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مرد م باید د ید ه شوند

تابستان امسال کمترین
تنش آبی را خواهیم داشت

اسماعیل   عسلی
2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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رأی ایرانیان به تداوم
تدبیر و امید
3

 1/500/000رأی روحانی
در فارس

3

رئیس ستاد انتخابات فارس:

 130نفر به دلیل تخلفات انتخاباتی
بازداشت شدند
نقوی حسینی:

آمریکا به دنبال سناریونویسی
هولوکاست علیه دمشق است

3

شهردار شیراز مطرح کرد:

برگزیدگان انتخابات شورای شهر
در برخی مناطق استان فارس

13

یک مقام مسئول کارگری تأکید کرد؛

5

حجت االســام و الملسمین د کتر حسن روحانی د ر
نخستین گفت و گوی مستقیم تلویزیونی با مرد م پس از
پیروزی د ر انتخابات د وازد همین د وره ریاست جمهوری
با قد رد انی از ملت ایران گفت :امید وارم وکیل شایسته ای
برای نمایند گی مطالبات شما مرد م عزیز ایران باشم.
به گزارش روز شــنبه ایرنا ،د کتر حسن روحانی د ر
ایــن گفت و گوی زنــد ه تلویزیونــی د ر برنامه ‹ اینجا
ایران اســت›خطاب به ملت ایران گفت :ســام و د رود
خالصانه من بر ملت بزرگ ایران که با حضور و مشارکت
گسترد ه معنا د ار و موثر خود د ر انتخابات ارد یبهشت 96
گامی بلند د ر راه اعتال و منافع ملی و ســرافرازی ایران
عزیز برد اشت.
رئیــس جمهوری با بیان این که› بیش از  41میلیون
رای شــما تاریخ کشور را از توقف و ترد ید به د ر آورد و
ایران را د ر تد اوم راه توســعه و ترقــی خویش قرار د اد
افزود  :شــما روز جمعه به همه آنها که ما را به بازگشت
به گذشــته یا توقف د ر شرایط فعلی می خواند ند « نه »
گفتید و زمانه را به جلو راند ید .
روحانی گفت :مشارکت تاریخی شما د ر پای صند وق
رای فــارغ از آنکه د ر این رقابتــی ترین انتخابات تاریخ
ایران به چه کسی رای د اد ید شگفتی ساز شد .
رئیس جمهــوری گفت :اعتماد د وباره شــما به این
جانب ســبب شــد که بار ســنگین را بر د وش خویش
احســاس کنم و من امید وارم وکیل شایســته ای برای
نمایند گی مطالبات شما مرد م عزیز ایران باشم.
روحانــی اد امه د اد  :شــما با این رای نشــان د اد ید
ملتی یکپارچه هســتید که با وجــود قطب بند ی های
سیاســی هیــچ کــس نمی تواند شــما را بــه ورطه
نزاع های بیهود ه طبقاتی ،قومیتــی ،فرقه ای،قبیله ای،
شهری یا روستایی بکشاند .
رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد  :رای منسجم شما
د ر همه مناطق کشور نشان د اد که ‹یک ملتید › و ‹ یک
د ولت› د ارید و ‹ یــک رئیس جمهوری› می خواهید که
رئیس همه جمهور و صد البته خاد م همه مرد م باشد .
وی اضافــه کــرد  :د رود بــر همــه جوانــان،
د ختران ،پســران ،مرد ان و زنان شــهری و روســتایی

کاتب:

اولین کار دولت آینده ،ارائه برنامه
کوتاه مدت اشتغال
عربستان از دموکراسی ترس دارد
نه نفوذ ایران
2

موضع ضد ایرانی و دوستی با اسراییل
از برنامه های نشست سران
کشورهای اسالمی در ریاض 2

فــارس ،تــرک ،کــرد  ،لر،عــرب ،بلــوچ ،گیلــک،
مازنــی ،سیســتانی د ر ســرزمین پرســتاره ایــران.
رئیــس جمهــوری اظهارد اشــت :د رود بــر معلمان
غیرتمند که بر تند باد ســیاه تهمت خروشــید ند ؛ د رود
بر د انشــجویان ،هنرمند ان ،اصحاب رسانه ،ورزشکاران،
کارآفرینان ،کشاورزان ،صنعتگران ،کارگران و کارمند ان
که با ایجاد موجود خروشــان بی نظیر به استقبال د ولت
د وازد هم شتافتند .
روحانی گفت :ســام و د رود م بر رهبری فرهیخته
انقالب اســامی که حکیمانه و مشفقانه امواج پرتالطم
انتخابات را آنچنان به ســاحل آرامش هد ایت کرد ند که
شور و هیجان رقابت های انتخاباتی د ر نهایت به صند وق
عزت و استقالل و اقتد ار ملت هد ایت گرد ید .
** پیروز انتخابات جمهوریت ،اســامیت
است
رییــس جمهــوری با بیــان این که «ملــت بزرگ
ایران ،پیــروز اصلی ایــن انتخابات شــما ملت بزرگ
هســتید » گفت :پیروز انتخابات جمهوریت ،اســامیت
اســت .پیــروز انتخابــات آزاد ی و اســتقالل اســت.
پیــروز انتخابات حاکمیت ملی اســت .ایــن پیروزی،
پیــروزی صلح و آشــتی بر تنش و خشــونت بود  .این
پیروزی ،پیروزی وحد ت و انســجام ملی بر انشــقاق و
چند د ستگی بود .
وی افزود  :ســپاس این فرزند کوچــک ملت و این
فرزند حــوزه و د انشــگاه ارزانی مقــام معظم رهبری
(مد ظله عالی) ،مراجع عظام تقلید  ،فضالی حوزه علمی،
اساتید  ،هنرمند ان ،فرهنگیان ،حقوقد انان ،ورزشکاران و
همه اقشار ملت.
روحانــی گفت :جــا د ارد یاد کنم از مــرد اعتد ال و
ســازند گی مرحوم آیت ا ...هاشمی رفســنجانی که واقعا
جای ایشان د ر این صبح پیروزی خالی است .همچنین از
براد ر گرامی ام سید محمد خاتمی ،از خاند ان امام راحل
و یاد گارش سید حسن خمینی از علی اکبر ناطق نوری،
از براد رم اســحاق جهانگیری از همه خانواد ه های عزیز
شــهد ا به ویژه شهید مطهری ،بهشــتی از همه فعاالن
سیاســی از نمایند گان مجلس شــورای اسالمی به ویژه
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افزایش جمعیت بدون توسعه پایدار
برای جامعه سودی ندارد

موسوی:

16

2

4

جهاد پاکسازی شیراز از
اقالم تبلیغاتی

حجت اله ایوبی:

نسل آینده هرگز این
تصمیم تاریخی را فراموش
نخواهد کرد

13

 16صفحه

2

 23/549/616رای

روحانی خطاب به ملت ایران:

شما زمانه را به جلو راندید

ریاســت محترم مجلس ،همه احزاب و ستاد ها و به ویژه
فعاالن فضای مجازی که توانســتند این امواج خروشان
پرمعنــا را به اعماق جامعه بگســترانند و عظمت حضور
را بیافرینند .
روحانی افزود  :من با کمال خضوع د ست همه کسانی
را کــه با رای مثبت خویش به ایــن خاد م کوچک خود
اجازه اد امه ماموریت د اد ند می بوسم .و از خد اوند بزرگ
می خواهم که به این کمترین شایستگی آن را عطا کند
که با خد مات صاد قانــه خود اعتماد و حمایت حتی آنها
که به من رای ند اد ند کسب کنم .و با تمام توان پاسد ار
حقوق و عزت و سربلند ی همه آحاد ملت ایران باشم.
روحانی خاطرنشــان کرد :انتخابــات صحنه تصمیم
گیری و روشی مرد م ســاالرانه برای حل مسالمت آمیز
اختالف نظرهای سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی بر پایه
رای مرد م اســت و نــه آغازی برای توســعه و تد اوم و

هب انم آنکه جان را فکرت آموخت

سپاس کردگار بی همتا را که به عنایت خاص خویش ،جهد و اتفاق اهالی فرهنگ،هنر و رسانه را به توفیق
قرین فرمود.این حماسه ملی،نقض تفکر نان واجب تر از حق بیان را موجب شد.تاریخ ایران هماره متاثر از قلم
و قدم اهل هنر بوده وخواهد بود اما در این روزگار که پیر و مرادمان حضرت آیت اهلل خامنه ای مد ظله العالی،
هر هنر مند را به تنهایی یک دنیا می دانند،اجماع بزرگان این وادی بر طریق تدبیر و امید،کهکشــانی دیگر
بر آســمان افزود.اینجانب همت واالی همه هنرمندان،فرهنگوران و اصحاب رسانه را در رقم زدن واقعه ای
جهانشمول و مبارک می ستایم و نه در خیال که رویاروی می بینم،روزگاری روشن که آغاز خواهیم کرد.
والحمدهلل کما هو اهله
صابر سهرابی
معاونت فرهنگ ،هنر و رسانه ستاد مرکزی دکتر حسن روحانی در استان فارس

عمیق تر کرد ن آنها.
رییس جمهور گفت:مرد م ما د ر این انتخابات با د رک
نظرهــای گوناگون راه آیند ه خود را انتخاب کرد ند ،همه
باید به خواست و تصمیم مرد م احترام بگذارند .
وی اد امه د اد  :امروز انتخابات پایان یافته و من رییس
جمهــور همه ملــت ایران هســتم و نیازمند کمک تک
تک مرد م ایران حتی کســانی هســتم که مخالف من و
سیاست های من بود ه اند .

روحانــی گفت :من د ســت یاری و د وســتی خود را
صمیمانه به ســوی همه مرد م ایران همه جناحها ،همه
احزاب و اقشار مختلف مرد م د راز می کنم.
رییس جمهور منتخب خاطرنشــان کــرد  :من طبق
قاعد ه مرد م ســاالری و به حکم قانون به مخالفان خود
هم احترام می گــذارم و حق آنان را برای انتقاد از د ولت
پاس می د ارم.
روحانی افزود  :مرد م ســاالری د ینــی یعنی همین،
اســام رحمانی یعنی همین ،امروز ایران سربلند تر از هر
زمان د یگر آماد ه گســترش روابط خــود با جهان برپایه
احترام متقابل و منافع ملی خود است.
وی با بیان اینکه پیام ملت ما به روشنی و وضوح د ر
این انتخابات به جهانیان اعالم شد ،خاطرنشان کرد :امروز
د نیا بــه خوبی می د اند کــه ملت ایران مســیر زند گی
د ر تعامل بــا جهان به د ور از خشــونت و افراطی گری
را برگزید ه است.
وی تصریح کرد  :ملت ما می خواهد د ر صلح و د وستی
با جهان زند گــی کند ولی د ر عین حال حاضر نیســت
تحقیر یا تهد ید ی را بپذیرد این مهمترین پیامی است که
ملت ما انتظار د ارد توســط همه د ولتها،همسایگان بویژه
قد رتهای بزرگ جهانی به د رستی شنید ه شود .
رییس جمهوری اد امه د اد  :انتخابات ما به همسایگان
و منطقــه اعالم کــرد راه تامین امنیــت د ر این منطقه
تقویت د موکراســی و مرد م ســاالری و احترام به آرای
مرد م است و نه تکیه بر قد رتهای خارجی.
روحانی گفت:مرد م شریف ایران! ما به نیروهای مسلح
قهرمانمان د ر ارتش،سپاه ،بسیج و نیروی انتظامی افتخار
می کنیــم و تد اوم اقتد ار آنــان را ضامن صلح و ثبات د ر
منطقه و امنیت و آسایش مرد م خود می د انیم.

روحانــی گفت :اینــک که رییس جمهــور برگزید ه
شــما با کوله باری از تجربه بــا ارزش د ولت یازد هم و
با چشــم اند ازی روشــن وامید بخش با روحیه ای تازه
و شــاد اب و لبریز از عشــق و محبت به تمامی ایرانیان
از شــما ماموریــت یافته اســت تــا بــا د رس آموزی
از تجربه گذشته و با شتابی افزون تر و یارانی پرتالش تر
کار خود را آغاز کند بیش از گذشته د ست نیاز به سوی شما
د راز می کند .
وی اضافــه کرد :د ر این راه پرمشــقت ولی پرافتخار
از خد اونــد منــان می خواهم تا یکــد ل و یکپارچه و با
عزمی راســخ و اســتوار د ست به د ســت هم د اد ه برای
ساختن ایران عزیز با اراد ه ای مستحکم و امید ی پرنشاط
به پیش برویم.
رییس جمهوری اضافــه کرد :خود را متعهد به برنامه
اعالم شد ه ام و همه آنچه با شما مطرح کرد ه ام می د انم
و با عزمی راسخ و با اطمینان به حمایت مستمر شما مرد م
عزیز د ر این مسیر گام برخواهم د اشت.
وی تصریح کرد  :برخود الزم می د انم از تمامی د ست
انــد رکاران برگزاری ایــن انتخابات شــکوهمند بویژه
شــورای محترم نگهبان ،وزارت کشــور ،اســتاند اران،
فرماند اران،بخشــد اران،همه نیروهــای اجرایی،نظارتی،
نیروهای انتظامی و امنیتی رسانه های جمعی و اجتماعی
تشکر ویژه نمایم و همت و مجاهد ت آنان را د ر محافظت
از آرای مرد م به بزرگی و سپاس یاد کنم.
به گــزارش ایرنــا ،حجت االســام والمســلمین
حســن روحانــی نامــزد انتخابــات د وازد همیــن
د وره ریاســت جمهــوری از مجمــوع 41میلیــون و
 220هــزار و  131رای ماخــوذه موفــق بــه کســب
 23میلیون و  549هزار و  616رای شد .

با سالم

بسیار خرسند یم که شهروند ان شهر شیراز ،سومین حرم اهل بیت (ع) و مهد فرهنگ
و تمد ن اسالمی -ایرانی د ر  29ارد یبهشت ماه  ،همراه و همگام با سایر هموطنان حماسه ای د یگر
خلق نمود ه و با لبیک به فرمان رهبر عظیم الشان انقالب ،ضمن تجد ید پیمان با آرمان های شهد ا
و امام شهد ا(ره) ،گام مهم د یگری د ر تقویت پایه های مستحکم نظام جمهوری اسالمی برد اشتند .
خد اوند سبحان را شاکریم که مجموعه خد وم شهرد اری شیراز نیز د ر کنار شما شهروند ان فهیم
شهر فرزانگان ،د ر ســالی که به « اقتصاد مقاومتی  -تولید و اشتغال» مزین است حضوری پررنگ
همراه با شور و شعور برسر صند وق های رای د اشتند .
شهروند ان فهیم شیراز
اینکه ســاعت ها و لحظه های متماد ی ایســتاد ید تا با رأی خویش سرنوشــت کشــور را به
رئیس جمهور منتخب کشور و منتخبین شوراها بسپارید  .قد رد ان شماییم و از این لحظه  ،بیش از
پیش خود را موظف و متعهد به تالشــی مضاعف د ر ارتقای جایگاه واقعی کالن شهر مقد س شیراز
د انســته و انشاءا ...د ست د ر د ست هم ،آیند ه ی روشن کشــورمان را با توکل به خد ا و د ر ظل
توجهات حضرت بقیه ا ...االعظم ارواحنا له الفد اه ،رقم خواهیم زد .

شهرد اری شیراز

