
مدیرعامـل شـرکت آلومینیـوم جنـوب گفـت: مجتمـع سـالکو از 
اردیبهشـت سـال گذشـته تاکنـون موفـق شـد ۱۳۰ هـزار تـن فلز 
پرکاربـرد آلومینیـوم در قالـب شـمش های هـزار و ۵۰۰ پونـدی با 
درجـه خلوص بـاالی ۹۹ درصد تولیـد و بخش عمـده ای را روانه 

بـازار داخلـی و خارجـی کند. 
 علـی عبداله نـژاد مدیرعامـل شـرکت مجتمـع صنایـع آلومینیـوم 
عـرض  ضمـن  خبرنـگاران،  بـا  مطبوعاتـی  نشسـت  در  جنـوب 
سـاالر  و  سـرور  شـهادت  سـوگواری  ایـام  فرارسـیدن  تسـلیت 
شـهیدان، حضـرت اباعبـداهلل الحسـین علیه السـام و گرامیداشـت 
یـاد و خاطـره مرحـوم اکبـر تـرکان )بنیانگـذار مجتمع سـالکو( و 
قدردانـی از کوشـش مسـئوالن ملی، اسـتانی و محلـی و مدیران و 
بهره بـرداران سـالکو در تحقـق جهـش تولید در کارخانـه متبوعش  
گفـت: مجتمـع صنایـع آلومینیوم جنـوب با ۴۰ سـلول احیا )دیگ( 
فعالیتـش را از اردیبهشـت سـال گذشـته )۹۹( آغاز کـرد و اکنون 
۱۵۱ سـلول از ۲۵۸ سـلول احیـا )دیـگ( ایـن کارخانـه در مـدار 

دارد. قـرار  تولید 
وی ادامـه داد: در حـال حاضـر نیـز ۱۸۰ هـزار تـن از  ظرفیـت 
اسـمی فـاز نخسـت )تولید سـالیانه ۳۰۰ هـزار تن( مجتمـع صنایع 
ابتـدای  از  آلومینیـوم جنـوب تکمیـل شـده اسـت.این کارخانـه 
دوران راه انـدازی تاکنـون توانسـت ۱۳۰ هـزار تـن فلـز پرکاربرد 
آلومینیـوم در قالـب شـمش های هـزار و ۵۰۰ پونـدی و ۴۲ هـزار 

تـن بلـوک اختصاصـی آنـد را تولیـد کند. 
مدیرعامـل شـرکت سـالکو افـزود: بـا قاطعیت می تـوان گفت که 
مجتمـع سـالکو از مدرنتریـن و پیشـرفته ترین مجتمع هـای تولیـد 
آلومینیـوم در خاورمیانـه اسـت کـه محصـوالت خود را بـا درجه 
خلـوص بـاالی ۹۹ درصـد روانـه بـازار داخلی و خارجـی کرد و 
در مقایسـه بـا کارخانه هـای قدیمـی تولیـد آلومینیـوم در کشـور، 
تنهـا کارخانـه ای کـه بلوک هـای اختصاصـی آنـد در آن تولیـد 

می شـود.
عبدالـه نـژاد بیـان کـرد: در یکسـال اخیـر موفـق شـدیم در اوج 
تحریم هـای ظالمانـه آمریـکا و علی رغـم شـرایط و محدودیتها در 
تامیـن بـرق، همه گیـری کرونـا و مهم تـر از آن بـدون سـرمایه در 
گـردش،   ۳۰ درصـد از تامیـن آلومینیـوم کشـور را اکنـون در 

بگیریم.  دسـت 

وی اضافـه کـرد: کارخانـه آلومینیـوم جنـوب بـدون دریافت یک 
ریـال تسـهیات سـرمایه در گـردش، بـا فاینانـس خارجـی راه 
انـدازی شـد و در سـال گذشـته، یکهـزار و ۸۰ میلیـارد تومـان از 

اقسـاط خـود را پرداخـت کرد. 
مدیرعامـل سـالکو با اشـاره بـه پایـش و نظارت مسـتمر در حفظ 
درجـه خلـوص و کیفیت محصـوالت آلومینیومی مجتمـع متبوعش 
اظهـار کـرد: عـاوه  بـر فنـاوری ۴۳۰ کیلوآمپـر ایـن کارخانـه و 
تجهیـزات بـه روز کـه در تـراز جهانی اسـت نیز تامین مـواد اولیه 
باکیفیـت، Operation یـا بـه عبـارت دیگـر نـوع بهره بـرداری 
باتـوان و تجربه مهندسـان و بهره بـرداران در کنـار پایش و نظارت 
مسـتمر از عوامـل موثـر در تامین محصـوالت باکیفیـت و با درجه 
خلـوص بـاالی ۹۹ درصد اسـت کـه به بـاور متخصصـان، مجتمع 
سـالکو توانایـی حضـور پرقـدرت در بازار بیـن المللـی و رقابت 

با شـرکت های بـزرگ تولیـد آلومینیـوم را دارد. 
علـی عبداله نـژاد از راه اندازی اولیه و آزمایشـی سـالن ریخته گری 
تولیـد اسـلب و بیلت مجتمع سـالکو خبـر داد که ایـن محصوالت 

قابلیـت صادرات بـه بازارهای بیـن المللی دارد.
اشتغالزایی ۱۵۰۰ نفر در مجتمع سالکو

مدیرعامـل سـالکو در ادامه اشـتغالزایی مسـتقیم ایـن کارخانه در 
منطقـه ویـژه اقتصـادی المـرد را ۱۵۰۰ نفر اعـام کرد.

وی بیـان کرد: دوران رشـد شـرکت صنایـع آلومینیـوم جنوب در 
حال سـپری شـدن اسـت و امیدواریـم بـا فعالیت دولت سـیزدهم 
کـه دغدغـه افزایـش تولیـد و صادرات را بـا تکیه بر تـوان داخلی 
در اولویـت سیاسـت ها و برنامه هـا دارد،  بیـش از پیـش از تولیـد 
ملـی حمایـت شـود و بـا رفـع سـایر موانع مجتمـع مدرن سـالکو 
و تحقـق افزایـش ظرفیـت تولید،  بـه دوران تکمیلـی و طایی در 

دولت سـیزدهم برسـیم.
خـوراک  تامیـن  در  اختصاصـی  هـای  مشـوق  اعطـای 
المـرد  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  شـهر  آلـوم  واحدهـای 

او بـا اعـام  برنامـه سـالکو در اسـتقرار واحدهای صنعتـی پایین 
دسـت در آلـوم شـهر منطقـه ویـژه اقتصادی المـرد گفـت: منطقه 
ویـژه اقتصـادی المـرد واجد بیشـترین امتیـاز برای تکمیـل زنجیره 
تولیـد آلومینیـوم کشـورمان محسـوب مـی شـود، از ایـن لحـاظ 
کـه سـرمایه گذاران واحدهـای صنعتـی پاییـن دسـت آلومینیـوم با 
وجـود فعالیـت چشـمگیر و پررونـق مجتمـع سـالکو نیـز دغدغـه 
تامیـن خوراک اعـم از مذاب و جامد)شـمش( را نخواهند داشـت 
و سـالکو آمادگـی دارد کـه خوراک واحدهـای پایین دسـت را با 
شـرایط سـه تا شـش ماه، بـدون اخذ وجـه و به صـورت اعتباری 
تامیـن کنـد و با اعطـای این مشـوق، از تقویت سـرمایه در گردش 
سـایر  تولیـد  جهـش  تـداوم  و  پایین دسـت  فعـال  شـرکت های 

محصـوالت آلومینیومـی در کشـور حمایـت کند.
در ابتـدای ایـن نشسـت مطبوعاتـی نیـز خبرنـگاران از واحدهای 
مختلـف سـالن احیـا، ریخته گری و آندسـازی بازدیـد کردند و در 

جریـان روند فعالیـت ایـن کارخانه قـرار گرفتند.

امام جمعه المرد:

مطالبات 
خبرنگاران را باید 

جدی گرفت

موسوی: 
جهاددانشگاهی موتور محرکه 

جامعه در ابعاد مختلف است

فرماندار شهرستان المرد:
زیرساخت ها متناسب با توسعه 

شهر المرد نیست 

اجرای طرح های زیرساختی 
الِمرد با هزار و ۲۰۰ میلیارد 

2تومان اعتبار

پر تیراژ ترین هفته نامه در شهرستانهای المرد و مهر چهار شنبه  20   مرداد    1400 - سال پنجم- شماره 184 -بها 5000 تومان Email: Toloo_Lamerd.Mohr@Yahoo.com

2

2

2

مقام معظم رهبری: 
یکی از بزرگترین نعمتها، نعمت 

خاطره و یاد حسین بن علی 
علیه الّسالم، یعنی نعمت مجالس 
عزا، نعمت محّرم ونعمت عاشورا 

برای جامعه شیعِی ماست

عسل طبیعی جنوب 
عرضه کننده عســل کنار  به 

صورت عمده و خرده 
عالمرودشت روستای کمالی 

اسدیان پور 
09171847010

تاسیس شرکت
تاسیس شــرکت با مســئولیت محدود تامین گســتر کانی تراکمه درتاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ به شــماره ثبت ۱۵۱7 به شناسه ملی 
۱۴۰۱۰۱۴۵66۰ ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح زیر جهــت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت : ۱ -انجام برســیها ،مطالعات و مشــاوره در زمینه طرحهای صنعتی ، معدنی ،کشــاورزی ، عمرانی و زیر بنایی از جمله 
شهرســازی ، پل سازی ، نیروگاه ، راه و ساختمان ، اماکن مذهبی ، آموزشــی ، ورزشی ، اداری ، تجاری ، مسکونی ،بیمارستان 
،زایشگاه ،درمانگاه،داروخانه و طرحهای تاسیساتی اعم از الکتریکی و مکانیکی ، حرارتی ، برودتی و لوله کشی ۲ – تهیه طرحهای 
توجیهی فنی و اقتصادی در موارد مقرر در بند یک ۳ – طراحی ، نظارت و مدیریت اجرای پروژه های موضوع بند یک ۴ – تهیه 
و اجرای طرحهای افزایش بهره وری و بازده واحدهای تولیدی ۵ – برسی ، تدوین و اجرای طرحهای انتقال تکنولوژی 6 – ارائه 
خدمات در زمینه مدیریت و بهره برداری از واحدهای تولیدی 7 – ارائه خدمات در زمینه برسی ، مطالعه و برگزاری مناقصه های 
داخلی و بین المللی بمنظور انتخاب پیمانکار و تنظیم و تدوین قراردادهای مربوطه ۸ – نصب و راه اندازی خطوط تولید شــامل 
ماشین االت ، تجهیزات و تاسیسات مربوط ۹ – نقشه برداری و نقشه کشی ۱۰– طراحی و اجرای سیستمهای مدیریت تولید ،کنترل 
پــروژه های انبار تعمیر و نگهداری ۱۱ – تهیه و اجرای طرحهــای تحقیقاتی در زمینه موارد مذکور در بند یک ۱۲ – همکاری و 
مشــارکت با موسسات فنی و مهندسی خارجی در زمینه طراحی ،نظارت و مدیریت اجرای پروژه ها ۱۳ – مشاوره در امر طراحی 
و ســاخت و اجرای کلیه پروژهای صنایع نفت و گاز وپتروشــیمی )بجز استخراج و اکتشاف و بهره برداری از معدن نفت و گاز 
پتروشیمی ،انجام فعالیتهای با الدستی و حاکمیتی نفت و گاز و پتروشیمی ( ۱۴ – طراحی ، ساخت و نصب تجهیزات پاالیشگاهی 
، پتروشــیمی و صنایع نفت و گاز ۱۵– طراحی و اجرای پروژه های خطوط انتقال گاز ، نفت و آب ۱6 – مشاوره و اجرای پروژه 
های آبی در سد سازی ، آب و فاضاب و آبیاری و زه کشی طرح تغذیه مصنوعی آبهای زیر زمینی و مهندسی رودخانه و ایجاد 
گوراب و الیه روبی آن ۱7 – بازرســی فنی جوش و انجام عملیات رادیوگرافی والتراســونیک uv خطوط لوله ۱۸ – اجرای کلیه 
پروژه های عمرانی و انبوه سازی و موارد مقرر در بند یک ۱۹ – ایجاد و راه اندازی شبکه های مختلف برق رسانی و نصب کلیه 
تجهیزات آن ۲۰– امجام صادرات و واردات کلیه اجناس و کاالهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور ۲۱ – حفر 
چاههای آبرسانی با دستگاههای حفاری )بجز استخراج و اکتشاف و بهره برداری از معدن نفت و گاز پتروشیمی ،انجام فعالیتهای با 
الدستی و حاکمیتی نفت و گاز و پتروشیمی ( ۲۲– تعمیر و نگهداری :تجهیزات و وسایل اداری ، خدمات فنی خودرو ، ساختمانها 
، تجهیزات و وســایل مخابراتی و ارتباطی ، ابنیه و خطوط راه آهن ۲۳ – امور چاپ و تکثیر : شــامل صحافی ، حروفچینی ،غلط 
گیری ، تکثیر۲۴ - امور آشــپزخانه و رستوران : شامل تهیه و توزیع غذا و ادارعه رستورانها و بوفه ۲۵ - خدمات عمومی : شامل 
تنظیفات ، نامه رســانی ، پیشخدمتی ،امور آبدارخانه ، خدمات پاســخگویی تلفنی ۲6 - نگهداری و خدمات فضای سبز : شامل 
خدمات باغبانی ، نگهداری فضای ســبز ۲7 - خدمات اداری و دفتری : شامل ماشین نویسی ، امور دفتری ، بایگانی ، امور اداری 
۲۸ - امور حمل و نقل : شــامل تامین ماشــین آالت سبک و سنگین و اداره امور نقلیه ۲۹ - شرکت در مناقصه های دولتی و غیر 
دولتی جهت تامین مصالح ساختمانی ، ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز در صنعت ساختمان ۳۰ - تولید ، تامین و توزیع کلیه مصالح 
، ابزار ، مواد مصرفی در صنعت ســاختمان ۳۱ - انجام فعالیتهای مذکور مطابق با قوانین و مقررات موضوعه کشــور در صورت 
لــزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان فارس ، شهرســتان المرد ، بخش مرکزی ، شهر المرد، محله دهنو ، بلوار شهید 
انصاری ، بلوار ۱۵ خرداد ، پاک ۰ ، طبقه دوم کدپستی 7۴۳۴۱6۱7۴6 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ 
ریال نقدی میزان ســهم الشرکه هر یک از شــرکا آقای سید محمد رضا علوی به شماره ملی ۵۱۵۰۱۳۵۱۵۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال 
سهم الشرکه آقای سید عباس علوی به شماره ملی ۵۱۵۹7۰۸۳67 دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سید 
محمد رضا علوی به شــماره ملی ۵۱۵۰۱۳۵۱۵۱ و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود آقای سید عباس علوی به شماره ملی ۵۱۵۹7۰۸۳67 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسامی و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری باامضاء سید عباس علوی یا سید محمد رضا علوی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار طلوع المرد و مهر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

۳6۴۱۴                           ۱۱7۵۰۱۹

مدیرعامل شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب خبر داد:
 راه اندازی کارخانه آلومینیوم جنوب  در اوج تحریم ها و بدون سرمایه در گردش

 اشـتغالزایی ۱۵۰۰ نفر در مجتمع سالکو
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تولید مستند راویان دشت خون در 
المرد آغاز شد

 مرحلـه تولیـد مجموعـه مستندبازسـازی »راویان 
دشـت خـون« در آسـتانه فرارسـیدن محـرم مـاه 
اباعبـداهلل  حضـرت  شـهیدان  سـاالر  سـوگواری 
جنـوب  در  المـرد  شهرسـتان  در  )ع(،  الحسـین 

اسـتان فـارس آغـاز شـد.
سیدابوالحسـن عمرانـی نویسـنده، تهیـه کننـده و 
کارگـردان ایـن مجموعـه گفـت: مجموعـه راویان 
دشـت خـون، حـاوی روایـت بخش هـای مختلفی 
از رویـداد واقعـه کربـا و از زبـان افرادی اسـت 
کـه در صحـرای کربـا حضـور داشـته و شـاهد 

حماسـه و تـراژدی عاشـورا بـوده اند.
ایـن مـدرس دانشـگاه و فیلمسـاز بـا بیـان ایـن 
مطلـب کـه بازسـازی تاریخـی عصـر معصومـان 
علیهـم السـام بـه ویـژه واقعـه کربـا کـه دارای 
جذابیت هـای  اسـت،  نمایشـی  بالقـوه  ظرفیـت 
دارد،  تصویـری  رسـانه  مخاطـب  بـرای  فراوانـی 
کوتـاه  برنامه هـای  مجموعـه،  ایـن  در  افـزود: 
نمایشـی در موضـوع یـاد شـده طراحـی شـده که 
شـبکه های  از  ساالرشـهیدان  سـوگواری  ایـام  در 
می رسـد. مخاطـب  نظـر  و  سـمع  بـه  صداوسـیما 

 وی تأکیـد کـرد: بـا توجـه بـه گسـترش بیماری 
کوویـد ۱۹ در ایـن ایـام در مناطق جنـوب فارس 
بهداشـتی،  نامه هـای  شـیوه  رعایـت  ضـرورت  و 
گونـه ای  بـه  را  فعلـی  قسـمت های  سـناریوی 
بازنویسـی کردیـم کـه به حداقـل افـراد در صحنه 
از  تعـدادی  آن،  در  و  باشـد  نیـاز  برنامـه  ضبـط 
مراسـم  سـتاد  انـدرکاران  دسـت  و  هنرمنـدان 
عاشـورا و مرکـز فرهنگـی الغدیر محله بنی هاشـم 

شهرسـتان المـرد، ایفـای نقـش کـرده انـد.
شهرسـتان المرد در فاصلـه ۳6۵ کیلومتری جنوب 

شـیراز قرار دارد
اهدای ۱۳ سری جهیزیه به 

زوج های جوان المرد

تحـت  زوج هـای  بـه  جهیزیـه  سـری   ۱۳
اهداشـد المـرد  بهزیسـتی  پوشـش 

بـه گـزارش  خبرگـزاری صدا و سـیما، مرکز 
گفـت:  المـرد  بهزیسـتی  اداره  فارس،رئیـس 
کاالی  قلـم   6 ۱۳ سـری جهیزیـه شـامل  ایـن 
ماشـین  فـوت،   ۱۳ فریـز  )یخچـال  اساسـی 
 ۵ گاز  اجـاق  کیلویـی،   7 دوقلـو  لباسشـویی 
غذاخـوری،  سـرویس  نفـره،  دو  پتـو  شـعله، 
همـکاری  بـا  کـه  اسـت  متـری(   6 فـرش 
سـپاه  زدایـی  محرومیـت  قـرارگاه  بهزیسـتی، 

شـد. توزیـع  و  تامیـن 
هـر  ارزش  افـزود:  زاده  کاظـم  معصومـه 
اسـت ریـال  میلیـون   ۱۲۰ جهیزیـه  سـری 
افتتاح زمین تیراندازی pcp در 

اشکنان

زمین تیراندازی pcp در اشـکنان افتتاح شد
 ، سـیما و  صـدا  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
و  ورزش  ره  دا ا رئیـس  فارس، مرکـز 
همـت  بـه  گفـت:  المـرد  شهرسـتان  نـان  جوا
اشـکنان  اعظـم  حسـینیه  جهـادی  گـروه 
بقات  مسـا برگـزاری  مسـتقل  زمیـن  ولیـن  ا
 ۵۰۰ بـر  فـزون  ا عتبـاری  ا بـا  نـدازی  تیرا
شـد. فتتـاح  ا اشـکنان  در  ریـال  میلیـون 

یـن زمیـن  فتتـاح ا ا همزمـان بـا  فزود: لـی ا فا
اعظـم  حسـینیه  جهـادی  گـروه  همـت  بـه  و 
و  بخـش  یـن  ا نـدازی  تیرا هیئـت  و  اشـکنان 
شهرسـتان های  ز  ا ورزشـکار   ۵۰ شـرکت  بـا 
ولیـن  ا بندرلنگـه  و  پارسـیان  ومهـر،  المـرد 
pcp کاس  نـدازی  ا تیـر  بقات  ز مسـا ا دوره 

ر شـد. یـن زمیـن برگـزا ۲۵ متـر در ا

منتخبیـن  بـه  خطـاب  المـرد  شهرسـتان  فرمانـدار 
ششـمین دوره شـورای اسـامی شـهر المـرد تأکیـد 
کـرد: زیرسـاخت ها متناسـب بـا توسـعه شـهر المرد 
نیسـت  عـاوه بر این مسـائل حاشـیه ای عامـل افول 

اعتبـار شوراهاسـت.
 بـه گـزارش خبرنـگار برنـا، حسـین شـبانی نـژاد 
قانـون مـداری و مردمـداری شـورای اسـامی شـهر 
را از عوامـل پیشـرفت مـأوا، منظـر و مبلمان شـهری 
المـرد برشـمرد و گفـت: زمـان چهـار سـال بـرای 
شـوراها بـه سـرعت در حال گذر اسـت لذا کسـانی 
مـی تواننـد خودشـان را به عنـوان خدمتگـزار مردم 
در شـورا و مدیریـت مشـارکتی مانـدگار کننـد کـه 
از تمـام لحظـات چهار سـال خدمـت خود اسـتفاده 
کننـد چراکه اگر غفلت و در مسـائل حاشـیه ای ورود 
پیـدا کنیـم قطعًا ایـن زمان بـه نفع ما سـپری نخواهد 

. شد
اینکـه  بیـان  بـا  المـرد  در  دولـت  عالـی  نماینـده 
نداشـتن بودجـه نبایـد بـه عنـوان عامـل کـم کاری 
شـورا و شـهرداری قلمـداد شـود ادامـه داد: خیلـی 
از امـورات شـهری وجـود دارد کـه نیـاز بـه بودجه 
مالـی نـدارد و بایـد بامدیریت و صحه صـدر آنها را 
پیـش برد عـاوه بر ایـن همه مردم شـهر المـرد اعم 
از کسـانی کـه بـه منتخبیـن رای داده انـد و یـا رای 
نـداده انـد انتظـار دارند که شـهر متحـول و رویکرد 

جدیـدی در ایـن زمینـه طراحی شـود.
وی مـردم را ولـی نعمتـان مسـئوالن خوانـد و بـا 
بیـان  مدیریتـی  هـای  ژسـت  از  دوری  بـر  توصیـه 
کـرد: اولیـن کاری کـه شـورا بایـد در دسـتور کار 

خـود قـرار دهـد این اسـت کـه در را بـه روی همه 
مـردم بـاز کنـد و ایـن نباشـد کـه افـرادی خـاص، 
در سـاعاتی خـاص بخواهنـد به شـورای شـهر ورود 
پیـدا کننـد چـرا کـه شـما رأی خـود را از مـردم نه 
از فرمانـدار، نماینـده و دیگـر مدیـران دسـتگاه هـا 

اید. گرفتـه 
شـورا  واقعـًا  اگـر  کـرد:  تصریـح  نـژاد  شـبانی 
نمیتوانـد کاری بـرای مـردم انجـام دهـد به سـخنان 
آنهـا گـوش فـرا دهـد چراکه گـوش دادن بـه حرف 
مـردم بزرگتریـن رسـالتی اسـت کـه شـورا می تواند 
انجـام دهـد زیرا بر خـاف ادارات دولتی، سـازمانها 
و نهادهـای دیگـری کـه بـر اسـاس اباغ مسـئولیت 
میگیرنـد، شـورا، مسـئولیتش در گرو رای مردم اسـت.

وی بـا انتقـاد بـر عـدم تناسـب زیـر سـاخت های 
آن  شـتابان  یافتگـی  توسـعه  بـا  المـرد  شـهری 
خاطرنشـان کرد: شهرسـتان المرد، شهرسـتان صنعتی 
اسـت و بزرگان اسـتان و کشـور بـه این شـهر مرتبّا 
سـفر می کننـد از طرفـی دیگـر پـروژه هـای صنعتی 
و تولیـدی بزرگـی در شهرسـتان المـرد مشـغول بـه 
کار اسـت بـه بیـان دیگـر بخشـی از درآمـد ملـی 
بـه المـرد بـاز می گـردد امـا بایـد اعـام کنیـم کـه 
زیرسـاخت های شـهری المـرد متناسـب بـا توسـعه 
یافتـه گـی شـتابان شـهر المـرد نیسـت  لـذا انتظـار 
میرود شـورای شـهر برای بهبـود رویه در ایـن زمینه 
تعامـل بـا همـه دسـتگاه هـای اجرایـی، نظارتـی و 
افـراد تأثیرگـذار در دسـتور کار خـود قـرار دهـد.

فرماندار شهرسـتان المرد اختاف در شـورای شـهر 
و تصویـب مصوبـات شـورا به نـام شـخص را مغایر 
قانـون و عامـل عقب ماندگی شـهر نامیـد و گفت: بر 
اسـاس قانـون هر یـک از اعضای شـورای شـهر می 
تواننـد در خصـوص هر مصوبـه اظهار نظر شـخصی 
و انفـرادی داشـته باشـند لـذا ایـن امـر نبایـد باعث 
ناراحتـی و اختـاف در شـورای شـهر شـود؛ بایـد 
همـه مـا یـاد بگیریـم کـه هـر کسـی حـق دارد در 
خصـوص هـر مصوبـه ای اظهـار نظـر کنـد و ایـن 
دلیلـی بـر مخالفت و اختاف در شـورای شـهر نباید 

. شد با

وی افـزود: شـورای شـهر قـول بـه افـراد ندهـد و 
بیشـتر جنبـه های منفعـت عمومـی را در نظـر بگیرد 
و اگـر میخواهـد به شـخصی قـول دهد انـدازه همان 
یک رای که به آنها داده اسـت و سهمشـان در شـورا 
بـا مشـورت بـا دیگـر اعضـا قـول دهـد چراکـه تا 
زمانـی کـه بخواهنـد برای همـه مـردم کار کنند تمام 
دسـتگاهها، عوامـل اجرایی، مردم، اصحاب رسـانه و 
... در کنـار آنهـا خواهنـد بـود، از طرفـی دیگـر اگر 
بـرای افـراد خـاص کار کردنـد اعتماد مـردم از آنها 
سـلب و بـا گذشـت زمـان دیگـر جایگاهی در شـهر 

داشـت. نخواهند 
بـه اهمیـت  نیـم نگاهـی  بـا  نـژاد  حسـین شـبانی 
شـورای  بـا  شـهرداری  پرسـنل  کـردن  هماهنـگ 
ششـم گفـت: شـوراها مسـئولیت هـا را بـا توجه به 
شـخصیت و تـوان افـراد بـا آنهـا بسـپارند، کسـی 
کـه توانایـی برطـرف کـردن کارهای شـخصی خود 
نـدارد نمیتوانـد انتظـارات مـردم را برطـرف سـازد 
عـاوه بـر ایـن، بعضـی از مسـائل وجـود دارد کـه 
باید سیاسـت گذاری آن در شـورای شـهر انجام شود 
و نبایـد انتظـار داشـت کـه ایـن امر در شـهرداری و 

توسـط پرسـنل شـهرداری انجـام شـود.
 ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکـه مدیریـت ترافیک 
شـهری المرد در راسـتای حفاظت از جان شـهروندان 
از  یکـی  اظهارداشـت:  اسـت  ضـروری  المـردی 
اصلـی شـورای ششـم جـذب سـرمایه  محورهـای 
گـذاران در شـهر المـرد باید باشـد همچنیـن مبلمان 
شـهری و بحـث زیباسـازی فضای شـهر المـرد باید 
یکی از مهمات شـورای شـهر باشـد چراکه در بحث 
زیبـا سـازی فضـای شـهری المـرد ما دچـار ضعف 
هسـتیم و گاهـًا نیروهـای غیربومـی کـه وارد شـهر 
المـرد می شـوند از ایـن موضـوع گایه مند هسـتند 
از طرفـی دیگـر شـهر المـرد در بارندگی هـا و مهار 
سـیاب آسـیب پذیر اسـت و شـهرداری و شـورای 
شـهر شایسـته اسـت بخشـی از بودجه هـای خود را 
صـرف هموار سـازی نقـاط حادثـه خیز شـهر المرد 

دهند. قـرار 

با هدف آماده سازی زمینه برای فعالیت سرمایه گذاران، 
طرح های زیرســاختی و زیر بنایی در منطقه ویژه صنایع 

انرژی بر المِرد، اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز فارس، وجیه 
اله جعفری رئیس هیئت عامل ایمیدرو در نشست بررسی 

توسعه زیرساخت های منطقه ویژه صنایع انرژی بر المرد 
گفت: با هدف آماده ســازی زمینه برای فعالیت سرمایه 
گذاران، هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان طرح زیرســاختی در 

منطقه ویژه صنایع انرژی بر المِرد، اجرا می شود.
وی افزود: امســال ۵۰۰ میلیارد تومان طرح زیرساختی 
در بخش جاده، بــرق، گاز و آب، وارد عملیات اجرایی 

شده است.
جعفــری ادامه داد: در هفته های آینــده هم 7۰۰ میلیارد 
تومان طرح زیربنایی و زیرساختی جدید در منطقه ویژه 

صنایع انرژی بر المرد وارد مرحله اجرایی می شود.
معــاون وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: تا کمتر 
از ۲ ماه دیگر تمامی پیمانکاران حوزه زیرساختی در این 

منطقه فعالیت را آغاز می کنند.
وی با اشــاره به اینکه ســاماندهی امور زیرساختی از 

اقدامات اساســی در منطقه ویژه المرد بوده است، گفت: 
آماده ســازی و توسعه زیرساخت ها، گامی برای تسهیل 

حضور سرمایه گذاران در این منطقه است.
در این نشست احســان انصاری، مدیر عامل منطقه ویژه 
صنایع انرژی بر المرد هم با ارایه گزارشــی از شــتاب 
گرفتن اقدامات توســعه ای در این منطقه گفت: از خرداد 
ماه امسال شاهد از سرگیری فعالیت آب شیرین منطقه و 

ارایه خدمات مربوطه به صنایع و طرح ها شده ایم.
انصاری ادامــه داد: پیش از این ارایه زیرســاخت های 
منطقه، عمدتــا به راه اندازی مجتمــع صنایع آلومینیوم 
جنوب معطوف شده بود که در حال حاضر سایر طرح ها 
نیز از زیرســاخت ها بهره مند می شوند و اکنون در حال 
شتاب بخشــیدن به ارایه زیرساخت ها به سرمایه گذاران 

منطقه هستیم.

امـام جمعـه المـرد عرصـه خبررسـانی را خطیـر 
مطالبـات  و  گفـت: حرف هـا  و  برشـمرد  مهـم  و 

خبرنـگاران را بایـد جـدی گرفـت.
فـارس حجت االسـام  بـه گـزارش خبرگـزاری 
جمعـه  نمـاز  خطبه هـای  در  زاده  حسـین  علـی 
شـهر المـرد بـا اشـاره بـه فـرا رسـیدن سـالروز 
علمـی  خدمـات  و  دانشـگاهی  جهـاد  تشـکیل 
مهمـی کـه توسـط جهـاد دانشـگاهی انجام  شـده 
اسـت، اظهـار داشـت: بـه هـر انـدازه در جامعه 
می شـود. عملی تـر  بـرود،  جلـو  علمی تـر  مسـائل 

نیازمنـد  المـرد  دانشـگاهی  جهـاد  افـزود:  وی 
یـک مـکان مناسـب تر بـرای انجـام فعالیت هـای 
بایـد در  ایـن موضـوع  علمـی خـود اسـت کـه 

بگیـرد. قـرار  مسـووالن  کار  دسـتور 
رسـیدن  فـرا  بـه  اشـاره  بـا  المـرد  امام جمعـه 
نیـز  صارمـی  محمـود  شـهادت  و  خبرنـگار  روز 
گفـت: حرفـه خبرنـگار هـم مهـم و هـم سـخت 

اسـت، زیـرا یـک خبـر می توانـد موجـب تحول 
و آبادانـی شـود و بایـد حـرف و مطالباتـی کـه 
جـدی  را  می شـود  بیـان  خبرنـگاران  سـوی  از 

گرفـت.
فـرا  خصـوص  در  زاده  حسـین  حجت االسـام 
حـرم  مدافـع  شـهدای  بزرگداشـت  روز  رسـیدن 
الگوهـای  مدافـع حـرم  داد: شـهدای  ادامـه  نیـز 
کـه  جوان هایـی  هسـتند،  بصیـرت  آخرالزمانـی 
همـه دنیـا خود را رهـا کردند و از حـرم اهل بیت 
)ع( دفـاع نمودنـد و امـروز مظلومیـت و صابت 

می زنـد. مـوج  آنـان  خانواده هـای  چهـره  در 
امـام  جمعـه المـرد بـا اشـاره بـه فـرا رسـیدن 
مـاه محرم الحـرام  اظهـار کـرد: امام حسـین )ع( 
عصـاره هسـتی اسـت و محـرم تـا قیامـت زنده و 
جاودانـه اسـت زیـرا یک حماسـه بـزرگ بود، و 
چهـار عنصـر خدامحـوری و اخـاص از ابتـدای 
حرکـت تـا انتهای شـهادت، عنصر منطـق و عقل، 
انگیـزش  و  عاطفـه  همچنیـن  حماسـه  و  عـزت 
موجـب مانـدگاری ایـن حماسـه بـزرگ شـد که 

بـا آغـاز محـرم چشـمها اشـک بار می شـود.
عـزاداری  مراسـم  برگـزاری  خصـوص  در  وی 
کرونـا  ملـی  سـتاد  اعـام  بـا  کـرد:  اضافـه 
پروتکل هـای  رعایـت  بـا  محـرم  عزاداری هـای 
بهداشـتی برگـزار می شـود کـه در سـال گذشـته 
نیـز هیـات مذهبـی بـا دقـت تمـام پروتکل هـای 

کردنـد. رعایـت  را  بهداشـتی 

حسـین زاده برگـزاری مراسـم تنفیـذ و تحلیـف 
روز گذشـته ریاسـت جمهوری دوره سـیزدهم را 
باشـکوه و اقتـدار تمـام خوانـد در حالـی  که در 
هـزار   ۲۰ آمریـکا  رئیس جمهـور  تحلیـف  زمـان 
مسـتقر  سـفید  کاخ  اطـراف  در  نظامـی  نیـروی 

بودند. شـده 
بـه  بـه آغـاز  اشـاره  بـا  خطیـب جمعـه المـرد 
کار شـورای اسـامی شـهر المرد در دوره ششـم 
گفـت: بـه اعضـای شـورای اسـامی شـهر المرد 
می کنـم  عـرض  نباشـید  خسـته  پنجـم  دوره  در 
برخـی از کارهـای آنـان جاهای تقدیر داشـت و 
برخـی از کارهـا نیـز کـه مانـد، جـای گله مندی 

دارد.
حجت االسـام حسـین زاده  ادامـه داد: اعضـای 
ششـم  دوره  در  المـرد  شـهر  اسـامی  شـورای 
وفـاق و وحـدت درونـی خـود را حفـظ کنند و 
حـق ندارنـد اختافـات درونـی خود را بـه بدنه 

جامعـه و مـردم بکشـاند.
وی تصریـح کـرد: بـرای انجـام کارهـای بـزرگ 
اعضـای شـورا با شـجاعت تصمیـم بگیرنـد و باید 
مسـتقل عمـل کننـد و تصمیم هـای بـزرگ بگیرنـد.

خطیـب جمعـه المـرد اضافـه کـرد: نقشـه جامع 
شـهر المـرد آماده شـود و بـر اسـاس آن طرح ها 
جهـادی  روحیـه  و  مردمـداری  و  بـرود  جلـو 
سـرلوحه اعضـای شـورا باشـد و پـای دغدغه ها 

بنشـیند. مـردم  و  حرف هـای 

۲اخبار

امام جمعه المرد:
مطالبات خبرنگاران را باید جدی گرفت

اجرای طرح های زیرساختی الِمرد با هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار

فرماندار شهرستان المرد:
زیرساخت ها متناسب با توسعه شهر المرد نیست 

مدیر جهادکشاورزی المرد:
طرح تغذیه مصنوعی »تنگ ماهی« 
المرد هفته دولت به بهره برداری 

می رسد
طـرح  گفـت:  المـرد  جهادکشـاورزی  مدیـر   
تغذیـه مصنوعـی و کنتـرل سـیاب »تنـگ ماهی« 

در المـرد در هفتـه دولـت افتتـاح مـی شـود.
محمدصـادق  مهـر،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 

فانـی گفت: طـرح تغذیـه مصنوعی کنترل سـیاب 
منطـه تنـگ ماهی واقـع در روسـتای ده میان بخش 
انقـاب  اشـکنان شهرسـتان المـرد در دهـه فجـر 

اسـامی سـال ۱۳۹۹ کلنـگ زنی شـد.
هـزار   ۱۵ طـرح،  اجـرای  بـرای  افـزود:  وی 
 7۰۰ و  هـزار   ۲ خاکـی،  عملیـات  مترمکعـب 
یـک  و  سـیمان  و  سـنگ  بـا  بنایـی  مترمکعـب 
هـزار و ۴۰۰ مترمکعـب خشـکه چینـی بـا اعتبار 
اسـت.  شـده  انجـام  ریـال   ۵۰۰ میلیـاردو   ۲7

سـرریز  و  خاکـی  بدنـه  نـوع  از  مذکـور  طـرح 
۵۰۰ هـزار مترمکعـب  سـنگ و سـیمانی بـوده و 

کـرد. خواهـد  آبگیـری 
طـی  گفـت:  المـرد  جهادکشـاورزی  مدیـر 
و  مصنوعـی  تغذیـه  طـرح   ۹ گذشـته  سـالیان 
۲۴۵۰ هـزار  آبگیـری  بـا حجـم  کنتـرل سـیاب 
زیربنایـی  و  فنـی  اداره  توسـط  مترمعکـب 
المـرد  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت 

اسـت شـده  اجـرا 

موسوی: 
جهاددانشگاهی موتور محرکه 

جامعه در ابعاد مختلف است

نماینـده مردم المـرد و مهر در مجلس شـورای 
انقابـی  نهـادی  را  جهاددانشـگاهی  اسـامی، 
دسـتاوردهای  دارای  کـه  برشـمرد  جهـادی  و 
بـه  را  بـوده و خـود  بالقـوه  توانـی  فـراوان و 
عنـوان موتـور محرکه جامعـه در ابعـاد مختلف 

اسـت. کرده  معرفـی 
بـا  گـو  و  گفـت  در  موسـوی  موسـی  سـید 
ایسـنا، ضمـن تبریـک چهـل و یکمیـن سـالگرد 
را  تشـکیات  ایـن  جهاددانشـگاهی،  تاسـیس 
بـا  کـه  دانسـت  جهـادی  و  انتقابـی  نهـادی 
اسـتفاده از ظرفیـت هـای بومـی در هـر منطقـه 
تدویـن  اهـداف  راسـتای  در  گام هایـی  بـرای 

اسـت. برداشـته  اسـامی  نظـام  شـده 
و  اقدامـات  پاسداشـت  بـا  موسـوی 
خاطرنشـان  جهاددانشـگاهی،  دسـتاوردهای 
آمـده  بـر  نهـادی  دانشـگاهی  جهـاد  کـرد: 
جـا  هـر  اسـت،  جهـادی  و  علمـی  تفکـری  از 
روحیـه جهـادی باشـد قطعـا در عمـل اتفاقات 
نیـز  نهـاد  ایـن  داد  بسـیار خوبـی رخ خواهـد 
از ظرفیـت هـای علمـی،  اسـتفاده  بـا  توانسـته 
در  محرکـه  موتـور  یـک  عنـوان  بـه  را  خـود 

کنـد.  معرفـی  جامعـه 
و  اختیـارات  گسـتردگی  اسـت  معتقـد  وی 
از  اسـتفاده  و  نهـاد  ایـن  هـای  توانمنـدی 
کنـار   در  منطقـه  هـر  بومـی  هـای  ظرفیـت 
مشـکات  توانسـته  نخبـگان  تـوان  و  اسـتعداد 
روزهـای  ایـن  فعالیـت  کنـد،  را حـل  زیـادی 
جهـاد دانشـگاهی در بعـد آمـوزش و ظرفیـت 
بـه  رسـیدن  بـرای  زیـادی  هـای  پـل  سـازی 
اسـت. سـاخته  دسـت  دور  مناطـق  در  موفقیـت 

توسـط  جهاددانشـگاهی  مدیدیـت  موسـوی 
نیـروی جهـادی و انقابـی یـک امتیـاز بـزرگ 
برشـمرد و گفـت: هرجـا تفکـر جهـادی باشـد 
قطعـا موفقیـت اسـت، نیـروی جهـادی هیچگاه 
حـل  راه  خـود  و  مانـد  نمـی  موانـع  پشـت 

کننـد.  مـی  پیـدا  را  مناسـب 
کارنامه خوب جهاددانشـگاهی در المرد

او با اشـاره بـه ظرفیت های آموزشـی و علمی 
صنعتـی  توسـعه  همچنیـن  و  جهاددانشـگاهی 
جهاددانشـگاهی  کـرد:  اضافـه  مهـر،  و  المـرد 
مرکـز المـرد کارنامـه خوبی در حـوزه آموزش 
هـای تخصصـی در منطقـه داشـته و هـم اکنون 
ارتقـا  دنبـال  بـه  صنعتـی  توسـعه  بـا  همـگام 
سـواد و تخصـص نیـرو هـای شـاغل در صنایع 

هسـتیم. جهاددانشـگاهی  ظرفیـت  بـا 
موسـوی بـا ابـراز خرسـندی از ارتبـاط خوب 
دفاتـر حـوزه انتخابیـه خـود و جهادداشـگاهی 
گفـت: بـه حمـداهلل در شهرسـتان هـای المرد و 
مهـر ارتبـاط خوبـی میـان جهـاد دانشـگاهی و 
دیگـر ارگان هـا شـکل گرفتـه اسـت و دفاتـر 
دانشـگاهی  جهـاد  همـکاری  بـا  اینجانـب 
شـروع  را  پربـاری  و  گسـترده  هـای  فعالیـت 
کـرده اند کـه تاثیـرات بسـیار مثبتـی در حوزه 

اسـت. داشـته  انتخابیـه 
ملـی  طـرح  افـزود:  مجلـس  نماینـده  ایـن 
جهـاد  محوریـت  بـا  خانگـی  مشـاغل  توسـعه 
انتخابیـه  دفاتـر حـوزه  دانشـگاهی و همـکاری 
توانسـته  شـده  مواجـه  خوبـی  اسـتقبال  بـا 
اشـتغال  ایجـاد  زمینـه  در  پویایـی  و  تحـرک 
همـکاری  اینجانـب  هماهنگـی  کند،بـا  ایجـاد 
نهادهایـی  و  دانشـگاهی  جهـاد  بیـن  مناسـبی 
همچـون بنیـاد علـوی، بنیـاد برکـت و ... ایجاد 
شـده کـه امیدواریـم ایـن همـکاری هـا ادامـه 

باشـد. داشـته 

گازرسانی  طرح  آغاز 
المرد روستای   ۴ به 

طرح گازرسـانی به ۴ روسـتای ابوحنـا، گهلویه، 
خشـتی و پـرزی از توابـع بخـش عامرودشـت 

شهرسـتان المـرد آغاز شـد.
باشـگاه  هـای  اسـتان  گـروه  گـزارش  بـه 
خبرنـگاران جوان از شـیراز، غامعباس حسـینی، 
آغـاز طـرح  از  فـارس  گاز  مدیرعامـل شـرکت 
و  داد  خبـر  المـرد  روسـتای   ۴ بـه  گازرسـانی 
 ۲7 گفـت: بـرای گازرسـانی بـه ایـن روسـتا ها 
هـزار و ۴۰۰ متـر لولـه گـذاری با اعتبـاری بیش 

انجـام خواهـد شـد. 6۳میلیـارد ریـال  از  
او افـزود: بـا افتتـاح ایـن طـرح ۱۸7 خانوار از 

نعمـت گاز طبیعـی بهره منـد خواهنـد شـد.
۹6درصـد  تاکنـون  داد:  ادامـه  حسـینی 
خانوار هـای شهرسـتان المرد به شـبکه سراسـری 
گاز وصـل شـده انـد و ایـن شهرسـتان ازجملـه 
اسـت. گازرسـانی  نظـر  از  سـبز  شهرسـتان های 
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اولین عمل خارج سازی اعضای 
پیوندی بیمار مرگ مغزی در المرد 

انجام شد
بیمارمـرگ  بـدن  اعضـای  کـردن  خـارج  عمـل   
مغـزی، بـرای پیوند بـه بیمـاران نیازمند بـرای اولین 
بـار در اتـاق عمـل بیمارسـتان حـاج محمـود حاج 

حیـدر المـرد انجام شـد.
بـه گـزارش خبرگزاری مهـر، رئیس این بیمارسـتان 
در مـورد جزئیـات ایـن خبـر گفـت: بیمـار خانمی 
۱۸ سـاله از اهالـی شهرسـتان جـم، کـه بـه دنبـال 
تصـادف، دچـار آسـیب شـدید مغـزی شـده بـود 
در ایـن مرکـز پذیـرش شـد، کـه متأسـفانه علیرغم 
تاش هـای زیـاد کادر پزشـکی و پرسـتاری بیمـار 

دچـار مـرگ مغزی شـد.
دکتـر فریبرز غفارپسـند بیـان کرد: پـس از رضایت 
خانـواده بیمـار مـرگ مغـزی، طبـق روال قانونـی 
بـرای  پیونـد  بیمارسـتان  بـا  الزم  هماهنگی هـای 
پذیـرش ایـن بیمـار کـه قـرار اسـت اعضـای بدن 
خـود را بـه بیمـاران نیازمنـد اهـدا کنـد، انجام شـد.

وی گقـت: بـا توجه به شـرایط بالینی وخیـم بیمار، 
امـکان انتقـال بیمـار بـه بیمارسـتان پیونـد اعضـای 
شـیراز مقـدور نبود، لـذا تصمیم به خـروج اعضا در 

ایـن مرکـز و انتقـال آن به شـیراز گرفته شـد.
ایـن جـراح مغـز و اعصـاب بـا بیـان اینکـه، در 
ایـن مرکـز تجهیـزات کافی بـرای این گونـه اعمال 
جراحـی وجـود دارد، اضافه کـرد: طبـق هماهنگی 
بـا پزشـک بیمارسـتان پیونـد اعضـا شـیراز، دکتـر 
از جراحـان عمومـی  یکـی  کـه  مهـران جعفـری، 
پیشـین ایـن بیمارسـتان بـوده اند، و در حـال حاظر 
فلوشـیپ پیونـد اعضاسـت، عمـل خـارج سـازی 
دو کلیـه و کبـد بیمـار بـا موفقیـت انجـام و بـرای 
پیونـد بـه بیمـاران نیازمنـد بـه مرکـز اسـتان انتقال 

داده شـد.
رئیـس بیمارسـتان و جـراح مغـز و اعصـاب ایـن 
خداپسـندانه  تصمیـم  از  قدردانـی  ضمـن  مرکـز، 
خانـواده بیمار متوفـی، برای آن مرحومـه رحمت و 
غفـران و خانـواده محتـرم مرحومه صبر و شـکیبایی 

را از درگاه خداونـد سـبحان خواسـتار شـد.
هیات رئیسه شورای ششم شهرهای 

الر، المرد و مهر مشخص شدند

لیـت  فعا ر  کا بـه  ز  آغـا و  تحلیـف  ییـن  آ   
های  روسـتا و  شـهرها  ششـم  های  شـورا
شـد  ر  برگـزا فـارس  جنـوب  در  مختلـف 
 ، عضـا ا گیـری  رای  بـا  سـتا  را همیـن  در  کـه 
شـهرهای  اسـامی  های  شـورا ئیسـه  ر هیـات 
سرپرسـتان  وهمچنیـن  مهـر  و  المـرد  الر، 
المـرد  و  الر  شـهر  دو  هـای  ری  شـهردا

شـدند. معرفـی  و  مشـخص 
نفـره  هفـت  اعضـای   ، نـا یر ا گـزارش  بـه 
ییـن  آ ز  ا پـس  الر  شـهر  اسـامی  ی  شـورا
بـرای  گیـری  رای  بـه  م  قـدا ا تحلیـف 
سـال  یـک  مـدت  بـه  ئیسـه  ر هیـات  نتخـاب  ا
بـه  ی  را  6 بـا  قنبـری  زینـل  کـه  نـد  کرد
 6 با  شـکان عسـکری  ا  ، ا رییـس شـور ن  عنـوا
نیـز  نبخـش  ا رو رسـتم  و  رییـس  یـب  نا ی  را
منشـی  و  سـخنگو  ن  عنـوا بـه  رأی  هفـت  بـا 

شـد. نتخـاب  ا الر  شـهر  ششـم  شـورای 
همچنین  الر  شـهر  اسـامی  ی  شـورا اعضـای 
ر  ا شـهرد نتخـاب  ا تـا  ا  ر د  قنبرنـژا محمدرضـا 
الر  ری  شـهردا سرپرسـت  ن  عنـوا بـه  جدیـد 

کردنـد. معرفـی  و  نتخـاب  ا
هشـت  مـدت  بـه  و   ۹۲ سـال  ز  ا د  قنبرنـژا
و  ر  چهـا شـورای  در  الر  ر  ا شـهرد سـال 

بـود. نیـز  پنجـم 
کـه  رسـید  خبـر  نیـز  المـرد  شهرسـتان  ز  ا
ئیـس  ر ی  را پنـج  کسـب  بـا  حیـدری  هلل  عبـدا
ر  بهـا خلیـل   ، المـرد  اسـامی شـهر  ی  شـورا
ئیـس  یـب ر د نیـز بـه ترتیـب نا ا ز ن آ و سـلیما
بـه  منصـوی  لیـا  همچنیـن  و  سـخنگو  و 
نتخـاب  ا ل  یـک سـا مـدت  بـه  منشـی  ن  عنـوا

. ند شـد
المـرد  شـهر  اسـامی  ی  شـورا اعضـای 
فنـی  دره  ا رمنـد  کا همتـی  جعفـر  همچنیـن 
سرپرسـت  ن  عنـوا بـه  ا  ر المـرد  ری  شـهردا

نـد. کرد نتخـاب  ا شـهر  یـن  ا ری  شـهردا
م  نجـا ا بـا  و  مهـر  شهرسـتان  در  همچنیـن 
کشـاورز  محمدرضـا   ، عضـا ا گیـری  رای 
محمـود  ئیـس،  ر ی  را بیشـترین  کسـب  بـا 
فتحـی  مهـدی  و  ئیـس  ر یـب  نا عیلی  سـما ا
منشـی  ن  عنـوا بـه  نیـز  م  دوسـتکا کاظـم  و 

شـدند. نتخـاب  ا
مهـر  و  المـرد  الرسـتان،  هـای  شهرسـتان 
 ۳۳۰ و   ۳6۵  ،۳۸۰ فاصلـه  در  ترتیـب  بـه 
ن  سـتا ا مرکـز  ز  شـیرا جنـوب  کیلومتـری 

هسـتند. قـع  وا فـارس 

انتخاب رئیس واحد المرد به عنوان 
عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد 

اسالمی استان فارس
بـه گـزارش خبرنگار گـروه اسـتان های خبرگزاری 
آنـا، در انتخاباتـی کـه به منظـور انتخـاب نماینـده 
رؤسـای دانشـگاه های اسـتان فارس در هیئت امنای 
هاشـمی  سـیداحمد  شـد،  برگـزار  فـارس  اسـتان 
رئیـس دانشـگاه آزاد اسـامی واحد المرد با کسـب 
اکثریـت آرا به عنـوان عضـو هیئـت امنای دانشـگاه 

آزاد اسـامی اسـتان فـارس انتخاب شـد.
هیئـت امنای دانشـگاه آزاد اسـامی اسـتان فارس 
کـه متشـکل از رئیـس دانشـگاه آزاد اسـامی یـا 
نماینـده تام االختیـار وی، رئیـس بزرگ تریـن واحد 
مرکـز اسـتان، امـام جمعـه مرکز اسـتان، اسـتاندار، 
نماینـده وزیـر علـوم، تحقیقـات و فناوری و سـایر 
اعضاسـت، وظیفـه هدایـت، کنتـرل و نظـارت بـر 
عملکـرد دبیرخانـه هیئـت امنـای اسـتان، هماهنگی 
تخصصـی،  شـوراهای  برگـزاری  در  همـکاری  و 
اسـتانی،  کارگروه هـای  و  کمیته هـا  کمیسـیون ها، 
تهیـه گزارش هـای تحلیلـی از عملکـرد واحدهـا و 
مراکـز آموزشـی زیر نظر اسـتان و ارائه پیشـنهادات 
بـه دبیر هیئت امنـای اسـتان به منظور پایش مسـتمر 

را برعهـده دارد.
سـیداحمد هاشـمی رئیـس دانشـگاه آزاد اسـامی 
المـرد و عضـو هیئـت علمی ایـن واحد دانشـگاهی 
دارای دکترای تخصصی و دانشیار برنامه ریزی درسی 

از دانشـگاه علـوم و تحقیقات تهران اسـت.
و   ISI و  ISC مجـات در  چاپ شـده  مقالـه   ۱۱۰
مجـات علمـی پژوهشـی، ۸۹ مقالـه ارائه شـده در 
همایش هـای داخلـی و خارجـی، انجـام ۱۳ طـرح 
پژوهشـی منطقـه ای درون و برون دانشـگاهی، تألیف 
و ترجمـه ۵۳ کتاب درسـی، پژوهشـگر برتـر منطقه 
یـک دانشـگاه آزاد اسـامی در گروه علوم انسـانی 
و اجتماعـی در سـال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳، اختصاص 
 ،۱۳۹۸ و   ۱۳۹۴ سـال های  در  پژوهشـی  گرنـت 
اختصـاص دو پایـه تشـویقی مربـوط بـه سـال های 
برجسـته  فعالیت هـای  براسـاس   ۱۳۹۸ و   ۱۳۹7
علمـی و پژوهشـی و مدیـر حلقه علمی برتر بسـیج 
اسـاتید در سـطح کشوری در سـال ۱۳۹۲ بخشی از 
فعالیت هـای علمی و پژوهشـی سـیداحمد هاشـمی 

. هستند
همچنیـن از دیگـر فعالیت هـای علمی و پژوهشـی 
سـیداحمد هاشـمی می تـوان بـه مدیر حلقـه علمی 
برتـر بسـیج اسـاتید در سـطح اسـتان فـارس در 
 editorial عضـو   ،۱۳۹۳ و   ۱۳۹۲ سـال های 
 teams Sumerianz journal of Education
سـردبیر   ،Linguistics and Literature
 Journal of education پژوهشـی  فصلنامـه 
experiences، سـردبیر فصلنامـه علمی پژوهشـی 
 Advisory آموزش و بهسـازی منابع انسـانی، عضو
 Board of International Journal of
Instruction، دبیـر کمیتـه علمـی هفـت همایش 
ملـی و منطقـه ای، عضـو انجمـن مطالعـات برنامـه 
درسـی ایـران)I.C.S.A(، دبیـر کمیتـه تخصصـی 
گسـترش اسـتان فارس، داور کمیته ارتقـای اعضای 
هیئت علمی دانشـگاه آزاد اسـامی و عضو شـورای 
و  نظـارت  اداره کل  سیاسـت گذاری  و  مشـورتی 

ارزیابـی آموزشـی دانشـگاه آزاد اشـاره کـرد.
عضـو کمیتـه نظـارت بـر مصوبـات هیئـت امنای 
دانشـگاه آزاد اسـامی اسـتان فـارس، عضـو هیئت 
اسـتان  اسـامی  آزاد  دانشـگاه  جـذب  اجـرای 
فـارس، عضـو کارگـروه آموزشـی و تحصیـات 
عضـو  فـارس،  اسـتان  هماهنگـی  سـتاد  تکمیلـی 
کمیتـه تخصصـی شـورای گسـترش دانشـگاه آزاد 
اسـامی اسـتان فـارس، عضـو شـورای اقتصـاد و 
آزاد اسـامی  دانشـگاه  دانش بنیـان  سـرمایه گذاری 
اسـتان فـارس، عضو کمیسـیون دائمی هیئـت امنای 
اسـتان فـارس و عضـو کمیتـه آمایـش و گسـترش 
رشـته های دانشـگاه آزاد اسـامی اسـتان فـارس از 
دیگـر فعالیت هـای علمـی و پژوهشـی سـیداحمد 

هستند هاشـمی 

سـخنگوی شـورای اسـامی شـهر المـرد از ایجـاد 
شـهر  ایـن  در  بانـوان  اختصاصـی  پـارک  اولیـن 
خبـرداد و گفت: پـارک بانوان بـا اعتبـار ۴۰ میلیارد 
ریـال در مسـاحت ۱۸۰۰ متر مربع در بلـوار زنده یاد 

حیاتـی شـهر المـرد افتتاح شـد.
لیـا بهـزادی در گفت وگو با خبرنـگار برنا در المرد 
اظهارداشـت: بوسـتان بانوان شامل پیسـت دوچرخه 

سـواری، پیسـت پیـاده روی، شـهربازی کـودکان و 
همچنیـن وسـایل ورزشـی_تفریحی بانـوان از جمله 
میـز تنیس اسـت کـه ان شـااهلل در فاز بعـدی بتوانیم 
شـاهد افتتـاح اسـتخر سرپوشـیده بانوان نیز باشـیم.

عضـو شـورای پنجـم شـهر المـرد افزود: بـا وجود 
اینکـه این پـارک دارای کد سـازمان برنامه و بودجه 
کشـور اسـت امـا متأسـفانه ۴ سـال قبـل هیچگونـه 
کمـک اسـتانی به ایـن مجموعه نشـد لذا شـهرداری 
در ایـن زمینـه تأمیـن اعتبار کـرد کـه امیدواریم در 
سـال هـای آینـده کمـک شـایانی بـه ایـن مجوعـه 

. د شو
وی خاطرنشـان کـرد: زمیـن چمن مجموعـه دارای 
پیشـرفت فیزیکـی 6۰ درصـدی و در انتظـار فـرش 
چمن اسـت کـه ان شـااهلل در فاز بعـدی مجموعه به 

بهره بـرداری برسـد.
در ادامـه رئیـس شـورای اسـامی شـهر المـرد بـا 

بانـوان  توجـه  قابـل  نقـش  و  بـه جمعیـت  اشـاره 
در ایـن شـهر گفـت: بـا توجـه بـه صنعتـی شـدن 
شهرسـتان، برنامه شـورای اسـامی شـهر المـرد در 
دوره پنجـم افزایـش ظرفیـت هـا و جذابیـت هـای 
شـهری این شـهر در راسـتای جذب افـراد غیربومی 
و همچنیـن افزایـش رفاه بومیـان به ویـژه بانوان بود 
لـذا بـا پیگیـری هـای مجدانـه ای کـه طی یکسـال 
اخیـر انجـام شـد خوشـبختانه امشـب شـاهد افتتاح 

پـارک اختصاصـی بانـوان در المـرد هسـتیم.
احمـد حـق شـناس بـا ابـراز خرسـندی از حضور 
شـهر  اسـامی  شـورای  در  بانـوان  از  ای  نماینـده 
المـرد افـزود: خوبشـختانه در دوره پنجـم، بانـوان 
شـهر المـرد در شـورای شـهر دارای نماینـده بودند 
کـه ایـن به نوبـه خـود موجب پیگیـری امـور آنان، 

چـه شـخصی و چـه عمومی شـد

 مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان فـارس گفـت: 
در اسـتان بـه جـای احـداث سـالن هـای چندمنظوره 
ورزشـی، فضاهـای تخصصـی احـداث خواهـد شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، عبـاس حاجی زاده 
در جمـع بانـوان ورزشـکار شهرسـتان مهـر بیان 
کـرد: نماینـده مـردم شهرسـتان در حوزه ورزش 
تاش هـای  بسـیار  حوزه هـا  دیگـر  کنـار  در  و 
مهـر  و  المـرد  شهرسـتان  دو  هـر  بـرای  خوبـی 
شروع شـده  خوبـی  کارهـای  و  داده انـد  انجـام 
اسـت کـه امیدواریـم ایـن کارهـا با کمـک همه 
و  رشـد  شـاهد  و  بگیـرد  دوچندانـی  سـرعت 

باشـیم. منطقـه  ایـن  در  شـکوفایی 
مدیرکل ورزش و جوانان اسـتان فارس خاطرنشـان 
کرد: توسـعه ورزش، از آسـیب های اجتماعی کاسته 

اسـت و نـگاه ما این اسـت کـه بایـد ورزش بانوان 
در اولویـت باشـد که یکـی از اهـداف و برنامه های 
ما بوده اسـت و سـعی کرده ایـم سـرلوحه کار خود 

را ورزش بانـوان قرار دهیم.
وی افـزود: تأکیـد مـا بـه مدیـران ایـن اسـت 
زمان هـای  و  موجـود  سـالن های  اولویـت  کـه 

بدهنـد. خانم هـا  بـه  را  شـهرها  در  مناسـب 
خـود  صحبت هـای  ادامـه  در  حاجـی زاده 
و  همگانـی  ورزش  توسـعه  کـرد:  تصریـح 
مـا  کاری  برنامـه  اولویـت  در  قطعـًا  قهرمانـی 
می خواهیـم  مـا  اگـر  و  اسـت  جدیـد  دولـت  و 
یـک ورزش قهرمانـی خوبـی داشـته باشـیم باید 
توجـه ویـژه ای بـه ورزش همگانـی داشـته و ما 
در شهرسـتان ها و مرکـز اسـتان داده هـای خـود 
را اسـتخراج کرده ایـم و در هـر شهرسـتان یـک 
مشخص شـده اند  اولویـت دار  رشـته های  سـری 
اگـر  فعالیـت کننـد و  بایـد  مبنـا  بـر کـدام  کـه 
دهیـم  انجـام  سـازی  و  سـاخت  اسـت  قـرار 
بایـد کجـا و چـه چیـزی بسـازیم. دیگـر قـرار 
سـالن های  ساخت وسـاز  دنبـال  بـه  مـا  نیسـت 

باشـیم. چندمنظـوره 
سمت وسـوی  بـه  بایـد  شـد:  یـادآور  وی 
تخصـص گرایـی حرکـت کنیـم و هرچقـدر مـا 
در  قطعـًا  کنیـم  نـگاه  تخصصـی  بیشـتر  و  بهتـر 

بگیریـم  بهتـری  نتیجـه  توانسـت  آینـده خواهیـم 
فـارس  اسـتان  فرهنگـی  کشـتی  امـروز  اگـر  و 
همـان  نتیجـه  ایـن  می گیـرد  نتیجـه  المپیـک  در 
مـا  و  اسـت  کارشـده  کـه  اسـت  تخصصـی 

می شـویم. المپیـک  مـدال  صاحـب 
در  فـارس  اسـتان  جوانـان  و  ورزش  مدیـرکل 
می توانیـم  مـا  گفـت:  خـود  صحبت هـای  ادامـه 
در ورزش بانـوان راحت تـر صاحـب مدال هـای 
مـا  نـگاه  بایـد  شـویم،  المپیکـی  و  جهانـی 
قهرمانـی  ورزش  مـا  اگـر  و  شـود  تخصصـی 
اتفـاق  هـم  همگانـی  ورزش  باشـیم  نداشـته 

افتـاد. نخواهـد 
ایـن مسـئول بیـان کـرد: هم اکنـون بـه دنبال آن 
به جـای زمین هـای چمـن مصنوعـی  هسـتیم کـه 
کف پوش هـای روبـاز اجرایـی کنیـم چراکـه این 
والیبـال،  ورزش  بـرای  می توانـد  کف پوش هـا 
توجـه  بـا  و  کـرد  اسـتفاده  بدمینتـون  بسـکتبال، 
المـرد  شهرسـتان های  مـردم  نماینـده  تأکیـد  بـه 
و مهـر در مجلـس شـورای اسـامی حتـی زمین 
شهرسـتان  سـطح  در  کـه  جدیـدی  چمن هـای 
بـه زودی شـروع خواهد شـد به گونـه ای طراحی 
ایـن  از  بتواننـد  نیـز  بانـوان  کـه  خواهیـم کـرد 

فضـای ورزشـی نیـز اسـتفاده کننـد.

اخبار

امام جمعه المرد:
رعایت پروتکل های بهداشتی در عزای سیدالشهدا الزم است

۳

سخنگوی شورای اسالمی شهر المرد:
پارک بانوان با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال در المرد افتتاح شد

امـام جمعـه المرد گفـت: به دنبـال تعطیلـی عزای 
سیدالشـهدا نباشـیم بلکـه دسـتگاه هـای مربوطه در 
مـورد رعایت پروتکل های بهداشـتی در مراسـمات 
عـزاداری ورود کنـد، و اگـر جایـی رعایـت نمـی 

شـود برخورد شـود.
نشسـت  در  زاده  حسـین  علـی  االسـام  حجـت   
المـرد  مداحـان  و  حسـینیه ها  متولیـان  توجیهـی 
اظهـار داشـت: ماندگاری قیـام سیدالشـهدا در طول 
تاریـخ حافـظ قـرآن و دیـن بـوده و هسـت، و باید 

آن را حفـظ کـرد.
وی حفـظ شـعائر حسـینی را مهم دانسـت و گفت: 
هسـتی  عالـم  در  را  سیدالشـهدا  محبـت  خداونـد 
گسـترش داده اسـت، و ایـن حرکـت، یـک حرکت 
مهـم و ارزشـمندی سـت کـه بایـد قـدردان آن بود.

امـام جمعه المـرد گفت: در اسـام جریـان منبر بر 
روضـه برتـری نـدارد، و در کنـار روضـه نیـز منبر 
هـم گیراسـت، کـه جریـان عاطفـه و عقانـی با هم 

میزند. مـوج 
حجـت االسـام حسـین زاده تصریـح کـرد: قیـام 
سـیدا لشـهداء روز بـه روز بایـد درون مـا تقویـت 

شـود، و برپایـی این جلسـات، از جلسـات دوسـت 
داشـتنی سـت کـه باید بـه نحو شایسـته انجام شـود.

وی در مـورد تعزیه هـا گفت: کسـی نبایـد این هنر 
نمایشـی و آئینـی را به فراموشـی بسـپارد و اگر هم 
ایـرادی وارد اسـت باید به درسـتی اصـاح کرد و 
ایـن خـود یـک روضـه و سـنتی سـت که ایـن هنر 

مصـور هـر سـاله تکرار می شـود.
حجـت االسـام حسـین زاده تاکیـد کرد: بنـده به 
عنـوان امـام جمعـه، به صراحـت اعـام می کنم در 
مسـئله عـزاداری سیدالشـهدا بـا هیچکـس شـوخی 
نداریـم و اصل صـورت مسـئله را نباید پـاک کرد، 
زیـرا هیـچ فرقـی بیـن حسـینیه و تعذیه هـا نمیبینم، 
و اگـر مشـکلی هسـت اصاح کنیـد، و آقایـان این 
عروسـی ها  چقـدر  منطقـه  ایـن  در  کـه  بداننـد  را 

گرفتـه شـد امـا برخـورد جـدی ندیدیم.
امـام جمعـه المـرد بـا اشـاره بـه اینکه جـان مردم 
بـرای مـا مهم اسـت، و آن چیـزی که به نفـع مردم 
هسـت انجام شـود تصریـح کرد: بـه دنبـال تعطیلی 
مـورد  در  بهداشـت  نباشـیم،  سیدالشـهدا  عـزای 
رعایـت پروتکل های بهداشـتی در مراسـم عزاداری 

ورود کنـد، و اگـر جایـی رعایت نمی شـود برخورد 
. د شو

وی بـا اشـاره بـه اینکـه نمـی دانـم چـرا عـده ای 
بـر عـدم برگـزاری تعزیه هـا تاکیـد دارنـد، افـزود: 
می رسـید  مذهبـی  آئین هـای  بـه  کـه  وقتـی  چـرا، 
کمیتمـان لنـگ اسـت، و هـر تعزیه ای کـه نمی تواند 
تعطیـل  کنـد  رعایـت  را  بهداشـتی  پروتکل هـای 
کنیـد و ایـن جریـان معنـوی برای حسـینی ها هسـت.

در ادامـه جلیـل احمـدی رئیـس کانـون مداحـان 
شهرسـتان المـرد نیـز تصریـح کـرد: اولیـن چیـزی 
کـه مهـم اسـت باید بـه قانونی کـه تفویـض اختیار 
مـا  قانـون،  تندیـس  و  کنیـم  عمـل  اسـت  شـده 

مداحـان هسـتیم.
او گفـت: مـا نوکـر مداحـان هسـتیم و خودمان را 
بایـد خـرج ائمـه کنیـم، و نـه اینکـه ائمـه را خرج 

کنیم. خودمـان 
تاکیـد  فـارس  مداحـان  کانـون  آمـوزش  مسـئول 
از  حسـینیه ها  و  مجالـس  و  محافـل  بانیـان  کـرد: 
مداحـان کد دار اسـتفاده کننـد زیـرا از فیلتر کانون 

شـده اند. رد  مداحـان 

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس:
فضاهای تخصصی به جای سالن های ورزشی چندمنظوره احداث می شود

 اسـتاد دانشـگاه و کارشـناس اقتصـادی المـرد 
اسـتان فـارس بـا شـمردن برخـی از اولویت هـا 
منطقـه  در  جانبـه  همـه  توسـعه  ضرورت هـای  و 
جنـوب فـارس و شهرسـتان هـای المـرد و مهـر 
خلیـج  از  آبرسـانی  تکمیـل  و  تسـریع  گفـت: 
مدنظـر  کـه  اسـت  اولویـت  مهمتریـن  فـارس 

دولـت هـم باشـد.
منظـور  بـه  فـارس  خلیـج  از  آبرسـانی  طـرح 
کشـاورزی  و  صنعـت   ، شـرب  آب  تامیـن 
شهرسـتان هـای المـرد و مهـر و بخـش هایـی از 
مناطـق جنـوب فـارس تیرمـاه امسـال وارد فـاز 
اجرایـی شـد کـه قرار اسـت بـا سـرمایه گذاری 
توسـط  تومـان  میلیـارد  هـزار   ۲ بـر  افـزون 
۲ سـال بهره  شـرکت فـرا آبرسـان ظـرف مـدت 

شـود. بـرداری 
و  اخیـر  دهـه  یـک  از  بیـش  هـای  خشکسـالی 
هـای  سـفره  محسـوس  کاهـش  آن  دنبـال  بـه 
زیرزمینـی و گرمـای سـوزان و طاقت فرسـا گاه 
۵۰ درجـه ، مـردم و سـاکنان  ۴۸ تـا  تـا بـاالی 
جملـه  از  فـارس  اسـتان  مناطـق  از  بسـیاری 
و  جـدی  چالـش  بـا  را  آن  جنوبـی  شـهرهای 

اسـت. سـاخته  مواجـه  آبـی  کـم  بحـران 

محمـد علـی نژاد اسـتاد دانشـگاه و کارشـناس 
اقتصـادی المـرد شـنبه در گفـت و گـو بـا ایرنا 
اظهـار داشـت: همچنیـن تسـریع در تکمیـل آزاد 
بهتـر  دسترسـی  بـرای  پارسـیان  بـه  المـرد  راه 
و  عسـلویه  و  کشـکنار  صادراتـی  اسـکله  بـه 
همچنیـن ایجـاد سـهولت در صادرات و واردات 
محصـوالت صنعتـی ومـواد اولیه آن هـا از دیگر 
ایـن  در  توسـعه  هـای  هـا و ضـرورت  اولوتـی 

اسـت. فـارس  شهرسـتان صنعتـی در جنـوب 
پـروژه آزادراه المـرد- پارسـیان )هرمـزگان( با 
سـرمایه گـذاری اولیـه افزون بـر ۲ هزار و ۵۰۰ 
میلیـارد تومـان و بـا همـکاری دولـت و بخـش 

خصوصـی بـه زودی عملیاتـی می شـود.
بـر اسـاس تفاهـم نامـه سـه جانبه ایـن آزادراه 
 ۲۵ ایمیـدرو،  درصـدی   ۴۵ مشـارکت  بـا 
درصـدی قـرارگاه خاتـم االنبیـا و ۳۰ درصـدی 

شـود. مـی  احـداث  راه  وزارت 
فـاز  اجرایـی  عملیـات  کـرد: شـروع  بیـان  وی 
هـای دوم و سـوم آلومینیـوم جنـوب و افزایـش 
صـادرات  بـرای  کـه  نیـز  آن  تولیـد  ظرفیـت 
بـه  نیـز  و  محصـول  آن  ارزآوری  و  بیشـتر 
هـای  گـذاری  سـرمایه  از  تـر  مناسـب  اسـتفاده 

مـی  نیـز  شـد  خواهـد  منجـر  منطقـه  در  کان 
و  اجـرا  قابـل  و  مهـم  هـای  اولوتـی  از  توانـد 
پیگیـری از سـوی مسـئوالن و متولیـان در دولت 

باشـد. سـیزدهم 
ایـن اسـتاد دانشـگاه همچنیـن توسـعه مجموعـه 
گمـرک شهرسـتان در منطقـه ویـژه را کـه هم از 
نظـر رویـه هـای گمرکـی و هـم البتـه بـا تعداد 
انسـانی و شـیفت هـای کاری و توسـعه  نیـروی 
و تجهیـز امکانـات آن مـی توانـد بـرای عملیات 
صـادرات و واردات کاالهـا و ارز اوری در کل 
اسـتان فـارس نیـز موصـر بشـد در دسـتور کار 

متولیـن امـر در دولت سـیزدهم باشـد.
بـرق  نیـروگاه  احـداث  در  تسـریع  همچنیـن  او 
ویـژه  منطقـه  در  انـرژی  غدیـر  مگاواتـی   ۹۰۰
اقتصـادی صنایـع انـرژی بـر المـرد بـرای تامین 
آلومینیـوم  اطمینـان شـرکت مجتمـع  بـرق مـورد 
آن  در  شـده  تعریـف  صنایـع  سـایر  و  جنـوب 
منطقـه را از جملـه اولوتـی هـای توسـعه ای در 

ایـن منطقـه عنـوان کـرد.
شهرسـتان  تبدیـل  گفـت:  اقتصـادی  فعـال  ایـن 
توجـه  بـا  تجـاری  آزاد  منطقـه  بـه  المـرد 
بـا  مـردم  ایـن  تجـارت  طوالنـی  سـابقه  بـه 

کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس و جلوگیـری از 
بـازار غیـر رسـمی کاالهـای خارجـی و هزینـه 
مـردم  بـرای  آن  اقتصـادی  و  اجتماعـی  هـای 
و  ضـرورت  یـک  شهرسـتان  ایـن  مسـووالن  و 

شـود. مـی  محسـوب  مهـم  اولویـت 
علـی نـژاد افـزود: وجـود منطقـه ویـژه صنایـع 
انـرژی بـر شهرسـتان المـرد یـک طـرح بـزرگ 
صنعتـی ، معدنـی در سـطح اسـت و مـی توانـد 
در توسـعه اقتصـادی ، اجتماعـی منطقه ، اسـتان 
کننـده  تعییـن  و  مهـم  نقـش  کشـورنیز   وحتـی 

کند. ایفـا 
وی بیـان کـرد: ظرفیـت هـای عظیـم اقتصـادی 
شهرسـتان المـرد از جملـه برخـورداری از منابع 
عظیـم گاز شـیرین و همجـواری بـا سـایر مخازن 
گازی کشـور، نزدیکـی بـه آب هـای آزاد خلیج 
بیـن  بازارهـای  بـه  آسـان  دسترسـی  و  فـارس 
المللـی ایـن شهرسـتان را در زمـره مناطـق مهـم 
فـارس  اسـتان  و  کشـور  سـطح  در  اقتصـادی 
مطـرح کـرده کـه تکمیـل ایـن چرخـه صنعتی و 
اقتصـادی همچنـان بایـد بـا قـوت و جدیـت در 

گیرد. قـرار  سـیزدهم  دولـت 

استاد دانشگاه:
تکمیل طرح آبرسانی از خلیج فارس اولویت دولت در المرد باشد
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جـوان المـردی کـه از محرومیـت و با تاش و پشـتکار، کسـب و کار خـود را در زمینه 
کابینت سـازی رونـق بخشـیده، از جوانـان می خواهـد کـه منتظـر معرفـی کار دفتـری و 

پشـت میـز نشـینی نماننـد و مهارت آمـوزی را شـروع کنند.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس، بـه بزرگتریـن سـالن تولیـد کابینـت و رنگ کـوره ای 
منطقـه اشـکنان در شهرسـتان المرد، سـری می زنـم. به نظر مـی آید صاحب ایـن کارگاه 

بایـد صاحـب یـک ارث پدری بوده باشـد.
پـرس و جـو مـی کنـم تا صاحـب این سـالن تولیدی و دسـتگاه هـای ریز و درشـت را 

پیـدا کنـم و بـا او بـه صحبت می نشـینم.
خیلـی سـاده خـود را معرفـی میکنـد: من عبـاس فتوحی، سـاکن بخش اشـکنان واقع در 

شهرسـتان المـرد  هسـتم، متولـد ۱۳6۰ و تحصیاتم دیپلم تجربی اسـت.
ظاهـری سـاده دارد و الغـر اندام اسـت. با تعلـل از مقـدار ارث پدری که به او رسـیده 
مـی پرسـم و اینکـه احسـاس فـرد پولـداری کـه ایـن سـرمایه و کارگاه را دارد چگونـه 

! ست ا
عبـاس بـا لبخنـد مـی گویـد: نابرده رنـج، گنج میسـر نمی شـود      مـزد آن گرفت جان 

برادر کـه کار کرد...
قدم های مصممی که سسـت نشد

وی ادامـه مـی دهـد: ۲۲ سـاله بـودم و تازه از سـربازی برگشـته بودم، با خانـواده ای ۹ 
نفـری کـه بـار مسـئولیت آن روی دوش مـن بـود و تنهـا درآمدی کـه داشـتیم یارانه ای 
بـود کـه ماهیانـه بـه مـا میدادند و کمـک هزینـه اندکی هـم از کمیتـه امداد امـام خمینی 

ره دریافـت مـی کردیم.
ایـن جـوان المـردی بیـان مـی کنـد: بایـد فکـری مـی کـردم؛ خانـواده شـلوغ مـن و 
وضعیـت مالـی نامناسـبی کـه داشـتم، باعث شـد انگیزه بیشـتری بـرای تـاش و موفقیت 

باشم. داشـته 
عبـاس اظهـار مـی کند: با افـراد مختلفـی مشـورت کـردم و باالخـره در کارگاه کابینت 
سـازی  کوچکـی کـه در محلـه خودمـان بـود مشـغول کار و یادگیـری مهـارت هـای 

مختلـف این شـغل شـدم.
وی اسـتادکار خـود را فـردی دلسـوز و مهربـان معرفـی کـرده و اضافـه مـی کنـد: 
اسـتادکارم همـه فـوت و فـن کار را بـه من یـاد مـی داد و چندیـن مرتبه از او خواسـتم 
کـه کارش را توسـعه دهـد تـا کارگاه را با امکانـات روز تجهیـز کند اما او اهل ریسـک 
نبـود و میگفـت همیـن کارگاه کوچـک بـرای سـیر کـردن شـکم زن و بچـه هایـم کافی 

اسـت اما مـن فکرهـای بزرگـی در سـر مـی پروراندم.
ایـن جـوان کارآفریـن بیان مـی کند: بـه کمیتـه امـداد منطقه مراجعـه کـردم و تقاضای 
وام خوداشـتغالی نمـودم و خوشـبختانه بـا کمک و مسـاعدت بی دریغ دوسـتان در کمیته 

امـداد توانسـتم ایـن وام را بـه مبلـغ ۱۰میلیـون تومـان دریافـت کنـم کـه با همـان مبلغ 
تهیـه کردم. مناسـبی  محل 

وی ادامـه مـی دهـد: ابزار و وسـایل مـورد نیـاز کابینـت کاری را خریدم تـا کار جدی 
و شـبانه روزی خـودم را شـروع کنـم همچنیـن چنـد شـاگرد گرفتـم و آرام آرام کار را 

دادم. توسعه 
عبـاس رونـد کار خـود را ایـن گونه شـرح می دهـد: از کابینـت فلزی بـه ام دی اف و 
کارهـای جدیـد و فانتـزی تـر رسـیدم و بـه لطف خـدا در حال حاضـر بیشـتر از ۱۰ نفر 

در کارگاه مـن مشـغول بـه کار هسـتند و تنهـا کارگاه تخصصـی رنگ منطقـه را دارم.
جوانان منتظر مشـاغل دفتری و پشـت میز نشینی نمانند

وی مـی افزایـد: در ایـن مـدت اسـتادکارهای زیـادی را آمـوزش داده ام و آنهـا هم برای 
خودشـان کسـب کار راه انداختـه انـد همچنیـن همـه این موفقیـت ها را مدیون مسـاعدت 
و کمـک اعضـای دلسـوز کمیته امداد امـام خمینی و تاش و کوشـش شـبانه روزی خودم 
مـی دانـم و توصیـه ای کـه بـه جوانان جویـای کار دارم این اسـت کـه منتظـر معرفی کار 
دفتـری و پشـت میـز نشـینی نماننـد و آسـتین ها را بـاال بزننـد و مهارت آموزی را شـروع 

کننـد بعـد از تـاش، برکـت و لطف خـدا را حتمـا احسـاس خواهند کرد.
بـا احتـرام بـه ایـن همـه تـاش، از اسـتادکار عبـاس فتوحـی خداحافظی می کنـم و با 
لبخنـد و رضایـت ناشـی از شـادمانی کـه از پشـتکار و موفقیـت یـک جوان هم اسـتانی 
در دلـم بـه وجـود آمـده، از کارگاه بـزرگ کابینـت سـازی فتوحـی خارج می شـوم....

در دل به این شـعر حافظ می اندیشم:
صـاح کار کجا و من خراب کجا

ببین تفاوت ره کز کجاسـت تا به کجا؟
آری منتظـر مانـدن بـرای پیدا کـردن کار و تغییـر زندگـی همچنین خمودگی و خسـتگی 
جوانـان بیـکار کجـا و تـاش و کارآفرینـی و کوشـش جوانـی با خانـواده شـلوغ و کم 

درآمـد و رسـیدن بـه بهتریـن وضعیت اقتصـادی و اجتماعـی کجا؟

هفته نامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، ورزشی
صاحب امتیاز و  مدیر مسوول: محمد مهدی جعفری زاده

سرپرست: احمد صادقی 
آدرس المرد:بلوار پانزده خرداد اول خیابان شهدا تلفن 52725648

http://www.toloulm.ir وب سایت هفته نامه

Email: Toloo_Lamerd.Mohr@Yahoo.com

طلــوع 
المرد و مهر

امام  حسین )ع( :
۴  گزارش

هركس حق معبوديت خدا را به جا آورد، 
خداوند بيش از حّد انتظار و كفايتش به او 

عطا مى  كن

کارآفرینی جوان المردی؛ گام هایی که از صفر آغاز شد و به فرجامی نیک رسید

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شـماره 140060311029000101 مورخه 1400/04/09 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقـای محمـدر ضـا محمـد نیـا فرزنـد محمد نبـی بشـماره شناسـنامه 887 صـادره از فراشـبند در یـک باب خانـه به مسـاحت 473 
مترمربـع  پـالک 7698 فرعـی از اصلـی 1231 مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1231 اصلـی قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در 
شهرسـتان فراشـبند خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمد نبـی محمد نیا محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم وپـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/04

امید حسینی رئیس ثبت اسناد و امالک فراشبند

آگهی حصر وراثت 
آقـای حمـزه مظفـری  دارای شناسـنامه 298 بـه شـرح دادخواسـت از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنین 
توضیـح داده کـه شـادروان حمـزه مظفری   بـه شـماره شناسـنامه 255 در تاریـخ 1376/12/10 در اقامتگاه دائمی خـود در نوآباد 

بـدرود حیـات گفتـه  و ورثـه حیـن الفـوت  آن مرحـوم منحصر اسـت به 
1- محمـد مظفری  متولد 1325 ش ش 6579818735 صادره از مهر 

2- سـهراب  مظفری  متولد 1329 ش ش 297 صادره از مهر
3- حمـزه  مظفری  متولد 1328 ش ش 298 صادره از مهر

 4- قاسـم   مظفری  متولد 1327 ش ش 321 صادره از مهر
5- اقبـال   مظفـری  متولد 1339 ش ش 657981926 صادره از مهر

6- مظفـر   مظفـری  متولد 1337 ش ش 6579819075 صادره از مهر
7- ناصـر   مظفـری  متولد 1341 ش ش 361 صادره از مهر

8- صغـرا   مظفـری  متولد 1330 ش ش 6579869119 صادره از مهر
9-خدیجه زارعی  0 بنفشـه( متولد 1307 ش ش 6579633077 صادره از مهر

و  مرحـوم ورثـه دیگـری نـدارد اینـک با انجـام تشـریفات مقدماتی در خواسـت مزبـور را به اسـتناد مـاده 362 قانون امور حسـبی 
یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد تا هر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیت نامـه ای از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر آگهـی ظرف یک 

مـاه بـه شـورا تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد. 
دفتر  شـورای حل  اختالف اسیر 

قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند 
رسمی

برابـر رای شـماره 140060311029000100 مورخـه 1400/04/09 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای محمد 
علـی عـزت تبـار فرزنـد سـیف الـه  بشـماره شناسـنامه 2530014744 صـادره از اقلیـد در ششـدانگ  یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت  
253/83 مترمربـع  پـالک 7699 فرعـی از 1231  اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک 867 فرعـی از 1231 اصلی قطعـه 6 بخش 8 
فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند خریـداری از مالـک رسـمی آقـای طمـراس محمـدی نیـا محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم وپس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/04

امید حسینی رئیس ثبت اسناد و امالک فراشبند
6۴/ م الف

قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند 
رسمی

برابـر رای شـماره 140060311029000026 مورخـه 1400/02/05 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای علی نقی 
کشـاورز فرزنـد محمـد تقـی   بشـماره شناسـنامه 730 صـادره از فراشـبند در  یـک درب بـاغ  نخلـی بـه مسـاحت  17144/7 مترمربع  
پـالک 1272 فرعـی از 1232  اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1232 فرعـی از 1231 اصلـی قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقع در 
شهرسـتان فراشـبند  روسـتای آویـز خریـداری از مالک رسـمی آقای محمـد تقی کشـاورزمحرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم وپـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/04

امید حسینی رئیس ثبت اسناد و امالک فراشبند
6۲/ م الف

قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند 
رسمی

برابـر رای شـماره 140060311029000025 مورخـه 1400/02/05 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای علی نقی 
کشـاورز فرزنـد محمـد تقـی   بشـماره شناسـنامه 730 صـادره از فراشـبند در  ششـدانگ یک قطعه زمیـن زراعتی  به مسـاحت  94535 
مترمربـع  پـالک 1273 فرعـی از 1232  اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1232 فرعـی از 1231 اصلـی قطعه 6 بخـش 8 فارس 
واقـع در شهرسـتان فراشـبند  روسـتای آویـز خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد تقـی کشـاورزمحرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/04
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون بـه موجـب رای شـماره 139960311029000604 مورخـه 99/11/12 هیـات قانـون تعییـن تکلیـف 
اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی ششـدانگ یک باب خانـه تحت پـاک ۱۲۳۱/۸۴۲ مفـروزی از پاک 
۱۲۳۱/۸۴۲ اصلـی بـه مسـاحت ۳۱۴/۴۳ متـر مربـع واقع در فراشـبند بخش ۸ فـارس در مالکیت فاطمـه آقایی  راد 
فرزنـد محمـد رضا  به شـماره شناسـنامه ۸۰۸7 قرار گرفته اسـت و مطابق سـوابق ثبتی تحدید حـدود پاک اصلی 
پـس از انتشـار آگهـی تحدیـد حـدود بعمـل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضای مالـک و برابر دسـتور تبصـره ماده 
۱۳ قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان  هـای فاقد سـند رسـمی عملیـات تحدیـد حدود پـاک موصوف 
روز پنـج شـنبه مورخـه ۱۴۰۰/۰6/۱۱ سـاعت ۹ صبـح  در محـل وقوع ملک شـروع و انجـام خواهد گرفـت . لذا 
بـه وسـیله ایـن اگهـی از کلیه صاحبـان اماک مجـاور دعوت مـی گردد کـه در وقت مقـرر در محـل وقوع ملک  
حضـور یافتـه و  چنانچـه نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقی پـاک مذکـور ادعایی دارنـد طبق مـاده ۲۰  قانون 
ثبـت اعتـراض خـود را کتبـا از تاریـخ تنظیم صـورت مجلس تحدید حـدود به مـدت ۳۰ روز به اداره ثبت اسـناد 

و اماک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید دریافت دارند 
تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۵/۲۰

   تاریخ تحدید حدود ۱۴۰۰/۰6/۱۱
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