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بازدیدهای عمومی از پروژه های گروه مسکن و ساختمان 
بهار در سال جدید

عالوه بر اینکه در تمام طول سال می توانید از پروژه ها و کارگاههای مسکن بهار در ارگ 
جدید بم بازدید کنید، از ۵ تا ۲۰ فروردین هم زمان ویژه تری برای بازدید شهروندان 
عزیز فراهم کردیم تا از نزدیک در جریان روند کاری قرار گیرند. تاکنون نیز تعدادی از 
خانواده ها و متقاضیان محترم از پروژه بازدید کرده اند. میزبانی شما افتخار ماست. در 
سال جدید نیز در ساعات اداری جهت بازدید حضوری تشریف بیاوردی. لطفا ابتدا به 
دفتر مرکزی واقع در مجتمع نگین در خیابان سایه شمالی ارگ جدید مراجعه فرمایید.  

۴۴۲۵۲۳۳۱ - روابط عمومی گروه مسکن و ساختمان بهار

بزرگترين  سهام شرکت  بیمه آسیا در سطح استان کرمان، به شعبه بم اختصاص دارد

سرپرست بیمه آسیا منطقه جنوب شرق کشور عنوان کرد

به گزارش طل��وع بم ، دکت��ر عبدالواحد بنانی اردکانی سرپرس��ت 
بیمه آس��یا منطقه جنوب ش��رق کشور با تبریک س��ال نو گفت: در 
حال حاض��ر در منطقه جنوب ش��رق کش��ور )کرم��ان، هرمزگان، 
سیس��تان و بلوچستان( سه شعبه تاس��یس کرده ایم که این شعبه ها در 
چابهار، س��یرجان و اسکله ش��هید رجایی بندرعباس فعال می باشند 
 و مدت ۶ س��ال اس��ت که ش��عبه بم هم فعال و ١٢نماینده بیمه دارد.

وی اف��زود: پرتف��و و س��هم قاب��ل توج��ه بیم��ه آس��یا متعل��ق ب��ه 
شهرس��تان ب��م اس��ت و ش��عبه ب��م بزرگتری��ن س��هام بیمه آس��یا 
 را در س��طح اس��تان کرم��ان ب��ه خ��ود اختص��اص داده اس��ت.

بنان��ی ادامه داد: مراس��می به مناس��بت تقدیر و تش��کر از نمایندگان 
برتر ش��رق اس��تان کرم��ان برگ��زار گردید ک��ه طبق آم��ار جناب 
مهندس س��میعي در ش��اخص هاي فروش ،رشد حق بیمه ، کمترین 
ضری��ب خس��ارت  و س��ودآوري حائ��ز باالترین امتی��از گردیدند 
 و ب��ه عن��وان نماین��ده برتر ش��رق اس��تان کرم��ان انتخاب ش��دند.

وی با اش��اره ب��ه قدمت ش��هر ب��م و خونگرمی مردم��ان بم گفت: 
ب��رای همه مردم ش��هر ب��م آرزوی س��امتي و موفقی��ت دارم و از 
طرف��ی ه��م انتظار داری��م که مس��ئولین تابلوه��ای تبلیغات��ی را در 
اختی��ار م��ا ق��رار دهند ت��ا از ای��ن طریق به م��ردم آگاه��ی دهیم و 
 در م��ورد ان��واع بیم��ه ها و حمای��ت بیمه ه��ا اطاع رس��انی کنیم.

مجتبی مهدوی پور رئیس انجمن صنفی نمایندگان بیمه آس��یا استان 
کرمان هم در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جناب آقاي 
مهندس سمیعی در خصوص رفع مشکات نمایندگی های بیمه گفت: 
یکی از دغدغه های ما موضوع آموزش می باشد برانیم آموزش های 
 م��داوم به صورت مجازی یا در صورت امکان حضوری انجام گیرد.

وی افزود: هدف ما رفع مش��کل نمایندگان می باشد مشکات را به 
سرپرستی ارجاع می دهیم تا مرتفع شوند ، جایگاه نمایندگان شهرستان 
بم نسبت به سایر نمایندگان بس��یار خوب است در حالی که دیدگاه 

نمایندگان فقط معطوف به بیمه ثالث )خودرو( بود نماینده برتر امسال 
آقای سمیعی توانستند در زمینه بیمه عمر و سرمایه گذاری موفق عمل 
کنند و درمدت دو سال فعالیت ، ساالنه ٢۰۰ نفر را تحت پوشش بیمه عمر 
و سرمایه گذاري قرار دهند که این مهم نشان از توانمندی یک نماینده 
 خوب اس��ت و امیدواریم بتوانیم فرهنگ بیمه را در بم نهادینه کنیم.

محمد حس��ین وحدتی ریاس��ت بیمه آس��یا ش��عبه بم در خصوص 
برگزاری این مراس��م گفت: ه��دف از برگزاری این مراس��م تقدیر 
و تش��کر از نماین��دگان برتر و ترغیب و تش��ویق نماین��دگان برای 
 فعالیت بیش��تر در سایر رش��ته های غیر ازبیمه شخص ثالث  می باشد

وحدتی ادامه داد: از س��ال ۹۴ که شعبه بیمه آسیا در بم شروع به کار 
کرد ما فقط س��ه نمایندگی داش��تیم و اکنون در سطح بم بزرگ ١٢ 
نماینده داریم و پرتفوی بیمه آسیا از یک میلیارد به ١۴ میلیارد رسیده 
اس��ت که این رقم برای شهرس��تان بم قابل توجه می باشد و از لحاظ 
جایگاه هم شهرس��تان بم نسبت به س��ایر شهرستان ها با توجه به آمار 
و ارقامی که در این ۶ س��ال داریم جایگاه خوب��ی دارد و نمایندگی 
آقای س��میعی با ترکی��ب پرتفوی خوب، خس��ارت پایین و فعالیت 
باال نماینده برتر ش��ناخته ش��د الزم به ذکر اس��ت۵۰ درصد پرتفوی 
کل ش��عبه بم در زمینه بیمه عمر و س��رمایه گذاري را ایشان پوشش 
 می دهند،همچنین از خانم توکلی نیز در این زمینه تقدیر به عمل آمد.

وی یادآور ش��د: هدف ما از ایجاد این شعبه در بم خدمات رسانی به 
 مردم جنوب استان کرمان بوده و هست و امیدوارم مردم راضی باشند.

مهندس س��میعی نماینده برتر بیمه آس��یا در منطقه ١۰ کشور )استان 
کرم��ان، هرم��زگان و سیس��تان و بلوچس��تان( دلی��ل موفقیت خود 
را اعتم��اد و محب��ت بیمه گذاران خ��ود دانس��ت و از حمایت همه 
جانبه ش��رکت معظم بیمه آسیا تش��کر  کرد همچنین آقاي سمیعي 
 در خص��وص ل��زوم نهادینه ش��دن فرهن��گ بیمه در جامع��ه افزود: 
بیم��ه ی��ک فرهن��گ اس��ت ، بیمه هزین��ه نیس��ت ، بیم��ه جزئي از 

 س��رمایه شماس��ت و رس��الت بیم��ه تضمی��ن آس��ایش شماس��ت 
برخ��ي بر این باورند که مفهوم بیمه صرفا مح��دود به بیمه نامه ثالث 
خودرو مي باش��د در حالیکه صنعت بیمه داراي رش��ته هاي مختلف 
در زمینه های مختلف مي باش��د که مردم می توانند با مشاوره رایگان 
در خص��وص بیمه ها از مزایای هر کدام ب��ا توجه به نیاز خود اطاع 
 پیدا کنند و به آن به عنوان یک سرمایه نگاه بلند مدت داشته باشند ،

در ضمن به پیشنهاد انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا استان کرمان و 
با موافقت دکتر بنانی سرپرست محترم منطقه ١۰ تعداد ٢۰ عدد کارت 
طایی ویژه  مشتریان تقدیم جناب مهندس سمیعی گردید که مشتریان 
این نمایندگی با دارا بودن این کارت می توانند از امتیازات ویژه بیمه 
آس��یا در زمینه پرداخت خسارت ، تخفیفات ، بیمه های  عمر و پس 

انداز و ... بهره مند شوند

لزوم همکاری جدی ادارات بم در 
تهیه طرح تفصیلی

در وضعیت نارنجی گروه های شغلی 
۱و ۲ می توانند فعالیت کنند

صفحه ٢صفحه ٢

کرون��ا ک��ه در روزهای اخیر با روند صعودی بی س��ابقه ای در اکثر مناطق کش��ور 
گس��ترش پیدا کرده، با هجمه ش��دید به اس��تان کرمان باعث باال رفتن سریع آمار 

مبتایان و فوتی ها شده است.
معاون درمان و س��خنگوی دانشگاه علوم پزشکی بم هم خبر از آغاز سیر صعودی 
ابتا به کرونا در شهرس��تانهای حوزه این دانشگاه )بم، ریگان، فهرج و نرماشیر( داد 
و گفت: در صورت عدم درک ش��رایط خطیر فعلی خصوصا از س��وی شهروندان 
محترم، طبیعتا در روزهای آینده ش��اهد س��همگین تر ش��دن امواج کرونا در منطقه 

خصوصا شهر بم خواهیم بود.
به گزارش طلوع بم؛ دکتر محمدعلی رییسی که در نشست خبری روز دوشنبه )٢3 
فروردین( با خبرنگاران سخن می گفت اظهار کرد: در هفته اول فرودین از مجموع 

7۰3 تست ١8 مورد مثبت، در هفته دوم از ١۰١۰ تست 3۹ مورد مثبت و در هفته سوم 
از ١۴3۹ تست ١١۵ مورد مثبت بدون درنظر گرفتن موارد مشکوک و ١ مورد فوتی 
قطعی داشتیم که با احتمال باال این روند افزایشی ادامه خواهد داشت. وی خاطر نشان 
کرد: اینکه در یکی دو هفته آینده ما چه وضعیتی خواهیم داش��ت به رفتار امروز ما 
بستگی دارد چرا که وقتی پروتکلهای بهداشتی رعایت نشود، پس از مدت کوتاهی 
موارد سرپایی و یکی دو هفته بعد از آن موارد بستری و سپس فوتی ها افزایش پیدا 
می کنند. پس باید فرصت را از دست نداده و با ماسک زدن، رعایت فاصله فیزیکی 
و ش��رکت نکردن در تجمعات و دورهمی ها س��عی کنیم که در روزهای پیش رو 

وضعیت را بهتر کنیم.
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ادام��ه صفح��ه اول_ دکتر رییس��ی با بی��ان اینکه 
از ابتدای ش��یوع کرونا تاکنون در شهرس��تانهای 
دانشگاه علوم پزشکی بم به نسبت اکثر نقاط کشور 
وضعیت بهتری داشتیم افزود: نسبت فوتی ها در هر 
هزار نفر در دانش��گاه بم ۰/3 )س��ه دهم( در استان 

کرمان ۰/۶ و در سطح کشور ۰/7 و نسبت مبتایان 
در هر هزار نفر در بم ٢ و در استان 3/7 می باشد اما 
این هش��دار واقعا جدی است که در صورت عدم 
نظارت کافی و عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی 
از سوی مردم در پیک چهارم که روند صعودی آن 

شروع شده، شاهد بحرانی شدن اوضاع خواهیم بود 
اما با یاری پروردگار و همت مردم عزیز و همچنین 
ایثارگری های کادر درمان و بهداشت این پیک را 

با کمترین آسیب عبور خواهیم کرد.
رییس��ی با بی��ان اینکه ماک رنگ بندی ش��هرها 
تغییر پیدا کرده و ش��امل بیماران سرپایی و بستری 
)مش��کوک و مبت��ا( می باش��د گف��ت: از مردم 
می خواهیم در هر حالت��ی و هر رنگی با ما نهایت 
همکاری را داش��ته باش��ند چرا که فقط س��امتی 
خودمان دست خودمان نیس��ت و ما باید سامتی 
دیگران و خانواده خود را نیز تامین کنیم و این یک 
حق الناس و حق شهروندی است که افراد جامعه به 

گردن ما دارند.
وی با بیان اینکه در ستاد کرونا شهرستان و دانشگاه 
تمامی سناریوهای پیش رو ش��یوع کرونا بررسی 
شده ادامه داد: امیدواریم که به زودی پیک چهارم 
در تمام کش��ور و منطقه خودمان تمام ش��ود اما ما 
آمادگی الزم برای هرگونه روند احتمالی را داریم. 
آقای رییس��ی در خصوص وضعیت واکس��ن نیز 
گفت: تا کنون با سهمیه و دستورالعملی که وزارت 

بهداشت ارایه کرده حدود ۴۰ درصد کادر درمان 
بیمارستان پاس��تور بم واکس��ن کرونا را دریافت 
کرده ان��د و امیدواریم این روند ب��ا آغاز تولیدات 

داخلی شتاب بیشتری به خود بگیرد.
دکتر ش��یرین نصری معاون بهداش��تی دانش��گاه 
عل��وم پزش��کی بم نی��ز در این نشس��ت خبری از 
آغاز هماهنگی و اجرایی شدن دوباره طرح شهید 
س��لیمانی خب��ر داد و افزود: با هماهنگ��ی و ورود 
ارگانه��ای مختلف��ی از جمله فرمانداری، بس��یج، 
هال احمر، نیروی انتظامی، اصناف، صمت و... و 
همکاری با مجموعه معاونت و مراکز بهداشت به 
زودی طرحهای کنترلی و نظارتی تشدید خواهد 
ش��د و امیدواریم تمامی اصناف و اقشار مختلف با 
همکاری یکدیگر بتوانی��م از این پیک خطرناک 
به زودی عبور کنیم. وی با اعام وضعیت نارنجی 
)در روز برگزارش نشست خبری در ٢3 فروردین( 
گفت: در وضعیت نارنجی گروههای شغلی ١و٢ 
می توانند با رعایت پروتکلهای بهداشتی به فعالیت 
خود ادامه دهند. دکتر نصری گفت: بهرحال بیش 
از یک سال است که زندگی طبیعی مردم و کسبه 

دچار تبعات شیوع این بیماری شده اما مردم عزیز 
ما باید باز هم نهایت تاشش��ان را انجام دهند تا از 
این وضعیت خارج شویم. مثا شرکت نکردن در 
مراس��مات عزا و ش��ادی و دورهمی ها و ترحیم و 
تجمعات، دورکاری کردن و ماسک زدن به راحتی 
می تواند وضعیت ما را بهبود بخشد. این مقام مسئول 
با تاکید بر اینکه در سطح شرق استان پنج مرکز ١۶ 
ساعته داریم که تمامی خدمات آنها رایگان است 
افزود: ام��روز با این وضعیت ش��یوع باالی کرونا 
دیگر چیزی به نام س��رماخوردگی و حساس��یت 
فصلی و... نداریم و با اولین بروز عائم به مراکز ١۶ 
ساعته یا مراکز درمانی مراجعه کنید و پروتکلها را 
به شدت رعایت و سپس خود را قرنطینه کنید.  وی 
گفت: به زودی مرکز ١۶ ساعته بروات نیز آغاز به 
کار می کند و مرکز بم نیز در خیابان تختی )مرکز 
٢٢ بهمن( می باشد. سطح پیگیری و بیماریابی کادر 
بهداشت در دانشگاه بم 88 درصد است و با توجه 
به فعال بودن س��امانه ۴۰3۰ از مردم می خواهیم که 
در صورت تماس این ش��ماره با آنها پاس��خگوی 

مراقبین سامت و کارشناسان ما باشند.

می دانی��د ماهی یک روز هوای پاک داش��تن یعنی 
چه؟ زندگی شرق نش��ینان کرمان این گونه است اما 
در خبرها نشانی از آنها و احوالشان نیست. مشکات 
تنفس��ی بیداد کرده و تمام روز خانه های اهالی پر از 
گرد و خاک است. مشکل وقتی حادتر می شود که 
در فصل برداشت تنها محصولشان، توفان حمله کند 
و در یک روز کل زندگی ش��ان را ب��ه باد می دهد. 
نخل��ی که زی��ر بار رمل رفت��ه، آرام آرام خش��ک 
می شود و خش��کیدگی خرما سال به سال محصول 
بیش��تری از مردم می گیرد.»مثل سگ ناغافل حمله 
می کند«. اهالی روس��تاهای شرقی کرمان توفان را با 
این جمله وص��ف می کنند. می گویند هنگام توفان 
روز به یکباره شب می شود و چشم چشم را نمی بیند. 
هوا که غبار آلود می شود حتی ماشین ها هم در امان 

نیستند.
پاک ها خوانده نمی شود

در صندوق عقب ماشین همه مردم ظرفی پر از ریکا 
)مایع ظرفش��ویی( است. احمد مس��عودی از اهالی 
بم می گوید: »به محض اینکه توفان ش��د، ماشین را 
کنار جاده پ��ارک می کنیم و س��طحش را با ریکا 
می پوش��انیم. اگر این کار را نکنیم یک روز نش��ده 

رنگ ماشین می رود.«
بدنه، چراغ، پاک، س��پر هیچ جزئیاتی از توفان در 
امان نیست. ریکا روی تمامی ماشین پاشیده می شود. 
با این حال رنگ شماره  پاک بیشتر خودروها رفته.

فقر حتی در شدت خسارت از توفان هم تاثیر دارد. 
افرادی که غنی ترند با شیشه دوجداره جلوی غبار را 
می گیرند، دیگران اما همواره خانه ها و ریه هایش��ان 

غرق خاک است.
ایمان رنجبران ک��ه در اداره راه��داری ریگان کار 
می کند به »پیام م��ا« می گوید که ه��ر روز که وارد 
اتاقش می ش��ود قبل از هر چیز با دستمال صندلی و 
میزش را از غبار پاک می کن��د: »اگر یک روز این 

کار انجام نشود، کل اتاق غرق خاک می شود.«
فقط میز و صندلی نیس��ت، سیستم های الکترونیکی 
باالترین آسیب را از این گرد وغبار می بینند: »ساالنه 
۴، ۵ بار باید سیس��تم ها سرویس شوند، هر چند که 
عمر تجهیزات در این منطقه یک پنجم س��ایر نقاط 

استان است.«
مشکل تنفسی، رایج ترین بیماری است

محمد برجی یک بازنشسته آموزش و پرورش است 
که توف��ان جان یک��ی از اقوامش را گرفته اس��ت. 
می گوید به ی��ک اردو رفته بودند ک��ه در میانه راه 
درگیر توفان ش��دند: »از 7 نفر ۵ نفر جان سالم به در 

بردند و دو نفر دیگر روانه خاک شدند.«
برجی س��اکن فهرج اس��ت. او و و خانواده اش مثل 
س��ایر فهرجی ها درگیر مش��کات تنفس��ی است. 
می گوید در ای��ن منطقه خانواده ای پیدا نمی ش��ود 
که یکی از اعضایش دچار آس��م، مشکات ریوی 

و تنفسی نباشد.
نیمی از شرق کرمان بیابان است

از چهار دهه پیش راهکار منابع طبیعی برای این مردم 
پاش��یدن مالچ نفتی بوده. ش��رق کرمان شامل چهار 

شهرستان ریگان، فهرج، نرماشیر و بم است. مجموعا 
دو میلیون و 3۰۰ هزار هکتار که حاال طبق گفته منابع 
طبیعی این استان نیمی از آن بیابان است؛ دقیقا یک 

میلیون و 3۰۰ هزار هکتار بیابان.
نیمی از کانون های حساس مالچ پاشی شد

تمرکز منابع طبیعی بر کانون های حساس به فرسایش 
بادی اس��ت. مناطق اس��تراتژیکی که یا در نزدیکی 
خانه های مس��کونی اند یا نزدیک جاده مواصاتی. 
در همین رابطه حدود ١١ هزار هکتار کانون حساس 
شناسایی ش��ده اس��ت. تاکنون روی ۵ هزار و ۶۰۰ 
هکتار از این اراضی مالچ نفتی پاش��یده شده است و 
قرار اس��ت تا سه ماه دیگر این عدد به ۶ هزار و ۵۰۰ 

هکتار برسد.
با وجود مالچ پاش��ی نیمی از کانون های حس��اس به 
فرسایش بادی اما همچنان این مردم سهمی از هوای 
پاک ندارند. به طوری که در سالی که گذشت مردم 
ری��گان ١3 روز، فه��رج 33 روز و بم ١۵ روز هوای 
پاک را تجربه کردند. این میان شهرس��تان نرماشیر 
به طور کلی از داش��تن دستگاه سنجش کیفیت هوا 

محروم است.
شرق کرمان هوا ندارد

مهرانگیز حیدریان، رئیس اداره پایش محیط زیست 
در گفت وگو با »پیام ما« وضعیت سال ۹۹ در این سه 
شهرستان را این گونه رصد می کند: »در ریگان، ١3 
روز هوای پاک، ١۹١ روز قابل قبول، ۵8 روز ناسالم 
برای گروه های حس��اس، ١7 روز ناسالم برای همه، 
۶ روز بسیار ناس��الم و 8 روز خطرناک بود. به طور 
کلی وضعیت این سه شهرستان از نظر گرد و غبار از 
بدتر به بهتر شامل ریگان، فهرج، نرماشیر و در آخر 

هم بم است.«
اطاعات اداره پایش محیط زیست نشان می دهد که 
وضعیت فهرج نیز تف��اوت چندانی با ریگان ندارد. 
در فاصله زمانی این یک س��ال مردم فهرج فقط 33 
روز هوای پاک داش��تند. ٢٢۵ روز از سال هوا برای 
تنفس قابل قبول بوده و ۴۰ روز هم برای گروه های 
حساس ناس��الم بوده است. همچنین ١۶ روز از سال 
۹۹ وضعیت به گونه ای شده که هوا برای عموم مردم 
ناسالم شده و ۶روز در وضعیت بسیار ناسالم و 7 روز 

هم خطرناک بوده است.
اطاعات پایش کیفیت هوای بم به مراتب کمتر از 
فهرج و ریگان اس��ت. حیدریان علت این را خراب 
بودن دستگاه های سنجش می داند. به گفته او پایش 
اطاع��ات در روزهایی که دس��تگاه س��نجش کار 
می ک��رده تنها یک روز هوای پاک را در بم نش��ان 

داده است.
جزئی��ات این اطاعات در بم بدین صورت اس��ت: 
»١۵ روز هوای پ��اک، ١۹۵ روز قابل قبول،۴7 روز 
ناسالم برای گروه های حساس، ٢7 روز ناسالم برای 

همه، ٢ روز بسیار ناسالم و ٢ روز هم خطرناک.«
نس��خه مالچ نفتی درحالی جواب نداده که حاال این 
استان به سمت خشکسالی بیشتر هم گام بر می دارد. 
پیش بینی های هواشناس��ی س��ال آبی ١۴۰۰ نش��ان 
می دهد که کرمان به همراه ۹ اس��تان دیگر در صدر 

جدول خشکسالی کشور قرار دارند.
از س��وی دیگر محیط زیس��ت این شهرستان نسبت 
به بروز تبعات این مالچ ها هش��دار می دهد. مرجان 
شاکری به »پیام ما« می گوید: »هنوز مشخص نیست 
که اگر زمانی گرد و غبار به این مالچ های نفتی آلوده 
ش��ود، چه تبعاتی خواهد داش��ت و چه بایی س��ر 

دستگاه تنفس مردم می آید.«
محیط زیست مجوزی برای مالچ پاشی نداده است

به گفته شاکری تمامی این مالچ ها بدون مجوز محیط 
زیست در این مناطق پاشیده شده است. او می گوید: 
»محیط زیست هیچ مجوزی برای پایش این مالچ ها 
ص��ادر نکرده و منابع طبیعی ه��م اجازه پایش آن ها 
را نمی دهد. وقتی که منابع طبیعی حاضر نیست که 
آزمایش ه��ای اولیه را انجام دهد، مس��لما مالچش 

استاندارد نیست.«
با وج��ود تردید و اعتراض محیط زیس��ت، مهدی 
رجب��ی زاده، مدیرکل منابع طبیعی ش��مال اس��تان 
کرمان مالچ پاش��ی را »ثمربخش ترین« ش��یوه مقابله 
با گرد و غب��ار می داند. او مدعی اس��ت که در تمام 
مناطقی که مالچ نفتی پاشیده شده مردم شاهد کاهش 
ریزگردها بوده اند. هرچند اطاعات دس��تگاه های 

سنجش کیفیت هوا، ادعای او را تایید نمی کند.
او می گوید:»قرار نیس��ت ش��رق کرمان مانند شمال 
شود، مردم باید با گرد و غبار سازش کنند. ما با یک 
مکان کاما بیابانی و تحت تاثیر بادهای ش��دید سر 
و کار داری��م، به طوری که باد در کل ١٢ ماه س��ال 
می وزد. ۶ ماه اول تحت تاثیر بادهای شمالی و ۶ ماه 
دوم هم بادهای جنوبی.« به گفته او از کل اعتباراتی 
ک��ه تاکنون برای مقابله با ریزگرد گذاش��ته ش��ده 
بیشترینش در منطقه ریگان و فهرج و بخشی هم در 
نرماشیر خرج شده و غالب این اعتبارت نیز در بخش 

مالچ نفتی بوده است.
افزایش گرد و غباردلیلی بر بی تاثیری مالچ نیست

مدیر کل منابع طبیعی ش��مال اس��تان کرمان معتقد 
است که افزایش روزهای درگیر گرد و غبار دلیلی بر 
بی تاثیری مالچ پاشی نیست چرا که تاثیر این مالچ ها 
بر مهار توفان و رمل هاست. »تمرکز ما روی رمل ها 
و توفان اس��ت و سعی داریم خسارات را کم کنیم.« 
رجبی زاده مدعی اس��ت که به عکس توفان ها، منبع 
گرد و غبار استان بیشتر از آن که داخلی باشد، خارجی 

است.
صد درصد توفان های کرمان منشا داخلی 

دارد
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز تا حدی این 
موضوع را تایید می کند. این گزارش که در سال ۹8 
منتشر شده، نشان می دهد که ١۰۰ درصد توفان های 
گرد و خاک در کرمان منشا داخلی دارند. بر اساس 
این گزارش دو س��ال پیش در این اس��تان 3١ توفان 
گرد و خاک ایجاد شده که منشا همه آن ها داخلی 

بوده است.
گ��زارش مرکز پژوهش ه��ای مجل��س البته منتقد 
سیاست ها و روش های اجرا شده در مهار توفا ن های 
گرد و غبار است. در بخش هایی از این گزارش آمده 

اس��ت که عملکرد دس��تگاه ها در مه��ار ریزگردها 
مطلوب و قابل توج��ه نبوده و عما هیچ گونه تاثیر 

ملموسی مشاهده نشده است.
شواهد این موضوع در بهمن ۹۹ نیز هویدا بود؛ توفان 
۴3 راه ارتباطی به ریگان را مسدود و ١۹ نفر را راهی 
بیمارستان کرد. در ٢١ بهمن ماه شدت این توفان به 
حدی رس��ید که ١۵۰ روس��تا در محاصره شن های 
روان ق��رار گرفتند. آن زم��ان فرماندار ریگان از ١۶ 
روستایی گفته بود که به واسطه همین توفان ها خالی 

از سکنه شده اند.
تعاملی بین محیط زیس�ت و منابع طبیعی 

نیست
عیس��ی عارف کیا، فع��ال محیط زیس��ت و رئیس 
پیش��ین محیط زیس��ت بم علت اصلی ناموفق بودن 
سیاست های مقابله با را ریزگرد را ناهماهنگی منابع 
طبیعی و محیط زیس��ت می داند. عارف کیا به »پیام 
ما« می گوید: »تعاملی بین محیط زیس��ت و سازمان 
جنگل ها وج��ود ندارد و ب��رای مقابله ب��ا ریزگرد 
راهکارهایی به کار می رود که در دنیا منسوخ شده 

است.«
اش��اره اصلی او به استفاده از مالچ نفتی برای کنترل 
ریزگرد است: »مالچ بر پایه مواد نفتی است و تابش 
مس��تقیم آفتاب باعث می شود که این ماده از حالت 
جامد به گاز تبدیل شود. این فرایند در بلندمدت هم 
در دس��تگاه تنفس افراد تاثیر خواهد گذاشت و هم 

در بروز سرطان.«
ب��ه گفته او س��ه عام��ل کاهش نزوالت آس��مانی، 
ساخت سد »نس��ا« و افزایش بی رویه کشاورزی در 
بروز پدیده گرد و غبار در این چهار شهرس��تان موثر 
است. او می گوید: »یکی از دالیل خیلی مهم در بروز 
ریزگرد در فهرج، نرماشیر و ریگان سیاست دولت 
بر اش��تغال زایی مردم از طریق کشاورزی بود. بیش 
از هزار موتور پمپ برای کش��اورزی در این مناطق 
واگذار شده و نتیجه اش نخلستان هایی است که روز 
به روز سفره های آب زیرزمینی را خالی تر می کنند.«

افزای��ش بی رویه اس��تفاده از س��فره های زیرزمینی 
مسئله ای است که اهالی ریگان نیز به آن اشاره دارند. 
زین العابدین شهمرادزاده از اهالی روستای شور آباد 
ریگان اس��ت که ١۰۰ درخت نخلش در توفان سال 

پیش خشکید. او به »پیام ما« می گوید: »شن و ریگ 
به قدری زیاد اس��ت که س��الی یک ب��ار مجبوریم 
خاک جمع شده پشت دیوار باغ و خانه مان را با لودر 

یا تراکتور کنار بزنیم.«
به گفته ش��همرادزاده در منطقه ای که تا اواسط دهه 
۶۰ ب��ا یک متر حفر چاه به آب می رس��یدند حاال با 
کندن ۵۰ متر هم آب پیدا نمی شود. او دلیل این امر 
را چاه ه��ای مجاز و غیرمجازی می داند که ۵۰۰ متر 
به ۵۰۰ متر در جای جای این آبادی حفر شده  است.

عارف کی��ا هم معتقد اس��ت که این برداش��ت های 
بی روی��ه در بلندم��دت منج��ر به کویرزایی ش��ده 
چون ه��م رطوبت خاک را کم کرده اس��ت و هم 

نخلستان ها را خشک.
سد نس��ا از دیگر عواملی است که به گفته این فعال 
محیط زیست و اهالی منطقه ریگان با مسدود کردن 
مسیر آب، جلوی سیاب های فصلی که کهورهای 
منطقه را آبیاری می کرد، گرفته و رفته رفته پوشش 
گیاهی را خش��ک کرده اس��ت. با خش��کیدن و از 
بین رفتن این بادش��کن های طبیعی در کنار کاهش 
رطوب��ت خ��اک، هم ریزگردها بیش��تر ش��د و هم 

عارضه های همچون خشکیدگی خرما.
هیچ گزارش مس��تندی از رشد سرطان و مشکات 
تنفسی در منطقه منتشر نشده است. اما همین سه روز 
پیش ١3 نفر از اهالی ریگان به دلیل مشکات تنفسی 
راهی بیمارستان شدند؛ این پیامد غلظت سه برابر حد 
مجاز ریزگردها در هوا بود. برآورد سازمان بهداشت 
جهانی هم نشان می دهد که ساالنه حدود پانصد هزار 
نف��ر در اثر مواجهه با ذرات معل��ق هوا دچار مرگ 

زودرس می شوند.
نتایج این سازمان نشان داده شد که ذرات کوچکتر 
از ٢/۵ میک��رون به صورت جدی بر س��امتی تاثیر 
گذاش��ته و م��رگ ناش��ی از بیماری های تنفس��ی، 
عروقی و قلبی و س��رطان ریه را افزایش می دهد. در 
مواجهه های  طوالنی مدت با این ذرات نیز، به ازای 
افزایش ه��ر ١۰ میکروگرم در مترمکعب، ۶ درصد 
نرخ م��رگ و میر افزای��ش می یابد. ب��ه ازای همین 
افزای��ش، بیماری ه��ای قلبی- عروقی ب��ه میزان ١٢ 
درصد و س��رطان ریه نیز به میزان ١۴ درصد افزایش 

می یابد./پیام ما

جلسه مشترک عمران شهری و طرح تفصیلی بم صبح یکشنبه ٢٢ 
فروردین با حضور هادی شهسوارپور فرماندار بم و معاونین وی، 
محمد بنی اس��دی ش��هردار بم و کوروش افضلی نماینده شرکت 
آم��ودان )مجری طرح( و تعدادی از روس��ای ادارات در س��الن 

فرماندار بم برگزار شد.
فرماندار بم در این جلسه گفت: صرفا با شعار جهانی نمی توان به 
جایی رسید و برای داشتن ش��هری جهانی، باید جهانی فکر کرد 
و آینده را در نظر گرفت؛ این طرح  س��ندی برای ١۰ سال آینده 
مدیریت ش��هری بوده و بس��یار با اهمیت است. تاکید جدی دارم 

که تدوین این طرح هر چه س��ریعتر با همکاری تمامی ادارات در 
زمان مقرر به پایان برسد.

در این جلس��ه محم��د مطهری نیا مع��اون برنامه ریزی و توس��عه 
فرماندار ب��ا انتقاد تند از تاخیر و هم��کاری ناقص برخی ادارات 
با مجری طرح تفصیلی از جمله ارس��ال پاسخ استعامات گفت: 
این پروژه نباید فرسایش��ی ش��ود و اگر به این صورت باشد قطعا 
کار پیش نمی رود. وی تاکید کرد: به حرفهایتان متعهد باش��ید و 
نباید زمان را از دست بدهیم، باید برای زمانی که در این جلسات 

گذاشته و تصمیم هایی که گرفته می شود ارزش قائل باشید.

کوروش افضلی نماینده ش��رکت آمودان و مجری طرح تفصیلی 
بم در این جلسه ضمن درخواست مشارکت بیشتر ادارات گفت: 
در همین راستا کارگروه طرح تفصیلی را در شهرداری بم تشکیل 
دادیم و خوش��بختانه کار نقشه پایه جدید ش��هرداری هم شروع 
ش��ده که کمک بزرگی برای ما محس��وب میشود؛ وی همچنین 
خواس��تار همکاری بیش��تر اداره ثبت و اس��ناد و مرکز تحقیقات 

جهاد کشاورزی بم شد.
محمد بنی اس��دی ش��هردار ب��م در این جلس��ه از تمامی ادارات 
خواست پای کار باشند تا طرحی ماندگار و صحیح تدوین شود. 

وی افزود: کار نقش��ه پایه جدید، منطقه به منطقه آغاز شده و در 
راستای شهرداری الکترونیک پیش می رود. وی همچنین گفت: 
مش��کاتی از قبیل حاشیه نش��ینی، مش��اغل مزاحم، سیما و منظر 

شهری نهادینه شده اند که باید برای آنها فکری بشود.
در پایان این جلسه مقرر ش��د تا ١۰ روز آینده تمامی اسناد مورد 
نیاز از طرف ادارات به ش��رکت آمودان ارسال شود. همچنین در 
خصوص گازکش��ی برخی خیابانهای بم که هنوز صورت نگرفته 
مقرر شد جلسه ای بین ش��هرداری و اداره گاز برگزار تا به توافق 

برسند.

آغاز سیر صعودی و نگران کننده کرونا در بم

لزوم همکاری جدی ادارات بم در تهیه طرح تفصیلی

زندگی توفان زده در شرق استان کرمان 

خبر

در وضعیت نارنجی گروه های 
شغلی ۱و ۲ می توانند فعالیت کنند

رییس س��تاد مبارزه با بیماری کرونا شهرستان 
بم در گفتگو با هفته نامه طلوع بم اظهار داشت: 
با تغییر وضعیت شهرس��تان از قرمز به نارنجی 
گروههای ش��غلی ١و ٢ می توانند فعالیت خود 
را ب��ا حفظ پروتکلهای بهداش��تی ادامه دهند. 
بازرس��ین در سطح شهرس��تان فعال هستند و 
در ص��ورت تخطی گروههای ش��غلی ١و٢ از 
پروتکلهای بهداش��تی و همچنی��ن فعال بودن 
گروههای 3و۴ با آنها برخورد خواهد شد. وی 
افزود باید تاش کنیم تا با رعایت پروتکلهای 
بهداشتی بتوانیم این وضعیت نامساعد را بهبود 

بخشیم .

از جمله محدودیت های کرونایی که از امروز 
اجرا خواهد شدبه شرح ذیل است.

 *گروه های شغلی 3 و ۴ در این مدت تعطیل 
و صرفا مش��اغل ضروری گ��روه ١ و ٢ اجازه 

فعالیت دارند.
*هرگون��ه تجمع و آئین مذهب��ی، فرهنگی و 
اجتماعی تعطیل اس��ت و همچنی��ن برگزاری 
مراس��مات جش��ن وعزا و ورود به آرامس��تان 
صرف��ا به تعداد مح��دودی از همراهان متوفی 

اجازه ورود داده می شود.
*ت��ردد خودروه��ا با پ��اک غی��ر بومی در 
شهرستان ممنوع است و رانندگان خاطی یک 
میلیون تومان جریمه می ش��وند همچنین تمام 
خودروها از س��اعت ٢٢ لغایت س��ه بامداد در 
معابر ممنوع است و  متخلفان ٢۰۰ هزار تومان 

جریمه می شوند.
*ممنوعی��ت فعالی��ت حض��وری م��دارس و 

آموزشگاه ها
تا روز گذشته وضعیت بم قرمز بود و از دیشب 
ک��ه وضعیت ب��ه نارنجی تبدیل ش��د با اعام 
فرماندار بم گروههای شغلی ١و٢ می توانند با 

رعایت موارد بهداشتی فعالیت کنند.

نشست مشترک عمران شهری و طرح تفصیلی بم؛

پارسال مردم ریگان ١3، فهرج 33 و بم ١۵ روز هوای پاک داشتند

تشریح آخرین وضعیت کرونا در شرق کرمان در نشست خبری معاون درمان و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بم:

سهم مدیریتی زنان در استان 
باید افزایش یابد

آغاز واکسیناسیون دام ها علیه 
بیماری طاعون در فهرج

اس��تاندار کرمان با تاکید بر لزوم ارتقای سهم 
مدیریتی زنان در استان، گفت: »جامعه ی زنان 
استان کرمان در حوزه های مختلف اجتماعی، 
کارآفرین��ی و س��من ها پیش��ران و تاثیرگذار 

هستند«.
ب��ه گ��زارش فردای کرم��ان به نق��ل از پایگاه 
اطاع رسانی اس��تانداری کرمان، علی زینی وند 
٢١ فروردین م��اه در اولین جلس��ه ی ش��ورای 
برنامه ریزی اس��تان در سال ١۴۰۰، سند ارتقای 
وضعیت زنان را هدف گذاری مناسبی دانست 
و بیان ک��رد: »جامعه ی زنان اس��تان کرمان در 
حوزه ه��ای مختلف اجتماع��ی، کارآفرینی و 

سمن ها پیشران و تاثیرگذار هستند«.
وی لزوم ارتقای سهم مدیریتی زنان در استان را 
مورد تاکید قرار داد و با اشاره به نرخ مشارکت 
پایین و ن��رخ بیکاری باال در بین زنان اس��تان، 
گفت: »بافت قومیتی در اس��تان بر این مس��ئله 
تاثیرگذار اس��ت، ضمن اینکه عمده ی اشتغال 

استان در حوزه ی صنعت و معادن است«.
استاندار کرمان با بیان این که بخش کشاورزی 
استان به ش��یوه ی س��نتی و به نوعی مردمحور 
است، اظهار کرد: »تمرکز شورای برنامه ریزی 
اس��تان در س��ال ١۴۰۰ را ب��ر فع��ال ک��ردن 
ظرفیت ه��ای نهفته ی اس��تان در مش��اغل خرد 
و خانگی، گردش��گری و صنایع واس��ط قرار 
داده ایم و در صورتی که برنامه ها مورد حمایت 
قرار گیرند، بخش��ی از خاء اش��تغال بانوان را 

می توان پوشش داد«

مهدی بماندش��تی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان 
فه��رج گفت: بیم��اری طاع��ون نش��خوارکنندگان 
کوچک به عن��وان بیماری ویروس��ی می تواند زوج 
سم هایی همچون گوس��فند، بز اهلی، کل، بز کوهی 
را آلوده کند و با درگیر کردن دس��تگاه تنفس��ی این 
حیوانات موجب تلفات آن ها ش��ود. او افزود: عائم 
این بیماری تب، ترش��حات چش��م و بینی، التهاب و 
جراحات دهانی، اختال تنفسی و سرفه، التهاب روده 
هاو اس��هال است که در نهایت منجر به مرگ حیوان 
می شود. بماندشتی با بیان اینکه این ویروس می تواند 
از طریق حیوانات اهل��ی به حیوانات حیات وحش و 
برعکس منتقل شود، بیان داشت: این ویروس در حال 
چرخش اس��ت و قابل انتقال به انسان نیست که برای 
پیش��گیری از این بیماری واکسیناسیون دام های اهلی 

باید بدرستی اجرایی شود.
او با اشاره به اینکه با تدابیر صورت گرفته واکسیناسیون 
از اوایل اردیبهشت ماه در این شهرستان آغاز می شود، 
گف��ت: از دامداران درخواس��ت دارم ب��ا اکیپ های 
دامپزش��کی همکاری های الزم را برای اجرا شدن هر 

چه بهتر عملیات واکسیناسیون داشته باشند.



3 فرهنگی، ورزشیسال چهاردهم  شماره   254 سه شنبه 24 فروردین 1400

خنثی سازی عملیات تروريستی در يکی از شهرستانهای کرمان
 مردم تنها پشتوانه ما هستند

مدیرکل اطاعات اس��تان کرمان گفت: در س��ال ۹۹ 
برحسب رصدهای اطاعاتی، تعدادی از سرویس های 
اطاعاتی متخاصم و گروه های تروریستی به صورت 
جدی با طراحی و پیش��برد اهداف تروریستی درصدد 
ایجاد ناامنی و خدشه به امنیت استان کرمان بودند اما با 
اشراف اطاعاتی مناسب اداره کل اطاعات از اجرایی 
شدن آنها جلوگیری شده است؛ به عنوان نمونه یکی از 
عناصر تکفیری وابسته به گروهک تروریستی داعش 
که قصد داش��ت در اجتماعات تاس��وعا و عاشورای 
حسینی به روش جاسازی مواد منفجره در محل تجمع 
عزاداران در یکی از شهرس��تانها عملیات تروریس��تی 
انجام دهد که قبل از انجام هرگونه اقدام تروریس��تی 

توسط این اداره کل دستگیر شد.

"کوث��ری" به مناس��بت هفته س��ربازان گمن��ام امام 
زمان)عج( در جمع خبرنگاران با اش��اره به نامگذاری 
ش��عار سال از س��وی مقام معظم رهبری اظهار کرد: با 
توجه به اینکه مسئله و اولویت اول کشور اقتصاد است، 
لذا بحث رونق تولید، پشتیبانی ها و رفع موانع به عنوان 
محور فعالیت جدید می تواند هم مشکات معیشتی را 
کاهش دهد، هم مشکل اشتغال را برطرف کند و هم 
بی نیازی کشور از بین بیگانگان و دشمنان را تامین کند 
لذا می طلبد بخش های مختلف جامعه اعم از دولتی، 
خصوصی، رس��انه ای، سازمان های مردم نهاد و اقشار 
مختلف مردم توجه ویژه ای براین تحقق این ضرورت 

داشته باشند.
وی در ادامه درباره حوزه فعالیت های سربازان گمنام 
امام زمان)عج( بیان کرد: وزارت اطاعات جمهوری 
اس��امی به عنوان مهمترین نهاد اطاعاتی کش��ور و 
"چشم و گوش و قوه عاقله نظام" مبتنی بر منویات و 
اوامر امام راحل و مقام معظم رهبری و براساس شرع، 
قانون و اخاق در راس��تای تامی��ن امنیت و منافع ملی 

ماموریت های مختلفی بر عهده دارد.
کوث��ری تصریح کرد: صیان��ت از ارزش های انقاب 
اسامی و والیت فقیه، اتخاذ تمهیدات و استراتژی های 
متناس��ب با تهدیدات کش��ور، مقابله ب��ا جریانات و 
گروه��ک ه��ای تکفیری-تروریس��تی، معاندی��ن و 
معارضین، اطاع رس��انی و هش��داردهی و ممانعت از 
غافلگیری ملی و اس��تانی، مدیریت بحران های امنیتی 
کش��ور با همکاری سایر نهادها و ارکان امنیتی، مقابله 
با مفاسد کان اقتصادی، شناسایی و مقابله با جاسوسان 
و ش��بکه های جاسوس��ی از جمله مهم ترین وظایف 
این نهاد اس��ت که با برنامه ریزی های صورت گرفته 
و تاش و پیگیری شبانه روزی همکاران بنده در اداره 
کل و ادارات شهرستان ها، بخش عمده ماموریت ها و 

وظایف محقق شده است.

انج�ام ۲7۰ م�ورد عملی�ات علی�ه باندهای 
شرارت و قاچاق کالن مواد خدر

ریی��س جامع��ه اطاعاتی اس��تان کرمان با اش��اره به 
عملکرد این حوزه بیان کرد: در حوزه های برخوردی 
و عملیاتی در ابعاد مختلف طی سال گذشته با پیگیری 
ه��ای صورت گرفت��ه اقدامات متن��وع و مختلفی در 
سطح اس��تان انجام ش��ده و در بعد اقتصادی ٢۵ فقره 
اقدام علیه مفسدین و اخالگران اقتصادی و در حوزه 
های امنیتی و خارجی بیش از ٢7۰ مورد عملیات علیه 
باندهای ش��رارت و قاچاق کان مواد مخدر، عوامل 
اصلی ناامنی مرتبطین گروه های معاند و تروریس��تی، 
جاسوس��ان و مرتبطین سرویس های اطاعاتی دشمن 
ص��ورت گرفته که منجر به دس��تگیری تع��دادی از 
مجرمین، انهدام باندهای ضد امنیتی و کشف و ضبط 

اقام مربوطه شده است.
وی با اشاره به اینکه با مجاهدت های خاموش همکاران 
بن��ده در اداره کل اطاع��ات اس��تان کرمان مجموع 
اقدامات ص��ورت گرفته در حوزه های مختلف روند 
رو به رش��دی داشته، افزود: در برخی از حوزه ها مانند 
ضربه به بنیه مالی باندهای شرارت و ترانزیت مسلحانه 
موادمخ��در و ضرب��ه ب��ه فعالیت های س��رویس های 

اطاعاتی بیگانه رشد چند برابری داشته است.
کوثری بیان کرد: رویکرد اصلی تشکیات اطاعاتی 
اش��راف، پیش��گیری، صیانت و مدیریت است اما در 
قبال ب��روز تهدیدات امنیتی فعالیت های اقدامی نیز به 
صورت جدی در دستور کار قرار دارد. در همین راستا 
اداره کل اطاعات استان کرمان در یک سال گذشته 
اقدامات مهم و برجس��ته ای را در حوزه های مختلف 
امنیتی، اقتص��ادی، و ... انجام داده ک��ه ضربه به ده ها 
باندش اش��رار و مواد مخدر و قاچاق ساح و مهمات، 
شناسایی و دس��تگیری ده ها نفر از عوامل و مرتبطین 
گروه های معاند و تروریس��تی، شناسایی و دستگیری 
تع��دادی از جاسوس��ان و مرتبطی��ن س��رویس های 
اطاعاتی، برخورد با مفس��دین و عوامل اخالگر در 
حوزه های مختلف اقتصادی)ارتش��اء، تبانی، احتکار، 
قاچاق، ش��رکت های هرمی، حواله های ارزی، فرار 
مالیاتی، زمین خواری و ...( در استان و دستگیری تعداد 
قابل توجهی از آنها از مهمتری��ن این اقدامات بوده و 
مسئولیت پیگیری آنها با جدیت از سوی این اداره کل 

در دستور کار قرار داشته است.

خنثی س�ازی عملیات تروریس�تی در یکی از 
شهرستان های استان کرمان

وی در پاس��خ به این سئوال که طی یک سال گذشته 
چند عملیات تروریس��تی در اس��تان کرمان کش��ف 
و خنثی ش��ده؟ تصریح کرد: در س��ال ۹۹ برحس��ب 
رصدهای اطاعاتی تعدادی از سرویس های اطاعاتی 
متخاصم و گروه های تروریس��تی به صورت جدی با 
طراحی و پیش��برد اهداف تروریس��تی درصدد ایجاد 
ناامن��ی و خدش��ه به امنیت اس��تان کرم��ان بودند که 
مصادیق و نمونه های آن ها موجود است اما با اشراف 
اطاعاتی مناسب اداره کل اطاعات از اجرایی شدن 
آنها جلوگیری ش��ده اس��ت؛ به عنوان نمونه یکی از 
عناصر تکفیری وابسته به گروهک تروریستی داعش 
که قصد داش��ت در اجتماعات تاس��وعا و عاشورای 
حسینی به روش جاسازی مواد منفجره در محل تجمع 
عزاداران در یکی از شهرس��تانها عملیات تروریس��تی 
انجام دهد که قبل از انجام هرگونه اقدام تروریس��تی 

توسط این اداره کل دستگیر شد.
مدیرکل اطاعات اس��تان کرم��ان در بخش دیگری 
از س��خنانش اظهار کرد: در راس��تای مبارزه با فس��اد 
اقتص��ادی و اطاعت از اوامر مق��ام معظم رهبری، این 
اداره کل با رویکرد پیش��گیری و مقابله با فساد تاش 
خود را معطوف به اقدامات صیانتی، ایجابی با تاکید بر 
ارتقاء سامت نظام اداری و مبارزه با مصادیق مختلف 
فس��اد اقتصادی کرده که برخوردهای صورت گرفته 
با مفس��دین و عوامل اخالگر در حوزه های مختلف 
اقتصادی منجر به دستگیری و احضار تعداد زیادی از 
آنها، کش��ف و ضبط و جلوگیری از انتقال غیرقانونی 
میلیاردها تومان و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال 
ش��ده لذا برخورد قاطع و بدون ماحظه با افراد س��وء 
اس��تفاده کننده از موقعیت و امکانات در اختیار خود، 

در دستور کار مستمر قرار دارد.
وی افزود: در س��ال گذشته چند نفر از مدیران برخی 
بخش های اقتصادی اس��تان به اتهام ارتشاء، اختاس، 
سوءاس��تفاده از موقعیت ش��غلی، تضییع حقوق بیت 
المال، تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ... با هماهنگی 
قضایی بازداشت ش��ده و پس از تکمیل تحقیقات در 
اختیار دستگاه قضایی قرار گرفتند که برخی از آن ها 
به مجازات هایی از جمله حبس تعزیری، جزای نقدی، 
انفص��ال دائم از خدمات دولتی و ... محکوم ش��ده و 

پرونده سایرین در حال رسیدگی است.
کوث��ری تصریح کرد: نکته قابل توجه این اس��ت که 
با توجه به بررس��ی های بدوی درباره این گونه افراد، 
هش��دارهای صیانتی الزم به آنها داده شده اما متاسفانه 

مورد کم توجهی قرار گرفته است.

نابه س�امانی های عرضه و توزیع کاال یکی از 
دغدغه هاست

رییس جامعه اطاعاتی اس��تان کرمان در ادامه درباره 
اخ��ال در بازار و توزیع برخ��ی اقام و کاالها در ماه 
های اخیر عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر نابسامانی 
های عرضه و توزیع کاال و خدمات یکی از مس��ائل و 
دغدغه هاست که بخشی از این مشکل به ناهماهنگی 
های موجود دستگاه های متولی برمی گردد، بخشی به 
اقدامات دالالن و سودجویان مربوط می شود که قصد 
توزیع اقام را خارج از ش��بکه های رس��می و قانونی 
دارند و بخش��ی هم به فضای روانی خاصی که در بین 
برخی از ش��هروندان وجود دارد مربوط می شود و در 
این راستا اداره کل اطاعات استان کرمان با اقدامات 
مختلف��ی از جمله شناس��ایی و برخورد ب��ا تعدادی از 
دالالن و قاچاقچیان و معرفی آنها به دس��تگاه قضایی 
و همچنین اطاع رسانه های مستمر به مسئوالن ذیربط 
در راستای س��اماندهی وضعیت موجود تاش جدی 

داشته است.
وی درباره مسئله حاشیه نشینی در کرمان و معضات 
امنیتی و اجتماعی ناش��ی از آن اظه��ار کرد: در مرکز 
اس��تان کرمان و تعدادی از شهرستان ها حاشیه نشینی 
و سکونتگاه های غیررسمی از مهمترین معضات به 

شمار می آید.
کوث��ری ادامه داد: وجود ش��هرک های حاش��یه ای 
غیرمج��از متعدد از مهمترین مش��کات ش��هری در 
اس��تان کرمان است و نابسامانی های مختلفی از جمله 
ساخت و سازهای نامناسب و غیر مستحکم، نارسایی 
های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، وضعیت بهداشتی 
نامناس��ب، مخاطرات امنیتی، انشعابات غیرمجاز آب، 
برق و گاز، تص��رف اراضی ملی، تضییع حقوق بیت 

المال و ... در این مناطق وجود دارد.
وی تصریح کرد: از مهمترین راهکارهای پیش��نهادی 
ب��رای حل این معض��ل اهتمام جدی مس��ئولین برای 
کاهش مهاجرت ها، شناس��ایی باند های کان زمین 
خ��واری، بازپس گیری اراضی تصرف ش��ده دولتی، 
جلوگیری از س��اخت و س��ازهای غیرمجاز، برخورد 
قاطع با متخلفی��ن اراضی دولتی، ایج��اد تعامل و هم 
افزایی دس��تگاه ه��ای متول��ی، مس��ئولیت پذیری و 

پاسخگویی دستگاه های ذیربط، بررسی امکان ارزیابی 
امکانات و تس��هیات به اقشار ضعیف و آسیب پذیر 

جامعه در دستیابی آنها به سرپناه است.
مدیرکل اطاعات اس��تان کرم��ان در بخش دیگری 
از س��خنانش درباره قاچ��اق به ویژه قاچاق انس��ان و 
معضاتی که در اس��تان ایجاد شده، گفت: با توجه به 
حجم باالی تقاضای ورود ب��ه ایران، بخش زیادی از 
اتباع افغانستان توس��ط باندهای قاچاق انسان به داخل 
کشور منتقل می ش��وند که این مسئله امنیت استان را 
تحت الشعاع قرار داده است. یکی از مسائل مربوط به 
قاچاق انسان سرعت های سرسام آور قاچاقبران و بروز 
تصادفات مرگبار ناش��ی از آن است که موجب آزار 
و اذیت و رعب و وحش��ت رانندگان و افراد عبوری، 
ایجاد خس��ارت های جانی و مال��ی، ناامنی جاده ای و 
نارضایتی های مردمی ش��ده و ع��اوه بر این منجر به 
افزایش تعداد فوتی ها و تحمیل هزینه های گزاف به 

مراکز درمانی استان شده است.
وی افزود: از مهمترین راهکارهای موثر برای برخورد 
با این معضل اش��راف الزم بر مبادی مرزی، سرباندها، 
قاچاقبران، خوابگاه داران، جاعلین اس��ناد هویتی و ... 

است.
کوثری تصریح کرد: برطرف کردن خاء های قانونی 
پدیده قاچاق انسان، تش��دید مجازات عوامل دخیل، 
ضرورت فرهنگ س��ازی و افزایش آگاهی مردم در 
خصوص نحوه تعام��ل با اتباع بیگانه، برخورد قاطع با 
به کارگیری اتباع بیگانه غیرمج��از، برخورد جدی با 
صاحبان خودروهای حامل اتباع، افزایش هماهنگی، 
همکاری و هم افزایی دس��تگاه ه��ای مرتبط و تامین 
نیازمندی آنها از دیگر راهکارهای حل این مشکات 
اس��ت که این اقدامات در دس��تور کار دس��تگاه های 

مسئول قرار دارد.
مدیرکل اطاعات اس��تان کرمان در پاسخ به سئوالی 
مبنی بر نقش س��ربازان گمنام ام��ام زمان)عج( در پی 
شیوع ویروس کرونا و ایجاد شرایط خاص در بسیاری 
از بخ��ش ها اظهار کرد: بحران کرونا تنها سیاس��ت و 
اقتص��اد را متاثر نکرد بلکه تبعات اجتماعی امنیتی هم 
در س��طح جهانی و در س��طح داخلی کشورها در پی 
داشت و جمهوری اسامی نیز از این امر مستثنی نبوده 
و نیست، لذا با توجه به اهمیت فراگیری و ابعاد مسئله 
براس��اس ماموریت های محول��ه اداره کل اطاعات 
مجموع��ه ای از اقدامات و برنامه ها را در دس��تور کار 
ق��رار داد که می توان به مواردی از جمله رصد فضای 
عموم��ی جامعه و تهی��ه برآوردهای الزم، شناس��ایی 
نارس��ایی ها، کمبودها و آسیب های ناشی از کرونا و 
اطاع رسانی و هشداردهی مستمر به مسئولین مربوطه، 
شناس��ایی و برخورد جدی با محتکران و سوء استفاده 
کنندگان از شرایط اش��اره کرد که در این زمینه افراد 

متعددی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند.
وی افزود: رصد و شناسایی تحرکات و فضاسازی های 
کشورهای متخاصم و گروه های معاند و خنثی سازی 
آن ها، حضور فعال در ستادها و کارگروه های مرتبط 
با کرونا و ... از دیگر فعالیت های اداره کل اطاعات 

در ایام شیوع کرونا بوده است.
کوث��ری در بخش دیگری از س��خنانش بی��ان کرد: 
اس��تان کرمان با توجه به موقعیت جغرافیایی، در مسیر 
ترانزیت کاالهای قاچاق قرار گرفته و عماً این استان 
را ب��ه عنوان گلوگاه و باران��داز تبدیل کرده و این امر 
عاوه بر افزایش ارتکاب اقدامات ضدامنیتی از جمله 
گروگانگیری، قتل و س��رقت مسلحانه، منجر به ضرر 
و زیان های اقتصادی و تهدید فضای کارآفرینی شده 

است.
وی بیان کرد: با توجه به حجم زیاد قاچاق و ترانزیت 
م��واد مخدر به داخ��ل، میزان قابل توجه��ی از وقت، 
هزینه و اس��تعداد نیروی س��ازمان های نظامی و امنیتی 
استان درگیر مبارزه با این معضل است؛ صرفا از سوی 
اداره کل اطاعات استان کرمان در یک سال گذشته 
حدود 3۰ تن انواع مواد مخدر کش��ف و ضبط و ١۴۰ 
نفر از قاچاقچیان دستگیر ش��ده اند و درصد باالیی از 
پرونده های قضایی مربوط به مواد مخدر و جرایم آن 

بوده است.

استان کرمان از امنیت پایدار برخوردار است
رییس جامعه اطاعاتی اس��تان کرمان درباره وضعیت 
امنیتی اس��تان گفت: استان کرمان علی رغم بسترهای 
بالق��وه برای بروز تهدیدات و آس��یب پذی��ری ها از 
جمله موقعیت خاص جغرافیایی )همجواری با اس��تان 
های مرزی و س��رریز برخی از مس��ائل ضد امنیتی به 
این اس��تان به ویژه ش��رارت و ترانزیت مسلحانه مواد 
مخ��در(، تبعات خشکس��الی ه��ای م��داوم و برخی 
مس��ائل اجتماعی و اقتصادی و بعضا بروز رویدادهای 
ناامنی، خشبختانه با همکاری آحاد مردم و هماهنگی 
دستگاه های امنیتی، نظامی، انتظامی، قضایی و شورای 
تامین استان و شهرستان ها از امنیت پایداری برخوردار 
است و امیدواریم با استفاده بهینه از ظرفیت های مردمی 
و تاش ارکان امنیتی اس��تان در آینده ش��اهد تحکیم 

امنیت ملی و منطقه ای باشیم.

وی اف��زود: ب��ه همه افرادی ک��ه به دنب��ال اخال در 
امنیت اس��تان هس��تند و یا با تحریک بیگانگان قصد 
ایجاد هرگونه ناامنی دارند، هشدار داده می شود که با 
قاطعیت با آنان برخورد شده و اجازه هیچ گونه تحرک 

و ناامنی را نمی دهیم.
کوثری بیان کرد: به افرادی که از قبل موجب شرارت 
و ناامنی شده و متواری هستند اعام می شود با مراجعه 
به دس��تگاه های دولت��ی و معتمدین اس��تان می توانند 
درخواست اخذ امان نامه و برخورداری از رافت نظام 
اسامی را داده تا پرونده آنان در کمیسیون اعطای امان 
نامه که دبیرخانه آن در اداره کل اطاعات است، مورد 

بررسی و عفو قرار گیرند.
وی تاکی��د کرد: نکته مهم این اس��ت که در برقراری 
امنیت موجود نقش مردم اس��تان بسیار مهم و غیرقابل 
انکار اس��ت و ضمن تش��کر از افرادی که گزارشات 
مش��کوک امنیتی را به س��تاد خبری ارسال می کنند، 
تقاضا داریم به فرمان امام)ره( که فرمودند" همه ش��ما 
باید سازمان اطاعاتی باشید" توجه کرده و همه موارد 
مشکوک را به شماره تلفن ١١3 که به طور شبانه روزی 

فعال است، منعکس نمایند.
مدی��رکل اطاعات اس��تان کرم��ان درب��اره ارزیابی 
فعالیت رس��انه های اس��تان گفت: جامعه رسانه ای به 
عنوان بخش��ی از گروه های مرجع می تواند در ایجاد 
و تحکیم امنیت تاثیر گذار باش��د. اعضای این جامعه 
به عنوان افراد مطلع، نخبه و تاثیرگذار می توانند ضمن 
شناس��ایی دقیق آسیب ها آن ها را به صورت هدفمند 
به مراجع ذیصاح منعکس کنند و از طریق تش��کیل 
کارگروه های تخصصی در حوزه های مختلف جامعه، 

مسئولین امر را یاری نمایند.
وی اف��زود: قطعاً نهادهای رس��انه ای با توجه به توان و 
ظرفیت کش��ف ابع��اد معضات و مفاس��د می توانند 
نقش مهمی در سالم سازی محیط ها و پاسخگویی و 
مس��ئولیت پذیری مدیران ایفا کنند و این امر ظرفیت 

مناسبی برای پیگیری های اطاعاتی است.

رس�انه ها در راس�تای امیدآفرینی و آرامش 
مردم تالش کنند

کوثری اظهار کرد: رصد و پایش محتوای رس��انه ها 
از فعالیت های مس��تمر به شمار می آید و درخواست 
می ش��ود اصحاب رسانه در صورت دستیابی به اخبار 
و اطاع��ات ارزیاب��ی نش��ده در خصوص مفاس��د و 
معضات برای حفظ آبرو و حیثیت افراد و دس��تگاه 
ها اطاعات خود را از طریق س��تاد خب��ری یا روابط 
عمومی اداره کل منعکس کنند و ضروری است جامعه 
رسانه ای استان در انتشار اخبار دقت الزم را داشته باشد 
و ضمن پرهیز از سیاه نمایی در خصوص رویداد های 
اس��تان در راس��تای تزریق امید و ایجاد آرامش روانی 

مردم تاش کنند.
وی بیان کرد: در خصوص تعامات رس��انه ای، موارد 
قابل انتشار از طریق روابط عمومی اداره کل در اختیار 
رس��انه ها قرار می گی��رد؛ اگرچه اصل ب��ر گمنامی و 
انتشار حداقل اطاعات است و با توجه به ماهیت کار 
اطاعاتی و امنیتی بسیاری از این فعالیت ها و اقدامات 
امکان انتش��ار و رس��انه ای ش��دن ندارد و در صورت 
مطالبه و نیاز ارباب جراید و رس��انه ها امکان افزایش 

تعامات و ارتباطات میسور است.
مدی��رکل اطاعات اس��تان کرمان در بخ��ش پایانی 
س��خنانش گفت: ما وس��ط میدان جنگ اطاعاتی با 
دش��منان هس��تیم و آنها از همه امکان��ات برای ضربه 
زدن به نظام اسامی بهره می برند، بنابراین تنها پشتوانه 
ما مردم اس��تان هستند و تقاضا داریم با همکاری موثر 
و درک ش��رایط زمانی، بیش��تر از قبل به دستگاه های 

اطاعاتی با ارائه گزارشات امنیتی کمک کنند.
وی اف��زود: منافع ملی در ح��وزه های مختلف اعم از 
اقتصادی، سیاس��ی، فرهنگی، اجتماع��ی و ... بر منافع 
منطق��ه ای تقدم دارد و الزم اس��ت مردم و مس��ئولین 
حمای��ت همه جانبه را ب��ه عم��ل آورده و بهانه ای به 

معاندین برای هیچ گونه سوء استفاده ندهند.
کوثری تصریح کرد: مس��ئولیت پذیری، عدم فرار از 
پاسخگویی و حل مش��کات مردم از وظایف اصلی 
مدی��ران اس��ت و مدیرانی که توجه وی��ژه به امورات 
کاری و خدمت رسانی نداشته باشند در معرض پیگرد 
و برخ��ورد ق��رار گرفت��ه و مدیران خ��دوم نیز تقدیر 
می شود که در این مورد نیز مردم موارد مثبت و منفی 

را به ستاد خبر و حراست ادارات منعکس کنند.
وی بیان کرد: مسئله نفوذ دشمنان و بیگانگان در ابعاد 
مختلف به ویژه در حوزه ه��ای اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی بس��یار مهم و حیاتی است و انتظار 
داری��م که آحاد مردم اس��تان کرمان با حساس��یت به 
آن توجه ک��رده و با ارائه موارد مش��کوک و مظنون 
خادمان اطاعاتی خ��ود را کمک کنند. ضمن اینکه 
دستگاه های اطاعاتی و سربازان گمنام امام زمان)عج( 
تا پای جان در راستای برقراری امنیت پایدار در استان 
در کسوت گمنامی از هیچ تاشی فروگذار نمی کنند.

انتخابات

قطعی شدن ثبت نام حدود 
۳۸۰۰ داوطلب شرکت در 

ششمین دوره انتخابات شوراهای 
اسالمی روستاها

رد صالحیت ۲۸ نامزد انتخابات 
شورای شهر در هیئت اجرایی 

شهرستان کرمان

رئیس کمیته اطاع رس��انی س��تاد انتخابات استان 
کرمان گفت: تا عصر پنجشنبه ١۹ فروردین ثبت نام 
377٢ نفر داوطلب انتخابات ششمین دوره انتخابات 
شوراهای اسامی روستاها در استان کرمان نهایی 

شده است.

به گزارش پایگاه اطاع رس��انی استانداری کرمان 
عب��اس تقی زاده افزود: از این تع��داد 3۰۹۹ نفر از 
طریق مراجعه حضوری به بخش��داری ها ثبت نام 

کردند.
وی افزود: 3۶١ داوطلب از طریق دفاتر پیشخوان، 
١۴۵ داوطل��ب از طریق تلفن همراه )اپ موبایل( و 
١۶7 داوطل��ب از طریق رایانه های ش��خصی )اپ 

دسکتاپ( ثبت نام کرده اند.
به گفته تقی زاده شهرس��تان رودبارجنوب با ثبت 
نام 3۵۵ داوطلب در صدر لیست ثبت نام کنندگان 
انتخابات شوراهای روستا در بین ٢3 شهرستان قرار 
دارد و پ��س از آن باف��ت با 3۴۵، کرم��ان با 3٢3، 
نرماشیر با٢۶۶، و رفسنجان با ٢37 و سیرجان با ٢١١ 
داوطلب در رده های بعدی قرار دارند. شهرس��تان 
های بم، شهربابک، قلعه گنج، منوجان و ریگان در 

ادامه لیست ثبت نام قرار دارند.
انتخابات ش��وراهای اسامی روس��تاها همزمان با 
انتخابات شوراهای اسامی شهر و انتخابات ریاست 
جمه��وری ٢8 خرداد ١۴۰۰ در سراس��ر کش��ور 

برگزار می شود.
ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهای روستا تا٢٢ 

فروردین ادامه دارد و تمدید نمی شود.

ریی��س هیات اجرایی انتخابات شهرس��تان کرمان 
بیان کرد: از مجموع ۴٢۹ داوطلب عضویت در ١3 
شورای اسامی ش��هری شهرستان کرمان تا امروز 
٢۰ نف��ر با حضور در فرمان��داری انصراف خود را 
از حض��ور در رقابت  انتخابات ش��ورای اس��امی 
اع��ام کرده اند و از ۴۰۹ نف��ر باقیمانده صاحیت 
٢8 نفرشان در هیأت اجرایی شهرستان کرمان تأئید 

نشده است.
"عل��ی بابایی" ام��روز ٢3 فروردین م��اه در جمع 
خبرنگاران گفت: پس  از ٢۹ روز بررسی صاحیت 
داوطلبان عضویت در شوراهای اسامی شهری در 
هیئت اجرایی، روز گذش��ته اطاع��ات مربوط به 
۴۰۹ داوطلب شوراهای اسامی شهری شهرستان 
کرمان به هیئت نظارت بر انتخابات شوراها ارسال 

شد تا روند احراز صاحیت ایشان ادامه پیدا کند.
وی بیان کرد: از مجم��وع ۴٢۹ داوطلب عضویت 
در ١3 ش��ورای اسامی شهری شهرستان کرمان تا 
امروز ٢۰ نفر با حضور در فرمانداری انصراف خود 
را از حضور در رقابت  انتخابات ش��ورای اسامی 
اع��ام کرده اند و از ۴۰۹ نف��ر باقیمانده صاحیت 
٢8 نفرشان در هیئت اجرایی شهرستان کرمان تأئید 

نشده است.
بابایی تصریح کرد: براس��اس زمان بندی انتخابات 
صورتجلسه رسیدگی به صاحیت داوطلبان برای 
بررس��ی و اعام نظر به هیئت نظارت بر انتخابات 

شوراهای اسامی ارجاع داده شد.
وی گفت: هیئت های نظارت دوهفته فرصت دارند 
صاحیت داوطلبان را بررس��ی و نتایج را به هیأت 

اجرایی فرمانداری و بخشداری ها اعام کنند.
فرماندار کرمان افزود: نتیجه بررس��ی صاحیت ها 
روز هشتم اردیبهشت ماه به داوطلبان اعام خواهد 
ش��د و پس از آن هر داوطلبی که ب��ه نتیجه احراز 
صاحی��ت خود معترض باش��د می تواند اعتراض 
خود را برای رسیدگی به هیئت نظارت بر انتخابات 

شوراهای اسامی استان تحویل نماید.
وی در خص��وص انتخابات ش��وراهای اس��امی 
روس��تایی نیز گفت: روز گذش��ته آخرین مهلت 
ثبت نام داوطلبان عضویت در ش��وراهای اسامی 
روس��تایی بود که در شش بخش شهرستان کرمان 

مجموعاً ١٢۴١ نفر ثبت نام کردند.
بابایی افزود: ١۵٢ روس��تای ب��االی ٢۰ خانوار در 
شهرس��تان کرمان شرایط داش��تن شورای اسامی 
روس��تایی را دارند و در مجم��وع ۴8۶ نفر با رأی 
مردم عضو شوراهای اسامی روستایی خواهد شد .

فرماندار کرمان خاطرنش��ان کرد: شورای اسامی 
روس��تاهای بیش از ١۵۰۰ نفر جمعیت، پنج نفر و 
روس��تاهای با جمعیت کمتر، سه نفر عضو اصلی 
خواهند داش��ت که در شهرستان کرمان ١۵ روستا 

جمعیتی باالی ١۵۰۰ نفر جمعیت دارند.

سخن دل

آقا سالم ، حال شما ؟ جان فدایتان
آورده ام دو دسِت گدایی برایتان

ای بسته جای ُمهر به پیشانِی تو نقش
هر دم به هر گنه به تو سیلی زدم ... ببخش

آغوش خود به روی گناهان گشوده ام
آقا ببخش...شیعه ی خوبی نبوده ام

موالی من بجز تو پناهی نباشدم
با ِکثرت گنه به تو راهی نباشدم

ای جان فدای غربت بی انتهای تو
آقا ، تمام ایل و تبارم فدای تو

خیمه زدی کجای بیابان بی کسی
پس کی به داد مردم دلخسته میرسی

خونین شد اشکمان ز فراقت گل بهار
دیگر بس است اینهمه هجران و انتظار

دستم به آسمان و لبم غرق این دعا
عّجل فرج ... عزیز دل فاطمه بیا

دنیایمان ز شوق ُرخت غرق نور کن
جانا به جان حضرت زهرا)س( ظهور کن

شاعر: محمد رضا سلیمی پور

فرهنگی

طلوع ماه
 شصت سالگی محمدعلی علومی

مدیرکل اطاعات استان کرمان اعام کرد:

دوش��نبه ١۶ فروردی��ن ١۴۰۰ جش��ن تول��د و 
گرامی داش��ت ۶۰ س��الگی اس��تاد محمدعلی 
علومی توسط هفته نامه طلوع بم برگزار شد. در 
این محفل طلوع ماه  رضا رحیم نژاد مدیرمسئول 
طلوع بم، محمد بنی اس��دی شهردار بم و دکتر 

ابراهیم رحیم نژاد حضور داشتند.
برای اس��تاد علومی که حدود چهل سال از عمر 
خ��ود را صرف تالیف و پژوهش در حوزه طنز، 
اس��طوره و فرهنگ مردم بم کرده اند سامتی و 

طول عمر آرزو می کنیم.
این نویس��نده پرکار تاکنون افتخاراتی از جمله 
برنده کتاب سال )آذرستان-7۶(، برنده رمان سی 
سال طنز ایران )شاهنشاه در کوچه دلگشا-8۶( و 
برن��ده کتاب فصل )پریب��اد-۹۴( و دهها عنوان 

افتخار دیگر شده است.

بعض��ی  ش��هروندان،  برخ��ی  گفت��ه ی  ب��ه 
آموزش��گاه های هن��ری در کرم��ان برخاف 
مصوبه ی ستاد کرونا، تعطیلی را اعمال نکرده و 
از هنرجویان خواسته اند تا در کاس ها شرکت 
کنند و  عدم حضورشان را غیبت لحاظ می کنند.

 معاون هنری ارش��اد اس��تان اما به فردای کرمان 
گف��ت ک��ه آموزش��گاه های آزادهن��ری جزو 
مشاغلی هس��تند که طبق مصوبه ی جدید ستاد 

کرونا باید تعطیل شوند.

وحید محمدی با بیان اینک��ه این مصوبه را روز 
ش��نبه به آموزشگاه ها اباغ کرده ایم و امروز نیز 
نامه ی تکمیل��ی در این خصوص می فرس��تیم، 
تاکید کرد ک��ه هیچ آموزش��گاهی حق ندارد 
هنرجوی��ان را ب��ه کاس ه��ای حض��وری فرا 
بخواهند. او از شهروندان خواست تا درصورت 
مش��اهده ی چنین تخلفی، به اداره ارشاد اطاع 

دهند.
وحید محمدی، معاون امور هنری و س��ینمایی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی، روز یکشنبه 
٢٢ فروردین م��اه با بی��ان اینکه س��ینما، تئاتر و 
آموزشگاه های آزادهنری تا تغییر وضعیت کرونا 
باید تعطیل باشند، در پاسخ به فردای کرمان اظهار 
کرد: »این تعطیلی از روز ش��نبه به مدت ده روز 
باید اعمال ش��ود. برای بازگشایی اما باید منتظر 

تصمیم بعدی ستاد کرونا باشیم«.

آموزشگاه های آزاد هنری فعال 
اجازۀ فعالیت ندارند
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طل�وع بم- ناهید ذاکری: بازس��ازی 
مجموعه شهربازی بم همزمان با زلزله سال 
١38٢ در دو فاز آغاز شد. فاز اول در سال 
8۴ با احداث محوطه بیرونی اجرایی شد و 
امروز پس از سالها انتظار شاهد بازگشایی 

و بهره برداری از آن هستیم.
محم��د بنی اس��دی ش��هردار ب��م   ضمن 
تبریک س��ال ١۴۰۰ به همه  ش��هروندان با 
اش��اره به پویش افتتاح ش��هرداری بم که 
ش��امل ٢٢ پروژه بود گفت: امروز ش��اهد 
بازگشایی ش��هربازی دربم هستیم که پس 
از س��الها این امر مهم به حقیقت پیوس��ت 
و توانس��تیم با  ارتقایی که در دستگاه های 
مجموعه شهربازی و اخذ استانداردها، نیاز 
ش��هروندان را برطرف کنی��م. وی افزود: 

سه دس��تگاه مدرن و جدید را در محوطه 
ش��هربازی اضافه کردیم و تمامی دستگاه 
های داخل س��الن ه��م ارتقا داده ش��د و 
اس��تانداردهای الزم را جهت بهره برداری 
امیدواری��م پکیج��ی که  اخ��ذ کردی��م. 
در مجموع��ه ش��هرداری تعری��ف ش��ده 
اس��ت بتواند نیازهای همش��هریان عزیز را 
مرتفع و ش��ور و ش��ادابی را ب��رای آنها و 
ش��هرمان به ارمغان بیاورد.  وی ادامه داد: 
مجموعه ش��هربازی بم، پارک بانوان و در 
ادام��ه پویش فاز دوم  پ��ارک ٢٢ بهمن و 
پارک ه��ای محله ای ک��ه در برنامه وجود 
داش��ته اس��ت، هم در پویش افتتاح و هم 
در س��ال جاری به زودی شاهد افتتاح آنها 
خواهیم بود تا زمینه ش��ور و نشاط را برای 

م��ردم فراهم کنیم. هر جامعه ای که ش��ور 
و نشاط و شادی داش��ته باشد قاعدتاً مردم 
آن جامعه رو به پیش��رفت و ارتقا خواهند 
بود و این مس��تلزم برنامه ری��زی دقیق در 
مجموعه مدیریت ش��هری می باشد که با 
جدیت این قضی��ه را پی��ش خواهیم برد.  
بنی اس��دی یادآور ش��د: با وج��ود آالم، 
رنج و دردی که مردم ش��هرمان داشتند و 
همچنین س��ختی هایی که به واسطه شیوع 
کرونا در کشور و در شهرمان وجود داشته 
است بر آن ش��دیم تا زمینه را فراهم کنیم 
که دوباره انرژی، ش��ور و نشاط و شوق به 

مردم برگردد.

دوشنبه 9 فروردین آیین بهره برداری ازبازگشایی شهربازی شهرداری بم در مجاورت پارک 22 بهمن با حضور جمعی از مقامات محلی، منطقه ای و تعدادی از 

اعضای شورای شهر بم برگزار شد.

بازگشايی شهر بازی بم پس از سالها چشم انتظاری


