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 داانیی

جلسه پیگیری و بررسی
 ساخت پردیس سینمایی امید بم

مسئله این است که وضعیت کرونا متغیر است و 
وضعیت شهرستان ها هفتگی تغییر می کند

با حضور معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان برگزار شد:

صفحه سوم

نگرانی های استاندار کرمان از وضعیت بازگشایی مدارس 

کلیه تولیدکنندگان مصالح، لوازم و تاسیسات ساختمانی، پیمانکاران و شرکت های ساختمانی استان کرمان و سیستان و بلوچستان "
با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار اشتغالزایی، رونق تولید بومی و تقویت کسب وکارهای محلی جنوب شرق کشور خصوصًا شهرستان های شرقی استان کرمان است؛ از تمامی 

فعاالن مرتبط با صنعت ساختمان و تولیدکنندگان مصالح، لوازم و تاسیسات و... دعوت می شود تا در ساخت این پروژه بزرگ با ما همکاری نمایند.

 برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید./ دفتر ارگ جدید:03444252331

www.bahar-co.com

انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار

ما آنچه را می گوییم، می سازیم

گامی بلند در جهت رونق تولید و اشتغال در بم بزرگ

ب��ه گ��زارش طلوع ارگ به نق��ل از ایس��نا، محمدجواد فدائ��ی” امروز ۱۰ 
ش��هریورماه در جلس��ه ش��ورای آموزش و پرورش اس��تان کرم��ان درباره 
بازگش��ائی م��دارس و آم��وزش مجازی اظه��ار کرد: هم��ه دانش آموزان 
دسترس��ی ب��ه گوش��ی هوش��مند ندارن��د و در همه جا ب��ه ویژه روس��تاها 

دسترس��ی ب��ه اینترن��ت وج��ود ن��دارد.

وی با اش��اره به اینکه در دس��تورالعمل بازگش��ائی مدارس، مناطق تقس��یم 
بندی و برای هر وضعیت قرمز، زرد و س��فید ش��رایطی تعریف شده، افزود: 
در مناط��ق قرمز فعالیت آموزش��ی کام��ا مجازی و در مناطق زرد تقس��یم 
بندی به صورت کاس حضوری و مجازی اس��ت و ر مناطق س��فید کاس 

ه��ا برق��رار خواه��د ب��ود.
فدائی با اش��اره به اینکه اجرای پروتکل ها در مناطق س��فید س��خت اس��ت 
و اگ��ر رعای��ت ش��ود خیلی خوب اس��ت، تصریح کرد: مس��ئله این اس��ت 
ک��ه وضعی��ت کرونا متغیر اس��ت و وضعیت شهرس��تان ها هفتگ��ی تغییر می 
کن��د که آموزش و پرورش می گوید با هماهنگی دانش��گاه علوم پزش��کی 

تصمی��م گی��ری م��ی کنن��د.
اس��تاندار کرمان بیان ک��رد: هیچ کس اعتقاد ندارد مدارس نباید باز ش��ود 
ی��ا اینکه آموزش تعطیل ش��ود و هم��ه معتقدند آموزش نباید تعطیل ش��ود 
ام��ا بای��د تصمیماتی بگیریم اجرائی باش��د و تا آخر عم��ل کنیم و پای آن 

بایس��تیم.

وی اظهار کرد: نقاطی در اس��تان وجود دارد که امکان استفاده از اینترنت 
را ندارن��د و برای یک مورد ب��ه عنوان نمونه پنج م��اه پیگیری کرده ایم و 

هنوز مس��ئله س��رعت اینترنت حل نش��ده اس��ت.

عالی ترین مقام اجرایی دولت در اس��تان کرمان با بیان اینکه نگران هس��تیم 
بعد از مراس��م روزهای گذش��ته که برخی دس��تورالعمل های بهداش��تی را 
رعایت نکردند، س��یر نزولی ش��یوع کرونا در اس��تان را تغیی��ر بدهد، اظهار 
۲۵ نفر کاهش  ک��رد: آمار بس��تری مبتایان به کرونا در اس��تان کرمان ت��ا 
یاف��ت اما دوب��اره به ۷۵ مورد رس��یده که نگران��ی داریم با آغ��از فعالیت 

مدارس مجددا ش��اهد اوج بیماری باش��یم.
اس��تاندار کرم��ان با اش��اره به اینک��ه اعتقاد داری��م و تاش م��ی کنیم که 
آموزش تعطیل نش��ود، گفت: دانش��گاه علوم پزش��کی ب��ر رعایت پروتکل 

های بهداش��تی در مدارس نظ��ارت کن��د ت��ا مش��کلی ب��ه وج��ود نیای��د.
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آموزش و پرورش
سالم خسته نباشید، یک پیام داشتم لطفاً به گوش مسئولین 
آموزش و پرورش شهرس��تان بم برسانید:امس��ال با توجه به 
وضعیت کرونا در ش��هر بم قطعا کالس های درس به صورت 
آنالین برگزار میشود.و دانش آموزان باید با موبایل و اپلیکیشن 
ش��اد درس های خود را دنبال کنند.االن سوال من اینجاست 
که خانواده هایی که پدر و مادرش��ان معلم و دو یا سه تا بچه 
دارن��د که محصل اند یا کس��انی که گوش��ی ندارند یا وضع 
مالیشون خوب نیست چطور درسش��ون رو دنبال کنند.االن 
رئیس آموزش و پرورش بم لطف کنند که با موبایل فروش��ی 
های حومه ش��هر بم یک قرارداد ببندن��د یا هرکار که صالح 
میدانند بکنند تا دانش آموزان بتونند یک گوش��ی درست و 
حس��ابی و با قیمت مناس��ب بخرند. لطفا یک فکری به این 

موضوع بکنید.باتشکر.

مدرسه و گوشی هوشمند
سالم خس��ته نباش��ید االن چند وقته بهتون پیام دادم ولی 
جوابی نگرفتم بخدا قس��م امس��ال ۳ تا بچه مدرسه ایی دارم 
نمیدونم چجوری باید براشون گوشی تهیه کنم ب امام حسین 
میخواستم امسال مدرسه نفرستمشون ولی باز میگم یک سال 
از درس عقب میمونن ش��ما رو تورو بخدا ب گوش مسئولین 
برس��ونین ک ی��ک آدم کارگ��ر ک ب نون ش��بش محتاجه 
چجوری باید برای بچه هاش گوشی تهیه کنه از شما متشکرم.

اینترنت
با عرض سالم خواهشمندم نسبت به تقویت خط تلفن همراه 
و راه اندازی اینترنت برای روس��تاهای مرغک پیگیری شود، 

ممنون

#بازگشایی_مدارس
س��الم و خسته نباشید خدمت مس��ئولین محترم هفته نامه 

طلوع بم
این چندمین بار هس��ت پیام میدم لطفا حرف ما رو به گوش 
مس��ئولین اداره آم��وزش و پرورش برس��ونید که آیا تضمین 
میکنند فرزندان ما بعد از بازگشایی مدارس دچار بیماری نمی 
شوند بخدا ما خیلی می ترسیم امروز رفتم مدرسه دخترم هیچ 
اقدامی از نظر بهداشتی برای بازگشایی تدارک ندیده بودند با 
این اوضاع ما چطور بچها رو به مدرسه بفرستیم .با حرف زدن 
این اقدامات انجام نمیشه باید نظارت سختگیرانه داشته باشند 
اوضاع شهر ما هم معلوم نیست یک روز بیماری ثبت نمیشه 
یک روز هم ده نفر ثبت میش��ه ما نمی دونیم اوضاع بم چی 
هست یکی میگه قرمز یکی میگه زرد بخدا موندیم چکار کنیم 

تو رو خدا پیگیر این مسئله باشید ممنون از لطف شما.

از بی برنامگی برخی مدیران شهرستان بم ناراضی هستم

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بم منصوب شد

طل�وع ارگ -س�عید افروغ:  هادی شهس��وارپور در این 
نشس��ت خبری ضمن عرض تسلیت ماه محرم با گرامیداشت یاد و 
خاطره ش��هیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت و روز کارمند 
اظهار داشت:  این شهدای بزرگوار اسوه اخالق، تقوی، از خود گذشتگی 

و ایثار بودند که برای همه سرمشق و الگوی خدمت به مردمند.

فرماندار بم اظهار داش��ت: در هفته دولت امس��ال، ۶۹ پروژه افتتاح 
خواهیم کرد و همچنین دو پروژه کلنگ زنی خواهیم داشت که یکی 
از آن ها گازرسانی به دهبکری و دیگری مشارکت شهرداری و مدیران 

خودرو در ورودی شهر بم برای بوستان بزرگ و پارک آبی است.
وی افزود: همچنین دیگر پروژه هایی که قرار است افتتاح شود شامل 
برق رسانی و آب رسانی به روستاها ، توسعه شبکه برق بم و بروات و 
توس��عه شبکه برق روستایی به ارزش یازده میلیارد تومان، در حوزه 
مخابرات چند پروژه به ارزش ده میلیارد تومان هزینه ش��ده است ، 
در بخش جهاد کشاورزی یک  میلیارد و دویست میلیون تومان پروژه 
قابل افتتاح داریم، سه میلیارد تومان افتتاح برای دهیاری های بم و 
امروز نیز سالن ورزشی باغچمک با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان 
و افتت��اح کلنیک جراحی هالل احمر با حضور معاون دبیرکل هالل 

احمر به اعتبار  ۵/۵ میلیارد تومان در هفته دولت خواهیم داشت.
فرماندار بم در پایان اعالم برنامه های هفته دولت گفت : ۱۳۳میلیارد 

تومان در سطح شهرستان بم  افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.
هادی شهسوارپور در ادامه به نقش اصحاب رسانه در توسعه و پیشرفت 
اشاره کرد و در پاسخ به سوال خبرنگار طلوع بم مبنی بر اینکه در بدو 
تصدی فرمانداری توسط شما از مدیران ادارات خواستید تا برنامه های 
خود را ارایه دهند و بصورت برنامه محور عمل کنند. آیا از آنها رضایت 
دارید یا خیر گفت: ما سعی کردیم یک برنامه هدفمند برای سیاست 

های کالن شهرس��تان داشته باش��یم و مدیران زیادی را درگیر این 
قضیه کردیم و شاید آن چیزی که مد نظر ما بود اتفاق نیفتاد ، ولی 
برنامه محوری در دس��تور کار قرار گرفت، زیرساخت ها برای توسعه 
یکی از مواردی بود که دستگاه های اصلی این شهرستان که مبنای 
این توسعه نگاه این دستگاه هست این برنامه محوری در آنجا بوجود 
آمد ، از جمله جهاد کشاورزی، صنعت معدن ، گردشگری و بعضی از 
دستگاه های خدمات رسانی در این زمینه قرار گرفتند. اما آنچه که 
مد نظر ما بود بحث سیاست های کالن شهرستان بود که خداروشکر 
این اتفاق افتاد و تقریبا همان برنامه ها به جایگاه خوبی رسیده و ثمره 
آن را می توانیم مش��اهده کنیم از جمله دو پروژه ای که قرار اس��ت 
شروع شود و موارد دیگر که به اقتصاد این منطقه برمی گردد. ولی در 
نهایت آن چیزی که من مدنظرم بود و آن برنامه محوری که بهرحال 
یک شخصی که مدیر می شود، برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند 
مدت خود را ارائه کند این را صادقانه بگویم که نه راضی کننده نبوده 
است ولی برای خود بنده که در مجموعه فرمانداری برنامه داشته باشم 
بله توانس��تیم انجام بدهیم و دستگاههایی که همراه بودند را دخیل 
کنیم ولی ما باید تالش کنیم که برنامه محوری در هر جایگاهی که 
می خواهند خدمات رسانی کنند وجود باشد و هر مدیری بداند که اگر 
بخواهد بیاد اینجا در بم کار کند باید برنامه داشته باشد تا بدانیم طی 

چندسال چه اتفاقی باید در دستگاه رخ دهد.

دکت��ر س��عید نمک��ی وزی��ر بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی در حکمی دکتر مازیار اویس��ی 
را به عنوان سرپرس��ت دانش��گاه علوم پزش��کی و 

خدمات بهداش��تی درمانی بم منصوب کرد.
 متن این حکم به ش��رح زیر اس��ت:

جناب آقای دکتر مازیار اویس��ی
عضو  محترم هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی 

و خدمات بهداش��تی درمانی بم

به موجب این اباغ به عنوان سرپرس��ت دانش��گاه 
عل��وم پزش��کی و خدم��ات بهداش��تی درمانی بم 
منصوب مي ش��وید ت��ا به یاری خداون��د متعال و 
رعایت جوانب قانونی نس��بت به انجام امور محوله 

اق��دام نمائی��د.
امید اس��ت با ات��کال ب��ه خداوند من��ان در انجام 
شایس��ته وظایف با رعایت قان��ون مداری، اعتدال 
گرایی و منش��ور اخاقی دولت تدبیر و امید موفق 

و س��رافراز باش��ید.

فرماندار بم در نشست خبری به مناسبت هفته دولت:

پیام مخاطبین طلوع

با حکم وزیر بهداشت؛
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ظه��ر  خراس�انی نژاد:  محمدحس�ین  ارگ-  طل�وع 
یکش��نبه دوم ش��هریور جلس��ه پیگی��ری س��اخت پردی��س 
س��ینمایی امی��د بم با حضور آق��ای محمدی مع��اون هنری 
اداره کل اداره ارش��اد و فرهن��گ اس��امی اس��تان کرمان 
، هادی شهس��وارپور فرمان��دار بم ،اعظم جوش��ایی رییس 
اداره ارش��اد بم ، س��روش درویش��ی رییس انجمن س��ینما 
جوان��ان ب��م و برخی از اعضای ش��ورای اس��امی ش��هر و 

ش��هرداری بم برگزار ش��د.
فرمان��دار بم ضم��ن تاکید بر ادامه پ��روژه به صورت امانی 
تا فونداس��یون تا تامین بودج��ه و همچنین عق��د تفاهم نامه 
خاطر نشان کرد: معضل س��ینما در بم در هیچ کجای ایران 
یاف��ت نمی ش��ود و در ش��هری متمدن بعد از زلزله ش��اهد 

س��ینما نیس��تیم و نیاز آن کاما احس��اس می ش��ود.
شهس��وار پ��ور با بیان اینکه قرع��ه بنام ما مس��ئولین افتاده تا 
فک��ری انجام دهی��م تاکید ک��رد: از اعتب��ارات این پروژه 

هفتصد میلیون ارش��اد و ۵۰۰ میلیون را س��ازمان شهرداریها 
متقبل ش��ده اند.

وی اف��زود: با توجه به افزایش قیمته��ا تقریبا دو میلیارد آن 
توس��ط ارشاد و س��ازمان ش��هرداریها باید پرداخت شود و 
س��ه میلیارد باقیمانده را شورا و شهرداری بم باید پرداخت 

کن��د.
وی در پای��ان گفت: باید پروژه س��ینما را در اولویت قرار 
بدهیم، کار تعطیل نش��ود و شهرداری کار خودش را امانی 
انج��ام ده��د و تا میتوانی��م منابع مال��ی را تامی��ن کنیم و تا 
بتوانی��م از اس��تانداری در هفت��ه دولت اعتب��اری بین ۵۰۰ 
تا ی��ک میلیارد توم��ان دریافت کنی��م و همچنین در بحث 
س��ازمان ش��هرداری ها در ته��ران پیگیری ب��رای اعتبارات 
جدی��د خواهم کرد، وی تاکید کرد: آنچه مهم اس��ت کار 

تعطیل نش��ود و مکاتبات را در س��رلوحه کار قرار گیرد.
محم��دی معاون هن��ری اداره کل اداره ارش��اد و فرهنگ 

اس��امی استان کرمان نیز در این جلس��ه عنوان کرد: تفاهم 
نامه روش��ن اس��ت. ش��هرداری مالک و بهره بردار است و 
بای��د برای س��اخت س��ینما هزین��ه کند. وزارت ارش��اد در 
برنام��ه جامعی ک��ه دارد تاکید دارد که مردم در تمام نقاط 
کشور از س��ینما بهرمند شوند، در پروژه س��ینما امید وظیفه 
وزارت ارش��اد کمک کردن در حوزه تجهیزات است و نه 

در زمینه س��اخت و س��از.
وی در ادام��ه گفت: پیش بینی ش��ده که پن��ج و نیم میلیارد 
توم��ان ب��رای پایان ای��ن کار الزم اس��ت و در حال حاضر 
در مرحله ش��فته ریزی اس��ت. طبق برنامه ریزی ها در همه 
اس��تان ها عملیات عمرانی پروژه به س��قف برسد یعنی باید 
پرداخت قسط اول تس��هیات انجام شود، این پروژه باعث 
می شود ش��هرداری بعنوان خدمتی ماندگار در ذهن جامعه 
هن��ری از خود به جای بگذارد. وی تاکید کرد: این کار تا 

زمانی که مهلت دارد متوقف نش��ود.

رس��ول برائی نژاد معاون عمرانی ش��هرداری ب��م نیز ضمن 
اعام خبر اینکه ش��فته ری��زی تا هفته آینده تمام می ش��ود 
خواس��تار ش��د تا طرفهای دیگر قرارداد هر چه س��ریعتر به 

تعه��دات خودعم��ل کنن��د
در ادام��ه محم��د تق��ی جهانپ��ور رئیس ش��ورای ش��هر بم 
نی��ز گف��ت: س��اخت س��ینما ک��ه ج��ز دغدغه ه��ای مردم 
ب��وده امیدواری��م هرچه س��ریعتر انجام ش��ود، در مجموعه 
ش��هرداری هر انچه در توان ما ب��وده انجام دادیم و باتوجه 
مش��کات مالی موجود تا ش��فته ریزی انجام خواهیم داد و 

تا همین جای کار ش��هرداری بس��نده خواهد کرد.
در پایان این جلس��ه ب��ا تاکید هادی شهس��وارپور فرماندار 
ب��م تفاه��م گردی��د، پ��روژه متوقف نش��ود و کار توس��ط 
فونداس��یون  بتن ریزی  تا  امانی حداقل  ش��هرداری بصورت 

ت��ا تامی��ن بودج��ه تکمیل��ی ادام��ه یاب��د.

جلسه پیگیری و بررسی
 ساخت پردیس سینمایی امید بم

ظهر یکشنبه دوم شهریور جلسه پیگیری ساخت پردیس سینمایی امید بم با حضور آقای محمدی معاون 
هنری اداره کل اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی استان کرمان و مسئوالن شهرستان بم برگزار شد.

با حضور معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان برگزار شد:

از  کرم�ان  اس�تان  شهرس�ازی  و  راه  مدی�رکل 
مذاک�رات و پیگی�ری دریاف�ت مج�وز ثب�ت ن�ام 
مج�دد متقاضی�ان ط�رح اق�دام ملی مس�کن این 

اس�تان در آینده نزدیک خبر داد.

به گ��زارش ایرنا ، علی حاجی زاده ش��امگاه سه ش��نبه در 
نشس��ت با روس��ای ش��وراهای کرمان ضمن تس��لیت ایام 
شهادت ابا عبداهلل الحس��ین افزود: ثبت نام در طرح اقدام 
ملی مس��کن مستلزم چهار ش��رایط بومی بودن ،سرپرست 
خانوار بودن، اس��تفاده نکردن از امکانات دولتی ،دریافت 

نکردن تس��هیات بانک مسکن و نداشتن مس��کن اس��ت.
وی اظهار داش��ت: تکمیل ثبت ن��ام متقاضیان طرح اقدام 
ملی مس��کن واریز دقیق وجه اولیه ۴۰ میلیون تومان اعام 

ش��د.
مدی��رکل راه و شهرس��ازی اس��تان کرم��ان گف��ت: طبق 
آخرین مصوبه س��اخت راه های اصل��ی و بزرگراه برعهده 
راه و شهرس��ازی و راه های روستایی برعهده راهداری و 

حمل و نقل جاده ای قرار گرفته اس��ت.
وی با اش��اره به بحث های شهرداری ها و دارمدهای آنان 
اف��زود: در رابطه با زمین طبق قان��ون کلی اراضی که راه 
و شهرس��ازی در جه��ت اجرای طرح ه��ا واگذار می کند 
۱۰ درص��د آن��ان را به صورت اس��تفاده معاب��ر در اختیار 

ش��هرداری ها قرار می دهد.
حاجی زاده عن��وان کرد: قیر رایگان که در محات هدف 
بازافرینی ش��هرها به شهرداری ها اعطا می شد ،متاسفانه در 
بودجه س��ال جاری راه و شهرس��ازی اس��تانها قرارنگرفته 
است.وی اولویت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان 
را اح��داث و تکمیل ش��بکه حم��ل و نقل عن��وان کرد و 

گف��ت: احداث این ش��بکه جه��ت حمل بار و مس��افردر 
بهترین شرایط س��اخت و ایمنی نیازمند احداث کنارگذر 
در ش��هرها اس��ت که قطعا موجب تغییرات��ی در وضعیت 

اقتصادی واحدهای صنفی می ش��ود. 
رییس شورای اسامی شهرستان کرمان نیز در این نشست 
با تس��لیت ایام س��وگواری ش��هادت حضرت امام حسین 
)ع( گفت: ش��ورای شهرس��تان کرمان در راستای وظایف 
قانون��ی ماهان��ه جلس��ات منظم در قالب ش��ورای عمومی 
تش��کیل می ده��د و جمع ش��رکت کنن��ده انتق��ال دهنده 

خواس��ته ها و مطالبات مردم به مس��ئوالن اس��تان اس��ت.
معین زاده میرحس��ینی با بیان اه��م موارد همچون ،فرصت 
ثبت نام جاماندگان طرح اقدام ملی مسکن، اعطای سهمیه 
قیر رای��گان به ش��هرداری ها، بازنگری ط��رح های جامع 
تفضیلی ش��هرها و مطالبات مردم در ش��هرهای شهرس��تان 
کرمان اظهار داشت: باتوجه به شرایط اقتصادی و بیماری 
کرون��ا قطعا ش��هرداری ها طب��ق برنامه خ��ود نمی توانند 

درآمدزایی مطلوبی داش��ته باش��ند.
همچنی��ن درپای��ان این جلس��ه اعضای ش��ورای اس��امی 
شهرس��تان کرمان به نمایندگی از کلیه ش��وراهای اسامی 
ش��هر و روستای شهرستان کرمان به بیان مسائل و مطالبات 
مردم در ش��هرها و روس��تاها پرداختن��د و مدیرکل راه و 
شهرس��ازی استان به همراه معاونین باپاسخ به آنان و موارد 

ذکر ش��ده طی اخذ مصوباتی نیز پایان یافت.
نشس��ت مدی��رکل راه و شهرس��ازی اس��تان کرم��ان ب��ا 
نمایندگان شوراهای اسامی شهرهای شهرستان کرمان به 
ریاس��ت رئیس شورای اسامی شهرستان کرمان و حضور 
معاون مهندس��ی و س��اخت، معاون ام��اک و حقوقی و 

کارش��ناس معاونت معماری و شهرس��ازی برگزار ش��د.

سرکنس�ول کش�ور پاکس�تان در زاه�دان گف�ت: 
پاکس�تان با پیگی�ری برای راه ان�دازی خط جدید 
هم�کاری تج�اری ب�ا اس�تان های کرم�ان و ی�زد 

به دنبال توس�عه مبادالت تجاری با ایران اس�ت.
به گزارش ایرنا، محمد رفیع روز سه شنبه در نشست بررسی 
همکاری های اقتصادی اس��تان کرمان با کشور پاکستان در 
مح��ل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی اس��تان 
کرم��ان اف��زود:  دام، م��رغ، بوقلم��ون، بلدرچین و کرک 
آماده همکاری با کرمان هس��تیم زیرا بیشترین کرک ایران 

در این اس��تان تولید می ش��ود. 
وی اظهار داش��ت: پاکس��تان و ایران روابط گسترده ای در 
حوزه های مختل��ف دارند که با این ش��رایط باید مبادالت 

تجاری را نیز توس��عه دهیم.
سرکنس��ول پاکس��تان در زاه��دان گفت: به عل��ت مزایای 
همس��ایگی و همج��واری ایران و پاکس��تان و نیاز به روابط 
خ��اص دوجانب��ه باید مرزه��ا را برای فعالیت ه��ای تجاری 
برداش��ت و چارچوبی ب��رای تجارت میان دوکش��ور نهاده 
ش��ود که یک��ی از طرح های م��ا ۶۰ عنوان کاال را ش��امل 

می ش��ود. وی با بی��ان اینکه نماین��دگان کرمان در اجاس 
اقتصادی ۲ کش��ور حض��ور یابند، گفت: پاکس��تان ارتقای 
روابط تجاری با کرمان و یزد و دیگر استان ها را در دستور 
کار قرار داده، زی��را ارتباط تجاری ایران و پاکس��تان تنها 

محدود به اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان اس��ت.
رفی��ع تاکید ک��رد: تحریم های بانکی مهمترین مش��کل بین 
رواب��ط تج��اری ایران و پاکس��تان محس��وب می ش��ود لذا 
تجارت تهاتری در دس��تور کار قرار دادیم که این فرایند تا 

۶ ماه آینده اجرایی می ش��ود.
وی افزود: ۲ هزار ویزا ب��رای تجار و رانندگان ایرانی پس 
از پاندمی کرونا صادر کردیم و صدور ویزاهای بازرگانی 

و تجاری با توجه به منع دولت مرکزی آغاز ش��ده اس��ت.
سرکنس��ول پاکس��تان در زاه��دان ب��ا بی��ان اینک��ه پیگی��ر 
راه ان��دازی مجدد صدور ویزا هس��تیم ک��ه این محدودیت 
به عل��ت کرونا بوده گفت: تا ۱۰ روز پیش قرنطینه ش��دید 
در پاکس��تان حاکم بود و ش��هروندان پاکستانی محدودیت 
بس��یاری برای تردد داش��تند و زوار پاکس��تانی نیز به همین 

دلی��ل ب��ه ای��ران نیامدن��د.
وی عن��وان ک��رد: فعالیت های تجاری از اس��فندماه س��ال 
گذش��ته تا ۲ ماه قبل متوقف ش��ده بود و پس از آن روزانه 
۵۰ تا ۷۰ وی��زا برای رانندگان و تجار ایرانی صادر ش��د و 
محدودیت های تردد از ۱۰ روز پیش در پاکس��تان برداشته 

ش��ده و محدودیت های صدور ویزا نیز برداش��ته می ش��ود.
رفی��ع تصریح کرد: از زمان ش��یوع وی��روس کرونا ۲ هزار 
کامیون حاوی اقام صادراتی از ایران داشتیم در حالی که 
ما صادراتی به ایران نداش��تیم و مش��کل اصلی صدور ویزا 
ب��وده که امیدواری��م از طریق رواب��ط دیپلماتیک در ایران 

رفع ش��ود.

جاماندگان طرح اقدام ملی مسکن در
 استان کرمان ثبت نام می شوند

پاکستان با پیگیری برای راه اندازی خط جدید 
همکاری تجاری با استان های کرمان و یزد
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افتتاح پروژه کتابخانه مرکزی مجتمع آموزش عالی بم به صورت ویدئو کنفرانس
 توسط وزیر علوم تحقیقات و فناوری 

به مناسبت هفته دولت

آیی�ن افتت�اح پ�روژه کتابخان�ه مرک�زی مجتمع آم�وزش عال�ی بم به 
ص�ورت ویدئو کنفرانس توس�ط وزیر عل�وم تحقیقات و فنادوری آقای 
دکت�ر غالمی با حضور دکتر محمدعل�ی نورالهی رئیس مجتمع، حجت 
االس�الم و المس�لین مظاه�ری مس�ئول نه�اد رهب�ری مجتم�ع، مهندس 
هادی شهس�وار پور فرماندار بم، دکتر قاسمی مدیر پایگاه جهانی ارگ 
قدی�م، دکت�ر حم�زه دهقانی مع�اون توس�عه و پش�تیبانی مجتمع، دکتر 
علی دریجانی معاون آموزش�ی و پژوهش�ی و دانشجویی مجتمع و سایر 
مس�ئوالن محلی و دانشگاهی دوش�نبه یازدهم شهریور نود و نه همزمان 

با س�ایر دانش�گاههای کش�ور برگزار ش�د.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی مجتمع دکت��ر محمدعلی نورالهی رئی��س مجتمع در این 
آیین ضمن عرض س��ام و تش��کر از وزیر محت��رم علوم جناب آق��ای دکتر غامی 
و همکارانش��ان در مجموعه وزارت گفت: مجتمع از س��ال ۱3۷3 ب��ه عنوان یکی از 
مجموعه های اقماری دانشگاه شهید باهنر کرمان فعالیت آموزشی و فرهنگی خود را 
آغاز و از س��ال ۱39۰ مستقل و به عنوان زیر مجموعه  وزارت عتف فعالیت فرهنگی 

و آموزش��ی و پژوهش��ی خود را برای فرزندان این مرز و بوم ادامه می دهد.
دکتر نورالهی با بیان اینکه مجتمع تا قبل از اس��تقال، پیشرفت چندانی نداشت گفت: 
بعد از اس��تقال از دانش��گاه ش��هید باهنر کرمان با تاش و جدیت ف��راوان همکاران 
عل��ی رغ��م بودجه اندک و نی��ز صرفه جوی��ی در بودجه های س��نواتی، پروژه ها و 

زیرس��اختهای خوبی جهت اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی فراهم شده اس��ت.
رئیس مجتمع با بیان اینکه شهرستانهای شرق استان کرمان بخش وسیعی از جغرافیای 
کش��ور را در بر گرفته اند گفت: شهرستانهای بم، ریگان، فهرج و نرماشیر با جمعیتی 
بال��غ ب��ر ۵۰۰  هزار نفر با وس��عت بس��یار زیاد فاقد ی��ک مجموعه قوی دانش��گاهی 
می باش��ند و تنها دانش��گاه دولتی منطق��ه مجتمع آموزش عالی بم اس��ت، با توجه به 
ویژگ��ی های منحصر ب��ه فرد منطقه در بخش��های اقتصادی از جمل��ه ارگ جدید و 
صنعت خودروس��ازی که دارای مقام اول خودروسازی خصوصی و مقام دوم صنایع 
خودروس��ازی کشور است، همچنین صنعت گردش��گری بم، با توجه به آثار باستانی 

ف��راوان از جمله ارگ باس��تانی بم، قنوات، کویر لوت، باغ ش��هر ب��م و ...که اغلب 
آنه��ا ثبت جهانی می باش��ند یکی از مقاصد گردش��گری جهانی اس��ت و نیز صنعت 
کش��اورزی که در زمین��ه تولید خرما و مرکب��ات جزو بهترین ها در کش��ور و حتی 
جهان هس��تیم، می طلبد یک مرکز دانشگاهی مقتدر در کنار این ظرفیتهای شهرستان 
وجود داش��ته باش��د تا بتواند مش��کات عدیده مردم از جمله بیکاری جوانان منطقه 
را برط��رف نماید. وی اظهار داش��ت: مجتمع آموزش عال��ی بم در خصوص برطرف 
کردن مش��کات منطقه اقدام به ایجاد مرکز رش��د شهرستان، راه اندازی مرکز جوار 
دانش��گاهی فنی و حرفه ای نموده که کمک ش��ایانی در جهت رشد و توسعه علم در 
منطقه دارد لذا مردم منطقه نیازمند کمک جنابعالی و وزارتخانه جهت ارتقای مجتمع 
به دانش��گاه با توجه به زیر س��اخت های بسیار خوبی که فراهم شده است می باشند تا 

یک نقط عطف و امیدی برای مردم منطقه باش��د.
دکت��ر نورالهی در ادامه گزارش��ی از فعالیتهای مجتمع داد و گف��ت: در حال حاضر 
مجتمع دارای س��ه دانش��کده )فنی و مهندس��ی، گردش��گری، ریاضی و محاسبات(

مصوب ش��ورای گس��ترش آموزش عالی، ۱۴گروه آموزش��ی در مقاط��ع کاردانی، 
کارشناس��ی و کارشناس��ی ارش��د، تعداد ۴۲ تن عضو هیئت علم��ی، ۴۰ تن کارمند، 
۱۲۵3 دانش��جو،۱۲۰۰۰متر فضای خوابگاهی، ۱8۰۰۰متر فضای آموزشی و اداری و 
کل مساحت مجموعه ۴۰ هکتار می باشد که بر اساس طرح جامع پروژه های عمرانی 

مورد نیاز س��اخته ش��ده اند.
وی گف��ت: عاوه بر پروژه کتابخان��ه مرکزی با اعتباری بال��غ بر۶۰۰۰۰میلیون ریال 
و زیربن��ای ۲3۰۰متر مربع که زیر س��اخت¬های خوبی در امر پژوهش دانش��جویان 
و دانش��گاهیان را فراهم آورده و امروز ش��اهد افتتاح آن هس��تیم،  ساختمان کاسها 
در س��ال۱39۰، س��اختمان اداری در س��ال ۱39۴، س��الن امتحانات و اجتماعات در 
س��ال۱39۱، سالن ورزشی نش��اط در سال۱398، سرای دانش��جویی مجردین ۱398، 
س��اختمان اساتید در سال ۱39۴، پروژه سردر مجتمع در سال۱39۲،  حصارکشی کل 
مجموعه، پارکینگ و محوطه س��ازی و اجرای فضای س��بز، پروژه گازرسانی و لوله 
کش��ی گاز در س��ال۱399، اجرای پروژه اتاق سرور با باالترین تکنولوژی که کمک 
ش��ایانی در اجرای آموزش مجازی دانش��جویان داشته، در س��ال۱398 افتتاح و مورد 

به��ره ب��رداری ق��رار گرفت��ه ان��د.
دکت��ر غامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در آیین افتتاح کتابخانه مرکزی 
مجتمع آموزش عالی بم، از دکتر نورالهی رئیس مجتمع و مجموعه دانشگاه، مهندس 
هادی شهس��وار پور فرماندار بم، و س��ایر مسئوالن که در راس��تای موفقیت و ارتقای 

جایگاه مجتمع تاش می کنند تش��کر کرد. 
وزیر علوم، تحقیقات و فن��اوری گفت: مجموعه مجتمع آموزش عالی بم و مجموعه 
شهرس��تان ک��ه در امر تحقیقات و در راس��تای آم��وزش نیروی انس��انی متخصص و 
متعهد در جهت تحول و توس��عه منطقه در زمینه اقتصادی و اجتماعی تاش و فعالیت 
می¬نماین��د می تواند در منطقه اثر گذار باش��د و اثر وجودی دانش��گاه را در محیط 
فعالیتش بیش ار پیش نشان دهد. وی در پایان در جهت تامین بودجه پروژه های نیمه 

تمام مجتمع قول مس��اعد و همراهی دادند.

مع�اون بهداش�ت، درمان و توابخش�ی جمعیت ه�الل احمر ضمن 
قدردان�ی از توج�ه مس�ئوالن عال�ی رتب�ه اس�تانداری کرم�ان به 
هالل احم�ر و برنامه ه�ای ام�داد نج�ات گف�ت: ش�اهد تلفی�ق و 
ترکیب�ی از واحده�ای آموزش�ی و کارگاهی و ام�دادی در این 

اس�تان هس�تیم که در س�طح کش�ور بی نظیر اس�ت. 

به گزارش ایرنا، فرید مرادیان ظرفیت باال، انس��جام و هماهنگی س��تاد مدیریت بحران استان 
و جمعیت هال  احمر کرمان را قابل تقدیر دانس��ت و افزود: کرمان جزو اس��تان های فعال، 
به روز و آماده کار اس��ت و انبارهای ان در سطح کش��ور باید تقویت و به روز رسانی شود. 
وی با اش��اره به اینکه ۵۰۰ میلیارد تومان برای تجهیز انبارهای کش��ور هدف گذاری ش��ده و 
اولویت ما با اس��تان های معین اس��ت، خاطرنش��ان کرد: کرمان جزو سه استان اول در ورود 
به برنامه های عملیاتی و امدادی اس��ت و مطمئنا ب��رای تخصیص منابع نیز نگاه ویژه ای به آن 

خواهی��م ک��رد. 

انبارهای هالل احمر با احتمال وقوع س�یالب پش�تیبانی ش�وند 
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار کرمان نیز با اش��اره به حادثه خیز بودن استان کرمان 
گفت: با توجه به پیش بینی های س��ازمان هواشناس��ی در خصوص وقوع بارندگی و سیاب 

احتمالی در کرمان انبارهای امدادی جمعیت  هال احمر اس��تان باید به سرعت پشتیبانی شوند.
س��ید مصطفی آیت الهی موس��وی بیان داش��ت: جمعیت هال احمر کرمان در امدادرسانی 
س��یل زدگان خوزستان بس��یار عالی عمل کرد و چند منطقه روستایی را از بحران نجات داد. 

افتت�اح مرک�ز جراح�ی مح�دود ب�م در مت�راژ 1000 مت�ر مرب�ع
همچنی��ن مدیرعامل جمعیت هال احمر اس��تان کرمان اضافه کرد: شهرس��تان بم با توجه به 
وس��عت و موقعیت اس��تراتژی که در ناحیه شرق اس��تان دارد، دارای درمانگاه و مرکز جامع 
توانبخش��ی است که از سال گذش��ته تاکنون بیش از 9 هزار نفر به بیماران مراجعه کننده در 
بخش های مختلف ارتوپدی، فنی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، ش��نوایی سنجی، گفتار درمانی، 
مشاوره، روان درمانی، تغذیه، دندانپزش��کی و پزشک عمومی به بیماران شهرستان جنوبی و 

ش��رق اس��تان و همچنین سیس��تان و بلوچس��تان خدمات ارائه می کند. 
رضا فاح افزود: مرکز جراحی محدود بم در متراژ یکهزار مترمربع با ارائه خدمات جراحی 
محدود دارای س��ه ات��اق عمل، ۶ تخت ری��کاوری و ۲۰ تخت برای بس��تری آماده خدمت 

رس��انی به بیماران مراجعه کننده اس��ت. 
مجید س��عیدی مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری کرمان هم گفت: به واسطه عملکرد 
خ��وب جمعی��ت هال احمر این اس��تان، معاونت عمرانی و س��تاد مدیری��ت بحران حمایت 

خوب��ی از ای��ن نه��اد مردم��ی دارن��د.

گزارش تصویری افتتاح پروژه کتابخانه مرکزی مجتمع 

آموزش عالی بم افتتاح پروژه کتابخانه مرکزی

 مجتمع آموزش عالی بم 

به مناسبت هفته دولت

مرکز جراحی هالل احمر در بم افتتاح شد


