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دو هفته نامه اقتصادی،اجتماعی

اسکان ۳ هزار زائر اربعین
 در موکب سید الشهداء)ع( المرد

آغاز ساخت قطعه دوم 
مسیر المرد به اشکنان

واکاوی ابعاد اجتماعی پیاده روی اربعین

برگزاری ۴۰برنامه ورزشی به مناسبت 
هفته تربیت بدنی درالمرد 

شاهکار سپاه در دستگیری
 سرشبکه سایت ضدانقالب

سید محسن علوی،
 قهرمانی کشتی گیر عالمرودشتی را 

تبریک گفت

در صفحات داخلی بخوانید

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران:

پروازهای فرودگاه المرد سه برابر شده است

افق فارس تلفنی آگهی می پذیرد    09335653152

تبریک

برادر ارجمند جناب آقای دکتر سید محمد صادق کشفی نژاد
با کمال مسرت و افتخار انتصاب به جا و شایسته حضرت عالی به 
عنوان مدیرکل بهزیستی استان فارس که بیانگر تعهد، کارآمدی، 

لیاقت و شایستگی های برجسته شما است را تبریک عرض می نماییم. 

ــری  ــی و بهره گی ــمند حضرتعال ــور ارزش ــم حض ــق داری ــای واث رج
از علــم، تخصــص و تجــارب گرانمایــه شــما بــا همفکــری همــه ی 
نیروهــای متخصــص و متعهــد  در بهزیســتی اســتان فــارس باعــث 
رشــد کیفــی خدمــات بــه جامعــه هــدف و پیشــگیری از آســیبهای 

اجتماعــی و ارتقــاء هرچــه بیشــتر ایــن مجموعــه خواهــد شــد.
ــر  ــما و دیگ ــزون ش ــروزی روزاف ــامت و به ــان س ــد من از خداون

ــران را  ــامی ای ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــزاران نظ خدمتگ
مسئلت داریم.

»هیات تحریریه دو هفته نامه افق فارس«

با اعتباری بالغ بر  10 میلیارد ریال
پوشش  کامل  مخابراتی  و  اینترنتی در منطقه ویژه  اقتصادی المرد برقرار شد



دوشنبه 29 مهر 98/ 22 صفر 1441/سال سوم/شماره 220

کشتی گیر عالمرودشتی
 قهرمان مسابقات جهانی

عبدالرضا رســتگار کشــتی گیر عالمرودشتی قهرمان 
مسابقات کشتی آزاد پیشکسوتان جهان شد.

به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکــز فارس، 
عبدالرضــا رســتگار کشــتی گیــر وزن ۶۲ کیلوگرم 
کشــورمان، با ارایه کشــتی  فنی در فینــال گروه b با 
شکست حریفی از کشور استونی، مدال طالی مسابقات 

را به گردن آویخت.
عبدالرضا رســتگار برای پنجمین سال موفق به کسب 

مدال طالی مسابقات جهانی پیشکسوتان شده است.
عبدالرضا رســتگار مدت ۲۹ ســال در رشــته کشتی 
فعالیــت دارد و تا کنون مدال نقــره ارتش های جهان 
ســال ۲۰۰۴ در لهستان، مدال برنز جام جهانی ۲۰۰۳ 
رومانی، مدال برنز جام مدوید روســیه ۲۰۰۲ و مدال 
نقــره جام زیلکو فســکی ۲۰۰۵ و مدال طالی جهانی 
۲۰۱۴ صربستان، ۲۰۱۵ لهستان، ۲۰۱۶ یونان، ۲۰۱۷ 

بلغارستان، ۲۰۱۹ گرجستان را در کارنامه دارد.
رقابت های کشــتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان قهرمانی 
جهــان روز های ۱۶ تــا ۱۹ مهرماه در شــهر تفلیس 

پایتخت کشور گرجستان برگزار شد.

در پی ریزش موی جمعی از دانش 
آموزان المرد ؛ شبکه بهداشت المرد 
خواستار جمع آوری قطره غیرمجاز 

ضدشپش شد

در پی ریزش موی جمعی از دانش آموزان شهرســتان 
المرد، شبکه بهداشــت و درمان المرد خواستار جمع 
آوری قطــره غیرمجاز ضدشــپش در ســطح مدارس 

شهرستان شد.
به گــزارش خبرنگار ایلنا از المــرد، »محمد احمدی« 
رئیس شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان المرد با 
اعــالم این خبر گفت: مدتی اســت یک نوع قطره غیر 
مجاز ضدشپش با عنوان »تیر خالص شپش« در سطح 
مدارس توزیع می شود که مورد تایید این اداره نیست.
وی افزود : متاســفانه  این قطره از سوی برخی در بازار 
المرد و جلو در مدارس  فروخته می شود و تعداد زیادی 
از والدین نیز به علت ترس از شــپش و یا پیشگیری از 
ســرایت آن به فرزندان شــان آن را خریداری و مورد 
اســتفاده قرار می دهند که در روزهای اخیر بسیاری از 
دانش آموزان  پس از مصرف آن با ریزش مو و مشکالت 
پوستی مواجه شده اند که تاکید می شود والدین از تهیه 

و مصرف این داروهای غیر مجاز خودداری کنند.
احمــدی  همچنیــن گفــت: هرگونه مــواد دارویی و 
بهداشــتی که توسط آموزشگاه یا مدارس برای مصرف 
تهیه می شــود باید دارای مجوز و نشان  سازمان غذا و 
دارو که عبارت از لوگوی ســازمان غذا و دارو )سیب( و 

شماره پروانه بهداشتی است ،باشد.

برگزاری کارگاه آموزشی 
فرزندپروری ویژه پدر و مادرهای 

دانش آموزان المرد
کارگاه آموزشــی فرزندپروری، به همت شبکه بهداشت 
و درمان شهرســتان المرد، ویژه پدر و مادرهای دانش 

آموزان مدرسه شهید »برزگر«، برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی شــبکه بهداشــت و درمان 
المرد، کارشناس مسوول واحد بهداشت روان این شبکه 
بهداشت و درمان گفت: خانواده، نخستین و مهم ترین 

بافت اجتماعی را برای رشد فرد فراهم می کند.
»میثم زائری« افزود: روش هایی که پدر و مادرها برای 
تربیت فرزندان خود به کار می گیرند، نقش اساسی در 
تامین سالمت روانی فرزندان دارد، به طوری که بیشتر 
مشکالت رفتاری کودکان بازتاب رفتارهای آنان است، 
به عبارت دیگر وجود مشکالت رفتاری کودک به منزله 

روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر است.
او اضافه کرد: روش های مختلفی در زمینه فرزندپروری 
وجود دارد که ویژگی ها آنها در هر روش با هم تفاوت 

دارد.
زائری یکی از موفق تریــن روش های فرزند پروری را 
شــیوه مقتدرانه عنوان کرد و گفت: این روش شــامل 
پذیرش و روابط نزدیک، روش های کنترل ســازگارانه 
و داشــتن استقالل مناسب اســت، پدر و مادر مقتدر، 
صمیمی، دلســوز و نسبت به بنیادهای کودک حساس 
هســتند، آنها قاطع هســتند، اما دخالت گر و محدود 

کننده نیستند.

افتتاح سردخانه 30 تنی اتحادیه 
تعاونی روستایی المرد 

ســردخانه ۳۰ تنی اتحادیه تعاونی روستایی المرد به 
بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکــز فارس، این 
ســردخانه با زیربنای ۸۰ مترمربع و اعتباری افزون بر 
۱۱۰ میلیون تومان توسط اتحادیه شرکت های تعاونی 

روستایی شهرستان المرد ساخته شده است.
سردخانه ۳۰ تنی برای نگهداری گوشت، مرغ منجمد 
و میوه تولیدی این شهرســتان بــرای تنظیم بازار، به 

بهره برداری رسید.

واکاوی ابعاد اجتماعی پیاده روی اربعین

محمد ستاری
ایرنــا- پیاده روی اربعیــن به مثابــه بزرگترین تجمع 
بشری، طی سال های گذشته از چنان رشدی برخوردار 

شده که پژوهشگران اجتماعی را مبهوت کرده است.
نزدیک به ۱۴ سده از قیام عاشورا می گذرد اما هنوز این 
نهضت زنده و پویا است و تا ابد، تاریخ، متحیر شیدایی 
امام حســین)ع( است که عاشــق حق و مظهر آزادگی 
اســت. این روزها بار دیگر زائران مشتاق و عاشقان امام 
ایثار و شهادت،  پای در راه نهاده اند تا نشان دهند حق 

و حقیقت تا ابد پیروز است.
امســال نیز همچون ســال های گذشــته خیل عظیم 
زائران از کشــورهای مختلف و با حضور مسلمانان اعم 
از شیعه و سنی و پیروان ادیان الهی مراسم پیاده روی 
اربعین با شکوه هرچه تمام تر برگزار شد. نکته مهم این 

که هر ساله بر جمعیت زائران افزوده می شود.
در واقع رشــد کمــی و کیفی پیــاده روی اربعین آن 
قدر به ســرعت رخ داده که پژوهشــگران اجتماعی را 
غافلگیر کرده است. به همین دلیل هنوز ادبیات نظری 
و پژوهشی قابل توجهی پیرامون این آیین پدید نیامده 
است. البته طی سال های گذشته آثاری منتشر شده اما 

هنوز نیازمند مطالعات بیشتر و دقیقتر هستیم.

سرمایه اجتماعی اربعین
عاشــورا به مثابه ســرمایه اجتماعی اســت، قیام امام 
حســین)ع( در ســال ۶۱ هجری آغاز جریانی بود که 
الگویی عینی از ســرمایه اجتماعی را در قالب اعتماد، 
صداقت، مشــارکت و نظایر آن به منصه ظهور رساند. 
این مولفه ها را در بیان امروزی، نوعی سرمایه اجتماعی 
تعریف می کنند که مجموعه هنجارها، روابط، تعهدات 
و ارزش هــای مــادی و معنــوی یک جامعــه را در بر 
می گیرند. اربعین، رویدادی در امتداد عاشــورا و خود 
ســرمایه ای اجتماعی و نوپدید است. در رویداد اربعین، 
نماینــدگان ادیان دیگر حضور دارنــد و در پیاده روی 
شــرکت می کنند. از حیث ســرمایه اجتماعی شرایط 

فوق العاده ای در اربعین فراهم می شود.

اربعین و همبستگی اجتماعی
از مهمترین عواملی که به حفظ و تقویت همبســتگی، 
وفاق و نظم اجتماعی منجر می شود باورها، اعتقادات، 
انجــام فرائض و آئین های دینی مشــترک یک جامعه 
اســت؛ چنانکه هرچــه اعتقادات و باورهــای دینی از 
ارزشمندی بیشــتری در بین اعضای جامعه برخوردار 
باشــند و افراد خود را با اعتقاد و ایمان بیشتری نسبت 
به آن متعهد بدانند، همبســتگی اجتماعی مســتحکم 
تری میان اعضای جامعه شــکل خواهد گرفت و انجام 
امور دینی نیــز از انرژی عاطفی بیشــتری در جامعه 

برخوردار خواهد بود.
 همبســتگی و نظم اجتماعــی از جمله مفاهیم مهمی 
اســت که مورد بحث و نظــر اندیشــمندان و جامعه 
شناســان قرار داشته اســت. چنانکه »امیل دورکیم« 
جامعه شناس فرانسوی معتقد است، بنیان هر اجتماعی 
بر نوعی نظم اجتماعی خودانگیخته بنا شــده است. از 
دیدگاه وی نظم اجتماعی به نظم بیرونی و نظم درونی 
تقســیم می شــود. در نظم درونی به علت وجود وفاق 
اجتماعی، از اعتماد اجتماعــی دو جانبه، تعهد درونی 
تعمیم یافته، همدلی و ثبات بهره مند است. سازگاری 
اجتماعی اغلب از نوعی سازگاری درونی برخوردار بوده 
و اعضاء جامعه به صورت داوطلبانه و از روی احســاس 
تکلیف به نقشــها و وظایف خود عمــل می نمایند. در 
واقع پیاده روی اربعین تجلی همبســتگی اجتماعی و 
همگرایی انســانی بر پایه آموزه های عاشــورایی است. 
به عبــارت دیگر پیاده روی اربعین تجلی همبســتگی 

اجتماعی است.

اربعین تجلی آرمانشهر عینی
کنش اجتماعــی در اصطالح دربر گیرنده گزینش های 
ارادی افراد و گروه ها برای محقق ساختن اهداف مورد 
نظرشان است. یکی از کنش ها »کنش عقالنی معطوف 
به ارزش« است که فراتر از نگره مبتنی بر هدف مادی 
است. در حقیقت پیاده روی اربعین را می توان در کنار 
نمایش جلوه  های مختلــف فضائل اخالقی همچون از 
خود گذشــتگی و ایثار، صبر، یاری به هم نوع، محبت 
و عطوفت و صدها خصلت واالی انسانی نشان از شکل  
گیری یک فراجنبش اجتماعی در سطح جهانی دانست 
که بشریت را به آرمانشــهری عینی فرا می  خواند. در 
واقع خیــزش  هایی جهانی همچون اربعین، زنده بودن 
معنویــت و دین را در ابعاد بــزرگ منطقه ای و حتی 

جهانی نشان می  دهد.
در پیــاده روی اربعین نظم سلســله مراتبی طبقاتی و 
منزلتی در هم می ریزد و افــرادی از طبقات، مذاهب، 
قومیت ها و ملیت های مختلف با هم همراه و همنشین 
می شــوند . در واقع جامعــه آرمانی کــه مکتب ها و 
ایدئولــوژی های مختلــف در پی تحقــق آن بودند و 
نتوانســتند هیچگاه چنین آرمانشــهری را بسازند اما 
اربعین و مکتب متعالی تشــیع چنیــن ظرفیتی را به 

شکل احسن تجلی بخشیده است.

اربعین و انسجام اجتماعی
شــرکت جمعی افراد در این آیین، نوعی همبستگی و 
پیوندهای احساسی محکم تری میان آنها ایجاد می کند 
و در پی آن انســجام اجتماعی شــکل می گیرد. اینکه 
جمعیتــی میلیونی به صورت خودجــوش و در کمال 
آرامش برای روز معینی به صورت یکپارچه و هماهنگ 
در آیینی شــرکت می کنند به نوعــی می توان آن را 
باز تولید مسالمت آمیز همبستگی و انسجام اجتماعی 
دانســت؛ فرصتی که شــیعیان با همراهی برادران اهل 
ســنت می توانند همچون ســپری در برابر گروههای 
تکفیــری قرار دهند؛ گروههایی که وحدت و انســجام 
مســلمانان را بر نمی تابند و دنبــال انفکاک و فاصله 
گذاری بین مسلمانان با تفکرات منحرف خود هستند.

از آنجایی که انسان امروز یک سرگشتگی عجیبی دارد؛ 
حتی عرفان نوظهور و مجازی نتوانســته است انسان را 
به جایی برساند اما اربعین می تواند مبنایی برای انسان 
امروزی ایجاد کند. در واقع این مراسم به عنوان نمادی 
از فرهنگ ایثار، از خودگذشــتگی و آزادگی در جهان، 
مســاله ای مهم و ضروری اســت. بنابر این راهپیمایی 

اربعین ابعاد جهانی دارد.

اخبار اخبار

رهبر انقالب اســالمی در این مراسم دانشگاه امام 
حسین را دانشــگاهی مهم و از برکات بزرگ الهی 
خواندند و با اشاره به ضرورت تمرکز مسئوالن سپاه 
پاســداران بر اعتال و ارتقای این دانشگاه افزودند: 
به موفقیتهای دانشــگاه افتخار مــی کنیم اما قانع 
نیستیم و ادامه پیشــرفت آن را در همه سطوح و 

ابعاد ضروری می دانیم.
ایشان توجه به نظام جذب، عمق یافتن برنامه های 
آموزشــی، توجه خاص به مســائل و علوم نوپدید، 
تربیت جامع، مدیریت تخصصی، وضابطه گرایی در 
عیــن ارتباط عاطفی فرماندهــان و مدیران با بدنه 
دانشــگاه را از جمله مسائلی خواندند که باید مورد 
توجه ویژه مسئوالن سپاه قرار گیرد تا این دانشگاه 

نقش خود را به خوبی ایفا کند.
فرمانــده کل قوا در محور دوم سخنانشــان، عزت 
سپاه را در داخل و خارج یادآوری کردند و افزودند: 
آمریکایی ها نیز با چهره خصمانه و عبوس خود به 
ســپاه، عزت آن را افزون تر کردند، چرا که دشمنی 

دشمنان خدا، بندگان مؤمن را عزیزتر می کند.
 ایشــان با استناد به آیه شــریفه »َو أَِعّدوا لَُهم َما 
ٍة َو ِمن ِرباِط الَخیــِل تُرِهبوَن بِِه  اســَتَطعُتم ِمن ُقوَّ
ِ َو َعُدوَُّکم« تاکید کردند: این فرمان الهی  َعــُدوَّ اللَّ
باید به عنوان درسی دائم، همواره در اولویت سپاه 

پاسداران باشد.
فرمانده کل قوا هدف این آیه شریفه درباره ضرورت 
آمادگی هرچه بیشــتر را ترساندن دشمنان خدا و 
دشــمنان مسلمانان برشــمردند و افزودند: ترسی 
که پروردگار ایجاد آن را در قلب دشــمنان فرمان 
می دهد، ترس بازدارنده است یعنی باید به گونه ای 
عمل کنیم که دشــمنان از هیبــت مردان جوان، 
مؤمن، فــداکار و پرانگیزه بیمناک شــوند که این 

مهمترین عامل بازدارندگی خواهد بود.
حضــرت آیت الل خامنه ای در تبیین نکات مهم و 
برجسته دســتور جاودانه پروردگار درباره آمادگی 
روزافزون افزودند: معنای »َو أَِعّدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم 
ٍة« این اســت که باید تــا می توانید قدرت  ِمــن ُقوَّ
ســازمانی را با ایجاد ســازمانی قوی، مســتحکم 
و جامــع افزایش دهیــد، تقویت قــدرت علمی و 
تخصصی را همواره مد نظر داشــته باشید، در قوت 
تاکتیکی و راهبردی مدام رو به جلو حرکت کنید، 
قوت عملیاتی را بــا بیداری و آماده به کاری دائم و 
پرهیز از حتی یک لحظه غفلت همراه کنید و قوت 
ایمانی ســپاه را با تربیت جوانانــی مؤمن، مصمم، 

خالص و دارای انگیزه، هر روز بیشتر سازید.
فرمانــده کل قــوا در تبیین بخــش دیگری از آیه 
درباره آمادگی تجهیزاتی افزودند: خداوند در قرآن 
مجید امر کرده اســت که بایــد از همه تجهیزات 
الزم دفاعی، عملیاتی و اطالعاتی برخوردار شــوید، 
البتــه این ابزار باید تولید و ابداع داخل باشــد و با 
برخورداری از تنوع، همه نیازها در زمین، آســمان، 
فضا، دریا، مرزها و در داخل کشور را تأمین کند که 
البته امروز حتی فضــای مجازی نیز جزو ابزارهای 

الزم است.
ایشــان در همین زمینه یادآور شــدند: البته رژیم 
فاســد و وابســته طاغوت، انبارها را پُر از ســالح 
آمریکایی کرده بود اما ایرانی ها حتی حق نداشتند 
بســیاری از این تجهیزات را بــاز و یا تعمیر کنند. 
در واقــع رژیم طاغوت با پــول ملت، کارخانه های 
تسلیحاتی آمریکا را رونق داده بود و انبار ها را پر از 
ابزار هایی کرده بود که بدون اجازه اربابانش، ایرانی 
ها نه حق استفاده از آنها را داشتند و نه حتی حق 

آشنایی و تسلط بر آنها را.
رهبر انقالب افزودند: رژیم طاغوت به تعبیر خودش 
دو مؤلفه قدرت داشــت، یکی انبارهای ســالح و 

دیگــری افتخار به اجرای دســتور آمریکا و ایفای 
نقــش ژاندارمی منطقه و ســرکوب هر صدایی که 

مخالف آمریکا بود.
حضرت آیــت الل خامنه ای افزودنــد: البته امروز 
اوضاع صددرصد برعکس شده است و ملت با اراده 
خود و برای تأمین منافع و آنچه به مصلحت کشور 
است، کار و تالش و تصمیم گیری و اقدام می کند.
رهبر انقالب اســالمی با تأکیــد مجدد بر ضرورت 
مجهز شــدن به همــه ابعاد نرم افزاری و ســخت 
افزاری قــدرت، راهپیمایی اربعیــن را از مصادیق 
قدرت حقیقی خواندنــد و افزودند: اجتماع عظیم 
و میلیونــی زائــران در مســیر حرکت بــه کربال 
یعنی »حرکت به ســمت قلــه افتخار و فداکاری و 
شهادت«، قدرت اسالم و جبهه مقاومت اسالمی را 

تجلی دوباره می دهد.
رهبر انقالب اســالمی، اربعین را از اولین ظهورش 
در تاریخ اسالم، »رسانه پر قدرت عاشورا« دانستند 
و افزودنــد: در چهل روز فاصله حماســه عاشــورا 
تا بازگشــت اهل بیت )علیهم الســالم( به کربال، 
فریادهای حضرت زینب و حضرت امام ســجاد در 
شام و کوفه رســانه حقیقی عاشورا بود و با تحقق 
فرمانروایی منطق حق در فضای ظلمانی حاکمیت 
بنی امیه و ُسفیانی، عاشــورا زنده ماند و در تاریخ 

جاری شد.
حضرت آیت الل خامنه ای، طوفان حرکت اهل بیت 
در فاصله عاشــورا تا اربعیــن را در اختناق عجیب 
آن دوران، باعث منقلب شــدن اوضاع و در نهایت 
سرنگونی رژیم ســفیانی خواندند و افزودند: امروز 

هم همین اتفاق در جریان است.
ایشــان راهپیمایــی عظیم مســلمانان در اربعین 
حسینی از کشــورهای مختلف، فرقه های مختلف 
اســالم و حتی برخی ادیان دیگر را فریادی رسا و 
رســانه ای بی همتا در دنیــای پیچیده تبلیغات و 
جهان پر هیاهوی بشریت امروز خواندند و افزودند: 
شعار پر معنای »الُحســین یجمعنا« یک حقیقت 
ناب است چرا که حســین این اجتماع بی نظیر را 
به راه انداخته اســت و همه را به سمت سرچشمه 

معنویت و آزادگی به حرکت درآورده است.
رهبر انقالب با تاکید بر گسترش وتعمیق روزافزون 
معنویت و فکــر و معرفــت در راهپیمایی اربعین 
حسینی افزودند: اصحاب حکمت و علم باید دراین 

زمینه کار و تالش کنند.
رهبر انقالب اســالمی در بخش پایانی سخنانشان 
درباره مشی جمهوری اســالمی گفتند: از ابتدای 
انقــالب در بخش هــای مختلــف موفقیتهای گاه 
بهت آوری به دست آورده ایم، البته کمبودها زیاد 
است و مشــکالت هم کم نیستند اما موفقیت ها و 

پیشرفت ها بیشتر بوده است.
ایشان برای تبیین جهت و مشی حرکت جمهوری 
اسالمی در ادامه مسیر کنونی، به خطبه ای درباره 
فلسفه قیام عاشــورا از زبان اباعبدالل الحسین )ع( 
اســتناد کردند و افزودند: حضرت سیدالشــهداء با 
بیان حدیثی از رسول گرامی اسالم خطاب به همه 
مردم فرمودند هرکس یک قدرت ظالم یا ستمگر را 
ببیند و با زبان یا اقدام با او مخالفت نکند، خداوند 

او را به سرنوشت همان قدرت ستمگر دچار می کند 
و به دوزخ می فرستد.

حضرت آیت الل خامنه ای گفتند: امام حسین)ع( 
با این بیان، ادای وظیفه در مقابله با ظلم و ظالم را 
علت قیام و حرکت خود اعالم می کند و جمهوری 
اسالمی نیز بر همین اساس، عمل به این وظیفه را 
تکلیــف خود می دانــد و در همه حال به آن عمل 

خواهد کرد.
رهبر انقــالب یادآور شــدند امروز جبهــه کفر و 
صهیونیزم و آمریکا با مکیدن خون ملت ها، جنگ 
افــروزی و دیگر فجایع، با بندگان خدا و ملت ها با 
ظلم و جور و ســتم رفتار می کند و ملت ایران بر 
اساس فلســفه حرکت حضرت سیدالشهداء، مقابله 
با آنان را وظیفــه خود می داند و کوتاه نیامدن در 
مقابل آمریکا و فشارهای مختلف دشمنان بر همین 

اساس صورت می گیرد.
حضرت آیت الل خامنه ای، مقابله امام خمینی)ره( 
بــا آمریکا را از حدود ۵۰ ســال قبل یعنی قبل از 
تبعید از قم در اوایل دهه چهل، ناشــی از احساس 
وظیفه دانســتند و افزودند: امــام با بصیرتی مثال 
زدنی، می دانست که هر کس و هر ملتی به وظیفه 
خود در مقابل ظلم و ســتم عمل کند خدا حتما او 
را نصرت خواهد کــرد و همه دیدیم که این وعده 

الهی محقق نیز شد.
رهبــر انقالب خطاب به جوانــان عزیز ایران تاکید 
کردند: با ایمان و عزم و اراده، به وظیفه الهی خود 
عمل کنید و بدانید ایســتادگی در مقابل دشمنان 
دین و بشریت، یاری پروردگار را به همراه می آورد، 
همانگونه که در چهل سال اخیر این گونه بوده و به 
فضل الهی در گام دوم انقالب و گام های بعدی نیز 

چنین خواهد بود.
حضرت آیــت الل خامنه ای جوانــان را امیدهای 
کشور برشمردند و افزودند: البته افراد ُمسن نیز به 
وظایف خود عمل مــی کنند، همانطور که امام در 
کهنســالی مثل یک جوان فکر و اقدام می کرد اما 
واقعیت این است که جوانان موتور پیشبرنده کشور 

هستند.
رهبر انقالب اســالمی افزودنــد: جوانان بدانند که 
فکر و ذهن آنها اولین آماج دشــمن است بنابراین 
با ایمان و قــدرت در مقابل ترفندهای دشــمنان 

بایستند.
در این مراسم، سردار سرلشکر سالمی فرمانده کل 
ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با تأکید بر آمادگی 
سپاه برای نقش آفرینی در گام دوم انقالب بر محور 
معنویت و جهاد علمی و عملی، خاطرنشــان کرد: 
تحلیل روندهای موجود نشــانگر آن است که پایه 
تحوالت آینــده بر مدار علم خواهــد بود و بر این 
اساس، اساتید و دانشجویان دانشگاه امام حسین)ع( 
تــالش خواهند کرد با جبران عقــب ماندگی های 

علمی بر لبه های دانش و فناوری حرکت کنند.
ســردار ســرتیپ فضلی فرمانــده دانشــگاه امام 
حســین)ع( نیز گزارشــی از اقدامات و برنامه های 

تحصیلی این دانشگاه بیان کرد.

فرمانده معظم کل قوا در دانشگاه امام حسین علیه السالم:

با تمسک به سیدالشهداء)ع( در مقابل آمریکا کوتاه نمی آییم

»انجمن پایشگرانحمایت از محیط زیست ، وظیفه ای همگانی است 
 رویش سبز جنوب«
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سید محسن علوی، 
قهرمانی کشتی گیر عالمرودشتی را 

تبریک گفت
باسمه تعالی

ورزشکار با اخالق و قهرمان پر افتخار جهان 
پهلوان عبدالرضا رستگار

کسب پنجمین مدال طالی مسابقات کشتی 
پیشکســوتان جهــان افتخار بســیار بزرگی 
برای ایران اســالمی و بخــش قهرمان پرور 

عالمرودشت می باشد.
مایه بســی مباهات و ســربلندی اســت که 
جنابعالی از شهرستان المرد افتخاری چنین 
ارزشــمند را برای ورزش اســتان و کشــور 
عزیزمان در عرصه های بین المللی رقم زده 

است.
اینجانــب ضمن تبریک این موفقیت بزرگ و 
آرزوی توفیق و سربلندی بیشتر برای شما از 
درگاه ایزدمنان استمرار پیروزی های آن برادر 
عزیز وجوانان وزشــکار و مومن شهرســتان 
المــرد و بخش عالمرودشــت را در میادین 

ورزشی آرزومندم.
انشالل با گسترش فضاهای ورزشی و توسعه 
رشته های مختلف در این حوزه شاهد ظهور 
و افتخار آفرینی دیگر عزیزان ورزشکار خواهر 
و بــرادر در عرصه های ملــی و بین المللی 

باشیم
برادر شما

سید محسن علوی
نماینده مردم شــریف شهرستانهای المرد و 

مهر در مجلس شورای اسالمی

غالمپور خبر داد: 
برگزاری ۴0برنامه ورزشی به مناسبت 

هفته تربیت بدنی درالمرد 

رئیــس اداره  ورزش و جوانــان شهرســتان 
المرد از برگزاری بیش از ۴۰ برنامه فرهنگی 
ورزشی در هفته تربیت بدنی امسال خبر داد.

به گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و 
جوانان المــرد حمید غالمپور بــا اعالم این 
خبر اظهار کرد: بیست و ششم مهرماه تا دوم 
آبان به عنوان هفته تربیت بدنی و ورزش نام 
گذاری شــده اســت از این رو اداره ورزش و 
جوانان المرد برای ارج نهادن به تالش گران 
عرصــه ورزش برنامه های مختلفی را در ایام 

این هفته برگزار می کند.
وی با بیان اینکه هفته تربیت بدنی بزرگترین 
فرصت بــرای نمایش دســتاوردهای ورزش 
شهرستان اســت، تصریح کرد: هفته تربیت 
بدنــی و ورزش، هفته ای ویژه ورزشــکاران، 
هیئت های ورزشی، پیشکســوتان و تمامی 
جامعه ورزش اســت که ســهم بســزایی در 
زندگی بســیاری از افراد به خصوص جوانان 

دارد.
غالمپــور رئیــس اداره ورزش  و جوانــان 
شهرســتان المرد، دیــدار با امــام جمعه و 
فرماندار، تجلیل از کارمندان، برگزاری دوره 
تئوری مربیگری درجه۳،برگزاری مســابقات 
در رشته های مختلف ورزشــی و....از جمله 
برنامه های اداره ورزش وجوانان شهرســتان 

المرد در هفته تربیت بدنی اعالم کرد.

پیام مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
المرد به مناسبت هفته تربیت بدنی 

هفتــه تربیت بدنــی و ورزش این فرصت را 
ایجاد مــی کند تا زمینه آشــنایی جامعه با 
اهمیت و اثــرات کاربــرد ورزش در زندگی 
فردی و اجتماعی، اشــاعه و توسعه و ترویج 
ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشــاد 
جامعه به ورزش های همگانی  بیش از پیش  

مهیا شود.
۲۶ مهرماه ســر آغاز این هفته را  به  همگان 
تبریک گفته و این  نکته را یادآور می شــود 
کــه فرهنــگ و تربیت در کنــار ورزش  به 
پویایــی جامعه و  تقویت ارزش های اخالقی 
و انسانی که منبعث از آموزه های دینی است 

،منجر می شود.
 مدیریــت منطقــه ویژه اقتصــادی المرد با  
درک صحیح از اهمیت ورزش و تربیت بدنی  
در این مدت تالش کرده است تا ضمن توجه 
به  اشــاعه ورزش همگانی در بین کارکنان و 
همچنین مشــارکت در رقابت های ورزشی، 
موضوع توسعه زیر ســاخت های ورزشی در 
مناطــق پیرامونی را نیز در دســتور کار قرار 

دهد.
بدون تردید  کارکنان و کارگران شــاغل در 
این کانون مهم صنعتی هر چه بیشتر به این 
مقوله بپردازند با شــادابی و تحرک بیشــتر 
مــی توانند  وظایف ســنگینی را که متوجه  

آنهاست به نحو مطلوب انجام دهند.
انتظار می رود واحد  تربیت بدنی در منطقه 
ویژه اقتصادی المرد  با برنامه ریزی مناسب 
و در تعامل با مجموعه های ذیربط برای بسط 
و توســعه ورزش اعــم از همگانی و قهرمانی  

تالش بیشتری را به عمل آورد.
فریدون فدایی دولت

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی المرد

اخبار
اعضای فراکسیون امید در

 گفت وگو با ایرنا؛
ارائه لیست کامال اصالح طلب
 برای انتخابات محتمل است

ایرنا- شــماری از اعضای فراکسیون امید با بیان اینکه 
شورای عالی سیاســت گذاری جبهه اصالح طلبان هنوز 
تصمیمــی درباره انتخابات مجلس یازدهم اتخاذ نکرده 
اســت، از احتمال ارائه لیست های کامال اصالح طلب در 

آینده خبر دادند.
با نزدیک شــدن به انتخابــات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی، تکاپوهای سیاسی و تبلیغاتی از سوی 
اشــخاص و جریان ها و جناح های سیاسی نیز افزایش 
یافته اســت، از یک ســو زمزمه های ارائه لیست های 
خالص از ســوی اصالح طلبان و از ســویی ائتالف های 
میــان اصالح طلبــان و اصولگرایان معتــدل به گوش 

می رسد.
تجربه لیســت امید در انتخابات دهم مجلس شــورای 
اســالمی و رای موافق مردم به آنان هم ترغیب کننده 
ارائه لیســت های انتخاباتی است و هم هشداری برای 
دقت و توجه بیشــتر جریان های و جناح های سیاسی 

در ارائه لیست های انتخاباتی.
اکنــون و در حالی که چهارماه  بــه برگزاری انتخابات 
مجلس شورای اســالمی مانده است، این سوال مطرح 
می شود که آیا شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصالح 
طلبان با تجربه گرفتن از لیســت امید، آیا باز لیســت 
انتخاباتی ارائه میدهد و با برخی اشخاص و طیف های 

سیاسی چون اصولگرایان معتدل ائتالف خواهد کرد؟
بنابراین این موضوع را از برخی اعضای فراکسیون امید 
مجلس شــورای اسالمی جویا شــدیم؛ »سیده حمیده 
زرآبادی« نماینده  مردم قزوین در این باره به خبرنگار 
سیاســی ایرنا گفت: تاکنون اصالح طلبان برای حضور 
در انتخابــات مجلــس و اینکه چه برنامــه ای ارائه می 
دهند، تصمیمی گرفته نشــده است. از آنجا که نتیجه 
ایــن ائتالف ها، به گونه ای نبــود که به رضایت مندی 
مردم منجر شــود و با توجه به تجربه ناموفق گذشته، 
مردم در انتخابات آینده بیشتر به دنبال برنامه هستند 

تا افراد و لیست ها.
وی گفت: به نظر می رسد جریان های سیاسی باید روی 
برنامه ها تاکید کنند تا افراد ارزیابی کنند که در برنامه 
های خود چه میزان می توانند مشــکالت و مسائل را 

حل کنند و در پی پاسخگویی به مردم باشند.
عضو فراکســیون امید اظهار کرد: شورای عالی اصالح 
طلبان درباره ارائه برنامه و لیســت تصمیم می گیرد و 

کم و کیف این موضوع در حال بررسی است.
همچنیــن »محمود صادقی« نماینده تهران در مجلس 
شورای اســالمی گفت: با توجه به تجربه گذشته، قطعا 
تصمیم به ارائه لیست های انتخاباتی مبتنی بر »اصالح 
طلبــی خالص« بوده و نظر و دیــدگاه غالب نیز همین 
است، اما هنوز در شورای عالی اصالح طلبان تصمیمی 

در این باره اتخاذ نشده است.
»احمد همتی« نماینده ســمنان در مجلس شــورای 
اســالمی نیز گفت: نظرات مختلفی دربــاره انتخابات 
آینده مجلس شورای اسالمی مطرح است؛ برخی نظرها 
بر این است که صرفا لیست ارائه شده از اصالح طلبان 
باشــد و گروهی نیز ائتالف اصالح طلب با اعتدالیون را 
مطــرح می کنند و برخی نیز پا را فراتر گذاشــته و بر 
ائتــالف اصالح طلبان با اصولگرایــان تاکید می کنند، 
باید منتظر ماند و دید چه تصمیمی در این باره گرفته 

می شود.
عضو فراکســیون امید افزود: باید برای انتخابات آینده 
بحــث و گفت و گو کرد و بهترین تصمیم اتخاذ شــود 
تــا بهترین نیروها به مجلس راه یابنــد و مردم نیز در 

باالترین سطح مشارکت کنند.
شاهکار سپاه در دستگیری
 سرشبکه سایت ضدانقالب

امام جمعه موقت المرد گفت: دســتگیری ســر شبکه 
سایت ضدانقالب یک شاهکار اطالعاتی سپاه بود.

به گزارش خبرگزاری فارس از المرد، حجت االسالم سید 
جواد موســوی در خطبه های امروز نماز جمعه المرد با 
اشاره به حضور باشــکوه مردمی در راهپیمایی اربعین 
حسینی اظهار داشت: راهپیمایی اربعین حسینی تجلی 
وحدت و وفاداری و زمینه شــکل گیری امت واحده در 
تمدن نوین اسالمی بوده که دارای دستاوردهای بزرگ 

اجتماعی و سیاسی است.
وی افزود: این راهپیمایی بزرگ و باشــکوه حســینی 
ضمن معرفی فرهنگ عاشــورا و ترویج فرهنگ اصیل 
محمدی در مقابل اسالم آمریکایی موجب خنثی شدن 
تفکرات شوم دشمنان نیز شد و هرساله شاهد افزایش 
رشــد چشــم گیر جمعیت در ایــن راهپیمایی بزرگ 

هستیم.
امام جمعه موقت المرد بــه موضوع حمله به نفت کش 
ایران نیز اشــاره کرد و گفت: ایــن حمله یک بار دیگر 
درماندگی استکبار را نشــان داد و درزمانی این حمله 
انجام شد که عمران خان به عنوان میانجی گر به تهران 
سفر داشت و از سوی دیگر نقش رژیم صهیونیستی در 

این حمله بسیار پررنگ است.
موسوی خاطرنشان کرد: امنیت آب راه ها ی جهانی یک 
مطالبه عمومی اســت و همه باید به آن احترام بگذارند 
و اگر قرار اســت این مسیر تنها برای ایران ناامن باشد 
یک اشــتباه بزرگ اســت زیرا جمهوری اسالمی ایران 
در مقابل اقدامات کودکانه دشمنان، پاسخی کوبنده و 

بااقتدار تمام انجام خواهد داد.
امام جمعه موقت المرد با اشــاره به دستگیری روح الل 
زم ســر شبکه ســایت ضدانقالب آمدنیوز تصریح کرد: 
شــاهکار اطالعاتی در سازمان جوان و انقالبی اطالعات 
ســپاه پاسداران را در این خصوص شاهد بودیم که این 
هوشمندی باالی اطالعاتی در دستگیری این سر شبکه 
ســایت ضدانقالب بار دیگر موجب غرور و ســرافرازی 
ایران اســالمی شد. وی اضافه کرد: از سازمان اطالعات 
سپاه می خواهیم خائنان به وطن در این زمینه معرفی 
شوند و قوه قضائیه مزدوران را به سزای اعمال خودشان 

برساند.

توقف در ایستگاه وسیله نقلیه عمومی= تضییع حقوق اجتماعی دیگران
»راهنمایی و رانندگی شهرستان المرد«

مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گفت: در 
نیمه نخســت ســال ۹۸ میزان پروازها در فرودگاه بین المللی 

المرد استان فارس حدود سه برابر افزایش داشته است.
به گزارش افق فارس، ســیاوش امیرمکری بــا اعالم این خبر 
افزود: میزان نشست و برخاســت هواپیما در فرودگاه المرد از 
۸۰ فروند در نیمه نخست سال گذشته به ۱۹۴ فروند در مدت 

مشابه سال جاری رسیده است.
رییس هیات مدیره شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
افــزود: همچنین در این بــازه زمانی میزان اعــزام و پذیرش 
مسافران در فرودگاه المرد با رشد بیش از دو برابری از ۳۱۷۴ 
به ۷۹۳۰ نفر و میزان ارســال و پذیرش بار نیز با رشــد ســه 
برابری از ۱۸ هزار و ۱۵۹ به ۵۴ هزار و ۸۰۹ کیلوگرم رســیده 

است.
این مقام مســئول همچنین  شاخص رشد جابجایی مسافر در 

فرودگاه بین المللی المرد را نســبت به فرودگاههای همگن پیشتاز عنوان کرد و افزود: 
این فرودگاه از ظرفیت های الزم برای خدمت رســانی به ایرالین ها و مسافران برخوردار 

بوده و رشد چند برابری پروازها و مسافران گواه آن است.
مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با اشــاره به شــتاب گیری توسعه 
صنعتی در این شهرستان گفت: استقرار صنایع انرژی بر و همچنین فعالیت پاالیشگاهها 
و  مراکز مهم انرژی در منطقه  بســتر مناســبی برای اســتفاده صنایع از ظرفیت های 

فرودگاه المرد فراهم کرده است.

امیر مکری ادامه داد: تعامل و همکاری خوبی بین  مســئوالن اجرایی و سایر مسئوالن 
در ســطح شهرســتان برای ارتقای فرودگاه المرد  به عمل آمده است و انتظار می رود 
در پرتو این همکاری شــاهد ارتقای کمی و کیفی در شــاخص های هوانوردی  فرودگاه 

مزبور باشیم.
روند ارتقا تجهیزات هوانوردی و افزایش اعتبارات عمرانی فرودگاه المرد طی ســال ۹۵ 
تا کنون از وضعیت مطلوبی برخوردار شده و ایر الین های مطرح کشور در این فرودگاه 

فعالیت دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،  فرماندار المرد در بازدید از مسیر المرد به 
ســمت اشکنان گفت: ساخت قطعه دوم جاده المرد به سمت اشکنان از روستای بریو تا 
شهر اشکنان به طول ۱۲ کیلومتر آغاز شده است. حسین شبانی نژاد افزود: برای اجرای 
این طرح ۲۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است. وی اظهار داشت: ساخت قطعه 

اول این مســیر به طول چهار کیلومتر از ســه راهی کشکو به سمت اشکنان با پیشرفت 
فیزیکی ۷۰ درصدی در درست اجراست.

فرمانــدار المرد گفت: بــرای اجرای قطعه اول تاکون ۵ میلیــارد و ۲۰۰ میلیون تومان 
هزینه شده است.

در پی راه اندازی سایت BTS منطقه ویژه اقتصادی المرد با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد 
ریال پوشــش کامل مخابراتــی و اینترنتی در این منطقه برقرار شــد. به گزارش روابط 
عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد، مدیرعامل  این منطقه  در جمع تعدادی از مدیران 
و کارشناســان  این منطقه افزود: برغم اســتقرار تجهیزات  و  بهره مندی صنعتگران و 
فعالین در  ســایت صنایع انرژی بر از نظر کیفی  خدمات ارتباطی در وضعیت مطلوبی 
قرار نداشت که با پیگیری  مسئوالن ذیربط، دستگاه اجرایی مرتبط و همچنین نماینده 
محتــرم این حوزه انتخابیه با در مدار قرار گرفتن ســایت بی تــی اس )BTS(، برخی 
مشکالت رفع و بهره برداران با بهترین کیفیت می توانند از خدمات مخابراتی و اینترنتی 
اســتفاده کنند.  فریدون فدایی دولت ادامه داد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد 
ریال  شامل دکل خود ایستا به ارتفاع ۳۶ متر و همچنین تجهیزات و سیستم های بروز 
مخابراتی، شــبکه های فیبر نوری و برق رســانی در زمینی به مســاحت ۱۰۰ مترمربع 
در ســایت انرژی بر اجرا شد که تمامی اقدامات ســخت افزاری و نرم افزاری جهت راه 
انــدازی و قرار گرفتن در مدار انجام گرفته اســت.  وی با تقدیر از دســت اندرکاران و 

مهندســان برای عملیاتی شــدن این پروژه افزود: این سایت مجهز به بروزترین فناوری 
های موجود )2G  و 3G  و 4G(  می باشــد و با شعاع پوششی مناسب تا ۱۵ کیلومتر 
ســبب بهبود آنتن دهی موبایل در محدوده سایت انرژی بر و برخی روستاهای پیرامونی 
منطقه می شود و عالوه بر بهبود آنتن دهی و رفع مشکل مکالمه در ایجاد بستر مناسب 
اینترنتی برای تامین اطمینان خاطر ســرمایه گذاران و تسهیل فرایند فعالیت ها در این 
منطقــه راهبردی  نقش مهمی ایفا می کند. منطقه ویژه اقتصادی المرد واقع در جنوب 
استان فارس میزبان صنایع بزرگی نظیر آلومینیوم جنوب، نیروگاه سیکل ترکیبی برق، 
نیروگاه خورشــیدی و صنایع پیش بینی شده منیزیم و صنایع پایین دست آلومینیوم و 
فوالد است که با اجرای پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی در این منطقه مهم و باتوجه به 
افق توسعه پیش بینی شده شهرستان محل استقرار منطقه ویژه و پیگیری مدیرعامل و 
دســت اندرکاران در شتاب بخشی به ارتقاء امکانات زیربنایی و دعوت از سرمایه گذاران 
در این منطقه راهبردی شاهد آینده ای روشن برای دستیابی به اهداف توسعه ای کشور 

می باشیم.

مسوول موکب حضرت سیدالشــهدا )ع( شهرستان المرد در کربالی معلی در گفت وگو 
با خبرنگار فارس در المرد اظهار داشــت: در موکب حضرت سیدالشــهدا )ع( خدماتی 
ازجمله اســکان، ایســتگاه صلواتی و تغذیه به زائران اربعین حســینی ارائه می شود.وی 
افزود: تاکنون ۳ هزار نفر از خدمات اســکان این موکب استفاده کرده اند که این آمار با 
توجه به اســتقبال زائران افزایش خواهد یافت.محمد حســن پور افزود: از ابتدای برپایی 
ایــن موکب در تاریــخ ۱۰ صفرالمظفر، بیــش از ۵ هزار زائر اربعین مورد اســتقبال و 
پذیرایی خادمان موکب حضرت سیدالشــهدا علیه الســالم قرارگرفته اند.وی با اشاره به 
خدمات دهی شــبانه روزی خدام به زائران اربعین گفت: ۲۰ خادم، مســئولیت پذیرایی 
در وعده های صبح، ظهر و شــب را بر عهده دارند و ۴ روحانی مســتقر نیز امور فرهنگی 
و مذهبی را دنبال می کنند.وی اضافه کرد: همچنین پذیرایی چای، شــربت و شــیرینی 
نیز در طول روز برقرار است.مســئول موکب حضرت سیدالشهدا )ع( بابیان اینکه منابع 

مالی این موکب کاماًل مردمی اســت گفت: با کمک هــای همه جانبه مردم و خیرین در 
سراسر شهرستان المرد و کشور کویت، ۶ موکب و مرکز پشتیبانی و اسکان شامل، خانه 
مســکونی، آشپزخانه، نانوایی و حسینیه جهت رفاه حال زائران اربعین حسینی در شهر 
کربالی معلی فراهم گردیده اســت. وی همچنین اعالم کرد: با هماهنگی و پیشــنهاد 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ۴۰ متخصص دندان پزشک که برای خدمات رسانی به عراق 
اعزام شده اند، در موکب شهرســتان المرد اسکان پیداکرده اند. حسن پور در پایان ضمن 
تقدیر از حمایت های حجت االســالم حســین زاده امام جمعه المرد در جهت راه اندازی 
موکب حضرت سیدالشــهدا )ع(، با تأکید بر اینکه حضور مواکب در کشــور عراق باعث 
اتحاد مســلمانان شده و شعار »حب الحســین یجمعنا« همه ما را گرد هم آورده است، 
افزود: تنها ســفره ای که فقیر و غنی در آن یکســان اند ســفره امام حسین )ع( است و 

ان شاءالل وحدت مسلمانان روزبه روز بیشتر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران:
پروازهای فرودگاه المرد سه برابر شده است

آغاز ساخت قطعه دوم مسیر المرد به اشکنان

پوشش کامل مخابراتی و اینترنتی در منطقه ویژه اقتصادی المرد برقرار شد

اسکان ۳ هزار زائر اربعین در موکب سید الشهداء)ع( المرد
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با حضور موسوی فرماندار ُمهر، اعضای شورای شهر مهر و جمعی از مسئوالن اداری و مردم، شرکت خدمات 
مسافرتی و گردشگری ونداد گشت ُمهرستان با حمایت کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رسمًا 

فعالیت خود را آغاز کرد. 
به گزارش پایگاه خبری مهرســتان، سید محمد موســوی فرماندار شهرســتان مهر در آیین افتتاح این 
مجموعه به عنوان اولین دفتر گردشگری و جهانگردی در شهرستان ُمهر افزود: گردشگری و اقتصاد ناشی 
از گردشگری اهمیت بسیار باالیی دارد و مورد توجه دولت است زیرا محرک مناسبی برای رشد اقتصادی 

است.
وی افزود: معتقدیم این شرکت نوپا با ایده ای بلندپروازانه و جدید در شهرستان ، با بهره گیری از ظرفیت 

های منطقه و بویژه مناطق صنعتی و سواحل جنوب کشور می تواند بسیار موفق باشد.
فرماندار شهرستان مهر خاطرنشان کرد: تالش شبانه روزی و بهره گیری از تجارب سایر شرکت های فعال 

در این شغل همواره باید مدنظر این گروه گردشگری باشد.
موســوی گفت: سیاست ما در خصوص به فعلیت رســاندن ایده ها ، طرح ها و پروژه هایی که می تواند 
اشــتغال ایجاد کند ، همواره حمایت حداکثری بوده و کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان تالش 

کرده تا مشکالت پیش روی سرمایه گذاران را تا جایی که در توان دارند ، بر طرف کنند.
در ادامه مدیر گروه گردشگری ونداد گشت مهرستان در تشریح اهداف و برنامه های خود ، گفت: مهم 
ترین هدف ما در مجموعه گردشگری ونداد گشت ، فراهم آوردن شرایط مناسب سفر و گسترش سطح 
اگاهی در خصوص فرهنگ سفر و گردشگری برای تمامی هموطنان و به ویژه ساکنین و کارکنان شاغل در 

جنوب فارس است.
مصطفی شــیرزاد ادامه داد : ونداد گشــت توانایی این را دارد تا انواع خدمات در حوزه گردشــگری و 
جهانگردی را با باالترین کیفیت برای همشهریان عزیز و هموطنان عالقمند به سفر در نقاط مختلف ایران و 
جهان فراهم نماید. وی با اشاره به برخی از خدمات ارائه شده توسط این مجموعه اظهار کرد: تورهای ایران 
گردی با خدمات کامل سفرشــامل هتل،پرواز،گشت و راهنما ، تورهای جهانگردی با خدمات کامل شامل، 
ویزا،هتل،پرواز، گشــت و راهنما، تورهای طبعیت گردی داخلی و خارجی ، اخذ ویزای اکثر نقاط جهان، رزرو 

هتل و ... بخشی از خدمات این گروه گردشگری است.
شــیرزاد افزود : شرکت گردشگری ونداد گشــت با توجه به پتانسیل ها و شرایط خوب منطقه در حوزه 
صنعت در نظر دارد در آینده تورهای تجاری، صنعتی،نمایشگاهی، تخصصی ، علمی و همایش های داخلی و 
خارجی برگزار کند. وی ادامه داد: در حال حاضر ســایت شرکت به منظور ارائه خدمات به صورت آنالین 
با اخذ مجوزهای الزم راه اندازی شده است و به آدرس  vandadgasht.com  آماده ارائه خدمت به 

هموطنان عزیز می باشد.

اولین شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی شهرستان ُمهر افتتاح شد 

امام علی علیه السام: 
نیا لِما بَِقَي ِمنها ؛ َفِإنَّ بَعَضها یُشِبُه بَعضا   اِعَتِبر بِما َمضی ِمَن الدُّ

 از گذشته های دنیا برای باقیمانده ی آن عبرت آموز، زیرا پاره های دنیا شبیه یکدیگرند.


