
دوشنبه 20 آبان 98/ 13 ربیع االول 1441

 سال سوم/ شماره 2/21هزار تومان/ 4 صفحه
www.ofoghfars.ir

دو هفته نامه اقتصادی،اجتماعی

فرماندار المرد مطرح کرد:
توزیع هدفمند اعتبارات باهدف تکمیل 
طرح های نیمه تمام/ 10 میلیارد تومان 

سهم المرد از اعتبارات توازن

فرماندار ُمهر: دولت مصوبه عوارض 
آالیندگی پارس جنوبی به شهرستان های 

المرد و مهر را اجرا کند

آغاز عملیات نصب 
دستگاه ام آر آی بیمارستان المرد

در صفحات داخلی بخوانید

در سفر رییس دفتر رییس جمهور تاکید شد هفته وحدت گرامی باد

ساز کوک توسعه شهرستان های المرد و مهر 
ده

 زا
اله

بد
ی ع

تض
مر

س: 
عک



دوشنبه 20 آبان 98/ 13 ربیع االول 1441/سال سوم/شماره 221

انتصاب سید علی اصغرعالمه به عنوان 
مشاور معاون وزیر صمت

با حضور خداداد غریب پور معاون وزیر صمت و رئیس 
هیــات عامل ایمیــدرو و نیز جمعــی از مدیران عامل 
مناطق ویژه اقتصادی این مجموعه، مراسم معارفه سید 
علی اصغر عالمه به عنوان »مشاور مدیرعامل در مناطق 
ویژه اقتصادی« برگزار شد️.به گزارش ُمهرستان؛ رییس 
هیات عامل ایمیدرو اظهار امیدواری کرد که همکاری 
مجموعه با وی، موجب رشد و تعالی سازمان و کارکنان 
آن شود️.عالمه نیز در ســخنانی با ابراز تشکر از حسن 
اعتماد دکتر غریب پور گفــت: به دنبال ایجاد تعالی و 
رشد مناطق ویژه هستیم و در این مسیر تالش خود را 
به کار می گیریم️.وی در کارنامه حرفه ای خود سوابقی 
همچون عضویت در هیات مدیره شــرکت های وابسته 
به سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی از جمله شیمیایی 
فرآورده قشــم، شــرکت مهندســی و نصب فیرمکو و 
نیز شــرکت پاالیشــگاهی پترو پیمان دانا و حضور در 

مجموعه گروه توسعه ایران ️.️.️. را دارد️.

افزایش تعداد متخصصان 
بیمارستان اشکنان  

دو متخصص جدید به کادر درمانی بیمارســتان بعثت 
اشکنان افزوده می شوند️.افزایش متخصصان بیمارستان 
اشکنانبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، 
اکبری معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی شیراز در 
بازدید از بیمارســتان بعثت اشــکنان گفت: با توجه به 
پیشرفت های این مرکز درمانی و حمایت خیراندیشان 
بومی، متخصــص اطفال و کلیه به بیمارســتان بعثت 
اشــکنان اضافه می شود تا خدمات بهتری به بیماران و 
مراجعه کنندگان ارائه شود️.اکبری در جمع هیات امنای 
بیمارستان بعثت اشــکنان همچین با اشاره به کمبود 
نیروی انســانی در بخش های مختلف این بیمارســتان 
قول مساعد داد از طریق دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 
مشــکل کمبود نیروی انسانی در بیمارستان اشکنان را 

حل کند️.
بیمارستان بعثت اشکنان در حال حاضر با حضور شش 
متخصص گوش و حلق بینی، چشم پزشکی، متخصص 
داخلی، متخصــص قلب، متخصص زنــان و زایمان و 
درمانگاه تخصصی به بیماران جنوب فارس و استان های 

همجوار خدمات ارائه می دهد️.

شیراز ، میزبان نمایش »آخور« از 
شهرستان المرد در سی امین 

جشنواره تئاتر فارس
به گزارش افق فارس،هیات بازبینی سی امین جشنواره 
تئاتر اســتان فــارس اعالم کرد: ۱۲ اثــر از هنرمندان 
هنر های نمایشــی اســتان از ۲۱ تا ۲۴ آبان به رقابت 
گذاشــته می شــود️.   ۹ اثــر از شــیراز و ۳ نمایش از 
شهرســتان های المرد، مرودشت و فســا برای حضور 
در این رقابت هنری انتخاب شــده است️.  نمایش های 
»آخور« از شهرستان المرد، »شیوا« از مرودشت، »ننه 
مده آ« از شهرســتان فســا و »بی هوازی«، »کارخانه 
مرغ تلخ«، نمایش »دا«، »لوپوس«، »شــیاطین را فرا 
بخوان«، »معجــون کاکتوس بــرای صبحانه«، »گربه 
چاردست و پا در پوســت گردو«، »استرالیا« و »وقتی 
کــه از برید گی های خونبار عصــب می گذرد« نمایش 
هایی هســتند که در سی امین جشــنواره تئاتر استان 

فارس به رقابت می پردازند️.

با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندای فارس برگزار شد؛

نشست رفع موانع تولید جهت تسهیل شرایط 
برای  تسریع  عملیات اجرایی کارخانه 

آلومینیوم جنوب
 بــه گــزارش روابط عمومــی منطقه ویــژه اقتصادی 
المــرد، به منظور رفع موانع جهت اســتمرار فعالیت و 
بهره برداری از طرح آلومینیوم در منطقه ویژه اقتصادی 
المرد، جلســه کارگروه تســهیل و رفــع موانع تولید 
شهرســتان المرد باحضــور مهنــدس رحمانی معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری فارس در ســالن 
جلسات کارخانه آلومینیوم جنوب  واقع در منطقه ویژه 

اقتصادی المرد برگزار شد️.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ضمن 
اشــاره به  تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت و همچنین 
مسئوالن اجرایی استان در پیگیری پروژه های اولویت 
دار نیمــه تمام،  گفت:  بر همین مبنا ۲۳ پروژه تعیین 
و  مقرر شــده اســت در چارچوب  اقتصاد مقاومتی در 
استان منطبق بر سند پیشران توسعه فارس به صورت 
مســتمر تا حصول نتیجه  رصد شــود که کارخانه  در 
شرف افتتاح آلومینیوم جنوب در منطقه ویژه اقتصادی 

المرد از جمله این طرحهاست️.
رحمانی خاطرنشــان کرد: امیدواریم بــا هماهنگی و 
حمایت تمامی دســتگاههای اجرایی استان، مسئوالن 
صنعتی و تالشهای که برای تکمیل این طرح بزرگ در 
منطقه ویژه اقتصادی المرد صورت گرفته است، هرچه 
ســریعتر شــاهد افتتاح  این طرح  همزمان با حضور 

رییس محترم جمهوری در استان فارس باشیم️.
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری فارس، 
در ادامــه افتتــاح این طــرح را یکــی از افتخارات و 
دستاوردهای بزرگ نظام و دولت تدبیر و امید دانست و 
ابراز امیدواری کرد بهره برداری از فاز نخســت کارخانه 
آلومینیوم جنوب سبب افزایش ظرفیت تولید آلومینیوم 

در کشور می شود و به پویایی استان  منجر شود️.
در این نشســت دکتر فدایی دولت مجری طرح صنایع 
انرژی بــر المرد و پارســیان و مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصادی المرد ضمن ارائه گزارش از پیگیریهای صورت 
گرفتــه در تکمیل زیرســاختها و موانع پیش رو گفت: 
مدیریت و کارشناسان این منطقه،  اقدامات زیربنایی از 
جمله اجرای عملیات هات تپ گاز که منجر به افزایش 
ظرفیت گاز در این منطقه اســتراتژیک شد را با رعایت 
تمامی اصول فنی و مهندسی و بدون خطر به سرانجام 
رســاند و تا روزهای آینده گاز وارد مدار تولید مجتمع 

صنایع آلومینیوم جنوب شود️.
وی رفــع موانــع تولیــد را از  مهم تریــن اهداف این 
مجموعه توصیف کرد و افزود: تالش شــده اســت که 
با اســتفاده از تمامی ظرفیتها، تعهدات این منطقه در 
قبال صنایع با دقت و نظارت کامل انجام شــود و همه 

تجهیزات در این راستا بسیج شده است️.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس  
نیز ضمن  تبیین اقدامات انجام شــده  گفت: افزون بر 
۱۲00 نفر  با افتتاح این طرح مشغول بکار می شوند و 
۳00 هزار تن شمش آلومینیوم باکیفیت در فاز نخست 
تولید خواهد شد که در حال حاضر در بخش اول حدود 

۱00 هزار تن آن وارد مدار تولید می شود️.
حمیدرضا ایزدی اضافه کرد: آلومینیوم جنوب از طرح 
های کلیدی در این خطه از جنوب کشــور  است که با 
فعال شــدن صنایع پایین دست مرتبط می توان گفت 
نقش بســزایی در جلوگیری از خام فروشــی، افزایش 
صادرات و تولید در کشــور ایفا می کند و مهم تر از آن 

نقش ویژه ای در محرومیت زدایی دارد️. 
در ادامه این جلسه ســید محسن علوی نماینده مردم 
شهرستانهای المرد و ُمهر در مجلس شورای اسالمی از 
پیگیری مسئوالن استانی در رفع موانع پیش رو تشکر 
قدردانی کرد و گفت:  پروژه های متعددی مراحل نهایی 
خود را طی می کنند که در ســفر ریاســت جمهور به 

بهره برداری خواهند رسید️.
وی خاطرنشــان کــرد: طــرح های  اســتحصال اتان 
شهرستان ُمهر ، کارخانه آلومینیوم جنوب ، تونل شهید 
باقری ، پل های عرشــه فلزی مســیر مهر-دارالمیزان،  
بیمارســتان جدید المرد، بخش ام آر آی بیمارســتان 
المرد،  مجموعه ورزشــی منطقه عملیاتی پارســیان، 
ترمینــال جدید فــرودگاه المرد از جملــه طرح هایی 
هستند که نقش ویژه ای در توسعه این منطقه دارند و 
در این دوره تالش های زیادی برای تکمیل آنها صورت 
گرفت و امیدواریم با تامین اعتبار و رفع موانع پیش رو 

شاهد افتتاح طرح ها در سفر ریاست جمهوری باشیم
در ابتدای این نشســت نیز حسین شبانی نژاد فرماندار 
المرد ضمن تشکر از مدیران استانی و استانداری فارس 
در تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی، گفت: اولین 
مصوبه ســند پیشران توسعه که توســط وزیر محترم 
کشور ابالغ شده ، مربوط به کارخانه آلومینیوم جنوب 
می باشــد  که افتتاح این طرح سبب تحولی شگرف در 
جنوب کشور و نقش ویژه ای در محرومیت زدایی دارد️.
وی از مدیــران منطقه ویژه اقتصادی المرد و همچنین 
مدیران اجرایی، مهندســان و کارگران مستقر در این 
منطقه مهم اقتصادی که تالش کردند تا زیرساختهای 
الزم بــرای بهره برداری از کارخانــه آلومینیوم جنوب 
فراهم شود، تشکر کرد و گفت: گشایش اسناد اعتباری 
)ال ســی( پــروژه آلومینیوم جنوب از دســتاوردهای 
برجام اســت که با تالش خدمتگــزاران دولت تدبیر و 
امید و پیگیری ویژه وزیر اطالعات و نماینده این حوزه 
انتخابیــه انجام گرفت و تمرکز بــر فعال کردن صنایع 
پایین دســت از اهداف آتی می باشد که مدیران بخش 
هــای مختلف باید پیگیری نمایند تا همچنان شــاهد 
توســعه این منطقه صنایع انرژی بر در جنوب کشــور 

باشیم️.

اخبار اخبار

رئیس دفتر رئیس جمهور در نشســت شــورای اداری 
شهرستانهای المرد و مهر پیرو درخواست نماینده حوزه 
انتخابیه،  مســاعدت و پیگیری خود را در تکمیل طرح 

های نیمه تمام این منطقه اعالم کرد️. 
به گــزارش دو هفته نامه افق فارس، »محمود واعظی« 
رئیس دفتر رئیس جمهور باحضور در نشســت شورای 
اداری شهرستانهای المرد و مهر ضمن تسلیت شهادت 
امام حســن عســکری )ع( افزود:  دنبال فرصتی بودم 
که در ایــن منطقه حضور پیدا کنــم و پیگیری  های 

نماینده فعال این دو شهرستان و وزیر اطالعات، انگیزه 
را مضاعف کرد تا در این منطقه حضور یابم️.

وی تصریــح کرد: دکتر علوی  وزیــر محترم اطالعات 
چهره ای ملی هســتند و ندیده ام بحثی درباره استان 
فارس مطرح شــود و ایشان بی تفاوت باشند و همیشه 
در یاد دارم که ایشــان، دین خود را نســبت به مناطق 
المرد و مهر و استان فارس ادا کردند و نه اینکه در این 

زمان فرزندشان به عنوان نماینده مجلس باشد️.
رئیــس دفتر رئیــس جمهور در ادامــه، پیگیری های 
نماینــده مردم این منطقه را ارج نهــاد  و گفت: هنوز 
مجلس آغاز نشــده بود ولی آقــای علوی ، موارد حوزه 
انتخابیــه را پیگیری می کردند و امروز پیشــرفت این 
منطقه حاصل تالش و انسجام مردم و مسئوالن است️.

وی اضافه کرد: امروز تحریم ها باعث ممانعت از برنامه 
ریزی ها در کشــور نمی شــود و شاهد پیشرفت ها در 
بسیاری از زمینه های می باشیم و این بدان معنا نیست 

که مردم هیچ مشکلی ندارند️. 
واعظی با بیان اینکه شــرایط تحریم هــا باعث اقتدار 

ایران و انســجام بیشتر مردم و مسئوالن شد و شاخص 
های اعالم شــده از سوی استاندار فارس در زمینه های 

مختلف را امیدوار کننده دانست️. 
وی ضمن تاکید بر حفظ و اســتمرار انســجام ملی در 
ســالی که قرار اســت انتخابات برگزار شــود ، گفت: 
تقســیمات کشوری اخیر در استان فارس بدون حاشیه 
اجرا شــد و هوشمندی مســئوالن و مردم بود که این 
تقسیمات کشوری انجام شــود و باعث شادی بیش از 

یک میلیون نفر در استان فارس شد️. 

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به پروژه های  نیمه 
تمام در شهرســتانهای المرد و مهر، گفت: المرد و مهر 
به یک کارگاه ســازندگی تبدیل شــده است که امروز 
همه از مهندسان ، کارگران ، نخبگان و مسئوالن تالش 
دارند تا با دلســوزی این طرح ها به بهره برادری برسد 
و این وحدت و همدلی، انگیزه دولت را برای کار کردن 
مضاعف کرد و این منطقه از جنوب استان فارس نسبت 

به سالهای ۶0،  توسعه چشمگیری داشته است️. 
وی پیشــرفت پروژه ها بازدید شــده در این منطقه را 
مطلــوب ازریابی کرد و گفت: قــول می دهم که پروژه 
هــای نیمه تمام را پیگیری کنــم و یکی از پروژه های 
نیمه تمــام بیمارســتان جدید المرد بود که توســط 
خیراندیش در حال ساخت می باشد و با صحبتی که با 
وزیر بهداشت داشتم ، قرار شد ۲0 میلیارد تومان برای 

تکمیل این پروژه اختصاص یابد️. 
واعظی در ادامه با اشاره به پیشرفت کارخانه استحصال 
اتان در شهرستان مهر از قول مساعد برای رفع مشکالت 

و موانع پیش رو این پروژه خبر داد️. 

وی با بیان اینکه افتتاح ســالن ترمینال فرودگاه المرد، 
مجموعه ورزشــی منطقه عملیاتی پارسیان و کارخانه 
آلومینیوم جنوب در روند رو به رشــد این منطقه موثر 
خواهد بود، بیان کرد: بهره برداری از کارخانه آلومینیوم 
جنوب باعث تحول چشــمگیر در این منطقه می شود 
و با برنامه ریزی که در این بخش انجام شــده، توسعه و 
سرمایه گذاری در صنایع پایین دست باعث جلوگیری 
از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده عظیم، اشتغالزایی 
چند برابر و باعث توســعه اســتان فارس و این منطقه 

خواهد شد️. 
واعظی در پایان خاطرنشــان کــرد: امیدواریم که این 
پروژه ها در سفر ریاست محترم جمهور به استان فارس 

و این منطقه به بهره برداری برسد️.
در ابتدای این نشســت نیز سید محسن علوی نماینده 
مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر 
از مسئوالن دولت تدبیر و امید در تزریق اعتبارات ملی 
به این منطقه، افزود:  پایان گام اول انقالب مصادف شد 
با پایان محرومیت زدایی شهرستاهای المرد و مهر و در 
آغاز گام دوم انقالب با بهره برداری از طرح های بزرگ، 

صنعتی شدن المرد و مهر رقم می خورد️.
وی با اشاره به وحدت و همدلی حاکم در دو شهرستان، 
گفت: نقشــه توسعه راه المرد و مهر برای تبدیل شدن 
این منطقه به قطب صنعتی و اســتقرار صنایع بزرگ و 
پشتیبان در این منطقه اســت که استقرار امکانات در 
همین راستا پیگیری شد و این پروژه های مهم، گوشه 

ای از خدمات انجام شده در این دو شهرستان است️. 
وی اضافه کرد: اکثر پروژه هایی که بازدید شد؛ نزدیک 
به ۹0 درصد پیشــرفت دارند و قطعا با تزریق اعتبار و 
حمایت دولت ، آماده بهره برداری خواهند شــد که در 
جهــش صنعتی این منطقه از جنوب فارس و توســعه 

استان موثر است️.

نماینده مردم المرد و مهر در مجلس:
انقالب صنعتی المرد و ُمهر همزمان با گام دوم انقالب 

قول مساعد رئیس دفتر رئیس جمهور به مردم جنوب فارس؛ 
۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان درحال ساخت المرد 

اختصاص می یابد/رفع موانع برای بهره برداری از  کارخانه استحصال 
اتان را پیگیری می کنم

حمایت از محیط زیست، حمایت از زندگی است 
»انجمن پایشگران
 رویش سبز جنوب«

رییس دفتر رییس جمهور گفت : با توجه به ایجاد زیر ســاخت ها ، وجود مزیت ها و همچنین 
تدابیر دولت برای استفاده بهینه از قابلیت های منطقه ویژه اقتصادی المرد شرایط برای احداث 

و استقرار صنایع بزرگ در این کانون صنعتی فراهم است️.
به گزارش روابــط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد، »محمــود واعظی« رئیس دفتر رئیس 
جمهــور در بازدید منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر المرد طی بازدید و ارزیابی از امکانات 
زیربنایی این منطقه گفت: امروز دولت با شــرایطی که بر کشــور حاکم اســت و تمام تالش و 
ظرفیت های مختلف را بکارگرفته است تا با رفع موانع تولید در کارگروههای مختلف اقتصادی 
بتواند اشتغالزایی جوانان، توسعه و رونق بیشتر در مناطق مختلف کشور را رقم بزند که در این 
منطقه مهم کشــور شــاهد تکمیل برخی طرح ها و زیرساختهای مناسبی برای سرمایه گذاری 

می باشیم️.
وی افزود: پروژه های زیربنایی اعم از آب، برق، گاز و جاده های پیرامونی که برای اســتقرار و 
تسهیل شرایط ســرمایه گذاری در این منطقه تعریف شده است در مرحله بسیار مناسبی قرار 
دارد و می توان گفت شــرایط الزم برای میزبانی از صنایع بزرگ و کاربردی موردنیاز کشور در 
حوزه بخش های پایین دســت آلومینیوم، طرح های مرتبط با برق و انرژی و صنایع مرتبط با 
حوزه معادن این منطقه فراهم اســت که دولت به این بخش توجه ویژه خواهد داشــت تا روند 

ارتقاء این کانون صنعتی استمرار یابد️.
واعظی با اشاره به  نگاه دولت به  ضرورت پراکنش  مناطق صنعتی در   نواحی  مختلف  کشور 
خاطرنشان کرد: شهرستان المرد باتوجه به همجواری با بنادر ، دارا بودن معادن غنی و ظرفیت 
عظیم گازی در این نقطه از جنوب کشــور، از شرایط الزم برای حضور سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی برخوردار اســت و دولت در این ارتباط تسهیالتی را در نظر می گیرد و برای رفع موانع 

اقدامات موثری انجام  می دهد️.
وی گفت: با افتتاح فاز نخســت مجتمع آلومینیوم جنوب بستر مناسبی برای جهش اقتصادی 
در این منطقه فراهم می شــود و عالوه بر شرایط جذب نیروهای متخصص در این واحد بزرگ 
صنعتی ، امکان اشــتغالزایی در صنایع پایین دست نیز مهیا می شود و دولت از تمام ظرفیت ها 

برای شتاب گیری توسعه این منطقه استفاده می کند️.
وی با اشــاره به دســتاوردهای امیدآفرین در منطقه ویژه اقتصــادی المرد، گفت: نخبگان این 
منطقــه اعم از وزیرمحترم اطالعات، نماینده مردم در مجلس، اســتاندار فارس، مدیرعامل این 
منطقه و مدیران صنعتی و دولتی در پیشــبرد برنامــه های دولت تاکید و تالش دارند تا امروز 
مردم این منطقه از بهترین امکانات بهره مند شوند و قطعا شتاب دو چندان این منطقه نسبت 

به گذشته حاصل تالش جمعی نخبگان این منطقه می باشد️.

برپایه این گزارش، در ماه های گذشته ، نشست هایی با هدف بررسی و رفع موانع برای افتتاح 
کارخانه الومینیوم و همچنین برنامه ریزی الزم برای حضور رئیس جمهوری برگزار شــده است 
و حضور این مقام از دفتر رئیس جمهور با هدف ارزیابی از طرح های مختلف صنعتی، بهداشتی 

و عمرانی در این منطقه صورت می گیرد️.
شایان ذکر است رئیس دفتر رئیس جمهوری ظهر امروز به همراه وزیراطالعات، استاندار فارس 
و هیات همراه وارد شهرســتان ُمهر شدند و از طرح اســتحصال اتان در شهرستان مهر بازدید 
کردند و در ادامه ضمن عزیمت به شهرستان المرد از طرح های مهم زیرساختی در این منطقه 

بازدید کردند️.

رییس دفتر رییس جمهور:شرایط برای استقرار صنایع بزرگ در منطقه ویژه اقتصادی المرد فراهم است

تماس جهت درج آگهی و تبلیغات

09335653152
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رئیس کانون مداحان و شاعران آئینی 
المرد تاکید کرد:شورای ارزیابی و آسیب 

شناسی مجالس تعزیه تشکیل شود  
رئیس کانون مداحان و شاعران آئینی المرد 
بر لزوم تشــکیل شــورای ارزیابی و آســیب 

شناسی مجالس تعزیه تاکید کرد️.
به گزارش خبرنگار مهر، سید جلیل احمدی 
جمعه شب در گردهمایی بیش از ۲00 نفر از 
ذاکــران و خادمان اهل بیت)ع( در امر تعزیه 
از شهرستان های المرد و مهر، طی سخنانی 
آنــان را خادمین و دلــدادگان اهل بیت)ع( 
دانســت و گفت: باید قدر این دستگاه عظیم 
سیدالشــهدا که در ان نقش ایفا می کنید را 
دانسته و بهترین بهره برداری معنوی را انجام 

داد️.
 وی بــه این جمله حضرت امــام راحل)ره( 
کــه فرمودند رمز بقای اســالم ســوگواری 
سیدالشهداء)ع( اســت اشاره کرد و گفت: از 
اینکه خداوند شــما را بعنــوان یکی از قوی 
تریــن ابزارهای این رمز بقــاء برای برگزاری 
تعزیه  الخصــوص  علی  ســوگواری  مجالس 
خوانی انتخاب کرده، توفیق بزرگی است که 
باید بیشتر قدردان و مراقب و مواظب جایگاه 

خود باشیم️.
 وی ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شایق 
و راغــب، دو ادیب مخلــص اهل بیت)ع( که 
با اشعار کم نظیر و تنظیم نسخه های تعزیه 
ها، شاهکاری در تاریخ کردند، اظهار داشت: 
مشابه آن به این ســادگی یافت نمی شود و 
زمان آن فرا رسیده که همه دست اندرکاران 
و خادمــان و ذاکران، با حرکــت جهادی و 
همدلی، ضمن حفظ ارزش ها و ســنت هایی 
که از بزرگان به نسل امروز سپرده شده است، 
با تدبر و کارشناسی خیرخواهانه و منصفانه، 
به نســل امروز و ذائقه های پیچیده امروزی 

هم توجهی داشته باشیم️.
 وی تاکید کرد: اگر برای ســفره ســوگواری 
اهل بیت)ع( که بخش عظیمی از آن را ذائقه 
های متنوع نســل جدید تشکیل می دهند 
برنامه و خوراک ســوگواری متناسب نداشته 
باشیم خدای ناخواســته باعث میشود میان 
بخشی از نســل دهه اخیر و آیندگان فاصله 
ایجاد گردد، لذا بایــد حفظ ارزش ها و ارث 

گرانبهای بزرگان با خالقیت توأم باشد️.
 احمدی افزود: هدف اصلی برگزاری مجالس 
سوگواری و تعزیه، احیاء و نشر قیام کربالست 
و اگر خدای ناخواســته صاحب اصلی اجرای 
مجالس را خودمان بدانیم، مشکالت و آسیب 
های جبران ناشدنی به دنبال خواهد داشت️.

 رئیس کانون مداحان شهرستان المرد تصریح 
کرد: برگزاری مجالس تعزیه ســرور و ساالر 
شــهیدان حضرت اقا اباعبداهلل الحسین)ع(، 
اگر میلیون ها بار اجرا شود باز هم کم است️.

 او گفت: باید به ســایر ائمه هم توجه گردد 
و مجالس تعزیه خوانی شــهادت ســایر ائمه 
معصومیــن)ع( از جمله، امام ســجاد و امام 
جواد و امام صادق علیهم السالم برگزار کرد️.

 وی گفــت: تالش کنیم، تا شــورای ارزیابی 
و آســیب شناسی با حضور روحانیت، اساتید 
دانشگاه، شعرا و کارشناســان دلسوز و اهل 
فن تشــکیل دهیم و این بیرقی که به امانت 
بر دوش ما قرار گرفته به ســرمنزل مقصود 

برسانیم️.
  در پایــان از تــالش همه ذاکران و دســت 
انــدرکاران برپایی مجالــس تعزیه خوانی در 

دوماه محرم و صفر تجلیل شد️.

مجموعه ورزشی پارسیان المرد به 
بهره برداری می رسد

مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان فارس 
در حاشیه بازدید از روند پیشرفت تعدادی از 
پروژه های زیرساختی و توسعه ای شهرستان 
المرد و بررسی مشکالت احتمالی آن تصریح 
کرد: مجموعه ورزشــی تابناک شهرســتان 
المرد، با اعتبار بالغ بر ۴0 میلیارد تومان، آذر 
ماه با حضور ریاســت محترم جمهور افتتاح 

خواهد شد️.
حیدرعلی کامیاب در گفت وگــو با خبرنگار 
برنا از المرد با اشاره به مساحت و گستردگی 
مجموعه تابناک المرد گفت: مجموعه تابناک 
المرد ۳ هکتار زمین و ۶۵00 متر زیر بنا دارد 

و از ۱۵ سال پیش کلنگ آن زده شد️.
 کامیــاب اضافه کــرد: وزارت نفت ۵0-۴0 
درصد کار این مجموعه را انجام داده بود که 
با کمک ســید محسن علوی نماینده محترم 
شهرســتان المردومهر و رایزنــی هایی که 
صورت گرفت ایــن مجموعه با اعتبار بالغ بر 
۱0 میلیارد تومان به وزارت ورزش و جوانان 
واگذار گردیــد و وزارت ورزش و جونان طی 
دوســال کار و تالش بی وقفه، مجموعه را در 

آستانه افتتاح قرار داده است️.
این مقام مســئول با اشــاره بــه بخش های 
مختلف مجموعه فوق خاطرنشــان کرد: این 
مجموعــه شــامل یک زمین چنــد منظوره 
بزرگ، چند ســالن تخصصی و اســتخر سر 
پوشیده است که به نوبه خود در تمام استان 

فارس همتایی ندارد️.

اخبار

اجرای طرح های زیربنایی در حوزه 
کشاورزی شهرستان مهر با اعتباری 

بالغ بر 5 میلیارد تومان
رییس اداره فنــی و زیربنایی مدیریت جهاد 
کشــاورزی مهر گفــت: با اعتبــاری بالغ بر 
۵میلیارد و 700 میلیــون تومان طرح های 
عمرانی فنی و زیربنایی در شهرســتان مهر 

انجام شد️.
به گزارش روابــط عمومــی مدیریت جهاد 
کشاورزی شهرســتان مهر، حبیب اهلل واثقی 
درســطح  ازمهرماه۱۳۹7تاکنــون  افــزود: 
۳۶۱.۴7 هکتــار باکمــک بالعــوض دولتی 
بــه مبلغ ۵۳ میلیارد ریــال آبیاری نوین در 

شهرستان مهر اجرا شده است️.
وی همچنین در خصــوص دیگر فعالیتهای 
فنی زیربنایی مدیریت جهاد کشــاورزی مهر 
تصریــح کرد: در همین بــازه زمانی چندین 
رشــته قنات مورد مرمت و احیا قرار گرفت 
که می توان به: مرمت قنات کورو دارالمیزان 
اشاره نمود که عملیات اجرایی آن در۱0۵مترو 
بامبلغ ۶۱۹ میلیون ریال به پایان رسیده و با 
بهره برداری صورت گرفته باعث ۱لیتربرثانیه 
افزایش آبدهی به ۵ هکتاراراضی تحت شرب 
گردیــد؛ همچنین قنات شــول بــا عملیات 
اجرایــی در8۲ متر و بامبلــغ ۲۶0 میلیون 
ریال به پایان رسیده و با بهره برداری صورت 
گرفتــه باعث ۳ لیتربرثانیه افزایش آبدهی به 

۱0هکتاراراضی تحت شرب گردید️. 
فرماندار المرد مطرح کرد:

توزیع هدفمند اعتبارات باهدف تکمیل 
طرح های نیمه تمام/ 10 میلیارد 

تومان سهم المرد از اعتبارات توازن
فرمانــدار المرد ، ســهم این شهرســتان از 
اعتبارات توازن اســتانی را ۱0 میلیارد تومان 
بــا اولویت تکمیل پروژه هــای نیمه تمام  و 

همچنین با تخصیص ۳0 درصد اعالم کرد️.

به گزارش افق فارس، »حسین شبانی نژاد« 
فرماندار المرد با اعالم این خبر افزود: امسال 
حــدود ۱0 میلیارد تومان اعتبار اســتانی از 
محــل اعتبــارات قانون اســتفاده متوازن از 
امکانات کشــور برای اجرای پروژه های نیمه 
تمام شهرســتان المرد درنظر گرفته شد که 
در حال حاضر ۳0 درصد اختصاص می یابد و 
براساس پیش بینی سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان، احتمال دارد درصد تخصیص به  

۵0 درصد برسد️.
وی ادامــه داد: عمــده هــدف ایــن قانون، 
توازن توســعه در ســطح شهرستان ها است 
و اعتبارات براســاس شــاخص ها و  در یک 
چارچــوب معین، توزیع می شــود و کمیته 
برنامه ریزی شهرســتان در توزیع این اعتبار 

با محدودیت های زیادی روبرو است️.
شــبانی نژاد با اشــاره به محدودیت بودجه 
کشور و اجرای طرح توزیع هدفمند اعتبارات 
به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام المرد، 
اظهار کرد: کمیته برنامه ریزی شهرســتان با 
مشــورت از مدیــران اجرایــی، اعتبار نفت 
و گاز را بــا این هدف توزیع کــرد که بتوان 
اکثر پروژه های مهم و تاثیرگذار در توســعه 
شهرســتان را تکمیل و بهره برداری رساند، 
هم اکنون این طرح توزیع هدفمند اعتبارات 
با اســتقبال کمیته برنامه ریزی استان روبرو 
شــد و به گفته کارشناسان مدیریت و برنامه 
ریزی استان، سایر شهرســتانها از این طرح 

استقبال کردند️.
نماینــده عالــی دولت در المــرد بیان کرد: 
واگذاری پــروژه ها به بخــش غیردولتی از 
سیاست ها و برنامه های شورای برنامه ریزی 
استان می باشــد که به کمیته برنامه ریزی 
شهرســتان ابالغ شد و الزم است پروژه های 
قابــل واگذاری به بخش خصوصی در اولویت 
برنامــه ریزی مدیران قرار گیــرد که در این 
زمینه امتیازی برای شهرستان محسوب می 

شود️.
وی اضافه کــرد: یک میلیارد و 7۵0 میلیون 
تومان یارانه ســود تســهیالت به شهرستان 
المرد اختصاص پیدا کرد  که در این راســتا، 
درصــورت مشــارکت بخــش خصوصی در 
تکمیل پــروژه های نیمه تمام شهرســتان، 
بخشــی  از این اعتبار به عنوان تسهیالت به 

سرمایه گذار پرداخت می شود️. 
فرماندار المرد ادامه داد: درحال حاضر پروژه 
های زیادی در حــوزه ورزش وجود دارد که 
قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند، از 
جمله استخر سرپوشــیده اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی که اعتباری طی چندین سال 
به آن اختصاص پیدا کرد اما متاسفانه تکمیل 
نشده است و می بایست با هماهنگی سازمان 
مدیریــت و برنامه ریزی اســتان  به بخش 

خصوصی واگذار کرد️.
وی گفــت: مدیران دســتگاههای اجرایی بر 
تکمیل پروژه های نیمه تمام متمرکز شــوند 
و دقت و نظارت کامــل در عدم جابه جایی 
اعتبار شهرستان داشته باشند و فرمانداری را 

از این موضوع  مطلع کنند️.
شبانی نژاد در ادامه سخنان خود از پیگیری 
جهت جذب اعتبار برای  ساختمان دانشگاه 
دولتی المرد و اختصــاص اعتبار برای طرح 

های مهم حوزه بهداشت و درمان خبر داد️.

استفاده ازکاله ایمنی مصونیت است نه محدودیت
»راهنمایی و رانندگی شهرستان المرد«

 به گزارش دو هفته نامه افق فارس، »حســین شــبانی نژاد« فرماندار المرد ضمن ابراز 
خرســندی از سفر رئیس دفتر رئیس جمهور به شهرستانهای المرد و مهر و قدردانی از 

نگاه ویژه دولت به این منطقه از جنوب فارس، گفت: گام های بزرگی بر
 ای توسعه صنعتی این منطقه از جنوب فارس در دولت تدبیر و امید برداشته شد و طرح 
های بزرگ این منطقه در آستانه افتتاح قرار دارد و با حمایت های دولت ، این طرح ها 

به بهره برداری می رسد️. 

وی با اشاره به ظرفیت های شهرستان المرد در نزدیکی به دریا و ظرفیت مناسب برای 
توســعه صادرات و واردات در این نقطه از کشور، خاطرنشان کرد: دولت می تواند برای 
استمرار اهداف صنعتی و رشد صادرات و کاهش نرخ بیکاری، از طرفیت شهرستان بویژه 
منطقه ویژه اقتصادی المرد اســتفاده کند و از این رو جلب مشــارکت سرمایه گذاران 
در زمینــه صنایع پایین دســت، می توانــد دولت را به اهداف مدنظــر در جلوگیری از 

خام فروشی، ایجاد ارزش افزوده ، اشتغال متخصصان برساند️.

مدیر جهاد کشاورزی المرد از آغاز کشت گندم در ۶ هزار هکتار از مزارع این شهرستان 
خبر داد️. به گزارش خبرگــزاری فارس از المرد، محمدصادق فانی در جمع خبرنگاران، 
اظهار داشت: با تمهیدات اندیشیده شده و انجام مراحل پیش فصل کاشت و آماده سازی 

زمین، فصل زراعی در محصول گندم آبی در شهرستان المرد آغاز شد️.
 وی افزود: با تأمین نهاده های موردنیاز شــامل 800 تن بذر از ارقام سیروان، چمران ۲، 
مهرگان و خلیل و 800 تن کود سوپر فسفات، اوره و پتاس عملیات کاشت اولین مزرعه 

در بخش عالمرودشت شهرستان انجام شد️.
مدیر جهاد کشاورزی المرد گفت: طبق معمول هرساله عملیات کاشت تا نیمه آذر ادامه 

داشته و سطحی بالغ بر ۳۵00 هکتار به کشت گندم آبی اختصاص می یابد️.
این مقام مسئول اظهار امیدواری کرد باوجود پیش بینی صورت گرفته در زمینه بارندگی 

سطح ۲۵00 هکتاری نیز به گندم دیم اختصاص یابد️.
  فانی همچنین از تأمین ســوخت دستگاه های کشــت خبر داد و گفت: با هماهنگی و 
همکاری ناحیه پخش فرآورده های نفتی، ســوخت موردنیاز تأمین شــده و حواله آن نیز 
صادر شــده اســت که عمده عملیات کاشت در شهرســتان به صورت مکانیزه و توسط 
دســتگاه های کارنده انجام شده و بخشــی از مزارع نیز تحت پوشش آبیاری نواری قرار 

می گیرد️.

فرماندار شهرســتان مهر در ســفر واعظی به مناطق جنوبی فارس، درخواســت کرد تا 
دولت، مصوبه اختصاص عوارض آالیندگی پارس جنوبی به شهرســتان های المرد و مهر 

را  اجرا کند️. 
به گزارش خبرنگار دو هفته نامه افق فارس، فرماندار شهرســتان مهر در نشست شورای 
اداری المرد و مهر که با حضور واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور برگزار شد، با برشمردن 
ظرفیت های شهرســتان مهر در حوزه های مختلف صنعتی و گردشــگری و اشــاره به 
پیشــرفت های حاصل شــده در این دولت ، گفت: این ظرفیت ها مــی تواند  به رونق 
اشــتغال کمک کند و در بخش کشاورزی، ده ها هکتار گلخانه در حال احداث می باشد 
که در دولت تدبیر و امید بوجود آمده اســت و بزرگترین شهرک صنعتی شهرستان مهر 

در این دولت فعال شد و صنایع بزرگ و کوچک در این شهرک فعالیت دارند️. 
وی درجریان ســفر رئیس دفتر رئیس جمهور به این مناطق  از دولت درخواست کرد تا  
مصوبه اختصاص عوارض آالیندگی پارس جنوبی به شهرســتانهای المرد و مهر را اجرا 
کند️. ســید محمد موسوی در ادامه اختصاص اعتبار برای چهاربانده کردن المرد-مهر - 
فیروزآباد را ضروری دانســت و اجرای این مسیر مهم را موثر در کاهش تصادفات جاده 
ای  عنوان کرد️. وی در ادامه پیگیری بیمارســتان جایگزین شهرســتان مهر، تسریع در 
انتقال آب از دریا به دو شهرســتان و پیگیری دولت برای تصویب مرزی شــدن المرد و 
مهر و توجه به حوزه های گردشــگری این دو شهرستان را از رئیس دفتر رئیس جمهور 

درخواست کرد️.

دکتر محمد احمدی از آغاز نصب عملیات دســتگاه ام آر آی بیمارســتان ولیعصر )عج( 
المرد خبر داد️. به گزارش دو هفته نامه افق فارس، رئیس شبکه بهداشت و درمان المرد 
با اعالم جزئیات از تاخیر بوجود آمده در  احداث و تکمیل ساختمان ام آر آی بیمارستان 
المرد و همچنین عملیات نصب این دســتگاه،  گفت: احداث ساختمان بخش ام آر آی 
)MRI( بیمارســتان ولیعصر )عج( واقع در جنب ساختمان بیمارستان جدید المرد طی 
هفته دولت ســال گذشــته با حضور وزیر اطالعات و جمعی از مسئوالن دانشگاه علوم 
پزشــکی شیراز آغاز شــد و در این مدت چهار مرتبه نقشه اجرایی تغییر کرد و به تایید 
شــرکت متولی نصب دستگاه ام آر آی رسید چرا که  نصب و راه اندازی  دستگاه توسط 
شــرکت خارجی انجام می شد و از این رو مهندسان شرکت خارجی طی مراحل مختلف 
از روند احداث ساختمان بازدید کردند و دقت و نظارت الزم صورت گرفت و نواقص  رفع 
شد و در پرتو همکاری و تالشهای نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی، 
فرماندار شهرستان و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ با تزریق اعتبار مالی به این 

پروژه، در حال حاضر ساختمان جهت نصب دستگاه ام آر آی آماده شده است️.
وی گفت: برای احداث ساختمان MRI بیمارستان المرد تا به امروز قریب به ۱0 میلیارد 
ریال هزینه شــده است که جهت تامین وســایل اداری و تاسیسات دقیق جانبی جهت 
راه اندازی این دســتگاه پیشــرفته به بیش از ۱0 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد چرا که 
بهره برداری از دستگاه ام آر آی با حساسیت های زیادی همراه می باشد و پیگیری در این 
زمینه ادامه دارد️. رئیس شــبکه بهداشت و درمان المرد اضافه کرد: تالشها و پیگیریهای 

زیادی انجام شد تا نصب دستگاه همزمان با شهرهای دیگر آغاز شود که در حال حاضر 
تیم نصب در محل ساختمان مستقر هستند و پیش بینی می شود در مدت یکماه آماده 
سازی زیرســاختهای اولیه )RFcage( برای نصب دستگاه پایان پذیرد و سپس ادامه 
عملیــات نهایی نصب دســتگاه در کمترین زمان ممکن انجام شــود و پس از آموزش 
نیروها، نصب تاسیســات جانبی و کنترلهای اولیه به مرحله بهره برداری برسد️.  وی در 
ادامــه ضمن قدردانی از نماینده مردم المرد و مهر در مجلس در تامین اعتبار دســتگاه 
ام آر آی اظهار کرد: اعتبار دســتگاه MRI بیمارستان ولیعصر)عج( المرد بالغ بر هشتاد 
میلیارد ریال بوده که با توجه به معافیت گمرک برای هیات امنای ارزی وزارت  بهداشت 
و نیز تخفیف به  واســطه خرید انبوه توســط هیات امنای ارزی، این دســتگاه به مبلغ 
پنجاه و دو میلیارد ریال خریداری شــده است️. ام آر آی یا روش تصویربرداری با تشدید 
مغناطیس )Magnetic Resonance Imaging ( یکی از روش های پیشرفته 
تصویربرداری پزشکی است که با استفاده از این روش می توان تصویر بافت های درونی 

بدن را دید و از آن طریق مشکالت و بیماری های اعضای بدن را تشخیص داد️.
دکتر احمدی در ادامه افزود: مکاتبه و پیگیری الزم درخصوص نیروی انســانی بخش ام 
آر آی، از ســوی دکتر علوی نماینده حوزه انتخابیه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی انجام شد و در ادامه از تمامی ظرفیتهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز استفاده 
می شود تا مردم عزیز منطقه هرچه سریعتر از خدمات این بخش مهم بهره مند شوند️. 
وی خاطرنشــان کرد: با راه اندازی بخش ام آر آی بیمارســتان ولیعصر المرد، جمعیتی 
حدود ۳00 هزار نفر از شهرســتان های المرد و ُمهر و دیگر شهرســتان های همجوار از 

خدمات این دستگاه بهره مند خواهند شد️.

فرماندار المرد: دولت از ظرفیت المرد برای توسعه صادرات و واردات استفاده کند

6هزار هکتار از مزارع المرد زیر کشت گندم رفت

در سفر رئیس دفتر رئیس جمهور به جنوب فارس تاکید شد: 

دولت مصوبه عوارض آالیندگی پارس جنوبی به شهرستان های المرد و مهر را اجرا کند

آغاز عملیات نصب دستگاه ام آر آی بیمارستان المرد

وزیــر اطالعات گفت: این انتظار وجود دارد که ســفر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس 
جمهور به جنوب اســتان فارس باعث تکمیل پروژه های مهــم و نیمه تمام این منطقه 
شود️.حجت االسالم و المسلمین سید محمود علوی شامگاه چهارشنبه در شورای اداری 
شهرســتان های المرد و مهر با بیان اینکه چند پروژه در آســتانه بهره برداری در این دو 
شهرســتان وجود دارد،افــزود: این انتظار وجود دارد که بــا پیگیری رئیس دفتر رئیس 
جمهــور که نقش تعیین کننده ای در تکمیل طرح های عمرانی کشــور دارد طرح های 
عمرانی، صنعتی ،خدماتی و بهداشتی مهم و نیمه تمام شهرستان های المرد و مهر نیز 

سریعا با تزریق اعتبار تکمیل و منافع آن در اختیار مردم قرار گیرد️.
وزیر اطالعات عنوان کرد: پیش بینی می شود که با همکاری دستگاه های مختلف طرح 
های عمرانی در آســتانه تکمیل شهرستان مهر و المرد در سفر آینده رئیس جمهور به 

استان فارس به بهره برداری برسد️.

علوی در ادامه سخنان خود عبادت را تنها به نماز خواندن و روزه گرفتن ندانست و گفت: 
روح عبادت در زیاد اندیشیدن و تفکر کردن انسان نهفته است️.

وی پیوند با آموزه های ائمه اطهار )س( را باعث تحول انسان عنوان کرد️.
رئیس دفتر رئیس جمهور چهارشــنبه در سفر به جنوب فارس از روند پیشرفت تعدادی 

از پروژه های زیرساختی و توسعه ای شهرستان های ُمهر و المرد بازدید کرد️.
وی به همراه وزیر اطالعات و اســتاندار فارس از پاالیشگاه گاز پارسیان مهر بازدید و در 

بدو ورود به المرد به مقام واالی شهدا ادای احترام کرد️.
بازدید از منطقه ویژه اقتصادی المرد، پروژه مجموعه ورزشــی منطقه عملیاتی پارسیان، 
فرودگاه و بیمارســتان در حال احداث المرد از دیگر برنامه های روز چهارشــنبه رئیس 

دفتر رئیس جمهور در سفر به فارس بود️.

وزیر اطالعات: در طرح های عمرانی جنوب فارس گشایش می شود
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مســئول اورژانس اجتماعی بهزیستی المرد ، تعداد کل تماس های برقرار شده با 
این مرکز را از ابتدای راه اندازی تا پایان مهر امسال ، هزار و 18 مورد اعالم کرد و 
گفت: بیشــترین تماس ها مربوط به آسیبهای کودک آزاری و همسرآزاری بوده 

است. 
به گزارش روابط عمومی بهزیستی المرد، »مهدیه گنجه« مسئول اورژانس اجتماعی 
بهزیستی المرد در جمع خبرنگاران افزود: تعداد کل تماس های برقرار شده با خط 
اورژانس اجتماعی )123( از زمان راه اندازی مرکز اورژانس تا پایان مهرماه ســال 

جاری هزار و 18 مورد بوده است. 
وی افــزود: راه اندازی اورژانس اجتماعی در شهرســتانهای دارای جمعیت باالی 
50هزار نفر از اولویت های قانون برنامه ششــم توسعه و سازمان بهزیستی کشور 
بود که خوشــبختانه این مرکز تخصصی مداخله در بحران های فردی، خانوادگی 
و اجتماعی با پیگیری خانم کاظم زاده رئیس اداره بهزیســتی در این شهرســتان 

راه اندازی شد و از اسفند 96 فعالیتش را آغاز کرد.
تشکیل 335 پرونده در اورژانس اجتماعی المرد

مسئول اورژانس اجتماعی بهزیستی المرد با ارائه گزارشی از وضعیت پرونده های 
تشکیل شده در این مرکز گفت: از زمان راه اندازی اورژانس تاکنون 335پرونده 
در این مرکز تشکیل شد که بیشترین موارد مربوط به کودک آزاری و همسرآزاری 

است. 
گنجه با بیان اینکه اورژانس اجتماعی شامل مرکز مداخله در بحران فردی،خانوادگی 
واجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی )123( و خدمات ســیار اورژانس اجتماعی 
)تیم و خودروی سیار( است، گفت: از ابتدای سال 98 تاکنون بیش از 260 تماس با 
خط تلفن اورژانس شهرستان برقرار شد که براساس آمار کارشناسان؛ بیشترین 
تماس مربوط به خشونت های خانوادگی بویژه کودک آزاری و همسرآزاری بوده 

است. 
وی ادامه داد: اورژانس اجتماعی یکی از واحدهایی است که برای مداخله و کاهش 
آســیب های اجتماعی با ورود به موقع در بحران ها از وقوع بســیاری از آسیب ها 
جلوگیری و از تبدیل شدن بسیاری از اتفاقات به آسیب یا بحران جلوگیری می کند 
و از ابتدای ســال جاری تا کنون؛ تعداد خدمات مشاوره و مددکاری موثر توسط 
اورژانس بهزیستی شهرستان، 1258 مداخله در بحران، 1002مورد اعزام واحد سیار 

اورژانس و تماس با مداخالت خط تلفن نیز 580 مورد بوده است. 
وی با بیان اینکه اطالع رســانی، آگاهســازی، آموزش و مداخالت روانشناسی و 

مددکاری از جمله برنامه های اورژانس اجتماعی در پیشگیری و کاهش آسیب های 
اجتماعی می باشــد، بیان کرد: مرکز اورژانس اجتماعی بهزیســتی در کنار دیگر 
واحدهای سازمانی بهزیستی با برنامه ریزی و برگزاری کارگاههای مختلف آموزشی 
توسط کارشناســان مرکز با موضوعات مختلف کنترل خشــم، تروما یا شکست 
عشقی، پیشگیری از خودکشی، تاب آوری و مهارت های ارتباطی و همچنین حضور 
مستمر واحد سیار اورژانس در روستاها و بخشهای شهرستان، مراکز آموزشی و با 
برگزاری کارگاههای آموزشی و جلسات مشاوره، اقدماتی را در زمینه پیشگیری از 
آسیب ها و آگاهسازی جامعه انجام داده است که نیاز به حمایت رسانه ها، فعاالن 
اجتماعی، معتمدین و شــوراها می باشد تا بتوانیم اورژانس اجتماعی را کامل تر به 

جامعه معرفی کنیم.
 رفع مشکل 125 پرونده کودک آزاری با مداخالت روانشناسی و مددکاری

 مســئول اورژانس اجتماعی بهزیستی المرد با اشــاره به اینکه عمده مداخالت 
در شهرستان مربوط به کودک آزاری می باشــد،گفت: در طول مدت فعالیت 
اورژانس تا پایان مهرماه امســال، از 126 پرونده مربوط به کودک آزاری تنها یک 
مورد به مراکز نگهداری ارجاع شد و مشکل 125 پرونده با مداخالت روانشناسی 
و مددکاری رفع شــد و والدین و افرادی که با کــودک در تعامل بودند، پس از 
مشــاوره و دریافت خدمات مددکاری، رفتار مناســب تری در پیش گرفتند و 

وضعیت بحرانی مرتفع شد. 
 وی با درخواســت همکاری از مردم در ارائه گزارش موارد آســیب به خط 123 
اورژانس اجتماعی، تصریح کرد: پرونده های کودک آزاری باتوجه به حساســیت 
موضوع در اولویت مداخله اورژانس قرار می گیــرد، انواع کودک آزاری باعث 
آسیب جدی به آنان می شود و کودکان آزاردیده در همه جنبه های رشد جسمی، 
ذهنی، روانی و اجتماعی با مشکالت و نارسایی های فراوانی روبرو خواهند شد.  از 
طرف دیگر فرد آزاردهنده معموال از اعضای خانواده یا نزدیکان کودک می باشد 
و دارای مشــکالت روحی بوده و این رفتار نامناســب با کودکان به دلیل کمبود 

مهارت های زندگی و فرزندپروری در وی رخ می دهد.
این مســئول با تاکید بر اینکه برگزاری کارگاههای آموزشی مهارت زندگی ویژه 
والدین و اجرای برنامه های آگاهسازی کودکان با همکاری دیگر ادارات  شهرستان 
ضروری اســت،  بیان کرد: نحوه ارائه خدمات اورژانس در موارد کودک آزاری 
بدین شکل است که تماس گیرنده می تواند خود کودک، والدین و سایر بستگان 
فرد، همســایگان، مهدهای کودک، مدارس و مراکز آموزشی و هر فرد مطلع از 
مورد آزاردیده باشد، پس از برقراری ارتباط و دریافت اطالعات اولیه، اقدامات 
الزم باتوجه به نوع آزار )جســمی، جنســی، روانی، غفلت و ســهل انگاری( شامل 
مصاحبه و ارزیابی، بازدید از منزل، خدمات مددکاری و مداخالت روانشــناختی، 
اقدامات درمانی، قضایی و آموزشی باتوجه به کودک آزار دیده انجام می شود. 

برپایه این گزارش، زوجین متقاضی طالق و افراد دارای اختالف خانوادگی حاد، زنان 
و دختران آسیب دیده یا در معرض آسیب، همسران و کودکان آزار دیده، افرادی 
که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده اند، مبتالیان به اختالل هویت 
جنســی، دختران و پسران فراری از منزل، سالمندان و معلولین آزار دیده از جمله 
گروه های هدف مرکز تخصصی اورژانس اجتماعی بهزیســتی هســتند که گروه 
متقاضی دریافت خدمات می توانند با مراجعه حضوری به مرکز اورژانس )خیابان 
شهید آوینی، روبروی اداره بهزیســتی( یا تماس با خط 123 اورژانس اجتماعی از 

خدمات این مرکز بهره مند شوند.

مسئول اورژانس اجتماعی بهزیستی المرد اعالم کرد:
ثبت 1018 تماس در اورژانس اجتماعی المرد/رفع مشکل 125 پرونده کودک آزاری با مداخالت روانشناسی و مددکاری

پیامبراكرم )ص(: اَقَربُُكم َغدا ِمّنی ِفی الَموِقِف اَصَدُقُكم لِلَحدیِث َو اَّداُكم لاَِلمانَِة َو اَوفاُكم باَعهِد َو اَحَسُنُكم ُخلقا 

َو اَقَربُُكم ِمَن الّناس )نزدیك ترین شما به من در قیامت: راستگوترین، امانتدارترین، وفادارترین به عهد و 

پیمان، خوش اخالق ترین و نزدیك ترین شما به مردم است.(


