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دو هفته نامه اقتصادی،اجتماعی

درخواست های
 سید محسن علوی از وزرا 
در نطق میان دستور 

فدایی دولت: پیشرفتها و افق روشن 
منطقه ویژه اقتصادی المرد ناشی از 

روحیه جهادی است

فرمانده پلیس راه کشور مطرح کرد:
هوشمندسازی محورهای مواصالتی المرد 

در دستور کار است

فرماندار شهرستان مهر:
عملکرد دولت تدبیر و امید در برخی 
حوزه ها با کل دولت های گذشته 

برابری می کند

فرماندار المرد:
افتتاح و کلنگ زنی 74 پروژه در المرد با 
اعتبار 335 میلیارد تومان در هفته دولت 

در صفحات داخلی بخوانید

تعریض مسیر پر خطر احشام-عالمرودشت و مسیر خشت-اشکنان/ تسریع در احداث راه مواصالتی گله دار- 
عسلویه/ عنایت مسئوالن در رعایت اشتغال نیروهای بومی در صنایع منطقه با استناد به ماده 47 برنامه ششم توسعه 

و بخشنامه های صادره/ اختصاص اعتبار جهت تکمیل بیمارستان جدید المرد/ تخصیص اعتبار به مجموعه های 
ورزشی شهدای صنعت نفت ُمهر و تابناک المرد/ تامین اعتبار جهت بیمارستان جدید 110 تخت خوابی ُمهر/ 

نظارت بر تخصیص آب طرح محرم به المرد و ُمهر/ صدور مجوز استخرهای آبی جهت ایجاد گلخانه ها/ 
حمایت قاطع از پیمانکار انتقال آب از دریا به استان فارس صورت گیرد/ وزارت ورزش به وعده های خود در تکمیل 

پروژه های ورزشی عمل کند/ سازمان برنامه و بودجه در جهت رفع مشکل تخصیص قیر رایگان به شهرداری ها و 
دهیاری ها اقدام کند/ احداث 8 سایت بی تی اس در المرد و ُمهر اجرایی شود

مشروح کامل خبر در صفحه 2

بهترین پیشنهادات خرید خرما برای نخل داران 

بسته های حمایتی گروه صنعتی بُنتو برای خرید خرما از نخل داران

برای دریافت اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید
مدیر بازرگانی : 09173838694

وش با برند خودتان  فر
اگر به اندازه کافی خرما دارید و خودتان قدرت برندسازی و فروش و صادرات دارید ولی کارخانه 
بسته بندی مناسب و استاندارد ندارید، از این بسته استفاده کنید. ما محصوالت شما را در جعبه های 
خودتان و با برند خودتان و با نشان های بهداشتی بسته بندی می کنیم و شما خودتان می فروشید. 

ما صرفا دستمزد بسته بندی را از شما دریافت خواهیم کرد.

وش 20 درصد گرانتر فر
اگر نمی خواهید درگیر چرخه بسته بندی و فروش در بازار شوید از این بسته استفاده کنید.

محصولتان را گرانتر ولی به صورت شرایطی )غیرنقد( به ما بفروشید. برای فروش نقدی عجله نکنید.

وش مشارکتی فر
مــا بــه شــما پیشــنهاد مــی کنیــم محصولتــان را امانــی بــه مــا بدهیــد. مــا بــه بهتریــن شــکل ممکــن 
بســته بنــدی مــی کنیــم و بــا بهتریــن برنــد بــه بــازار عرضــه مــی کنیــم. پــس از فــروش محصــول و 
پرداخــت قیمــت اولیــه خرمــا و هزینــه هــای نگهــداری، بســته بنــدی و فــروش، در ســود نهایــی باهــم 
شــریک مــی شــویم بــا ایــن بســته ی پیشــنهادی شــما بــه قیمــت روز و بــه بهتریــن نحــو ممکــن و در 

بهتریــن بازارهــای داخلــی و خارجــی محصولتــان را فروختــه ایــد. 

ــور  ــای کش ــدی خرم ــته بن ــای بس ــن واحده ــو از بزرگتری ــا بُنت ــراوری خرم ــدی و ف ــته بن ــد بس واح
ــواع  ــت، ان ــرل کیفی ــای کنت ــگاه ه ــن آزمایش ــوردار از برتری ــتاندارد و برخ ــتی اس ــرایط بهداش در ش
ــای  ــد و در بازاره ــی کن ــدی م ــته بن ــی بس ــس و صادرات ــای لوک ــه ه ــوب را در جعب ــای مرغ خرماه

ــی رســاند. ــروش م ــه ف ــی ب ــن الملل ــز بی ــه صــورت فرانچای ــی و خارجــی ب منتخــب داخل
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در هفته دولت صورت گرفت؛ 
افتتاح 9 واحد مسکونی برای مددجویان و 

خانواده های دارای دو معلول در المرد 

 رئیس اداره بهزیستی شهرستان المرد از افتتاح ۹واحد 
مســکونی جهت اســتفاده مددجویان بهزیســتی این 

شهرستان در هفته دولت خبر داد. 
به گزارش خبرنــگار ایلنا از المرد، معصومه کاظم زاده 
رئیس اداره بهزیستی شهرستان المرد با اعالم این خبر 
در جمع خبرنگاران گفت: تامین مسکن مناسب جهت 
خانواده های تحت پوشــش از برنامه هــای اولویت دار 
بهزیستی اســت که در هفته دولت، ۹ واحد مسکونی 
برای مددجویــان و خانواده هــای دو معلولی با اعتبار 

۳میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال تکمیل و افتتاح شد.
وی با بیان اینکه این واحدهای مســکونی با کیفیت و 
اســتانداردهای ســازمانی احداث و تکمیل شده است، 
گفت: ۱۴ واحد مسکونی مربوط به خانواده های دارای 
حداقل دو عضو معلول در مرکز شهر المرد با پیشرفت 
بســیار خوبی همراه بوده است که امیدواریم با حمایت 
خیراندیشــان شــاهد تســریع در تکمیل این واحدها 

باشیم.
کاظم زاده افزود: بهزیســتی المــرد در دولت تدبیر و 
امید )طی ســالهای ۹۲ تا پایان سال ۹۷( حدود ۶۵۰ 
واحد مســکن به مرحله تکمیل و بهره برداری رسانده 
کــه این حرکت با حمایت همه جانبه دولت اســتمرار 

خواهد داشت. 
این مســئول تصریح کرد: این اداره در ســال گذشته 
موفق به احداث و تکمیل ۹۴ واحد مسکونی با اعتباری 
بالغ  بر ۷ میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۹۷۵ هزار ریال شد 
که این خانه ها در اختیار گروه هدف قرار گرفته است.

کاظم زاده تصریح کرد: بهزیســتی المرد از ســال ۸۹ 
تاکنون طی تفاهم نامه ای با بنیاد مســتضعفان و بنیاد 
مســکن انقالب اســالمی توانسته اســت ۷۸۷ واحد 
مســکونی را تکمیل کند و به مددجویان تحت پوشش 

واگذار کند.  

پافشاری علوی در بکارگیری جوانان 
المرد و مهر در طرح استحصال اتان

دکتــر علوی نماینــده مردم المرد و مهــر در مجلس 
شــورای اســالمی به منظور پیگیری جذب نیروهای 
بومی حــوزه انتخابیه در طرح اســتحصال اتان )واقع 
در شهرســتان مهر( با دکتر مخبر رئیس ستاد اجرایی 

فرمان حضرت امام خمینی )ره( دیدار کرد. 
بــه گزارش افق فــارس، خادم مردم المــرد و مهر در 
مجلس شورای اســالمی که به منظور پیگیری اشتغال 
جوانــان جویــای کار بومی در  طرح اســتحصال اتان 
پارسیان سپهر با رئیس ســتاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( دیدار کرده بود، خواســتار دستور و تاکیدات 
مجدد »مخبر« در بکارگیــری نیروهای بومی المرد و 

مهر در این پاالیشگاه شد. 
دکتر علوی در این نشســت، خواســتار اجرای مصوبه 
»بکارگیری ۸۰ درصد از نیروهای بومی المرد و مهر در  
این پاالیشــگاه« و همچنین موفق به جلب نظر مساعد 
»مخبر« در »بکارگیری یک کارشــناس بومی در واحد 

نیروی انسانی اتان گیری پارسیان«، شد. 
وی با انتشــار مصوبــات در صفحه اینســتاگرام خود 

درخصوص »پیگیری اشتغال جوانان بومی« نوشت:
تاکیــد بر جذب نیروهای بومی شهرســتانهای المرد و 
مهر در پاالیشــگاه اتان ریکاوری پارســیان که ایشان 
فرمودند دربخشــنامه ای این موضوع تاکید شده است 
۸۰ درصد نیروهای این پاالیشــگاه از شهرســتانهای 
المرد و مهر جذب شــوند. همچنیــن تصریح فرمودند 
اگرچه بومی را اســتانی در نظر می گیرند اما  ما تاکید 
کرده ایم مقصود از بومی، بومی شهرســتان های المرد 

و مهر باشد.
درخواست به کارگیری یک نیروی کارشناس بومی در 
قســمت منابع انسانی پاالیشــگاه اتان ریکاوری جهت 
نظارت در جذب نیروهای بومی در این پاالیشــگاه که 
با دســتور موافقت ایشان مقرر شد یک نیرو در قسمت 

منابع انسانی این پاالیشگاه مستقر گردد.
دکتر علوی در این نشســت از مساعدت ستاد اجرایی 
فرمــان حضرت امام )ره( و بنیــاد برکت در اختصاص 
اعتبار جهت ساخت تعدادی مدارس در شهرستان های 
المرد و مهر تشــکر و قدردانی کــرد و در ادامه برخی 
درخواســت ها در زمینه جذب اعتبــارات به منطقه و 
سرمایه گذاری ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(  

در صنعت تولید منیزیم را مطرح کرد. 

افتتاح و کلنگ زنی 74 پروژه در المرد با 
اعتبار 335 میلیارد تومان در هفته دولت

 
فرمانــدار المــرد از افتتاح و کلنگ زنــی ۷۴ پروژه با 
مجموع اعتباری بالغ بــر ۳۳۵ میلیارد تومان در هفته 

دولت خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از المرد، حســین شبانی نژاد 
صبح امروز ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای 
دولت، شــهیدان رجایی و باهنــر در جمع خبرنگاران 
افزود: عملیات اجرایی ۴ پروژه آغاز می شود و ۷۰پروژه 
نیز با مجموع اعتبــاری بالغ بر ۳۳۵ میلیارد تومان در 

هفته دولت به بهره برداری می رسد.
وی ادامه داد: پروژه هــای قابل افتتاح و کلنگ زنی در 
زمینه عمران شهری و روستایی و زیرساخت ها مربوط 
به دستگاههای اجرایی؛ منطقه ویژه اقتصادی، شرکت 
گاز، بنیاد مســکن ، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، 
شــرکت توزیع برق، آبفا روستایی، بخشداری چاهورز، 
شــهرداری اشکنان، شــرکت مخابرات، کمیته امداد و 
بهزیســتی، شــهرداری اهل، آموزش و پرورش، شبکه 

بهداشت و درمان است.
شــبانی نژاد با بیان اینکه پروژه هــای قابل افتتاح در 
هفته دولت بطور کامل به پایان رسیده است، بیان کرد: 
سیاســت دولت تکمیل پروژه های نیمه تمام است که 
اعتبارات به صورت هدفمنــد و متوازن در بخش های 
شهرستان توزیع شــد و از هفته دولت سال گذشته تا 
به امروز به طوری برنامه ریزی و پیگیری شد که نتیجه 

اعتبارات توزیع شده را مردم ببینند.
نماینده عالی دولــت در المرد گفت: توجه ویژه ای در 
توزیع اعتبارات به بخش چاهورز داشتیم که این عقب 
ماندگی جبران شــود و بقیه بخش های شهرستان نیز 
براساس میزان اعتبارات شهرستانی، جمعیت بخش ها 
و شاخص های توســعه یافتگی، اعتبارات را اختصاص 

دادیم.
فرماندار المرد در ادامه ضمن تشکر از مسئوالن اجرایی 
شهرســتان، از آنان خواست تا اعتبارات توزیع شده در 

سال جاری را تا اجرای پروژه پیگیری کنند.
وی اضافــه کرد: با بررســی کارشناســان فرمانداری، 
اعتبارات در میان دستگاههای مختلف اجرایی از جمله 
آبفای شــهری و روســتای، راه و شهرسازی، آموزش و 
پرورش و نوسازی مدارس و دیگر دستگاههای اجرایی 
با توجه به اولویت ها و شــاخص های سال جاری توزیع 

شد.
اختصاص یک دستگاه تانکر به شهرداری 

چاهورز با اعتبار ۸5۰ میلیون تومان

شــهردار چاهــورز از اختصاص یک تانکــر آب به این 
شهرداری خبر داد. 

»عبدالحمید میر« در گفت و گو با خبرنگار افق فارس 
گفت: در جریان سفر دکتر جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور و دکتر جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشــور به شهرستان المرد، با تاکیدات 
و حمایــت های دکتر علوی نماینده مردم المرد و مهر 
در مجلس و شبانی نژاد فرماندار شهرستان، نشستی در 
فرمانداری شهرستان برگزار شد که مشکل آب چاهورز 
در آن جلســه مطرح شــد و ایشــان بالفاصله پس از 
برگشت به تهران ، دستور اختصاص  یک دستگاه تانکر 
آب جهت شــهرداری چاهورز را صادر کرد و با اعتباری 
بالغ بر  ۸۵۰ میلیون تومان خریداری شد و در روز عید 

غدیر به شهرداری چاهورز تحویل داده شد.
وی گفت: همچنین سازمان شــهرداری ها و دهیاریها 
باتوجه به آغاز بکار شــهرداری چاهــورز و لزوم ایجاد 
زیرســاختها،  مبلغ ۶۳ میلیون تومان به این شهرداری 

اختصاص داد. 
شــهردار چاهورز در ادامه روند اختصاص بودجه به این 
شــهرداری گفت: با پیگیری انجام گرفته با استانداری 
مقرر شــد بودجه الزم جهت احداث ســاختمان  اتش 
نشــانی اختصاص داده شــود که این موضــوع تا اجرا 
پیگیری می شــود و همچنین دو آتش نشان از طریق 
آزمون استخدامی جهت شــهرداری چاهورز استخدام 

خواهند شد.
بهره برداری از گازرسانی به 2۸ روستای 

شهرستان المرد با اعتباری بالغ بر
 232 میلیارد ریال

رئیس اداره گاز شهرســتان المرد از افتتاح طرح های 
هفته دولت و بهره مندی ۳۵۳۷ خانوار در ۲۸ روستای 

شهرستان از نعمت گاز طبیعی خبر داد.
»مســلم فالی« در گفــت و گو ببا افق فــارس گفت: 
طرح های  گازرســانی به ۲۸ روستای شهرستان المرد 
بــا اعتباری بالغ بر ۲۳۲ میلیــارد ریال در هفته دولت 
امســال به بهره برداری رســید که این پروژه ها شامل 
گازرسانی به ۲۳ روستا در بخش مرکزی و ۳ روستا در 

بخش اشکنان شهرستان المرد است.
وی اضافه کرد: روســتای  شــیرینو از بخش چاه ورز 
و مهرآبــاد ماندگاری از بخش عالمرودشــت  تا پایان 

شهریور ماه امسال به شبکه گاز متصل خواهند شد.
رییس اداره گاز شهرســتان المرد افزود: ۳۵۳۷ خانوار 
در شهرســتان المرد با بهره برداری از طرح های هفته 

دولت از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.
پــروژه های گازرســانی به روســتاهای خره، حســن 
کمالی، خالومحمد علی، حســین آبــاد خوارزو، دولت 
آبــاد، فیروزآبــاد، کاکلی، رئیس یحیــی، کره موچی، 
دهشــیخ، جری، چاه شیخ، چاهنو دهشیخ، سیگار، سه 
تنبک، کندرعبدالرضا، گزدان عباس عبداله، عالی آباد، 
کندرکاله بلند، کندرشــیخ، جمال آباد، کندرمحمدی، 
پنگرویه از بخش مرکزی و روســتاهای بریو، خشــت 
و رکن آباد از بخش اشــکنان در هفته دولت امســال 

باحضور مسئوالن و مردم به بهره برداری رسید.

اخبار اخبار

به گزارش خبرنگار افق فارس،  ســید محســن علوی 
در نشست یکشنبه ) ۱۰ شــهریورماه( مجلس شورای 
اسالمی در نطق میان دستور خود گفت: در ابتدا جا دارد 
از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، سپاه، بسیج، ارتش 
و سربازان گمنام امام زمان)عج( که با عملیات مقتدرانه 
در ســال ها و ماه های اخیر اقتدار جمهوری اسالمی را 
به رخ جهانیان کشــانده اند و از ســرداران اقتصادی از 
جمله مســئولین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی 
کــه مدبرانه بحران ارزی را کنترل و ثبات را به بازار ارز 
بازگرداندن و نیز قوه قضاییه و دستگاه های امنیتی که 
مجدانه با مفســاد اقتصادی برخــورد می کنند تقدیر و 

تشکرکنم.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
اظهــار کرد: شهرســتان های المرد و مهــر در جنوبی 
ترین قسمت اســتان فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری 
خلیج فارس، به برکت نظام مقدس جمهوری اســالمی 
بــه الگویی از محرومیت زدایی تبدیل شــده اند، امروز 
ایــن منطقه با حمایت های بی دریغ دولت تدبیر و امید 
به قطب صنعتی اســتان فارس تبدیل شــده که زمینه 
را برای اشــتغال جوانان جویای کار استان فارس فراهم 

کرده است.
نماینده مردم المــرد و مهر در دوره دهم مجلس ادامه 
داد: جا دارد از مســئوالن وزارت راه و شهرســازی که 
در تکمیل تونل شــهید باقری، پل های عرشــه فلزی، 
تسریع در احداث مسیر المرد خنج، حذف گردنه محمله 
، آزادراه المرد-پارسیان، در دســتور کار قرار دادن راه 
آهن، صدور مجوز شــهرک ۵۴هزارنفری تابناک، ارتقاء 
فرودگاه بیــن المللی المرد، تکمیل ســالن جدید این 
فرودگاه و افزایش پروازها، تحولی شــگرف در راه های 
مواصالتی و زیر ساخت های صنعتی منطقه ایجاد کرده 

اند، تقدیر کنم.
وی بیان کرد:  از مسئوالن راه و شهرسازی در خواست 
می کنم تعریض مســیر پر خطر احشام-عالمرودشت و 
مسیر خشت-اشــکنان که متاسفانه همه ساله شاهد پر 
پر شدن عزیزان در این مسیر ها هستیم، هر چه سریع 

تر تامین اعتبار و در دستور کار قرار گیرد.
ایــن نماینده مجلس گفت: همچنیــن با توجه به اعالم 
آمادگــی وزارت نفت برای مشــارکت بــا وزارت راه در 
احداث راه مواصالتی گله دار- عســلویه به عنوان مسیر 
پدافند غیرعامل در مطالعه و اخذ کد برای این مســیر 
تسریع کنند،  از توجه مســئوالن دلسوز وزارت صمت 

)صنعت، معدن و تجارت( به خصوص مسئوالن ایمیدرو 
و ســاتا و ســتاد اجرایی فرمان امام در احداث کارخانه 
های بــزرگ آلومینیوم المرد و پاالیشــگاه اتان گیری 

شهرستان مهر تقدیر و تشکر می کنم.
علوی در ادامه افزود: از مسئوالن درخواست می کنم با 
توجه به حساسیت های محلی در جذب نیروهای بومی 
برای این صنایع بر اســاس ماده ۴۷ قانون برنامه ششم 
توســعه و بخشــنامه های صادره عنایت الزم را مبذول 
کننــد، همچنیــن از معاون اول رئیــس جمهور که در 
سفر به شهرســتان های المرد و مهر حمایت های ویژه 
از صنایع واقع در این منطقه کردند تشکر می کنم، امید 
اســت که این صنایع به زودی با حضور رئیس جمهور 

افتتاح شود.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح 
کرد: از مســئوالن خدوم وزارت بهداشت و درمان برای 
افزایش پزشکان متخصص و ارتقا کیفی شبکه بهداشت 
و درمان شهرســتان های المرد و مهر تشــکر کرده، از 
وزارت بهداشت در خواســت می کنم با توجه به اتمام 
تعهــدات خیر محتــرم حاج محمود حاجــی حیدر در 
احداث و تکمیل بیمارستان جدید المرد اعتبارات  الزم 
جهت اجرای تعهدات دانشــگاه علوم پزشکی فارس در 
تکمیل این بیمارستان را تامین کنند تا این بیمارستان 
نیز با حضور ریاســت جمهور افتتاح شود، همچنین از 
نمکی وزیر بهداشــت برای صدور مجوز تجهیز و تامین 
نیروی بیمارســتان خیر ســاز صدیقی گله دار تقدیر و 
تشــکر کرده و از ایشان در خواست می کنم با توجه به 
تهیه زمین بیمارستان جدید ۱۱۰ تخت خوابی مهر هر 
چه زودتر تامین اعتبار این بیمارســتان را در دستورکار 

قرار دهد.
نماینده مردم المرد و مهر در دوره دهم مجلس گفت: جا 
دارد از وزیر نفت برای تامین اعتبار و خرید یک دستگاه 
ام.آر.آی برای خدمت رســانی بــه قطب درمانی جنوب 
اســتان فارس تقدیر و تشــکر کنــم همچنین عاجزانه 
درخواست می کنم در تخصیص اعتبارات مصوب وزارت 
نفت در جهت مجموعه ورزشی شهدای نفت شهرستان 

مهر و مجموعه ورزشی تابناک تسریع کنید.
وی اظهار داشــت: بحران خشکسالی مردم بخش های 
مختلف حوزه انتخابیه را شــدیدا آزار می دهد،  کلنگ 
زنی احداث پروژه انتقال آب شــیرین دریا به شهرستان 
های المرد و مهر نور امیــد را در دل مردم این منطقه 
روشــن کرده بنابراین انتظار می رود در تخصیص حق 

آبه این دو شهرســتان از خط انتقال آب محرم نظارت 
بیشــتری صورت پذیرد که بیش از این موجب تضییع 

حقوق مردم این خطه نشود.
ایــن نماینده مجلس افزود: مجــدد از وزاری  صنعت و 
نیرو جهت صدور مجوزهای الزم و شــرکت در مراســم 
کنلگ زنی آب شــیرین دریا تقدیر و تشــکر می کنم، 
امید اســت با حمایــت قاطع از پیمانــکار این پروژه با 
صدور مجوز تولید ۲۹۰ میلیون متر آب شــیرین برای 
کل استان فارس بر اســاس مصوبات سابق نه تنها کام 
مردم شهرســتان های المرد و مهر که استان فارس را 

سیرآب کند.
علوی ادامه داد: شهرســتان های المــرد و مهر از خاک 
حاصل خیز و آب و هوای مناســب برای کشاورزی بهره 
مند هســتند اما به دلیل سرازیر شدن نزوالت آسمانی 
بــه دریا امکان بهره بــرداری از این منبع خدادادی جز 
با ایجاد استخرهای کشــاورزی و احداث گلخانه وجود 
ندارد، بنابراین از وزیر نیرو در خواســت می کنم جهت 
صدور مجوز احداث استخرهای کشاورزی در این منطقه 

همکاری الزم را با کشاورزان داشته باشد.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی  اضافه 
کرد: بی شک تقویت زیر ساخت های کشاورزی خصوصا 
گلخانه ها و اســتخرهای کشــاورزی سبب  اشتغالزایی 
بســیاری دراین منطقه خواهد شد، ضمن تشکر از وزیر 
ورزش و جوانان که با ســفر به شهرســتان های المرد 
و مهر عنایت ویژه داشــتند از ایشــان درخواست دارم 
طبــق وعده معاونت آن وزارتخانه در تکمیل پروژه های 
ورزشی  به خصوص زمین های چمن مصنوعی تا هفته 

دولت  به مردم منطقه داده بودند عمل کنند.
نماینــده مردم المرد و مهر در دوره دهم مجلس مطرح 
کرد: بروز مشــکل در اختصاص قیر رایگان به شهرداری 
هــا و دهیاری ها ســبب اعتراضات بســیاری حتی در 
تریبون های نماز جمعه شــده است، از سازمان برنامه و 
بودجه در خواســت می کنم نسبت به رفع مشکل اقدام 

عاجل به عمل آورد.  
وی در پایان گفت: ضمن تشکر از وزیر ارتباطات جهت 
اعزامی کارشناســی به شهرستان های المرد و مهر برای 
بررســی  مشکل آنتن دهی تلفن همراه در خواست می 
کنم مصوبات این سفر در احداث ۸ دستگاه  بی تی اس 

را عملیاتی کند.

درخواست های سید محسن علوی از وزرا در نطق میان دستور: 
ــداث راه  ــریع در اح ــکنان/ تس ــیر خشت-اش ــت و مس ــر احشام-عالمرودش ــر خط ــیر پ ــض مس تعری
ــع  ــی در صنای ــای بوم ــتغال نیروه ــت اش ــئوالن در رعای ــت مس ــلویه/ عنای ــه دار- عس ــی گل مواصالت
منطقــه بــا اســتناد بــه مــاده 47 برنامــه ششــم توســعه و بخشــنامه هــای صــادره/ اختصــاص اعتبــار 
ــهدای  ــی ش ــای ورزش ــه ه ــه مجموع ــار ب ــص اعتب ــرد/ تخصی ــد الم ــتان جدی ــل بیمارس ــت تکمی جه
ــی  ــت خواب ــد 110 تخ ــتان جدی ــت بیمارس ــار جه ــن اعتب ــرد/ تامی ــاک الم ــر و تابن ــت ُمه ــت نف صنع
ُمهــر/ نظــارت بــر تخصیــص آب طــرح محــرم بــه المــرد و ُمهــر/ صــدور مجــوز اســتخرهای آبــی 
جهــت ایجــاد گلخانه هــا/ حمایــت قاطــع از پیمانــکار انتقــال آب از دریــا بــه اســتان فــارس صــورت 
گیــرد/ وزارت ورزش بــه وعــده هــای خــود در تکمیــل پــروژه هــای ورزشــی عمــل کنــد/ ســازمان 
برنامــه و بودجــه در جهــت رفــع مشــکل تخصیــص قیــر رایــگان بــه شــهرداری هــا و دهیــاری هــا 

اقــدام کنــد/ احــداث 8 ســایت بــی تــی اس در المــرد و ُمهــر اجرایــی شــود

المرد، شهری به پاکی دلهای عزادارانش
»انجمن پایشگرانهر عزادار یک پاکبان محرم

 رویش سبز جنوب«
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فدایی دولت: پیشرفتها و افق روشن منطقه ویژه 
اقتصادی المرد ناشی از روحیه جهادی است

مدیر عامــل منطقه ویژه اقتصادی المــرد گفت: روند 
فعالیت و عملکرد مجموعه هــای فعال در این منطقه 
مصــداق بارزی از رویکرد جهــادی در ایفای وظایف و 
مسئولیت هاست و همین امر منجر به پیشرفتهای امید 

بخش و ترسیم افق روشن منطقه شده است.

به گــزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد، 
دکتــر ” فریدون فدایــی دولت”در جمع شــماری از 
ایثارگران و جانبازان شهرستان های المرد و ُمهر افزود: 
خط مشــی و برنامه راهبردی مدیریت منطقه معطوف 
بــه حرکت جهادی و تالش برای بســیج همه امکانات 
بمنظور تســریع در دســتیابی به اهداف اســت زیرا با 
توجه به شرایط موجود، الزم است از همه ظرفیت های 

انسانی و مادی به نحو بهینه استفاده کرد.
وی افزود: جامعه ایثارگر کشــور بخوبی واقف است که 
محدودیت های بین المللی در عرصه صنعت و اقتصاد 
چالش هایی را فراهم کرده اســت امــا برغم همه این 
مشــکالت با روحیه بسیجی و ایثارگری موفق شده ایم 
بخش قابــل توجهی از کمبودها را جبــران کنیم و با 
ســاماندهی روند امور ، زمینه ســرمایه گذاری در این 

منطقه بیش از هر زمان دیگری مهیاست.
وی نظم و انضباط کاری،توجه به استانداردهای فنی در 
ابعاد مختلف،تالش برای افزایش میزان کارایی، داشتن 
روحیه همگرایی و سخت کوشــی را از جمله شاخص 
هــای عملکرد جهادی توصیف کرد و اضافه نمود: امید 
اســت با رعایــت این مولفه ها هر چه ســریعتر امکان 
ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان مستعد و توانمند 
فراهم شــود و در این ارتباط نیروهای ارزشی و انقالبی 

از جایگاه ویژه ای برخوردارند.
مدیر عامــل منطقه ویژه اقتصادی المــرد ضمن ابراز 
خرســندی از حضور ایثارگران و جانبازان ســاکن در 
نواحی پیرامونی منطقه متبوعش، تصریح کرد: این نوید 
را می دهم که شرایط بهتری در انتظار سایت انرژی بر 
قرار دارد و با راه اندازی فاز نخســت مجتمع آلومینیوم 
جنوب شــاهد حضور تعداد بسیار بیشتری از نیروها در 

صنایع پایین دست آلومینیوم خواهیم بود.
در حاشــیه این بازدید ، عباس برزگر سرپرســت اداره 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران المرد ، تعلق مدیر عامل 
منطقه ویــژه را به جامعه ایثارگــری فرصت مغتنمی 
برشمرد و افزود: پیشینه مدیریتی دکتر فدایی دولت به 
عنوان شخصیتی انقالبی و کارآمد مایه امیدواری است 
تــا در پرتو این نوع نگاه مدیریتــی زمینه برای جذب 
دانش آموختگان واجد شــرایط شهرســتانهای مجاور 

سایت انرژی بر المرد بیش از پیش فراهم شود.
ایــن گــزارش حاکی از حضــور بازدید کننــدگان در 
واحدهــای صنعتــی و تولیــدی در حال ســاخت و 

بهره برداری مستقر در این منطقه است.
دو انتصاب جدید در المرد

رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران المرد و بخشــدار 
مرکزی المرد معرفی شدند. 

رجبعلی راهی مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
فارس در حکمی، عباس برزگر را به عنوان سرپرســت 
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران المرد منصوب کرد. 

همچنین حســین عبداللهی با حکم استاندار فارس به 
عنوان بخشدار مرکزی شهرستان المرد منصوب شد.

آغاز مرمت مسجد تاریخی علیخان اشکنان 

مرمت مســجد تاریخی علیخان اشکنان در شهرستان 
المرد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مصیب 
امیری میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
فــارس گفت: عملیات مرمت مســجد تاریخی علیخان 
متعلق به دوره قاجاریه با اختصاص ۹۵۰ میلیون ریال 

اعتبار آغاز شده است.
وی افــزود: در این طــرح مرمتــی؛ اقداماتی همچون 
تراشیدن اندود گچ و خاک بدنه، مرت سنگ فرش کف 
حیاط، اجرای پله جهت دسترسی به پشت بام، اجرای 
انــدود و ســفید کاری بدنه بخشــی از حیاط و مرمت 
بخشی از تزئینات وابسته به معماری بنا در دست انجام 

است.
مســجد علیخان بخش اشــکنان شهرســتان المرد به 
شــماره ۳۰۶۹، بیســت و پنجم اردیبهشت ۱۳۷۹ در 

فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. 

افتتاح 13 واحد مسکونی ویژه مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی المرد

رئیــس کمیته امداد امام خمینــی )ره( از بهره برداری 
۱۳ واحد منزل مسکونی ویژه مددجویان تحت حمایت 

کمیته امداد در المرد خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی کمیته امــداد امام خمینی 
)ره( المرد،  »محمد بهزادی« در حاشــیه بهره برداری 
از واحدهای مســکونی ویژه مددجویان این شهرستان 
گفت: تأمین مســکن ویژه خانواده های تحت پوشش از 

اولویت های اصلی این نهاد در استان فارس است.
وی افزود: برای احداث این ۱۳ واحد مســکونی جهت 
خانواده های ایتام و مددجویان تحت پوشــش بیش از 

۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
رییــس کمیته امداد امام خمینــی )ره( المرد تصریح 
کرد: این واحدهای مســکونی ویــژه خانوادهای تحت 
پوشــش در روســتاهای لشــکان، ناوبندی، ده کهنه، 
پنگرویه، دهشیخ و شهر المرد است که در هفته دولت 

افتتاح شد.

افتتاح و کلنگ زنی بیش از 40 پروژه در 
شهرستان ُمهر

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری 
مهر در جلســه  هماهنگی بزرگداشــت هفته دولت از 
کلنــگ زنی و افتتاح بیش از ۴۰ پروژه کوچک و بزرگ 
بــا اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیــارد ریال در هفته دولت 

امسال خبر داد./ مهرستان

اخبار

بهره برداری از چند طرح عمرانی در
 بخش اشکنان المرد

چند طرح عمرانی در حوزه های گازرسانی، برق رسانی، 
بهســازی معابر و راه و جاده روز پنجشــنبه همزمان 
بــا ششــمین روز هفته دولت در شهرســتان  المرد به 

بهره برداری رسید.
با حضور ســید احمــد احمدی زاده معاون سیاســی، 
امنیتی و اجتماعی اســتانداری فــارس؛ نماینده مردم 
المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی و فرماندار دیگر 
مسئوالن اداری،  طرح گازرسانی به روستاهای رکن آباد، 
بریو و خشت از توابع بخش اشکنان شهرستان المرد با 
اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
همچنین طرح آب رسانی به روســتای کشکو با اعتبار 
یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

افتتاح  برق رســانی اشــکنان و نیز بهسازی روستای 
پاقالت این بخش به ترتیب با اعتبار یک میلیارد و ۹۰۰ 
میلیون تومان و ۸۱۰ میلیون تومان از جمله  طرح های 

مورد بهره برداری بوده است.
افتتاح پروژه های بخش مرکزی المرد

 باحضور دکتر علوی نماینده مردم فهیم شهرستان های 
المرد و مهردر مجلس و جمعی از اعضای شورای اداری، 

بخشدار مرکزی ، چند پروژه به بهره برداری رسید.
پروژه های افتتاح شده به شرح زیر است:

طرح گازرســانی بخش مرکزی - دهشــیخ/ طرح های 
شــرکت توزیع برق در بخش مرکزی)روستای جری( 
/طرح هــای مخابراتی بخش مرکــزی کندرعبدالرضا/
واحدهای مســکونی بهزیســتی/ واحدهای مســکونی 

کمیته امداد  
بهره برداری از پروژه های بخش چاهورز

با اعتبــاری بالغ بر ۶۶۹۷۰ میلیــون ریال پروژه های 
بخش چاهورز بهره برداری و کلنگ زنی شد.

این پروژه شامل موارد زیر است: .
افتتاح طرج بهســازی توســط بنیاد مســکن انقالب 

اسالمی المرد- شیخ عامر-فاضلی-دهنوفاضلی
روکش آسفالت شیخ عامر بخش چاهورز

کلنگ زنی طرح گلخانه ســبزی و صیفی شــیخ عامر 
بخش چاهورز توسط جهاد کشاورزی

افتتاح مســکن مددجویان بهزیستی شیخ عامر - نعمه 
بخش چاهورز

افتتاح طرح شرکت توزیع برق بخش چاهورز 
افتتاح طرح های مخابراتی بخش چاهورز

افتتاح ساختمان بخشداری چاهورز
افتتاح و کلنگ زنی پروژه های

 بخش عالمرودشت
در دومیــن روز هفته دولت، چندیــن پروژه در بخش 
عالمرودشــت کلنگ زنی و افتتاح شد. این پروژه شامل 

موارد زیر است: 
افتتاح طرح بهسازی توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

- قلعه سهراب، تمرو، چهارطاق، خیرگو و چاه کور
افتتاح خانه بهداشــت خیرگو و کمالی توسط دانشگاه 

علوم پزشکی
افتتاح طــرح های مخابراتی خیرگو توســط مخابرات 

افتتاح مسکن مددجویان بهزیستی محمد علیا
افتتــاح زمین چمن مصنوعی عالمرودشــت توســط 

آموزش و پرورش
افتتاح طرح های شرکت توزیع برق عالمرودشت

کلنگ زنی گلخانه سبزی و صیفی سیدهاشمی توسط 
جهاد کشاورزی

بازدیــد و روکــش آســفالت ززه-بلبلی توســط راه و 
شهرسازی

کلنگ زنی طرح آبرسانی بلبلی توسط آبفا روستایی 
کلنگ زنی دو واحد گلخانه با 

اعتبار 7۰ میلیارد ریال در شهرستان ُمهر
با حمایت کارگروه اشــتغال و سرمایه گذاری و همت 
کارشناسان جهاد کشاورزی در شهرستان مهر ، در دو 
سال گذشته ۸ برابر عمر کشــاورزی این منطقه طرح 
های گلخانه ای کلنگ زنی و یا به بهره برداری رســیده 

است.
 به گزارش روابط عمومی جهاد کشــاورزی شهرســتان 
مهر ،غالم حســین مظاهری در ایــن خصوص گفت: 
در راستای سیاســتهای مقام عالی وزارت در خصوص 
بهره وری هر چه بیشتر از آب و همچنین افزایش تولید 
در واحد ســطح در راســتای اقتصاد مقاومتی و تامین 
امنیت غذایی کشــور، در شهرســتان مهر در دو سال 
گذشــته ۸برابر عمر کشــاورزی این منطقه طرح های 

گلخانه ای کلنگ زنی و یا به بهره برداری رسیده است.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان مهر افزود: در همین 
راستا ۲ واحد گلخانه سبزی و صیفی هر کدام به میزان 
یک هکتار در بخش وراوی این شهرستان با حضور سید 
محمد موســوی فرماندار شهرستان و روسای ادارات به 

مناسبت هفته دولت کلنگ زنی شد.
مظاهری خاطرنشان کرد: نوع سازه این گلخانه ها فلزی 
و مدل سازه گاتیک است و پیش بینی می شود اجرای 
این طرح طی شــش ماه به اتمام رسیده و ان شااهلل به 
بهره برداری برســد. این مقام مســئول در ادامه گفت: 
میزان تســهیالت پیش بینی شده برای این دو طرح به 
میزان ۷۰ میلیارد ریال و از اعتبارات صندوق توســعه 

ملی می باشد. .
مظاهری در خصوص اشــتغال زایی این دو طرح گفت: 
۲۲ نفر به صورت مســتقیم و ۶۰ نفــر به صورت غیر 

مستقیم در این دو طرح مشغول به کار خواهند شد.
پروژه های برق رسانی و رفع افت ولتاژ شهرستان مهر 
با هزینــه ای بالغ بر ۳ میلیــارد ۲۹ میلیون تومان به 

بهره برداری رسید. 
 بهره برداری از پروژه های برق شهرستان مهر

به گزارش پایگاه خبری مهرستان ؛ مهندس محمودی 
مدیر برق شهرســتان مهر در تشــریح ایــن پروژه ها 
افزود: بــه منظور رفع افت ولتاژ ، تعداد ۲۳ دســتگاه 
ترانســفورماتور با ۲۲۷۰ متر شبکه فشــار متوسط و 
۴۹۹۶ با متر شــبکه فشــار ضعیف )توسعه شهری و 
روســتایی( جهت رفع افت ولتاژ به بهره برداری رسیده 

است.
وی گفت: بهره برداری از ۱۵۳۴ متر شــبکه روشنایی 
معابــر بلوارها نیز بخش دیگری از این پروژه ها بوده که 
در مجمــوع ۳ میلیارد و ۲۹ میلیون تومان هزینه در بر 

داشته است.

اخبار

  کمربند ایمنی رو قبل از حرکت ببندید نه در هنگام حرکت
» اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان المرد«

فرمانده پلیس راه کشــور در بازدید از شهرســتان المرد، باتوجه به توســعه صنعتی و 
اســتقرار صنایع بزرگ در این شهرستان از برنامه ریزی جهت هوشمندسازی محورهای 

مواصالتی به این منطقه خبر داد. 
به گزارش خبرنگار افق فارس، »ســردار سید تیمور حسینی«  فرمانده پلیس راه کشور 
عصر امروز باحضور در شهرستان المرد و در نشست با فرماندار المرد و مسئوالن انتظامی 
این شهرســتان گفت: عمدتا در مراکز صنعتی؛ بیشــتر ترددها مربوط به ناوگان حمل 
بار و تردد خودروهای ســنگین اســت و باید مدیریت و کنترل ترافیک داشته باشیم و 
بهترین روش کنترل و مدیریت ترافیک برای مناطق صنعتی در حال توســعه، تجهیز و 

هوشمندسازی جاده ای می باشد. 
وی افزود: باتوجه به اســتقرار صنایع بزرگ در شهرستان المرد نیز استقرار سامانه های 
هوشــمند کنترل ترافیک ضروری است که از کنترل های سنتی فاصله بگیریم و تجهیز 
محورهای مواصالتی پرتردد به دوربین های ثبت تخلف، دوربین های نظارتی و سیســتم 

های ارتباطی جدید در دستور کار است و با پیگیری مسئوالن شهرستان المرد و برنامه 
ریزی و هماهنگی با ســازمانهای متولی کمک خواهیم کرد تا هرچه ســریعتر این مهم 

اجرایی شود.
فرمانده پلیس راه کشــور در ادامه نشســت مســاعدت و موافقت خــود را با تجهیز و 

هوشمندسازی محورهای مواصالتی المرد اعالم کرد.
رئیس اســبق راهنمایی و رانندگی المرد با ابراز خرسندی از حضور در شهرستان المرد 
افزود: اثربخشی ســامانه های هوشمند جاده ای بسیار باالست که به گونه ای در کوتاه 
مدت ســبب اصالح رفتار کاربران می شــود و استان پهناور فارس جزو یکی از استانهای 
پرحادثه در ســوانح رانندگی اســت و تردد در این استان در ۵ ماهه نخست سال جاری 
بالغ بر ۱۷۱ میلیون ثبت شده است و باتوجه به گستردگی تردد و پهناوری استان فارس 
و همچنین در جنوب اســتان بویژه شهرســتاهای الر و المرد نیز چاره ای نداریم که به 

سمت هوشمندسازی جاده ها حرکت کنیم.
در ابتدای این نشست نیز »حسین شبانی نژاد« فرماندار المرد ضمن قدردانی از خدمات 
سردار حســینی طی سالهای متمادی خدمت در شهرســتان المرد،  گفت: روند رو به 
شهرســتان المرد باحضور نخبگان در دولت و توجه ویژه مســئوالن شهرستانی اعم از 
نماینده مردم در مجلس ، مســئوالن استانی و کشوری با شرایط ویژه و شتاب بیشتری 
ادامه دارد و در آینده ای نزدیک، کارخانه بزرگ آلومینیوم جنوب در شهرســتان المرد 
به بهره برداری می رسد، از این رو می طلبد که توجه ویژه ای در زمینه هوشمندسازی 
محورهای مواصالتی در زمینه کنترل و مدیریت ترافیک جهت کاهش ســوانح جاده ای 

صورت گیرد.
گفتنی اســت عصر روز دوشنبه  سردار ســید تیمور حسینی با همراهی اعضای شورای 
تامین شهرســتان المرد، ضمن دیدار با مسئوالن راهنمایی و رانندگی جنوب فارس  از 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر المرد بازدید کرد و در جریان پیشرفت این منطقه 

قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری مهرستان ؛ سید محمد موسوی در مراسم 
افتتاحیه ساختمان ورزش و جوانان شهرستان ، ضمن گرامیداشت 
یاد شــهیدان رجایی و باهنر، بیان داشــت: خوشبختانه به برکت 
این نظام مقــدس و دولت تدبیر و امید امــروز وقتی در عملکرد 
دولت در حوزه های مختلف عمرانی، آبرسانی، گازرسانی، افزایش 
ســرانه ورزشی ، راه سازی ، کشــاورزی و رونق کشت گلخانه ای 
، درختکاری ، بهداشــت و درمان ، بهســازی و عمران روستایی، 
سرمایه گذاری بخش خصوصی ، افزایش پوشش اینترنت و توسعه 
زیرســاخت های مخابراتی ، برق رســانی و غیره دقیق می شویم، 

مشخصاً در برخی حوزه ها به اندازه و حتی بیش از کل دولت های 
گذشته در این دولت کار صورت گرفته است.

فرماندار شهرستان مهر افزود: موافق نیستم انعکاس و انتشار اخبار 
مربوط به پروژه های انجام شــده طوری باشــد که مردم احساس 
کنند ِمنتی گذاشته می شــود ، هرچه انجام شده وظیفه ای بوده 
که مدتی بردوش ما بعنوان خدمت گذاران مردم نهاده شــده، اما 
متاســفانه برخی افراد آنچنان فضا را مســموم می کنند که الزم 

است گزارش ارائه شود.
نماینده عالی دولت در شهرستان مهر با بیان اینکه برخی از پروژه ها 
با چشــم اندازی بیش از دولت دوزادهم ، شــروع شده اند، گفت: 
مردم بدانند برخی از پروژه ها را ناچاریم با کمترین توان شــروع 
کنیم و در ادامه با اســتفاده از ظرفیت ها مرحله به مرحله کار را 
پیش ببریم. مثاًل پروژه ۲۵ میلیاردی محور مهر به اســیر با ۷۰۰ 
میلیون تومان ُکد دار شده است ؛ در صورتی که کل اعتبارات ما از 

محل سه درصد در سال ۹۸ حدود ۱۲ میلیارد تومان است.
ســید محمد موسوی در پایان اظهار داشت: در هفته دولت امسال 
بدون احتساب پروژه های پاالیشــگاه پارسیان ، پروژه استحصال 
اتان و تعدادی پروژه که پس از هفته دولت افتتاح خواهند شــد، 
تعــداد ۴۰ پروژه با هزینه ای بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان افتتاح و یا 

کلنگ زنی می شود.

فرمانده پلیس راه کشور مطرح کرد:
هوشمندسازی محورهای مواصالتی المرد در دستور کار است

فرماندار شهرستان مهر:
عملکرد دولت تدبیر و امید در برخی حوزه ها با کل دولت های گذشته برابری می کند 

 برخی پروژه ها با چشم اندازی بیش از دولت دوازدهم شروع می شود
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تبریک

برادر ارجمند جناب آقای حاج عباس برزگر
انتصــاب بجــا و شایســته جناب عالــی بــه ســمت 
سرپرســت اداره بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
شهرســتان المــرد را صمیمانــه تبریــک عــرض 

نمــوده و از درگاه ایــزد منــان آرزوی 
توفیق روزافزون برای شما داریم.
»هیات تحریریه نشریه افق فارس«

تبریک

برادر گرامی جناب آقای حسین عبدالهی 
بخشــدار  ســمت  بــه  حضرتعالــی  انتصــاب 
مرکــزی المــرد موجــب خوشــحالی  همــه ی 
دوســتان و آشــنایان شــد،  ایــن انتصــاب را 
تبریــک عــرض نمــوده و از خداونــد متعــال بــرای 
شــما آرزوی موفقیــت و ســربلندی داریــم. 

»هیات تحریریه نشریه افق فارس«

تسلیت

جناب آقای حاج  حسین عبدالهی
خانــواده  و  شــما  خدمــت  را  وارده  مصیبــت 
محتــرم تســلیت عــرض نمــوده و از خداونــد 
متعــال بــرای آن عزیــز تــازه ســفر کــرده، رحمــت 
ــاری  ــر و بردب ــدگان صب ــرای بازمان ــعه و ب واس

ــم.  ــئلت داری مس
» هیات تحریریه نشریه افق فارس«

همزمان با هفته دولت دومین طرح تولیدی که 
با ســرمایه گذاری بخش خصوصی انجام گرفته 
در منطقه ویژه اقتصادی المرد به بهره برداری 

رسید.
انواع  تولید  افق فــارس، کارخانــه  به گزارش 
سنگ مصنوعی )سمنت پالســت( در زمینی به 
مساحت 4۵۰۰ مترمربع شامل ۵۰۰ مترمربع سالن 
سرپوشــیده در منطقه ویــژه اقتصادی صنایع 
انرژی بر المرد قرار دارد که با سرمایه گذاری 
شرکت تابان شــهر طرح ریزان جنوب به مبلغ 
2۰میلیارد ریال تکمیل و با حضور مقام های اجرایی 
استان فارس و شهرستان المرد بصورت رسمی 

افتتاح شد.
این آیین ضمن  “شبانی نژاد”فرماندار المرد در 
اســتقبال از رویکرد مدیر عامــل منطقه ویژه 
اقتصــادی المرد هم افزایی ناشــی از وحدت و 
همدلی مســئوالن را اثر بخش در توســعه این 

منطقه برشمرد و از پیگیری نماینده این حوزه انتخابیه برای فراهم ساختن شرایط پیشرفت منطقه 
قدردانی کرد.

“آزاد”مدیر سایت منطقه ویژه اقتصادی المرد نیز با ارائه گزارشی از فراهم بودن زیر ساخت های 
منطقه از آمادگی صنایع انرژی بر برای همکاری همه جانبه با سرمایه گذاران خبر داد.

فاطمی مدیر عامل این واحد تولیدی گفت : این کارخانه با اشتغالزایی برای حدود ۵۰ نفر به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم در زمینه تولید انواع قطعات بتنی و سنگ مصنوعی، انواع کفپوش، نما، جدول، 

دور درختی، آبراه، پله و انواع اسپیسرهای بتنی 
فعالیت دارد. 

 وی بــا تاکید برعزم مجموعــه متبوعش برای 
گسترش فعالیت و رویکرد صادرات محور این 
واحد افزود: بخشی از محصوالت به شهرداریها، 
و شــرکت های خصوصــی جهت  دهیاریهــا 
زیباسازی فضای شــهری و عمومی مانند پیاده 
رو، پارکها و معابر عمومی اختصاص می یابد و با 

توجه به بازاریابی های صورت گرفته، به بازارهای هدف کشورهای مجاور صادر می شود.
در ادامه این آیین افتتاح، از سوی مدیر عامل منطقه ویژه المرد لوح تقدیری به این واحد تولیدی 

اعطا شد.  
در این آیین معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس، علوی نماینده مردم المرد و ُمهر در مجلس 
شــورای اســالمی، فرماندار المرد، جمعی از مدیران منطقه ویژه و مسئوالن استانی و شهرستانی 

حضور داشتند.

دومین طرح تولیدی بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی المرد به بهره برداری رسید

اداره بهزیستی شهرســتان المرد در تعامل سازنده با خیرین و نیکوکاران موفق به احراز رتبه برتر جذب 

مشارکت های مردمی  در سطح استان فارس شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیســتی المرد، بهزیســتی المرد در ارزیابی عملکرد سال 97  از میان ادارات 

بهزیستی استان فارس، حائز رتبه برتر در شاخص جلب مشارکتهای خیرین شد.

در گردهمایی مدیران بهزیستی استان فارس که در سپیدان برگزار شد با اهدا لوح تقدیری از معصومه 

کاظم زاده رئیس اداره بهزیستی المرد تجلیل به عمل آمد.

با توجه به پیشــینه درخشان مردم این دیار در عرصه فعالیت های انساندوستانه و خیرخواهانه، بهزیستی 

المرد با  اقدامات اعتماد زا در راستای ترغیب خیراندیشان توانسته است گام های موثری در زمینه تامین 

مسکن مددجویان و سبد غذایی خانوار و حمایت های متعددی در زمینه های مختلف از جامعه هدف تحت 

پوشــش بردارد که با اهتمام ویژه نیک اندیشان،  طی سال گذشــته  7 میلیارد و 964 میلیون ریال کمک 

هــای نقدی و 6 میلیارد و 29۵ میلیون ریال کمک های غیرنقدی و 9 میلیارد و ۵47 میلیون ریال  کمک های 

خدماتی به بهزیستی المرد اهدا شد.

در بخشــی از این لوح 

تقدیر به نقش برجسته 

المرد  بهزیستی  اداره 

موفقیت  درکســب  

بهزیســتی  کل  اداره 

اســتان فارس  و حائز 

شــدن  عنوان دستگاه 

خدمات  ارائه  در  برتر 

در  اجتماعــی  رفــاه 

رجایی  شهید  جشنواره 

ســال 98 اشاره شده 

است.

در ادامه متن کامل این لوح تقدیر به شرح زیر است: 

سرکارخانم کاظم زاده/ رئیس محترم بهزیستی شهرستان المرد 

قدردانی از پیشتازان عرصه خدمت، کارآمدترین راه استمراربخشی به روند ارتقاء عملکرد دستگاههاست. 

بدیهی اســت اقدامات سرشار از شور و شوق حضرتعالی و همکاران زحمتکش و متعهد آن مجموعه جهت 

ارائه خدمت بهینه به منظور کاســتن از آالم و رنج جامعه هدف ســازمان، منجــر به موفقیت اداره کل 

بهزیستی استان فارس در کسب عنوان دســتگاه برتر در ارائه خدمات رفاه اجتماعی در جشنواره شهید 

رجایی سال 98 می باشد. نظر به اینکه براساس ارزیابی های صورت گرفته از میان ادارات بهزیستی سطح 

اســتان، حائز رتبه برتر در ارزیابی عملکرد سال 97 در شاخص جلب مشارکت خیرین گردیده اید به این 

مناســبت مراتب ســپاس و تقدیر خود را اعالم نموده و از درگاه ایزد یکتا آرزوی سالمتی و عزتمندی و 

موفقیت روزافزون برای جنابعالی در تمام مراحل زندگی را دارم. عمرتان طوالنی و زمانتان پر حاصل باد.

دکتر سید مرتضی موسوی / مدیرکل بهزیستی فارس

پیشتازی اداره بهزیستی المرد در جذب کمک های مردمی


