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حسن روحانی:

با اعتباری بالغ بر دومیلیارد تومان

ماشینآالت و تأسیسات عمرانی
جدید شهرداری گله دار
رونمایی شد
به مناســبت دهه فجر و با حضور معاون فرماندار ُمهر  ،امام
جمعه گله دار  ،بخشدار گله دار و جمعی از مسئولین بخش
و شهرســتان  ،از ماشینآالت و تأسیســاتعمرانی جدید
شهرداری گله دار رونمایی شد.
به گزارش پایگاه خبری ُمهرســتان ،مهدی نوری شــهردار
گلــه دار در آئین رونمایی از ماشــین آالت و تأسیســات
عمرانی جدید شهرداری گله دار بیان داشت :هدف ما ایجاد
درآمدهای پایدار برای شــهرداری بوده اســت و به همین
منظور از سهم مالیات بر ارزش افزوده شهر گله دار که ۵ .۴
میلیارد تومان بود ،برای نیل به این هدف استفاده کردیم.
وی افــزود :بــه همین منظــور کارخانه تولیــد بتن آماده
شهرداری و کارخانه تولید شن و ماسه شهرداری در اختیار
بخش خصوصی قرار گرفت که فقط از کارخانه شن و ماسه
ماهی  ۲۵میلیون تومان برای شــهرداری درآمدزایی شده
است.
شــهردار گله دار تصریح کرد :خرید و تجهیز ماشین آالت
شهرداری یکی از اولویتهای ما بود که با اعتبارات دریافتی
میشد انجام داد تا شهرداری گله دار برای انجام پروژههای
عمرانی خود محتاج بخش خصوصی و یا دیگر شهرداریها
نباشد.
نوری همکاری مشترک با بخش خصوصی را از موفقیتهای
شهرداری گله دار دانست و گفت :به منظور تشویق و حمایت
از بخش خصوصی زمینی در همجواری شهرداری را که محل
دفن نخالهها بود احیاء کردیم و با سرمایه گذار توافق کردیم
که زمین و پروانه ســاخت از شهرداری باشد و سرمایه گذار
عملیات ساخت را انجام دهد و به نسبت میزان مشارکت ما
که یک میلیارد و پانصد میلیون تومان محاسبه شد ،مالکیت
این مرکز در اختیار شهرداری قرار گیرد که بخشی از آن به
شکل مغازه و تجاری و بخش دیگر آن میهمان سرا و سالن
اجتماعات شهر خواهد بود.
در ادامه مجید غالمپــور معاون فرماندار ُمهر ضمن تبریک
ســی و هفتمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی ،بیان
داشت :این ایام فرصت خوبی است تا خدمات نظام مقدس
جمهوری اســالمی و همچنین دولت تدبیر و امید را بازگو
کنیم .امروز در اکثر روستاهای بخش گله دار پروژهای جهت
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برای پاسداری از قانون قسم خوردهام /مراجع چهارگانه بخوبی وظایفشان را انجام دادند
به گزارش خبرنگار ایلنا ،حجتاالسالم و المسلمین
حســن روحانی در گفتوگوی زنده تلویزیونی با
مــردم با تبریک ایاماهلل دههفجر گفت :از پیروزی
انقالب اســالمی تــا پیروزی دفاعمقــدس و نیز
موفقیتهای اخیر در صحنه مذاکرات هستهای و
شرایط جدیدی که در تعامل با جهان بوجود آمده
باید خداوند را شاکر باشیم .من شرایط جدید برای
فعالیت تمام کوشــشگران در تمام عرصهها را به
ملت عزیز تبریک عــرض میکنم و امیدوارم این
ملت همچنان در تمامی عرصهها سرافراز باشد و
بتواند از این فرصت بیشتر بهرهبرداری کند.
خاطراتی از همراهی روحانی با امام در پاریس
او در پاسخ به سوال مجری این برنامه که خواهان
بیان خاطرهای از همراهی ایشــان با امام (ره) در
پاریس بود ،گفت :ایامی که در نوفللوشاتو خدمت
امام (ره) بودم آنجــا مجد و عظمت ملت ایران و
احترامی که جهانیان برای رهبر انقالب قائل بودند
را به چشــم دیدم .آنجا بســیاری از خبرنگاران،
مقامها و مسئوالن ارشد نظام برای دیدار نزد امام
(ره) میآمدند.
ایران هراسی را از بین بردیم
رئیسجمهور بــا بیان اینکه یکی از اهدافی که از
ابتــدای این دوره مورد توجه مســئوالن آن قرار
گرفت نشــاندهنده چهره واقعــی این ملت بود،
اظهار کرد :متاســفانه ســالیان گذشته نسبت به
چهره ملت ظلم شده و صهیونیستها و مستکبران
چهره خشــن و مخوفی را از ملت ایران ترســیم
کرده بودند و یک ایرانهراســی در دنیا به وجود
آمده بود ،از این رو ما دنبال این بودیم که بتوانیم
چهره واقعی ملت را نشان دهیم.
او به تمــدن ،فرهنگ ،اخالقمداری و دینمداری
ملت ایران اشــاره کرد و گفت :انقالب اسالمی به
نسبت سایر انقالبها بدون خونریزی بود .کجا را
میتــوان دید که مردم مقابــل گلولههایی که به
سمتشان شلیک میشد گل بگذارند که این نوع
برخورد موجب شد حتی مخالفان این انقالب نیز
جذب آن شوند.
روحانی از ملت ایران به عنوان ملتی اهل منطق،
گفتوگــو و موجب ثبات در منطقــه یاد کرد و
گفت :امــروز دنیا به گونه دیگــری به ایران نگاه
میکند و چهره واقعی ملت در جهان آشکار شده
که این از موفقیتهای ملت است.
رئیسجمهور در پاسخ به این پرسش که جنابعالی
بعد از اجرای رسمی توافق هستهای اعالم کردید
که توانستهایم به بسیاری از اهداف برسیم که یکی
از این اهداف رفع ایرانهراســی بود ،اهداف دیگر
چه بود ،اظهار کــرد :همه تالشهایی که صورت
گرفت برای این بود که حصاری که بدخواهان دور
ملت بوجود آورده بودند را بتوان از بین برد.
اوی ادامــه داد :ســالهای اخیر دشــمنان نظام
توانســتند جامعه جهانی را در ضدیــت با ایران

با خــود همراه کنند .ما زمانی که میخواســتیم
فعالیت بانکــی انجام دهیم ،نه تنها کشــورهای
اروپایی بلکه کشورهای منطقه ،همسایه و دوست
نیز حاضر نشــدند با ما همکاری کنند .در بحث
فروش نفت نیز ما حتی نمیتوانستیم یک بشکه
نفت بیشتر را حتی به دوستان و همسایگان خود
بفروشیم چراکه حصار شدیدی دور کشور بوجود
آمده بود.
هدف اصلی برداشــتن تحریمهای ظالمانه ،رفاه
بیشتر مردم بود
روحانــی قــرار گرفتن ملت در رفاه بیشــتر را از
اهداف برجام عنوان کرد و گفت :درســت اســت
کــه در برجام دنبال لغو قطعنامه و به رســمیت
شناختن حقوقهستهای بودیم اما از اهداف اصلی
ما برداشــتن تحریمهای ظالمانه برای رفاه بیشتر
مردم بود.
روحانــی بــر لــزوم فعالشــدن کار آفرینان و
صنعتگــران در فضای پســابرجام تاکید کرد و
گفت :ما با فرجام برجام یک شــرایط نویی را در
فضای اجتماعی بوجود آوردیــم آنچه اکنون در
پیشرفت این ملت مهم است ،امید مردم است .با
امید داشتن میتوان مقابل هر مشکلی پیروز شد
و ملــت ایران نیز تاکنون به خاطر تدبیر و امیدی
که داشته توانسته مقابل دشمنان ایستادگی و به
موفقیت دست یابد.
دولت یاریگر مردم در میدان اقتصاد است
رییس دولت یازدهم با تاکید بر اینکه دولت معتقد
نیســت بازیگر اصلی میدان اقتصادی است ،ادامه
داد :دولــت باید یاریگر مــردم در میدان اقتصاد
باشد ،از این رو یکی از شعارهای دولت این بود که
کار را به کاردانان و بخشخصوصی بسپارند ،ضمن
اینکه مقام معظم رهبری نیز همواره به ســپردن
امور به مردم تاکید داشتند.
رئیس جمهوری بــه همکاری قوای ســهگانه و
تمامی مســئوالن در برداشــتن موانع پیشروی
ملت اشاره کرد و گفت :مقام معظم رهبری چندی
پیش گفتند تنها  ۴۰درصد مشــکالت کشور از
طریــق تحریم ایجــاد شــده و  ۶۰درصد مابقی
مربوط به مســائلداخلی اســت .ما امروز اشتیاق
دنیــا برای تعامل با ایران را مشــاهده میکنیم و
بسیاری از سرمایهگذاران و سیاستمداران شرق و
غرب در حال سفر به ایران هستند .آنها میبینند
ایران در منطقه تنها کشــور باثبات بوده و جوانان
تحصیلکــرده دارد .جایگاه اســتراتژیک و منابع
طبیعی و ذخایر انرژی نیز موجب شده که کشورها
به فکر تعامل با ایران باشند.
روحانی گفت :به مردم قول میدهم دولت حمایت
از کارآفرینان را با جدیت ادامه دهد .در سفر اخیر
به دو کشــور اروپایی نیز ،اعضــای هیاتدولت
محدود بــود و جمعیت اصلی همــراه مربوط به
بخشخصوصی ،صنعتگران و سرمایهگذاران بود.

شاید برای اولین بار بود که یک رئیسجمهور در
ســفر به اروپا به این میــزان از فعاالن اقتصادی
بخشخصوصــی را با خود همراه میکند ،به طور
مثال در مراسم شــام نخستوزیر ایتالیا بسیاری
از فعاالن اقتصادی دو کشــور حضور داشتند که
این امر موجب شده بود نخستوزیر ایتالیا چنین
جلسهای را بیسابقه توصیف کند.
مراجع چهارگانه به خوبی وظایفشان را در بررسی
صالحیت ها انجام دادند
روحانــی در ادامه گفتوگــوی تلویزیونی خود با
مردم در مورد انتخابات مجلس خبرگان و شورای
اسالمی که در هفت اسفندماه برگزار خواهد شد،
گفت :انتخابات بسیار مهمی در پیش رو داریم که
امیدوارم به حول و قوهالهــی برگ زرین دیگری
به تاریخ کشــورمان اضافه شــود .این برای اولین
بار اســت دو انتخابات مجلس خبرگان و شورای
اســالمی را در یک روز برگزار میکنیم که هر دو
برای کشورما بسیار اهمیت دارند.
رییس جمهور ادامه داد :مردم رسالت سنگینی را
بر دوش دارند و دولت هم تا اینجای کار وظیفهای
که بر دوشــش بوده از وزارت کشــور ،اطالعات،
ثبتاحوال ،نیرو انتظامی و ...و همچنین در بحث
تایید صالحیتها را به خوبی انجام داده است.
روحانی متذکر شــد :من روی انتخابات حساس
بــودم و بارها هم در هیات دولت بر روی برگزاری
هرچه باشکوهتر انتخابات تاکید داشتهام .جا دارد
هم از کســانی که با ثبتنام و حضور خود شــور
آفریدند و چه کسانی که صالحیت آنها تایید شد
و چــه آنهایی که رد صالحیتشــدند و از طریق
قانونی پیگیر بحث رد صالحیت خود شدند ،تشکر
کنم.
قسم خوردهام اجرای قانون و پاسداری از آن برای
من مهم است
رئیسجمهور در ادامه افزود :ما باید صبر و حوصله
داشتهباشــیم و البته امیدوارم قانون هم به خوبی
اجرا و پیاده شــود .من به عنوان مجری و پاسدار
قانون همانطور که در قســمنامه ،قسم خوردهام
بحث اجــرای قانون و پاســداری از آن برای من
مهم است.
او در ادامه خطاب به مســئوالن انتخابات گفت:
همه کسانی که مسئول هستند باید توجه ویژهای
داشته باشند که میخواهیم انتخاباتی شکوهمند،
حداکثر مشــارکتی و حداکثر رقابتی و به بهترین
وجه داشتهباشــیم که هیچ شائبهای هم نداشته
باشد .نباید در ذهن مردم هیچ شائبهای از جمله
مهندســی انتخابات بوجود بیاید .باید همه تالش
کنیم که انتخابات خوبی برگزار شود.
روحانی خطاب به مردم گفت :از مردم میخواهم
که توجه کنند حضور آنها پای صندوقهای رای
بسیار مهم اســت و باید یکی از بهترین انتخابات
کشور را برگزار کنیم.

به کمک مجلس و قوه قضاییه نیاز داریم
رئیسجمهــور در ادامه متذکر شــد :باید توجه
کنیم در همه مسائل مانند اشتغال ،محیطزیست،
مشــکالت آب و منابع آبی و مالی که باید جذب
شــوند و همچنین در موضوع جذب سرمایههای
خارجی دولت به تنهایی نمیتواند تاثیرگذار باشد
و به همین دلیل است که بحث انتخابات مجلس و
خبرگان بسیار مهم است .مجلس و قوهقضاییه هم
باید کنار ما باشند تا در اوج هماهنگی با سران دو
قوه دیگر بتوانیم کارها را پیش ببریم.
وی همچنین به دیدار اخیر ســران سه قوه اشاره
کرد و گفــت :در این دیدار درباره انتخابات هفتم
اسفند بحث و تبادل نظر کردیم چرا که برگزاری
دو انتخابات بسیار مهم و حیاتی است و امیدوارم
با تعامل خــوب با دو قوای دیگر بتوانیم شــاهد
انتخابات خوبی هم باشیم.
رئیسجمهور در ادامه خاطر نشان کرد :امیدوارم
مردم ســعی کنند انتخاب خوبی داشته باشند و
افرادی را انتخــاب کنند که تجربه و دانش کافی
برای حضور در مجلس داشته باشند .ما مجلسی
میخواهیــم که متشــکل از عقــال ،باتجربهها،
متدینین ،عاشقان کشور و منافع ملی باشند و در
این راه باید از تجربیات انتخابات گذشته استفاده
کنیم .مردم افرادی را انتخاب کنند که بتوانند از
عهده مسئولیت مهمشان بربیایند.
روحانی به بحث تفکیک قوا اشــاره کرد و گفت:
درســت اســت که بحث تفکیک قــوا را داریم و
مســئولیت هر قوه مشخص اســت ،ولی تعامل
سازنده بین سران سه قوه باید وجود داشته باشد
چرا که هر چه تعامل بیشــتری داشته باشیم نفع
بیشتری برای مردم دارد و هر چه فاصلهها بیشتر
باشد حل مشکالت نیز سختتر خواهد شد وقتی
که مشــکالت در نظر گرفته میشود تعامل بهتر
میتواند به حل این مشکالت بیشتر کمک کند.
مردم با صندوق انتخابات به هیچوجه قهر نکنند
او بــار دیگر به وظیفــه مهم مــردم در انتخاب
نمایندگان اشــاره و تصریح کرد :امیدوارم مردم
نمایندگانــی با تجربه و کســانی کــه بتوانند بار
مســئولیت را راحتتر بــه دوش بگیرند انتخاب
کنند .البته انتخاب مردم برای ما مبارک اســت،
ولی اگر صالحترین ،بهترین و باتجربهها را انتخاب
کنند ما هم میتوانیم تعامل بهتری با آنها داشته
باشــیم و قوا هم مســئولیت خود را بهتر انجام
خواهــد داد که امیدوارم مردم این را مد نظر قرار
دهند.
رییــس دولت یازدهم خطاب به مردم تاکید کرد:
امیدوارم مردم با صنــدوق انتخابات به هیچوجه
قهر نکنند و همه کنار هم هفتم اســفندماه پای
صندوقهای رای حماسهای دیگر را خلق کنند.

افتتاح و یا کلنگ زنی وجود دارد و بحمداهلل عملکرد دولت

پروژهها پوزش طلبید و علت را حضور فرماندار در جلســه

تضعیف محبت مردم نسبت به نظام ،گام برداشتن در زمین دشمن است

شــورای اداری اســتان با حضور وزیر ارتباطات اعالم کرد و
ابراز داشت :زحمات فرماندار بومی شهرستان ُمهر طی این
دوســال که مدیریت این شهرستان را عهده دار شدند ،غیر
قابل انکار اســت و مردم طعم شــیرین خدمت را به وضوح
چشیدهاند .معاون فرماندار ُمهر اظهار داشت :فقط در طول
دولت تدبیــر و امید در کل شهرســتان ُمهر بیش از ۱۲۷
میلیارد تومان کار انجام شــده است که از این میزان سهم

به گزارش جماران ،حجتاالسالم والمسلمین سیدعلی خمینی
در این دیدار با اشــاره به اینکه انقالب ملت ایران بر پایه عقل و
عاطفه استوار بود ،اظهار کرد :از ارکان اصلی بُعد عاطفی انقالب،
اشــعار انقالبی بود و حمید سبزواری اســتوانه درخشان شعر
انقالب اســت .نوه امام راحل ضمن تقدیر از مجاهدات فرهنگی
این شــاعر پیشکسوت گفت :امروز و پس از گذشت سه دهه از
انقالب وظیفه ماست که نسبت به این هر دو بُعد حساس باشیم
و نگذاریم که عقالنیت و عاطفه در نظام اســالمیمان کمرنگ

بخش گله دار حدود  ۲۷میلیارد تومان بوده است .این حجم
عظیم اعتبار فقط با آمار سرانگشــتی از چند اداره خدمات
رسان به دست آماده است و قطعاً اگر بخواهیم ریز و دقیق
همه نهادهای شهرســتان از جمله ســرمایه گذاری عظیم
بخش خصوصی که نتیجــه رایزنی مدیران دولت بوده؛ زیر
نمودار ببریم ،مبلغ نهایی بسیار بیشتر از این خواهد بود.
در پایان از کارخانه تولید شن و ماسه و ماشین آالت جدید
شــهرداری گله دار با ارزش کلی  ۱میلیارد و  ۹۳۸میلیون
تومان رونمایی شد.

افتتاح  ۱۲کیلومتر خط انتقال برق
 ۲۰کیلوولت در گله دار

شود .ســید علی خمینی گفت :هر اقدامی که موجب تضعیف
محبت مردم نســبت به نظام شــود خواســته یا ناخواسته گام
برداشتن در زمین دشمن است.
وی با اشــاره به اینکه اشــعار حمید سبزواری تا سالهای سال
در خاطره مردم ایران ماندگار اســت از شــخصیت فردی این
شــاعر متعهد تجلیل کرد و ضمن انتقاد از نهادهای مســئول
گفت :متاسفانه تجلیل از پیشکسوتان فرهنگی انقالب آن طور
که شایسته و بایسته است انجام نمیگیرد و نباید مناعت طبع

استوانههایی چون استاد سبزواری باعث فراموشی این بزرگان از
یاد و خاطر نسل جدید شود.
ســید علی خمینی در پایــان این دیدار برای شــفای حمید
ســبزواری دعا و ابراز امیدواری کرد که شعر انقالب روز به روز
مسیر پیشرفت و تعالی را طی کند.
در ابتدای این دیدار فرزند استاد سبزواری ضمن تجلیل از مقام
بنیانگذار انقالب اسالمی گزارشی از روند درمان این شاعر متعهد
و پیشکسوت ارائه داد.

استاندار فارس:
شهدا و آزادگان دوران انقالب ،پیشتازان مبارزه با ظلم بودند
به گزارش ایرنا ،ســید محمد علی افشــانی ،عصر چهارشــنبه در
ســومین روز از دهه مبارک فجر ،در دیدار با خانواده های شهدای
انقالب و آزادگان نخبه سیاســی این استان در شیراز افزود :جامعه
باید به آنها را به عنوان چراغ راهنما و شــاخص برای حرکت نگاه
کند.
وی ادامه داد :شهدا کسانی هستند که زنجیرهای بندگی و اسارت
را از پای خویش باز کردند و در درگاه الهی جای گرفتند.
او اظهار کرد :شــهدا خود را از همه آنچه که انسان ها را وابسته به
خود می کند رها کردند و به دیدار معبود خویش شتافتند.
استاندار فارس ،جامعه امروز را حاصل از جان گذشتگی انسان های
بزرگی دانســت که از همه چیز خود گذشتند تا ملت ایران آزاد و
سربلند زندگی کنند.

افشــانی تصریح کرد :هر مقام و مســئولی باید خود را موظف به
قدردانی از آزادگان قبل از انقالب و شهدای انقالب بداند.
او گفت :اگر می خواهیم در مسیر انقالب قرار بگیریم باید به شعار
محوری انقالب یعنی استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی به عنوان
یک معیار و شاخص ارزیابی توجه کنیم.
استاندار فارس ،انتخابات را ابزار عملی برای حاکمیت مردم دانست
و از خانــواده معظم شــهدای انقالب و بــزرگان و آزادگان انقالب
خواست که جامعه را به سمت دخالت کردن در سرنوشت خویش
هدایت کنند.
**قوام نهاد انتخابات از نتیجه انتخابات مهمتر است
مهندس افشانی ،قوام نهاد انتخابات را از نتیجه انتخابات هم مهمتر
و حفظ آن را ضروری دانست و گفت :به هر میزان که انسان بخواهد

وضعیت جامعه خود را سنجش کند باید به دنبال این باشد که نظر
خــود را در صندوق رای اعمال کند و هیچ کس نباید حق خود را
که قدرت انتخاب اســت از خود سلب نماید که یکی از معیارهای
توسعه یافتگی کشورها نیز همین است.
وی افزود :هرچه کشــور توسعه یافته تر باشد قدرت انتخاب مردم
بیشتر است و ما باید نهاد انتخابات را تقویت کنیم و انتظار است در
انتخابات پیش رو این کار را انجام دهیم.
استاندار فارس افزود :ما در انتخابات سال  9۲با یک انتخاب درست،
زمینه ساز تحقق یک دستاورد و اتفاق بزرگ یعنی توافق هسته ای
و اجرایی شدن برجام شدیم.
دهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اســالمی و پنجمین دوره
انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،هفتم اسفند  9۴برگزار می شود.

رئیس اداره مخابرات المرد:
آغاز عملیات توسعه شبکه های نسل سوم همراه اول در المرد
رئیس مخابرات شهرستان المرد از آغاز عملیات توسعه شبکههای
نسل سوم همراه اول( )3Gدر شهرستان المرد خبر داد.

با حضور معاون فرماندار ُمهر  ،شهردار  ،بخشدار گله دار
و جمعی از مســئولین  ۱۲کیلومتر خط انتقال برق ۲۰
کیلوولت به منظور کاهش و تعدیل بار فیدرهای ایستگاه
گله دار به صورت رسمی به بهره برداری رسید.
به گــزارش پایگاه خبری ُمهرســتان؛ مهنــدس جواد
محمودی در این خصوص بیان داشــت :در این پروژه دو
فیدرجدید راه اندازی شــده و به کلیدهای اتصال جدید
متصل میشــود و از مجمــوع  ۱۲کیلومتری که افتتاح
میشود  ۵کیلومتر مختص ایســتگاه برق گله دار است
و مبلغی حدود  ۲۵۰میلیون تومان هزینه در بر داشــته
است .وی افزود :ان شااهلل با بهره برداری از این فیدرها ما
بتوانیم تابستان کم دردسرتری و با ولتاژ بهینهای داشته
باشیم .قطعاً در جهت کاهش روند بحران برق منطقه در
ســالهای پیش رو تالش خواهیم کرد تا بتوانیم خدمتی
هرچند کوچک به مردم این منطقه ارائه دهیم.

غالمرضا نعیمی به خبرنگار ایلنا در المرد گفت 8 :سایت  BTSدر
المرد به اینترنت نســل سوم ( )3Gمجهز می شود که شهر المرد
و منطقه تجاری دهشیخ و سیگار را تحت پوشش قرار میدهد.
وی با بیان اینکه تجهیزات وارد اداره مخابرات المرد شــده اســت
و عملیــات نصب و راهاندازی آن آغاز میشــود ،گفت :شــهرهای
اشکنان و عالمرودشــت هم به زودی از اینترنت نسل سوم همراه

اول برخوردار خواهند شد.
رئیس اداره مخابرات المرد تصریح کرد :سرویس اینترنت نسل سوم
مزایای بیشماری نسبت به نسل قبلی دارد و این شبکه قابل توسعه
به نسل چهارم ( )۴Gهم هست.
وی درباره اختالالت ایجاد شده در شبکههای تلفن همراه در چند
روز گذشــته ،افزود :این اختالالت در ســطح استان فارس است و
امیدواریم که این مشکالت تا پایان سال جاری رفع شود.
نعیمی با تأکید براینکه شهرستان المرد از نظر زیرساخت مخابراتی
جزو برترین شهرستانهای استان فارس است ،اظهار کرد :عملیات

طراحی و نصب سه  BTSو یک ریپیتر تلفن همراه در شهر المرد،
کوه هُما و تنگ خور انجام گرفته و به زودی راهاندازی میشود.
وی گفت :این عملیات توسعه به منظور تکمیل پوشش تلفن همراه
و رفع مشکالت در نقاط دور از دسترس به شبکه آنتن دهی صورت
میگیرد.
این مسئول اضافه کرد :با راهاندازی  BTSکوه هُما نقاط دورافتاده
شهرستان المرد شامل روستاهای بلبلی ،سمنتو ،ززه و ظالمی در
بخش عالمرودشت از پوشش تلفن همراه برخوردار میشوند.

گازرسانی در دولت تدبیر و امید شتاب گرفت
آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به  28روستای شهرستان المرد
مســلم فالی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در المرد گفت :این پروژه
شامل  ۱3۵کیلومتر شبکهگذاری و احداث یک ایستگاه تقلیل فشار
ده هزار مترمکعبی با اعتباری بالغ بر  ۱0میلیارد و سیصد میلیون
تومان اســت .فالی افزود :این پروژه یکــی از چند پروژهای بود که
امــروز عملیات آنها از طریق ویدیــو کنفرانس با حضور مدیرعامل
شــرکت ملی گاز ایران ،اســتاندار فارس و مدیرعامل شرکت گاز

اســتان آغاز شــد و  ۱۷۵0خانوار با اتمام این پروژهها از نعمت
گاز برخوردار میشــوند .وی با بیان اینکــه فرماندار المرد و امام
جمعه شهرستان در مراسم ویدیو کنفرانس حضور داشتند ،اظهار
کرد :همچنین گازرســانی به دو روستا در شهرستان المرد شامل
 ۶۴۷۴کیلومتر شبکهگذاری و نصب  ۲00انشعاب با اعتباری بالغ
بر  ۷8۲میلیون تومان انجام شده است که  ۱۵۶خانوار از نعمت گاز

حفظ آرامش مردم ،مهمترین مسئله
در انتخابات است
به گزارش خبرگزاری فارس از المرد ،حجتاالسالم سید
علیاصغر هاشمی شهیدی در خطبههای امروز نماز جمعه
این شهر با اشاره به اعطای نشان فتح توسط رهبر معظم
انقالب به فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب
اســالمی در دستگیری افســران آمریکایی اظهار داشت:
دستگیری افسران آمریکایی یک کار کوچکی نبود.
خطیــب جمعه المرد در مورد پیش رو بودن دو انتخابات
مهم مجالس خبرگان رهبری و شورای اسالمی افزود :هر
دو مجلس مهم است و باید مردم المرد دقت داشته باشند
که فردای منطقه به دست چه کسی سپرده میشود.
وی خاطرنشــان کرد :حضور مــردم در انتخابات مؤثر و
همراه با انتخاب آگاهانه باشد و باید با بصیرت عمل کنیم.
امام جمعه المرد گفت :انسجام و وحدت مردم باید حفظ
شود چراکه انتخابات گذری اما یک تکلیف بوده و باالتر از
هرچیزی حفظ آرامش مردم است.
هاشمی شهیدی با گرامیداشت فرارسیدن سالروز پیروزی
انقالب اسالمی بیان داشــت :انقالب بزرگی در کشور ما
صورت گرفت و دنیا حسرت آن را میخورد و باید انقالب
را خوب درک کنیم زیرا بهخوبی اداره شده است و شهدای
عزیزمان بهترین سرمایهها برای ما هستند.
در ادامه پــس از اقامه نماز ظهر و عصــر فرماندار المرد
نیز در ســخنانی در جمع صدها تن از نمازگزاران جمعه
امروز شهر المرد با گرامیداشت فرارسیدن سالروز پیروزی
انقالب اســالمی اظهار کرد :با آگاهــی و بیداری مردم و
روحانیت و رهبــری امام خمینی (ره) انقالب اســالمی
به پیروزی رسید و خونهای بســیاری داده شد تا شعار
استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی در کشور محقق شود.
عبدالرضــا منصــوری افزود :یکــی از جلوههــای اصلی
مشــارکت مردم ،در عرصه انتخابات است و دشمن برای
آن برنامهریزی کرده و از زمان شــروع ثبتنام تا بررسی
صالحیتهــا و اجرای انتخابات ترفندهــای ویژه خود را
به کار بســته که تا این مقطع زمانی با هدایتهای رهبر
معظم انقالب و هوشیاری مردم و مسئوالن این ترفندها و
توطئهها اثری نداشته است.
وی خاطرنشان کرد :مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن امسال
جلوه حضور و حماسه را نشان خواهند داد که درس خوبی
برای دشمنان خواهد بود و برآیند وحدت و انسجام ملی ما
در انتخابات نیز به دنیا ثابت خواهد شد.
منصوری در ادامه ســخنان خود گفت :در فضای مجازی
مطالبی منتشر میشود که صحت ندارد و آحاد مردم دقت
داشــته باشند که اخبار انتخابات را فقط از مراجع قانونی
رصد و دریافت کنند و تمام اطالعاتی که در فضای مجازی
داده میشود بر اساس گمانهزنی است و باید اجازه داد از
طریق قانونی مطالب اعالم شود و داوطلبان انتخابات نیز
در مسیر قانونی حرکت کنند.
طی احکام جداگانهای صورت گرفت

سیدعلی خمینی:

در روستاهای شهرستان در طول این دوسال بینظیر است.
وی از عــدم حضــور فرماندار شهرســتان در برنامه افتتاح

امام جمعه المرد:

برخوردار و به شبکه سراسری گازرسانی متصل میشوند.
مراســم بهره برداری و عملیات اجرایی گازرسانی به  3شهر۴۵9 ،
روستا و  ۱0خط انتقال همراه با گازرسانی به ده ها واحد صنعتی در
استان فارس با اعتباری بالغ بر  3900میلیارد ریال باحضور معاون
وزیر نفت و مقام های ارشد صنعت گاز کشور برگزار شد.

اعضای هیات بازرسی انتخابات در
حوزه انتخابیه المرد و ُمهر
منصوب شدند
طــی احکام جداگانه ای از ســوی خلیل رضائیان رئیس
هیات بازرســی ستاد انتخابات اســتان فارس نیز اعضای
هیات بازرسی انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس
شورای اســالمی در شهرستان های المرد و ُمهر منصوب
شدند.
به گزارش پایگاه خبری مهرســتان بــه نقل از ایلنا ،طی
احکام جداگانهای از ســوی خلیل رضائیان رئیس هیات
بازرسی ستاد انتخابات استان فارس ،سیدمهدی احمدی
زاده (معاون فرمانداری شهرستان المرد) به عنوان رئیس
هیات بازرسی انتخابات ،عبدالرضا منصوری(رئیس شورای
تدبیــر و امید شهرســتان المرد) به عنــوان دبیر هیات
بازرسی و خلیل شادی (بخشدار مرکزی المرد) به عنوان
عضو هیات بازرسی در شهرستان المرد منصوب شدند.
همچنیــن در احــکام دیگری؛مجیــد غالمپور(معــاون
فرمانداری شهرستان ُمهر) به عنوان رئیس هیات بازرسی
انتخابــات ،عبدالرضا رنجبر (عضو شــورای تدبیر و امید
شهرســتان ُمهر) به عنوان دبیر هیات بازرسی انتخابات و
ابراهیم ســالمی(مدیر آموزش و پرورش شهرستان ُمهر)
به عنوان عضو هیات بازرسی انتخابات در شهرستان ُمهر
منصوب شدند.
صبح امروز اعضای هیات بازرسی انتخابات در شهرستان
المرد با عبدالرضا منصوری رئیس ســتاد انتخابات مرکز
حوزه انتخابیه المرد و ُمهر دیدار و گفتوگو کردند.
الزم به ذکر اســت طبق ماده  ۲۵قانون انتخابات مجلس
شــورای اســالمی و ماده  ۷۶آیین نامــه اجرایی قانون
انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،وزارت کشــور مسئول
برگزاری انتخابات و نظارت بر حســن اجرای آن اســت و
بدین منظور می تواند مامورانی را برای بازرسی و کنترل
جریان انتخابات مشخص کند.
در مفاد قانون وظایفی برای مسئوالن انتخابات پیش بینی
شده که رعایت نکردن آنها تخلف محسوب میشود و در
این راســتا گزارشهای هیات بازرسی انتخابات در اختیار
نهادهای مســئول قرار میگیرد و طبــق ماده  ۱۷قانون
انتخابات مجلس شــورای اسالمی ،محاکم قضایی باید به
تخلفات انتخاباتی رسیدگی کنند.
همچنیــن طبق مــاده  ۴قانون نظارت شــورای نگهبان
بــر انتخابات مجلس شــورای اســالمی ،کیفیت نظارت
بر انتخابــات از روشهای مختلف پیش بینی شــده که
مهمترین آن گزارش بازرســان اســت .کنتــرل جریان
انتخابات در ســطح حوزه انتخابیه ،حصــول اطمینان از
انجــام صحیح ،دقیــق و به موقع وظایف قانونی توســط
عوامل اجرای انتخابات ،برگزاری جلســه های توجیهی و
آموزشــی مورد نیاز برای بازرســان از وظایف هیات های
بازرســی انتخابات است .پایش و کنترل گزارشهای ثبت
شــده ،تکمیل فرم و اجرای مقررات ،ارائه گزارشهای به
موقع از تخلف احتمالی ،تذکر به هیات اجرایی در صورت
مشاهده نقص و تخلف از قانون و مقررات از دیگر وظایف
هیات بازرسی انتخابات در حوزه انتخابیه است.

