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 داانیی

یاد استاد
با درگذشت اس�تاد محمدرضا شجریان، مردم بم 
یکی از یاران وفادار خود را از دس�ت دادند. استاد 
شجریان در اولین روزهای پس از زلزله ویرانگر 5 
دی 82 ب�ه یاری مردم داغدیده ش�تافت و پس از 
س�الها دوری از صحنه، کنس�رت »هم نوا با بم« را 
برگزار کرد و عواید حاصل از آن را صرف تاسیس و 

ساخت »باغ هنر بم« کرد.
زنده یاد ایرج بس�طامی خواننده بمی که در زلزله 
درگذشت، از شاگردان استاد شجریان بود. بم مهد 
خوانندگان مطرح موسیقی اصیل ایرانی همچون 

بسطامی، بهزاد و داریوش رفیعی است.
عکس:طلوعبم-محمدجوادرحیمنژاد

حکایت روح و موسیقی
میگنوقتیخدامیخواستآدمروخلقکنه؛
روحک��هتیکه��ایازخداب��وداصالراضی
نمیشدازخداجدابشهوقدمبهکالبدخاکی
آدمب��ذارهومدامبیق��راریمیکرد.اینجا
بودکهخدابهفرشتههاشدستوردادکهشروع
کنیدبهنواختنموسیقی؛نوایموسیقیبهدِل
روحنشس��توروحآرومآرومب��هدلآدم.
روح،موسیقیروبهعنوانهدیهایارزشمند
ازطرفخداباخ��ودشبهزمینآوردتاهر
وق��تدلشبرایخداتنگش��دباش��نیدن
موس��یقیغربتشرودرداردنیافراموشکنه

وآرومبگیره.
اینکهمضموناونموسیقیچیبودههرکسی
یهچیزیمیگهولیمنمیگمش��ایدهماون
موسیقینوایملکوتی"ربنا"یاستادشجریان

بوده.روحتشادخسرویآواز
)احمدرحیمنژاد(

پیام تسلیت انجمن ها و موسسات فرهنگی  
هنری و مسئولین بم برای درگذشت 
استاد شجریان
نامگذاری خیابانی در بم به نام استاد شجریان

صفحه دوم

صفحه سوم

»باغ هنر« یادگار شجریان 
برای مردم بم و ایران 

سیدحسین مرعشی استاندار سابق کرمان:
استاد شجریان یک هنرمند غیرمسئول 

در قبال مسائل اجتماعی و سیاسی 
پیرامون خود نبود

مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

مردم جنوب و شرق استان نگذارند 
کرونا اوج بگیرد
سردار معروفی در سفر به فهرج:

نگاه به شرق و جنوب استان باید 
عادالنه باشد

نوشته ای از بهزاد در رثای درگذشت محمدرضا شجریان

عرصه

بازدید مسئوالن بانک تجارت از پروژه 
انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار در بم

مهندس وزیری مدیر سرپرستی شعب بانک تجارت در جنوب و شرق استان کرمان و مهندس 
فاریابی مسئول اعتبارات سرپرستی شعب از پروژه های آپارتمانی و ویالیی و... انبوه سازان 

بهار در ارگ جدید بم بازدید کردند.
در این بازدید حاج محمدحسین شفیعی مدیر ارشد انبوه سازان بهار مهمانان را همراهی 
می کرد. در جلسه ای که در پایان این بازدید برگزار شد، درخصوص اتخاذ تصمیماتی برای 

همکاریهای بیشتر طرفین بحث و تبادل نظر شد.

تصاویری به روز از عملیات ساخت واحدهای مسکونی 
انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار در ارگ جدید    

دهه دوم مهر 1399

صفحه سوم

موسیقی ما با مرگ شجریان تهی دست تر شد. چه بسیار آیندگانی که تاریخ موسیقی این چهل سال را با نام او به یاد 
می آورند. در تمام این سالها استاد شجریان دانش موسیقی را با پری عمل در هم آمیخت و تا واپسین روزهای سالمتی 
استوار و محکم نقش آفرین صحنه هاب موسیقی بود. او به موسیقی و حرفه اش باوری عمیق داشت و همین سرچشمه 
پرتالشی و استواری اش بود. شجریان هنرمندی خردمند بود و این خردمندی حاصل جمع هوش و اراده اش بود به 
همین خاطر نبض جامعه ی هنری در دستش بود. همه ی اینها از او هنرمندی کنشگر... خالق و تاثیرگزار ساخت. 
حاال او رفت تا در کنار اربابان و یاران موسیقی همچون عبادی و تجویدی، کسایی و شهناز، مشکاتیان و لطفی ساز و 
صدایی تازه کوک کند و حتما ایرج بسطامی عزیزم همچنان از او خواهد آموخت... آنجا دیگر ایرج جانم حتما اوج می 

گیرد. هیچ کسی هم نمی تواند مانع بالندگی اش باشد.
)برگرفته از صفحه اینستاگرام بهزاد بهزادپور، خواننده موسیقی اصیل (

صفحه دوم
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استاد شجریان از نخستین خوانندگانی بود که برای برگزاری 
کنس��رت و یاری رس��اندن به زلزله زدگان بم پیش��قدم شد. 
این هنرمند ارجمند کش��ورمان پس از اجرای ارکستر ملی 
س��ال ۱۳۷۷ به دلیل برخی مش��کالت تا آن زمان یعنی تا 
وق��وع زلزله بم اجرای عمومی در ایران نداش��ت. اما با وقوع 
این حادثه، خسرو آواز ایران یک گروه از نخبگان و سرآمدان 
موسیقی ایران برای برگزاری این کنسرت تشکیل داد؛گروهی 
که حسین علیزاده، کیهان کلهر و همایون شجریان در کنار 
استاد حضور داشتند. بعدها این کنسرت به صورت یک آلبوم 

با همان عنوان اجرایش یعنی »هم نوا« انتشار یافت.
اس��تاد ش��جریان عالوه بر اینکه تمامی درآم��د اجرای این 
کنس��رت ها را برای کمک به م��ردم زلزله زده بم هزینه کرد 
تصمیم گرفت برای شکوفایی هنر نزد مردم بم که هنرمندانی 
چون ایرج بس��طامی را در جریان زلزله فاجعه بار بم از دست 
داده بودند با همت دوس��تداران هنر، س��اخت باغ هنر بم را 
رقم بزند. بر این اس��اس بود که ش��ورای شهر وقت بم، طبق 
توافقنامه ای زمینی به وسعت ۱۴ هکتار )بخشی از پارک ۲۲ 
بهمن( را برای تأسیس باغ هنر بم در اختیار استاد شجریان 
قرار داد. هر چند کارهای سازه ای باغ هنر بم به پایان رسیده 
اما هنوز آمفی تئاتر، استودیو ضبط صدا و کتابخانه آن تکمیل 
نشده ولی دوستداران استاد شجریان امیدوارند با تکمیل این 
پروژه آرزوی اس��تاد برای ایجاد مکان��ی درخور برای پرورش 

هنرمندان در بم زلزله زده به تحقق بپیوندد.
باغ هنر بم امید را نزد جوانان بمی زنده کرد

»اعظم جوش��ایی«، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بم 
به »ایران« گفت:  باغ هنر بم هدیه اس��تاد شجریان به مردم 
بم بویژه جوانان این ش��هر در اوج رنج و س��ختی مردم بعد 
از زلزل��ه بم بود. این هدیه در ش��رایط خاص بعد از زلزله که 
روح و روان مردم مس��تعد افسردگی بود و بیشتر اهالی این 

ش��هر داغدار عزیزان شان بودند، توانست مردم را امیدوار نگه 
دارد.»من خ��ودم در آن زمان یک کارمند س��اده بودم و در 
یک کانکس در کنار زمینی که برای این پروژه در نظر گرفته 
بودند، کار می کردم. هراز گاهی که اس��تاد به این پروژه س��ر 
می زد، افتخار دیدار ایشان را داشتم، راستش را بخواهید من 
هم آن زمان بسیار ناامید بودم ولی یادم می آید در یک جلسه 
استاد هنرمندان جوان را دور هم جمع کرده بود و امیدوارانه 
صحبت می کرد و به گونه ای بر فعل باید این باغ هنر ساخته 
شود، تأکید می کرد که من و خیلی های دیگر امیدوار شدیم.«

وی خاطرنشان کرد: در یک کالم باید گفت باغ هنر بم پایگاه 
امید خیلی از هنرمندان بمی اس��ت. وی با اش��اره به اینکه 
فاز اول این پروژه با حضور خانواده اس��تاد افتتاح ش��ده بود، 
افزود: با وج��ود اینکه امیدوار بودیم چراغی که با این افتتاح 
روشن شده بود خاموش نش��ود اما همچنان کالسی در این 
باغ به دلیل عدم تجهیز آن برگزار نمی شود. وی تصریح کرد: 
کرونا و عدم تجهیز آن موجب شده هنرمندان هنوز نتوانند از 
این فضا اس��تفاده کنند. وی تصریح کرد: هر چند ما درصدد 
برگزاری یابودی در این باغ برای استاد هستیم ولی پیشنهاد 
شخصی خودم این اس��ت که دوستداران استاد یا هر نهادی 
ک��ه می خواهد در این زمینه گام ب��ردارد، در بحث تجهیز و 
تکمیل این باغ کمک کند  تا ش��اید این آرزوی استاد دست 

یافتنی تر شود.
 ساخت دانشکده هنر در باغ هنر بم

در همین حال » هادی شهسوارپور« فرماندار بم نیز به »ایران« 
گفت: باغ هنر بم یادگار استاد شجریان برای زنده نگه داشتن 
یاد هنرمندانی چون ایرج بس��طامی و دیگر هنرمندان بمی 
و مهدی برای پرورش هنر در این خطه اس��ت که متأسفانه 
تکمیل این باغ به دلیل پاره ای از مش��کالت نیمه تمام مانده 
است. وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی فرمانداری و اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی در مرحله صدور مجوز برای ساخت 
دانش��کده هنر در این باغ هستیم که امیدواریم هرچه زودتر 
این دانش��کده راه اندازی شود تا محلی برای پرورش استعداد 

هنرمندان منطقه و کشور شود.
نامگذاری خیابانی به نام استاد شجریان در بم

»محمد بنی اس��دی« ش��هردار بم هم به »ایران« گفت: در 
صورت تأیید نهایی شورای شهر، خیابانی در بم به نام استاد 
شجریان نامگذاری خواهد شد. وی با اشاره به اینکه به دلیل 
کمبود اعتبارات هنوز هم برخی آثار زلزله از شهر زدوده نشده 
است، افزود: متأس��فانه در حال حاضر ۹۰ درصد کوچه های 
بم هنوز آس��فالت ندارند و این مسأله یادآور زلزله برای مردم 
اس��ت. به گفته وی، تکمیل باغ هنر که خواسته قلبی استاد 
شجریان بود، بس��یار می تواند به مسائل فرهنگی و روحی و 
روانی جوانان کمک کند و شهرداری نیز در کنار دیگر نهادها 
تم��ام توان خود را خواهد گذاش��ت. وی اماکن فرهنگی را از 
جمله نیازهای اولیه جوانان بم خواند و گفت: در بم، سینمایی 
برای مردم نداریم و گودبرداری یک سینما در مراحل ابتدایی 
است. وی افزود: یک فرهنگسرا هم به کمک خیرین در حال 
ساخت است و به نظر می رسد خأل نبود فرهنگسرا با تکمیل 

باغ هنر تا حدی مرتفع شود.
 استاد شجریان همیشه زنده است

»علی جهاندار شمامی« مجری سازه باغ هنر بم نیز که خود 
از سال ۶۲ از ش��اگردان استاد بوده، به »ایران« گفت: استاد 
شجریان نزد ایرانیان و هنردوستان همواره زنده است. وی با 
اشاره به اینکه باغ هنر ۸ هزار مترمربع زیربنا دارد، افزود:  کار 
ساخت بنا تقریباً به اتمام رسیده است. وی تصریح کرد: استاد 
شجریان با برگزاری چندین کنسرت داخلی درصدد تکمیل 
ای��ن باغ بود که اوضاع و اح��وال اقتصادی اجازه تکمیل این 

پروژه را نداد. )منبع: ایرنا - زهره افشار(

باغ هنر
یادگار شجریان برای مردم بم و ایران

پیام مخاطبین طلوع

پمپ گاز
باسالمدرخصوصفشارپمپگازشهرکهواقعادارنپولهوا

ازمردممیگیرنبهشخصهخودمهروقتسوختگیریمیکنمهنوز
بهمنزلنرسیدمدیگهیکیازچراغهایگازماشینمخاموشمیشهبه
پمپچیگفتممیگهمشکلازسیستمگازخودروهستبردمپیش
تعمیرکارتستکردهمیگهمشکلیندارهبمگاززدمرفتمکرمان
بهایستبازرسینرسیدمتمامکردهازکرمانگاززدمبرگشتمبم

یکروزهمدائماسوارشدمتادوبارهبرایسوختگیریاقدامکردم
خواهشیدارمکهبهگوشمسولینشهروشرکتگازبرسانیدکه
یکفکریبرایاینمشکلبکننبااینمشکلگرانیخداراخوش

نمیادپولبابتهوابدهندمردم

مدیران خودرو
سالمخستهنباشیدتوروخداازرییسجدیددانشگاهعلومپزشکی
بخواهیدنطارتبرشرکتمدیرانخودروارگجدیدداشتهباشن
ساعتکاریشون۱۲ساعتکردنواقعاتوایناوضاعکروناکه
بدترشدهچراساعتکاریشونزیاده،توروخداپیگیریکنید

باتشکر

شورای ترافیک
سالمعرضادبشواریترافیکبمنبایدبدونهمیدونبهاون

بزرگیجادهترانزیتسرعتگیرنبایدباشهکهوجودسرعتگیر
باعثتصادفمیشهبعدقراربودپیگیرشنراهمردموبازکننراهی

بازنشدسرعتگیراضافشدمازیرگذرروگذرنخواستیمراهمردمو
بازکنناینبارچندمهدارمپیاممیدمخدمتتون

 فرمانداری بم-گرانی سیلندر گاز
سالمخستهنباشیدببخشیدکهمزاحمتانشدمبندهیکشهروندبمی

هستمازنشریهخبریطلوعبمخواهشاتقاضایدارمخداوکیلی
پیگیریکنیدچجوریهستکهشرکتگازامروزیکچیزیرو
میگهفردایکچیزیدیگهباباکمیبهفکرباشیدامروزچندین
نفرگفتنگازکپسولیاز۱5اینماهمیشه30هزارتومانمگرتمام

شهرمامردمگازدارنکهشمامیخواید30هزارتومانقیمت
ببریدباالچندروزقبلمیگنکپسولهامیخواندبشنکوپن

مگرتوقدیمزندگیمیکنیمخدایشایناحرفاهستندمردمازکجا
پولاوردنبااینمشکالتوتحریمهایاقتصادیاینکجایدل

مانبزاریمخواهشمندمکهپیگیریکنیدباتشکر

اینترنت  روستایی  ضعیف  بم
روستایفقیراباداصالاینترنتنداره

ماهمراهاولداریمبایدخودمونبرسونیمجادهاصلیتابتونیماز
اینترنتاستفادهکنیم

سالمشماروبخداازطریقکانالتونخودتونپیامبزارینخطهای
ایرانسلونتدولتابادانصاریدرستکننبچههامونازدرس

عقبموندنشمابودینچکارمیکردین۲روزاینترنتوخط
هاخودشونخرابباشنچکارمیکنن،شماروبخدابخاطربچهها
کاریکنین.مردمهممریضدارنتوخونههاشونشماروبخدا
پیگیرباشین،لطفاشمادرخواستکنینبهمسئولیناینترنتوخط

هایایرانسلیهدنیاممنونیم

شهرداری بم
باسالم.جاداردازشهرداریبابتآغازعملیاتآسفالتکوچه5
شهیدرجاییتشکرکنیموخواهشمیکنیمکهکوچههایفرعیو
حداقلدوکوچهاولرانیزآسفالتکنندچونخیلیعبورومرور
دارندواگرخاکیباشندآسفالتجدیدراخرابمیکنند.باتشکر

اخبار کوتاه

استاندارکرمانگفت:اس��تانکرماندرنیمهنخستامسال
۶00میلیاردتومانمازاددرآمدداشتهکهاگرازاینعدد۱0
درصدبهاستانبدهندمشکلماحلمیشودوپولیازدولت

نمیخواهیم.

دکتر"محمدجوادفدائی" عصرامروز۲۲مهرماهدرجلس��ه
بررس��یپروژهتاالرمرکزیکرم��انبابیاناینکهمحورکار
ایناس��تکهپ��روژهتاالرمرکزیکرمان۲۲بهمنامس��ال
بهرهبرداریشود،اظهارکرد:استانکرماندر۶ماههنخست
امسال۶00میلیاردتومانمازاددرآمدداشتهودرواقع3000
میلیاردتومانس��همدرآمدیاس��تان)کهبیش��ترآندرآمد

مالیات(بودهکه3۶00میلیاردتومانوصولیداشتهایم.
ویافزود:اگرازاینمازاددرآمد۱0درصدبهاس��تانبدهند

مشکلماحلمیشودوپولیازدولتنمیخواهیم.
فدائیتصریحکرد:سالگذشتهنیز۱000میلیاردتومانمازاد
درآمدداشتیمواگرپولاستانرابدهندماازکسیپولنمی

خواهیم.
استاندارکرمانگفت:درسال۹۷میزان۴00میلیاردتوماناز
طریقتهاتربدهیدولتبهپیمانکارانوبدهیپیمانکارانبه

مالیاتاستفادهشد.
بهگزارشایس��نا،"محمدرضاعلیزاده" مدیرکلفرهنگو
ارشاداسالمیاس��تانکرماننیزدراینجلسهگفت:سوابق
اولیهومطالعاتپروژهتاالرمرکزیش��هرکرمانمربوطبه
س��ال۸۲استودرنهایتس��ال۸۸کلنگپروژهدرزمین

فعلیبهزمینزدهشد.
ویبااشارهبهفرازونشیبهایتاالرمرکزیکرمانافزود:
درحالحاضراینپروژهبیشاز۹0درصدپیشرفتفیزیکی
داردوجزواولویتهایوزارتارش��ادوقراراستباهمت
مدیرانملیواس��تانیوتالشمهندساندستاندرکاراین

پروژهدرسالجاریبهبهرهبرداریبرسد.
"نوروزی" مدیردفترطرحهایعمرانیوزارتارشادنیزدر
اینجلس��هاظهارکرد:س��الهای۹۷و۹۸تخصیصپروژه
خیلیکمبودهوس��ال۹۸میزان۷میلی��اردتوماناعتباربود
کهاوراقسهسالهتخصیصدادهشدوعمال50درصدسود

اوراقاست.
ویافزود:اینمواردموجبتاخیرپروژهشدهوبرآورداین
است۴0تا۴5میلیاردتومانبرایاتمامپروژهنیازاستضمن
اینکهبهدلیلشیوعکروناحضورنیروهایکاردرپروژهکم

است.

پول استان را بدهند ما از دولت
 پولی نمی خواهیم

رییسکلدادگستریاستانکرمانگفت:دردههاولانقالب
اراضیازسویافرادیغیرمتولیبهافرادیدادهشدکهدرپی
آن۱00هزارهکتاراراضیدولتیدرتصرفافرادقرارگرفته
وس��ندمالکیتنداشتهکهدرسالهایبعدمشکلبخشیاز
اینمواردحلشدهومابقیماندهکهبایددرسطحملیبرای
اینموضوعتصمیمگیریوایناراضیتعیینتکلیفشود.

"یداهللموحد" امروز۲۲مهرماهدرنشستبررسیچالشها
وراهکارهایپیشگیریازتغییراتغیرمجازکاربریاراضی
زراعیوباغیباحضورمعاونادارهکلپیش��گیریازوقوع
جرمقوهقضائیهاظهارکرد:طیس��الهایگذشتهدراستان
کرمانودرنتیجهعملکردش��ورایحفظحقوقبیتالمال
باایجادتعاملوهماهنگیش��ورایتامینودستگاهقضائی،
موفقیتهایخوبیحاصلشدوازتغییرکابریمیزانقابل

توجهیازاراضیزراعیوباغیجلوگیریبهعملآمد.
ویبااش��ارهبهاینکهش��ورایتامیناستانوشهرستانهادر
ای��نزمین��هورودک��ردهوارادهجمعیب��رایجلوگیریاز
تغییرکاربریش��کلگرفتهاست،افزود:تفاسیریدرکشور
وجودداش��تمبنیبراینکهآیاقلعوقمعمستحدثاتناشی
ازکاربریاراضیکش��اورزینیازبهحک��مدادگاهداردیا
مدیری��تاموراراضیووزارتجهادکش��اورزیمیتواند
راساباحضورنمایندهدادستانکارراانجامبدهد؟کهمنتهی

بهرایدیوانعدالتاداریمنتهیشد.
موحدتصری��حکرد:بندهمعتق��دبودمتبص��رهدوماده۱0
قان��ونمنعتغییرکاربریاراضیزراعیایناجازهرابهجهاد
کشاورزیدادهودراستانکرماناینتفکرشکلگرفتکه
ازجه��ادحمایتکنیمتابهوظیف��هقانونیخودعملکندو

برایناساساقداماتخوبیصورتگرفت.
ای��نمقامقضائیبیانکرد:تخری��بوقلعوقمعواکنشبه
همراهداردواگرشورایتامینشهرستانهمراهینکند،کار
مشکلمیشودوگرهمیخوردوبایددرسطحملیبهلحاظ
اهمیتقضیه،شورایتامینشهرستانهادرگیرمسئلهبشوند.
ویافزود:استانکرمانیکپنجمباغاتکشورراداراستو
باغاتوسیعپسته،خرماومرکباتدراستانوجودداردکابا

مشکالتکمآبیوخشکسالیمواجههستند.
رییسکلدادگستریاستانکرمانبابیاناینکهتالشزیادی
دراستانکرمانبرایمقابلهباتغییرکاربریصورتمیگیرد
درعینحالوس��عتاستانخیلیزیاداس��تافزود:دردهه
اولانقالباراضیازسویافرادیغیرمتولیبهافرادیداده
شدکهدرپیآن۱00هزارهکتاراراضیدولتیدرتصرف
افرادقرارگرفتهوس��ندمالکیتنداشتهکهدرسالهایبعد
مشکلبخش��یازاینمواردحلشدهومابقیماندهکهباید
درس��طحملیبرایاینموضوعتصمیمگیریوایناراضی

تعیینتکلیفشود.

دکترنوذرنخغی،استادپزشکیاجتماعیومشاورارشدرئیس
دانشگاهعلومپزشکیکرمانعصردوشنبهدرجمعخبرنگاران
باارائ��هیتحلیلیازوضعیتاپیدمیکرونادراس��تانکرمان
گفتکهبیماریدرنیمهیش��مالیاستاناوجگرفتهوبهویژه
شهرس��تانس��یرجانوضعوخیمیپیداکردهاس��ت.اواظهار
کردکهبهاحتمالخیلیزیاد،اینتجربهینیمهیشمالی،در
هفتههایآیندهدرجنوبوشرقاستانهمتکرارخواهدشد
بههمیندلیلازمردماناینمناطقخواستتاهوشیارباشندو

نگذارندبیماریآنجااوجبگیرد.
اوباتاکیدبراینکهشیوعکمیازیاددرهیچمنطقهایاتفاقیو
تصادفینیست،خطاببهکسانیکهمیگویند:»اگرقرارباشد
کرونابگیریم،میگیریم«تصریحکردکهاصالاینطورنیست
بلکههمهچیزبهرفتارهایخودش��انوالبتهش��یوهیمدیریت

بیماریدرهرمنطقهبستگیدارد.
نخعیدربخشدیگریازسخنانخود،خطاببهمردمگفت:
»خواه��شمیکن��مدرتعطیالتپیشرومس��افرتنروید«و
همچنینتوضیحدادکهکسیفکرنمیکردکرونادرتابستان
اوجبگی��ردولیایناتفاقافتادکهیکدلیلمهمآن،بس��تن
دروپنجرههاوروش��نکردنوسایلسرمایشیبودکهانتقال
ویروسراافزایشدادوحاالدرپاییزوزمس��تان،بس��تندرو
پنجرههاوروشنکردنوسایلگرمایشیاستکهدرصورت
رعایتنک��ردنتوصیههایبهداش��تی،میتواندفاجعهآفرین
باشد.اویادآورشدکهویروسکرونادرهوایسردجاندارتر

میش��ودوازمردمخواستتافعالوبهویژهدردهروزآینده،
کهدم��ایهواهنوزب��هکمترازصفرنرس��یده،لباسبیشتر
بپوش��ندوتاجاییکهامکانداردس��عیکنندهوایآزاددر

محیطهایبستهبرقرارباشد.
نخعیهمچنیندرپاس��خبهخبرن��گارفردایکرماندربارهی
اینک��هآیابازگش��اییمدارسبرش��یوعبیشت��رکروناتاثیر
گذاشتهیانه؟گفتکههنوزنمیتوانتحلیلدقیقیدراینباره
ارائهکردولیهمهیمدیراندانش��گاههادراس��تانمیگویند
ک��هافزایشتع��دادمعلم��انودانشآموزانمبتالب��هکرونا
»قابلتوجه«اس��ت.نخعیمعتقداس��تکههرچ��هزودترباید
مدارسراتعطیلکردچراکهافزایشهرچهبیشترکودکاِن
کرونایی،عالوهبراینکهباعثانتقالبیشترازطریقبچههابه
بزرگساالنبهویژهپدربزرگومادربزرگهامیشود،احتمال

افزایشمرگدرخودکودکانرانیزباالمیبرد.
اودربارهیمزایایاس��تفادهازماس��ک،مصرفویتامیندی،
تزریقواکس��نآنفلوآنزاوعالیمگوناگونکرونانیزتوضیح

دادکهدرادامهمیخوانید.
بهگ��زارشخبرنگارفردایکرمان،نخعی،عصردوش��نبه۲۱
مهرماهدرنشستخبریمجازی،توضیحداد:»تاهفتهیسوم
مهرماه،وضعیتکش��ورنشانمیدهدکهسهتاپیکرخداده
است.پیکاول،اسفندماهوفروردینماهبود،بعدیازخرداد
تاتیروپیکس��ومازاواسطشهریورش��روعشدهوهمچنان

همادامهدارد«.

اوب��ابیاناینکهمواردفوت،معموالب��ا۱0روزتاخیرخودرا
نش��انمیدهد،افزود:»مادراس��تانکرمان،برخالفکشور،
ی��کپیکرابیشت��رتجربهنکردهبودیمچوندراس��فندو
فروردیناقداماتکنترلیوپیشگیریخیلیقویبوداماوقتی
مباحثاقتصادیمطرحش��د،درپیکبع��دیمحدودیتها
کمرنگترشد.اکنوندرپیکسومبهنظرمیرسدشیبتندتر
ش��دهاست.دفعهیقبل،پیکاستانازجنوبشروعشدهبود
االنپیکازنیمهیشمالیاستانآغازشدهضمناینکهشیب
نمودارابتالوبسترینیزاکنونتندترشدهاست.باادامهیاین
وضعیت،بهاحتمالخیلیزیاد،بیمارس��تانهاشلوغتروتعداد
بیمارانسرپاییبیشترومرگهانیزافزایشمییابدمگراینکه
رفتارهایم��ردمتغییرکند«.اواضافهک��رد:»درحالحاضر،
ش��یبنمودارمرگومیرهاهمنسبتبهپیکهایقبلیتندتر

شدهاست«.
نخعیدرپاسخبهفردایکرماندربارهیتحلیلوضعیتفعلی
اپیدمیدراستانواینکهپیشبینیآیندهچیست؟گفت:»استان
رادرزمین��هیکرون��امیتوانبهدونیمهیش��مالیوجنوبی
تقس��یمکرد.ازس��یرجانوبافتورابربهس��متباالبرویم.
درنیمهیشمالیاستان،س��یرجانبیشازهمهدرگیراستو
وضعیتوخیمیپیداکردهوش��یبتندتریهمدارد.سهشهر
رفسنجانوزرندوبافتدردرجهیدومشیوعبیماریهستند.
کرمانچونمرکزارجاعبیماراناستدوشادوشآنسهشهر

استوشرایطداردبهنزدیکپیکقبلیمیرسد.

ورود شورای تامین شهرستان ها به 
موضوع تخریب و قلع و قمع اراضی 

زراعی تغییر کاربری یافته

مردم جنوب و شرق استان نگذارند کرونا اوج بگیرد
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کرونا به فوتبال زنان ضربه بیشتری زد

مرگ با کرونا در ایران به اوج رسیده است؛  نگرانی از پاییز سخت و سیاه!

پیام تسلیت موسسات و انجمن های فرهنگی و هنری و مسئولین بمپاسخ به سواالت مخاطبین در خصوص کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان بم
 برای درگذشت استاد شجریان

مرضیهجعفریسرمربیتیمفوتبالزنانشهرداریبم:

آگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجرای ماده ۳ قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی و برابر آراء اصالحی هیئت اول مستقر در واحد ثبتی شهرستان بم که در آگهی 

قبلی پالک ملک اشتباه آگهی شده است که به شرح ذیل جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی می گردد که مدت اعتراض آن از تاریخ 
انتشار به مدت یکماه می باشد.پالک از ۳۱۴۷ اصلی فاطمه جزیني زاده کدملي ۳۰۹۱۲۵۵۱۳۱ فرزند قربانعلي ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
۲۴۳/۸۸ مترمربع واقع در خیابان چمران شهر بم بخش ۲۹ کرمان از مالکیت قنبر گوري که در آگهی قبلي پالک ملک اشتباها ۳۷۴۱ اصلي 

آگهي شده است.
محمد امیری خواه

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی مزایده خودرو
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۹۰۰۲۱۱ متعهد: عباس پایداری مقدم - متعهدله: الهام قیامت بقای گری یک دستگاه خودرو سواری سیتروئن SXزانتیا به شماره انتظامی ۸۶۵ج ۶۳-ایران ۷۵ به رنگ سفید 
روغنی مدل ۱۳۸۶ به شماره موتور ۷۳۷۴۲۵ و شاسی s۱ ۵۱۲۲۸۶۱۶۳۲۶۶ واقع در بلوار شرف آباد پارکینگ شاهین متعلق به آقای عباس پایداری مقدم و خودرو در وضعیت آماده به سر میبرد و الستیک 
ها در حد ۴۰ درصد سالم رنگ خوردگی دارد در بدنه آثار زدگی مشاهده می گردد - سوئیچ در اختیار نبوده گلگیر رنگ خوردگی دارد - سپر جلو و چراغها بازسازی شده اند که طبق نظر کارشناس رسمی به 
مبلغ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰ریال )یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال ( ارزیابی شده، از ساعت ۹ الی ۱۲ یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۸ در اداره ثبت اسناد و امالک واحد اجرا واقع در شهرستان بم بلوار جمهوری 

اسالمی از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال ) یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی 
به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

/م الف ۲۳۷
محمد امیری خواه - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

مرضی��هجعفری،س��رمربیتیمفوتبالزنانش��هرداریبمبابی��اناینکهبهدلیل
وضعیتکروناتمریناتخودراهنوزآغازنکردهاند،بهایس��ناگفت:س��المت
بازیکنانبرایمانخیلیمهماس��تونبایدبیگدارب��هآببزنیم،درنتیجههمه
ش��رایطبایدخوبباش��دتاازاینجهتبازیکنان،خانوادههایشانومننگرانی

نداشتهباشیم.
اوافزود:درتالش��یمتاشرایطحفظایمنیوس��المتبازیکنانرافراهمکنیم؛
محلیرادرنظرداریمکهرفتوآمدبازیکنانکنترلمیش��ودومناسباست.
البتهاکنونحتیآمدنشانبهبمهمخطرناکاستاماتصمیمداریمکهتمریناتمان
راازاولآبانماهشروعکنیم.شنیدهاملیگاواخرآبانبرگزارمیشوداماقطعی

نیستوبهشرایطشیوعبیماریوتصمیمستادمقابلهباکرونابستگیدارد.
جعفریدرپاس��خبهاینس��والکهاحتمالکنارهگیریتیمب��مازلیگوجود
دارد؟گفت:اگرلیگبرگزارش��ود،قطعابازیمیکنیم.درصورتیش��رکت
نمیکنیمکهتیمهایحاضردرمسابقاتپروتکلهایبهداشتیرارعایتنکنند
کهباوجودمدیریتقویخانمناظمیچنیناتفاقینمیافتدودرنتیجهمطمئنم

کهشرکتمیکنیم.
اودرموردبرگزاریلیگدردوگروهگفت:بهنظرمباتوجهبهش��رایطش��یوع

بیماریدرکشور،تقسیمتیمهابهدوگروهکارشایستهایبود.
سرمربیش��هرداریبمدرموردتاثیرشیوعکرونابرفوتبالزناننسبتبهمردان
گفت:تاثیراینبیماریرویفوتبالبخشزنانخیلیبیشترازمرداناستچون
ماازنظراسپانسریوساختارخیلیازمردانپایینترهستیموقطعاضربهبیشتری
میخوری��م.نبایدبگوییملیگمردانبرگزارمیش��ودپسلی��گزنانهمباید

برگزارشودچونشرایطمانکامالمتفاوتاست.
جعفریافزود:فوتبالکهازمدرسهبچههامهمترنیست،اکنونمدرسههاتعطیل
ش��ده؛بهنظرماگرقراراستسالمتیبازیکنانبهخطربیفتد،لیگبرگزارنشود
چوننمیخواهیمآنهارابهکشتنبدهیم.اگرتیمهاپروتکلهایبهداشتیرامثل
مردانرعایتکنندبابرگزاریلیگموافقهستم.حتیاگرپنجتیمچنینامکانی
رادارندبازهملیگش��روعش��ودنهاینکه۱0تیمشرکتکنندوبرخیازآنها

توانرعایتاصولبهداشتیرانداشتهباشند.

کرونادرکش��ورچناناوجگرفتهکهروزدوش��نبه،ازلحاظتع��دادقربانیاِن
روزان��هیاینویروس،ایراندرجهاناولش��د.مرگ۲35نفروابتالیس��ه
هزارو۹0۲نفردرشبانهروِزمنتهیبهدوشنبه،یکرکوردتکاندهندهاست.

بیشازسههفتهاستکهازوقوعموجسومکرونادرکشورمیگذرد.موجی
کهبیشازگذش��تهخسارتبارشدهاست.درفواصلکوتاهیکهفتهایآمار
جانباختگانهزارتاییمیش��ود.تاعصردوشنبه،بنابهاعالمالریسخنگوی
وزارتبهداش��ت،حالچه��ارهزارو۱۶۷بیمارکرونادرکش��وروخیمبوده
اس��ت.باوجوداوجگرفتنکروناوافزایششدیدمرگومیرها،ازسویستاد
ملیکروناهنوزتصمیمیبزرگکهمتناسبباشرایطجدیدباشدگرفتهنشده

است.
روزیکشنبه،محمدآس��اییاردکانی،مشاوروزیربهداشتبااشارهبهافزایش
مواردابتالبهکروناوتالشکادردرمان،گفت:»توانوظرفیتبیمارس��تانها
وکادردرمانبرایمراقبتازمبتالیانکووید۱۹محدودوروبهاتماماس��ت،
تعطیالت،مس��افرتهاوتجمعهاییکهدریکماهگذش��تهدرکشورداشتیم
عاملمهمافزایشمواردابتالومرگومیربیماریکووید۱۹درکش��وراست
کهآمارهارادراکثراستانهایکشورباالبردوتعدادزیادیازمردموازجمله

معلمانودانشآموزانازبینرفتند«.

بهنقلازایرناسراس��ری،اوافزود:»دراینش��رایطتعدادمواردمرگروزانه
ای��نبیماریکهبهحدود30نفردرروزهمکاه��شیافتهبوددوبارهبهباالی
۲00نفررسید،اینزنگخطربزرگیبرایمردمومسئوالناستکهرعایت
نکردنپروتکلهایسادهیبهداشتیشاملماسکزدن،فاصلهگذاریفیزیکی

وشستنمداومدستهامیتواندچهخطراتبزرگیبهوجودآورد«.
آساییاردکانییادآورشد:»یکیازمهمترینراههایکاهشتعدادمرگومیر
کووید۱۹ارائهیمراقبتهایاس��تانداردوباکیفیتدرمراکزدرمانیاس��ت،
وقتییکپرستاربهجایدوتختآیسییودریکبخشبیمارستانیمجبور
میش��ودازبیمارانششتختیابیش��ترمراقبتکند،مجبوراستازکیفیت

مراقبتبهآنهاکمکند«.
بهنقلازمهرسراس��ری،معاونکلوزارتبهداشتنیزروزیکشنبهازاعمال
محدودیتهایجدیدکروناییدراس��تانتهرانوش��شاستاندیگرخبرداد
وتوضی��حداد:»از۱۲ت��ا۱۸مهر۹۹بهمدتیکهفت��همراکزوفعالیتهای
دانش��گاهها،مدارسش��بانهروزی،حوزهه��ایعلمیه،آموزش��گاههایفنیو
حرفهای،زبانس��راها،وس��ایرآموزش��گاههاوکتابخانهها،مساجدومصلیها،
سینما،تئاترومراکزمشابه،موزهوباغموزهها،تاالرهایپذیرایی،آرایشگاههای
زنانهوس��النهایزیبایی،برگزاریمراس��ماجتماعی،فرهنگیوهمایشها،

باش��گاههایورزشیپربرخوردازجملهکشتی،جودووکاراتهومواردمشابه،
کافهها،قهوهخانههاوچایخانهها،باغوحشهاوش��هربازیها،مراکزتفریحی
آبیواس��تخرهایسرپوشیدهوس��النهایبدنسازیوهمچنینبرگزارینماز

جمعهتعطیلاست«.
معاونکلوزارتبهداش��ت،گفت:»ممکناس��تاینمحدودیتهادرسایر
استانهاییکهدرمعرضخطرقراردارندهمبانظروزرایبهداشتوکشور،

اعمالبشود«.
بهگفتهیوی،درشهریمثلتبریز،تعدادمرگبراثرکرونابرایدوتاسهروز
بیشازفوتیهابامرگعادیبودهاس��تواینتعدادفوتیهابیشازمیانگین

روزانهی۶۸شهیددرتمامدورهیجنگتحمیلیاست.
ویازافزایشاختیاراتاس��تانیدرکنترلشیوعویروسکرونادردوهفتهی
اخیرخبردادوگفت:»برایتسریعدرامرتصمیمگیریبهاستانهااختیارداده
ش��دهاس��تتاباهماهنگیباستاداس��تانیمقابلهباکروناتصمیماتجدیدی

بگیرند«.
دراس��تانکرماننیزمقاماتگفتهانداگرش��رایطوخیمتربشود،تعطیلیهایی

اعمالخواهدشد.
روزشنبهیاینهفته،ازسویرشیدینژاد،رئیسدانشگاهعلومپزشکیکرمان

اعالمشدکهبایدپیشنهادتعطیلیمدارسرابهوزارتکشوروبهداشتارائه
کنیمتااگرمصوبشد،تعطیلیصورتگیرد.

نوذرنخعی،مشاورارشدرئیسدانشگاهنیزباحمایتازتعطیلیمدارسهشدار
دادکهنبایدبگذاریمکارکهازکارگذشتتصمیمخوبودرسترابگیریم.
اس��تانکرمانکهازاواخرتیرماهبراس��اسش��اخصهایوزارتبهداشتبه
وضعیتقرمزدرآمد،همچنانقرمزاس��ت.ش��مارکلبستریشدگان،مجددا
چندروزیاستکهافزایشیشدهاست.تاعصردوشنبه،بنابهاعالمسخنگوی
علومپزش��کیکرمان۲۷۱بیمارکرونادراستانبس��تریبودهاند.همچنین،از
اسفندماهتا۱۴مهرماه،کروناباعثمرگ۸۸5نفردراستانکرمانشدهکه۷۱

نفرازآنهامربوطبهدوهفتهیاولپاییزاست.
هوایایرانروبهس��ردیگذاشتهونگرانیبسیارجدیاینسبتبهبستهشدن
درهاوپنجرههاوجمعش��دنافرادزیادزیریکس��قفونبودتهویهیکافی
وجودداردکهمیتوانداوضاعراازچیزیکههستبدتربکند.راهحلهمهی
اینمشکالتبستهبهتصمیمهایدرس��ت،بهموقعوقاطعدولتاستوالبته
چندکارس��ادهک��همردمبایدمراع��اتکنند:ماس��کزدن،دوریکردناز
یکدیگروشستوشویمرتبدستها.باشدکهپاییزبرایرانوکرمانسخت

وسیاهنشود.

مس��عودصادقیزادهرئیسکمیتهامدادامامخمینیشهرس��تانبمدرخصوص
تس��هیالتووامهاییکهتوس��طایننه��ادبهمددجویانارائهمیش��ودگفت:
انواعوامخودکفایی،کارگش��اییوودیعهیمسکنبهمددجویانارائهمیشود
کهوامخودکفاییش��املواممش��اغلخانگیتاس��قف۱5میلیونتومانووام
خودکفاییاشتغالهمتاسقف50میلیونتومانزیرنظربانکمرکزی)صندوق
امدادوالیت(کهدوسالپیشافتتاحشدهاستارائهمیشود.وامخودکفاییبه
مددجویانتحتپوششایننهادوفرزندانمجردآنهاکهبیکارهستندپرداخته
میش��ودوبرایدریافتوامبایدجوازکسبوسایرمدارکراارائهدهند.وی
درخصوصافرادنیازمندکهبهوامخودکفاییاحتیاجدارندگفت:۱0درصداز
وامهابهافرادیغیرازمددجویانوافرادیکهنیازمندهس��تندپرداختمیشود
باتشکیلپروندهواستعالمآنهاازارگانهایدیگروهمچنیناستعالمازسامانه
صباوبیمه،اینامرتحققپیدامیکنددرصورتیکهقبالازاینواماستفادهکرده
باشندکردهباشندبااستعالممشخصمیشودووامخودکفاییبهآنهاتعلقنمی
گیردپرداختوامهمزمانبَرمیباشدوبایدمراحلاستعالمبانک،آمدنتائیدیه
ازبانکومشخصشدنسهمیهبانکانجامشود،اماپرداختواممشاغلخانگی

همچون)سبزیخردکنی،نانواییخانگی(توسطکمیتهامدادصورتمیپذیرد.
ویادامهداد:همهمددجویانتاسقف۱0میلیونتومانمیتوانندوامکارگشایی
بگیرند،تاکنونهمیکمیلیاردتومانوام5میلیونتومانیبهمددجویانمتقاضی
پرداختکردهایم.امسالوامودیعهمسکنتاسقف۲0میلیونتومانهمپرداخت
شدهاست.صادقیزادهتاکیدکرد:اگرمددجویانروستاییزمینداشتهباشندما
برایآنهاس��اختوسازانجاممیدهیم50میلیونتومانبنیادمسکن،30میلیون
تومانهمامدادیو۲5میلیونهموامبالعوضدادهمیش��ودتاس��اختوساز
صورتگیردافرادیکهتحتپوششکمیتهوبهزیستیوفاقدمسکنهستنددر

زمینیکهفرمانداریدرنظرگرفتهباالتراز)اسپیکان(ساماندهیمیشوند.
رئیسکمیتهامدادشهرستانبمخاطرنشانکرد:خانوادههاییکهجهیزیهدریافت
میکننداگرهمسرآنهاهمتحتپوششکمیتهباشدوبیکارهمباشدبهآنهاوام
پرداختمیش��ود،همچنینبرایجهیزیهششمیلیونتومانپرداختمیشودو
مددجومیتواندبادریافتوام5میلیونیوثبتنامدرموسس��هحضرترقیهبا
پرداخت۱۱میلیون۱۴قلمجهیزیهراتحویلبگیرد.قریببه۷0نفربرایدریافت

جهیزیهدرنوبتداریم.
وییادآورشد:اکنون۱50بیمارخاصتختپوششداریمکهاعتباراتدولتی
دراینزمینهجوابگونیس��تبههمینمنظوردوشمارهحساب)وجوهصدقاتو
وجوهاتش��رعی(درنظرگرفتهشدهتاهمشهریانعزیزحمایتکنند.همچنین
س��الگذش��تهبهمددجویانیکهدارایفرزندبابیماریهایخاصبودندهموام
۶میلیونیپرداختکردیمایندرصورتیاس��تکهازلحاظمالیدروضعیت

خوبنباشند.
صادقیزادهدرپایانگفت:۲00نفرکهدارایشرایطمددجوییهستندتاتحت
پوش��شقراربگیرنددرنوبتمیباشندولیماسهمیهنداریمافرادیکهمراجعه

میکنندبااینوضعیتتورممشکالتزیادیدارند.

هوالصابر
گاهیواژهه��ات��ابندارندت����امحملیاز
احس���اسشوند.زمانیکلمهاززیربارانتقال
احساسشانهخالیمیکند.بیشکآنزمان

استکهزخمعمیقوغمسنگیناست.
چنانکهاینروزهادرغمازدستدادنمرغ
س��حرخوانایرانزمینسوگواریموکلمهها
وواژههاتابتحملبیاناندوهمانراندارند.
ب��رایمادرس��رزمیننخلونارن��جنیزاین
تابآوریدش��واراست،اماقدکشیدنب��اغ
هن����رب��مب��هیادمانمیآوردک��هاینمرد
ب��زرگدرمیان��هتلخیهایزلزلهش��هرمان
بیریاوس��ادهآمدوباصدایشدرکنسرت
همن��وابابمنهالاینباغراکاش��توماندو
مراقبتکردتاایننهالبهدرختانس��ایهدار

بدلشوند.
بیتردیدباغهنرتندیس��یازعشقاستکه
هربارآنرانظارهکنیماندوهیژرفهمراه
باقدرشناسیدرماجاریمیشودویاداستاد
راهمارهبایادشاگردبمیاشزندهیادایرج

بسطامیتوامانگرامیمیداریم.
مسلماهمتبلنداستادشجریاندرتجلیباغ
هنربمتاهمیش��همسببتعالیهنردرجنوب

شرقکشورخواهدبود.

یاد باد آنکه چندین باغ هنر بنیان کرد       
  یـاد باد آنکه به دلسوختگان کرد نظر
هنــرآنست کـه لبخند شکـوفـا بکند                                         
همت آنست که شـاداب کند دیده تر

عروجغمی��ناس��تادارزش��مندمحمدرضا
ش��جریانرامحضرخانوادهایشانوج��امعه

هنریایرانتسلیتعرضمینمائیم.

نغمــه دلکش او عطر سحرگاهی بود  
جـای اشک است اگر باد صبا میمیرد

آنکه آوای خـوشش ثبت جهانی گردد             
  تـا ابد زنده به عشق است کجا میمیرد

ازدرگاهاحدی��ترحمتواس��عهوآرامش
ابدیبرایزندهیاداستادمحمدرضاشجریان
وصبروبردباریبرایخانوادهمحترمایشان

وجامعههنریکشورآرزومندیم.
امیداس��تکهارادتدوس��تانهمچناندر
تحققاهدافاس��تادمحمدرضاشجریاندر
اینبنایماندگارتداومداش��تهباشدوسیرپر
برکتآنعزیزس��فرکردههموارهجاریو

زایندهبماند.
هادیشهس��وارپور–فرمان��داربمحکیمه

خلیلی–رئیسشورایاسالمیشهربم
محم��دبن��یاسدی-ش��هردارب��ماعظ��م
ارش��اد و فرهن��گ اداره جوش��ایی-رئیس

اسالمیبم
رامینولندیاری-رئیسکمیس��یونفرهنگی

اجتماعیشورایاسالمیشهربم
فاطمهبسطامیمدیرعاملموسسهفرهنگیو

هنریایرجبسطامی
دکترعب��اساس��ماعیلی–رئیسش��ورای
اس��المیش��هربمدرزم��انبح��ران-علی
ش��فیعیفرمانداربمدرزم��انبحران-علی
باقریزادهشهرداربمدرزمانبحران-محمد
علیجوش��اییرئیسادارهفرهنگوارشاد
اس��المیبمدرزمانبحران-انجمنموسیقی
بم-انجمنشعروادببم-انجمنسینمای
جوان��اندفتربم-هنرجویان،اس��اتیدحوزه

هایهنردرشهربم
اشعارازدکترعباساسماعیلی

پیامتس��لیتم��ردم،هنرمندانومس��ئولینو
انجمنهایهنریبمبرایدرگذش��تاستاد

شجریان

شورای شهر بم تصویب کرد:

 نامگذاری خیابانی در بم بنام 
استاد شجریان

 مسئوالن بم تالش کنند باغ هنر فعال شود

روابطعمومیشورایاسالمیشهربم
گزارشدادهکهدرجلسهروزشنبه۱۹
مهراینش��ورابهپاسخدماتارزنده
زندهیاداس��تادمحمدرضاش��جریاناز
زم��انزلزل��هتاکنونازجملهتاس��یس
پروژهباغهنربموبرگزاریکنس��رت
همن��وابابمدرروزه��ایپساززلزله،
بارایاعضایشورایاس��المیشهربم
مصوبگردیدکهیک��یازخیابانهای
شهربمبناماستادش��جریاننامگذاری

گردد.
طلوعبمحدودیکس��الونیمقبلو
همزم��انباافتتاحف��ازاولباغهنرپس
ازانجامیکنظرس��نجیازمردمبمکه
اکثریتقاطعآنهابانامگذاریخیابانی
بناماستادآوازایرانموافقبودندپیشنهاد
ایننامگذاریرادرزمانحیاتاس��تاد
مطرحکردامااعضایش��ورایش��هر
نادیدهگرفتند.پسازدرگذشتآقای
ش��جریانویکروزقبلازجلسهروز
ش��نبهشورادوبارهاینپیشنهادرامطرح
کردی��مکهاگرچهایناقدامدیروپس
ازمرگاستادصورتگرفتامابازهم

قابلتقدیروسپاساست.
مهمترازنامگذاریخیابانیامکانیبنام
استادش��جریاندربم،همیاریوتالش
همهمس��ئولینب��مواعضایش��ورای
شهروادارهفرهنگوارشاداسالمیو
صنایعخودروس��ازیکرمانبرایفعال
ش��دنباغهنروادامهس��اختفازهای
بعدیآناستتاتبدیلبهمکانیبرای
پرورشاستعدادهایفراوانهنریشهر

تاریخیوفرهنگیبمشود.

حسین مرعشی:
استاد شجریان یک هنرمند غیرمسئول در قبال مسائل اجتماعی و سیاسی پیرامون خود نبود

سیدحس��ینمرعش��ی،س��خنگویحزبکارگزاران
س��ازندگیایراندرروزنامهس��ازندگینوشت:استاد
شجریانیکهنرمندغیرمسئولدرقبالمسائلاجتماعی
وسیاس��یپیرامونخودنبود.ایشانسیاستمدارنبودو
هرگزنیزنخواستکهباش��دیانزدیکسیاستمداران
باشد،اماهنرمندسیاستدانبودوهیچوقتمردمخود
راتنهانگذاش��ت.درهمهبرهههایتحوالتتاریخی
کش��ور،استادش��جریانباش��عرهایخودوباصدای
بینظی��رشبامردمهمراهب��ودواینهمراهیحتیدر
برهههاییبهحقیابهناحقشایدموجبرنجشهایی
نیزش��دامااس��تادش��جریانهرگزمردمخودراتنها
نگذاش��توبههمیندالیلاس��تکهامروزبهمعنی

واقعیکلمه،ملتایرانسوگواراوهستند.
اینروزهابرایایرانیهاروزعزایملیاست؛فارغاز
اینکهدولتمصلحتبداندعزایعمومیاعالمکند

یاخیر.البتهاینم��وارددرحیطهتصمیماتحکومتی
اس��تاماملتایراندرعزایازدستدادنهنرمندی
بینظی��ردرتاری��خایراناس��ت.نبایدازی��ادبردکه
اختالفنظروکشمکشسیاسیهموارهوجودداشته
وخواهدداشتامافراترازاینمواردبایدهموارهتوجه
داشتهباشیمکهجامعهوملتایراناعمازاقواممختلف
ایرانینیازبهیکنقاطمشترکپیوندبهیکدیگردارند.
اگربخواهی��مپیوندهایملیراتقوی��تکنیموجود
شخصیتهاییهمچوناستادشجریانکهموردتایید
همهاقواماس��ت،مهمتریننقاطایجاداتصالوپیوند
اس��ت.ازویژگیهایاستادشجریانهمینبسکهاز
خواصهنرمندونکتهسنجدرعرصههنروموسیقیتا
عامهمردم،ازارائههایهنرمندانهمرحومشجریانلذت
میبرند،بنابراینشخصیتایشانمیتواندحلقهاتصال
اینپیوندهاباشد.پیوندهاییکهدراینایاموروزگار

برایجامعهمابس��یارضروریاستونبایدازپتانسیل
اینش��خصیتهاکهمنحصربهفردهستند،بهسادگی
عبورکنیم.اینهانقاطپیوندملیهستندوپیوندملیبااین
نقاطتقویتمیشوند.امثالاستادشجریانمایهافتخارو
سربلندیودرجهتشکوهوحدتایرانیواسالمیما
هستند.وحدتیکهمیتواندیکباردیگرکدورتهاو
بیاخالقیهاییکهبعضادراثرمسائلمختلفدرحال
رس��وخونفوذبهبطنجامعهاسترابزدایدوشمایل

فرهنگغنیایرانیرایادآوریکند.
استادشجریانهرگزدرگیرتعصباتناسیونالیستینشداما
ظرافتهاولطافتهایفرهنگایرانیرابهتمامکس��انی
کهدرگیرودارمسائلزندگیهایتازهبافرمهایجدید
بودندیادآوریکرد.محبتایشاندردلاقشارمختلفدر
سنینمختلفوبافرهنگهایمتفاوتنشانمیدهدکه
راهرابهدرستیطیکردهکهاینچنینعزیزملتاست.
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طلوع بم - محمد حس�ین خراسانی: حجت االس��الم موسی غضنفرآبادی که 
دوشنبه بیست و یکم مهر در جلسه هم اندیشی شهرداران و فرمانداران شرق استان 
کرمان خطاب به خانم رجایی نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: 
مشکالت حوزه زمین و مسکن باید حل شود و به امروز و فردا گذاشتن کار واقعا این 

زخم را بیشتر و بیشتر خواهد کرد و نگرانیها و تبعات آن بیشتر خواهد شد.
وی در ادامه با اش��اره به پیشنهاد خانم رجایی مبنی بر تشکیل کارگروهی از ادارات 
مسئول شهرستانهای شرقی برای پیگیری مشکالت گفت: راه حل رفع مشکالت مردم 
تش��کیل کارگروه نیس��ت. راه حل در اداره کل شماست که با تصمیمات شجاعانه و 
ارادهای قوی و با کمی اغماض در خصوص مسایل قانونی مشکالت را حل کنند. برخی 
از مش��کالت در این حوزه بیش از چند دهه اس��ت که در شهرستانهای ما رفع نشده 
اس��ت و مردم هر روز با من تماس می گیرند و از مشکالتش��ان می گویند. ما االن در 
بم مشکل زمین داریم. مشکل طرح تفصیلی داریم. در نرماشیر و دیگر شهرها مشکل 
زمینهای واگذاری به مردم را داریم. من خودم قانون را مطالعه کردم و می دانم و هرجا 

که الزم باشد من مسئولیت اجرای برخی قوانین را برعهده می گیرم.
غضنفرآبادی با بیان اینکه برای حل این مشکالت حاضرم با وزرا و مسئولین کشوری 
هم رایزنی جدی انجام دهم اظهار کرد: نماینده ای از اداره کل راه و شهرسازی به طور 
مرتب و ماهانه مشکالت شرق استان را پیگیری کند و به منطقه سفر کند و گزارشها 

را به فرمانداران ارایه کند.
خانم رجایی کارشناس حوزه حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان که پس 
از غیبت مدیرکل و معاون وی و همچنین مدیرکل امور شهری استانداری در جلسه 
شرکت کرده بود نیز با بیان موادی از قانونهای مربوط به زمین و مسکن، پیشنهاداتی 

را مطرح کرد.
مهدی قائمی شهردار نرماشیر که در این جلسه به نمایندگی از شهرداران منطقه نیز 
س��خن می گفت با بیان اینکه با توجه به اینکه قبال در سنوات گذشته به شهرداری 
ها اراضی واگذار شده و شهرداری ها برای بحث شهرک سازی این اراضی را به مردم 
واگذار کردند و به هر نحوی که بوده یا فروختند و یا واگذار کردند و متاسفانه شهرداری 
ها درگیر مس��ائلی ش��ده اند که اداره راه و شهرسازی از زمانی که مستقر می شود، با 
توجه به اینکه gps که اداره منابع طبیعی ثبت می کند و آن اراضی که به اداره راه و 
شهرسازی تحویل می دهند، و مسئولین این اداره این زحمت را به خودشان ندادند و 
اراضی که به شهرداری ها واگذار شده است را بهمراه مستثنیات مردم جدا کنند، باقی 
مانده را تحویل دهند، اراضی که مربوط به شهرداری ها بوده است را واگذار کردند به 
راه شهرسازی و راه شهرسازی سند تک برگ برای آن ها گرفته است و دچار مشکالتی 
از جمله پرونده های قضایی بیشماری برای شهرداری ها شده است و ما همیشه درگیر 

این قضیه هستیم
ش��هردار نرماش��یر در ادامه گفت: از همه مهمتر دغدغه ها و مش��کالت مردم است، 
خصوصا در بحث مس��کن که با توجه به اینکه داخل ش��هر زمین ارزان قیمت دولت 
ندارد به مردم بدهد و مردم نمی توانند اقدام به س��اخت و س��از کنند، جوانها دچار 

مشکالت می شوند
محمدبنی اس��دی ش��هرداربم در این جلس��ه از مش��کالت حوزه کاری خود گفت: 
خوشبختانه مشکالت چندین ساله بم در شرف تعیین تکلیف است، آنچه که امروز در 
حوزه امالک شهر بم وجود دارد دغدغه هاییست مربوط به ۳۰ سال پیش و مسائلی 

که متاسفانه در زمان خودش حل نشده است و سال به سال به آن اضافه شده است و 
امروزه از آن بعنوان یک مشکل بزرگ یاد می کنیم و مدیران فعلی نیز قاعدتا به نوعی 
از زیر بار حل مشکالت شانه خالی می کنند و موکول می کنند به آینده، و این باعث 
شده که نسبت به مردم از حق و حقوق خودشان بازبمانند از جمله مسائل مشکالتی 
که در شهر بم داریم یکی بحث همیشگی زمین های جنوب جاده شهر بم طبق ماده 
۳۲ اراضی که واگذار ش��ده به شهرداری ها متاس��فانه بالتکلیف باقی مانده است به 
استناد همین ماده شهرداری واگذاری هایی به مردم داشته است و بعد از ان واگذاری 
در تملک راه و شهرسازی قرار گرفته مسئله ای بوجود اورده است که وضعیت مالکیت 

این سندها رو بالتکلیف کرده است و همه مردم نسبت به این قضایا شاکی هستند
شهردار بم در ادامه گفت: در این موضوعات میطلبد که یک راهکار اساسی تعیین شود، 
از دیگر دغدغه های مردم بم، شهرک امام است، که پرونده این شهرک مربوط به سال 
۷۳ هست که واگذاری این شهرک طی یک جلسه ای با حضور مسئولین به شهرداری 
بم صورت گرفته اما هنوز سند قطعی این شهرک به شهرداری بم انجام نشده است که 
شهرداری بتواند سند را به مالکین این شهرک واگذار کند و هنوز کش و قوس های 
فراوان دارد که ما بیش از ۳۰۰۰ واحد زمین مس��کونی داش��تیم و مردم منطقه از ما 

متقاضی اسناد هستند که متاسفانه بالتکلیف مانده است
محمد بنی اس��دی همچنین گفت: مش��کل بعدی دو پلی که درمحدودیت شهر بم 
تعریف ش��ده است که در زمان خودش بصورت ۵۰ -۵۰ با اداره راه شهرسازی توافق 
شد و بعد از آن دوباره توافقی صورت گرفت که یک پل را شهرداری بم و پل دیگر را 
راه و شهرس��ازی ایجاد نماید، شهرداری در موقع خودش احداث پل را شروع کرد اما 
راه و شهرسازی اتمامی را انجام نداد و این پل در ورودی شهر بم شده منظره ای نازیبا 

که متاسفانه ایرادیست در ورودی شهر که هرچه سریعتر باید تعیین تکلیف شود، که 
بازگشایی میدان را در دستور کار شهرداری قرار داده شده است

محمدبنی اس��دی شهردار بم در پایان صحبت های خود گفت: یکی دیگر از دغدغه 
های ما، طرح تفصیلی ش��هر بم است که بحث تامین اعتبار ۲ میلیارد آن بالتکلیف 
مانده است و متاسفانه این رقمی نیست که کشوری در ان بماند، طرحی که در موعد 
۱۰ ساله خودش میبایست بازنگری شود طرحی که بعد از زلزله در سال ۸۴ مصوب 
شده که بسیار ایراداتی به آن وارد شود و بازنگری ها هرچه سریعتر باید به نتیجه برسد 

و عدم تامین اعتبار کماکان معطل مانده است.
مشکی فرماندار نرماشیر نیز در این جلسه گفت: بصورت مشخص سال ۷۲ شهرداری 
نرماش��یر یک طرح را ارائه می دهد برای ساخت و ساز در شهر نرماشیر و درخواست 
زمین را از منابع طبیعی می کنند و از س��ال ۷۲ به بعد تحت عنوان تعاون مس��کن 
فرهنگیان واگذاری ها انجام می شود، ولی کار ساخت و ساز انجام نمی شود، تعداد این 
افراد ۱۵۰۰ نفر در نرماشیر است و مطالبه چندین سال دارند چرا که هزینه پرداخت 
کرده اند و هرچه سریعتر باید تعیین تکلیف شود و مردم حرف های مسئولین را دیگر 
قبول ندارند و همیشه مسئولین مربوطه می گویند می شود و به سرانجام نمی رسد، 

ما شهرهای کوچک را که می بایست رونق ایجاد کنیم اما مانع ایجاد کردیم
در ادامه جلسه امیرباقری زاده فرماندار فهرج گفت: مسائل و مشکالت در خصوص راه 
و شهرس��ازی فهرج زیاد است، از جمله در شهر فهرج از سنوات گذشته تقریبا ۲۳۰ 
مورد واگذاری زمین داش��ته ایم که متاسفانه نقشه ندارند و آن زمان بازگشایی معابر 
بوده و یک تیکه زمین به مردم داده اند،و این موارد متراژزمین مشخص نیست و زمین 

واگذار شده است که باید تعیین تکلیف شود.

در ادامه صحبت های فرمانداران شرق استان امین باقری فرماندار ریگان گفت:موارد 
را همکاران گفتند مشکل عمده ما ماده ۳۲ با واگذاری هایی هست که دوستان انجام 
دادند و مشکل خاص خودش را دارد و خواهشی دارم که راه و شهرسازی برنامه ریزی 
کند و مشکلی بوجود آمده این است که نمایندگی راه و شهرسازی ها را در شهرستان 

ها حذف کردند و فقط نرماشیر دارد که باید حل شود.
هادی شهسوارپور فرماندار بم: امروز مباحثی که اعالم شد همه مواردی که شهراداران 
مطرح کردن در حوزه شهرداری ها و راه و شهرسازی است و چقدر نشان داد تعامل 
این دو اداره می تواند مشکالت را حل نماید، و حیات شهرداری ها بسته به این است 
که نگاه ویژه دولت خصوصا راه و شهرس��ازی که متولی زمین اس��ت بدرستی انجام 

بپذیرد
فرماندار بم درخصوص مش��کالت شهرداری بم گفت: بحث زمین های جنوب جاده 
بم، نزدیک ۲۰ س��ال اس��ت این اتفاق افتاده اس��ت واگذاری ها انجام ش��ده اما االن 
مش��کالتی بوجود اورده است و سازمان زمین مسکن راهکار دادند و در کارگروه ملی 
برای تخصیص زمین ها صورت میگیرد مشکالت حل شود، چرا که کهنوج نیز چنین 
مش��کلی را داشت که حل ش��د، آنچه که هست باید هرچه سریعتر باید این موضوع 

حل شود
هادی شهسوارپور همچنین گفت: موضع دیگر طرح تقضیلی شهربم است که خیلی 
درگیر ان بوده ایم و باید ظرف یکسال اینده تعیین تکلیف شود چرا که بم شهر جهانی 
اس��ت قوانین خاص خودش را دارد و طرح جامعی که تعیین شده است متاسفانه ۷ 
سال طول کشیده مشکل دارد، بنابراین طرح تفصیلی ویژه، باید برای شهر بم تعیین 
ش��ود در حال حاضر در آخرین جلس��ه ۶۰۰ میلیون تومان از ۲میلیارد تومان اعتبار 

داده اند که باز کافی نیست
ایش��ان در ادامه تاکید کرد: ضروریات ش��هر بم طرح تفصیلی است، باغ های شهر بم 
بدلیل کمبود زمین تخریب می شود، باید زمین در این طرح اضافه مشکل جوانان ما 

حل شود چرا که بیش از ۱۲هزار متقاضی مسکن داریم
فرماندار بم در خصوص دیگر مش��کالت شهرس��تان بم گفت: مشکل دیگر در سطح 
شهرستان بحث حاشیه نشینی شهر بم است، که یکی از معضالت اصلی شهر است 
بطور مثال شهرک قشمی تاحدودی تعیین تکلیف شده است و تعدادی زمین واگذار 

شده است.
هادی شهس��وارپور در پایان صحبت های خود گفت: طرح مش��اغل مزاحم یکسالی 
هست بالتکلیف مانده است، که خواهشی از راه و شهرسازی داریم این است که طرح را 
در کمیسیون تخصیص زمین ارائه کنند، مشاغل مزاحم در شهر گردشگری در شهری 

که میراث جهانی است باعث مشکل شده است
پیش��نهاد ما این بوده است که سه هکتار زمین در شهرک مشاغل سخت در حاشیه 

شهر صورت بپذیرد
وی در ادامه گفت: درخصوص پل ها نیز این پروژه ۵ پل را پیش بینی ش��ده بود که 
میبایست انجام شود سال ۹۷ پل ابارق را شروع کردند و تداخل با راهداری ادامه پیدا 
نکرد س��ال ۹۹ برای پل ها اعالم کردند ردیف بودجه آن حذف ش��ده اس��ت که باید 

پیگیری شود چرا که الزم است
در پایان این جلس��ه مصوب گردید خانم رجایی نماینده اداره کل راه و شهرس��ازی 
اس��تان کرمان ماهی یکبار در سفر به بم مشکالت هرکدام از شهرستان های شرقی 

بطور ماهیانه حل و فصل نماید و گزارش را به فرماندار هرشهرستان اعالم نمایند.

برخی از مسئولین نه شهامت دارند و نه اراده ای برای حل مشکالت
نماینده مردم شرق استان کرمان با انتقاد از حل نشدن مشکالت شهرداریها و اراضی شرق استان کرمان تصریح کرد:

سردار معروفی در سفر به فهرج:      نگاه به شرق و جنوب استان باید عادالنه باشد

به گزارش حبرگزاری بسیج در کرمان، سردار معروفی در حاشیه سفر به شهرستان فهرج به منظور افتتاح ۷ پروژه 
محرومیت زدایی بر یکسان سازی نگاه ها در مناطق شرق و جنوب استان تأکید کرد.سردار حسین معروفی فرمانده 
سپاه ثارا... استان فرمودند: مردم فهرج با نگرش به نگاه مؤمنانه پای امام و نظام ایستاده اند و نشان داده اند مدافع 
سرسخت انقالب اسالمی هستند.وی با تأکید بر یکسان سازی نگاه ها در مناطق جنوب و شرق استان فرمودند: نگاهی 
که ما در رودبار، قلعه گنج و منوجان داریم همین نگاه نیز باید در فهرج، نرماش�یر و ریگان باش�د تا توزیع امکانات 

با عدالت انجام ش�ود. س�ردار معروفی تصریح کردند: با توجه به مشکالت موجود و سطح توقعات مردم این دیدگاه 
می تواند در کمک کردن به کاهش مشکالت نقش بسزایی داشته باشد.فرمانده سپاه ثارا... استان با قدردانی از فعالیت 
خاضعان�ه گروه های جهادی محله محور بیان کرد: اس�تفاده از ظرفیت گروه های جهادی باعث افزایش س�رعت کار 

می شود و ضمن کاهش هزینه ها مشارکت مردم را نیز به دنبال دارد.


