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 داانیی
عرصه

گزارش تصویری بتن ریزی فونداسیون، آجرگذاری سقف و نصب 
ستونهای میلگردی واحدهای ویالیی پروژه انبوه سازان بهار 

در ارگ جدید - 15 مهر 99

وزیر آموزش و پرورش  در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان عنوان کرد:

در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و معین توسعه بخش دهبکری مطرح شد:
ما دنبال سرمایه گذار هستیم، با طرح هایی که وجود دارد باید همه کمک کنیم تا موفق 

شویم/ بزودی تولید شمش سرب برای اولین مرتبه در استان کرمان/ در پنج سال آینده 
4فرد بومی بیکاری در منطقه دهبکری وجود ندارد

سیاست وزارت آموزش و پرورش ارتقای مدارس
 در مناطق محروم است

شرح در صفحه 3



سال سیزدهم  شماره   235  سه شنبه 15 مهر 21399 جامعه و سیاست

به گزارش طلوع ارگ، جلسه ستاد کرونا در شهرستان بم امروز یکشنبه ۱۳ مهر ماه در سالن 
فرمانداری بم برگزار ش��د، هادی شهسوارپور فرماندار بم در این جلسه گفت: در کشور با موج 
سوم کرونا رو به رو هستیم و حساسیت در مردم وجود دارد اما ما نباید بگذاریم این حساسیت 
کم شود، شاید نتوانیم پروتکلهای بهداشتی را ۱۰۰ درصد رعایت کنیم اما باید رعایت حداقلی 
را حتما داشته باشیم. وی ضمن تاکید به نظارت بیشتر همه ارگانهای گفت: تیم های نظارتی 
با ظرفیت کامل راه اندازی شوند و اصناف نیز باید با شدت ورود کند با هیچکس نباید تعارف 

داشته باشد.
شهسوارپور در خصوص مراسمات ویژه اربعین نیز خاطرنشان کرد: هیچ گونه برنامه پیاده روی و 

حرکت کاروان به سمت مزار حاج قاسم سلیمانی نداریم و این کار ممنوع است.
وی در خصوص آخرین وضعیت حضور دانش آموزان در مدرسه نیز گفت: باید  پروتکل ها هر چه 
بیشتر رعایت شود و کمبودها نیز حتما رفع شوند. وی خاطرنشان کرد: تیمهای  نظارتی آموزش 
و پرورش و فرمانداری باید مرتبا از مدارس بازدید کنند و اگر مشاهده شود مدرسه ای رعایت 
نمی کند، با مدیران آن مدارس حتما برخورد شود.در بیشتر استانهای کشور درخواست تعطیلی 

۲ هفته ای در خصوص حضور دانش آموزان در مدارس داده شده و از از طرف استان کرمان هم 
مطرح شده است که منتظر جواب این درخواست از سوی کشور هستیم.

وی گفت: بخشنامه مجازات افراد و ادارات خاطی به دلیل رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی 
ابالغ شده است و اگر فردی یا اداره ای پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند چه کارمندان آن 
اداره یا بانک و… چه کسانی که به این ارگانها مراجعه میکنند، طبق بخشنامه جدید مجازات 

میشوند.
وی در پایان خواستار رعایت کردن هر چه بیشتر پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی در مراسمات ترحیم، تاکسی های شهری و بین شهری و همچنین مراسمات عزاداری 
اربعین شد و همچنین در خصوص توزیع ماسک خاطر نشان کرد: کمیته ای تشکیل شود و در 

خصوص توزیع ماسک، بین خانواده های بی بضاعت نیز برنامه ریزی کنند.

در 12 روز گذشته ۶۶ بیمار بستری مشکوک داشته ایم
دکتر اویس��ی رئیس دانش��گاه علوم پزشکی بم در این جلسه نیز گفت: در ۱۲ روز گذشته ۶۶ 
بیماربستری مشکوک به کرونا داشتیم که از این تعداد ۱۳ نفر مبتال به کرونا بوده اند که ۳۵ 
بیمار سرپایی و ۲ فوتی داشتیم که این امار نسبت به ماه پیش کاهش یافته و این کاهش به 

دلیل کم شدن شدت کرونا نیست و فقط به دلیل رعایت کردن پروتکل های بهداشتی هست.

دکتر اویس��ی در ادامه گفت: در خصوص برگزاری مراس��مات اربعین و عزاداری ها و مراسمات 
عروسی در آینده نگرانی داریم که امیدواریم تصمیم درستی گرفته شود.

وی در پایان گفت: در مدارس ۱۵ آیتم بهداشتی وجود دارد که متاسفانه کامل رعایت نمیشود 
و در خصوص حضور دانش آموزان در مدارس تقاضای بازنگری داریم.

آخرین وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس
دکتر رجایی رئیس مرکز بهداشت بم نیز به ارائه آماری از آخرین وضعیت رعایت پروتکل های 
بهداشتی در مدارس نیز پرداخت و گفت: گند زدایی در مدارس  ۸۸ درصد است که این درصد 
پایین است اما رعایت پروتکل های بهداشتی توسط معلمان ۱۰۰ درصد است و دانش آموزان 

نیز ۸۵ درصد، که جا دارد از اداره آموزش و پرورش نیز تشکر کنیم.

سید علی حاج سیدعلیخانی روز شنبه در نشست کارگروه تصادفات و شناسایی نقاط حادثه 
خیز شهرس��تان بم در بخش دهبکری افزود: ۵۷ درصد تلفات در بهترین محورهای اس��تان 
کرم��ان به علت واژگونی خ��ودرو رخ داده لذا در کنار رفع موانع باید فرهنگ رانندگی را نیز 

ارتقا دهیم.
وی بی��ان ک��رد: امیدواریم با تامین مناب��ع اعتباری الزم تقاطع دهبکری که چندین س��ال 
بالتکلیف مانده را تکمیل و راه اندازی و در حوزه راه و شهرس��ازی باند دوم مس��یر دهبکری 

– جیرفت – بم را راه اندازی کنیم.
حاج سیدعلیخانی در مورد جاده مواصالتی دولت آباد بم نیز تاکید کرد: این جاده جزو ردیف 
اعتباری اس��تانی قرار دارد و ردیف اعتباری ملی ندارد بنابراین اعتبارات آن باید از اس��تان 
کرمان تامین شود در حالی که سال گذشته در کمیته برنامه ریزی شهرستان بم مبلغی برای 
اجرای این طرح در نظر گرفته نشد و امسال حدود ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای آن در نظر 

گرفته شده در حالی که این جاده حدود هشت میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
هادی شهس��وارپور فرماندار بم نیز ضمن حادثه خیزبودن پل دهبکری بم گفت: این پل در 
نقطه حادثه خیز بسیار خطرناک قرار دارد وباعث تلفات زیادی شده که ساخت و تکمیل ان 

باید ویژه دیده شود.
وی افزود:جاده دولت اباد – روداب هم به یک قتلگاه تبدیل ش��ده وهر روز حادثه ساز است 

و باید تعین تکلیف شود.

رشد ۳۳ درصدی تلفات جاده ای در شهرستان بم
رضایی ریس پلیس راه ش��مال اس��تان کرمان هم گفت:در ش��ش ماهه سال جاری نسبت 
به س��ال قبل دراس��تان ۱۹ درصد کاهش تلفات جاده ای داشتیم، اما متاسفانه ۲۵۷ نفر در 
حوادث جان خود را از دست دادند و شهرستان بم با رشد ۳۳ درصد، افزایش تلفات جاده ای 

را داشته است.
وی افزود: س��رعت غیر مجاز و خواب الودگی، نبود اس��تراحت گاه و کمبود اماکن رفاهی در 

استان باعث افزایش تصادفات استان کرمان شده است.

رویکرد دستگاه قضایی مسئول سازی است
س��ید مهدی قویدل روز ش��نبه در نشس��ت کارگروه تصادفات و شناسایی نقاط حادثه خیز 
شهرستان بم در بخش دهبکری افزود: تلفات جاده ای در سطح کشور نگران کننده و تاسف 
بار اس��ت و همانطور که می بینیم در طول ۴۰ س��ال انقالب سه برابر زمان جنگ تحمیلی 

تلفات جاده ای داشته ایم.
وی اظهار داشت: کاهش تلفات جاده ای از موضوعات مهمی است که در دستور کار دستگاه 
قضایی و ش��ورای پیش��گیری از وقوع جرم قرار گرفته و نواقص جاده ها و علل و عواملی که 

موجب تلفات جاده ای شده به صورت ویژه پیگیری می شود.
وی بی��ان کرد: توجه به امر پیش��گیری در بس��یاری از موارد موجب کاه��ش وقوع جرائم و 

مشکالت ناشی از آن شده است.
سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان ادامه داد: یکی از مصوبات 
نشس��ت بازدید از نقاط حادثه خیز این اس��تان در محور دهبکری بود که از نزدیک بررسی 
و مقرر ش��د در اس��رع وقت مسوالن راهداری و راه و شهرسازی از طریق استان و شهرستان 

موضوع را پیگیری کرده و نقاط ضعف و مشکالت موجود را منعکس کنند.
وی در زمینه اتمام پروژه راهسازی دهبکری که نزدیک به ۱۵ سال طول کشیده عنوان کرد: 
در ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده زیرسازهای الزم و استاندارد را در 
مسیر راه ها و جاده ها ایجاد کند و ما در دستگاه قضایی درصد پیشگیری و سپس مسئول 

سازی و شناسایی نقاط ضعف هستیم.
قویدل همچنین در مورد قاچاق انس��ان و س��وخت نیز توضیحاتی داد و افزود: این موضوع 
کش��وری بوده و خال قانونی نیز در این موضوع وجود دارد که در حال بررسی است که البته 
در بحث تصادفات جاده ای فرهنگ س��ازی، استفاده مطلوب از وسایل نقلیه و رعایت نکات 

ایمنی توسط شهروندان باید انجام شود.
سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان تصریح کرد: قاچاق انسان 
و سوخت یکی از عواملی است که در استان کرمان خصوصا در این محورهای مواصالتی برای 

مردم حوادث جاده ای را ایجاد کرده است./ ایرنا-صداوسیما

تیمهای نظارتی با هیچکس نباید تعارف داشته باشند / 
در ۱۲ روز گذشته ۶۶ بیمار بستری مشکوک داشته ایم

هفت میلیارد تومان برای تکمیل پل ورودی دهبکری نیاز است
در نشست کارگروه تصادفات و شناسایی نقاط حادثه خیز شهرستان بم مطرح شد:

پیام مخاطبین طلوع

آگهی حصر وراثت
اقای رامین بیغم فرزند مهدی دارای شناسنامه ۳۱۰۰۲۲۹۴۰۱ بشرح دادخواست 
شماره ۹۹۰۰۴۳۹ مورخ ۹۹/۰۷/۰۸ توضیح داده شادروان اصغر بیغم فرزند علی 
بشناسنامه ۱۶۴ در تاریخ ۸۲/۱۰/۰۵ در شهر بم فوت شده و  وراث منحصر حین 
الفوت وی عبارتند از: ۱- جواد بیغم فرزند اصغر به ش.ش: ۳۱۱۰۸۸۹۹۵۱ )فرزند 

متوفی(۲- مسعود بیغم فرزند اصغر به ش.ش: ۳۲۰۹۶۸۶۱۷۳ )فرزند متوفی(
۳- رضا بیغم فرزند اصغر به ش.ش: ۳۱۱۰۴۷۷۶۰۲ )فرزند متوفی(۴- منور بیغم 
فرزند اصغر به ش.ش: ۳۱۱۰۸۵۷۱۴۶ )فرزند متوفی(۵- آذر بیغم فرزند اصغر 

به ش.ش: ۳۱۱۰۹۵۱۰۶۱ )فرزند متوفی(۶- مهدی بیغم فرزند اصغر به ش.ش: 
۴۴۹ )فرزند متوفی(۷- محسن بیغم فرزند اصغر به ش.ش: ۳۲۰۹۶۸۶۱۸۱ )فرزند 
متوفی(۸-محمد بیغم فرزند اصغر به ش.ش: ۳۱۱۰۴۷۷۵۹۹ )فرزند متوفی(۹- 
میترا بیغم فرزند اصغر به ش.ش: ۳۱۱۰۱۷۱۲۳۶ )فرزند 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/۲۳۱

شورای حل اختالف شماره ۳ بم

آگهی حصر وراثت
اقای رامین بیغم فرزند مهدی دارای شناسنامه ۳۱۰۰۲۲۹۴۰۱ بشرح دادخواست 
شماره ۹۹۰۰۴۳۸ مورخ ۹۹/۰۷/۰۸ توضیح داده شادروان مهدی بیغم فرزند اصغر 

بشناسنامه ۴۴۹ در تاریخ ۸۲/۱۰/۰۵ در شهر بم فوت شده و  وراث منحصر حین      
الفوت وی عبارتند از:۱- رامین بیغم فرزند مهدی به ش.ش: ۳۱۰۰۲۲۹۴۰۱ 
)فرزند متوفی(۲- رضوان بیغم فرزند مهدی به ش.ش: ۳۱۰۰۴۳۰۴۲۵ )فرزند 

متوفی(۳- طیبه بدرآبادی فرزند ابراهیم به ش.ش: ۳۱۱۰۹۵۸۴۰۶ )همسر 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 ۲۲۹
شورای حل اختالف شماره ۳ بم

کمبود کارتن خرما
سالم،میخواستم در خصوص نایاب شدن کارتن خرمای هشتصد 

گرمی بگم،هرسرخونه ای رفتیم ندارن میگن کارخونه میگه ندارم، 
االن هفت روزه خرمای ما برداشت نشده خرمامون سردرخت 

خشک شده این فقط مشکل مانیست مشکل همه باغداراست، امسال 
خرمای روداب غربی دور رسیده هنوز نصف خرمامون سردرخته 

االن چکار کنیم، مسئولین شهر بم ایا شما متوجه کمبود کارتن 
خرماهستید چراکسی رسیدگی نمیکنه هر کجا میرویم پاسخگو 

نیستند و میگویند ندارند مسئولین پاسخگو باشید. لطفا این پیام منو تو 
کانال خوبتون درج کنید تا مشکلمون حل بشه.

فرمانداری بم -  گرانی سیلندر گاز
سالم خسته نباشید ببخشید که مزاحمتان شدم بنده یک شهروند بمی 

هستم از نشریه خبری طلوع بم خواهشا تقاضای دارم خدا وکیلی 
پیگیری کنید چجوری هست که شرکت گاز امروز یک چیزی رو 

می گه فردا یک چیزی دیگه بابا کمی به فکر باشید امروز چندین 
نفر گفتن گاز کپسولی از 15 این ماه میشه 30 هزار تومان مگر تمام 

شهر ما مردم گاز دارن که شما می خواید 30 هزار تومان قیمت 
ببرید باال  چند روز قبل می گن کپسول ها می خواند بشن کوپن 

مگر تو قدیم زندگی می کنیم خدایش اینا حرفا هستند مردم از کجا 
پول اوردن با این مشکالت و تحریم های اقتصادی این کجای دل 

مان بزاریم خواهشمندم که پیگیری کنید با تشکر

اینترنت روستایی ضعیف بم
-روستای فقیر اباد اصال اینترنت نداره

ما همراه اول داریم باید خودمون برسونیم جاده اصلی تا بتونیم از 
اینترنت استفاده کنیم

- سالم شما رو بخدا از طریق کانالتون خودتون پیام بزارین خط 
های ایرانسل ونت دولت ابادانصاری درست کنن بچه هامون 

ازدرس عقب موندن شمابودین چکارمیکردین 2 روز اینترنت وخط 
هاخودشون خراب باشن چکارمیکنن، شما رو بخدا بخاطر بچه ها 

کاری کنین. مردم هم مریض دارن توخونه هاشون شما رو بخدا 
پیگیر باشین، لطفا شما درخواست کنین به مسئولین اینترنت وخط 

های ایرانسل یه دنیاممنونیم

بخشداری مرکزی
سالم، گالیه های مردم روستاهای سبزوییه اسماعیل آباد و پابنه 

وکشاورزان روستاهای شمس آباد تهرود مربوط به جاده منتهی به 
روستای پابنه، از فرماندارمحترم شهرستان بم بزرگ وبخشدار محترم 
بخش مرکزی که واقعا جاده ایاب و ذهاب ندارند این جاده سه سال 

پیش شن ریزی آماده آسفالت بود که نیم تمام رها شد

مخابرات بروات
با سالم، االن یک ماه میشه که سیم های تلفن کوچه های بلوار 
آزادی بروات رو به سرقت بردن .اداره مخابراتم با اینکه بهشون 

اطالع دادیم هنوز هیچ کاری نمیکنن.
ما چطور میتونیم بدون اینترنت خونه بصورت آنالین درس بخونیم

اخبار کوتاه

مدیرعام��ل خان��ه مطبوعات کرم��ان گفت: »احی��ای موزه 
مطبوعات این استان در دستور کار ویژه قرار گرفته و بر اساس 
تعامالت انجام شده با استانداری و اداره کل میراث فرهنگی 

کرمان این موزه در دهه فجر امسال بازگشایی خواهد شد«.

محمدرضا نژاد حیدری 13 مهرماه، در نشس��ت مش��ترک با 
مجمع نمایندگان استان کرمان افزود: »موزه مطبوعات کرمان 
مدت ها غیرفعال بوده و فعال کردن آن در دس��تور کار ویژه 

هیات مدیره جدید خانه مطبوعات کرمان قرار گرفته است«.
وی اظه��ار کرد: »م��وزه مطبوعات کرم��ان در خانه قدیمی 
دین یار که از س��اختمان های ثبت ملی شده در استان کرمان 

به شمار می رود، بازگشایی خواهد شد«.
وی همچنی��ن با بیان این مطلب که خبرن��گاران در صورتی 
که آموزش ببینند، بهتر می توانند در مس��یر توسعه استان گام 
بردارند، گفت: »طرح آموزش��ی ویژه خبرن��گاران در خانه 
مطبوعات استان کرمان تدوین شده و اجرای آن نیاز به تامین 

اعتبار دارد«

 موزه مطبوعات کرمان دهه فجر 
بازگشایی می شود 

عیس��ی عارف کیا ،رییس محیط زیست شهرستان بم گفت: 
یک شکارچی متخلف اقدام به شکار دو راس کل وحشی از 
منطقه شکار ممنوع حیات وحش زریاب شهرستان بم ، کرده 
بود امروز در حین  انتقال گوش��ت حیوانات ش��کار شده  در 

مسیر کرمان - ماهان دستگیر شد.

او  تصریح کرد: حیوانات ش��کار شده دو راس کل وحشی 
3 ساله بوده اند که به همراه سالح و مهمات دستی و فشنگ 

چهار پاره  تحویل مقامات قضایی شده اند.
رییس اداره محیط زیست بم گفت: این شکارچی سابقه دار 
نیز بوده است ، متاسفانه شکار بی رویه ، زیست گاه ها و ذخیره 
گاه ها ی حیات وحش کشور  را در معرض نابودی قرار داده 

است.

حس��ن منتظرتربتی در مراس��م افتتاح طرح های گازرس��انی 
کرمان در ارتباط ویدئوکنفرانسی با رئیس جمهور در شهداد 
کرمان اظهار داش��ت: 32 هزار روستا در این دولت از نعمت 
گاز برحوردار شده اند و گازرسانی به 4 هزار و 300 روستا در 

دست اجرا است.

مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران با بیان اینکه امیدواریم تا 
پایان دولت 35 هزار روس��تای کش��ور گازدار شوند، عنوان 
ک��رد: در ای��ن دولت در ه��ر هفته 50 روس��تا از نعمت گاز 

برخوردار شده اند.
تربتی با تأکید بر اینکه گازرسانی را در سطح کشور با شتاب 
دنبال می کنیم و تا پایان امس��ال 5 شهر و 90 روستای کرمان 
به ش��بکه گاز متصل می ش��وند ، گفت: در این دولت تعداد 
روستاهای گازدار استان کرمان به سه برابر افزایش پیدا کرده 

است.
منوچهر فالح مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان نیز اظهار 
کرد: امروز طرح گازرس��انی به پنج شهر مشتمل بر 5 هزار و 
528 خانوار و 146 روستا مشتمل بر 11 هزار و 198 خانوار و 
گازرسانی به  150 واحد تولیدی و صنعتی با هزینه ای بالغ بر 

308 میلیارد تومان افتتاح شد.
وی بیان داشت: همچنین امروز پروژه کلنگ زنی گازرسانی 
به یک شهر و 161 روستا، 199 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 

بالغ بر 372 میلیارد تومان انجام خواهد شد.
مدیرعامل ش��رکت گاز استان کرمان خاطرنش��ان کرد: 75 

درصد استان کرمان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
 طرح گازرسانی در شهر شهداد، اندوهجرد، و دهستان سیرچ 
از توابع بخش ش��هداد و دهستان جوشان و روستاهای تابع از 
بخش گلباف با حضور مدیرعامل ش��رکت گاز کشور و در 
ارتباط ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور با اعتبار بالغ بر 66.7 

میلیارد تومان افتتاح شد.          

علی س��خنگو اظهار کرد: با انجام یکس��ری اقدامات فنی و 
اطالعاتی س��ربازان گمنام امام زمان )عج( شهرس��تان بم در 
جاده خاکی بهشت زهرای رحمت آباد در حالی که اعضای 
ی��ک باند قاچاق قصد انتقال یک محمول��ه مواد مخدر را از 
این مس��یر داشتند، طی عملیاتی باند مزبور روز گذشته مورد 

ضربه قرار گرفت.

دادس��تان ریگان ادامه داد: طی بازرسی به عمل آمده از یک 
دس��تگاه موتورس��یکلت ایژ متعلق به اعضای این باند مقدار 
تقریبی 44 کیلوگرم مواد مخدر از نوع مرفین به ارزش تقریبی 
4 میلیارد و 400 میلیون ریال کش��ف و موتور سیکلت مزبور 

نیز توقیف شد.
وی با بیان اینکه دس��تگاه قضایی در امر مبارزه با مواد مخدر 
جدی اس��ت، تصری��ح ک��رد: اقدام��ات الزم  در خصوص 
شناس��ایی محل اختفای متهمان متواری و دستگیری آنها در 

دستور کار سربازان گمنام امام زمان )عج( قرار دارد.

شکارچی سابقه دار باز هم  به 
حیات وحش تعرض کرد 

گازرسانی به 4300 روستای کشور 
در دست اجراست

توقیف محموله 4 میلیاردی مرفین
 در ریگان
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سیاست وزارت آموزش و پرورش ارتقای  دومین شهید مدافع سالمت استان کرمان آسمانی شد 
مدارس در مناطق محروم است

پایان مدارس خشت و گلی در استان کرمان

وزیر آموزش و پرورش  در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان عنوان کرد: شهادت یک پرستار کرمانی به دلیل ابتال به کرونا؛ 

آگهی حصر وراثت
اقای رامین بیغم فرزند مهدی دارای شناسنامه ۳۱۰۰۲۲۹۴۰۱ بشرح دادخواست شماره ۹۹/۳/۴۴۰ مورخ ۹۹/۰۷/۰۸ توضیح داده شادروان نصرت دشتی خویدکی فرزند رضا بشناسنامه 
۴۲۷ در تاریخ ۸۲/۱۰/۰۵  در شهر بم فوت شده و  وراث منحصر حین الفوت وی عبارتند از: ۱- جواد بیغم فرزند اصغر به ش.ش: ۳۱۱۰۸۸۹۹۵۱ )فرزند متوفی(۲- رضا بیغم فرزند اصغر 

به ش.ش: ۳۱۱۰۴۷۷۶۰۲ )فرزند متوفی(۳- منور بی غم فرزند اصغر به ش.ش: ۳۱۱۰۸۵۷۱۴۶ )فرزند متوفی(۴- آذر بیغم فرزند اصغر به ش.ش: ۳۱۱۰۹۵۱۰۶۱ )فرزند متوفی(۵- 
محمد بیغم فرزند اصغر به ش.ش: ۵۲۶ )فرزند متوفی(۶- میترا بیغم فرزند اصغر به ش.ش: ۱۷۲۸۱ )فرزند متوفی(۷- محسن بیغم فرزند اصغر به ش.ش: ۴۴۸ )فرزند متوفی(۸-مهدی 
بیغم فرزند اصغر به ش.ش: ۴۴۹ )فرزند متوفی(۹- مسعود بیغم فرزند اصغر به ش.ش: ۳۲۰۹۶۸۶۱۷۳ )فرزند 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/۲۳۰
شورای حل اختالف شماره ۳ بم

آگهی حصر وراثت
اقای منصور بی غم فرزند غالمرضا دارای شناسنامه ۱۰۸۱ بشرح دادخواست شماره ۹۹/۳/۴۷۸ مورخ ۹۹/۰۷/۰۸ توضیح داده شادروان قنبر کردستی فرزند بشارت بشناسنامه 

۵۲۰ در تاریخ ۸۳/۱۲/۰۳ در شهر بم فوت شده و  وراث منحصر حین الفوت وی عبارتند از: ۱- حجت کردستی فرزند قنبر به ش.ش: ۴۷۸۹ )فرزند متوفی(۲- حشمت کردستی 
فرزند قنبر به ش.ش: ۳۱۱۱۵۳۲۶۲۳ )فرزند متوفی(۳- محمدجواد کردستی فرزند قنبر به ش.ش: ۳۱۰۰۴۲۹۱۴۱ )فرزند متوفی(۴- مهدی کردستی فرزند قنبر به ش.ش: 
۳۱۰۰۴۲۹۱۴۱ )فرزند متوفی(۵- سمیه کردستی فرزند قنبر به ش.ش: ۳۱۱۱۴۶۸۹۴۱ )فرزند متوفی(۶- صدیقه کردستی فرزند قنبر به ش.ش: ۴۲۰۴ )فرزند متوفی(۷- ام 

البنین کردستی فرزند قنبر به ش.ش: ۳۱۰۰۴۲۹۱۳۳ )فرزند متوفی(۸- کبری غفوری خورگو  فرزند محمد به ش.ش: ۱۰۲۶ )همسر متوفی(۹- دلبر رستمی محرم قنبر به ش.ش: 
۱۱۱۷۴ )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./
شورای حل اختالف شماره ۳ بم

»ام البنین شاهمرادی پور« پرستار بیمارستان مهرگان کرمان در پی ابتال به بیماری 
کرونا و پس از چند روز مبارزه با این بیماری، شامگاه 12 مهرماه آسمانی شد.

به گزارش فردای کرمان به نقل از ایس��نا کرمان، رئیس دانش��گاه علوم پزشکی 
کرمان در پی ش��هادت ش��هیده ی مدافع سالمت »ام البنین ش��اهمرادی پور« پیام 
تس��لیتی صادر کرد که در این پیام آمده است: »ایثار و از خودگذشتگی در راه 
خدمت به جامعه، پاداشی عظیم نزد خداوند متعال دارد و در این راه پرمخاطره، 
جان برکفان حوزه ی سالمت از ابتدای شیوع ویروس منحوس کرونا با فداکاری 
و تحمل شرایط سخت و طاقت فرسا به بیماران ارائه ی خدمت می دهند و از هیچ 

تالش و کوششی دریغ نورزیده اند«.
 این پیام می افزاید: »ش��هیده ی مدافع س��المت  خانم »ام البنین ش��اهمرادی پور« 
پرس��تار بیمارستان مهرگان ش��هر کرمان، نمونه ی یک انسان بااخالق، متعهد و 

س��خت کوش بود که در این برهه از زمان با جان فشانی در راه خدمت به مردم، 
در پی ابتال به بیماری کووید 19 و تحمل یک دوره بیماری، شامگاه 12 مهرماه 

به لقاء اهلل پیوست«.
در ادام��ه ی ای��ن پیام آمده اس��ت: »اینجانب این مصیبت فراموش نش��دنی را به 
خانواده ی گرامی آن ش��هیده ی واالمقام، جامعه ی پرستاری، خانواده ی بزرگ 
حوزه ی سالمت اس��تان کرمان و همکاران محترم ایشان در بیمارستان مهرگان 
شهر کرمان صمیمانه تسلیت گفته و از خداوند متعال غفران و رحمت الهی برای 

همکار فداکارمان و برای بازماندگانش صبر و بردباری مسئلت دارم«.
پیش از نیز شادروان »دکتر سیدمهدی بهشتی شیرازی« متخصص اطفال بیمارستان 

علی ابن ابیطالب )ع( شهرستان راور به خیل شهدای مدافع سالمت پیوسته بود.

دکتر محسن حاجی میرزایی ظهر امروز 14 مهرماه در جلسه شورای آموزش و 
پرورش استان کرمان بیان داشت: بنیانی ترین حرکتی که برای تحول یک جامعه 
می توان انجام داد، تحول در یادگیری جامعه اس��ت و هر چه این امر عمیق تر و 

کارسازتر باشد، آینده آن جامعه بهتر خواهد بود.
وی تصری��ح کرد: جامعه مطابق آنچه که ی��اد گرفته، عمل می کند و اگر نهاد 
اقتصاد و سیاست ما با کاستی روبه رو هستند، این کاستی ها قابل ارجاع به نظام 

یادگیری است.
حاجی میرزایی بیان کرد: هرچه نظام یادگیری کارس��ازتر باش��د، جامعه بهتر و 
با نش��اط تری داریم و همه آرمان های دین و تحوالت دینی که دنبال می کنیم 

مرهون جریان یادگیری جامعه است.
وزی��ر آموزش و پرورش گفت: همه مس��ائلی که برای کاس��تن از رنج مردم و 
گرفتاری های جمعیت به کار می گیریم محصول جریان یادگیری جامعه است، 
دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت در شریف ترین، بنیانی ترین و کارسازترین 

فعالیت قدم نهاده اند و این کار، کار الهی و از شرافت ذاتی برخوردار است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شرایط امسال تحصیلی گفت: به سرعت وارد 
کار نو و متفاوتی شدیم، سیاست اصلی حمایت از این ظرفیت ملی است و هیچ 
خدمتی در کش��ور به گستردگی شبکه شاد در عرصه فضای مجازی نیست، هر 
چه ترافیک این شبکه افزایش می یابد، ترافیک دیگر شبکه ها کاهش می یابد و 

نشان می دهد جریان اینترنت کشور مصروف تعلیم و تربیت می شود.
حاجی میرزایی، حوزه پرورش��ی را از دغدغه های وزارتخانه برشمرد و گفت: 
همه کانال های پرورشی در شبکه شاد فعال شده و برخی برنامه های این حوزه 

مخاطبان بیش از یک میلیون نفری دارد.
وی ابراز داش��ت: سیاست ما کاس��تن از محرومیت ها و اولویت دادن به محروم 
ترین مناطق برای رساندن آنها به متوسط کشوری است، سازمان نوسازی مدارس 
قول داده سرانه فضای آموزشی استان کرمان تا پایان سال به متوسط کشور برسد.

حاجی میرزایی با اش��اره به اینکه توزیع نامناسب در سطح استان وجود دارد اما 
همه منابع را برای کاس��تن این فاصله ها اختصاص خواهیم داد، گفت: جمعیت 
برای جابه جایی از کسی اجازه نمی گیرد اما با جابه جایی، تعادل های ما را به هم 

می زند و غالب مسائلی که داریم در حاشیه شهرهاست.
وی بیان کرد: برای کسانی که تبلت ندارند، راهی برای پاسخ به این نیاز 3 میلیون 
نفری وجود ندارد و نهادهای مدنی و حمایتی را فعال کرده ایم که حداکثر می 

شود 150 تا 200 هزار تبلت تامین کرد.
وزیر آموزش و پرورش گفت: اجازه نمی دهیم کسی به دلیل عدم برخورداری 
از تلفن هوش��مند و اینترنت از آموزش عق��ب بماند و در حال حاضر تلویزیون 

آموزش ها را ارائه می کند.
وی افزود: سیاست ما در مناطق کم جمعیت، آموزش حضوری است و کسانی 
که از تلویزیون آموزش می بینند هر هفته یا دو هفته باید به معلمشان مراجعه کنند 

تا کاستی در آموزش نباشد.
حاجی میرزایی با اش��اره به اینکه معلمان موظف هس��تند روی تک تک دانش 
آموزانش��ان حساس باشند، تصریح کرد: هیچ دانش آموزی به هر دلیلی نباید از 

گردونه آموزش عقب بماند.

وزیر آموزش و پرورش با اش��اره به اینکه تامین مسکن فرهنگیان جزو سیاست 
ماست و هرکاری که از عهده ما برآید کوتاهی نمی کنیم، گفت: مدارس شبانه 
روزی و طرح نهاد)نظام مراقبتی دانش آموزان( را به طور جدی دنبال می کنیم.

حجت االس��الم و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه کرمان نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت پرداختن به مکتب شهید 
حاج قاسم سلیمانی گفت: باید برای آموزش و پرورش استان کرمان ماموریت 
ویژه ای در رابطه با مکتب شهید سلیمانی از سوی وزارتخانه در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر کوچک ترین ضعفی در تهذیب و ادب باشد، آموزش 
را دچار مشکل می کند، افزود: تکلیف شرعی داریم که حق موقوفه ها اَدا شود 
و در سطح ملی برای پرداخت بدهی آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان به 

اوقاف تصمیم گیری و حل شود.

احمد اس��کندری نسب مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان به افزایش 60 
درصدی حقوق فرهنگی��ان، پرداخت پاداش پایان خدمت همکاران به صورت 
یکجا در این دوره وزارت آموزش و پرورش نام برد و گفت: در راستای تحقق 
سیاس��ت های وزارت آموزش و پرورش تالش کردیم مدرسه را در زیست بوم 
جدید تعریف کرده و در ساختارها و ماموریت های آموزش و پرورش تغییراتی 

به وجود بیاوریم.
وی افزود: تدابیر الزم برای بازگش��ایی مدارس با حفظ شیوه نامه های بهداشتی 
در استان اندیشیده و بیش از 8400 مدرسه بازدید شده، تنها یک مدرسه در استان 

تعطیل شده و فرصت یک هفته ای برای رفع مشکالت به آنها داده ایم.
اسکندری نس��ب به تهیه اطلس یادگیری مدارس استان و آموزش الکترونیکی 
اش��اره داش��ت و تصریح کرد: میزان دسترس��ی دانش آموزان به آموزش های 

حضوری، غیرحضوری، شبکه شاد و تلویوزیون تدوین شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد: در هفته های نخست فعالیت 
مدارس در برخی نقاط تا 95 درصد حضور دانش آموزان را داشتیم ضمن اینکه 
در اس��تان کرمان 710 مدرس��ه زیر 10 نفر و بیش از 2300 مدرس کمتر از 100 

نفر دانش آموز داریم.
وی با اش��اره به اینکه بیش از 70 درصد از دانش آموزان استان به تلفن همراه و 
ابزار آموزش مجازی دسترس��ی دارند، افزود: تالش کردیم پوشش حداکثری 
برای همه دانش آموزان داش��ته و هیچ دانش آموزی از آموزش باز نماند و علی 
رغم شرایط خاص امسال نزدیک به 60 درصد از پیش دبستانی ها ثبت نام کرده 

و ثبت نام پایه اول ابتدایی بیش از 100 درصد بوده است.
اس��کندری نس��ب تصریح کرد: راه اندازی موسس��ات مجازی آموزشی برای 
کنکور در مناطق محروم استان در راستای عدالت آموزشی صورت گرفته و در 
سال جاری 39 درصد رشد در کسب رتبه های زیر 1000 در کنکور را داشته ایم.

وی بیان کرد: در جش��نواره نوجوان و جوان خوارزمی استان کرمان همیشه رتبه 
های اول تا سوم را داشته و حضور دانش آموزان را در بیش از 95 درصد مسابقات 
قرآن و عترت داریم و مراسم اختتامیه جشواره ملی فرهنگی هنری "علمدار" ویژه 

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نیز زمستان امسال برگزار می شود.

وزیر آموزش و پرورش با افتتاح مدرس��ه 6 کالس��ه ش��هید عبدالمهدی امیدی 
روس��تای جواران از توابع شهرس��تان رابر، پایان مدارس خشت و گلی در استان 

کرمان را اعالم کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اس��تانداری کرمان، دکتر حاجی میرزایی وزیر 
آموزش و پرورش عصر امروز 14 مهر ماه در ادامه س��فر خود به اس��تان کرمان، 
مدرسه 6 کالسه شهید عبدالمهدی امیدی روستای جواران از توابع شهرستان رابر 
را به عنوان پروژه برتر نوس��ازی مدارس کشور و در ارتباطی ویدئو کنفرانس با 

رئیس جمهور افتتاح کرد.
دکتر حاجی میرزایی در ارائه گزارش به رئیس جمهور بیان داشت: سنگ بنای 

عدالت در جامعه توزیع فرصت های آموزشی است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: نوآموزان پیش دبس��تانی از 89 هزار نفر به 223 

هزار نفر طی دولت های یازدهم و دوازدهم افزایش یافتند.
حاجی میرزایی بیان داش��ت: دانش آموزان روس��تایی در دولت تدبیر و امید 23 
درصد رشد یافتند و بیش از 3 هزار و 200 مدرسه شبانه روزی در روستا ایجاد و 

80 درصد فعالیت سوادآموزی متوجه زنان بوده است.
حاجی میرزایی افزود: ساالنه بیش از 250 هزار معلم 200 روز در مناطق روستایی 
حضور دارند که این افراد نقطه اتصال دولت با مردم هستند و تعداد دانش آموزان 
فنی و کاردانش در دولت تدبیر و امید 6 برابر ش��ده و یک هزار و 500 هنرستان 

روستایی داریم.
وزیر آموزش و پرورش گفت: یک هزار و 6 کالس خش��ت و گلی در دولت 
تدبیر و امید جمع آوری و هفت هزار و 800 پروژه با مس��احت 2 میلیون و 600 

هزار متر مربع احداث شده است.
وی ادامه داد: هر روز 11 کالس روس��تایی و در تمامی کشور 29 کالس روزانه 

به بهره برداری رسیده است.
حاجی میرزایی گفت: همزمان با افتتاح مدرسه شهید عبدالمهدی امیدی روستای 
جواران 913 پروژه روستایی با 3933 کالس درس به مساحت 420 هزار مترمربع 

مساحت و 780 میلیارد تومان اعتبار بهره برداری میشود.
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طلوع بم - ناهید ذاکری:  جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و معین توسعه بخش 
دهبکری روز یکش��نبه ۱۳ مهر در محل مع��دن خان خاتون با حضور حجت 
االسالم موسی غضنفرآبادی نماینده مردم شرق استان، حجت االسالم دانشی 
امام جمعه بم، هادی شهسوارپور فرماندار بم، دکتر بابک اسماعیلی مدیرعامل 
مجتمع معدنی و فرآوری سرب و روی خان خاتون و دیگر مسئولین شهرستان 

بم برگزار شد.

ما دنبال س�رمایه گذار هستیم با طرح هایی که وجود دارد باید همه 
کمک کنیم تا موفق شویم

موسی غضنفرآبادی نماینده مردم شرق استان نیز در این جلسه ضمن تشکر 
از زحمات دکتر اسماعیلی گفت: کار ایشان سودجویی نیست بلکه کار بزرگ 
و خیرخواهانه ای اس��ت که انجام می دهند، سرس��ختی در کار از طرف ایشان 
برای من جالب است، اگر همه ی ما در کارمان مقاومت نشان دهیم بدون شک 
به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. نظام ما، ملت ما و مردم ما الزم است با توجه 
به فتنه های دش��منان از خود سرسختی نش��ان دهند، اگر ما هم مثل ایشان 
سرسخت باشیم خیلی کارها را می توانیم انجام دهیم من به ایشان تبریک می 
گویم ایش��ان تالش کردند و خس��ته نشدند و پیگیر کارها بودند. معدن  جای 
بسیار با اهمیتی است و برای منطقه آینده خوبی را در پیش دارد و هدف ایشان 

هم مقدس است و برای ایشان آرزوی موفقیت می کنم.
وی اف��زود: در ش��رایط امروز باید خیلی تالش کنیم چ��ون موضوع بیکاری و 
اشتغال در کشور ما جدی است از طرفی دشمن تهاجمات خودش را شدت داده 
است و از طرفی هم ممکن است بعضی از ما متوجه موضوع و جنگ اقتصادی 
دش��من نباش��یم، من به عنوان یک کارگر این نظام تمام تالش خودم را برای 
ایجاد اش��تغال انجام می دهم و از آقای اسماعیلی هم استدعا می کنم که هم 
این پروژه را و هم پروژه دارزین را با سرعت پیش ببرند، ما دنبال سرمایه گذار 
هستیم با طرح هایی که وجود دارد باید همه کمک کنیم تا موفق شویم باید به 

فرموده رهبر معظم انقالب ۱۰ برابر کار کنیم تا موفق شویم.
وی ادام��ه داد: در خص��وص گلخانه ها، پنل های خورش��یدی، خرما و س��ایر 
موضوعات پیگیر هس��تیم. وضعیت بودجه ای ش��اید خوب  نباشد اما  ما باید 
س��رمایه گذارها را دعوت کنیم تا در کنار آنها بتوانیم کارهایمان را انجام دهیم 
اگر بخواهیم همه کارها را با بودجه ی  دولت تمام کنیم زمان می برد به خاطر 
اینکه کشور ما از لحاظ درآمدی در حال حاضر در وضعیت مطلوبی نیست اما 
می توانیم س��رمایه گذاری را توس��عه دهیم و از آنها کمک بخواهیم مثل دکتر 
اس��ماعیلی که از ایشان تشکر می کنم، هم دس��تگیری از محرومان و هم در 
قسمت عمران یاری رسان هستند. همه ی ۴ شهرستان این آمادگی را داریم تا 
زمینه های سرمایه گذاری با توجه به شرایط منطقه ای در هر موضوعی را فراهم 
کنیم. مصممم و عهد میبندم که از تمام ظرفیت های خودمان برای سرافرازی 
خودمان و ملت ایران اس��تفاده و تالش خواهیم کرد و به فضل الهی آینده ای 

روشن در پیش خواهیم داشت.

ما باید از سرمایه گذاران حمایت کنیم
هادی شهسوارپور فرماندار بم نیز ضمن تشکر از میزبانی دکتر بابک اسماعیلی 
مدیرعامل مجتمع معدنی و فرآوری سرب و روی خان خاتون خطاب به نماینده 
مردم ش��رق اس��تان گفت: یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری این است که 
اقتصاد باید پویا باش��د. دکتر اس��ماعیلی با توجه به تفکر و توانایی که داشتند 

همیش��ه عالقمند بودند به شهرستان بم و رشد منطقه کمک کنند این تفکر 
با توجه به بحث های اقتصاد مقاومتی که هرس��ال مقام معظم رهبری مطرح 
می کنند و امس��ال هم که س��ال جهش تولید نامگذاری ش��ده است. یکی از 
پیشنهادهای ما به ایش��ان این بود که به عنوان معین اقتصادی بخش شده و 

فعالیتشان را آغاز کنند.
وی افزود: هدف از برگزاری این جلس��ه کمک همه مدیران به ایش��ان است تا 
بتوانند برنامه ها و سیاس��ت هایی را که تعریف کرده اند ادامه دهند با توجه به 
جلس��ات متعددی که برگزار شده است و سیاس��ت ها هم تشریح شده است 
قرار اس��ت با برنام��ه ریزی هایی که صورت گرفته اتفاق ه��ای خوبی پیش رو 
داش��ته باش��یم.وی ادامه داد: اولین هدف توسعه ی منطقه است چون منطقه 
ظرفیت های خوبی دارد تاکنون در منطقه با مهاجرت افراد زیادی از شهرستان 
بم روبه رو بوده ایم ولی از زمانی که معدن فعال شده است ۳۰۰ جواِن شهر اینجا 

مشغول به کار شدند.
وی تاکی��د ک��رد: ظرفیت های منطقه ه��م در بخش مع��دن و هم در بخش 
کشاورزی ظرفیت های بی نظیری هستند، در بخش کشاورزی یکی از قطب های 
تولید پس��ته ابارق میباش��د و همینطور در بحث گردشگری دهبکری یکی از 
مناطق ویژه گردشگری در ایران است که با قول مساعدی که آقای اسماعیلی 
داده اند با برنامه های منظم و منسجم با اهداف مشخص ظرفیت ها را شناسایی 
و در راستای این ظرفیت ها و قابلیت ها برنامه ریزی می شود، از آنجا که اشتغال 
به زیرس��اخت نیاز دارد پس برای تحقق این امر یکی از کارهایی که در بحث 
توسعه و صنایع فناوری می توان پیگیری کرد این است که در کنار معدن ابارق 

کارخانه فرآوری هم به سرانجام برسد.
وی خاطرنش��ان کرد: یکی از کارهای مهم که با ایجاد مش��اغل خورد و پایدار 
مدنظر است توانمند ساختن خانواده ها از طریق سیاست های کالن و خوردی که 

باید در سطح منطقه اجرا بکنیم هست و مهمتر از همه حمایت سرمایه گذاران 
می باشد که از قَِبِل درآمدهایی که ایجاد می کنند بتوانند کارهای زیرساختی 

و زیربنایی نیز در منطقه انجام دهند.
در شهرس��تان بم ظرفیت و پتانسیل زیاد اس��ت همه مدیران شهرستان باید 
به این س��مت حرکت کنند تا نهایت اس��تفاده را از ظرفیت ها داشته باشیم و 
بتوانیم از قَِبِل همانها پروژه های بزرگی را اجرا کنیم اگر به امید اعتبارات دولتی 
بنش��ینیم ش��اید این اتفاق نیفتد ولی می توان با برنامه ریزی و حمایتی که از 
سرمایه گذاران صورت می گیرد  سرمایه گذاری ها را به سرانجام رساند با هم در 

همه زمینه ها تالش می کنیم.
شهسوارپور به تشکیل کارگروه توس��ط آقای غضنفرآبادی اشاره کرد و گفت: 
تاکن��ون این کارگروه هر دو هفته یکبار با حضور اس��تاندار، آقای جهانگیری، 
مس��ئولین ذیربط و فرمانداران منطقه با محوریت آقای غضنفرآبادی در تهران 
تش��کیل می ش��ود و ما پروژه های اقتصادی را آنجا تعریف و از ظرفیت دولت 
و ظرفیت های قانونی برنامه شش��م و برنامه بودجه در جهت توس��عه منطقه 
اس��تفاده میکنیم، ما برای تک تک مجموعه ها و ظرفیتهای شهرستان برنامه 
داریم و ارائه دادیم و هدفمان این است که نهایت تالش خود را انجام دهیم تا 
ظرفیت های منطقه را از بالقوه به بالفعل تبدیل و به اش��تغال و درآمد پایدار و 

اجرای سیاست های توسعه شهرستان دست یابیم.
فرماندار بم خطاب به مسئولین و مدیران گفت: از شما مدیران خواهشی دارم و 
آن این است که تک تک ما باید در قبال سرمایه گذاری احساس وظیفه کنیم اگر 
مطمئن شدیم سرمایه گذاری هست باید آن را حمایت کنیم باید در راستای قانون 
و این کار حرکت کنیم و از سرمایه گذاران حمایت کنیم تا خلق ثروت را شاهد 
باش��یم که خلق ثروت باعث درآمد برای دولت، مردم و سرمایه گذار خواهد بود 

همه ی ما می توانیم در هر زمینه ای نقش داشته باشیم کوتاهی نکنیم.

بزودی تولید شمش سرب برای اولین مرتبه در استان کرمان/ در پنج 
سال آینده فرد بومی بیکاری در منطقه دهبکری وجود ندارد

دکتر بابک اس��ماعیلی مدیرعامل مجتمع معدنی و فرآوری سرب و روی خانه 
خاتون هم گفت: امروز چیزی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح شده است در 
این کارخانه متبلور شده است شما می توانید تبلور را در اینجا ببینید اینجا رو 
به گسترش است و تا ۳۰ روز دیگر بخش تولید شمش سرب برای اولین مرتبه 

در استان کرمان راه خواهد افتاد.
اسماعیلی درخصوص معیِن اقتصادی گفت: طبق فرموده ی آقای غضنفرآبادی 
ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم پول ما افت کرده و اوضاع اقتصادی 
بد اس��ت. هر کش��وری که پولش افت می کند این فرص��ت را پیدا می کند تا 
کار صادراتی انجام دهد یک س��ری تولیدات خ��ورد در منطقه در حال ایجاد 
است مثِل گوشت، لبنیات، پسته و انجیر که به آن فکر می کنیم. کاالهایی که 
به صورت خورد تولید می ش��ود و دارای کیفیت خوب هس��ت اصوالً با قیمت 
پایین خریده می شود در این خصوص هم مطالعاتی انجام داده ایم و برآنیم تا با 

پتانسیل های منطقه به آنها جهت دهیم.
دکتر اس��ماعیلی ادامه داد: دید من به عنوان معین این اس��ت که تولید باید 
توانمندی صادراتی داشته باشد باید بَِرند ایجاد کرد و بعد شروع به فروختن کرد 
باید یک توانمندسازی صادراتی درست کنیم که می تواند برای پسته یا انجیر 
اتفاق بیفتد.من شخصاً معتقدم که در این منطقه جغرافیایی همه تعدیل نیرو 
داش��تند ولی ما نیرو گرفتیم ظرفیت هایی که میشناسیم پیشنهاد دادیم این 
است که یک ش��هرک برای تولید لباس، خوراک،پسته ، بادام و… راه اندازی 
شود، امروز هم توان داریم هم تجربه بنابراین قولی که می توانم بدهم این است 
ک��ه در این منطقه جغرافیایی )دهبکری( در ۵ س��ال آین��ده از دید من میان 
آدم هایی که اینجا زندگی می کنند آدم بیکار وجود نخواهد داشت و این اتفاق 

خواهد افتاد چون همه چیز آن حساب شده است.
حس��ن پورباقری بخشدار دهبکری نیز در ادامه جلسه گفت: در بحث اشتغال 
پایدار خوِد معدن این موضوع را معین کرده و اشتغال ایجاد شده و با راه اندازی 

کارخانه  فرآوری این اشتغال مجدد پویاتر خواهد شد.
وی افزود: در بحث توانمندس��ازی و مه��ارت آموزی هایی که در منطقه انجام 
داده ایم از کمک دکتر اسماعیلی استفاده کرده ایم. بخش دهبکری تنها منطقه 
ی کمتر توسعه یافته ی شهرستان بم می باشد و زمان ورود ما به این منطقه به 
عنوان خدمتگزار تنها امیدمان دکتر اسماعیلی بودند. ایشان در فصل زمستان 
سیل بند ایجاد کردند که از وقوع سیالب های ویرانگر جلوگیری کرد، همچنین 
در بعضی آبنماها به ارتفاع ۳ متر الیروبی هایی انجام ش��د. در بحث کشاورزی 
هم مردم از ایشان تشکر می کنند و پیام مردم به عنوان تقدیر و تشکر برایشان 
ارسال شده است در خصوص گردشگری هم برنامه هایی با کمک ایشان در نظر 
داریم و حمایت ایشان را می طلبیم چون ظرفیت و توان دکتر با تیمی که دارند 
راهگش��ا است تمام دهیاران و شوراهای ما در خدمت ایشان هستند تا بتوانیم 
از ظرفیت های کش��اورزی استفاده کنیم متاس��فانه از ظرفیت های کشاورزی 
شهرمان اطالعی نداریم ما قریب به ۲ هزار و ۵۰۰ تن پسته در اینجا برداشت 
می کنیم امیدواریم در بحث بسته بندی و فرآوری پسته، گردو و …هم بتوانیم 
به صورت تجمیعی این کار را رونق دهیم، تنها منطقه ی مس��تعد برای کشت 
انجیر هم منطقه دهبکری اس��ت و صد برابر خرما و پس��ته می تواند درآمدزا 
باشد. منطقه تهرود و ابارق پراکندگی زیادی دارد امیدواریم در تمام منطقه با 

رویکردی خاص بتوانیم به این موضوع کمک کنیم.

ما دنبال سرمایه گذار هستیم، با طرح هایی که وجود دارد باید همه کمک کنیم تا موفق شویم/ 
بزودی تولید شمش سرب برای اولین مرتبه در استان کرمان/ در پنج سال آینده فرد بومی 

بیکاری در منطقه دهبکری وجود ندارد

در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و معین توسعه بخش دهبکری مطرح شد:


