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 داانیی

به زودی خرمای مضافتی بم در 
بورس کاال عرضه می شود

بم از شهرهای برتر کشور در رعایت پروتکل های بهداشتی مدارس

سخنگوی بورس کاالی ایران خبر داد:

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان عنوان کرد:

وی گفت: شهر بم با 9۶ درصد رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس به عنوان یکی از شهرهای برتر کشور مورد تقدیر ستاد ملی مقابله با کرونا قرار گرفت. 

صفحه سوم
www.bahar-co.com

انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار

ما آنچه را می گوییم، می سازیم

گامی بلند در جهت رونق تولید و اشتغال در بم بزرگ

محمدصادق بصیری در ستاد استانی پیشگیری و مقابله 
با بیماری کروناویروس به اهم مصوبات امروز س��تاد ملی 
پرداخت و عنوان کرد: آمارها نش��ان می دهد که در اغلب 

استان ها، خیز ابتالی بیماری رو به کاهش است.
وی ب��ا بیان اینکه اس��تان کرمان همچن��ان در وضعیت 
قرمز قرار دارد، ابراز داش��ت: از 23 شهرس��تان استان، دو 
شهرس��تان قرمز، 3 شهرستان نارنجی، 9 شهرستان زرد 

و 9 شهرستان سفید هستند، اما در مجموع برآیند استان 
قرمز است، لذا باید حتما پروتکل ها رعایت شود.

بصیری افزود: نش��انه های بیماری آنفلوآنزا هم در کشور 
پدیدار ش��ده و تاکید س��تاد ملی بر این است که رعایت 
پروتکل ها به ویژه استفاده از ماسک حیاتی است و با رعایت 
آن از شیوع آنفلوآنزا هم جلوگیری می شود و جبرانی برای 

کمبود واکسن خواهد بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: 
با رعایت فاصله گذاری و اس��تفاده از ماسک، نیازی هم به 

واکسن آنفلوآنزا نخواهد بود.
وی ادامه داد: ش��هر بم ب��ا 96 درصد رعایت پروتکل های 
بهداشتی در مدارس به عنوان یکی از شهرهای برتر کشور 

مورد تقدیر ستاد ملی مقابله با کرونا قرار گرفت.
بصیری خاطرنشان کرد: رعایت نکات بهداشتی بیماری 
کروناویروس در خطوط هواپیمایی مورد تاکید است که به 

شکل بهتر و بیشتری انجام گیرد.

وی گفت: اربعین به دلیل شیوع کرونا در عراق، هیچ زائری 
از کشورهای دیگر پذیرفته نمی شود، بنابراین مصوبه ستاد 
ملی بر این بوده که راهپیمایی اربعین برای برون رفت از 
مرز و داخل استان ها نخواهد بود و مراسم عزاداری طبق 
روال تاس��وعا و عاشورا و پروتکل هایی تعیین شده، انجام 

می شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان اظهار 
داش��ت: مراکز ش��ماره گذاری خودروها نی��ز طبق اعالم 
کش��وری، نوبت دهی باید غیرحضوری باشد و بخشی از 
کارها در بس��تر اینترنت صورت گیرد، تنها حضور مردم 
برای معاینه خودرو و نصب پالک باید باشد و امکانات برای 

این موارد باید تامین گردد.
بصیری با اشاره به اهمیت کنترل و رعایت پروتکل ها در 
مطب ها گفت: بازرس��ی از مطب پزش��کان و دیگر مراکز 
خصوصی پزشکی به عهده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 

پزشکی است.
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محمد بنی اسدی شهردار بم:

آسفالت دغدغه اصلی مردم

مجتمع معدنی و فراوری سرب و روی خان خاتون
 معین توسعه بخش دهبکری شد

تفاهم نامه معین توسعه  بخش دهبکری شهرستان بم به امضای استاندار کرمان و مدیر عامل مجتمع خان خاتون رسید

دکتر محمدجواد فدائی استاندار کرمان ظهر 19 شهریور 
ماه با انعقاد این تفاهم نامه، توانمندسازی، مهارت آموزی 
و تجمیع س��رمایه های ُخرد و ش��کل گیری فعالیت های 
اش��تغالزا را از اهداف حضور معین های توس��عه ای بیان 

کرد.
وی ابراز امیدواری کرد معین اقتصادی بخش دهبکری 
در ادامه فعالیت های خودش��ان به مناطق دیگر نیز ورود 
کنند و افزود: نداشتن توان مالی و عدم دانش و مهارت 

از مشکالت سرمایه گذاری های کوچک است.
اس��تاندار کرمان مدل ها و موضوعات پیشنهادی مجتمع 
معدن��ی و فراوری س��رب و روی "خان خاتون" را برای 
توس��عه بخ��ش دهکبری از جمل��ه ایج��اد فعالیت های 
سرمایه گذاری کوچک و آموزش به ساکنان و واگذاری 

طرح ها به خودشان را ارزشمند دانست.
بابک اس��ماعیلی مدیرعامل مجتمع معدن��ی و فراوری 
سرب و روی  "خان خاتون" به فعالیت های این مجموعه 

در بخش دهکبری شهرس��تان بم اش��اره داشت و عنوان 
کرد: گس��ترش ش��غل و توانمندس��ازی افراد محلی در 
اولویت ماس��ت و قصد داریم با ایجاد تعاونی  به فروش 

محصوالت لبنی منطقه کمک کنیم.
وی از ورود ای��ن ش��رکت در ح��وزه مدرسه س��ازی 
و بازس��ازی مدارس ن��ام ب��رد و ادام��ه داد: راه اندازی 
تولیدی های لباس ویژه زنان سرپرست خانوار، طرح های 

گردشگری و توریستی در برنامه های خود داریم.

معین توسعه ای بخش دهبکری شهرستان بم گفت: این 
منطقه ظرفیت هایی بالقوه ای دارد و می توان فعالیت های 
اقتصادی، اش��تغالزا و گردش��گری خوبی را در آن اجرا 

کرد.
ای��ن تفاهم نامه با حضور آقای خنج��ری مدیرکل دفتر 
اس��تاندار، مهندس هادی شهسوارپور فرماندار شهرستان 
بم و تعدادی از مدیران س��تادی در محل دفتر اس��تاندار 

کرمان به امضا رسید
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گزارش طلوع ارگ به نقل از تس��نیم، مهدی رجبی زاده با اشاره به 
اقدامات انجام شده در استان کرمان در راستای مقابله با بیابان زایی، 
فرسایش بادی و مقابله با ریزگردها اظهار داشت: استان کرمان یک 
اس��تان خشک و نیمه خشک است و میانگین بارندگی در استان 

کرمان نصف میانگین کشوری است.
وی ب��ا بیان اینکه باید بپذیریم که در یک اقلیم خش��ک زندگی 
می کنیم ادامه داد: یکی از ویژگی های اقلیم خشک وجود عرصه های 

بیابانی و کم بارش است که فرایند بیابان زایی را تشدید می کند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با عنوان اینکه 2۰ 
درصد بیابان های کشور در استان کرمان وجود دارد گفت: مطالعات 
کانون های بحرانی حساس به فرسایش بادی نشان می دهد که 6۰ 

درصد در این مناطق در شرق استان کرمان قرار دارد.
وی با اش��اره به اینکه وسعت چهار شهرستان بم، ریگان، فهرج و 
نرماشیر در شرق استان کرمان 2 میلیون و ۱33 هزار هکتار است 
اف��زود: از این میزان یک میلی��ون و 3۵۰ هزار هکتار آن در عرصه 

بیابانی قرار دارد.
رجبی زاده با بیان اینکه 63 درصد مس��احت این چهار شهرستان 
بیابانی بوده یا در حال بیابانی شدن است گفت: این مسئله به این 
معناس��ت که باید برای ادامه حیات در این مناطق برنامه ویژه ای 
داش��ته باش��یم.  وی ادامه داد: باید بپذیریم در یک اقلیم خشک 
زندگی می کنیم و باید این اقلیم سازگار شده و کارهایی انجام دهیم 
که متناس��ب با ظرفیت طبیعی در این مناطق باشد و عواملی که 
باعث تخریب پوشش گیاهی، کاهش سطح آب سفره های زیرزمینی 

و … می شود را مدیریت کنیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با اشاره به اینکه 
مدیریت منابع موجود در کنار فعالیت های ما می تواند آینده خوبی را 
برای این مناطق به همراه داشته باشد افزود: در این شرایط ساکنان 
منطقه می توانند زندگی، کشاورزی و اقتصاد موجود منطقه را ادامه 
داده و حفظ کنند در غیر این صورت در سنوات آینده در این منطقه 

با مشکل مواجه می شویم.

وی با بیان اینکه منابع طبیعی و آبخیزداری فعالیت های گسترده ای 
را در ۴۰ س��ال گذش��ته در ای��ن مناطق انجام داده اس��ت گفت: 
انجام عملیات مالچ پاش��ی و ۴۰ هزار هکتار جنگل کاری از جمله 
این اقدامات اس��ت. رجبی زاده با بیان اینکه در 3۰ سال گذشته با 
فرایند خشکسالی و کم بارشی مواجه بودیم افزود: در سنوات اخیر 
فعالیت های گسترده ای در استان انجام شده و در چهار سال گذشته 
۷ هزار هکتار عملیات مالچ پاش��ی و حدود ۸ هزار هکتار عملیات 

نهال کاری را داشتیم.
وی با اشاره به اینکه طرح جامع مقابله با بیایان زایی در شرق استان 
تهیه و مرحله به مرحله اجرا می شود گفت: در دو سال گذشته از 
محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و به دستور مقام معظم رهبری 
اعتبارات خاصی برای مقابله پدیده گرد و غبار در کشور و به تبع آن 

به استان اختصاص داده شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با اشاره به اعتبار 
۱۰۷ میلیارد تومانی  در سال گذشته گفت: بالغ بر 6۵ درصد این 
اعتبارات معادل 6۷ میلیارد تومان در س��طح استان کرمان هزینه 

شده است.
وی با بیان اینکه اقدامات مختلفی در اس��تان در این حوزه انجام 
شده است افزود: هزار و 3۰۰ هکتار نهالکاری در سال 9۷، عملیات 
کنترل روان آب ها و احداث 9۰ کیلومتر بادش��کن های زنده و غیر 

زنده از جمله این اقدامات است که همچنان ادامه دارد.

استاندار کرمان گفت: یکی از علل عقب ماندگی کشور این است که سیستم 
نداریم و کارها قائم به فرد و سلیقه ای اجرا می شود و یکی از برنامه های بنده 

کارا کردن سیستم اداری در استان کرمان است.
محمدجواد فدایی در جلس��ه مشترک با اعضای ش��ورای مشاوران جوان 
اس��تانداری کرمان گفت: حل مش��کالت مردم و توس��عه استان کرمان 
مهمترین اولویت دولت است که مشاوران جوان با ارایه طرح ها و پیشنهادات 

اجرایی می توانند بازوی ما در این زمینه باشند.
وی با برش��مردن ظرفیت ها و ثروت های استان کرمان، اظهار کرد: استان 
کرمان پتانسیل ها، منابع و ثروت های بسیاری خوبی دارد اما علی رغم همه 
ثروت ها، در برخی از بخش ها به لحاظ توسعه و شاخص های توسعه عقب 
مانده است و حتی در مواردی از شاخص  های متوسط کشوری نیز پایین تر 

است که به هیچ عنوان زیبنده این استان و مردم این دیار نیست.
استاندار کرمان با اشاره به مساحت استان کرمان بیان کرد: استان کرمان 
رتبه دوم جمعیتی و رتبه دهم اقتصادی در سطح کشور را دارد و ۱۰۰ هزار 

میلیارد تومان تولید ناخالص استان می باشد.
وی از اقلیم گرم و خشک استان کرمان سخن به میان آورد و اظهار کرد: 
باوجود آنکه امسال بارندگی های خوبی در سطح استان کرمان داشتیم اما 
به لحاظ میزان بارندگی رتبه بیست و ششم کشوری را داریم که نشان می 

دهد وضعیت استان اصال از لحاظ منابع آبی مناسب نیست.
فدایی در ادامه از ظرفیت های معدنی اس��تان کرمان سخن گفت و افزود: 
حدود 6 میلیارد تن ذخیره قطعی و ۴2 ماده معدنی شناحته شده دراستان 
داریم و س��االنه میزان اس��تخراج مواد معدنی در استان کرمان حدود 9۰ 

میلیون تن است.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان با اشاره به اینکه سال گذشته 
شرکت صنعتی معدنی گل گهر حدود ۵ هزار میلیارد تومان و شرکت مس 

سرچش��مه نیز حدودا همین میزان سود خالص داش��ته اند ادامه داد: در 
سال گذشته 22 هزار میلیارد تومان میزان فروش مس استان بوده این در 
حالی است که در همین سال گذشته میزان اعتبارات عمرانی استان کرمان 
۱۷۰۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان نیز تنها ۸۰۰ میلیارد تومان آن 

تخصیص یافت.
استاندار کرمان در ادامه به پتانسیل های کشاورزی استان کرمان اشاره کرد 
و افزود: 6 میلیون تن در س��ال میزان تولید محصوالت کشاورزی استان 
اس��ت. در استان کرمان ۱3۸ نوع محصول کش��اورزی تولید می شود که 
در چند قلم از محصوالت کش��اورزی از جمله؛ پسته، خرما، گردو، کنجد، 
کرک، محصوال جالیزی، آرمیتیا و ... رتبه نخست و در تولید گل محمدی 
و ... رتبه دوم و در محصوالت گلخانه ای رتبه سوم کشوری را داریم و در 
سال گذشته میزان فروش تولیدات محصوالت کشاورزی استان ۴۵ هزار 

میلیارد تومان بوده است.
وی ب��ا بی��ان این مطلب که اس��تان کرمان در حوزه می��راث فرهنگی و 
گردش��گری ظرفیت بسیار باالیی دارد، تصریح کرد: بیش از ۷۰۰ اثر ملی 
ثبت ش��ده در اس��تان کرمان داریم و یک سوم آثار ثبت جهانی کشور در 
این اس��تان قرار دارد و 3۰۰ اثر تاریخی و فرهنگی مرمت شده نیز در انی 
استان قرار دارد که همه این موارد جایگاه تاریخی و فرهنگی استان کرمان 

را نشان می دهد.
فدایی با تاکید برآنکه کرمان در صنعت جایگاه قابل قبولی در کشور دارد، 
عنوان کرد: ۵ کارحانه خودروسازی در استان کرمان داریم که ظرفیت تولید 
ساالنه آنها 3۵۰ هزار خودرو است که هم اکنون با توجه به مشکالت ارزی 
و تحریم ها، ساالنه حدود ۵۰ هزار دستگاه یعنی با ظرفیت یک هفتم خود، 

خودرو تولید می کنند.
وی بیان کرد: درآمد مصوب س��ال گذش��ته استان کرمان 3۷۵۰ میلیارد 
تومان بود که با اقدامات صورت گرفته ۴۷۵۰ میلیارد تومان درآمد داشتیم 

که ۱۰۰۰ میلیارد تومان بیشتر از مصوب درآمد بود.
استاندار کرمان عنوان کرد: متاسفانه با همه این پتانسیل ها، منابع و ثروت 
ها در استان اما حدود 6۰ درصد جمعیت استان کرمان در دهک های پایین 
جامع��ه قرار دارند و ۷.۷ درصد جمعیت تحت پوش��ش کمیته امداد امام 
خمینی )ره( کشور در استان کرمان هستند. متوسط ساالنه درآمد شهری 
کرمان 3۰ میلیون تومان که ۱3 میلیون تومان کمتر از متوسط کشور و 
متوسط درآمد ساالنه روستایی استان کرمان ۱۵ میلیون تومان است این 

درحالی است که متوسط درآمد روستایی کشور 23 میلیون تومان است.
وی منکر اقدامات توسعه ای در استان کرمان نشد و اظهار کرد: در استان 
کرمان کارهای انصافا خوبی در بخش های صنعتی، معدنی، کش��اورزی و 
خدمات انجام شده است به  طوری  که در سال گذشته 32۰۰ پروژه با 26 

هزار میلیارد تومان و اشتغال 9 هزار نفر در استان به بهره برداری رسید.

فدایی افزود: در هفته دولت امسال ۱6۰۰ میلیارد تومان پروژه افتتاح کردیم 
و در همین راس��تا 6۵۰۰ واحد مسکونی با اعتبار 2۵۰ میلیارد تومان به 
بهره برداری رساندیم که در مقایسه با سال گذشته امسال سه برابر پروژه 
افتتاح شد همچنین عملیات اجرایی 9۴۰ میلیارد تومان پروژه در این هفته 

آغاز شده است.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان خطاب به مشاوران جوان 
گفت: از شما می خواهیم با وجود این همه منابع و ثروت در استان کرمان 
بررسی کنید علت این عدم توسعه یافتگی استان کرمان در برخی از بخش ها 

چیست؟ و راه حل های اجرایی ارایه دهید.
استاندار کرمان افزود: مهمترین قوه در نظام جمهوری اسالمی، قوه مقننه 
است و استان کرمان در ۱۰ دوره نمایندگی ۱۰۰ نماینده راهی خانه ملت 
کرده که از این تعداد ۴۴ اصولگرا و ۴۵ اصالح طلب و ۱۱ نفر آنها مستقل 
بودند لذا بین گروه های سیاس��ی در این ۱۰ دوره تعادل بوده و نمی توان 
گفت که مشکل و عدم توسعه یافتگی استان از اصولگراها یا اصالح طلب ها 

بوده است.
وی کشف و رفع علت را الزمه جهش استان دانست و در ادامه خطاب به 
جوانان گفت: اگر می خواهید در جامعه جا باز کنید، باید توانایی های خود 
را نشان دهید. هر جا که جامعه نیاز به شما دارد باید بپذیرد و خدمت کنید 
و اگر توانایی های خود را بروز دهید، می توانید به جامعه و توس��عه استان 

خود کمک کنید.
فدایی به موضوع تولید برق به روش های نوین در استان کرمان اشاره و بیان 
کرد: طرحی تحتی عنوان تولید س��لول های خورشیدی در استان کرمان 
دنبال می کنیم که اگر ظرف چند ماه آینده با مش��ارکت سرمایه گذاری 
خارجی این واحد در استان کرمان راه اندازی شود ما به قطب تولید انرژی 
خورشیدی و همچنین تولید تجهیزات خورشیدی در کشور تبدیل خواهیم 

شد.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در اس��تان کرم��ان بیان کرد: یکی از علل 
عقب ماندگی کش��ور این است که سیس��تم نداریم و کارها قائم به فرد و 
سلیقه ای اجرا می شود و یکی از برنامه های بنده کارا کردن سیستم اداری 

در استان کرمان است.
استاندار کرمان بر لزوم اصالح سیستم اداری تاکید کرد و افزود: اگر سیستم 
را کارا کنیم بسیاری از مسایل و مشکالت استان و کشور حل خواهد شد.

وی با اش��اره به مهاجرت نخبگان از اس��تان کرمان بیان کرد: جلسات با 
مشاوران را مفید می دانم زیرا هم تجربیاتمان را در اختیار آنها قرار می دهیم 
و هم ما از نوآوری و خالقیت ها آنها برای توسعه استان استفاده می کنیم 
ضمن آنکه جوانان در این جلس��ات باتجربه تر می شوند لذا این جلسات را 
هدر وقت نمی دانم زیرا این جوانان آینده استان و کشور را می سازند و در 

این جلسات تجربیاتمان را در اختیارشان قرار می دهیم./گفتار نو

خطر تغییر اقلیم در کمین بم، ریگان، فهرج و نرماشیر آگهی مزایده
 ش��هرداری بم در نظر دارد چند قطعه زمین از امالک خود ، واقع در ش��هرک امام را طبق مجوز 
شورای اسالمی به شماره ص/ش/99/3۰۰/۵ مورخ 99/۰۵/2۸ را از طریق مزایده بفروش برساند 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کروکی موقعیت امالک 
به آدرس بم - بلوار ش��هید رجائی - سایت اداری - شهرداری بم مراجعه و جهت اطالع بیشتر با 

شماره تماس ۰3۴-۴۴333۴۵2۱۱ تماس حاصل فرمائید .
 ۱- متقاضیان و ش��رکتهای عالقه مند می توانند با پرداخت مبلغ. ۰۰۰, ۵۰۰ ریال به ش��ماره 

حساب  ۰۱۰۵6۵939۰۰۰3 بنام شهرداری بم نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند .
 2- مهلت دریافت اس��ناد از تاریخ درج اولین نوبت آگهی)99/۰6/2۰( لغایت ده روز پس از درج 

نوبت دوم آگهی)99/۰۷/۰3( می باشد.
 3- مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ 99/۰۷/۰۵ لغایت 99/۰۷/۱۷ می باشد.

 ۴- ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان ۵درصد مبلغ برآورد هر قطعه زمین بعنوان س��پرده ش��رکت 
در مزایده الزامی میباشد.

 ۵- هر گاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
6- متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده به بلوار شهید رجائی - سایت اداری - شهرداری بم -

امور قراردادها مراجعه یا از طریق سایت شهرداری اقدام نمایند .
 ۷- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

 ۸- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد درج می باشد.
 9- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰:۰۰ مورخ99/۰۷/2۰ می باشد 

محمد بنی اسدی –شهردار بم

یکی از علل عقب ماندگی کشور این است که کارها قائم به فرد و سلیقه ای اجرا می شود 
پیام مخاطبین طلوع

استاندار کرمان در جمع اعضای شورای مشاوران:

یکی از علل عقب ماندگی کشور این است که سیستم نداریم و کارها قائم به فرد و سلیقه ای اجرا می شود و یکی از برنامه های بنده کارا کردن سیستم اداری در استان کرمان است.
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شرکت نفت
سالم لطفاً به مسئولین بگید با این اوضاع کرونایی چرا مردم رادنبال 

ثبت نام برای کپن نفت میفرستید. حداقل ازکپن های  قبلی استفاده 
کنند.

تاکسی بین شهری
 سالم، لطفا یه گزارش از وضعیت تاکسی های خط کرمان تهییه کنید 

و از اداره راهداری  جواب بخواهید چرا هیچ نظارتی روی عملکرد 
تاکسی های بیرون شهری ندارن؟! کرایه تاکسی ها گرون شد برای 
اینکه 3 مسافر سوار کنن تو این شرایط کرونایی نه اینکه ۴۰ تومن 

بگیرن چهار مسافر هم سوار کنن هم جون خودشون به خطر بندازن 
هم دیگران رو

گالیه  نفت
 قابل توجه مسئولین محترم. شهرستانهای شرق استان

آیا این مراسم معارفه شایسته مربوط به صنف جایگاهداران بوده یا 
؟؟؟؟؟اینهمه مدیریت مدیران شهرستان جای تقدیردارد

درکدامین شهری بدون حضورنمایندگان ان صنف مدیران ان صنف 
تودیع ومعارفه میشوند یوسف فرامرزی

عضوهیئت مدیره ودبیرسندیکای جایگاهداران سراسرکشور
به کجاچنین شتابان؟؟؟؟؟

دهبکری
 سالم باوجود بخشداری ودهیاری و... برای منطقه گردشگری دهبکری  

که بودجه اش ازبعضی شهرستان ها بیشتراست ولی مردم دهبکری 
ازکمترین امکانات از جمله آنتن ضعیف گوشی همراه، آب اشامیدنی، 

جاده های خاکی نامناسب و جمع آوری نامطلوب زباله ها و....رنج 
میبرن لطفا صدای ما رابه گوش مسئولین برسونین/نداشتن بانک، 

عابربانک همیشه خراب ،اینترنت و...

اینترنت دارستان
 باسالم و خسته نباشین خدمت شما عزاداریاتون قبول حق، باتوجه 

به رسیدن فصل مدارس وباوجود ویروس کرونا ونیاز مبرم به اینترنت، 
روستای دارستان اصال آنتن دهی خوبی نداره وبیشتر ساعات روزهم 
اهالی این روستا آنتن ندارند وخانواده هاشون ازشون خبری ندارند،از 

شما هفته نامه طلوع بم خواستاریم که به مسئولین مخابرات صدای مارو 
برسونین ونسبت به ارتقاء دکل این روستا اقدام کنین باتشکر

مخابرات
سالم لطفا مشکالت اینترنت خط ثابت را به مسئوالن گوشزد کنید 
االن چند وقته ما اقدام کردیم برای گرفتن adsl ولی میگن خطبه 

22۱ جای خالی نداره فرزندان ما باید با اینترنت کار کند برای مدرسه 
شون لطفاً این مشکل را به مسئولین گوشزد کنید
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به گزارش طلوع بم، بعد از ظهر شنبه بیست و دوم شهریور 
با اعالم سرهنگ اکبرنجفی فرمانده انتظامی شهرستان بم 
تصادف مرگب��اری براثر برخورد دو خ��ودروی پراید و 
ام وی ام در ج��اده دولت آباد صورت گرفت که در نتیجه 
س��ه کش��ته و یک مجروح برجای گذاش��ت. جاده بم- 
دولت آباد یکی از خطرناک ترین و شلوغ ترین محورهای 
فرعی روستایی بم خصوصا در فصل برداشت خرماست.

مدت هاس��ت ک��ه کوتاه��ی ادارات و نهادهای مس��ئول 
درخصوص بهسازی، ایجاد شانه خاکی برای جاده و رفع 
نقاط حادثه خیز ادامه دارد بطوریکه در جلس��ه صبح روز 
ش��نبه بیست و دوم شهریور کارگروه عمران شهرستان بم 
و تنها س��اعاتی قبل از وقوع تصادف، هادی شهسوارپور 
فرماندار بم در خصوص کندی روند پیشرفت پروژه های 
ج��اده دولت آباد اعت��راض کرد - و پس از این س��خن 
مع��اون برنامه ریزی خود که در بررس��ی مصوبات گفت 
اداره کل راه��داری اعتب��ار این پ��روژه را تامین نکرده- 
خط��اب به ریی��س اداره راهداری بم و مس��ئولین حاضر 
در جلس��ه گفت: در جاده دولت آباد چاله کنده ش��ده و 
همین طور گذاش��تند و رفتند و اگر کس��ی در اینها بیفتد، 

همه ما مسئولیم. این طور که نمی شود!
هنوز پلیس راه علت دقیق حادثه عصر روزشنبه ۲۲ شهریور 
را اعالم نکرده اس��ت اما این مس��ئله قطعی است که این 
محور روس��تایی یکی از خطرناکتری��ن و حادثه خیزترین 
جاده های شهرس��تان بم اس��ت که نقاط ش��هری بم را به 
نقاط پرجمعیت و پرتراکم روس��تایی منطقه روداب غربی 
و شرقی که در فصل برداشت خرما تردد بسیار زیادی در 
آن صورت می گیرد، متصل می کنند. باید دید پس از این 

تذکرات و حوادث خونبار ش��بیه تصادف امروز که جان 
دو خواهر و یک مرد راننده در آن گرفته ش��د تغییری در 
اراده مس��ئولین برای پیگیری و رفع مش��کالت این جاده 

صورت می پذیرد یا خیر!
به منظور بررس��ی هرچه بیشتر ابعاد حادثه روز شنبه جاده 
دولت آباد که منجر به فوت س��ه تن شد؛ ظهر یکشنبه نیز 
جلس��ه فوق العاده شورای ترافیک شهرستان بم با حضور 
هادی شهس��وارپور فرماندار بم، سرهنگ دوم مالحسینی 
فرمانده پلیس راه بم و دیگر اعضا شورای ترافیک برگزار 

شد.
ب��ه گزارش خبرن��گار هفته نامه طلوع ب��م فرماندار بم در 
ابتدای این جلس��ه گفت: یکی از دالی��ل مهم تصادفات 
در این جاده تردد زیاد آن در فصل برداش��ت خرما است 
که باید کنترل جاده ها توس��ط پلیس راه و اداره راهداری 
بیشتر شود. طی این مدت شرایط را بصورت ویژه پوشش 

دهید.
فرماندار بم با بیان اینکه هرچند مکان تصادف روز گذشته 
در ابتدای جاده روداب غربی نبوده اس��ت اما خواس��تار 
پیگیری ویژه در خصوص پروژه ایجاد شانه خاکی جاده 

روستایی دولت آباد شد.
وی با تاکید بر اینکه اگر کاری توسط پیمانکار انجام نمی 
ش��ود و نمی تواند پیگیری کند چاله های ش��انه خاکی پر 
شوند گفت: آنچه مهم اس��ت امروز و فردا پیمانکار باید 
کارش را ش��روع کند، اگر انجام نمی دهد تمام ماش��ین 
های شهرس��تان را برای پر کردن ش��انه های خاکی بسیج 

کنید.
هادی شهسوارپور در پایان گفت: پلیس راه از فردا تیمی 

در ای��ن محور قرار دهد و گش��ت ها بص��ورت مداوم و 
مستمر انجام دهد حضور پلیس باعث امنیت بیشتر خواهد 

بود.
در این جلس��ه همچنین سرهنگ مالحسینی رییس پلیس 
راه ب��م ضمن تاکید به اینکه علت دقیق حادثه در دس��ت 
بررس��ی اس��ت، گفت: در راهه��ای روس��تایی در زمان 
برداش��ت خرما بصورت متوسط روزانه س��ه ساعت تیم 

گشتی می گذاریم.
ریی��س پلیس راه بم در ادام��ه گفت: تعریف جاده فرعی 
ب��ا عرض 6/5 متر که در 30 س��ال پیش انجام دادند، االن 
جوابگو نیست و عرض این محور باید زیاد شود و مشکل 
ما نیز در هشت کیلومتری اول جاده است که شانه خاکی 

ندارد.
وی در بخش دیگری از س��خنان ب��ه معضل خودروهای 
قاچاق انس��ان اش��اراتی کرد و درخصوص تصادف هفته 
قبل یکی از این خودروها که منجر به کش��ته شدن 9 نفر 
ش��د نیز گفت: علت اصلی ح��وادث خودروهای قاچاق 
قانون گریزی و س��رعت زیاد و سپس واژگونی آنهاست 
که در این خصوص هم باید تدابیر ویژه و جامعی اندیشید.

س��عید شهس��وارپور رییس راهداری بم نیز در خصوص 
ج��اده دولت آباد گفت پیمانکار هر بار که کار س��اخت 
شانه را شروع می کند به مش��کل مالی برمی خورد و کار 

را متوقف می کند. 
مهمتری��ن نکته این جلس��ه تعیین ضرب االج��ل فرماندار 
بم برای پر کردن ش��انه خاکی ج��اده دولت آباد حتی در 
صورت کار نکردن پیمانکار و با استفاده از ظرفیت نیروها 

و ماشین آالت شهرستان ظرف چند روز آینده بود.

تصادف مرگبار در جاده دولت آباد
جان دو خواهر جوان و یک راننده مرد بر اثر تصادف در جاده روستایی و پرتردد روداب غربی گرفته شد

آگهی فقدان سند مالکیت
جمیله جرجندی با تقدیم استشهادیه ۱۱۰۱۷/3۱9۵ مورخ ۱399/۴/۱۷ اعالم نموده سند مالکیت دو دانگ از ششدانگ پالک ۱۸9 فرعی از ۱۴۷ 
فرعی از 2 فرعی 3۵69 اصلی واقع در بخش 29 کرمان ملکی جمیله جرجندی دفتر ۱۵3 صفحه 22۵ ثبت 2۸۴3۵ به شماره چاپی 9۱۸۸۸۵ج 
9۷ صادر وتسلیم شده و علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای سند المثنی نموده لذا طبق تبصره یک الحاقی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت 

مراتب یک نوبت آگهی تا هرکس مدعی انجام معامله یا سند نزد خود می باشد از تاریخ انتشار به مدت ده روز اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم و 
رسید دریاف نماید واال پس از انقضای مدت مدت قانونی و عدم وصول اعتراض وفق مقررات اقدام خواهد شد. 

محمد امیری خواه  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی مزایده
مدیریت آموزش و پرورش در نظر دارد یک باب کالس در مدرسه دبیرستان پسرانه 
شاهد را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره به واجدین شرایط اجاره دهد. لذا 
از تمام متقاضیان جهت شرکت در این مزایده بعد از ده روز از تاریخ درج این آگهی 

دعوت مینماید. ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده درخواست کننده می باشد. 
عباس کدوری - مدیر آموزش و پرورش بم

آگهی حصر وراثت
محمد موسوی مهدی آبادی  فرزند محمود  دارای شناسنامه ۵3۰ به شرح دادخواست شماره 99۰23۴ مورخ 99/۰6/۱6 توضیح داده شادروان بهنام موسوی مهدی آبادی فرزند 
محمد به شناسنامه 3۱۰۰3۰22۵۷ در تاریخ 92/۰3/۱۷ در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :۱- محمد موسوی مهدی آبادی  فرزند محمود 

علی ش.ش ۵3۰  پدر متوفی2- نسرین همت آبادی  فرزند علی ش.ش 92۷ مادر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز 

رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است./م الف 2۰۰     شورای حل اختالف شماره 3 بم

به زودی خرمای مضافتی بم در 
بورس کاال عرضه می شود

سخنگوی بورس کاالی ایران خبر داد:

س��خنگوی بورس کاالی ای��ران گفت: در 
حال حاض��ر برنامه ریزی ب��رای عرضه دو 
محصول کش��مش س��بز خراسان رضوی و 
خرم��ای مضافتی بم در ب��ورس کاال آغاز 
ش��ده و به زودی یک انبار کش��مش س��بز 
در منطقه خلیل آباد استان خراسان رضوی 
و دو انب��ار خرم��ای مضافتی بم در اس��تان 
کرمان براس��اس اس��تانداردهای معامالتی 

بورس کاال ش��روع به کار خواهند کرد.
به گزارش پایگاه کاال خبر، محمد حس��نی 
س��عدی در پاسخ به این س��وال که تفاوت 
امالکی که در بورس کاال عرضه می ش��ود 
ب��ا امالکی که قرار اس��ت در بورس پنجم 
ش��ود،  عرض��ه  مس��تغالت(  و  )ام��الک 
چیس��ت؟ بیان کرد: ب��ورس کاال آمادگی 
دارد تا برای کمک به معامالت مس��کن از 

ابزارهای مالی موجود اس��تفاده کند.
حس��نی س��عدی گفت: با عرض��ه امالک 
در ب��ورس کاال نی��از نیس��ت که س��ازمان 
ه��ا و نهادها ب��رای فروش ام��الک مازاد 
خود، پروس��ه طوالنی مزای��ده را طی کنند 
و ای��ن امکان فراهم اس��ت که س��ازمان ها 
به صورت مس��تقیم امالک خ��ود را برای 
فروش در ب��ازار فرعی ب��ورس کاال مورد 

معامل��ه ق��رار دهن��د.
وی ب��ا بی��ان اینکه ت��ا راه ان��دازی بورس 
امالک )بورس پنج��م(، معامالت مرتبط با 
این حوزه در بورس کاال انجام می ش��ود، 
اف��زود: علت راه ان��دازی بورس امالک و 
مس��تغالت را تا حدود زی��ادی می توان به 
اقتص��اد و س��ازمان  سیاس��ت های وزارت 

بورس نس��بت داد.
س��خنگوی ب��ورس کاالی ای��ران گف��ت: 
عرض��ه ام��الک در ب��ورس کاال با بورس 
امالک تفاوتی ندارد، اما سیاس��ت وزارت 
اقتصاد این است که برای کنترل بهتر بازار 
امالک، بورس جداگانه ای تاس��یس ش��ود 
که دس��تورالعمل آن را وزارت اقتصاد باید 
ارائه دهد. حسنی سعدی بیان کرد: تاکنون 
ارگان های  از  زی��ادی  ه��ای  درخواس��ت 
دولت��ی برای فروش امالک مازادش��ان در 
بورس کاال ارایه شده که مدارک پذیرش 
آن ها در دس��ت بررس��ی است و به زودی 
تمام ام��الک معرفی ش��ده س��ازمان های 
دولتی ب��رای ف��روش، روی تابلوی بورس 
کاال ق��رار می گیرد. وی در پاس��خ به این 
س��وال آیا عرضه ریل های آهن در بورس 
کاال ادام��ه خواهد داش��ت؟ تصریح کرد: 
عرض��ه ریل آهن از ابتدای س��ال توس��ط 
ش��رکت ذوب آهن اصفهان ش��روع شد و 
همچنان به شیوه مطلوب ادامه دارد. بورس 
کاال در خصوص ورود محصوالت جدید 
در تالش اس��ت تا ش��رایطی را فراهم کند 
که ش��رکت ه��ا با س��هولت رون��د عرضه 
محصوالتشان در بورس رو به رو شوند و با 
خیال راحت تری نسبت به بازار غیر رسمی 
ب��ه معامله در بورس کاال بپردازند. حس��نی 
در م��ورد عرض��ه محصوالت کش��اورزی 
گف��ت: در حال حاضر برنام��ه ریزی برای 
عرضه دو محصول کش��مش سبز خراسان 

رضوی و خرمای بم آغاز شده و به زودی 
یک انبار کشمش سبز در منطقه خلیل آباد 
اس��تان خراس��ان رضوی و دو انبار خرمای 
مضافت��ی ب��م در اس��تان کرمان براس��اس 
استانداردهای معامالتی بورس کاال شروع 

ب��کار خواهن��د ک��رد.
حس��نی س��عدی در رابط��ه ب��ا برگ��زاری 
کالس های آموزش بورس برای کشاورزان 
گفت: ب��ورس کاال از همان ابتدا که زنگ 
ورود محصوالت کش��اورزی در بورس به 
برای  متع��ددی  صدا درآم��د، کالس های 
کشاورزان و س��ایر ذی نفعان برگزار کرد 
تا افراد بتوانند با آگاهی بیشتری وارد بازار 
ش��وند و برگزاری ای��ن کالس ها کماکان 
ادامه دارد. وی در پاس��خ به این سوال که 
دالالن تا چ��ه حدی ب��ر روی قیمت ورق 
های فوالدی در بورس کاال تاثیر گذاش��ته 
اند، بیان کرد: مس��ئولیت تنظیم بازار فوالد 
ب��ا وزارت صمت اس��ت و در حال حاضر 
بیش��تر تولیدکنن��دگان ورق فوالد، کاالی 
خ��ود را در بورس کاال عرض��ه می کنند. 
وی افزود: مکانیسم مبادالت بورس کاال تا 
حدود زیادی مانع فعالیت دالالن می ش��ود 
اما مسوولیت تنظیم و نظارت بر بازار فوالد 
با وزارت صمت اس��ت. از سوی دیگر در 
هفت��ه گذش��ته رویداده��ا و اظهارنظرهای 
مختلف��ی پیرام��ون ب��ورس کاالی ای��ران 
ص��ورت گرفت که مهمتری��ن آن ها حول 
موضوع عرضه مسکن و خودرو در بورس 

کاال ب��ود.
محمدقلی یوس��فی اس��تاد اقتصاد دانشگاه 
عالم��ه طباطبای��ی ب��ا بی��ان اینک��ه باید از 
عرضه ام��الک مازاد بانک ه��ا در بورس 
کاال حمایت ش��ود، گفت: بانک ها دارای 
امالک زیادی در سراس��ر کش��ور هس��تند 
که بخش��ی از ای��ن امالک خالی هس��تند، 
از ای��ن رو اگر از عرض��ه امالک بانک ها 
در ب��ورس حمایت ش��ود، ب��ه زودی یک 
شفافیت آماری در خصوص میزان امالک 
خالی بانک ها در کش��ور ایجاد می ش��ود. 
وی افزود: بانک ها در این سال ها با حضور 
در بازار مسکن امالک زیادی را به تملک 
خ��ود در آورده اند، این در حالیس��ت که 
شمار زیادی از این واحدها خالی است، در 
صورتی که برای س��اماندهی بازار مس��کن 
این خانه ها باید به چرخه عرضه وارد شود.

حال موض��وع عرضه امالک مازاد بانک ها 
در ب��ورس کاال، امکان خوبی اس��ت تا از 
این طری��ق این واحد ها به ف��روش رود و 
خری��داران ه��م آن ه��ا را به چرخ��ه بازار 
مس��کن برگردانند و با حضور بانک ها در 
ب��ورس می توان اطالع��ات دقیقی از تعداد 
واحدهایی که بانک ها در اختیار دارند، به 

دس��ت آورد.
مدی��ر مطالعات اقتصادی ب��ورس کاال هم 
در ب��اره عرض��ه خ��ودرو در ب��ورس کاال 
گفت: بورس کاال در گذش��ته تجربه انتشار 
اوراق س��لف خ��ودروی س��راتو متعلق به 
خودروس��ازی س��ایپا را داش��ته و این کار 

انجام ش��ده اس��ت.
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آسفالت دغدغه اصلی مردم

محمد بنی اسدی شهردار بم:

 ب

طلوع بم - س�عید افروغ: محمد بنی اس��دی ش��هردار بم در گفت و گو 
با  طلوع بم در خصوص مس��ئله آسفالت گفت: مسئله آسفالت دغدغه اصلی 
مردم بوده اس��ت و در جلس��ات ش��ورا هم این موضوع همیشه مطرح و مورد 
تاکید بوده اس��ت که بتوانیم آسفالت را به سرانجام برسانیم. این پروژه پروژه 
ی سنگینی است با توجه به نوسانات قیمت قیر و افزایش قیمت آن و از طرفی 
پرداخت نقدی پول قیر کار را برای ش��هرداری س��خت کرده است چون باید 
نقدینگی کافی برای تهیه قیر داش��ته باش��د تا بتواند تولید آسفالت داشته باشد 
از آنجا که کارخانه آسفالت هم تعمیرات اساسی نشده بود و توان حداکثری 
را برای تولید آس��فالت نداش��تیم، در هر دو بخش ورود پیدا کردیم تعمیرات 
کارخانه آس��فالت از صفر تا صد )هم دس��تگاه های سنگ شکن هم کارخانه 
آس��فالت ( به صورت کامل انجام ش��د و در ادامه با توجه به مش��کلی که در 
خصوص نقدینگی قیر داش��تیم تصمیم بر این ش��د که کارخانه برون س��پاری 
شود بنابراین مزایده ای را تحت عنوان واگذاری کارخانه آسفالت شهرداری 
مطرح کردیم که از ش��رایط این مزایده تامین قیر با پیمانکار بود خوش��بختانه 
برنده ی مزایده ی کارخانه ی آس��فالت شهرداری خودش کارخانه قیر سازی 
دارد و تولیدکننده قیر است و این نقطه امیدی بود برای مجموعه شهرداری و 

همه همشهریان تا کوچه ها و خیابان ها آسفالت شود.

مردم از طرح خود یاری برای آسفالت استقبال و حمایت کردند
مش��کلی که در اجرای آس��فالت با آن مواجه بودی��م اولویت بندی کوچه ها 
و خیاب��ان ها ب��ا توجه به حجم زیاد آنهاس��ت اگر بخواهیم بر اس��اس بودجه 
شهرداری پیش برویم بیش از ده سال طول می کشد تا 3 میلیون متر مربع کوچه 
های خاکی را بخواهیم آس��فالت کنیم. بحث خودیاری مطرح شد تا حداقل 
کمکی در هزینه های ش��هرداری داشته باش��د و در کنار آن اولویت بندی را 

برای ما مشخص می کند هر کس ۲5 درصد خودیاری را پرداخت کند زودتر 
از بقیه کوچه اش آسفالت می شود. برای سرعت بخشیدن به این کار قرار شد 
4 اکیپ پخش را به صورت همزمان در سطح شهر داشته باشیم در حال حاضر 
3 اکیپ ما در حال پخش آس��فالت هس��تند یک اکیپ متعلق به شهرداری و 
دوت��ای دیگر از پیمانکاران بومی هس��تند و قرار اس��ت یک اکیپ پخش هم 
کارخانه آس��فالت به صورت جداگانه اضافه کند تا بتوانیم با سرعت بیشتری 
پخش آسفالت را در شهر داشته باشیم نزدیک به 50 هزار تن آسفالت تاکنون 
تولید و پخش ش��ده است بیست کوچه هم خودیاری را پرداخت کردند و در 
حال آماده س��ازی برای آسفالت هس��تند تا بالفاصله پخش آسفالت آنها هم 
انجام شود بعد از تسویه خود یاری هر کوچه حداکثر ظرف دو هفته آسفالت 
می ش��ود امیدواریم مردم به همین ش��کل از طرح خود یاری آسفالت استقبال 
کنند. در حین آسفالت کوچه ها روکش بعضی از خیابان ها هم نیز در دستور 

کار است.

اولویت های بعدی که ش�هرداری بعد از آس�فالت در دستور کار 
دارد

 س��اماندهی و زیباس��ازی وضعی��ت موجود ش��هر نی��ز از اولویت های کاری 
ش��هرداری است در این زمینه یکس��ری ناهمگونی ها در ساختار میدان امام و 
یک طرفه و همچنین پل عرضی که در خیابان ش��هید صدوقی بود که اصالح 
شدند.بس��یاری از رمپها در بس��یاری از  بلوارها بال اس��تفاده هستند که زیبایی 
خیابان را تحت الش��عاع قرار دادند اصالح این خیابان ها نیز در دستور کار می 
باش��د که ضرورت دارد اقدام شود.همچنین جداول فرسوده ِی) میدان زید و 
مهدویت(، اصالح میدان آب نما، تعویض جداول پیاده رو خیابان ارگ را در 
دس��تور کار داریم و در کنار آن دو تا از پروژه های اصلی مثل پارک بانوان 
و ش��هربازی را که به بهره برداری نرس��یدند نیز جزء برنامه های شهرداری می 
باش��ند امیدواریم بتوانیم پارک بانوان را تا عید نوروز و در صورتی که بتوانیم 
پروژه را به سرعت برسانیم تا دهه فجر فاز اول آن را به افتتاح برسانیم همچنین 

برنامه ریزی کردیم تا بازگشایی شهربازی را در روز عید مبعث داشته باشیم.

اتمام فاز اول ساخت سینمای امید
پروژه س��ینمای امید بم که مرحله ی گودبرداری و شفته آن به اتمام رسیده و 
با تأمین اعتبار فاز بعدی فونداس��یون و اسکلت را اجرا خواهیم کرد این پروژه 
از محل درآمدهای داخلی ش��هرداری پیش می رود که در این زمینه از طرف 
وزارت ارش��اد در مرحله تجهیز قول مساعدی داشتیم طبق تفاهم نامه سازمان 
شهرداریها هم 500 میلیون تومان کمک می کند که تا امروز این تامین اعتبار 
ص��ورت نگرفته ش��اید در ادامه محقق ش��ود،همچنین دکتر موس��وی معاون 
عمرانی اس��تاندار هم قول 500 میلیون تومان در مرحله اسکلت را داده اند نیاز 

هست از محل های خارج از مجموعه شهرداری تامین اعتبار داشته باشیم طبق 
برنام��ه ریزی هایی که داریم پیش می روی��م از منابع داخلی اعتباری را برای 
اجرای فونداسیون و اسکلت این ساختمان با زیربنای 1100 متر مربع شامل سه 
سالن سینما با نقشه های تیپیک که از وزارت ارشاد از ابالغ شده است تعریف 

شده است.

از دیگر اقداماتی که شهرداری پیش رو دارد
 س��اماندهی پارک های قبلی در قالب احداث زمین های ورزش��ی که 5 مورد 
آنها شناس��ایی شده اس��ت و بر آنیم تا برای عید نوروز آنها را به بهره برداری 
برسانیم. پارک کمیل هم در دستور کار قرار دارد محوطه سازی را باید در آن 
اجرا کنیم. در خصوص بهس��ازی ورودی شهر هم هماهنگی با راه و ترابری و 
بخش��داری مرکزی با محوریت شهرداری صورت گرفته است که حد فاصل 
بین خواجه عس��کر و پل والیت را در قالب فضای س��بز و متریال های سنگی 
در حال طراحی میباش��د و به زودی ش��روع و ساماندهی می شود، همچنین به 
س��ازی دو س��مت اتوبان خلیج فارس نیز در حال طراحی است که امیدواریم 
با یکس��ری هزینه های حداقلی بتوانیم زیبا س��ازی ها را در مسیر ورودی شهر 

داشته باشیم
بهس��ازی پل والیت را با وضعیت موجود در برنامه داریم و در یک ماه آینده 
بازگشایی میدان صورت خواهد گرفت اگر تامین اعتباری در سال های آینده 
برای ایمن سازی و ترافیک در نظر گرفته شود این پل را هم اجرا خواهیم کرد 
تا با نقش��ه و وضعیت بهتری به آن رسیدگی شود. برای خیابان مولوی اجرای 
رفوژ، زیباس��ازی، پیاده رو سازی و کمک به حل و فصل مباحث ترافیکی را 
در دستور کار داریم.همچنین پیاده روسازی سازی اصلی و فرعی کل شهر بم 
نیز در دس��تور کار قرار دارد و از خیابان جانبازان ش��روع شده و ادامه خواهد 
داش��ت خیابان های کمیل الزهرا و منطقه ی غربی ش��هر شناس��ایی شدند و با 
توجه به تامین اعتبار مالی رسیدگی خواهد شد هدف این است که بتوانیم در 
قالب پیاده روسازی و آس��فالت خاک را از خیابان ها و کوچه های شهر جمع 
کنیم و بتوانیم خدمات بهتری به ش��هر و ش��هروندان بدهیم و نظافت بهتری را 

در شهر شاهد باشیم.
آژانس حمل نخاله با یک تماس

 در خصوص نخاله های س��اختمانی نیز ق��راردادی را تنظیم کردیم و با توافق 
با بخ��ش خصوصی این امر نیز به مرحله اجرا خواهد رس��ید به زودی در این 
زمینه شماره های اطالع رس��انی خواهد شد و مردم می توانند با آژانس حمل 
نخال��ه ها تماس بگیرند و با پرداخت یک تعرفه قانونی نخاله ها را به خارج از 
محدوده ش��هری و محل های تعریف ش��ده حمل کنند به عنوان یک شهروند 
هم خود مقید به نظافت باش��یم و هم تذکر دهیم و در نظافت ش��هر و کوچه 

دخیل و فعال باشیم

کوچه شهید طالب الدینی

کوچه هفت خیابان قدس و فرعی های

کوچه پنج خیابان سید جمال الدین کوچه چهار خیابان آزادگان آسفالت کوچه شهید رجایی یک فرعی

کوچه چهل و چهار بوعلی سایت A مجتمع مسکونی استیجاری در شهرک رزمندگانکوچه دوازده بلوار جمهوری اسالمی

برخی از کوچه های آسفالت شده توسط 
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
شهرداری شهر بم با پرداخت  سهم مشارکت 

خودیاری توسط شهوندان محترم بمی
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