
استاندار فارس:
برای حمایت از سرمایه گذاران 

تعهد می دهم

مدیرعامل هلدینگ برق و انرژی غدیر ؛

برق مجتمع صنایع آلومینیوم 
جنوب کشور تامین شد

مدیرکل راه و شهرسازی الرستان:
بیش از ١٦ هزار واحد مسكونی 
سهم اداره کل راه و شهرسازی 
الرستان در طرح جهش تولید 

ثبت رکورد تولید ۲٦۰ تن 
شمش آلومینیوم در المرد

کشف و ضبط ۳۳٦۵۰ لیتر 
گازوئیل قاچاق توسط 
2سپاه شهرستان المرد

پر تیراژ ترین هفته نامه در شهرستانهای المرد و مهر پنج شنبه 18 آذر   ماه     1400 - سال پنجم- شماره 193 -بها 5000 تومان Email: Toloo_Lamerd.Mohr@Yahoo.com

3

2

3

مقام معظم رهبری: 
پرستاری حرفه  شریف و 

ارزشمندی است که کمتر به 
مقام معنوی و قداست واالی 

آن توجه شده است.

عسل طبیعی جنوب 
عرضه کننده عســل کنار  به 

صورت عمده و خرده 
عالمرودشت روستای کمالی 

اسدیان پور 
09171847010

مدیر کل بنیاد مسکن فارس خبر داد:

ساخت ۳۵۰۰ واحد مسكونی برای افراد 
نیازمند در فارس

2

2
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ی  ا شـور مجلـس  نـرژی  ا کمیسـیون  عضـو 
د  ا د ر ا قـر هبـردی  ا ر د  بعـا ا بـه  سـامی  ا
گفـت:  و  کـرد  ه  ر شـا ا ز  گا سـوآپ  نبه  سـه جا
بن بسـت  شکسـت  نگـر  بیا د  ا د ر ا قـر یـن  ا
ن  یگا همسـا بـا  نـرژی  ا یپلماسـی  د له  پنج سـا

. سـت ا
بـا  گفت وگـو  در  موسـوی  سیدموسـی 

نبه  سـه جا د  ا رد قـرا مضـای  ا  ، نا شـا ر  خبرنـگا
قـوی  یپلماسـی  د نه  نشـا ا  ر ز  گا سـوآپ 
گفـت:  و  نسـت  ا د سـیزدهم  دولـت  نـرژی  ا
دیگـر  مـروز  ا نـرژی  ا و  قتصـادی  ا یپلماسـی  د
رت  لـی خـارج شـده و وزا نفعا لـت ا ز آن حا ا
نفـت  فـروش  زمینـه  در  جـدی  به طـور  نفـت 

اسـت. شـده  فعـال  جدیـد  دهـای  ا رد قرا و 
بـزرگ  د  ا د ر ا قـر مضـای  ا  : د فـزو ا وی 
و  ن  ترکمنسـتا ن،  ا یـر ا ن  میـا زی  گا
نشسـت  شـیه  حا در  ن  یجـا با ر ذ آ جمهـوری 
ن  ما ز )سـا کـو  ا عضـو  کشـورهای  ن  ا سـر
دی  رخـدا  ، دی( قتصـا ا ری هـای  همکا
بـه  سیاسـی  و  دی  قتصـا ا عرصـه  در  مهـم 
مهـم  فـع  منا نـد  ا می تو کـه  یـد  می آ ر  شـما
یه  سـا در  ن  ا یـر ا ی  ا بـر ا  ر ری  ثیرگـذا تأ و 
شـته  ا د ه  ا همـر بـه  ی  منطقـه ا ری هـای  همکا

. شـد با
د  بعـا ا بـه  مجلـس  نـرژی  ا کمیسـیون  عضـو 
ز  گا سـوآپ  نبه  سـه جا د  ا د ر ا قـر هبـردی  ا ر
د  ا د ر ا قـر یـن  ا  : د کـر تصریـح  و  ه  ر شـا ا
نـگ  پرر ا  ر ن  ا یـر ا هبـردی  ا ر نقـش  نـد  ا می تو
نزدیـک  خـود  قعـی  ا و ه  یـگا جا بـه  ا  ر ن  آ و 
بن بسـت  شکسـت  نگـر  بیا همچنیـن  کنـد، 
ن  یگا همسـا بـا  نـرژی  ا یپلماسـی  د له  سـا پنـج 

سـت. ا
یـک  بـه  ن  ا یـر ا د  ورو  : کـرد ن  بیـا موسـوی 
ر  ا قـر و  نـرژی  ا میـن  تأ نبه  سـه جا د  ا د ر ا قـر
ل  نتقـا ا هبـردی  ا ر مسـیر  در  کشـور  فتـن  گر
یـش  ا فز ا ضمـن  ینـده  آ ر  د نـد  ا می تو ز  گا
تنش هـای  بـروز  ز  ا ی،  منطقـه ا ری هـای  همکا
کنـد. جلوگیـری  نیـز  ن  یگا همسـا بـا  سیاسـی 

مدیرعامـل هلدینـگ بـرق و انـرژی غدیـر اظهـار 
نیـروگاه  مـگاوات   800 احـداث  مـا  داشـت: 
تجدیدپذیـر را قبـل از اباغیـه جدیـد وزارت نیرو 
در مـورد عـدم خریـد تضمینـی بـرق تولیـدی در 
دسـتور کار قـرار داده بودیـم امـا بـا اجـرای ایـن 
مصوبـه فعـا کار را متوقـف کردیـم. مذاکراتـی با 
سـاتبا و وزارت نیـرو داشـتیم و در صورتـی کـه 
مشـکل خریـد تضمینـی حل شـود، پـروژه را اجرا 

خواهیـم کـرد.
لدیـن  فریدا یلنـا،  ا خبرنـگار  گـزارش  بـه 
جمـع  در  خبـری  نشسـت  در  معصومـی 
احـداث  پـروژه  بـه  اشـاره  بـا  خبرنـگاران 
اظهـار  المـرد  در  تـی  مگاوا  913 نیـروگاه 
یـن پروژه،  یـی ا ز اهـداف اجرا داشـت: یکـی ا
 350 آلومینیـوم  بـرای  ر  پایـدا بـرق  تامیـن 
اسـت. جنـوب  آلومینیـوم  شـمش  تنـی  ر  هـزا

فـزود: اگـر یـک سـاعت بـرق آلومینیـوم  وی ا
خسـارت  تومـان  میلیـارد   1000 شـود،  قطـع 
55 میلیارد  یـن کارخانـه  وارد خواهـد شـد و ا

لنفـع خواهـد داشـت. تومـان نیـز عـدم  ا
غدیـر  نـرژی  ا و  بـرق  هلدینـگ  مدیرعامـل 
المـرد  نیـروگاه  اول  فـاز  در  کـرد:  تصریـح 
 35 و   11 طـول  بـه  قـدرت  نتقـال  ا خـط   3
600 مگاولـت  2 پسـت  700 متـر و  کیلومتـر و 
کـه  نیـروگاه  دوم  بخـش  در  داشـتیم.  آمپـر 
درصـد   12 و  می شـود  کلنگ زنـی  یکشـنبه 
 913 نیـروگاه  احـداث  دارد،  پیشـرفت  نیـز 
تـی در دسـتور کار خواهـد بـود کـه بـا  مگاوا
نیـرو  دفـاع، وزارت  حضـور مسـئولین وزارت 
بـه  آغـاز  مسـلح  نیروهـای  اجتماعـی  تامیـن  و 

کـرد. خواهـد  کار 
گازی  اول  واحـد  شـد:  یـادآور  معصومـی 
تامیـن  و  ظرفیـت  مـگاوات   350 بـا  نیـروگاه 
تاریـخ  در  تومانـی  میلیـارد   3500 مالـی 
واحـد  می رسـد.  بهره بـرداری  بـه   1402 /4 /1
مالـی  تامیـن  و   1402 /11 /1 تاریـخ  در  دوم 
4500 میلیـارد تومـان و بخـش سـوم بـه تاریخ 
میلیـارد   7000 سـرمایه گذاری  و   1403 /9 /1

رسـید. خواهـد  بهره بـرداری  بـه  تومانـی 

حاضـر  حـال  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
کشـور  نیروگاه هـای  کل  متوسـط  ندمـان  را
یـن نیـروگاه مـا در  مـا در ا 32 درصـد اسـت ا
ندمـان  را درصـد   58.5 ترکیبـی  سـیکل  بخـش 
ندمـان  را درصـد   40 گازی  واحدهـای  در  و 
490 هـزار  یـن ترتیـب  هیـم داشـت و بـه ا خوا
صرفه جویـی  گاز  مصـرف  در  مکعـب  متـر 

شـد. خواهـد 
بـا  انـرژی غدیـر  و  بـرق  هلدینـگ  مدیرعامـل 
18 مـاه بـه  بیـان اینکـه کاس  نیـروگاه ظـرف 
پـروژه  ایـن  افـزود: در  بهره بـرداری می رسـد، 
کار  بـه  مشـغول  نفـر   30 حاضـر  حـال  در 
و  نفـر    300 تـا   150 احـداث  زمـان  هسـتند. 
در زمـان بهره بـرداری از سـیکل ترکیبـی بـرای 
بـه  نفـر   1400 و  مسـتقیم  بـه صـورت  نفـر   80
شـد. خواهـد  اشـتغالزایی  غیرمسـتقیم  صـورت 

بـرای  تحریم هـا  تاثیـر  دربـاره  معصومـی 
گفـت:  پـروژه  تجهیـزات  و  مالـی  تامیـن 
نتقـال  ا و  نقـل  لحـاظ  بـه  تحریم هـا  قطعـا 
دلیـل  همیـن  بـه  شـده  مـا  آزار  موجـب  پـول 
از تجهیـزات موجود در کشـور  تـاش کردیـم 

کنیـم. اسـتفاده 
نیـروگاه  احـداث  پـروژه  خصـوص  در  وی 
 800 احـداث  مـا  د:  دا توضیـح  تجدیدپذیـر 
از  قبـل  را  تجدیدپذیـر  نیـروگاه  مـگاوات 
عـدم  مـورد  در  نیـرو  وزارت  جدیـد  باغیـه  ا
کار  دسـتور  در  تولیـدی  بـرق  تضمینـی  خریـد 
یـن مصوبه  مـا بـا اجـرای ا ده بودیـم ا ر دا قـرا
بـا  تـی  مذاکرا کردیـم.  متوقـف  را  کار  فعـا 
صورتـی  در  و  داشـتیم  نیـرو  وزارت  و  تبا  سـا
کـه مشـکل خریـد تضمینـی حـل شـود، پروژه 

کـرد. خواهیـم  اجـرا  را 
غدیـر  نـرژی  ا و  بـرق  هلدینـگ  مدیرعامـل 
بیـان  نیـز  تـداوم خاموشـی ها  احتمـال  دربـاره 
طـی  خاموشـی  بـه  مربـوط  مشـکات  کـرد: 
سـالهای گذشـته بـه وجـود آمـده و در مـدت 
 4 بـه  مـا  قـل  حدا شـد،  نخواهـد  حـل  کوتـاه 
14 هـزار  نیـم  سـال زمـان نیـاز داریـم تـا بتوا
مـگاوات کمبـود بـرق را جبـران کنیـم. ضمـن 
مواجـه  نیـز  بـرق  مصـرف  فزایـش  ا بـا  ینکـه  ا

. هسـتیم
معصومـی یـادآور شـد: مشـکل قطعـی بـرق با 
کـه  بـرای کشـوری  و  نمی شـود  واردات حـل 
ر بـوده هـاب بـرق منطقـه باشـد، واردات  قـرا
مشـکات  فعـا  یـن  برا بنا نیسـت  شایسـته 
می شـود  پیش بینـی  و  دارد  مـه  دا ا بـرق  قطعـی 
آینـده  سـال  تابسـتان  هـم  و  زمسـتان  هـم  کـه 

باشـیم. مواجـه  خاموشـی  و  بـرق  کمبـود  بـا 

بـا  نشسـت  یـن  ا در  نیـز  مسـعودی  علـی 
 913 نیـروگاه  یـی  اجرا عملیـات  ینکـه  ا بیـان 
زودهنـگام  نیـاز  خاطـر  بـه  المـرد  تـی  مگاوا
آغـاز  اول  بخـش  در  پایـدار  بـرق  تامیـن  بـه 
230 و  بـه کار کـرد اظهـار داشـت: دو پسـت 
نسـفورماتور  ترا دو  طریـق  از  کیلوولـت   400
کشـور  نسـفورماتورهای  ترا بزرگتریـن  کـه 
رنـد بـه هـم متصـل  بـوده و نمونـه داخلـی ندا
ره به شـبکه  شـده و از طریـق دو خـط دو مـدا

شـد. خواهنـد  متصـل  سراسـری 
پارامترهـای  تمامـی  مـا  ینکـه  ا بیـان  بـا  وی 
را  آلومینیـوم  بـرق  پایـدار  تامیـن  جهـت  فنـی 
تضمیـن کرده ایـم خاطرنشـان کـرد: بـرای ایـن 
پـروژه 910 میلیـارد تومـان هزینـه تـا قـرارداد 
داشـته ایم. ظرفیـت  گواهـی  و  شـبکه  بـه  اتصـال 

توربیـن   گفـت:  المـرد  نیـروگاه  مدیرعامـل 
لیـا اسـت  یتا تـی سـاخت ا 315 مگاوا کاس اف 
490 هـزار  345 تـا  یـن پـروژه  و بـا اجـرای ا
متـر مکعـب در مصـرف سـوخت صرفـه جویی 

شـد. خواهد 
یـن  ا احـداث  بـا  کـرد:   خاطرنشـان  وی 
کارخانـه  بـرق  تامیـن  بـر  عـاوه  نیـروگاه 
تامیـن  نیـز  صنایـع  سـایر  بـرق  آلومینیـوم 

شـد. خواهـد 
نـدازی پروژه  ه ا وی یـادآور شـد: نصـب و را
نـی خواهـد بـود  یرا تمامـا توسـط پیمانـکاران ا
نـه و سـاالنه  نـس بـه تعمیـر روزا و چنانچـه ترا
مـدار  در  کامـل  طـور  بـه  دوم  ترانـس  بـرود 
ز  بـوده و بـرق کارخانـه را تامیـن می کنـد و ا

یـن بابـت مشـکلی نداریـم. ا
آلومینیـوم  نیـاز  کـرد:  خاطرنشـان  مسـعودی 
 820 و چنانچـه  اسـت  مـگاوات   520 بـرق  بـه 
مـگاوات تولیـد عملـی از ایـن نیـروگاه داشـته 
باشـیم مـازاد آن بـه شـبکه تزریـق خواهـد شـد.

بیـر الزم در احـداث نیـروگاه  وی دربـاره تدا
بـا توجـه بـه فرونشسـت زمیـن در منطقـه نیـز 
شـده  شـمع کوبی  ترانـس  هـر  زیـر  در  گفـت: 
احتمـال  بـرای  الزم  بینی هـای  پیـش  تمامـی  و 
وقـوع فرونشسـت در زمیـن دیـده شـده اسـت.

حضور علی حسن زاده هنرمند 
المردی در بخش نمایشگاه 

جشنواره عكس بانوی ایران زمین

و  فرهنـگ  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
جشـنواره  در  المـرد  شهرسـتان  اسـامی  ارشـاد 
عکـس بانـوی ایـران زمیـن بـا موضـوع »زن در 
اقـوام ایرانـی« 350 عـکاس بـا 1400 تـک عکس 
پرداختنـد  رقابـت  بـه  عکـس  مجموعـه   103 و 
موفـق  المـردی  هنرمنـد  زاده  حسـن  علـی  کـه 
شـد بـه بخـش نمایشـگاه ایـن جشـنواره راه یابد 
بگیـرد. جـای  برتـر  اثـر   60 بیـن  در  او  اثـر   و 

ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره  رئیـس  هنرپیشـه  محمـد 
تبریـک  ضمـن  المـرد  شهرسـتان  اسـامی 
بـرای  هنرمنـد،  ایـن  افتخـار  از  قدردانـی  و 
تـاش  و  ای  حرفـه  فعالیـت  ادامـه  ایشـان 
نمودنـد.  آرزو  را  مانـدگار  تصاویـر  ثبـت   بـرای 
الزم بـه ذکـر اسـت ایـن مسـابقه بـا محوریـت 
آداب، رسـوم و آیین هـای سـنتی بانـوان بـا اقـوام 
مختلـف ایرانـی، انـواع پوشـش و حجـاب زنـان، 
هنرهـای دسـتی بانـوان و حس مادرانـه در فرهنگ 
حسـین  داوران  حضـور  بـا  ایرانـی  اقـوام  غنـی 
تهـوری، نرگـس آبیار، مریـم زندی، نیکـی کریمی 
و جمشـید بایرامـی در دو بخـش  تـک عکـس و 
مجموعـه عکـس  بـا موضـوع زن در اقـوام ایرانی 

بـه کار خـود پایـان داد
تیم عقاب عسلویه قهرمان مسابقات 

بسیج المرد شد
المـرد  ناحیـه  عمومـی  روابـط  گـزارش  .بـه 
لیـگ  بسـیج  والیبـال  ازمسـابقات  دوره  پنجمیـن 
جنـوب کشـور ویـژه بانـوان ،جـام گرامیداشـت 
اسـامی  انقـاب  مکتـب  هفتـه  و  بسـیج  هفتـه 
سـپاه  خواهـران  بسـیج  بدنـی  تربیـت  توسـط 
 المـرد در سـالن شـهید نعیمـی سـپاه آغـاز شـد.

 در ایـن دوره از مسـابقات کـه 11 تیـم از سـه 
اسـتان بوشـهر، هرمـزگان و فـارس بـا نـام هـای 
والیبـال جـم-  هیـات   - کنـگان  والیبـال  هیـات 
اندیشـه  پارسیان-آبشـار  -امیـد  عسـلویه  عقـاب 
گـراش- یـاران اوز- مقاومـت المـرد - وحـدت 
1و2وراوی شهرسـتان مهـر - پیبـا خنـج -هـرج 
اسـیر  شـرکت داشـتند در دو گـروه بـه صـورت 
دوره ای بـه رقابـت پرداختنـد کـه در نتیجـه 4 
المـرد  مقاومـت  و  عسـلویه-اوز  پارسـیان،  تیـم 
یافتنـد. راه  نهایـی  چهـارم  یـک  مرحلـه   بـه 

  ایـن مسـابقات پـس از سـه روز رقابـت پایاپای 
در روز جمعـه 12اذر مـاه بـه پایـان رسـید ، و 
بوشـهر.  اسـتان  از  عسـلویه،  عقـاب  هـای  تیـم 
امیـد پارسـیان از اسـتان هرمـزگان. یـاران اوز از 
اسـتان فـارس مقـام هـای اول تا سـوم را به خود 

اختصـاص دادنـد..
ثبت رکورد تولید ۲٦۰ تن شمش 

آلومینیوم در المرد

شـمش  کیلوگـرم  هـزار   260 تولیـد  رکـورد 
آلومینیـوم در یـک شـیفت کاری در بزرگ ترین 
جنـوب  آلومینیـوم  کارخانـه  پیشـرفته ترین  و 

ثبت شـد. کشـور در المـرد 
بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما، مرکز 
آلومینیـوم  کارخانـه  عامـل  مدیـر  فـارس،  
متخصـص  جوانـان  همـت  بـا  گفـت:  جنـوب 
هـزار   260 از  بیـش  کاری  شـیفت  یـک  در 
 5 کیلوگـرم معـادل 260 تن شـمش 500 و 22/
کیلویـی تولیـد شـده کـه رکـوردی بـی نظیـر 
در سـطح کشـور و حتـی فـرا منطقـه ای اسـت.

مسـتمر  تـاش  ایـن  در  افـزود:  زحمتکـش 
144 شـمش  50 پونـدی و  192 بانـدل شـمش 
کارخانـه  انبـار  در  و  تولیـد  پونـدی   1000

شـد. ذخیـره 
بزرگتریـن  جنـوب  آلومینیـوم  صنایـع  مجتمـع 
و پیشـرفته ترین کارخانـه آلومینیـوم کشـور در 
کیلومتـر  در  هکتـار   200 مسـاحت  بـه  زمینـی 
ویـژه  منطقـه  در  و  خنـج   - المـرد  جـاده   8
اقتصـادی انـرژی بـر المـرد احـداث شـده که 
نقـش مهـم و تاثیرگـذاری در رشـد و توسـعه 

صنعتـی جنـوب اسـتان فـارس داشـته اسـت
در حـال حاضـر در ایـن مجتمـع صنعتـی بیش 
کـه  هسـتند  کار  بـه  مشـغول  نفـر  هـزار   2 از 
بومـی  جوانـان  از  آنـان  درصـد   90 از  بیـش 

هسـتند. مهـر  و  المـرد  شهرسـتان های 

  ، جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه  گـزارش  بـه 
عطـا اهلل زمانـی مدیـر کل بنیـاد مسـکن فـارس 
بخـش  اَهِـل  شـهر  جمعـه  امـام  بـا  دیـدار  در 
تامیـن  لـزوم  بـر  المـرد  شهرسـتان  اشـکنان 
جنـوب  در  مددجویـان  و  نیازمنـدان  مسـکن 
فـارس تاکیـد کـرد و گفـت: مددجویـان تحـت 
حیـث  از  بایـد  حمایتـی  نهاد هـای  پوشـش 
همـه  گیرنـد،  قـرار  اولویـت  در  مسـکن  تامیـن 
تـا ش هـای بنیـاد مسـکن کاهـش دغدغـه ایـن 
عزیـزان و تامیـن مسـکن و سـرپناه بـرای آنـان 

اسـت. زمـان  کوتاه تریـن  در 
3500 واحد مسـکونی  او با اشـاره بـه سـاخت 

و  نیازمنـد  افـراد  بـرای  فـارس  دراسـتان 
متقاضیـان  از  بسـیاری  داد:  ادامـه  مددجویـان 
امـداد  کمیتـه  بگیـران  مسـتمری  واحد هـا  یـن 
شهرسـتان  در  اهـل  شـهر  بودنـد،  بهزیتسـی  و 
بنیـاد  کـه  اسـت  مناطقـی  جملـه  از  نیـز  المـرد 
و  مددجویـان  بـه  ارزشـمندی  خدمـات  مسـکن 

اسـت. داده  ئـه  ارا شـهر  ایـن  در  نیازمنـدان 
بـا  فـارس  اسـتان  مسـکن  بنیـاد  کل  مدیـر 
یکـی  سـاختمان  و  مسـکن  ینکـه  ا بـه  اشـاره 
و  بـوده  اقتصـادی  بخش هـای  مهم تریـن  از 
بـرای  را  صنایـع  سـایر  از  گسـترده ای  طیـف 
افـزود:  دارد  همـراه  بـه  خویـش  فعالیت هـای 
اصـاح الگـوی سـاخت و سـاز، بهـره بـرداری 
و بازیافـت مصالـح در پایـان عمر سـاختمان از 
اسـت. پایـدار  توسـعه  بـرای  مهـم  دغدغه هـای 

در  انـرژی  مصـرف  بحـث  داد:  ادامـه  او 
سـاختمان  طراحـی  مرحلـه  از  سـاختمان، 
شـروع شـده و تـا مراحل پیـاده سـازی، اجرا، 
بـرداری  بهـره  و  اسـتفاده  مرحلـه  و  نگهـداری 
از آن ادامـه پیـدا می کنـد. همـه ایـن موارد در 

تولیـد مسـکن از سـوی کارشناسـان مسـکن در 
میشـود. لحـاظ  بنیـاد 

مسـکن  امـور  معاونـت  مسـئولیت  بـه  زمانـی 
کـرد  اشـاره  آن  مجموعه هـای  زیـر  و  شـهری 
برنامـه  مسـئولیت  راسـتا  ایـن  در  گفـت:  و 
ریـزی، تامیـن زمیـن و انجـام مطالعـات و تهیه 
احـداث  پروژه هـای  بـرای  الزم  طرح هـای 
مسـکن کـم درآمـد، تأمیـن منابـع اعتبـاری اعم 
مسـکن  بنیـاد  از  منابعـی  و  بانکـی  تسـهیات  از 
حسـاب  و  دولـت  طـرف  از  کـه  کمک هایـی  و 
پیـش  سـالیانه  بودجه هـای  در  )ره(  امـام   100

می شـود. دنبـال  و  پیگیـری  می شـود  بینـی 
اَهِـل  شـهر  جمعـه  امـام  صمـدی  ناصـر  شـیخ 
ایـن  در  نیـز  المـرد  شهرسـتان  اشـکنان  بخـش 
مسـکن  بنیـاد  خدمـات  از  تقدیـر  بـا  نشسـت 
بـه اجـرای طرح هـای  خواسـتار شـتاب بخشـی 
تامیـن  مددجویـان،  و  نیازمنـدان  مسـکن  تامیـن 
اجـرای  و  تولیـد  و جهـش  ملـی  اقـدام  مسـکن 

شـد. شـهر  ایـن  در  بنایـی  زیـر  پروژه هـای 

۲اخبار

مدیر کل بنیاد مسکن فارس مطرح کرد :

ساخت ۳۵۰۰ واحد مسكونی برای افراد نیازمند در فارس

مدیرعامل هلدینگ برق و انرژی غدیر ؛

برق مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب کشور تامین شد

با امضای قرارداد سه جانبه سوآپ گاز
بن بست ۵ ساله دیپلماسی انرژی با همسایگان شكسته شد

مدیرکل راه و شهرسازی الرستان:
بیش از ١٦ هزار واحد مسكونی 
سهم اداره کل راه و شهرسازی 
الرستان در طرح جهش تولید 

و  راه  وزارت  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 
مسـکن  شـورای  جلسـه  الرسـتان،  شهرسـازی 
منظـور  بـه  الرسـتان  وشهرسـازی  راه  کل  اداره 
و  نظـارت  اجرائـی،  سیاسـتگذاری  برنامه ریـزی، 
ایجـاد هماهنگـی در طـرح جهـش تولید مسـکن 
بـه ریاسـت مدیرکل راه و شهرسـازی الرستــان 

برگـزار شـد.
شـبانی بـا بیـان اینکـه قانون جهـش تولیـد ملی 
مسـکن بـه همـه دسـتگاه های ذیربـط اباغ شـده 
اسـت، افـزود : تکالیـف و وظایف دسـتگاه ها در 
ایـن طرح تعریف و مشـخص شـده اسـت و همه 
مدیـران مکلـف بـه همـکاری جهـت تسـریع در 

هسـتند. آن  اجرای 
وی تامیـن زمیـن بـرای اجـرای طـرح نهضـت 
اداره  ایـن  ذاتـی  وظایـف  از  را  مسـکن  ملـی 
و  دانسـت  طـرح  ایـن  اجـرای  راسـتای  در  کل 
گفـت: نیـاز اسـت روسـای ادارات شهرسـتان ها 
اداری مرتبـط  از دسـتگاه های  کمیتـه ای متشـکل 
در هـر شهرسـتان بـه ریاسـت فرمانـدار تشـکیل 
تمامـی  ظرفیـت   از  هماهنگـی  بـرای  کـه  دهنـد 
دسـتگاه هـای متولـی این امـر در ایـن خصوص 

اسـتفاده شـود.
مدیـرکل راه و شهرسـازی الرسـتان بـا اشـاره 
اینکـه سـهم شـهر هـای حـوزه اسـتحفاظی ایـن 
اداره کل در سـال اول بیـش از 4 هـزار واحـد 
مسـکن و در پایـان چهار سـال بیـش از 16 هزار 
واحـد مسـکونی بـرای واجدیـن شـرایط اسـت، 
ادامـه داد : از سـوی وزارت راه و شهرسـازی، 
ادارات کل موظـف شـده انـد تـا پایان دی مــاه 
تـا  و  طـرح  ایـن  اول  سـال  دو  بـرای  اراضـی 
پایـان سـال 1400 تمامـی اراضـی چهـار سـاله 
بـرای متقاضیـان را تامیـن کننـد. بـر این اسـاس 
در طـول چهـار سـال آینـده دغدغـه ای بـرای 
متقاضیـان قانـون جهـش تولیـد مسـکن در زمینه 
تامیـن زمیـن وجـود نخواهـد داشـت چـرا کـه 
از  بیشـتر  متقاضیـان واجـد شـرایط  تعـداد  اگـر 
تعـداد ظرفیـت اعامی هم باشـد، ایـن اداره کل 
موظف اسـت تمهیـدات الزم در خصـوص تامین 

زمیـن را بـا قیـد فوریـت انجـام دهـد.
اجرایـی  عملیـات  بـرای  داد:  ادامـه  شـبانی 
واحدهـای طـرح جهـش تولیـد و تامیـن مسـکن 
بـا هـدف احـداث سـالیانه یـک میلیـون واحـد 
پرداخـت  قانـون  کشـور  سراسـر  در  مسـکونی 
تسـهیات 360 هـزار میلیـارد تومانـی بانـک هـا 
بـه بخـش مسـکن کـه ذیـل طـرح جهـش تولید 
شـده  ابـاغ  می گیـرد،  قـرار  مسـکن  تامیـن  و 
اسـت کـه میـزان تسـهیات بـه هـر واحـد برای 
شـهرهای حـوزه اسـتحفاظی ایـن اداره کل مبلـغ 
3 میلیـارد ریـال بـا نـرخ مصـوب بانـک مرکزی 

خواهـد بـود.  
وی تصریـح کرد : از 19 شـهر اباغـی به حوزه 
اسـتحفاظی ایـن اداره کل تاکنـون فرآینـد ثبـت 
اهـل،  : الر، گلـه دار،  16 شـهر شـامل  نـام در 
خـور، لطیفـی، وراوی و عمـاد شـهر، اشـکنان، 
بیـرم،  المـرد،  خنـج،  اوز،  گـراش،  جویـم، 
عامردشـت و مهـر انجـام شـده و مردم شـریف 
هـر شـهر فرصـت دارنـد تـا پایـان آذر مــاه در 

ایـن طـرح ثبـت نـام کنند.
 شـبانی در خصـوص روش هـای تامیـن زمیـن 
خاطرنشـان کـرد: کلیـه وزارتخانه ها، موسسـات 
و دسـتگاههای دولتـی و همچنیـن شـرکت هایـی 
کـه صـد در صد سـرمایه و سـهام آنهـا متعلق به 
دولـت مـی باشـد، مکلفند نسـبت بـه واگذاری و 
تحویـل رایـگان اراضـی در اختیـار خـود که در 
چارچـوب مـکان یابـی موضـوع مـاده )6(قانون 
سـاماندهی و حمایـت از تولیـد و عرضه مسـکن 
مصـوب 1387/2/25 قـرار می گیرند )به اسـتثناء 
سـازمان  مدیریـت  تحـت  چهارگانـه  مناطـق 
درخواسـت  بـه  بنـا  زیسـت(  محیـط  حفاظـت 

وزارت راه و شهرسـازی اقـدام نماینـد.  
و  اسـناد  ثبـت  ادارات   : شـد  یـادآور  ایشـان 
امـاک مکلفنـد پس از اعـام وزارتخانه یادشـده 
ظـرف یـک ماه نسـبت بـه تفکیـک و ثبـت انتقال 
ملـک در دفتـر اماک و صـدور سـند مالکیت به 
نـام دولت بـا نمایندگی وزارت راه و شهرسـازی 
اقـدام نماینـد. چنانچـه دسـتگاههای موضوع این 
مـاده ظرف دو مـاه از تاریخ درخواسـت وزارت 
راه و شهرسـازی نسـبت بـه واگـذاری و تحویـل 
اقـدام  آن  مـدارک  و  اسـناد  تسـلیم  و  زمیـن 
ننماینـد، ادارات ثبـت اسـناد وامـاک موظفند به 
درخواسـت وزارت راه و شهرسـازی، ظـرف یک 
مـاه بـه ترتیـب یادشـده اقـدام و سـند مالکیـت 
جدیـد را بـه نام دولت بـا نمایندگـی وزارت راه 

نمایند. و شهرسـازی صـادر 
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 فرمانـده سـپاه فجـر فـارس گفـت: طـرح صالحین 
دارای تشـکیات محـوری و مهـم در بسـیج بـرای 
اهـداف تربیتـی اسـت کـه تاثیـر ایـن طـرح باید به 
صـورت فراگیـر و تاثیرگـذار در همـه عرصـه هـا 

شود. مشـاهده 

فـارس   فجـر  سـپاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـردار سـرتیپ دوم یـداهلل بوعلـی گفت : بسـیج در 
هـر عرصـه ای کـه نیاز کشـور باشـد وارد می شـود 
و تاکنـون در ماموریـت هـای مختلـف سـربلند بوده 

. ست ا
طیبـه  شـجره  طـرح  اسـتادیاران  اجاسـیه  در  وی 
صالحیـن ادامـه داد: تربیـت نسـل مومـن و انقابـی 
در  مهـم  هـای  مسـئولیت  گرفتـن  در دسـت  بـرای 
کشـور یکـی از رسـالت هـا و اولویـت هـای مهـم 

بسـیج اسـت.
فرمانـده سـپاه فجـر فارس بیـان کـرد: صالحین یک 
تشـکیات محـوری و مهـم در بسـیج بـرای اهـداف 
تربیتی اسـت.در حـوزه تربیـت و طـرح صالحین نیز 

شـاهد یـک حرکـت تاثیرگـذار تربیتی خواهیـم بود.
وی بـا بیـان اینکه بسـیج در هـر عرصه ای کـه نیاز 
کشـور باشـد وارد می شـود و تاکنـون در ماموریت 
های مختلف سـربلند بوده اسـت، گفـت: در موضوع 
مقابلـه بـا کرونـا، محرومیـت زدایـی، امدادرسـانی 
پـس از حـوادث طبیعـی و بسـیاری از مسـائل دیگر 

نقـش آفرینی بسـیج درخشـان بوده اسـت.
جمعیـت  دارای  فـارس  گفـت:  بوعلـی  سـردار 
بـرای  بالقـوه  هـای  ظرفیـت  و  جـوان  و  نوجـوان 
ایجـاد جریـان هـای فرهنگـی و انقابـی در سـطح 
کشـور بخصـوص در زمینـه هـای تربیتـی اسـت و 
بسـیج اسـتان بایـد در ایـن زمینـه الگو و سـردمدار 

. شد با

ویـژه  منطقـه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
 (HSEE اقتصادی المـرد ، ملک زاده مدیر واحد 

بهداشـت، ایمنی، محیط زیسـت و انـرژی( منطقه 
 ویـژه اقتصـادی المرد بـا اعام خبر فـوق افزود:

انصـاری  مهنـدس  مسـاعدت   و  حمایـت  بـا   
،طـی  اقتصـادی المـرد  ویـژه  منطقـه  مدیرعامـل 
بـه  هرکـدام  مناقصـه  مرحلـه  دو  برگـزاری 
6 میلیـارد ریـال جهـت خریـد تجهیـزات  ارزش 
واحدهـای بهداشـت و درمانـگاه و ایمنی و آتش 
بـا  و  خریـداری  نیـاز  مـورد  تجهیـزات  نشـانی، 
نصـب  سـازنده  هـای  شـرکت  نماینـده  حضـور 
اسـت  ذکـر  بـه  بهره بـرداری رسـید. الزم  بـه  و 

ایـن تجهیـزات در واحـد بهداشـت و درمانـگاه 
ملـی  سـازمان   4374 اسـتاندارد  بـا  مطابـق 
،تلـه  الکتروشـوک  شـامل:  ایـران  اسـتاندارد 
،سیسـتم  ونتیاتـور  ساکشـن  کاردیوگـراف، 
مانیتورینـگ و تجهیـزات واحـد ایمنـی و آتـش 
سـت  تنفسـی،  دسـتگاه  سـت  شـامل   نشـانی 
کامـل کار در ارتفـاع، سـت امدادونجات  و ...  
مدیریـت  عملیاتـی  واحدهـای  بـه  کـه  میباشـد 
اضافـه  المـرد  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه   HSEE

. گردیـد 

بـه گـزارش ایرنـا محمـد هـادی ایمانیه در نشسـت 
خبـری بـا اصحـاب رسـانه که بـا رویکـرد اقتصادی 
امـور  هماهنگـی  معاونـت  سرپرسـت  حضـور  بـا 
اظهارداشـت:  شـد،  برگـزار  اسـتانداری  اقتصـادی 
توقـع اصلـی این اسـت که دولـت در مسـیر صحیح 
اقتصـادی حرکـت کنـد زیـرا رسـیدن بـه اهـداف و 

مقصـد در کوتـاه مـدت ممکـن نیسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در دیـدار بـا وزیـر فرهنـگ و 
ارشـاد اسـامی چهـار پـروژه مهـم این اسـتان مورد 
تاکیـد قرار گرفـت افزود: احداث تاالر شـهر شـیراز 
تـا سـه سـال آینـده، احـداث کتابخانـه شهرسـتان 
ارسـنجان، تکمیـل مـوزه پاسـارگاد و آغـاز عملیات 
اجرایـی احـداث بنیاد فارس شناسـی در سـال جاری 
مـورد تعهـد وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی قـرار 

. فت گر
وی بـا اشـاره بـه اینکـه وزارت دفـاع و پشـتیبانی 
نیروهای مسـلح شـریک پروژه آزادراه شـیراز اصفهان 
در  دفـاع  وزارت  داد:  ادامـه  شـود،  مـی  محسـوب 
خصـوص اتمـام قطعه هفتـم پـروژه آزاد راه شـیراز 
اصفهـان و آغـاز سـاخت قطعـه هشـتم کـه اولیـن 
قطعـه از پـروژه آزاد راه شـیراز بوشـهر اسـت قـول 

همـکاری داده اسـت.
اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکه سـاخت پاالیشـگاه 
میعانـات شـیراز در صـورت تامیـن خـوراک و آب 

مـورد نیـاز آغـاز خواهـد شـد، گفـت: طـرح فوالد 
غدیـر نی ریـز، انتقـال آب از سـیرجان بـا احـداث 
خـط آنتنـی از سـیرجان به قطرویـه و تکمیـل پروژه 
راه آهـن گل گهـر بـه نیریز کـه هم اکنـون 70 درصد 
گرفتـه  قـرار  پیگیـری جـدی  مـورد  دارد  پیشـرفت 

. ست ا
ایمانیـه بـا اشـاره بـه اینکـه سـاخت سـد پارسـیان 
کـه بعضـی از شهرسـتان های غربـی فـارس را بهره 
منـد میکنـد مـورد پیگیری قـرار گرفته اسـت، افزود: 
در زمینـه تامین آب شهرسـتان مرودشـت مقرر شـده 
پتروشـیمی  مجتمـع  اسـتفاده  مـورد  کـه آب  اسـت 
بـه شـهر مرودشـت اختصـاص داده شـود و پسـاب 

فاضـاب مرودشـت بـه پتروشـیمی منتقل شـود.
اسـتاندار فـارس اظهارداشـت: برقی کردن و سـریع 
السـیر شـدن راه آهـن شـیراز اصفهان و تـاش برای 
جـذب  بـا  آی  تـی  آی  کارخانـه  مشـکات  رفـع 
سـرمایه گـذاران توانمند و همـکاری وزارت دفاع در 

حـال پیگیری اسـت.
وی بـا بیـان اینکه شـهرک صنعتی شـیراز بـا ظرفیت 
حـدود 20 درصـد فعالیـت مـی کنـد، تصریـح کرد: 
اگـر زمینـه فعالیت شـهرک صنعتی شـیراز بـا ظرفیت 
کامـل فراهم شـود هیچ بیـکاری در اسـتان باقی نمی 
مانـد؛ بنابرایـن بایـد بـر این موضـوع تمرکز داشـته 
باشـیم و مشـکات تولیدکننـدگان را به سـرعت رفع 

. کنیم
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره به اینکـه بعضی افـراد با 
اخـذ مجوزهـای اولیـه زمیـن هـای شـهرک صنعتی 
را در اختیـار مـی گیرنـد و بـا سـاخت سـوله، بدون 
بهـره بـرداری تولیـدی اقـدام بـه فـروش یـا اجـاره 
دادن سـوله هـا مـی  کننـد، گفـت: باید ایـن موضوع 
مدیریـت شـود تـا سـفته زمیـن در شـهرک صنعتـی 

تمـام و زمینـه رونـق تولیـد فراهم شـود.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه راه انـدازی کامـل شـهرک 

صنعتـی شـیراز نیازمند تامیـن آب، بـرق و گاز مورد 
نیـاز واحدهـای صنعتـی اسـت، اضافه کـرد: مصرف 
آب و انـرژی در کشـور بسـیار بـاال اسـت و بـرای 
ارائـه  خدمـت به بخـش های تولیـدی بایـد مدیریت 

مصـرف در دسـتورکار همـه مـردم قـرار گیرد.
ایمانیـه ادامـه داد: حامـی جـدی عشـایر غیـور بـه 
عنـوان قشـر مولـد و مدافـع کشـور هسـتیم و بـرای 
پیگیـری هرچـه بهتـر دغدغه هـای این قشـر، مشـاور 
عشـایر اسـتاندار را از میان فرهنگیان عشـایر انتخاب 

ایم. کـرده 
وی بـا بیـان ایـن که جلسـات مکـرر و منظمی برای 
راه انـدازی کارخانـه هـای بـزرگ فـارس و خـروج 
از رکـود برگزار شـده اسـت، اظهارداشـت: معاونت 
تدویـن  حـال  در  اسـتانداری  اقتصـادی  هماهنگـی 
برنامـه ایـن اقتصـادی اسـتان بـرای دوران بعـد از 
کرونـا اسـت و حمایـت از بخـش های آسـیب دیده 

از کرونـا را در دسـتورکار قـرار خواهیـم داد.
اسـتاندار فـارس با اشـاره بـه اینکه سـرمایه گذاری 
و راه انـدازی شـهر سـامت شـیراز موجـب تحـول 
اسـتان فارس و ایران در حوزه سـامت خواهد شـد، 
اظهارداشـت: از سـرمایه گـذاری بـرای راه انـدازی 
شـهر سـامت شـیراز بـا جدیـت حمایـت خواهیـم 

. د کر
ایمانیـه بـا بیـان اینکـه کنتـرل گرانـی هـا منـوط به 
تصمیمـات و تدابیـر ملـی اسـت، گفـت: در سـطح 
اسـتان تـاش می کنیـم بـا گران فروشـی و اجحـاف 

بـه مـردم جلوگیـری کنیم.
بـا  مقابلـه  کمیسـیون  در  گفـت:  فـارس  اسـتاندار 
هـای  حـوزه  در  جـدی  تصمیمـات  کاال،  قاچـاق 
مختلـف گرفتـه شـده اسـت کـه بـه زودی اجرایـی 

خواهـد شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره ورزش و جوانان 
شهرسـتان المـرد ، محسـن سـاالری معـاون توسـعه 

ورزش اداره کل ورزش و جوانـان فـارس بـا اعـام 
ایـن خبـر گفـت : طبق گـزارش دفتر توسـعه ورزش 
حرفـه ای و امـور باشـگاه هـا و دبیرخانه کمیسـیون 
اصلـی مـاده 5 اداره کل ورزش و جوانـان فـارس، 
از  پـس  المـرد  شهرسـتان  جوانـان  و  ورزش  اداره 
جایـگاه  کازرون،  و  جهـرم  شـیراز،  شهرسـتانهای 
چهـارم اسـتان در پرداخـت تسـهیات بـه باشـگاه 
 های ورزشـی آسـیب دیـده از کرونا را کسـب کرد.

کرونـا  گیـری  همـه  ابتـدای  از   : افـزود  سـاالری 
تاکنـون 702 پرونـده پرداخـت تسـهیات در اسـتان 

ریـال  میلیـون   85 میلیـارد و   174 مبلـغ  و  تشـکیل 
تسـهیات بـه باشـگاه هـای ورزشـی متقاضـی در 
سـطح اسـتان پرداخـت شـده کـه سـهم شهرسـتان 
ریـال  میلیـارد   8.18 مبلـغ  بـه  پرونـده   65 المـرد 
مـی باشـد کـه ایـن شهرسـتان جـزء پنج شهرسـتان 
گـردد. مـی  محسـوب  حیـث  ایـن  از   برتـر 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه اسـتان فـارس بـا پرداخت 
بیـش از 174 میلیـارد ریال به باشـگاه های ورزشـی 

اسـتان جایگاه سـوم کشـور را کسـب کرد.

انتصاب دکتر سید احمد هاشمی 
به عضویت کمیته گسترش دانشگاه 

آزاد اسالمی استان فارس

آزاد  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه   
احمـد  سـید  دکتـر  المـرد،  واحـد  اسـامی 
دانشـگاه  گسـترش  کمیتـه  بـه عضویـت  هاشـمی 
شـد. منصـوب  فـارس  اسـتان  اسـامی   آزاد 

 طی حکمـی از طرف دکتر محمـد مهدی طهرانچی 
رئیس دانشـگاه آزاد اسـامی و در راسـتای اجرای 
ماده 12 نظام نامه گسـترش دانشـگاه آزاد اسـامی 
و بـا توجـه بـه مراتـب تعهـد و سـوابق اجرایـی 
و علمـی- پژوهشـی، دکتـر سـید احمـد هاشـمی 
دانشـیار، عضو هیات علمی و  رئیس دانشـگاه آزاد 
اسـامی واحـد المرد، بـه عضویت کمیته گسـترش 
 دانشـگاه آزاد اسـامی اسـتان فارس منصوب شـد.

معیارهـای  و  اسـتانداردها  اجـرای  نظـارت 
واحـد  توسـعه  و  هدفگـذاری  در  عالـی  آمـوزش 
رشـته-محل  ایجـاد  دانشـگاهی،  مراکـز  و  هـا 
هـای جدیـد و بازمهندسـی رشـته هـا، از جملـه 
باشـد. مـی  دانشـگاه  گسـترش  کمیتـه   وظایـف 

سـیداحمد هاشـمی رئیـس دانشـگاه آزاد اسـامی 
المـرد و عضـو هیئت علمـی این واحد دانشـگاهی 
دارای دکتـرای تخصصـی و دانشـیار برنامه ریـزی 
 درسـی از دانشـگاه علـوم و تحقیقات تهران اسـت.

 ISC ، ISI مجـات  در  چاپ شـده  مقالـه   115
در  ارائه شـده  مقالـه   89 پژوهشـی،  علمـی  و 
همایش هـای داخلـی و خارجـی، انجـام 13 طـرح 
برون دانشـگاهی،  و  درون  منطقـه ای  پژوهشـی 
پژوهشـگر  درسـی،  کتـاب   53 ترجمـه  و  تألیـف 
برتـر منطقـه یـک دانشـگاه آزاد اسـامی در گروه 
علـوم انسـانی و اجتماعـی در سـال های 1390 و 
در  پژوهشـی  گرنـت  اختصـاص   ،1397 و   1393
پایـه  دو  اختصـاص   ،1398 و   1394 سـال های 
 1398 و   1397 سـال های  بـه  مربـوط  تشـویقی 
براسـاس فعالیت هـای برجسـته علمـی و پژوهشـی 
و مدیـر حلقـه علمی برتر بسـیج اسـاتید در سـطح 
فعالیت هـای  از  بخشـی   1392 سـال  در  کشـوری 
هسـتند. هاشـمی  سـیداحمد  پژوهشـی  و   علمـی 

همچنیـن از دیگـر فعالیت هـای علمـی و پژوهشـی 
حلقـه  مدیـر  بـه  می تـوان  هاشـمی  سـیداحمد 
علمـی برتر بسـیج اسـاتید در سـطح اسـتان فارس 
 editorial عضـو   ،1393 و   1392 سـال های  در 
 teams Sumerianz journal of Education
سـردبیر   ،Linguistics and Literature
 Journal of education پژوهشـی  فصلنامـه 
علمـی  فصلنامـه  سـردبیر   ،experiences
انسـانی،  منابـع  بهسـازی  و  آمـوزش  پژوهشـی 
 Advisory Board of International عضـو 
Journal of Instruction، دبیـر کمیتـه علمـی 
کمیتـه  عضـو  منطقـه ای،  و  ملـی  همایـش  هفـت 
امنـای  هیـات  ،عضـو  کشـوری  تربیتـی  علـوم 
عضـو   ، فـارس  اسـتان  اسـامی  آزاد  دانشـگاه 
 ،)I.C.S.A(انجمـن مطالعات برنامه درسـی ایـران
فـارس،  اسـتان  تخصصـی گسـترش  کمیتـه  دبیـر 
علمـی  هیئـت  اعضـای  ارتقـای  کمیتـه  داور 
شـورای  عضـو  و  اسـامی  آزاد  دانشـگاه 
و  نظـارت  اداره کل  سیاسـت گذاری  و  مشـورتی 
کـرد. اشـاره  آزاد  دانشـگاه  آموزشـی   ارزیابـی 

عضـو کمیتـه نظـارت بـر مصوبـات هیئـت امنـای 
دانشـگاه آزاد اسـامی اسـتان فارس، عضـو هیئت 
اسـتان  اسـامی  آزاد  دانشـگاه  جـذب  اجرایـی 
آموزشـی و تحصیـات  فـارس، عضـو کارگـروه 
عضـو  فـارس،  اسـتان  هماهنگـی  سـتاد  تکمیلـی 
کمیتـه تخصصـی شـورای گسـترش دانشـگاه آزاد 
اسـامی اسـتان فـارس، عضـو شـورای اقتصـاد و 
سـرمایه گذاری دانش بنیـان دانشـگاه آزاد اسـامی 
هیئـت  دائمـی  کمیسـیون  عضـو  فـارس،  اسـتان 
و  آمایـش  کمیتـه  و عضـو  فـارس  اسـتان  امنـای 
گسـترش رشـته های دانشـگاه آزاد اسـامی اسـتان 
از دیگـر فعالیت هـای علمـی و پژوهشـی  فـارس 

هسـتند.. هاشـمی  سـیداحمد 

نیازمند  بیماران  رایگان  ویزیت 
در المرد

بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما، مرکـز 
حـاج  درمانـی  آموزشـی  مرکـز  رییـس  فـارس، 
محمـود حـاج حیـدر گفـت: پزشـکان متخصـص 
بـا  خداپسـندانه،  اقدامـی  در  بیمارسـتان  ایـن 
مناطـق روسـتایی شهرسـتان المـرد،  در  حضـور 
خدمـات رایـگان درمانـی را بـه مردم ایـن مناطق 

ارایـه کردنـد.
دکتـر دشـت پیما افـزود: در این طـرح با حضور 
و  عـروق  و  قلـب  متخصـص  عمومـی،  جـراح 
متخصـص درمان ریشـه دندان بیـش از 100 بیمار 
در روسـتای نورآبـاد بـه صـورت رایـگان ویزیت 

. ند شد
کشف لوازم خانگی قاچاق در مهر

به گـزارش خبرگـزاری صداوسـیما مرکز فارس، 
گفـت:  مهـر  انتظامـی  فرمانـده  کرمـی  سـرهنگ 
مامـوران انتظامـی این شهرسـتان حین گشـت زنی 
کامیـون  دسـتگاه  یـک  بـه  جاده هـا  از  یکـی  در 
مشـکوک و آن را بـرای بررسـی بیشـتر متوقـف 

. ند د کر
وی افـزود: در بازرسـی از این کامیون 8دسـتگاه 
دی،  سـی  ال  ظرفشـویی،  لباسشـویی،  ماشـین 
سـینمای خانگـی و یخچال فریـزر خارجی قاچاق 

و فاقـد مجـوز گمرکی کشـف شـد.
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  مهـر  انتظامـی  فرمانـده 
ارزش کاال هـای قاچـاق کشـف شـده برابـر نظـر 
ریـال  500میلیـون  و  میلیـارد  یـک  کارشناسـان 
بـرای سـیر  بـرآورد شـده اسـت گفـت: راننـده 
شـد. قضائـی  مراجـع  تحویـل  قانونـی  مراحـل 

بررسی چالش های گمرکی سرمایه گذاراِن 
منطقه ویژه اقتصادی المرد

 بـه گزارش روابـط عمومی منطقه ویـژه اقتصادی 
المـرد، بـا حضـور مهندس موسـوی مدیر توسـعه 
صـادرات و امور گمرکـی دبیرخانه شـورای عالی 
مناطـق آزاد تجاری، مسـائل و مشـکات گمرکی، 
سـرمایه گذاران  ارزی  تعهـدات  و  صـادرات 
اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  در  فعـال  شـرکتهای  و 
گرفـت. قـرار  بررسـی  و  بحـث  مـورد   المـرد 

بـا  گرفتـه  صـورت  نامـه  تفاهـم  اسـاس  بـر 
مقـرر  المـرد،  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  گمـرک 
گردیـد بـه محـض راه انـدازی شـبکه باسـکول 
همـکاری  و  هماهنگـی  بـا  گمـرک،  ایـن 
ویـژه  منطقـه  ایـن  دوم  باسـکول  ایـران  گمـرک 
شـود.  انـدازی  راه  جـاری  هفتـه  طـی   نیـز 
از فراهـم نمـودن  همچنیـن مقـرر گردیـد، پـس 
زیـر سـاخت هـای سـخت افـزاری و تجهیـزات 
راه انـدازی دوربیـن های باسـکول، سـامانه جامع 
انبـار نیـز بـه منطقه ویـژه اقتصـادی المـرد منتقل 

د شو
کشف و ضبط ۳۳٦۵۰ لیتر گازوئیل 

قاچاق توسط سپاه شهرستان المرد

ناحیـه  سـپاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه   
کنترلـی  اقدامـات  یافتـن  شـدت  بـا  المـرد 
بـه گزارشـهای مردمـی و رصـد  توجـه  بـا  و 
اطاعاتـی بسـیجیان گمنـام سـپاه ناحیـه المرد 
موفـق  مواصاتـی شـرق شهرسـتان  در جـاده 
سـوخت  تانکـر  دسـتگاه  یـک  توقیـف  بـه 
شـد  قاچـاق  گازوئیـل  لیتـر   650 /33  حامـل 
هـای  سـوخت  داشـتند  قصـد  قاچاقچیـان  
جنوبـی  بنـادر  در  ای  اسـکله  بـه  را  قاچـاق 
کشـورهای  یکـی  بـه  سـپس  و  داده  انتقـال 
کننـد منتقـل  فـارس  خلیـج   حاشـیه 

سـوخت قاچاق اشـاره شـده پس از کشـف و 
ضبـط بـه دسـتور مقـام محتـرم قضایـی جهت 
انتظامـی  سـیر مراحـل قانونـی تحویـل منطقـه 

شد شهرسـتان 

۳اخبار

استاندار فارس:
برای حمایت از سرمایه گذاران تعهد می دهم

المرد رتبه چهارم پرداخت تسهیالت کرونا به باشگاهای ورزشی در استان فارس 
را کسب کرد

به گــزارش روابــط عمومی شــرکت ملی پخش   
فرآورده های نفتــی منطقه فارس،منوچهرداودی رئیس 
تامیــن وتوزیع منطقــه ازبرگزاری جلســه وبازدید 
جمعی از همکاران از منطقه هرمزگان خبردادو هدف 
از این بازدید را رفع چالش های وبهبود فرایند حمل 
ونقل فرآورده های نفتی فارس از مبدا تامین هرمزگان 

کرد. بیان 
داودی رئیــس تامین وتوزیع منطقــه ضمن قدردانی 
از همــکاری منطقــه هرمزگان در خصــوص تامین 
انتقال  فاقد خطوط  وســوخت گفت: اســتان فارس 

فرآورده می باشد وسوخت مورد نیاز منطقه از استان 
های همجوار وبوسیله نفتکش انجام می شود و منطقه 
هرمزگان بعنوان مهمترین مبدا تامین ســوخت استان 
بخصوص در نواحی جنوبی استان ) داراب، الرستان 
فارس  تامین وسوخت  فرایند  در  مهمی  نقش  والمرد( 

دارد.
وی ضمن تاکید بر استفاده کامل از ظرفیتهای موجود 
منطقــه هرمزگان با توجه به محدودیت های کنونی به 
نفتی  فرآورده های  تامین  بیان مشکات و چالش های 
مورد نیــاز منطقه از انبار نفــت بندرعباس پرداخت 

و افزود، اتخــاذ تمهیدات الزم و اســتفاده بهینه از 
پتانســیل های هر دو منطقه می تواند بر بهبود فرایند 

. باشد  موثر  مردم  به  مطلوبتر  سوخترسانی 
در ادامــه این بازدید کــه رئیس انبار نفت شــهید 
تندگویان شــیراز وروســای نواحی الرســتان ،نی 
ریز،جهــرم و المرد منطقــه نیز حضور داشــتند از 
از جمله  بندرعبــاس  نفت  انبار  مختلــف  واحدهای 
توزیــع ،بارگیری، و تلمبه خانه هــا و وضعیت ذخیره 
ســازی در انبار و نحوه توزیع آن از طرق مختلف از 

کردند. بازدید  نزدیک 

افزایش تعامالت کارگروه تامین سوخت فارس و هرمزگان

ارتقای سطح خدمات رسانی واحدهای عملیاتی مدیریت HSEE منطقه ویژه 
 المرد با اعتبار ١۲ میلیارد ریال

مدیر مرکز آموزشی جهاد 
دانشگاهی المرد خبر داد: 

ثبت نام دوره های آموزشی ترم 
زمستان در  دی ماه برگزار می شود 
بـه گـزارش روابـط عمومـی جهـاد دانشـگاهی 
مهـدی علـی پـور مدیـر جهاددانشـگاهی گفـت 
ثبـت نام دوره های آموزشـی ترم زمسـتان در دی 
مـاه و با  شـرایط ویـروس کرونا به صـورت نیمه 
حضـوری و غیـر حضـوری برگـزار خواهد شـد. 
بـا توجـه بـه میـاد بـا سـعادت حضـرت زینـب 
)س( و روز پرسـتار بـه افـرادی کـه در تاریخ 20 
الـی 22 آذر ثبـت نـام خـود را نهایـی کننـد پنج 
در صـد تخفیـف آموزشـی تعلـق خواهـد گرفت. 
دوره های آموزشـی جهـاد دانشـگاهی به صورت 
کاربـردی بـا حضـور اسـاتید مجـرب و همـراه با 

ارایـه مـدرک خواهـد بود.

فرمانده سپاه فجر فارس:
طرح صالحین بسیج باید تاثیری فراگیر داشته باشد
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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
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طلــوع 
المرد و مهر

امام سجاد )ع( :
4  آگهی

هرکس براى رضا و خوشنودى خداوند ازدواج 
نماید و با خویشان خود صله رحم نماید، خداوند 

او را در قیامت مفتخر و سربلند مى گرداند.

قانون و ماده ١۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060311029000279 مورخـه 1400/8/29 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای علی  
جـوکار   فرزنـد کیامـرث     به شـماره شناسـنامه 1698 صـادره از نوجین در یـک واحددامداری   به مسـاحت  1300 مترمربع  پالک 
2901 فرعـی از 1239  اصلـی  مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1239 اصلـی  قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقع در شهرسـتان فراشـبند 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد جـوکار   محـرز گریـده اسـت     . لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم وپـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/18

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

قانون و ماده ١۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 140060311029000265 مورخـه 1400/08/17 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای 
محمـد  جـوکار   فرزنـد لطفعلـی      بـه شـماره شناسـنامه 9805 صـادره از فراشـبنداز ششـدانگ یک قطعـه زمین زراعتی به مسـاحت 
67981/46متـر مربـع پـالک 106 فرعـی از 1240اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 1240   اصلی  قطعه 6 بخـش 8 فارس واقع 
در شهرسـتان فراشـبند خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علـی  جـوکار   محرز گریـده اسـت     . لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم وپس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/18

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

دبیـر جشـنواره المِـردون گفـت: المِـردون بـه عنـوان اولین 
جشـنواره فرهنـگ و هنـر بومـی جنـوب بـا هـدف تجلـی در 
هـم تنیـده آداب و رسـوم، پیشـینه، صنایـع دسـتی و هنرهای 
 18 جنـوب،  جـات  بیخـه  هنرمنـد  ده هـا  حضـور  بـا  سـنتی 
22 آذرماه سـال جـاری در اسـتان فارس، شهرسـتان  لغایـت 
از  بعـد  فـرودگاه،  جـاده  حیاتـی،  دکتـر  میـدان  المـرد، 
برگـزار  کیـان  گردشـگری  مجتمـع  نندگـی،  را و  راهنمایـی 

شـد. خواهد 
خبرگـزاری  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  صداقـت  سـعیده 
برنـا بـا اشـاره بـه ایـده برگـزاری نمایشـگاه المِـردون بیان 
کـرد: در قـدم اول، طی نشسـتی کـه با بانـوان رابط ادارات 

داشـتیم طـرح اقتصـاد بومـی، هویت المـردی، اشـتغال ملی، 
آشـنایی و پاسداسـت اداب نیـاکان و زندگـی سـالم بیـان و 
همـکاری  میتوانـد  کـه  ای  زمینـه  در  اداره،  هـر  شـد  مقـرر 
هـای  انجمـن  ادارات،  خوشـبختانه  دهـد؛  انجـام  را  الزمـه 
شـده  ئـه  ارا پیشـنهاد  از  صنایـع  و  نهـاد  مـردم  و  هنـری 

کردنـد. حمایـت 
بـرای  و  شناسـایی  را  کارآفریـن  دوم  قـدم  در  افـزود:  وی 
بدیـن  و  کردیـم  دعـوت  ای  جشـنواره  چنیـن  در  حضـور 
و  گرفـت  خـود  بـه  تـری  جـدی  رویـه  جشـنواره  ترتیـب 
کمیتـه  و  عمومـی  روابـط  چـون  مختلفـی  هـای  کارگـروه 
صنایـع  و  تجسـمی  هنرهـای  پشـتیبانی،  و  مالـی  تبلیغـات، 

گویـش  کـودکان،  آفتـاب،  بنیـاد  و  محلـی  غذاهـای  دسـتی، 
محلـی و مراسـم سـنتی، مـوزه هـا و گردشـگری، مدیریـت، 

گرفـت. شـکل  فتتاحیـه  ا و  اجرایـی  و  زیسـت  محیـط 
جشـنواره  ایـن  نامگـذاری  بـه  نگاهـی  نیـم  بـا  صداقـت 
طوفـان  یـک  نمایشـگاه  نامگـذاری  بـرای  کـرد:  تصریـح 
عنـوان  بـه  »المِـردون«  میـان  ایـن  و  گرفـت  شـکل  فکـری 

شـد. برگزیـده  اعضـا  اکثریـت  رای  بـا  منتخـب  اسـم 
متقاضیـان  نظیـر  بـی  اسـتقبال  از  المِـردون  جشـنواره  دبیـر 
بـرای حضـور در ایـن جشـنواره خبـرداد و گفـت: بـا اعام 
آن  هـای  غرفـه  واگـذاری  و  جشـنواره  برگـزاری  فراخـوان 
بـرون  مناطـق  از  چشـمگیری  بصـورت  عاقه منـدان،  بـه 
نمایشـگاه  در  حضـور  متقاضیـان  اسـتانی  و  شهرسـتانی 

شـدند.
خوشـبختانه  داد:  ادامـه  المـردی  فرهنگـی  فعـال  ایـن 
 2 25 غرفـه مجـزا کـه هـر کـدام از آنهـا  توانسـتیم بیـش از 
کنیـم. ایجـاد  دارنـد  برعهـده  را  مدیریتـش  هنرمنـد   3 الـی 

راسـتای  در  المِـردون  جشـنواره  اینکـه  بیـان  بـا  صداقـت 
یـادآوری اصالـت  بیخـه جـات تـداوم خواهـد تأکیـد کـرد: 
میزگـرد  آشـپزی،  مسـابقات  اجـرای  محلـی،  بومـی  بـازی 
هـای شـبانه نویسـندگان تاریـِخ بیخـه جـات، موسـیقی هـای 
مراسـمات سـنتی  و  آییـن  محلـی،  گویـش  و  محلـی، شـعرها 
بومـی، عرضـه صنایـع دسـتی، مـوزه مـردم شناسـی منطقـه، 
بومـی،  نباتـات  و  وحـش  حیـات  معرفـی  و  زیسـت  محیـط 
موادغذایـی  و  دسـتی  صنایـع  فـروش  کـودکان،  مسـابقات 
برگـزاری  برتـر  همیـاران  و  داران  غرفـه  از  تجلیـل  سـنتی، 
جشـنواره  ایـن  مختلـف  هـای  برنامـه  از   . . . و  نمایشـگاه 

. ست ا
شـاخص  را  افـراد  توانمنـدی  المِـردون  جشـنواره  دبیـر 
مختلـف  هـای  کمیتـه  مدیـران  عنـوان  بـه  آنـان  نتخـاب  ا
هـای  غرفـه  از  بازدیـد  گفـت:  و  کـرد  عنـوان  جشـنواره 
از  و  عصـر  شـیفت  بصـورت  مـردم  عمـوم  بـرای  جشـنواره 
همچنیـن  اسـت؛  آزاد   21:30 الـی   15:30 سـاعت  سـاعت 

بازدیـد مهمانـان کشـوری و اسـتانی نیـز پیش بینی شـده اسـت 
کـه بـا قطعیـت حضـور آنـان، اعـام عمومـی خواهـد شـد.

ُمهـر،  و  المـرد  مـردم  نماینـده  دفتـر  از  پایـان  در  وی 
بسـیج  شـهر،  اسـامی  شـورای  شـهرداری،  فرمانـداری، 
هنرمنـدان، اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـامی، میـراث فرهنگی 
مجتمـع  زیسـت،  محیـط  کشـاورزی،  جهـاد  گردشـگری،  و 
صنایـه  مجتمـع  شـرکت  احمـر،  هـال  کیـان،  گردشـگری 
آلومینیـوم جنـوب )سـالکو( و تابنـاک المـرد بابـت همکاری 
و مسـاعدت در برپایـی ایـن جشـنواره تقدیـر و تشـکر کـرد.

دبیر جشنواره المِردون:

المرد آماده برپایی جشنواره فرهنگ و هنر بومی جنوب فارس است

هفته نامه طلوع المرد و مهر تلفنی آگهی می پذیرد 
تلفن: ۵۲7۲۵٦48

همراه :۰9١7۳8١9٦8۳


