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بـه گـزارش روابط عمومـی فرمانـداری المـرد دکتر 
احمـدی  رییـس شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان 
المـرد  گفت:بـا پیگیری دکتر علوی نماینده شهرسـتان 
های المرد و مهر در مجلس شـورای اسـالمی و رایزنی 
هـای گسـترده فرماندار المرد و موافقت دانشـگاه علوم 
پزشـکی شـیراز هفـده پزشـک متخصـص در قطـب 
درمانـی شهرسـتان المـرد  به عنوان تنها قطـب درمانی 

جنـوب اسـتان فارس جذب شـدند.
دکتـر احمدی افزود : این پزشـکان متخصص شـامل 
رشـته هـای جراحی عمومـی2 نفـر، کـودکان 2 نفر ، 
قلـب و عـروق 2 نفـر ، بیهوشـی 1 نفـر ، روانپزشـک 
1نفـر ، داخلـی 2 نفـر ، گـوش و حلـق و بینـی1 نفر ، 
چشـم 1 نفـر ، جرح مغـز و اعصاب 1نفـر ، متخصص 

مغـز و اعصـاب 1 نفـر ، اورولـوژی 1نفـر و زنـان و 
زایمـان 2نفـر مـی باشـند  و بـا پیوسـتن آن هـا بـه 
زنجیـره درمانـی بیمارسـتان هـای المـرد ، اشـکنان ، 
مهـر و عالمرودشـت  از ارجـاع و عزیمت بیمـاران به 
شـهرهای مجـاور جلوگیری شـده و کیفیـت خدمات 
درمانـی در ایـن دوشهرسـتان  ارتقـاء خواهـد  یافت.

وی توضیـح داد: بـا پیگیری جدی فرمانـدار محترم و  
همینطـور نماینـده محترم شهرسـتان های المـرد و مهر 
در مجلس شـورای اسـالمی باالترین جذب متخصص 
در میان شهرسـتانهای فارس به قطـب المرد اختصاص 

پیدا کرده اسـت .
دکتـر احمدی ادامـه داد:خوشـبختانه مدیریـت عالی 
شهرسـتان به حـوزه بهداشـت و درمـان اهتمـام ویژه 

ای داشـته و به زودی شـاهد شـروع فعالیت بیمارستان 
جدید نیـز خواهیـم بود 

خدمـات درمانی قطب شـامل چهار بیمارسـتان المرد 
، اشـکنان ، مهر و عالمرودشـت می باشند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: 
هم اینک چهار هــزار و ۳22 واحد صنعتی کوچک، 
متوسط و بزرگ با اشــتغال 100 هزار و 12۷ نفر در 

این استان فعالیت دارد. 
به گزارش ُمهرستان؛ علی همتی با اجرایی شدن واحد 
تولید شمش آلومینیوم در منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
بر المرد، شاهد توسعه اقتصاد ملی و پیشرفت منطقه و 

نواحی پیرامونی خواهیم بود.
او گفت: واحد تولیدی شمش آلومینیوم صنایع انرژی 
بر المرد با 5۳ هزار میلیارد ریال ســرمایه گذاری و 
اشــتغال یک هزار و 200نفر با مشارکت ۴9 درصدی 
ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی 
ایران و 51 درصدی شــرکت سرمایه گذاری غدیر با 
پیشــرفت فیزیکی 65درصدی در این منطقه در حال 

احداث است.

همتی بیان کرد: اجرای شرکت صنایع تبدیلی فرآورده 
های گازی المرد زیر مجموعه پتروشیمی نیز با سرمایه 
گذاری ارزی 150میلیون یورو، سرمایه گذاری ریالی 
600 میلیارد ریال، اشتغال 150 نفر و همچنین شرکت 
بین المللی منیزیم المرد تولید کننده شــمش منیزیم 
فروسیلیســیم با سرمایه گذاری 2 هزار و 665 میلیارد 
ریال و اشتغال ۳65 نفر در منطقه 9 هزار هکتاری ویژه 
صنایع انرژی بر المرد در حال پیگیری و بررسی است.

همتی افزود: همچنین با ســاخت کارخانه آلومینیوم 
جنوب کشــور در منطقه ویژه اقتصادی المرد، زمینه 
تکمیل چرخه فعالیت های صنعتی در صنایع ذی ربط 
و ســایر بخش های صنعتی فراهم می شود و امکان 
ایجاد ارزش افزوده و همچنین فراهم کردن زمینه الزم 
برای ایجاد فرصت های شــغلی پایدار نیز میسر می 

شود.

وی اضافه کرد: در ســایت منطقه ویژه صنایع انرژی 
بر المرد، امکان تولید ســاالنه یک میلیون تن شمش 
آلومینیوم، 10 میلیون تن سیمان، 60 هزار تن منیزیم، 
9۳0 مــگاوات برق و پنج میلیــون تن فرآورده های 

پتروشیمی و همچنین میعانات گازی فراهم است.

ضـرورت نظـارت مدیـران بـر اعتبـارات اختصاص 
یافتـه  نفـت و گاز در پروژه هـای عمرانـی المـرد

فرمانـدار شهرسـتان المـرد از مدیـران دسـتگاههای 
اجرایـی خواسـت تـا اعتبـارات ۳ درصد نفـت و گاز 
اختصـاص یافته بطـور کامـل در پروژه هـای عمرانی 

شهرسـتان هزینه شـود.
به گـزارش خبرنگار ایلنا از المرد،حسـین شـبانی نژاد 
اداری  شـورای  اعضـای  جمـع  در  المـرد  فرمانـدار 
شهرسـتان گفت: تجلیل از مدیران موفق در هر جلسـه 
شـورای اداری  بـرای ایجـاد انگیـزه در میـان مدیـران 
و ارائـه خدمـات بیشـتر و بهتر به مـردم برنامـه ریزی 

است. شـده 
وی افـزود:  اعتبـارات ۳ درصـد نفـت و گاز مطابـق 
پیـدا  تخصیـص  درصـد  و 82  شـد  توزیـع  قانـون 

خواهـد کـرد و اکنـون موافقـت نامه هـا در سـازمان 
مدیریـت و برنامه ریـزی مبادله شـده و در ادامه مدیران 
دسـتگاه های اجرایـی بایـد نظـارت دقیـق بـر رونـد 

اجـرای پروژه هـای عمرانـی داشـته باشـند. 
فرمانـدار المـرد از مدیـران اداری خواسـت تـا آغاز 
بـه  اداره مربوطـه را  اجـرای پـروژه هـای عمرانـی 

فرمانـداری شهرسـتان اعـالم کننـد. 
وی اضافـه کـرد: اعتبارات توزیع شـده ۳ درصد نفت 
و گاز بایـد در چارچـوب قانون و در شهرسـتان هزینه 
شـود و ایـن اعتبـارات نفـت و گاز اختصـاص یافتـه 
نبایـد در ادارات کل اسـتان بمانـد، مـردم درخواسـت 
دارنـد که ایـن اعتبارات نفـت و گاز اختصـاص یافته 
بطـور کامل در پـروژه هـای عمرانی شهرسـتان هزینه 

. شود

شـبانی نـژاد در ادامه از رفع مشـکل خـط انتقال برق 
نیـروگاه بـرق غدیـر انرژی المـرد در سـایت انرژی بر 
المـرد خبـر داد و از دسـتگاه های اجرایـی شهرسـتان 
خواسـت تـا در زمینـه جذب سـرمایه گذار فعال شـوند. 
بـه گـزارش ایلنـا، در این جلسـه بهزادی، شـیروانی، 
حیـدری و نکوگـو بـه عنـوان مدیـران جدیـد کمیته 
امـداد امـام خمینـی )ره( المـرد، آبفای شـهری المرد،  
دانشـگاه علمـی کاربردی خانـه کارگر المـرد و منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان المرد معرفی شـدند.

همچنیـن با اهـدای لوحـی از خدمات مدیران سـابق 
و »پرویـز میـری« مدیـر فـرودگاه المرد و »سـید بدیع 
اهلل موسـوی« رئیـس منطقه عملیاتی پارسـیان به عنوان 
مدیـران موفـق نهمین جلسـه شـورای اداری تجلیل به 

عمـل آمد.

ارایه خدمات رایگان دندانپزشکی 
در المرد

به گزارش خبرگزاری صدا وســیمامرکز فارس، 
سرپرســت شبکه بهداشــت و درمان المرد گفت: 
با اســتقرار کلینیک سیار دندانپزشکی در درمانگاه 
خیریه باب الحوائــج )ع( ، 680 نفر از نیازمندان 
بهره مند شدند. این منطقه از خدمات دندانپزشکی 

محمد احمدی افزود: در ایــن کلینیک در مدت  
9 روز، خدمات دندانپزشــکی شامل ترمیم دندان، 
جرم گیری، کشــیدن دندان، فلورایدتراپی و سایر 
خدمات بر اساس شرایط و نیاز بیماران ارائه شد.

وی با اشــاره به وضعیت بهداشــت و ســالمت 
دهان و دندان به ویــژه در مناطق محروم، گفت: 
بخشی از این برنامه مربوط به هزینه باالی خدمات 
دندانپزشکی اســت و خدمات رایگان می تواند با 
کمک به ارتقای ســطح بهداشت دهان و دندان از 
بروز مشــکالت و بیماری مرتبط با آن، پیشگیری 

کند.
استقرار کلینیک سیار دندانپزشکی و ارایه خدمات 
نیازمندان، به همــت معاونت اجتماعی  به  رایگان 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.

امام جمعه موقت المرد تأکید کرد:
لزوم برخورد قاطعانه با سارقان در 

المرد
امام جمعه موقت المرد با اشاره به اینکه نباید در شهر 
کوچکی مانند المرد سرقت های بزرگ صورت بگیرد، 
گفت: تأمین امنیت مردم در کف درخواست ها بوده و 

کار سختی نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس از المرد، حجت االسالم 
ســید ابوالحسن علوی در خطبه های نماز جمعه شهر 
المرد با اشــاره به پنجم آذرماه سالروز تشکیل بسیج 
مستضعفین اظهار داشت: بسیج در عرصه های مختلف 
علمی، امنیت، جهادی و اقتصادی نقش مهم ایفا کرده 

است.
وی در خصوص فرارسیدن روز معلوالن افزود: باید 
به معلوالن احترام گذاشــت چراکه آنها روح بزرگی 

دارند. 
امــام جمعه موقت المرد همچنین از ســازمان های 
متولی و مردم خواست به مشکالت معلوالن رسیدگی 

کنند.
علوی با اشــاره به نقش مهم بیمه سالمت در کمک 
به مردم گفت: بیمه سالمت قرار بود کارهای بزرگی 
انجام دهــد به گونه ای که در ابتدا مســووالن از آن 

به عنوان افتخار بزرگ یاد می کردند.
امام جمعه موقت المردبا اشاره به مشکال موجود در 
بیمه سالمت ادامه داد: مشــکالت سازمانی باید در 
درون سازمان ها حل شــده و جواب مردم به درستی 

داده شود.
وی در ادامه ســخنان خود با اشــاره بــه افزایش 
ســرقت ها در المرد بیان داشــت: از نیروی مقاومت 
بســیج درخواست می کنم که در راســتای مبازره با 

سرقت ها ورود پیدا کند.
علوی با اشــاره به اینکــه نهادهــای امنیتی قطعًا 
می توانند سارقین را شناسایی کنند، گفت: نباید مردم 
از سرقت ها متزلزل شــده و نتوانند برای ساعاتی از 

منزل خود خارج شوند.
امام جمعه موقت المرد با اشاره به اینکه نباید در شهر 
کوچکی مانند المرد سرقت های بزرگ صورت بگیرد، 
ادامه داد: تأمین امنیت مردم در کف درخواســت ها 

بوده و کار سختی نیست.
وی افزود: از مسووالن متولی درخواست کرده ایم، 
اگــر اقداماتی خوبی نیز صــورت می گیرد به اطالع 

مردم رسانده شود.
امام جمعه موقت المرد با اشــاره به اینکه مشکالت 
اقتصادی و اجتماعی مردم باید برطرف شود، تصریح 
کرد: مســووالن باید به فکر بوده و مردم نیز مطالبه 

گر باشند.

مرکز جامعه معلولین 
شهرستان المرد راه اندازی 

میشود

رئیس بهزیســتی شهرســتان المرد از راه اندازی 
مرکز جامعه معلوالن جهت ارائه خدمات و پیگیری 

مشکالت این قشر در شهرستان المرد خبر داد .
به گـزارش ایسـنا منطقه فـارس، معصومـه کاظم 
زاده در حاشـیه بازدیـد از مدارس اسـتثنایی ضمن 
گرامیداشـت روز جهانـی معلولیـن گفـت: پس از 
اخـذ مجوزهـای الزم و همزمـان بـا روز جهانـی 
معلـوالن ایـن مرکـز به منظـور ارائه خدمـات بهتر 
و پیگیـری حقـوق ایـن قشـر بـر اسـاس ظوابط و 
اساسـنامه جامـع ایـن مرکـز فعالیت خـود را آغاز 

خواهـد کرد .
کاظـم زاده با اشـاره بـه برخی از خدمـات اداره 
افـزود:  معلولیـن،  جامعـه  بـه  المـرد  بهزیسـتی 
سـاخت 125 واحـد مسـکونی ویـژه خانواده هـای 
ویـژه  مسـکونی  واحـد   2۷ معلولـی،  تـک 
واحـد   6 و  روسـتایی  معلولـی  دو  خانواده هـای 
مسـکونی ویـژه خانوارهـای دو معلولی شـهری به 
عـالوه اجرایی شـدن هشـت واحد مسـکونی ویژه 
دو معلولـی، از اقدامـات ایـن اداره بـوده اسـت.

او بـا بیـان اینکـه هزینـه سـاخت ایـن واحدهای 
مسـاعدت  و  دولتـی  اعتبـارات  از  مسـکونی 
خیریـن تامیـن شـده اسـت، گفـت: بـا تالش ها و 
پیگیری هـای انجـام شـده، مسـتمری 2۳5۷ معلول 
تحـت پوشـش بهزیسـتی شهرسـتان برقـرار شـده 
اسـت و در حـال حاضـر  ماهانـه به هـر فرد 1۴5 

هـزار تومـان پرداخـت می شـود.
مسـتمری  اینکـه  یـادآوری  بـا  کاظـم زاده 
خانوارهـای 5 نفـره ۴65 هزار تومان اسـت، گفت: 
تاکنـون مبلـغ یک میلیـارد و 299 میلیـون ریال در 
زمینـه خدمـات کلینیکـی و پاراکلینیکـی، ایـاب و 
ذهـاب، مناسـب سـازی محـل زندگـی مددجویان 
و کمـک هزینـه ازدواج معلولیـن پرداخـت شـده 

 . است 
تحصیلـی  هزینـه  کمـک  پرداخـت  گفـت:  وی 
 2۳ رایـگان  تحصیـل  و  آمـوز   دانـش   150 بـه 
دانشـجوی تحـت پوشـش، توانمندسـازی جامعـه 
معلولیـن تحـت پوشـش بهزیسـتی شهرسـتان در 
حـوزه اشـتغال بـا اعتبـاری بالـغ بـر 10 میلیارد و 
صـد و چهـل میلیون ریـال، پرداخت یـک میلیارد 
و 660 میلیـون ریـال هزینـه بـه معلولیـن ضایعـه 
نخاعـی و پرداخـت 15۷ میلیون ریـال بابت هزینه 
اقدامـات حمایتـی  دیگـر  از  معلولیـن  نگهـداری 
بهزیسـتی شهرسـتان المـرد بـه این قشـر از جامعه 

. است 
جامـع  مرکـز  انـدازی  راه  از  همچنیـن  وی 
توانبخشـی و خانـه کوچـک معلولیـن ذهنـی بـا 
اعتبـاری بالـغ بـر 1۴ میلیـارد ریـال در آینـده ای 

داد.  خبـر  مسـئوالن  حضـور  بـا  نزدیـک 
معلولیـن  جامعـه  مدیرعامـل  نمـازی  اهلل  روح 
شهرسـتان المـرد هـم در گفـت و گـو بـا ایسـنا 
گفـت: جامعه معلولین شهرسـتان المـرد یک مرکز 
غیـر سیاسـی و غیـر انتفاعی اسـت که تحـت نظر 
سـازمان بهزیسـتی بـا هـدف شناسـایی توانایی ها 
و حـل مشـکالت و همچنیـن ارتقا بیشـتر نیروهای 

مـادی و معنـوی معلـوالن فعالیـت می کنـد. 
روح اهلل نمـازی بـا تاکیـد براینکـه بـا برگـزاری 
به دنبـال  مهارت افزایـی  و  آموزشـی  دوره هـای 
پوشـش  تحـت  معلـوالن  توانمندی هـای  ارتقـا 
شهرسـتان المـرد هسـتیم، ایـن مهـم را بسترسـاز 

دانسـت. معلـوالن  اشـتغال 

3اخبارالمرد

بمناسبت هفته بسیج: 

برگزاری نشست ادبی یادمان شاعر 
انقالبی قیصر امین پور در

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد
به گــزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، نشســت ادبی 
یادمان شــاعر انقالبی قیصر امین پور با عنوان شب 
قیصر توســط کانون شعر و ادب معاونت دانشجویی 
و فرهنگی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد المرد برگزار 

گردید.
در این مراسم که با حضور سجاد حیدری قیری شاعر 
برتر استان و مسؤول انجمن ادبی جوان قیروکارزین 
و برگزیده جشنواره های ملی خلیج فارس و نیاوران 
برگزار شد، استادان، دانشــجویان، کارکنان واحد و 
اقشــار مختلف مردم تعدادی از اشعار خود را قرائت 

کردند.
ادامه برنامه با مشاعره، مناظره شعری، اجرای موسیقی،  
پخش کلیپ همراه بود. این مراسم با تقدیر از تعدادی 

از شاعران به پایان رسید.

عضو هیئت رئیســه کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی، گفت:تکمیل زیرساخت 
های شهرســتانهای المرد و مهر،عالوه بر رفع مشــکل 
بیکاری حوزه انتخابیه، به تقویت اشتغالزایی استان فارس 

کمک می کند.
سید محسن علوی در گفت  و گو با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت گفت:بر اساس قانون وظایف تقنینی و نظارتی 
جزء وظایف نماینده مجلس شوراس اسالمی محسوب 
می شــود اما بر اساس عرف یک نماینده مجلس باید به 

امور حوزه انتخابیه اش نیز رسیدگی کند.
عضو هیئت رئیســه کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اســالمی افزود: نیازمندیهای 
شهرســتان های المرد و مهر در سه اولویت کاری مورد 
رسیدگی قرار گرفته شده است.رسیدگی به اشتغال، بحث 

های عمرانی و توسعه از مطالبات مردم حوزه انتخابیه ام 
بوده و پیگیری ها در این رابطه ادامه دارد.

نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شــورای اسالمی 
در ادامه گفــت و گو  با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت 
افزود:با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب شهرستانهای 
المرد و مهر و بهره مندی این منطقه از نعمت گاز و ظرفیت 
های مانند منطقه ویژه اقتصادی و نیروی تحصیل کرده، 
در صورت تکمیل زیرساخت ها می توان این منطقه را با 

تحول چشمگیری از لحاظ توسعه روبه رو کرد.
علوی در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت، افزود:اســتفاده از ظرفیت های شهرستانهای 
المرد و مهر به صورت صحیح عــالوه بر اینکه امکان 
رفع مشکل بیکاری این شهرســتان ها را فراهم می کند 
می تواند به حل مســئله بیکاری استان فارس نیز منتهی 
شود بنابراین پیگیری ها در جهت تقویت زیرساخت های 
صنعتی این منطقه در دســتور کار قرار دارد،همچنین به 
موضوع جذب سرمایه گذاری در منطقه توجه می شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
در راستای رســیدگی به راه های حوزه انتخابیه، جاده 
ای که  حوزه انتخابیه به مناطق عســلویه، جم و فیروز 
آباد را متصل می کند مورد رســیدگی قرار گرفته شده و 
در این راســتا 20 میلیارد تومان اوراق خزانه تخصیص 
یافته همچنین مسیر المرد-خنج توسط شرکت ایمیدرو 
به میزان 10 میلیارد تومان تامین اعتبار شــده و همچنین 

برای ساخت تونل ها حدود 5۷ میلیارد تومان اعتبار در 
نظر گرفته شــده که مبالغ قابل توجهی است همچنین 
مسیر المرد-پارسیان که حوزه انتخابیه را به بنادر کشور  
نزدیک می کند مورد توجه قرار گرفته و در این راســتا 

سرمایه گذاری خارجی انجام شده است.
پروازهای رفت و برگشت تهران -المرد و شیراز- المرد 

بصورت هفتگی انجام می شود
این نماینده مردم در مجلس شــورای اســالمی افزود: 
مسیر راه آهن فراشــبند، مهر به المرد مورد توجه قرار 
گرفته شده اســت. به موضوع فرودگاه بین المللی المرد 
نیز توجه شده و این فرودگاه از زیر نظر فرودگاه شیراز 
خارج شده و بودجه ساالنه مختص این فرودگاه افزایش 
قابل توجهی یافته و ساخت سالن ترانزیت فرودگاه المرد 

انجام شده است.
علوی افزود:در حال حاضر پروازهای رفت و برگشت 
تهران -المرد و همچنین شیراز- المرد بصورت هفتگی 
انجام می شود و برای برقراری خط پروازی بندرعباس-

المرد و همچنین خط پروازی اهواز-المرد و مسیر های 
خارجی نیز پیگیری ها ادامه دارد.

عضو هیئت رئیســه کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اســالمی یادآور شد:در زمینه 
رسیدگی به راه های روستایی و روکش آسفالت اقدامات 
خوبی در حال انجام اســت و به تامین اعتبار پروژه ها 

توجه شده است.

علوی مطرح کرد:

نقش موثر تکمیل زیرساخت های شهرستانهای المرد و مهر در اشتغالزایی
تقویت زیرساخت فرودگاه المرد

حسین شــبانی نژاد فرماندار المرد در در دیدار اقبال 
مدیر کل ثبت اســتان فارس از راه اندازی دفتر اسناد 
رسمی در اشــکنان و چاهورز در آینده نزدیک خبر 

داد .
به گزارش روابط عمومی فرمانداری المرد اقبال مدیر 

کل ثبت استان فارس  با فرماندار المرد دیدار کرد.
 در این دیدارحسین شبانی نژاد فرماندار المرد  ضمن 
تقدیر از تالشهای پیگیر دکتر علوی نماینده شهرستان 
های المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی در جهت  
گسترش خدمات  به بخشهای شهرستان بخصوص در 
زمینه امور ثبتی ، تسریع رسیدگی به در خواست های 
مردم و کاهش بوروکراســی اداری در روند خدمات 
رســانی به مردم  را مهمترین خواسته مردم  از  اداره 

ثبت عنوان کرد. .
وی از مراحل نهایی راه اندازی دفاتر اسناد رسمی در 

بخشهای اشکنان و چاهورز نیز خبر داد .
 اقبال مدیر کل ثبت اســتان فارس،  اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان المرد را از ادارات موفق استان که  
در زمینه خدمات الکترونیک به شهروندان  پیشرو می 

باشد عنوان کرد.
تشــریح پیشــرفت های صورت گرفتــه بخصوص 
در خصــوص صیانت از حقوق شــهروندان از جمله 

مهمترین مواردی بود که اقبال به آن اشاره کرد . 
در این جلسه بر اســاس درخواست فرماندار المرد 
صدور مجوز در زمینه جذب امریه برای  اداره ثبت و 
اسناد شهرستان در رشته های نقشه کشی ، کامپیوتر و 

حقوق نیز مورد موافقت قرار گرفت .
حل مســائل اداره ثبت و اداره  راه و شهرســازی و  

شهرداری ها نیز بررسی شد.

فرماندار المرد:

اشکنان و چاهورز صاحب خانه اسناد رسمی شدند

مدیرکل صنعت فارس؛

تکمیل چرخه فعالیت های صنعتی با فعالیت کارخانه آلومینیوم جنوب

فرماندار خواستار شد:

ضرورت نظارت مدیران بر اعتبارات اختصاص یافته نفت و گاز در
مانور زلزله و ایمنی در مدارس  پروژه های عمرانی المرد

بخش چاه ورز اجراء شد
همزمان با سراسر کشــور مانور زلزله و ایمنی با 
شــعار  مدرسه ایمن  جامعه تاب آور  در مدارس 

بخش چاه ورز بر گزار شد .
در این مانور که بیشتر جنبه آموزشی داشت دانش 
آموزان نحوه صحیح پناهگیری ، حفظ خونسردی ، 
عملیات نجات مصدومین و انتقال آنها به جای امن 

، انجام کمکهای اولیه ، اطفاء حریق فرا گرفتند .
نیروهای مرکز بهداشــتی  با شــرکت  این مانور 

ودرمانی ابوالفضل العباس )ع( بر گزار شد .
داریوش حیدری رئیس شــورای اســالمی چاه 
ورز اظهار داشــت : کشور ما یکی از نقاط حادثه 
خیز جهان بوده که هر ســاله شاهد وقوع حوادث 
متعددی از جمله زمین لرزه هســتیم و شهرســتان 
المرد و بخش چاه ورز هم از این قاعده مســتثنی 
نیســت و وقوع حادثه زلزله اجتناب ناپذیر است 
ولی می توان با حســن تدبیر جلــو تلفات آن را 
گرفت و اثرات مخرب ان را به حد اقل رســانید. 
وی خاطر نشــان کرد : حادثه زلزلــه به خودی 
خود مخرب نیســت ، اما بــکار رفتن مصالح غیر 
اســتاندارد در بناها که نمی تواند در مقابل زلزله 
چندان مقاومتی از خود نشــان دهد تلفات جانی و 

مالی را باال می برد .
حیــدری در پایان توصیه کرد : فرا گیری آموزش 
های الزم در نحوه صحیح پناه گیری و مقاوم سازی 
بناهــا می تواند اثرات مخرب زلزله را کاهش دهد 
لذا ضرورت ایجاب می کند دانش آموزان در فرا 
گیری آموزش های الزم اهتمام ورزیده و به عنوان 
ســفیر , آموخته های خویش را به اعصای خانواده 

. منتقل کنند 

هفده پزشک متخصص جذب قطب درمانی شهرستان المرد  شدند


