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دو هفته نامه اقتصادی،اجتماعی

»سال رونق تولید گرامی باد«

منطقه گردشگری آبگرم المرد/ عکاس: علی اسدی/صفحه 2 

ضعف ها  و  قوت های گردشگری المرد

تبریک
برادر ارجمند جناب آقای دکتر فدایی دولت

ــه  ــوان مدیرعامــل منطق ــه عن ــی ب انتصــاب شایســته جناب عال
ویــژه اقتصــادی المــرد کــه بیانگــر تعهــد، کارآمــدی، لیاقــت و 

ــد را  ــما می باش ــته ش ــتگی های برجس شایس
تبریک عرض نموده و موفقیت و سربلندی شما را از 

درگاه ایزد منان خواهانیم.
»جمعی از اصالحطلبان شهر المرد«

تبریک
برادر ارجمند جناب آقای دکتر فدایی دولت

عنــوان  بــه  جناب عالــی  شایســته  انتصــاب  بدین وســیله 
ــرح  ــری ط ــرد و مج ــادی الم ــژه اقتص ــه وی ــل منطق مدیرعام
صنایــع انــرژی بــر جنــوب کشــور را تبریــک و تهنیــت 

عرض نموده و از درگاه ایزد منان، عزت، سربلندی و 
توفیقات شما را  مسئلت داریم.

»جمعی از اصالحطلبان بخش مرکزی المرد«

تبریک

برادر بزرگوار جناب آقای دکتر فریدون فدایی دولت

ــوان  ــه عن ــی ب ــاب جناب عال ــار انتص ــرت و افتخ ــال مس ــا کم ب
ــران  ــه از مدی ــرد ک ــادی الم ــژه اقتص ــه وی ــل منطق مدیرعام
ــک  ــه تبری ــید را صمیمان ــی باش ــور م ــد کش ــه و توانمن باتجرب
عــرض نمــوده و آرزوی موفقیــت، ســامتی و ســربلندی شــما 

ــئلت دارم. ــان مس ــزد من را از درگاه ای
»مهندس رضا عبداله زاده

مدیرمسئول دو هفته نامه افق فارس«

 شورای پنجم شهر المرد؛ 
با برنامه یا بدون برنامه؟!

وزیر اطالعات:
تروریست نامیدن سپاه باعث 

وحدت بیشتر مردم شد

افتتاح پروژه آبرسانی به 
روستای حسن آباد بخش اشکنان 

شهرستان المرد

پاسخ سید محسن علوی درباره 
اجرای مصوبه الحاق فارس به 

دریا تا افشاگری از 
برخی مخالفت ها!

حضرت حجت االسالم و المسلمین شیخ علی حسین زاده
امام جمعه معزز المرد

اِر /احتراما ، با اغتنام از فرصت،  َســاٌم َعَلْيُکْم بِما َصَبْرتُْم َفِنْعَم ُعْقَبی الَدّ
انتصاب شایســته حضرتعالی را به عنوان امام جمعه شــهر والیتمدار 
المرد تبریک عرض می نمایم. تقارن آغاز مسئوليت جدید در سنگر 
نماز جمعه با اعياد شعبان المعظم را به فال نيک گرفته، برای جنابعالی 
توفيقات روز افزون از خداوند منان مسالت می نمایم. جا دارد برای 
سلف جنابعالی حضرت حجت االسام و المسلمين حاج آقا شهيدی که 
چند دهه از عمر پربرکت خویــش را در این عرصه به ترویج احکام 
الهی و حمایت از ارزشــهای انقابی و پيگيری مطالبات مردم متدین 

این خطه پرداختند، صحت و سامت آرزو نمایيم.

بدون تردید تعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد با نهاد نماز جمعه در 
زمينه ایفای مسئوليت های اجتماعی و فرهنگی راهگشا خواهد بود. 
فریدون فدایی دولت )مجری طرح های صنایع انرژی بر جنوب 

کشور  و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد(

تبریک

برادر ارجمند جناب آقای دکتر حیدری

بدیــن وســیله از زحمــات و پیگیری هــای جناب عالــی جهــت 
درمــان خواهــر عزیزمــان؛ کمــال تشــکر و قدردانــی داریــم.  

از درگاه ایــزد منــان بــرای شــما و خانــواده محتــرم؛ 
آرزوی سامتی و طول عمر باعزت خواهانیم.

 »خانواده عبداله زاده«

حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج آقا شهیدی
خدمــات 36 ســاله حضرتعالــی در دوره امامــت جمعــه المــرد  را ارج نهاده، 

دوام توفیقــات و ســامتی شــما را از خداونــد منــان مســالت مــی نماییم.
حجت االسالم و المسلمین شیخ علی حسین زاده 

ــه از  ــرد ک ــه الم ــام جمع ــوان ام ــه عن ــی ب ــته حضرتعال ــاب شایس انتص
ــک و  ــید را تبری ــی باش ــهدا م ــم ش ــواده معظ ــاق و از خان ــای بااخ چهره ه
ــه  ــت ب ــما را در راه خدم ــزون ش ــق روزاف ــوده  و توفی ــرض نم ــت ع تهنی

ــم. ــال آرزومندی ــد متع ــرد از درگاه خداون ــدار الم ــردم والیتم »اداره بهزیستی شهرستان المرد«م

در صفحات داخلی بخوانيد

نائب رییس شورای اسالمی شهر المرد در گفت و گو با افق فارس:

بودجه سال ۹۸ شــهرداری المرد به تصویب اعضای شورا رسید/

اجرای فاز نخست پارک ۳۰ هکتاری شهر المرد در امسال/

تکمیل اصالح پارک نفت تا دو ماه آینده
افق فارس-»خلیل بهادر« ضمن تبریک ســال نو و آرزوی ســالی توام 
با ســامتی و موفقیت برای تمامی شــهروندان، درباره کلیات بودجه ۹۸ 
شــهرداری المرد به خبرنگار دو هفته نامه افق فارس گفت: امســال رقم 
بودجه ۹۸ شــهرداری ۱۸٧ میلیارد ریال به تصویب اعضای شــورا رسید 
و جهت بررســی به فرمانداری شهرستان ارسال شد. الیحه بودجه ۹۸ با 
نیازسنجی و اولویت بندی خواسته های شهروندان بررسی شد که از  رقم 
تصویب شده ، ۱۲۵ میلیارد ریال مربوط به بودجه عمرانی و اجرای پروژه 

ها می باشد .../ ادامه خبر در صفحه ۲ 

»تقویت وحدت« خواسته مجموعه مدیریتی شهرستان از امام جمعه جدید المرد
معرفی حجت االسالم و المسلمین شیخ علی حسین زاده به عنوان امام جمعه جدید المرد
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نائب رییس شورای اسالمی شهر المرد در 
گفت و گو با افق فارس:

بودجه سال ۹۸ شهرداری المرد به تصویب 
اعضای شورا رسید/اجرای فاز نخست 

پارک ۳۰ هکتاری شهر المرد در امسال/
تکمیل اصالح پارک نفت تا دو ماه آینده

 نائب رئیس شــورای اسامی شهر المرد گفت: بودجه 
۹۸ شــهرداری با رقم ۱۸٧ میلیارد ریــال به تصویب 
اعضای شــورای شــهر رســیده و جهت بررســی به 

فرمانداری شهرستان ارسال شده است.
»خلیل بهادر« ضمن تبریک سال نو و آرزوی سالی توام 
با ســامتی و موفقیت برای تمامی شهروندان، درباره 
کلیات بودجه ۹۸ شهرداری المرد به خبرنگار دو هفته 
نامه افق فارس گفت: امسال رقم بودجه ۹۸ شهرداری 
۱۸٧ میلیارد ریال به تصویب اعضای شــورا رســید و 

جهت بررسی به فرمانداری شهرستان ارسال شد.
الیحه بودجه ۹۸ با نیازســنجی و اولویت بندی خواسته 
های شهروندان بررسی شــد که از  رقم تصویب شده، 
۱۲۵ میلیارد ریال مربــوط به بودجه عمرانی و اجرای 
پروژه ها می باشــد که امیدواریم پــس از تایید نهایی، 

شهرداری با بودجه قانونی آغاز بکار کند. 
این عضو شــورای اسامی شهر المرد گفت: بودجه ۹٧ 
شهرداری ۱۸۵ میلیارد ریال مصوب شد و ۱٦۲میلیارد 
ریال محقق گردید که بالغ بــر ٦۹ میلیارد ریال برای 

اجرای پروژه های عمرانی هزینه شده است.
وی افزود: شهر المرد در مرکز شهرستان المرد باتوجه 
به اســتقرار صنایــع و جمعیت در این چند ســاله با 
تغییــرات زیادی همراه بوده اســت که ضــروری بود 
نیازهای شــهروندان اولویت بندی شود و با اولویت رفاه 
شهروندان، اصاح پارک ها و آغاز بکار پارک ۳۰هکتاری 
در ســال ۹۸ شــتاب بیشــتری به خودش بگیرد که 

۱٦میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. 
بهادر تصریح کرد: پارک ۳۰ هکتاری شــهر المرد واقع 
در بلوار معلم و در جوار کوه به عنوان نقطه مناسب برای 
ایجاد یک پارک بزرگ شــهری با امکانات کامل شامل 
فضاهای ســینما، ســایت دوچرخه سواری و اسکیت و 
دیگر فضاهای ورزشی با اســتفاده از کوهستان، ایجاد 
اقامتگاهها، رســتوران و زون بازی های بومی و ســنتی 
و... پیش بینی شــد که طراحــی آن با اعتباری بالغ بر 
دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در ســال ۹٧ به پایان 
رســید، بسته های سرمایه گذاری برای جذب مشارکت 
شــهروندان و متقاضیان به ســرمایه گــذاری در این 
مجموعه تعریف شــده است. این پروژه در سه فاز اجرا 
خواهد شد که فاز نخست آن شامل مسیرهای ورودی، 
پیســت دوچرخه ســواری، مســیر پیاده روی، اجرای  
تاسیسات، سکوهای نشــیمن، لبه گذاری و کف سازی 

بعضی از قسمت ها در امسال اجرا می شود. 
بهادر افزود: اصاح پــارک نفت در بلوار جمهوری آغاز 
شــده که ان شــااهلل تا دو ماه آینده تکمیل می شــود، 
متاسفانه شــرایط اقتصادی و افزایش هزینه ها بر روند 
پیشــرفت پروژه های شهری تاثیر گذاشــته است و از 
تمامی شــهروندان که با صبر و حوصله ؛ ما را همراهی 

کردند پوزش می طلبیم.
وی گفــت: در کلیات بودجه ۹۸، مبالغ بســیار خوبی 
برای انجام پروژه های عمرانی شــامل آســفالت معابر 
و خیابانها، اجــرای تک لبه، پیاده روســازی، مبلمان 
شهری، نصب المان های شهری با حفظ فرهنگ بومی، 
زیرســازی کوچه و معابر، روشنایی خیابان ها، آسفالت 
حاشــیه تک لبه ها و ترمیــم حفاری ها و تعریض معابر 
در نظرگرفته شــده است که بطور شفاف و کامل جهت 

اطاع شهروندان اعام خواهد شد. 
این عضو شــورای شهر المرد در ادامه بیان کرد: اصاح 
بلوارهای شــهید نعیمی، مطهری و غدیر با ترکیبی از 
ســنگ فرش و چمن مصنوعی و باکــس گل، احداث 
زمین مصنوعی در ســه نقطه شــهر، ایجاد پارکینگ 
عمومی در خیابان های ۲۲ بهمن و ۱۵ خرداد از دیگر 
سرفصل های بودجه ۹۸ شهرداری است که شورا به آن 

رای مثبت داد. 
بهادر در ادامه اجرای دیوارهای ســاحلی، احداث خانه 
محله در سطح شــهر، ساخت و تکمیل مجتمع رفاهی 
شهرداری، حوداث غیرمترقبه )سیل، زلزله و...(، خرید 
دوربین ثبت تخلفات رانندگی را از دیگر موارد تصویب 

شده در بودجه ۹۸ اعام کرد. 
وی در خصوص ســاماندهی ورودی های شــهر المرد 
گفت: بــرای حفظ فرهنــگ بومی و ســنتی المرد با 
پیشنهاد  اینجانب و طراحی مهندس دهقان از طراحان 
بومی شــهر المرد، نظرات کارشناسی شهردار، استفاده 
از نظر همکاران شورا و مهندسان شهری؛ المان شهری 
در ورودی شــهر المرد از طرف بلوار شــهید نعیمی با 
یــادآوری ورودی خانه هــای قدیمی المرد اجرا شــد 
و  طرح هــای دیگری از جمله اجــرای خانه های محله 
و طراحی و نصــب المان های دیگر برای حفظ فرهنگ 
بومی و سنتی المرد در دســتور کار شورا و شهرداری 
قرار دارد که در این راســتا؛ قطعاً شــورا و شهرداری از 
پیشــنهادات و نظرات شــهروندان و مهندسان شهری 

بهره می گیرد.
نائب رئیس شورای شــهر المرد اضافه کرد: شورا برای 
ســاماندهی ورودی شهر المرد مصوباتی داشته است از 
جمله ورودی غرب شــهر المــرد از طرف محله محمد 
شریفی که با همکاری مالکان و واگذاری زمین به آنان، 
تعریض خیابان و ســاماندهی این مســیر در سال ۹۸ 

اجرا می شود.
خبر رد مصوبه استانی شدن انتخابات

 صحت ندارد
عباسعلی کدخدایی با اشاره به شایعه رد شدن استانی 
شــدن انتخابات گفت: این مصوبه در مجلس در حال 
بررســی بوده و هنوز به شــورای نگهبان ارسال نشده 

است
ســخنگوی شــورای نگهبان  در گفت وگو با خبرنگار 
مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
به شــایعه رد شدن استانی شــدن انتخابات گفت: این 
موضوع صحت نــدارد و این مصوبه در مجلس در حال 
بررســی بوده  و هنوز به شــورای نگهبان ارسال نشده 

است.
مسئول دفتر امام جمعه المرد منصوب شد

حجت االســام حسین زاده امام جمعه جدید المرد در 
حکمی؛ حجت االسام ســید محمدجواد اسدی را به 

سمت مسئول دفتر خود منصوب کرد.

االســام ســید  حجت 
اســدی،  محمدجــواد 
تبلیغی  گروه  مســئول 
جهادی شــهید انصاری  

است.

»تقویت وحدت« خواسته مجموعه مدیریتی 
شهرستان از امام جمعه جدید المرد

به گزارش افق فــارس، »نماینده مردم المرد و مهر در 
مجلس شورای اسامی« صبح روز جمعه )۲۳ فروردین( 
در جلسه شــورای اداری که به منظور تکریم و معارفه 
امامان جمعه المرد برگزار شد، با تبریک اعیاد شعبانیه 
گفت:  نماز جمعه سنگر دفاع در مقابل دشمنان اسام 

و محور وحدت و قرارگاه فرهنگی جامعه است.

وی افــزود: نماز جمعه محور وحدت و توســعه منطقه 
اســت و ما در طول ۴۰ سال گذشــته باحضور حجت 
االسام و المسلمین شهیدی در واقع تحولی در منطقه 
ایجاد شده است که با درایت و هوشمندی و با نظارتی 
که ایشــان داشــتند با تربیت نیروهای نخبه و مدیران 
توانمند شــاهد این تحول هســتیم که این منطقه  به 
عنوان الگو در کشــور مطرح است و درگام اول انقاب؛ 
رهبــری و نظــارت ایشــان در منطقه جای تشــکر و 

قدردانی دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اســامی اظهار کرد: در گام دوم انقاب، ائمه 
جمعه فضا را برای نسل جوان باز کردند و ایشان سنگر 
نمــاز جمعه را به جوانان واگذار کرد، حجت االســام 
حســین زاده جوان و روحانی خوش اخاق هســتند و 
امیدواریم وحدت در منطقه که یک مقدار ضربه خورده 
اســت و بعضا با نگاه های تندی که متاســفانه شــاهد 

هستیم،
منطقه ما انصافا از نظر والیتمداری الگو است و انصاف 
نیســت که مردم منطقه را ضدوالیــت بنامیم و این را 

باید اصاح کرد.
ان شــااهلل حجت االســام حســین زاده بــا درایت و 
توانمنــدی که دارند؛ نقش پدری بر شهرســتان المرد 
داشــته باشــند و همانطور در مســیر حجت االسام 

شهیدی قدم بردارند.
در آغاز این جلسه »حسین شبانی نژاد« فرماندار المرد 
با قدردانی از خدمات ۳٦ ساله حجت االسام شهیدی و 
ضمن تبریک به امام جمعه جدید المرد حجت االسام 
حســین زاده بیان کرد: به توصیه مقام معظم رهبری 
باید بسیج حداکثری علیه تهاجم دشمن صورت گیرد 
که نماز جمعه به عنوان بهترین مکان برای قرار گرفتن 
گروه های مختلف سیاســی و اقشار مختلف مردم  در 
کنار هم برای مقابله با دشــمن می باشــد و از این رو 
تریبــون نماز جمعه می تواند اهــداف گام دوم انقاب 

را اجرایی کند.
همه جمع شــدیم که تجلیل کنیــم از مرد بزرگی که 
بیش از ۳٦ سال اندیشه و جوانی خودش را برای توسعه 
شهرســتان و ارتقا جایگاه مردم شهرستان بکار گرفت، 
بر ســخنان حاج اقا شــهیدی تاکید می کنم که ایشان 
همیشه در حضور مسئوالن کشوری؛ مردم خودش را به 

بزرگی یاد می کند و این رفتار باید حفظ شود.
وی گفــت: حجت االســام شــهیدی در کنار حجت 
االسام علوی؛  خشــت خشت توسعه شهرستان را بنا 
نهادند و ما محصول تاش بزرگان را می بینیم و باید از 
ایشان تجلیل کرد و ان شاا از تجربیات ایشان در حوزه 

علمیه بهره خواهیم برد.

نماینده عالی دولت در شهرســتان ابراز امیدواری کرد: 
مردم امیدوار هســتند باحضور حجت االسام حسین 
زاده؛ وحدت در جامعه تقویت شــود و از وزیر اطاعات 
تا نماینده مردم در مجلس و اعضای شــورای اداری در 

کنار ایشان هستند.

اخبار اخبار

وزیر اطاعات تاکید کرد: اقدام آمریکا در تروریســت نامیدن سپاه پاسداران انقاب اسامی باعث وحدت 
هرچه بیشتر مردم شد. به گزارش خبرنگار ایلنا از المرد، حجت  االسام والمسلمین سیدمحمود علوی در 
بین الصاتین نماز جمعه المرد ضمن تبریک اعیاد شــعبانیه گفت: هر دســتاوردی در ایران اسامی و در 
شهرستان های المرد و مهر داشتیم به برکت وحدت و همدلی بوده است و امیرمومنان )ع( می  فرماید وقتی 
مردم در امور خودشــان با همدیگر یکدل و همدل باشند؛ کارها پیش می  رود و امروز عزت و اقتدار ایران 
اســامی به برکت وحدت در زیر پرچم ولی امر مســلمین مقام معظم رهبری است که ایران به این عزت 
دست یافته است.وی با بیان اینکه اقدام آمریکا در تروریست نامیدن سپاه پاسداران انقاب اسامی باعث 
وحدت هرچه بیشتر مردم شد، اظهار داشت: امروز سپاه بیش از ۸۰ میلیون عضو دارد که همه به پاسدار 

بودن خودشان افتخار می  کنند و از سرمایه ارزشمند انقاب اسامی، سپاه پاسداران حمایت می کنند.
وزیر اطاعات ادامه داد: آنهایی که دل به تحریم ها بســته بودند که با تحریم  ها می  توان کشــور را دچار 
مشــکل کرد، امروز دریافتند که این تحریم  ها سبب انسجام و وحدت بیشتر مردم و حرکت در پشت سر 

مقام معظم رهبری شده است. 
علوی با بیان اینکه هرچه وحدت میان مردم قوی  تر باشــد، جمهوری اسامی قوی  تر خواهد بود، تصریح 
کرد: این دستاوردها در المرد و مهر به برکت وحدت در میان مردم و مسئوالن بوده است که امام جمعه 
جدید المرد نیز این راهبرد دارند که وحدت را در میان مردم و مســئوالن تقویت کنند  که امیدواریم به 
برکت وحدت شــاهد عمران و آبادانی منطقه باشیم.وی با اشــاره به تکریم و معارفه امامان جمعه المرد 
خاطرنشــان کرد: از برادر بزرگوارم حاج آقا شهیدی که ۳٦ سال نقش پدرانه با اخاق کریمانه ایفا کردند 
و همیشــه اگر دلخوری یا تکدر خاطری بین مردم یا مســئوالن به وجود می  آمد؛ ایشان تکدرها را تبدیل 
به محبت می  کرد و صفا و صمیمیت به وجود می  آوردند و در ادامه راه، ســنگر نمازجمعه به شخصیتی با 
فضلیت و از خانواده معظم شهدا حجت  االسام حسین  زاده سپرده می  شود که پرچم وحدت میان مسئوالن 

و مردم را به دوش گرفتند که حضور ایشان باعث تقویت وحدت خواهد شد.

افق فارس/ دکتر جواد عسکری چاوردی)کارشــناس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرســتان المرد(/ گردشگری یا توریســم )Tourism( به مســافرت تفریحی اطاق می شود. همچنین 
گردشــگر یا توریست که در زبان عربی به آن سیاح گفته می شود کسی است که به مسافرت تفریحی می رود. 
امروزه گردشــگری یا سیاحت یکی از صنعت های مهم جهانی اســت که ارزش و اهمیت آن بر کسی پوشیده 
نیســت و دولت ها در این زمینه به رقابت برخاســته و هر کشــوری ســعی می کند گردشــگر بیشتری را به 
خود جذب کند.  گردشــگری موارد زیادی از بازدید از جاذبه های تاریخی و طبیعی تا گردشــگری درمانی یا 

گردشگری سامت را نیز شامل می شود.
به گفته ی کارشناســان، چهار اصل مهم در رونق گردشــگری هر منطقه تأثیر دارد: جاذبه، امکانات، امنیت و 
تصویر. شهرستان المرد از نظر جاذبه های گردشگری می تواند به عنوان یکی از شهرستان های سرآمد استان 
فارس محســوب شود. درست است که نام شهرســتان های هم چون فیروزآباد بر سر زبان گردشگران است اما 
معروفیت این شهرســتان ها صرفاً به خاطر وجود چند اثر تاریخی شــاخص و بزرگ مثل کاخ اردشیر بابکان یا 
قلعه دختر است. اما در شهرستان هایی همچون المرد که ۸۴ اثر ثبت ملی گردیده و دهها اثر تاریخی غیر ثبتی 
دیگر نیز وجود دارد می تواند پتانسیل مناسبی جهت رونق گردشگری شود. عاوه بر آثار تاریخی و محوطه های 
باســتانی در بخش های مختلف شهرستان که به عنوان نمونه می توان به چند مورد شاخص اشاره کرد؛ بخش 
چاهورز)قلعه گلرخ، ســد بزرگ نعمه، قلعه شــیخ عامر، قلعه لید احشــام، حمام دهکهنه، مجموعه بوم گردی 
رضاپور، موزه مردم شناســی شــیرینو(، بخش عامرودشت)امام زاده شــاه فرج اهلل، امامزاده گلعلی، موزه بنی 
هاشــمی، آثار متعدد تاریخی از جمله قلعه ها و محوطه های باســتانی در روستاهای مختلف عامرودشت که 
بیشترین تعداد آثار را در این بخش نسبت به سایر بخش های شهرستان شاهد هستیم(، بخش اشکنان)مجموعه 
علیخانی شــامل مســجد و حمام، پل آبرسان اهل، قلعه نهل پاقات و ...(، بخش مرکزی)آسیاب های آبی تنگه 
ترمان، روستای گردشگری میرحسنی، موزه مردم شناسی در حال احداث فرزانه، آبگرم، مجتمع تجاری دهشیخ 
و ســیگار(، آثار متعدد طبیعی نیز وجود دارد که شرح آن در اینجا نمی گنجد. همچنین صنعت این شهرستان 
می تواند خود زمینه جذب توریســت به ویژه توریست دانشــگاهی و جذب دانشجویان از دانشگاه های مختلف 
کشــور از طریق بازدید از مجموعه عظیم انرژی بر که در کنار این بازدیدها گروه های گردشگر از دیگر مناطق 

المرد نیز به تبع بازدید می کنند)کاری که سالیان طوالنی است در عسلویه انجام شده است(.
ورود گردشگر همراه با رونق فروش صنایع دستی هر منطقه می تواند باشد. در شهرستان المرد تا کنون بیش 
از نهصد نفر هنرمند و صنعتگر صنایع دســتی طی دوسال اخیر شناسایی و پروانه تولید برای آن ها صادر شده 
که اغلب آن ها فعال هستند و رونق گردشگری می تواند به فروش هرچه بیشتر این صنایع کمک کند. در حال 
حاضر روستای میرحسنی و ترمان دارای بیشترین تعداد هنرمند فعال در زمینه صنایع دستی است که با مجوز 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان المرد مشغول به فعالیت هستند.
یکی دیگر از زمینه هایی که شهرســتان المرد می تواند در آینده ای نزدیک داشــته باشــد رونق گردشــگری 
ســامت است که با افزودن امکانات مثل افزایش تعداد پزشکان متخصص به خصوص چشم پزشکان و ساخت 
بیمارســتانهای وی آی پــی با توجه به نزدیکی به کشــورهای حوزه خلیج فارس و وجود فــرودگاه می تواند 

گردشگری سامت شهرستان را متحول کند. 
دومین اصل در رونق گردشــگری امکانات هر منطقه اســت؛ شهرستان المرد از نظر امکانات در برخی موارد از 
جمله راه های ارتباطی زمینی و هوایی دارای درجه نســبتأ خوب اســت و با توجه به وجود فرودگاه بین المللی 
المرد و نزدیکی به فرودگاه های عســلویه، بندرلنگه و الرســتان در موقعیت برتری نسبت به سایر مناطق قرار 
می گیرد. اما در زمینه اقامتگاه و ســاخت هتل و مراکز اقامتی ضعیف اســت. به طور معمول گردشگران پیش 
از ورود به منطقه مورد نظر ابتدا آن منطقه را از نظر تفریحی و جاذبه های گردشــگردی می ســنجند و پس از 
آن امکانات اقامتی و رفاهی آن را مورد بررســی قرار می دهند و چنانچه فراهم باشــد اقدام به سفر می کنند. 
شهرستان المرد از نظر جاذبه های گردشگری غنی است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما از نظر امکانات 
ضعیف اســت که باید تقویت گردد و این امر در کوتاه مدت امکان پذیر اســت. از آنجا که ایجاد امکانات اقامتی 
تماماً توســط سرمایه گذاران خصوصی صورت می پذیرد و وظیفه مسئوالن و دولت تنها صدور مجوز است که 
گاهاً برخی نهادها در صدور مجوز تعلل می ورزند که این امر باعث دلســردی ســرمایه گذار و انتقال سرمایه به 
خارج از شهرستان می گردد. اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان المرد در دوسال اخیر 
موفق به جذب ۲۰ میلیارد تومان سرمایه شده است که تمامی طرح ها از جمله ساخت هتل، اقامتگاههای بوم 
گردی، مجتمع های تفریحی گردشــگری و مجتمع بین راهی، در حال اجرا یا بهره برداری است که نوید بخش 
آینده ای روشن در سطح شهرستان است اما در زمینه ساخت هتل و اقامتگاه بوم گردی ظرفیت شهرستان بسیار 
بیشتر است و نیازمند سرمایه گذاری بیشتر)در این زمینه ۴۲ مورد تقاضای طرح گردشگری به میراث فرهنگی 
شهرســتان ارائه شــده که با ۲۰ مورد موافقت اصولی اولیه شده است. همچنین مجوز ایجاد ۵ طرح صادر شده 
اســت. یک طرح مورد بهره برداری قرار گرفته و ۳ طرح دارای رشــد فیزیکی باالی ۵۰ درصد است. همچنین 

مبلغ ٧٧۰ میلیون تومان تسهیات به هنرمندان صنایع دستی پرداخت گردیده است(.
ســومین اصل در رونق گردشگری امنیت اســت. مقوله امنیت یکی از اساسی ترین مولفه ها در جذب گردشگر 
اســت. طبیعتاً منطقه ای که نام آن با نا امنی عجین شده اســت نمی تواند جذابیت چندانی برای گردشگران 
داشته باشد. خوشــبختانه شهرستان المرد در زمینه امنیت دارای امتیاز ویژه است و در سطح شهرستان های 

امن کشور قرار دارد و میهمان نوازی مردم این شهرستان امنیت آن را پایدار کرده است.
اصل چهارم در گردشــگری تصویر اســت؛ تصویر به معنای این است که مردم و مسئوالن هر منطقه چقدر در 
شناســاندن جاذبه های شهرســتان و تبلیغات در فضای رسانه ای در معرفی موقعیت های گردشگری و سرمایه 
گذاری شهرســتان موفق بوده اند. با بررســی اصل تصویر می توان میزان کارکــرد و توانایی و قابلیت مدیران 
شهرســتان را ســنجید و مدیران موفق و ناموفق را شناسایی کرد. در برخی موارد سه مقوله دیگر یعنی جاذبه، 
امکانات و امنیت فراهم اســت اما به دلیل اینکه تبلیغاتی صورت نگرفته و در واقع تصویر ســازی نشــده است 
یک شهرســتان یا یک منطقه همچنان برای گردشگر گمنام باقی می ماند و عمًا به معنای راکد ماندن و عدم 
اســتفاده از سرمایه ها اســت. ارائه تصویر مناسب از مناطق مختلف شهرستان تنها بر عهده یک نفر یا مسئوالن 
رده باالی شهرســتان نیست بلکه همه مردم اعم از شوراها، دهیاران، انجمن های مردم نهاد و تمامی مسئوالن 
ارشد ادارات شهرستان باید نسبت به تبلیغ و ارائه تصویر مناسب از جاذبه های شهرستان در سطح ملی، منطقه 
ای و بیــن المللی اهتمام ورزند. به این ترتیب با بکارگیری چهار اصل جاذبه، امکانات، امنیت و تصویر می توان 
گردشــگری را رونق داد و از این طریق ســود سرشاری را نصیب شهرستان کرد؛ امری که در کوتاه مدت کامًا 

امکان پذیر است.

افــق فارس/ آیــت اهلل طالقانی معتقد بودند که اگر امور شــهری به 
شــوراها سپرده شود، هم تصمیم گیران آشنایی بیشتری با مشکات 
و مطالبات خواهند داشت و هم اینکه شهروندان دسترسی بهتری به 
مسئوالن شــهری می توانند داشته باشند و به همین دلیل باورشان 
ایــن بود که ابتدایی ترین تصمیم های انقاب باید فراهم کردن نظام 
شــورایی باشــد، از این رو قانون مهمی که قریب به ۲۰ سال خاک 

خورده بود به لطف و اراده دولت اصاحات اجرایی شد. 
برخی فعاالن سیاسی اجتماعی معتقدند شورای شهر، نهادی فرهنگی، 
اجتماعی، عمرانی و رفاهی برای توسعه شهری به شمار می آید، شهر 
و مدیریت شــهری همواره برای جریانات سیاســی مهم بوده است و 
باتوجه به اهمیت و تاثیرگذاری شورای شهر و براین اساس، مردم به 
صندوق های رای اعتقاد داشــته اند و با حضور پرشــور به لیست ها و 
برنامه هایی رای دادند و چنین شــد در المرد که در اردیبهشت ۹٦ 
از لیســت ائتافی اصولگرایان ســنتی المرد با عنوان لیست خدمت؛ 
عبدالرضا منصوری و درویش صفری بر کرســی شــورا نشستند و از 
لیست مهندســین خلیل بهادر، محمد جمالی اصاحطلب از لیست 
ائتافی دیگر و لیا بهزادی از قشــر بانوان به ساختمان سرخ شورای 
شــهر المرد رسیدند، با شکل گیری پازل شورای پنجم شهر المرد، تا 
به امروز که دو دوره از ریاســت شورای شــهر در حال سپری شدن 
اســت با نیم نگاهی به دوره گذشــته و همچنین نگاه به  دوره فعلی 
شــورا؛ می توان بدین نتیجه رســید که با انتظاری که امروز فعاالن 
سیاسی اجتماعی از شورانشینان داشته اند، رفتار آنان پس از ورود به 
شــورا دچار تغییراتی شده است که این موضوع را باید در  نوشتاری 

جداگانه بدان پرداخت. 
در هر حال با ســیل انتقاداتی که لیســت ائتافی خدمت از شورای 
چهارم داشتند که  شورا باید در آرامش باشد اما برعکس شد و مراسم 
تحلیف اعضای پنجمین دوره شــورای اسامی شهر المرد با حواشی 

بسیار برگزار شد که قبا گزارش آن در رسانه ها منتشر شد.  

بزرگترین آزمون شــورای پنجم شهر المرد پس از شکل گیری هیات 
رئیســه سال اول نیز انتخاب شهردار متخصص، فعال و دغدغه مند و 
بومی دلســوز بود و با بحث و مذاکرات پشت پرده بدین نتیجه رسید 
که باالخره کلید شــهرداری المرد به مهندس مهدی کشتکار واگذار 
شــود، این اتفاق همزمان شــد با انتخاب شهرداران در سراسر کشور 
که چهره هایی از جریانات مختلف سیاسی باحضور در صحن شورای 
شــهر؛ برنامه های خود را ارائه می دادند و در نهایت شهردار انتخاب 
می شد که در المرد علیرغم اصرار و پافشاری محمد جمالی و خلیل 

بهادر )در جلســه انتخاب شــهردار( بر ارائه برنامه توسط گزینه های 
نامزد برای شــهرداری نیز چنین نشــد و تا به امروز؛ شورای شهر و 
شــهرداری، برنامه ای جامع و مکتوب به شــهروندان ارائه نداده اند 
که شــهرداری و شورا چه برنامه میان مدت، کوتاه مدت یا بلند مدت 

برای شهر دارد. 
حال یک ســال و نیم از آغاز فعالیت شــورای شهر المرد می گذرد و 
چندی پیش، پس از تعطیات نــوروزی، چهاردهم فروردین بود که 
هیات تحریریــه افق فارس تصمیم گرفت تــا ارزیابی خود را درباره 
شورای اسامی شهر المرد آغاز کند، در گام اول ارزیابی، نظرسنجی 
با طرح این سوال که کدامیک از اعضای شورای پنجم از آغاز فعالیت 
تا پایان ســال ۹٧ به عنوان عضو فعــال و موثر در پیگیری مطالبات 
مردم بوده اند به عنوان ســوال نظرسنجی انتخاب شد، آنچه که برای 
هیات تحریریه اهمیت داشــت؛ اینکه چقدر حــس مطالبه گری در 
میان شهروندان و شورا یا اینکه چقدر ارتباط میان شورا و شهروندان 
برای دســتیابی به اهداف عمران و آبادانی شهری وجود دارد؟! شاید 
در ذهن مخاطب سوالی مطرح شود که چرا چنین نظرسنجی مطرح 
شــده است ؟! باید پاســخ گفت آنچه که هیات تحریریه بر آن تاکید 
داشــته است موضوع دیگری است که به بخشی از آن اشاره می شود 
و باتوجه به اینکه به برگزاری نظرســنجی انتقاداتی وارد بوده اســت 
؛هیــات تحریریه به صــورت جامع به ارزیابی عملکرد شــورا خواهد 

پرداخت.  
با آغاز نظرســنجی، شهروندان با پیام هایی به مدیریت کانال، گزینه 
دیگری را پیشنهاد دادند و آن رای به هیچکدام بود که در نظرسنجی 
گذاشته نشده بود یعنی اینکه هیچ عضو شورای پنجم به عنوان عضو 
فعال و موثــر در پیگیری مطالبات مردم نبوده اند، این درخواســت 
عده ای از مخاطبان را نمی توان تایید یا رد کرد ولی به شــهروندان 

عزیزمان حق می دهیم و در ادامه خواهیم گفت.
در جریان نظرسنجی، توهین ها و تهمت های زیادی به هیات تحریریه 
وارد شد که چشم پوشی می کنیم، اهمیت نظرسنجی برای مخاطبان 
از یکســو که ثانیه به ثانیه بر رای گیری افزوده می شد و حامیان سه 
عضو شورا )جمالی، بهزادی و بهادر( از این نظرسنجی استقبال کرده 
و با تحرکاتی که از سوی نزدیکان این سه عضو صورت گرفت؛ نتایجی 
حاصل شــد اما چیزی که برای ما اهمیت داشت؛ پاسخ غیرمستقیم 
سوال بود، اینکه اول  شــهروندان مطالبات بر زمین مانده و سواالت 
زیــادی دارند که برخی از ایــن مطالبات در این نظرســنجی بطور 
غیرمســتقیم مطرح شد و دوم اینکه شــورا به رای و نظر مردم نیاز 
دارد چرا که اهمیت این نظرســنجی تا آنجا بــود که علیرغم اینکه 

خود عضو شورا، نظرسنجی را غیرقانونی و عدم استدالل خواند اما با 
تاکیدی که حامیان او به شــرکت در رای گیری داشت نیز در همان 
ســاعات واکنش، بر رای او افزوده شد، پس نظرسنجی برای آن عضو 
اهمیت داشته است ولی چرا باید در این نظرسنجی به مردم حق داد 
که گزینه هیچکدام را انتخاب کنند؟ باید پاســخ گفت که چه تعداد 
گزارش و برنامه از شــورای شــهر المرد به مردم ارائه شده است که 
مردم از اقدامات و پیگیری ها مطلع شــوند؟ عضو شورا که در بیانیه 
خود می گوید موثر بودن و فعال بودن را باید از مصوبات شورا ارزیابی 
کرد، خوب چرا از مصوبات شورا به مردم گزارش نمی دهید؟ یا عضو 
دیگــری که در ایام انتخابات می گوید:» نهاد شــورا باید نســبت به 
عملکرد شهردار حساس باشــد و نظارت کند که مقررات به درستی 
اجرا شــود خصوصا طرح تفصیلی که مهم ترین سند شهری است«، 
پس چرا درباره طرح تفصیلی شــهر و تغییرات طرح به مردم گزارش 
نمی دهید؟ چرا نظارت نمی کنید که پرکردن چاله های شهر با اصول 
مهندســی همراه باشد؟ شورا چه گامی جهت ایجاد یک منبع درآمد 
پایدار برای شــهرداری برداشته است؟ پیگیری طرح مسیر کمربندی 
شهر المرد به عنوان وعده یک عضو شورا به کجا رسید؟ آیا بر فضای 
ســبز و آماده سازی پارک ها در نوروز ۹۸ نظارت شد؟،آیا شعار عضو 
شــورا مبنی بر »اســتفاده از کارگروه های تخصصی جهت نظارت بر 
انجام پروژه ها« اجرا گردید؟ ، » توزیع خدمت و ثروت در شــهر باید 
عادالنه باشــد، همه ی مردم شــهر باید با نگاه عادالنه دید و به آنها 
خدمات ارائه داد، چرا هنوز در شــهر المرد مردم باید برای یک متر 
آسفالت یا یک متر فضای سبز دغدغه داشته باشند؟« این سخنی بود 
که در ایام انتخابات از ســوی یکی از اعضای شورا مطرح شد و حال 
باید به مردم پاســخ دهید که چه اقدام اجرایی در پیگیری وعده ها و 
قول های خود به مردم برداشته اید؟ ، شعارها و برنامه های زیادی در 
پوســترها و تریبون ها عنوان شد که از ذهن مردم خارج نشده است 
و ان شــااهلل در فرصت دیگری، آنها را مرور کرده و یادآور می شویم و 
تنها خواســته رسانه ها و شهروندان از شورای شهر، پایبندی و تاش 
جهت اجرای برنامه ها و خواسته ها جهت ساختن شهری درخور شان 

و منزلت المرد امروز است. 
اکنون که سواالت بسیاری در ذهن و خاطر مردم درباره شورای پنجم 
و مدیریت شــهری وجود دارد، ضروری است که اعضای شورا بیایند 
به سه شعار »شــفافیت«، »نظارت بر شهرداری« و »ارائه گزارش به 
مردم« جامه عمل پوشــانده و در همایش عمومی به ســواالت مردم 
پاســخ دهند و برنامه میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت خود را به 

اطاع مردم برسانند.

وزیر اطالعات:
تروریست نامیدن سپاه باعث وحدت بیشتر مردم شد/

 امروز سپاه بیش از ۸۰ میلیون عضو دارد 

 شورای پنجم شهر المرد؛ با برنامه یا بدون برنامه؟!

افق فارس گزارش  می دهد:
ضعف ها و قوت  های گردشگری شهرستان المرد

حفظ محیط زیست، تزریق روح تازه و با نشاط به زندگیست 
»انجمن پایشگران رویش سبز جنوب«



چهارشنبه 28 فروردین 12/98 شعبان 1440/سال سوم/شماره 315

اجرای برنامه های نوروزی در شیخ عامر
حجــم و کیفیت برنامــه های نوروزی اجرا شــده در 
دهستان شیخ عامر در نوروز سال ۱۳۹۸ نشان داد که 
اجرایی کردن برنامه های فرهنگی در سطح شهرستان 
به صورت گسترده و همزمان می تواند تجربه ای موفق 
باشــد و در تغییر نگرش و رفتار مــردم هر منطقه ای 
تأثیر گذار باشد. اجرای صحیح مراسم چهارشنبه سوری 
که با برنامه های شــاد و متنوع همراه بود و مسئوالن 
محلی شیخ عامر با درایت خود از آلودگی های محیط 
زیســتی از جمله الســتیک ســوزی و خطراتی مثل 
ترقه بازی جلوگیری کردند تجربه ای موفق در برگزاری 
این مراســم بود. چرا که اگر این مراســم به این شیوه 
برگزار نمی شــد همچنان خطرات ســال های گذشته 
وجود داشــت و همگان دریافتند که با شیوه ی صحیح 
می توان بدون تعرض به طبیعت و آســیب دیدن شاد 

بود.
اجرای برنامه ســال تحویل و جشن سال نو و گستردن 
ســفره نوروزی در ایام هفته در ورودی دهستان شیخ 
عامر با استقبال مســافران نوروزی که از سمت شمال 
وارد شهرســتان می شــدند از دیگر برنامه ها بود که 

لحظات مفرحی را برای مردم رقم زد. 
برگزاری مســابقات فوتبال بزرگ در تمــام ایام نوروز 
که تیم های مختلفی از شهرســتان های جنوب فارس 
در این مســابقات حضور داشــتند در روزهای بهاری 
تماشــاگران زیادی را به خود جذب کرد که تصاویر و 
مستندات گویای آن اســت اما این مسابقات که برای 
بیســت و یکمین ســال متوالی در زمین فوتبال بزرگ 
مرکز دهستان شیخ عامر برگزار شد دارای کمبودهایی 
از جمله خاکی بودن زمین فعلی و نبود جایگاه مناسب 
برای تماشــاگران اســت کــه می طلبــد بودجه های 
بیشــتری از ســوی متولیان امر در ســطح شهرستان 
در جهــت تجهیز این زمین در نظر گرفته شــود و جا 
دارد تشــکر ویژه گردد از نماینده مردم المرد و مهر در 
مجلس جناب آقای دکتر علوی که یک زمین فوتسال 

را به شیخ عامر اختصاص دادند.
سومین رویداد فرهنگی در شیخ عامر که در نوروز ۹۸ 
برگزار شد اجرای مسابقه بزرگ آشپزی بود که بالغ بر 
نود شرکت کننده از شهرستان المرد در این مسابقات 
حضور داشــتند و چندین کارشــناس از جمله طراح، 
آشپز و کارشناس بهداشــت، خوراکی های پخته شده 
در این مسابقه را داوری کردند و این رقابت ها در سطح 
باالیی برگزار شد و شــبی به یاد ماندنی را برای مردم 

دهستان شیخ عامر و بخش چاهورز به ارمغان آورد. 
پنجمین رویداد فرهنگی، گردهمایی و همایش نخبگان 
بخش چاهورز بود که در ســالن زینبیه مرکز دهستان 
شــیخ عامر برگزار گردید و یکی از مفیدترین همایش 
های برگزار شــده در این ســطح بود که دستاوردهای 
مناسبی را به همراه داشت. در این همایش دکتر جواد 
عسکری اســتاد دانشــگاه، عبدالمجید فاطمی رییس 
شــورای بخش چاهورز، حجه االســام سید علی اکبر 
پذیرش قاضی دادگاه تجدید نظر شــیراز، دکتر مجید 
اکبرپور مدیرعامل روزنامه رسمی کشور، حجه االسام 
سبحانی نیا رییس دادگاه ویژه روحانیت فارس، جمشید 
آراسته استاد دانشگاه هنر شیراز، خسرو دودمان فعال 
اقتصادی، دکتر سید ابراهیم هاشمی متخصص ارتوپد 
و مختار عباســی فرماندار خنج)به عنوان شهروند شیخ 
عامری( سخنرانی کردند و در خصوص مسائل فرهنگی، 
بهداشــتی، سیاســی و عمرانی بخش چاهورز بحث و 

تبادل نظر شد.

افتتاح پروژه آبرسانی به روستای حسن آباد 
بخش اشکنان شهرستان المرد

به گزارش پایگاه اطاع رســانی ســید محسن علوی، 
روز سه شنبه)۲۰ فروردین( همزمان با اعیاد شعبانیه؛ 
پروژه آبرســانی  روســتای حســن آباد بخش اشکنان 
المرد با حضور نماینده المرد و مهر در مجلس شورای 
اســامی، فرماندار المرد و دیگر مســئوالن محلی به 

بهره برداری رسید.
»مهنــدس مســعودنیا« رییــس اداره آبفا روســتایی 
شهرســتان المرد در آیین افتتاح این پروژه افزود: این 
پروژه  از محل اعتبارات استانی و سه درصد نفت و گاز 
با اعتباری بالغ بر ٧۵۰۰ میلیون ریال افتتاح می شود.

وی ادامــه داد: حفر و تجهیز یک حلقــه چاه، اجرای 
عملیات لوله گــذاری خط انتقال به  طــول ۸۰۰متر، 
اجرای عملیات لوله گذاری شبکه توزیع به طول ۲هزار 
متر، برق رسانی و خرید انشعاب برق، احداث موتورخانه 
۳۰ مترمربــع، احداث مخزن بتنــی ۵۰ مترمکعبی از 
جمله اقدامات اجرا شده در تکمیل این پروژه است که 
با افتتاح این پروژه آبرسانی؛ بیش از ۲۵ خانوار روستای 

حسن آباد  از آب بهره مند می شوند.
رئیس اداره آبفا روســتایی شهرستان المرد اضافه کرد: 
حفر و تجهیز چاه با اعتبار ۱۵۰۰ میلیون ریال توســط 
خیر اندیش حاج ســید عبدالرحمن هاشــمی صورت 

گرفته است.

عضو شورای اسالمی شهر المرد خواستار شد: 
منطقه ویژه اقتصادی المرد از ورزشکاران 

المردی حمایت کند
 به گزارش افق فارس، »محمد جمالی« عضو شــورای 
اســامی شهر المرد در حاشــیه نشست نماینده مردم 
المرد در مجلس با مردم در مســجد امام جعفر صادق 
)ع( شهر المرد گفت: در این دوره از مجلس ، مجموعه 
ورزشــی منطقه عملیاتی پارســیان در المرد با اعتبار 
۱۰میلیــارد تومان  و ۱۵ میلیــارد تومان اعتبار جهت 
ســاخت مجموعه ورزشــی شــهدای صنعت نفت در 
شهرســتان مهر و احداث تعــدادی از زمین های چمن 
مصنوعی پیگیری شد که جا دارد از دکتر علوی تشکر 

ویژه گردد.
وی در ادامه افزود: ورزشکاران توانمندی در شهرستان 
المرد هستند که نیاز به حمایت دارند که در این راستا 
منطقه ویژه اقتصادی المرد و صنایع مســتقر در سایت 
انرژی بر المرد می بایست جهت حضور ورزشکاران در 
ســطح استان و کشــور حمایت کنند که در این راستا 
تقاضا داریم ایــن مطالبه بحق ورزشــکاران و جوانان 
به اجرا درآید.  جمالی درخصوص مشــکل زمین های 
شــهرک شاهد و هیکلی نو در شــهر المرد توضیحاتی 
ارائه داد و در این راســتا مقرر شد تا مکاتبه و پیگیری 
از ســوی شــهر المرد با نماینده مردم المرد و مهر در 

مجلس انجام شود تا در دستور کار قرار گیرد.

اخبار

به گزارش پایگاه اطاع رســانی سید محسن علوی،  سید محسن علوی در مسجد امام 
جعفر صادق )ع( المرد ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: در ایام انتخابات نیازهای مردم 
را در ســه ردیف اولویت بندی کردیم که به ترتیب در موضوعات اشــتغال و معیشــت، 
بهداشــت و درمان و عمرانی و آبادانی شــهر و روســتاها بود در دو بخش منطقه ای و 

فرامنطقه ای ترسیم شد. 
وی درخصــوص جذب اعتبار برای راههای منطقه افزود: بــا اعتباری که برای پل های 
مسیر مهر دارالمیزان اخذ شد نیز عملیات نصب قطعات عرشه فلزی پل کیلومتر ۳٦ در 

این مسیر بعد از فصل بارندگی آغاز خواهد شد.
وی تصریخ کرد: مسیر المرد خنج در سه قطعه و در راستای تسهیل در دسترسی مرکز 
استان به دریا تعریف شده است که با جذب اعتبار برای این پروژه شاهد بازگشایی تونل 
در اول عید نوروز ۹۸ بودیم و عملیات اجرایی باند دوم از واریانت تونل شــهید باقری تا 
ورودی شهر المرد آغاز شده است که با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت و همچنین 
پروژه حذف گردنه محمله پیگیری شد که این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان 

درحال اجراست.  
علوی درباره مســیر آزادراه المرد پارســیان افزود: مســیر مواصاتی المرد پارسیان در 
گذشــته به صورت بزرگراه تعریف شده بود و اعتباراتی از کد ملی به آن اختصاص پیدا 
نمی کرد و از اعتبارات نقت و گاز به آن اختصاص می دادند و برای تسریع در روند کار 
نیز آزادراه تعریف شــد و بخش خصوصی اعام آمادگی کرد و مصوبه هیات دولت اخذ 
شد و در سه قطعه از سمت بندر و سرکوه تابناک و از سمت المرد تجهیز کارگاه شد و 

پروژه درحال اجرا می باشد.
نماینده مردم المرد و مهر در مجلس در ادامه جلســه در پاســخ بــه یکی از حاضرین 
درخصوص این پروژه اضافه کرد: انتقال آب در مسیر آزادراه المرد پارسیان اجرا می شود 
و برخی ها به دلیل زمین های سرکوه تابناک که در آینده مکان مناسبی برای تبدیل به 

قطب گردشگری است نیز این پروژه را تخریب کردند. 
وی در ادامه پیگیری مسیر بستک به المرد را باعث رونق اقتصادی این منطقه و در رونق 
پروازهای فرودگاه المرد تاثیرگذار دانست و گفت: با پیگیری های که انجام شد، فرودگاه 
المرد تحت نظارت و مدیریت شــرکت فرودگاهها و ناوبــری هوایی ایران قرار گرفت و 
بودجه فرودگاه از ۵ میلیارد به ۱۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و بالغ بر ۱۰ میلیارد 
تومــان اعتبار برای تکمیل ترمینال جدید فرودگاه المرد اختصاص پیدا کرد که به گفته 
کارشناسان تا پایان اردیبهشت تکمیل می شود. همچنین با پیگیری های دیگر از طریق 
دو شــرکت هواپیمایی معتبر آســمان و ماهان نیز پرواز المرد شیراز و بالعکس و تهران 

المرد و بالعکس راه اندازی شد.  
علوی اظهار کرد: پیگیری در خصوص اتصال المرد و مهر به خط راه آهن سراسری انجام 
شد که در سال گذشته از طریق وزارت راه و شهرسازی دستور تهیه طرح مطالعاتی آن 

اخذ گردید.  
نماینده مردم المرد در حوزه بهداشــت و درمان از افزایش متخصصان در سه سال اخیر 
در ایــن منطقه خبر داد و گفت:  رایزنی بــا خیراندیش حاج محمود حاج حیدر صورت 
گرفت که تکمیل ساختمان بیمارستان جدید المرد توسط ایشان در حال اجرا می باشد 

و امیدواریم تا چهار ماه آینده تکمیل شــود که همچنین برای تجهیز بیمارســتان نیز 
دستور ۲۱ میلیارد تومان اعتبار از وزیر سابق بهداشت و درمان اخذ شده است. 

وی ادامه داد: با پیگیری مســتمر که صورت گرفت، ام آر آی بیمارستان ولیعصر المرد 
با مالکیت بیمارســتان خریداری و به المرد منتقل شــد و احداث ساختمان آن از محل 
اعتبارات دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز در حال اجرا می باشد که پیش بینی می شود 
تــا دو ماه آینده ســاختمان تکمیل گــردد که با راه اندازی بخــش ام آر آی، عواید آن 
به بیمارســتان المرد می رســد. همچنین پیگیری سی تی اســکن ۱٦ اسایس نیز در 

دستورکار قرار دارد.  
علوی اضافه کرد: درمانگاه تامین اجتماعی المرد به پلی کلینیک ارتقا پیدا کرد که شاهد 

افزایش پزشکان و خدمات در این مرکز درمانی هستیم.  
خادم مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسامی در ادامه پیگیری در زمینه اخذ مجوز 
ســاخت مدارس از بنیاد برکت، ساخت بیش از ۲۰ زمین چمن مصنوعی ، جذب اعتبار 
برای تکمیل مجموعه ورزشــی منطقه عملیاتی پارســیان در المرد با اعتبار ۱۰ میلیارد 
تومان و مجموعه ورزشــی شهدای صنعت نفت مهر با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان و جذب 
اعتبار برای دیگر سالنهای ورزشی ، ارتقا فال و چاهورز به شهر را از جمله پیگیری ها در 

این دوره از مجلس عنوان کرد.
نماینده مردم المرد و مهر در مجلس با بیان اینکه قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان برای 
احداث صنایع در این منطقه هزینه می شــود که قریب به ٦ هزار فرصت شــغلی ایجاد 
خواهد شــد،  افزود: ال ســی آلومینیوم در این دوره از مجلس پیگیری شد و قرار است 
به گفته کارشناســان و مســئوالن وزارت صنعت نیز این کارخانه در امسال افتتاح شود.

همچنین با پیگیری دیگری، گشــایش اسناد اعتباری نیروگاه برق غدیر انرژی انجام شد 
و احداث پست برق جهت تامین برق کارخانه درحال اجرا می باشد، همچنین پاالیشگاه 
اتان ریکاوری پارسیان در شهرستان مهر به زودی افتتاح خواهد شد که در ارتباط با این 
صنایع، مصوبات الزم جهت اســتفاده از نیروهای بومی در دوران بهره برداری اخذ شده 

است که جذب نیروها در دوران بهره برداری از طریق آزمون صورت می گیرد.
وی در بخش دوم پاسخ سواالت در خصوص جذب نیروها در سایت انرژی بر المرد گفت: 
زمان اســتخدام و بکارگیری نیروهای ثابت کارخانه آلومینیوم از طریق رسانه ها اطاع 

رسانی خواهد شد که از طریق آزمون جذب می شوند. 
علوی اضافه کرد: زمین جهت احداث کارخانه ورق آلومینیوم در پایین دســت کارخانه 
آلومینیوم اختصاص پیدا کرده اســت و حدود ۵۰ هزار فرصت شــغلی در صنایع پایین 
دســت ایجاد خواهد که علیرغم حل مشکل عمده اشتغال، در آینده جمعیت زیادی در 
این منطقه مستقر می شوند که موافقت شورای عالی شهرسازی ایران درخصوص ایجاد 
شــهرک جدید ۵۴ هزار نفری تابناک در المرد و در جوار ســایت انرژی اخذ شد که به 

زودی کلنگ زنی می شود.  
وی در ادامه پیگیری ها جهت تامین زیرســاختهای سرمایه گذاری گفت: با پیگیری در 
ایــن دوره از مجلس ، پروژه تامین آب شــرب و صنعت المــرد و مهر از دریا با ظرفیت 
۱۵میلیون مترمکعب آغاز شــد که در اول اسفند سال گذشته باحضور سه وزیر دولت و 

دیگر مسئوالن استانی کلنگ زنی شد که کار آن چند ماه قبل آغاز شده بود.  
در حوزه عمران و آبادانی شهرها و روستاها به عنوان اولویت سوم پیگیرها نیز  قریب به 
۱۰۰ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده پاالیشگاه پارسیان به شهرستان مهر اختصاص 
یافت و  همچنین با پیگیری  ۳۵ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده ســال ۹۵ منطقه 
عملیاتی پارسیان به حساب دهیاری ها و شهرداری های شهرستان المرد واریز شد که با 
اختصاص پروژه های ملی و اســتانی  نیز عدم توازن میان المرد و مهر را جبران کردیم 
و امروز مشاهده می شود سرانه عمرانی در دو شهرستان به یک میزان است و می توان 

گفت مجموع اعتبارات عمرانی منطقه در سه سال گذشته ۹٦۰ میلیارد تومان است.

امام جمعه المرد:
وحدت نقطه پیشرفت المرد/ 

توجه به جوانان راهبرد امام جمعه جدید

امام جمعه المرد گفت: در قرارگاه فرهنگی شهرســتان 
المرد عــاوه بر نیاز به وحدت به همــه نیروها به ویژه 

جوانان بیشتر توجه می شود.
بــه گزارش خبرگزاری فارس از المرد، حجت االســام 
علی حســین زاده در نخســتین اقامه نماز جمعه شهر 
خود به عنوان امام جمعه جدید شــهر المرد با اشاره به 
وقوع ســیل در چند استان کشور اظهار داشت: باید به 
تذکرات پیش از وقوع ســیل توجه کــرد چراکه برابر 
آمــار اولیه باالی ۳۰ هزار میلیارد تومان خســارات به 

استان های سیل زده کشور وارد شده است.
وی افزود: از نیروهای جهــادی و جوان که در مناطق 
ســیل زده حضور پیدا کردند تشکر می کنم چرا که این 

حضور یکی از مصادیق جهاد کبیر است.
امام جمعــه المرد با اشــاره به خشک ســالی های چند 
سال گذشته در کشــور گفت: باران  رحمت الهی باعث 
تقویت ســفره های زیرزمینی شــده و بیشتر سدهای 
کشــور باالی ٧۰ درصد آب دارد. حسین زاده با اشاره 
به کمک های مردم به ســیل زدگان کشور گفت: روحیه 
وحدت و هم افزایی کــه در میان آحاد مردم در هنگام 
وقوع سیل ایجاد شد قابل تقدیر و ستایش است. وی با 
اشاره به اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا در تروریستی 
خواندن ســپاه پاسداران انقاب اســامی گفت: با این 
اشــتباه راهبردی رئیس جمهور آمریــکا آحاد مردم و 
مسووالن علیه آمریکا بســیج شدند و اعام کردند که 

سپاهی هستند.
امام جمعه المرد با اشــاره به اینکه آمریکا با این اقدام 
امنیت خود را در سطح منطقه بیشتر به خطر انداخت، 
تاکید کرد:  با نیروهای تروریستی آمریکا برخورد شدید 
خواهد شد چرا که درنبرد تمدنی علیه استکبار هستیم.
وی خاطرنشــان کرد: ســپاه آن چنــان در دل ملت و 
ملت های مظلوم منطقه رشد کرده است که یک الگوی 

مقاومت، مبازره و شجره طیبه است.
حســین زاده بیان داشــت: اگر آمریکا به این مســائل 
ادامه دهد انتقام ســخت خواهیم گرفت. خطیب جمعه 
المرد بابیــان اینکه اگر به اینجا رســیده ایم به برکت 
مجاهدت های رزمندگان بوده اســت تصریح کرد: نباید 
مجاهدت های گذشــتگان فراموش شود و در جریانات 
سیاســی اصول را از دســت دهیم. وی دربخش دیگر 
ســخنان خود با تجلیل از خدمات ۳٦ حجت االســام 
شــهیدی امام جمعه ســابق المرد، گفت: افتخار این را 
دارم که خادم مردم باشم و برای خدا آمده ام؛ راهبرد ما 
دیدن المرد در تمدن نوین اسامی است اما روش این 
راهبرد، وحدت است. حسین زاده ادامه داد: در قرارگاه 
فرهنگی شهرســتان المرد عاوه بــر نیاز به وحدت به 
همه نیروها به ویژه جوانان بیشتر توجه خواهد شد و تا 

آخرین لحظه برای اسام و انقاب کار می کنیم.
برداشت اولین مزرعه گندم در المرد  

با برداشــت اولین مزرعــه، فصل برداشــت محصول 
استراتژیک گندم در شهرستان المرد آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد کشــاورزی شهرســتان 
المــرد، ملیات برداشــت گنــدم از اولیــن مزرعه در 
ســطح ۲هکتار در روســتای الورخشت بخش اشکنان 
شهرستان المرد آغاز شد. این مزرعه در سطح ۲ هکتار 

و با استفاده از رقم سیروان کشت شده بود.
فانی رئیس جهادی کشــاورزی المرد گفت: در ســال 
زراعی جــاری ۳۴۰۰ هکتــار از اراضی قابل کشــت 
شهرســتان به محصول گندم آبــی و ۵۰۰ هکتار قابل 
برداشت نیز به محصول گندم دیم اختصاص یافته بود 
که پیش بینی کارشناســان مدیریت جهاد کشــاوری 
شهرســتان المرد برداشــت و تحویل بــه مراکز خرید 

۱۳۵۰۰ تن گندم می باشد. 
وی با اشــاره بــه اینکه عملیات برداشــت تــا پایان 
اردیبهشــت ماه ادامه خواهد یافــت، گفت: هم اکنون 
۴دســتگاه کمبایــن وارد منطقــه شــده و در پیک 
برداشــت به ۳۵دستگاه نیز می رســد. این کمباین ها 
از نــوع نیوهلند و جاندیر هســتند. مزارع زیر کشــت 
رفته شهرســتان از ارقام گندم ســیروان ، شــیرودی 
، چمــران ۲ ، دوروم ، بهرنــگ  و چمران بوده اســت.
با آغاز برداشــت مراکز خرید ســه گانه شهرستان نیز 
مهیای خرید محصول برداشت شده هستند. این مراکز 
با حضور نماینده جهادکشاورزی کار خرید گندم و کلزا 
را از کشــاورزان انجام می دهند. ۲ مرکز خرید تعاونی 
روستایی در بخش های اشکنان و عامرودشت و مرکز 
خرید اداره غله مســتقر در کارخانــه آرد کار خرید را 

انجام می دهند.
شــایان ذکر است در سال زراعی گذشته ۳۰۰۰ هکتار 
از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت گندم اختصاص 
یافتــه بود که از این ســطح ۱۰٦۰۰ تــن محصول با 
میانگین عملکرد سه و شش دهم تن در هکتار برداشت 

شد.
محصول کلزای المرد در ایستگاه برداشت 

برداشت کلزا از ســطح ٦۰۰ هکتار از اراضی زیرکشت 
رفته محصول کلزای المرد آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد کشــاورزی شهرســتان 
المرد، با برداشــت یک و نیم هکتار مزرعه زیرکشــت 
رفته کلــزا در بخش مرکزی المرد،عملیات برداشــت 
محصول دانه روغنی کلزا در شهرستان المرد آغاز شد. 

این مزرعه با رقم بذر هایوال ۵۰ کشت شده بود. 
باوجود عدم بارش های کافی اول فصل کاشــت سطح 
قابل برداشت کلزای شهرستان ٦۰۰ هکتار بوده و پیش 
بینی کارشناسان ، برداشت و تحویل ۱۳۰۰ تن محصول 
دانه هــای روغنی به مراکز خرید می باشــد. محصول 
کلزای برداشت شــده را دو مرکز خرید اداره غله واقع 
در کارخانــه آرد در بخش مرکزی و نیز عامرودشــت 
تحویل خواهند گرفت. هم اکنون ۲ دســتگاه کمباین 
بــا هد مخصوص عملیات برداشــت را انجام می دهند 
که در پیک برداشــت این تعداد به ٦ دستگاه افزایش 
خواهد یافت. پیش بینی می شــود عملیات برداشت تا 

۲۰ اردیبهشت ماه ادامه یابد.
شایان ذکر است در سال زراعی گذشته ۸۰۰ هکتار از 
اراضی کشاورزی شهرستان به محصول کلزا اختصاص 
یافتــه بود بود که از این ســطح ۱۳٧۰ تن محصول با 
میانگیــن یک و شــش دهم تن در هکتار برداشــت و 

تحویل مراکز خرید شده بود.

اخبار

گزارش خادم مردم المرد و ُمهر در مجلس از 
اشتغال و معیشت، بهداشت و درمان،
عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها

با رانندگی صحیح آسایش و آرامش را به خانوادهایمان هدیه نمائیم
» اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان المرد« ۰۹۳۳565۳152

پایگاه  گــزارش  بــه 
رســانی  اطــاع 
علوی،  سیدمحســن 
نماینــده مردم المرد 
و مهــر در مجلــس 
و  پرسش  نشست  در 
امام  مسجد  در  پاسخ 
جعفر صادق )ع( شهر 
المــرد حضــور پیدا 
کــرد و به ســواالت 
پاســخ  شــهروندان 

گفت.
علوی  محســن  سید 
مصوبه  اجرای  درباره 
الحاق اســتان فارس 
دوره  گفــت:  دریا  به 

مســئولیت ها کوتاه است و آنچه که می ماند پرونده اعمال افراد است، نمایندگی برای ما 
هدف نیست، در واقع وسیله است و  تمام تاش خودمان را در این مدت بکار گرفتیم که 

تامین اعتبار پروژه ها انجام شود.  
وی ادامه داد: درخصوص الحاق در گذشــته توضیح دادم و آن کسانی که کم 
لطفی کردند، آن دو نفری که امام جمعه موقت را تحت فشــار گذاشتند که در 
تریبون نماز جمعه درباره الحاق بگوید و شاید روزی امام جمعه موقت بگوید که 
آن دو نفر چه کسانی هستند که علیرغم تاکید ما براینکه در تریبون ها چیزی 
نگوییــد در تریبون نماز جمعه بدان پرداختند و این یک شــیطنت بود که در 
محضر خداوند متعال پاسخگو خواهیم بود و آن اشخاص برای اینکه در دوره ما 
این اتفاق نیافتد نیز این شیطنت ها را انجام دادند و آقای پژوهش از خودشان 
دفاع کردند و آقای رجبی نماینده شــیراز در مجلس شورای اسالمی به عنوان 
رئیس کمیته الحاق جوابیه دادند و سوابق الحاق را می توانید در رسانه ها دنبال 

کنید.

الحاق المرد به دریا، موضوع استان فارس و ملی است و دستوری است که مقامات ارشد 
نظام دادند و ما نوک پیکان هستیم و خیلی ها در استان فارس دنبال این موضوع هستند 
اما عده ای در شهرســتان المرد به دنبال استفاده سیاسی از این موضوع بودند که باعث 
شــد این کار دچار مشکل شود و ما در آرامش پیگیری کردیم و زمانیکه کار تمام شد و 

همان افراد کار رو خراب کردند.  
در ســال انتخابات، هیچگونه تقسیمات کشــوری انجام نمی شود البته ارتباطی با الحاق 
ندارد، تا قبل از عید نوروز امسال، وزارت کشور؛ تمام تقسیمات کشوری که در دستور کار 

هیات دولت بود را انجام داد که  ارتقاء فال به شهر در هیات دولت مصوب شد.
نماینــده مردم المرد و مهــر در مجلس درباره اختصــاص عوارض آالیندگی 
پارس جنوبی به شهرستان های المرد و مهر افزود: اقدامات الزم در این زمینه 
انجام شــده است و معموالً پروژه ای که به نتیجه نرسیده باشد را اطالع رسانی 
نمی کنیم و اینکه موضوع  آالیندگی را زودتر از موعد اطالع رسانی کردیم نیز 
دلیلی داشت که بعد از واریز خدمت مردم گزارش می دهم و این موضوع نهایی 
شده است اما آن عزیزانی که از شهر المرد رفتند در استان بوشهر و درخواست 
کردند که مقابل این پروژه بایستید و واقعا زشت است که کاری برای شهرداریها 
و دهیاریها انجام شود و یک عده از مردم درخواست کنند که اجرا نشود و این 

جالب نبود.  
علوی در پاسخ سوال دیگری درخصوص تعریف از انحصار در ادبیات سیاسی المرد و مهر 
بیان کرد: همانطور که در برخی سخنرانی ها اشاره کردم،  یک مدیریت جهادی در منطقه 
شکل گرفت و سازمان جوانان با حرکت جهادی توانستند امور منطقه را به پیش ببرند.  
وی تصریح کرد: افرادی می آیند؛ افرادی دیگر را متهم می کنند که چون با ما نیستند، 
ضد والیت فقیه هســتند و این به معنی انحصار اســت، یک تفکری اســت که اگر با ما 
نباشــید ضد والیت فقیه هستید، نمی گویند ضد جریان ما هستید یعنی فقط خودشان 

را تابع والیت می دانند.  
ما بعد از ســه سال نمی آییم به شــما بگویم که اینقدر اعتبار آوردیم، به این می نازم که 
در سه سال گذشته وحدت وجود داشت و فضا آرام بود و هرچند مشکات ملی داشتیم 

ولی محلی نداشتیم و در آرامش زندگی کردیم. 
ســه سال پیش می گفتند محسن بابا؛ بچه است و ســید محمود علوی در دوره جوانی؛ 
نماینده مجلس  و وارد ارتش شــد و درحالیکــه در دوره جوانی برای نمایندگی مجلس 
کاندیدا شدم و می گفتند بچه است و اعتماد به نفس را از جوانان گرفته بودند و االن وزیر 
جوان در کابیه دولت داریم و قانون منع بکارگیری بازنشســتگان را داریم و سن مدیریت 
پایین آمد و همه ی کســانیکه تحول در این منطقه ایجاد کردند از نیروهای جوان بودند 
و افتخارم این اســت که تاشم را کردم و به جوانان خواهم گفت که من توانستم و شما 

قطعاً می توانید و این نتیجه بسیار مهم است.

پاسخ سید محسن علوی درباره اجرای مصوبه الحاق 

فارس به دریا تا افشاگری از برخی مخالفت ها!
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جناب آقای دکتر فدایی دولت
مدیرعامــل  ســمت  بــه  جناب عالــی  انتصــاب 
را صمیمانــه  المــرد  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه 
تبریــک عــرض نمــوده و موفقیــت شــما را در 

آرزومنــدم.  ســمت جدیــد 
»بهرام حسن زاده 

مشاور جوانان فرماندار المرد«

تسلیت
همکار گرامی سرکارخانم سجادی

را  گرامیتــان  خواهــرزاده  درگذشــت  ضایعــه 
خدمــت شــما و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض 
ــوم  ــرای آن مرح ــان ب ــد مّن ــم و از خداون می کنی
غفــران و رضــوان الهــی و بــرای بازمانــدگان 
ــم.  ــئلت داری ــل مس ــر جزی ــل و اج ــر جمی صب

»رئیس و کارکنان بهزیستی المرد«

تسلیت
ســرکارخانم ســجادی کارمنــد محتــرم 

بهزیســتی شهرســتان المــرد
خانــواده  و  شــما  خدمــت  را  وارده  مصیبــت 
محتــرم تســلیت 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 ــه اف ــات تحریری ــم. » هی ــئلت داری مس

افق فارس-مدیر آموزش و پرورش شهرستان المرد از پذیرش 6250 نفر در مراکز اسکان این مدیریت 
طی ایام نوروز 98 خبر داد که نسبت به سال گذشته 40 درصد رشد داشته است.

احمد انصاری در گفت  و گو با دو هفته نامه افق فارس با اعام این خبر افزود: پذیرش حضوری مســافران 
از طریق پایگاه های اسکان نوروزی فرهنگیان از  2۷ اسفند ماه آغاز شد و تا 16 فروردین 98 پایان یافت.

انصاری با اعام جزییات ستاد اسکان مسافران نوروزی آموزش و پرورش المرد گفت: یک خانه معلم شامل 
ســه سوئیت با تمام امکانات و 22 مدرسه شــامل 110 کاس برای اسکان مسافران نوروزی تجهیز شد که 

6250 نفر توسط مراکز اسکان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان المرد پذیرش شدند. 

مدیر آموزش و پرورش المرد در ادامه افزود: اســکان مســافران نوروزی با تاش شبانه روزی همکاران 
در ســتاد اسکان در دو حوزه شــهر المرد و دهشیخ انجام گرفت و اطاع رســانی الزم انجام شد که در 
این رابطه الزم می دانم از همکاری بســیارخوب اعضای ستاد اسکان شهرســتان، فرماندار محترم، معاون 
فرماندار، بخشدار مرکزی، شهردار و شورای اســامی شهر، دبیر ستاد اسکان شهرستان، آبفای شهری و 
روستایی، مدیریت برق، شبکه بهداشت و درمان، منطقه انتظامی، هال احمر و از تاش های شبانه روزی 
همکاران، شــورای معاونین مدیریت آموزش و پرورش بویژه معاونت پشتیبانی و آقای سنایی کارشناس 

تعاون،  مدیران واحدهای آموزشی، سرایداران، اعضای ستاد اسکان و خبرنگاران عزیز تشکر نمایم.

در ادامه هادی ســنایی دبیر ستاد اســکان فرهنگیان مدیریت آموزش و پرورش المرد ضمن تشکر از 
همه ی عوامل اسکان فرهنگیان در شهرستان اظهار کرد: از تمامی پایگاه های ورودی شهر المرد، ادارات و 
نهادهای خدمات رسان و مردم عزیز المرد که در ارائه خدمات به فرهنگیان نقش داشته اند، تشکر میکنم 

و امیدواریم بتوانیم با بهترین خدمات رضایت همکاران عزیز فرهنگی را تامین نماییم.
شایان ذکر اســت مســافران از اســتان های فارس، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، کرمان، تهران، 

آذربایجان غربی، هرمزگان و ... در مراکز اسکان آموزش و پرورش المرد پذیرش شدند.

سید محســن علوی)نماینده مردم المرد و مهر در 
مجلس شــورای اسامی( در جلســه پایانی سال 9۷ 
منطقه  از مدیرعامل  اداری شهرستان المرد  شورای 
ویژه اقتصادی المرد خواســت تا عدالت در جذب 
نیروهای بومی، بازنگری در جذب نیروهای ســایت 
انرژی بر المرد و جذب ســرمایه گذار در ســایت 

انرژی بر المرد را در اولویت کاری خود قرار دهد.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی سید محسن علوی، 
نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسامی 
که  روز سه شنبه )28 اسفند( در جمع اعضای شورای 
اداری شهرستان المرد سخن می گفت، ضمن تبریک 
پیشاپیش فرارسیدن ســال جدید و والدت حضرت 
علی )ع( بیان داشــت: مدیران کشوری با حضور در 
این منطقه اذعان داشــتند که تحرک در میان مردم 
شهرســتانهای المرد و مهر و در این منطقه مشاهده 
می شود و این امید و نشــاط نتیجه زحمات مدیران 
در این دو شهرستان است که در این راستا از تاش 
یکساله اعضای شورای اداری دو شهرستان قدردانی 
می شود. علوی در ادامه با بیان درخواست های خود از 
مدیرعامل جدید منطقه ویژه اقتصادی المرد افزود: 
ان شــااهلل با تاش آقای فدایی دولت و تجربه ای که 
ایشان دارند؛ سرمایه گذاری در بخش پایین دست 
کارخانه آلومینیوم فعال شود و با اشتغال و بکارگیری 
جوانان جویای کار و عدالت در جذب نیروهای بومی 
شــاهد تحولی در این منطقه باشیم. نماینده مردم 
المرد و مهر در دوره دهم مجلس ادامه داد: از آقای 
فدایی دولت تقاضا دارم بازنگری ویژه داشته باشند 
در جذب نیروهایی که در ســایت انجام شده است، 
چند مورد بررســی کردم و بسیار ناراحت شدم در 
نحوه جذب این عزیزان که بدین شــکل بوده است 
و این موضوع را به مســئوالن کشوری منعکس کردم 

و از آقای فدایی دولت و مسئوالن مربوطه می خواهم که این موضوع را با جدیت بررسی کنند و هرکسی 
خارج از عرف و غیرقانونی وارد شده است؛ بدون تعارف قرارداد آنها را خاتمه دهند و شایستگی و موارد 
قانونی و فارغ از نگاههای سیاســی بــه عنوان ماک عمل در جذب نیروها قرار گیــرد. علوی در ادامه از 
بازگشــایی تونل شهید باقری در عید نوروز و افتتاح رســمی این پروژه با حضور وزیر راه و شهرسازی در 
سال جدید خبر داد. وی در پایان خاطرنشان کرد: با تاشهایی که در جذب اعتبارات به پروژه های منطقه 
انجام گرفت، تاش داریم ان شااهلل برخی پروژه ها از جمله سالن ترمینال فرودگاه المرد ، بخش ام آر آی 
بیمارستان ولیعصر المرد، مجموعه ورزشی منطقه عملیاتی پارسیان، پل کیلومتر 36 مسیر مهر دارالمیزان 
و دیگر پروژه های برنامه ریزی شده را براساس پیش بینی های انجام شده در سال جدید به بهره برداری 

برسانیم.
زمینه سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی المرد وجود دارد

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی المرد گفت: این منطقه از پتانســیل زیادی برای توسعه برخوردار است، 
بگونه ای که در پرتو همکاری و تعامل ، زمینه ســرمایه گذاری های خــرد و کان از دو میلیارد تا بیش از       

هزار میلیارد تومان وجود دارد.
فریدون فدایی دولت در شــورای اداری شهرستان 
المرد افزود: امیدواریم در سال جدید بتوانیم زمینه 

اشتغال و بکار گیری جوانان را فراهم کنیم.
تاش برای ترغیب ســرمایه گذاران از طریق ایجاد 
تســهیات در امر واگذاری زمین، تعامل با صندوق 
توسعه ملی و دیگر مراکز سرمایه گذاری، همگرایی 
با دســتگاه های اجرایی و در اولویــت قرار دادن 
مولفه هــای اقتصاد مقاومتی از جملــه برنامه هایی 
بود که این مدیر برای ارتقــای جایگاه منطقه ویژه 

اقتصادی المرد برشمرد.
تغییر تعدادی از مدیران در سال ۹۸

“حســین شبانی نژاد” فرماندار المرد که روز سه شنبه )28 اســفند( در جمع اعضای شورای اداری المرد 
ســخن می گفت؛ ضمن تشــکر از همکاری آنان در پیشبرد برنامه های ســال 9۷ بیان کرد: در سالی که 
گذشت علی رغم فشارها و تحریم ها علیه کشورمان اما بحمداهلل با وفاق و همدلی و تاش همه ی مدیران 
اجرایی و نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به این منطقه و تاش نماینده عزیزمان در مجلس شورای اسامی 
شــاهد موفقیت در زمینه های مختلف بودیم. وی از بازگشایی تونل شهید باقری در نوروز 98 خبر داد و 
گفت: بازگشایی تونل شــهید باقری از آرزوی دیرینه مردم عزیز بخش های عامرودشت و چاهورز بود 

که شاهد عبور و مرور وسایل نقلیه در نوروز خواهیم 
بود و افتتاح رسمی آن با حضور وزیر راه و شهرسازی 
در سال جدید برگزار می شود. رئیس شورای اداری 
شهرســتان المرد تصریح کرد: ان شــااهلل در ادامه 
گازرســانی به روستاهای شهرســتان؛ بتوانیم جشن 
شهرستان سبز به عنوان پایان گازرسانی به روستاهای 
باالی 20 خانوار را در سال 98 برگزار کنیم. شبانی نژاد 
در ادامه از کسب مقام اول شهرستان المرد در زمینه 
اشــتغال خبر داد و گفت:  امســال با تاش کارگروه 
اشــتغال و جلسات متوالی در طول سال و حمایت های 

نماینده مردم در مجلس و تاش کارشناسان 
فرمانداری توانستیم مقام اول در زمینه اشتغال 

را کسب کنیم.
فرماندار المرد با آرزوی سالی توام با سامتی 
و موفقیت برای شــهروندان و اعضای شورای 
اداری شهرســتان، اضافه کرد: مدیران اداری 
در آغاز سال جدید؛ برنامه یکساله اداره خود 
را حداکثر تا پایان فروردین 98 به فرمانداری 

شهرستان ارسال کنند.
حســین شــبانی نژاد در ادامه ؛ اعــام برنامه های 
جلســه شورای  به  را  اجرایی شهرســتان  مدیریت 
اداری ســال 98 موکول کرد و از تغییر تعدادی دیگر 

از مدیران اجرایی شهرستان در سال جدید خبر داد.
شایان ذکر است در این جلسه از “مسلم فالی” رییس 
اداره گاز شهرســتان المرد و “عبــاس نجفی زاده” 
مدیر گمرک منطقــه ویژه اقتصادی المرد به عنوان 
مدیران موفق شهرستان در حوزه عملکرد و همچنین 
از زحمات “بهرام حســن زاده” دبیر ستاد دهه فجر 

شهرستان تجلیل به عمل آمد.

مدیر آموزش و پرورش المرد خبر داد:

پذیرش حدود 6هزار مسافر در نوروز ۹۸
 رشد ۴۰ درصدی مسافران نسبت به سال گذشته  

“ساماندهی اشتغال و جذب سرمایه گذار” به عنوان دو خواسته مهم 
نماینده مردم المرد و مهر از مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد


