۹۵ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﻪ
ﻓﺠﺮ در ﻣﯿﻨﺎب اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﻣﻬﻨﺪس رﯾﺎﺿﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد دﻫﻪ ﻓﺠﺮ
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت ﺑﯽ ﺑﯽ دوﻋﺎﻟﻢ ﺣﻀﺮت
ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺰﻫﺮا)س( و ﺗﺒﺮﯾﮏ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﮔﻔﺖ :آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺼﺪش اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﮕﺬارد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺸﻦ ۴۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺒﻮده و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان درﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﺸﻦ ۴۱ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻗﺪرت ،ﺗﺪاوم اﻧﻘﻼب و در ﮐﻨﺎر آن ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم
ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رأی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود:ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﻃﺒﻖ دوره ﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﺎت
و ﻫﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ،ورزﺷﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزی ،داﻧﺸﺠﻮی،
اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان ،اﻣﻮر ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﯾﺜﺎرﮔﺮان،ﺑﺴﯿﺞ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی،روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﻫﻪ ﻓﺠﺮ را ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :دﯾﺪار اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اداری
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،رژه ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮاران ،زﻧﮓ اﻧﻘﻼب در
ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺼﻠﺤﯽ )ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره اول( ،ﺳﺮﮐﺸﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ
ﺷﻬﺪاء ،ﺣﻀﻮر ﮐﺎروان اﻧﻘﻼب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ۳۵ﻧﻔﺮ از
اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻗﺮآﻧﯽ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اداره زﻧﺪان
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب ،اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻧﻮر اﻓﺸﺎﻧﯽ و ﺗﮑﺒﯿﺮ
ﮔﻮﯾﺎن در ۲۱ﺑﻬﻤﻦ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار وﯾﮋه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اداری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد۹۵:ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ۲۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر در
ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ۱۰ﻓﺼﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ،ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﺷﯿﻼت ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن،ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ،ورزش و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
اﺣﻤﺪی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار وﯾﮋه ﻣﯿﻨﺎب ﮔﻔﺖ:ﭘﺮوژه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ %۹۷درﺻﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل ۹۹اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن از ۵۰ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺒﺮداد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

