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پیام تبریک  شهرداررودبارجنوب به مناسبت 
روز شهرداری ها و دهیاریها

اینجانـب ایـن روز خجسـته را بـه همـه ی مدیـران و مجاهـدان عرصه 
مدیریت شـهری و روسـتایی که در راسـتای آبادانی کشـور عزیز و اسالمی 
مـان تـالش مـی کننـد تبریـک عـرض نمـوده و از درگاه خداونـد بزرگ، 
سـالمتی و توفیـق روزافزون همه ی خدمتگـزاران این عرصـه را آرزو مندم

بـه گزارش روابـط عمومی شـهرداری رودبار،  مهندس براهویی،  شـهردار 
رودبارجنـوب  طـی پیامی 14 تیرمـاه، روز شـهرداری ها و دهیـاری ها را به 
فعـاالن عرصـه مدیریت شـهری و روسـتایی تبریـک و تهنیـت گفت. متن 

پیام به شـرح ذیل میباشـد:
نامگـذاری 14  تیرمـاه بـه عنـوان روز »شـهرداری و دهیـاری« اقدامـی 
ارزنـده و فرصتی مغتنم اسـت تـا ضمن قدردانـی و تجلیـل از فعالیت های 
خالصانـه و شـبانه روزی خادمان مـردم در عرصه های مختلف شـهرداری و 
مدیریت شـهری، بـه ارزیابی عملکـرد و فعالیت های این نهـاد اجتماعی به 

منظـور ارتقای سـطح خدمت رسـانی به مـردم پرداخته شـود.
مـا خادمـان مـردم در شـهرداری هـا و دهیـاری ها بـر خـود وظیفه می 
دانیـم کـه از طریق برنامه ریـزی و اجـرای اقدامات و متد جدید در شـهرها 
و روسـتاها ، شـرایط مناسـبی بـرای زندگی و کار مـردم فراهـم نماییم تا با 
ارائـه خدمـات مطلـوب و بی منـت به عمـوم مردم بـه ویژه اقشـار ضعیف 
و محـروم جامعـه، گام هـای مثبتـی در جهـت  برقـراری عدالت و رشـد و 

پیشـرفت شـهرها و روستاها برداشـته شود .
در پایـان  ایـن روز خجسـته را بـه همـه ی مدیـران و مجاهـدان عرصه 
مدیریت شـهری و روسـتایی که در راسـتای آبادانی کشـور عزیز و اسالمی 
مـان تـالش مـی کننـد تبریـک عـرض نمـوده و از درگاه خداونـد بزرگ، 
سـالمتی و توفیـق روزافزون همـه ی خدمتگزاران این عرصـه را آرزو مندم.

نقــل قــول از نویســنده نیوزویــک راجــع 
بــه مخاطبــان و ویژگــی هــای آنــان جنیــن 
آمــده اســت :مخاطــب بهتریــن قاضــی 
ــه آنهــا نمیتــوان  ــرای هــر جیــز اســت .ب ب
ــه شــما  ــا را ب ــت آنه ــت. حقیق دروغ گف
کــه  ای  لحظــه  می کنــد.  تــر  نزدیــک 
ــا  ــد آنه ــر بیفت ــه تاخی ــانی ب ــاع رس اط
ــس  ــگار نف ــد )ان ــرفه می افتن ــه س ــز ب نی
ــه روز  ــه بهان ــب ب ــد( اینجان ــی آورن ــم م ک
از  و  شــمرده  غنیمــت  را  فرصــت  قلــم 
مخاطبــان هفتــه نامــه صبــح مکــران کــه 
پــای تــراوش قلــم مــا مــی نشــینند ویــژه 
تقدیــر می کنــم زیــرا مخاطــب بخــش 

ــه  ــارا ب ــره م ــای روزم ــادی از گفتگوه زی
خــود اختصــاص داده اســت! مخاطبــان 
عزیــز مــا بــه دلیــل شــیوع کرونــا و اعــام 
وضعیــت قرمــز فایــل انتشــار هفتگــی مــان 
را بــه صــورت پــی دی آف در گــروه هــای 
ــا در  ــم ت ــی کنی ــذاری م ــار گ ــی ب اجتماع
ــه عنــوان مخاطبــان درد  ــه بمانیــد و ب خان

ــد. ــا را بخوانی ــریه م ــنا نش آش
مــا اگــر شــما را نداشــتیم نشــریه را 
بــرای جــه کســی منتشــر میکردیــم پــس 
ــا  ــه م ــای شماســت ک ــی ه ــن دلگرم همی
ــا  ــا م ــته اســت. ب ــه داش ــدم نگ ــت ق را ثاب

ــد. بمانی

پاسداشت مخاطبان
در روز قلم

یاداشت سردبیر/هوشنگ غنی زاده
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پیام تبریک رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد کهنوج 
به مناسبت روز شهرداری و دهیاری

بـه گـزارش روابـط عمومی واحد کهنـوج، روح الـه چراغپور رئیس این واحد دانشـگاهی 
بـا صـدور پیامـی فرا رسـیدن ۱۴ تیر ماه »روز شـهرداری و دهیـاری« را تبریک گفت.

متن پیام دکتر چراغپور به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحم 

بـی تردیـد، خدمتگزاری بی منت به مردم شـریف ایران اسـامی و فراهـم نمودن امکان 
مشـارکت حداکثری آن ها در اداره امور جامعه، از جمله آرمان های واال و دسـتاوردهای 
بنیادیـن نظـام مقدس جمهوری اسـامی اسـت که شـهرداری ها و دهیاری هـا به عنوان 
نهادهـای مرتبـط بـا اقشـار مختلـف اجتماع، سـهمی درخور توجـه و نقش بسـزایی در 
ایـن خصـوص دارند. نامگـذاری چهاردهـم تیرماه به عنـوان روز شـهرداریها و دهیاریها، 
مهمترین سیاسـتگذاری برای ایجاد توسـعه پایدار در مناطق شـهری و روسـتایی است.
اینجانـب بـه نمایندگـی از مجموعـه دانشـگاه آزاداسـامی واحد کهنـوج  ضمن تبریک 
ایـن روز بـه شـهرداران و دهیاران پنـج گنج جنوبـی ، از خدمات شـبانه روزی کارکنان 
پرتـاش و خدومشـان تقدیـر و تشـکر نمـوده و از درگاه خداونـد متعـال توفیقـات روز 
افـزون تـوأم بـا سـعادت و سـامتی را بـرای همـه فعـاالن و زحمتکشـان ایـن عرصـه 
مسـئلت دارم. امید اسـت دسـت اندر کاران حوزه مدیریت شـهری و روسـتایی منطقه با 
توجـه بـه موضوع نامگذاری شـده امسـال به نام سـال جهش تولید، توسـط مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( زمینه رونق و پیشـرفت و عمران و آبادانی  شـهرها و روسـتاهای  

این خطـه را فراهـم نمایند.
روح اله چراغپور

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد کهنوج

به مناسبت فراسیدن روز بزرگداشت شهرداری و 
دهیاری ها  محمود قانعی فرد فرماندار رودبار 

جنوب پیام تبریک صادر کرد 
 به گزارش روابط عمومی فرمانداری رودبار جنوب 

محمـود قانعـی فرد فرمانـدار شهرسـتان رودبارجنوب طـی پیامی فرارسـیدن ۱۴ 
تیرمـاه روز بزرگداشـت شـهرداری و دهیـاری هـا را تبریک گفت.

 متن پیام به شرح ذیل می باشد: 
شـهرداری و دهیـاری به  عنـوان نهاد مردمی نقـش سـازنده ای در فرهنگ عمومی 

و توسـعه و آبادانی شـهرها و روسـتاها ایفا می کند. 
بدینوسـیله ضمـن تبریـک بـه مناسـبت ۱۴ تیـر مـاه روز بزرگداشـت شـهرداری 
و دهیـاری، از خدمـات ارزنـده و تـاش بـی شـائبه شـهرداران رودبـار و زهکلـوت 
، دهیـاران بخـش مرکـزی و جازموریـان در راسـتای رشـد و تعالـی شهرسـتان 
رودبارجنـوب تقدیـر و تشـکر مـی نماییـم. و امیـدوارم در سـال جـاری هماننـد 
گذشـته، دسـت انـدرکاران مدیریت شـهرها و روسـتاها با هدف افزایـش همدلی و 
تعامـل دولـت و ملت در راسـتای آشـنایی بـا رویکردها و سیاسـت های این بخش  
و همچنیـن رفـع مشـکات روسـتائیان و کمـک بـه توسـعه و بالندگـی مناطـق 

روسـتایی شهرسـتان تـاش نمایند.
از خداونـد متعـال توفیقـات روز افـزون تـوأم بـا سـعادت و سـامتی را بـرای همه 

فعـاالن و زحمتکشـان ایـن عرصه مسـئلت مـی نمایم.
 محمود قانعی فرد 
فرماندار شهرستان رودبارجنوب

آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر معظـم انقـاب )دوم 
شـهریور ۱382(: مهمترین توصیه ی اینجانب اوالً 
مربـوط بـه سیاسـت ها و برنامه های کاری شـما و 
سـپس دربـاره ی گزینش مدیریت شـهر و روسـتا 

است.
بـه  کـه  کارهایـی  در  مـردم  زندگـی  تسـهیل   
کـردن  برطـرف  اسـت،  مربـوط  شـهرداری ها 
معضـات شـهر و روسـتا، سـالم سـازی محیـط 
زیسـت، حفـظ اصالت اسـامی و ملی در سـاخت 
و سـازها، اسـتقرار بخشـیدن بـه جـو اسـامی و 
فرهنگـی سـالم، پرداختـن بـه نیازهـای فوری تـر 
در عیـن اهتمـام بـه کارهـای زیربنایـی، اولویـت 
دادن به مناطق مستضعف نشـین، تأثیرناپذیری از 
نفـوذ ثروتمنـدان و جاذبـه ی ثـروت، رعایت دقیق 
قوانیـن و عـدم تخطـی از آن بـا حیله های شــبه 
قانونـی، رعایـت ویـژه ی محرومـان، آلوده نشـدن 
بـه اسـراف و هدر نـدادن بیـت المال بـا تجمات 
زائـد و سـفرها و مراسـم غیرالـزام، و در یک کلمه 
رعایـت تقـوا و تدبیـر و پشـتکار، و بهره گیـری از 
دانـش و تجربـه، مـواد عمده ی توصیه ی نخسـت 

اسـت. اینجانب 
در ادامـه شـاخص هایی بـرای سـنجش عملکـرد 
اعضای شـورای اسامی شـهرها از فرمایشات مقام 

معظـم رهبـری تقدیم می شـود؛
1- خدمت به مردم با روحیه بسیجی:

بایـد بـا روحیـه ای  بسـیجی  یعنـی  بـا »احسـاس  
تکلیف ، بـدون  توقع ، فداکارانه ، بـدون  خودنمایی  و 
بـرای  رضای  خدا« کار کرد و حتی  یک  روز را برای  

خدمـت  به  مـردم  از دسـت  نـداد. ۱38۱/۱2/۱9
2- عمل به وظایف قانونی شوراها: 

وظایفـی کـه بـرای شـوراها در قانـون ذکر شـده، 
مـا  شـوراهای  اگـر  کـه  اسـت  وظایفـی  همـان 
ان شـاءاهللَّ بتواننـد ایـن وظایف را به طـور کامل به 
انجام برسـانند، بسـیاری از مشـکات جاری مردم 
برطـرف خواهد شـد. این مـوارد را قانون گـذاران با 
دّقـت در قانـون اساسـی و در قانـون عرفـی معّین 

۱378/3/۴ کرده انـد. 
3- تفاهـم و همدلـی و دوری از مناقشـات 

جناحی: و  سیاسـی 
برای کسـب توفیق در وظایف شـوراهای اسـامی، 
شـرط اول آن اسـت که اعضاء شـوراهای اسـامی 
هـر شـهر یـا روسـتا در عمل بـا یکدیگـر تفاهم و 

همدلی داشـته باشـند. ۱378/2/8

هـر  در  ورود  و  و جناحـی  مناقشـات سیاسـی   
اقدامـی کـه اعضـاء شـورای اسـامی را از اتحـاد 
عملـی خـود دور کنـد، بـرای ایـن شـوراها مضر و 

اسـت.۱378/2/8 نـاروا 
 دخالـت جنـاح بندی هـا و انگیزه هـای حزبـی و 
گروهـی و شـخصی و طایفگـی در ایـن وظیفـه ی 
مهـم، زهر مهلکی اسـت کـه شـوراها را از کار می 
اندازد و آن را کم سـود و گاه، زیانبخش می سـازد. 

۱386/2/8
4- گزینـش و نظـارت بـر کار شـهرداران و 

دهیاران:
دربـاره ی انتخـاب مدیریـت هـای شـهر و روسـتا 
توصیـه می کنـم رفاقـت هـای شـخصی و حزبـی 
و ماحظـات سیاسـی بـه هیـچ رو، نبایـد مجـوز 
گزینـش مدیـران فاقد مـاك های اصلی شـمرده 

۱382/2/5 شـود. 
و  شـهرداران  گزینش)گزینـش  ایـن  مـاك   
و  کفایـت  دینـداری،  و  امانـت  بایـد  دهیـاران(، 

کارآمدی، نجابت و حسـن سـلوك با مردم باشـد. 
۱386/2/8

بعد از انتخاب، نظارت و حسابرسـی از کار شـهردار 
و دهیار هم مهم اسـت.

البتـه بـرای نظـارت هـم می تـوان سـاز و کاری 
تعییـن کـرد کـه از یـک طـرف اجـرا نباشـد و از 
طـرف دیگـر تبدیـل بـه نظـارت بی خاصیـت نیز 

۱390/2/۱0 نشـود. 
5-توجـه بـه مختصـات شـهر اسـالمی در 

هـا: برنامه ریـزی 
بـه  خـود  فعالیتهـای  در  شـهری  شـوراهای 
»مختصات شـهر اسـامی« توجه کرده و خدمات 
بـه  مقصـود  ایـن  تأمیـن  جهـت  در  را  شـهری 
کارگیرنـد و بخصـوص بـه معمـاری و شهرسـازی 
متناسـب بـا حیـات طیبـه ی اسـامی بـه طـور 
کامـل توجـه کننـد. در شـهر اسـامی، عدالت در 
تقسـیم خدمـات شـهری، تأمین آرامـش روحی و 
امنیت معنـوی، ظهور و اعتای مظاهر اسـامی و 

انقابـی، عمـران و آبـادی و زیبایی، حفظ طبیعت 
و صفـای طبیعـی همـه بـا هـم بایـد مـورد توجه 

قـرار گیـرد. ۱378/2/8
در فهرسـت خدماتی که شـوراها به آن می پردازند 
بایـد حفظ هویـت و اصالت شـهرها و روسـتاها، و 
پایبنـدی بـه معماری اسـامی و ایرانـی، و رعایت 
زیبایـی و اسـتحکام بناهـا، و توسـعه فضای سـبز 
و اهتمـام بـه سـامت محیـط زیسـت، و توجه به 
نیازهـای جانبـازان و مصدومـان جسـمی، و نـگاه 
عدالـت گسـتر بـه محله ها و اشـخاص محـروم، و 
توجـه ویـژه بـه بانـوان و نیز بـه جوانان، برجسـته 
شـود و همواره در مـد نظر قرار گیـرد. ۱386/2/8 
در  تجمل گرایـی  و  فسـاد  بـا  مبـارزه   -6

شـهرداری ها:
از جمله موضوعاتی که من می خواهم بسـیار روی 
آن تکیه کنم، یکی این اسـت که در شـــهرداری، 
جلو سوءاسـتفاده ی مالی را بگیریـد. این یک قلم 
بسـیار مهم اسـت. جلـو این را بـا قاطعیت بگیرید 

و نگذارید سوءاسـتفاده شود.
شـما بر قانـون و بر ضوابـط قانونی، پای بفشـارید 
و ماحظـه نکنیـد. بـا رشـوه خـواری در داخـل 
شـهرداری، بـه شـدت مقابلـه کنیـد. رشـوه، جزو 
بزرگتریـن گناهان اسـت؛ جـزو بزرگتریـن عوامل 
تخریب نظام های سیاسی دنیاسـت. ۱379/۴/27
با تجمل پرسـتی در هزینه های شـهرداری، مقابله 
کنیـد. تجمـل پرسـتی، اصـا مطلـوب و مقبـول 
نیسـت. اسـراف و زیـاده روی در مخـارج، مقبـول 

نیسـت.۱379/۴/27
7- تسـهیل و تسـریع کار مـردم، و عـدم 
در  غیراخالقـی  هـای  روش  از  اسـتفاده 

برخـورد بـا مـردم:
در مراجعـات مردمـی بایـد تسـهیل و تســـریع 
بـه  سـازی  اعتمـاد  و  آنـان  تکریـم  مـردم،  کار 
عنـوان چهـار شـاخص مهـم مـورد توجـه جـدی 

باشـد.۱38۴/۱2/۱3
 سـختگیری های  بی جـا، معطـل کـردن و سـر 

دوانیـدن مـردم، و اسـتفاده از برخـی  روش هـای  
غیراخاقی  در قبال مردم از جمله مشکاتی اسـت 
کـه باید به مـوازات مبارزه قاطع و پیگیر با فسـاد، 

حـل شـود. ۱38۱/۱2/۱9
اداره  در  علمـی  روشـهای  از  8-اسـتفاده 

: شهر
بایـد در اداره شـهر از روشـهای علمـی و محققـان 
برجسته دانشگاه ها نیز استفاده شـود. ۱386/۴/۴
 از علـم و فکـر و برنامـه و اشـخاص عالِم اسـتفاده 
کنیـد. هرچـه می توانید، عقـول صاحبـان عقل را 
بـر عقـل خودتـان بیفزایید و ذخیـره عقانی خود 
را تقویـت کنیـد تـا بتوانید کارهـا را انجـام دهید. 

۱382/9/۱7
9- اهمیت دادن به موضوع محیط زیست:

مسـئله ی گیـاه و بوسـتان و درخـت و این چیزها 
جـزو مسـائل اصلـی اسـت؛ اینهـا را جزو مسـائل 
فرعی نباید به حسـاب آورد. درسـت اسـت که در 
شمارش مسـائل اساسی کشور، چشـم ها و نگاه ها 
بـه سـمت اقتصـاد، به سـمت فرهنگ، به سـمت 
مسـائل پولی، به سـمت مسـائل سیاسـی کشانده 
می شـود، لیکـن اگـر با دقـت نگاه کنیم، مسـائلی 
کـه مربـوط بـه زیسـت انسـانی اسـت، بیشـتر 
از آنهـا اهمیـت دارد. سیاسـت بـرای چیسـت؟ 
اقتصاد بـرای چیسـت؟ خدمات گوناگون شـهری 
و کشـوری برای چیسـت؟ اصاً پیشـرفت کشـور 
بـرای چیسـت؟ پیشـرفت بـرای ایـن اسـت کـه 
انسـانها زندگی سـالم و مطلوبی داشته باشند. اگر 
محیـط زیسـت تخریب شـد، همـه ی اینهـا باطل 
خواهـد شـد. اهمیـت محیط زیسـت اینجاسـت. 

۱389/۱2/۱7
تهیـه درآمـد از هـر طریـق، چیـز خوبـی 

نیسـت:
حـاال گفتیـد کـه دولت، بناسـت کمک کنـد؛ چه 
بهتـر. اگـر دولـت می توانـد کمـک کنـد، کمـک 
کند، بسـیار بهتر اسـت؛ اما چنانچـه دولت کمک 
نمـی کند، شـما اگـر از یک راه قانونـی معقول بی 
ضـرر - که نتایج سـوئی نداشـته باشـد - درآمدی 
کسـب کردیـد، چه بهتر، بسـیار هم خوب اسـت. 
عـوارض، چیـزی اسـت کـه بایـد مـردم بدهنـد؛ 
امـا اگـر شـما بـه قصـد کسـب درآمـد، دسـت به 
کارهایـی زدیـد که نمـی توانید عـوارض فرهنگی 
آن را از پیش، درسـت محاسـبه کنید بسـیار مضر 

اسـت. ۱379/۴/27

منتخبان شما در شورای شهر و روستا چقدر در عمل به این شاخص های رهبری نزدیکند؟
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و  کهنـوج  شهرسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  دیدارمدیرمحتـرم 
شـهر؛  اسـامی  شـورای  رئیـس  و  شـهردار  بـا  ایشـان  معاونیـن 
 بمناسـبت روزشـهرداری هاودهیـاری هـا درمحـل شـهرداری کهنوج
طـی ایـن دیدار آقـای دادور ضمن تبریک روزشـهرداری هـا به آقایان 
محمـودی وعطاپـور از تاش هـای این مجموعه تقدیر و تشـکرنموده 

و بـرای ایشـان آرزوی موفقیت کردند.

معاون بازرگانی سازمان صمت جنوب کرمان اعالم کرد
توزیع شکر و مرغ منجمد طرح تنظیم بازار

در جنوب کرمان
محسـن مشـایخی گفت: توزیع 2 قلم کاالی اساسـی شامل شکر و 

مـرغ منجمـد طرح تنظیم بـازار در جنوب کرمان آغاز شـد.
»محسـن مشـایخی« گفت: توزیع 2 قلم کاالی اساسی شامل شکر 
و مـرغ منجمـد طرح تنظیـم بازار در جنـوب کرمان آغاز شـد. معاون 
بازرگانـی سـازمان صمـت جنـوب کرمـان افـزود: بـه منظـور کاهش 
قیمت کاالها مخصوصا کاالهای اساسـی مورد نیاز مردم و دسترسـی 
عمـوم مـردم بـه این کاالهـا با قیمت کمتـر در کلیه شهرسـتان های 
جنـوب کرمان، سـهمیه شهرسـتان های منطقـه برای توزیع شـکر و 
مـرغ منجمـد توسـط این سـازمان تایید شـد. وی بیان کرد: سـهمیه 
شـکر تایید شـده جنوب کرمان ماهانه 356 تُن شـکر مصـرف خانوار 
می باشـد که از امروز جذب آن توسـط عاملین فروش شـروع شـده و 
توزیـع آن نیز پس از جذب، در همین هفته آغاز می شـود. مشـایخی 
ابـراز کـرد: این میزان سـهمیه هر مـاه و تا پایان تابسـتان، قابل جذب 
توسـط عاملیـن فـروش مـی باشـد. معـاون بازرگانی سـازمان صمت 
جنـوب کرمان تصریح کرد: سـهمیه مـرغ منجمد نیـز 250 تُن برای 
کل جنـوب کرمـان در نظـر گرفته شـده که طی 2 مرحلـه توزیع می 
شـود. وی تاکیـد کـرد: توزیـع هر کیلو مـرغ منجمد دولتـی با قیمت 
۱35 هـزار ریـال از امـروز و در کلیـه شهرسـتان ها آغاز شـده اسـت. 
مشـایخی در خاتمـه خاطرنشـان کـرد: برای حفظ سـامتی مـردم و 
طبـق مصوبـه سـتاد تنظیـم بـازار، توزیع مـرغ منجمـد در 20 نقطه 
شـهر جیرفـت به صـورت ۱0 نقطه صبح و ۱0 نقطه عصـر و از طریق 

فروشـگاه هـای عرضه مـرغ گـرم در حال توزیع می باشـد.

استفاده از ماسک و دستکش در ناوگان 
مسافربری کرمان اجباری شد

رییـس اداره حمـل و نقل مسـافر اداره کل راهـداری و حمل و نقل 
جـاده ای اسـتان کرمـان گفت: اسـتفاده از ماسـک و دسـتکش یکبار 
مصرف برای مدیران، پرسـنل، رانندگان، خدمه و مسـافران در محیط 
ترمینـال، دفاتـر فـروش بلیـط و داخل اتوبـوس و خودروهای سـواری 

کرایه بین شـهری اجباری شـد.
 مهـدی حسـینی نسـب در جمـع خبرنـگاران افـزود: در صـورت 
مشـاهده اسـتفاده نکـردن و رعایـت نشـدن پروتکل های بهداشـتی، 
طبـق ضوابـط و مقـررات، از فعالیـت شـرکت ها و موسسـات حمل و 
نقـل و حرکـت نـاوگان جلوگیری مـی شـود. وی اظهار داشـت: تمام 
شـرکت هـا و موسسـات حمـل و نقـل جـاده ای موظـف بـه رعایـت 
پروتکل های بهداشـتی پیشـگیری و مبارزه با ویروس کرونا هسـتند، 
لـذا تخطـی و یا کوتاهـی در این زمینه تخلف حمل و نقلی محسـوب 
شـده و تخلـف آنها از طریق کمیسـیون های مـاده ۱۱ و ۱2 پیگیری 
خواهـد شـد. رییـس اداره حمـل و نقـل مسـافر اداره کل راهـداری و 
حمـل و نقـل جاده ای اسـتان کرمان تصریح کرد: جلسـات آموزشـی 
متعـددی در ایـن راسـتا بـرای شـرکت هـای حمـل و نقل جـاده ای 
برگـزار شـده و عاوه بر نصب تعـداد فراوانی بنر و اطاعیه بهداشـتی، 
دسـتورالعمل هـای مرتبـط بـا این امـر تهیـه و در اختیار شـرکت ها 
و راننـدگان قـرار گرفتـه اسـت. وی گفـت: ناوگان مسـافربری اسـتان 
کرمـان طبـق پروتکل های دانشـگاه علوم پزشـکی به صـورت مداوم، 
قبل و پس از هر سـفر، توسـط رانندگان و مالکان اتوبوس ها براسـاس 

اسـتانداردهای وزارت بهداشـت ضدعفونی می شـود.

آگهی انتخابات تعیین 
هیات مدیره شرکت تعاونی 

مصرف فرهنگیان رودبارجنوب
 بدینوسیله به اطاع میرساند :۱8تیرماه 
روز جهارشـنبه انتخابـات تعیین هیات 
برگـزار  سـهامداران  مجمـع  و  مدیـره 
میشـود کـه از سـهامداران ی که تمایل 
به نامـزدی در انتخابـات را دارند دعوت 
بعمـل مـی آیـد تـا یـک روز قبـل از 
برگـزاری مجمع بـه آدرس بلوار شـهدا 
فرهنگیـان  مصـرف  تعاونـی  شـرکت 

رودبـار جنـوب مراجعـه نمایند

بالندگـی و شـکوفایی سـرزمین عزیزمـان ایران 
اسـامی پیوسـته بـا عـزم و پشـتکار تمامـی 
خادمـان و تاشـگران حـوزه مدیریت شـهری و 
روسـتایی مبتنی بر مشـارکت مردمی و عمومی 

میسـر و محقـق بوده
 فرارسـیدن روز شـهرداری هـا و دهیـاری هـا 
را بـه شـهرداران، دهیـاران و تمامـی کارکنـان 
تاشـگر و خـدوم در مدیریـت شـهری، تبریک 

مینمایم.  عـرض 
 محمود درویشی

رئیس جمعیت هالل احمر کهنوج

از  دهیـار  روز  مناسـبت   بـه 
مریـد  چـاه  بخـش  دهیـاران 

آمـد  بعمـل  تجلیـل 
 بـه مناسـبت ۱۴تیرمـاه روز 
دهیار،صبـح امـروز شـنبه مورخ 
بـا  ای  جلسـه   ،99 تیرمـاه   ۱۴
ریاسـت شـهریاری بخشـدار چاه 
مریـد و تنـی چنـد از مسـئولین 
شهرسـتان برگـزار و  از دهیـاران 

ایـن بخـش تجلیـل شـد.
 بخشـدار چاه مریـد، دهیاران 
روسـتاها  در  دولـت  بـازوان  را 

برشـمرد و افـزود:
 دهیـاران حتـی در مسـائل و 
مشـکاتی کـه از نظـر قانونـی و 
ذاتـی وظیفـه ای بـر دوش آنهـا 
از  نیسـت ورود کـرده و خیلـی 
نواقـص را برطـرف کـرده اند که 
ایـن همـت آنـان جـای تقدیـر و 

تشـکر دارد.
در ادامـه دادور مدیـر آمـوزش 
و پـرورش شهرسـتان ،پیرامـون 
چـاه  بخـش  آموزشـی  مسـائل 
مریـد مطالـب را عنـوان کـرد و 
از مسـاعدت هـای دهیـاران در 
زمینـه آموزشـی تشـکر کردند و 

افزودنـد:
در  گـذاری  سـرمایه  بحـث   
آمـوزش و پرورش متفاوت اسـت 
و قطعا ثمـرات خوبی را در آینده 
برای جامعـه به بار خواهـد آورد.
وی همچنین خواسـتار تعامل 
و  آمـوزش  بـا  دهیـاران  بیشـتر 

پـرورش شهرسـتان شـدند.
جمعیـت  مدیـر  درویشـی   
هـال احمـر از دیگـر مدعویـن 
راه  بحـث  کـه  بودنـد  جلسـه 
را  هـال  هـای  خانـه  انـدازی 

از  تعـدادی  مطـرح کردنـد کـه 
انـدازی  راه  داوطلـب  دهیـاران 
خانـه های هـال در روسـتاهای 

شـدند. خـود 
 لـورگ معـاون آب و فاضاب 
حضـور  جلسـه  در  شهرسـتان 
داشـتند و بـه صـورت روسـتا به 
روستا مشـکات آب آشـامیدنی 
مورد بحث و بررسـی قـرار دادند.
جانشـین پاسـگاه چاه حاجی 
و  امنیتـی  مـوارد  موضـوع  در 
سـرقتهای چند روز اخیر احشـام 
توضیحاتـی را عنـوان کـرد و از 
دسـتگیری ایـن سـارقین خبـر 

دادنـد.
بـا  جلسـه   ایـن  پایـان  در 
اهـدا لـوح تقدیـر و  هدایایـی از 
مقـام دهیـاران بخش چـاه مرید 

تجلیـل بعمـل آمـد.

از دهیاران بخش چاه مرید
 تجلیل شد 

به مناسبت فرا رسیدن روز شهردار صورت گرفت:

دیدار فرماندار با خانواده شهردار فقید، آزاده و 
جانباز حاج عیسی دادخدایی

به مناسـبت فرا رسـیدن روز شـهردار دکتر شهسـواری با همراهی 
حجـت االسـام احمدی زاده امـام جمعه موقت٫طاهـری رئیس بنیاد 
شـهید و امـور ایثارگـران قلعـه گنـج و سـعید احمـدی رئیـس اداره 
آمـوزش و پـرورش قلعه گنج و مهندس سـعید شـهردار چـاه دادخدا 
سـلمان کرمـی رئیـس اداره حفاظـت محیط زیسـت بـا حضـور در 
منـزل حـاج عیسـی دادخدایی آزاده و جانباز  شـهردار فقید و سـابق 
چـاه دادخـدا ضمـن دیـدار بـا خانـواده ی ایشـان یـاد وی را گرامـی 

حیدری« داشـتند.»خبرنگار:ادیب 

دبیر ستاد احیای سیره رضوی جنوب کرمان: 

کاروان زیر سایه خورشید عازم 
مشهد مقدس می شود

حسـین مشـایخی گفت: کاروان زیر سـایه خورشـید که از ۱۱ تیر 
هـم زمـان بـا دهـه کرامت بـه جنـوب کرمان سـفر کرده بـود پس از 
حضـور ۴ روزه در ایـن منطقـه و بـا پایان یافتـن برنامه هایـش، فردا 

۱5 تیـر عازم مشـهد مقدس می شـود.
زیـر سـایه  بـه حضـور کاروان  اشـاره  بـا  »حسـین مشـایخی«  
خورشـید در جنـوب کرمـان، گفت: کاروان زیر سـایه خورشـید که از 
۱۱ تیـر هـم زمـان بـا دهه کرامـت به جنوب کرمان سـفر کـرده بود 
پـس از حضـور ۴ روزه در ایـن منطقه و با پایان یافتـن برنامه هایش، 
فردا ۱5 تیر عازم مشـهد مقدس می شـود. دبیر سـتاد احیای سـیره 
رضـوی جنـوب کرمـان به تشـریح برنامـه هـای روز گذشـته و امروز 
کاروان زیـر سـایه خورشـید در جنـوب کرمـان پرداخت و افـزود: روز 
گذشـته خـدام رضوی حامـل بیرق بـارگاه ملکوتی امام هشـتم علیه 
السـام در قالـب کاروان زیـر سـایه خورشـید وارد جبالبـارز شـمالی 
شـدند. وی ادامـه داد: در ابن سـفر خـدام رضوی با 3 خانواده شـهید 
دیـدار کردنـد یکـی از این شـهدا سـالروز والدتـش مقارن با سـالروز 
والدت امـام رضـا علیـه السـام بود. مشـایخی بیـان کـرد: همچنین 
بـا خانـواده ای کـه 2 فرزنـد معلـول داشـت و تحـت پوشـش کمیته 
امـداد امـام خمینـی )ره( بـود دیـدار کـرده و سـپس بـه عیـادت 2 
بیمـار تصادفـی و یـک بیمـار صعـب العـاج رفتنـد. مدیـر کانـون 
فرهنگـی هنـری ثامن االئمـه جیرفت ابـراز کرد: با همراهی مسـئول 
سـتاد نمـاز جمعه، شـهردار، مسـئول حـوزه مقاومت بسـیج و رئیس 
آتشنشـانی این شـهر به زیـارت شـهدای گمنام محمد آباد مسـکون 
رفتـه و سـپس در نمـاز جمعه حضور یافتنـد و در بین الصاتین یکی 
از خـدام رضـوی مولـودی و صلـوات خاصـه امـام رضـا علیه السـام 
را قرائـت کـرد. وی عنـوان کـرد: از دیگـر برنامـه هـای کاروان زیـر 
سـایه خورشـید در جبالبارز شـمالی، دیـدار با اولیای دم بـرای آزادی 
زندانـی محکـوم بـه اعدام بـود و عاوه بـر آن تجلیـل خادمان رضوی 
از شـهردار و پرسـنل شـهرداری بـه واسـطه ارائـه خدمـات بـه مردم 
بـود. مشـایخی اضافـه کـرد: صبـح امـروز خـدام رضـوی بـا پرسـنل 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( جیرفـت دیـدار کـرده و سـپس به 
دیـدار 2 خانـواده از مددجویان کمیته امداد امـام خمینی )ره( رفتند 
و عـاوه بـر ایـن از یـک دختـر بچـه 6 سـاله مبتا بـه تومـور مغزی 
نیـز عیـادت کردنـد. رئیـس شـورای اسـامی شـهر جیرفـت اظهـار 
کـرد: از دیگـر برنامه های امروز کاروان زیر سـایه خورشـید در شـهر 
جیرفـت، بازدید از 3 کارگاه تولید ماسـک، بازدیـد از زندان و دیدار با 
زندانیـان، دیـدار با رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت و کارکنان 
بیمارسـتان امـام خمینـی )ره( جیرفـت، بازدید از مرکز تـرك اعتیاد 
بانـوان و همچنیـن حضـور در مسـجد حضـرت زهـرا )س( و دیدار با 
مدیـر و اعضـای کانـون تخصصـی مهدویـت جنـوب کرمان بـود. وی 
ابـراز کرد: کاروان زیر سـایه خورشـید بـه منظور جلـب رضایت برای 
آزادی زندانـی جرائـم غیـر عمد وارد دلفارد شـده و با یکـی از اولیای 
دم  دیـدار کـرد. مشـایخی بیان کـرد: همچنین خـدام رضوی حامل 
بیـرق بـارگاه ملکوتـی امـام هشـتم علیه السـام برای جلـب رضایت 

یکـی دیگـر از اولیـای دم به باغبابوئیـه رفتند.

هــال  جمعیــت  ایســنا/مدیرعامل 
احمــر اســتان کرمــان از تــاش 2 ســاعته 
بیــن  امدادونجــات  پایــگاه  نجاتگــران 
ــات  ــان در عملی ــتان منوج ــهری شهرس ش
رهاســازی ۴ پیکــر بــی جــان از پــژو ۴05 
در حادثــه محــور »منوجــان – بندرعبــاس« 

ــر داد.  خب
جزییــات  تشــریح  در  فــاح«  »رضــا 
ــوع  ــی وق ــرد: در پ ــار ک ــه اظه ــن حادث ای
حادثــه برخــورد کامیونــت ایســوزو و پــژوه 
ــاس«  ــان – بندرعب ــور »منوج ۴05 در مح
ــات  ــگاه امدادونج ــران پای ــه نجاتگ بافاصل
ــه  ــه محــل حادث ــان ب ــهری منوج ــن ش بی

ــدند.  ــزام ش اع
وی بــا اشــاره بــه جــان باختــن ۴ 
ــم  ــک تی ــزام ی ــژو ۴05 و اع ــین پ سرنش
افــزود:  حادثــه  محــل  بــه  امــدادی 
نجاتگــران هــال احمــر توســط تجهیــزات 

ســبک  )ســت  ای  جــاده  امدادونجــات 
ســاعت،   2 مــدت  بــه  هیدرولیــک(  و 
ــین  ــار سرنش ــن چه ــان ای ــی ج ــر ب پیک

ــده رهــا  را از داخــل خــودروی آســیب دی
ســازی کردنــد و بــه عوامــل مربوطــه 

تحویــل دادنــد.

تصادف مرگبار در محور »منوجان - بندرعباس«
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امـروزه برنامـه ریـزی و مدیریـت نویـن شـهری و روسـتایی در فرآینـد نظام مـردم سـاالری دینـی، موجب کیفیت بخشـی به 
خدمات شـهری و روسـتایی شـده اسـت بطوریکه عالوه بر ارائـه خدمات مناسـب، شـهرداریها و دهیاریها به لحاظ تنـوع فعالیت 

هـا و ارزشـهای فرهنگـی و اجتماعـی دارای اهمیت فراوان می باشـند.
شـهرداری هـا و دهیـاری هـا به عنـوان یک نهـاد عمومی بـا سـاختار خدماتـی و اجرایی مبتنـی بر مشـارکت مـردم، همواره 
مـورد توجـه بـوده و برای دسـت یابی به شـاخصه های شـهر و روسـتای توسـعه یافته و پویـا نیازمند عـزم و اراده جـدی تمامی 
تالشـگران این عرصه اسـت کـه با برنامه ریزی علمی، مسـیر توسـعه همه جانبـه را هموار و فضایـی مطلوب را برای مـردم فراهم 

. کنند
 مـا خادمـان مـردم در شـهرداری ها و دهیـاری ها بر خـود وظیفه می دانیـم که از طریـق برنامه ریـزی و اجرای اقدامـات و متد 

جدیـد در شـهرها و روسـتاها ، شـرایط مناسـبی بـرای زندگی و کار مـردم فراهم نماییـم تا با ارائـه خدمات مطلـوب و بی منت به 
عمـوم مـردم بـه ویژه اقشـار ضعیف و محـروم جامعه، گام هـای مثبتـی در جهت  برقراری عدالت و رشـد و پیشـرفت شـهرها و 

روستاها برداشـته شود .
 ایـن روز خجسـته را بـه همه ی مدیـران و مجاهـدان عرصه مدیریت شـهری و روسـتایی که در راسـتای آبادانی کشـور عزیز و 
اسـالمی مـان تـالش می کننـد تبریک عـرض نمـوده و از درگاه خداوند بزرگ، سـالمتی و توفیـق روزافزون همـه ی خدمتگزاران 

این عرصـه را آرزو مندیم.

 روابط عمومی شهرداری وشورای اسالمی کهنوج

        مهدی شهسواری 
فرماندار شهرستان قلعه گنج

دکتر شهسواری فرماندار با صدور پیامی 
روز قلم را تبریک گفت

بـه گـزارش روابط عمومـی فرمانداری قلعـه گنج، دکتر مهدی شهسـواری طی 
پیامـی فـرا رسـیدن روز قلـم را بـه همـه فعالیـن و اعضـای ایـن خانـواده بزرگ 

تبریـک گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:

بسم اهلل الرحمن الرحمح 
منزلـت و قداسـت قلـم در کام پـروردگار متعـال در قالـب » ن والقلـم و مـا 
یسـطرون « تبلـور پیـدا کـرده اسـت و بـه درسـتی ، سـوگند بـه قلـم قداسـت 

نوشـتن را افـزون نمـوده اسـت.
قلـم، زبـان عقـل و معرفـت و احسـاس انسـان هـا و بیـان کننـده اندیشـه و 
شـخصیت صاحـب آن اسـت و هرگونـه رشـد و پیشـرفت، پیـروزی و آرامـش و 

معرفـت و شـناخت، ریشـه در قلـم دارد. 
اینجانب این روز مبارك را به همه اصحاب قلم و رسـانه، نویسـندگان، شـعراء، 
روزنامـه نـگاران، خبرنگاران، مولفین، ناشـرین، فعاالن فضای مجـازی و ... جنوب 
اسـتان کرمـان بخصـوص شهرسـتان قلعه گنـج ، تبریک عرض می کنـم و برای 
همـه تـاش گـران عرصـه آگاهـی و اطـاع رسـانی سـامتی تـوام با بـا عزت و 

سـربلندی مسـئلت می نمایم.


