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اخبار
مدیرکل ارتباطات و امو بین الملل شهرداری قم اعالم کرد؛

سرپرست شرکت آب وفاضالب استان مرکزی با تاکید بر شعار روز جهانی آب در سال :2019

دسترسی به آب برای همه افراد در هر جای کره
زمین یک حق انسانی است

سازمان ملل متحد از سال  ۱۹۹۳روز  ۲۲مارس
میالدی برابر با دوم فروردینماه هر سال را به عنوان روز
جهانی آب نامگذاری نموده و هر ساله با توجه به یکی
از چالشهای جاری وآتی آب با صدور اطالعیهای برای
کشورهای عضو ،شعار جهانی خاص آن سال را مطرح می
مهندس یوسف عرفانی نسب سرپرست شرکت با
کند.
اشاره به اینکه در سال  2019روز جهانی آب برابر است
با  2فروردین  1398و شعار روزجهانی آب در این سال
با عنوان « آب برای همه » انتخاب شده افزود:این شعار
در راستای ششمین هدف توسعه پایدار برای اطمینان از
دسترسی به آب سالم و بهداشتی و مدیریت پایدار آن برای همه مردم جهان تا سال  2030است  .به طوریکه دسترسی
به آب برای همه افراد در هر جای کره زمین و با هر ملیت و قومیتی که باشند به عنوان یک حق انسانی وجود داشته
باشد .وی با تاکید بر لزوم آموزش و فرهنگسازی مصرف درست آب در میان تمام اقشار جامعه و اصالح الگوی مصرف
آب در تمامی کاربریها و مصارف با استفاده از تبلیغات مناسب اظهار داشت :الزم است همه افراد با نگهداری و حفاظت
مسئووالنه آب  ،این نعمت ارزشمند را پاس بدارند و با تالش در گسترش فرهنگ مصرف بهینه آب و جلوگیری از
آلودگی آن در حفاظت از آب سهیم باشند.مهندس عرفانی نسب در پایان با گرامیداشت «روز جهانی آب» در سال
1398افزود :همه مصرف کنندگان آب بایستی برای سازگاری با کم آبی و حفظ آن برای نسل های آینده تالش نمایند.

رضایتمندی بیش از  ۸۰درصدی مردم
از پاسخگویی شهرداری در سامانه ۱۳۷

مدیرکل ارتباطات و امو بین الملل شهرداری قم
از رضایتمندی بیش از  80درصدی مردم از پاسخگویی
شهرداری در سامانه  137خبر داد.
مهدی کالنترزاده با اشاره به میزان رضایتمندی مردم
از میزان پاسخگویی بخشهای مختلف شهرداری در سامانه
 137اظهار کرد :طبق آمار بدست آمده از تماسهای برقرار
شده با سامانه  137در دیماه ،مردم بیش از  80درصد
رضایتمندی از پاسخگویی شهرداری داشتهاند.
مدیرکل ارتباطات و امو بین الملل شهرداری قم گفت:
براساس آمار بدست آمده ،مردم رضایتمندی  100درصدی
از پاسخگویی مناطق سه و هشت در تماس با سامانه  137داشته اند و پس از این مناطق ،به ترتیب بیشترین
رضایتمندی از مناطق یک ،شش ،پنج ،چهار ،هفت و دو بوده است.
کالنترزاده همچنین به میزان رضایتمندی مردم از سازمانهای زیرمجموعه خدمات شهری اشاره کرد و گفت:
مردم از پاسخگویی سازمانهای پارکها و فضای سبز ،آرامستانها و آتشنشانی رضایت کامل داشتهاند.
وی با اذعان به اینکه مردم رضایتمندی مطلوبی در خصوص پاسخگویی بخشهای حمل و نقل و ترافیک داشتهاند،
تصریح کرد :در مجموع میتوان گفت با سازوکاری که در مجموعه سامانه  137و ارتباط با مردم چیده شده است همواره
پاسخگویی سیستماتیک و سریع در دستور کار است تا رضایت کامل مردم کسب شود.

بهره برداری از پروژه ايستگاه پمپاژ و منبع ذخیره آب در منطقه رهنان؛ یک اقدام زیست محیطی مهم

استاندار اصفهان :شهرداری به جای کارهای نمايشي در حال انجام اقدامات زيربنایی و اساسی است

اصفهان – یحیی مرادیان :بهره برداری از پروژه ایستگاه پمپاژ و منبع
ذخیره آب  2500متر مکعبي و ورزشگاه روباز توانا با هزینه بالغ بر 35
ميليارد ریال با حضور استاندار ،رئیس شورای شهر اصفهان و جمعی از مديران
شهرداری به بهره برداری رسيد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،استاندار
اصفهان در این آیین ضمن گراميداشت دهه فجر و تشکر از همه
عواملی که در احداث این پروژه ها نقش داشتند ،اظهار کرد :مسئله
نخست منطقه  11و رهنان مانند ساير مناطق استان مسئله آب است،
هم اکنون استان اصفهان از نظر منابع آبی وضعیت خوبی ندارد .طبق
آمار ارائه شده امروز  305ميليون مترمکعب آب در پشت سد بیشتر
وجود ندارد و وظیفه قانونی من ايجاب می کند که از اين مقدار،
 250ميليون مترمکعب را به عنوان خط قرمز برای آب شرب مردم
حفظ کنم.

رضایی تصريح کرد :الزم است مشکالت به مردم گفته شود تا اگر خللي
در جريان آب رساني به وقوع پيوست برای مردم ایجاد سوال نشود که چه

اعتباری بالغ برصد میلیارد تومان
صرف پروژه های شهرستان قدس شده است

شهرقدس-نرگس اصالنی :معاون هماهنگی امور
عمرانی استانداری تهران ضمن تبریک ایام اهلل مبارک دهه
فجر در آئین افتتاح پروژه های عمرانی این شهرستان گفت:
امروز شاهد افتتاح و بهره برداری از پروژه های مختلف در حوزه
های زیر ساختی ،آموزشی،زیر بنایی و روبنایی در شهرستان
قدس هستیم.محمد تقی زاده معاونت هماهنگی امور عمرانی
استانداری تهران افزود :بالغ بر ۳۰پروژه در شهرستان قدس
مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و اعتباری بیش از صد
میلیارد تومان برای این پروژه ها صرف شده است .
وی اضافه کرد:امید است پروژه هایی که اجرا شده و مورد
بهره برداری قرار گرفته بتواند تامین کننده خدمات و سرانه های شهرستان قدس باشد.تقی زاده ادامه داد :شهرستان قدس
از مجموعه شهرستانهایی است که از تراکم باالی جمعیتی برخوردار است و کمبود خدمات رفاهی یکی از چالش هایی است
که امید است با اجرای این پروژه ها به ویژه در حوزه شهری و خدماتی که مورد نیاز شهروندان است ،مرتفع گردد .معاونت
هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با اشاره به افتتاح پارک بانوان عنوان کرد:افتتاح این پارک می تواند محوری برای
تفریح و گذران اوقات فراغت بانوان و کودکان شهرستان قدس باشد و کمبود خدمات در فضاهای فرهنگی و آموزشی را جبران
کند .وی با اشاره به اهمیت فرهنگ شهروندی گفت:فضاهای فرهنگی و آموزشی می تواند در ارتقای فرهنگ شهروندی و
آموزش شهروندی بسیار مؤثر باشد و از سوی دیگر در زمینه توسعه روبه رشد شهرستان اثر خوب و کارکردی اثربخش داشته
باشد .معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران افزود:امید است با برنامه هایی که در مرکز شهرستان و شورای برنامه
ریزی شهرستان قدس و همچنین شهرداری شهربرای آینده قدس دارند ما شاهد شکوفایی هر چه بیشتر این شهرستان در
آینده نه چندان دور در نقاطی که نیاز به توجه عمیق مسئوالن دارد باشیم.
تقی زاده در پایان ضمن تشکر از پیگیری فرماندار قدس در بحث توسعه خدمات رفاهی و شهروندی خاطر نشان کرد:
امید است روند شکوفایی شهرستان قدس با سرعت هر چه بیشتری طی شود و در ادامه این مسیر شهرستان قدس از
حمایتهای الزم و کافی مجموعه استان تهران هم بهره مند خواهند شد.
استمداد مدیرعامل اتحادیه
مرغداران گلستان از دستگاه قضا
برای حمایت از تولید

افزایش  ۲هزار
تومانی تولید هر
کیلو گوشت مرغ با
گرانی جوجه
یک روزه

غالمحسین جافر مدیر عامل اتحادیه مرغداران گلستان
در جلسه هم اندیشی با مدیرکل دادگستری گلستان و
سازمان جهاد کشاورزی و تشکل های بخش کشاورزی با
گالیه از افزایش قیمت جوجه یک روزه گفت:با احتساب
جوجه یک روزه بر اساس نرخ مصوب باید به قیمت ۲۵۵۰
تومان در اختیار مرغداران قرار گیرد که در حال حاضر با
قیمت  ۵۰۰۰تومان به تولید کننده تحویل داده می شود که
این افزایش قیمت جوجه حدود ۲هزار تومان در هر کیلو
هزینه تولید را افزایش داده و آسیب جدی به تولیدکننده
و در نهایت به مصرف کننده وارد می شود.جافر تاکید کرد

اتفاقي رخ داده است ،مردم باید بدانند وضعیت منابع آبی به هيچ عنوان در
شرایط خوبی نیست و مشخص نيست با  50ميليون مترمکعب آب باقيمانده
چه مي شود کرد.
شهرداری به جای کارهای نمايشي در حال انجام اقدامات زيربنایی و
اساسي است
وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در این دوره مديريت شهری و
شهرداري ،افزود :در شهر اصفهان نسبت به ساير شهرها و استان های
کشور کارهای زیربنایی بسیار خوبی صورت گرفته است ،از اين جهت بسیار
خوشحالم .کارهايي که در شهر اصفهان در حال انجام است کارهای زيربنايي
و ماندني بوده و شعاری نیست.
استاندار اصفهان تاکید کرد :مديريت شهری تنها به دنبال مصاحبه کردن
نيست و بابت کارهای زيربنايي که در شهر در حال انجام است از شورای شهر
و شهردار اصفهان تشکر می کنم.

آب و فاضالب روستایی استان بوشهر:
پروژه آبرسانی مجتمع روستایی دمیگز افتتاح شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان
بوشهر گفت :پروژه آبرسانی مجتمع روستایی دمیگز که
عملیات اجرایی آن در هفته دولت آغاز شده بود با حضور
استاندار افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب
روستایی استان بوشهر ،روح اهلل طاهریان پور روز یکشنبه
در این آیین گفت :خط انتقال این پروژه  ۱۶کیلومتر و
شبکه توزیع آب  ۶کیلومتر است که برای اجرای آن ۲۵
میلیارد ریال هزینه شده است.وی بیان کرد :این مجتمع
آبرسانی به  ۶روستا شامل روستاهای کورک ،کمال احمدی

 ،دمیگز جنوبی ،میانی و شمالی و کالو آبرسانی میکند.
استاندار بوشهر در مراسم افتتاح مجتمع آبرسانی دمیگز با تقدیر از فعالیتهای شرکت آب و فاضالب روستایی
استان بوشهرگفت :با توجه به محدودیت های مالی که در کشور وجود دارد اما این پروژه با جدیت دنبال و در  ۵ماه
افتتاح شد.عبدالکریم گراوند اضافه کرد :در این دولت به دنبال این بودیم که بدون حاشیه ،نوکری مردم را بکنیم و
دولت با همه تحریم ها و مشکالت مالی ،روند توسعه کشور را متوقف نکرد.
استاندار بوشهر با بیان اینکه سفر رییس جمهور به استان در سال گذشته برکات زیادی برای استان داشت ،اضافه
کرد :با توجه به مشکالت مالی در کشور روز گذشته  ۱۳میلیارد تومان از پروژه های مصوب سفر رییس جمهور افتتاح
شد و این امر نشان از همت دولت برای توسعه کشور است.
وی افزود :کار کردن در شرایط سخت هنر است و مدیریت استان تصمیم بر این گرفت که منابع مالی را هدفمند
هزینه کند و با همین روش مشکالت آب در استان مدیریت شد و پروژه مهم فاضالب در بوشهر رو به اتمام است.
نماینده شهرستانهای دیر ،کنگان ،عسلویه و جم در مجلس شورای اسالمی گفت :اگر میبینیم در وجود
تحریمهای ظالمانه چنین پروژههای ارزشمندی افتتاح میشود نشان از تدبیر و برنامه ریزی در مسئوالن استان است.
سکینه الماسی افزود :انتظار است با تداوم این روند روز به روز شاهد بهبود وضعیت تامین آب شرب استان باشیم.

در گذشته ۲۷هزار تولید کننده در صنعت مرغداری فعالیت
میکردند و اکنون به ۱۵هزار تولید کننده رسیده که این
کاهش تولید سبب افزایش قیمت مرغ میشود و اگر این روند
تا دو ماه دیگر ادامه پیدا کند حدود ۲۰درصد مرغداران
کشور از چرخه تولید خارج میشوند.وی افزود در حال حاضر
 ٪۱۰مرغ مصرفی کشور در گلستان تولید میشود که
قیمت تمام شده برای تولید کننده  ۸۴۰۰تومان است و
قیمت مصوب  ۸۵۵۰تومان و ما از دستگاه قضا انتظار داریم
ضمن کمک به تجدید نظر در قیمت مصوب مرغ شرایط
بهتر تولید را فراهم آورد.

استاندار خراسان شمالی تاکید کرد:

برخورد با تخریب کنندگان در فضای مجازی برای حفاظت از حیثیت نامزدهای انتخاباتی

استاندار خراسان شمالی تاکید کرد :برای حفاظت از حیثیت تک تک
نامزدهای انتخاباتی با تخریب کنندگان در فضای مجازی برخورد خواهد شد.
محمدعلی شجاعی در نشست توجیهی داوطلبان یازدهمین دوره
انتخابات مجلس که  22بهمن ماه در محل استانداری برگزار شد ،گفت:
بنابراین توصیه می شود کاندیداهای انتخاباتی و یا هواداران آن ها به هیچ
وجه در این زمینه ورود پیدا نکنند.
وی افزود :از سوی دیگر از تمامی نامزدهای انتخاباتی درخواست می شود
اگر قرار است تا فردی خارج از استان برای تبلیغات کاندیدایی وارد استان شود
حتما ب هیات های اجرایی و نظارت اطالع رسانی و هماهنگی شود.
شجاعی ادامه داد :حال این استان خوب است و اجازه نخواهیم داد تا
شخصی به مدت یکی دو ساعت مهمان این استان شود و آرامش را بر هم
ریزد و برود.
وی خاطرنشان کرد :با شخصی که بخواهد برای جمع آوری دو رای بساط
آرامش این استان را به هم بریزد برخورد خواهیم کرد.

نماینده عالی دولت در استان با تصریح بر اینکه امنیت و آرامش
موجود در این استان اتفاقی نیست و برای آن زحمت های زیادی کشیده
شده است ،تاکیدکرد :اگر کاندیدایی بخواهد از خارج استان فردی را برای
تبلیغات دعوت کند و مسئوالن ذی ربط به وی اجازه دادند و گفته شد
نه؛ یعنی نه.
وی با بیان اینکه اگر آرامش و احساس امنیت وجود نداشته باشد ،کار
به درستی انجام نمی شود ،گفت :از تمامی نامزدهای انتخاباتی درخواست
دارم تا با همکاری و همدلی با یکدیگر کار را به جلو ببریم تا امور به درستی
انجام شود.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به اینکه حیثیت ما در این است تا
انتخابات را به خوبی برگزار کنیم ،افزود :ثمره برگزاری انتخابات خوب ،احترام
به خون شهیدان ،مردم و آبروی استان است.
وی تاکیدکرد :می طلبد تمامی ما در برگزاری انتخابات یک معیار را
رعایت کنیم و آن قانون است و نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه به سمت

تخطی از قانون حرکت نکنند.
شجاعی خاطرنشان کرد :اگر بی قانونی دیدیم برخورد خواهیم کرد،
نامزدها و ستادهای انتخاباتی سعی نکنند که ما را امتحان کنند چراکه ما
امتحان پس داده هستیم و به طور حتم با مشاهده بی قانونی برخوردهای
الزم انجام می شود.
حجت االسالم و المسلمین جعفری رئیس کل دادگستری خراسان
شمالی در ادامه این جلسه با بیان اینکه برگزاری انتخابات یکی از مولفه های
مردم ساالری دینی در کشور است ،گفت :برگزاری انتخابات یکی از اصلی
ترین مولفه های اقتدار نظام جمهوری اسالمی ایران است.
وی به چهار اصل مهم سالمت ،امنیت ،رقابت و حضور حداکثری مردم
در انتخابات اشاره کرد و افزود :در رقابت انتخاباتی نباید تخریب و بی اخالقی
مشاهده شود.
جعفری ادامه داد :چنانچه بی اخالقی و بدرفتاری در انتخابات مشاهده
شود ،جرم محسوب می شود و برخوردهای الزم انجام می شود.

مدیر کل راهداری یزد:

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد از افزایش ایمنی
سفرهای بین شهری با وسایل نقلیه عمومی خبر داد.
«علی علیخانی» اظهار کرد :دستورالعمل جدیدی از سوی سازمان
راهداری و حمل و نقل جاده ای به ادارات استانی در مورد تشدید کنترل
ناوگان حمل و نقل عمومی ابالغ شد که در پی آن دو جلسه با انجمن
صنفی شرکتهای تعاونی حمل و نقل برگزار و کارگاههای آموزشی و توجیهی
تشکیل شد.
وی افزود :یکی از طرحهایی که به منظور تشدید کنترل ناوگان
حمل و نقل عمومی به مرحله اجرا درآمده است ،نصب تابلویی جدید

سفرهای بین شهری ایمنتر میشود
در اتوبوسها و درج اطالعات مورد نیاز مسافران برای مخابره تخلفات
احتمالی رانندگان است.
علیخانی عنوان کرد :در این تابلو که در سه نقطه از اتوبوس در معرض
دید مسافران نصب شده ،مشخصات راننده شامل نام و نام خانوادگی ،شماره
تلفن ،شرکت مسافربری مربوطه و نام و تلفن ثابت و همراه مدیرعامل آن
همچنین مشخصات و پالک اتوبوس درج شده است.
وی تصریح کرد :مسافران به محض مشاهده تخلف می توانند با مدیرعامل
شرکت تعاونی که صورتحساب سفر از آنجا صادر شده ارتباط برقرار کنند یا
تخلفات احتمالی را از طریق تلفن گویای  141یا سامانه  2000141اطالع

رسانی کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و
حمل و نقل جاده ای استان یزد ،علیخانی ادامه داد :این طرح با هدف
پیشگیری ازتخلفات رانندگان و ایمنتر کردن سفرهای بین شهری
اجرا می شود.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد در پایان خاطرنشان
کرد :سامانه سپهتن نیز در همین راستا راه اندازی شده و شرکت های
مسافربری با این سامانه از لحظه خروج از پایانه تا رسیدن اتوبوس به مقصد را
به طور آنالین رصد می کنند.
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افتتاح طرحهای عمرانی و خدماتی
در شهرستان قدس در ایام مبارک دهه فجر

شهرقدس-نرگس اصالنی :فرماندار قدس :در حوزه های
گوناگون پروژه های متفاوتی را تعریف کردیم تا مردم شهرستان قدس
بتوانند ازمنافع این پروژه ها در کل شهرستان بهره مند شوند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری قدس ،لیال واثقی فرماندار
قدس در حاشیه افتتاح طرح های عمرانی و خدماتی شهرستان قدس
در خانه فرهنگ استقالل گفت  :افتتاح  ۳۲پروژه در دهه فجر در
دستور کار قرار گرفته که  ۱۴پروژه آن مربوط به حوزه شهرداری قدس
است .بوستان بزرگ بانوان  ،خانه فرهنگ استقالل  ،مدرسه خیر ساز و
گلخانه  ۱۰هزار متری از جمله این طرح ها بود که امروز با حضور معاون
هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و دیگر مسئولین شهرستان
قدس به بهره برداری رسید .
وی ادامه داد :اعتباری در حدود  ۷۶میلیارد تومان برای حوزه
های مختلف از جمله تفریحی ،اجتماعی  ،فرهنگی ،اقتصادی و حمل و
نقل و موارد دیگر صرف شده که امروز با حضور معاونت هماهنگی امور
عمرانی استانداری تهران  ۴پروژه افتتاح و الباقی پروژه های شهرستانی
نیز در روزهای آتی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.
نماینده عالی دولت در شهرستان قدس با اشاره به پروژه قطار
شهری گفت :پروژه های بزرگی نظیر پروژه قطار حومه ای برای
شهرستان قدس را پیگیر هستیم.
وی عنوان کرد  :پروژه قطار حومه ای در حال حاضر در بخش
انعقاد توافقنامه قرار دارد و بحث تفاهم نامه آن مطرح است که طی آن
سرمایه گذار با راه آهن کشور توافقنامه ای را به امضا خواهند رساند.
واثقی هم چنین درباره بافت فرسوده این شهرستان نیز اضافه
کرد :پروژه ساخت  ۱۲۰۰واحد مسکونی در بازآفرینی سطح شهرستان
قدس نیز از جمله پروژه های مطرح این شهرستان است.
فرماندار قدس ادامه داد :در حوزه های گوناگون پروژه های
متفاوتی را تعریف کردیم تا مردم شهرستان قدس بتوانند ازمنافع این
پروژه ها در کل شهرستان بهره مند شوند.
وی با اشاره به تعیین تکلیف سه پروژه قطار حومه ای ،بافت
فرسوده و آب بیلقان تا پایان سال عنوان کرد :قبل از پایان سال این
پروژه ها تعیین تکلیف خواهند شد و برنامه ریزی در خصوص روند
اجرایی آنها نیز مشخص می باشد.
این مقام عالی دولت در شهرستان قدس درباره میزان اشتغال
زایی این طرحها نیز خاطر نشان کرد :برای افتتاح این  ۳۲طرح در
مجموع  ۷۶میلیارد تومان اعتبار صرف شده و زمینه اشتغال  ۲۰۰نفر به
صورت مستقیم فراهم شده است .اما الزم به ذکر است که با وجود تمام
تالشی که برای افتتاح بیمارستان در دهه فجر انجام شد  ،ساختمان
این بیمارستان  ۱۶۰تختخوابی تنها تا تا قبل از پایان سال به اتمام
می رسد و مشکل انشعابات آن مرتفع می گردد و بحث تجهیزات
بیمارستان  ۱۶۰تختوابی نیز تا بهار سال آینده به پایان می رسد و
شاهد افتتاح آن خواهیم بود

حضور در پای صندوق های رای همراه با
شناخت و آگاهی باشد

فرمانده سپاه خاش سیستان و بلوچستان گفت :حضور در
پای صندوق های اخذ رای باید همراه با شناخت و آگاهی باشد و
افرادی بایستی به مجلس راه پیدا کنند که دارای توانمندی و روحیه
استکبارستیزی و افرادی متخصص و با تجربه و پیرو والیت و با شجاعت
تمام از حقوق ملت دفاع می کنند.
نشست سیاسی و بصیرتی و نهضت روشنگری ویژه انتخابات با
موضوع دشمن شناسی و انتخابات و با هدف بصیرت افزایی در آستانه
انتخابات مجلس شورای اسالمی با حضور اقشار مختلف مردم و
معتمدین طوایف و ریش سفیدان به همت معاونت فرهنگی هنری سپاه
شهرستان خاش با حضور سرهنگ پاسدار مختاری معاون هماهنگ
کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه سلمان سیستان و بلوچستان در
سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان خاش برگزار شد.
سرهنگ پاسدار علی ثمره در این نشست گفت :انتخابات
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در دوم اسفندماه فرصتی
ارزشمند برای نمایش اقتدار ملی و انسجام و وحدت یکپارچه ملت
سربلند ایران است.
وی گفت :نمایندگان در انتخابات پیش رو با رای باال و حداکثری
مردم به مجلس راه پیدا می کنند و قطعا در این آزمون به دشمنان پیام
داده می شود که حضور حماسی مردم در صحنه پاسخی دندانشکن به
یاوه گویان استکباری است.
فرماندار بوشهر مطرح کرد؛

الزام معرفی نماینده مالی توسط نامزدهای
انتخابات مجلس

فرماندار بوشهر گفت :نامزدهای انتخابات مجلس بر اساس ماده ۸
قانون شفافیت ،الزم است شخصی را به عنوان نماینده مالی تعیین و تا
تاریخ  ۲۳بهمن به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه معرفی کنند.
عباس جمشیدی با اشاره به الزام نامزدهای انتخابات به شفافیت
مالی فعالیت های انتخاباتی افزود :تمامی نامزدهای یازدهمین دوره
انتخابات مجلس شورای اسالمی ملزم به افتتاح حساب و ارائه اسناد
مالی انتخاباتی و شفافیت مالی فعالیت های انتخاباتی خود هستند.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به تصویب قانون شفافیت و نظارت بر
تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسالمی
و ابالغ آن توسط ریاست محترم جمهوری در تاریخ  ،۱۴/۱۱/۹۸تمامی
نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسالمی بر اساس ماده  ۷این قانون
موظف و مکلف به افتتاح حساب بانکی نزد یکی از بانک های دارای
مجوز از بانک مرکزی تا پیش از شروع رسمی تبلیغات انتخابات یعنی
چهارشنبه  ۲۳/۱۱/۹۸و اعالم آن شماره حساب به فرمانداری مرکز
حوزه انتخابیه هستند.
فرماندار مرکز حوزه انتخابیه بوشهر ،گناوه و دیلم در این باره
توضیح داد :نامزدها همچنین براساس ماده  ۸این قانون ،الزم است
شخصی را به عنوان نماینده مالی تعیین و تا تاریخ  ۲۳بهمن به
فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه معرفی کنند.
جمشیدی در ادامه گفت :براساس این قانون هرگونه امکانات،
منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزدهای
انتخابات اعم از نقدی و غیر نقدی ،مستقیم و یا غیرمستقیم باید
مشخص و شفاف بوده و براساس ماده  ۴آن هویت پرداخت کننده و
دریافت کننده نیز معلوم باشد.
فرماندار بوشهر بیان کرد :براساس تبصره یک ماده پنج ،هزینه ها
و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص
حقیقی و یا احزاب و گروه های سیاسی صورت می گیرد به عنوان
هزینه نامزدها محاسبه می شود و از زمان شروع ثبت نام مشمول این
حکم می باشد .رئیس هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه بوشهر ،گناوه
و دیلم همچنین بیان کرد :در این قانون هزینه های انتخاباتی شامل
هزینه های دایر کردن ستاد ،برپایی تجمع عمومی انتخاباتی ،تبلیغات و
حق الزحمه نماینده مالی و سایر عوامل اجرایی ستاد انتخاباتی نامزدها
تعیین شده است و سایر هزینه ها ممنوع و در حکم خرید و فروش رای
محسوب می شود.
وی ادامه داد :نامزدها موظف هستند گزارش مالی خود را که
بیانگر مجموع تامین هزینه های انتخاباتی و تبلیغاتی به صورت جز به
جز همراه با اسناد حداکثر ظرف  ۲۰روز بعد از رای گیری به فرمانداری
مرکز حوزه انتخابیه ارائه دهند.
عباس جمشیدی اظهار کرد :بر اساس ماده  ۱۱تخلف از مفاد این
قانون و انجام هرگونه هزینه های تبلیغاتی و انتخاباتی برخالف احکام
آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش
به استثنای مجازات حبس و همچنین محرومیت از نامزدی در هرگونه
انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح
قضایی محکوم می شوند.

