
امام جمعه کرمان: 

خدمت رسانی به مردم تا لحظات آخر 
 دولت باید ادامه داشته باشد
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 معادن چه خیری برای مردم دارند؟
انتقاد دوباره زینی وند از صنایع بزرگ

استاندار کرمان یک بار دیگر به تندی از صنایع و معادن استان کرمان انتقاد کرد.علی زینی وند در نشست شورای اداری گفت که اگر بپرسند
 از صنایع استان چه خیری به مردم رسیده حرفی برای گفتن ندارم.

سه هزار و ۶۴ ملک آموزش وپروش 
 کرمان سند ندارند

آیین بهره برداری 
از 22 پروژه شهری در بم

آیین نمادین بهره بــرداری از ۲۲ پروژه عمرانی،خدمات شــهری، 
فضای ســبز، هوشمند ســازی، فرهنگی و اجتماعی و زیباسازی 

شهرداری شهر جهانی بم در مرکز مدیریت بحران شهرداری با حضور جمعی از مقامات و مسئولین 
محلی و منطقه ای در حالی برگزار شد که مقرر شد این پروژه ها در قالب»پویش افتتاح« تا پایان 

سال جاری به تدریج توسط شهرداری بم افتتاح و به بهره برداری برسند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان می گوید از ۵ هزار و ۵۲ ملکی 
که متعلق به این اداره کل اســت، بیش از ۶۰ درصد آن ها فاقد ســند 

هستند.احمد اسکندری نسب در آیین انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین آموزش و پرورش،بنیاد 
مسکن و اداره کل ثبت اسناد استان بر تسریع در مستند سازی امالک آموزش و پرورش تاکید 
کرد.او گفت:پیشگیری از تعرض به امالک آموزش و پرورش ضروی است و اغلب این امالک 
بدون سند با همکاری بنیاد مسکن و اداره ثبت،مستند می شوند. در راستای سرعت بخشی 
به فرآیند مستندســازی امالک،هماهنگی های الزم بین ادارات کل ثبت اســناد و امالک و 
بنیاد مسکن و مدیران مناطق ۳۲ گانه آموزش و پرورش استان صورت گرفته است.اسکندری 
نسب از امضای تفاهم نامه سه جانبه میان بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان،آموزش و پرورش 
و اداره کل ثبت اســناد برای ســنددار کردن امالک آموزش پرورش در روستاها و شهرهای 

کوچک خبر داد.
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ادامه مطلب را در 
صفحه3 بخوانید 

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              1۳99 اســفند   18 دوشــنبه         944 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

۱۱۱۱ روز هوای پاک روز هوای پاک
 سهم مردم ریگان از سال  سهم مردم ریگان از سال ۹۹۹۹

 ۱۱هزار هکتار جنگل کاری در جنوب 
کرمان انجام شد

مدیرکل منابع طبیعی جنوب استان کرمان 
گفت: طی یک دهه گذشته تاکنون ۱۱هزار 
هکتار جنگل کاری در این منطقه انجام شده 
است.حمزه احمدی در نشست خبری با بیان 
اینکه ۶۳۰ هزار اصله نهال در منطقه جنوب 
کرمان تولید شده است از هدف گذاری تولید 
۲ میلیون نهال تا سال آینده خبر داد.او از 
توزیع ۲۱ هزار اصله  نهال رایگان در هفته 
منابع طبیعی بین متقاضیان و بهره برداران 
خبر داد و این درختان را از نوع غیر مثمر شامل 
اکالیپتوس، ناترک، شب خشب و شیشه شور 
برشمرد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان جنگل کاری را بهترین روش 
برای کاهش بیابان زایی اعالم کرد و گفت: 
مالچ پاشی آخرین راه حل مقابله با بیابان 
بوده که برای مناطق خاص استفاده می شود.

او به برنامه های هفته منابع طبیعی در هفت 
شهرستان جنوبی استان کرمان اشاره کرد و 

گفت:۱۵ تا ۲۲ اسفند ماه هر سال به نام هفته 
منابع طبیعی و آبخیزداری نام گذاری شده 
است.او بر همکاری بیشتر مردم و نهادهای 
دولتی در حفظ منابع طبیعی تاکید کرد و 
شعار هفته منابع طبیعی را" همه با هم، جهاد 

برای حفاظت از منابع طبیعی" اعالم کرد.
احمدی از آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری 
۵۷ طرح منابع طبیعی و آبخیزداری در هفته 
منابع طبیعی خبر داد و گفت: به مناسبت 
هفته منابع طبیعی ۴۰ طرح به بهره برداری و 
عملیات اجرایی ۱۷ طرح در هفت شهرستان 

جنوبی استان کرمان آغاز می شود.
او افزود: با بهره برداری این طرح ها بیش از سه 
هزار خانوار در هفت شهرستان جنوبی استان 
کرمان از مزایای این طرح ها بهره مند و زمینه 

اشتغال برای ۶۷۷ نفر نیز فراهم می شود.
او به عنایت ویژه رهبر معظم انقالب اسالمی 
به مجموعه منابع طبیعی کشور اشاره کرد و 

گفت: با دستور مقام معظم رهبری از محل 
اعتبارات صندوق توسعه ملی اعتبارات خوبی 
برای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری 

برنامه ریزی و تخصیص یافت.
مدیرکل منابع طبیعی جنوب استان کرمان با 
بیان اینکه عرصه های بیابانی این منطقه یک 
میلیون و ۲۶۰ هزار هکتار است، اظهار داشت: 
بیش از ۳۹۰ هزار هکتار آن را  کانون های 
بحرانی فرسایش بادی تشکیل می دهند.او 
افزود:اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان با نهال کاری، مالچ پاشی، 
عملیات ترسیب کرُبن، تله رسوب گیر و 
مدیریت روان آب ها گام های خوبی در راستای 

بیابان زایی انجام داده است.
او با بیان اینکه بیش از یکهزار و ۶۰۰ منطقه 
در جنوب کرمان تحت تاثیر طرح  های منابع 
طبیعی هستند، گفت: ۷۵ هزار خانوار از 
اجرای این طرح های منابع طبیعی بهره مند 
می شوند.او افزود: بیش از ۱۶۰هزار هکتار 
در پایین دست پروژه های آبخیزداری و 
آبخوانداری قرار گرفته اند.احمدی تعداد سازه 
های آبخیزداری جنوب کرمان را ۹۵۰ عدد 

برشمرد و از تحت تاثیر قرار گرفتن مستقیم 
یک هزار و ۶۰۰ آبادی از این طرح ها خبر 
داد.او با بیان اینکه تنها ۲۲ درصد سطح حوزه 
آبخیزداری جنوب کرمان مطالعه شده است، 
گفت: از این مهم فقط ۱۶ درصد آن اجرایی 
شده لذا هنوز در این حوزه جای کار بسیار 
است.مدیرکل منابع طبیعی جنوب استان 
کرمان با تاکید بر اینکه در بحث تصرف اراضی 
ملی با کسی تعارف نداریم و حد و مرز اراضی 
مستثنیات جنوب استان کرمان مشخص 
شده است، افزود: بیش از ۹۸ درصد از اراضی 

ملی جنوب کرمان سنددار هستند.
او با بیان اینکه ۷۰۰ هکتار از اراضی ملی 
برای اجرای طرح های مختلف در جنوب 
کرمان تخصیص داده شده است، عنوان کرد: 
بیش از ۷۳۰ هکتار از اراضی جنوب کرمان 
رفع تصرف شده و ۳۱ نفر متهم نیز در حوزه 

تخلفات منابع طبیعی دستگیر شده است.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
کرمان، یک سوم پهناورترین استان کشور را 
با هفت شهرستان و جمعیت یک میلیون نفر 

تحت پوشش دارد.

خرس سیاه را دریابیم

مطهره قریشی
یادداشت مهمان

استان کرمان با توجه به گستردگی و دارا بودن 
اقلیم بی نظیر وآب و هوای متنوع به پناهگاهی 
امن برای گونه های جانوری تبدیل شده است. 
این دیار گونه های جانوری کمیابی نظیر پلنگ 
،گربه وحشی ، یوز پلنگ آسیایی ، گور خر 
ایرانی و ... را در دل خود جا داده است. یکی دیگر 
از گونه های با ارزش که در این استان سکنی 
گزیده است ، خرس سیاه آسیایی )بلوچی( که 
مدتی  است در فهرست سرخ اتحادیه جهانی 
حفاظت )IUCN Red List( در طبقه درآستانه 
انقراض )CR( قرار گرفته است . خرس سیاه 
بلوچی با طولی حدود ۱۹۰ سانتی متر ، وزن 
تقریبی ۲۰۰ کیلوگرم ، حدوداً ۲۵ سال عمر می 
کند . سطح بدنش پوشیده از موه های زبر سیاه 
و نوار سفید یا کرم رنگی به شکل)V( بر روی 
سینه دارد. دارای ناخن های بلند و تیزی می 
باشد که آن را قادر می سازد از درخت باال رود. 
این حیوان همه چیز خوار است و همین عامل 
وجود خرس ها را در اکوسیستم حیاتی کرده 
است. آنها نه تنها با خوردن جانورانی همچون 
موش و سایر جوندگان ، ملخ ها و مورچه ها 
جمعیت آنها را کنترل می کنند بلکه بسیاری از 
دانه ها تا زمانی از معده آنها عبور نکنند قدرت 
رشد نمی یابند. مناطق پراکندگی این خرس 
در استان کرمان شامل کوهستان های رابر تا 
شرقی ترین بخش های جبالبارز و کوهستان 
های جنوب و غرب شامل مناطق کهنوج ، 
رودبار جنوب ، قلع گنج ، منطقه حفاظت شده 
بحر آسمان و پناهگاه حیات وحش زریاب که 
اصلی ترین و بهترین زیستگاه برای این حیوان 
است می باشد چرا که خرس سیاه اغلب در 
غارها و شکاف سنگهای مناطق کوهستانی 
خشک که عمدتا با جنگل های پوشیده از پسته 
وحشی، بادام ،کنار ، عسل ، انجیر، زردآلو، انگور 
، زیتون وحشی وکیکم زندگی می کند. از اینرو 
پناهگاه حیات وحش زریاب زیستگاه مناسبی 
برای آن می باشد. )فهیمی ،هادی ۱۳۹۰-عطیه 

،گودری ۱۳۹۷(...

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان

آگهی مناقصه یک مرحله ای
مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان در نظر دارد نسبت به تامین 35 نفر نیروی انسانی مورد نیاز خود و 

شعب تابعه بر اساس شرایط شرکت در مناقصه از طریق اشخاص حقوقی واجد الشرایط )شرکتها( اقدام نمایند، لذا 
از کلیه عالقمندان شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به 

آدرس:www.setadiran.ir مراجعه و بشرح ذیل اقدام نمائید:

نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار: مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان به آدرس جیرفت-خیابان قرنی غربی – کد پستی7861797719
نوع، کیفیت و کمیت موضوع مناقصه : تامین 35 نفر نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت و شعب تابعه شامل :ماشین نویس- اپراتور- تلفنچی- 

تکنیسین ساختمان- راننده تحصیلدار و خدماتی. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یکی از تضامین ذیل به مبلغ1.258.000.000 ریال

تبصره1- ضمانتنامه بانکی بجزء بانک کشاورزی دارای اعتبار به مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.
تبصره2- واریز وجه نقد به حساب شماره731521160 نزد تمام شعب بانک کشاورزی 

زمان دریافت اسناد شرکت در مناقصه : متقاضیان می توانند از تاریخ 99/12/14 لغایت 99/12/20 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( 
مراجعه و نسبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

مدت ارسال پیشنهادات: متقاضیان می توانند از تاریخ 99/12/21 لغایت 1400/1/11 نسبت به بارگذاری اسناد شرکت در مناقصه ،برابر مقررات و اسناد 
شرکت در مناقصه در سامانه ستاد اقدام نمایند و نیز عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد تا ساعت 12 ظهر روز شنبه مورخ 1400/1/14 نسبت به ارائه 
اصل تضمین شرکت در مناقصه حاوی )پاکت الف( در پاکت الک و مهر شده به دایره خدمات مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان واقع در 

جیرفت- خیابان قرنی غربی طبقه دوم تسلیم و رسید دریافت نمایند. 
تاریخ بازگشایی اسناد شرکت در مناقصه: اسناد شرکت در مناقصه در تاریخ 1400/1/15 توسط کمیسیون معامالت مدیریت شعب بانک کشاورزی 

جنوب کرمان بازگشایی و پس از تائید کمیسیون معامالت ستاد مرکزی بانک برنده مناقصه اعالم خواهد شد.الف12/12

نوبت دوم

شبکه آبرسانی به ۹6 روستای استان کرمان بزودی بهره برداری می شود
در آیینی با حضور وزیر نیرو: 

مدیرعاملل شلرکت آب و فاضلاب 
اسلتان کرملان گفلت: آبرسلانی بله 
طلی  اسلتان کرملان  روسلتای   96
روزهلای آینلده در آیینلی بلا حضلور 
ویدئلو کنفرانسلی وزیر نیلرو به بهره 

بلرداری ملی رسلد. 
بله گلزارش روابلط عموملی شلرکت 
کرملان،  اسلتان  فاضلاب  و  آب 
درخصلوص  طاهلری  محملد 
جزئیلات ایلن پلروژه هلا گفلت: بلا 
اجلرا و بهلره بلرداری از ایلن پلروژه 
هلا 31 هلزار و 718 نفلر در قاللب 

هشلت هلزار و 768 خانلوار بله آب 
آشلامیدنی سلالم و پایدار دسترسی 

داشلت.  خواهنلد 
وی اظهارداشلت: بلرای اجلرای این 
پلروژه هلا 571 هلزار و 800 میلیلون 
اعتبلارات  محلل  از  اعتبلار  ریلال 
و  مللی  توسلعه  صنلدوق  دولتلی، 
کملک هلای خیریلن هزینله شلده 

اسلت. 
مدیرعاملل شلرکت آب و فاضلاب 
منظلور  بله  افلزود:  اسلتان کرملان 
ایلن روسلتاها 3760  بله  آبرسلانی 
مترمکعلب مخزن و 9 باب ایسلتگاه 

پمپلاژ احلداث شلده اسلت. 
وی اضافله کلرد: علاوه بلر آن 7000 
متلر از شلبکه توزیع اصلاح و بیش 
اجلرا  انتقلال  از 115 کیلومتلر خلط 

است.  شلده 
شلبکه  همچنیلن  افلزود:  طاهلری 
توزیلع بیش از 209 کیلومتر توسلعه 

اسلت.  یافته 

وی یلادآور شلد: پروژه هلای مذکور 
در شهرسلتان هلای ارزوئیله، بافت، 
رابلر، سلیرجان، عنبرآبلاد، جیرفلت، 
قلعله  رودبلار،  منوجلان،  کرملان، 
گنلج، ریلگان، فاریلاب، کوهبنلان و 

زرنلد اجلرا شلده اسلت. 
مدیرعاملل شلرکت آب و فاضلاب 
اینکله  بیلان  بلا  کرملان  اسلتان 
هلا  پلروژه  ایلن  اجلرای  عملیلات 
آغلاز شلده  از سلال هلای گذشلته 

بلود خاطرنشلان کلرد: بلا توجله بله 
محدودیلت های مالی و شلیوه نامه 
پروتلکل  رعایلت  بله  مربلوط  هلای 
هلای بهداشلتی، پروژه هلای مذکور 
با همت و تاش مهندسلان شلرکت 
آب و فاضلاب اسلتان کرملان طلی 
در  اجلرا شلد کله  ملاه گذشلته   11
قاللب پویلش #هرهفتهالفب_ایران 
در چنلد روز آینلده به طور رسلمی به 

بهلره بلرداری خواهنلد رسلید.

سانی
اطالع ر

ادامه در صفحه 2

پویش افتتاح شهرداری بم

رییس اداره پایش محیط زیست استان کرمان گفت: شاخص کیفی هوا نشان 
 می دهد امسال شهرستان ریگان تنها ۱۱ روز هوای پاک داشته است.
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سه هزار و ۶۴ ملک آموزش وپروش 
کرمان سند ندارند

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان کرمان می گویــد از ۵ هزار و 
۵۲ ملکی که متعلق به این اداره کل است، بیش از ۶۰ درصد آن ها 

فاقد سند هستند.
احمد اسکندری نســب در آیین انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین 
آموزش و پرورش،بنیاد مســکن و اداره کل ثبت اسناد استان بر 

تسریع در مستند سازی امالک آموزش و پرورش تاکید کرد.
او گفت:پیشــگیری از تعرض به امالک آموزش و پرورش ضروی 
است و اغلب این امالک بدون سند با همکاری بنیاد مسکن و اداره 

ثبت،مستند می شوند.
 در راســتای ســرعت بخشــی بــه فرآینــد مستندســازی 
امالک،هماهنگی های الزم بین ادارات کل ثبت اســناد و امالک 
و بنیاد مسکن و مدیران مناطق ۳۲ گانه آموزش و پرورش استان 

صورت گرفته است.
اسکندری نسب از امضای تفاهم نامه سه جانبه میان بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اســتان،آموزش و پرورش و اداره کل ثبت اسناد 
برای سنددار کردن امالک آموزش پرورش در روستاها و شهرهای 

کوچک خبر داد.
او گفت: این تفاهم نامه شامل سرعت بخشی به امر معرفی و تثبیت 
مالکیت دولت و مستند ســازی اراضی و امالک آموزش و پرورش 
واقع در مناطق روســتایی و شــهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت 

می شود.
اسکندری نسب با بیان اینکه در ســال99 برای ۵۶ ملک آموزش 
و پرورش سند اخذ شــده اظهار کرد: ۲81 سند دفترچه ای نیز به 

تک برگ تبدیل شده است.
به گزارش کرمان نو به نقل از ایســنا او افزود: ۳۰۶سند تک برگ 
زرد امالک آموزش و پرورش استان در سال 99 به بنفش تبدیل 

شده است.
اسکندری نسب با بیان اینکه آموزش و پرورش استان کرمان ۵ هزار 
و ۵۲ ملک دارد گفت:از این تعداد ســه هزار و ۶4 ملک فاقد سند 
هستند و یک هزار 988ملک نیز سند دارند که اکثر آنها در ۲سال 

اخیر اخذ شده است.

۱2 شهر کرمان در وضعیت آبی 
کرونایی قرار دارند

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی کرمان با اشــاره به این مطلب که 
میزان مرگ و میرها و بروز بیماری کرونا در استان کرمان در هفته 
گذشته  از متوسط کشــوری پایین تر بوده است، گفت: در حال 
حاضر در سطح استان 1۲ شهر آبی، 1۰ شهر زرد و یک شهر نارنجی 
وجود دارد.حمیدرضا رشیدی نژاد خاطرنشــان کرد:روند ابتال به 
بیماری کرونا در کشــور در حال کاهش بود اما به دلیل درگیری 
برخی استان ها از جمله خوزستان در حال افزایش است و در این 
شرایط باید مراقبت های بیشــتری برای حفظ وضعیت موجود و 

کاهش ابتال به بیماری انجام شود.
او یادآور شــد:وضعیت اســتان کرمان در هفته گذشته نسبت به 
برخی دیگر از نقاط کشــور به طور قابل توجهی خوب بود اما باید 
این وضعیت را با همکاری مردم حفظ کرده و شــاهد کاهش آمار 

ابتال به بیماری باشیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به نتایج مثبت اجرای 
طرح شهید سلیمانی در کشور و استان کرمان در راستای کاهش 
آمار ابتال به بیماری کرونا، گفت:اقدامات نهادهای دست اندرکار از 
جمله بسیج،هالل احمر و دیگر ارگان ها بابت همکاری در این طرح 
قابل تقدیر است.رشیدی نژاد با اشاره به اینکه طرح شهید سلیمانی 
باعث شده حدود 88 درصد بیماران بستری قطعی در استان کاهش 
یابد، گفت: با اجرای این طرح تعداد انجام تست ها نسبت به قبل 
سه برابر شده اســت.او گفت:در اوج پیک بیماری کرونا در استان 
کرمان، ۲۰۳نفر مرگ و میر در آبان و آذر داشــتیم و در دو هفته 
اخیر 14 نفر مرگ و میر اتفاق افتاد که نشان می دهد با اجرای طرح 
شهید سلیمانی بیش از 9۳درصد مرگ و میرها کاهش یافته است.

او با اشاره به شناســایی مواردی از ویروس کرونای جهش یافته 
در اســتان،تصریح کرد: در ســیرجان به دلیــل ترددها و وجود 
معادن،ویروس جهش یافته پیدا شــد و همه افــرادی که در این 
خوشــه در تماس نزدیک بودند را پیدا کردیم و هفت مورد افراد 
مرتبط با این مورد مثبت شــدند و باید فکر کنیم ویروس جهش 

یافته در استان در گردش است.
رشیدی نژاد خاطرنشــان کرد:مهم ترین راه پیشــگیری از کرونا 
همچنان زدن ماسک، فاصله گذاری،شست و شوی دست ها و تهویه 

و تبادل هوای آزاد است و تاکید خیلی جدی بر این موارد داریم.
به گفتــه او ســفرهای اســتانی،خریدهای شــب عید،کرونای 
انگلیسی،جلسات پرازدحام رسمی و غیررسمی و دید و بازدیدهای 

نوروزی از جمله تهدیدات پیش رو است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان 
گفت: پنج برنامه محوری در حوزه زنان و خانواده 

این استان برای سال 14۰۰ تدوین شده است.
فاطمه السادات حسینی افزود: طرح های، جهش حرکت، 
منهاج چاپ، چهل قسیم و پیوند، جم و خانواده مهدوی از 
جمله طرح های اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری در 

سال آینده است.
او ادامه داد: در راستای اجرای طرح جهش حرکت، پنج روستا و 
پنج محصول با هدف تجمیع ظرفیت های دولتی و خصوصی و با 
پرهیز از موازی کاری مورد هدف قرار گرفته است تا در راستای 
ساماندهی وضعیت خانواده ها در روستاها، ایجاد اشتغال خانواده 
محور و گروهی و پیشگیری از مهاجرت به حواشی شهرها اثرگذار 

باشد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان با بیان اینکه 
برای سال 14۰۰ نیز ۵۰ برنامه کلی برای حوزه زنان و خانواده 
تدوین شده است، گفت: طرح جهش ملی به عنوان یک طرح ملی 

افتخاری برای دیار کریمان است .
حسینی تصریح کرد: طرح منهاج چاپ برای ایجاد بازار فروش 
برای محصوالت خانواده های کارآفرین، چهل قسیم برای کمک 
به زوج های جوان با مشارکت خیرین و کمیته امداد، و طرح های 
جمو خانواده مهدوی در سال جدید به صورت ویژه پیگیری می 

شوند.
او با اشاره به جذب همکاری بانک قرض الحسنه رسالت، مجتمع 
مس سرچشمه و بنیاد برکت  برای اجرای طرح های حوزه بانوان 
و خانواده، گفت: در سال جاری بالغ بر ۵۰ طرح در حوزه زنان و 
خانواده تدوین و اجرایی و ۵۰ تفاهمنامه با دستگاه های اجرایی 
استان منعقد شده است که در مجموع بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان 

اعتبار نیز برای مسائل زنان و خانواده جذب شده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان با اشاره اینکه 
استان کرمان طی سال جاری الگوهای موفقی را در کشور مطرح 
کرده است، گفت:نقشه راهبردی فرهنگی -اجتماعی خانواده، 
سند سالمت، سند اشتغال، سند راهبردی خانواده و فضای 
مجازی و راه اندازی مرکز رشد و کسب و کار بانوان از جمله این 

اقدامات بوده است.

تدوین پنج برنامه محوری 
در حوزه زنان استان کرمان

 برای سال ۱۴۰۰ 

خبر

خبر

6۵ درصد ساختمان های اداری کرمان
برای معلوالن مناسب نیستند

خرس سیاه را دریابیم

ادامه یادداشت

 از طرفی تغییر اقلیم ، کاهش بارندگی ، بروز خشکسالی های 
اخیر و کاهش پوشش گیاهی ، تعرض انسانها به ارتفاعاتی که 
اغلب زیستگاه خرس سیاه است برای کشت و زرع و ایجاد باغ 
و مزارع ، تکه تکه شدن زیستگاه به دلیل احداث جاده ها ، بهره 
برداری بی رویه از جنگل ها )زغال گیری( ، چرای بی رویه دام 
و معدن کاوی های اخیر از عوامل تخریب زیستگاه آن بوده و 
نوعی تعدی به حریم  و زیستگاه این گونه می باشد وعرصه را 
برای این حیوان تنگ نموده به طوری که به ناچار برای حفظ 
حیات و تغذیه مجبور شده برای رفع نیازهای ضروری )غذا- آب( 
به مناطق مسکونی و حاشیه جاده ها نزدیک تر شود و منجر به 
تعارضات اخیر گردد.لذا با عنایت به روند نزولی جمعیت این گونه 
ارزشمند با افزایش عوامل تهدید جمعیت آن از جمله شکار و 
صید گونه ، استفاده از اجزای بدن خرس در طب سنتی ، فروش 
توله ها در بازار سیاه ، سمی کردن الشه حیوانات اهلی ، افزایش 
نگرش منفی نسبت به حضور گونه و عدم آگاهی مردم نسبت به 
ارزش گونه به عنوان حلقه مفقوده ارتباط انسان با حفاظت محیط 
زیست و از طرفی ارزش گونه برای انسان و نقش بوم شناختی آن 
در احیای زیستگاه های جنگلی )انتقال و انتشار بذر گونه های 
گیاهی( ، کنترل جمعیت حشرات و جوندگان ، اهمیت طبیعت 
گردی و ارزش زیستی آن ، موضوع حفاظت از این گونه در خطر 
معرض انقراض را روز به روز  جدی تر می سازد و بدیهی است 
که نمی تون امر حفاظت از محیط زیست و گونه های گیاهی 
و جانوری را تنها از یک پاسگاه و یا یک دستگاه اجرایی انتظار 
داشت بلکه این امر نیاز به عزمی همگانی و مشارکت مردمی دارد.

آموزش جوامع محلی راهکاری مناسب است که می توان از آن در 
حفاظت از این گونه جانوری ، بهره گرفت عالوه بر آموزش ، مسئله 
حصارکشی باغات و مزارع و تحکیم محل های نگهداری دام که 
دراطراف مناطقی که نزدیک زیستگاه این حیوان در معرض خطر 
انقرض قرار دارند و همچنین لزوم بیمه دام و محصوالت باغی و 
کشاورزی به منظور کاهش خسارات ناشی از تعرضات خرس 

سیاه آسیایی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جیرفت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گلباف

هیلات موضلوع قانلون تعییلن تکلیلف وضعیت ثبتلی اراضلی و سلاختمان های فاقد سلند 
رسمی

اگهلی موضلوع ملاده 3 قانلون و ملاده 13 آئیلن نامله قانلون تعییلن تکلیلف وضعیلت ثبتلی و اراضلی و 
سلاختمان هلای فاقلد سلند رسلمی برابلر رای شلماره 139960319062000625 هیلات اول موضلوع قانلون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سلاختمان های فاقد سلند رسلمی مسلتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
مللک گلبلاف تصرفلات مالکانله بامعلارض متقاضی خانلم خدیجه ابراهیمی نسلکی فرزند اصغر بشلماره 
شناسلنامه350صادره از گلبلاف در ششلدانگ یلک بلاب خانله به مسلاحت 158متر مربع پلاک2 -فرعی 
از347اصللی مفلروز و مجلزی شلده از پلاک – 347-اصللی بخلش 27 کرملان واقلع در گلبلاف خیابان 
ماللک اشلتر جنلب مسلجد صاحلب الزملان خریلداری از مالک رسلمی آقلای رمضلان مهلدی زاده محرز 
گردیلده اسلت. للذا بله منظلور اطاع عملوم مراتب در دو نوبلت به فاصلله 15روز آگهی می شلود در صورتی 
که اشلخاص نسلبت به صدور سلند مالکیت متقاضی اعتراضی داشلته باشلند می توانند از تاریخ انتشلار 
اولیلن اگهلی بله ملدت دو ملاه اعتراض خلود را به این اداره تسللیم و پس از اخذ رسلید ظلرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسللیم اعتراض، دادخواسلت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسلت در صورت 
انقضلای ملدت مذکلور و علدم وصلول اعتلراض طبق مقررات سلند مالکیلت صادر خواهد شلد. م/اللف 1501

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/03-  تاریخ انتشار نوبت دوم:99/12/18
محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابلر آرا صلادره هیلات حل اختلاف موضوع قانلون تعیین تکلیف وضعیت ثبتلی اراضی و 
سلاختمان های فاقد سلند رسلمی مسلتقر در واحد ثبتی شهرسلتان زرند تصرفات مالکانه 
و بامعلارض متقاضیلان محلرز گردیلده اسلت.لذا مشلخصات متقاضیان و املاک مورد تقاضا بشلرح 
زیلر بله منظلور اطلاع عملوم در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شلود در صورتیکه اشلخاص نسلبت 
بله صلدور سلند مالکیلت متقاضیلان اعتراضی داشلته باشلند ملی تواننلد از تاریخ انتشلار اولیلن آگهی 

بملدت دو ملاه اعتلراض دادخواسلت خلود را به مرجلع قضایی تقدیم تقدیلم نماید.
اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

خانلم قملر همتلی سلراپرده بشلماره شناسلنامه 11 کدمللی 3090970971 صلادره از زرنلد فرزند حسلن 
در سله دانلگ مشلاع از ششلدانگ خانله بله مسلاحت 359.9 مترمربع از پلاک 7561 اصللی واقع در 
کرملان بخلش 13 واقلع در زرنلد خیابلان امیرکبیلر کوچله 5 خریلداری از ماللک رسلمی خانلم هایلده 

مهرابلی زاده هنرمند.
آقلای اکبلر علیلزاده بلاب تنگللی به شناسلنامه شلماره 11 کدمللی 3090929287 صلادره از زرنلد فرزند 
مرحلوم حسلین در سله دانگ مشلاع از ششلدانگ خانه بله مسلاحت 359.9 مترمربع از پلاک 7561 
اصللی واقلع در کرملان بخلش 13 واقلع در زرنلد خیابلان امیرکبیلر کوچله 5 خریداری از مالک رسلمی 

خانلم هایلده مهرابلی زاده هنرمنلد. م الف 208
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تشنگی،سهم فیروزه کاران شهربابکی از دریای فیروزه

در کتاب شـهربابک سـرزمین فیروزه به نوشته 
زهـرا حسـینی موسـی،آمده اسـت: سـابقه 
معـدن کاری در شـهربابک بـه گذشـته ای دور 
می رسـد. از روایت مورخان مشـخص می شـود 
کـه فعالیـت بـرای اسـتخراج معـادن در ایـن 

منطقـه از دیربـاز رواج داشـته اسـت.
شـاید معادن فیـروزه ای که سـایکس در حوالی 
میمنـد به آنهـا برخـورد کـرده، همیـن معادن 
باشـند. ژنـرال سـایکس،در حول و حـوش گود 
احمر به چنـد فیـروزه برخورد کـرده که بعضی 
از آنهـا نزدیک جـاده پاریـز و بعضی هـم در ۲۰ 

مایلـی شـمال شـهربابک واقع شـده اند.
در لغـت نامـه دهخـدا،در ذیـل توضیحـات 
شـهربابک آمـده اسـت: شـهربابک از بلـوکات 
ناحیـه رفسـنجان و کرمـان و دارای معـدن 
فیـروزه اسـت.در فرهنـگ فارسـی برهـان 
قاطـع آمـده اسـت: نوعـی از فیـروزه را 
شـهربابکی گوینـد. همچنیـن محمـد صالـح 
تبریـزی معدنچـی و سررشـته دار امـور،در 
عهـد محمد شـاه و ناصرالدیـن شـاه دربـاره 
معـادن ناحیـه کرمـان فهرسـتی ارائـه مـی 
کنـد.در ایـن فهرسـت از معـادن فیـروزه و 
الجـورد شـهربابک نـام می بـرد. حسـین 
شمسـی میمنـدی از معـدن فیـروزی مـدوار 
خبـر می دهـد و می نویسـد: "معـدن فیـروزه 
در مـدوار کـه تـا همیـن اواخـر اسـتخراج می 
شـده،اهالی مـدوار مدعـی هسـتند کـه یـک 
سـینی از همیـن فیـروزه شـهربابک سـاخته 
شـده و جزو جواهرات سـلطنتی ایران اسـت."
 در کتـاب "کرمـان در قلمرو تحقیقـات ایرانی" 
هم به معدن فیـروزه میمنـد، نام برده شـده در 
جوزم،از قدیـم االیـام دره ای به نـام دره فیروزه 

مشـهور بوده است.
معـادن فیـروزه شـهربابک سالهاسـت در کنـار 
سـایر معـادن کانـی شهرسـتان فعال اسـت اما 
آنطور که باید بـه آن توجه نمی شـود و دلیل آن 
این اسـت که از نظر ارزش ریالـی کم ارزش تر از 
مس هسـتند.این در حالی اسـت که اگر فیروزه 
بـا کیفیـت اسـتخراج و در بیـن فیـروزه کاران 
شـهربابک توزیع شود، می توان مشـاغلی پایدار 

ایجـاد کرد.
فیروزه در شهربابک به عنوان محصول 

فرعی برداشت می شود 
یکی از متخصصان کارشناسـان زمین شناسـی 
گفـت: فیـروزه یـک کانـی فسـفاتی اسـت که 
آلومینیوم، مـس و آب از ترکیبات آن هسـتند و 
همچنین کمیابی، مقاومت، سـختی قابل قبول 

و رنگ بسـیار زیبایـی دارد.
دکتـر محمد محمـودی بـا بیـان اینکه سـنگ 
فیـروزه در فرهنـگ، آداب و سـنن مـا ایرانی ها 

جایگاه خاصی دارد،بیان داشـت: مـردم ما از این 
ماده مهـم معدنی بـه عنوان یـک مـاده دارویی 
و شـفابخش و همچنیـن در تجمالت اسـتفاده 

کـرده و مـی کنند.
او اظهار داشـت:در دنیا نیـز به این مـاده معدنی 
توجـه خاصـی شـده و می شـود، به طـوری که 
در علم جواهرشناسـی فیروزه از جایگاه ویژه ای 

برخوردار اسـت.
محمـودی از وجـود فیـروزه در نیشـابور 
و شـهربابک یاد کـرد و گفت: فیـروزه نیشـابور از 
دیربـاز اسـتخراج و بهره وری شـده، بـه گونه ای 

کـه امـروزه رو بـه اتمـام مـی باشـد.
او بـا بیـان اینکـه فیـروزه شـهربابک همانطـور 
کـه در کتـب تاریخـی بـه آن اشـاره شـده از 
دیربـاز مـورد توجـه زیـادی بـوده و در جـوار 
معـادن مس بـه ویـژه معدن مـس میـدوک در 
داخل سـنگ های آذرین تشـکیل شـده اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: متاسـفانه به دلیـل همراهی 
آن بـا مس،اسـتخراج و بهره بـرداری آن مـورد 
کـم لطفـی قـرار گرفته اسـت و بـه عنـوان یک 

محصـول فرعـی برداشـت مـی شـود.
ایـن کارشـناس یادآور شـد: بـا توجـه بـه اینکه 
تمـام مراحـل اسـتخراجی در معـدن مـس 
میدوک برای اسـتخراج مس برنامه ریزی شـده 
اسـت در حین عملیات انفجاری مقـداری قابل 
توجهـی از فیـروزه از بین مـی رود و یـا کیفیت 

خـود را از دسـت می دهـد.
محمـودی بیان داشـت: بـرای حفظ ایـن منبع 
مهـم معدنـی کـه بخشـی از تاریـخ و تمـدن ما 
محسـوب مـی شـود و در آینـده می توانـد بـه 
عنـوان یـک کاالی فرهنگـی به منظـور معرفی 
شهرستان،اسـتان و حتـی کشـور و انتقـال 
فرهنـگ و هنـر مـردم بـه سـایر نقـاط دنیـا 
باشـد،الزم اسـت کـه تدابیـری اندیشـیده و 
اقدامـات اکتشـافی دقیـق و علمی انجام شـود.
تهیه فیروزه مرغوب دغدغه فیروزه کاران 

شهربابک
یکـی از فیـروزه کاران شـهربابک گفت: از سـال 
۶۸کار سـاخت و تعمیـر طـال و نقـره را شـروع 
کردم و ۳۰سـال اسـت که در این زمینه فعالیت 
می کنـم و کـم کـم بـه کار تـراش سـنگ های 

قیمتـی و نیمه قیمتـی هـم روی آوردم.
غالمرضـا پورعبـدی ادامـه داد: بـه خاطـر 
خرید نقـره بـه مشـهد زیـاد سـفر می کـردم و 
از پشـت شیشـه های مغازه هـای بازار رضـا، کار 
فیروزه کاران را به تماشـا می نشسـتم که ببینم 
به چه شـکلی فیروزه را می تراشـند و سـواالتی 
از آنـان  می پرسـیدم که گاهی جـواب می دادند 

و گاهـی پاسـخگوی سـواالت نبودند.
او بـا بیـان اینکـه در آن زمـان فیـروزه ای در 
شـهربابک نبود،افـزود: اولیـن دسـتگاه تـراش 
فیروزه را روی نیمکت چوبی مدرسـه ساختم و 

سـه موتور مخصوص تـراش روی آن بسـتم که 
می بریـدم، می تراشـیدم و پولیـش می کـردم.
پورعبـدی بیان داشـت: حـاج محمـدی رئیس 
سـابق میـراث فرهنگـی دسـتگاه مـرا دیـد و 
درخواسـت کـرد از ایـن دسـتگاه ها بیشـتر 

بسـازم.
او یادآور شـد: نیمکـت و موتورهـا را بـه عنـوان 
عتیقـه بـه میـراث فرهنگـی اهـدا کـردم و کم 
کم دسـتگاه های دیگری سـاخته شـد و فیروزه 
در شـهربابک وارد و کالس های آموزشـی برای 

آن دایر شـد.
پو رعبدی گفت:نیـروی تـراش و کارگاه فیروزه 
در شـهربابک فـراوان اسـت امـا چـون سـنگ 
مرغـوب در دسـترس نیسـت فیـروزه سـامانی 

نـدارد.
کارخانـه ای  هـر  بر اینکـه  اشـاره  بـا  او 
تعطیـل  باشـد  نداشـته  اولیـه  مـواد  کـه 
می شود،اظهار داشـت:من می توانـم بـا سـنگ 
مرغـوب اشـتغال زایی و نیروی دائمـی جـذب 

. کنـم
پورعبدی خاطرنشان کرد: شـهربابک دریایی از 
سـنگ فیروزه اسـت که به مردم این شهر تعلق 
دارد و از مسـئوالن می خواهم کـه از لحاظ مالی 

و توزیع سـنگ مرغوب حامی ما باشـند.
او بـا تأکیـد بـر عـدم خام فروشـی فیـروزه 
شـهربابک، یادآور شـد: روزی نگیـن تراشـیده 
شـده فیروزه را به یکی از پاسـاژهای تبریز بردم 
و به یکی از مغـازه داران درخواسـت خریدش را 
دادم امـا او در جوابـم گفت ما از میدوک سـنگ 

خـام فیـروزه را می گیریـم.
یکی دیگـر از فیروزه کاران شـهربابک گفت: ۱۰ 
سـال اسـت که بـه فعالیـت در صنعت فیـروزه 
مشـغول هسـتم و دو کارگاه فیروزه تراشـی و 

فیروزه کوبـی روی ظـروف مسـی دارم.
حسـین فارسـی نژاد افـزود:در ایـن کارگاه هـا 
بـه طـور مسـتقیم ۱۰ نفـر و حـدود ۳۰ نفـر به 
صورت غیر مسـتقیم مشـغول به کار و ۶نفر هم 
در خانـه فیروزه کوبـی روی ظـروف را عهده دار 

هسـتند.
فارسـی نژاد بیان داشـت: بـا توجـه بـه اینکه در 
سـال جهش تولید هسـتیم از مسـئوالن انتظار 

داریم حامـی فیروزه کاران شـهربابک باشـند.
او تأکید کـرد: تنها خواسـته ای که مـا داریم این 
اسـت که حداقل بخشی از سـنگ فیروزه ای که 
از معادن شهربابک استخراج می شود و بهترین 
کیفیت فیروزه را دارد در شـهربابک توزیع شود.
فارسـی نژاد یادآور شـد:به طور مثال خانمی که 
سرپرسـت خانوار اسـت اگـر ماهـی ۲ کیلوگرم 
سـنگ خـوب فیـروزه ای بـه دسـتش برسـد 

اموراتـش می گـذرد.
ایـن فیـروزه کار شـهربابکی بـا تأکید بـر اینکه 
نظـارت بـر جمـع آوری و توزیـع سـنگ بـه 

اتحادیه فیروزه کاران شـهربابک سـپرده شـود، 
تصریح کـرد: درخواسـت داریـم مواد اولیـه 
و سـنگ خـوب بـا بررسـی هایی کـه انجـام 
می شـود بیـن فیروزه کارانـی کـه پـای کار و 

فعـال هسـتند توزیـع شـود.
او خاطرنشـان کرد: اکنـون حـدود ۷۰۰ نفـر در 
صنعت فیـروزه شـهربابک فعـال هسـتند و اگر 
فیروزه سـاماندهی شـود برای ۲ هزار نفر شـغل 
پایدار ایجاد می شـود که رقم قابـل مالحظه ای 

. ست ا
فارسـی نژاد بـه حمایت مسـئوالن شهرسـتان 
از فیـروزه کاران شـهربابک تأکید کـرد و افـزود: 
با ایجـاد یـک بازارچـه فیروزه عـالوه بـر فراهم 
شـدن زمینـه اشـتغال،جاذبه توریسـتی بـرای 
شـهربابک به وجود می آیـد و درآمدزایی خوبی 

برای شهرسـتان در پـی دارد.
پیگیر ساماندهی فیروزه در شهربابک 

هستیم
مدیر مجتمع مس شـهربابک گفت: ما نقشـه ای 
بـرای حفـاری فیـروزه در دسـترس نداریم ولی 
سـعی بـر ایـن اسـت کـه فیـروزه جمـع آوری 
شـود امـا نمی تـوان برنامـه مدونـی بـرای آن 
داشـت زیرا فیروزه عیارهای متفاوتـی دارد و در 

مقایسـه بـا مس ارزشـمند نیسـت.
حسـین ابراهیمی نسـب تصریح کـرد: بـا توجه 
بـه اینکـه فیـروزه بـرای شـهربابک برند شـده، 
بـازار بسـیار خوبـی می توانـد باشـد، باعـث 
اشـتغال زایی شـده و بـه اقتصـاد شـهربابک 

کمـک کنـد.
فیروزه می تواند اشتغال پایدار ایجاد کند

سرپرسـت فرمانـداری شـهربابک گفت:بـا 
توجـه بـه اینکـه سـنگ فیـروزه شـهربابک از 
کیفیـت خیلی خوبـی برخـوردار و مـورد تایید 
کارشناسـان اسـت، می توانـد در شهرسـتان 

اشـتغال پایـدار ایجـاد کنـد.
قاسم شمسی افزود:متاسـفانه زنجیره استخراج 
سـنگ فیروزه تا رسیدن به دسـت فیروزه کاران 
دچـار نقـص اسـت کـه بایـد حلقه هـای ایـن 

زنجیـره اصالح شـود.
او از اصـالح اتحادیـه فیـروزه کاران شـهربابک 
یاد کـرد و بیان داشـت: بـا تعییـن پیمانـکار 
جدید،نظارتـی دقیـق در دسـتور کار اسـت تـا 
سـنگ های بـا کیفیـت از شهرسـتان خـارج 

نشـوند.
شمسـی یادآور شد:سـنگ خیلـی خوبـی از 
معـادن شهرسـتان اسـتخراج شـده که سـعی 
می کنیم تا قبـل از عیـد در اختیـار هنرمندانی 
کـه در ایـن زمینـه فعالیـت دارنـد قـرار گیرد.

او خاطرنشـان کرد: برنامه ریـزی شـده کـه این 
اقـدام ادامـه دار باشـد و پیگیریـم کـه اعضـای 
اتحادیـه بتواننـد در اسـتخراج سـنگ نظـارت 

داشـته باشـند.

مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان گفـت : ۹۲۰ 
مورد از سـاختمان های دسـتگاه های زیرمجموعه 
جشـنواره شـهید رجایـی در کرمان مـورد ارزیابی 
قـرار گرفـت کـه بیـش از ۳۵ درصـد از ایـن 

سـاختمان ها مناسـب سـازی شـده اسـت.
عبـاس صـادق زاده در چهارمیـن و آخریـن 
نشست سـتاد مناسـب سـازی گفت:  ۶۵ درصد از 
ادارات کرمـان به دالیـل مختلفی از قبیـل کمبود 
اعتبـارات و قدیمـی بـودن سـاختمان ها همچنان 

مناسـب سـازی نشـده اسـت.
او بر لزوم همکاری بیشـتر همه دسـت انـدرکاران 
در رفـع ایـن عقـب ماندگـی و رسـیدن بـه نقطـه 
مطلـوب و قابـل قبـول بـرای جامعـه افـراد دارای 

معلولیـت تاکیـد کرد.
در همیـن حـال معـاون هماهنگـی امـور عمرانی 
اسـتاندار کرمان نیز بـا تاکید بر پیگیـری مصوبات 
نشسـت های گذشـته تصریح کـرد: گـزارش همه 
دسـتگاه های مربوطه باید در نشسـت آینده ستاد 
مناسـب سـازی اسـتان ارائـه شـده و در صـورت 
قصـور هریـک از دسـتگاه هـا؛ بـا آنـان برخـورد 

. می کنیـم
سـید مصطفـی آیت اللهـی موسـوی ضمـن انتقاد 

صریـح از دسـتگاه ها و مدیرانـی کـه بـه مصوبـات 
این سـتاد عمل نکـرده اند گفت: اگر طـی روزهای 
باقی مانـده تـا جلسـه بعد اقدامات خواسـته شـده 
اجرایی نشـوند اهرم هـای تنبیهـی خـود را به کار 

می گیریـم.
او از نماینـده افـراد دارای معلولیـت خواسـت 
طرح هـا و پیشـنهادات خـود را بـرای مناسـب 
سـازی اماکـن تاریخی و گردشـگری بـه دبیرخانه 
سـتاد اعـالم کننـد تـا در کار گروهـی متشـکل از 
مدیران میراث فرهنگی و گردشـگری و بهزیسـتی 
و اسـتانداری بررسـی و امکانات اجرایی آن فراهم 
شـود.معاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار 
کرمـان ضمـن قدردانـی از اقدامـات شـهرداری 
کرمان نظـارت و پیگیـری ابالغیه های ارسـالی به 
ادارات را ضروری دانسـت و از بهزیسـتی خواسـت 
برنامه مناسب سـازی ادارات در سـال ۱۴۰۰ را در 

جلسـه آینـده اعـالم کنند.
آیت اللهی موسـوی همچنیـن از تعیین پنج شـهر 
پایلـوت بـه عنـوان شـهر بـدون مانـع خبـر داد و 
گفـت: ایـن طـرح سـه سـاله برنامـه ریـزی شـده 
و امیدواریـم ایـن شـهرها بـه شـهر بـدون مانـع 

تبدیـل شـوند.

مرضیه قاضی زاده

گزارش

شهربابک در حوزه صنایع دستی و گردشگری 
عالوه بر جاذبه های طبیعی و تاریخی،به واسطه 
سوغاتی ها و صنایع دستی اش هم در استان 
کرمان معرفی شده است.
چرم دوزی،قلم زنی روی مس، نقاشی 
روی شیشه و سفال،پته دوزی، 
ترمه بافی،منبت کاری روی چوب و تولید 
منسوجات و فیروزه از جمله صنایع دستی 
شهربابک است.
فیروزه کاری از جمله صنایع دستی شهربابک 
است، که اگر بگوییم در شهربابک و حتی کشور 
مغفول مانده اغراق نیست.

رنا
: ای

س
عک

شهربابک یکی از معادن اصلی فیروزه مرغوب در ایران و حتی جهان است اما به دلیل توزیع نامناسب سنگ در شهربابک 
سهم فیروزه کاران شهرستان از این دریای فیروزه فقط تشنگی است.
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سازمان هواشناسی از وزش باد شدید در 1۳ استان خبر داد و توصیه هایی را به کشاورزان و باغداران 
و ... ارایه کرد.به گزارش ایسنا سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد رنگ آورده است: از اوایل وقت 
سه شنبه )19 اسفندماه( تا اواخر وقت همین روز وزش باد شدید با سرعت متوسط ۵۰ تا ۶۵ کیلومتر 
بر ساعت برای جنوب تهران، سمنان، قم، اصفهان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، 

یزد، کرمان، هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان و مرکزی  پیش بینی می شود.
در این شرایط جوی وارد شدن خسارت به گلخانه ها و احتمال شکستن شاخه های درختان دور از 
انتظار نیست بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استحکام نهال های تازه کشت شده با 
نصب قیم جهت مقاومت در برابر باد، خودداری از محلول پاشی و سم پاشی، استحکام و ترمیم سقف 
و سازه های گلخانه ها، استفاده از بادشکن جهت جلوگیری از شکستگی شاخه درختان، عدم انجام 
آبیاری جهت جلوگیری از سست شدن ریشه گیاهان، عدم آهک پاشی در استخرهای خاکی که آب 
آن تخلیه شده، خودداری دامداران و عشایر در عبور از ارتفاعات و قرار دادن غذای مکمل برای زنبورها 

به دلیل باد شدید توصیه می کند.

هشدار هواشناسی نسبت 
به وزش باد شدید در کرمان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره(استان کرمان گفت:جشن توانمندسازی پنج هزار و ۵۰۰خانوار 
تحت پوشش این نهاد ۲۰ اسفندماه سال جاری در این استان برگزار می شود.

 یحیی صادقی ادامه داد: توانمندسازی این خانواده ها در حالی برگزار می شود که قبل از اجرای طرح 
اشتغال، گذران زندگی آنها با ماهی میانگین ۲۰۰ هزار تومان بوده و امروزه با اجرای طرح اشتغال و 

توانمند شدن آن ها، میانگین درآمد این خانواده ها به باالی 1۵ میلیون تومان رسیده است. 
او اظهارداشت: بخش عمده ارتقا جایگاه فرزندان مددجویان و زنان  سرپرست  خانوار تحت حمایت 

این نهاد به دلیل همت تسهیل گرانی چون بانک ها و مسئوالن مربوطه است. 
صادقی بیان کرد: بنای خیری که از خود به جای می گذاریم صدقه جاریه است و صدقه جاریه همان 

دعای خیری است که همیشه دنبال سر ما است. 
او ضمن تشــکر از همکاری و همراهی خوب بانک ها با این نهاد در پرداخت تسهیالت اشتغال به 
مددجویان کمیته امداد گفت: کاری که بانک ها در ارتباط با پرداخت تسهیالت اشتغال به مددجویان 

کمیته امداد انجام می دهند باالتر از قانون است و یک کار اعتقادی است. 

جشن توانمندسازی
 ۵۰۰۰ مددجوی کمیته امداد

وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی با اشاره به تالش برای تصویب طرح تعطیالت زمستانه 
مدارس تا پیش از پایان دولت دوازدهم، درباره آخرین تصمیمات برای سفرهای نوروزی سخن گفت.

علی اصغر مونسان در حاشیه نوزدهمین گفت وگوی هفته وزارت آموزش و پرورش درباره پیشنهاد 
تعطیالت زمســتانه مدارس، گفت: موضوع تعطیالت زمســتانه پیچیده مطرح شده بود و منظور 
تعطیلی فراگیر بود که گرفتاری هایی داشت و متوقف ماند. از دو سال قبل با وزارت آموزش و پرورش 
صحبت هایی داشتیم و موافقت های ضمنی هم گرفتیم اما هر بار جلو رفتیم به دالیلی نهایی نشد. اکنون 
پیشنهاد ما چهار تا پنج روز تعطیلی مدارس در نیمه دوم سال است که به عالوه پنجشنبه و جمعه، 
یک هفته تعطیلی است و مواهب زیادی دارد و گردش مالی خوبی ایجاد می کند. از آن سو باعث نشاط 
فراوان برای دانش آموزان و خانواده ها خواهد شد. او افزود: معموال هرساله به علت آلودگی هوا تعطیلی 
چندروزه ای برای مدارس اتفاق می افتد و ما در تالشیم این تعطیالت را برنامه ریزی و تجمیع کنیم 
که مواهبی از آن به دست بیاید. این اقدام به صنعت گردشگری کمک می کند و به نظر می رسد اقدام 

خوبی است و تماما برای کشور سود است و اشکال جدی برای آموزش و پرورش هم نخواهد داشت.

از تعطیالت زمستانی 
تا سفرهای نوروزی

خبرخبر

اســتاندار کرمان یک بار دیگر به تندی از 
صنایع و معادن استان کرمان انتقاد کرد.

علی زینی وند در نشســت شورای اداری 
گفت که اگر بپرسند از صنایع استان چه 
خیری به مردم رسیده حرفی برای گفتن 

ندارم.
او پیش ازین هم گفته بود: صادقانه بگویم 
که خیر معادن بزرگ به اســتان نرسیده 
اســت، با توجه به وزن درآمد و ثروتی که 
از استان تولید می شود بیایید بگویید که 

استان کرمان چقدر بهره مند شده است؟
البته این اولین بار نیســت که به صنایع 
استان کرمان انتقاد شــده است. دی ماه 
امسال بود که معاون مشارکت های مردمی 
اداره کل نوســازی مدارس استان کرمان 
هم نســبت به اجرایی نکردن مسئولیت 
اجتماعــی صنایــع بــزرگ در حــوزه 
مدرسه سازی در استان کرمان گالیه کرد.

اظهارات محمدرضا فرحبخش در آن زمان 
در حالی مطرح شد که شــرکت صنایع 
مس ایران اقدام به ساخت  14 مدرسه 77 

کالسه در استان آذربایجان شرقی کرد.
او گفته بود چرا شــرکت بزرگی همچون 
مس ایران که اتفاقا بزرگ ترین معادنش 
در کرمان وجود دارد، جای دیگری را برای 

ساخت مدرسه انتخاب می کند؟
با این حال استاندار کرمان در این نشست 
باز هم نسبت به نحوه کمک های اجتماعی 
اعتراض کرد.زینی وند گفت: شــرکت ها 
هزینه  می کنند اما بی برنامه است  و مردم با 

سختی مواجه  هستند.
او افزود: اســتان کرمان ثــروت و درآمد 
مالیاتی دارد اما مــردم فقیرند و تا مردم 
شغل نداشته باشند عزت ندارند.استاندار 
کرمان در این نشســت اعــالم کرد که از 

مدیران رضایت دارد.

حجت االســالم والمســلمین حســن 
دیــروز  صبــح  علیدادی ســلیمانی 
جلسه شــورای اداری اســتان کرمان با 
گرامیداشــت یاد و خاطره شهدا به ویژه 
شهید ســپهبد قاسم ســلیمانی اظهار 
داشــت: در آســتانه بعثت پیامبر )ص( 
به عنوان اشرف مخلوقات جهان و خاتم 
انبیای الهی هستیم که این عید بزرگ را 

تبریک می گویم.
وی با بیان اینکه در شرایطی قرار گرفتیم 
که بیش از یکسال درگیر ویروس کرونا 
بودیم و شــیوع این ویروس مشکالتی 
برای مردم ایجاد کرد گفت: خوشبختانه 
واکســن مبارزه با این ویــروس به ویژه 
واکســن ایرانی کرونــا تولید شــده و 
امیدواریم به زودی این بیماری از جامعه 

ریشه کن شود.
نماینــده ولی فقیه در اســتان کرمان با 
تقدیر از زحمات کادر پزشــکی و درمان 
کشور و اســتان کرمان افزود: پرستاران 
و پزشــکان در مبارزه با ایــن بیماری و 
مداوای مبتالیان به کرونا در خط مقدم 
بودند و در این راه از جان خود نیز دریغ 
نکردند و تعدادی از عزیزان ما به شهادت 

رسیدند.
وی خاطرنشــان کرد: وضعیت موجود 
استان کرمان شــکننده است و از مردم 
درخواست داریم که با توجه به اینکه در 
ایام نوروز و آخر ســال هستیم همچنان 
پروتکل های بهداشــتی را رعایت کرده 
و از حضــور در تجمــع و دورهمی هــا 
خودداری کنند تا مهــار کامل ویروس 
را داشــته باشیم.علیدادی ســلیمانی با 
بیان اینکه سال 14۰۰ یکی از سال های 
سرنوشت ساز کشور اســت و انتخابات 
ریاست جمهوری برگزار می شود گفت: 
باید تالش کنیم تا مشارکت حداکثری 
مردم در انتخابات را داشــته باشیم و هر 
چه مردم بیشــتر پای صندوق های رای 
بیایند پشتوانه دولت آینده قوی تر است.

وی با اشــاره به اینکه دشــمن هر روز 
نقشه های خائنانه رنگارنگی علیه کشور 
ما می کشد و دولت آینده کار سخت تری 
در پیــش دارد افزود: بایــد تالش کرد 
انتخاب اصلح انجام شــود تا ثمره آن در 

اداره کشور ملموس باشد.
امــام جمعــه کرمان بــا بیــان اینکه 
فرهیختــگان و صاحب نظــران باید در 
فضایی آرام و به دور از جنجال هایی که 
به ضرر امنیت کشــور هست فرد اصلح 
را بــه مردم معرفــی کنند گفــت: باید 
قدردان زحمات مدیران گذشته باشیم، 
خدمت رســانی به مردم تا لحظات آخر 
دولت فعلی باید ادامه داشــته باشــد و 
ذره ای خدمت رسانی به مردم نباید کم 

شود.

در قانون جدید فرایند صدور چک و نیز شرایط دریافت دسته چک 
نیز تغییر کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه 
نادعلیزاده، سخنگوی اجرایی قانون جدید چک در گفت وگو با برنامه 
»جوان ایرانی سالم« رادیو جوان، توضیحاتی را درباره قانون جدید 
چک ارائه کرد: رنگ این چک ها صورتی و بنفش رنگ است و عبارت 
»کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه 
صیاد است.« بر روی آن درج شده است.برای تخصیص دسته چک های 
جدید به متقاضی آنها، فرد نباید چک برگشتی، احکام قضایی مانند 
ورشکستگی و بدهی و غیره داشته باشد. شرایط صدور چک نیز تغییر 
کرده است. به این معنا که مشتری دسته چکی را که از بانک دریافت 
می کند، برای صدور ضمن تکمیل فیزیک چک، اطالعات مربوط به 
»تاریخ سررسید«، »مبلغ« و »اطالعات هویتی ذینفع«  را نیز در سامانه 
صیاد ثبت کند. از طرفی گیرنده چک نیز باید به سامانه صیاد مراجعه 
کرده و ضمن استعالم موارد، اطالعاتی را که در سامانه صیاد ثبت شده 
را با اطالعات مندرج در برگه چک مقایسه کند و در صورتی که مشکلی 
نداشت، مراتب تأیید خود را اعالم کند. چک های جدید نباید در وجه 
حامل صادر شوند، و نام گیرنده باید در متن چک درج و کدملی گیرنده 
در سامانه صیاد ثبت شود. در انتقال چک نیز، گیرنده چک برای انتقال 
چک به نفر دیگر باید به سامانه صیاد مراجعه کند، کدملی گیرنده 
جدید را در سامانه صیاد ثبت کند. گیرنده جدید نیز باید به سامانه 
صیاد مراجعه کند و از صحت کدملی خود که در سامانه صیاد درج شده، 

اطمینان حاصل کند و آنگاه چک را تأیید و دریافت کند.

فرایند صدور چک در قانون جدید
معادن چه خیری 
برای مردم دارند؟

خدمت رسانی به مردم 
تا لحظات آخر دولت 

باید ادامه داشته باشد

سری سوم اسکناس ۵۰ هزار ریالی با طرح آرامگاه حافظ در پشت این 
اسکناس، توسط بانک مرکزی منتشر شد. بر روی اسکناس های جدید  
۵۰هزار ریالی تصویر حضرت امام خمینی)ره( و در پشت این اسکناس 
این بار طرحی از آرامگاه حافظ  با بیت »هرگز نمیرد آن که دلش زنده 
ثبت است بر جریده عالم دوام ما« نقش بسته است. از  شد به عشق 
ویژگی های امنیتی اسکناس جدید ۵۰ هزار ریالی می توان به طراحی 
خطی سه بعدی)مدالین(، تصویر مکمل طرح مخفی، چاپ برجسته، 
ریز نوشته )میکروپرینت(، عالمت مخصوص روشندالن، »واترمارک« و 
الکتروتایپ، الیاف فلورسنتی نامرئی، نخ امنیتی پنجره ای هولوگرافیک، 

نخ امنیتی پنهان و شماره سریال  اشاره کرد.

رییس اداره پایش محیط زیست استان کرمان گفت: شاخص کیفی 
هوا نشان می دهد امسال شهرستان ریگان تنها 11 روز هوای پاک 

داشته است.
مهرانگیز حیدریان؛ رییس اداره پایش محیط زیست استان کرمان با 
اشاره به اینکه وزش باد های فصلی و بروز پدیده گرد و غبار در مناطق 
مختلف استان کرمان طبق اعالم اداره کل هواشناسی طی سه روز 
گذشته باعث تغییر کیفیت هوا شده بود، گفت: از آنجا که کسب اطالع 
آحاد افراد جامعه از وضعیت و کیفیت هوا حق بدیهی مردم است طی 
امسال با مدیریت صحیح اعتبارات در طرح مقابله باگرد و غبار نسبت 
به خرید و نصب اولین نمایشگر شهری ویژه ارائه اطالعات اخذ شده از 
ایستگاه های سطح استان اقدام و در میدان آزادی شهر کرمان نصب شد 

که این برنامه برای سایر شهرستان ها نیز اجرا خواهد شد.
او افزود: در حال حاضر 9 ایستگاه پایش کیفی هوا با قابلیت اندازه گیری 
گرد و غبار در استان کرمان نصب شده است.حیدریان با اشاره به اینکه با 
هدف اخذ داده های گسترده از سطح استان ۲ ایستگاه از محل اعتبارات 
ملی طی امسال در شهرستان های انار و راور خریداری و نصب شده 
است، تصریح کرد: برای این ۲ ایستگاه پایش مبلغی بالغ بر ۲ میلیارد و 
8۰۰ میلیون تومان هزینه شده است که اطالعات اخذ شده از آن ها از 
طریق سامانه پایش کیفی هوای کشور در دسترس مراجع مورد نیاز و 
افراد جامعه قرار می گیرد.حیدریان با بیان اینکه استان کرمان به دلیل 
دارا بودن شرایط اقلیمی و تحت تاثیر خشکسال های پی در پی دارای 
کانون های داخلی تولید گرد و غبار است، اظهار کرد: طی 11 ماه گذشته 
مردم شهرستان ریگان 11 روز هوای پاک، 1۶8 روز قابل قبول، 4 روز 
ناسالم و ۶ روز خطرناک و مردم  شهرستان فهرج نیز ۳۲ روز هوای پاک، 

۲۰۲ روز قابل قبول، 4 روز ناسالم و ۶ روز خطرناک را سپری کرده اند.
او با اشاره به اینکه هر سال و در آستانه نوروز باد های 1۲۰ روزه باعث 
پدیده گردو غبار در شرق استان می شوند، بیان داشت: دیروز میزان 

آالیندگی در شرق استان باالتر از حد استاندارد بوده است.

اسکناس ۵۰ هزار ریالی 
جدید منتشر شد

۱۱ روز هوای پاک
سهم مردم ریگان از سال 99

کاغذ جنوب

افزون بر اظهارات »آنتونی بلینکن« وزیر امور 
خارجه آمریکا درباره وساطت اروپا، آمریکا 
با برخی اقدامات، حسن نیت خود را نشان 
داده است. این کشور محدودیت تحرک 
نمایندگان ایران در سازمان ملل و ... را برداشته 
است. همچنین دولت آمریکا به سازمان ملل 
اطالع داده است که دیگر به اقدامات ترامپ 
برای اعمال تحریم ها و تمدید تحریم های 
تسلیحاتی ایرانی پایبند نیست. بر پایه گزارش 
خبرگزاری »رویترز« آمریکا به اسرائیل و 
دیگران به طور رسمی اطالع داده است که 
قصد آغاز مذاکره با ایران را دارد. در برابر، دولت 
ایران هم سه ماه دیگر برای اعمال محدودیت 
در مسیر بازرسازان سازمان ملل برای بازدید 
از تاسیسات هسته ای ایران مهلت داده است. 
بحث و جدال های »فنی« درباره آغاز مذاکرات 
در مقایسه با اختالف های اساسی درباره محتوا 
چیز زیادی نیست.

 
اندیشــکده »الناطــور« اردن نوشــت: آمریــکا و ایران 
نمــی خواهند مســیر بازگشــت بــه توافق هســته ای 
و برداشــته شــدن تحریــم هــا بســته باشــد و قطــار 
دیپلماســی آمریــکا بــه ســوی ایــران حرکــت کرده 
ــواره ای نیســتند  ــد و ق و اســرائیل و عربســتان در ق
ــکا  ــد آمری ــت جدی ــم دول ــد در تصمی ــه بتوانن ک
ــا،  ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب ــر گذارن ــه تاثی ــن زمین در ای
اندیشــکده »الناطــور« اردن کــه در زمینــه مســائل 
سیاســی، نظامــی، امنیتــی و اقتصــادی و اجتماعی 
پژوهــش هایــی را انجــام مــی دهــد در گزارشــی به 
قلــم »جمــال زحالقــه« رئیــس حــزب تجمــع ملی 
ــدن در  ــت بای ــت: دول ــای ۴۸ نوش ــرزمین ه در س
حــال اجرایــی ســازی وعــده هــای انتخاباتــی خــود 
اســت. او تحرکاتــی را بــرای از ســرگیری مذاکــره با 
ایران بــا هــدف بازگشــت بــه توافــق هســته ای آغاز 
کرده اســت. ایــن تحــرک مســتقیم و غیر مســتقیم 
میــان واشــنگتن و تهــران آشــکار اســت و مهمترین 
ــه  ــادی خاورمیان ــی و اقتص ــی، امنیت ــول سیاس تح
به شــمار می رود کــه بــر روی بســیاری از مســائل و 
تنــش هــای منطقــه هــم تاثیــر گــذار خواهــد بــود. 
ــده  ــل پرون ــرای ح ــی ب ــدی حت ــرک کلی ــن تح ای
ــتان  ــراق و افغانس ــان، ع ــن، لبن ــوریه، یم ــای س ه
مهــم اســت و در بطــن خــود نتایجــی را هــم بــرای 
خواهــد  دنبــال  بــه  فلســطین  مســاله 

داشت.
الناطــور نوشــت: در ظاهــر بــه نظــر مــی رســد کــه 
موضــع دو طــرف آمریکایــی و ایرانــی قابــل تغییــر 
نیســت. ایــران برداشــته شــدن همــه تحریــم هــا را 
شــرط بازگشــت بــه تعهــدات خــود در توافــق اعالم 
ــار  ــن ب ــدن هــم چندی ــل، بای ــرده اســت. در مقاب ک
شــرط بازگشــت ایــران بــه بندهــای توافــق و پایــان 
دادن بــه اقدامــات خــود در افزایــش غنــی ســازی و 
محدودیــت بازرســی از تاسیســات هســته ای را بــه 
عنــوان پیــش شــرط هرگونــه مذاکــره اعــالم کرده 

ــد  ــای رون ــه احی ــدی ب ــور ج ــه ط ــران ب ــت. ای اس
ــتن  ــکا و برداش ــد آمری ــت جدی ــا دول دیپلماســی ب
ــد.  ــی ده ــت م ــور اهمی ــن کش ــا از ای ــم ه تحری
آمریــکا هــم بــرای ســرگیری مذاکــرات و بازگشــت 
ــراث ترامــپ در  ــودی می ــق هســته ای و ناب ــه تواف ب
ایــن زمینــه عالقه منــد اســت. هــر دو طــرف درباره 
ضــرورت بازگشــت بــه مذاکــره و حــل ایــن موضوع 
ــی،  ــه نظام ــه دور از گزین ــی و ب ــق دیپلماس از طری
ــر  ــاق نظ ــادی اتف ــای اقتص ــم ه ــب و تحری تخری
دارنــد. اختــالف آنهــا بــر ســر ایــن اســت کــه کــدام 

ــردارد. ــت را ب ــرف گام نخس ط
ــارات  ــر اظه ــزون ب ــی نوشــت: اف اندیشــکده اردن
ــکا  ــه آمری ــور خارج ــر ام ــن« وزی ــی بلینک »آنتون
دربــاره وســاطت اروپــا، آمریــکا بــا برخــی 
اقدامــات، حســن نیت خــود را نشــان داده اســت. 
ایــن کشــور محدودیــت تحــرک نماینــدگان 
ــت.  ــته اس ــل و ... را برداش ــازمان مل ــران در س ای
همچنیــن دولــت آمریــکا بــه ســازمان ملــل 
اطــالع داده اســت کــه دیگــر بــه اقدامــات ترامپ 
بــرای اعمــال تحریــم هــا و تمدیــد تحریــم 
هــای تســلیحاتی ایرانــی پایبنــد نیســت. بــر 
پایــه گــزارش خبرگــزاری »رویتــرز« آمریــکا بــه 
اســرائیل و دیگــران بــه طــور رســمی اطــالع 
ــران را  ــا ای ــره ب ــاز مذاک ــه قصــد آغ داده اســت ک
دارد. در برابــر، دولــت ایــران هــم ســه مــاه دیگــر 
ــازان  ــیر بازرس ــت در مس ــال محدودی ــرای اعم ب
ســازمان ملــل بــرای بازدیــد از تاسیســات هســته 
ای ایــران مهلــت داده اســت. بحــث و جــدال های 
ــا  ــه ب ــرات در مقایس ــاز مذاک ــاره آغ ــی« درب »فن
اختــالف هــای اساســی دربــاره محتــوا چیــز 

ــت. ــادی نیس زی
در بخشــی از گــزارش اندیشــکده الناطــور مــی 
ــورهای  ــکا و کش ــه آمری ــود اینک ــا وج ــم: ب خوانی
اروپایــی بیشــتر شــرط هــای اســرائیل را مــی 
ــند  ــورد پس ــق م ــه تواف ــت ب ــا بازگش ــد ام پذیرن
ــا مذاکره و بازگشــت  اســرائیل نیســت و این رژیــم ب
ــتان،  ــت و عربس ــف اس ــته ای مخال ــق هس ــه تواف ب

ــم  ــر ه ــی دیگ ــورهای عرب ــن و کش ــارات، بحری ام
ــد.  ــی کنن ــی م ــرائیل را همراه ــه اس ــن زمین در ای
ــد  ــای ض ــم ه ــش تحری ــان افزای ــرائیل خواه اس
ایرانــی و کشــاندن آمریــکا بــه تهدیــد نظامــی ایران 
ــن  ــکا ای ــد آمری ــت جدی ــت دول ــا سیاس ــت. ام اس
اســت کــه تصمیــم هــای آمریــکا دربــاره خاورمیانه 
ــر خــالف دوره  ــی شــود و ب ــه م در واشــنگتن گرفت
»ترامــپ« کــه مطیــع نتانیاهــو بــود ایــن تصمیم ها 
در تــل آویــو گرفتــه نمــی شــود. روزنامه اســرائیلی 
»هاآرتــص« بــه طــور خالصــه در ایــن زمینــه 
نوشــت »قطــار دیپلماســی بایــدن بــه ســوی ایــران 
ــد  ــف نخواه ــرائیل توق ــده اســت و در اس ــارج ش خ
کــرد. آمریــکا بــه حفــظ امنیــت اســرائیل و برتــری 
ــاده  ــور آم ــن کش ــا ای ــت. ام ــد اس ــق آن پایبن مطل
ــردی  ــم هــای راهب ــه اســرائیل در تصمی نیســت ک
ــی آن  ــع و امنیــت مل ــه مناف ــوط ب ــکا کــه مرب آمری
ــر  ــد. دیگ ــته باش ــی داش ــش اساس ــد نق ــی باش م
ــر تحــوالت  ــی هــم در براب ــی کنون نظــام هــای عرب
ــل  ــه تعام ــادر ب ــت ق ــان اس ــه در جری ــتابی ک پرش
نیســتند. عربســتان، امارات و بحریــن در قــد و قواره 
ای نیســتند کــه حتــی در صــورت ائتــالف ســازی با 
اســرائیل و مخفی شــدن پشــت آن بتواننــد در برابر 
واشــنگتن بایســتند. عادی ســازی روابط کشورهای 
ــران صــورت  ــر ای ــا خط ــه ب ــه مقابل ــه بهان ــی ب عرب
گرفــت و تحلیلگــران و کســانی کــه بــر طبــل عادی 
ــه  ــد اینگون ــی کوبن ــرائیل م ــا اس ــط ب ــازی رواب س
ــا اســرائیل از  ــد کــه ائتــالف ســازی ب تحلیــل کردن
کشــورهای عربــی در برابــر ایــران دفــاع مــی کنــد. 
ــت  ــاع و حمای ــن دف ــه ای ــد ک ــل ش ــه تحلی اینگون
ــذاری در  ــر گ ــرای تاثی ــدرت اســرائیل ب ناشــی از ق
ــی  ــر عمل ــرائیل از نظ ــت. اس ــکا اس ــت آمری سیاس
در تصمیــم آمریــکا تاثیــر مــی گــذارد، امــا قــدرت 
تاثیــر گــذاری بــه ویــژه دربــاره آنچــه را کــه مربوط 
ــن رو،  ــدارد. از ای ــکا اســت، ن ــی آمری ــه امنیــت مل ب
ــوی  ــه س ــرعت ب ــه س ــکا ب ــی آمری ــار دیپلماس قط
ایــران در حرکــت اســت و اســرائیل نمــی توانــد آن 

ــد. ــف کن را متوق

نویســنده ایــن گــزارش نوشــت: اگــر نظــام هــای 
ــود  ــان خ ــرای مردم ــی ب ــتار زندگ ــی خواس عرب
هســتند و حداقــل نگرانــی را نســبت به سرنوشــت 
آنهــا دارنــد بایــد از عــادی ســازی روابــط بــا 
ــه  ــدام ب ــن اق ــا ای ــرا ب ــد. زی ــرائیل دوری کنن اس
ــه  ــد و ب ــی زن ــه م ــت ضرب ــت و کرام ــت، هوی اصال
همیــن دلیــل عــادی ســازی هیــچ گاه مفیــد 
نیســت و در برابــر تغییــر و تحــوالت سیاســی 
منطقــه دوام نخواهــد آورد. همچنیــن کشــورهای 
ــا  ــگاه از آنه ــکا هیچ ــه آمری ــرایطی ک ــی در ش عرب
ــکا  ــا آمری ــه ب ــتند ک ــار نیس ــرده ناچ ــت نک حمای
ــه  ــدام درســت در مرحل ــد. اق ــازی کنن ــالف س ائت
نخســت ایــن اســت که بــه یــک توافــق میــان خود 
)توافــق عربــی( دســت یابــد و در ادامــه بــه تفاهــم 
با کشــورهای منطقــه از جمله ایــران و ترکیــه وارد 
شــوند. ایــن دو کشــور هــر اتفاقــی هــم رخ دهد در 
منطقــه فعــال خواهنــد مانــد و بــا جهــان عــرب در 
ارتبــاط هســتند. راهبــرد امنیــت ملــی عربــی بــر 
ــتوار اســت.  ــه اس ــران و ترکی ــا ای ــم ب ــکان تفاه ام
ــرائیل  ــر اس ــته ب ــردمداران ورشکس ــا س ــا تنه ام

ــد. ــی کنن ــه م تکی
اندیشــکده الناطــور خــود را یــک مرکــز مطالعاتــی 
مســتقل معرفــی کــرده کــه در ســال ۲۰۰۸ در امان 
ــز  ــن مرک ــت. ای ــده اس ــیس ش ــت اردن تاس پایتخ
یک شــعبه هــم در ســال ۲۰۱۷ در رام الله تاســیس 
کــرد. ایــن مرکــز در زمینــه مطالعــات راهبــردی در 
ــا در پیــش  ــه تــالش مــی کنــد ت منطقــه خاورمیان
گویی چشــم انــداز آینــده بــرای تصمیــم گیرندگان 
و متخصصــان ســهمی داشــته باشــد و در راســتای 
ــرده  ــل ک ــه عم ــردم منطق ــورها و م ــع کش مناف
ــی،  ــائل سیاس ــاره مس ــکده درب ــن اندیش ــد. ای باش
نظامــی، امنیتــی و اقتصــادی و اجتماعــی پژوهــش 
ــزی  آن  ــورای مرک ــد و ش ــی ده ــام م ــی را انج های
دارای شــماری از پژوهشــگران متخصــص در زمینه 
مســائل سیاســی و تاریخــی اســت کــه در پژوهــش 
ــال  ــی را دنب ــورهای عرب ــائل کش ــود مس ــای خ ه

ــد. ــی کنن م

ر،  بهـا فصـل  رسـیدن  فـرا  بـا  همزمـان 
فرهنگسرای رسـانه مسابقه »شـهر نارنج« را 
برگـزار می کنـد.  به گـزارش روابـط عمومی 
فرهنگسـرای رسـانه، فرهنگسـرای رسانه به 
مناسـبت فرا رسـیدن فصـل بهار و سـرزنده 
شـدن دوبـاره طبیعـت، مسـابقه عکاسـی 
»شـهر نارنـج« را در قالـب بسـته برنامـه 
ر می کنـد.  »تهـران درخـت دارد« برگـزا
ایـن مسـابقه بـا هـدف حفـظ و نگهـداری 
طبیعـت از آسـیب های زیسـت محیطـی و 
فرهنگسـازی کاشـت درخـت نارنـج به جای 

سـبزه گنـدم در آسـتانه نـوروز ۱۴۰۰ راه 
انـدازی شـده اسـت.

در ایـن مسـابقه تالش شـده اسـت تـا ضمن 
آگاه سـازی مخاطبان از آسـیب های زیسـت 
محیطـی کاشـت سـبزه گنـدم بـه عنـوان 
سـبزه عیـد، از کـودکان دعـوت شـود تـا 
هسـته درخـت نارنـج بکارنـد و بـا ارسـال 

عکـس آن در مسـابقه شـرکت کننـد.
بـر ایـن اسـاس، کـودکان ۷ تـا ۱۲ سـال 
می تواننـد در ایـن مسـابقه شـرکت کننـد و 
هـر کـودک اجـازه ارسـال ۳ عکـس را دارد. 

ایـن عکس هـا می توانـد شـامل سـبزه نارنج 
در کنـار سـفره هفـت سـین یـا در خانـه و 

فضـای بـاز ثبـت شـود.
شـهر نارنـج از روز دوشـنبهـ  ۱۸ اسـفند 
مـاهـ  آغـاز بـه کار کـرده و تـا ۳۰ فروردین 
داشـت.  هـد  خوا مـه  دا ا  ۱۴۰۰ سـال 
یـد عکس هـای خـود  شـرکت کنندگان با
دوربیـن  یـا  یلـی  موبا بخـش  دو  در  ا  ر
حرفـه ای تهیـه کـرده و بـه آدرس ایمیـل 
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ارسـال کنند.به ۳ نفـر برگزیده این مسـابقه 
توسـط داوران جوایـز نفیسـی اهـدا خواهـد 
شـد. عکس هـا بایـد بـا مشـخصات کامـل 
عـکاس، شـماره تلفـن، کدملی و اسـم شـهر 

ارسـال شـوند.

ســازندگی  رگاه  قــرا نــده  فرما
ران  النبیــاء)ص( ســپاه پاســدا خاتم ا
ــری  ــور جلوگی ــه منظ ــالمی ب ــالب اس انق
تــی  با نتخا ئبه های سیاســی و ا ز شــا ا
یــن مجموعــه  ز ســمت خــود در ا ا
اســتعفاء داد.بــه گــزارش  ایســنا بــه نقــل 
از روابــط عمومــی قــرارگاه ســازندگی 
ســعید  دکتــر   ، النبیــاء)ص( تم ا خا
محمــد فرمانــده قــرارگاه ســازندگی 
ــاب  ــی خط ــی متن ــاء)ص( ط خاتم االنبی
بــه فرمانــده ســپاه پاســداران انقــالب 
اســالمی از ســمت خــود اســتعفا داد.

در متــن اســتعفای ســعید محمــد خطــاب 
بــه فرمانــده محتــرم کل ســپاه آمــده 
ز حمایت هــای  ا تشــکر  اســت:ضمن 
نــب  ینجا ا ز  ا لــی  بعا جنا بی دریــغ 
ه  رگا در پیشــبرد ماموریت هــای قــرا
ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص(، از آنجــا که 
احتمــال دارد بــه دلیــل حضــور اینجانــب 
در فضــای انتخاباتــی شــائبه هایی متوجــه 
ــتای  ــود در راس ــپاه ش ــدس س ــاد مق نه
صیانــت از ســپاه و قــرارگاه انقالبــی- 
جهــادی خاتم االنبیــاء، از ســمت خــود 
اســتعفاء مــی دهم.امیــد اســت ایــن 

ــای  ــه ماموریت ه ــت ادام ــرارگاه در جه ق
خــود بیــش از پیــش موفــق بــوده و 
برگ هــای زریــن دیگــری بــه دفتــر 
نقــالب  ن ا را ه پاســدا خدمــات ســپا

اســالمی، بیفزایــد.
بنــده نیــز بــه عنــوان ســرباز رهبــر 
معظــم انقالب)مدظله العالــی( همــواره 
در خدمــت نظــام مقــدس جمهــوری 
اســالمی و در خــط نورانــی امــام)ره(، 
رهبــری و شــهدای گرانقــدر انقــالب، 
ــرافراز  ــران س ــز ای ــردم عزی ــزار م خدمتگ

خواهــم بــود.

اندیشکده اردنی گزارش داد:

حرکت قطار دیپلماسی بایدن به سوی ایران

ایرنا
گزارش

رنا
: ای

س
عک

انتقاد دوباره زینی وند از صنایع بزرگ
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سعید محمد به دلیل حضور در فضاهای انتخاباتی استعفا دادبه جای سبزه عید، نارنج بکارید
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ما را دنبال کنید

»مرشد و مارگریتا« 
کتابـی اثرمیخائیل بولگاکف در دو بخش نوشـته شـده 
اسـت. بخـش اول کتـاب دو خـط داسـتانی دارد. اول 
شـاعری به نـام بزدومنـی با سـردبیری بـه نـام برلیوز 
نشسـته اند و دربـاره ی وجود یا عـدم وجود »مسـیح« 
صحبـت می کننـد. آن هـا در همین مـکان بـا ولند که 
تجسـم شـیطان در یـک جسـم انسـانی اسـت روبه رو 
می شـوند. در ادامـه داسـتان می فهمیـم کـه ولنـد 
همراهانـی هـم دارنـد و آن هـا اتفاقاتـی عجیـب  و غیر 

طبیعـی را در مسـکو رقـم می زننـد...
خـط داسـتانی دوم بـه صلیـب کشیده شـدن مسـیح 
اسـت کـه ولنـد آن را بـرای برلیـوز و بزدومنـی روایت 

 . می کنـد
بخـش دوم داسـتان دربـاره ی مارگریتاسـت، زنـی که 
معشـوقه ی مرشد اسـت .مرشـد نویسـنده ای است که 
رمانی دربـاره ی مسـیح و پونس پیالت نوشـته اسـت.  
او رمانـش را برای موسـه ی ادبـی که برلیوز سـردبیری 
آن را بر عهده دارد فرسـتاده اسـت و آن ها رمانش را رد 
کرده انـد. ایـن اتفاق مرشـد را ازلحـاظ روانی پریشـان 
می کند. نقطـه ی مشـترک بخـش اول و دوم داسـتان 

شـیطان )ولند( اسـت.

Trance  /خلسه
الیزابت: ما رازهامون رو از خیلی ها پنهان می کنیم، حتی از خودمون. اما اسمش 

رو گذاشتیم؛ "فراموشی".

دیالوگ
پادکست »پاراگراف« 

روایاتی جذاب از قلب تاریخ را روایت می کند که ممکن است بارها و بارها از زیر خروارها 
داستان چند هزارساله، پرونده اش ر بیاید و دوباره و چند باره تکرار شود. 

پادکست
سر به ُمهر

 نام فیلمی به کارگردانی هادی مقدم دوست داستان دختری وبالگ نویس است که در 
زندگی اش تغیری بوجود اورده است که نمیتواند انرا به خواستگارش بگوید.

فیلم

دریا و کوه و آسمان را نه
جاِی خالِی تو را تماشا می کنم

علیرضا روشن

عکس : مبین مایلی
جشن توانمندسازی بیش از ۵۰۰۰ مددجوی 

کمیته امداد در کرمان برگزار می شود
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره(استان کرمان گفت:جشن توانمندسازی پنج هزار و 

۵۰۰خانوار تحت پوشش این نهاد ۲۰ اسفندماه سال جاری در این استان برگزار می شود.
 یحیی صادقی ادامه داد: توانمندسازی این خانواده ها در حالی برگزار می شود که قبل از اجرای 
طرح اشتغال، گذران زندگی آنها با ماهی میانگین ۲۰۰ هزار تومان بوده و امروزه با اجرای طرح 
اشتغال و توانمند شدن آن ها، میانگین درآمد این خانواده ها به باالی 1۵ میلیون تومان رسیده 
است. او اظهارداشت: بخش عمده ارتقا جایگاه فرزندان مددجویان و زنان  سرپرست  خانوار تحت 

حمایت این نهاد به دلیل همت تسهیل گرانی چون بانک ها و مسئوالن مربوطه است. 
صادقی بیان کرد: بنای خیری که از خود به جای می گذاریم صدقه جاریه است و صدقه جاریه 
همان دعای خیری است که همیشه دنبال سر ما است. او ضمن تشکر از همکاری و همراهی 
خوب بانک ها با این نهاد در پرداخت تسهیالت اشتغال به مددجویان کمیته امداد گفت: کاری 
که بانک ها در ارتباط با پرداخت تسهیالت اشتغال به مددجویان کمیته امداد انجام می دهند 
باالتر از قانون است و یک کار اعتقادی است. مدیرکل کمیته امداد استان کرمان تاکید  کرد: طبق 
اعالم دولت، خوش حساب ترین مشتریان بانک ها در کل کشور مددجویان کمیته  امداد هستند 

و همیشه سعی می کنیم با حمایت از طرح اشتغال مددجویان اصل سرمایه آن ها حفظ شود. 
او در ادامه به نقش مددجویان کمیته امداد در اقتصاد استان کرمان اشاره کرد و افزود: مددجویان 
کمیته امداد در زمینه تولید محصوالت مختلف از جمله محصوالت لبنی، گلخانه ای، تولید 

گوشت و صنایع دستی نقش مهمی ایفا می کنند. 

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

انیمیشــن »آیینه خیس« به کارگردانی امیرهوشنگ 
معین که برداشتی آزاد از شعر شیخ صنعان عطار است، 

آماده نمایش شد.

17 زن و مرد کارتن خواب و معتاد بهبودیافته روی صحنه نمایش 
رفتند. بازیگری آن ها به کارگردانی »میر کمال میر نصیری«، 

مسئوالن فرهنگی شهر را به تاالر »ایوان شمس« کشاند.

فراخوان نخستین جشنواره منطقه ای فیلم های 1۰۰ 
ثانیه ای »آب و انرژی« در سه حوزه مستند، داستانی و 

انیمیشن منتشر شد.

آیین بهره برداری از 22 پروژه شهری در بم
پویش افتتاح شهرداری بم

سانی
اطالع ر

در ادامه این آیین بنی اسدی شهردار بم ضمن تشکر از 
مجموعه معاونین، کارشناسان و پرسنل شهرداری گفت: 
با گذشت یک سال از حضور بنده در جایگاه خدمت گذاری 
و  یاری خداوند  با  توانستیم  بم  در مجموعه شهرداری 
برنامه ریزی صورت گرفته اقدامات موثر و خوبی را در 
حوزه درون سازمانی و عمران شهری،فرهنگی و اجتماعی 

انجام دهیم.
نهضت آسفالت

اقدام  مهمترین  را  آسفالت  نهضت  بنی اسدی  محمد 
مجموعه شهرداری در حوزه عمرانی دانست و افزود: از 
مرداد ماه سال جاری تاکنون بالغ بر 200 هزار ُتن آسفالت 
در مجموعه شهری پخش شده است که تحت عنوان 
فاز اول نهضت آسفالت شهر جهانی بم قابل بهره برداری 

است.
او می گوید: در فاز اول هدف گذاری 50 هزار مترمربع که 
حجم زیادی از پیاده روسازی است را تعریف کرده ایم که 
حدود 46 هزار مترمربع آن انجام شده و در باقی مانده از 
سال شاهد افتتاح مابقی این هدف گذاری خواهیم بود.

شهردار بم بیان کرد: در یک سال گذشته عاوه بر روکش 
آسفالت چندین خیابان اصلی توانستیم با همکاری و 
مشارکت شهروندان در پرداخت سهم 25 درصدی ، دهها 

کوچه را آسفالت کنیم.
تاسیس و راه اندازی چارت سازمانی

و  ظرفیت  عنوان  به  آنچه  اظهارداشت:از  بم  شهرداری 
انجام  را  بهینه  استفاده  بود  بم  شهرداری  در  پتانسیل 
چارت  و  تشکیات  شهرداری  مجموعه  در  و  دادیم 

سازمانی شهرداری را نیز تکمیل کردیم.
مجموعه  به  ورودش  ابتدای  از  اسدی  بنی  گفته  به 

دو  تنها  شهرداری  مصوب  سازمان  پنج  از  شهرداری 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری مشغول فعالیت بودند و سه 
سازمان مصوب دیگر در این مدت زمان تاسیس و راه 

اندازی شد.
انتخاب  و  سازمان  شورای  تشکیل  داد:با  ادامه  او 
این  رسمی  فعالیت  شاهد  مدیره  هیأت  اعضای 
،سازمان  ها  آرامستان  سازمان  بودیم.  ها  سازمان 
عمران  ،سازمان  شهرداری  ترافیک  نقل  و  حمل 
ستاد  بازوان  عنوان  به  که  شهرداری  بازآفرینی  و 
بهتر  ارائه خدمات  در  تسهیل گری  شهرداری موجب 

به شهروندان بسیار سهیم بودند.
افزار  نرم  از  استفاده  از فراهم کردن شرایط  بم  شهردار 
یکپارچه و نوین مالی در حوزه های مختلف شهرداری 
گفت و تاکید کرد: از جمله مسائل و مشکاتی که در 
ابتدای کار با آن ها روبرو بودیم عدم برقراری ارتباط بین 
واحدهای مرتبط در حوزه های اداری شهرداری بود که با 
ایجاد و راه اندازی این نرم افزار یکپارچه توانستیم بین 
برقرار  اماک(ارتباط  اموال،  )مالی،درآمد،  واحدها  این 
کرده و بین هزینه ها و درآمدهای مجموعه شهرداری 
نیز کنترل بوجود آوردیم که انشاءهللا در سال آینده به 
تعریف  شهرداری  های  مجموعه  تمام  در  الزام  صورت 

خواهد شد.
تبدیل وضع و ساماندهی کارگران روزمزد

او مهمترین کار در حوزه خدمات شهری را تبدیل وضع 
و ساماندهی کارگران روزمزد مجموعه شهرداری دانست 
توانستیم حدود  قرارداد حجمی  عقد  با  اظهارداشت:  و 
یکصد نفر از نیروهای خدمات شهری را پوشش بیمه ای 

بنی اسدی شهردار بم گفت:از دغدغه های اصلی 
ما طرح تفصیلی شهر بم است که سال هاست به 
تعویق افتاده و از آن جا که هر 10 سال یک بار این 

طرح می بایست بازنگری می شد اما متاسفانه 
از سال 84 تاکنون  این کار انجام نشده است و 
با پیگیری اعضای شورای اسامی و تکلیفی که 

بر  ما تعریف شد امروز قرارداد طرح تفصیلی شهر 
بم منعقد گردید و مشاور منتخب این طرح به 

شهرداری معرفی شد.او تاکیدکرد: با توجه به اینکه 
در حوزه شهرسازی حفظ باغات برای ما بسیار با 
اهمیت است امیدواریم آنچه به عنوان نقیصه در 

حوزه شهرسازی مطرح بوده را بتوانیم مرتفع کرده و 
با اصاحات طرح تفصیلی و بازنگری صورت گرفته 
بتوانیم تخریبی که به واسطه کمبود زمین مسکونی 

در بم شاهد هستیم را متوقف کنیم.

داده و در قالب قرارداد حجمی این افراد را ساماندهی 
کنیم

بنی اسدی تصریح کرد: در سال آینده با افزایش حجمی 
حدود  شد  خواهیم  روبرو  شهری  روب  و  ُرفت  در  که 
یکصد نیروی جدید را به حوزه خدمات شهری اضافه 

خواهیم کرد.
او به عقد قرارداد آژانس حمل نخاله در حوزه خدمات 
شهری اشاره کرد و گفت:یکی از دغدغه ها و سردرگمی 
شهروندان ساماندهی نخاله های تولید شده بوده که با 
بخش خصوصی وارد قرارداد شده و این سیستم نیز 
راه اندازی شد که امروز شهروندان می توانند برای رفع 
این مشکل با شماره پنج رقمی 35137 تماس حاصل 

نمایند.
اهمیت تکریم ارباب رجوع

شهردار بم خاطرنشان شد:تکریم ارباب رجوع در حوزه 
این  از  .تکریم  است  بوده  اهمیت  با  بسیار  شهرسازی 
با شفافیت کامل  بابت که بتوانیم خدمات آسان تر و 

تری ارائه دهیم.
حوزه  عوارض  و  اول،محاسبات  گام  در  او  گفته  به 
تا  و سیستمی شد  از حالت دستی خارج  شهرسازی 
بتوانیم از خطاهای انسانی جلوگیری بعمل آورده و گامی 
در جهت شفافیت و اعتماد سازی بین مردم و شهرداری 

بوجود آوریم.
بنی اسدی بیان کرد:در سال آینده برنامه ریزی جهت 
شهرداری  و  هوشمند  شهر  در خصوص  قرارداد  عقد 
در  آن  اول  ریزی کردیم که بخش  پایه  را  الکترونیک 
آیین  این  در  مردمی)137(  ارتباطات  سامانه  قالب 
افتتاح خواهد شد و در سال آینده نیز سایر خدمات این 

حوزه ارائه می گردد.
حرکت جهادی در حوزه عمرانی

چندین  افتتاح  شاهد  عمرانی  حوزه  داد:در  ادامه  او 
پروژه به صورت نمادین هستیم .حرکت جهادی بسیار 
مضاعفی در این حوزه صورت گرفت و تمامی پروژه های 
شد که  بسته  دستمزدی  قرارداد  صورت  به  شهرداری 
این کار سبب جلوگیری هزینه های اضافه به مجموعه 
به  وسیعی  حجم کاری  باعث گردید  و  شد  شهرداری 

مجموعه عمرانی شهرداری اضافه شود.
بنی اسدی گفت:از دغدغه های اصلی ما طرح تفصیلی 
شهر بم است که سال هاست به تعویق افتاده و از آن 
جا که هر 10 سال یک بار این طرح می بایست بازنگری 
می شد اما متاسفانه از سال 84 تاکنون  این کار انجام 
و  اسامی  شورای  اعضای  پیگیری  با  و  است  نشده 
تکلیفی که بر  ما تعریف شد امروز قرارداد طرح تفصیلی 
به  طرح  این  منتخب  مشاور  و  منعقد گردید  بم  شهر 

شهرداری معرفی شد.
او تاکیدکرد: با توجه به اینکه در حوزه شهرسازی حفظ 
باغات برای ما بسیار با اهمیت است امیدواریم آنچه به 

عنوان نقیصه در حوزه شهرسازی مطرح بوده را بتوانیم 
بازنگری  و  تفصیلی  طرح  اصاحات  با  و  مرتفع کرده 
صورت گرفته بتوانیم تخریبی که به واسطه کمبود زمین 

مسکونی در بم شاهد هستیم را متوقف کنیم.
از جمله پروژه های مطرح شده که 

در یک سال گذشته مطرح شد
* افتتاح مرکز مدیریت بحران شهرداری بم:  با ایجاد 
یک سری تغییرات در ساختمان ایستگاه آتش نشانی 
شماره یک توانستیم طبقه همکف این مجموعه را به 

مرکز مدیریت بحران شهرداری بم تبدیل کنیم.
با مساحت 3 هزار و 538  *ساماندهی میدان زید: 
طول  متر   600 و  هزار  یک  جدول گذاری  و  مترمربع 
از  زمان کمتر  مدت  در  موزاییک  فرش  متر  و  2هزار 
سه ماه این ساماندهی انجام شده است .با توجه به 
اینکه این کار به صورت امانی صورت گرفت و خرید 
مصالح از شهرداری بود فقط هزینه دستمزد پرداخت 
200 میلیون تومان هزینه  می شد که یک میلیارد و 

در برداشت.
*فرهنگسرای سیار شهرداری در قالب کتابخانه سیار

*اصاح و زیباسازی ورودی شهرک رزمندگان ، این 
شهر ک در منطقه شرقی شهرستان قرار دارد که  3هزار 
و 500 متر مربع آسفالت و 700 متر جدول کشی شده 
بین  و مشکاتی که  مسائل  تعارضات،  و جزو  است 
واقع  در  بود که  شهرداری  و  شهرسازی  و  راه  اداره 
مجموعه  این  روی  نیز  شهروندان  از  نفر  چندین 
و  استعامات  از  بعد  که  داشتند  مالکیت  ادعای 
تعیین تکلیف به صورت شبانه روزی این ساماندهی 

صورت گرفت.
انتظامی،  نیروی  در خیابان شهدای  نرگس  *بوستان 
این بوستان به مساحت 700 متر مربع و تقریبا 600 متر 
فرش موزاییک و 200 متر طول جدول کشی به عنوان 
پارک محله ای کوچک احداث شد و زمینی که محل 
ای  پارک محله  به یک  بود  زباله  و  نخاله  آوری  جمع 
تبدیل شد و تاسیسات روشنایی ، فضای سبز و مبلمان 
شهری تحت عنوان نیمکت و وسایل بازی نیز در این 

پارک تعبیه شده است.
*ساماندهی تبلیغات شهری که در قالب اخذ قرارداد 
با بخش خصوصی بوده است که در این زمینه بخش 
که  است  کرده  گذاری  سرمایه  چهار میلیارد  خصوصی 
باعث ارتقا درآمد شهرداری به صورت قرارداد مشارکتی 

شد.
امیرکبیر ،ساماندهی  بلوار  اعتصامی،  *بوستان پروین 
ساختمان معابر و خدمات شهری ، زیباسازی بصری در 
سطح شهر علی الخصوص میدان امام ، بوستان خیابان 

گلچین
دغدغه  از  مانیتورینگ که  مرکز  اندازی  راه  و  *افتتاح 
های اصلی شهرستان بوده است که با همت فرماندار و 

شورای تامین خوشبختانه بالغ بر 50 لنز دوربین امنیتی 
در سطح شهر شاهد هستیم.

ناقص  افتتاح  از چندین مرحله  بعد  بم که  *شهربازی 
امروز با افزودن سه دستگاه مدرن به این مجموعه و 
موجود  های  دستگاه  روی  استانداردسازی  و  تکمیل 
و فضای سرپوشیده شهربازی شاهد افتتاح کامل آن 

خواهیم بود.
*پارک بانوان که فاز اول آن در 24 اسفندماه به بهره 

برداری خواهد رسید .
*پیاده روسازی خیابان ارگ که از هدف گذاری هایی 
همچنین  است  شده  انجام  جهانی  پایگاه  با  بوده که 
در  جدی  صورت  به  گردشگری  مسیر  ساماندهی 
دستور کار قرار خواهد گرفت و هر پروژه ای که در این 
مسیر تعریف شود با نگاه ثبت جهانی و پایگاه جهانی 
که پایه و اساس آن مبلمان شهری و عمران شهری ثبت 

جهانی است خواهد بود.
*بوستان خیابان کمیل که مجموعه ای از زمین های 

ورزشی و فضاهای تفریحی تعریف شده است.
اول  فاز  تکمیل کننده  پارک   22بهمن که  دوم  *فاز 
است و به صورت خاص و ویژه طراحی شده است و 
از جاذبه های مهم و اصلی شهر خواهد شد که طبق 
روی  پیاده  ما  شهروندان  از  نفر   500 به  نزدیک  آمار 
به  که  دهند  می  انجام  محل  این  در  را  صبحگاهی 

فضای امن و استانداردی تبدیل خواهد شد
*ساماندهی میدان والیت و کارگاه های تولیدی که 
در مجموعه شهرداری تعریف شده است که 300 پایه 
این  قالب  در  فاز یک مجموعه شهرداری  در  را  چراغ 
کارگاه ها تولید و در میادین و پارک های سطح شهر 
گلدان  و  نیمکت  تولید  همچنین  است  شده  نصب 
تولید  افزایش  نیز  داریم  کار  دستور  در  را  بُتنی  های 
مجموعه  در  موزاییک که  و  ساختمانی  بلوک  جدول، 
کارخانجات شهرداری داشته ایم تمامی این موارد را 
در قالب افتتاح کارگاه های تولیدی شهرداری داریم .

آیین نمادین بهره برداری از 22 پروژه عمرانی،خدمات شهری، فضای سبز، هوشمند سازی، فرهنگی و اجتماعی و زیباسازی شهرداری شهر جهانی بم در مرکز مدیریت بحران شهرداری با حضور جمعی از مقامات 
و مسئولین محلی و منطقه ای در حالی برگزار شد که مقرر شد این پروژه ها در قالب»پویش افتتاح« تا پایان سال جاری به تدریج توسط شهرداری بم افتتاح و به بهره برداری برسند.


