غیرقابل کنترل، وسواس های شدید، 
اضطراب های شــدید می شودکه از راه مشاوره و روان 
درمانی به راحتی برطرف نشــده و نیاز به درمان های 
دارویی دارد که باید نزد روانپزشــک مورد بررســی و 

درمان قرار گیرد.
البته گاهی افراد بدون داشتن این عالئم و تنها به دلیل 
سردرگمی شــدید در انتخاب ها و انجام کار های مهم 
زندگی نیازمند کمک یک روان شــناس یا روان پزشک 
می شــوند. این افراد نــه دیوانه اند و نه الزم اســت در 
بیمارستان روانی بستری شوند. اما شاید فرار از این هم 
صحبتی کار را برای فرد دشوار تر کند. بنابه گفته های 
قبــل  همه ی ما روزی نیازمنــد مراجعه به یکی از این 
متخصصان هستیم. حال اینکه در سنت باقی می مانیم 
و ســعی بر حل مشــکالت بــه صورت فــردی داریم 
یا به علــم اعتماد می کنیــم و از آن کمک می گیریم، 
موضوعی اســت که نباید ســاده از آن گذشت چرا که 
سالمت روان می تواند در گرو همین تصمیم باشد.پس 
مطالعه،مراجعه ومشــاوره جهت بهبود سالمت روان را 
در برنامــه زندگی خود بگنجانیــم چراکه این امر یک 

سرمایه گذاری درحوزه بهداشت روانیمان خواهد بود.

شرایط فوق العاده
فروش دو قواره زمین با مجوز 
کامل ساخت تجاری،مسکونی 

در اشکنان 
ساعت تماس 

 )12ظهر تا 6 عصر(
٠917۵9٠1۵37

شماره تماس جهت آگهی و اشتراک

09335653152
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تسلیت

برادر گرامی جناب اقای علی تکاپو
بزرگی غم از دست دادن پدر را تنها کسانی که 

این پشتوانه بزرگ را از دست داده اند به درستی 
درک می کنند. در این مصیبت از پروردگار بزرگ 
برای شما و خانواده محترم صبر و برای روح 

آن مرحوم آرامش و غفران مسئلت دارم.
»از طرف مرتضی عبداله زاده«

تسلیت
خانواده محترم فرهمند

بــا نهایــت تاثــر و تاســف درگذشــت همــکار 
ــه ی  ــد، هم ــل فرهمن ــای خلی ــاب اق ــی جن گرام
همــکاران را اندوهگیــن ســاخت، ایــن غــم ســترگ 
را تســلیت و تعزیــت عــرض نمــوده و از خداونــد 
متعــال بــرای آن مرحــوم علــو درجــات و رحمــت 
ــاری  ــر و بردب ــدگان صب ــرای بازمان ــعه و ب واس

ــارس« ــق ف ــریه اف ــم. »نش ــئلت داری مس

آدرس: شهر المرد ،میدان شهدا،مجتمع تجاری دهقان
07152720355

عصب کشی و درمان ریشه

پروتز ثابت و متحرک 

جراحی فک و صورت 

ارتودنسی ، درمان لثه

 ترمیم، دندانپزشکی زیبایی

سیب زیباترین لبخند را هدیه می دهد

مشاوره و
 معاینه 
رایگان

مشاوره و
 معاینه 
رایگان

 خدمات مطابق

 تعرفه دانشگاه علوم

 پزشکی شیراز

کلینیک دندانپزشکی سیب

عملیــات اجرایی انتقال گاز به منطقه ویژه اقتصادی المرد در جنوب اســتان فارس پس از 9 ماه ؛ نهایی و 
شرایط بهره برداری این منطقه استراتژیک از گاز طبیعی فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد، اجرای این پروژه که مشــتمل بر اجرای ســه هزار 
و ۳12 متــر خط انتقال گاز 20 اینــچ  و 4700 خط تغذیه گاز ۳0 و 42 اینچ که توســط پیمانکار برنده مناقصه 
انجام شد و مشتمل بر محوطه سازی، ایســتگاه تقلیل فشار گاز به ظرفیت 600 هزار متر مکعب بر ساعت 
و طراحی، ساخت و نصب ایســتگاه تقلیل فشار به ظرفیت 200 متر مکعب و همچنین تهیه و نصب ایستگاه 

اندازه گیری گاز بوده است.
این گزارش می افزاید فشار گاز طی دو مرحله ابتدا از 1400 پوند بر اینچ مربع به 2۵0 در ایستگاه تقلیل فشار 

کاهش یافته و توسط خط لوله تغذیه گاز در درون سایت منطقه منتقل خواهد شد.
گاز مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی المرد شــامل یک انشــعاب اصلی  20 اینچی از خط ۵6 اینچ سراسری 

چهارم تامین می شود و برای اجرای این پروژه حدود ۳۸0  میلیارد ریال هزینه شده است.

به گفته کارشناسان مهمترین نکته در اجرای عملیات اتصال گاز )hot tap( تقلیل فشار از 1400 پوند بر اینچ 
مربع به حدود 700 پوند بر اینچ اســت و این عملیات  مستلزم ریسک پذیری بسیاری است که خوشبختانه 
با دقت  دست اندرکاران و رعایت همه جوانب ایمنی این مرحله  به نحو احسن توسط متخصصان  به اجرا 
در آمد. در حاشــیه عملیات انتقال گاز به منطقه ویژه اقتصادی المرد مدیر عامل این منطقه گفت: تامین 
خوراک و زیرساخت های مورد نیاز صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی المرد از مهمترین مواردی است 
که با جدیت پیگیری می شود و مساعدت دکتر کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو و دکتر سعد محمدی 
قائم مقام این ســازمان و همکاری دســتگاه های اجرایی نظیر منطقه عملیات ۵ و 10 انتقال گاز، شرکت گاز 

استان فارس، شرکت مهندسان مشاور نقش اوران توس در این خصوص اثر بخش بوده است.
محمد آشــفته آج بیشــه افزود: تامین خوراک مورد نیاز صنایع بزرگی که در این منطقه در حال احداث  
هســتند در زمره تعهداتی است که در قبال سرمایه گذاران داشته ایم که خوشبختانه برغم پاره ای چالش 

ها با همکاری همه بخش ها این مهم به انجام رسید.
بهره برداری از منابع گازی در پارس جنوبی، توسعه صنایع اصلی کشور ، جذب سرمایه های داخلی و خارجی، 
ارتقای سطح فناوری بومی، اجرای سیاست های توسعه ای منطقه ای و اشتغال زایی در زمره اهداف استقرار 

منطقه ویژه اقتصادی المرد از زیرمجموعه های ایمیدرو است.

عملیات اجرایی انتقال گاز به منطقه ویژه اقتصادی المرد پایان یافت

خانواده محترم عبدالهی
با قلبی آکنده از غم و اندوه 
درگذشت غم انگیز زنده یاد 

جواد عبدالهی را تسلیت 
عرض نموده و برای آن مرحوم 

مغفرت و برای بازماندگان 
صبر طلب می کنیم.

هیات تحریریه نشریه افق فارس


