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پس از دس��تورات ویژه وزیر راه و شهرس��ازی و دو 
مرتبه سفر معاونان وی به بم در یک سال اخیر و انجام 
مناقصه تدوین و تهیه طرح تفصیلی شهر بم؛ فرماندار 
بم خبر داد که طی روزهای آتی پروژه تدوین و تهیه 
طرح تفصیلی بم اجرایی می ش��ود و طی ۸ ماه باید به 

اتمام برسد. 

به گزارش طلوع بم؛ صبح ش��نبه بیست وسوم اسفند 
جلسه آشنایی با ضرورتها و الزامات تهیه طرح تفصیلی 
ب��م با حضور ه��ادی شهس��وارپور فرمان��دار، کریم 
غضنفرآبادی رئیس دفتر نماینده مردم ش��رق اس��تان 
و محمد بنی اسدی ش��هردار بم و همچنین کوروش 
افضل��ی نماینده ش��رکت آمودان و دیگر مس��ئولین 

مربوطه در فرمانداری بم برگزاری شد.
هادی شهس��واپور فرماندار بم ضمن تاکید بر اجرای 
طرحی ویژه با توجه به جایگاه بم گفت: باید جلسات 
متعددتری برگزار  شود و همه ارگانها هماهنگ با هم، 
برای پیشرفت هر چه بیشتر این طرح تالش کنند. وی 
با اشاره به دس��تور ویژه وزیر راه و شهرسازی افزود: 
طرح تفصیلی بم باید به گونه ای طراحی ش��ود که از 
همه لحاظ در سطح کشور، هم ویژه باشد و هم رشد 
و توسعه شهری به طور خاص در آن دیده شود زیرا بم 
شهر گردشگری، صنعت و کشاورزی است و از همین 
لحاظ اشخاص زیادی به این شهر مهاجرت می کنند و 
در نتیجه وظیفه ما این است که زیرساختهای ویژه ای 

برای توسعه شهری پیش بینی کنیم.
وی همچنی��ن از طرح جامع ش��هری بم ک��ه پس از 
تاییدش عمال قفلی بر شهرسازی بود به عنوان تجربه 
ناموفق و از طرح بازآفرینی ش��هری به عنوان طرحی 

موفق در بم یاد کرد.
در ادامه این جلسه محمد بنی اسدی شهردار بم گفت: 
طرح تفصیلی ارزش باالیی در راستای تحول و رشد 
ش��هری دارد. در این طرح باید ظرفیتهای خاص شهر 
دیده ش��ود. وی تاکید کرد: باغش��هر بودن بم باید به 

طور جدی لحاظ شود تا از تخریب باغ ها جلوگیری 
شود. وی در ادامه گفت: این طرح باید به گونه ای باشد 
تا مردم را برای احیای باغش��ان تشویق کند. وی ادامه 
داد: در خص��وص تناقضات طرح تفصیلی فعلی هیچ 

توجهی برای مردم در خصوص کاربری ها نیست. 
کریم غضنفرآبادی رئیس دفتر نماینده مردم ش��رق 
استان در این جلس��ه گفت: نباید از طرح های توسعه 
شهری سواستفاده شود زیرا یکی از دغدغه های مردم 
بم کمبود مسکن است. وی همچنین به جهانی بودن 
بم اشاره کرد و افزود: ما از این امتیاز به خوبی استفاده 
نکردیم و بیش��تر محدودیتهای آن م��ورد توجه بوده 
اس��ت. وی در پایان گفت: قض��اوت را آیندگان در 
خصوص این طرح تفصیلی خواهند کرد و باشد که 

طرحی ماندگار شود.
در این جلس��ه دکتر کوروش افضلی نماینده شرکت 
آمودان گفت: تمام تالشمان را می کنم که نقصی در 
کار صورت نگیرد. وی همچنین از تشکیل دو شورای 
راهب��ردی و عملیاتی برای تدوین طرح تفصیلی خبر 
داد گفت: ش��ورای راهبردی باید امین مردم باش��د و 
سیاستهای شهری را به مشاوران ما ارائه دهد تا در نتیجه 
راهکارهای مناسب ارائه شود. وی تاکید کرد: راه حلها 
نباید شعاری باشد و باید برای شهر ارزش آفرینی کنند.

وی در خص��وص ش��ورای عملیاتی ه��م گفت: این 
شورا مس��یر اصلی را مشخص می کند و سپس طرح 
را قانون��ی و اجرایی می کن��د. و از هر اداره باید یک 
نماینده پاکدست معرفی شود تا برنامه ریزی ها صورت 
گیرد. افضلی ادام��ه داد: زمان تحویل طرح از طرف 
ش��رکت آم��ودان، ۸ م��اه در نظر گرفته ش��ده که با 
تحویل نقشه های الزم و اس��ناد مربوطه طی یکی دو 
روز آینده پروژه آغاز می شود. الزم به ذکر است در 
این جلس��ه روسای ادارات آبیاری ، جهادکشاورزی، 
محیط زیست و مدیر پایگاه جهانی ارگ بم نیز نقطه 
نظ��رات خود را در خص��وص تهیه طرح تفصیلی بم 
عنوان کردند. طرح تفصیلی ش��هر بم پ��س از زلزله 
در س��ال ۸۴ مصوب شد و در حالیکه بایستی در سال 
۹۴ مجددا بازبینی و تهیه ش��ود، اما این اتفاق تاکنون 
رخ ن��داد و حاال با تاخیر ش��ش س��اله و پس از کش 
و قوس��های فراوان قرار است تهیه شود. در این مدت 
متاسفانه شاهد از دست رفتن بخشی از نخلستانهای بم 

و بروز برخی تخلفات و سودجویی ها بودیم.

طرح تفصیلی چیست؟
طرح های تفصیلی ش��هری مهم ترین ابزار ساماندهی 

نظام مند کالبدی شهرها، محسوب می شود.
طرح تفصیلی در حقیق��ت، تنظیم برنامه های مفصل 
و انجام اقدامات جزیی در مناطق و محالت ش��هری 
و طراحی آن ها اس��ت. در ط��رح تفصیلی، خدمات 
و فضاهای ش��هری با مش��خص کردن جزییات قابل 
اجرا تعیین می شود. با استفاده از این طرح ها می توان 
برنامه های مشخص بخش عمومی را تعیین کرد و این 
برنامه ها را کم کم و برحسب اولویت در برنامه ریزی 

اجرایی سالیانه شهرداری منعکس کرد.
در واقع طرح تفصیلی، طرحی اس��ت که بر اس��اس 
معیاره��ا و ضوابط کلی طرح جامع ش��هری و نحوه 
استفاده از زمین های شهری در سطح محالت مختلف 
شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از 
آن ها وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور، میزان 
تراک��م جمعی��ت و تراکم س��اختمانی در واحدهای 
ش��هری، اولویت ه��ای مربوط به مناطق و بهس��ازی، 
نوسازی، توس��عه و رفع مشکالت شهری و موقعیت 
تمامی عوامل مختلف ش��هری در آن تعیین و نقشه ها 
و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی 

تهیه و تنظیم می شود.
طرح تفصیلی طرحی جدا از طرح جامع شهری نیست 
و در واقع بخشی از آن محسوب می شود، اما محتوای 
طرح تفصیلی با طرح جامع، در جزییات تفاوت دارد. 
آنچ��ه در طرح جام��ع به طور کلی آم��ده، در طرح 
محتوای طرح تفصیلی با توجه به تعریفی که در قانون 
تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن شده، به طور جزیی 
مش��خص می ش��ود.  در واقع محتوای طرح تفصیلی 
عبارت است از نقشه های کاربری اراضی، شبکه های 
ارتباطی، مساحت ها، سرانه ها، معیارها و ضوابط دقیق 
و اجرای��ی طرح جامع ش��هر که پی��ش از تهیه طرح 
تفصیلی تهیه شده و به تصویب مراجع رسمی رسیده 

است.

ضرورت تهیه طرح تفصیلی:
ب��رای این  که بت��وان خطوط کلی ط��رح جامع را به 
طرح ه��ای دقیق قابل اجرا تبدیل ک��رد، از طرح های 
تفصیلی استفاده می شود. زیرا طرح های جامع، شامل 
مسایل و راهنمایی ها و خط  مشی های کلی است و به 
جزییات نمی پردازد. بنابراین، طرح تفصیلی، متعاقب 
طرح جامع شهری و به منظور انجام برنامه های اجرایی 
تصویب ش��ده، در این طرح صورت می گیرد. به این 
ترتیب، ماهیت غیر قابل اجرای طرح های فرادس��ت، 
تهی��ه طرح های تفصیل��ی را ض��روری می کند، زیرا 

طرح تفصیلی عرصه ای است که در آن، طرح جامع 
ب��ه منصه عمل و اجرا نزدیک تر می ش��ود؛ وضعیت 
اراضی و مالکیت روشن تر شده، ساز و کار مدیریت 
ش��هری برای کنترل و نظارت بر فضاهای ش��هری و 
کاربری اراضی تکمیل می.شود. به طور کلی، منظور 
از تهیه طرح تفصیل��ی، عملی کردن اصول و اهداف 
طرح جامع ش��هر برای بهتر ک��ردن و ارتقای کیفیت 
محیط، رفع کمبودها، س��اماندهی محالت و افزایش 

توان نظارتی ساز و کار مدیریت شهری است.

مراحل تصویب طرح تفصیلی:
طبق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری 
ای��ران، تصویب طرح جامع از وظای��ف و اختیارات 
شورای عالی شهرس��ازی و معماری ایران است، البته 
این طرح پس از ارایه پیش��نهاد ش��هردار به ش��ورای 
اسالمی شهر و تصویب آن در شورای شهر و بررسی 
در کارگروه های تخصصی مربوط به ش��ورای عالی 
شهرس��ازی ارایه شده و پس از تصویب به شهرداری 
ابالغ می ش��ود. پس از تصویب، طرح تفصیلی برای 
شهرداری همانند قانون اساسی برای یک کشور است 

که عدول از آن تخلف محسوب می شود.
سازمان تهیه کننده طرح تفصیلی بر پایه قانون تغییر نام، 
وزارت راه و شهرسازی است، اما این وظیفه در عمل 

به شهرداری ها محول شده است.
قرارداد تهیه طرح تفصیلی با مشاور توسط سازمان های 
راه و شهرسازی منعقد می شود و وظیفه تصویب آن 
بر عهده کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و 

معماری است.
بر اس��اس تبصره ۱ ماده 23 قانون نوس��ازی و عمران 
ش��هری )۱3۴۷(، ش��هرداری ها مکلفند پس از تهیه 
و تصویب نقشه جامع ش��هر، حداکثر ظرف دو سال 
نقش��ه ای تفصیلی را تهیه کنند، اما تهیه رسمی طرح 
های تفصیلی مصادف با قانون تأس��یس شورای عالی 

شهرسازی و معماری ایران )۱3۵۱( است.
انواع طرح های تفصیلی عبارتند از:

*طرح تفصیلی پایه ) مکمل طرح جامع شهر(
*طرح تفصیلی موضعی جهت نوس��ازی و بهسازی 

بافت های موجود و توسعه های جدید شهر
*طرح تفصیلی موضوعی ب��رای موضوعات خاص 

)شبکه حمل و نقل ، تأسیسات و…(.

فرمان��ده انتظامی اس��تان کرمان با اش��اره به اجرای 
طرح محدودیت های کرونایی در کش��ور و استان 
از ابتدای س��ال جاری، گفت: »در اجرای طرح های 
محدودیت های تردد، بی��ش از ۴۵ هزار خودرو از 
ورودی های استان کرمان عودت داده شد و بیش از 

6۴ هزار خودرو اعمال قانون شدند«.
وی همچنی��ن با اش��اره به راه ان��دازی پلیس امنیت 
اقتصادی، ارزش ریالی کاالهای مکشوفه ی قاچاق 
در س��ال جاری را بیش از 2۵0 میلی��ارد تومان بیان 
کرد و گفت که بیش ۵۹۴ تن شیرخش��ک قاچاق 
و هشت هزار راس دام قاچاق در سال جاری کشف 

شده است.
س��ردار عبدالرضا ناظری 2۵ اس��فندماه در نشست 
خبری با اشاره به اینکه شعار نوروزی پلیس »امنیت، 
س��المت و نش��اط بهاری« انتخاب ش��ده است، از 
راه اندازی قرارگاه نوروزی با عنوان قرارگاه انتظامی 
امام علی)ع( در اس��تان کرمان خبر داد و بیان کرد: 
»دستگاه های مختلفی در کنار نیروی انتظامی از 26 

اسفندماه به مردم خدمت رسانی خواهند کرد«.
وی ب��ا بیان این که برای کاه��ش حوادث رانندگی 
طرح ترافیکی در دو نوبت اجرا خواهد شد، افزود: 
»تردد و مسافرت در تعطیالت نوروز تابع مصوبات 
س��تاد ملی کرون��ا خواهد ب��ود و در ح��ال حاضر 
محدودیت تردد از س��اعت 2۱ تا 3 صبح در همه ی 

شهرها با هر وضعیت کرونایی برقرار است«.
ناظری با اش��اره به محدودیت های ابالغ ش��ده در 
ایام نوروز در زمینه ی پذیرش و اس��تقرار مسافران، 
خاطرنش��ان کرد: »در راس��تای امنی��ت اجتماعی، 
پیش��گیری از س��رقت و ... با همکاری مردم تالش 
خواهیم کرد و همه ی نیروها برای امنیت و آرامش 

مردم در نوروز آماده باش هستند«.
وی ادام��ه داد: »در زمین��ه  مقابله با کرونا در س��ال 
۹۹ ق��رارگاه امام رضا )ع( در ناجا راه اندازی ش��د 
و هم��کاران م��ا در ش��رایط س��خت آب و هوایی 
خدمت رس��انی و ترددها را کنترل کردند. همچنین 
برخورد با محتکران اقالم پزشکی و بهداشتی انجام 

شد و ادامه دارد«.
فرمانده انتظامی اس��تان کرمان اف��زود: »در اجرای 
طرح ه��ای محدودیت های تردد بی��ش از ۴۵ هزار 
خودرو از ورودی های استان عودت داده و بیش از 

6۴ هزار خودرو اعمال قانون شد«.
وی همچنین با اش��اره به عملکرد نی��روی انتظامی 
اس��تان در س��ال جاری گفت: »امس��ال مردم استان 
کرمان بی��ش از یک میلی��ون و ۸00 هزار تماس با 
۱۱0 داش��تند که رشد ۱۱ درصدی را نسبت به سال 

گذشته نشان می دهد«.
ناظری افزود: »در حوزه ی تصادفات رانندگی برای 
نخستین بار اس��تان کرمان هم در کاهش تصادفات 

و تلفات رانندگی درون ش��هری و هم برون شهری 
رتبه ی دوم کشور را کسب کرده و امسال 20۷ نفر 
کاهش تلف��ات و 306۷ کاهش مصدومان حوادث 

رانندگی در استان را شاهد بودیم«.
وی با اش��اره به کاه��ش ۱۹ درصدی فوتی ها و 2۷ 
درص��د کاهش مصدوم��ان ح��وادث رانندگی در 
اس��تان کرمان در س��ال جاری، بیان کرد: »در سال 
جاری ۱۹ درصد افزایش را در کش��ف س��رقت ها 
ش��اهد بودیم و ۷0 درصد از سرقت ها کشف شده 

است«.
فرمانده انتظامی اس��تان کرم��ان گفت: »کاهش 2۸ 
درصدی س��رقت های مس��لحانه در استان کرمان و 
کشف ۱۱3 درصد از سرقت های مسلحانه از دیگر 
دس��تاوردهای تالش همکاران ما در انتظامی استان 
اس��ت که ش��امل مواردی از س��نوات گذشته بوده 
و کش��ف قتل ها نیز رش��د ۱۱3 درصدی را نش��ان 

می دهد«.
وی با اشاره به دستگیری بیش از ۱۱6 هزار نفر شامل 
محکومین، سارقان، متهمان، اتباع غیرمجاز و ... در 
سطح استان افزود: »در برخورد با اشرار و قاچاقچیان 
مواد مخ��در بیش از ۱۷6 تن ان��واع مواد مخدر در 
سال جاری در اس��تان کرمان کشف شده که با ۴2 
درصد رشد نسبت به سال قبل رتبه ی نخست کشور 

را در کشفیات کسب کردیم«.

ناظری با اش��اره ب��ه این ک��ه بی��ش از ۵300 معتاد 
متجاهر با همکاری بهزیس��تی و سپاه در سال جاری 
جمع آوری ش��ده، اظهار کرد: »۸3 درصد افزایش 
هالکت اش��رار در س��ال جاری رقم خ��ورده و در 
برخورد با اشرار و کسانی که امنیت مردم را به خطر 

می اندازند، هیچ مماشاتی نداریم«.
فرمانده انتظامی اس��تان کرمان گفت: »با راه اندازی 
پلیس امنی��ت اقتص��ادی، برخوردهایی با مفاس��د 
اقتصادی ش��ده و ارزش ریالی کاالهای مکشوفه ی 
قاچاق در س��ال جاری بی��ش از 2۵0 میلیارد تومان 
بوده و پلیس امنیت اقتصادی اس��تان کرمان رتبه ی 

نخست کشور را احراز کرد«.
وی با اش��اره ب��ه این که بیش ۵۹۴ تن شیرخش��ک 
قاچاق امس��ال کش��ف کردیم، گفت: »در برخورد 
با قاچ��اق دام بیش از هش��ت هزار راس دام قاچاق 

کشف شده است«.
ناظ��ری بیان کرد: »در حوزه ی تردد اتباع غیرمجاز، 
توقیف خودروهای حامل اتباع بدون حادثه آفرینی 
در دس��تور پلیس قرار گرفته و در سال جاری بیش 
از ۱622 خودروی شوتی توقیف و بیش از 62 هزار 

اتباع غیرمجاز دستگیر و طرد شده اند«.
وی گفت: »جرایم خشن در سال جاری دو درصد 
کاهش داش��ته و کشف سالح و مهمات ۴3 درصد 

افزایش داشته است«

رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 
گفت که علیرغم همه ی مشکالت تاکنون ۷0 درصد 
از کسری اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان 
تامین ش��ده و در تالش برای جبران کامل کس��ری تا 

پایان سال جاری هستیم.
وی همچنین خواس��تار نظارت دس��تگاه های اجرایی 
بر نح��وه ی هزینه کرد اعتبارات تمل��ک دارایی های 
سرمایه ای استان شد و گفت که بر اساس گزارش های 
نظارت��ی، عمر مفید پروژه ه��ای عمرانی خصوصاً در 
راه ها و ابنیه ها فاصله ی زیادی تا اس��تانداردهای اعالم 
ش��ده، دارد که الزم است جهت جلوگیری از حیف 
و میل بیت المال  دس��تگاه های اجرایی استان در کنار 
اهتمام بر جذب سریع اعتبارات اسناد خزانه، بر کیفیت 
اجرای پروژه ه��ای عمرانی نیز نظارت کافی داش��ته 

باشند.
به گزارش ف��ردای کرمان به نق��ل از روابط عمومی 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، جعفر 
رودری در یازدهمین جلس��ه ی شورای برنامه ریزی و 
توسعه ی اس��تان کرمان با ارائه ی گزارشی از آخرین 
وضعیت اعتبارات استان، بیان کرد: »بر اساس آخرین 
گزارش خزانه اس��تان قریب ۷۸ درصد از منابع نقدی 
اعتبارات تملک دارایی های استان تاکنون جذب شده 

است«.
دبیر ش��ورای برنامه ریزی و توس��عه ی اس��تان کرمان 

با اش��اره به اینک��ه ۷۱۵ میلی��ارد توم��ان از اعتبارات 
تملک دارایی های س��رمایه ای در قالب اسناد خزانه به 
استان ابالغ ش��ده که تاکنون ۴۸ درصد آن ها توسط 
دس��تگاه های اجرایی اس��تان تعیین تکلیف و جذب 
شده، خاطرنشان کرد: »بر اساس مصوبه ی قبلی شورای 
برنامه ریزی و توسعه ی استان اگر دستگاه های اجرایی 
استان در جذب این اسناد نیاز به جابه جایی داشته باشند 
تا پایان اس��فندماه فرصت دارند تا نس��بت به اصالح 

موافقت نامه های مرتبط اقدام کنند«.
وی ادام��ه داد: »آخرین مهلت جذب و تعیین تکلیف 
اعتبارات اسناد خزانه توسط دستگاه های اجرایی استان 
بر اس��اس مصوبات قبلی ش��ورا، پایان اردیبهشت ماه 

۱۴00 است«.
رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، 
نظارت دس��تگاه های اجرایی بر نح��وه ی هزینه کرد 
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را بسیار 

مهم و یکی از دغدغه های اصلی دستگاه های نظارتی 
دانست و خاطرنش��ان کرد: »بر اس��اس گزارش های 
نظارت��ی، عمر مفید پروژه ه��ای عمرانی خصوصاً در 
راه ها و ابنیه ها فاصله ی زیادی تا استانداردهای  اعالم 
ش��ده دارد که الزم اس��ت جهت جلوگیری از حیف 
و میل بیت المال  دس��تگاه های اجرایی استان در کنار 
اهتمام بر جذب سریع اعتبارات اسناد خزانه، بر کیفیت 
اجرای پروژه ه��ای عمرانی نیز نظارت کافی داش��ته 

باشند«.
وی با اش��اره به اس��ناد تسویه ی اس��تان گفت: »اسناد 
تس��ویه ی نوع اول )بدهی های مالیات��ی( قریب به 6۷ 
درصد تاکنون تایید شده و ۵0 میلیارد تومان از آن ها به 

استان ابالغ شده است«.
رودری، ج��ذب اس��ناد خزانه ی تس��ویه ی نوع دوم 
)بدهی های بانکی( را ۵۷0 میلیارد تومان معرفی شده به 
تهران اعالم کرد و افزود: »2۵.۵ میلیارد تومان تاکنون 

مورد تایید قرار گرفته است«.
وی با اشاره به وضعیت اعتبارات هزینه ای سال جاری 
گفت: »علیرغم همه ی مشکالت تاکنون ۷0 درصد از 
کسری موجود ناشی از اعمال امتیازات فصل ۱0 قانون 
مدیریت خدمات کشوری برای دستگاه های اجرایی 
استان تامین شده و مدیریت ارشد استان در تالش برای 
جبران کامل کس��ری اعتبارات هزینه ای دستگاه های 

اجرایی استان تا پایان سال جاری است«

آغاز تدوین طرح تفصیلی بم به زودی

64 هزار خودرو در محدودیت های کرونایی استان کرمان جریمه شدند

خبر

تشکیل تیم های نظارتی
 بر اجرای عدم پذیرش مسافران 

نوروزی در اماکن عمومی

صبح یکش��نبه 2۴ اسفند جلسه س��تاد مقابله با کرونا 
شهرس��تان بم با حضور هادی شهس��وارپور فرماندار 
بم، حجت االسالم دانشی امام جمعه و دکتر اویسی 
رییس دانشگاه علوم پزشکی بم در سالن فرمانداری 

برگزاری شد.
فرماندار بم در ابتدای جلسه از زحمات یکساله کادر 
درمان تش��کر کرد و گفت: در یکسال که  گذشت 
فراز و نش��یب های زیادی در بح��ث مبارزه با کرونا 
داش��تیم، در صف این مبارزه اعض��ای کادر درمان 
قرار داش��تند تا س��المتی را به همه مردم هدیه کنند، 
ب��ه نمایندگی از همه از کادر درمان تقدیر و تش��کر 

می کنم
در این جلسه هادی شهسوارپور فرماندار بم ضمن ابراز 
نگرانی از عادی انگاری در جامعه گفت:خداروشکر 
که تعطیلی اصناف را پایان امسال را نداشتیم، اما این 
نباید موجب ش��ود که عادی انگاری در جامعه تلقی 
شود و با عدم رعایت پروتکل های بهداشتی مجبور 
به تغییر وضعیت شویم بنابراین عادی انگاری که در 
جامعه جای نگرانی دارد، اگر پروتکل های بهداشتی 
رعای��ت و کنترل نش��ود وارد پیک چه��ارم کرونا 

می شویم.
فرماندار بم در ادامه خواستار تشکیل تیم های نظارتی 
بجای تیم های استقبال مسافران نوروزی در سال های 
گذشته شد و گفت: مصوب شود تیم هایی در جهت 
کنترل بر رعایت پروتکل های بهداش��تی در س��طح 
شهر در ایام نوروز و همچنین نظارت بر عدم پذیرش 
بر حضور گردشگران در پارک ها و اماکن عمومی 
مگر در موارد مجاز در هتل ها فقط با رعایت پروتکل 

های بهداشتی امکان پذیر است
فرماندار بم در پایان خواستار نظارت بیشتر بر تاالرها 
ش��د و گفت: مصوب ش��ود ظرفی��ت تاالرها در بم 
مش��خص ش��ود، و تاالرها مجوز پذیرش یک سوم 
ظرفیت خ��ود را دارن��د، ظرفیت ه��ا در تاالرها در 
ورودی تاالر بنر ش��ود و تعهد اجرای پروتکل های 

 فرمانده انتظامی استان کرمان: بهداشتی از مدیران تاالرها گرفته شود.

خبر

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 
گفت ک��ه علیرغم همه ی مش��کالت تاکنون ۷0 
درصد از کس��ری اعتبارات هزینه ای دستگاه های 
اجرایی استان تامین ش��ده و در تالش برای جبران 

کامل کسری تا پایان سال جاری هستیم.

وی همچنی��ن خواس��تار نظ��ارت دس��تگاه های 
اجرای��ی بر نح��وه ی هزینه کرد اعتب��ارات تملک 
دارایی های س��رمایه ای استان ش��د و گفت که بر 
اس��اس گزارش های نظارتی، عمر مفید پروژه های 
عمران��ی خصوص��اً در راه ه��ا و ابنیه ه��ا فاصله ی 
زیادی تا اس��تانداردهای اعالم شده، دارد که الزم 
اس��ت جهت جلوگیری از حیف و میل بیت المال  
دستگاه های اجرایی استان در کنار اهتمام بر جذب 
س��ریع اعتبارات اس��ناد خزانه، ب��ر کیفیت اجرای 

پروژه های عمرانی نیز نظارت کافی داشته باشند.
به گ��زارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، جعفر 
رودری در یازدهمین جلسه ی شورای برنامه ریزی و 
توسعه ی استان کرمان با ارائه ی گزارشی از آخرین 
وضعی��ت اعتبارات اس��تان، بیان کرد: »بر اس��اس 
آخرین گزارش خزانه اس��تان قریب ۷۸ درصد از 
منابع نقدی اعتب��ارات تملک دارایی های اس��تان 

تاکنون جذب شده است«.
دبیر ش��ورای برنامه ریزی و توسعه ی استان کرمان 
با اش��اره به اینکه ۷۱۵ میلیارد توم��ان از اعتبارات 
تملک دارایی های سرمایه ای در قالب اسناد خزانه 
به اس��تان ابالغ ش��ده که تاکنون ۴۸ درصد آن ها 
توسط دستگاه های اجرایی استان تعیین تکلیف و 
جذب ش��ده، خاطرنشان کرد: »بر اساس مصوبه ی 
قبلی ش��ورای برنامه ریزی و توس��عه ی استان اگر 
دستگاه های اجرایی استان در جذب این اسناد نیاز 
به جابه جایی داشته باشند تا پایان اسفندماه فرصت 
دارند تا نس��بت به اصالح موافقت نامه های مرتبط 

اقدام کنند«.
وی ادام��ه داد: »آخری��ن مهل��ت ج��ذب و تعیین 
تکلیف اعتبارات اس��ناد خزانه توسط دستگاه های 
اجرایی استان بر اساس مصوبات قبلی شورا، پایان 

اردیبهشت ماه ۱۴00 است«.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، 
نظارت دس��تگاه های اجرایی بر نحوه ی هزینه کرد 
اعتبارات تملک دارایی های س��رمایه ای اس��تان را 
بسیار مهم و یکی از دغدغه های اصلی دستگاه های 
نظارت��ی دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: »بر اس��اس 
گزارش های نظارتی، عمر مفید پروژه های عمرانی 
خصوص��اً در راه ه��ا و ابنیه ها فاصل��ه ی زیادی تا 
استانداردهای  اعالم شده دارد که الزم است جهت 
جلوگیری از حیف و میل بیت المال  دس��تگاه های 
اجرایی اس��تان در کن��ار اهتمام بر جذب س��ریع 
اعتبارات اسناد خزانه، بر کیفیت اجرای پروژه های 

عمرانی نیز نظارت کافی داشته باشند«.
وی با اش��اره به اسناد تسویه ی استان گفت: »اسناد 
تسویه ی نوع اول )بدهی های مالیاتی( قریب به 6۷ 
درصد تاکنون تایید ش��ده و ۵0 میلی��ارد تومان از 

آن ها به استان ابالغ شده است«.
رودری، جذب اس��ناد خزانه ی تس��ویه ی نوع دوم 
)بدهی ه��ای بانکی( را ۵۷0 میلی��ارد تومان معرفی 
ش��ده به تهران اعالم کرد و اف��زود: »2۵.۵ میلیارد 

تومان تاکنون مورد تایید قرار گرفته است«.
وی ب��ا اش��اره ب��ه وضعی��ت اعتب��ارات هزینه ای 
س��ال جاری گف��ت: »علیرغم همه ی مش��کالت 
تاکن��ون ۷0 درصد از کس��ری موجود ناش��ی از 
اعمال امتی��ازات فصل ۱0 قانون مدیریت خدمات 
کشوری برای دستگاه های اجرایی استان تامین شده 
و مدیریت ارشد استان در تالش برای جبران کامل 
کس��ری اعتبارات هزینه ای دس��تگاه های اجرایی 

استان تا پایان سال جاری است«

70 درصدی کسری اعتبارات 
هزینه ای دستگاه های اجرایی 

جبران شد

فاطمه السادات حسینی” در جمع خبرنگاران با اشاره 
به برنامه های س��ال ۱۴00 اظهار کرد: در س��ال آینده 
20 ط��رح در حوزه زنان و خانواده در اس��تان کرمان 
اجرا می ش��ود که طرح های “چهل قسیم”، “پیوند”، 
“جم و خانواده مهدوی”، “س��ه میم” و ” آرامش توام 
با آموزش” رویک��رد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
دارن��د ضمن آنکه تقریبا همه طرح ها خانواده محور 

هستند.
وی با اش��اره به اینکه بسیاری از برنامه ها، ادامه طرح 
های امسال هستند افزود: “چهل قسیم” مهمترین طرح 
امور بانوان و خانواده استانداری کرمان است که این 
طرح در س��الگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی 

کلید خورد و باید در همه شهرستان های اجرا شود.
حسینی تصریح کرد: در طرح چهل قسیم برای زوج 
های س��ادات تحت پوش��ش کمیته امداد، زوج های 
طلبه و دانش��جو ۴0 واحد مسکونی ساخته می شود و 
امیدواریم تا پایان سال آینده این واحدهای مسکونی 

را تحویل زوج های جوان بدهیم.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان با بیان 
اینکه این واحدهای مس��کونی در شهرک سیدی در 
حال احداث هستند، افزود: طرح چهل قسیم در قالب 
تفاهمنامه چهار جانبه بین نماینده ولی فقیه در استان، 
کمیته امداد، اداره کل امور بانوان و مرکز نیکوکاری 

خاتم االنبیاء کرمان اجرا خواهد شد.
وی اضاف��ه کرد: باید این طرح در س��ال آینده در 22 
شهرستان استان با همکاری ائمه جمعه هر شهرستان، 
کمیت��ه امداد، نماین��دگان مردم در مجلس ش��ورای 
اس��المی و خیرین اجرا ش��ود و همچنین وزیر راه و 
شهرسازی ساخت ۴000 مسکن را در استان مصوب 
کرد که این مصوبه ش��امل طرح چهل قس��یم نیز می 
ش��ود. حس��ینی طرح “پیوند” که یک طرح خانواده 
محور است را از دیگر طرح های اداره کل امور بانون 
و خانواده استانداری کرمان برشمرد و عنوان کرد: از 
س��ال ۹۷ با همکاری بسیج جامع زنان، اداره ورزش و 
جوانان و … آغاز ش��ده که در ای��ن طرح به ترویج 
ازدواج آسان و به هنگام پرداخته شده و برای استمرار 
طرح به حمایت مالی و معنوی مسئولین و فرمانداران 
نی��از داریم. وی ط��رح “جم و خان��واده مهدوی” در 
راس��تای افزایش جمعیت را از دیگر طرح های اداره 
کل امور بان��وان ذکر کرد و افزود: باید به زوج هایی 
که بیش از دو فرزند دارند بس��ته های تش��ویقی داده 

شود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان طرح 
“س��ه میم” با محوریت مس��جد، مردم و محله را یک 
طرح فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دانس��ت که در 
سال آینده تفاهمنامه آن منعقد خواهد شد، بیان کرد: 
در گام نخست این طرح ۸0 مسجد در شهر کرمان و 

۸0 مسجد در روستاها شناسایی شده اند.

اجرای ۲0 طرح در حوزه زنان 
و خانواده استان کرمان در 

سال آینده

پیام مردم

ش��ما می توانی��د عکس ها وگزارش��ات خود از 
اخب��ار، وقایع و مش��کالت ش��هری ک��ه در آن 
زندگ��ی م��ی کنید را ب��ه ایدی زی��ر در تلگرام 

TolueBam_Ertebat

مخابرات
س��الم وق��ت بخی��ر بابت ای��ن جعبه ه��اي تلفن 
مخابرات هر روز تلفن ها با کوچکترین باد،بارون 
قطع میش��ن و مغ��ازه هامون ب��دون کارت خوان 
میشوند ، خیابان پاسدران سراه فاطمي جنب بانک 

پارکینیگ شهرداري

اداره صمت
س��الم ماههاست که مش��کالت اقتصادی گریبان 
مردم راگرفته یک روز کمبود مرغ وروغن وشکر 
و اقالم خوراکی دیگر ک��ه باعث از رونق افتادن 
سفره مان شده اس��ت. میشود با کمی دقت نظر و 
پیگیری بیشتر این احتکار و گرانی را از سایه مردم 

کم کرد. 

کمبود مرغ 
با سالم لطفا مسئولین فکری به حال کمبود مرغ در 
سطح ش��هر بکنند مرغ باید صبح زود بری چندتا 
مغازه محدود توی س��طح شهر اونم بدون رعایت 
فاصله گذاری همه جمع میش��ن جل��وی مغازه و 
وقت��ی هم این صحنه رو میبین��ی کال بیخیال مرغ 
میشی ، لطفا فکری برای این موضوع بکنید تشکر

@

70 درصدی کسری اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی جبران شد
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان: 



3 فرهنگی، ورزشیسال چهاردهم  شماره   253 سه شنبه 26 اسفند 1399

رقابت سوارکاران استان کرمان  در بم

میرابراهیم س��االربهزادی رئیس هیئت س��وارکاری 
شهرس��تان ب��م در این خصوص به طل��وع بم گفت: 
در پانزدهمی��ن دوره از مس��ابقات تخصصی پرش با 
اس��ب 60 نفر ش��رکت کننده )یک خانم و بقیه آقا( 
از باشگاه های مختلف شهرستانهای استان کرمان در 
چهار رده زیر ۱۴ س��ال، نونهاالن، آزاد و بزرگساالن 

شرکت کردند.
وی اف��زود: هدف از برگزاری این مس��ابقات در بم 
آشنایی، ترغیب و تشویق نس��ل جوان و عالقمند به 
ورزش سوارکاری، آش��نایی با فرهنگ سوارکاری 
و تغیی��ر نگرش در این زمینه از س��نتی به مدرن بود. 
رئیس هیئت سوارکاری شهرستان بم ادامه داد: اسب 
سواری سنتی یعنی نگهداری اسب بدون اینکه هدف 
ورزشی داشته باشیم و فقط یک نمایش سواره برگزار 
کنیم که این ش��یوه ورزش س��وارکاری نیست. یک 
فوتبالیس��ت یا یک بدنس��از هر روز ورزش حرفه ای 
و تخصصی انجام میدهد یک سوارکار حرفه ای هم 

باید بتواند در مس��ابقات رقابتی سوارکاری که پرش 
یا کورس می باش��د شرکت کند. به همین منظور هم 
آموزش سوارکاری و هم نگهداری اسب به صورت 
حرفه ای و تخصصی الزم می باش��د و در دستور کار 

هیئت نیز هست.
س��االر بهزادی با اش��اره به زیرس��اخت های مناسب 
شهرس��تان بم برای ورزش سوارکاری گفت: باید از 
زیرساخت های باغشهر بم استفاده کرد و این ظرفیت 
و سایر رشته های ورزشی را به شهروندان و همچنین 
س��ایر شهرستانهای استان معرفی و حتی در این زمینه 
می توان گردش��گر جذب نمود. این رشته ورزشی نه 
تنها در استان کرمان بلکه در کل کشور بی نظیر است. 

باید توانمندی ها را نشان داد و به روزرسانی کرد.
وی یادآور ش��د: طی چهار دوره گذش��ته بیش��ترین 
جوایز از نظر ارزش مالی در رش��ته  پرش با اس��ب با 
هدف تش��ویق و ترغیب جوانان به این رشته ورزشی 
متفاوت، متعلق به بم بوده اس��ت و اس��ب س��واری 

ورزشی است که باید به آن پرداخته شود.
در پایان این مسابقات برنامه تفریحی ورزشی راید اند 

درایو هم برگزار و جوایزی اهدا شد.
گفتنی اس��ت نتایج پانزدهمین دوره مسابقات استانی 
پرش با اس��ب ب��م در رده های مختلف به ش��رح زیر 

است:
رده زیر ١4 سال

نفر اول اریا ناظري با اسب سامفوني ازباشگاه الماس 
کویر

نفر دوم کیارش حس��ن زاده با اسب سزار از باشگاه 
الماس کویر

نفر س��وم  عمران عطار با اس��ب گالدیس از باشگاه 
باغ بهشت بم

رده D١ آزاد 
نف��ر اول اقاي علي پور موس��ي با اس��ب ارامیس از 

باشگاه کرمان بیس 
نفر دوم: اقاي علي یعقوبي با اسب کلینتون از باشگاه 

الماس کویر 
نفر سوم حسین افالطونیان با اسب اوکالهاما ازباشگاه 

الماس کویر 
cرده بزرگساالن١ 

نفر اول: اقاي علي یعقوبي با اسب کلینتون از باشگاه 
الماس کویر

نف��ر دوم: اقاي حس��ین افالطونیان بااس��ب الوش��یا 
ازباشگاه الماس کویر

نفر سوم: اقاي نیما ناظري بااسب سامفوني
رده راید اند درایو

نفر اول: نیما ناظري بااس��ب هریکن از باشگاه الماس 
کویر

نفر دوم: س��ارنیا عباسي با اسب الترا از باشگاه الماس 
کویر

نفر س��وم: رحیم میر حس��یني با اس��ب لرا از باشگاه 
شبدیز

انتخابات

اعضای هیئت اجرایی ششمین 
دوره انتخابات شورای اسالمی 

شهر و دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری 
١400 شهر بم مشخص شدند

ش��امگاه شنبه 23 اسفند ماه ۱3۹۹، جلسه انتخابات 
هیئت اجرایی شش��مین دوره ش��وراهای اسالمی 
ش��هر و دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ۱۴00 
ب��م با حض��ور 30 نفر از معتمدی��ن هیئت اجرایی 
س��تاد انتخابات بم و به ریاست هادی شهسوار پور 
فرماندار و رئیس س��تاد انتخابات شهرس��تان بم با 
محوری��ت انتخاب ۸ نفر بعنوان عضو اصلی هیات 
اجرایی ش��وراهای اسالمی ش��هر بم و ۹نفر بعنوان 
هیات اجرایی ریاس��ت جمهوری ۱۴00 انتخابات 

شهرستان بم برگزار شد.
فرماندار بم در این جلس��ه ضمن تقدیر و تشکر از 
دادس��تان محترم، رئیس و اعض��ای هیات نظارت 
شهرس��تان بم که در راس��تای انتخاب��ات تالش و 
کوش��ش کرده اند گفت: رقابت های انتخاباتی از 
روز چهارشنبه 20 اسفند ماه با ثبت نام داوطلبین و 

معرفی اعضای معتمدین آغاز گردید.
رئیس س��تاد انتخابات شهرس��تان بم افزود: تا این 
لحظه ۱2نفر نامزد ششمین دوره انتخابات شورای 
اسالمی ش��هر بم _بروات در ستاد انتخابات بم نام 

نویسی نموده اند.
فرماندار بم با اش��اره به اینکه هیئ��ت های اجرایی 
بایس��تی بحث بی طرفی و صداق��ت و انصاف را 
مد نظر قرار دهند، ادامه داد: هیات اجرایی مسئول 

برگزاری و صحت برگزاری در شهرستان است.
وی همچنین با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که 
فرمودند رای مردم حق الناس است، تصریح کرد: 
رعایت اصل بی طرفی، وفاق، همدلی و صیانت از 
آرا مردم سرلوحه ستاد انتخابات شهرستان بم قرار 

گیرد.
در ادامه ضیا الدینی دادس��تان بم نیز با اشاره به این 
نکته که هی��ات اجرایی منتخب، ح��ق طرفداری 
کاندیداه��ای مربوطه را ندارد بیان کرد: کس��انی 
کاندید هیات اجرایی شود وقت کافی داشته باشد 

و پای کار باشند.
در ادام��ه برزنگ رئیس هیات نظارت شهرس��تان 
بم نیز ضمن تش��کر از ستاد انتخابات شهرستان بم 

خواستار برگزاری انتخاباتی بدون حاشیه شد.
در پایان این جلس��ه با رای گیری از اعضای حاضر 

آقایان
۱-آقای مصطفی شهمرادی

2-آقای رضا بدرآبادی
3-آقای بهمن قایم آبادی
۴_آقای صالح برایی نژاد

۵_آقای رضا دریجانی
6_آقای غالمعباس خراسانی

۷_آقای منصور جاللی
۸_حجت االسالم والمسلمین ستوده

به عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی ششمین دوره 
انتخابات ش��ورای های اسالمی ش��هر بم انتخاب 

شدند.
در پایان این جلس��ه با رای گیری از اعضای حاضر 

آقایان
۱-آقای مصطفی شهمرادی

2-آقای رضا بدرآبادی
3-آقای بهمن قایم آبادی
۴_آقای صالح برایی نژاد

۵_آقای رضا دریجانی
6_آقای موسی حافظ آبادیان
۷_آقای غالمعباس خراسانی

۸_آقای منصور جاللی
۹_حجت االسالم والمسلمین ستوده

بعنوان اعض��ای هیات اجرای��ی دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴00 انتخاب شدند .

سخن دل

شب تا به سحر آیه ی بیدار پرستار
پروانه صفت مخزن اسرار پرستار

در بارگه عرش الهی چو نوشتند
دریا دل و در جامه ی ایثار پرستار

مرهم به تنی خسته و تبدار و گرفتار
درمانگر  افسرده و هر زار پرستار

هر دیده تصور کند آسودگی خویش
لبخند به لب در صدف کار پرستار

یک موج بهم خورده گره یم سالمت
از کوشش مجموعه ی بیدار پرستار

خوش دار "مؤید" که از الطاف الهی
مسرور چنین در صف ابرار پرستار

شاعر: سمیه مؤیدی

اخبار شرق استان

امین باق��ری فرمان��دار ریگان خب��ر داد: جاده ۴۵ 
کیلومتری ریگان به نرماش��یر به دلیل عدم دوبانده 
بودن تاکنون صدها خانوار ریگانی را داغدار کرده 

است.

فرماندار ریگان ابراز کرد: عملیات دوبانده ش��دن 
این محور از سمت ریگان به طول ۵ کیلومتر آغاز  

چند کیلومتر آن زیر بار ترافیک رفته است.
وی با بیان اینکه این جاده مرگبار ۱0س��ال در این 
سه شهرستان بالتکلیف مانده است، عنوان کرد: با 
توجه به اینکه این محور در 3 شهرستان وجود دارد، 

نیاز به اعتبارات  ملی دارد.
باقری خاطرنشان کرد: طی یک ماه گذشته ۴جوان 
ریگان��ی که برای امرارمعاش راه��ی بم  بودند، به 
دلیل عدم دوبانده شدن جان خود را از دست دادند 
و شب گذشته هم برخورد یک دستگاه مینی بوس 
ب��ا یک دس��تگاه پ��ژو ۴0۵ دو نفر کش��ته و یک 

مجروح برجای گذاشت.
وی ب��ا بیان اینکه این مح��ور از محورهای پرتردد 
اس��تان بوده و ورودی اس��تان از س��مت سیس��تان 
وبلوچس��تان، بیان کرد: بار ترافیکی این محور ۴۵ 
کیلومتری به حدی زیاد است که این مسیر را باید 

ساعت ها طی کرد.

مدی��ر اداره ب��رق شهرس��تان فه��رج گف��ت: 
مقاوم سازی به موقع ش��بکه برق در فهرج باعث 
کاهش خس��ارات طوفان روز گذش��ته در این 

شهرستان شد.

س��یدکرامت اکرمیان  با بیان اینکه مقاوم سازی 
به موق��ع ش��بکه ب��رق در فهرج باع��ث کاهش 
خس��ارات طوفان روز گذشته در این شهرستان 
شد، اظهار داشت: سرعت بیش از ۷0 کیلومتری 
طوف��ان کمتری��ن خس��ارات را به ش��بکه برق 
شهرس��تان وارد کرد. مدیر اداره برق شهرستان 
فهرج با اش��اره به اینکه در طوفان روز گذش��ته 
یک میلیارد ریال خس��ارات به ش��بکه برق این 
شهرستان وارد ش��د، بیان کرد: صرف اعتباری 
بال��غ بر ۹ میلیارد ریال برای مقاوم س��ازی پایه ها 
و تعمیرات پیشگیرانه باعث کاهش خاموشی و 

افزایش تاب آوری شبکه در این طوفان شد.
وی خاطرنش��ان کرد: خاموشی ها در این بحران 
در مناطق روس��تایی مح��دود و جزیی بود و در 
س��اعت اولیه نسبت به رفع خاموشی اقدام شد و 
تنها یک پس��ت اختصاصی در مناطق روستایی 

این شهرستان دچار آسیب شد.

ثبت ۳0 کشته در جاده نیمه تمام 
ریگان- نرماشیر طی 6 ماه گذشته

کاهش خسارات طوفان در فهرج با 
مقاوم سازی شبکه برق

مسابقات پرش با اسب هر سال در اسفند ماه در رده های مختلف سنی در شهر بم برگزار می شود. پانزدهمین دوره این مسابقات استانی جمعه بیست و دوم اسفند در مجموعه 
سوارکاری ارگ جدید بم و با همت هیات سوارکاری و اداره ورزش و جوانان بم برگزار شد.

پانزدهمین دوره مسابقات پرش با اسب برگزار شد

 آب خلیج فارس به سرچشمه رسید 
با دستور رئیس جمهور قطعۀ دوم پروژۀ انتقال آب افتتاح شد 

قطعه ی دوم از خط نخس��ت ابرپ��روژه ی انتقال آب 
خلیج ف��ارس ب��ه مجتمع مس سرچش��مه با دس��تور 
رئیس جمه��وری و ب��ه صورت ویدئوکنفرانس��ی به 

بهره برداری رسید.

این بخ��ش خط انتق��ال آب خلیج ف��ارس به صنایع 
جنوب شرق کش��ور از محدوده ی مجتمع صنعتی و 
معدنی گل گهر س��یرجان آغاز می ش��ود و تا صنایع 
معدنی مس سرچش��مه با س��رمایه گذاری هفت هزار 
و 200 میلی��ارد توم��ان به ط��ول ۱۵0 کیلومتر امتداد 

می یابد.
ظرفی��ت این خط س��ه مترمکعب در ثانیه اس��ت که 
ب��ا چه��ار ایس��تگاه پمپاژ و چه��ار مخ��زن 60 هزار 
مترمکعب��ی، وارد مخ��زن 300 ه��زار مترمکعبی در 
منطقه ی مس سرچش��مه می ش��ود و این پروژه به ۴۵ 

مگاوات برق نیاز دارد.
به گ��زارش ایرن��ا سراس��ری، رئیس جمه��وری 2۴ 
اس��فندماه در این آیی��ن اظهار کرد: »هم��واره عدم 
تعادلی بین ش��رق و غرب کشور وجود داشته است. 
شرق کش��ور از لحاظ طبیعت ش��رایط سختی دارد. 
کویر س��ختی ها و زیبایی های��ی دارد و ما حتما باید 
منطقه ی ش��رق ایران را آباد کنیم و ت��وازن و تعادل 
را در این منطق��ه ایجاد کنیم و این موضوع از لحاظ 
امنیت ملی و توسعه ی ایران بسیار حائز اهمیت است«.

حجت االس��الم والمس��لمین حس��ن روحانی طرح 
انتقال آب به اس��تان های مرک��زی را طرح بزرگ و 
تاریخی بیان کرد و گفت: »در روزهای اول دوستانی 
می گفتن��د این طرح قابل اجرا نیس��ت. الحمداهلل این 

طرح از سوی وزارت صمت شروع شد و همان طور 
که مردم عزیز ما می دانند تا امروز ما سه فاز خط یک 

را افتتاح کردیم«.
وی اضاف��ه کرد: »یک فاز این ط��رح را در آبان ماه، 
و دو ف��از هم ام��روز افتتاح کردیم و ب��ا این طرح به 
س��یرجان، مس سرچش��مه و اردکان یزد آبرس��انی 

می شود«.
روحانی با اشاره به ادامه ی این مسیر انتقال آب افزود: 
»خط دوم این مس��یر از خلیج فارس و دریای عمان به 
س��مت خراسان جنوبی و مش��هد الرضا ادامه می یابد. 
خط سوم برای استان اصفهان و خط چهارم از دریای 
عم��ان برای منطق��ه ی زاهدان و زابل در سیس��تان و 

بلوچستان آبرسانی می کند«.

وی بهره ب��رداری از این طرح را تحول بس��یار عظیم 
و بزرگ��ی بی��ان ک��رد و با اش��اره به حج��م بزرگ 
س��رمایه گذاری در این طرح ها، گفت: »ما امروز در 
ساخت پمپاژها خودکفا هستیم در قدیم  باید همه ی 
این ه��ا را وارد می کردیم الحمداهلل در دولت یازدهم 
و دوازدهم در شرکت های دانش بنیان کارهای عظیم 
و بزرگ��ی انجام گرفت و این جزو آرزوهای بزرگ 
نه تنها من که آرزوی همه ی مسئوالن از اول انقالب 

تاکنون بوده است«.
رئیس جمهوری با بیان این که امروز ش��اهد بودیم هر 
س��ه فاز خط اول افتتاح ش��د و عملیات اجرایی خط 
دوم، س��وم و چهارم هم آغاز ش��ده اس��ت، گفت: 
»در دولت یازده��م و دوازدهم یک جهش که یک 

انقالب بزرگ رخ داده اس��ت کاری که در منطقه ی 
غرب مرکز فالت مرکزی کش��ور در زمینه ی خاک 
و آب انجام می دهیم بسیار بزرگ است که شرح آن 
بای��د در فرصتی مفصل برای مردم توضیح داد و باید 
توضیح دهیم که در س��ایر مناطق ایران چه اقداماتی 

انجام گرفته است«.
وی با اشاره به اهمیت طرح های شیرین سازی آب و 
انتقال آن به مرکز ایران گفت: »یک اش��کال اساسی 
در زمینه ی محیط زیس��ت این بود اگر آب را شیرین 
کنیم، دس��تگاه های شیرین کننده ی آب، پساب را به 
خلیج فارس برمی گردانند و ممکن است به مرجان ها 

صدمه بزند«.
روحان��ی ادامه داد: »کش��ورهای جنوبی خلیج فارس 
در حال اس��تفاده از این آب هس��تند که پس��اب آن 
به خلی��ج ف��ارس برمی گ��ردد. وزارت خارجه ی ما 
مسئولیت سنگینی در زمینه ی حفاظت محیط زیست 
خلیج ف��ارس دارد و بای��د کارهای بزرگ��ی را انجام 

دهد«.
وی اظه��ار کرد: »وزی��ران صنعت و نی��رو و رئیس 
س��ازمان محیط زیس��ت می دانن��د که ای��ن طرح و 
توس��عه ی آن را به این مش��روط کردیم که پس��اب 
آب شیرین کن ها در خلیج فارس ریخته نشود و وارد 
دری��ای عمان ش��ود چون در دریای عمان مش��کلی 
ندارد. این کار ضروری است و جزو مصوبات طرح 

است«.
روحانی تاکید کرد: »دغدغه ی محیط زیست به حق 
اس��ت و همه ی نکات زیست محیطی را در این طرح 

مدنظر قرار دادیم«
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به گزارش طلوع بم، محمد بنی اس��دی شهردار 
بم درادام��ه پویش افتت��اح در خصوص پروژه 
مانیتورینگ شهرداری گفت: فاز اول این پروژه 
ش��امل ۵0 دوربین ش��هری اس��ت که مجهز به 
دوربین های پالک خوان، ترافیکی و امنیتی می 
باش��د و امروز مورد اس��تفاده پلیس و راهنمایی 
و رانندگی قرار خواهد گرفت. همچنین سامانه 
ارتباطات مردمی ۱3۷ به اپلیکیش��ن ۱3۷ ارتقاء 
پیدا کرد و همشهریان می توانند با این نرم افزار 
در هر لحظه مش��کالتی که با آن مواجه هستند 
یا در س��طح شهر مش��اهده می کنند را به حوزه 
مربوطه شهرداری منتقل کنند و بازخورد آن را 
در کمتری��ن زمان ببینند. در کنار آن حوزه های 
نظارتی هم هس��تند که درخواس��ت های مردم 
و بازخورده��ای واحده��ای مربوط��ه را پایش 
می کنند. امیدواریم با اجرای این طرح و استفاده 
از ای��ن نرم اف��زار در بم هم ب��ا ارائه خدمات به 
موقع ش��اهد رضایتمندی مردم باش��یم. این کار 
توسط کارگروه مش��اورین جوان شهرداری و 
ب��دون  بار مال��ی طراحی ش��د. خدماتی که در 
این اپلیکیش��ن تعریف ش��ده مختص شهر بم و 
صاحب امتیاز آن نیز ش��هرداری بم می باش��د و 
می تواند آن را به س��ایر شهرداری های اطراف 

هم ارائه دهد.
 وی در مورد زیبا سازی دیوار های خیابان های 
اصلی شهر گفت: به صورت نمادین دیوار واقع 
در میدان ام��ام را افتتاح کردیم در زیباس��ازی 
ه��م از نماده��ای س��نتی و تاریخی ب��م »نمای 

کاهگل« و در کنار آن هم زیباس��ازی هایی که 
با برش فلزی، کاش��یکاری، کاپ های گچی و 

نورپردازی در سطح شهر انجام می شود.
وی افزود: در مکان س��اختمان معاونت شهری 
شهرداری به متراژ 3۵0 متر مربع محوطه سازی 
س��اختمان را داش��تیم. یک��ی از دغدغه های ما 
ش��رایط کارگ��ران ح��وزه خدمات ش��هری و 
ش��رایط مناس��ب برای ش��روع و پایان ش��یفت 
کاری ش��ان داش��ته باش��ند این بود که شرایط 
مناسبی برای ش��روع و پایان شیفت کاری شان 
داشته باشند بنابراین رختکن، ۵ چشمه سرویس 
بهداش��تی و حمام در این مجموعه تعبیه شد که 
در ابتدا و انتهای ش��یفت قابلیت استحمام برای 
هم��کاران در این حوزه فراهم باش��د. همچنین 
یک س��اختمان ۹0 مت��ری برای س��رایداری و 
نگهبانی و در کنار آن یک س��وئیت مهمان در 
مجموعه اجرا شد تا پذیرای میهمانان شهرداری 

و مجموعه معاونت خدمات شهری باشد.
بنی اس��دی ادام��ه داد: متراژ 2 ه��زار متر مربع 
آس��فالت ای��ن س��اختمان به عن��وان پارکینگ 
ناوگان خدمات ش��هری در نظر گرفته و انجام 
ش��د با توجه ب��ه خاکی ب��ودن مجموعه و عدم 
فضاس��ازی که صورت گرفته بود این کمترین 
کاری بود که می توانستیم جهت ارتقاء منزلت 
کارگران ح��وزه خدمات ش��هری انجام دهیم 
و امیدواری��م با ت��داوم ای��ن همکاری ها و این 
خدمات مجموعه ش��هرداری شاهد ارتقاء روز 

افزون شهر و جایگاه بم بزرگ باشیم.

صبح دوشنبه بیست و پنج  اسفند در ادامه پویش افتتاح 22 پروژه شهرداری بم از طرح های مرکز کنترل و نظارت شهری، سامانه ارتباطات و انتقادات 

مردمی 137، بهره برداری از فاز اول نهضت پیاده راه سازی، زیبا سازی شهری و ساماندهی سازمان خدمات شهری رونمایی شد

در ادامه پویش افتتاح ۲۲ پروژه شهرداری بم
از 5 پروژه دیگر رونمایی شد


