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      تجدید فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای شهرداری کهنوج

مهندس مجید محمودی شهردار کهنوج

شهرداری کهنوج در نظر دارد  به استناد صورت جلسه شماره 1409 مورخ 1399/02/15 
موضوع  اجرا – احداث وتکمیل  پل بتنی سمیه  شهر کهنوج را  با سه دهانه 8متری از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به ادرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و  الزم 
به ذکر  است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ1399/3/20  روز سه شنبه می باشد .

اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 
 تا ساعت 18 روز یک شنبه تاریخ 1399/3/25

اخرین مهلت زمانی ارائه  و بار گذاری پیشنهاد در سامانه ستاد : 
ساعت ۱۸ روز چهارشنبه  تاریخ ۱۳۹۹.۴.۴ 

بازگشای پاکات ارائه و بار گذاری شده در سامانه ستاد:
 راس ساعت ۱۳ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹.۴.۵

هزینه درج آگهی برعهده ی برنده مناقصه می باشد .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف: ادرس ابتدای بلوار خلیج فارس ساختمان شهرداری کهنوج 

☎  تلفن : 15 - 43202112 

جدول گذاری انتهای خیابان طالقانی 
پرداخت حقوق  پرسنل از ابانماه۹۷ تاکنون
ریال  میلیارد  ده  مبلغ  پرداخت  تقسیط 
ازبدهی های بیمه تامین اجتماعی پرسنل 

مربوط به سنوات قبل
پرداخت بدهی های ماشین آالت سنگین 

شهرداری بابت تعمیر وراه اندازی آنها
خرید یکدستگاه پژو پارس

معوقه  های  بدهی  تمامی  پرداخت 
شهرداری درتمامی امورات ازسنوات قبل

شن ریزی ۸۵درصد معابر سطح شهر
های  خیابان  کانیوی  واجرای  تعریض 

سلمان فارسی،بلوار امام،مدرس،
موجود  های  چاله  تمامی  گیری  لکه 
درسطح شهرواسفالت کانال های گاز که 

همچنان ادامه دارند
پاکسازی تمامی بلوارها،میادین ،پارکها و 

معابر سطح شهر
ساماندهی محل دفن زباله))لندفیل((در 

روستای میثم اباد
تجهیز واحد خدمات شهری جهت جمع 

اوری زباله باامکانات مورد نیاز دربحث زباله
وصول مبلغ یک میلیارد ودویست میلیون 
ریال  بامدیریت و پیگیری های مهندس 
دینا از طریق استاندار محترم بابت ساخت 

وسازهاازادارات ونهادهای دولتی
هادرپیاده  کوچه  تمامی  و  معابر  تملک 

روهای سطح شهربه متراژ۸۰۰۰مترمربع
ادامه در صفحات 3-2

مهنــدس مــراد دینــا شــهردار ایــن شــهر بــا وحــدت و همدلــی بــا مجموعــه 
شــورای شــهر و تعامــل بــا دیگــر ادارات شهرســتان و پشــتوانه نیروهــای خدوم 
و زحمتکــش شــهرداری خدمــات زیــادی بــرای شــهروندان و شــهر عنبرآبــاد 

ارائــه داده کــه شــاهد پیشــرفت و توســعه شــهر عنبرابــاد هســتیم. 
گرچــه دینــا بــی ادعــا و مخلصانــه بــرای عنبرآبــاد خدمــت می کند که کارســتان 

و کلکســیونی از خدمت را در شــهر به نظاره هســتیم. 
در ایــن شــماره نشــریه خرمــا بــه گوشــه ای از خدمــات و فعالیــت های شــهردار 

بــی ادعــای عنبرآبــاد مــی پردازیم :

خدمات ماندگار مهندس دینا؛ 

شهر عنبراباد روزهای خوشی در جهت 
عمران، آبادانی و زیرسازی می گذراند
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 مهربانی_زیباست
دو برادر باهم در مزرعه کار می کردند کـه یکی از آن دو ازدواج 
کـرده بود و خانواده بزرگی داشت ودیگری مجرد بود. شب 
که میشد دو برادر همه چیز از جملـه محصول و سـود آن را 
با هم نصف می کردند. یک روز برادر مجرد بـا خودش گـفت 
درست نیست کـه ما همـه چیز را نصف کنیم . من  مجرد 
هستم وخرجی ندارم ولی او خانواده بزرگی را اداره می کند

بنابراین نیمه ی شب که شد یك کیسه پراز گندم را برداشت 
و مخفیانه روی محصول برادر خـود ریخت. در همین حال 
برادر دیگر با خودش فکر میکرد و می گفت درست نیست 
کـه ما هـمه چیز را نصف کنیم . مـن سر و سامان گـرفته ام 

ولی او هنـوز ازدواج نکرده و باید آینده اش تأمین شود
بنابراین او نیز شب که  شد یک کیسه پر از گندم رابرداشت 
و  مخفیانه به انبار بـرادر برد و روی محصول بـرادر ریخت. 
سـال ها گذشت و هر دو برادر متحیر بودند که چرا ذخیره 
گندمشان با یکدیگر مسـاوی است. تا آن که یك شب دو 

بـرادر در راه انبار بـه یکدیگر برخوردند
آنها مدتی به هم خیره شدند و سپس بی آن که سخنی بر 
لب بیاورند کیسه هایشان را  زمین گذاشتند و یکدیگر رادر 
آغوش گرفتند. چقدر زیبا میشد اگر زندگی های امروزی هم 

رنگ وبوی قدیم ها رو داشت .....

 نوِر_َعمِل_خیر
استاد فاطمی نیا می فرمودند: اعمال و عبادات ما همگی 
نور دارد، باید اثر و نور این ها را با مراقبه و محافظت نگه 

داریم و از دست ندهیم
ماها متاسفانه غالبا  ولخرج هستیم، ولخرج نـور. اگـر از 
عبادتی نور کسب کنیم ، آن را حفـظ نمی کنیم . فورا با 

رفتارمان آن را خرج می کنیم و از بین می بریم
نماز شب می خوانیم و بعد غیبت می کنیم و نور نمازشب 
ازبین میرود، یک  نورانیت هم اگـر شب به ما بـدهند، صبح 
خـرجش می کنیـم. یک دعا می خوانیـم ، با جـواب تلخی 

کـه مثال به مادرمان می دهیم ، از بین می بریم
خالصه هـر عمل خیری نور دارد ، اگر نور ها را حفظ کنیـم 
، به تـدریج این نورها جمع شـده و قوی می شـوند و دارای 

آثار عالیه می شود.

 لباسی_به_نام_ِسْتر
وقتی آنکس که دوستش داریم بیمار میشود، میگوییم 
امتحان الهی است ولی هنگامی که شخصی که دوستش 

نداریم  بیمار می شود ، می گوییم عقوبت الهی است
وقتی آنکس که دوستش داریم دچار مصیبت می  شود ، 
می  گوییم از بس که خوب بود . و هنگامی که شخصی که 
دوستش نداریم ، دچار  مصیبت می شود ، می گوییم از بس 

که ظالم بود
مراقب باشیم قضا و قدر الهی را آن طور که مورد پسندمان 
هست تقسیم نکنیم. همه ی ما حامل عیوب زیادی هستیم 
و اگر لباسی از سوی خدا، که نامش ِسْتر است نبود ، گردن  
های ما از شدت  خجالت خم می شد . پس عیب جویی 

نکنیم، درحالی که عیوب زیادی در وجودمان جاریست!

 یوم_الحساب
قرآن مجید می فرماید یکی از نامهای قیـامت یـوم الحساب 
است. روزی که خدابه  حساِب اعماِل بندگان رسیدگی می 
کنـد و بعـد هـم می فرمـاید ، روز قیـامت از همه  اعمال ریز 
ا  و درشتی که تو دنیا انجام دادید سوال میشود: َلُتْسَئُلنَّ َعمَّ

ُکْنُتْم َتْعَمُلوَن. نحل آیه ۹۳
قیامت از همه اعمال سوال می شود، ولی قـرآن بعضی از 
اعمال را به طوِر خاص اسم میاره و تاکـید می کند که روز 
قیامت از این ها سوال می شود. یعنی این ها خیلی مهم 
ا  هستند یکی از آن مـوارد  تهمت اسـت. َتاللِه َلُتْسَئُلنَّ َعمَّ
ُکْنُتْم َتْفَتُروَن. سـوره نحل آیه ۵۶. سوگـند به خـدا ، قطعًا 

درباره افترا هایی که در دنیا می زدید، سوال خواهد شد.
حواسمون باشه تهمت  هایی که زدیم آبروها که از مـردم 
بردیم. دروغ ها و غیبت هایی که کردیم. دونه دونه  اش رو 
باید جـواب پس بدیم . اگر حرفی کـه پشت سر مـردم می 
زنیم ، راست باشه می شود  غیبت. اّما اگـر حرفی کـه پشت 
سـر مردم می زنیـم ، دروغ باشه می شـود تهمت. بنابر این 

تهمت بدتر از غیبت است

 سرعت_ساعت_ها
مرحوم  حاج  اسماعیل  دوالبی فرمود: فـرفره را کـه داخل یک 
سینی بـه کار می اندازی، ابتدا دور سینی میچرخد، ولی 
آخـر کار در یک نقطه می  ایـستد و دور خودش می چرخد.  
مؤمن هم همینطور است. اول دور عالم میگردد ولی آخر 
کار دور خـودش می چرخد، چون میفهمد مقصد در درون 
خودش است   حاال وقتی فرفره یک نقطه می ایستد و دور 
خودش میچرخد ، اصاًل معلوم نیست حرکت میکند. مؤمن 
هم همین طور است و آخـر کار ، ظاهرش دیگر حرکت 

نـدارد ، گرچـه در  حقیقت از همه سریع تر و پرکارتر است
کا کنار سرم است، ولی فرصت  مرحوم حداد می گفت مَتّ

کا را زیر سرم بکشم کا بگذارم یامَتّ ندارم سرم را روی مَتّ
امیرالمؤمنین علی علیه السالم فرمود سـاعت ها چقـدر 
سـرعت دارنـد برای تمام کردن روزها، روزها چقدر سرعت 
دارند برای تـمام کردن ماه ها ، ماه  ها چقدر  سرعت دارند 
برای تمام کردن سال ها و سال  ها چقدر سرعت دارند برای 
تمام کردن عمرها     فرصتمان خیلی کم است. بایـد آن را 
غنیمت بدانیم و به هدر ندهیم ، باید در کار سرعت داشت.

 برکت_تالوت_قرآن
بزرگی فرمـود: مادرم بـه تالوت قرآن مجید عالقه زیـادی 
داشت و غالبا در شبانه روز هفت جزء تالوت می نمود و 
شب های ماه رمضان را نمیخوابید و مشغول تالوت قرآن، 
دعا ونماز بود یک شب در شمعدان به مقدار یک بند انگشت  
شمع باقیمانده بود وما نمی توانستیم در بیرون منزل شمع 
تدارک کنیـم ؛ چون از طرف حکومت قـدغن شده بـود که 

کسی نبـاید از خانه اش خارج شود
اگر کسی را در کوچه و بازار میدیدند او را به زندان می بردند 
و جریمه می کردند، مادرم با روشنایی همان مقدار از شمـع 

مشغـول  تالوت قرآن مجید شد
به خـدا سوگند! تا آخر شب که مادرم قرآن و دعا می خواند 
شمع تمام نشد، بعـد از اتمـام نـمازش مشغول سحری 
به  رو  بلنـد شد  اذان  خـوردن شدیم. همین کـه صدای 
خاموشی رفت و تمام شـد. خالصه یک بنـد انگشت شمع 
به مدت۹ ساعت برای مابه برکت تالوت قرآن مادرم روشنایی 

داد.

 درمان_اضطراب 
 بوی گالب تاثیری مستقیم بر آرامش روان دارد و کسانی 
که استرس و هیجانات منفی دارند بایستی بر روی متکای 
خواب شان مقداری گالب بپاشند که این مسئله بسیار در 
بهبود استرس ها و اختالالت عصبی آنها مفید خواهد بود.

✍ از حضرت رسول نقل شده که: ریختن گالب بر صورت، 
آبرو را زیاد می کند و پریشانی را برطرف می سازد. علت 
اینکه در مراسم عزا از گالب استفاده می شود به دلیل 
اینست که گالب غم زداست و ضد استرس می  اینگه 

باشد.
✍توصیه های پزشکی عارفان، آیت الله بهجت،ص۱۴۱

☎پر خوابی و مضرات آن
☎  پر خوابی علل متعددی دارد، از جمله:

☎ دوست داشتن خواب
☎ زیاد نوشیدن آب و مایعات

☎ پرخوری و ...
 زیاد خوابیدن، به شدت نهی شده است. حب خواب از 
بی  و  مستی  نوعی  خواب  است.  شده  شمرده  معاصی 

عقلی است.
 ☎ مضرات:

☎  فقر در قیامت
☎  کاهش عبادات

☎  آسیب به سالمتی
☎  مضر برای دنیا و آخرت

☎  سبب بیماری 
☎  مورد غضب خداوند واقع شدن

☎  زائل کردن عقل 
سعی کنید برنامه خواب اسالمی داشته باشید؛ شب زود 
بخوابید، قبل از طلوع آفتاب هم بیدار شوید. خواب بیش 
از هشت ساعت نهی شده است و باعث مریضی می شود.

خانمها حتما پیشبند ببندید !
خانمها حتما موقع شستن ظروف و کار با آب پیشبند 
ببندید، چون وقتی شکمتون خیس یا نمدار میشه، باعث 
کیست،  انواع  برای  شدنش  مستعد  و  رحم  شدن  سرد 

عفونت، قارچ، نازایی و مشکالتی از این دست میشه !

✍رنگ لباس
✍ رنگ لباس در سالمتی نقش دارد. اسالم در مورد رنگ 
لباس هم تئوری دارد و آن تفاوت رنگ ها در تاثیر و منافع 
است.  بهترین رنگ در روایات سفید است. پیشنهاد ائمه 
علیهم السالم در رنگ لباس برای زنده و مرده، سفید است.

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید:
ُنوا ِفیِه َمْوَتاُکْم. سفید  ْطَهُر َو َکفِّ

َ
ْطَیُب َو أ

َ
ُه أ اْلَبُسوا اْلَبَیاَض  َفِإنَّ

بپوشید؛ زیرا برای بدن خوش تر و راحت تر و پاک تر و تمیز 
تر است و مردگان خود را با سفیدی کفن کنید.

وقتی لباس سفید پوشیده شود، احساس خوبی به انسان 
و  برمی گرداند  را  نور  طیف  تمامی  زیرا  می دهد؛  دست 
بدن  بنابراین  نمی کند.  نفوذ  لباس  به  خورشید  گرمی 
احساس خوبی دارد. رنگ سفید، کثیفی را پنهان نمی کند 
اگر  ولی  نمایان می شود؛  آن  بر  آلودگی  و  زود کثیفی  و 

لباس، تیره باشد، کثیفی ها پنهان می شوند.
دستور به پوشیدن لباس سفید بیانگر اهمیت و مصلحت 
و فائده  لباس سفید برای بدن است. این که لباس سفید 
برای مردگان چه منفعتی دارد، معلوم نیست و علم هنوز 
نمی تواند این را بفهمد. برای علم، کفن داشتن مرده یا 
کفن نداشتن، تفاوتی ندارد و فقط مهم دفع آلودگی مرده 

است؛ در حالی که حتما حکمتی دارد.

 حکمت_بیماری
 پیامبر خـدا )ص( فرمودند: گاه بنده بیمار می گردد پس 
دلش نازك می شود و برخی از گناهانی را که از او سر زده 
است، به یاد می آورد و قطره اشکی، هرچند کوچک، از 
دیدگانش سرازیر می شود و آنگاه، خداوند عزوجل، او را 
ازگناهانش پاك می سـازد. پس اگر او را از این بستر بیماري 
برخیزَانـد، او را پاك شـده ازگناه بر میخیزَانـد و اگرجانش را 

بسـتاند، پاکیزه شده ازگناه میستاند.

سوگند به انجیر و زیتون
 این دو سوگند، به دو گونه میوه با برکت است که بیشتر در 
سرزمین های قدس و پیرامون آن، که محّله های نزول وحی 
و رستاخیز پیامبران بوده روییده می شود. انجیر، میوه ای 
است که دارای مواد و ترکیبات غذایی و دارویی سبک بوده 
و خوش خوراک است که تازه و خشک، گوشت، هسته و 

پوستش برای همه و هر سّنی ماکول و گوارا است.

خواص انجیر
ملّین طبع، محّلل بلغم، مطّهر کلیتین، زایل کننده سنگ 
مثانه و جهت کبد و طحال موثر است و در حدیث آمده: 

قطع بواسیر کند و نقرس را از  بین می برد.
 و اّما زیتون: 

هم میوه است و هم نان خورشت . هم جنبه ی دوا دارد و 
روغنی لطیف و کثیر و المنافع دارد که در اکثر غذاها از آن 

استفاده می شود.

 خواص انگشتر 
 انگشتر در دست کردن در اسالم بسیار مؤکد و سفارش 
شده است. زن ها باید انگشتر طال و مردها انگشتر نقره 
در دست کنند. بهترین نگین ها برای انگشتر عقیق یمن، 
فیروزه، ُدّر نجف و حدید صینی است.  از مهم ترین خواص 
انگشتر از نظر طب اسالمی، داشتن خاصیت حرز است. 
از  برخی  است.  متفاوت  بیماری ها،  علت  که  می دانیم 
بیماری ها از ناحیه تغذیه نادرست و برخی از ناحیه ویروس 
و میکروب و برخی از ناحیه ژنتیک هستند؛ اما در طب 
اسالمی مسائل دیگری پیرامون علل بیماری مطرح است؛ 

مانند چشم زخم. 
هم چنین از علل دیگر بیماری، آسیب اجنه به انسان است 
که پیرامون این مساله بحث شده است.  تاثیر انگشتر، به 
خصوص انگشتر عقیق یمانی، تاثیر حرز است؛ یعنی از 
صاحب انگشتر در برابر بالها و آسیب ها که آسیب چشم 
زخم و اجنه نیز می باشد؛ توسط انگشتر محافظت می 

کند. 
امیرالمومنین علیه السالم می فرماید:

انگشتر عقیق در دست کنید که مایه برکت برای شما قرار 
داده شده است تا از بالها و حوادث ایمن باشید.

مکارم االخالق، ص ۸۸
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استاندار کرمان گفت: امیدواریم با همکاری محیط زیست، به 
توسعه پایدار در استان سرعت بدهیم زیرا اکنون استان در درصد 
بیکاری، اشتغال و درآمد سرانه دچار یک عقب ماندگی است و 
وضعیت مطلوبی در این زمینه ها نداریم و نیاز داریم به اقدامات 

سرعت بدهیم.
دکتر«محمدجواد فدائی«  در دیدار با رییس هیئت مدیره صندوق 
ملی محیط زیست اظهار کرد: در استان کرمان برای محیط 
زیست اهمیت قائل هستیم و باور داریم توسعه باید پایدار بوده و 
با لحاظ مالحظات زیست محیطی توسعه صورت بگیرد و البته 

توسعه نیز نباید متوقف شود.
وی افزود: این مسائل نیاز به علم، تکنولوژی و قدرت کارشناسی 
بیشتر دارد تا راه حل هایی ارائه کند که بدون آسیب وارد کردن به 

محیط زیست، توسعه پیش برود.
استاندار کرمان با تاکید بر اینکه سعی کرده ایم با محیط زیست 
هماهنگ باشیم و مدیرکل محیط زیست استان نیز همکاری و 
نظرات کارشناسی دارد و به اهمیت توسعه و ایجاد اشتغال توجه 
دارند بیان کرد: امیدواریم با همکاری محیط زیست، به توسعه 
پایدار در استان سرعت بدهیم زیرا اکنون استان در درصد بیکاری، 
اشتغال، درآمد سرانه عقب است و وضعیت مطلوبی نداریم و نیاز 

داریم به اقدامات سرعت بدهیم.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان افزود: زمینه فراهم 
است و شرکت های بزرگ آماده سرمایه گذاری در سطح استان 

کرمان هستند.
فدائی در ادامه با اشاره به تفاهمنامه ایجاد سایت پسماندهای 
صنعتی جنوبشرق در استان کرمان بیان کرد: اینکه برای بازیافت 
پسماندهای صنعتی برنامه ریزی شده کار ارزشمند و درست و خبر 

خوبی است و ما نیز آماده همکاری در این زمینه هستیم.
وی اظهار کرد: صندوق ملی محیط زیست نیز ابزار خیلی خوبی 
است و می توانیم از محل کمک های فنی اعتباری در استان 
کمک کرده و در مقابل صندوق به مشکالت زیست محیطی 
استان کمک کرده ضمن آنکه واحدهای صنعتی بزرگ نیز می 

توانند در استان به صندوق ملی محیط زیست کمک کنند.
به گزارش ایسنا، در این دیدار تفاهمنامه ایجاد سایت پسماندهای 

صنعتی جنوبشرق امضاء شد.

کرمان  جنوب  وتجارت  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
واحدهای  مشکالت  حل  جهت  مصوبه  تصویب 18  از 

صنعتی، معدنی و کشاورزی جنوب کرمان خبر داد.
به گزارش نشریه خرما، چهارمین جلسه کارگروه تخصصی 
تسهیل و رفع موانع تولید جنوب کرمان با حضور مهندس 
گذاری  سرمایه  جذب  دفتر  مدیرکل  نسب  اسکندری 
معدن  صنعت،  سازمان  معاونین  و  رئیس  استانداری، 
امور دام سازمان جهاد  و تجارت جنوب کرمان، معاون 
کشاورزی جنوب کرمان، جمعی از مدیران مربوطه استان 
و همچنین  سرمایه گذاران حوزه های صنعتی و معدنی 

جنوب تشکیل شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان گفت: 
در این جلسه مشکالت 2 طرح معدنی، 7 طرح صنعتی و 
6 طرح کشاورزی جنوب کرمان بررسی و با دستور رئیس 

کارگروه، 18 مصوبه جهت رفع مشکالت اخذ گردید.
وی افزود: مهمترین دستاورد این جلسه برای کمک به 
فعالیت واحدهای تولیدی که بدهی معوق داشته، این 
بود که بانک ها بر اساس مصوبه ستاد تسهیل کشور که 
در جلسه 1280 شورای پول و اعتبار تصمیم گیری شده 
است، عمل کرده و برای هر واحد متقاضی و دارای شرایط، 
بعد از اخذ 7.5 درصد از مانده بدهی، مابقی را بعد از 6 ماه 

تنفس و با تقسیط 5 ساله اخذ کنند.
مهندس مسلم مروجی فرد ادامه داد: از دیگر مصوبات این 
جلسه در حوزه های تامین زیرساخت طرح های اقتصادی، 
تعیین تکلیف بدهی های معوق چندین طرح صنعتی و 

کشاورزی می باشد. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان افزود: 
این سازمان به عنوان دبیر کارگروه رفع موانع تولید جنوب 
کرمان، آماده پیگیری کامل تا حصول نتیجه در جهت رفع 
موانع سرمایه گذاری و مشکالت سرمایه گذاران  می باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: شکل 
گیری بسیج همگانی در راستای  خرید تلفن هوشمند 
همراه در استان ضروری است تا در شرایط تعطیلی 
آموزان  دانش  کرونا  ویروس  شیوع  علت  به  مدارس 

نیازمند ازآموزش مجازی برخوردار شوند. 
احمد اسکندری درمراسم نمادین توزیع کمک های 
مومنانه فرهنگیان و دانش آموزان استان به دانش آموزان 
بی بضاعت خاطر نشان کرد: این روزها کشور در همه 
حوزه ها نیازمند کمک های مومنانه است از جمله 
مدرسه سازی، مدرسه یاری همچنین در حوزه آموزش 
نیز  نیازمند کمک های خیرین برای خرید تبلت و گوشی 
هستیم. . وی  با بیان این که امروزه هر دانشجو یک 
گوشی دارد اما هر دانش آموز گوشی ندارد، توضیح داد: 
باید تالش کرد تا یک بسیج همگانی در استان شکل 
گیرد و با  خرید گوشی تلفن همراه برای دانش آموزان 
نیازمند آنها را نیز از نعمت تحصیل در شرایط کرونا بهره 
مند کنیم  تا در مهرماه امسال دانش آموزی نباشد که از 
امکانات آموزش بی بهره باشد.  اسکندری نسب طرح» 
آجر به آجر« را یک سیاست اثر بخش در راستای مدرسه 
سازی در کشور  دانست و بیان کرد: در این طرح تالش 
شده که هر کس حتی به اندازه یک آجر هم شده در 
ساخت مدرسه کمک کنند برای مثال در منطقه نوق ۹۵ 
نفر یک مدرسه ساخته اند از این رو این طرح می تواند در 

ساخت مدرسه مفید واقع شود. 
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان عنوان کرد:  
خیرین مدرسه ساز در سال ۹۸-۹۷ بالغ بر ۳۲ میلیارد 
در ساخت مدرسه کمک کردند و در سال۹۹-۹۸ چیزی 
حدود ۱۲۰ میلیارد تومان تا این لحظه کمک کرده اند و 
برآورد کرده ایم  که تا پایان امسال حدودا ۲۰۰ میلیارد 
تومان توسط خیرین مدرسه ساز به آموزش و پرورش 
یک  مراسم  این  در  است:   ذکر  شایان  شود.  کمک 
دستگاه تبلت هوشمند خریداری شده توسط موسسان 
مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش نایه دو کرمان به 
مدیر مدرسه یکی از دانش آموزان بی بضاعت جهت 

تحویل به صورت نمادین اهدا شد. 

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر جدیت دستگاه قضا در رسیدگی به 
پرونده های فساد اقتصادی به متهمان فراری این پرونده ها هشدار 
داد که احساس نکنند می توانند از چنگ عدالت بگریزند و دیر یا 

زود به دست عدالت سپرده خواهند شد.
به  گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید 
ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه، 
با گرامیداشت یاد و خاطر امام خمینی )ره(، تحول خواهی و 
تحولگرایی را از مهم ترین ویژگی های شخصیتی و فکری آن 
حضرت دانست و تأکید کرد: امام خمینی )ره( به ما آموخت که 
دین و آموزه های دینی می تواند زندگی انسان معاصر را اداره کند.

 رهبر معظم انقالب پرچمدار تحولخواهی هستند
دیگر  از  را  ابرقدرت ها  به  نگاه  در  تحول  قضاییه  قوه  رئیس 
ویژگی های خط امام و آموزه های آن حضرت عنوان کرد و افزود: 
ملت ایران در سایه رهبری حضرت امام به منزلتی دست یافت که 
می تواند در مقابل قدرت های بزرگ بایستد و آنها را از روحیه تفرعن 
و خوی استکباری پشیمان کند.   آیت الله رئیسی از عدالتخواهی 
به عنوان دیگر شاخصه خط امام یاد کرد و گفت: امروز پرچم 
عدالتخواهی و تحولخواهی پس از امام )ره( به دست مقام معظم 
رهبری است و ایشان در سیره و سلوک شان نشان دادند که اهل 
ایجاد تحول هستند. رئیس قوه قضاییه، تحول در حرکت علمی 
و تحول در قدرت نظامی و امنیتی و افزایش اقتدار نظامی کشور 
و همچنین تشکیل جبهه بین الملل مقاومت را از مهم ترین 
توفیقاتی دانست که در سایه رهنمودها، حمایت ها و هدایت های 

مقام معظم رهبری به دست آمده اند.
عدالت بعد از توحید فراگیرترین مفهوم دینی است

آیت الله رئیسی با تأکید بر لزوم اجرای عدالت تصریح کرد: بعد از 
توحید، هیچ مفهومی در آموزه های دینی ما فراگیرتر از عدالت 
نیست و همه قوا و دستگاه ها در تحقق عدالت در کشور نقش 
دارند که باید فراتر از حر ف ها و بخشنامه ها، برای تحقق عدالت 

گام جدی بردارند.
توصیه آیت الله رئیسی به مجریان عدالت

رئیس قوه قضاییه با بیان این که عدالتخواهی باید سرلوحه اندیشه 
و اقدامات مجریان عدالت باشد تا مردم به معنی واقعی کلمه 
طعم شیرین عدالت را بچشند، از اقدامات صورت گرفته در ادوار 
مختلف دستگاه قضایی تقدیر و تأکید کرد: اراده جدی نیروهای 
کارآمد می تواند منشاء خدمات و تحوالت و انجام کارهای بزرگ 

باشد.

استاندار کرمان: 

باید اقدامات توسعه ای استان 
کرمان سرعت بگیرد

» تصویب 18 مصوبه جهت حل مشکالت 
صنعتگران، معدنکاران و کشاورزان جنوب 

در چهارمین کارگروه رفع موانع تولید «

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

بسیج همگانی خرید تلفن همراه برای 
دانش آموزان نیازمند شکل گیرد

رئیس قوه قضاییه:
متهمان متواری پرونده های  

اقتصادی نمی توانند از چنگ 
عدالت بگریزند

ادامه از صفحه 1

رفع تصرف امالک شهرداری توسط کارشناس حقوقی که توسط متصرفین درسطح شهر عنبراباد  
موزاییک کاری وجدول گذاری خیابان پاسدارن

ادامه جدول گذاری در خیابان
تعداد پرونده های بررسی شده کمیسیون ماده صد

درسال ۹۷ تعداد ۵۲پرونده
درسال ۹۸ تعداد۷۶پرونده

درسال ۹۹تاکنون تعداد۴۲پرونده
بررسی پرونده ها درکمیسیون  ۷۷ انجام شد که 

تاکنون ۵۱پرونده که مبلغ قابل توجهی دریافت گردیده است.
نصب پایه چراغ در خیابان پاسداران

اجـرای طـرح تعریـض وعقـب نشـینی خیابـان سـلمان فارسی/مطهری/طالقانی/مسـجدجامع/
بلوارجمهوری

رنگ امیزی بلوارها/میادین/وپارکهای سطح شهر
 -بازگشـایی کمربنـدی کلیـدی شـهر پس از ۱۳ سـال وقفـه در انجام پـروژه واسـفالت این معبرمهم 

وضروری
-آسفالت معابر مهم بافت فرسوده شهر پس از سه دهه انتظار اهالی
-بازگشایی و تعریض خیابان جدید التأسیس۲۴ متری جمهوری اسالمی

-احداث بولوار زیبای جمهوری اسالمی
نصب پایه چراغ های زیبادربلوارجمهوری اسالمی وراه اندازی روشنایی دراین معبر

-احداث جاده سالمت به طول ۵ کیلومتر
-شن ریزی و زیرسازی معابر خاکی 

-ساماندهی پارک الله های گمنام)ساخت االچیق های زیبا(
-ساماندهی کشتارگاه که از ضروریات بهداشتی شهر محسوب می شود

-برگزاری جشن باشکوه نوروز سال ۱۳۹۸بااستقبال بی نظیرمردم
-زیرسازی و آسفالت خیابان نخل درشهرک نخل

زیرسازی و اسفالت بولوارجهاد
اسفالت خیابان شهید رجایی

زیرسازی واسفالت خیابان شهیدرضایی 
زیرسازی وآسفالت خیابان پاسداران 

زیرسازی واسفالت خیابان شهیدمعناصری حدفاصل بلوارباهنرو فلسطین جنوبی
زیرسازی واسفالت  خیابان شهید محمدعلی توکلی درشهرک امام خمینی)ره(
زیرسازی واسفالت خیابان شهید مهدی امیدبخش درشهرک امام خمینی)ره(

 جدول گذاری وموزاییک کاری خیابان مدرس
زیرسازی واسفالت خیابان نارنج

اسفالت خیابان شهید دستغیب 
اسفالت کوچه امام۱۲
اسفالت کوچه امام۱۶

زیرسازی واسفالت مدرس۶ )محله عباس اباد(
زیرسازی واسفالت امامت ۱

اسفالت الین جنوبی خیابان امام حدفاصل چهار راه مسجد جامع و خواجویی 
زیرسازی واسفالت الین غربی کمربندی و همچنین آسفالت مسیر بازگشائی شده کمربندی 

زیرسازی واسفالت مطهری۱۳، شهرک خداافرین )خیابان اصلی شهرک خداافرین(
زیرسازی واسفالت پیامبراعظم ص)۱۷( واتصال آن به میدان امام حسین )ع(

شـن ریـزی وزیرسـازی کوچـه هـای امـام ۲۷//۲۸//۱۳//کـه دردسـتور واجـرای برنامـه اسـفالت 
بود خواهنـد 

زیرسازی واسفالت مطهری۱۴که بنام شهید گرانقدر ریاحی نژاد نامگذاری گردید
زیرسازی واسفالت مطهری ۵واتصال آن به خیابان شهید دستغیب

 -نام گذاری و ساخت تابلوی نام گذاری معابر سطح شهر
نصب تابلوهای نامگذاری مزین به نام وتمثال مبارک شهدای گرانقدرعنبراباد جهت معابر

-نام گذاری بولوار ورودی و نصب تابلوی چلنیوم به نام سردار شهید سپهبد سلیمانی
خرید دستگاه موزاییک سازی وجدول زنی وراه اندازی این کارگاه مهم درملک شهرداری 

-فعالیت مستمر، تعامل و همکاری در برگزاری تمامی اعیاد ملی و مذهبی 
برگزاری یادواره شهدا وهمکاری دربرگزاری های یادواره ها وهمایش ها ومراسمات 

بادفترامام جمعه محترم،فرمانداری محترم وسپاه
-خرید یکدستگاه کامیون ده چرخ وساماندهی واحد نقلیه و نوسازی ناوگان

شن ریزی وزیرسازی معابر خاکی سطح شهر وساماندهی این معابر
زیرسازی وبتون ریزی مرقد مطهر شهدای گمنام

زیرسازی بلوار باهنر جهت همکاری بااداره راه در اسفالت این معبر
جدول گذاری خیابان رسالت

احداث بلوار کمربندی پیامبر اعظم)ص(بطول ۱۰۰۰متر
ساماندهی پارک کوه فجر

-جدول گذاری و موزاییک کاری خیابان سلمان فارسی
جدول گذاری  وموزاییک کاری خیابان شهیدرجایی، 

جدول گذاری وموزاییک کاری خیابان مدرس
جدول گذاری وموزاییک کاری،خیابان امام

 جدول گذاری خیابان پاسداران
-خرید و نصب وسایل بازی کودکان در پارک های سطح شهر

-نصب تابلوهای تمثال مبارک شهدا
ساخت تندیس بسیار زیبا از تپه های تاریخی کنارصندل درورودی شهر)سه راهی فجر(

-لوله گذاری و آبرسانی به بولوار شهید بینا و بولوار پیامبر اعظم)ص(وکشتارگاه
-کاشت پنج هزار اصله درخت نارنج و درختچه و ۲۰۰ هزار بوته گل های فصلی در سطح شهر 

-تعریض، کانیوو و آسفالت بولوار امام 
-همکاری و تعامل مستمر با دفتر امام جمعه محترم و فرمانداری محترم شهرستان

-حمایت از آقایان و بانوان ورزشکار و تالش برای توسعه ورزش شهرستان
-تجلیل و دیدار باخانواده معظم شهدا و جانبازان به صورت مداوم

-محلول پاشی و ضد عفونی تمامی ادارات سطح شهر جهت مبارزه با ویروس منحوس کرونا
-محلول پاشـی و ضدعفونی تمامی خیابان ها و محله های شـهر عنبراباد با تالش و حضور پرسـنل 
خـدوم واحد آتش نشـانی شـهرداری و همچنین تـالش پاکبانان زحمتکش برای پاکیزه نگه داشـتن 

شـهر در این ایام
ساخت تابلوی بسیار زیبای عنبراباد با زبان التین درارتفاع کوه فجر درمسیر جاده اصلی 
شن ریزی وزیر سازی نوارفضای سبز خیابان شهیدان حسینی جهت احداث فضای سبز

جمـع اوری روزانـه ۲۵تـن الی ۳۰تن زباله ازسـطح شـهر وبارگیری آنها بطرف محل دفـن زباله ودفن 
زباله هـا درآن محل )لندفیل(

تجهیز واحد اتشنشـانی به امکانات و لوازم مهم وضروری ))کادر اتشنشـانی و همچنین خودروهای 
واحد(( این 

لوله گذاری بیش از۱۵۰۰متر به پارک کوه فجر جهت ابرسانی )آب آشامیدنی(
آذین بندی سـطح شهر،درمراسمات خاص وهمچنین مشـکی نمودن شهر در مراسمات عزا ونصب 

بنر درسطح شهر بمناسبتهای مختلف 
نصـب لولـه های ابیاری فضای سـبز دربلوار شـهید بینا//خیابان سـلمان فارسـی//بلوار جمهوری 

اسالمی//کشتارگاه
آسـفالت الیـن دوم بلـوار جهـاد کـه سـالها برزمیـن مانده بـود و معضل بهداشـتی بـرای مـردم ایجاد 

گردیـده بود. 
آسفالت بلوار جمهوری که می توان گفت بنام مهندس دینا و همکارانش آن را ثبت نمود. 

آسـفالت بلـوار کمربنـدی کـه راه ارتباطی برای خروجی شـهر و کامیونها و ماشـین هایی کـه نباید از 
داخـل شـهر عبور کنند که بسـیار بجـا و مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. 

و همچنین آسـفالت خیابان مطهری، شـهرک امام خمینی ره که آرزوی چندسـاله مردم بود و محقق 
گردید. 

سازماندهی پارک الله های گمنام و پیگیری طرح قبور مطهر شهدای گمنام 
زیرسـازی وآسـفالت تعـدادی از کوچـه هـای منتهـی به بلـوار امـام ره که در توسـعه و عمران شـهری 
پیشـرفت خوبـی صورت گرفـت، جدول گذاری بلـوار کمربندی، جدول گذاری معابر سـطح شـهر و 

شـهرک خداآفریـن کـه نمایی شـهری و زیبایـی به خود گرفته اسـت. 
جـدا سـازی آب شـرب از آب فضای سـبز درشـهر که باعـث جلوگیری از اسـراف و جبـران کمبود آب 

میشود. 
ثبت تمام اطالعات حسابداری در سامانه سنامای دولت که شفافیت ایجاد گردیده است. 

 ثبـت کلیـه بدهی مطالبات شـهرداری در سـامانه دارایی و بروز رسـانی اسـناد و عملکـرد که هر گونه 
شـفافیت مالی قابل وضوح اسـت. 

ادامه در صفحه 4

بر
خ

آگهی مفقودی 
پالک خودرو وانت دو کابین نیسان به شماره 16 الف 931 _ 45 

kA24801098Z :سفید روغنی مدل 1389 به شماره موتور
NAPDA4D2292023737 :و شماره شاسی

متعلق به شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان
 به نمایندگی صادق دیلمی  گم شده و از درجه اعتبار ساقط است.

بر
خ

خدمـات ماندگـار مهنـدس دینـا
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ادامه از صفحات 3-2
تمامی نیروهای خدماتی که پیش از این بصورت روزمزد یا بالتکلیف 
در شهرداری بوداند همگی تحت پوشش شرکتهای خصوصی و بیمه 
گردیدند. و همچنین حدود 5 درصد از نیروها وضعیت آنها در حال بررسی 

و اقدام میباشد. 
همه نیروهای قراردادی شهرداری که بصورت کارمحدود بوده کارمندان 
به استخدام موقت و کارگران بصورت استخدام موقت کارگری درامده و 

نیروهای شرکتی تحصیل کرده نیز در شرف تبدیل وضعیت می باشند. 
قریب به ۶۰۰ میلیون بیمه معوق کارکنان تسویه شد و دغدغه همکاران 
بخاطر این امر مرتفع گردید. و مابقی بصورت اقساط تا پرسنل از خدمات 

بیمه ای خود استفاده کنند. 
به روز رسانی حقوق پرسنل و ثبت اطالعات تمامی کارکنان در سامانه 

کارمند ایران انجام گرفته است. 
احیا     پارک کوه فجر به طوری که با قبل از قابل مقایسه نیست با لوله گذاری 
وآبرسانی ۱۵۰۰متر و نصب پمپ آب آشامیدنی توسط تاسیسات و پرسنل 

فضای سبز که محلی امن و زیبا برای استفاده شهروندان شده است. 
لوله گذاری و آبرسانی بلوار شهید بینا از اول دوراهی کوه فجر به طول 

۲۵۰۰متر توسط تاسیسات و پرسنل فضای سبز انجام گردید. 
کاشت درخت نارنج به طول ۲۵۰۰متر بلوار ورودی شهید بینا که رها شده 

بود. 
کاشت بیش از۵۰۰۰درخت نارنج در بلوارها و میادین که بی سابقه بوده 
این سطح زیر کشت بدون امکانات و عنبرآباد را به باغشهر زیبایی در آینده 

تبدیل خواهد کرد. 
تعویض لوله کامال فرسوده حدفاصل چهارراه سارودییها_ میدان فرمانداری 

به طول۱۰۰۰ متر توسط پرسنل فضای سبز شهرداری 
اجرای لوله گذاری و همچنین آبرسانی بلوار کمربندی پیامبر اعظم به 

طول۵۰۰متر که درختان نخل آن رها شده بودند. 
با تدابیر و تصمیمات تمامی پارک ها و میادین  را که از بی آبی رها شده بود 

احیا وکاشت درخت نارنج و درختچه گل انجام شد. 
احیا و پاکسازی باغ نخیالت کشتارگاه که در حال خشکیده شدن بود 

بانظارت مستقیم مهندس دینا انجام شد. 
آبرسانی و نصب پمپ آب جهت غسالخانه توسط تاسیسات و پرسنل 

فضای سبز انجام گرفت. 
ساخت سرویس بهداشتی جدید پارک الله های گمنام با تجهیزات کامل 

که دغدغه شهروندان بود.
کد گذاری تاکسی های درون شهری که تاکنون مشخص نبود. 

واگذار نمودن تهیه الستیک تعاونی به آژانس ها و تاکسی های درون شهری 
خط کشی ایستگاه تاکسی های درون شهری 

نصب عالئم راهنمایی و رانندگی در ایستگاه تاکسی
نصب نیمکت اتوبوسی و تاکسی های درون شهری در سطح شهر 

صدور پروانه فعالیت ناوگان وانت بار به تعداد 420 خودرو 
تجهیز ساختمان تاکسیرانی با وسایل اداری 

توزیع کارت اعتباری به تعداد 30 عدد تاکسی های درون شهری 
صدور مجوز آژانس و شرکت حمل و نقل به تعداد 55 عدد

ساماندهی سرویس مدارس و نصب برچسب 
پیگیری و ثبت نام سوخت آژانس ها ی درون شهری و سرویس مدارس به 

تعداد 280 خودرو 
صدور پروانه فعالیت ناوگان دیزلی به تعداد 300 عدد 
صدور پروانه اشتغال ناوگان دیزلی به تعداد 300 عدد 

همکاری تاکسی های درون شهری و آژانس ها با ادارات شهرستان در 
مناسبتهای مذهبی و اداری

توزیع ماسک و دستکش در ایام بیماری کرونا به ناوگان تاکسی های درون 
شهری 

ثبت نام سوخت تاکسی های دوگانه سوز شهری 
ثبت نام ناوگان تاکسی های درون شهری جهت دریافت بسته معیشتی 

الیه روبی و جداول خ فلسطین شمالی و جنوبی 
پاکسازی بلوار معلم از طرف ورودی خضراباد 

تا چهارراه  از میدان شاهد  بلوار معلم  پاکسازی و الیه روبی جداول 
فلسطین شمالی و جنوبی 

پاکسازی و نظافت بلوار شهید بینا تا ورودی پارک کوه فجر
حمل 30 تن زباله از کشتارگاه به میثم اباد 

تجهیز واحد خدمات شهری جهت جمع آوری زباله های سطح شهر با 
امکانات مورد نیاز 

خرید جاروب شهری 6 تنی 
نظافت و الیه روبی جداول سطح شهر 

نظافت و جاروب سطح شهر هر شب به صورت منظم 
نظافت کوچه های فرعی و محله هر عصر 

جمع اوری زباله در معابر اصلی هر روز و جمع آوری زباله منازل در هر هفته 
دو روز بطور منظم

دفع زباله در روستای اصغراباد با یک دستگاه بلدوزر به مدت 120 ساعت 
از خدمات بی نظیر مهندس مراد دنیا شهردار و  اینها گوشه کوچکی 

مجموعه شورای شهر عنبرآباد بود که تقدیم گردید.
آب دریا گر نتوان کشید هم بقدر تشنگی باید چشید

مجموعه نشریه خرما ضمن ارج نهادن به خدمات شهردار و همکارانش 
پرانرژی  و  فعال  عمومی  روابط  کشیتی  محمدعلی  مهندس  جناب  از 

شهرداری عنبرآباد بخاطر تعامل با رسانه ها  قدردانی ویژه می نماید.

خدمات ماندگار مهندس دینا؛ 

شهر عنبراباد روزهای خوشی در جهت عمران، آبادانی و زیرسازی می گذراند


