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جناب آقای عظیم زاده
شهردار محترم رفسنجان
با سالم و احترام،
ایام سوگواری اباعبداهلل الحسین (علیه السالم ) و درگذشت برخی از هم وطنان مان در غرب کشور را تسلیت عرض می
کنیم .نظر به انتصاب جناب عالی به عنوان شهردار و صاحب اعتماد اعضای شورای شهر ،که در واقع اعتماد مردم است ،و با
توجه به بیانات امام خامنه ای (مد ظله العالی) که فرموده اند :
"تا هنگامی که نیت همه خدمت به مردم و کار برای آنها باشد  ،دیدگاه های مختلف در مسیر این هدف واال تفاوتی
نخواهند داشت" و با عنایت به سابقه ی فعالیت های جهادی شما در شهرداری یزد که این سخن امام را به اثبات رسانده
است ،بسیج دانشجویی دانشگاه ولی عصر (عج اهلل تعالی فرجه الشریف) به عنوان بزرگترین تشکل دغدغه مند بدنه ی
دانشجویی ،این مهم را وظیفه ی خود دانست تا با یاد آوری نکاتی که در ادامه آورده شده است این امکان را فراهم آورد تا
جنابعالی و دیگر دست اندرکاران مستقیم و غیر مستقیم ،فرصت کافی برای خدمت رسانی در اختیار داشته باشید چرا که
بنابر فرمایشات امام خامنه ای (مد ظله العالی)" ،مشروعیت همه ی ما بسته به انجام وظیفه و کارایی در انجام وظیفه
است".
" - ۱خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و روی آوردن به حمایت
از سرمایه دارها باشد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری بهره مند شوند ".امام خمینی (رحمت اهلل علیه)
با توجه به این توصیه ی مهم امام(ره) ،رعایت مساوات در تخصیص امکانات در بین اقشار مختلف مردم به خصوص
محرومین از جمله مواردی است که بیش از پیش باید مورد توجه شهرداری که ارتباط نزدیکی با زندگی مردم دارد ،قرار
گیرد.
 ..." - ۲در خیلی از موارد خالفی انجام نگرفته ،اما خالف این بوده که کارهای زیادی باید انجام میگرفته ولی انجام نگرفته
(است) ،کار نکردن به مقدار الزم هم یک نوع خالف است" امام خامنه ای(مدظله العالی)
از این رو از شهردار محترم که سابقه ی فعالیت های درخشانی را دارند این انتظار می رود که کارهای بر زمین مانده ی
ادوار گذشته را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.
" - ۳هر کس به هر اندازه که حوزه ی اختیارات اوست باید پاسخگو باشد ...درمورد مبارزه با فساد نباید به گونه ای شعاری
و تظاهر گونه رفتار شود بلکه باید آثار عمل مشهود گردد" امام خامنه ای(مدظله العالی)
شهرداری باید در زمینه ی شفافیت مالی که مانع بزرگی برای مفاسد به شمار میرود  ،تدبیری بیندیشد به گونه ای که عامه
ی مردم بتوانند از اقدامات مربوطه اطالع پیداکنند.این امر موجب می شود تا عالوه بر ایجاد اعتماد مردم  ،فضایی امن برای
سرمایه گذاران حاصل شود.

 - ۴مطمئنا برای جلب اعتماد و ایجاد زمینه ی همکاری مردم که در واقع ولی نعمت های مسئولین به شمار می روند و
بدون تردید آگاهی از برنامه های شهرداری حق آنها است ،حضور در تریبون های عمومی از جمله تریبون نماز جمعه با
هدف اعالم برنامه های آتی شهرداری الزامی به نظر میرسد.
 - ۵با توجه به نام گذاری این سال با عنوان "اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل " ،انتظار می رود که هدف گذاری ها در جهت
عملی ساختن ایده های مربوط به این مقصود باشد .زمینه ساز رسیدن به آن ،همدلی ،همزبانی و اتحاد مسئوالن است
یعنی باید مسئوالن با هر سلیقه و دیدگاهی در جهت اهداف اساسی و انقالبی حرکت کنند .در اجرای سیاست های اقتصاد
مقاومتی باید به توانایی ها و ظرفیت های فراوان داخلی اتکا کرد و مهمترین اقدام در این زمینه را می توان خرید کاالی
داخلی دانست که شهرداری می تواند با اساس قرار دادن این کار برای خود و زیرمجموعه هایش گام بزرگی در این جریان
سازی داشته و به وظیفه ی شرعی خود نیز عمل نماید .به عالوه شهر رفسنجان دارای ظرفیت های بالقوه ای برای ایجاد
اشتغال است که میتوان با به فعلیت رساندن آنها ،یکی دیگر از ارکان اقتصاد مقاومتی را اجرایی نمود.
 - ۶کارها و اقدامات فرهنگی همچون شمشیر دو دم است که اگر همراه با محتوای خوب باشد ،بستر اصالح جامعه خواهد
بود،اما اگر با محتوای نامناسب باشد ،بستر گسترش نابسامانی و کژی خواهد شد .به همین دلیل ورود به عرصه فرهنگ و
فعالیت های فرهنگی باید ورودی کارآمد ،مداوم ،همراه با مدیریت راهبردی و در یک کالم حرکتی جهادی باشد که
رسیدن به این مقصود نیازمند عزم ملی و حرکتی انقالبی است .همچنین عمل به توصیه ی امام خامنه ای (مدظله العالی)
می تواند در این زمینه راهگشا باشد":در مراکز فرهنگی همچنین باید از افراد اهل فرهنگی استفاده کرد که واقعا متدین و
انقالبی و معتقد به اسالم سیاسی و مردم ساالری دینی باشند".
 - ۷از آنجا که فردای کشور را دانشجویان امروز می سازند و دولت آینده از دل دانشگاه ها بیرون خواهد آمد ،الزم است تا
در جهت پیشبرد اهداف شهرداری از پتانسیل عظیم دانشگاه های شهر استفاده نموده و امکان کسب تجربه به همراه اعمال
ایده های نو را برای دانشجویان فراهم آورد .شهرداری در این زمینه می تواند از حضور مشاوران جوان دانشجو بهره مند
شود.
در پایان از خدای منان خواستار موفقیت روز افزون شما هستیم.
والسالم علیکم
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