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 »ازدواج فامیلی« و »افزایش سن باروری« از 

ارثی متابولیک  های  بیماری  به  ابتال  عوامل 

لوح و تندیس واحد نمونه جشنواره امتنان 
کارگری فارس به شرکت سیمان المرد 
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 شبانی نژاد:
 افزون بر ۲۰ میلیارد تومان 
طی سه سال اخیر در بخش 

چاهورز هزینه شده است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس :

دوری از فضای تخریب های 
نادرست زمینه توسعه استان را 

فراهم می کند
 آموزش و فرهنگسازی الزمه مقابله با آسیب 

های فضای مجازی است

مدیرکل تامین اجتماعی فارس :

افزایش 36 و نیم درصدی حداقل 
حقوق مستمری بگیران

نماینده مردم المرد و ُمهر :

سیاست زدگی 
کشور را دچار 

عدیده  مشکالت 
کرده است

مقام معظم رهبری: 

اگر بر کشوري نواي دلنشین تفکر 

بسیجي طنین انداز شد چشم 

طمع دشمنان و جهانخواران از 

آن دور خواهد گردید

بیمــه ایـــران
نمایندگی خضری ) باپیر(

با روزی 1۰۰۰ تومان آینده خود و فرزندانتان را تامین کنید
المرد خیابان 15 خرداد روبروی بانک رفاه 071-52724020
المرد چاهشیخ جنب موتور سیکلت فجر 071-52754169

حسـین شـبانی نـژاد« در بیـن الصالتیـن نمـاز جمعـه بخـش 
و  کارگـر  روز  مناسـبت های  بـه  تبریـک  ضمـن  چاهـورز 
معلـم، بیـان داشـت: بـا همـه ی تنگناهـای اقتصادی و شـرایط 
تحریم های دشـمنان علیه کشـورمان، همه ی مسـئوالن و وزرای 
دولـت تدبیـر و امیـد بـا حضـور در شهرسـتان اذعان داشـتند 
کـه ایـن شهرسـتان زنـده اسـت و تحـرک در پروژه هـا دیـده 
مـی شـود و  پـروژه انتقـال آب از دریا بـه شهرسـتان المرد از 
جملـه پـروژه هـای بزرگـی بـود کـه در حـال اجرا می باشـد 
و صنایـع بـزرگ نظیـر کارخانـه آلومینیـوم در ایـن شهرسـتان 
درحـال اجرا اسـت و باوجـود نیروهای انسـانی توانمنـد منطقه 
در سـطح ملـی و تـالش نماینـده عزیزمـان در مجلس، شـرایط 
ایـن شهرسـتان متفـاوت خواهـد بـود و بایـد از ایـن فرصـت 

بـرای توسـعه منطقـه اسـتفاده کرد. 
وی بـا  تاکیـد بـر حفـظ وحـدت و همدلـی بـرای پیشـبرد 
اهالـی  دسترسـی  داد:  ادامـه  شهرسـتان،  توسـعه ای  اهـداف 
چاهـورز و عالمرودشـت بـا بازگشـایی تونـل شـهید باقری به 
مرکـز شهرسـتان تسـهیل شـد و چاهـورز در دولـت تدبیـر و 
امیـد؛ صاحـب شـهرداری توانمنـد شـد کـه امـور عمرانی در 

شـهر بایـد مطابـق بـا طـرح جامـع شـهری اجـرا شـود.
فرمانـدار المـرد اظهـار کـرد: تـا به امروز در سـه سـال اخیر، 
بیـش از ۲۰ میلیـارد تومـان در بخـش چاهـورز در همین دوره 

نمایندگـی مجلـس و در ایـن دولت هزینه شـده اسـت.  
بخـش  در  روشـنایی  کیلومتـر   ۵ کـرد: حـدود  تصریـح  وی 
چاهـورز اجـرا شـده اسـت و حـدود ۲ میلیـارد و ۴۰۰ میلیون 
عملیاتـی  منطقـه   ۹۵ سـال  افـزوده  ارزش  عـوارض  تومـان 
واریـز  چاهـورز  بخـش  دهیاری هـای  حسـاب  بـه  پارسـیان 
شـد و ایـن رقم هـا شـاید بـرای مـردم ایـن شهرسـتان عـادی 
بـه نظـر آیـد ولـی ایـن اعتبـار را مـی تـوان بـا اعتبـار دیگر 
شهرسـتانها مقایسـه کـرد کـه شـاهد تحـول در زمینـه امـور 

می باشـیم.  عمرانـی 
شـبانی نـژاد اضافـه کـرد: سـاختمان بخشـداری چاهـورز به 
بـا  شهرسـتان  در  بخشـداری  سـاختمان  مناسـب ترین  عنـوان 
اعتبـار حـدود یـک میلیـارد تومـان احـداث شـده اسـت و از 
بخشـدار جدیـد درخواسـت کـردم کـه دیگـر کارهـای باقـی 

مانـده سـاختمان را انجـام دهنـد.
وی از مسـئوالن بخش خواسـت تـا حول محور امـام جمعه و 
بـزرگان بخش و بـا همراهی مردم در کنار مسـئوالن شهرسـتان 

بـرای پیشـبرد امور بخش تـالش کنند. 
حسـین شـبانی نـژاد در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا 
بیـان توضیحاتـی دربـاره طوالنی شـدن زمـان معارفه بخشـدار 
چاهـورز اظهـار کرد: اهالی شـهر چاهـورز و شـوراهای بخش 
در جریـان هسـتند و ایـن فرصـت را بـرای معرفـی انتخـاب 
گزینـه بومـی سـپری کردیـم و گزینه هـای زیادی مطرح شـدند 

و تعامـالت خوبی بـا افراد برای پذیرش مسـئولیت بخشـداری 
انجـام شـد و به درخواسـت مـردم و اصـرار بر انتصـاب گزینه 
بومـی پیگیـری کردیم امـا باتوجه بـه محدودیت هـای وزارت 
کشـور مبنـی بـر اسـتفاده از نیروهای بدنـه وزارت کشـور نیز 
موفـق بـه اجرای ایـن خواسـته مردم نشـدیم، ان شـااهلل بتوانیم 
بـا وحـدت و همدلـی بـرای آینـده بخـش، نیـروی توانمنـد 
بومـی بـا سـابقه وزارت کشـور را آمـاده کنیم که انتظـار مردم 

شـود. برآورده 
وی ضمـن تشـکر از بخشـدار سـابق و تبریـک بـه بخشـدار 
جدیـد از عبدالرضـا حـق شـناس بخشـدار جدیـد چاهـورز 
خواسـت تـا بیشـترین زمـان را در بیـن مـردم چاهـورز باشـد 
و در ادامـه بیـان کـرد: بـرای شـهرداری چاهـورز نیز حسـاب 
جداگانـه تشـکیل شـده اسـت که اعتبـارات در سـال ۹۸ به آن 

می یابـد.   اختصـاص 
در ادامـه »مجید فاطمی« رئیس شـورای بخـش چاهورز گفت: 
بخشـدار بومی به جانمان بسـته بـود و انتصاب بخشـدار بومی، 
فقـط خواسـته شـوراها نبـود بلکه خواسـته همه ی مـردم بود و 
کامـال سـخنان فرمانـدار درسـت اسـت، فرمانـدار زحمت می 
کشـیدند ولـی نمی شـد و بـا این تفاسـیر بـه اعتقـاد اینجانب، 
ناهماهنگـی در بخـش بـود و مـا مـردم متحـد نبودیـم و امروز 
تقـارن شـده با آمـدن آقای حق شـناس و دهیاران و شـوراها و 
امـام جمعـه و همـه در کنار ایشـان بـرای توسـعه بخش تالش 

خواهنـد کرد.
فاطمـی از عـدم اطـالع رسـانی بـرای حضـور هرچـه بیشـتر 
مـردم و شـوراها در مراسـم معارفه بخشـدار جدیـد گالیه کرد 
و در ادامـه بـه بیـان برخـی مطالبـات عمرانی در حـوزه بخش 

پرداخت.   چاهـورز 
در پایـان در بیـن الصالتیـن نمـاز جمعـه چاهـورز بـا ارائـه 
لـوح سـپاس از سـوی فرماندار المـرد از خدمـات و تالش های 
عبدالرضـا ابراهیمـی بخشـدار سـابق چاهورز قدردانـی به عمل 
آمـد و بـا پیشـنهاد فرماندار شهرسـتان و حکم اسـتاندار فارس، 
عبدالرضـا حـق شـناس به عنـوان بخشـدار چاهورز معرفی شـد.

 شبانی نژاد:
 افزون بر ۲۰ میلیارد تومان طی سه سال اخیر در بخش 

چاهورز هزینه شده است


