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دو هفته نامه اقتصادی،اجتماعی

فرماندار المرد مطرح کرد:
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی

 41 پروژه عمرانی در دهه فجر

در دهه فجر؛
مرکز ام.آر.آی المرد به نام 

شهید سلیمانی راه اندازی می شود

 آغاز عملیات اجرایی 5 پروژه آبرسانی به 
روستاهای المرد در دهه فجر

در صفحات داخلی بخوانید

ــط  ــا توس ــت آنه ــوز فعالی ــه مج ــکی ک ــازی و دامپزش ــکی، داروس ــکی، پیراپزش ــاغل پزش ــرف و مش ــان ح ــی صاحب تمام
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، ســازمان نظــام پزشــکی ایــران و یــا ســازمان نظــام دامپزشــکی و ســازمان 
دامپزشــکی ایــران صــادر مــی شــود، مکلفنــد در چهارچــوب آییــن نامــه تبصــره 2 مــاده 169 قانــون مالیاتهــای مســتقیم 
مصــوب66/12/4  و اصالحــات و الحاقــات بعــدی آن از ابتــدای ســال 1398 از پایانــه فروشــگاهی اســتفاده کننــد.  طبــق 
آخریــن تفاهــم نامــه همــکاری ســازمان امــور مالیاتــی کشــور و ســازمان نظــام پزشــکی کشــور بــه منظــور تســهیل و 
ــا  ــته ت ــن دس ــکی، ای ــاغل پزش ــرف و مش ــط ح ــگاهی توس ــه فروش ــدازی پایان ــب و راه ان ــون نص ــرای قان ــریع در اج تس
ــام کننــد. زمــان اجــرای ایــن  تاریــخ 30 بهمــن مــاه ســال جــاری مهلــت دارنــد در ســامانه پایانــه فروشــگاهی ثبــت ن

ــد.   ــال 1398 می باش ــدای س ــون، از ابت قان

مشمولین گروه اول 

آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن 1398 

مطابــق بــا قانــون پایانــه هــای فروشــگاهی و 
ســامانه مؤدیــان، در صــورت:

- عــدم ثبــت نــام در ســامانه مؤدیــان، عــدم 
ــه ای  ــگاهی جریم ــه فروش ــتفاده از پایان اس

ــروش  ــغ ف ــوع مبل ــد مجم ــادل 10 درص مع
- عــدم صــدور صورتحســاب الکترونیکــی 
ــده  ــام ش ــروش انج ــوع ف ــد مجم ، 10درص

بــدون صورتحســاب
ــا حســابهای  - عــدم اعــالم شــماره حســاب ی
ــا  ــق آن ی ــی از طری ــردش مال ــه گ ــی ک بانک
ــد  ــادل 10 درص ــود، مع ــی ش ــام م ــا انج آنه
مجمــوع مبلــغ فــروش انجــام شــده از طریــق 

ــاب آن حس

ســازمان نمــی توانــد بیشــتر از پنجــاه درصــد 
جریمــه هــای موضــوع ایــن مــاده را مطابــق 
ــتقیم  ــای مس ــات ه ــون مالی ــاده )191( قان م

ــد. ــرار ده ــودگی ق ــورد بخش م

در صــورت عــدم رعایــت قانــون فــوق، 
ــف را  ــب تخل ــی مرات ــور مالیات ــازمان ام س
بــه وی و مرجــع صادرکننــده مجــوز فعالیــت 
واحــد متخلــف اعــالم مــی کنــد. مرجــع 
ــه   ــدام ب ــت، اق ــوز فعالی ــده مج ــادر کنن ص
ــه  ــبت ب ــه نس ــی ک ــار، در صورت ــدور اخط ص
ــد،  ــدام نکن ــان اق ــامانه مؤدی ــت در س عضوی
ــی از 2  ــد صنف ــت واح ــی موق ــپس تعطیل س
ــان اگــر  ــا 6 مــاه انجــام مــی گــردد، در پای ت
فــرد خاطــی نســبت بــه عضویــت در ســامانه 
اقــدام نکنــد، ســازمان موظــف اســت رأســًا 
نیــروی  بــه  را  متخلــف  واحــد  تعطیلــی 
انتظامــی یــا کارگــروه مذکــور ابــالغ کنــد. در 
ــوز،  ــده مج ــادر کنن ــع ص ــورت، مرج ــن ص ای
بــا متخلــف در پرداخــت مالیــات و جریمه هــا 

ــت. ــد داش ــی خواه ــئولیت تضامن مس

در صورتی که اقدامی جهت ثبت نام 
صورت نگیرد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

مشــاغل و حــرف مشــمول نصــب ســامانه فــروش: 1-وکال، 2-مشــاوران حقوقــی و مشــاوران خانــواده، 3-دفاتــر اســناد 
ــت  ــی ها و فس ــه فروش ــا، اغذی ــا، کبابی ه ــا، چلوکبابی ه ــتوران ه ــی، رس ــاالر پذیرای ــالک، 5-ت ــاورین ام ــمی، 4-مش رس
فودی هــا، ســفره خانه هــای ســنتی و کافــی شــاپ ها، کترینگ هــا و تهیــه غذاهــا، قهــوه خانه هــا، ســالن های غذاخــوری 
و بــاغ تاالرهــا، بــاغ ســراها، طباخی هــا، آش و حلیــم پــزی هــا، جگرکی هــا، کتــه کبابی هــا، بریانــی فروشــی ها و مشــاغل 
ــا،  ــان خانه ه ــراها، مهم ــان س ــا، مهم ــان پذیره ــا، مهم ــل آپارتمان ه ــا، هت ــل ه ــل هت ــی از قبی ــز اقامت ــابه، 6-مرک مش
ــه  ــایط نقلی ــگاه های وس ــا و فروش ــگاه ه ــا، 7-نمایش ــی و متل ه ــن راه ــای بی ــا، اقامتگاهه ــاغ ویاله ــافرخانه ها، ب مس
موتــوری) بــه اســتثنای ماشــین آالت راهســازی، ســاختمانی و کشــاورزی(، 8-آرایشــگاه های مردانــه و زنانــه، 9-آجیــل و 
ــات هــای مســتقیم و واردکننــدگان(، 10-قنادی  هــا و  ــون مالی خشــکبار فروشــی ها)به اســتثنای مشــمولین مــاده )81( قان
شــیرینی فروشــی ها، آب میــوه فروشــی هــا، بســتنی و فالــوده فروشــی هــا، 11-میــوه و تــره بــار فروش هــای مســتقر 
ــی و  ــای فرهنگ ــه ه ــی ها، 12-مجموع ــوه فروش ــار، می ــره ب ــوه و ت ــی های می ــار فروش ــار، ب ــره ب ــوه و ت ــن می در میادی
ورزشــی، 13-لــوازم تحریــر و نوشــت افــزار فروشــی ها) بــه اســتثنای تولیــد کننــدگان و وارد کننــدگان(، 14-بازی هــای 
رایانــه ای)گیــم نــت هــا( و کافی نــت هــا، 15-دفاتــر خدمــات ارتباطی)دفتــر خدمــات مشــترکین تلفــن همــراه و ثابــت 
و خدمــات پســتی(، دفاتــر خدمــات الکترونیکــی) از جملــه دفاتــر پلیــس+10 ، دفاتــر خدمــات الکترونیــک شــهر، دفاتــر 

خدمــات پیشــخوان دولــت و خدمــات الکترونیــک قضایــی(.
مشــاغل فــوق از ابتــدای ســال 1399 ملــزم بــه اســتفاده از ســامانه صنــدوق فــروش )پایانــه متصــل بــه شــبکه پرداخــت 
بانکــی( و صــدور صورتحســاب فــروش )فاکتــور( مطابــق مقــررات مــی باشــد. آخریــن مهلــت طبــق دســتورالعمل هــای 
ســازمان امــور مالیاتــی 30 دی مــاه 1398 بــوده اســت. آن دســته کســانی کــه موفــق بــه ثبــت پایانــه فــروش نشــده 

انــد، مــی بایســتی هــر چــه ســریع تــر جهــت ثبــت نــام اقــدام نماینــد.

مشمولین گروه دوم

بهین تراز، آماده ارائه خدمات به واحدهای صنفی جهت ثبت پوزهای بانکی 
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 چهل و یکمین سالروز
 پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی مبارک باد

پرواز دوحه - المرد راه اندازی شد

#همه_ می آییم
وعده ما؛ 22 بهمن

راه ماندگار »معظمه«
در بهمــن مــاه امســال، خبــر تلــخ،  دردنــاک و باورنکردنــی بانویــی  
کــه همــه او را بــه عنــوان فعــال حــوزه کارآفرینــی می شــناختند، 
بــه ســرعت در فضــای مجــازی منتشــر شــد. »معظمــه راســتی« 
ــه  ــرای همیش ــیراز ب ــوس تهران-ش ــی اتوب ــه واژگون ــر حادث براث
ــای  ــی ه ــب، ویژگ ــن مطل ــگارش ای ــل ن ــت. دلی ــا رف ــان م از می
خاصــی اســت کــه ایــن بانــوی فعــال هنرمنــد و کارآفریــن 
داشــت. اســتوری اینســتاگرام او در قبــل از ایــن حادثــه »راه 
بی پایــان...« در تمامــی فضــای مجــازی بــه ســرعت انتشــار یافــت 
ــری  ــد صب ــه خداون ــد ک ــی کردن ــه م ــب زمزم ــر ل ــه در زی و هم
ــن  ــه بی ــت معظم ــر درگذش ــتردگی خب ــد. گس ــادرش بده ــه م ب
ــان و دختــران و مراســم  ــه ویــژه در میــان زن اهالــی شهرســتان ب
ــا در  ــییع ه ــن تش ــی از بزرگتری ــه یک ــان ک ــازه ایش ــییع جن تش
شــهر المــرد بــود؛ حامــل پیامــی مهــم اســت کــه نشــان مــی داد 
ــورد  ــن م ــن چنی ــه ای ــته ک ــی داش ــای خاص ــی ه ــه ویژگ معظم
ــه  ــی کــه ب ــرد. ویژگــی های ــرار مــی گی ــارش ق ــردم دی ــم م تکری
حــق مــی تــوان گفــت ایــن بانــوی فعــال را در زمــره زنــان پیشــرو 

ــود.  ــرار داده ب ــرد ق شهرســتان الم
ــه و  ــون معظم ــان همچ ــی زن ــاالر، برخ ــه مردس ــن جامع در ای
مــادرش کوشــیده انــد بــا فعالیت هــای هنــری خــود تلنگــری بــه 
ــد فعــال  ــز مــی توانی ــد کــه شــما نی ــان همشــهری خــود بزنن زن
باشــید. معظمــه و مــادرش از راه هنــر و گســترش فعالیــت هــای 
ــد و در ایــن راه موفــق شــدند.  هنــری ایــن مبــارزه را آغــاز کردن
ــالش  ــدا ت ــری در ابت ــگاه آزاد هن ــدازی آموزش ــا راه ان ــه ب معظم
ــرد را  ــتان الم ــتی شهرس ــع دس ــنتی و صنای ــای س ــرد هنره ک
احیــا کنــد و نتیجــه کار ایــن شــد کــه قریــب بــه هــزار و پانصــد 
ــتی دارای ذوق  ــع دس ــه صنای ــه در زمین ــم ک ــر خان ــر صنعتگ نف
بودنــد را شناســایی و ســاماندهی کنــد. بــه ایــن منظــور کــم کــم 
ــط  ــای الزم توس ــوزش ه ــس از آم ــایی و پ ــراد را شناس ــن اف ای
ــرای تمامــی آن  ــراث فرهنگــی ب ــا کمــک اداره می پیشکســوتان ب
هــا کارت صنعتگــری صــادر نمودنــد و بــا راه انــدازی کارگاه هــای 
صنایــع دســتی کار را بــه جایــی رســاندند کــه محصــوالت تولیــدی 
را بــه خــارج از کشــور نیــز صــادر نماینــد. هــر ســاله در نمایشــگاه 
هــای صنایــع دســتی در شــهرهای مختلــف شــرکت فعــال داشــته 
و صنایــع دســتی شهرســتان المــرد را بــه دیگــر نقــاط معرفــی و 
عرضــه کردنــد و همیشــه تعــدادی از صنعتگــران را نیــز بــا خــود 

ــد. ــراه می کردن هم
ــد از  ــای جدی ــدازی هنره ــترش و راه ان ــا گس ــاد؛ ب ــده ی ــن زن ای
جملــه خیاطــی، گلــدوزی، شــیرینی پــزی و ... فعالیــت هــای خــود 
ــرد بلکــه در ســایر بخــش هــای  ــا در ســطح شــهر الم ــه تنه را ن
شهرســتان نیــز گســترش داد و هنرمنــدان زیــادی را آمــوزش داد. 
بــه ایــن ترتیــب او  بــه جــای عزلــت و گوشــه نشــینی عــالوه بــر 
ــران  ــان و دخت ــه زن ــرد ب ــم ک ــود را فراه ــد خ ــه رش ــه زمین اینک
ــد  ــد تولی ــی توانن ــود م ــا خ ــه آن ه ــت ک ــهری اش آموخ همش
ــال  ــردان، فع ــا م ــر ب ــف براب ــورات مختل ــند و در ام ــده باش کنن

باشــند. 
ــازمان  ــا س ــترده ب ــاط گس ــه در ارتب ــت معظم ــجاعت و صراح ش
ــری و ســماجت  ــر اینکــه خســتگی ناپذی ــالوه ب ــف ع ــای مختل ه
ــا انداخــت  ــم را ج ــن مه ــز ای ــرای مســئوالن نی او را نشــان داد ب
ــارکت  ــان مش ــتند و خواه ــه هس ــن جامع ــی از ای ــان نیم ــه زن ک
ــروزه  ــه ام ــوری ک ــه ط ــند ب ــی باش ــف م ــای مختل ــت ه در فعالی
ادارات مختلــف پذیرفتــه انــد کــه بــا زنــان فعــال و تولیــد کننــده 
و هنرمنــد همراهــی کننــد امــا در پــس همــه ی ایــن فعالیت هــا 
معظمــه هدفــی داشــت کــه در واقــع آرمانــش بــود؛ ارتقــاء زنــان و 
معظمــه در راه ایــن آرمــان از جــان مایــه گذاشــت و خــود را فــدا 
کــرد. او نیامــده بــود کــه خــود را بــر ســر زبان هــا بینــدازد بلکــه 
ــه  ــه معظم ــی ک ــرد. راه ــهور ک ــش او را مش ــت های ــه فعالی نتیج
ــود.  ــر ب ــود راه هن ــرده ب ــاب ک ــش انتخ ــه آرمان ــیدن ب ــرای رس ب
تفکــری کــه از مــادرش بــه او ارث رســیده بــود و همپــای مــادرش 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــت. معظم ــی داش ــر م ــن راه گام ب در ای
آرمانــش و ارتقــاء جایــگاه زنــان ســرزمینش هیچوقــت نــه روزنامــه 
ــا سیاســیون  ــه ب ــه وارد سیاســت شــد و ن ای را منتشــر کــرد و ن
کلنجــار رفــت و نــه ســخنرانی بلکــه تنهــا و تنهــا از راه هنــر وارد 
ــاب حضــور چنیــن فــردی را نداشــت و  ــا ت ــا جامعــه م شــد. گوی
دســت زمانــه بســیار زود ایــن فعــال هنــری و کارآفرینــی را از مــا 
جــدا کــرد. چــه بســا کــه اگــر معظمــه ادامــه حیــات مــی یافــت 
بــدون شــک، نقــش موثــری در ارتقــای کارآفرینــی در میــان زنــان 
ــن  ــی همی ــرد ول ــی ک ــا م ــرد ، ایف ــع دســتی الم ــی صنای و معرف
ــه شــد  ــه گفت ــز همانطــور ک ــای چندســاله ایشــان نی ــت ه فعالی
ــر  ــه ه ــی شــد ک ــع ســنگ بنای ــر خــود را گذاشــت و در واق تأثی
چنــد ممکــن اســت بعــد از او بــه کنــدی پیــش رود امــا در نهایــت 
بــه ســرانجامی روشــن کــه در واقــع همــان آرمــان معظمــه بــود 
ــرورش داد همچنــان  ــی کــه او پ ــان و دختران خواهــد رســید و زن
ــه  ــد داد و راه را ادام ــه خواهن ــری خــود را ادام فعالیــت هــای هن
مــی دهنــد. اگرچــه معظمــه از میــان مــا رفــت امــا یــاد او، اندیشــه 

ی او و هنــر او همچنــان باقــی اســت...
گمان مبر که به پایان رسید کار مغان
هزار باده ناخورده در رگ تاک است
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باحضور مقام عالی وزارت 
بهداشت،درمان و آموزش پزشکی؛

مرکز ام.آر.آی المرد به نام 
شهید سلیمانی افتتاح می شود

با تالش و پیگیری مســتمری که  دکتر علوی نماینده 
مردم المــرد و مهــر در دوره دهم مجلس داشــتند،  
دســتگاه MRI المــرد تامین اعتبــار و همزمان پس 
از خریــداری و انتقال به المرد، ســاختمان این بخش 
عکسبرداری در هفته دولت سال گذشته آغاز و تکمیل 
شــد و هم اکنون آماده افتتاح می باشــد. قرار است با 
حضور مسئوالن ارشد بهداشــت و درمان ، این بخش 

افتتاح شود. 

رئیس جهاد کشاورزی المرد:
پیگیری رفع مشکل کود اوره زراعت در 

دستور کار است
پیگیری رفع مشــکل کود اوره زراعت در دســتور کار 

است
رئیــس جهاد کشــاورزی المرد از پیگیــری برای رفع 

مشکل کود اوره زارعت در این شهرستان خبر داد.
محمدصــادق فانی با اعالم این خبر به خبرنگار ایلنا در 
المرد گفت: کود اوره از جمله کودهای ازته اســت  که 
جهت افزایش تولید به میزان زیاد مورد نیاز زراعتهای 
گندم و کلزا می باشــد، بطوری که معموال براســاس 
آزمون خــاک بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلو گــرم در هکتار 

مورد نیاز است.
این مســئول افزود:  بیشــترین مصرف کــود اوره در 
شهرســتان المرد مربوط به زراعت گندم و کلزا اســت 
که از ابتدای مهر ماه از پتروشیمی شروع به حمل می 
شــود و تا پایان فروردین ادامه می یابد. در سال زراعی 
جاری همانند سنوات قبل تا نیمه بهمن ماه عمده کود 
اوره شهرستان حمل و توزیع شده است که این میزان 
تاکنون به ۱۲۵۰ تن به المرد، اشــکنان و عالمرودشت 

رسیده است.
رئیس جهاد کشــاورزی المرد بیان کرد:  متاسفانه به 
علت ســرد شدن هوای کشــور در دی ماه امسال و به 
دلیل مصرف بیشــتر گاز در جامعه شهری، شرکتهای 
پتروشــیمی با قطعــی گاز یا تقلیل فشــار گاز مواجه 
شــده اند که این مورد ســبب کاهش تولید کود اوره 
در ماههای دی و بهمن شــد و حمل این نهاده یا عامل 

تولید به شهرستان به کندی صورت می گیرد.
فانی از پیگیری به منظور رفع مشکل کود اوره در المرد 
خبر داد و گفت: امیدواریم با پیگیری های انجام شده از 
طرف نمایندگان محترم مجلس، این معضل کشاورزان 
هر چــه ســریعتر مرتفع شــود تا تولیــد محصوالت 

استراتژیک گندم و کلزا با مشکل روبرو نشود.
به گفته وی، به منظور تســریع در رفع این مشــکل، 
مکاتبــه ای از ســوی نماینده مردم المــرد و مهر در 
مجلس شورای اسالمی با وزارت نفت انجام گرفته است.

 آغاز عملیات اجرایی 5 پروژه آبرسانی به 
روستاهای المرد در دهه فجر

آغاز عملیات اجرایی ۵ پروژه آبرســانی به روســتاهای 
المرد در دهه فجر

مدیر امور آبفای روستایی المرد از آغاز عملیات اجرایی 
۵ پروژه آبرسانی در دهه فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از المرد، مســعود مسعودنیا با 
اعالم این خبر افزود: این پروژه ها شــامل خط انتقال، 
احداث مخزن،  بازســازی شبکه آب، حفر و تجهیز چاه 
آهکی اســت که از محل اعتبارات توازن، نفت و گاز یا 

صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شده است.
بــه گفته مدیر آبفای روســتایی المرد، بــرای اجرای 
۵پروژه  آبرسانی در دهه فجر امسال، حدود 7۰ میلیارد 

و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه خواهد شد. 
برپایــه این گزارش، آبرســانی به روســتای خلیفه ها 
)احداث مخزن بتنی ۵۰ مترمکعبی و اجرای خط انتقال 
به طول 8۰۰ متر(، آبرسانی خیرگو و مجموعه روگیرها 
)احداث مخزن ذخیره بتنی ۲۰۰ مترمکعبی و بازسازی 
خط انتقال به طول سه و نیم کیلومتر(، آبرسانی دهنو 
کهنویه )بازسازی شــبکه توزیع ۲۰ کیلومتر در سطح 
روســتاهای کمالی، اندر، چاه کــور، دهنو، غیب الهی، 
کهنویــه، چاه گزی، گلدشــت، انجیربنــد و حفر چاه 
آهکی شــماره ۲ کهنویه و دهنو(، آبرســانی روستای 
بریــو )احداث مخزن ذخیره بتنــی ۱۵۰ مترمکعبی و 
بازســازی خط انتقال ۲ کیلومتر(، آبرسانی طرح محرم 
شامل بازسازی شبکه توزیع روستاهای خالومحمدعلی، 
رئیسی، فیروزآباد، کاکلی، ستنبک، کندرشیخ از جمله 
طرح های مهم آبفای روستایی المرد  است که عملیات 

اجرایی آنها در دهه فجر آغاز می شود. 
برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 99 داوطلبان 

شهرستانهای المرد، مهر و خنج در المرد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه دولتی 
المرد، براساس پیگیری های انجام شده توسط دانشگاه 
دولتی المرد، مجوز برگزاری آزمون کارشناســی ارشد 
ســال 99 داوطلبان شهرســتانهای خنج، المرد و مهر 
در شهرستان المرد اخذ شــد.باتوجه به  ادغام آزمون 
کارشناسی ارشد ســال ۱۳99  دانشگاهها و مؤسسات 
آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و همچنین دانشــگاه 
آزاد اسالمی، درخواست مذکور در کمیته فنی برگزاری 
آزمون ســازمان سنجش مطرح  شد و سازمان سنجش 
با نظر مساعد با برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 
آینــده در شهرســتان المرد موافقت کــرد و در تاریخ 
۵بهمن امسال به این دانشگاه ابالغ شد. داوطلبان دیگر 
شهرســتان ها نیز می توانند با تغییر حــوزه امتحانی، 
شهرستان المرد را انتخاب کنند. پیش از این داوطلبان 
المرد و ُمهر برای شــرکت در آزمون کارشناسی ارشد 
به شهرستانهای دیگر استان فارس مراجعه می کردند.

چهارمین همایش ریحانه النبی اسفندماه 
برگزار می شود

ایســنا/ رئیس همایش ملی ریحانه النبی)س( گفت: با 
توجه بــه همزمانی ایام میالد حضرت فاطمه زهرا)س( 
بــا انتخابات مجلس و تبلیغات انتخاباتی و با هدف دور 
کردن شــائبه های مختلف از وجهــه مذهبی و علمی 
همایش ریحانه النبی، زمان برگزاری این همایش به بعد 
از انتخابات در اســفندماه موکول شــده است. موسوی 
الری گفت: همایش ملی ریحانه النبی طبق ســنت هر 
ســاله هم زمان با ایام میالد با ســعادت حضرت زهرا 
)س( برگزار می شده که امسال این ایام مصادف با اوج 
تبلیغات انتخاباتی است و جمع بندی تصمیم گیرندگان 
این شــد که برای دور ماندن این همایش از شائبه های 
سیاســی و جناحی، به استثنای روز والدت که به رسم 
دیرینه یک مراسم سنتی در شهر ُمهر برگزار می شود، 
برنامه های اصلی پیش بینی شــده در تهران، شــیراز و 
مهر به بعد از دوم اســفند موکول شــده است. رئیس 
همایش ملی ریحانه النبی با بیان اینکه در هر دوره این 
همایش یک کار جدید مد نظر قرار گرفته است، گفت: 
ســال اول بحث همایش جنبی دوساالنه قرآن و عترت 
را داشتیم، سال دوم نهج البالغه، سال سوم بحث کتاب 
سال و امســال هم موضوع کتاب را مدنظر قرار دادیم 
بــا این تفصیل که عالوه بر کتاب ســال، پایان نامه ها و 
رساله های دکترا و همچنین نشریات تخصصی با موضوع 
حضرت زهرا)س( نیز بررســی شود. چهارمین همایش 
ریحانه النبی ۵ اســفند با برگزاری شب شعر ریحانه در 
تهــران آغاز به کار خواهد کرد و جشــن دانش آموزی 
این رویداد هشــتم اسفند در شــیراز برگزار می شود؛ 
روز نهم اســفند عصر داستان ریحانه و روز دهم اسفند 
نیز جشن دانش آموزی ریحانه النبی در شهرستان ُمهر 
برنامه ریزی شــده است.برپایی جشــن های مردمی از 
نهم تا ۱۱ اســفند و برگزاری نمایشگاه صنایع دستی 
و آثار فرهنگی و هنری از نهم تا ۱۲ اســفند، مراســم 
جایزه کتاب سال ۱۱ اسفند و همایش جنبی »برآستان 
جانان« ویژه بانوان روز ۱۲اســفند در شهرســتان ُمهر 

برگزار خواهد شد.

پرواز دوحه - المرد راه اندازی شد

مدیــر فرودگاه المرد گفت: نخســتین پــرواز دوحه - 
المرد، امروز پنج شنبه توسط شرکت هواپیمایی ایران 
ایر انجام شد. پرویز میری با اعالم این خبر به خبرنگار 
ایلنا در المرد گفت: اولین پرواز دوحه - المرد پنجشنبه 
)۱7بهمن( انجام شــد که طبق برنامه اعالمی شرکت 
ایران ایر، قرار است این پرواز در روزهای پنجشنبه هر 
هفته انجام شــود. وی تصریح کرد: شرکت هواپیمایی 
ایران ایر عالوه بر پرواز دوحه نیز مسیر شیراز- المرد - 
شــیراز را انجام می دهد. پرویز میری از افزایش پروازها 
در فرودگاه المرد خبر داد و افزود: در صورت اســتقبال 
از پرواز مســیر دوحه ، این امکان وجود دارد که به دو 
پرواز در هفته افزایش یابد. به گفته وی؛ فرودگاه المرد 
در حال حاضر در مســیرهای تهران ) شــش پرواز در 
روزهای یکشــنبه ، سه شنبه و جمعه ( ، شیراز ) چهار 
پرواز در روزهای یکشــنبه و سه شنبه ( ، بندر عباس 
و جزیره ســیری هر کدام یک پرواز روزهای سه شنبه 
و باالخره بــا آغاز پرواز المرد به دوحه در روزهای پنج 

شنبه ، مجموعا ۱۴ سورتی پرواز در هفته پرواز دارد.
شایان ذکر است در آئین افتتاح و استقبال از مسافران 
پــرواز دوحه-المرد، مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصادی 
المــرد، فرماندار المــرد و جمعی از مســئوالن محلی 
حضور داشــتند. پرواز المرد به دوحه طبق برنامه با به 
کارگیری ناوگان ATR در روزهای پنج شنبه هر هفته 
در ســاعت ۱۰  با پرواز شــماره ۶78 از دوحه انجام و 
در ســاعت ۱۲ در فرودگاه المرد به زمین می نشــیند. 
بازگشت این پرواز، همان روز در ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه 

از المرد به دوحه  انجام می شود.

اخبار اخبار

در مراسمی با حضور معاون استاندار فارس، عملیات ساخت 
دیوار حفاظتی فرودگاه المرد به طول ۱۰ کیلومتر آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه المرد، آیین آغاز ســاحت 

دیــوار حفاظتــی فرودگاه المــرد با حضور معاون توســعه 
مدیریت و منابع استانداری فارس، فرماندار شهرستان المرد 
و مسووالن دستگاه های اجرایی و انتظامی شهرستان برگزار 

شد. هزینه ســاخت دیوار حفاظتی فرودگاه المرد با ارتفاع 
۲۴۰ ســانتی متر ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبار شــرکت 

فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران است.

شیراز -ایرنا -فرماندار شهرستان ُمهر در جلسه شورای اداری 
این شهرستان اعالم کرد: ۳۵۰ میلیارد ریال برای راه اندازی 

طرح های دهه فجر در این شهرستان هزینه شده است.

ســید محمد موسوی سه شنبه ۱۵ بهمن 98  در این جلسه 
گفت: ایــن مبلغ برای افتتاح و کلنــگ زنی ۵8 پروژه صرف 

شده است.
وی ادامــه داد: تقریباً همه خدماتی که در این شهرســتان 
صــورت گرفته مربوط به پس از انقالب اســالمی بوده،بنابر 
این جمله شهرســتان مهر مولود انقالب است یک حقیقت 

محض است.

 موسوی بیان کرد: بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان در بخش 
صنعت شهرستان مهر سرمایه گذاری شده که بدون شک در 
توسعه اقتصادی، اشتغال و معیشت مردم تاثیر گذار خواهد 

بود.
وی اضافه کرد: در شــهرک صنعتی مهر در اوج ســال های 
فراوانی اعتباری کشــور تنها ۴ پروژه با هزینه ۴۵۰ میلیون 
تومان به صورت ناقص اجرا و ســپس ســالها رها شده بود ، 
اما امروز با ۲۴ پروژه و تکمیل روز به روز زنجیره زیرساخت 
ها با هزینه حدود ۱۵ میلیارد تومان ، شاهد استقرار صنایع 

کوچک و اشتغال تعدادی از جوانان در آن هستیم. 
فرماندار شهرســتان ُمهر با اشاره به اســتقرار سه پاالیشگاه 

در این شهرســتان ، بیان کرد: ما تنها شهرســتان در فارس 
هســتیم که سه پاالیشــگاه در آن احداث شده و یا در حال 
احداث اســت ، پاالیشــگاه پارســیان در دولت اصالحات و 
اســتحصال اتان و بنزین در دولت تدبیر و امید که نشان از 

موقعیت ویژه این منطقه دارد.
موســوی افزود: در حوزه آبرســانی روســتایی پیش تر هیچ 
مجتمعی نداشتیم اما امروز ۵ مجتمع آبرسانی احداث شده 
و یا در حال احداث است؛ فقط مجتمع آبرسانی بخش اسیر 
بیش از ۱۵ میلیــارد تومان هزینه در بــردارد و پیش بینی 

می شود به ۲۰میلیارد تومان هم برسد.

بخشــی از پل آبرســان اهل در شهرستان المرد فارس براثر 
بارندگی اخیر از بین رفت که نیاز به مرمت دارد.

به گــزارش خبرنگار ایلنا  از المرد، بعد از گذشــت یک ماه 
از پدیدار شــدن محوطه منســوب به قلعه گوری رکن آباد 
شهرســتان المرد براثر ســیل و بارندگی های شدید اخیر، 
مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی در این  شهرستان  باید 
به صورت جدی  انجام شود.متاسفانه هرساله در بارش های 
سیل آسا، بخش هایی از اثرهای تاریخی از بین می روند که 
در چند روز گذشــته شاهد از بین رفتن بخش هایی از یک 
اثر تاریخی بنام »پل آبرسان اهل« در این شهرستان بودیم.

این ســازه آبی از جمله بناهای شاخص و ملموس به لحاظ 
ســاختار معماری در شمال شهر اهل از توابع بخش اشکنان 
شهرستان المرد واقع شده است و در تاریخ88/9/۱ به شماره 

ثبت ۲7۵۳۶ در فهرســت آثار ملی کشــور قرار گرفت که 
قدمت این اثر تاریخی به قرون اولیه اسالمی باز می گردد.

خلیل ترزبان باستان شــناس و فعال حوزه میراث فرهنگی 
درباره این اثر شــاخص تاریخی به ایلنا می گوید: این سازه 
آبی از مصالح ســنگ و ساروج و به طول تقریبی 7۰ متر بر 

بستر رودخانه مهران در میان دشت واقع شده است. 
این پل به منظور عبور آب از حاشیه شمالی به جنوب دشت 
بر روی رودخانه مهران ســاخته شده و آب توسط جوی به 
عرض ۵۰ ســانتی متر که بر ســطح این پل ایجاد شــده به 

اراضی جنوبی دشت منتقل می شده است.
به گفته این باستان شــناس،  این سازه آبی در میان دشت 
واقع شده و با گذشــت زمان و سست شدن پایه های پل و 
ضعیف شدن طاق ها و پایه هایی که در بستر خاک ایجاد شده 

بود، به مرور زمان بر اثر فرســایش توسط سیالب و طغیان 
رودخانه و عدم مرمت این اثر سبب شد که در بارندگی اخیر، 
۲۰ درصد از این ســازه تخریب شود که نیاز به مرمت  دارد.  
در ادامه این فعال حوزه میراث فرهنگی، از همه مســئوالن 
استان،  شهرستان و شوراهای شهر اهل و اشکنان درخواست 
کرد که برای جلوگیری از تخریب کامل این سازه آبی، هرچه 

سریعتر مرمت این اثر تاریخی را پیگیری کنند.

آغاز عملیات ساخت دیوار حفاظتي فرودگاه المرد

350 میلیارد ریال صرف طرح های دهه فجر شهرستان ُمهر شد

ضرورت پیگیری مرمت پل آبرسان اهل در المرد فارس

»انجمن پایشگرانطبیعت؛ بدون زباله زیباست  
 رویش سبز جنوب«
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افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 41 پروژه 
عمرانی در دهه فجر

فرمانــدار المــرد از افتتاح و آغــاز عملیات 
اجرایی۴۱ پــروژه با اعتبــاری بالغ بر ۶۲۵ 
میلیارد و ۲۲۰ میلیــون تومان در دهه فجر 
امســال خبر داد.به گــزارش خبرنگار ایلنا از 
گرامیداشت  المرد، حسین شبانی نژاد ضمن 
دهه فجر و چهل و یکمین ســالروز پیروزی 
شــکوهمند انقالب اسالمی با اعالم این خبر 
گفت: در دهه فجر امسال، ۴۱ پروژه عمرانی- 
زیرساختی با اعتباری بالغ بر ۶۲۵ میلیارد و 
۲۲۰ میلیون تومان افتتاح و عملیات اجرایی 
آن آغــاز می شــود.  وی افــزود: طرح های 
بهســازی روستایی و گازرســانی ، دو زمین 
چمن مصنوعی، سالن اداره فرهنگ و ارشاد، 
طرح های بزرگ برق در منطقه ویژه اقتصادی 
المرد، مســکن مددجویی و ... از جمله طرح 
هایی هستند که در دهه فجر امسال به بهره 
برداری می  رسند.فرماندار المرد تصریح کرد: 
عمده پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی در 
دهه فجر؛ مربوط به دستگاه های اجرایی نظیر 
منطقه ویژه اقتصادی المرد، آبفای روستایی 
و آبفای شهری، شــرکت گاز، بنیاد مسکن، 
مخابرات، توزیع برق، شــهرداری، بهزیستی، 
کمیتــه امــداد، نوســازی مــدارس، جهاد 
کشــاورزی،  ورزش و جوانــان، فرودگاه بین 
المللی المرد و فرهنگ و ارشاد اسالمی است.

شــایان ذکر اســت با حضور معاون توسعه 
مدیریــت و منابع اســتانداری فارس، حدود 
۵9۰میلیــارد تومــان پــروژه در المــرد به 

بهره برداری رسید.
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 

12 طرح عمرانی- زیرساختی در بخش 
مرکزی المرد

به گــزارش خبرنــگار افق فارس، حســین 
عبدالهی با تشریح پروژه های بخش مرکزی 
المرد در دهه فجر امسال،  افزود: ۱۲  پروژه 
عمرانی-زیرســاختی با اعتبــاری بالغ بر 8 
میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان در سطح بخش 
مرکزی المرد به مناســبت دهه مبارک فجر 

افتتاح و عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

این پروژه ها مربوط به دســتگاههای اجرایی  
بنیاد مســکن،  مخابرات، آبفای روســتایی، 
نوسازی مدارس و جهاد کشاورزی می باشد.

برپایــه این گــزارش،  نصــب و راه اندازی 
نیرایی،  نســل دوم-سایت  موبایل  تجهیزات 
نصب و راه اندازی سوئیچ AG ترمان ، نصب 
و راه اندازی تجهیزات موبایل نسل دوم سایت 
اجرایی  عملیات  آغاز  چاهشور-میرحســنی، 
پروژه آبرســانی روســتای خلیفه ها و  طرح 
آبرســانی محرم ،دو طرح جهاد کشــاورزی، 
نصب و راه اندازی تجهیزات ADSL خانگی 
در مرکز کندرعبدالرضا به تعداد ۳۶۰ پورت، 
نصــب و راه اندازی پــروژه نورنتا در 9 مرکز 
مخابراتی  کلنگ زنی طرح بهسازی روستایی 
پنگرویه-سیگار-رئیسی یحیی و آغاز عملیات 
اجرایی سالن ورزشــی سیگار از جمله پروژه 
 های بخش مرکزی به مناسبت دهه فجر است.

فرمانــدار المرد و جمعی از اعضای شــورای 
اداری، نماینده مردم المرد و مهر در مجلس 
شورای اسالمی و معتمدین  در آیین افتتاح 
و کلنگ زنی پروژه های بخش مرکزی المرد 

حضور داشتند. 
حوزه  مرکز  اجرایــی  هیات  عضو  عزل 
انتخابیه المرد و مهر تکذیب شد/ تخریب 
ارکان هیات اجرایی به دور از اخالق است
بــه گــزارش روابــط  عمومــی فرمانداری 
المرد؛تخریــب ارکان هیات اجرایی به دور از 
اخالق بوده و عوامل اجرایــی انتخابات تابع 
قانون هستند و مطابق قانون انتخابات، هیچ 
تخلفی از هیچ عضو هیات اجرایی ســرنزده 
اســت و تمامی امور انتخابات؛ تحت نظارت 
می باشد. در خصوص خبری که درباره علت 
استعفای یکی از اعضای هیات اجرایی مرکز 
حــوزه انتخابیه المرد و مهــر، به اطالع می 
رساند: خانم کاظم زاده رئیس اداره بهزیستی 
المــرد از مدیران موفــق و نمونه در خدمت 
بــه محرومان و جامعه هدف ســازمانی بوده 
و قوانین انتخابــات را رعایت کردند  و هیچ 
عزلی صورت نگرفته و  ایشان استعفای خود 
را به دلیل حجم کاری و مســائل شــخصی 
و عالقه مندی ایشــان به حوزه بهزیســتی 
به صورت مکتوب اعــالم کردند و هیچگونه 
تخلفی صورت نگرفته است. ضمن توصیه به 
رســانه ها بر حفظ و رعایت اخالق تاکید می 
نماییم: این به دور از اخالق است که جریانی 
بخواهد قبل از برگزاری انتخابات، شائبه دفاع 
ارکان اجرایی از یک نامزد انتخاباتی را مطرح 
کند، قطعا از اهداف دشــمنان نظام است که 
مردم را نســبت به حضــور در پای صندوق 
رای  ناامیــد کنند و نباید بــا ایجاد اختالف 
و بداخالقی های رســانه ای،  نیروهای والیی 

و وفادار به انقالب و نظام را تخریب نماییم.

اخبار

افتتاح طرح گازرسانی به 7 روستای 
شهرستان المرد در دهه فجر

رئیــس اداره گاز شهرســتان المــرد از افتتــاح طرح 
گازرســانی به مجموعه 7 روســتای این شهرستان در 

دهه فجر امسال خبر داد.
مسلم فالی با اعالم این خبر به خبرنگار ایلنا در المرد، 
گفت: در دهه فجر امسال، طرح گازرسانی به ۶ روستای 
بخش عالمرودشــت و یک روســتای بخش چاهورز با 
اعتباری بالغ بر ۴۳ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد: برای گازرسانی به این 7 روستا، حدود 
۲9 هزار و ۲9۰ متر شبکه پلی اتیلن  اجرا شد.  

روستاهای سمنتوج، ززه، ظالمی، فخرایی، هرار سفید، 
مهراباد ماندگاری از بخش عالمرودشــت و روســتای 
شــیرینو از بخش چاهورز، شامل ۱۶7 خانوار در قالب 
اجــرای این طرح هــا از نعمت گاز طبیعــی بهره مند 

شدند.

چه کسانی در المرد و مهر تایید 
صالحیت شدند؟

براســاس بررســی هــای خبرنــگار افــق فــارس، 
حــوزه  در  شــده  تاییدصالحیــت  افــراد 
 انتخابیــه المــرد و مهــر بــه شــرح زیــر اســت:

۱-حسن آرایش
 ۲-مهدی شمسی پور
۳-سیدمحسن علوی

۴-محمود ملکی
۵-سید موسی موسوی

۶-محمد نیشتری
7-سید عبدالمناف هاشمی

مطابق جــدول زمانبنــدی انتخابــات، نتیجه قطعی 
 بررســی ها در ۲۲ تا ۲۳ بهمن به مردم اعالم می شود.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی روز 
جمعه ۲ اسفندماه 98 در سراسر کشور برگزار می شود 
و همزمــان بــا این انتخابــات در اســتان های تهران،  
خراســان رضوی، خراسان شــمالی، فارس و قم اولین 
انتخابات میــان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان 

رهبری برگزار خواهد شد.

اجرای نمایش »پزشک نازنین« در المرد

نمایش »پزشــک نازنین« به کارگردانی ســید موسی 
احمدی زاده  در سالن آمفی تئاتر شهید آوینی به روی 

صحنه رفت. 

به گزارش افق فارس، نمایش کمدی »پزشک نازنین« 
کاری از ســید موســی احمدی زاده  در المرد به روی 

صحنه رفت.

این نمایش یکی از آثار نمایشنامه نویس برجسته جهان 
»نیل سایمون« است.

نمایش »پزشــک نازنین« به کارگردانی ســید موسی 
احمدی زاده از دهم تا هفدهم بهمن ماه در سالن آمفی 

تئاتر شهید آوینی اجرا می شود. 
در این نمایش که توســط انجمن نمایش شهرستان با 
همکاری اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی المرد به روی 
صحنه رفت، محمود صفری، سید موسی احمدی زاده، 
سجاد جابرنژاد، حلیمه فرد، مطهره رستگار و محمدرضا 

صفری به ایفای نقش پرداختند. 

نمایش »پزشک نازنین« نوشته نیل سایمون بر اساس 
داستان های کوتاه چخوف نگارش شده است.

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

 طی آئینی، پســت ها و خطوط برق )شرکت غدیر انرژی المرد( با مجموع 
اعتباری بالغ بر ۵7۵۰ میلیارد ریال در منطقه ویژه اقتصادی المرد به بهره 

برداری رسید. 

بــه گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد، در دهه مبارک فجر 
با هدف تامین برق پایدار برای صنایع در حال احداث منطقه ویژه اقتصادی 
المرد، پســت ۴۰۰/۲۳۰  )کیلوولت( واقع در این سایت انرژی بر المرد به 

بهره برداری رسمی رسید.  
پســت ۴۰۰/۲۳۰ )کیلوولــت( واقع در ســایت انرژی بر المرد شــامل دو 
ترانسفورماتور ۶۰۰ مگاولت آمپری می باشد که دو خط انتقال برق با ولتاژ 
۴۰۰ کیلوولت جهت اتصال این پســت به شبکه سراسری برق پیش بینی 

شده است.

همچنیــن خط انتقــال ۴۰۰ )کیلوولت( به طول ۱۱ کیلومتر منشــعب از 
شــبکه سراسری عســلویه-المرد به پســت ۴۰۰ )کیلوولت( و خط انتقال 
دو مــداره ۲۳۰ )کیلوولت( متصل شــده بــه کارخانــه آلومینیوم جنوب 
 )بــه طول 7۰۰ متــر( از جمله طــرح هایی بــود که امروز افتتاح شــد. 
علی مســعودی مدیرعامل شــرکت غدیر انرژی المرد در آیین افتتاح طرح 
هــای مذکور از مســاعدت و حمایت فدایی دولــت مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصادی المرد، شبانی نژاد فرماندار المرد ، علوی نماینده مردم المرد و مهر 
در مجلس، کریمی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای فارس و دیگر مسئوالن 
 مرتبط در تکمیل و پیشــرفت طرح های این شرکت، تشکر و قدردانی کرد. 
همچنین در حاشیه این مراسم نیز حریم کیش رئیس هیات مدیره منطقه 

ویژه اقتصادی المرد ضمن قدردانی از اجرای پست و خطوط برق در منطقه 
متبوعش،  بیان کرد: منطقه ویژه اقتصادی المرد در به ســرانجام رســیدن 
طرح های ســرمایه گذاری در این منطقه، حمایت های الزم را داشته است 
و به فراخور حضور ســرمایه گذاران، امکانات و زیرساختها؛ توسعه می یابد 
و هم اکنون نیز با تدابیر اتخاذ شــده از سوی مدیرعامل منطقه ویژه المرد 
و رئیس هیات عامل سازمان ایمیدرو، شرایط برای استقرار دیگر طرح های 

صنعتی فراهم است.  

شــایان ذکر اســت شــرکت غدیر انرژی المرد برای پایداری برق کارخانه 
آلومینیــوم جنوب و دیگــر صنایع، عملیات اجرایی خــط انتقال دو مداره 
۴۰۰ )کیلوولت( منشعب از شــبکه سراسری عسلویه-خنج )فسا( به طول 
۳۵ کیلومتر را در دســت اجرا دارد. همچنین توســعه کلید خانه پســت 
 ۴۰۰ )کیلوولــت( از دیگر طرح های در دســت اجرا در این منطقه اســت.  
در حــال حاضر با تامین برق در منطقه ویژه اقتصــادی المرد نیز کارخانه 

آلومینیوم جنوب به مرحله تولید رسیده است. 

در آیین افتتاح این پروژه ها، معاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری 
فارس، مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای فــارس، فرماندار المرد،  اعضای 
شورای اداری و  دست اندرکاران منطقه ویژه اقتصادی المرد حضور داشتند.

پس از پیگیریهای سید محسن علوی  نماینده مردم المرد و مهر در مجلس 
در سفر رئیس دفتر رئیس جمهور، دستور الزم برای تکمیل پروژه های مهم 

از جمله سالن ترمینال فرودگاه المرد صادر شد. 
مدیر فرودگاه المرد با اشــاره بــه بازدید اخیر عضو هیات مدیره شــرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایي ایــران از پروژه تکمیل ترمینال فرودگاه المرد، 
دلیل اصلی این بازدید را تاکید ویژه وزیر راه و شهرســازي بر افتتاح هرچه 

سریع تر ترمینال عنوان کرد.
پرویز میری در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی 
بــا اعالم این خبر اظهار کرد: با دســتور و تاکید محمد اســالمی، وزیر راه 

و شهرســازی در خصوص بهره برداری هرچه ســریع تــر از پروژه احداث 
و تکمیل فرودگاه المرد، حســین اســفندیاری، عضو هیات مدیره و راهبر 
عملیات فرودگاهی شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران برای بررسی 

الزم و تهیه گزارشی در این خصوص از این طرح بازدید کرد.
مدیــر فرودگاه المــرد افزود: عملیــات احداث و تکمیــل ترمینال ۵۵۰۰ 
مترمربعی فرودگاه المرد به طور جدی از ســال 9۳ شــروع شد و با صرف 

۲۲۰ میلیارد ریال اعتبار به پیشرفت 9۰ درصدی رسیده است.
وی گفــت: اکنون در حال تکمیل موتورخانه، کانال انرژی، کابل کشــی و 

محوطه سازی هستیم و اسفند ماه شاهد افتتاح این پروژه خواهیم بود.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد،  آیین افتتاح« باجه بانک ملی منطقه ویژه 
اقتصادی المرد« باحضور مدیرعامل این منطقه، فرماندار المرد و مدیران شعب بانک ملی فارس 
و المرد در روز چهارشنبه )۱۵ بهمن( برگزار شد.  »دکتر فریدون فدایی دولت« مدیرعامل این 
منطقه با گرامیداشــت چهل و یکمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ضمن تشکر از 
مسئوالن بانک ملی  در  راه اندازی این باجه،  افزود: بانک ملی و سایر بانکها باتوجه به افزایش 
فعالیت اقتصادی در منطقه ویژه المرد می توانند نقش موثری در ارائه خدمات و تسهیل شرایط 
برای ســرمایه گذاران و شرکتهای مستقر در منطقه ایفا کنند. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
المرد از واحدهای بانکی مستقر در منطقه متبوعش خواست تا از تمامی ظرفیتها و ساز و کارها 
برای رونق هرچه بیشتر این منطقه استفاده کنند و رضایت سرمایه گذاران را اولویت قرار دهند.  
وی با تشــریح استراتژی توسعه و چشم انداز آتی منطقه ویژه اقتصادی المرد، خاطرنشان کرد: 
کارخانه آلومینیوم جنوب در منطقه ویژه المرد به مرحله تولید رسید که از این رهگذر می توان 
با وحدت و انســجام و با تمهیداتی که اندیشــیده شده نیز زمینه حضور دیگر سرمایه گذاران را 
در این کانون صنعتی فراهم کرد. فدایی دولت  افزود: در  زمینه جلب مشارکت سرمایه گذاران، 
بســته های ســرمایه گذاری  برای ارائه به فعاالن اقتصادی آماده شــد و در این میان، عملیات 

اجرایــی کارخانه بزرگ ۵۰۰ هزارتنی تولید کک نفتی کلســینه )CPC( و دیگر فرآورده های 
پایه صنایع آلومینیوم و فوالد در  منطقه ویژه اقتصادی المرد آغاز شــد. وی در ادامه به تشریح 
پیگیری های انجام شــده  در توســعه و ارتقای این منطقه پرداخت و اضافه کرد: در راســتای 
توسعه خدمات و زیرساختهای این منطقه در دستیابی به اهداف ذاتی منطقه ویژه، نتایج مثبتی 
حاصل شده است. در بخشی از این پیگیری ها به منظور تسهیل فرآیند سرمایه گذاری، معرفی 
و تبیین ظرفیتهای عظیم منطقه ویژه اقتصادی المرد به فعاالن اقتصادی و ایجاد تمهیدات الزم 
برای حضور آنان، تفاهم نامه ای جداگانه با مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری 
و ســندیکای آلومینیوم ایران  منعقد شد.  مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد در بخشی از 
ســخنانش، به دعوت از هیات های سرمایه گذاری برای ایجاد طرح های صنعتی در بخش های 
مختلف برق، انرژی و صنایع مرتبط با آلومینیوم و دیگر طرح های علمی و توجیه پذیر در این 
منطقه و همچنین دعوت از شــرکت های مطرح بمنظور  ارائه خدمات به شرکت های مستقر در 
این منطقه خبر داد و ابراز امیدواری کرد؛ با حفظ انسجام و تعامل مجموعه مدیران و با تالش و 
یک روحیه جهادی در پیگیری این برنامه راهبردی ترسیم شده؛ می توان هر روز شاهد ارتقای 
جایگاه این کانون بزرگ صنعتی  باشــیم.   شــبانی نژاد در ادامه منطقه ویژه اقتصادی المرد را 
افتخاری برای دولت تدبیر و امید دانست و با تاکید بر اینکه شتاب توسعه این منطقه دوچندان 
شده است، اضافه کرد : نقش منطقه ویژه المرد  در ارتقا جایگاه شهرستان انکارناپذیر است که 
در وضعیت فعلی و تحریم ها علیه کشورمان نیز پروژه های این منطقه به مرحله افتتاح رسید. 
با تالش و همت همه ی عزیزان، امروز کارخانه آلومینیوم به بهره بردارید رســید که اشــتغال 
گسترده ای را در بر خواهد داشت. همچنین از تالش و پیگیریهای دکتر فدایی دولت مدیرعامل 
محترم این منطقه در استقرار طرح جدید صنعتی مرتبط با صنعت آلومینیوم و فوالد تشکر می 
شود که سبب اشتغال بکار جوانان زیادی در این منطقه  خواهد شد. در ادامه »ریگی زادگان«، 
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان فارس از حمایت های مدیرعامل این منطقه در استقرار 
و راه اندازی باجه بانک ملی در ســایت انرژی بر؛ تشکر و قدردانی کرد و تداوم حمایت ها را در 

ارتقا خدمات خواستار شد.

افتتاح طرح های بزرگ برق رسانی در منطقه ویژه اقتصادی المرد با اعتبار 5750 میلیارد ریال 

مراحل پایانی تکمیل سالن ترمینال فرودگاه بین المللی المرد 

افتتاح باجه بانک ملی در منطقه ویژه اقتصادی المرد
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طی آئینی به مناســبت روز جهانی گمرک )26 ژانویه( 
از کارکنان بخش هــای مختلف گمرک و امور گمرکی 
منطقه ویژه اقتصادی المــرد تجلیل به عمل آمد.  به 
گزارش  روابط عمومــی منطقه ویژه اقتصادی المرد، 
»مهندس ابراهیم ابراهیمی« مدیر امور گمرکی منطقه 
ویژه اقتصادی المرد در آئین گرامیداشت روز جهانی 
گمرک در منطقــه متبوعش گفت: امــروزه گمرک 
مرزبان اقتصادی هر کشور محسوب می شود و از نظر 
اهمیت گمرک در ایــن کانون صنعتی، باید این مهم را 
یادآور شــد که عمده قوانین و آیین نامه های تشکیل 
مناطق ویژه اقتصادی مربوط به حوزه گمرک می باشد. 
مهندس ابراهیمی افزود: امسال در پرتو حمایتهای دکتر 
فدایی دولت مدیرعامل محترم منطقه ویژه اقتصادی 
المرد، مســئوالن گمرک منطقه و استان فارس، رویه 
هــای واردات قطعــی، ورود موقت، خــروج موقت، 
تولیدی  برای واحدهــای  ترانزیــت مبدا  و  مرجوعی 
مســتقر در منطقه راه اندازی شــد که این امر سبب 

افزایش فعالیت های اقتصادی در این منطقه گردید. 
وی در ادامه روز گمرک را به کارکنان فعال در بخش 
های مختلف گمرک و امور گمرکی منطقه ویژه المرد 
تبریــک گفت و بیان کرد: زحمتکشــان این عرصه در 
اجرای صحیح قانــون و آیین نامه های مربوطه؛ خود را 
متعهد می دانند و در توســعه این منطقه و همکاری با 

صنایع از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد. 
وی افزود: طی ســالهای اخیر مدیریــت منطقه ویژه 
اقتصادی المرد اهتمام ویژه ای به گسترش امکانات و 
تجهیزات موردنیــاز به منظور ارتقاء فعالیتهای گمرکی 
داشته اســت و این حمایت ها تداوم خواهد داشت.  
ابراهیمی بیان کرد: ســازمان جهانی گمرک سال 2020 
را با عنوان »گمرک، تقویت کننــده ثبات برای مردم، 
شکوفایی اقتصادی و محیط زیســت« نامگذاری کرد 

که نشان از اهمیت و نقش ویژه گمرک در حوزه های 
مختلف ازجمله فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و محیط 
زیســت دارد و براساس این شــعار مجموعه گمرکی 
منطقه ویژه اقتصادی المرد متعهد می شوند که با بهره 
گیری از تمامی ظرفیت ها و اســتفاده از فرصت ها در 
راســتای ایفای وظایف و مأموریت های پیش بینی شده 
تالش کنند و جایگاه گمرک را ارتقاء دهند.  این مسئول 
اظهار کرد: همزمان با تولید شمش آلومینیوم از منطقه 
ویژه اقتصادی المرد نیز رویه صادرات همپای واردات 
رشــد می یابد. همچنین باتوجه به پیگیری مدیرعامل 
و اســتقرار دیگر واحدهای صنعتی نیز حجم فعالیتهای 
گمرکــی در این منطقه افزایش پیــدا خواهد کرد که 
ضروری اســت شــرکتهای محترم، همکاری الزم را با 

مجموعه گمرک منطقه ویژه المرد داشته باشند. 
در ادامه این آیین، نجفی زاده مدیر گمرک مســتقر 
در این منطقه و پیشــاهنگ معاون فرماندار المرد از 
اقتصادی المرد  ویژه  منطقه  ارشد  تالشهای مدیریت 
در راســتای گســترش و بالندگی این منطقه تشکر و 
قدردانی کردند. شــایان ذکر اســت در ابتدای این 
نشســت؛ پیام دکتر فدایی دولت مجری طرح صنایع 
انرژی بر المرد و پارســیان به مناســبت روز جهانی 
گمرک قرائت شد و در پایان با اهدا لوحی  از زحمات و 

تالشهای فعاالن این عرصه تجلیل به عمل آمد.

کارکنان گمرک منطقه ویژه اقتصادی المرد تجلیل شدند

حضرت امام علی علیه السالم می فرماید: 
فکر کن، تا دوراندیش شوی و چون همه جوانب کار برایت روشن شد، آنگاه تصمیم قطعی بگیر.


