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دو هفته نامه اقتصادی،اجتماعی

»حلول ماه مبارک رمضان،
ماه رحمت و غفران الهی 
مبارک باد.

تداوم عملیات اجرایی  انتقال آب خلیج  فارس به المرد  

تبریک
برادر ارجمند جناب آقای دکتر فدایی دولت

ــل  ــوان مدیرعام ــه عن ــی ب ــته جناب عال ــا و شایس ــاب بج انتص
منطقــه ویــژه اقتصــادی المــرد را تبریــک عــرض مــی نماییــم 
و آرزومندیــم در ســایه تجــارب ارزنــده جنابعالــی؛ شــاهد 

ــیم.  ــه باش ــرفت آن مجموع ــت و پیش موفقی

»اداره بهزیستی شهرستان المرد«

تبریک
برادر ارجمند جناب آقای عبدالرضا حق شناس

بــه  را  جناب عالــی  انتصــاب  بدین وســیله 
ــت  ــک و تهنی ــورز تبری ــدار چاه ــوان بخش عن
ــزت،  ــان، ع ــزد من ــوده و از درگاه ای عــرض نم
ســربلندی و توفیقــات شــما را مســئلت داریــم.

»هیات تحریریه نشریه افق فارس«

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 

ــم. ــئلت داری ــان مس ــزد من را از درگاه ای
»بیمه ایران معین/ 

 نمایندگی قائدی / منطقه ویژه اقتصادی المرد«

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس :

جانمایی صنایع بر پایه آمایش سرزمین باشد

زمیــن  قطعــه  ســه 
ــم  ــاور ه ــاورزی مج کش
مســاحت  بــه  جمعــًا 
ــه  ــار، در فاصل پنجــاه هکت
پنــج کیلومتــری غــرب 
ــت دارای چاه،  عالمرودش
آبیــاری  الکتروپمــپ، 
نویــن، ســند ثبتــی بــا 
امــکان دسترســی فــوری 
ــه  ــی، ب ــاده ی اصل ــه ج ب
یــا  جداگانــه  صــورت 

با هم به فروش 
می رسد.

09176833490

آگهی فروش

آغاز مسابقات فوتسال جام رمضان المرد 

از هجدهم اردیبهشت

با حکم وزیر کشور؛ 
سید احمد احمدی زاده معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری فارس شد

انتصاب دو بخشدار در المرد و ُمهر

کلنگ دو پروژه آموزشی در المرد 

به زمین زده شد

مدیر جدید دفتر سید محسن علوی در 
شهرستان ُمهر منصوب شد

در صفحات داخلی بخوانید

برادر ارجمند 
جناب آقای سید احمد 

احمدی زاده

انتصاب شایسته حضرتعالی به 
عنوان معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استانداری فارس 

که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت 
و شایستگی های برجسته شما 

می باشد را  تبریک عرض نموده 
و موفقیت و سربلندی شما را از  

درگاه ایزد منان خواهانیم.
»هیات تحریریه 

دو هفته نامه افق فارس«

دیدار مدیر یک شرکت از کشور سوئیس 
با مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی المرد

2

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد :

اشتغال پایدار در گرو توسعه سرمایه گذاری است 2

نانشان در اختالف است و بس!

فرماندار المرد تاکید کرد: 
ضرورت بهره گیری از ظرفیت های مردمی برای برگزاری 

مراسم سالگرد ارتحال امام )ره(

افق فارس-یک اصل وجود دارد و آن این است که توسعه از رهگذر همبستگی نیروها و وحدت میسر خواهد 
شــد و بحمداهلل این امر در المرد و مهر که نهال آن در اســفند ۹۴ غرس شد در حال رشد است و در ادامه نیز 
با تالش بیش از پیش می بایســت از گزند آفت های موجود نظیر تنگ نظری ها و حسادت های سیاسی به دور 
باشــد. جریانی که امــروز علوی جوان را رقیب جدی خود در انتخابــات دوره یازدهم مجلس می داند؛ همواره 
اصرار بر عدم موفق نشان دادن کارنامه وکیل مردم در دوره دهم مجلس را داشته و دارد.../ ادامه در صفحه 3
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مدیر جدید دفتر سید محسن علوی در 
شهرستان ُمهر منصوب شد

نماینده مردم المرد و مهر در مجلس در پی اســتعفای 
حسین حبیبی مســئول دفتر خود در شهرستان ُمهر، 
محمود اســماعیلی را به عنوان مســئول جدید دفتر 

شهرستان ُمهر منصوب کرد.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی سیدمحســن علوی، 
باتوجه به استعفای مسئول دفتر شهرستان مهر ، دکتر 
علــوی ضمن قدردانی از زحمات بــرادر گرامی جناب 
آقای حســین حبیبی در طول ســه ســال خدمت در 
حوزه شهرســتان ُمهر، در حکمی؛ جناب آقای محمود 
اســماعیلی را به عنوان مســئول دفتر شهرستان مهر 

منصوب کرد.
شایان ذکر اســت به زودی مراسم تکریم از مدیر دفتر 
سابق و معرفی مدیر دفتر جدید نماینده مردم در حوزه 
شهرستان ُمهر در شورای اداری شهرستان مهر برگزار 

می شود.

انتصاب دو بخشدار در المرد و ُمهر
طی احکامی از سوی اســتاندار فارس، احمد امینی به 
عنوان بخشدار وراوی و عبدالرضا حق شناس به سمت 
بخشدار چاهورز معرفی شدند.  احمد امینی از کارمندان 
فرمانداری شهرســتان مهر که سابقه بیش از 17 سال 
فعالیت در وزارت کشــور را در کارنامه دارد. بخشــدار 
جدیــد چاهورز نیز ریاســت میــراث فرهنگی،صنایع 
دستی و گردشگری المرد را در کارنامه دارد و به عنوان 
کارمند فرمانداری شهرستان المرد فعالیت داشته است. 

افتخاری دیگر برای شهرستان المرد؛
عبدالحمید رئیسی عضو کمیسیون قوانین و 

مقررات اتاق اصناف ایران شد
انتخابات کمیســیون های اتاق اصناف ایران در حالی 
در مشهد مقدس برگزار شــد که دو نفر از نمایندگان 
استان فارس در اتاق اصناف ایران توانستند در ترکیب 

کمیسیون های این اتاق قرار گیرند.
 به گزارش افق فارس، در سومین اجالس هفتمین دوره 
نمایندگان اتاق اصناف ایران که نهم اردیبهشت امسال 
در مشهد مقدس برگزار شــد، کمیسیون های تولید و 
تجــارت، بیمه و مالیات، بازرســی و نظــارت، برنامه و 
بودجه، قوانین و مقررات، تشکل ها و واحدهای صنفی 
با رای هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران اعضای خود 
را شــناختند. چندی پیش عبدالحمید رئیسی از اتاق 
اصناف شهرســتان المرد به عنوان نماینــده بازاریان 
استان فارس در اتاق اصناف ایران انتخاب شد.  رئیسی 
که از ســال ۸۹ تا کنون ریاســت اتاق اصناف المرد را 
برعهــده دارد، در جریــان انتخابات کمیســیون های 
تخصصــی اتاق اصناف ایران توانســت به کمیســیون 
قوانین و مقررات راه یابد. همچنین افشــین کشــاورز 
بــه عنوان نماینده دیگر اســتان فارس در کنار اعضای 
کمیســیون بیمه و مالیات قرار گرفت.  ترکیب هیئت 
رئیسه هر یک از کمیسیون ها پس از برگزاری نخستین 

جلسه مشخص خواهد شد.
کلنگ دو پروژه آموزشی در المرد به زمین زده شد

افق فارس: روز یکشنبه هشــتم اردیبهشت در آستانه 
هفته معلــم، کلنگ دو واحد آموزشــی در بخش های 

چاهورز و مرکزی شهرستان المرد به زمین زده شد.
به گزارش خبرنــگار افق فارس، »احمد انصاری« مدیر 
آمــوزش و پرورش المرد با گرامیداشــت یاد و خاطره 
شــهید مطهری و تبریک به مناسبت روز معلم، گفت: 
طرح توســعه دبیرســتان حاج ســید احمد خمینی 
بخش چاهورز شــامل چهار کالس درس، آزمایشــگاه 
و پژوهش ســرا با اعتباری بالغ بــر 7۰۰ میلیون تومان 
بــا زیربنای۴۰۰ مترمربع اجرا می شــود که ســاخت 
آزمایشگاه و پژوهش سرا با اعتباری حدود ۲۰۰ میلیون 
تومــان به همت فرزنــدان مرحوم حاج غالمحســین 
عدالتی و ســاخت چهار کالس درس از محل اعتبارات 

اداره کل نوسازی مدارس فارس انجام می شود. 
انصــاری در ادامــه ضمن تشــکر از مســاعدت های 
خیراندیشــان، نماینده مردم المرد و مهر در این دوره 
از مجلس، فرمانداری شهرســتان و اداره کل نوســازی 
مدارس استان برای تامین اعتبار جهت توسعه فضاهای 
آموزشــی نیز روند احداث و بازسازی فضاهای آموزشی 
طی ســال های اخیــر را مطلوب دانســت و در زمینه 
مدرسه سازی، شهرســتان المرد را طی چندسال اخیر 

در زمره چند شهرستان برتر استان اعالم کرد.
وی تصریح کرد: بازســازی دبستان شــهید نمازی در 
بخش مرکزی شهرستان المرد شامل ۶ کالس درس با 
زیربنای ۴۵۰ مترمربع به صورت مشارکتی توسط خیر 
گرامی آقای مهندس طاهری از شرکت طاهرتاج پارس 

و اداره کل نوسازی مدارس فارس احداث می شود. 
همچنین »حســین شــبانی نژاد« فرمانــدار المرد در 
ادامه روند توســعه فضاهای آموزشــی شهرستان را در 
دولــت تدبیر و امید مثبت ارزیابــی کرد و از خیرین و 
فعاالن اقتصادی خواست تا در توسعه فضاهای آموزشی 
شهرستان با اداره کل نوسازی مدارس فارس مشارکت 
نمایند. وی از زحمات و مساعدت خیراندیشان مدرسه 
ســاز، نماینده مردم المرد و مهر در پیگیری اخذ مجوز 
و تامین اعتبار پروژه های آموزشــی و پیگیری اعضای 
شــورای آموزش و پــرورش و انصــاری مدیر آموزش 
و پــرورش و مجموعه همکاران، اداره کل نوســازی و 

مسئوالن شهرستانی تشکر و قدردانی کرد. 
 شایان ذکر است جمعی از معتمدین، اعضای شوراهای 
اســالمی، خانواده معظم شهدا، اعضای شورای آموزش 
و پرورش شهرســتان و جمعی از اعضای شورای اداری 
شهرستان در آیین کلنگ زنی پروژه ها حضور داشتند.

استانی شدن انتخابات مجلس 
2 اسفند  اجرا نمی شود

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای 
اســالمی گفت: مصوبــه پارلمان درباره استانی شــدن 

انتخابات مجلس در ۲ اسفند اجرایی نمی شود.
رئیس کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس اضافه 
کرد: با توجه به اینکه مجلس تا 7 خرداد جلســه علنی 
دارد و پــس از آن نمایندگان به حوزه هــای انتخابیه 
خود می روند و از ۲ خرداد روزشــمار انتخابات شــروع 
می شــود و نهم خرداد تا 1۶ خرداد نیز زمان استعفای 
مقامــات برای حضــور در انتخابات مجلس اســت، در 
خوش بینانه تریــن حالت هم اگر کمیســیون بخواهد 
اصالحــات را انجام دهد و  طرح بــه صحن علنی ارائه 
شــود زمان اینکه این طرح به  اجرای انتخابات برســد 

وجود ندارد. 
کولیوند تصریح کرد: حتی اگر پس از رفع ایرادات این 
طرح در مجلس شــورای نگهبان نیز آن را تصویب کند 
چون به روزشــمار انتخابات برخورد کرده ایم قطعاً این 
قانون به انتخابات پیش ِرو نمی رسد و انتخابات با همان 

قانون قبلی اجرا می شود.

رئیس هیات فوتبال شهرستان المرد خبر داد:
آغاز مسابقات فوتسال جام رمضان از 

هجدهم اردیبهشت 
افق فــارس: رئیس هیات فوتبال شهرســتان المرد از 
آغاز افتتاحیه مسابقات فوتسال جام رمضان امسال در 
روز هجدهم اردیبهشــت خبر داد.  ابراهیم شهامت با 
اعالم جزییات  مســابقات فوتســال جام رمضان المرد 
به خبرنگار افق فارس افزود: مراسم افتتاحیه مسابقات 
فوتسال جام رمضان امسال در روز چهارشنبه هجدهم 
اردیبهشت با شرکت 1۵ تیم و در قالب ۴ گروه برگزار 
می شــود.  رئیــس هیات فوتبال المــرد ادامه داد: در 
مرحله بازی های گروهی، هر شــب دو بازی از ســاعت 
۹ و نیم شب در ســالن ورزشی مجموعه انقالب المرد 
برگزار خواهد شد که به دلیل ظرفیت سالن می بایست 
تماشــاگران بلیط خریداری کننــد. وی گفت: مطابق 
جــدول زمانبندی مســابقات،  بازی هــای مرحله یک 
چهارم نهایی در هشتم و نهم خرداد، بازی های مرحله 
نیمه نهایی در یازدهم خرداد و بازی فینال در دوازدهم 

خرداد برگزار می شود. 
رئیس هیات فوتبال المــرد از همکاری تمامی اعضای 
هیات فوتبال، کمیته داوران، کمیته برگزاری مسابقات 
فوتســال، رئیــس و کارکنــان اداره و ورزش و جوانان 
و همچنیــن نیــروی امنیتی و انتظامــی در برگزاری 
مســابقات جام رمضان سال گذشــته تشکر و قدردانی 
کرد. شهامت با اشــاره به اهمیت تامین نظم مسابقات 
در سال جاری، گفت: از یکماه گذشته برنامه ریزی برای 
شرکت تیم ها در این دوره از مسابقات و تمهیدات الزم 
برای بهتر برگزار شدن مسابقات انجام شد، دیدارهایی 
را با مســئوالن شهرستان داشــتیم و از آنجاییکه هر 
سال تماشــاگران زیادی از مسابقات استقبال می کنند 
و تامین امنیت و نظم مسابقات از هرلحاظ مورد توجه 
و تاکید کمیته برگزاری اســت کــه هماهنگی الزم با 
مســئوالن انتظامی انجام شد اما در همه ی ورزشگاه ها 
اگر تماشــاگران همکاری نکنند نمــی توان آرامش بر 
فضای مسابقات حاکم باشد و نظم مسابقات با همکاری 

تیم ها و تماشاگران و حامیان آنها اتفاق می افتد.
 وی خاطرنشــان کرد: توصیه های الزم به سرپرســت 
تیم های شــرکت کننــده برای حضور در مســابقات 
انجام شــد و امیدواریم بازی ها با همکاری تماشاگران 
به نحو احســن و به دور از حاشیه ها در فضای آرامش 
و با کیفیت بسیار خوب برگزار شود.  شهامت در ادامه 
از  همه ی حامیان مالی مسابقات و دست اندرکاران این 
دوره از مســابقات تشکر کرد و از شــرکتها، اصناف و 
خیرین خواست تا از این دوره مسابقات حمایت کنند.

مراسم افتتاحیه مســابقات فوتسال جام رمضان المرد 
با بازی تیم های پرســپولیس چاه قائد با اتحاد خره و 
بازی تیم های آریا پارس عالمرودشت با دهیاری قائدی 
آغاز می شــود.در مرحله گروهی ، تیم های پرسپولیس 
چاه قائد، آریا پارس عالمرودشــت، دهیــاری قائدی، 
اتحاد خره در گروه یک، تیم های دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد المرد، فجر خندق، کبابی طاها، نظام مهندســی 
ساختمان در گروه دو، تیم های اتحاد نخل صفا، طوفان، 
منطقه ویژه اقتصادی المرد، پرســپولیس پنگرویه در 
گروه سه و تیم های اســتقالل المرد، المهدی و ستاره 

سهیل در گروه چهار با یکدیگر بازی خواهند کرد.
بازدید  امام جمعه المرد از پروژه های بهزیستی
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هشدار آتش سوزی مراتع در شهرستان المرد/ 
توصیه به شهروندان در استفاده از آتش

اداره منابــع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان المرد با 
توجه به افزایش دما و گرمی هوا و با وجود تراکم پوشش 
گیاهی در مراتع شهرستان به دلیل بارندگی های اخیر، 
اطالعیه ای در خصوص پیشــگیری از آتش سوزی در 

مراتع صادر کرد.
به گزارش خبرنــگار ایلنا از المــرد، در اطالعیه اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان المرد با هشدار 
بــه افزایش دما در شهرســتان و احتمــال خطر آتش 
ســوزی در مراتع تحت مدیریت این اداره آمده اســت 
که به اطالع شــهروندان عزیز می رســاند  با توجه به 
بارندگی مناسب در سال جاری ؛ پوشش گیاهی بسیار 
خوبی در مراتع شهرستان بوجود آمده است که احتمال 
آتش سوزی در مراتع را تشدید نموده است، از این رو از 
تمامی شهروندان تقاضا می شود تا به هشدار و اطالعیه 
های اداره منابع طبیعی و انجمن های مردم نهاد توجه 
گردد و اقدامات الزم در خصوص مراقبت از مراتع انجام 

گیرد تا از وقوع خطرات احتمالی جلوگیری شود.  
بــه شــهروندان و خانواده ها و مســافران عزیز توصیه 
می شــود از رها سازی مواد شیشه ای نظیر انواع بطری 
شیشه ای و پالستیکی و اشــیا مشابه در داخل مراتع 
خودداری کنند چرا که این اشــیا سبب اشتعال علوفه 
خشــک و خطرات دیگر را در هنگام آتش ســوزی به 

دنبال دارد.  
در صورت اســتفاده از منقل و روشــن کــردن ذغال، 
خاکســترهای اضافی به محیط تخلیه نشــود؛ چرا که 
موجب آتش ســوزی مزارع کشاورزی و مراتع می گردد 
و به هیچ وجه در داخل مراتع آتش روشــن نشود و در 
مواقع ضروری از ســطوح بدون پوشش گیاهی استفاده  

و اجاق با سنگ محصور شود. 
پس از اســتفاده آتش، از خاموش شدن آتش اطمینان 
حاصل کرده و خاکســترهای اجاق را بدون اطمینان از 
خاموش شــدن کامل )بوســیله آب یا مدفون کردن با 

خاک( رها نکنید. 
از پرت کردن ته سیگار یا چوب کبریت استفاده شده در 
طبیعت و مکان های مستعد آتش سوزی جدا خودداری 
شود. از سوزاندن بقایای محصوالت کشاورزی در مزارع 
جدا خودداری شــود و همچنین از آتش و مشــعل به 
عنوان منبع روشنایی در مراتع استفاده نشود و از بازی 
کودکان با آتش بویژه در مناطق مستعد دارای پوشش 
گیاهی جلوگیری شود، همچنین از حرکات نمایشی و 

تفریحی بوسیله آتش در مراتع خودداری شود.
اداره منابــع طبیعی و آبخیزداری المرد از شــهروندان 
مــی خواهد تا بــا مراقبت از طبیعــت و جلوگیری از 
آتش ســوزی مراتع با مجموعه یگان حفاظت همکاری 
داشته باشــند و در صورت مشــاهده حریق با شماره 
تلفن 1۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی یا اداره منابع 

طبیعی و ابخیزداری شهرستان المرد تماس بگیرند.
انتصاب رئیس و جانشین منطقه عملیاتی پارسیان

بــه گــزارش افق فــارس، »مهنــدس ســید محمود 
میرباقری« مدیــر عملیات شــرکت بهره برداری نفت 
و گاز زاگرس جنوبی طی احکامــی جداگانه؛ »محمد 
نجفی« را از جانشین منطقه به رئیس منطقه عملیاتی 
پارسیان ارتقا داد و »عبدالمحمد کوه پیمای جهرمی« 
را به عنوان جانشــین رئیس منطقه عملیاتی پارسیان 

منصوب کرد.
همچنین مهندس »ســید بدیع اهلل موسوی« با حکم 
مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز زاگرس 
جنوبی به  عنوان سرپرست اداره مهندسی و ساختمان 

این شرکت منصوب شد.
مهندس موسوی مسئولیت منطقه عملیاتی پارسیان را 

از شهریور ۹۴ برعهده داشته است.
منطقه عملیاتی پارسیان مشتمل بر چهار میدان فعال 
عملیاتی شــامل تابناک، هما، شانول و وراوی بوده که 
در جنوب اســتان فارس و در مجاورت شهرهای المرد 
، خنج ، پارســیان ، مهر و گراش قرار گرفته اند که در 
مجموع روزانه حدود ۸۰ میلیون متر مکعب گاز تولید 

و به پاالیشگاه پارسیان ارسال می نماید.
افتتاح چهار بخش جدید در بیمارستان بعثت اشکنان

چهــار بخش جدید در بیمارســتان بعثت اشــکنان با 
اعتباری افزون بر پنج میلیارد تومان افتتاح شد

به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکــز فارس، 
کشاورزی معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی شیراز 
گفت: بخش های اطفال، اتاق عمل ســوم بیمارســتان 
بعثت، زایشــگاه و ســی ســی یو در این مرکز درمانی 
به بهره برداری رسید.کشــاورزی با بیــان اینکه برای 
راه انــدازی ایــن بخش ها بیش از پنــج میلیارد تومان 
هزینه شده است افزود: از این میزان سه میلیارد تومان 
از محل کمک های خیریــن محلی و دو میلیارد تومان 
از محل کمک های دانشــگاه علوم پزشکی شیراز صرف 
شــده است. بیمارستان بعثت اشــکنان ۹۶ تختخوابی 
است که سال 7۲ توســط خیرین محلی ساخته شده 

است.
به زودی ویژه برنامه معرفی شهرستان المرد از 

شبکه فارس پخش می شود

با پیگیری های خبرنگار صدا و سیمای فارس در المرد؛ 
به زودی ویژه برنامه معرفی شهرســتان المرد از شبکه 

فارس پخش می شود.
»جمشــید غضنفری«خبرنگار صدا و سیمای فارس در 
المــرد در گفــت و گو با افق فارس گفــت: با پیگیری 
هایی که با تهیه کنندگان واحد تولید ســیمای فارس 
طی هفته گذشــته صورت گرفت، به زودی ویژه برنامه 
معرفی شهرســتان المرد از شبکه فارس پخش خواهد 
شد که مراحل تصویر برداری و تدوین این ویژه برنامه 

هم اکنون در شهرستان در حال انجام می باشد.
وی افــزود: ویژه برنامه المرد با معرفی پتانســیل های 
صنعتی، گردشــگری و ... به مدت ۴۰ دقیقه از شبکه 
فارس پخش خواهد شد و زمان پخش این برنامه اعالم 

می شود.

اخبار

افق فارس/ یک اصل وجود دارد و آن این است که توسعه از رهگذر همبستگی نیروها و وحدت 
میسر خواهد شد و بحمداهلل این امر در المرد و مهر که نهال آن در اسفند ۹۴ غرس شد در حال 
رشــد است و در ادامه نیز با تالش بیش از پیش می بایست از گزند آفت های موجود نظیر تنگ 

نظری ها و حسادت های سیاسی به دور باشد.
جریانــی که امروز علوی جوان را رقیب جدی خود در انتخابــات دوره یازدهم مجلس می داند؛ 
همواره اصرار بر عدم موفق نشــان دادن کارنامه وکیل مردم در دوره دهم مجلس را داشــته و 
دارد. این که این جریان هر بار به هر بهانه ای، بدون آگاهی و با نگاهی ماجراجویانه و اســتفاده 
از کانال  های زنجیره وار در دو شهرستان، دست به تخریب می زنند، دور از انتظار نیست چرا که 
قدرت تحلیل را با تســلطی که رهبران سیاســی بر فکر آنان دارند، از آنان گرفته اند و چشم ها 
را بســته اند و موضوع تخریبی را مثل انشــاء ابتدایی پیاده می کنند، با این حال خوب است که 
مدعیان دیروز به این پرسش ها پاسخ دهند که از کدام کارنامه درخشان گذشته دفاع می کنند! 
کارنامــه ای که با اقدام ریختن پول های نفت و گاز در مســیری که باید برای توســعه عمرانی 
روســتاها استفاده می شــد! یا دستگاه MRI که در دوران شــما به اهواز رفت و توسط نماینده 
دوره دهم مجلس به اثبات رســید و اسناد آن موجود است یا موضوع الحاق که با برپایی جشن 

هوا شد و رفت!
طی سال های ۹۵ تا ۹7، استفاده از نیروهای جوان و خالق در کادر مدیریتی منطقه، تکاپو برای 
تامین اعتبارات که به اذعان وزرا و مسئوالن ملی، تحرک و پویایی در المرد و مهر دیده می شود، 
زدودن ســایه نفاق و تشــتت، تالش همه جانبه برای توسعه بیشتر و از همه مهم تر محافظت از 

مطالبه اصلی مردم که همانا وحدت بوده است، کارنامه علوی جوان را قابل دفاع وا می دارد. 
کارنامه ها را باید از فرهنگیان توانمندی  پرسید که آرزوی ارتقاء به پست مدیر مدرسه  یا معاونت 

آموزش و پرورش داشتند یا نیروهایی که جرمشان، رای به دولت اصالحات بوده است.
امروز کارنامه ای را تخریب می کنید که نتیجه اش پس از سه سال، واریز ارزش افزوده به حساب 
دهیاریها و شــهرداریهای المرد و ُمهر بود و این در حالی اســت که نتوانســتید با وجود داشتن 
ابزارهــای مختلف هیچ تالشــی در تحقق آن انجام دهید! کارنامــه ای را تخریب می کنید که 
نتیجه اش احیای منطقه ویژه اقتصادی المرد بود که تا پیش از این جز یک دشت لم یزرع چیزی 
در آن یافت نمیشد و اینک کارخانه آلومینیوم جنوب، روند نهایی اجرایی خود را سپری می کند 
تا با دســتان رئیس جمهور به بهره برداری برســد! کارنامه ای را تخریب می کنید که نتیجه اش 
احداث و بازســازی ده ها کیلومتر راه ارتباطی در دو شهرستان )تکمیل و بازگشایی تونل شهید 
باقری، تامین اعتبار پل های مسیر مهر دارالمیزان و پیگیری دیگر مسیرها برای دسترسی مردم 
به استانهای همجوار و مرکز استان( و ارتقاء فرودگاه بین المللی المرد با ورود دو شرکت مطرح 
هواپیمایی بوده است، کارنامه ای را تخریب می کنید که نتیجه اش تصویب سهم المرد و ُمهر از 
عوارض آالیندگی پارس جنوبی شــد که با تالش شبانه روزی و همراهی همین مردم که سال ها 
چشــم انتظارش بودند به ســرانجام رســید و این مهم آنقدر تحملش برایتان مشکل تا آنجا که 

نتوانستید آنرا باور کنید...!
احداث و اســتقرار صنایع مختلف از جمله فاز نخست کارخانه آلومینیوم جنوب، استحصال اتان ، 
نیروگاه برق غدیر انرژی در ســایه رشــد و توسعه اقتصادی منطقه و فراتر از آن می تواند دریچه 
امیدی برای جوانان و نیروی جویای کار جهت تامین معیشت برای شهروندان رقم بزند که نیل 
به این مهم در برهه ای که فشارهای اقتصادی بر کشور تحمیل شده است تنها با صبر و بردباری 
مــردم اتفاق می افتد کمااینکه نماینده مــردم در دوره دهم مجلس، بارها در تذکر کتبی و ارائه 
نطق ها در صحن علنی مجلس از حقوق جوانان جویای کار دو شهرســتان دفاع کرده اســت که 
بی تاثیر در حوزه دو شهرســتان نبوده اســت. با تالش در این دوره ازمجلس، زیرساخت ها یعنی 
مصوبات الزم جهت استفاده از نیروهای بومی در دوران بهره برداری با تاکید بر برگزاری آزمون 
اســتخدامی انجام گرفته است. فرصت اشــتغال را از جوانان المرد و ُمهر در عسلویه گرفتید با 
تاکید بر مصوبه ای که هیچ وقت در آن دوران نتوانستید ارائه کنید که المرد و ُمهر بومی عسلویه 

نیست و این مهم نیز با تالش علوی جوان به اثبات رسید و ابالغ شد.
نگاه متفاوت و تالش های بی وقفه منتخب مردم در حوزه بهداشت و درمان باعث به وجود آمدن 
اتفاقات مبارکی در این عرصه شــد. خرید دستگاه ام آر آی و احداث ساختمان آن و به زودی با 
افتتاح این بخش، امکان دسترســی چندین هزار نفر از بیماران المردی و ُمهری و دیگر مناطق 
مجاور را تســهیل می کند. امری که در طول سال های گذشته و تبلیغات رسانه ای گسترده و با 

وجود ادعاهای بســیار هیچ گاه محقق نشد و اینک علوی جوان بدون هیچ گونه تخصصی در این 
زمینه، آرزوی دیرینه مردم شریف را جامه عمل پوشاند، از سویی ارتقاء درمانگاه تامین اجتماعی 
المرد به پلی کلینیک و افزایش متخصصان و خدمات درمانی، افزایش متخصصان در حوزه المرد 
و ُمهر، اخذ دستور جهت تجهیز بیمارستان جدید المرد و... از دیگر پیگیری های خادم مردم در 

حوزه بهداشت و درمان است. 
عملکرد علوی در این دو پاراگراف خالصه نمی شــود، ارتقاء چاهورز و فال به شــهر، اخذ اعتبار 
از بنیاد برکت برای احداث مدارس و توســعه فضاهای آموزشی، اخذ مجوز و تامین اعتبار برای 
ســاخت بیش از ۲۰ زمین چمن مصنوعی، اخذ اعتبار جهت مجموعه ورزشــی شهدای صنعت 
نفت ُمهر با اعتبار 1۵ میلیارد تومان و مجموعه ورزشــی منطقه عملیاتی پارســیان در المرد با 
1۰ میلیارد تومان، اخذ اعتبار برای بنیاد مســکن جهت آسفالت روستاها از جمله اقدمات علوی 

جوان در این دوره از مجلس است. 
حضور ۵ وزیر، استانداران فارس و معاونان وزارتخانه ها در سفر به منطقه، دستاوردهایی به دنبال 
داشت که همه و همه حکایت از توجه پدر و پسر به توسعه و ارتقاء زیرساخت های منطقه و اینکه 
المرد و ُمهر از شــرایط ویژه ای در اســتان فارس و بلکه در دولت دارد و این شد که بزرگترین 
پروژه تامین آب شــرب  و صنعت المرد و ُمهر از دریا در سال گذشته کلنگ زنی و اجرایی شد، 
شهر جدید ۵۴ هزار نفری تابناک با نشست ها، مکاتبات مستمر و دفاعیات نماینده مردم در دوره 
دهم مجلس به تصویب رســید و تالش برای تهیه طرح مطالعاتی اتصال المرد و ُمهر به شــبکه 
سراسری راه آهن انجام گرفت و در نهایت اینکه علوی به توسعه منطقه، نه نگفت و پاسخ منطقی 
در درخواست ها ارائه داد و با همراهی مسئوالن دو شهرستان و استان تالش کرد و همیشه تاکید 

داشت از ما حرکت و از خدا برکت و این نیت خیر را دیدیم و می بینیم.
با انگیزه بهره برداری های سیاســی و اصرار بر ســیاه نمایی و ناراضی نشــان دادن عامه مردم، 
ســعی دارند تا ســطح تنش علیه منتخب مردم و مدیران اجرایی را به شکلی بی سابقه افزایش 
دهند، فضاســازی های نابخردانه برای زمین گیر جلوه نمودن امور، رویابافی برای عدم موفقیت و 
همچنین طرح موضوعات واهی ... اما زهی خیال باطل...چرا که مردم هوشــمندانه عمل کرده و 

می کنند و باید به آنان گفت: اقبال خود را در زمین سوخته جستجو نکنید.
چندین ســال اســت الحاق به دریا را پیراهن عثمان کرده و مدام آن را نقطه منفی در کارنامه 
منتخــب مردم قلمداد می کنند. موضوعی که عده ای به صورت کامال آماتوری ســعی در محقق 
شــدن آن کردند و متاسفانه با نتیجه معکوس، استان فارس و منطقه را از امتیاز بزرگی محروم 
نمودند و حال آنکه چرایی عدم تحقق آن را در خود جســتجو نمایند، روغن بر زمین ریخته را 

نذر دیگری می کنند و از او دلیل می خواهند...یاللعجب ...
امروز تخریبهای آنان به جزییات خنده آور رسیده و به قول معروف؛ چیزی در چنته ندارند چرا 
که هر وقت ابراز محبت و ارادت مردم به علوی پدر و پســر را می بینند، احســاس خطر کرده و 
تالش دارند تا رقیب جدی خود را از میدان خارج کنند اما با این اشتباه که این خادمان، فرصت 
را برای دســتیابی به قدرت نمی دانند بلکه آمده اند تا از این فرصت بوجود آمده برای توسعه و 
پیشــرفت هرچه بیشتر و خدمت به مردم استفاده کنند. اکنون در سالی که قرار است انتخابات 
دوره یازدهم مجلس برگزار شــود نیز نان خود را در اختالف می دانند و قطعاً با سیاســی جلوه 
دادن هر گام و اقدام توســعه ای برای خدمت به مردم، ســعی در آن داشته تا پروژه های آماده 
افتتاح را همانند گذشته تخریب کنند، تکمیل پل کیلومتر 3۶ مسیر مهر- دارالمیزان، مجموعه 
ورزشی منطقه عملیاتی پارســیان، سالن فرودگاه المرد، افتتاح بخش ام آر آی و دیگر اقدامات 
بزرگ از زمره پروژه هایی هستند که تخریب آن ها در امسال دور از انتظار نخواهد بود اما مردم به 
خوبی تالش های خادم خود در دوره دهم مجلس را باور دارند و مشاهده می کنند تحول عظیمی 

که در توسعه زیرساخت های منطقه اتفاق افتاده است.
آنچه شــهروندان المردی و ُمهری در انتخابات گذشته به روشنی نشان دادند اشتیاق به تجربه 
زیســتن و حرکت در مســیر وحدت بود، تجربه ای که قطعا ناراضیان بسیار دارد؛ چه در المرد و 
چه در ُمهر، چه در میان تنگ نظران سیاســی و چه حتی نزدیک تر... ایده توسعه در گرو وحدت 
نشــان از نگاه راهبردی تازه ای است که علوی جوان و سایر مدیران و خدمتگزاران مردم انتظار 

می رود برای پاسداشت خواست رای دهندگان و منافع مردم، مقوم این نگاه در منطقه  باشند.
صد البته که مردم فهیم مانند همیشه داوری احسن خود را انجام داده و می دهند و با چشمان 
بینای خویــش و در مقام صاحبان اصلی وحدت، از این دســتاورد به خوبی محافظت می کنند 
چراکه پاســداری از این نهال وحدت بخش، تنها محدود به مسئوالن نیست، بلکه شهروندان نیز 

در برابر »وحدت« مسئول اند.

دیدار مدیر یک شرکت  از کشور سوئیس با 
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی المرد

به گزارش افق فارس بــه نقل از روابط عمومی منطقه 
ویژه اقتصادی المرد، مدیر یک شرکت باسابقه از کشور 
ســوئیس با مدیر عامل منطقه ویــژه اقتصادی المرد 

دیدار کرد.
در این نشســت باتوجه به زمینه فعالیت این شــرکت 
خارجی، ارزیابی زمینه های معرفی قابلیت های مناطق 
ویژه اقتصادی المرد و پارسیان برای جذب سرمایه در 
پروژه های این مناطق از سوی طرفین مورد بررسی قرار 

گرفت و رایزنی هایی در این حیطه  انجام شد.
براساس این گزارش، پس از انتصاب دکتر فدایی دولت 
به عنوان مجری طرح های انرژی بر المرد و پارســیان، 
دعوت از ســرمایه گذاران بویــژه هلدینگ های بزرگ 
داخلی و خارجی مرتبط با صنایع انرژی بر  و تســهیل 
شــرایط الزم برای حضور ســرمایه گذاران در برنامه و 

اولویت های این مسئول قرار گرفته است.
سرمایه گذار پاکستانی از 

منطقه ویژه اقتصادی المرد بازدید کرد
به گزارش افق فارس، ســرمایه گذار پاکستانی فعال در 
زمینــه تولید مواد اولیه آلومینیوم از ســایت انرژی بر 
المــرد و صنایع در حال احداث ایــن منطقه از جمله 

کارخانه آلومینیوم جنوب بازدید کرد.
این ســرمایه گذار که از کشــور پاکستان با هماهنگی 
منطقه ویژه اقتصادی المرد حضور یافته بود، از نزدیک 
در جریان روند ســاخت کارخانــه آلومینیوم جنوب و 
دیگــر صنایع مرتبط و پیش بینی شــده با این صنعت 

قرار گرفت.
در ادامــه ایــن بازدید، نشســتی به منظور تشــریح 
ظرفیت ها و تامین زیرســاخت های سرمایه گذاری در 
ســایت انرژی بر المرد برگزار گردید که توضیحاتی از 

سوی دست اندرکاران ارایه شد.
ســرمایه گذار پاکستانی ضمن ابراز خرسندی از حضور 
در این منطقه پیرامــون زمینه های همکاری با صنایع 
مستقر در این قطب صنعتی با متولیان امر مذاکره کرد.
وی با اشــاره به توانمندی های موجود در منطقه ویژه 
اقتصادی المرد خواســتار تعامل مجموعه های صنعتی 
کشــورش با این نوع مراکز تولیدی و صنعتی در ایران 

شد.
در جریان این بازدید، شهیدی عضو هیات مدیره منطقه 
ویژه اقتصادی المرد، امینی نژاد سرپرست سایت انرژی 
بر المرد، شــکوهی مقدم معــاون بهره برداری کارخانه 
آلومینیوم و دیگر دست اندرکاران منطقه حضور داشتند.
منطقه ویژه اقتصادی المرد در جنوب استان فارس به 
عنوان بزرگترین قطب صنعتی، معدنی و صنایع انرژی 

بر مهیای سرمایه گذاری است.
اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز از 

منطقه ویژه اقتصادی المرد بازدید کردند
جمعی از اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه صنعتی 
شیراز از دســتاوردهای منطقه ویژه اقتصادی المرد به 
عنوان عامل امید آفرین و زمینه ســاز توســعه استان 

فارس یاد کردند.
به گزارش افق فارس، پــس از انتصاب فریدون فدایی 
دولت به ســمت مدیرعامــل منطقه ویــژه اقتصادی 
المرد و تاکید وی براســتفاده از ظرفیت نخبگان مراکز 
دانشــگاهی، جمعی از اعضای هیات علمی دانشــگاه 
صنعتی شیراز در بازدید از سایت صنایع انرژی بر المرد 
ضمن در جریان قرار گرفتن از آخرین دســتاوردهای 
صنایع  مســتقر در این منطقه ابــراز امیدواری کردند 
از  توانمندی و ظرفیت های این منطقه عالوه بر توسعه 
اقتصاد کشور برای  توسعه اســتان فارس نیز استفاده 

مطلوب شود.
همــکاری در راه اندازی  و نظــارت بر اجرای طرح ها، 
آموزش تخصصی نیروهای شــاغل در صنایع، مشارکت 
در تدوین بسته های سرمایه گذاری مبتنی بر  امکانات 
و نیاز سنجی ها،  سوق دادن پایان نامه های دانشجویی 
به مولفه هــای صنعتی بویژه صنایع طراحی شــده در 
سایت المرد، ارائه رهیافت های نوین  علمی برای اشاعه  
صنایع دانش بنیان، طراحی ســازه های مهندسی، ارایه 
مدل های استاندارد دفع پسماند و ارائه مشاوره در امور 
مهندسی در شمار موضوعاتی بود که این اساتید به آن 

اشاره کردند.
گروه بازدیدی ضمــن اعالم آمادگی بــرای بازتعریف 
طــرح جامع این منطقه  راهبردی  با تاکید بر ضرورت 
کاربســت همه قابلیت هــا برای برون رفت کشــور از 
چالش هــای اقتصادی ابــراز امیــدواری کردند زمینه 
همکاری بیشــتر بین صنایع مســتقر در منطقه ویژه 
اقتصــادی المرد با مراکز علمی و دانشــگاهی اســتان 
فارس بویژه شــهر شــیراز به عنوان یکی از مراکز مهم 

علمی و آکادمیک کشور فراهم شود.
شایان ذکر اســت، دکتر خیامی مدیر  کارگروه ارتباط 
با صنعت دانشــگاه صنعتی شیراز، دکتر توکل پورصالح 
از دانشکده مکانیک و هوافضا، دکتر روستا از دانشکده 
مهندســی شــیمی،  دکتر آقایی از دانشکده مهندسی 
برق و الکترونیک، دکتر علیزاده از دانشــکده مهندسی 
علــم و مواد، دکتر رهنما از دانشــکده عمران و محیط 
زیســت، دکتر امینی عضو هیات علمی گروه مهندسی 
مواد، دکتر حقانی رییس دانشگاه دولتی المرد به همراه 

کارکنان دانشگاه در این بازدید حضور داشتند.
شــهیدی عضو هیات مدیره منطقه ویژه المرد، امینی 
نژاد رییس ســایت انرژی بر المــرد، جابری مدیر کار 
و خدمات اشــتغال  و دیگر مســئوالن منطقه در این 

بازدید، اعضای هیات علمی را همراهی کردند.
در نشســت اعضای  هیات علمی با مسئوالن آلومینیوم 
و منطقه ویژه در خصوص همکاری  دانشــگاه صنعتی 

شیراز؛ بحث و تبادل نظر شد.
ساخت اقامتگاه همراه بیمار در اشکنان

به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز فارس، بهرامی 
رییس بیمارستان بعثت اشکنان گفت: ساخت اقامتگاه 
همراه بیمار در بیمارســتان بعثت اشــکنان در زمینی 
به مســاحت هزار متر و زیربنــای اولیه 1۲۰ متر مربع 
اغاز شــد. بهرامی گفت: هزینــه ۴۰۰ میلیون تومانی 
ســاخت این اقامتگاه را حاج علی اشــکنانی از خیرین 
بومی پرداخت کرده اســت که در مدت یکسال ساخته 

خواهد شد.

اخبار
نانشان در اختالف است و بس!

استفاده ازکمربند ایمنی = کاهش تلفات حوادث رانندگی
» اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان المرد«

مجری طرح های صنایع انرژی بر المرد و پارسیان درباره طرح انتقال آب دریا به المرد 
و مهــر گفت: با هدف تامیــن آب صنایع در مناطق ویژه اقتصادی المرد و پارســیان و 
همچنین آب شرب شهرهای المرد و مهر عملیات اجرایی بدون وقفه در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد،»فریدون فدایی دولت« در نشستی 
با کارشناســان این منطقه با محوریت تکمیل زیر ساخت های مورد نیاز افزود: این پروژه 
که اواخر سال گذشته عملیات اجرایی آن آغاز شده در دو بخش آب شیرین کن و خط 
لوله توســط شرکت فرا آبرسان ســرزمین در حال انجام است و هم اکنون ۲۰ کیلومتر 
از خاکبرداری خط انتقال مســیر به اجرا در آمده و عملیات خاک برداری در سایت نیز 
آغاز شده اســت. وی افزود: با توجه به نهایی شدن طراحی مسیر خط انتقال و طراحی 
پایه مفهومی سایت آب شیرین کن به صورت همزمان با تجهیز کارگاه در هر دو سایت، 
عملیات خاکبرداری برای مسیرهای خط انتقال و دسترسی، شروع عملیات خاکبرداری 
در سایت پارسیان برای احداث آب شیرین کن، مطالعات محیط زیست دریایی برای آب 
شــیرین کن پارسیان و مســیر خط انتقال و اخذ مجوزهای الزم از حدود ۴۰ سازمان و 
نهاد دولتی در اســتان های فارس و هرمزگان  از جمله اقداماتی است که  در این زمینه  
به مرحله اجرا در آمده اند. مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی المرد با اشــاره به ضرورت 
همکاری های بیش از پیش بین بخشــی برای ســاماندهی امور در این قطب اقتصادی 

تصریح کرد: اســتقرار صنایع انرژی بر در این منطقه نیازمند احداث زیر ســاخت های 
اساســی و تامین خوراک و همچنین آب مورد نیاز برای دوران ســاخت و بهره برداری 
صنایع اســت که  برغم بسیاری از تنگناها در این مسیر اقدامات موثر و راهگشایی انجام 

شده است.
فدایی دولت با تبیین ضرورت نظارت دقیق بر مراحل اجرایی این پروژه مهم افزود: خط 
انتقال آب از دریا حدود 7۰ کیلومتر اســت و آب انتقــال یافته طی ۴ مرحله آبگیری، 
پیش تصفیه، نمک زدایی و تصفیه نهایی می شــود. مجــری طرح های صنایع انرژی بر 
جنوب کشــور با اشــاره به مزیت های فراوان و ایجاد و تقویت امور زیر بنایی در مناطق 
متبوعش متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه های معدنی، صنعتی و صنایع پایین دست 
آلومینیــوم  را برای احداث زنجیره صنایع مختلف دعوت کرد. مجتمع آلومینیوم جنوب 
کشــور به عنوان مهمترین پروژه تولید شمش آلومینیوم ایران در منطقه ویژه اقتصادی 
المرد در جنوب اســتان فارس واقع شده و در حال حاضر مراحل نهایی اجرایی خود را 
ســپری می کند. به گزارش ایلنا، طرح تامین آب شــرب و صنعت المرد و مهر از خلیج 
فارس در اسفند سال گذشته با حضور وزیر صمت، نیرو و اطالعات، نماینده مردم المرد 

و مهر در مجلس و جمعی از مسئوالن کشوری و استانی کلنگ زنی شد.

نشست هماهنگی بزرگداشت سالگرد ارتحال ملکوتی 
حضرت امام خمینی)ره( در المرد برگزار شد

بــه گزارش افق فارس ، فرماندار المرد در جلســه هماهنگی برگزاری ســالگرد ارتحال 
ملکوتی حضرت امام خمینی)ره( گفت: فرارســیدن ماه مبــارک رمضان، ماه رحمت و 
غفران الهی را به همه ی مسلمانان تبریک عرض می کنم،  ماه مبارک رمضان ماه تقرب 
بندگان به خداســت و حضرت امام خمینی )ره( ماه مبارک رمضان را فرصت خودسازی 
می دانستند و سیره عملی حضرت امام در ماه مبارک رمضان می بایست توسط مبلغان 
دینی و اساتید گرامی ارائه شود. شبانی نژاد در ادامه افزود: مردم همیشه پایبند و وفادار 
به آرمانهای انقالب بوده اند و جمهوری اسالمی ایران با همه ی تنگناها توانسته موفقیت 
های بســیاری را کسب کند. دشــمنان تالش دارند که مردم را از نظام دلسرد و ناامید 

کنند اما مردم همیشه در صحنه حضور دارند و توطئه های دشمنان را خنثی می کنند. 
وی تصریح کرد:  بخشــداران و دست اندرکاران ستاد ارتحال حضرت امام )س( در سال 
جاری می بایســت از ظرفیت مردمی برای هرچه باشکوه برگزار شدن مراسم بزرگداشت 

ارتحال امام )ره( بهره بگیرند. 
فرماندار شهرستان در ادامه صرفه جویی در هزینه برگزاری مراسم و تامین امنیت و نظم 

در برگزاری را به  بخشداران و اعضای ستاد ارتحال امام )ره( توصیه کرد. 
شــبانی نژاد در ادامه مراسم سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر را به عنوان یکی از 
رخدادهای مهم تاریخی دانست و از سپاه پاسداران و دیگر نهادها خواست تا برنامه ریزی 
الزم برای برگزاری مراســم انجام دهند.  در ادامه اعضای جلســه بــه ارائه دیدگاهها و 

پیشنهادات خود پرداختند.

تداوم عملیات اجرایی انتقال آب خلیج فارس به المرد 

برادر ارجمند 
جناب آقای احمد امینی 

و  بجــا  انتصــاب  بدین وســیله 
بــه  را  جناب عالــی  شایســته 
عنــوان بخشــدار وراوی تبریــک و 
تهنیــت عــرض نمــوده و از درگاه 
ــربلندی و  ــزت، س ــان، ع ــزد من ای
توفیقــات شــما را مســئلت داریــم.

»هیات تحریریه نشریه افق فارس«
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خانواده محترم عباسی
بــا نهایــت تاثــر و تاســف درگذشــت بــرادر گرامــی 
حــاج ابراهیــم عباســی، همــه ی دوســتان و آشــنایان 
ــلیت  ــترگ را تس ــم س ــن غ ــاخت، ای ــن س را اندوهگی
و تعزیــت عــرض نمــوده و از خداونــد متعــال بــرای 
آن مرحــوم علــو درجــات و رحمــت واســعه و بــرای 

بازمانــدگان صبــر و بردبــاری مســئلت داریــم. 
»از طرف خانواده عبداله زاده/لشخره«

تسلیت
حجت االسالم حاج سید سجاد حقایقی 

ضایعــه ی درگذشــت ســادات جلیــل القــدر؛ حجــج 
ــی و حــاج  ــان حــاج ســیدیحیی حقایق اســام آقای
عــرض  تســلیت  را  حقایقــی  سیدعبدالحســین 
میکنیــم و از خداونــد مّنــان بــرای آن دو مرحــوم 
غفــران و رضــوان الهــی و بــرای بازمانــدگان 

ــم.  ــئلت داری ــل مس ــر جزی ــل و اج ــر جمی صب
»هیات تحریریه افق فارس«

تسلیت
محتــرم  کارمنــد  علــوی  ســرکارخانم 

المــرد شهرســتان  بهزیســتی 
مصیبــت وارده را خدمــت شــما و خانــواده محترم 
تســلیت عــرض نمــوده و از خداونــد متعــال بــرای 
ــعه  ــت واس ــات و رحم ــو درج ــوم عل آن دو مرح
ــئلت  ــاری مس ــر و بردب ــدگان صب ــرای بازمان و ب

داریــم. » رئیــس و کارکنــان بهزیســتی المــرد«

اخبار،گزارش ها،
انتقادات، پیشنهادات 

در کانال تلگرام 
افق فارس

@ofogh_fars

با ما همراه باشید

اطالعیـه

ساختمان اداری منطقه 
ویژه اقتصادی المرد 
از بلوار جمهوری به 

آدرس زیر
 انتقال یافت:

المرد، 
بلوار شهید نعیمی، 
بعد از دادگستری،

 ساختمان منطقه ویژه
 اقتصادی المرد 

تلفن: 
52725363

فکس: 
52725362

روابط عمومی منطقه 
ویژه اقتصادی المرد


