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گزارش تصویری به روز از اجرای پروژه های گروه 
انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار در ارگ جدید بم
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دکتر محمدصادق بصیری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان در ستاد استانی مقابله با کرونا عنوان کرد:
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شهردار بم عنوان کرد:

احداث شهرک صنعتی، گام اول مجتمع معدنی خان خاتون 
به عنوان معین اقتصادی دهبکری  بنیانگذار خیریه همراهان بم : همدلی و  ارتباطات اجتماعی 

غیرحضوری را در دوران کرونا افزایش دهیم

برگزاری مراسم نمادین تجلیل از بانوان مددجوی خیریه همراهان بم

صبح سه ش��نبه 2۱ بهمن جلس��ه برنامه ریزی احداث شهرک 
صنعت��ی در بخ��ش دهبکری با حض��ور هادی شهس��وارپور 
فرماندار بم، حسن پورباقری بخشدار دهبکری و محمد حسین 
اکبری رئیس اتاق بازرگانی و دیگر روس��ای ادارات در سالن 

فرمانداری برگزار شد.

به گزارش طلوع ارگ، هادی شهس��وارپور فرماندار بم ضمن 
اشاره به ظرفیت های بخش دهبکری گفت: ما از معین اقتصادی 
دهبکری)مجتمع معدنی و فرآوری روی خان خاتون( خواستیم 
ت��ا برنامه ای ارائه دهد که برای پیش��رفت بخش دهبکری چه 
اقداماتی باید انجام ش��ود؟ ک��ه بارها به صورت مکتوب اعالم 
کردند. برنامه ها هم فقط صرف توس��عه معدنی نیس��ت ضمن 
اینکه یکی از بزرگترین مزیت های آن منطقه س��نگ معدنی 
و فرآوری محصوالت معدنی اس��ت که باید این اتفاق مد نظر 

گرفته شود.
وی در ادامه گفت: باید عماًل اشتغالزایی مدنظر قرار بگیرد و از 
ظرفیت های منطقه استفاده شود البته ما هم باید همراه و همسو با 
سرمایه گذار باشیم تا از ظرفیت معین اقتصادی استفاده کنیم باید 
این ظرفیت را در همان راستا پیش ببریم در حال حاضر سرمایه 
گذار روی فرآوری محصول س��رمایه گذاری می کند و قصد 
دارد تا تمام زیرس��اخت ها ) آب و برق( را به آنجا منتقل کند. 

باید همین ظرفیت را از نگاه ایشان ببینیم و از کمک، نظرات و 
پیشنهادات وی جهت تقویت بنیه ی  اهالی منطقه استفاده بکنیم.

وی خاطر نشان کرد: هدف سرمایه گذاری شخصی نیست بلکه 
عمدتاً تالش برای توانمندسازی جامعه محلی حتی عشایر می 
باشد.توسعه در بخش های کش��اورزی، گردشگری، معدنی، 
فرآوری محص��والت معدنِی معدن هم در چش��م انداز معین 

اقتصادی دیده شده است.
در پایان این جلسه مقرر شد، در خصوص منطقه مورد نظر برای 
ایجاد شهرک صنعتی زیر نظر معین اقتصادی بخش دهبکری 
)مجتمع معدنی و فرآوری روی خان خاتون( در جلس��ه بعدی 

تصمیم گیری شود.

مراس��م تجلی��ل از مددجویان بانوی موسس��ه خیری��ه همراهان بم به 
مناس��بت روز زن با حضور حجت االس��الم دانش��ی امام جمعه، الهه 
دانشور مسئول سابق کمیس��یون بانوان فرمانداری و عباس سبزواری 

مدیر خیریه همراهان، روز سه شنبه بیست و یکم بهمن برگزار شد.

ب��ه گ��زارش هفته نامه طلوع بم؛ در این مراس��م که ب��ه دلیل رعایت 
پروتکلهای بهداشتی به شکلی نمادین برگزار شد؛ از ۵ مددجوی این 
خیریه به نمایندگی از س��ایر زنان این خیریه تجلیل بعمل آمد. در این 
مراسم حجت االس��الم دانشی ضمن تقدیر از برگزاری این مراسم با 

رعای��ت پروتکل ها و تعداد محدود گفت: هر س��اله خیریه همراهان 
در روز زن مراس��م های بزرگ و باشکوهی برگزار می کرد اما امسال 
باتوجه به ش��رایط کرونا و رعایت پروتکلهای بهداشتی این مراسم به 
صورت نمادین برگزار ش��د که بس��یار قابل تقدیر است و همین هم 

نشان از تدبیر متولیان این خیریه دارد.
این خیریه بعد از شیوع کرونا به کشور به سرعت، اولین سازمانی بوده 
که در بهمن س��ال قبل، برنامه آموزشی برای پیشگیری از کرونا برای 
مددجویانش برگزار کرده اس��ت و پس از آن با ایجاد یک گروه در 
وات��س اپ آخرین اطالعات را برای مراقبت از مددجویان برای آنها 

ارسال کرده است.
عباس س��بزواری مدی��ر این خیریه نیز در ادامه این مراس��م گفت: ما 
می خواس��تیم مراسم امسال را مانند سالهای قبل با شکوه برگزار کنیم 
اما شرایط کرونا و نگرانی از بخطر افتادن میهمانان این اجازه را به ما 
ن��داد. بدین جهت ما ۳۰۰ هدیه را آماده کردیم که امروز به صورت 
نمادی��ن به ۵ نفر به ص��ورت حضوری اهدا می ش��ود و بقیه هدایای 
مددجوی��ان، بدون ازدحام و با رعایت فاصله امن به آنها اهدا خواهد 

شد.
وی تاکید کرد: همیش��ه گفته ام که چقدر سخت است یک زن، هم 

مس��ئولیت مرد و هم زن خانه را با هم تحم��ل کند که این کار، ایثار 
بسیار بزرگی است.

س��بزواری که پژوهش های اجتماعی گسترده ای در حوزه اجتماعی 
انجام داده در ادامه بیان داش��ت: دو پیش��نهاد برای جامعه در شرایط 
کرونایی برای برون رفت از شرایط کرونایی و آسیب های روانی آن 

به عنوان یک راهکار و نسخه ارائه میکنم:
نکت��ه اول باید از افراد پیرامونمان یعنی بس��تگان و دوس��تان حمایت 
روان��ی اجتماعی کنیم که ش��امل چهار ش��کل حمایت احساس��ی، 

همفکری، دادن اطالعات و حمایت عملی است.
به عبارت ساده در این ایام باید دلسوز هم و همواره صادقانه حامی هم 

باشیم. این حال خودمان را بهتر میکند.
پیشنهاد دوم: ما باید با تهیه یک فهرست از دوستان و بستگان حداقل 
روزی نیم تا یک س��اعت به ص��ورت تلفنی و یا ترجیحا تصویری به 
نوبت با آنها مکالمه داش��ته باش��یم. ما باید ارتباطات اجتماعی را در 
شرایط کرونایی افزایش دهیم البته به صورت غیر حضوری. با انجام 
این دو پیشنهاد مطمئن باشید روز به روز حالتان بهتر میشود و در غیر 
این صورت جامعه به سمت افسردگی خواهد رفت و مشکالت ثانویه 

ای گریبان جامعه را خواهد گرفت.
گفتنی است خیریه همراهان که بعد از زلزله بم در حوزه توانمندسازی 
بانوان سرپرست خانوار و حمایت از کودکان بی سرپرست اقدامات 
وس��یعی داشته، از ابتدای تاس��یس تاکنون بیش از ۸۰۰ نفر مددجو و 

خانواده هایشان را تحت پوشش قرار داده است.

دکتر رحیمي معاون پژوهش و فناوري 
وزارت علوم در بم عنوان کرد:
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آینده ای خوب از 
لحاظ علمی برای بم 

پیش بینی می کنم 
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دکتر محمدصادق بصیری معاون سیاس��ی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار کرمان و جانشین استاندار در ستاد 
اس��تانی مقابله با کرونا کرمان به آغاز واکسیناس��یون 
در کشور اشاره داش��ت و گفت: اجرای هماهنگ و 
فراگیر طرح شهید س��لیمانی موجب امیدواری برای 
کنترل بیماری شده و در عین حال تاکید همه مدیران 
ارش��د نظام بهداشت و درمان کشور بر شکننده بودن 

وضعیت بیماری و لزوم مراقبت های جدی است.

وی ابراز داش��ت: در سطح اس��تان کرمان اکنون ۱2 
شهرستان در وضعیت آبی و ۱۰ شهرستان در وضعیت 
زرد قرار دارند و شهرستان سیرجان دو روز گذشته از 

وضعیت زرد به نارنجی تغییر کرده است.
بصیری افزود: شهرستان سیرجان با توجه به نزدیکی به 
هرم��زگان و راه ارتباطی، باید کنترل ها و مراقبت ها با 

جدیت و دقت بیشتری دنبال شود.
** توزیع واکسن علیه کرونا فقط در حوزه دانشگاه 
علوم پزش��کی اس��ت به گ��زارش رواب��ط عمومی 
استانداری کرمان، دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد رئیس 
دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان نیز در این جلس��ه از 
افزایش تعداد شهرهای نارنجی و قرمز در سطح کشور 
طی هفته گذش��ته نام برد و گف��ت: تغییر رنگ بندی 
شهرها از آبی و زرد، هشداری برای دیگر نقاط کشور 

است.
وی بیان کرد: با شیب مالیم در افزایش تعداد بیماران 
مبتال به کرونا رو به رو هس��تیم و بیماران س��رپایی و 
تع��داد موارد مثب��ت آزمایش های س��رپایی در حال 

افزایش است.
رش��یدی نژاد با اش��اره به ایام پایانی سال و عید نوروز 
گفت: تمام تالش ما باید بر این باش��د که نوروز کم 
عارضه ای در جوامع مختلف باش��یم به ویژه اصناف 
که بیشترین ضرر را کردند و افزایش بیماری موجب 

برگشت محدودیت ها خواهد شد.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان از مس��ئوالن 
ارشد شهرستانی خواس��ت تا کنترل رفت و آمدهای 
غیرض��رور صورت گی��رد و گفت: حت��ی در مورد 
حضور کارمندان در ادارات دولتی و ش��رکت ها باید 
دقت الزم صورت گیرد و مدیران دستگاه ها رعایت 

حال نیروها را داشته باشند.
وی با اش��اره به اجرای واکسیناس��یون علیه کرونا از 
2۱ بهم��ن ماه در کرمان گفت: تزریق واکس��ن طبق 
دس��تورالعمل ها و با گروه هدف اول و کد ملی افراد 

صورت گرفته است.
رش��یدی نژاد تصریح ک��رد: هیچ واکس��نی در بازار 
آزاد و توزیع غیردانشگاهی صورت نمی گیرد و اگر 

ش��هروندان در این زمینه  با موردی برخورد داش��تند، 
حتما دانشگاه علوم پزشکی را در جریان بگذارند.

وی با بی��ان اینکه 'توزیع بیرونی واکس��ن جرم تلقی 
می شود' خاطرنش��ان کرد: همه واکسن های تزریقی 
مش��خص اس��ت و دریافت کننده ها با کد ملی ثبت 

شده اند.
رئیس دانشگاه علوم پزش��کی کرمان ابراز داشت: تا 
زمانی اطمینان کامل از حذف و کاهش بیماری ایجاد 

نشده، پروتکل ها باید ادامه یابد.
براس��اس این گزارش، فرماندار س��یرجان در ارتباط 
ویدئویی با ستاد اس��تانی مقابله با کرونا، حجم باالی 
تردد مس��افران به س��مت هرمزگان در ایام دهه فجر، 
تردد کامیون ها از داخل ش��هر س��یرجان را از دالیل 

افزایش بیماری در شهرستان عنوان کرد.
س��هراب بهاء الدین��ی اف��زود: س��یرجان مرک��ز ثقل 
شهرستان  های اطراف است و با توجه به اینکه در ایام 
پایانی سال، افراد برای خرید مراجعه دارند می تواند بر 

روند بیماری تاثیر بگذارد.

دکتر رحیمي معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم 
بعد از بازدید از آزمایش��گاه ها و امکانات آموزشي 
و پژوهشي مجتمع درجلس��ه اي که در همین رابطه 
برگزار شد، ضمن تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر 
گفت: مجتمع آموزش عالي بم همانند بس��یاري از 
مراکز علمي کش��ور محص��ول و برآمده از انقالب 
اسالمي است.  وي افزود بیش از ۸۰ درصد نهادهاي 
علمي و بیش از 9۰ درصد توفیقات علمي ما بعد از 
انقالب اس��المي است و اینها همه به برکت پیروزي 

ملت ما در 22 بهمن سال ۵7 است.
مع��اون پژوهش و فناوري وزارت علوم با بیان اینکه 
در طرح آمایش آموزش عالي دو هدف و مأموریت 
اصلي در س��ال ۱۳99داریم، گف��ت: این دو هدف 
یک��ي تقویت کل آم��وزش عالي کش��ور از بابت 
کیفیت علمي و محدودسازي آموزش عالي کشور 
است به گونه اي که در سال هاي گذشته در توسعه 
کمي زیاده روي شده و متاسفانه اکنون حدود یک 
و نیم میلیون ظرفیت خالي در دانشگاهها داریم، البته 
این کم اقبال��ي، کمتر دامن آم��وزش عالي دولتي 
روزانه حضوري وابسته به وزارتین که کیفي¬ترین 
نوع آموزش عالي را دارند، را گرفته است اما اکنون 
بیش از ۵۰ تا 6۰ درصد ظرفیتهاي بالفعل تحقق یافته 
دانشگاه هاي آزاد، پیام نور، فني¬حرفه اي و علمي 
کاربردي خالي است یعني داوطلب و متقاضي ورود 
ندارند. دوم اثر بخش��ي اجتماعي دانش��گاه ها است 
یعني دانشگاه باید اول در محیط اجتماعي و اطراف 

خود اثر گذار باشد.
دکتر رحیمي اظهار داشت: ما مجتمع آموزش عالي 
بم را که در منطقه خاص قرار دارد به معناي واقعي، 
خاص دیدیم و عالوه بر حفظ و توس��عه کیفي، در 
زمان الزم توس��عه کمي این دانش��گاه را نیز مد نظر 
داریم. وي گفت تمام موسس��ات وابسته به وزارت 
علوم ب��ا توجه به زیرس��اخت¬هاي خوب��ي که به 
کمک ش��هرها فراهم شده حفظ خواهند شد اما در 
شرایط فعلي زمان این است که کیفیت را باال ببریم و 

زمان توسعه کمي نیست.
حجت االس��الم والمسلمین دانش��ي امام جمعه بم، 
در این جلس��ه ضمن خیر مقدم ب��ه دکتر رحیمي و 
دکتر اس��المي پناه و مهمانان گرامي گفت: با توجه 
به گس��تردگي شرق اس��تان کرمان و  شهرستان بم، 
نیازمند این اس��ت که این منطقه از جهات مختلف، 

مورد توجه هرچه بیش��تر قرار گیرد. زیرا امنیت این 
منطقه، امنیت مرکز کشور هست و تقاضاي مردم این 
است که با توجه به زیرساخت هاي الزم  و امکانات 
و شرایط منطقه کمک نمایید که مجتمع به دانشگاه 

ارتقاء یابد.
ام��ام جمعه بم ب��ا تاکید بر اینکه ف��را گرفتن علم و 
دانش در نهایت باید منجر به تولید شود و مشکالت 
جامع��ه را برطرف نماید گف��ت: علیرغم کمبودها 
و مش��کالت، به برکت انقالب اس��المي، کشور به 
پیشرفتهاي بسیار خوبي دست یافته است. در مجتمع 
آموزش عالي ب��م نیز به همت اعضاي هیئت علمي 
و کارمندان مجتمع با طراحي و س��اخت دس��تگاه 
طناب¬باف از الیاف خرما جهت بستن خوشه هاي 
خرما، دس��تگاه کارتن تاکن و منگنه کوب جهت 
بس��ته¬بندي خرما، پهپاد امدادگر و ربات انبار دار 
انجام و انش��ااهلل به زودي روانه بازار و گره گش��اي 

مشکالت مردم منطقه خواهند بود.
دکتر محمد عل��ي نوراالهي رئی��س مجتمع در این 
جلس��ه ضمن تبریک دهه مبارک فجر و خیر مقدم 
به دکتر  رحیمي مع��اون پژوهش و فناوري و دکتر 
اسالمي پناه معاون حقوقي وزارت علوم، امام جمعه 
بم حجت االسالم و المسلمین دانشي، حجت االسالم 
و المسلمین مظاهري مس��ئول نهاد رهبري مجتمع، 
دکتر نظام آبادي پور معاون پژوهشي دانشگاه شهید 
باهنر کرمان، دکتر دهقان معاون عمراني فرمانداري 
بم و سایر مهمانان گرامي گزارش کاملي از فعالیتهاي 
آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و عمراني مجتمع ارائه 
کرد و گفت: مجتمع آموزش عالي بم از سال ۱۳9۰ 
با اس��تقالل از دانشگاه ش��هید باهنر کرمان پیشرفت 
چشمگیري داش��ته و اکثر پروژه هاي مجتمع بدون 
اینکه حتي یک پروژه ملي داش��ته باش��یم با صرفه 
جویي در اعتبارات و کمک¬هاي شهرس��تان اجرا 

شده است. 
رئیس مجتمع گف��ت: در حال حاضر مجتمع داراي 
سه دانشکده فني و مهندسي، گردشگري و ریاضیات 

و محاسبات مصوب شوراي گسترش آموزش عالي 
وزارت، ۱4 گروه آموزشي، 47 عضو هیئت علمي، 
4۰ کارمند،۱6۰۰ دانشجو مي باشد. ایجاد ۱2۰۰۰متر 
فض��اي خوابگاهي، ۱۸۰۰۰متر فضاي آموزش��ي و 
اداري، تجهیز آزمایش��گاه¬ها و حصار کش��ي 4۰ 
هکتار زمین، اتمام پروزه گازکشي و بهره برداري از 

آن، راه اندازي مرکز رش��د و مرکز جوار فني حرفه 
اي از جمله فعالیت هاي انجام ش��ده اس��ت.با توجه 
به جمعیت بیش از ۵۰۰هزار نفر در ش��رق استان در 
سرشماري سال ۱۳9۵، بسیاري از جوانان این منطقه 
ب��ا توجه به محرمی��ت و فاصله زیاد با مرکز اس��تان 
توانایي ادامه تحصیل ندارند و از این نعمت بي بهره 
مي¬مانند و نیاز است که با تبدیل مجتمع به دانشگاه 

در همین منطقه جذب و ادامه تحصیل دهند.  
دکت��ر نورالهي با بی��ان اینکه اقتصاد شهرس��تان بم 
بر س��ه پایه اقتص��ادي صنعت خودروس��ازي ارگ 
خودروس��ازي  ه��اي  ش��رکت  جدید)مجموع��ه 
خصوصي که اولی��ن خودرو س��ازي خصوصي و 
سومین خودروسازي کش��ور مي باشد( کشاورزي 
)خرما و انواع مرکبات( گردش��گري)ارگ قدیم و 
سایر بناهاي تاریخي، قنوات، کویر لوت و تپه هاي 
شني، منظر فرهنگي باغ ش��هر بم و ...( استوار است 
گفت: مجتمع رشته هاي خود را بر اساس ظرفیتهاي 
شهرس��تان دای��ر ک��رده و در این زمین��ه خدمات و 
کمکهاي خوبي از طرف مجتمع به شهرس��تان شده 

است.
وي اظه��ار داش��ت در بخش گردش��گري، س��ند 
توس��عه گردشگري ش��رق استان توس��ط اعضاي 
هیئت علمي مجتمع تهیه که مورد توجه استانداري 
و میراث فرهنگي اس��تان و الگوبرداري سایر استانها 
گردی��د و در بح��ث کش��اورزي با توج��ه به عدم 
وجود رشته¬هاي کشاورزي، مجتمع در برگزاري 
همایش هاي خرما و اس��تارتاپ ها در جهت رشد و 
شکوفایي صنعت خرما یاري رسان مردم منطقه بوده 
و در بخش خودرو سازي ارگ جدید نیز با توجه به 
تربیت نیروي ماهر در رشته هاي فني مهندسي کمک 

شایاني در این زمینه داشتیم.
دکتر غالمحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری 
وزارت علوم درحاش��یه  بازدید از مجتمع آموزش 
عالی بم در مصاحب��ه اختصاصی با طلوع بم گفت: 
گف��ت: هدف ما از این بازدی��د این بود که آخرین 
وضعیت مجتمع عالی بم، رش��ته ه��ا و مجموعه ی 
هیئت علم��ی را از نظر میزان تحقیق��ات و آموزش 

عالی مورد ارزیابی قرار دهیم.
 وی افزود: از زیرس��اخت های آموزشی - پژوهشی 
که فراهم ش��ده خصوصاً آزمایشگاه هایی که برای 
رشته های فنی الزم هستند بازدید کردیم، خوشبختانه 
مجموعه ی  خوبی فراهم شده است. کمبودهایی از 
جمله تکمیل نبودن ساختمان آزمایشگاه وجود دارد 

که باید هرچه زودتر تکمیل و به بهره برداری برسد.

 وی ادامه داد: انتظار داریم این مجتمع با قوت به کار 
خودش ادامه دهد و در شرایط فعلی به دنبال توسعه 
ی َکّمی نباشد بلکه کمبودهایی که از لحاظ رشته، 
هیئت علمی، آزمایشگاه و بعضی زیرساخت ها دارد 
برطرف کند و هر چه می توانند به ارتقای کیفی رشته 

های موجود از جنبه های مختلف بپردازد.
دکتر رحیمی تاکید ک��رد: وزارت علوم انتظار دارد 
که این مجتمع عالی بر روی شهر از لحاظ » زندگی و 
اشتغال« اثرگذار باشد و روی محیط بیرون از خودش 
تاثیر بگذارد. باید به گونه ای  آماده باش��د تا بتواند 
با مزیت های نس��بی این منطقه سازگار باشد و یک 

هم افزایی بین علم و حوزه ی  عمل پدید آید.
دکت��ر رحیمی با پیش بینی آینده علمی خوب برای 
مجتم��ع عالی بم گف��ت: آینده ای خ��وب از لحاظ 
علمی برای بم پیش بینی می کنم چون اعضای هیئت 
علم��ی آن ج��وان، فعال و با انگیزه هس��تند و با این 
انگیزه و پش��توانه ی علمی که دارند به زودی حتما 

آینده علمی خوبی را شاهد خواهیم بود.
 معاون پژوهش��ی و فناوری وزارت علوم خطاب به 
مسئولین ش��هر یادآور ش��د: اکنون زمان توسعه ی  
کمی مجتمع آموزش عالی نیست بلکه نیازمند رشد 
مرکز رش��د شهر اس��ت. اکنون برای دانشگاه وقت 
ارتقای کیفی برای پاسخگویی بهتر به نیازهای جامعه 
است و در ادامه ایجاد، تقویت و گسترش نهادهایی 
که میزب��ان ایده های نوآورانه جوان های این ش��هر 
هستند ایده هایی که اگر در یک مسیر درست قرار 
بگیرند به ایده های کسب و کار تبدیل، که آنها هم 
به هسته های فناوری و آنها هم به شرکت های نوپای 
فناوری و در ادامه آن ها هم تبدیل به ش��رکت های 
تولیدی توسعه یافته می شوند. از هر ۱۰ ایده ممکن 
اس��ت دو ایده تبدیل به ش��رکت ش��ود ولی آن دو 
شرکت در شهر اثر گذار خواهند بود که با حمایت 
از مشاغل دیگر قابل مقایسه نیست از مسئولین شهر 
می خواهیم که بر رش��ِد مرکِز رش��ِد شهر بیفزایند. 
کمک کنند تا مرکز رشد، توسعه پیدا کند. کمک 
کنند تا دو یا سه مرکز نوآوری و خالقیِت تخصصی 
در حوزه ی  خرما، مرکبات و س��ایر مزیت هایی که 
در این منطقه وجود دارد در شهر بوجود آید، چون 
باع��ث جذب و اش��تغال دانش آموخت��گان و افراد 
تحصیل کرده و توسعه ی شهر خواهد شد. توسعه ی  
فناوری یک برنامه ی  دو سویه است که یک سوی 
آن دانش��گاه و سوی دیگر نیروهای علمی و جامعه 

است باید با هم فعال شوند تا به نتیجه برسیم.

شیب مالیم افزایش بیماران کرونایی دراستان کرمان/ 
همچنان باید کرونا را جدی گرفت

آینده ای خوب از لحاظ علمی برای بم پیش بینی می کنم 
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 یک پایان پرافتخار

بهاره سرگلزایی به کار خود در عصر جدید پایان 
داد.

این دختر هنرمند و شایس��ته بمی که با اس��تعداد و 
هنر زیبای دوبله خود توانست تا مرحله نیمه نهایی 
این برنامه پرمخاطب صعود کند، با کس��ب حدود 
2۵۰۸۰۰۰ رای و با اختالف اندک نسبت به رقیب 

خود از راهیابی به فینال بازماند.
به خانم س��رگلزایی و خانواده و همه کس��انی که 
حامی او بودند تبریک و خسته نباشید می گوییم و 

برای ایشان آرزوی موفقیت و سالمتی می کنیم. ��

بهاره س��رگلزایی صدای ش��ادی و امید نس��لی از 
دختران و پسران بمی است که باید خشت به خشت 
ستونهای این س��رزمین کهِن زخم خورده را روی 
هم بگذارند و جایگاه رفیع فرهنگی و تاریخی آن 
را احیا کنند. ققنوس های جوانی برآمده از خاکستر 
زلزله که دریای همت  و هنر و علم ش��ان به وسعت 
کویر و به قامت نخلهای همیشه استوار است. قدر 
این نس��ل جدید در عص��ر جدید ب��م را بدانیم و 

یاری شان کنیم./ هفته نامه طلوع بم

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

دادس��تان عموم��ی و انقالب شهرس��تان بم ضمن 
تکذیب ش��ایعه ت��رور خود، گفت: ش��ش نفر از 
عامالن پخش کلیپ و انتشار شایعه ترور، تاکنون 

شناسایی شده اند.
"محمد ضیاءالدینی" ضمن تکذیب ش��ایعه ترور 
خود، گفت: ش��ش نفر از عامالن پخش کلیپ و 

انتشار شایعه ترور، تاکنون شناسایی شده اند.
وی با اشاره به اینکه با همکاری پلیس فتا، سه نفر از 
عامالن پخش اولیه این کلیپ در زاهدان شناسایی 
شده اند، افزود: سه نفر از عامالن پخش این شایعه 

نیز در شهرستان بم شناسایی شده اند.
ضیاءالدینی تصریح کرد: عامالن پخش این شایعه 
در پرتوی تعامل دستگاه قضایی و پلیس به زودی 

دستگیر خواهند شد.
دادس��تان شهرستان بم بیان کرد: کلیپ منتشر شده 
مربوط به یک قتل در سال 92 در یکی از شهرستان 
های استان بوده که عامل آن نیز در سال 96 قصاص 

شده است.
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه افراد در بازنش��ر مطالب و 
محتواهای منتش��ر ش��ده در فضای مجازی باید از 
صحت و سقم آن اطالع کامل داشته باشند، تاکید 
کرد: دس��تگاه قضایی استان کرمان و شهرستان بم 
ب��ا جدیت و قاطعی��ت با هرگونه اق��دام در جهت 
تشویش اذهان عمومی، برهم زدن نظم اجتماعی و 
سلب آرامش فکری و روانی مردم، بر اساس قانون 
برخورد خواهند کرد و مج��ازات بازدارنده ای را 

برای مرتکبان این اقدامات در برنامه دارد.

براس��اس آخرین اطالعات مرکز ملی خشکسالی و 
مدیریت بحران سازمان هواشناسی، بارش ها در کشور 
از ابتدای مهرماه امسال تاکنون حدود ۳۰ درصد کمتر 
از نرمال بوده اس��ت همچنین میزان نزوالت جوی از 
ابتدای س��ال آبی زراعی )مهرماه( تاکنون در تمامی 
استان ها به جز چهار استان کمتر از میانگین بلند مدت 

گزارش شده است.
به گزارش طلوع ارگ به نقل از ایسنا، بارش ها در 
سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان 
به ترتیب ۸9.۵ درصد، ۸9 درصد و 62 درصد کمتر 
از میانگین بلند مدت است بنابراین این استان ها در 

شرایط کم بارشی شدید قرار دارند.
 براس��اس آخرین اطالعات مرکز ملی خشکسالی 
و مدیریت بحران س��ازمان هواشناس��ی از مهرماه 
تاکنون در کل کش��ور ۸2 میلیمتر بارش داشته ایم 
که این میزان نس��بت به میانگین بلند مدت کشور 

حدود ۳۰ درصد کمتر گزارش شده است.
از س��ویی دیگر بارش ها در ایران نس��بت به س��ال 
گذش��ته نیز 4۰ درصد کمتر ش��ده است و تمامی 
استان ها به جز چهار اس��تان اردبیل، البرز، تهران و 
قم با کم بارشی مواجه اند. بر اساس این اطالعات، 
بارش ها در سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان 
و کرم��ان به ترتیب ۸9.۵ درص��د، ۸9 درصد و 62 
درصد کمتر از میانگین بلند مدت اس��ت بنابراین 
این استان ها در شرایط کم بارشی شدید قرار دارند.

از سویی دیگر بارش ها از ابتدای مهر ماه تاکنون در 
دو اس��تان پربارش گیالن و مازندران نیز به ترتیب 
ح��دود ۱7.۵ درصد و 2۳ درصد کمتر از میانگین 

بلند مدت گزارش شده است.

۶ نفر از عامالن پخش شایعه ترور 
دادستان بم شناسایی شدند

کم بارشی شدید در استان کرمان

دکتر رحیمي معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم در بم عنوان کرد:
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احتمال هجوم ملخ های 
صحرایی به کرمان و 

رفسنجان/ اعتبارات مبارزه با 
آفت کافی نیست

مدیر حفظ نباتات س��ازمان جهاد کش��اورزی شمال 
اس��تان کرمان اظهار کرد: با توجه به گرم ش��دن هوا 
احتمال هجوم ملخ صحرایی به نیمه ش��مالی اس��تان 
کرمان مثل ش��هرهای شرقی، ارزوئیه و حتی به مرکز 
استان مثل کرمان و رفس��نجان وجود دارد. همچنین 
طبق پیش بینی ها از نیمه اسفند در استان بارندگی داریم 
و این رطوب��ت و گرمی هوا باع��ث جذب ملخ های 

صحرایی می شود.

"ناصر طاهری" در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت 
هجوم ملخ ها با اش��اره به پیش بینی های س��ازمان فائو 
گفت: براس��اس اعالم س��ازمان حفظ نباتات کشور 
امس��ال هجوم ملخ نس��بت به سال گذش��ته به شدت 
افزایش پیدا می کند و دسته های چند صد میلیونی به 

سمت ایران حمله می کنند.
وی افزود: طبق پیش بینی ها در دو یا س��ه هفته آینده 
هجوم ملخ صحرایی به استان های جنوبی مثل جنوب 
استان کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب 

فارس را خواهیم داشت.
مدیر حفظ نباتات س��ازمان جهاد کش��اورزی شمال 
اس��تان کرمان اظهار کرد: با توجه به گرم ش��دن هوا 
احتمال هجوم ملخ صحرایی به نیمه ش��مالی اس��تان 
کرمان مثل ش��هرهای شرقی، ارزوئیه و حتی به مرکز 
استان مثل کرمان و رفس��نجان وجود دارد. همچنین 
طبق پیش بینی ها از نیمه اسفند در استان بارندگی داریم 
و این رطوب��ت و گرمی هوا باع��ث جذب ملخ های 

صحرایی می شود.
وی با بیان اینکه بارندگی باعث تفریخ تخم های ملخ 
صحرایی سال گذشته می ش��ود که با آنها نیز مواجه 
هستیم و در ادامه به جلسات سازمان جهاد کشاورزی 
شمال استان در راستای مبارزه با این آفت اشاره کرد 
و افزود: تهیه سم الزم، آماده کردن تجهیزات سمپاش 
و ناوگان س��مپاش، آموزش نیروها از جمله اقدامات 

صورت گرفته است.
طاه��ری از اقدامات معاونت عمرانی اس��تانداری در 
راس��تای تخصی��ص اعتبار ب��رای مقابله ب��ا ملخ های 
صحرایی سخن به میان آورد و تصریح کرد: امکانات 
خودروی��ی ما ب��رای مبارزه ب��ا این آف��ت در مناطق 
صعب العبور و س��خت، ضعیف است لذا به همکاری 

سایر دستگاه ها در این زمینه نیازمندیم.
وی ب��ا تاکید برآنک��ه ملخ ها را باید قب��ل از ورود به 
مزارع و باغات زمین گیر کرد، گفت: در سال گذشته 
با اقدامات به هنگام و مناسب از هجوم ملخ ها به مزارع 
و باغات جلوگیری شد و خس��اراتی در این زمینه به 

بخش کشاورزی وارد نشد.
مدیر حفظ نباتات س��ازمان جهاد کش��اورزی شمال 
اس��تان کرمان تاکید کرد: به همه کشاورزان و مردم 
ای��ن اطمینان را می دهیم با همه ت��وان به مقابله با ملخ 
صحرایی خواهیم پرداخت تا هیچگونه خس��ارتی به 

مزارع و باغات وارد نشود.
وی با عن��وان این مطلب که ملخ صحرایی در عرض 
یک هفته می تواند مس��افتی بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر را 
طی کند، اظهار ک��رد: تیم های ردیابی را در اس��تان 
تش��کیل دادیم و هرجا ملخ را مشاهده کنیم مبارزه را 
بالفاصله آغاز می کنی��م اما پیش بینی ها حاکی از آن 
است که بیش��ترین هجوم را در نیمه شمالی استان در 

شهرستان ریگان و ارزوئیه داشته باشیم.

جازموری�ان  در  را  صحرای�ی  ملخ ه�ای 
زمین گیر می کنیم

"مجی��د فرخی" مدی��ر حفظ نباتات س��ازمان جهاد 
کش��اورزی جنوب اس��تان کرمان نی��ز در این رابطه 
به ایس��نا گفت: هنوز ملخ های صحرایی وارد منطقه 
جنوبی استان کرمان نش��ده اند و براساس پیش بینی ها 

این آفت در نیمه اول اسفند وارد استان می شود.
وی جازموری��ان را یک��ی از کانون های اصلی تکثیر 
ملخ های صحرایی دانس��ت و بی��ان کرد: اگر به موقع 
مقابله با این آفت را انجام ندهیم از جازموریان جابجا 
ش��ده و وارد مزارع و باغات می شوند ولی باتوجه به 
مقابله به موقع، ملخ های صحرای��ی را در جازموریان 

زمین گیر می کنیم.
مدیر حفظ نباتات س��ازمان جهاد کشاورزی جنوب 
اس��تان کرمان در پاس��خ به این س��وال ک��ه احتمال 
حمله مل��خ صحرایی به جیرفت و س��اردوئیه وجود 
دارد؟ اظهار کرد: خیر. سعی می کنیم در جازموریان 
زمین گیرشان کنیم و اصال تصور نمی کنم که به شهر 

جیرفت و بخش ساردوئیه برسد.
وی درمورد اعتبارات نیز به ایس��نا گفت: هنوز استان 
برای مقابله با این آفت اعتباری به ما اختصاص نداده 
و اعتبارات ملی با توجه به سطح مبارزه ما خیلی ناچیز 
بوده و این درحالی است که در سال گذشته اعتبارات 

ملی و استانی برای این امر مهم داشتیم.
فرخی تاکید کرد: باید ناوگان سم پاشی ما تجهیز شود 
و همچنین به خودروهای دنده س��نگین نیز نیاز داریم 
و دو باند مبارزه با ملخ در ش��رق و غرب جازموریان 
که در شهرستان های رودبار و قلعه گنج قرار دارند در 
حال تجهیز و تکمیل برای مبارزه با ملخ های صحرایی 

هستند.
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اُمید بین »دو رود« در کویر ریگان؛ 
روستائیانی که هرگز مهاجرت نکردند

وجود دو رودخانه در اطراف روس��تایی در شهرستان 
کویری ریگان یکی از شهرستان های شرقی استان و در 
مناطق کوهستانی آن مردمان این خطه را از پا نینداخته 
است و هر  روز بر توانمندی این اهالی افزوده می شود.

روستایی که مردمانش با خروش رودخانه در منازل و 
با فروکش ش��دن آن از آب باقیمانده آن جهت کار و 

تالش استفاده می کنند.
»دورودی«، روستایی با 4۸ خانوار است که همه سخت 
مشغول به کار هس��تند تا بتوانند مایحتاج زندگی خود 
را تامین کنند، این روس��تا که در کنار روستای هدف 
گردش��گری کوهش��اه شهرس��تان ریگان قرار دارد، 
توانسته اس��ت با تالش مردمانش به یکی از زیباترین 

روستاها در شرق استان تبدیل شود.
روستایی که در بین دو رود »کوهشاه« و »انارک« قرار 
دارد، در فصل زمس��تان و با اولی��ن بارش ها، خروش 
رودها دو چندان می ش��ود و دیگر راه ارتباطی در آنها 

وجود ندارد.
م��ردم این منطق��ه از البه الی س��نگ ها و با تالش��ی 
مضاعف و هدایت آب رودخانه توانس��ته اند، بهترین 
محصوالت را کشت کنند، وجود درختان کسور بنه، 
مورد و بادام کوهی در این منطقه س��بب درآمدزایی 

اهالی این منطقه شده است.
اهالی این روس��تا آس��تین همت باال زده و با کش��ت 
دیگر محصوالت توانس��ته اند این روستا را در مناطق 
کوهستانی به روستایی الگو در زمینه اشتغالزایی تبدیل 
کنند، کشت جو، گندم، لوبیا، سبزیجات و سیفی جات 
در باغچه های روس��تایی امید زندگی در این روستا را 

دو چندان کرده اس��ت. مظفر پایداری رئیس شورای 
اسالمی روس��تای دورودی در گفت وگو با خبرنگار 
فارس در ری��گان اظهار کرد: روس��تای دورودی در 
بین دو رود قرار دارد اما اهالی این روس��تا توانس��ته اند 
در سخت ترین ش��رایط بهترین زندگی را برای خود 

رقم بزنند.
وی تصریح کرد: در س��ال گذش��ته اهالی این منطقه 
برداش��ت بنه را در س��طح وس��یعی انج��ام دادند که 

درآمدزایی خوبی برای اهالی منطقه داشت.
پایداری، یادآور ش��د: اهال��ی »دورودی« ضمن تولید 
محصوالت و مصرف داخلی روس��تا مابقی محصول 

خود را به فروش می رسانند.
محمد جرجندی یکی از اهالی روس��تا در گفت وگو 
با خبرنگار فارس اظهار کرد: در این روس��تا ما از آب 
رودخانه اس��تفاده بهینه داریم و به جز دامداری در این 
روستا کش��ت محصوالت را در باغچه های روستایی 
خود انجام داده و تولیدات خوب روانه بازار کرده ایم.

اهالی دورودی هرگز مهاجرت نکردند
رضا پریدار یکی دیگر از اهالی روستا نیز به خبرنگار 
فارس گفت: روستای ما روستایی است که مردمانش 
مهاجرتی به ش��هر و یا سایر نقاط نداشته اند، سختی ها 
و خروش رودخانه های اطراف روستا مانع فعالیت های 
ما نش��ده اس��ت و ما از این س��ختی ها توانس��ته ایم به 

خوشی هایی دست یابیم.
 محمد پایداری یکی دیگر از اهالی روستای دورودی 
عنوان کرد: تنها روستایی که در مناطق کوهستانی اهالی 

آن به جایی مهاجرت نکرده اند، روستای دورودی در 
منطقه کوهش��اه اس��ت، در این روستا زن و مرد، پیر و 
جوان سخت مشغول کارند و تنها در زمانی که کار و 

تالش از ما سلب می شود، فصل زمستان است.

آب و برق به س�اکنان »دورودی« رس�یده 
است

امین باقری فرماندار ریگان نیز به خبرنگار فارس گفت: 
روستای دورودی یکی از روستاهای شهرستان ریگان 
است که در منطقه کوهشاه شهرستان واقع شده است، 
مردمان این روس��تا با تدابیری که داشته اند، توانسته اند 

از دو رودخانه اطراف خود بیشترین بهره را در جهت 
عمران و آبادانی روستای خود داشته باشند.

باق��ری افزود: با تمام س��ختی ها و مش��کالتی که در 
این روس��تا وجود داش��ت و طی بازدید از این روستا 
برق روس��تا تأمین و همچنین دهیاری برای این روستا 

راه اندازی شده است.
فرماندار ریگان تصریح کرد: آب اشامیدنی این روستا 
در قالب طرح های عش��ایری راه اندازی و اهالی روستا 

نیز از آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند./فارس

اخبار شرق استان

افتتاح 47 واحد مسکونی 
مددجویی در شهرستان ریگان

باحضور امین باق��ری فرماندار شهرس��تان ریگان 
، علی میرزاده رییس بهزیس��تی این شهرس��تان و 
تنی چند از مس��ئولین محلی 47 واحد مسکونی به 

مددجویان تحت پوشش بهزیستی واگذار گردید
درآیی��ن افتتاح و واگذاری این منازل علی میرزاده 
رییس بهزیستی شهرستان ریگان طی سخنانی اظهار 
داشت : امروز 47 واحد مسکونی با مشارکت نهاد 
های مختلف آماده بهره برداری گردیده که متراژ 
این واحدهای مس��کونی از 4۸ت��ا 6۰ مترمربع می 
باش��د و مبلغ اختصاص یافته بصورت بالعوض از 
سوی بهزیستی 44۸۰۰۰۰۰۰۰ریال بوده و مابقی آن 
از جانب بنیاد مس��کن شهرستان در قالب وام های 

ساخت و ساز تامین گردیده است
امین باقری فرماندار ریگان نیز با تقدیر از خدمات 
بهزیستی در ریگان بیان داشت : کار خوب بهزیستی 
ریگان در ساخت مسکن و تکمیل و بهسازی آنها 
برای اکثریت جامعه هدف خود بسیار ستودنیست 
و با توجه به روندی که دوستان بهزیستی در پیش 
گرفته اند م��ی توان گفت ب��ه زودی تمامی افراد 

واجدشرایط دارای مسکن خواهند شد
وی با اش��اره به اینکه باید بر امر مناس��ب سازی و 
رعایت نکات مخت��ص به جامعه هدف دقت الزم 
کما فی سابق انجام ش��ود ،گفت : از ریاست بنیاد 
مسکن و شهردار و سایر افراد مرتبط میخواهم تا با 
همکاری بهزیستی شهرستان ریگان را برای جامعه 

هدف بهزیستی مناسب سازی نمایند.

فرمانده انتظامی شهرس��تان نرماش��یر از دستگیری 
س��ه س��ارق و کش��ف یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون 
ریال وس��ایل سرقتی چال ش��ده زیر خاک در این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ"رضا زیدآبادی" در تشریح جزئیات این 
خب��ر اظهار کرد: در پی اع��الم وقوع چندین فقره 
س��رقت منزل، قطعات و محتویات داخل خودرو، 
سرقت مغازه و احشام در حوزه پاسگاه عزیز آباد، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار 

گرفت.
وی اف��زود: ماموران پلیس از بررس��ی صحنه های 
س��رقت و انجام یکس��ری اقدامات پلیسی هویت 
س��ارقان که س��ابقه دار نیز بودند را شناسایی و در 
این رابطه با هماهنگی قضائی سه متهم را دستگیر 

کردند.
 زیدآبادی با اش��اره به اعتیاد شدید سارقان به مواد 
مخدر صنعتی از نوع شیشه، تصریح کرد: سارقان 
در بازجویی های صورت گرفته به ۱2 فقره سرقت 
محتویات داخل خودرو، وس��ایل منزل، احش��ام، 
مغ��ازه و کابل برق اعتراف و انگیزه خود را از این 

سرقت ها تامین هزینه مواد مصرفی عنوان کردند.
فرمانده انتظامی نرماشیر بیان کرد: از مخفیگاه این 
سارقان، وسایل سرقتی متعددی که زیر خاک چال 
ش��ده بودند کش��ف و این اقالم به ارزش تقریبی 
یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال تحویل مالباختگان 

شدند.

کشف بیش از یک میلیارد ریال 
اموال سرقتی از زیر خاک

سخن دل

قبرهایی به سینه ها سنگ و
سینه هایی که خالی اند از یاد
روز ترحیم من عجب رنجی
بر گلوهای نوحه خوان افتاد

حرمتش را شکسته حرف خودش
استکانی که لب پریده شد و
با تمسخر به هم اشاره زدند
باده از دست استکان افتاد

استکان ها به لرزه افتادند
استکان های آخرت بودند
استکان های آخرت مردند

آبروی شراب هم بر باد

در سراشیب گور، پچ پچه شد
کوزه ای با گالیه می فرمود:

استکان را بتلخ پای مزار
از تعلّق نمی شوی آزاد!

می پذیرم  گالیولی باشم
در میان سکوت گورستان
یا که غسالخانه ای متروک
با غریبِی مردگان همزاد

بی خجالت بدوِن دلشوره
دست انداز دور گردن من

از گلوهای منتظر یک "آن"
دست پرمهر تو بریده مباد

شاعر: ارسالن ملکوتیان

ورزشی

مربی باتجربه فوتبال زنان که سال هاس��ت در بم کار 
خود را دنبال می کند، توانس��ت بار دیگر با تیمش به 
موفقیتی بزرگ دس��ت پیدا کند و حاال در س��ودای 

کسب هشتمین قهرمانی است. 
 مرضیه جعفری س��رمربی ۳۸ س��اله و اهل بم فوتبال 
زن��ان، از دِل یک خان��واده تماماً فوتبال��ی و زیرنظر 
پدرش عباس جعفری از مربیان به نام فوتبال بم کارش 
را آغاز کرد؛ در اواخر دهه هفتاد که مسابقات فوتسال 
زنان در ایران کارش آغاز شده بود، تصمیم گرفت تا 
در ۱7 سالگی تیمی را برای استان کرمان شکل بدهد و 
خودش نیز در قامت مربی-بازیکن در آن تیم فعالیت 
داش��ت، در شرایطی که از نظر س��ن و سال جعفری 

کوچک ترین بازیکن تیم به شمار می رفت!
 مس��یر موفقیت مرضیه جعفری در فوتبال زنان از دِل 
یک حادثه تراژیک در آمده اس��ت؛ زلزله تلخ سال 
۸2 در ش��هر بم و تیم فوتس��الی ک��ه تمامی اعضای 
آن زی��رآوار جان خود را از دس��ت دادند تا جعفری 
با گذراندن فاجع��ه ای دلخراش و فراموش نش��دنی، 
دوباره س��ازندگی اش را برای اعتالی فوتبال زنان در 
خطه ی کرمان آغاز کند.  چیزی از زلزله نگذشت که 
جعفری تیم جدیدش را ساخت و از سال ۸۸ که لیگ 
فوتبال زنان به شکل سراسری و با حضور نمایندگان 
اس��تان های مختلف دنبال می شد، ش��هرداری بم که 
همگی بازیکنان دست پرورده مرضیه جعفری بودند 
در لیگ شرکت کرد و رتبه سوم، اولین تجربه بمی ها 
در لی��گ فوتبال زنان بود. اما س��رانجام با پایان یافتن 
مشقت ها و عبور از یک اتفاق فراموش نشدنی، روی 

خوش فوتبال را هم مرضیه جعفری داد.
 کسب هفت قهرمانی با ش��هرداری بم در لیگ برتر 
فوتبال زنان، یک بار هت تری��ک و دیگری پوکر در 
قهرمانی؛ بمی ها روز گذش��ته در فرمت جدید لیگ 
برتر فوتبال زنان توانستند از مرحله گروهی مقدماتی 
با یک پیروزی نفسگیر در اصفهان، عبور کنند و حاال 
در جمع چهار تیم برتر فصل 99-۰۰ هستند. فرصتی 
ایده آل برای تکرار پوکر قهرمانی و کس��ب هشتمین 
جام با شهرداری بم. 6 هفته سرنوشت ساز برای رسیدن 
به هش��تمین جام قهرمانی ش��هرداری بم در ۱۳ دوره 
لیگ برتر فوتبال زنان باقی مانده و ش��اگردان جعفری 
امیدوارند در تقابل با س��پاهان، شهرداری سیرجان و 
وچان کردستان بتوانند بیشترین امتیاز را کسب کنند 

و جام قهرمانی را به دست آورند.
اتفاق��ی که می توان��د کارنامه مرضیه جعف��ری را در 
فوتبال زنان دس��ت نیافتی تر از همیشه کند، مربی که 
در این س��ال ها در کس��وت مدیریتی ه��م در هیات 
فوتبال استان کرمان مشغول بوده و در کنار مربیگری، 
مدیری��ت را هم دنبال می کرده اس��ت و البته در چند 
دوره متوالی توانست عنوان برترین مربی فوتبال زنان 
ای��ران از آن خود کند. عنوانی که قصه تراژیک او از 
ورود به عرصه مربیگری و موفقیت های س��ریالی که 
داش��ته، بدون تردید کم ترین حق مرضیه جعفری در 
فوتبال زنان بوده است؛ مربی بازیکن ساز و زحمتکش 
که حاال با هفت قهرمانی بخش��ی از رویاهای خود را 
توانسته رنگ واقعیت به آن ها ببخشد و امیدوار است 
درخشش هایش در عرصه مربیگری نیز بتواند ادامه دار 

باشد.

تیم فوتبال مردان شهرداری بم شنبه 2۵ بهمن در مقابل 
نفت امیدیه ۳ بر ۰ باخت. 

شهرداری در گروه ب لیگ دسته دو از ۸ بازی 7 بازی 
را باخته و یکی را مس��اوی کرده است و در رده آخر 
گروه خود اس��ت. گروهی که در آن مس شهربابک 

در رده نخست است.

هشتمین جام خانم مربی از دل 
یک تراژدی بزرگ 

 باخت سنگین شهرداری

آگهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 13990319082000459 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک ریگان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
صغری همت ابادی فرزند عباس بشماره شناسنامه 5 کد 
ملی 3111207404 صادره از بم در ششدانگ خانه و 

باغچه به مساحت 5005 متر مربع پالک شماره 2 فرعی 
از 4513- اصلی وافع در ریگان مراد اباد چهگواری بخش 
32 کرمان خریداری از مالک رسمی اقای نادر ریگی نژاد 

خاش محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، 

ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود 
را به مراجع قضای تقدیم نمایند . بدیهی است در صورتی 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد./ م- الف 32
تاریخ چاپ نوبت اول: 99/11/14  
تاریخ چاپ نوبت دوم : 99/11/28

.بهروز برائی نژاد
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ریگان

اگهی تحدید حدود اختصاصی
نظربه اینکه اقای حسین شکوهمند کتبا درخواست 
تحدید حدود اختصاصی با هزینه شخصی نموده لذا 

عملیات تحدید حدود ششدانگ خانه پالک 2فرعی از 
2593 اصلی واقع در بروات خیابان شهید علی ابادی بخش 

31 کرمان بمساحت 459/5 مترمربع از ساعت 8 صبح 
مورخ 99/12/19 شروع و به عمل خواهد آمد لذا به کلیه 
مالکین مجاورین طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت میشود 
که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند و 
واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
به مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد. که باید کتبا به اداره 
ثبت اسناد تسلیم نمایند معترض مکلف است طبق تبصره 
دوماده واحده قانون نسبت به تعیین تکلیف پرونده های 
معترضین ثبتی مصوب 1373/02/25 ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضایی 

تقدیم و گواهی مربوط را به این اداره تسلیم نماید

سعید نظری 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

 (( آگهی مزایده عمومی))
  شورای محترم اسالمی شهر (  99/ 14/05مورخ    220،  22/70/59مورخ    261  )شماره  مصوباتبه استناد  رداری بروات در نظر دارد  شه

  مسكونی واقع در قطعه زمین مازاد بر نیاز خویش با کاربری    9  واگذارینسبت به  آیین نامه مالی شهرداری ها    13بروات و بر اساس ماده  
لذا از متقاضیان درخواست می شود ضمن    . به افراد واجدالشرایط اقدام نمایدبا مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی  بروات  

  : ئه قیمت پیشنهادی خود به نشانیو ارا جهت دریافت اسناد مزایده  12/99/ 13های زیر حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  بررسی ردیف  
 .مراجعه نمایند (امور قراردادها  - شهرداری بروات - خیابان باقر العلوم - بلوار آزادی -بروات)

( مترمربعمساحت ) شماره قطعه  ردیف  آدرس        پالک ثبتی          کاربری        (ریالقیمت پایه )        
1            97      392 19 بلوک  - )ع(علی امامشهرک   فرعی 1/    3084       مسكونی               000/004/274  
2          143      406 19 بلوک  - )ع(علی امامشهرک   فرعی 1/    3084       مسكونی               000/002/284  
3           144       406 19بلوک  -)ع( شهرک امام علی       فرعی 1/    3084       مسكونی               000/002/284  
4            150       392 19بلوک  -)ع( شهرک امام علی       فرعی 1/    3084       مسكونی               000/004/742  
5          151       392 19بلوک  -)ع( شهرک امام علی       فرعی 1/    3084       مسكونی               000/004/742  
6           153       392 19بلوک  -)ع( شهرک امام علی       فرعی 1/    3084       مسكونی               000/004/742  
7           181       490 19بلوک  -)ع( شهرک امام علی       فرعی 1/    3084       مسكونی               000/000/343  
8          192       490 19بلوک  -)ع( شهرک امام علی       فرعی 1/    3084       مسكونی               000/000/343  
9           194     490 19بلوک  -)ع( شهرک امام علی       فرعی 1/    3084       مسكونی               000/000/343  

بنام شهرداری    0218933404004به حساب    )سیصد هزار ریال(  ریال  300/ 000متقاضیان واجد الشرایط می توانند با پرداخت مبلغ   -1
 .ریافت اسناد مزایده اقدام نمایندبروات نسبت به د

و یا ارائه   0080108623363به حساب شماره    و زمین های مورد درخواست متقاضیان    قیمت پایه %  5ارائه فیش واریزی به میزان   -2
 .ضمانت نامه بانكی در وجه شهرداری بروات به عنوان سپرده شرکت در مزایده الزامی می باشد

 .کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آگهی،  -3
 . نخواهد شد داده  اثر  ترتیب گردد،  واصل  مقرر  مهلت از بعد  یا  و  مخدوش ، به پیشنهاداتی که فاقد سپرده واریزی -4
پرداخت  حداکثر  برنده مزایده موظف است ظرف مدت   -5 یا تلفنی شهرداری جهت  از اعالم کتبی    مبلغ )   زمین  بهاییک هفته پس 

 .شهرداری ضبط خواهد شد نفع  به وی  در غیر اینصورت سپرده شرکت در مزایده  نماید،به شهرداری مراجعه   پیشنهادی(
بازدید از امالک موضوع مزایده و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان ضروری می   -6

 باشد. 
 .ضبط خواهد شد ی به نفع شهردار  ب یآنان به ترت  دهی سپرده شرکت در مزاهرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند  -7
 .شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است -8
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به موضوع معامله در اسناد مزایده مندرج بوده و متقاضیان می بایست جهت کسب اطالعات بیشتر   -9

 به شهرداری بروات )امور قراردادها( مراجعه نمایند. 
شهرداری بروات 



هفته نامه خبری- تحلیلی- سیاسی و فرهنگی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا رحیم نژاد   سردبیر: محمدجواد رحیم نژاد      مدیر داخلی:  صادق مالیی    مدیر اجرایی و رییس سازمان آگهی ها: سعید افروغ       چاپ: طاها - کرمان     مدیر بم تیوی: محمدحسین خراسانی نژاد   عکاس: علی معتمدی

جهت عضویت در کانال تلگرام طلوع بم و دریافت آخرین اخبار و عکس ها و ویدئوی های استان کرمان می توانید بعد از به روز کردن تلگرام خود شناسه Toluebam@ را در تلگرام جست و جو کنید و یا به آدرسwww.telegram.me/Toluebam رفته و عبارت JOIN را کلیک کنید. همچنین شما می توانید عکس ها وگزارشات خود از اخبار، وقایع و مشکالت شهری که در آن 
زندگی می کنید را به پیامگیر طلوع بم در تلگرام با شماره:   09210428379   جهت پیگیری و درج در نشریه بفرستید.

نشانی: بم، بلوار امام خمینی )ره( - نبش کوچه 7 )روبروی بم تحریر(  تلفن همراه: ۰92۱۰42۸۳79  تلفن سازمان آگهی ها:  ۰92۱7۸2۳۰۳۰        تلفاکس: 44۳2۰۱9۵-۰۳4 صندوق پستی- بم : 766۱۱۱۱۱۱۱

  هفته نامه محلی استان کرمان - خبری، تحلیلی، سیاسی و فرهنگی                                                                                     سال سیزدهم  شماره   250 سه شنبه 28 بهمن   1399 قیمت: 2000 تومان

محم�د بن�ی اس�دی ش�هردار بم از 
افتت�اح پ�روژه های�ی ک�ه ب�ه بهره 
برداری رس�یده اند در قالب پویش 
افتتاح از 10 اس�فند ماه سال جاری 

خبر داد.

طلوع بم- سعید افروغ: محمد بنی اسدی در 
خصوص پروژه هایی که قابل بهره برداری 
هس��تند گفت: با توجه ب��ه پروژه هایی که 
از ابتدای س��ال و ش��روع به کارمان، یک 
بازه زمانی )س��ال 99( را تعریف کردیم و 
در کنار اکثر پروژه ه��ای عمرانی چندین 
کار زیرس��اختی را در مجموع��ه اداری و 
شهرسازی هم ش��روع کردیم و بر آنیم تا 

پایان سال آنها را افتتاح کنیم.
پارک بانوان

وی پروژه هایی مثل: پارک بانوان، ش��هر 
بازی، ف��از دوِم پ��ارک 22 بهمن، پارک 
کمیل و آسفالت را جزء پروژه های اصلی 
نام برد و در خصوص به سرانجام نرسیدن 
پارک بان��وان در تاریخ مقرر گفت: وقفه 
ای ک��ه در تاریخ افتتاح و بهره برداری فاز 
یک پارک بانوان ایجاد سد به دلیل فوت 
پیمانکار پروژه ب��ود و در حال حاضر کار 
در حال پیشرفت و در مراحل پایانی است 

و تا دهم اسفند ماه افتتاح خواهد شد.
شهربازی بم

ش��هردار ادامه داد: شهربازی بم هم اکنون 
قابلی��ت افتتاح دارد و آم��اده بهره برداری 
می باش��د مگر اینکه محدودیت های ستاد 
کرونا باعث ش��ود ک��ه صددرصد و تمام 
وق��ت نتوانی��م دره��ا را ب��از بگذاریم. ما 

افتتاحیه را انجام می دهیم.
۳ دس��تگاه جدی��د و ب��روز در محوط��ه 
شهربازی نصب شده، دستگاه های داخل 
و همه وسایل استاندارد و قابل استفاده می 

می باشند.
فاز دوم پارک 22 بهمن

بنی اسدی در خصوص پارک 22 بهمن و 
مراحل پیشرفت آن گفت: فاز دوم پارک 
22 بهمن ادامه رینگ پیاده رو، پیاده روی 

و پیس��ِت دوچرخ��ه در حال اجراس��ت و  
آبنم��ای موزیکال ک��ه بزرگترین آبنمای 
موزیکال در اس��تان خواهد بود در انتهای 
پارک ب��ا محوطه باز هم��راه با چند زمین 
ورزش��ی و مس��یری تح��ت عنوان مس��یر 
س��المت ب��رای ورزش ه��ای همگانی و 
صبحگاهی تعریف شده و بعد از تعطیالت 
ن��وروز افتت��اح می ش��ود. همچنین پارک 
کمیل هم که ش��امل زمین های ورزش��ی 
محله ای اس��ت و در کن��ار آن مجموع�� 
تفریحی برای اقشار مردم تعریف شده که 
قبل از س��ال افتتاح خواهد شد و همچنین 
س��ه پارک محله ای دیگر در خیابان های 
بوعلی، پروین اعتصامی و ش��هدای نیروی 
انتظامی تعریف ش��ده اند و هرس��ه پارک 

تکمیل، تجهیز و آماده افتتاح هستند.
نهضت آسفالت

شهردار بم در خصوص آسفالت که یکی 
از اولویت ه��ای اصلی کاره��ای عمرانی 
شهرداری است گفت: تا امروز تقریبا ۱۸۰ 
هزار متر مربع آسفالت انجام شده و تا هفته 
آینده به رقم 2۰۰ هزار متر مربع آس��فالت 
)فاز اول آسفالت( خواهیم رسید و تاکنون 
نزدیک به 2۵ هزار تومان آس��فالت پخش 
کردیم. اس��تقبال م��ردم در طرح همیاری 
بی��ش از پیش بینی ما بود و در حال حاضر 
بیش از ۵۰ کوچ��ه را در نوبت داریم و تا 

پایان سال باید جوابگو باشیم.
شهرداری الکترونیک

وی به شهرداری الکترونیک اشاره کرد و 
 )GIS(گفت: امضای قرارداد برای اجرای
یک��ی از اقداماتی بود که انجام ش��د و در 
س��ال آینده در برج 4 افتتاح آن را ش��اهد 
خواهی��م ب��ود و می توانیم به ش��هروندان 
الکترونیک در حوزه شهرسازی  خدمات 
به را بدون مراجع��ه حضوری  ارائه دهیم. 
همچنین سامانه ارتباطات مردمی)۱۳7( را 
تحت یک اپلیکیشن طراحی کردیم و قابل 
بهره برداری می باشد که هم حضور اپراتور 
را داریم و هم مردم می توانند مس��تقیم از 
طریق این اپلیکیش��ن نیاز، درخواس��ت و 

مشکل خود را به ش��هرداری ارجاع دهند 
و بازخورد را بگیرند و در طول مدت اجرا 
از طریق اپلیکیشن می توانند پیگیری ها را 

هم انجام دهند.
شهردار بم در خصوص مانیتورینگ شهر 
از لح��اظ ترافیک��ی و امنیت��ی گف��ت: در 
ف��از اول ۵۰ نقطه ش��هر را پوش��ش دادیم 
مانیتورینگ مرکزی هم که در شهرداری 
راه اندازی شده است در سطح مانیتورینگ 
اس��تان تجهیز ش��ده و تصویر ه��ا در حال 

انتقال به مانیتورینگ شهرداری هستند.
میدان زید

بنی اس��دی در خصوص می��دان زید که 
بزرگتری��ن و قدیمی ترین میدان ش��هر بم 
می باش��د گفت: این میدان اولویت اول و 
ج��زء اولین افتتاح های ما در پویش افتتاح 
خواهد بود. مشکلی که باعث شد از طرح 
اولی��ه فاصله بگیری��م ارتف��اع آن بود در 
طراحی اولیه این میدان یک اِلمان در نظر 
گرفته شده بود ولی ارتفاع آن به حدی بود 
که دید امامزاده زید از سمت دیگر میدان 
را ک��ور می کرد بنابرای��ن آن را حذف و 
تبدیل به آبنم��ا کردیم که در حال اجرا و 

جزء برنامه های افتتاح می باشد.
آخرین وضعیت طرح تفصیلی

محم��د بنی اس��دی در خص��وص تعیین 
تکلی��ف ط��رح تفصیل��ی ش��هر گف��ت: 
مکاتبات متعددی ص��ورت گرفت تا اگر 
تأمی��ن اعتب��اری از طرف دول��ت و راه و 
شهرس��ازی صورت نمی گی��رد این کار 
با کارفرمایی ش��هرداری انجام ش��ود اما با 
توجه به تأکیدات وزی��ر که طرح بم باید 
به صورت ویژه اجرا ش��ود قرار شد بازهم 
راه و شهرس��ازی متول��ی اج��رای ط��رح 
تفصیلی ش��هر بم باش��د و تصمی��م بر این 
شد تا هر چه زودتر توسط اداره کل راه و 
شهرسازی به فراخوان گذاشته و مشاوری 
انتخاب شود. همچنین با پیگیری هایی که 
صورت گرفت بازه زمانی س��ه ساله آن با 
توجه به پیگیری ها به ۸ ماه تقلیل و اصالح 
ش��د و اعتبار آن نیز توس��ط وزارت راه و 

شهرسازی تامین ها خواهد شد.
بودجه 1400

بنی اس��دی در خصوص وضعیت بودجه 
مالی شهرداری در سال ۱4۰۰ گفت: هنوز 
بودجه س��ال ۱4۰۰ را ننوش��ته ایم ولی از 
واحدها خواس��ته ایم تا  درخواس��ت ها را 
ارائه دهند تا طرح ها و پروژه ها مش��خص 
باش��د و بر آنیم ت��ا بودج��ه را به صورت 
واقع��ی بنویس��یم و باید در س��ال آینده با 
توجه به ضوابط بودجه پیش برویم. به نظر 
من ضعفی که در شهرداری بوده است این 
است که روی ریل بودجه حرکت نکردند.

چون بودجه ما بودی واقعی نبوده اس��ت و 
همین باعث وجود ش��بهات و تصمیمات 

لحظه ای می ش��ده است و در نهایت باعث 
میش��ده که پروژها کنسل و س��راغ پروژه 
بعدی می رفتیم و ش��ورا هم نمی توانست 
تصمی��م بگیرد ک��ه کدام پ��روژه اجرایی 
شود. متأسفانه به خاطر عدم کنترل بودجه 
حت��ی دس��تورالعمل ه��ای اولی��ه بودجه 
)اعتب��ارات 4۰- 6۰ ( در بح��ث عمران��ی 
رعایت نش��ده اس��ت و گاهی ۸۰ درصد 
بودجه ص��رف هزینه های جاری و زیر 2۰ 
درصد صرف هزینه های عمرانی میش��ده 
که طبق ضواب��ط حداقل 4۰ درصدبودجه 
باید صرف هزینه های عمرانی شود که این 
حداقل 4۰ درصد هم رعایت نشده است. 
امس��ال باالی 4۰ درصد اعمال و در س��ال 
بعد هم باالی 4۰ درصد اعمال خواهد شد 

تا به روال ضوابط بودجه برگردیم.
 بنی اسدی در ادامه یادآور شد: در بودجه 
س��ال آینده چند اولویت از جمله ساخت 
س��ینما را در نظر داریم.همچنین در حوزه 
خدمات شهری نیاز به اصالحات اساسی و 
بنیادی داریم. نحوه جمع آوری زباله های 
ما ش��کل درس��تی ندارد از طرف��ی نحوه 
نظافت شهر ما نیاز به تامین اعتبار بیشتریی  
دارد. که پوشش بهتری بدهیم. سطل ها و 
محل دفن زباله های ما استاندارد نیستند و 
در بودجه س��ال ۱4۰۰ ب��ه صورت ویژه به 
این موارد رسیدگی خواهد شد تا کمی از 

مشکالت شهر کاسته شود.
سخنی با مردم

محم��د بنی اس��دی در پای��ان خطاب 
ب��ه م��ردم گف��ت: از صب��ر و حوصله 
مردم نس��بت به آنچه که جزو وظایف 
ش��هرداری بوده اس��ت و نتوانستیم در 
خور ش��أن مردم ارائه دهیم تشکر می 
کن��م. همیاری و کمک مردم همیش��ه 
بس��یار خوب بوده اس��ت و ش��هر باید 
توسط مسئولین و مردم ساخته شود هر 
جایی که مردم پای کار باش��ند آن کار 
قابل انجام اس��ت. امیدواریم با نگاهی 
مثبت و امیدواری از جانب شهروندان و 
مسئولین و همچنین اصحاب رسانه که 
پل ارتباطی بین مردم و مسئولین هستند 
بتوانیم با تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی 
ها ایراداتی که در مسیر هست را مرتفع 

کنیم.

گزارش تصویری گزیده ای از 

اقدامات عمرانی شهرداری بم

برگزاری آیین افتتاح  پویش از 10  اسفند ماه
محمد بنی اسدی شهردار بم در گفتگو با طلوع بم عنوان کرد:

بازدید فرماندار بم از پروژه های آیین افتتاح شهردار بم


