ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪاری ﺷﮫﺮﺳـﺘﺎن ﺷـﻤﯿﺮاﻧﺎت ﻋﺰت ﷲ ﺧﺎﻧﻤﺤﻤـﺪی روز ﭼﮫﺎرﺷـﻨﺒﻪ در ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴـﻪ
ﺷـﻮرای اداری اﯾـﻦ ﺷﮫﺮﺳـﺘﺎن ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ھﻔﺘﻪ وﻗـﻒ اﻓﺰود :ﺳﺎزﻣـﺎن اوﻗـﺎف ﻧﮕـﺎه و روﯾﮑﺮد ﻣﻨـﺎﺳﺒﯽ درﺧﺼـﻮص ﺑﻪ
روزرﺳﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت دارد.
وی ﮔﻔـﺖ :ﺑﮫﯿﻨـﻪ ﺳـﺎزی ﻣﻮﻗﻮﻓـﺎت و ھﺪﻓﻤﻨــﺪ ﮐﺮدن ﺧــﺪﻣﺎت ﻣﻮﻗﻮﻓـﺎت از ﻣﺤـﻞ ﻋﻮاﯾــﺪ در ﺳﺎزﻣـﺎن اوﻗـﺎف اﺳــﺘﺎن و
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻤﺤﻤﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﻗﻒ و ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳـﻼﻣﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺴـﺌﻮﻻن
دﺳﺘﮕﺎهھﺎ وادارات در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اداره اوﻗﺎف آﻣﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت در اﯾﻦ ﺣﻮزه رﻓﻊ ﺷﻮد.
ﺧﺎﻧﻤﺤﺪی ﮔﻔﺖ:ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اراﺿﯽ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺎ ﻗﻮت ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد
ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﺷــﻤﯿﺮاﻧﺎت در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳــﺨﻨﺎن ﺧـﻮد دراﯾـﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای
اﺳـﻼﻣﯽ و ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔـﺎن رھﺒﺮی در ﺑﮫﻤﻦ ﻣـﺎه ﺟـﺎری اظﮫـﺎر ﮐﺮد :ﻧﻈـﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻـر و
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ آراء ﻣﺮدم اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻨﻮﯾﺎت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم راﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ را در راس اﻣﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ از اھﻤﯿﺖ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ دارد.
ﺧﺎﻧﻤﺤﻤﺪی رای ﻣﺮدم را ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺻﯿﺎﻧﺖ از آراء ﻣﺮدم از وظﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﺷـﻤﯿﺮاﻧﺎت ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﭘﺎی ﺻـﻨﺪوقھﺎی رای ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴـﺌﻮﻻن اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار اداﻣﻪ داد :اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾـﺪاری ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺮھﻮن ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺻـﺤﻨﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ.
وی ﺑـﺎ ﺗﺸـﺮﯾﺢ وﺿـﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ در ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮزھﺎی اﯾﺮان اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻠﺤﺎظ ﺷـﺮاﯾﻂ
وﯾﮋه ﺗﺤﺮﮐﺎت اﯾﺎدی اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺤﻤﺪﷲ ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺮاف اﻣﻨﯿﺘﯽ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد.

وی ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﯾﺪاری اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ و ﻧﯿﺰ اﻧﺴـﺠﺎم ﻣﻠﯽ در ﮔﺮو ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺮدم در ﺻـﺤﻨﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻤﺤﻤـﺪی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ وظـﺎﯾﻒ ﻣﺴـﺌﻮﻻن اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺴـﺌﻮﻻن اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ھﻤﻪ
طﯿﻒھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،درﭼﺎر ﭼﻮب ﻧﻈﺎم وﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺪون درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻠﯿﻘﻪھﺎی ﺷﺨﺼﯽ در اﻣﺮ اﺟﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ھﻤﻪ طﯿﻒ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در درون ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺘﺮم ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وارد ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺴـﺌﻮﻻن اﺟﺮاﯾﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﻟﻪ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ و ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ طﺮف ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻤﮫﯿﺪات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ،ﺣﯿﻦ وﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اظﮫﺎر ﮐﺮد :اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺻﻠﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺮﮔﺰاری آزاد ،ﭘﺮﺷﻮر ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧﻪ و ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰاﯾﺶ ﺑـﺎور و اﻋﺘﻤـﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت را ﻣﮫﻢ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑـﺎور ﻣﺨـﺪوش ﺷﻮد ،ﺑﻪ
ھﻤﻪ ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ظﻠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی درﺧﺼﻮص ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت ﻧﺎﻣﺰدھـﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰود :ﺗﻤـﺎم ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﻣﺠﻮز درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺮﮔﺰاری ھﻤـﺎﯾﺶھـﺎی ﺑـﺎﻧﻮان ،ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ اﺋﻤﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎت و ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن را از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﯾﻦ
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اداری ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ھﻔﺘﻪ وﻗﻒ در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس
اﻣﺎﻣﺰاده ﺻﺎﻟﺢ)ع( ﺗﺠﺮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
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