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شهیدسرلشکرخلبان علی اقبال 
دوگاهه

  بازگشت روحانی به ایران با دست پُر 
رئیــس  روحانــی  دکتــر  بــا ســفر  همزمــان 
جمهــوری اســامی ایــران بــا فرانســه و دیــدار بــا 
فرانســوا اوانــد رئیــس جمهــور ایــن کشــور، ایران 
و  فرانســه بــا امضــای 20 ســند همــکاری، راه را 
ــی،  ــط سیاس ــمگیر در رواب ــی چش ــرای تحرک ب
ــس  ــران –پاری اقتصــادی ،فرهنگــی و علمــی، ته

ــودند.  ــابرجام گش در دوره پس
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روزی که امام آمد..
ــه و ســی و هفــت دقیقــه و ســی ثانیــه  راس ســاعت ن
روز دوازدهــم بهمــن 1357، امــام در میــان حلقــه 
گــروه منتخــب اســتقبال کننــدگان از پلــه هــای 
هواپیمــا فــرود آمدنــد37 ســال گذشــت ..از روزی کــه 
ــای  ــه ه ــمانی ، از پل ــش آس ــا آن آرام ــه ، ب ــر فرزان پی
پــرواز عشــق ، پــای بــر خاکــی گذاشــت کــه از آن پــس 

ــد . . .  ــقان ش ــاك عاش ،خ
پــس از پانــزده ســال دوری از وطــن درمیــان اســتقبال 
ــن ســرزمین  ــه خــاك ای ــدم ب ــران ق ــردم  ای پرشــور م
ــیدن  ــر خروش ــه خاط ــه ب ــالی ک ــزده س ــت ، پان گذاش
ــان جــاری  ــر زب ــه خاطــر ب ــر اســتبداد و طاغــوت و ب ب
ــد  ــه و فرانســه تبعی ــراق ، ترکی ــه ع ــت ب ــردن حقیق ک
شــد . پــس از یکصــد و هفــده روز توقــف امــام خمینــی 
)ره( در نوفــل لوشــاتو، امــام خمینــی )ره ( ســاعت 
ســه و ســی دقیقــه بــه وقــت تهــران بــه ســوی تهــران 

ــد .  حرکــت کردن
حاشیه های روزی که امام آمد . . . 

حضــرت امــام بــه هنــگام خــروج از فرانســه بــا ارســال 
پیامــی خطــاب بــه مــردم فرانســه، ضمــن اظهــار تشــکر 
از آنهــا خداحافظــی کردنــد. ایشــان پــس از اقامــه نمــاز 
ــا آرامــش خوابیدنــد ،  در کــف هواپیمــا، روی دو پتــو ب
ایــن در حالــی بــود که همــه عالقمنــدان، دوســتداران و 
نزدیــکان ایشــان، نگــران انجــام ایــن پــرواز بودنــد. خطر 
انهــدام هواپیمــا و یــا ربــودن آن در آســمان چیــزی بــود 
ــران،  ــرودگاه ته ــرود آن در ف ــا لحظــه ف ــه همــه را ت ک
نگــران ســاخته بــود. در هواپیمــا دویســت نفــر امــام را 
همراهــی مــی کردنــد کــه پنجــاه تــن از آنــان همراهــان 
و هــواداران و نزدیــکان امــام خمینــی و 150 نفــر دیگــر 
از خبرنــگاران بودنــد . راس ســاعت نــه و ســی و هفــت 

دقیقــه و ســی ثانیــه روز دوازدهــم دلــو 1357، امــام در 
میــان حلقــه گــروه منتخــب اســتقبال کننــدگان از پلــه 

هــای هواپیمــا فــرود آمدنــد . خمینــی ای امــام . . . 
بــا ورود حضــرت امــام بــه ســالن فــرودگاه، فریــاد »اهلل 
ــتقبال  ــرزه در آورد. اس ــه ل ــرودگاه را ب ــالن ف ــر« س اکب
ــام«،  ــی ای ام ــرود »خمین ــدن س ــا خوان ــدگان ب کنن
جــاری  گونه هایشــان  بــر  را  مشــتاقان  اشــک های 

ــن  ــک میه ــف ی ــه عواط ــام ب ــخ ام ــد. پاس کردن
تهــران  فــرودگاه  در  بیاناتــی  امــام طــی  حضــرت 
گفتنــد: مــن از عواطــف طبقــات مختلــف ملــت تشــکر 
می کنــم. عواطــف ملــت ایــران بــه دوش مــن بارگرانــی 
ــن  ــان ضم ــم. ایش ــران کن ــم جب ــه نمی توان ــت ک اس
اشــاره بــه اینکــه طــرد شــاه از کشــور قــدم اول پیــروزی 
بــود، همــگان را بــه وحــدت کلمــه و ادامــه مبــارزه تــا 
ــان  ــب کردند.ایش ــاد ترغی ــه های فس ــل ریش ــع کام قط
ــا وجــود  ســپس از آنجــا عــازم بهشــت زهــرا شــدند. ب
ســرمای زمســتان، شــب پیــش از ورود امــام ، بســیاری 
از مــردم مشــتاق ، در مســیر حرکــت ایشــان خوابیــده 
ــه مــدت بیســت  ــد . هنــگام ورود امــام خمینــی ب بودن
ــه  ــران ب ــون ای ــه مراســم اســتقبال توســط تلویزی دقیق
ــتقیم  ــش مس ــه پخ ــا آنک ــد ب ــش ش ــده پخ ــور زن ط
مراســم ورود امــام از شــبکه تلویزیــون میلیــون هــا نفــر 
را درخانــه هــا پــای تلویزیــون نشــانده بــود ، در تهــران 
ســیل جمعیــت بــرای دیــدار رو در رو بــا امــام خمینــی 
خــود را بــه مســیر تعییــن شــده و خیابــان هایــی کــه 
ــام  ــر ام ــوان معب ــه عن ــرا ب ــت زه ــا بهش ــرودگاه ت از ف
ــا  ــان ه ــوی خیاب ــانده و در س ــود رس ــده ب ــاب ش انتخ

مســتقر شــدند . 
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ــی  ــات همایش ــتانه انتخاب ــرا در آس اخی
حمایــت  بــا  بندرعبــاس  شــهر  در 
گذشــته  دولــت  اخراجــی  مدیــران 
جنــوب  در  درخشــانی  ســابقه  کــه 
کرمــان و شــرق هرمــزگان نداشــته 
دولــت  آمــدن  کار  روی  بــا  و  انــد 
ــرزمین  ــان )س ــوب کرم ــدال از جن اعت
کــوچ  بندرعبــاس  (بــه  شهســواران 
ــون  ــردم مص ــادات م ــا از انتق ــد ت کردن
بمانــد ،برگــزار شــد  ایــن همایــش 
ــان  ــام قهرم ــا ســوء اســتفاده از ن کــه ب
ایــران و جنــوب کرمــان اســت موجبــات 
غضــب و خشــم مــردم ایــن دیــار 
شــده اســت  جایــی بســی تاســف دارد 
مجــری و موســس همایــش ،نمایشــی و 
انتخاباتــی ،شــخصی اســت کــه ســابقه 
ــود  ــی خ ــوزه مدیریت ــانی در ح درخش
ســیریک  و  جاســک  شهرســتان  در 
نداشــته اســت و امــروز خــود را در 
ــد و  ــی دان ــه م ــادری غریب ــرزمین م س
ــودی  ــود را خ ــاس خ ــهر بندرعب در ش
فــرض مــی کنــد وفرامــوش کــرده 
ــر دری  ــه ه ــایه ب ــتان همس ــت اس اس
زد کــه معــادن فاریــاب منوجــان را بــه 
ــی  ــد حت ــاق کن ــزگان الح ــتان هرم اس
ــاق  ــرای الح ــم ب ــته ه ــت گذش در دول
ایــن معــادن تــاش داشــتندکه گوشــه 
ــد  ــه کنن ــان را تجزی ــوب کرم ای ازجن
ــدال  ــزاران و اعت ــت کارگ ــا درای ــا ب ام
ــق  ــه محق ــی دیرین ــن آرزوی ــد ای و امی
نخواهــد شــد امــروز شــما کــه خــود را 
ــد  ــی دانی ــان م ــوب کرم ــه در جن غریب
ــه  ــایه ب ــکاران همس ــی طمع و بلندگوی

ــه  ــا آگاهان ــد و ن ســرزمین شهســواران شــده ای
ســرزمین   آن  در  دوســتانت  آســیاب  در  آب 
ــه  ــا غریب ــت از م ــار حمای ــد و انتظ ــی ریزی م
هــا نداشــته باشــید، خــود کــه از کاندیداتــوری 
ــدی امــروز  ــه ســبب اعمــال گذشــته ات وامان ب
ــم  ــوری عل ــرای کاندیدات ــی را ب ــخص گمنام ش
ــا  ــش صــف اول نشــاندیش ت ــردی و در همای ک
ــرج  ــب او خ ــد و از جی ــاراو را ببینن ــه رخس هم
ــدادی  ــه او ن ــخنرانی ب ــازه س ــی اج ــردی ول ک
ــات چســیت  ــون انتخاب چــون مــی دانســتی قان

؟احســنت احســنت .....
ــو و  ــوب، ت ــرای جن ــش ب ــب همای ــروز در قال ام
ــا  ــر داشــته ای،  ام ــز ب دوســتان اخراجیــت خی
ســوال اگــر دلســوز جنــوب بودیــد چــرا  امــروز 
بــه فکــر همایــش افتادیــد روزی کــه تــو و 
دوســتانت صاحــب قــدرت و نفــوذ در حاکمیــت 
ــروز  ــو ماند؟مگــر آن ــد چــرا صدایــت در گل بودی
ــد  ــر بودن ــد اگ ــه بودن ــوب غریب ــردم جن ــم م ه
ــب  ــردم غری ــت از م ــار حمای ــم انتظ ــروز ه ام
نداشــته باشــید بــه تفریــح و تفــرج خــود 
ــاح  ــک تمس ــد و اش ــودی بپردازی ــهر خ در ش
ــان از قصــد  ــوب کرم ــردم  جن ــه م ــد هم نریزی
ــت در  ــه اس ــتند چگون ــما آگاه هس ــت ش و نی
ایــن موقعیــت و ایــام وجــدان و عطوفــت شــما 
ــوید و  ــی ش ــواه م ــر خ ــود و خی ــی ش ــدار م بی
شــما را بــرای رهایــی جنــوب بــه فکــر همایــش 
وضیافــت وتنبــک وشــام مــی انــدازد خــود را بــه 
آب و آتــش مــی زنیــد کــه شــخصی را کــه علــم 
کــرده ایــد بــه صندلــی ســبز مجلــس برســانید 
امــا اینجــا مــردم ضــرب المثــل جالــب در بــاره 

ــد ــی گوین شــما  م
  کل اگر طبیب بودی   سر خود دوا نمودی.  

  

همایش اصول گرایان اخراجی جنوب کرمانی در بندر عباس:

کل اگر طبیب بودی،  سرخود دوا نمودی

ــه نامــه  ــه اتفــاق عوامــل هفت ــاب ب شــهردار فاری

صبــح مکــران نقطــه نقطــه شــهر را ترشیــح وبــه 

نظــاره نشســت .

وی پــس از رتــق وفتــق امــورات شــهرداری پــا 

ــا خروجــی  ــگاران از ورودی شــهر ت ــای خربن ــه پ ب

ــی شــود گام  ــی م ــدم منته ــدان گن ــه می ــه ب آن ک

برداشــت و در انتهــا خیابــان شــهید آبراهــه را کــه 

ــر ســازی   ــا زی ــود ب ــل اســتارت زده ب ــاه قب ســه م

ــر کشــید . ــه تصوی وآســفالت ب

ــا اهــدا خــدا  ــه ب ــه شــهید آبراه شــهروندان محل

قوتــی خســتگی ناپذیــر بــرای طــول عمــر بــا 

عــزت شــهردار دســت بــه آســان مــی شــدند .در 

واحــد نقلیــه وخدمــات ومجــاورت آن در گلخانــه 

شــهرداری ســاعاتی زیــر بــاران قطــره ای کــه شــبنم 

هــا را بــه رخ شــکوفه هــای گل مــی کشــید صحبــت 

ــه گل  ــه ب ــات ک ــای خدم ــر از نیروه ــم ،دونف کردی

وگیــاه عالقــه خــاص داشــتند بــا آبیــاری بارانــی بــه 

وجــد آمــده بودنــد وهــراز گاهــی بــا نظــاره ســیای 

ــه  ــا عالق ــت ب ــت داش ــان از رضای ــه نش ــهردار ک ش

ــد  ــی کردن ــتاری م ــه را پرس ــای گلخان ــر گل ه بیش

ــرای  ــگ ب ــنگین زرد رن ــتگاههای س ــر دس ــرف ت آنط

ایجــاد خیابــان در انتظــار راننــدگان پایــه یــک لحظــه 

شــاری مــی کردنــد توگویــی بــرای تعریــض ورودی 

شــهر صدایــی دلخــراش از خــود بــر جــای مــی 

گذارنــد .مهنــدس میرزایــی در بــدو ورود کــه ســکان 

شــهرداری را بــر عهــده گرفــت دغدغــه خــود را بــر 

ــدازی  ــا چشــم ان ــرد ب ــز ک روی ورودی شــهر متمرک

بیســت ســاله .اکنــون پــس از گشــت وگــذاری یــک 

ــه رخ  ــفالت ورودی را ب ــکاران آس ــه پیان ــاعته ک س

مــا مــی کشــند بــه اتفــاق شــهردار اندکــی روی 

ــرای نظــاره خروجــی  ــم وب ــدم زدی ــرو ق آســفالت گ

ــای شــهردار  ــا آق ــی شــویم ت ــازم م شــهر مجــددا ع

از دلواپســی هایــی کــه داشــت بیــرون بیایــد. یــک 

نفــر نیــز در خروجــی شــهر وســط میــدان گنــدم کــه 

ــخت  ــرد س ــی ک ــت گل وادار م ــه کش ــران را ب کارگ

ــا  ــهردار ب ــدا ش ــت ابت ــه اس ــرو رفت ــه ف ــه اندیش ب

ارئــه طرحــی ودر حالــی کــه بــا انگشــت اشــاره 

ــی داد از وی  ــر آب را نشــان م ــین تانک دســت ماش

خواســت در حــال حاظــر بــا همیــن تانکــر آب  گل 

ــر از وی  ــد ودر آخ ــات بده ــک نج ــنگی مهل ــدم را از تش ــدان گن ــای می ه

ــاعت آب  ــک س ــا ی ــد ت ــد کن ــه داران را متقاع ــی از تلمب ــا یک ــت ت خواس

ــه اجــاره بدهــد .حــاال شــهر شــهیدان  ــاری گل هــا ب ــرای آبی ــورش را ب موت

،شــهر هرنمنــدان را هــم یــدک مــی کشــد .وقتــی شــهردار مجســمه هــای 

نشســته در بلــوار را بــا هرنمنایــی ،هرنمنــدان فاریابــی وامنــود کــرد انگشــت 

بــه دهــان مانــدم ،ســخنی کــه جامعــه هــرنی جنــوب را ابهــت بخشــید و 

ــا  ــد ت ــی کن ــافری را وادار م ــهر مس ــه در ش ــر خفت ــای پرپ ــه گل ه حاس

ــی  ــدس میرزای ــود .مهن ــو وارد ش ــا وض ــهیدان ب ــهر ش ــور در  ش ــرای حض ب

افتخــار خدمــت در ایــن شــهر را مــی ســتاید و بــرای زیبــا ســازی و آبادانــی 

شــهر حاســه مــی آفریند.گــروه شــهری هفتــه نامــه صبــح مکــران کــه زیبــا 

ســازی شــهر را  رصــد مــی کنــد همــگام بــا شــهردار پــر تــالش فاریــاب در 

ــرد .خــدا  ــذار نخواهــد ک ــرو گ ــچ تالشــی ف ــد از هی اطــالع رســانی هدفمن

ــای شــهردار   قــوت آق

شهردار فاریاب در هوای بارانی گلخانه ،گل کا شت 

هنرمندان فاریاب با ساخت مجسمه ها ی بلوار ،شهر شهدا را آذین بندی کردند

با همت اردشیر وحدتی :روستای گردشگری و تاریخی دره شور متحول شد
عملکــرد دوســاله شــورای بخــش مرکــزی شهرســتان فاریــاب بــا 

تدبیــر اردشــیر وحدتــی
اردشــیر وحدتــی طــی مصاحبــه ای بــا خبرنــگار مکــران ضمــن 
ــه  ــوط ب ــار مرب ــن رســانه در انعــکاس اخب ــر و تشــکر از ای تقدی
ــراز  ــاب و همینطــور اب ــی در شهرســتان فاری ســازندگی و همدل
ــاب  ــتان فاری ــاله در شهرس ــای دوس ــرفت ه ــندی از پیش خرس
ــته  ــالش دس ــون ت ــات را مرح ــن خدم ــور ای ــتای دره ش و روس
ــه شــورا دانســت و از  جمعــی و همــت و پیگیــری هــای مدبران
ــهایی  ــز بخش ــه نی ــر داد و در ادام ــی خب ــن اقدامات ــداوم چنی ت
ــا  ــن طــرح هــا ب ــزود ای ــن شــورا را برشــمرد و اف از عملکــرد ای
اعتبــاری بالــغ بــر 20 میلیــارد ریــال معــادل دو میلیــارد تومــان 

ــل اســت.  ــه شــرح ذی ــده ای از آن ب کــه گزی
ــا همــکاری  ــار و اخــذ عــوارض ب ــدازی عــوارض حمــل ب -راه ان
بــا شــهرداری جهــت  همــکاری   - هــا  دهیــاری  تعاونــی 
ــک  ــکاری و کم ــی - هم ــی و وحش ــات اهل ــع آوری حیوان جم
ــراغ  ــب چ ــورا-خرید و نص ــار و ش ــد دهی ــتاهای فاق ــه روس ب

ــر  ــح معاب ــزی و تصحی ــن ری ــار -ش ــد دهی ــتاهای فاق ــر روس ــرای معاب ب
روســتاهای فاقــد دهیــار و شــورا-حضور درجلســات شــورای اداری-

برگــذاری جلســاتی بــا شــورا هــا و دهیــاری هــا بــرای پیشــرفت در طــرح 
هــای اجرایــی و برنامــه ریــزی بــرای آینــده روســتا -سرکشــی هفتگــی 
بــه روســتاهای فاقــد دهیــار بــرای رفــاه حــال ایــن عزیــزان و انعــکاس بــه 
ــب  ــداری و بخشــدار مرکزی-تخری ــه فرمان ــط از جمل ارگان هــای ذی رب
ــرای  ــی ب ــه پناهگاه ــور ک ــتای دره ش ــی روس ــوده و قدیم ــت فرس باف
احشــام بود.-بازســازی و شــن ریــزی و تصحیــح خیابــان هــا- بازســازی و 
شــن ریــزی و تصحیــح کوچــه هــا و معابــر روســتا-پیگیری طــرح هــادی 
روســتایی)دره شــور(-اجرای طــرح هــادی روســتا در ســه فاز-اتمــام تمــام 
ــازی  ــور-ترمیم و بازس ــتای دره ش ــی روس ــی و فرع ــای اصل ــان ه خیاب
قبــور شــهدای روســتای دره شــور شــهیدان قلنــدری و تاجیک-پیگیــری 
ــت  ــدم اف ــت ع ــور جه ــتای دره ش ــرق روس ــع ب ــبکه توزی ــرای ش و اج
ولتاژ-پیگیــری بــرای دکل مخابراتــی بعــد از ســالها و افتتــاح آن در 
ــداث دکل  ــرای اح ــدی ب ــری ج ــت و پیگی ــاه 1393-درخواس ــن م بهم

ــتای دره  ــاب و روس ــتان فاری ــار در شهرس ــن ب ــرای اولی ــال ب ــون دیجیت ــده تلویزی گیرن
ــان هــای  ــر و خیاب ــا همــت مســئوالن و صــدا و ســیمای استان-روشــنایی معاب شــور ب
روســتا-نصب دکل روشــنایی در مرکــز روســتا- درخواســت و نصــب چــراغ چشــمک زن 
ــاه  ــرای رف ــه خیــز روســتای دره شــور-تامین تجهیــزات ورزشــی ب ــرای مناطــق حادث ب
ــی  ــدان اصل ــازی می ــتان روستایی-بازس ــور-احداث بوس ــتای دره ش ــان روس ــال جوان ح
روســتا-پیگیری بــرای بازســازی راه مواصالتــی فاریــاب بــه دره شــور بــه طــول بیــش از 
6 کیلومتر-تامیــن اعتبــار و قــول مســاعد مســئولین شهرســتان بــرای تکمیــل غســالخانه 
بــا 40درصــد پیشــرفت فیزیکی-بکارگیــری نیروهــای افتخــاری بــرای حفاظــت از میــط 
زیســت شهرســتان و روســتا و همــکاری بــا محیــط زیست-تشــکیل پرونــده بــرای منــازل 
روســتایی جهــت دریافــت تصحیــالت بنیــاد مســکن و شهرســازی  و معرفــی بــه بانــک 
بــرای دریافــت آن-درخواســت نقشــه بــرداری از زمیــن هــا و منــازل روســتا جهــت ســند 
دار کــردن و جلوگیــری از زمینخــواری و حفــظ منابــع  و معرفــی واجدیــن شــرایط طبــق 
قانــون بــه مراجــع )ثبــت اســناد(-همکاری بــا محیــط زیســت- همــکاری و همدلــی بــا 

ــا آنهــا ــی ب ســایر ادارات شهرســتان همدل
-رایزنی برای کلنگ زنی ایجاد طرح های جدید در روستا

فرماندار فاریاب:
  مردمی بودن 
 رمز ماندگاری 
 انقالب اسالمی 

     است

 تاملی بر عملکرد
      سه ماهه

شهردار کهنوج

          بازدید 
فرماندارمنوجان
 از بلوار ورودی  شهر

  جلسه هماهنگی 
و برنامه ریزی ستاد
 دهه فجر شهرستان 

       قلعه گنج
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فرماندار کهنوج 
با اصحاب رسانه
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بــه نوشــته روز نامــه کیهــان طــول جمعیــت اســتقبال 
کننــده از امــام خمینــی بــه 32 کیلومتــر مــی رســید 

 .

امــام خمینــی در شــب اول اقامــت خــود در مدرســه 
ــه اســتقبال،  ــا اعضــای کمیت ــاه، طــی ســخنانی ب رف

ــر لــزوم حفــظ وحــدت تأکیــد نمودنــد.  ب
ــی ورود حضــرت  ــت اهلل شــریعتمداری طــی تلگراف آی
ــی درخواســت  ــک گفــت. در پ ــام خمینــی را تبری ام
ــام  ــرت ام ــا حض ــات ب ــرای مالق ــار ب ــدد بختی مج
ــار را در  ــا بختی ــات ب ــد: مالق ــان گفتن ــی، ایش خمین

صــورت اســتعفای وی می پذیــرم. 
ــا  ــکورت ب ــراد اس ــی و اف ــام خمین ــل ام ــر حام موت
ــه راه  ــدان آزادی ب ــوی می ــه س ــادل ب ــرعتی متع س
ــا از آنجــا راهــی دانشــگاه تهــران شــوند و  ــد ت افتادن
ــت  ــا بهش ــان آزادی ت ــیر خیاب ــپس راه را در مس س

ــد .  ــه دادن ــرا ادام زه
بیانات امام خمینی )ره(در بهشت زهرا 

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
مــا در ایــن مــدت مصیبــت هــا دیــده ایــم، مصیبــت 
هــای بســیار بــزرگ و بعضــی پیروزهــا حاصــل شــد 
ــوده، مصیبــت هــای زن  ــزرگ ب کــه البتــه آن هــم ب
ــت داده،  ــای اوالد از دس ــرده، مرده ــوان م ــای ج ه

ــت داده.  ــدر از دس ــای پ ــل ه طف

ــه اوالد  ــا ک ــی از اینه ــه بعض ــمم ب ــی چش ــن وقت م
خودشــان را از دســت داده انــد مــی افتد، ســنگینی در 
دوشــم پیــدا مــی شــود کــه نمــی توانــم تــاب بیــاورم. 
ــر  ــه ب ــارات ک ــن خس ــده ای ــم از عه ــی توان ــن نم م
ــم  ملــت مــا وارد شــده اســت برآیــم، مــن نمــی توان
تشــکر از ایــن ملــت بکنــم کــه همــه چیــز خــودش 
را در راه خــدا داد، خــدای تبــارك و تعالــی بایــد بــه 
آنهــا اجــر عنایــت فرمایــد. مــن بــه مادرهــای فرزنــد 
ــم  ــم و در غ ــی کن ــرض م ــلیت ع ــت داده تس از دس
آنهــا شــریک هســتم. مــن بــه پدرهــای جــوان داده، 

مــن بــه آنهــا تســلیت عــرض مــی کنــم. 
مــن بــه جــوان هائــی کــه پدرانشــان را در ایــن مــدت 
از دســت داده انــد تســلیت عــرض مــی کنــم. خــوب، 
مــا حســاب بکنیــم کــه ایــن مصیبــت هــا بــرای چــه 
بــه ایــن ملــت وارد شــد، مگــر ایــن ملــت چــه مــی 
گفــت و چــه مــی گویــد کــه از آنوقتــی کــه صــدای 
ملــت در آمــده اســت تــا حــاال قتــل و ظلــم و غــارت 
و همــه اینهــا ادامــه دارد. ملــت مــا چــه مــی گفتنــد 
ــک  ــا ی ــت م ــدند مل ــات ش ــن عقوب ــه مســتحق ای ک
مطلبــش ایــن بــود کــه ایــن ســلطنت پهلــوی از اول 

کــه پایــه گــذاری شــد برخــالف قوانیــن بــود. 
...............مــا مــی گوئیــم کــه خــود آن آدم، دولــت آن 
آدم، مجلــس آن آدم، تمــام اینهــا غیــر قانونــی اســت 
واگــر ادامــه بــه ایــن بدهنــد اینهــا مجرمنــد و بایــد 
محاکمــه بشــوند و مــا آنهــا را محاکمــه مــی کنیــم. 
ــو دهــن ایــن  ــت تعییــن مــی کنــم، مــن ت مــن دول
دولــت مــی زنــم، مــن دولــت تعییــن مــی کنــم، مــن 
بــه پشــتیبانی ایــن ملــت دولــت تعییــن مــی کنــم،

 مــن بــه واســطه اینکــه ملــت مــرا قبــول دارد 
)تکبیــر حضــار( ایــن آقــا کــه خــودش هــم خــودش 
را قبــول نــدارد، رفقایــش هــم قبولــش ندارنــد، ملــت 
ــدارد،  ــش ن ــم قبول ــش ه ــدارد، ارت ــش ن ــم قبول ه
ــتاده  ــرده و فرس ــتیبانی ک ــن پش ــکا از ای ــط آمری فق
ــه ارتــش دســتور داده کــه از او پشــتیبانی بکنیــد،  ب
انگلیــس هــم از ایــن پشــتیبانی کــرده و گفتــه اســت 

ــد.  ــن پشــتیبانی بکنی ــد از ای ــه بای ک

روزی که امام آمد

فرار یک ایرانی از زندان   فوق امنیتی آمریکا

شــنیده شــد کــه ســه زندانــی کــه یکــی از آنــان ایرانــی اســت از یــک زنــدان فــوق امنیتــی 
در کالیفرنیــا آمریــکا گریختنــد. جمــاران نوشــت؛ شــبکه تلویزیونــی ســی ان ان اعــالم کــرد: 
اقــدام ســه زندانــی کــه توانســتند از زنــدان فــوق امنیتــی واقــع در »ســانتا آنــا« Santa Ana در 
بخــش »اورنــج« ایالــت کالیفرنیــا از پشــت بــام بگریزنــد، در 20 ســال گذشــته بــی ســابقه بوده 
اســت. بنابــر ایــن گــزارش، زندانــی هــا توانســته انــد بــا بریــدن نــرده هــا و اســتفاده از طنــاب 
بگریزنــد. پلیــس بخــش اورنــج کالیفرنیــا فــرار ایــن افــراد را بســیار دشــوار خوانــد و اعــالم کرد 
کــه بایــد هفتــه هــا بــرای اجــرای ایــن عملیــات برنامــه ریــزی و کار کــرده باشــند. مقامــات 
محلــی نیــز بــرای دســتگری و ارائــه هرگونــه اطالعــات منجــر بــه بازداشــت زندانیــان فــراری 
ــوق  ــدان ف ــی از زن ــراری ایران ــی ف ــد. رســانه هــا زندان ــزه تعییــن کــرده ان 50 هــزار دالر جای

امنیتــی کالیفرنیــا را »حســین نیــری« 37 ســاله اعــالم کــرده انــد

کشف 2۰۰کیلوگرم مواد مخدر 
ــور  ــی در مح ــن زن ــت کمی ــک گش ــج در  ی ــه گن ــتان قلع ــدر شهرس ــواد مخ ــوران م مام
شهرســتان رودبــار بــه قلعــه گنــج مقــدار 200کیلوگــرم مــواد مخــدر از نــوع تریــاک را از یــک 

ــد. خــودور کشــف و ضبــط گردی
بــه گفتــه جنــاب ســرهنگ پرنــگ فرمانــده انتظامــی شهرســتان قلعــه گنــج در ایــن خصــوص 

یــک نفــر قاچاقچــی بــه همــراه خــودور دســتگیر و بــه مقامــات قضایــی تحویــل گردیــد.
وی افــزود ：ایــن محمولــه قــرار بــود از طریــق شهرســتان قلعــه گنــج بــه اســتان هرمــزگان 
ــازه ورود  ــج اج ــه گن ــتان قلع ــی شهرس ــروی انتظام ــوران نی ــزود ：مام ــود.وی اف ــل ش منتق
هرگونــه قاچاقچــی را بــه مرزهــای شهرســتان قلعــه گنــج را نخواهــد داد و مقتدرانــه جلــوی 

ــد.  ــان مــی ربای ــه قاچــاق را خواهــد گرفــت و خــواب را از چشــم قاچاقچی هرگون
 فیروز ببربیان

قاتلی که بعد از ۱۳ سال به چنگ قانون گرفتار شد 
ــاس در  ــد عب ــج م.ه فرزن ــه گن ــتان قلع ــی شهرس ــده انتظام ــگ فرمان ــی پرن ــرهنگ عل ــاب س ــه جن ــه گفت ب
ــم و  ــد یارمحمــدی ف کری ــام یارمحم ــه ن ــردی ب ــل مســلحانه ف ــه قت ــدام ب ۸1/1/20در شهرســتان منوجــان اق

ــود. ــده ب ــواری ش ــل مت ــداز قت بع
 وی گفــت  در پــی نیابــت از شــعبه اجــرای احــکام کیفــری دادســرای عمومــی انقــاب شهرســتان کهنــوج مبنــی 
بــر شناســایی و جلــب و دســتگیری قاتــل فــراری محکــوم بــه قصــاص نفــس ماموریــن پلیــس اگاهــی شهرســتان 
قلعــه گنــج بــا تــاش شــبانه روزی و گســترش چتــر اطاعاتــی و بــا فعــال نمــودن منابــع و مخبریــن موفــق بــه 
شناســایی محکــوم علیــه مزبــور در روســتای ســهرون درزه از توابــع دهســتان رمشــک پــس از انجــام هماهنگــی 
هــای الزم قضایــی و انتظامــی پلیــس اگاهــی شهرســتان قلعــه گنــج بــا تجهیــزات کافــی بــه محــل اختفــاء وی 
کــه واقــع در ارتفاعــات عزیمــت نمــوده طــی یــک عملیــات ضربتــی غافلگیرانــه نامبــرده را دســتگیر و جهــت ســیر 
مراحــل قانونــی بــه مقــر پلیــس اگاهــی شهرســتان داللــت و در تحقیقــات اولیــه بــه عمــل امــده از وی پیرامــون 
ــون  ــده و پیرام ــت خوان ــه جــرم و جنای ــرا از هــر گون ــزه انتســابی شــده و خــود را مب ــرده منکــر ب موضــوع نامب
موضــوع اظهــار بــی اطاعــی نمــوده کــه نهایتــا پــس از اســتمرار تحقیقــات و مواجــه شــدن بــا اشــرافیت بــاالی 
اطاعاتــی ماموریــن در رابطــه  ســرانجام لــب بــه اعتــراف گشــوده و بــزه انتســابی را پذیرفتــه و علــت و انگیــزه 
خــود را از ارتــکاب ایــن قتــل اختــاف حســاب بــر ســر معامــات مــواد مخــدر بــا مقتــول بیــان نمــوده کــه متهــم 
بــه همــراه پرونــده متشــکله جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراحــل قضایــی اعــزام و معرفــی  و نهایتــا روانــه 

زنــدان گردیــد. فیــروز ببربیــان

ش.م.الف 739تاریخ 94/11/6
اقای دادعباس ازادی خالص ف.جمعه ش ش.697به شرح دادخواست ش.94/15۸1مورخ 06/11/94توضیح داده شادروان صادق ازادی خالص ف دادعباس 

بش ش.3150463556در تاریخ 29/4/94در شهرستان کهنوج فوت شده  و وراثت منحصر حین الفوت وی 1.معصومه علیزاده ش ش.3036مادر متوفی 
2.دادعباس ازادی خالص ش ش.697پدر متوفی

مفقودی
ــماره  ــه ش ــه  ب ــن ال ــد امی ــری  فرزن ــی پورامی ــام مجتب ــه ن ــالح ب ــل س ــوز حم مج
ــده  ــود ش ــماره 4۱8۰2759 مفق ــه  ش ــکاری ب ــج تیرش ــلحه پن ــنامه ۱۳8۱ ، اس شناس

ــت  ــاقط اس ــار س ــه   اعتب ــت و از درج اس
۰9۱۳۳4822۰6

بــه گــزارش پایــگاه خبــری »تیــک«؛ مهمتریــن ایــن 
دســتاوردها بــه شــرح زیــر اســت:

پــژو بــا 3 خــودروی جدیــد برگشــت/ تولیــد پــژو20۸، 200۸ 
و 301 از ســال 9۶

ــه  ــدی ک ــرارداد جدی ــه در ق ــژوی فرانس ــودرو و پ ــران خ ای
ــر ســاماندهی تولیــد کنونــی مدل هــای  دیــروز امضــا شــد، ب
قدیمــی پــژو405 و پــژو20۶ و تولیــد ســه خــودروی جدیــد 
پــژو20۸، 200۸ و 301 از اواســط ســال 2017 توافــق کردند.

ــه  ــژوی فرانس ــرکت پ ــودرو و ش ــران خ ــی ای ــروه صنعت گ
قــراردادی را بــرای همکاری هــای جدیــد بــه امضــا رســاندند. 
ــه  ــراه ب ــت هم ــی و هیئ ــن روحان ــفر حس ــا س ــان ب همزم
ــرارداد از ســرگیری همکاری هــای گــروه صنعتــی  فرانســه، ق
ایــران خــودرو و پــژو کــه پــس از مذاکراتــی طوالنــی، نهائــی 
ــران،  ــامی ای ــوری اس ــس جمه ــور ریی ــا حض ــود ب ــده ب ش
ــارت و  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــه، وزی ــر فرانس ــت وزی نخس
مدیــران ارشــد صنعتــی دو کشــور بــه امضــای مدیــران عامــل 

ــید. ــاز رس دو خودروس
هاشــم یکــه زارع، مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایران خــودرو دور 
ــته  ــرد گذش ــا رویک ــاوت ب ــًا متف ــا را کام ــد همکاری ه جدی
توصیــف کــرده اســت.این بــرای نخســتین بــار اســت کــه یکی 
از خــودرو ســازان برتــر دنیــا از طریــق ســرمایه گــذاری مالــی 
مســتقیم در صنعــت خــودروی ایــران حضــور پیــدا می کنــد.

ــی  ــترک ایران ــرکت مش ــاد ش ــزارش، ایج ــن گ ــاس ای براس
ــن  ــک از طرفی ــر ی ــهامداری 50درصــدی ه ــا س فرانســوی ب
مهمتریــن بخــش ایــن قــرارداد اســت کــه بــه انتقــال 
تکنولــوژی بــه روز دنیــا، تولیــد محصــوالت جدیــد و همچنین 

ــد. ــد انجامی ــی خواه ــای صادرات ــتفاده از بازاره اس
* جزئیات قرارداد، تولید 3 خودروی جدید از سال 9۶

ــوز  ــرارداد هن ــات ق ــری رســمی از جزئی ــوز خب ــی هن در حال
ــت، در  ــی اس ــمی حاک ــای غیررس ــه خبره ــده ک ــام نش اع
ــرار  ــوع خــودروی 20۸، 200۸ و 301 ق ــرارداد ســه ن ــن ق ای
ــام  ــا ن ــران شــرکتی ب ــرار اســت دو شــرکت در ای دارد کــه ق
ــد  ــا ســهم هرکــدام پنجــاه درصــد تأســیس کنن ــد را ب جدی

ــازار  ــه در ب ــد و بقی و ســی درصــد محصــوالت را صــادر کنن
ایــران بــه فــروش برســد.تولید خــودرو براســاس ایــن قــرارداد 
ــد  ــرکت جدی ــن ش ــه ای ــود ک ــاز می ش ــت 9۶ آغ از اردیبهش
200هــزار خــودرو در ســال تولیــد و روانــه بــازار خواهــد کرد.

ــرارداد 400  ــن ق ــرکت در ای ــر ش ــذاری ه ــرمایه گ ــهم س س
ــده اســت. ــی ش ــورو مشــخص و نهای ــون ی میلی

* ساماندهی تولید پژو 20۶ و 405 در قرارداد جدید
رویتــرز نیــز جزئیاتــی از قــرارداد ۸00 میلیــون یورویــی 
ــر  ــه ب ــرد ک ــام ک ــه را اع ــژوی فرانس ــا پ ــودرو ب ــران خ ای
ــی  ــای قدیم ــی مدل ه ــد کنون ــاماندهی تولی ــاس س ــن اس ای
پــژو405 و پــژو20۶ و تولیــد ســه خــودروی جدیــد پــژو20۸، 
قــرارداد  ایــن  در  ســال 2017  اواســط  از  و 301   200۸
فرانســوی  است.شــرکت خودروســازی  پیش بینــی شــده 
»پــژو ســیتروئن« دیــروز پنجشــنبه از تأســیس یــک شــرکت 
مشــترک بــا شــرکت ایــران خــودرو بــرای ســاماندهی تولیــد 
کنونــی خودروهایــش در ایــران و آمــاده ســازی تولیــد محلــی 
ــه بازگشــت  ــه ک ــن توافقنام ــر داد.ای ــد خب ــای جدی خودروه
شــرکت پــژو را بــه ایــران پــس از 1۸ مــاه مذاکــرات دشــوار 
ــی  ــن روحان ــمی حس ــفر رس ــان س ــد، در جری ــام می کن اع
رئیــس جمهــور ایــران بــه پاریــس، در مقــر فدراســیون 
شــرکت های فرانســوی موســوم بــه »مــدف« Medef  بــه 
امضــای کارلــوس تــاواره Carlos Tavares رئیــس هیــأت مدیــره 
شــرکت پــژو و رئیــس شــرکت ایــران خــودرو رسید.شــرکت 
بیانیــه ای  در  فرانســوی »پــژو ســیتروئن«  خودروســازی 
اعــام کــرد: »امضــای ایــن توافقنامــه راهبــردی فصــل دوره 
ــژو  ــه پ ــژه ب ــدد و به وی ــی را می بن ــن الملل ــای بی تحریم ه
ســیتروئن و ایــران خــودرو امــکان می دهــد صفحــه جدیــدی 
ــن توافقنامــه ســاماندهی  ــخ خــود بنویســند«.در ای را در تاری
ــه  ــژو20۶ ک ــژو405 و پ ــای قدیمــی پ ــی مدل ه ــد کنون تولی
ــرارداد  ــارج از ق ــران خ ــه ای ــا علی ــدید تحریم ه ــس از تش پ
ــی  ــت، پیش بین ــه یاف ــن کشــور ادام ــران خــودرو در ای ــا ای ب
تــا  بــا ســرمایه گذاری  تازه  تأســیس  شــده است.شــرکت 
از ســوی دو  400 میلیــون یــورو کــه به طــور مســاوی 
طــرف تأمیــن می شــود، کارخانــه ای نزدیــک تهــران را بــرای 

تولیــد مدل هــای جدیــد پــژو یعنــی پــژو20۸، 200۸ و 
ــژو  ــرد. »پ ــد ک ــازی خواه ــال 2017 نوس ــط س 301 از اواس
ــازی  ــرکت خودروس ــتین ش ــب نخس ــن ترتی ــیتروئن« بدی س
ــران  ــا ای ــی ب اســت کــه پــس از لغــو تحریم هــای بیــن الملل
قــرارداد امضــا می کند.توقــف ناگهانــی تولیــد محلــی پــژو در 
اوایــل ســال 2012 بــا ناخرســندی ایــران خــودرو مواجه شــد 
ــازار داخلــی ایــران  در حالــی کــه پرفروش تریــن مــارک در ب

ــار دارد. ــازار را در اختی ــن ب ــهم ای ــد س ــت و 30 درص اس
ــد  ــه تولی ــو« ک ــوی »رن ــازی فرانس ــرکت خودروس ــر ش دیگ
خــود را در ایــران اواســط ســال 2013 متوقــف کــرد بــا ایــن 
حــال بــه نظــر می رســد به دنبــال پیشــی گرفتــن از رقباســت.

ایــران بــا خریــد 11۸ ایربــاس از فرانســه موافقــت کــرد
 تلویزیــون فرانــس 24 گــزارش داد : براســاس یادداشــت 
ــس  ــی رئی ــن روحان ــدار حس ــان دی ــه در جری ــی ک تفاهم
ــا  ــران ب ــت ، ای ــده اس ــا ش ــه امض ــران از فرانس ــوری ای جمه
خریــد 11۸ فرونــد هواپیمــای ایربــاس بــه ارزش تقریبــا 23 
ــرده  ــت ک ــارد دالر ( موافق ــادل 25 میلی ــورو ) مع ــارد ی میلی
ــای  ــد 73 هواپیم ــرارداد خری ــزارش ، ق ــن گ ــر ای اســت.بنا ب
ــمی در کاخ  ــط در مراس ــای متوس ــر و 45 هواپیم ــن پیک په
الیــزه بــا حضــور روحانــی و فرآنســوا اوالنــد رئیــس جمهــوری 
فرانســه امضــا شــد. ایربــاس در بیانیــه ای گفتــه اســت: ایــن 
قــرارداد همچنیــن › آمــوزش خلبانــان و پشــتیبانی از عملیات 
فــرودگاه و مدیریــت ترافیــک هوایــی را در بــر مــی گیــرد. ›

ــود کــه در جریــان  ایــن معاملــه یکــی از چنــد معاملــه ای ب
ــرمایه  ــد و س ــام ش ــه انج ــی از فرانس ــمی روحان ــدار رس دی
ــران  ــه ای ــژو ســیتروئن و کارخان گــذاری مشــترک شــرکت پ
ــژو  ــود. طبــق قــرار داد پ ــات ب ــن معام ــه ای خــودرو از جمل
ــت  ــد، رشک ــد ش ــی نخواه ــاری نهای ــال ج ــط س ــا اواس ــه ت ک

نوســازی  قصــد  خــودرو  ایــران  و  فرانســه  خودروســازی 

ــور و  ــن کش ــت ای ــران پایتخ ــی ته ــه ای را در نزدیک کارخان

ــد.  ــال 2017 را دارن ــط س ــا اواس ــل ت ــد اتومبی رشوع تولی

بازگشت روحانی به ایران با دست پُر 

ــا اصحــاب رســانه  ــر ي ب ــوج درنشســت خب ــدار کهن فرمان
عنــوان کــرد : اتصــال گاز بــه نیــروگاه کهنــوج دو میلیــون 

لیتر گازوئیل صرفه جویی  
ــه  ــال گاز ب ــط انتق ــال خ ــت: اتص ــوج گف ــدار کهن فرمان
نیــروگاه هــای یکهــزار مگاواتــی ســیکل ترکیبــی و نیــروگاه 
ــه  ــب صرف ــه موج ــتان، روزان ــن شهرس ــرق در ای ــد ب تولی
ــل  ــر گازوئی ــزار لیت ــون و 550 ه ــش از دو میلی ــی بی جوی

مــی شــود.
ســید محســن صمدانــی در جمــع خبرنــگاران افــزود: 
ــاز  ــوج دارای دوف ــی کهن ــزار مگاوات ــزرگ یکه ــروگاه ب نی
اســت کــه دو واحــد فــاز اول آن بــه بهــره بــرداری رســیده 

ــد. ــی کنن ــد م ــرق تولی ــگاوات ب ــدام 1۶4 م ــر ک و ه
وی ادامــه داد: واحــد ســوم فــاز نخســت ایــن نیــروگاه نیــز 
ــا  ــرداری اســت و ب ــره ب ــی به در حــال طــی مراحــل پایان
ــاز اول  ــی ف ــات اجرای ــد، عملی ــن واح ــرداری از ای ــره ب به

ــه پایــان مــی رســد. ایــن نیــروگاه ب
دســتگاه   70 از  بیــش  روزانــه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــروگاه  ــه نی ــل، کار ســوخت رســانی ب تانگــر حمــل گازوئی
ــه  ــا اتصــال خــط گاز ب کهنــوج را برعهــده داشــتند کــه ب
ایــن نیــروگاه از طرفــی از ترافیــک محــور ایــن شهرســتان 
کاســته و از طــرف دیگــر صرفــه جویــی بســیار خوبــی در 
مصــرف گازوئیــل در اســتان کرمــان و کهنــوج شــده اســت.

صمدانــی همچنیــن بــا اشــاره بــه تســریع در روند گاز رســانی 
بــه شــهر کهنــوج تصریــح کــرد: بیــش از ســه فــاز ایــن طــرح 
بــا ۸۶ درصــد پیشــرفت فیزیکــی بــه اتمــام رســیده و تنهــا 
یــک فــاز در حــال انجــام اســت کــه تــا پایــان شــهریور ســال 

آینــده بــه بهــره بــرداری مــی رســد.
وی بــا بیــان اینکــه طــرح فاضــاب شــهر کهنــوج نیــز بعــد 
از کرمــان بــه بهــره بــرداری مــی رســد افــزود: ایــن طــرح بــا 
ســرعت در حــال اجراســت و تاکنــون 75 درصــد پیشــرفت 

فیزیکــی دارد.
وی ادامــه داد: 52 میلیــارد ریــال اعتبــار در راســتای تســریع 
ــن طــرح در ســال جــاری تخصیــص داده شــده  ــد ای در رون

اســت.
ــرای  ــوج ب ــرد: طــرح فاضــاب شــهر کهن ــان ک ــی بی صمدان
ــور نیــز  ــوار اجــرا شــده و ۸00 خان حــدود هشــت هــزار خان
تاکنــون بــه شــبکه فاضــاب متصــل شــده انــد.وی بــا بیــان 
ــدی در  ــی جدی ــای آموزش ــون فض ــال ۸۶ تاکن ــه از س اینک
ــن  ــرح در ای ــت: 13 ط ــت گف ــده اس ــاخته نش ــوج س کهن
بخــش در حــال اجراســت کــه پیشــرفت فیزیکــی متوســط 
52 درصــد دارند.فرمانــدار کهنــوج افــزود: 114 طــرح عمرانی 
در ایــن شهرســتان فعــال اســت کــه میانگیــن پیشــرفت آنهــا 

50 درصــد گــزارش شــده اســت.
ــام  ــارات نظ ــی از افتخ ــز یک ــات را نی ــزاری انتخاب وی برگ

جمهــوری اســامی دانســت و اظهــار کــرد: هفــت اســفند 
انتخاباتــی خواهیــم داشــت کــه بــا برگــزاری آن و حضــور 
ــتوانه  ــای رای، پش ــدوق ه ــای صن ــردم در پ ــری م حداکث
نظــام محکــم خواهــد شــد.فرماندار کهنــوج گفــت: دشــمن 
ــردن  ــدوش ک ــال مخ ــه دنب ــات کاذب ب ــاد هیجان ــا ایج ب
ــی  ــی و همدل ــم افزای ــد باه ــذا بای ــت ل ــی ماس ــن مل جش
ــزار  ــالم برگ ــفاف و س ــی ش ــئوالن، انتخابات ــردم و مس م

ــم. ــمن بگیری ــه را از دش ــا بهان ــم ت کنی
ــه  ــردم اســت و همانگون ــان م ــات، زب ــه داد: انتخاب وی ادام
ملــت  رای  میــزان  فرمودنــد،  )ره(  راحــل  امــام  کــه 
ــه  ــه گون ــد ب ــات بای ــران انتخاب ــان و ناظ ــذا مجری اســت ل
ــودن  ــفاف ب ــت و ش ــردم امنی ــه م ــد ک ــت کنن ای حرک
ــا اشــاره  ــه نظــاره بنشــینند.وی همچنیــن ب ــات را ب انتخاب
ــای  ــون ه ــت: خ ــر گف ــه فج ــام اهلل ده ــیدن ای ــه فرارس ب
ــام  ــاب و نظ ــای انق ــه آرمانه ــتیابی ب ــرای دس ــادی ب زی
ریختــه شــده اســت.صمدانی بیــان کــرد: پیــروزی انقــاب 
ــه  ــه گفت ــرد و ب ــا را معطــوف خــود ک ــام دنی اســامی تم
ــور در تاریکــی  ــاب انفجــار ن ــن انق ــی )ره( ای ــام خمین ام
بود.شهرســتان کهنــوج در فاصلــه 330 کیلومتــری جنــوب 

ــرار دارد. ــان ق ــتان کرم اس
 

نشست خبری فرماندار کهنوج با خبرنگاران: 

انتخابات یکی از افتخارات نظام جموری اسالمی است
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شهید سرلشگر خلبان علي اقبالي دوگاهه
مــا ایرانــي هــا همــه تــام کــروز رو مي شناســیم 
شناســیم  نمــي  رو  ایــران  قهرمانــان  ولــي 
ایــن داســتان فیلــم نیســت واقعــي اســت. 
ــي وطــن پرســت  ــان واقع ــا قهرم ــي خــوام ب م
ــور  ــه چط ــید و اینک ــنا بش ــي آش ــام ایران گمن
ــا جــوان تریــن اســتاد  ــران جــان داد.ب ــراي ای ب
خلبــان نیــروي هوایــي ارتــش ایــران سرلشــکر 
خلبــان »علــي اقبالــي دوگاهــه« و داســتان 
عجیــب شــهادتش بیشــتر آشــنا شــوید او اهــل 
رودبــار اســتان گیــان بــود. وي در 25 ســالگي 
اســتاد خلبــان جنگنــده f-5 و در 27 ســالگي 
بــا درجــه ســرگردي جــزو افســران ارشــد 
ــگر  ــد. سرلش ــران ش ــش ای ــي ارت ــروي هوای نی
خلبان»عبــاس بابایــي« و سرلشــگر خلبــان 
از شــاگردان تحــت  اردســتاني«  »مصطفــي 
ــکا :وي  ــوزش درآمری ــان بودند.آم ــوزش ایش آم
تکمیــل دوره خلبانــي را بــه مــدت 220 ســاعت 
ویلیامــز  هوایــي  پایــگاه  1347در  ســال  در 
ــه  ــکا را ب ــاي امری ــت آریزون شــهر فنیکــس ایال
ــان رســاند و کســب رتبــه نخســت در بیــن  پای
بیــش از 400 دانشــجوي خلبانــي از کشــورهاي 
مختلــف بــه عنــوان خلبــان نمونــه ایــن پایــگاه 
را از آن خــود نمــود . امتیــازات خلبانــي کــه او 
در پایــگاه ویلیامــز آمریــکا بدســت آورد شــامل 
ــز در  ــان هرگ ــا آن زم ــه ت ــود ک ــي ب رکوردهای
ــوري  ــود. بط ــده ب ــت نش ــي ثب ــگاه هوای آن پای
کــه تمامــي اســاتید پــرواز هواپیماهــاي جنگــي 
ــب  ــه او لق ــود. و ب ــگفت زده نم ــکا را ش آمری

ــد. ــرواز را داده بودن ــلطان پ س
تاکتیکــي  هــاي  آمــوزش  در ســال 134۸   
هواپیمــاي شــکاري اف5 را بــه ســرعت گذرانــد 
ــکاري  ــده ش ــرخلبان جنگن ــوان افس ــه عن و ب
ــردان 43 شــکاري،  ــر در گ ــي اف5 تایگ تاکتیک
ــگاه  ــود را در پای ــروازي خ ــاي پ ــت ه فعالی

هوایــي دزفــول آغــاز کــرد.در ســال 1351 بیــن 
ــول  ــگاه دزف ــا در پای ــگاه ه ــام پای ــان تم خلبان
برگــزار شــد حائــز مقــام نخســت در بیــن 
تمامــي خلبــان هــا شــد و بــه عنــوان قهرمــان 
قهرمانــان معرفــي شــد در ســال 1353 جهــت 
تفســیر عکــس  گذرانــدن دوره کارشناســي 
ــات  ــات و عملی ــت اطاع ــي و مدیری هــاي هوای
هوایــي مجــددا بــه امریــکا اعــزام گردیــد . پــس 
ــهر و  ــي بوش ــاي هوای ــگاه ه از بازگشــت در پای
تبریــز بــه خدمــت پرداخــت شــهید اقبالــي در 
ســال 1354 ازدواج کــرد کــه ثمــره آن فرزنــدي 
پســر بــود کــه هــم اکنــون از پزشــکان حــاذق 
ــود در  ــدارک موج ــاس م ــت. براس ــور اس کش
ــواره در  ــهید وي هم ــن ش ــنلي ای ــده پرس پرون
وضعیــت عالــي پــروازي آکادمیــک و انضباطــي 
قــرار داشــته اســت. دریافــت بیــش از ســه هــزار 
ســاعت پــرواز عملیاتــي و آمــوزش خلبانــي بــه 
ده هــا دانشــجوي جــوان کــه تعــدادي از آنهــا 

همچــون 

ــاس  ــان عب ــگر خلب ــرافراز سرلش ــهیدان س ش
بابایــي و سرلشــگر خلبــان مصطفــي اردســتاني 
بــه مقــام واالي شــهادت نایــل شــده انــد و یــا 
بــه رده هــاي ارشــد فرماندهــي نیــروي هوایــي 
رســیده انــد کارنامه درخشــان شــهید ســیدعلي 
ایــن  بیــان خصوصیــات  در  اســت.  اقبالــي 
شــهید نوشــته انــد وي فــردي بــه تمــام معنــا 
صمیمــي و مهربــان بــود فروتــن و خویشــتن دار 
گشــاده رو و متیــن آراســته و بــا اخــاق نیکــو 
ــه  ــي عاق ــهید اقبال ــاني ش ــش بسیارانس و من
ــرآن داشــت و هرچنــد وقــت کل  ــه ق وافــري ب
ــن شــهید ســعید در  ــي کرد.ای ــرآن را دوره م ق
عملیــات معــروف کمــان 99 کــه در نخســتین 
ــد  ــرکت 140 فرون ــا ش ــي ب ــگ تحمیل روز جن
ــف انجــام شــد  ــگاه هــاي مختل ــده از پای جنگن
ــدر  ــب لی شــرکت داشــت. ســید شــهید در قال
ــگاه  ــام اســکارال از پای ــه ن ــدي ب دســته 4 فرون
ــه هــوا برخاســت و پــس  ــز ب دوم شــکاري تبری
ــه همــراه  ــي موصــل، ب ــگاه هوای ــاران پای از بمب
ــگاه برگشــت. ــه پای ــش ســالم ب همــه همرزمان

ــه  ــر تلمب ــر اکث ــن دلی ــم وط ــن ه ــهادت :ای ش
ــراق از کار  ــرق ع ــاي ب ــروگاه ه ــا و نی ــه ه خان
انداختــه بــود و طــرح هــاي عملیاتــي وي باعــث 
گردیــده بــود صــادرات 350 میلیــون تنــي 
نفــت عــراق بــه صفــر برســد از ایــن رو صــدام 
جنایتــکار بــه خــون ایــن شــهید تشــنه بــود . از 
ــه دســتور صــدام پــس از دســتگیري  ایــن رو ب
ــي از  ــد و نیم ــل ش ــه تبدی ــه دو نیم ــش ب بدن
ــل  ــي در موص ــوا و نیم ــرش در نین ــر مطه پیک

ــون شــد . ــراق مدف ع
شــرح کامــل شــهادت ایشــان را در زیــر بخوانید 
ــران  ــردم ای ــا م ــه دیگــران هــم بفرســتید ت و ب
بداننــد مــا چــه عزیــزان گمنامــي را در نیــروي 
هوایــي ارتــش داشــته ایــم کــه حتــي نــام آنهــا 

را هــم نشــنیده ایــم .
شــهادتش در روز عیــد قربــان مصــادف بــا 
اول آبــان مــاه 1359 رقــم خــورد. پــس از 
بمبــاران موفــق پــادگان العقــره در شــمال 
ــي موصــل  ــه هوای ــن در منطق ــراق و همچنی ع
ــت و در  ــرار گرف ــت ق ــورد اصاب ــش م هواپیمای
حالــي کــه بــه نزدیکــي مــرز ایــران رســیده بــود 
ــراق  ــاک ع ــرد و در خ ــقوط ک ــش س هواپیمای

ــد. ــراري ش ــروج اضط ــه خ ــور ب مجب
ــزدوران  ــارت م ــه اس ــده ب ــه زن ــي ک  در حال
عراقــي درآمــده بــود، بــه دلیــل ضربــات مهلکي 
کــه نیــروي هوایــي ارتــش ایــران در نخســتین 
ــراق  ــي ع ــین جنگ ــر ماش ــر پیک ــگ ب ــاه جن م
ــراي  ــدام و ب ــتور ص ــه دس ــود ب ــوده ب وارد نم
ایجــاد رعــب و وحشــت در بیــن ســایر خلبانــان 
ــاني  ــن انس ــي موازی ــاف تمام ــورمان، برخ کش
ــا  ــار ب ــي رفت ــن الملل ــاي بی ــه ه ــت نام و موافق
اســرا، بــه فجیع تریــن و بیرحمانــه تریــن وضــع 

ــه شــهادت رســید. ب
ــپ  ــین جی ــون، دو ماش ــدام ملع ــتور ص  بدس
ــدن  ــه ب ــه ب ــي ک ــاب های ــا طن ــرف ب از دو ط
ــش  ــد بدن ــر افتخــار بســته بودن ــان پ ــن خلب ای

ــي از  ــه نیم ــوري ک ــه ط ــد. ب ــم کردن را دو نی
ــل  ــي در موص ــوا و نیم ــرش در نین ــر مطه پیک
ــه حــدي  ــت ب ــن جنای ــد. ای ــون ش ــراق مدف ع
ــي  ــي در تاش ــم بعث ــه رژی ــود ک ــیانه ب وحش
ــن  ــر ای ــتن ب ــرپوش گذاش ــراي س ــرمانه ب بیش
جنایــت هولنــاک، تــا ســالها از اعــام سرنوشــت 
آن شــهید مظلــوم خــودداري مــي کــرد و طــي 
ــي از سرنوشــت وي  ــه اطاع 22 ســال هیچگون
ــال  ــرداد س ــه در خ ــن ک ــا ای ــود؛ ت ــود نب موج
1370، بــر اســاس گــزارش هــاي موجــود 

ــي،  ــي و اطاعات عملیات
و نامــه ارســالي کمیتــه بین المللــي صلیــب 
ــان و  ــهادت ایش ــر ش ــي ب ــي مبن ــرخ جهان س
ــان  ــده وخلبان ــراي آزاد ش ــر اس ــارات دیگ اظه
ــي  ــي اقبال ــان عل ــهادت خلب ــي، ش ــیر عراق اس
دوگاهــه محــرز شــد. پیکــر مطهــرش کــه 
ــه  ــه در قبرســتان محافظی بخشــي از آن غریبان
نینــوا و بخشــي دیگــر در قبرســتان زبیــر 
موصــل بــه خــاک ســپرده شــده بــود، بــا 
پیگیــري کمیتــه جســتجوي اســرا و مفقودیــن 
وکمیتــه بین المللــي صلیــب ســرخ جهانــي، بــه 
ــر  ــد از دیگ ــي چن ــر تن ــاي مطه ــراه پیکره هم

ــي،  ــروي هوای ــهید نی ــان ش خلبان
پــس از 22 ســال دوري از وطــن، در میــان 
ــش  ــاران و همرزمان ــواده، ی ــدوه خان ــزن و ان ح
ــا  ــیار ب ــکلي بس ــه ش ــت و ب ــن بازگش ــه میه ب
ــتاد  ــگاه س ــدان صبح ــي در می ــکوه و تاریخ ش
ــاه  ــم مردادم ــییع و در پنج ــي تش ــروي هوای نی
ــار  ــرا درکن ــت زه ــان بهش ــه خلبان ۸1 در قطع
ــادش گرامــي و  ــش آرام گرفت.ی ســایر همرزمان

ــاد. ــرو ب ــر ره راهــش پ

شهید سرلشگر خلبان علي اقبالي دوگاهه: نیمي از پیکر مطهرش در نینوا و نیمي در موصل عراق مدفون شد

آگهی مزایده شهرداری رودبار جنوب )نوبت اول(

ــار  ــهر رودب ــرم اســالمی ش ــورای محت ــورخ 94/10/21 ش ــتناد مجــوز شــماره 77/1163 م ــه اس ــار در نظــر دارد ب شــهرداری رودب
ــد. ــدام نمای ــده اق ــق مزای ــار از طری ــع در شــهر رودب ــه زمیــن مســکونی واق ــروش 20 قطع ــه ف نســبت ب

لــذا از متقاضیــان خریــد جهــت شــرکت در مزایــده دعــوت بــه عمــل مــی آورد و ظــرف مــدت یــک هفتــه پــس از درج آگهــی نوبــت 
دوم پیشــنهادات خــود را در پاکــت هــای الك و مهــر بــه دبیرخانــه شــهرداری تحویــل نماینــد تاریــخ بازگشــایی پاکتهــای واصلــه و 

برگــزاری مزایــده حضــوری اولیــن روز اداری بعــد از اتمــام مهلــت قانونــی آگهــی نوبــت دوم در شــهرداری مــی باشــد .
سایر شرایط 

1 – شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات در صورت تائید کمیسیون معامالت مختار است .
2 – به پیشنهادات فاقد مدارك کامل و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .

3 – در صورت انصراف برنده مزایده سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و زمین به نفع دوم مزایده واگذار می شود .
4 – پایه هر کدام از قطعات بر اساس کارشناسی هیئت ارزیاب شهرداری تعیین می گردد .

5 – متقاضیــان مــی تواننــد جهــت اطالعــات بیشــتر و آگاهــی از قیمــت پایــه بــه آقــای مهنــدس ابوالقاســم امیرمحمــودی مســئول 
امــالك شــهرداری مراجعــه نماینــد .

ــوان  ــه عن ــام شــهرداری ب ــه شــماره حســاب 010۸2171۸9006 بن ــد 5 درصــد قیمــت پیشــنهادی خــود را ب ــان بای 6 – متقاضی
ــد . ــز نماین ــده واری ســپرده شــرکت در مزای

7 – کلیه هزینه های درج دو نوبت آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد .

محمدنجنو 
شهردار رودبار جنوب 

آگهی فراخوان مشارکت شهرداری رودبار
شهرداری رودبار در نظر دارد حسب مجوز شماره 77/1139 مورخ 94/7/26  شورای محترم اسالمی شهر رودبار 

اجرای پروژه سرمایه گذاری مشارکتی بازارچه خود را  واقع در بلوار امام جنب پارك محله دوم به مساحت 7۸56 
متر مربع به ارزش کل پروژه 5/499/200/000  تومان )پنج میلیارد و چهارصد و نود ونه میلیون و دویست 

هزارتومان ( به صورت مشارکتی واگذار نمایند لذا از سرمایه گذاران واجد شرایط دعوت بعمل می آورد جهت کسب 
اطالعات بیشتر و اخذ سند فراخوان برای پیشنهاد و سهم مشارکت از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته به واحد 

فنی شهرداری رودبار مراجعه نمایند .
شرایط قرارداد :

مدت قرارداد : دو سال 
شرکت کنندگان می بایست مبلغ پنج درصد ارزش کل پروژه را بابت سپرده شرکت در مناقصه طی فیش نقدی به 
شماره حساب 010۸2171۸9006 بانک ملی شعبه رودبار بنام شهرداری رودبار واریز و یا به صورت ضمانت بانکی 

تحویل نماید .
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد فراخوان مندرج است و در زمان اخذ اسناد مناقصه به پیشنهاد 
دهندگان تسلیم خواهد شد و پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از آن را امضاء و پیشنهاد خود را ضمیمه و 

تسلیم نمایند .                              زمان بازگشایی پاکت های پیشنهادات :
یک روز پس از اتمام مهلت آگهی در محل ساختمان شهرداری رودبار 

حضور شرکت کنندگان در جلسه مذکور بالمانع می باشد .
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .متراژ زیر بنا حداکثر تا ده درصد در زمان تهیه نقشه های معماری 
قابل افزایش و کاهش می یابد .برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب 

ضبط خواهد شد .     هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد 
شماره تلفن شهرداری : 034-43366115 

    محمد نجنو 

شهردار رودبار جنوب 

 فرمانــدار فاریــاب بــا بیــان اینکــه انقــالب اســالمی ایــران یکــی از منحصــر بــه فــرد 
تریــن انقــالب هــای دنیاســت گفــت: مردمــی بــودن، رمــز مانــدگاری ایــن انقــالب 
اســت، بهــرام امیــری ظهرشــنبه ســوم بهمن مــاه در نشســت گرامیداشــت ایــام اهلل 
دهــه فجــر کــه بــا حضــور امــام جمعــه فاریــاب برگــزار شــد، افــزود: دســتاوردهای 
انقــالب اســالمی و رنــج هایــی کــه ملــت ایــران بــرای پیــروزی انقــالب بــرده انــد 
ــادآوری شــود.وی  ــد ی ــام دهــه فجــر بلکــه همیشــه و هــر روز بای ــا در ای ــه تنه ن
ــه تمــام مــردم ایــن کشــور اســت  بیــان کــرد: انقــالب اســالمی ایــران، متعلــق ب
لــذا در برگــزاری جشــن هــا بایــد از نگــرش ســلیقه ای و جناحــی پرهیــز کــرد و 

بســتر را بــرای حضــور اقشــار مختلــف مــردم فراهــم کــرد.
امیــری خاطرنشــان کــرد: انقــالب اســالمی ایــران امــروزه نــه تنهــا پایــدار اســت 

بلکــه موجــب بیــداری اســالمی در منطقه شــده و آگاه ســازی مــردم را در راســتای 
دســت یابــی بــه اســتقالل و آزادی در دســتور کار قــرار داده اســت.

وی ادامــه داد: انقــالب اســالمی ایــران بــا نقــش تعییــن کننــده خــود در مســائل 
سیاســی منطقــه نشــان داد کــه بــدون حضــور ایــن کشــور هیــچ مســئله ای قابــل 
حــل نیســت.فرماندار فاریــاب بــا اشــاره بــه انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی و 
مجلــس خبــرگان رهبــری در اســفند ســال جــاری گفــت: انتخابــات، مســئولیت مــا 

را در برگــزاری باشــکوه تــر ایــام اهلل دهــه فجــر بیشــتر مــی کنــد.
ــا مشــارکت  ــا برگــزاری انتخاباتــی پرشــور و ب ــراز امیــدواری کــرد، مــردم ب وی اب
ــالب  ــام و انق ــر نظ ــی در دفت ــرگ زرین ــر ب ــار دیگ ــردم، ب ــری م و حضــور حداکث

ــد کــرد. اســالمی ثبــت خواهن

      فرماندار فاریاب:مردمی بودن رمز ماندگاری انقالب اسالمی است



صاحب امتیاز و مدیر مسئول     : محمد دیمه کار

رسدبیر:هوشنگ غنی زاده

مدیر اجرائی: سید اسحق موسوی

آدرس :کهنوج خیابان ولی عرص جنب بانک رفاه

تلفن متاس :03443231072 

فکس :3443231073

www.makran.ir : سایت

1-ابراهیم تاجیک فاریاب

2-فیروز برببیان قلعه گنج

3-مصیب راهرب نودژ

4-آسیه مهدی زاده فاریاب

5- ام البنین  عصابر رودبار جنوب

6-اکرب دیمه کار هور

7-احمد وزیری منوجان

8- محمدرضا قنرب پور عکاس و گزارشگر

ارتباط مستقیم با مدیر مسئول:  09133493292           خربنگاران:
sobhmakran@gmail.com : پست الکترونیک

تلگرام :09219515771
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بازدید فرماندار منوجان از بلوار ورودی شهر

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری 
منوجــان ، فرمانــدار منوجان،امــام جمعــه 
از  اداره راه وشهرســازی وبرخــی  ، رئیــس 
رونــد  از  منوجــان  شهرســتان  مســئولین 
ورودی  جــاده  پــروژه  بازگشــایی  اجــرای 

کردنــد. بازدیــد  شــهرمنوجان 
گفــت:  فرماندارمنوجــان  فالحــی  ایــوب 
احــداث جــاده ورودی شــهرمنوجان چندیــن 
ــردم  ــای م ــی از آرزوه ــه یک ــت ک ــال اس س
ــد  ــی باش ــه م ــن منطق ــگ ای ــوب وبافرهن خ

ــرد. ــامانی بگی ــه سروس ک
فالحــی افــزود: عملیــات اجرایــی طــرح 
احــداث جــاده ورودی شــهر بــه طــول 3 
ــا  ــد وب ــی باش ــداث م ــال اح ــر درح کیلومت
اعتبــاری بالــغ بــر 12میلیــارد ریــال از مــاده 

ــد. ــی باش ــرا م ــال اج 1۸0 در ح

الزم بــه ذکــر اســت کــه کلنــگ ایــن جــاده درآذر مــاه94 باحضور 
ــئولین  ــه ومس ــام جمع ــدار، ام ــازی ،فرمان ــرکل راه وشهرس مدی

شهرســتان بــه زمیــن زده شــد. 

   بــی شــک لحظــه خداحافظــی عطاپــور وبدرقــه کارکنــان از وی هیچــگاه از ذهــن 
ــال را  ــی ورزش والیب ــه قهرمان ــان ارزشــی شــهر ک ــاک نمــی شــودزیرا قهرم ــا پ م
ــه کــرد و رفت،لیکــن منصفــی  ــدک مــی کشــید اخــاق را در شــهرداری نهادین ی
ایثــار کــرد و برکشــتی پــر طاطــم شــهرداری ناخدایــی کــرد .او طوفــان ومــوج هــا 
ــول خــودش  ــه ق ــی را هــم خــوب مــی شــناخت و ب را مــی شــناخت دزدان دریای
ــای اول  ــن وی در ماهه ــناخت .بنابرای ــی ش ــوب م ــم خ ــدی را ه ــای در آم کده
ــود راه پایتخــت را  ــم در جــوش وخــروش ب ــزد ودائ ــه ن ــی تکی ــر صندل هیچــگاه ب
یــک قــدم کــرد .آنچنــان کــه اکنــون نهــال رفــت وآمدهــا ثمــر داده اســت از شــانس 
بــد وی جراحــی شــهر  همچنــان ادامــه دارد گرچــه پیامــد ایــن جراحــی هــا توســط 
شــرکت گاز وفاضــاب خوشــایند اســت لیکــن شــهر بــه منزلــه قســمتی از سلســله 
مراتــب سیســتم قضایــی و تقصیمــات سیاســی وجغرافیایی،طبــق معیارهــای 
مختلفــی ماننــد ســطح آگاهــی،روش مدیریــت و عاقمنــدی اجتماعــی شــکل مــی 
ــه فعالیتــی در شــهر مســتلزم داشــتن درآمــد کافــی  گیــرد.وی بــی تردیــد هرگون
وپایــدار و مدیریــت هزینــه ودرآمــد اســت بــی تردیــد قطــب نمــای ایــن کشــتی 
بحــران زده در دســتان منصفــی اســت و چنانچــه شــورای شــهر قطــب نمــا را بــه 
دیگــری مــی ســپرد عاقبــت در وزش طوفــان هــای ســهمگین مــی شکســت لیکــن 
ــا کمــک اندوختــه هــای  ــه تصمیــم گرفــت زیــرا منصفــی ب شــورای شــهر منصفان
ــدم  ــش ق ــهر وزادگاه ــرای ش ــه ب ــتا آموخت ــن راس ــه درای ــی را ک ــی و دانش تجرب

موثــری را بــر خواهــد داشــت .
ــات  ــا تجربی ــرا ب ــت زی ــول دانس ــام فص ــرای تم ــری ب ــوان مدی ــی ت ــی را م منصف
گرانبهایــی کــه دارد در آغــاز مدیریــت تغییــرات خوبــی در ســطوح مدیــران میانــی 
ــر از  ــان خاط ــا اطمین ــی ب ــورر مال ــازاج در صــدر ام ــاردن پ ــا گم ــه ب انجــام داد ک
تامیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز مقولــه برنامــه ریــزی را دنبــال کــرد ،وی بامــری 
را جایگزیــن بامشــاد کــرد و برآمــد دریجانــی بــر اتــاق معاونــت اســرار ورزیــد زیــرا 
ــود  ــک زده ب ــز مح ــراد را نی ــای اف ــی ه ــناخت و توانای ــی ش ــا م ــا را کام نیروه
خــرد اســتراتژیک ،خــرد گرایــی مالــی ،خــرد مشــتری گرایی،خــرد منابــع انســانی 
وخــرد فنــی یــا عملیاتــی از عناصــر مهــم مدیریتــی منصفــی هســتند کــه امــکان 
ــرای وی فراهــم مــی ســازد .امیــد اســت  ــه کلیــد هــای مناســب را ب دسترســی ب
ــرفت  ــه پیش ــیدن ب ــود در راه رس ــکات موج ــیاری از مش ــی بس ــی مال ــرد گرای خ
هــای شــایان توجــه را حــل نمایــد کــه ایــن مهــم نیــز بــا تدبیــر آقــای پــازاج میســر 
خواهــد شــد.این عــدم پرداخــت بدهــی ادارات بــه شــهرداری هــم بــه معاینحــل 

ــا ادارات  ــدار را مــی طلبــد ت مبــدل شــده اســت کــه البتــه همــت فرمان
ــه عقــب  ــه شــهرداری کنند.نمــی خواهیــم ب ــه پرداخــت بدهــی خــود ب را ملــزم ب
برگردیــم کــه شــمار زیــادی از ادارات بــه شــهرداری بدهکارنــد واز آنجــا کــه ایــن 
ادارات موفــق بــه پرداخــت بدهــی خــود نشــده انــد شــهرداری بــا مشــکات مالــی 
ــفالت  ــاز اس ــا آغ ــتاب گرفتب ــذر ش ــعه کنارگ ــه است.توس ــی مواج ــادی مهم وبنی

کنارگــذر بــه همــت شــهردار وپرســنل خــدوم شــهرداری توســعه کنــار گــذر شــتاب 
گرفــت شــهر کهنــوج از نداشــتن ایــن مهــم وشــریان حیاتــی رنــج مــی بــرد امیــد 

کــه تــا 22بهمــن فــاز یــک کنــار گــذر افتتــاح وبــه بهــره بــرداری برســد 
موزاییک فرش بلوار شهید بهشتی تا سه راه شهدای گمنام

دیگــر اقــدام قابــل تقدیــر شــهرداری را مــی تــوان موزاییــک فــرش بلــوار شــهید 
بهشــتی کــه از ســه راه قلعــه گنــج شــروع وتــا ســه راه شــهدای گمنــام بــا هــدف 
ــه انجــام رســیده  زیبــا ســازی واســتفاده از سیســتم قطــره ای در آبیــاری نویــن ب
دانســت کــه بــه منزلــه گامــی ثمربخــش وســودمند بــرای شــهرمان محســوب مــی 

شــود آســفالت کوچــه هــا وزیــر ســازی خیابــان هــا شــروع شــد 
شــهردار کهنــوج صبــر وشــکیبایی شــهروندان را ســتود و امیــدوار شــد پــس از لولــه 
گــذاری بافاصلــه شــهرداری کار خاکریــزی و وزیــر ســازی و آســفالت کوچــه هــا 
ــذا آســفالت کوچــه هــا از دیگــر اقدامــات شــهرداری اســت  را انجــام مــی دهــد .ل
ــهری و  ــذاری گاز ش ــه گ ــون لول ــم اکن ــه ه ــی ک ــه های ــون در محل ــم اکن ــه ه ک
فاضــاب صــورت گرفتــه شــروع شــده اســت کــه در مرکــز شــهر و محلــه حیــدر 

ــاد مرکــزی ســاماندهی وآســفالت کوچــه هــا در دســت اقــدام اســت  آب
ــه راه  ــا س ــام ت ــدان ام ــی )ره(ومی ــام خمین ــان ام ــک خیاب ــاختار ترافی ــاح س اص
ــی از اصــاح ســاختار  ــک جلســه مطبوعات ــوج در ی ــام شــهردار کهن شــهدای گمن

ــر داد .     ــام خب ــدان ام ــی )ره (و می ــام خمین ــان ام ــک خیاب ترافی

تاملی بر نگرش سه ماهه شهردار بر سیمای شهرکهنوج 

                                           منصفی مدیری برای تمام فصول

            جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد دهه فجر شهرستان قلعه گنج 
ــام  ــالب اســالمی  و ای ــروزی شــکوهمند انق ــن ســالگرد پی ــرا رســیدن ســی و هفتمی در آســتانه ف
گرامیداشــت دهــه مبــارك فجــر  و بــا عنایــت بــر شــعار »دولــت و ملــت و همدلــی و هــم زبانــی« 
و بــه پاسداشــت آرمــان هــای شــهدای گرانقــدر و حماســه ســاز دوران انقــالب اســالمی بــا حضــور 
کلیــه مدیــران و روســای نهادهــا و ادارات در محــل دفتــر امــام جمعــه برگــزار گردیدحجــت الســالم 
ــت  ــت: امنی ــان داش ــتان بی ــن شهرس ــران ادارات ای ــع مدی ــتان در جم ــه شهرس ــام جمع ــو ام نجن
ــم  ــی علیرغ ــت بزرگ ــن نعم ــورداری از چنی ــت و برخ ــر اس ــی نظی ــان ب ــروزه در جه ــا ام ــور م کش
همــه کارشــنکی و توطئــه هــای دشــمنان نظــام و انقــالب نشــان دهنــده اقتــدار صالبــت ایــن نظــام 
ــا اشــاره  داشــت: پاســداری و حفاظــت  ــز ب ــم وی نی ــدر آن را بدانی ــذا بایســتی ق مقــدس اســت ل
ــام  ــن در ای ــور یافت ــتن و حض ــارکت داش ــالب و مش ــای انق ــان ه ــا و آرم ــتاوردها ، ارزش ه از دس

اهلل دهــه فجــر نشــانه قــدر دانســتن مــا از نظــام و انقــالب اســت.وی در بخشــی از ســخنان خــود 
ــر  ــه فج ــام اهلل ده ــمات ای ــا و مراس ــه ه ــی برنام ــت: در برپای ــان داش ــران ادارات بی ــع مدی در جم
ــتار  ــرود وی خواس ــوال ن ــر س ــه زی ــچ وج ــه هی ــاد وحــدت ب ــه نم ــم ک ــل کنی ــه ای عم ــد گون بای
حضــور هنرمنــدان شهرســتان در اجــرای برنامــه هــای شــاد و طنــز در ایــام دهــه فجــر بــرای مــردم 
شــدحجت االســالم و المســلمین نجنــو همچنیــن از مدیــران ادارات خواســت فضــا ســازی محیــط 
ــت  ــی معاون ــم لورگ ــه ابراهی ــرددر ادام ــورت گی ــر ص ــه فج ــام اهلل ده ــا ای ــق ب ــان منطب ادارات ش
ــران و  ــه مدی ــت : هم ــان داش ــه بی ــن جلس ــز در ای ــج نی ــه گن ــداری قلع ــی فرمان ــی و امنیت سیاس
مســئوالن دســتگاه هــا و ادارات اجرایــی شهرســتان توجــه داشــته باشــند برنامــه هــا و جشــن هــا 
بایســتی بــا حضــور گســترده مــردم باشــند و توجــه داشــته باشــند ارائــه خدمــات رســانی بــه مــردم 

بایــد در ایــن ایــام بهتــر و مطلوبتــر انجــام شــود


