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به گزارش خبرنگار ایلنا از المرد، فریدون 
فدایــی دولت در نشســت مطبوعاتی با 
خبرنــگاران ضمــن تبییــن ظرفیت های 
اظهار  المــرد  اقتصــادی  ویــژه  منطقه 
داشــت: مناطق انرژی بر المرد و پارسیان 
جنوب  در  ایمیــدرو  زیرمجموعه های  از 
کشــور واقع شــده که به عنوان ظرفیتی 
ملی به شــمار آمده و از شرایط ویژه ای 
برای ســرمایه گذاری برخوردار هســتند 
و گام های بزرگی بــرای ایجاد و تکمیل 
این  در  گذاری  ســرمایه  زیرساخت های 
زمینه در دولت هــای یازدهم و دوازدهم 

برداشته شد.
مجری طرح هــای صنایع انرژی بر المرد 
و پارسیان از تالش مدیران سلف خود و 
همه تالشــگرانی که برای ایجاد و توسعه 
این مناطــق همت کرده اند به ویژه علوی 
وزیر اطالعات و همچنیــن نماینده مردم 
حوزه انتخابیه المرد و مهر و حمایت های 
رئیس هیات عامل ایمیدرو قدردانی کرد و 
خواستار کوشش مجدانه برای بالندگی این 

دو قطب صنعتی شد.
وی در ادامه دسترسی مناطق متبوعش به 

کانون های انرژی و منابع مورد نیاز جهت 
خوراک صنایع، نزدیکی به بندر پارســیان 
بــا ظرفیت تخلیه و بارگیری ســاالنه ۴۰ 
میلیون تن، استقرار گمرک جهت صادرات 
به فرودگاه های المرد  نزدیکی  و واردات، 
و خلیج فارس را از شمار مزیت ها برای 

ورود سرمایه گذاران اعالم کرد.
فدایــی دولت بــا تاکید بــر ضرورت 
شناســایی، معرفی و ارائه هرچه بیشــتر 
ظرفیتهای موجود در این مناطق به سرمایه 
کرد:  اظهار  خارجــی،  و  داخلی  گذاران 
زیرســاخت های الزم اعم از آب، برق، 
گاز، مخابرات و جاده های دسترســی در 
مرحله نخست جهت جذب سرمایه گذار 
در منطقه ویژه اقتصادی المرد در دسترس 

سرمایه گذاران است.
وی اضافه کرد: ایجاد فرصت های شغلی 
جدید از اهمیت زیادی برخوردار است و 
با هماهنگی مطلوبی که در سطح شهرستان 
و استان محل اســتقرار این منطقه وجود 
دارد، برغم برخی  محدودیت ها و شرایط 
بین المللــی در حال رایزنی با ســرمایه 
گــذاران داخلی و خارجــی برای جلب 

مشارکت آنها در زمینه سرمایه گذاری در 
منطقه ویژه اقتصادی المرد هستیم.

این مسئول با تشریح گستره صنایع پیش 
بینی شده جهت اســتقرار در منطقه ویژه 
اقتصادی المرد تصریح کرد: سایت انرژی 
بر المــرد با وســعت ۸۵۰۰ هکتار برای 
استقرار صنایع مختلف در زمینه های تولید 
برق و انرژی، نفت و گاز و پتروشــیمی، 
ســیمان، آلومینیوم و ...تعریف شده است 
که طبق طرح جامع و تفصیلی منطقه ویژه 
نیروگاه  ایجاد  اقتصادی المرد در زمینــه 
های خورشیدی به عنوان یکی از مناسب 
ترین مناطق از نظر شرایط اقلیمی به تایید 
وزارت نیرو رســیده اســت که مدیریت 
منطقه عالوه بر همکاری برای مشــارکت 
در اینگونه طرح هــا برای خریداری برق 

تولیدی آمادگی دارد.
فدایی دولت در ادامه وجود مرغوبترین و 
مناسبت ترین خوراک در جوار این منطقه 
برای ســرمایه گذاری در زمینه های نفت، 
گاز و پتروشــیمی خبر داد و با اشاره به 
روند نهایی احداث فاز نخســت کارخانه 
آلومینیوم جنوب با ظرفیت تولید ســالیانه 
3۰۰ هزار تن در ســایت صنایع انرژی بر 
المرد، گفت: براساس اعالم کارشناسان و 
مدیران کارخانه آلومینیوم جنوب )سالکو( 
تا شهریور ماه سال جاری، این پروژه مهم 

و راهبردی به بهره برداری می رسد.
این  مقام مســئول اضافه کرد: حســب 
رهنمودهای مقام معظم رهبری در ســال 
رونق تولید برای جلوگیری از خام فروشی، 
همه ی تدابیر الزم برای اســتحصال مواد 
اولیه موردنیاز صنایع پایین دست آلومینیوم 
در این کانون صنعتی اتخاذ شده و از این 
رهگذر ارزش افزوده هنگفتی عاید سرمایه 
گذاران و همچنین اقتصاد کشور می شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد در 

ادامه معادن موجــود در محیط پیرامونی 
منطقــه ویژه اقتصادی المــرد را ظرفیتی 
عظیم برای ایجاد صنایع مادر دانســت و 
گفــت: باتوجه به گمانه زنی وجود معادن 
غنی مرتبــط با صنایع طراحی شــده در 
ایــن منطقه ضمن رایزنی با ســازمانهای 
تخصصی مســئول در ایــن عرصه مقرر 
شده کارشناسان ذیربط برای بررسی های 
میدانی؛ عملیات اجرایی را به زودی انجام 

دهند.
وی با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای 
پروژه های منطقه توســط سرمایه گذاران 
خاطرنشــان کرد: به منظور کاهش مدت 
اجرای طرحهــا؛ تغییراتی در مفاد قرارداد 
با ســرمایه گذاران صورت گرفته اســت 
تا ضمن ارتقا ســطح تعامل این منطقه با 
سرمایه گذاران، شــرایطی فراهم شود تا 
متقاضیان فعالیت در مدت زمان کمتری به 
ایفای تعهدات و مسئولیت ها در ایجاد و 

گسترش صنایع موجود اهتمام ورزند.
به ســئوال  پاســخ  در  دولت  فدایــی 
خبرنگاران که تنی چند از نمایندگان استان 
هرمزگان خواســتار تفکیک مجری طرح 
های صنایع انرژی بر المرد و پارسیان شده 
اند، تصریح کرد: این طرح ملی اســت و 
دارای کد بودجه ای واحدی می باشــد، 
عالوه بر این در زمــره مصوبات مجلس 
شورای اســالمی است و هر نوع بازنگری 
در آن نیازمند مصوبه جدید نهاد قانونگذار 
کشور است و امروز در میدان عمل المرد 
و پارسیان مکمل پازل توسعه صنایع انرژی 

بر در جنوب کشور محسوب می شوند.
وی در پاســخ به سوال خبرنگار دیگری 
در خصوص راه اندازی صنعت سیمان در 
ســایت انرژی بر المرد، آمادگی هرگونه 
همــکاری خود و مجموعــه متبوعش با 

سرمایه گذاران بومی اعالم کرد.

3اخبار المرد ومهر

مدیر کل ورزش و جوانان فارس در سفر عصر دوشنبه 
خود به شهرســتانهای مهر والمرد از نزدیک پروژه های 
در حال احداث این شهرســتانها را مورد بررســی و 

ارزیابی قرار داد.
به گــزارش روابط عمومی و پایــگاه خبری و اطالع 
رســانی اداره کل ورزش و جوانان فارس ، حیدر علی 
کامیاب به همراه خداکــرم کریمی معاون امور عمرانی 
، عباس رضایی کارشــناس امور شهرســتانها ، محمد 
رضا صلواتی مدیر روابط عمومی و شــهرام عبدالخانی 
پیمانکار پروژه های عمرانی در ســفر به شهرستانهای 
مهر و المرد پروژه های ورزشــی در حال احداث این 
دو شهرستان را از نزدیک مورد بررسی و ارزیابی قرار 
داد و از ســایر طرحها و اماکن ورزشی این مناطق نیز 

بازدید کرد.
کامیاب و هیــات همراه در بدو ورود به شهرســتان 
مهر از پروژه مجموعه بزرگ در حال احداث شــهدای 
صنعت نفت این شهرســتان بازدید کــرد این مجموعه 
بزرگ ورزشی که یکی از طرحهای زیبای کشور خواهد 
بود شامل زمین های تنیس، سالن بانوان، جاده سالمت، 

ســالن های چند منظوره ورزشی، اســتخر سرپوشیده، 
ســالن بدنســازی، زمین چمن مصنوعی بزرگ، پیست 
دوومیدانی و دیگر تاسیسات ورزشی است که با اعتبار 
اولیه 1۵ میلیــارد تومان از محل اعتبارات وزارت نفت 

و استانی در حال ساخت است.
مدیر کل ورزش و جوانان فارس و هیات همراه سپس 
با ورود به شهرســتان المرد از سالن ورزشی در حال 
احداث شــهدای رمضان این شهرستان بازدید کرد این 
پروژه ورزشــی هم اکنون 7۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد و پس از تکمیل قرار اســت در هفته دولت امسال 

به بهره برداری برسد.
حضور در جلســه مشــترک هــم اندیشــی و ارایه 
راهکارهای مناسب به منظور اتمام پروژه های در حال 
احداث المرد از برنامــه های دیگر مدیر کل ورزش و 
جوانان فارس در این ســفر بود که در محل فرمانداری 
این شهرستان تشکیل گردید و در این نشست تصمیمات 
بسیار خوب و موثری به منظور اتمام و تکمیل طرحهای 

ورزشی در حال احداث این شهرستان اتخاذ گردید.
مدیر کل ورزش و جوانــان فارس که فرماندار و تنی 

چند از مسووالن محلی این شهرستان وی را همراهی می 
کردند از پروژه ورزشی تابناک این شهر که در نوع خود 
زیبا و منحصر به فرد در جنوب کشور است بازدید کرد.

این پروژه ورزشــی که توسط شــرکت برنا سازه به 
مدیریت شــهرام عبدالخانی در حال احداث است هم 
اکنون 9۰ درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد که از محل 
اعتبارات وزارت نفت و اســتان ساخته می شود و طبق 
برنامه در هفته دولت سال جاری با حضور وزیر ورزش 
و جوانان ، اســتاندار فارس و سایر مسووالن استانی و 

شهرستانی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

امام جمعه چاه ورز : 
جامعه امروز ما بیشتر از

 هر چیز ، به اکرام شخصیتی نیاز دارد
خطبه های نماز جمعه بیست و هفتم اردیبهشت ماه 
بخش چاه ورز به امامت حجت االسالم طاهری امام 

جمعه آن بخش اقامه شد .
وی پــس از ســفارش به رعایت تقــوای الهی به 
خصوصیــات اهل آخرت از منظــر حدیت معراج 
پرداخت و گفت : آنها انســانهای نرم خو و مهربان 
هســتند که ، از بی آبروئی و سبک بازی دوری می 

کنند .
خطیب نماز یادآور شد : نفع اهل آخرت بسیار زیاد 
و حیله و مکر آنها بسیار اندک و سخنان آنها سنجیده 

بوده و از کالم سخیف اجتناب می کنند .
حجت االسالم طاهری خاطر نشان کرد : اهل تقوا از 
یاد خدا غافل نمی شوند و قلبهای آنها ذاکر خداوند 
و همیشه بیدار اســت و آنها نزد خداوند آبرومند و 

دعایشان مستجاب می شود .
امام جمعه چاه ورز در ابتدای خطبه دوم به سخنان 
مقام معظم رهبری ) دامت برکاته( در جمع ســران 
نظام اشــاره و گفت : معظم له ابتداء مســئولین را 
به تقوا دعوت می کند و ســپس پیگیری مشکالت 
اقتصادی مردم بخصوص قشر ضعیف خواستار است 
که ســفارش ایشان در اســتفاده از جوانان متدین ، 
متعهد و انقالبی در بر طرف کردن مشــکالت تاکید 

شده است .
حجت االســالم طاهری افزود : رهبر معظم انقالب 
)دامت ظله( بارها و بارها اعالم کرده است که گزینه 
قطعی ملت ایران مقاومت مقابل آمریکاست و در این 
رویاروئی آمریکا وادار به عقب نشــینی خواهد کرد 
و این تقابل نظامی نیســت و جنگی در کار نیســت 
چون نه ما به دنبال جنگ هستیم و نه آنها ، جنگ به 
نفعشان نیست و این برخورد اراده هاست که توکل 

بر خدا اراده ما قوی تر کرده است .
معظم له اصل مذاکره را اشــتباه و مذاکره با دولت 
کنونی آمریکا را ســم می داند چــون مذاکره یعنی 
معامله و داد و ســتد ولی آمریکا بیشــتر به دنبال از 
بین بردن نقاط قوت و از بین بردن سیســتم دفاعی و 
موشکی ماســت که هیچ ایرانی با شعوری این گونه 

معامله اشتباه انجام نمی دهد .
خطیــب نماز ضمــن تبریک روز مــوزه و میراث 
فرهنگی خاطر نشــان کرد : بزرگترین درس تاریخ ، 
عبرت گرفتن اســت که چگونه طاغوتیان در مقابل 

قدرت الهی به زانو در آمدند .
وی شــعار فرزند کمتر و کنترل جمعیت در سالهای 
گذشته آنهم در روز ملی جمعیت را اشتباه دانست و 
توصیه کرد که باید جمعیت کشور باال و جوان باشد .

حجت االسالم طاهری فرا رسیدن میالد با سعادت 
امام حســن مجتبی )ع( را تبریک و خاطر نشان کرد 
: بذل و بخشــش آنحضرت وی را به کریم اهلبیت 
مشــهور کرد و اکرام فقرا در این روزه دارای ثواب 
است که باید طعام دادن به نیازمندان به چنین روزی 

معطوف شود .
وی در ادامه از نبود اکرام شــخصیتی در کشــور 
انتقاد و اظهار داشت : متاسفانه امروز اگر در کشور 
کســی گناه و یا اشتباهی کرد او را جهنمی و طوری 
بر خورد می شــود که انگار ظالم بــا ظالم در گیر 
است که جامعه امروز ما بیشتر از هر چیز ، به اکرام 

شخصیتی نیاز مند است .
حجت االســالم طاهری در پایــان از توقف گاز 
رســانی در بخش گله مند و بیان داشــت : بخشدار 
و شوراهای اسالمی باید گاز رسانی بخش که مدتی 
اســت مسکوت مانده پیگیری و مردم هم پشتیبانی و 

حمایت کنند تا این کار به سرانجام برسد .

کودک المردی 
نجات بخش 4 بیمار شد

محسن نیدانی سرویس خبری 
با اهدای عضو کودک ۴ ســاله المردی ۴ 
زندگی  اعضا  پیوند  لیســت  در  بیمارمنتظر 

دوباره یافتند.
 مدیربنیــاد آفتاب المــرد در گفت وگو با 
خبرنگار طلوع ، اظهار داشــت: احســان 
آشتاب کودک ۴ ساله ساکن شهر اهل بخش 
اشــکنان در روزهای گذشته به علت وقوع 

حادثه تصادف دچار مرگ مغزی شد.
عبــداهلل حیدری پور با بیــان اینکه پس از 
وقوع این حادثه تلخ پدر و مادر وی تصمیم 
به اهدای عضــو اعضای فرزند خود کردند 
افزود: این کودک ۴ ســاله با انجام اهدای 
عضو در شــیراز، به چهار بیمــار نیازمند 

اهدای عضو زندگی دوباره ببخشید.
وی افزود:اهدای عضو احســان به ۲ دختر 
7 و ۲۸ ســاله و ۲ پسر 9 و 1۲ ساله پیوند 

زده شد

نخستین اردوی 
روستاگردی انجمن 

عکاسان المرد

برگزاری اردوی ملی عکس تعزیه در ســال 
جاری بستر مهمی جهت اعتال و تعالی بخشیدن 

به این هنر است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی و روابط عمومی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس؛ 
به مناسبت روز »موزه«، انجمن عکاسان با هدف 
بررسی معماری روستایی، نقش پوشش و آئین 
در فرهنگ جاری و مردم شناسی و نیز بازتاب 
مشکالت و معضالت جامعه روستایی مبادرت 
به برگزاری اردوی روســتا گردی در روستای 

کریشکی الرستان نمودند.
جواد صادقی، رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی المرد، انجمن عکاســان المرد را از 
پویاترین انجمن های هنری برشــمرد و افزود: 
انجمن عکاســان با برگزاری منظــم اردوی 
روســتاگردی، ماه عکس، کارگاه آموزشــی، 
نشست های دورهمی، حضور در جشنواره های 
معتبر کشوری و کســب مقام سوم عکاسی از 
جشنواره عکس خلیج فارس توانسته با جذب 
عکاسان جوان به اهداف کوتاه و بلندمدت دست 

یابد.
صادقی که در این اردو به همراه رئیس میراث 
فرهنگی و گردشــگری هنرمنــدان عکاس را 
همراهی کرد، گفت: برگزاری اردوی ملی عکس 
تعزیه در سال جاری بستر مهمی جهت اعتال و 

تعالی بخشیدن به این هنر است.
در پایان ضیافت افطاری از هنرمندان عکاس در 

موزه مردم شناسی کریشکی بعمل آمد.
الزم به ذکر است روستای کریشکی با داشتن 
بافت مدرن و ســنتی، داشتن کتابخانه، سنگ 
فرش شدن خیابان ها، وجود المان های هنری و 
فرهنگی در قالب تندیس، سازه و معماری، موزه 
مردم شناسی و قلعه های تاریخی با قدمت 1۵۰ 
ســال از مکان های بوم گردی استان محسوب 
شده که هر ساله پذیرای میهمانان و عکاسان می 

باشد.

کشف 727 قطعه سکه 
تاریخي در المرد

 فرمانده انتظامي اســتان از دستگیري یک 
قاچاقچي عتیقه با 7۲7 قطعه ســکه تاریخي 
مربوط به دوره اشکانیان در »المرد« خبر داد.

ســردار »احمد علي گودرزي« در گفت و 
گو با خبرنگار پایــگاه خبري پلیس، گفت: 
مامــوران پلیس امنیت عمومي شهرســتان 
»المرد« از خبري مبني بــر نگهداري اموال 
تاریخی توسط فردي در یکي از روستاهاي 

این شهرستان مطلع شدند.
وي ادامه داد: مأموران انتظامي با هماهنگي 
مقام قضائي نســبت به بازرسي از آن مکان 
اقدام کردند که در نتیجه آن 7۲7 قطعه سکه 

تاریخي کشف شد.
ســردار گودرزي با اشــاره به اینکه اقالم 
مکشوفه با حضور کارشناس میراث فرهنگي 
مورد ارزیابي قرار گرفت، افزود: با توجه به 
حکاکي هاي صورت گرفته روي ســکه ها، 
قدمت تاریخي آنها مربوط به دوره اشکانیان 

تخمین زده شد.
فرمانده انتظامي اســتان فارس در پایان با 
بیان اینکه طبق نظر کارشناســان، ارزش این 
ســکه هاي تاریخي ۵ میلیارد ریال برآورد 
شده اســت، افزود: یک متهم در این راستا 
دســتگیر و به همراه اقالم مکشوفه تحویل 

مرجع قضائي شد.

نماینده مردم المــرد و مهر در دهمین 
دوره مجلس در جمع اعضای شوراهای 
سهم  مصوبه  ابالغ  از  المرد  شهرســتان 
المرد و مهر از عوارض آالیندگی پارس 

داد. خبر  جنوبی 
به گزارش خبرنگار ایلنا از المرد، سید 
محسن علوی در جمع اعضای شوراهای 
پیگیری ها  به  اشــاره  با  شهرستان المرد 
در خصوص سهم شهرستان های المرد و 
از عوارض آالیندگی پارس جنوبی  مهر 
اظهار کرد: اثبات ســهم المرد و مهر از 
عــوارض آالیندگی پارس جنوبی؛ بیش 
از دو ســال پیگیری شــد که در نتیجه 
عالوه بر تاثیــر آالیندگی این صنایع بر 

نیز شهرستان  مهر  و  شهرستان های المرد 
پارســیان جزو مصوبه قــرار گرفت و 
بخشــی از عوارض آالیندگی صنایع در 
جنوب اســتان بوشهر بر اساس قانون به 
مشخص  شهرســتان ها  این  سهم  عنوان 

شد.
عوارض  تقســیم  به  اشــاره  با  علوی 
آلودگی بین اســتانی برای اولین بار در 
کشــور، ادامه داد: ایــن مصوبه جهت 
از سوی سازمان محیط زیست  پرداخت 
برنامه و بودجه ابالغ شده  به ســازمان 
اســت و در آینده ای نزدیک با اجرایی 
شــدن مصوبه، عــوارض آالیندگی به 
واریز  شهرداری ها  و  دهیاری ها  بود.می شود که شــاهد تحولی در عمران و حساب  و شهرها خواهیم  روستاها  آبادانی 

علوی در جمع اعضای شوراهای شهرستان المرد خبرداد:
ابالغ مصوبه سهم المرد و مهر از عوارض آالیندگی پارس جنوبی

به منظور بررسی و ارزیابی روند اجرای طرحهای ورزشی:

 سفر مدیر کل ورزش و جوانان فارس به مهر و المرد
300 متر از قنات روستای پسبند 

احیاء و مرمت شد
به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان 
المرد ، با بررسی های کارشناسی صورت گرفته و با 
وجود دبی آب قنات روســتای پسبند بخش اشکنان 
شهرســتان المرد و تأمین اعتبار مــورد نیاز عملیات 
احیــاء و مرمت این قنات در دســتورکار اداره فنی 
مدیریت جهادکشاورزی شهرستان المرد  زیربنایی  و 
قرار گرفت و در همین زمینه 3۰۰متر الیروبی و مرمت 
انجام شــد. قنات مذکور در جنوب روستای پسبند 
واقع شده و آب اســتحصالی جهت آبیاری باغات ، 
اراضی پایین دست و شرب دام مورد استفاده قرار می 
گیرد. در این طرح ۵7۰ میلیون ریال هزینه شده است

تسهیالت اعتباری مکانیزاسیون 
کشاورزی المرد اعالم شد

به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان 
المرد اکبر سهیلی معاون اداری مالی جهاد کشاورزی 
المــرد با اعالم این خبر گفت: در راســتای بهبود و 
توســعه مکانیزاسیون و صنعتی شــدن دستگاه ها و 
تکنولوژی اســتفاده در واحدهای تولیدی کشاورزی 
و دامی و نیز خرید تراکتور تســهیالتی در قالب خط 
اعتباری مکانیزاسیون به این مدیریت اختصاص یافته 
اســت که متقاضیان می توانند بــا مراجعه به جهاد 
کشــاورزی شهرســتان با دریافت جزئیاتی از این 

تسهیالت که با بهره کم می باشد استفاده نمایند. 
وی افــزود : ایــن تســهیالت در زمینه توســعه 
مکانیزاســیون ، زراعت ، باغات، و امور دام و طیور 

می باشد.

مجری طرح های صنایع انرژی بر المرد و پارسیان
راهگشای المرد  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  نهفته  ظرفیت های  تبیین 

تولید است  رونق 

خبری سرویس  نیدانی  محسن 
نماز  ، حجت االسالم علی حســین زاده در خطبه های 
جمعه شــهر المرد اظهار داشــت: نمایــش و به رخ 
کشــیدن ناو هواپیمابر آمریکایی علیه ملت ایران نباید 
محاسبات مســووالن را عوض کند چراکه وضعیت ما 

نیست. از جنگ هشت ساله  بدتر 
وی با اشــاره به اینکه دشمن نباید در درون نیروهای 
انقالب اســالمی نفــوذ کند، افزود: دشــمن به دنبال 
فاصله گرفتن مردم از نظام اســت که در برخی جاها 

کنیم. مراقبت  باید  و  نفوذ کرده 
امام جمعه المرد با اشــاره به اینکه تنها راه مقاومت، 

گرفتن آرایش در مقابل آرایش جنگی دشــمن است، 
گفت: باید حفظ وحدت در میان مردم، مســووالن و 
امروز روزی  باشــد چراکه  همه احزاب وجود داشته 

بکوبیم. اختالف  طبل  بر  که  نیست 
امام جمعــه المرد خطاب به مســووالن متذکر شــد: 
مسووالن با حضور در مســاجد در میان مردم حضور 

پیدا کنند و پای درد و دل و مشــکالت بنشیند.
وی با اشــاره به اینکه باید کارآمدسازی دستگاه های 
اجرایــی با حضــور جوانان انقالبی صــورت بگیرد 
خاطرنشــان کرد: از ســوی دیگر باید روند امورات 
اداری و صدور مجوز بــرای واحدهای تولیدی کم تر 

شود.
حسین زاده بیان کرد: الگوی مصرف باید اصالح شود 
بنزیــن صرفه جویی صورت  اگر فقط درروند مصرف 
بگیرد، درآمد زیادی برای کشور در بر خواهد داشت 

و  همه جریانات تولید باید درســت هدایت شود.
وی با اشــاره به برطرف کردن مشــکالت سیســتم 
سرمایشــی مصالی نمــاز جمعه المــرد صریح کرد: 
اقدامات خوبی درزمینه سیستم سرمایشی مصالی نماز 
جمعه در هفته های گذشــته صورت گرفته و از خیرین 
می خواهیــم به قرارگاه فرهنگی المرد همانند گذشــته 

باشند داشته  عنایت 

امام جمعه المرد :
مسووالن المرد میان مردم حضور پیدا کنند

آگهی مفقودی
بدینوسـیله اعـام مـی گـردد مجـوز یـک لـول 
مـدل   917301785 شـماره  بـه  زنـی  گلولـه 
آرایـش  احمـد  بنـام  آلمـان   سـاخت  گلنگدنـی 
فرزنـد علـی  کـد ملـی 6579795281 مفقـود 

گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.


