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 امیدواریم مرحله به مرحله با مشارکت همشهریان بتوانیم 
نقیصه های شهر را در حوزه های عمرانی برطرف کنیم

محمد بنی اسدی شهردار بم در گفتگو با طلوع بم عنوان کرد:

محمد بنی اس��دی ش��هردار بم در پویش افتتاح پروژه های 
شهرداری که به بهره برداری رسیدند گفت: در آیین افتتاح 
22 پروژه عمران شهری و سایر حوزه های شهرداری پروژه 
های خدمات ش��هری، فرهنگی و پروژه های مربوط به نرم 
افزاری و خدمات الکترونیک ش��هر هوشمند را برنامه ریزی 
ک��رده بودی��م که ام��روز با توجه ب��ه محدودی��ت زمانی و 
محدودیت س��تاد کرونا به صورت نمادی��ن ۴ پروژه میدان 
زید، س��اختمان مدیریت بحران شهرداری، پارک محله ای 
خیابان شهدای نیروی انتظامی و فرهنگسراها و کتابخانه سیار 

شهرداری را افتتاح کردیم.
وی در خص��وص پروژه های پویش افتت��اح افزود: تا نوروز 
۱۸ پ��روژه را ب��ه صورت متوال��ی در روزه��ای آینده و در 
فاصله های ۳ ت��ا ۴ روزه »هفته ای دو روز« که برای هر روز 
چه��ار پروژه افتتاح می ش��وند. ۴ تا از ای��ن پروژه ها هم در 

فروردین ماه افتتاح خواهند شد.
 بنی اس��دی ادام��ه داد: پارک بانوان و مجموعه ش��هربازی 
مهمترین پروژه هایی هستند که قبل از سال افتتاح می شوند.

وی یادآور ش��د: آس��فالت معابر و کوچه های ش��هر هم با 
حجم 2۰۰ هزار تن آس��فالت که در ش��هر بخش شده و از 
مردادماه تا امروز بالغ بر 2۰۰ کوچه آس��فالت ش��دند و در 

کن��ار آن پیاده روس��ازی معابر که در ف��از اول ۵۰ هزار متر 
مرب��ع را در نظر گرفته بودیم که در روزه��ای آینده افتتاح 

می شوند.
 ش��هردار بم اضافه کرد: همه همش��هریان الی��ق بهترین ها 
هس��تند و در این م��دت زمان کوتاه یک س��اله این حداقل 
کاری ب��ود که می توانس��تیم انجام دهیم و نش��ان دهیم که 
ش��هرداری هم با توجه به همه محدودیت ها و بضاعت های 
مالی که دارد به فکر مردم هس��ت و وظیفه خود می داند که 
آنچ��ه را در توان دارد ب��ه کار بگیرد تا بتوان��د روز به روز 
شاهد ارتقاء ش��هرمان باشیم. حجم کارهای باقیمانده آنقدر 
زیاد اس��ت که ش��اید این 22 پروژه در قال��ب پویش افتتاح 
جوابگوی��ی حجم و نیاز مردم نباش��د امیدواری��م مرحله به 
مرحله با مش��ارکت خود همشهریان بتوانیم نقیصه های شهر 
را در حوزه های عمرانی ش��هر برطرف کنیم. شهر ما شهری 
۱۸ س��اله است و هنوز جای کار زیادی دارد و می طلبد که 
مردم دست در دست مسئولین ش��هر در حوزه های مختلف 
الخصوص در حوزه خدمات ش��هری و مجموعه شهرداری 
در س��ایر واحدها و حوزه ها بتوانیم شاهد ارتقاء و  پیشرفت 
بیش��تر ش��هرمان باش��یم از صبر و حوصله ای که همشهریان 
در اجرای پروژه های عمرانی شهری داشتند تشکر می کنم. 
مدت زمانی که صرف شد و نقیصه هایی که در اجرای این 
پروژه ها بوده و اعتباری که هزینه ش��ده است همه در جهت 
این بوده که بتوانیم شاهد پیشرفت و آبادانی شهرمان باشیم.

 وی با اش��اره به روز درختکاری و شروع هفته منابع طبیعی 
گفت: ه��ر کدام از ما باید درخت��ی را تحت عنوان درخت 
دوس��تی بنشانیم و بکاریم که س��بب ایجاد صمیمیت بیشتر، 
همدل��ی و اتحاد بیش��تر بین همه مردم و مس��ئولین باش��د تا      
دس��ت به دس��ت هم دهیم و ارتقاء و آبادانی شهرمان را به 
خصوص در حوزه عمران ش��هری و فضای سبز شهری مهیا 

کرده باشیم.

“پویش افتتاح”
 شهرداری بم

 آغاز شد
صفحه ۴
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طل�وع بم - س�عید اف�روغ: نشس��ت خبری هادی 
شهس��وارپور فرمان��دار ب��م صب��ح یکش��نبه ۱۷ 
اس��فند در خصوص سفرهای نوروزی و آخرین 
تصمیم��ات س��تاد کرون��ا در مح��ل فرمانداری 

برگزارشد.
فرمان��دار بم ضم��ن تقدیر از عملکرد یکس��اله 
خبرنگاران فعال در دوران کرونا گفت: امس��ال 

درگیر مش��کالتی از قبیل تحریمها و مش��کالت 
اقتص��ادی و البته ش��یوع گس��ترده کورنا بودیم 
که در پ��ی آن خس��ارت های زی��ادی از بابت 
محدودیت ها به کس��ب و کاره��ا و بخصوص 
به اصناف وارد ش��د؛ اما چون سالمتی مردم در 
اولویت اول اس��ت ما در صورت تغییر وضعیت 

ناچار به اعمال محدودیت هستیم.

وی در ادامه گفت: خوش��بختانه طبق آمار های 
رسمی نس��بت به کل کشور عملکرد قابل قبولی 
داش��تیم که اینگونه موفقیت های شکل نمیگیرد 

مگر با کار تیمی و همراهی مردم.
وی خاطر نشان کرد: هنوز بیماری از نوع کرونا 
جهش یافته)انگلیسی( در بم دیده نشده وضعیت 
فعلی شهر ما زرد است؛ اما باید بدانیم که کرونا 
تمام نش��ده و باید از عادی انگاری جلوگیری و 
پروتکل های بهداش��تی با دقت بیشتری رعایت 

شوند.
وی خطاب به همش��هریان گف��ت: باید رعایت 
پروتکلهای با س��طح باالیی رعایت شود تا شاهد 
نباش��یم، مخصوصا اصناف  اعمال محدودی��ت 
که با توجه به بازار ش��ب عی��د، ازدحام جمعیت 
را خواهند داش��ت باید با حساسیت بیشتر نکات 
بهداش��تی را رعایت کنند تا تعطیل نش��وند. وی 
افزود: مردم امس��ال برای سفر برنامه ریزی نکنند 
چون ویروس همچنان در گردش است و امسال 
هم مانند سال گذشته بم میزبان مهمانان نوروزی 

نخواهد بود.
وی تاکی��د ک��رد: هرگونه اس��کان در مدارس 
و چ��ادر زدن در پارکه��ا ممنوع اس��ت و فقط 

توره��ای گردش��گری با مجوز س��ازمان میراث 
فرهنگی اجازه ورود به شهر را دارند.

شهسوارپور در ادامه گفت: اماکن تاریخی بم در 
شرایط کنونی باز هس��تند ولی اگر شرایط تغییر 

کند این مکانها هم بسته می شود.
وی در پایان گفت: متاس��فانه در مراس��مات عزا 
و عروس��ی اتفاقات خوبی رقم نخورده و شاهد 
گزارشهایی از عدم رعایت پروتکلها هستیم، این 
را میطلبد که صاحبان مراس��م ب��رای حفظ جان 
خانواده و اطرافیان خود، پروتکل های بهداشتی 
را بیش��تر رعای��ت کنن��د.وی همچنی��ن افزود: 
محدودیت ترافیک ش��بانه از ساعت ۹ شب تا ۳ 

 استاندار کرمان مسئله ی کمبود مرغ را مربوط به تمام 
کشور دانست و با بیان این که به نظر می رسد شبکه ی 
خاصی در بازار مرغ کشور اتفاق افتاده و شبکه های 
توزیع و داللی برای قطعه فروش��ی مرغ شکل گرفته 

است، گفت که براس��اس گزارش جهاد کشاورزی 
کرمان، نحوه ی تامین مرغ و جوجه ریزی در استان به 
گونه ای فراهم شده که بازار استان به تعادل می رسد.

وی خواستار نظارت دقیق بر ساختار شبکه ی توزیع 
شد و تاکید کرد با هر شخصی که در شبکه ی توزیع 

اخالل ایجاد می کند، به شدت برخورد شود.
به گزارش فردای کرمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
استانداری کرمان، علی زینی وند ۱6 اسفندماه در ستاد 
تنظیم بازار استان کرمان، بیان کرد: »براساس گزارش 
ارائه ش��ده از س��وی نهادها و دستگاه های مرتبط در 
تامین کاالهای اساسی برای شب عید از جمله شکر، 
برنج و میوه مشکلی نخواهیم داشت و نظارت ها باید 
دقیق انجام ش��ود«. وی بر افزایش تیم های نظارت و 
بازرسی بازار در س��طح استان تا ۱۵ فروردین تاکید 

کرد و گفت: »ذخایر کاالهای اساسی استان هم قابل 
قبول است و قاعدتا نباید مشکلی داشته باشیم«.

استاندار کرمان اظهار کرد: »فرمانداران، شهرداری ها، 
تعاون روستایی و اصناف شبکه ی توزیع اقالم را در 

سطح استان گسترده ببینند«.
وی با بیان اینکه با کمبود شدید در تولید مرغ مواجه 
هستیم، گفت: »مس��ئله ی کمبود مرغ در کل کشور 
است و حتی برخی شهرستان ها که مرکز تولید مرغ 
در کشور هستند با صف های طوالنی مردم مواجه اند«.

زینی وند ادامه داد: »به نظر می رس��د شبکه ی خاصی 
در بازار مرغ کشور اتفاق افتاده است و طبق گفته ی 
وزیر جهاد کش��اورزی کاهش��ی در تولی��د مرغ در 
کشور نداریم، پس ش��بکه های توزیع و داللی برای 

قطعه فروشی مرغ شکل گرفته است«.

وی گف��ت: »براس��اس گ��زارش جهاد کش��اورزی 
نحوه ی تامین مرغ و جوجه ریزی در استان به گونه ای 

فراهم شده که بازار استان به تعادل می رسد«.
استاندار کرمان افزود: »گزارش ها نشان می دهد که بر 
شبکه ی توزیع مرغ ایراداتی وارد است، کشتارگاه ها 
اکثرا همکاری ه��ا را دارند و به فرمانداران نیز تاکید 
ش��ده که تذک��رات الزم را در این زمین��ه بدهند تا 
مصوبات س��تاد تنظیم بازار به صورت کامل اجرایی 
ش��وند«. وی بیان کرد: »از مرغداری تا کش��تارگاه و 
حت��ی در نحوه ی توزیع مرغ در ب��ازار نظارت دقیق 
شود، ساختار شبکه ی توزیع را به هم نزنید و بر همین 
ش��بکه نظارت دقیق داشته باشید و با هر شخصی که 
در ش��بکه ی توزیع اخالل ایجاد می کند، به ش��دت 

برخورد شود«

طلوع بم - ناهید ذاکری:  مسعودصادقی زاده رئیس 
کمیته امداد امام خمینی شهرس��تان بم در گفتگو با 
طلوع بم و در خصوص س��الروز تاسیس این ارگان 
گف��ت:  کمیت��ه امداد ام��ام خمینی از جمل��ه اولین 
نهادهایی است که پس از گذشت مدت کوتاهی از 
پیروزی انقالب اسالمی یعنی 22 روز پس از پیروزی 
انقالب اس��المی در ۱۴ اس��فند ۱۳۵۷ به دستور امام 
خمین��ی برای مدت نامحدود با هدف س��اماندهی و 
رس��یدگی به وضعیت معیشت محرومان و نیازمندان 

کشور تأسیس شد.
وی افزود:کمیته امداد شهرس��تان بم تعداد 2 هزار و 
۳۰۰ خانوار معیش��ت بگیر عادی تحت پوشش دارد 
که به آنها خدمات فرهنگی، درمانی و عمرانی ارائه 
می ده��د و مددجویان تبصره ۱۴ فق��ط از خدماتی 
همچون: وام کارگش��ایی، خود کفایی، مس��تمری 
و نهایتاً اجاره مس��کن برخوردار می ش��وند. کمیته 
ام��داد امام خمینی)ره( در حوزه اش��تغال وام تبصره 
۱6 تاکن��ون مبل��غ ۵ میلی��ارد ۵۰۰ میلی��ون تومان به 
مددجوی��ان پرداخت کرده اس��ت و از آنجا که این 
امر مورد استقبال قرار گرفت یک میلیارد دیگر نیز از 
شهرستان های دیگر کسر و به شهرستان بم پرداخت 

شد.
 صادقی زاده رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان 
بم گفت: تاکنون جمعاً 6 میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
از وامه��ای تبصره ۱6 و یک میلی��ارد و 2۵۰ میلیون 
تومان هم از وام های روستایی پرداخت شده است و 
مبلغ یک میلیارد تومان هم از صندوق امداد والیت 
وام در زمینه اشتغال پرداخت کرده ایم و در مجموع 
۸ میلیارد و ۷۵۰ میلی��ون تومان وام تاکنون پرداخت 

شده است.
وی افزود: امس��ال ح��دود 22۵۰ کارت ب��ه مبلغ 2 
میلی��ون ریال بی��ن مددجویانی ک��ه وام خودکفایی 
دریافت ک��رده بودند و بر اثر کرونا آس��یب دیدند 
توزیع و همچنی��ن در زمینه آموزش کس��ب و کار 

از طری��ق صندوق امداد والیت ب��ه مددجویان ۳۵۰ 
میلیون تومان پرداخت شد. صادقی زاده در خصوص 
چگونگی کسب درآمد با آموزش قالیبافی گفت: به 
مددجویان آموزش قالیبافی داده می ش��ود و بعد از 
اتمام آم��وزش به آنها وام می دهیم و امکانات هم از 
طریق راهبر ش��غلی در اختیار آنها گذاشته می شود 
بعد از اتمام بافت مددجویان فرش را به کمیته امداد 
تحویل می دهند و کمیته امداد آن را به کرمان ارسال 
می کند و در آنجا قیمت گذاری و فروخته می شود و 
در نهایت پول آن به حس��اب مددجو واریز می شود. 
اگ��ر مددجو خودش هم بتواند آن را بفروش��د باید 

گزارش فروش را به کمیته امداد ارائه دهد.

 وی در خصوص درآمدزای��ی از طریق اجرای پنل 
خورش��یدی برای مددجویان زنان سرپرست خانوار 
گف��ت: تاکنون 2۰ پنل خورش��یدی اجرا ش��ده که 
ماهان��ه بین یک ت��ا یک میلی��ون و ۵۰۰ هزار تومان 
درآمد داش��ته اس��ت و همچنان پیگیر هستیم تا 2۰ 

پنل خورشیدی دیگر هم اجرا شود.
صدیق��ی درآمد ماهان��ه مش��ارکت های مردمی در 
شهرستان بم را ۴۰ میلیون تومان برآورد کرد و گفت: 
ماهانه مبلغ ۴۰ میلیون تومان از محل صندوق صدقات 
شهرس��تان بم درآمد داریم ک��ه آن را با درصدهای 
مختلف در زمین��ه های درمان، جهیزیه و عمران بین 

مددجویان توزیع می کنیم.
وی به طرح اکرام که ۳۵۰ نفر یتیم و ۵۰۰ نفر محسنین 
را تحت حمایت دارد اش��اره کرد و گفت: ۸۵۰ نفر 
در این طرح تحت پوش��ش هستند و همشهریان نوع 
دوس��ت می توانند حامی این افراد ش��وند و مستقیم 
وجه را به حساب آنها واریز کنند ماهم شناسنامه ای 

که در طرح اکرام برای آنها تشکیل داده ایم را به آنها 
ارائه می دهیم.

 رئیس کمیته امداد خمینی شهرس��تان بم گفت: در 
شهرس��تان بم ۱2 مرکز نیکوکاری فع��ال داریم که 
در زمینه های مختلف خدم��ات ارائه می دهند ارائه 

می دهند و یادآور ش��د: تعداد ۱۵۰ نفر بیمار صعب 
العالج و خ��اص داریم که کلیه هزینه آنها را کمیته 
امداد پرداخت می نماید و با کلیه فروشگاه ها قرارداد 
بستیم تا مددجویان بتوانند لوازم و تجهیزات مورد نیاز 

خود را تهیه کنند.
صادقی زاده درباره پرداخت اجاره مسکن مددجویان 
عادی و مددجویان مددجویانی که تبصره ۱۴ شامل 
آنها می شود گفت: مددجویانی که مستأجر هستند با 
ارائه قرارداد می تواند به ازای هر خانوار شهری مبلغ 
۳۰۰ هزار تومان و مددجویان روستایی مبلغ 2۰۰ هزار 
توم��ان دریافت کنند و از پرداخت مبلغ یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان برای گاز کشی منازل مددجویان 
معیشت بگیر و عادی خبر داد و گفت: به مددجویانی 
که دو یا سه س��ال قبل تحت پوشش قرار گرفته اند 
هزینه لوله کشی گاز به مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان به صورت بالعوض پرداخت می ش��ود و قرار 
است که استانداری هم مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان به آنها بپردازد.
 رئیس کمیته امداد در زمینه درمان و خدماتی که به 
مددجویان ارائه می شود گفت: طبق قراردادی که به 
علوم پزش��کی منعقد شده است زنان باردار و شیرده 
معرفی می ش��وند. که در شش ماهه اول امسال ۱۳۰ 
نف��ر و در 6 ماهه دوم 2۸۰ نف��ر معرفی کردند که به 
ازای هر نفر مبلغ 2 میلیون ریال به کارت امداد والیت 
آنها واریز می ش��ود و امس��ال جمعاً ۴۱۰ نفر در این 
زمینه خدمات گرفته اند، همچنین 2۵۰ نفر از کودکان 
که دارای س��وء تغذیه بودند ه��م دو میلیون ریال به 

کارت امداد والیت آنها نیز واریز شد
در بحث تامین اجتماعی هم مددجویانی که س��ابقه 
بیمه قبلی داشتند هر س��ه ماه یکبار مبلغ ۳22 میلیون 
تومان بابت 2۵۰ نفر به حساب تامین اجتماعی واریز 
می شود در واقع کمیته امداد کل بیمه تامین اجتماعی 

شرق استان را پوشش می دهد.

اصناف با رعایت بیشتر پروتکلهای بهداشتی، از تعطیلی بازار در شب 
عید جلوگیری کنند/ بم میزبان مهمانان نوروزی نخواهد بود

بازار مرغ استان کرمان متعادل می شود

در حوزه اشتغال وام تبصره ۱۶ تاکنون، مبلغ ۵ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان 
به مددجویان پرداخت شده است 

خبر

آغاز ثبت نام داوطلبان 
انتخابات شورای شهر 

از ۲۰ اسفندماه

 محمد صادق بصیری چهارشنبه ۱۳ اسفندماه 
ب��ا بیان اینکه قریب به ۴۵ هزار نیروی انس��انی 
امر برگ��زاری انتخاب��ات ۱۴۰۰ را در اس��تان 
کرمان انج��ام می دهند، افزود: »روند انتخابات 
از ۱۸ اسفندماه جاری در قالب ۳۰ فرایند آغاز 
خواهد ش��د، ثبت نام داوطلبان ش��ورای شهر 
از 2۰ اس��فندماه جاری س��اعت ۸ صبح آغاز 
می ش��ود و تا س��اعت ۱6 روز 26 اسفندماه به 
مدت هفت روز در محل فرمانداری های تابعه 

صورت می گیرد«.
وی ادام��ه داد: »ثبت نام داوطلب��ان نامزدی در 
انتخابات ش��وراهای روستا نیز از ۱6 فروردین 
ت��ا 22 فروردین ۱۴۰۰ ب��ه مدت هفت روز در 

بخشداری های تابعه انجام می شود«.
معاون اس��تاندار کرمان تاکید کرد: »داوطلبان 
ش��رکت در انتخاب��ات ش��ورای ش��هر تا 2۵ 
اس��فندماه جاری مهلت دارند ب��رای دریافت 
گواهی عدم سوءپیشینه اقدام کنند و نامزدهای 
ش��ورای روس��تا تا 2۱ فروردین ۱۴۰۰ مهلت 

دارند«

دادس��تان کرمان از بازداش��ت مدی��رکل امور 
اقتص��اد و دارایی اس��تان کرمان به اتهام فس��اد 
اداری خبر داد و گفت که در س��ال جاری در 
استان کرمان برای ۵۰ مدیر، مدیرکل، شهردار، 
رئیس ش��ورای ش��هر و ... پرونده تشکیل شده 

است.

 دادخداد س��االری ۱۸ اس��فندماه در جلسه ی 
ش��ورای امر به معروف و نهی از منکر اس��تان 
کرمان گفت: »کرمان شهر شهید سلیمانی است 
و مقرر است که مکتب حاج قاسم شکل بگیرد 

لذا کرمان در این راستا اول است«.
وی با ابراز تاس��ف از اینکه ما بیش��تر به سمت 
نهی از منکر رفته ایم، اظهار کرد: »متاسفانه ما از 
اصول غافل شدیم و فساد اداری وجود دارد که 

زیبنده نیست«.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان با 
تاکید بر این که ریل گذاری باید توسط ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر صورت گیرد، اضافه 
کرد: »روسای ادارات باید امر به معروف و نهی 

از منکر را از خودشان آغاز کنند«.
وی افزود: »در سال جاری در استان کرمان برای 
۵۰ مدیر، مدیرکل، ش��هردار، رئیس ش��ورای 
شهر و ... تش��کیل پرونده داشتیم که تقریبا 2۰ 
نفر آن ها مدیر مسئول بودند و امسال ۵۹ میلیارد 

تومان اعاده به بیت المال صورت گرفته است«.
س��االری با اشاره به دس��تگیری مدیرکل امور 
اقتصاد و دارایی اس��تان کرم��ان و بیان این که 
پرونده در دست بررسی است، گفت: »متاسفانه 
فس��اد اداری مرسوم ش��ده و همه نسبت به آن 
بی تفاوت ش��ده ایم که این ی��ک آفت بزرگ 

برای جمهوری اسالمی است«. 

معاون استاندار کرمان خبر داد:

رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان بم  خبر داد:

خبر

دکتر “حمیدرضا رشیدی نژاد” ظهر ۱6 اسفندماه در 
شصت و ششمین جلسه ستاد مقابله با کرونای استان 
کرمان درباره س��فرهای نوروزی گفت: ما باید از 

مصوبات ستاد ملی تبعیت کنیم.
وی با بیان اینکه برخی از استان ها و مراکز سیاحتی 
و زیارتی ممنوع السفر هستند، اظهار کرد: با توجه به 
اینکه از سال گذشته تاکنون پس از شهادت سردار 
حاج قاسم س��لیمانی کرمان به نوعی شهر کرمان 
جزو مکان های زیارتی محسوب می شود لذا اگر 
شهرهای س��یاحتی و زیارتی ممنوع السفر هستند 

شهر کرمان نیز باید جزو آنها قرار گیرد.
رییس دانشگاه علوم پزش��کی کرمان از وضعیت 
استان کرمان سخن به میان آورد و گفت: متاسفانه 
در استان کرمان ابتالی ۹ نفر به ویروس جهش یافته 
کرونا تایید ش��ده لذا برخورد ما به لحاظ درمانی و 

پیشگیری باید متفاوت تر از گذشته باشد.
وی با اش��اره به تفاهمنامه وزارت بهداشت و بسیج 
عنوان کرد: این تفاهمنامه در راس��تای طرح شهید 
س��لیمانی و به نوعی فاز دوم طرح شهید سلیمانی 
اس��ت و در این ف��از همان طرح تقوی��ت یافته، به 
ط��وری که بیماریاب��ی زودرس و قرنطینه و ایزوله 
نگداش��تن افراد مبتال و اطرافیان آنها در آن بیشتر 
تقویت می ش��ود و به زودی به صورت رسمی این 
طرح ابالغ خواهد ش��د و امیدواریم با اجرای این 

طرح، مردم عید آرام تری داشته باشند.
رشیدی نژاد بر لزوم تش��دید نظارت ها در انتهای 
س��ال جاری تاکی��د ک��رد و افزود: نظ��ارت ها و 
بازرسی ها توسط تیم های نظارتی همانند قبل انجام 
ش��ود و تیم های نظارتی به صورت مش��ترک و با 
هماهنگ��ی با یکدیگر کار کنند و نباید به صورت 

جزیره ای عمل نشود.
وی با انتقاد از عدم اطالع رس��انی به موقع برنامه ها 
و مراس��مات به دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد: 
ت��ا زمانی که ما مج��وز صادر نکردی��م برگزاری 
مراسمات و آزمون ها غیرقانونی است و باید سعی 
ش��ود دو هفته قب��ل از برگزاری مراس��مات و … 

دانشگاه علوم پزشکی را در جریان قرار دهید.
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان با اشاره به 
توزی��ع م��واد غذایی، میوه و … برای ش��ب عید، 
اظهار ک��رد: برای جلوگی��ری از ایجاد صف باید 
تعداد غرفه ها زیاد و در جاهای مختلف برپا ش��ود 
تا شاهد ازدحام نباشیم لذا درخواست مدیریت این 

موضوع را از مسئولین مربوطه داریم.

مصطف��ی رجبی مش��هدی ب��ا اش��اره ب��ه این که 
افزایش نرخ رمز ارز س��بب ایج��اد جذابیت برای 
سرمایه گذاری در این بخش شده است، افزود: »با 
توجه به این موضوع صاحبان سرمایه های خرد، به 
صورت غیرمجاز اقدام به خرید دس��تگاه های کم 
بازده می کنند که این موضوع س��بب افزایش قابل 

توجه مصرف برق خواهد شد«.
وی ب��ا بیان این که نصب این دس��تگاه ها در منازل 
س��بب ب��روز خس��ارت به وس��ایل داخ��ل واحد 
مس��کونی و همچنین همس��ایگان و شبکه ی برق 
می ش��ود، گفت: »در صورت شناسایی این گروه 
از اس��تخراج کنندگان رمز ارز، برق واحد متخلف 
به نرخ برق صادراتی که رقم بس��یار باالیی است، 

محاسبه می شود«.
س��خنگوی صنعت برق افزود: »طب��ق برنامه ریزی 
وزارت نیرو، متقاضیان استخراج رمز ارز می توانند 
در س��طح گس��ترده این مزارع را در شهرک های 
صنعتی مشخص شده نصب کنند و البته برق آن ها 
نیز با نرخ مش��خص و بدون دریافت یارانه محاسبه 

خواهد شد«.

کرونای انگلیسی در استان 
کرمان گریبان ۹ نفر 

را گرفته است
 بازداشت مدیرکل اقتصاد و 
دارایی کرمان به اتهام فساد 

اداری 

ذره بین

۳۰۰ نفر از اصولگرایان جیرفتی دور هم جمع شدند 
و یک لیس��ت هف��ت نفره برای انتخابات ش��ورای 

شهرشان معرفی کردند.
اقدام��ی که نه تنها در بم بلکه در اس��تان هم کمتر 
شاهد آن هستیم. متاسفانه سیاسیون بم از جناح های 
مختلف یا توان انجام کارهای تشکیالتی را ندارند یا 
اف��راد تاثیرگذار و بزرگان آنها آنقدر دچار تفرقه و 
خودخواهی هستند که حتی برای انتخابات شورای 
شهر هم نمی توانند یک لیست هفت نفره از نیروهای 
ش��اخص و پرتوان خود به م��ردم معرفی کنند. در 
این فضا و در نبود مش��ارکت مردمی باال، هرکسی 

می تواند در انتخابات شورای شهر پیروز شود!
این مساله ای اس��ت که جای بررسی بیشتر دارد اما 
عجالتا نتیجه عملکرد تشکیالتی گروههای سیاسی 

در بم را در روزهای آینده خواهیم دید!
از چهارش��نبه 2۰ اس��فند ثبت نام ب��رای انتخابات 
شورای اسالمی شهر و روستا آغاز می شود. حداقل 
افراد پرتوان و مستقل و شایسته خودشان شخصا به 
انتخابات ورود کنن��د و تالش کنند تا رای مردم را 

نیز جلب کنند

یک کار تشکیالتی خوب در جیرفت

جریمۀ سنگین در انتظار 
استخراج کنندگان رمز ارز در 

منازل

شهروندان گرامی صدقات و وجوهات شرعی خود را میتوانند  از طریق کد دستوری USSD زیر پرداخت کنند 
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امین��ه س��االری، مع��اون دادس��رای عمومی و 
انق��الب کرم��ان از انتق��ال ۷۱ محک��وم تبعه 
افغانستان از زندان های اس��تان کرمان خبر داد 
و گفت: محکومان افغانس��تانی واجد ش��رایط 
براس��اس تفاهم نامه منعقد ش��ده بین کش��ور 
ایران و افغانس��تان و با پیگیری دستگاه قضایی 
و وزارت دادگس��تری، برای ادامه تحمل کیفر 
حبس از زندان های اس��تان کرمان به افغانستان 

منتقل می شوند.
او  اف��زود: برای اجرای این تفاهم نامه وکاهش 
جمعی��ت کیف��ری زندان ه��ا وحف��ظ حقوق 
ش��هروندی محکومان افغانستانی واجد شرایط 
بارضایت خود، به کشور متبوع منتقل می شوند 
و مابق��ی کیف��ر را در زندان های کش��ور خود 

سپری خواهند کرد.

انتقال زندانیان افغانستانی 
ازکرمان به کشورشان 
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۱۱ روز هوای پاک، سهم مردم ریگان از سال ۹۹ 

تشدید گشت های یگان حفاظت محیط زیست در ریگان

۱۶۰روستای استان کرمان در محاصره طوفان شن

رییس اداره پایش محیط زیست استان کرمان گفت: 
ش��اخص کیفی هوا نشان می دهد امسال شهرستان 

ریگان تنها ۱۱ روز هوای پاک داشته است.

مهرانگیز حیدریان؛ رییس اداره پایش محیط زیست 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، با اشاره به 
اینکه وزش باد های فصلی و بروز پدیده گرد وغبار 
در مناطق مختلف استان کرمان طبق اعالم اداره کل 
هواشناسی طی سه روز گذشته باعث تغییر کیفیت 
هوا شده بود، گفت: از آنجا که کسب اطالع آحاد 
افراد جامعه از وضعی��ت و کیفیت هوا حق بدیهی 
مردم است طی امسال با مدیریت صحیح اعتبارات 
در طرح مقابله باگرد و غبار نسبت به خرید و نصب 
اولین نمایشگر شهری ویژه ارائه اطالعات اخذ شده 
از ایستگاه های سطح استان اقدام و در میدان آزادی 
ش��هر کرمان نصب ش��د که این برنامه برای س��ایر 

شهرستان ها نیز اجرا خواهد شد.
او افزود: در حال حاضر ۹ ایستگاه پایش کیفی هوا 
با قابلیت اندازه گیری گرد و غبار در اس��تان کرمان 

نصب شده است.

حیدریان بااش��اره به اینکه با ه��دف اخذ داده های 
گسترده از سطح استان 2 ایستگاه ازمحل اعتبارات 
ملی ط��ی امس��ال در شهرس��تان های ان��ار و راور 
خریداری ونصب شده اس��ت، تصریح کرد: برای 
این 2 ایس��تگاه پایش مبلغی بالغ بر 2 میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون تومان هزینه ش��ده اس��ت که اطالعات اخذ 
ش��ده از آن ها از طریق س��امانه پایش کیفی هوای 
کشور در دس��ترس مراجع مورد نیاز و افراد جامعه 

قرار می گیرد.
حیدریان با بیان اینکه استان کرمان به دلیل دارا بودن 
شرایط اقلیمی وتحت تاثیر خشکسال های پی در پی 
دارای کانون های داخلی تولید گرد و غبار اس��ت، 
اظه��ار کرد: طی ۱۱ ماه گذش��ته مردم شهرس��تان 
ری��گان ۱۱ روز هوای پاک، ۱6۸ روز قابل قبول، ۴ 
روز ناس��الم و 6 روز خطرناک و مردم  شهرس��تان 
فهرج نیز ۳2 روز هوای پاک، 2۰2 روز قابل قبول، 
۴ روز ناسالم و 6 روز خطرناک را سپری کرده اند.

او با اشاره به اینکه هرساله و در آستانه نوروز باد های 
۱2۰ روزه باعث پدیده گردو غبار در ش��رق استان 
می شوند، بیان داش��ت: دیروز میزان آالیندگی در 

شرق استان باالتر از حد استاندارد بوده است.

روزگاری بود که مردم کرمان اخبار بروز گردوغبار 
و ریزگردها را فقط از رس��انه ها می شنیدند اما طی 
سال های اخیر با تشدید خشک سالی در شرق استان 
کرمان در کنار احداث سدهای متعدد ازجمله سد 
نساء و خشک شدن باتالق جازموریان طوفان های 
شن و متعاقب آن ریزگردها در شرق کرمان به ویژه 
فهرج و ریگان سایه افکنده اند. هر چند در سال های 
ابتدایی ریزگردها به صورت یک پدیده مقطعی و نه 
چندان جدی محسوب می شد؛ اما عدم برنامه ریزی 
دقیق برای کنترل کانون های بیابانی محلی درنهایت 
وضع را به جایی رساند که مردم این مناطق نیمی از 
س��ال را زیرس��ایه ریزگردها می گذرانند. اکنون به 
گفته فرماندار ریگان، طوفان شن در شهرستان ادامه 
دارد و ۱6۰روس��تای شهرستان در محاصره طوفان 
ش��ن هستند که مش��کالت بس��یاری را برای مردم 
ایجاد کرده اس��ت. درحال حاضر به دلیل عدم ایجاد 
موج مطالبه گری از سوی مردم، مسئوالن استانی و 
رسانه ها طی یک دهه اخیر هر سال شاهد اوج گیری 
بیش تر ریزگردها در استان کرمان هستیم. هر چند 
در ابتدا بخش های کوچکی از شهرستان های ریگان 
درگیر طوفان شن می شد و درنهایت در چند ساعت 
نی��ز فروکش می کرد؛ اما اکنون فهرج، نرماش��یر و 
بم نیز به کانون های طوفان ش��ن تبدیل ش��ده اند و 
رفته رفته طوفان شن جای خود را به ریزگردها داده 
اس��ت و این پدیده به شهرستان های شمالی کرمان 
نیز تسری یافته و چندین روز ادامه می یابد. درحالی 
ساکنان سایر مناطق کشور خود را برای استقبال از 
بهار آماده می کنند که طی روزهای اخیر مردم شرق 
اس��تان کرمان بار دیگر شاهد وزش تندباد و طوفان 
شن و ریزگرد شده اند، شدت وزش باد به خصوص 
در روزهای گذش��ته افزایش یافته و میزان آلودگی 
هوا رو به افزایش است. هم اکنون میزان آلودگی در 
فهرج چهاربرابر و ریگان پنج برابر حد مجاز اس��ت 
و از مردم خواس��ته اند تا در خانه ه��ای خود بمانند 
و از رفت وآمده��ای غیرضروری در س��طح ش��هر 

خودداری کنند.

 طوفان همچنان ادامه دارد
 کارشناس هواشناسی اس��تان کرمان در این باره به 
مهر گفت: از روز پنج شنبه هفته گذشته شاهد وزش 
تندباد در استان کرمان به خصوص در مناطق شرقی 
استان هستیم و طبق پیش بینی های انجام شده، وزش 
باد شدید در استان کرمان تا روز سه شنبه هفته  جاری 
ادام��ه خواه��د یافت و موجب بروز طوفان ش��ن و 
تشدید ریزگردها در مناطقی می شود که مساعد این 
پدیده هستند. مریم سالجقه عنوان کرد: طبق بررسی 
آخرین نقشه های پیش بینی هواشناسی طی چندروز 
آینده پدیده غالب در استان وزش باد و گردوخاک 
اس��ت. وزش باد و گردوخ��اک در مناطقی مانند 
فهرج، ریگان و زهکلوت موجب کاهش دید افقی 

و کاهش کیفیت هوا در این مناطق خواهد شد. 
طوفان شن به جنوب کرمان می رسد

 طبق پیش بینی ها مناطق اطراف باتالق جازموریان 
در جنوب کرمان نیز به زودی از ریزگردها و طوفان 
متأثر خواهند ش��د، به همی��ن دلیل به کش��اورزان 
هشدار داده شده است تا تدابیر الزم را برای کاهش 

خس��ارات ناشی از طوفان انجام دهند. اما هم اکنون 
دید افقی در شهرهای ریگان و فهرج کاهش یافته 
اس��ت و رفت وآمد بین روس��تاها و مرک��ز این دو 
شهرستان مختل شده است. از راننده ها و مسافران نیز 
خواسته شده و از عبور و مرور در جاده های ترانزیتی 
این دو شهرستان به سمت چابهار و مرزهای شرقی تا 

اطالع ثانوی پرهیز کنند. 
خس�ارت های طوفان هنوز مش�خص نشده 

است 
مراجعه به مراکز درمانی این دو شهرستان نیز به دلیل 
مش��کالت تنفس��ی و قلبی افزایش یافته اس��ت، از 
بیماران قلبی، تنفس��ی، س��المندان و ک��ودکان نیز 
خواسته ش��ده تا رفع مش��کل ریزگردها از عبور و 
مرور پرهیز کنند و افراد س��الم نیز از انجام هرگونه 
فعالیت ورزشی و سنگین خودداری کنند. فرماندار 
ریگان درخصوص وضعیت این شهرس��تان گفت: 
متأس��فانه طوفان ش��ن در شهرس��تان ادامه دارد و 
مشکالت بس��یاری را برای مردم ایجاد کرده است. 
امین باقری با اشاره به شیوع ویروس کرونا از مردم 

خواس��ت برای درمان مشکالت تنفس��ی ناشی از 
ریزگردها در بیمارستان ازدحام نکنند. وی تصریح 
کرد: ۱6۰روستای شهرستان در محاصره طوفان شن 
هس��تند و رفت و آمد به این روس��تاها مختل شده 
است. باقری از آماده باش دستگاه های امدادی خبر 
داد و گفت: ستاد بحران در شهرستان تشکیل شده و 
اقدامات الزم برای امدادرسانی به مردم درحال انجام 
است. فرماندار ریگان بیان کرد: میزان خسارت های 
طوفان هنوز مش��خص نشده اما خس��ارت هایی به 
تأسیس��ات ش��هری و روس��تایی، م��زارع، باغ ها و 
قنات ها گزارش ش��ده است.  معاون فرماندار فهرج 
نیز در این باره اظهار داشت: هم اکنون طوفان شدید 
و ریزگردها در شهرس��تان فعال است و غلظت هوا 
چهار برابر حد مجاز اس��ت. محم��د رهگویی بیان 
کرد: دید افقی در شهرستان کاهش یافته است و با 
وجود باز بودن محورهای مواصالتی در جاده های 
زاهدان و چابهار از مس��افران می خواهیم از رفت و 
آمدهای غیرض��روری خودداری کنند. وی گفت: 
پ��س از وزش ب��اد به دلیل نبود رطوب��ت و افزایش 
کانون های بیابانی شاهد بروز طوفان شن و ریزگرد 
در شهرستان هستیم. معاون فرماندار فهرج از کاهش 
بارندگی و کاهش رطوبت در شهرس��تان خبر داد 
و اف��زود: جذب اعتبار برای مهار ش��ن های روان و 
به خصوص کاش��ت و احیای جنگل های کهور در 
منطق��ه ضروری اس��ت. با وجود درخواس��ت های 
مکرر مسئوالن و مردم ساکن در شرق استان کرمان، 
اما هنوز اقدام عملی برای مهار ریزگردها در شرق و 
جنوب استان انجام نشده است. کانون ریزگردها در 
ش��رق کرمان کویر لوت و در جنوب استان باتالق 
خش��کیده جازموریان اس��ت. تغییرات اقلیمی بعد 
از آبگیری سد نس��اء در شرق استان و سد جیرفت 
در جنوب کرمان افزایش قابل توجه یافته اس��ت و 
کاهش ش��دید بارندگی در س��ال جاری مشکالت 
را تش��دید ک��رده، به طوری ک��ه ۷۵درصد کاهش 
بارندگی نس��بت به سال گذش��ته استان را با چالش 

جدی مواجه کرده است./ روزنامه سبزینه      

حمزه ابراهیمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
ریگان با اعالم اینکه اس��فند تا اردیبهش��ت، فصل 
زاد و ولد حیات وحش اس��ت و جانوران وحش��ی 
)پس��تانداران، پرندگان و...( در عرصه های طبیعی 
ش��روع به زاد و ولد می کنند، گف��ت: در این زمان 
از س��ال، بس��یاری از کوهنوردان، طبیعت گردان، 
چوپانان، مردم محلی و افرادی که به هر دلیلی وارد 
عرصه های طبیعی می شوند، ممکن است با نوزادان 

تنهای جانوران وحشی مواجه شوند.
او افزود: اق��دام به خارج کردن ن��وزادان جانوران 
وحشی از زیستگاه طبیعی، دست زدن، بغل کردن، 
ب��ازی کردن و گرفتن عکس ی��ادگاری با نوزادان 
حیات وحش اقدام اشتباهی است که موجب وارد 
آمدن استرس شدید به جانور می شود و حتی ممکن 

است، مرگ جانور را به دنبال داشته باشد.

ابراهیم��ی بیان داش��ت: به دلیل حساس��یت باالی 
زادآوری حی��ات وح��ش و نی��ز ام��کان انتق��ال 
بیماری های مش��ترک بین انس��ان و حیوان، توصیه 
می ش��ود، از هرگونه دس��ت زدن ب��ه حیوانات در 
حیات وحش و جداکردن آن ها از زیس��تگاه جداً 

خودداری شود.
او تصریح کرد: با فرا رس��یدن فصل زایش وحوش 
و با هدف تأمین فضای ایمن و آرامش بخش برای 
زاد و ولد حیوانات، اقدامات حفاظتی و گشت های 
ی��گان حفاظ��ت محیط زیس��ت ریگان ب��ا تالش 
اکیپ های گش��ت ماشینی، موتوری و پیاده تشدید 
می ش��ود و به شدت با ش��کارچیان و اشخاصی که 
مبادرت به عمل غیر عاطفی و غیر انسانی زنده گیری 
حیوانات می کنند، برخورد می ش��ود و افراد خاطی 

تحویل مراجع قضایی می شوند.

انتخابات

نامزد های انتخاباتی برای 
دریافت گواهی عدم سوء پیشینه 

اقدام کنند

مشارکت حداکثری و انتخاب 
فرد اصلح دو مسئولیت مهم 

سال ۱۴۰۰ هستند 

سیدمهدی قویدل، دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی 
ب��ه جرائم و تخلف��ات انتخاباتی اس��تان کرمان در 
نخستین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم 
و تخلفات انتخاباتی اس��تان کرمان گفت: با توجه 
به دستورالعمل سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمه��وری و شش��مین دوره انتخابات ش��ورا های 
اس��المی شهر و روس��تا، تعیین بازه زمانی محدود 
برای ثبت نام نامزد ها و همچنین طبق تاکید رییس 
س��تاد پیشگیری و رس��یدگی به جرائم و تخلفات 
انتخاباتی اس��تان کرمان و ریاست کل دادگستری 
اس��تان کرمان، نامزد ها بایس��تی قب��ل از تاریخ 2۰ 
اسفندماه ۹۹ نس��بت به دریافت گواهی عدم سوء 

پیشینه خود اقدام کنند.
او اف��زود: این تصمی��م با اهداف بررس��ی دقیق و 
کیفی، جلوگیری از تراکم جمعیت، پیشگیری از 
ابتال به بیماری کرونا و همکاری بیشتر با نامزد های 
انتخاباتی گرفته شده است و تاکید می شود نامزد ها 
نسبت به این تصمیم حساس باشند و از طریق دفاتر 
خدمات قضای��ی اقدامات الزم را ب��رای دریافت 

گواهی به عمل آورند.
قویدل بیان داشت: با توجه به اطالعیه شماره 6 ستاد 
انتخابات کش��ور که از طریق ستاد انتخاباتی استان 
کرمان اعالم شده است، ثبت نام داوطلبان عضویت 
در انتخابات ششمین دوره شورا های اسالمی شهر از 
روز چهارشنبه 2۰ اسفندماه ۱۳۹۹ شروع می شود 

و تا تاریخ 26 اسفندماه ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت.
او تصری��ح کرد: همچنین بازه زمانی ثبت نام برای 
نامزد های ش��ورا های اسالمی روس��تا از تاریخ ۱6 
اس��فندماه ۱۳۹۹ تا 22 فروردین ۱۴۰۰ اعالم شده 
است که به منظور مصالح ذکر شده ضرورت دارد، 
نامزد های شورا های اسالمی روستا نیز از هم اکنون 
نس��بت به دریافت گواهی عدم س��وء پیشینه اقدام 

کنند.

 حجت  االسالم حس��ن علیدادی سلیمانی نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان در جلسه ۱۷ 
اسفند ماه شورای اداری استان کرمان عنوان کرد: 
طی یک سال درگیری و مبارزه با ویروس بی رحم 

کرونا، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده ایم.
وی گفت: تولید واکسن کرونا در کشورمان مایه 
افتخار ب��وده و جای تبریک به دانش��مندان ایرانی 
دارد و بای��د از تالش ه��ا و مجاهدت ه��ای کادر 
درمانی کشور و استان کرمان تقدیر کنیم که تمام 
هم��ت خود را به کار گرفتند ت��ا تلفات بیماری را 
پایین بیاورند و شهدایی نیز در این راه تقدیر کردند.

امام جمعه کرمان به ایام پایانی س��ال و مراسم های 
س��نتی نوروز اشاره داشت و تاکید کرد: همکاری 
با مجموعه علوم پزشکی باید همچنان تداوم یابد تا 

بتوانیم این ویروس منحوس را مهار کنیم.
نماین��ده  ولی فقیه در اس��تان کرمان ب��ه انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی سال ۱۴۰۰ 
نیز اشاره داشت و با سرنوشت ساز توصیف کردن 
این س��ال گفت: در امر برگزاری انتخابات دو امر 
مه��م تالش بر مش��ارکت حداکث��ری و تالش بر 

انتخاب فرد اصلح به عهده داریم.
وی با تاکید بر اینکه ه��ر اندازه که فردی انتخاب 
می شود از صالحیت بیشتری برخوردار باشد نتیجه 
و ثمره آن در اداره کش��ور بیش��تر ملموس خواهد 
بود اف��زود: فرهیختگان جامع��ه و صاحب نظران 
باید در فض��ای کامال آرام و به دور از جنجال ها و 
درگیری هایی که به ضرر امنیت و اخالق کش��ور 

است، فرد اصلح تر را به مردم معرفی کنند.
امام جمعه کرمان از چهره های خدوم و زحمتکش 
استان در مسئولیت های ارشد و رده ای مختلف در 
راستای خدمت به مردم قدردانی کرد و گفت: این 
خدمت رسانی همچنان تا آخرین روزی که دولت 
جدید کار خود را ش��روع می کند باید به صورت 

جدی در دستور کار قرار گیرد.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی ابراز داشت: دکتر 
زینی وند نماینده عالی دولت در اس��تان کرمان در 
بحث اجرایی این نکته را به خوبی عملیاتی کردند 
و ه��ر روز با فعالیت و تالش و جدی تر از روز قبل 
کار می کنن��د و این روحیه در همه مدیران تا پایان 

کار دولت باید تداوم یابد. 

سخن دل

من نشستم غزلت را تو بخوانی و برم
همه اعضای تنم را بتکانی و برم

لحظه ای نیست در اندیشه ی ماندن باشم
مانده ام روی زمین تا تو بمانی و برم

بوسه این نیست که از لب به لبی بنشیند
با نگاهت به نگاهم بنشانی و برم

طرز لبخند که گویای همه پرسشهاست
خنده ای بر لبم آرم که بدانی و برم

لحظه ها ثانیه ها منتظر این بودم
که تو منظور خودت را برسانی و برم

کشته ام واژه و حرف و کلماتم را تا
به تو تفهیم کنم که تو همانی و برم

دست بر ماشه و چشمت به غزل یعنی که
آمدی تا به صدایت بچکانی و برم

شاعر: ایمان جهانی

ورزشی

سرپرس��ت تیم فوتبال ش��هید قندی یزد گفت: 
تیم فوتبال ش��هید قندی یزد به تساوی برابر تیم 

شهرداری بم بسنده کرد.

به گزارش خبرنگار گروه اس��تان های باش��گاه 
خبرن��گاران ج��وان از ی��زد، محم��ود انصاری 
سرپرست تیم فوتبال شهید قندی یزد گفت: تیم 
فوتبال شهید قندی یزد در هفته دوازدهم لیگ دو 
فوتبال ایران از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه شهید 

نصیری یزد به مصاف شهرداری بم رفت.
او افزود: در پایان این دیدار تیم شهید قندی یزد 
با نتیجه یک بر یک مقابل حریف خود به تساوی 

رسید.
انصاری ابراز کرد: ش��هید قندی با این مساوی با 

۱۱ امتیاز در رده ۱۱ جدول قرار گرفت.
سرپرس��ت تیم فوتبال شهید قندی یزد ادامه داد: 
تمام تالش کادر فنی و بازیکنان تیم کسب نتیجه 

مطلوب برای مردم استان است.

در هفت��ه چه��ارم رقابت ه��ای دور نهایی لیگ 
برتر فوتبال بانوان کش��ور، شهرداری سیرجان و 

شهرداری بم به مصاف هم رفتند.

مهس��ا قربانی، انسیه خباز مافی نژاد، بهاره سیفی 
نهاون��دی و زهرا مرادی این دی��دار را قضاوت 

کردند و جمیله کشاورز ناظر بازی بود.
در نهایت، این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود 

شهرداری بم پایان یافت.
ت��ک گل ای��ن دی��دار را مونا حم��ودی برای 

شهرداری بم به ثمر رساند.
دور رفت این بازی نیز که در حقیقت هفته سوم 
دور نهایی لیگ برتر فوتبال بانوان کشور به شمار 
می رفت، با تس��اوی یک بر یک در ورزش��گاه 

فجر بم خاتمه یافت.
در این دیدار، مونا حمودی برای شهرداری بم و 
ملیکا متولی هم برای شهرداری سیرجان گلزنی 

کردند.

تساوی شهید قندی برابر 
شهرداری بم 

فوتبال بانوان شهرداری بم پیروز 
دربی کرمانی ها 
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طلوع بم- س�عید افروغ: ای��ن پروژه ها قرار 
است در قالب “پویش افتتاح” تا پایان سال 
جاری به تدریج توسط شهرداری بم افتتاح 

و به بهره برداری برسند.
محمد بنی اس��دی که یک سال از انتخاب 
وی به عنوان ش��هردار بم توس��ط ش��ورای 
شهر می گذرد در ابتدای این مراسم ضمن 
خیرمقدم به مسئولین حاضر گفت: از تمامی 
همکاران و پرس��نل شهرداری در بخشهای 
مختلف تش��کر می کنم که در یک س��ال 
گذشته توانس��تیم با یاری خداوند اقدامات 
موثر و خوبی را در حوزه درون سازمانی و 
حوزه عمران ش��هری، فرهنگی و اجتماعی 
انجام دهی��م که برخی از ای��ن اقدامات از 
جمله نهضت بزرگ آسفالت انجام شده و 
در حال انجام است و 22 پروژه دیگر نیز تا 

پایان سال جاری افتتاح می شوند.
ش��هردار بم ضمن تقدیر از شهروندانی که 
در ط��رح نهضت آس��فالت جه��ت آبادی 
محله و شهرش��ان با ش��هرداری مشارکت 
کردن��د افزود: عالوه بر روکش آس��فالت 
چندین خیابان اصلی توانستیم در یک سال 
گذش��ته با همکاری مردم ب��م و پرداخت 
س��هم 2۵ درصدی هزینه، دهه��ا کوچه را 

آسفالت کنیم.
در ادامه بنی اس��دی با اش��اره به اس��تمرار 
جدی نهضت بزرگ آسفالت، پروژه هایی 
از جمله نوسازی میدان زید، پارک بانوان، 
شهربازی، روشنایی بلوار امام و صدوقی و 

پاسداران، پارک خیابان کمیل، طرح شهر 
هوش��مند و… را نام برد که قرار است در 
پویش افتت��اح به بهره برداری برس��ند. وی 
گفت: متاس��فانه حجم کاس��تیها در بم این 
قدر زیاد است که پویش افتتاح جوابگوی 
نیازهای مردم نیس��ت که جا دارد با تالش 
ش��هرداری و کمک و مش��ارکت مردم هر 
چه س��ریعتر و بهتر به س��وی شهری آبادتر 

پیش برویم.
در ادامه مراسم حجت االسالم قاسم دانشی 
امام جمعه از اقدامات شهرداری بم در یک 
سال گذش��ته تقدیر کرد و گفت: خدمت 
صادقانه به مردم و عمل به فرامین حکیمانه 
رهب��ر معظم انقالب در س��ال جهش تولید 

باید همیشه سرلوحه کاری مسئولین باشد.
وی در بخش��ی از س��خنان خ��ود گف��ت: 
ش��هرداری و شورای ش��هر پروژه مصالی 
بزرگ ب��م را به فراموش��ی س��پرده اند که 
می طلبد بیشتر پیگیر این مساله باشند. آقای 
دانشی انتقادی نیز به برخی از نامگذاریهای 
ش��هرداری کرد و گفت: به ط��ور مثال نام 
پارکی مریم گذاشته ش��ده که اگر منظور 
مادر حضرت مسیح )ع( است باید حضرت 
مریم )س( باش��د نه مری��م؛ همانطور که در 
مورد می��دان محم��د)ص( نیز این اش��تباه 

صورت گرفت.
ه��ادی شهس��وارپور فرمان��دار ب��م دیگر 
س��خنران این مراس��م بود که ب��ا تقدیر از 
اقدامات ش��هرداری در حوزه های مختلف 

دوران  می ت��وان  زلزل��ه  از  پ��س  گف��ت: 
ش��هرداری بم را به س��ه دوره تقسیم کرد؛ 
دوره اول که س��الهای ابتدایی بعد از زلزله 
را ش��امل می شود و شهرداری بیشتر درگیر 
آواربرداری و س��اخت و ساز بود، در دوره 
دوم که شهر می توانست خیلی بهتر پیشرفت 
کند متاس��فانه این اتفاق صورت نگرفت – 
و با اینکه کارهایی ص��ورت گرفته و قابل 
تقدیر اس��ت- اما با توجه به دوران طالیی 
ب��م و توان مالی ب��االی ش��هرداری از قِبل 
ارزش افزوده می توانس��تند ک��ه خیلی بهتر 

عمل کنند.
وی در ادامه گفت: در دوره سوم شهرداری 
که از س��ال ۹۵ آغاز شد و حمایت مالی از 
پی��دا ک��رد، مدیریت  ش��هرداری کاهش 
شهری در یکی دو سال اول درگیر مسائلی 
بود که مدیریت شهری تغییر کرد و با توجه 
به تالشهای آقای بنی اسدی ما در یک سال 
گذش��ته شاهد ش��کوفا ش��دن پروژه هایی 
شدیم که سالیان زیادی از آنها می گذشت.

این مراسم بعد از سخنرانی فرماندار به پایان 
رس��ید و طبق برنامه قبل��ی، افراد حاضر در 
مراس��م به صورت منتخ��ب از چهار پروژه 
میدان زید، ساختمان مرکز مدیریت بحران 
ش��هرداری، پارک محله ای خیابان شهدای 
نی��روی انتظام��ی و همچنین فرهنگس��را و 
کتابخانه س��یار ش��هرداری بازدی��د کردند 
و س��پس ب��رای ش��رکت در مراس��م روز 

درختکاری به بوستان 22 بهمن رفتند.

صبح پنجشنبه چهاردهم اسفند آیین نمادین بهره برداری از 22 پروژه شهرداری بم در مرکز مدیریت بحران شهرداری با حضور جمعی از مقامات محلی، منطقه ای 

و تعدادی از اعضای شورای شهر بم برگزار شد.

“پویش افتتاح” شهرداری بم آغاز شد

گزارش تصویری از آیین بهره برداری 4 پروژه از 22 پروژه پویش افتتاح شهرداری بم 


