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امام جمعه المرد: 
استخدام ها در المرد بر 

اساس شایسته ساالری باشد

محسن نیدانی 
 حجت االسالم علی حســین زاده در خطبه های نماز 
جمعه المرد با اشــاره به برگــزاری هفتاد و چهارمین 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت: سازمان 
ملل متحد برای رفع تنش ها در جهان ایجاد شــد اما تا 
به امروز که 7۴ نشست مجمع عمومی  خود را برگزار 
می کند هیچ خاصیتی نداشته و تنش ها زیادتر نیز شده 

است.
 وی افزود: نشست مجمع عمومی سازمان ملل بیشتر 
حالت رســانه ای و تبلیغاتی دارد و این جور هم نیست 
که جمهوری اسالمی با دنیا تعامل نداشته باشد بلکه نوع 
تعامل ها متفاوت است و جمهوری اسالمی باید حرف 

خود را در دنیا بزند.
امام جمعه المرد گفت: حواشــی این نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل پررنگ تر بوده است و شاهد ترافیک 
حضور روسای اروپایی با رئیس جمهور کشورمان بودیم.

حســین زاده ادامه داد: اروپــای بدعهد، اراده قدرت 
تصمیم گیــری نــدارد و ایــن بار با پرچــم مکرون 

رئیس جمهور فرانسه وارد میدان شده است.
امام جمعه المرد اضافه کرد: کلیات سخنان رئیس جمهور 
منطبق بــر رهنمودهای رهبری بود و این اســتقبال از 
رئیس جمهور برآمده از گفتمان موفقیت آمیز مقاومت بود.

وی بابیان اینکه امروز جمهوری اسالمی اگر بخواهد 
به جایی حمله کند خیلی شفاف اعالم می کند و منتظر 
اجازه کســی هم نخواهد بود تصریــح کرد: هرکس 
بخواهد سیاست های نیابتی آمریکا را اجرا و حرکت کند 
جمهوری اسالمی باقدرت تمام با آنان سخت برخورد 

خواهد نمود.
حســین زاده به موضوع اســتخدامی ها در ســطح 
المرد و ُمهر نیز اشــاره کرد و متذکر شد: در موضوع 
اســتخدام هایی که در  سطح منطقه انجام می شود باید 
اســاس شایسته ســاالری جوانان رعایت شود گاهی 
می شنویم که بر اساس پارتی بازی صورت گرفته است.

 امام جمعه المرد ادامه داد: از سوی دیگر موضوع بومی 
گزینی نیز باید رعایت شود تا زمانی که جوانان دلسوز 

این منطقه بیکار هستند باید به سراغ جوانان خود آمد.
وی با انتقاد از روند تکریم و معارفه مســووالن چند 
مدت اخیر در المرد بیان داشت: این احکام سرپرستی که 
برای ادارات زده می شود توضیح داده شود که چیست؟ 
مردم از ما ســؤال می گیرند، رئیس یک اداره برداشته 
می شــود بعدازآن حکم سرپرستی می زنند! چرا به این 

صورت انجام می شود.
حسین زاده خاطرنشــان کرد:عزت افراد در تودیع و 
معارفه ها باید رعایت شود که در قضیه بنیاد شهید این 

موضوع به خوبی صورت نگرفت.
وی در ادامه ســخنان خود ابراز داشــت:آن گونه که 
شــهردار و شورای اسالمی شــهر المرد اعالم کردند 
آسفالت معابر اصلی شهر در این هفته انجام می شود و 

کارهای اولیه آن نیز انجام شده است.
خطیــب جمعه المــرد گفــت: تشــکر می کنم از 
برگزارکنندگان رزمایش باشکوه فرهنگی رزمی ستارگان 
زمینی که حال و هوای هشت سال دفاع مقدس را دوباره 

زنده کردند.
حسین زاده اضافه کرد:امسال در اربعین حسینی موکب 
المردی ها در کربالی معلی راه اندازی می شود و کارهای 
خرید زمین حســینیه المردی ها نیز تمام شود در میالد 
نبی اکرم )ص( کلنگ آن زده می شود تا سال آینده در 

اربعین حسینی زیر سقف آن حسینیه باشیم.

جانشین سپاه فجر استان فارس 
با  انقالبی  های  شخصیت  گفت: 

هر تهدیدی مقابله می کنند.
مهر،   خبرنــگار  گــزارش  به 
عبداهلل  ســرهنگ  تودیع  مراسم 
زاده فرمانــده ســابق ناحیــه 
مقاومت بســیج ســپاه المرد و 
معارفه ســرهنگ ســید محمود 
این  جدید  فرماندهــی  جعفری 
معلم شهر المرد  در سالن  ناحیه 

برگزار شد.
 این مراســم با حضور سردار 
بوعلی جانشین سپاه فجر فارس 
و اعضای شورای تامین، مسولین 
محلی، بســیجیان و پاســداران 
شــاهد،  معظم  های  خانواده  و 
ایثارگران و روحانیون، در سالن 
اجتماعــات معلم شــهر المرد 

برگزار شد.
جانشین  بوعلی  یداهلل  ســردار 

این آیین  ســپاه فجر فارس در 
اظهار داشــت: اگر در موضوع 
اقتصــادی و فرهنگی و امنیت، 
وظیفه  شود  مشکل  دچار  کشور 
سپاه است که ورود کند، و این 

یک افتخار است.
 او گفت: هر زمانی که سپاه کار 
موثری را انجام داده به واســطه 
کمک مردم بوده است و در سیل 
خوزستان و لرستان که نیروهای 
جهادی المرد نیز حضور داشتند، 
یک حضور فعال و منسجم بود.

بوعلی در مورد مسائل   سردار 
سیاسی منطقه اظهار کرد: روزی 
در اوج ناامیــدی در داخــل و 
خارج و فشــارها، ایــن اقتدار 
نقشــه  که  بود  نظامی  نیروهای 
دشــمن را نقش بــر اب کرد و 
اگر قدرت های بزرگ در بعضی 
به  پردازند  می  حاشیه  به  مسائل 

این اســت که زورشان  واسطه 
بیشــتر از این به نظــام انقالب 
اسالمی نمی رسد، و آنان به اوج 

ضعف خود رسیده اند.
 او گفت: وقتی اتفاقی در منطقه 
مــی افتد و مــی فهمند که گیر 
افتاده اند ســریع حرف خود را 
پس می گیرند و آنان دنبال منافع 
خود هستند، و افراد و شخصیت 
های انقالبی با هر تهدیدی مقابله 
می کنند که این اراده در ریشه و 

اعتقاد مردم دارد.
 وی ادامــه داد: این منطقه که 
شــهرت به تدین و مسائل دینی 
که  جریانی  هر  از  هرکس  دارد، 
این مسایل، یکی از مالک  باشد 
او محسوب می شود  اولیه  های 
و این منطقه با خیلی از جاههای 

دیگر کشور متفاوت است.  
انتخاب سرهنگ  داد:  ادامه  وی 

عبــداهلل زاده بعنــوان مســول 
بازرسی سپاه فجر، یک  معاونت 
قبلی  فرصت است و شــناخت 
داشتیم، وی  ایشان  به  نسبت  که 
شــخصیتی مومن، باسواد، مورد 
اطمینان و ثبات شخصیتی است.  
داد:  ادامــه  مقام مســول  این 
فرماندهی  جعفــری  ســرهنگ 
جدید ســپاه المــرد نیز، فردی 

موفق و مــورد اعتماد، مومن و 
انقالبی و کارکــرده و با تعامل 
دانست و گفت: همه ما وظیفه و 
تکلیف داریم که وی را همراهی 

کنیم تا در این امر موفق شوند.
سرهنگ  مراسم،  این  ابتدای  در 
زاده  عبداهلل  حســن  پاســدار 
گزارش عملکرد چند ساله خود 

در این شهرستان را بیان کرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرســتان المرد 
گفت: ساخت پروژه مجتمع ورزشی کارگران 
شهرستان المرد در اســتان فارس به  دلیل 
بی مهری برخی مسئوالن استانی و شهرستانی 

۱۳ سال به تاخیر افتاده است.
 عبدالرضا روحی با اشــاره به اینکه پروژه 
مجوعه ورزشی کارگران شهرستان المرد از 
سال ۸٦ آغاز شد، افزود: این پروژه عمرانی 
از مصوبات دور نخســت سفرهای استانی 
هیئت دولت نهم اســت که در ســال ۸٦  
کلنگ زنی و از سال ۸7 کار ساخت آن آغاز 
شد اما از سال ۹۰ تاکنون با وجود پیشرفت 

٥۰ درصدی متوقف شده است.
وی با تاکید بر اینکه ساخت این مجموعه 
ورزشی به دلیل آنکه این منطقه یک منطقه 
کارگرنشین و محروم است از استثنای ویژه ای 
برخوردار اســت، اظهار داشــت: جمعیت 

کارگری شهر المرد با احتساب کارگرانی که 
در کشورهای حاشیه خلیج فارس مشغول 
به کار هستند، ۱۰ هزار نفر است و جمعیت 
کارگری شهر المرد نیز حدود٦۰۰۰هزار نفر 
می شوند که در حال حاضر فاقد امکانات 

ورزشی هستند.
روحی با اعــالم اینکه این پروژه با حدود 
٥۰ درصد پیشــرفت فیزیکی شامل ساخت 
اسکلت های سالن استخر بزرگ، سالن استخر 
کوچک، ســاختمان موتورخانه، ساختمان 
الحاقی و در مجموع با هزار و ۸٥۰ متر مربع 
زیربنا است، اذعان داشت: تاکنون ۱۳ سال 
از اجرای پروژه گذشته و هیچ مسئولی پیگیر 

ادامه ساخت آن نبوده است.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه به عنوان 
متولی خانه کارگر شهرستان المرد یکبار در 
آذر ماه ســال ۹٥ و بار دیگر در اردیبهشت 

ماه سال۹٦ پیگیر مشکالت اجرای این پروژه  
ورزشــی شــده ام، در ادامه افزود: پس از 
پیگیری های انجام شده، اداره تعاون و دیگر 
مسئوالن شهرستان المرد وعده هایی با بازدید 
از این پروژه دادند که در نهایت قرار شد از 
طرف کارشناسان استانی و وزارتخانه برای 
این مجموعه ورزشی بودجه تخصیص یابد.

روحی تصریح کرد: از آنجا که بودجه های 
شهرســتانی کفاف تکمیل ایــن پروژه را 
نمی دهد، باید اعتبارات ملی برای این پروژه 
لحاظ شود. موضوعی که متاسفانه از طرف 
هیچ مســئولی در این شهرســتان پیگیری 

نمی شود.
وی با تاکید بر اینکــه هیچ گونه امکانات 
رفاهی، تفریحی، ورزشــی و خدماتی برای 
این قشــر در شهرستان لحاظ نشده است و 
این مجموعه ورزشــی نیز تنها بارقه امیدی 

برای این قشــر بوده که با مشــکل کمبود 
بودجه و سایر مشکالت روبرو شده است، 
ابراز داشت: متاسفانه مسئوالن به این پروژه 
که از جایگاه ویژه برای اهالی کارگرنشین 
شهرســتان المرد برخوردار است، بی مهری 

می کنند.
روحی در خاتمه عنوان کرد: این ساختمان 
که به گفته اهالی ایــن منطقه پاتوقی برای 
نابهنجار شــده  معتادان و انجام رفتارهای 
است، از بیرون نمای یک سوله را دارد و از 
درون دو حوضچه خالی از آب دارد که بنا 
بوده روزی استخری برای کارگران شهرستان 
المرد و مهر باشد اما امیدوارم که مسئوالن 
نگاهی ویــژه به تامین منابع مالی این پروژه 
عمرانی کنند چراکه نیاز به ساخت آن بیش 
از هر زمانی برای کارگران منطقه احســاس 

می شود

فرماندار شهرستان المرد گفت: هیچ انسان 
عاقلی با تکنولــوژی روز مبارزه نمیکند، 
در حقیقت کســی توانایی مبارزه با فضای 
مجازی و اینترنت را ندارد و مبارزه کردن 
با فضای مجازی جز اتالف وقت، جوابگو 
کاهش آسیب های اجتماعی نیست؛ ما باید 
شرایط روز را بپذیریم و بر اساس واقعیت 

های جامعه فکر و برنامه ریزی کنیم.
 به گزارش خبرنگار برنا از المرد، حسین 
شبانی نژاد در جلسه ستاد سازماندهی امور 
جوانان به منظور افزایش اشــتغال و آسیب 
های اجتماعی با اشــاره به انتخابات سال 
جاری بیان داشت: امسال ما یک انتخابات 
بســیار حســاس و تأثیرگذار را در سطح 
کشــور داریم، که در ایــن انتخابات مثل 
ســایر انتخابات در سالهای گذشته حضور 
حداکثری مردم پای صندوق های رأی برای 
تعیین سرنوشت خودشان، شهرستان و آینده 

فرزندان شون بسیار مهم است.
وی با بیان ســخن گرانبــار مقام معظم 
رهبــری مبنی بر » رأی مــردم حق الناس 
اســت« تصریح کرد: همه باید تالش کنیم 
یک انتخابات ســالم و پر شور صرف نظر 
از نتیجه آن برگزار کنیم چراکه آنچه برای 
مردم مهم و تأثیر گذار است امین آنان بودن 
است، عالوه بر این دفاع از حق الناس در 
سال ۹۸ جز برنامه های اساسی فرمانداری 

المرد است.

فرماندار شهرســتان المرد افزایش آسیب 
های اجتماعی مشخصه یک جامعه در حال 
توسعه برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر جلو 
آسیب های اجتماعی را نگیریم و کارشناسی 
و آموزش درســتی صــورت نگیرد قطعًا 
جامعه ما با مشکل مواجه میشود؛ وضعیت 
اثرات عملکرد  مرهون  ما،  فعلی شهرستان 
همه دوستان حاضر در جلسه، کارشناسان، 
آموزش ها، کارها و اقدام پیشگیرانه ای که 

صورت گرفته است.
این عضو شــورای تأمین شهرستان المرد 
افزود: آســیب های اجتماعی با توجه به 
فضای مجازی و اطالع رسانی که در جامعه 
صورت گرفته از زیر پوســت شهر خارج 
شده اســت، آمارها و آن چیزی که دارد 
اتفاق می افتد بیانگر این اســت که آسیب 
های اجتماعی در جامعه روی پوست شهر 
قرار دارد و مردم از این بابت اطالع دارند.

شبانی نژاد با نیم نگاهی به تفاوت نمودار 
آسیب های اجتماعی در هر شهر تأکید کرد: 
در کاهش آســیب های اجتماعی، فرهنگ 
جامعــه، اعتقادات مــردم و خانواده ها به 
عنوان ســتون اصلی موجود میتواند بسیار 
تأثیر گذار باشد و فرهنگ شهرستان المرد 
بحمداهلل فرهنگی غنی، اصیل و ریشــه دار 
است و اگر مواردی هم ما مشاهده میشود 
قطعًا باید بــرای آن راه حلی ارائه کنیم و 
آسیب هایی که فراوانی زیادی دارند باید به 

جد کارشناسی شود.
وی آمارهای مطرح شــده درمورد آسیب 
های اجتماعی تلنگری در راســتای آگاهی 
مردم و مسئوالن از روند حرکتی شهرستان 
المرد دانست و اظهار داشت: بگیر و ببند در 
جاده فرودگاه المرد جوابگو این امر نیست 

بلکه باید مصونیت در جامعه ایجاد کنیم.
فرماندار المرد ادامه داد: چیزی که باعث 
دادن  مصونیت  میشود  جوانان  بازدارندگی 
به آنها و خانواده یشــان است عالوه براین 
تقویت شــود،  ها  اعتقادات خانواده  باید 
حریم ها و خط قرمز ها را رعایت کردن در 
خانواده است که باید فکری به حالش شود؛ 
وارد جزئیات آســیب های  ریز  بصورت 
اجتماهی شدن باعث صرف وقت در دفاع 
کردن و یا پادزهر کردن نســبت به آسیب 

های اجتماعی است.
شبانی نژاد با تأکید بر اشتغال زایی بومی 
در المرد تصریح کرد: اشتغال میتواند آسیب 
های اجتماعی را بصورت بسیار معناداری 
کاهش دهد بدون شــک اگر ایجاد اشتغال 
شود آســیب های اجتماعی بصورت کالن 

در المرد کاهش پیدا میکند.
وی عنوان کرد: حسادت های شدیدی که 
در جنوب فارس وجــود دارد که میگوید 
همه باید وارد آلومینیوم المرد شــوند و در 
این راستا بسیار مقاومت و چانه زنی شده و 
با وجود تخریب های بسیار، اولویت اشتغال 

با نیروهای بومی شهرستان المرد است.
این مقام مســئول دغدغه خانواده ها برای 
اشــتغال فرزندان شــان، مرتفع کننده و 
کاهنده بسیاری از درگیری ها و مشکالت 
خانوادگی برشــمرد و خاطرنشان کرد: ۹۰ 
درصد نیروهای بومی منطقه بدون در نظر 
گرفتن هر طیف و باندی باید پس از بیرون 
آمدن اســتخدامی آلومینیوم جنوب در آن 
حضــور پیدا کنند؛ اگر خوب دقت کنیم و 
همه احساس مسئولیت و قدرشناسی داشته 
باشند قطعًا حجمه بیکاری جوانان تحصیل 
کــرده منطقه بعد از آگاهی اســتخدام در 
کارخانه آلومینیوم جنوب فارس کاهش پیدا 

خواهد کرد.
ابرازداشــت:  پایان  در  المــرد  فرماندار 
آسیب اجتماعی کار کارشناسی و احساس 
مسئولیت میخواهد؛ بیش از ۱٥ هزار پرونده 
قضایی در شهرستان المرد وجود دارد که 
اگر این کارگروه ها بصورت کارشناسی و 
تخصصی کار و وظیفه خودشــان را انجام 
دهند قطعًا کاهش حجم پرونده های قضایی 
در مسیر بســیار مثبتی قرار خواهد گرفت؛ 
همچنیــن در هیچ دوره ای آســیب های 
اجتماعی صفر نمیشــود همیشه در جامعه 
شکلی از آسیب های اجتماعی وجود دارد 
مــا باید تالش کنیم که از اون مرحله خطر 
عبور نکنیم و تالش کنیم افزایش آســیب 

های اجتماعی در جامعه نداشته باشیم.

3اخبار المرد

فرمانده سپاه شهرستان المرد: 
دفاع مقدس الگوی 

دولتمردان باشد
محسن نیدانی 

فرمانده سپاه شهرستان المرد گفت: دولتمردان 
بایــد از دفاع مقدس الگــو بگیرند تا در همه 
و  اجتماعی  فرهنگــی،  اقتصادی،  عرصه های 

سیاسی شاهد موفقیت باشیم.
 ســرهنگ ســید محمود جعفری  در مراسم 
تجلیل از رزمندگان پایگاه مقاومت مالک اشتر 
محله چاهنو علیا شــهر المرد اظهار داشــت: 
امروز در حوزه اقتصادی کشــور مشــکالتی 
عدیــده ای وجود دارد و آن هــم به دلیل این 
هست که الگوهای اقتصادی وارداتی است و 
باید بــه تاکیدات رهبر معظم انقالب و اجرای 
اقتصاد مقاومتی توجه جدی وجود داشته باشد.

وی افزود: در هشت سال دفاع مقدس خودمان 
را باور کردیــم و این حس خودباوری که در 
جنگ ایجاد شد موجب آن شد که هر موضوع 

سخت و پیچیده ای را می توانیم حل کنیم.
فرمانده ســپاه شهرســتان المــرد بیان کرد: 
زبده ترین فرماندهــان نظامی جهان هم فکرش 
نمی کردند کــه نیروهایی پیدا شــوند که از 
رودخانه خروشان اروند عبور کنند اما نیروهای 
رزمنده کشــور ما در هشت سال دفاع مقدس 

عبور کردند.
وی با اشــاره به اینکه جنگ یک نعمت بود 
و دستاوردهای این نعمت امروز مشخص شده 
است گفت: در عرصه نظامی امروز به جایگاهی 
دست پیداکرده ایم که با فشار دادن یک دکمه 
می توانیم عمق 7۰۰ کیلومتری جلسات محرمانه 

سران داعش را مورد هدف قرار دهیم.
جعفری ادامه داد: باید همان طور که در عرصه 
هشت سال دفاع مقدس خودمان را باور کردیم 
و مردم ما نیز نــه در حرف بلکه در عمل این 
موضوع را ثابت کردند امروز نیز در عرصه های 

دیگر نیز خود را باور داشته باشیم.
وی خاطرنشــان کرد: امروز دولتمردان ما نیز 
بایــد از دفاع مقدس الگــو بگیرند تا در همه 
و  اجتماعی  فرهنگــی،  اقتصادی،  عرصه های 

سیاسی شاهد موفقیت باشیم.

مبلغ جنوب استان فارس:
روحانیون از تبلیغ 

برای کاهش آسیب های 
اجتماعی استفاده کنند

حجت االســالم  ــ  نبأ  خبرنــگاران  کانون 
محمدجواد آزاد گفت: طــالب و روحانیون 
مبلغ باید از فرصــت به وجود آمده در مراکز 
فرهنگی، مساجد، حسینیه ها، مدارس، جلسات 
آموزشــی اولیاء و مربیان و کارگاه های ضمن 
نهادهای  ادارات و  خدمت کارمندان در تمام 
دولتی و غیر دولتی در راستای کار فرهنگی و 

کاهش آسیب های اجتماعی استفاده کنند.
نبأ؛  ایکنا،  به گزارش کانــون خبرنــگاران 
امور  نماینده  آزاد،  محمدجواد  حجت االسالم 
طالب و روحانیون جنوب استان فارس، دوم 
مهرماه در نشســت هم اندیشــی و هم فکری 
طــالب و روحانیــون المردی مقیــم قم با 
امام جمعه المرد، با اشاره به وجود ظرفیت ها و 
فرصت های فراوان انجام فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعــی در منطقه اظهــار کرد: طالب 
و روحانیــون مبلغ بایــد از فرصت به وجود 
آمده در مراکز فرهنگی، مســاجد، حسینیه ها، 
مدارس، جلســات آموزشی اولیاء و مربیان و 
کارگاه های ضمــن خدمت کارمندان در تمام 
ادارات و نهادهــای دولتــی و غیر دولتی در 
راســتای کار فرهنگی و کاهش آســیب های 

اجتماعی استفاده کنند.
وی با اشاره به ضعف ها و عقب  ماندگی های 
موجود فرهنگی در منطقه، توجه بیشتر طالب 
و روحانیــون متخصص و مبلــغ به خألهای 
موجود فرهنگی و اجتماعی در شهرستان های 

جنوبی استان فارس را خواستار شد.
راه اندازی  از  همچنین  آزاد  حجت االســالم 
کارگاه های تربیــت تخصصی مبلغ در حوزه 
مباحث تربیتــی و کالس ویژه آموزش طرح 
اندیشه اسالمی مقام معظم رهبری، ویژه طالب 
خبر داد و گفت: این دوره های آموزشــی در 
محل دفتر مجمع طالب جوان برگزار می شود 
و سرفصل های این دوره ها نیز به زودی اعالم 

خواهد شد.

اختصاص 50 میلیارد 
ریال برای آسفالت 

معابرشهر المرد
محسن نیدانی 

لیال بهزادی در گفت وگو با خبرنگار ما  اظهار 
داشت: بااعتباری بالغ بر ٥۰ میلیارد ریال جهت 
آسفالت معابر اصلی شهر المرد، تأمین بودجه 
شــده و مناقصه آن نیز توسط شهرداری المرد 

برگزار شده است.
سخنگوی شورای اسالمی شهر المرد با اشاره 
به مشخص شــدن پیمانکار این طرح افزود: 
عملیات اجرایی این طرح از هفته آینده در شهر 

المرد آغاز می شود.
بهزادی گفت: معابر اصلی شهر المرد در این 
طرح شامل بلوار جهاد، بلوار غدیر، بلوار معلم، 
بلوار شهید مطهری و خیابان پانزده خرداد است.

رزمایش رزمی و فرهنگی 
ستارگان زمینی در المرد 

آغاز شد
رزمایش بزرگ رزمی، فرهنگی، بصیرتی ســتارگان 

زمینی از طرف گروه نورالشهدا در المرد آغاز شد.
به گــزارش خبرنــگار مهر، ایــن رزمایش ضمن 
مروری بر حماسه ۸ سال دفاع مقدس، مقاومت مردم 
خرمشهر در مقابل دشــمن تا بن دندان مسلح را به 

نمایش گذاشته شد.  
در اولین شــب از اجرای رزمایش رزمی، فرهنگی 
و بصیرتی ســتارگان زمینی که بیش از یکصدنفر از 
هنرمندان بســیجی گروه نورالشهدا در جوار شهدای 
عزیز گمنام شــهر المرد برگزار شــد، مردم انقالبی 
و شــهیدپرور المرد باحضور باشــکوه، و حماسی 
خودصحنه هایی زیبایی از عشق و دلداگی به شهدای 

عزیز را خلق کردند.  
 اجــرای جنگ شــهری بین ارتش بعــث عراق و 
رزمنــدگان ایرانــی و همچنین گذاشــتن تله های 
انفجاری جلوه ای زیبا و به یادماندنی را خلق کردند.  
در این رزمایش، جنگ تن به تن در خونین شــهر و  
اوظاع رزمندگان دلیر اســالم در این شهر و همچنین 
پایداری و استقامت در برابر تجاوز دشمن به نمایش 

گذاشته شد.  
عوامل اجرایی این برنامه به مدت دوشب در بخش 
اسیر شهرستان مهر این رزمایش را به نمایش گذاشته 
و امشب مصادف با جمعه ٥مهرماه ۹۸در شهر المرد 
در جوار تربت پاک شــهدای گمنام این شهر برگزار 

می شود.

فرماندار شهرستان المرد:
مبارزه با فضای مجازی جوابگوی کاهش آسیب اجتماعی نیست

جانشین سپاه فجر استان فارس:
شخصیت های انقالبی با هر تهدیدی مقابله می کنند

دبیر خانه کارگر عنوان کرد:
تاخیر 13 ساله در ساخت مجموعه ورزشی کارگران شهرستان المرد

نماینده مردم المرد و مهر در مجلس گفت: 
در حوزه قانونگذاری و بعد تقنینی موافق 

شفافیت آرای نمایندگان هستم.
 سیدمحسن علوی در گفت وگو با خبرنگار 
خبرگزاری خانه ملت، در خصوص شفافیت 
آرا نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اظهار 
داشت: خبری مبنی بر مخالفت من با طرح 
شفافیت آرا مطرح شده که برداشتی سطحی 
از نظر من بوده اســت، زیــرا معتقدم در 
شرایطی که نمایندگان صرفا به کار تقنینی 
و قانونگذاری بپردازند شــفافیت آرا بسیار 

هم امر مبارکی اســت اما در شرایط فعلی، 
مجلس و نمایندگان تنهــا به قانونگذاری 

اشتغال ندارند.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
بیان  اســالمی  خارجی مجلس شــورای 
نمایندگان حوزه های  کرد: در حال حاضر 
شهرستان ها خصوصا شهرستان های محروم 
عالوه بــر وظیفه ذاتی نماینــدگان یعنی 
تقنیــن ونظارت، یک وظیفــه عرفی یعنی 
اعتبارات  تامین  و  امور عمرانــی  پیگیری 
برای پروژه ها و همچنین برخی فعالیت های 
شــبه اجرایی برای رفع مشکالت مردم در 

حوزه های انتخابیه دارند.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نمایندگان 
پروژه های عمرانی  پیگیری  شهرستان ها در 
واعتبارات مناطق، نیازمند تعامل با دستگاه 
های اجرایی هســتند، افــزود: بنابراین در 
اموری مثل رای اعتماد بــه وزرا، رای به 
ســوال و استیضاح وزرا، شــفافیت آرای 
نمایندگان می تواند مانع جدی در تعامالت 
و ارتباطات بعدی وزرا و نمایندگان باشد و 
توجه به این نکته ضروری است که ارتباط 

با مسئوالن  مردم در شهرستان های محروم 
رده باالی کشور، از طریق نمایندگان مجلس 
میسر می شود که شــفافیت آرا می تواند به 
ضرر مردم وموکلین نمایندگان شــهرهای 
کوچک ومناطق روستایی ومحروم باشد و 
عمال تخصیص و جذب اعتبارات و اجرای 
پروژه های عمرانی در مناطق حوزه انتخابیه 

نمایندگان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
علوی ادامــه داد: در حــال حاضر تنها 
فوریت طرح شــفافیت آرای نمایندگان به 
رای گذاشته شد و اساسا این طرح را هنوز 
در مجلس به رای نگذارده اند که کســی 

موافق یا مخالف آن باشد.
نماینده مردم مهر والمرد در مجلس شورای 
اســالمی گفت: اگر مجلــس در جایگاه 
قانونگذاری صرف بوده و مباحث علمی و 
تخصصی  باشد، شفافیت آرا قطعا به بهبود 

امور کمک خواهد کرد.
وی با اشــاره به اینکه در همین اظهار نظر 
ببینید چگونه  آرا  در خصوص شــفافیت 
برداشــت های متفاوتی از نظر یک نماینده 
شده و چه حواشی برای اظهار نظر شفاف 

یک نماینده ایجاد می شــود، افزود: این در 
حالی اســت که نمایندگان روزانه شاید به 
بیش از سی ماده قانونی رای می دهند، اگر 
قرار باشــد وقت نمایندگان به پاسخگویی 
حواشــی ناشــی از رای گذرانده شود آیا 
فرصتــی برای رفع مشــکالت حوزه های 
انتخابیه و مشــکالت موکلین باقی خواهد 

ماند؟
علوی اظهار داشــت: در تراز تصمیمات 
مهمی مثل انتخاب وزرا یا رای عدم اعتماد به 
یک وزیر چنانچه نماینده خالف نظر دولت 
رای دهد تصور کنیــد یک حوزه انتخابیه 
به چه مشــکالتی خواهد افتاد و مخالفت 
اینجانب با فوریت این طرح جهت بررسی 
بیشــتر و در نظر گرفتن شرایط نمایندگان 
شهرستان های محروم به قوت خود باقیست 
و در صــورت تدبیر ایــن موضوعات در 
مصاحبه های قبلــی صراحتا بر مفید بودن 
این طرح اعالم نظر کرده ام، اما در صورت 
بی توجهی به این نکات در آینده شــفافیت 
آرا سبب خواهد شد نمایندگان ملت بیشتر 

وکیل الدوله باشند تا وکیل ملت.

علوی:
موافق شفافیت آراء در حوزه قانونگذاری هستم


