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فرماندار بم در جلسه ستاد کرونا عنوان کرد:

همزمان در دهه فجر با افتتاح ۵۸ پروژه با ۸۱۰ میلیارد ریال 

اعتبار در شهرستان بم صورت گرفت

افتتاح فاز دوم گروه صنایع بسته بندی و 
سردخانه خرمای مهر

تغییر رنگ از آبی به زرد،
 اعالم هشدار است

شرح در صفحه 2

پیشخوان

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 3

صفحه 4

لزوم استقرار ایست و بازرسی در 
ریگان به منظور پیشگیری از قاچاق 

سوخت و تردد اتباع غیر مجاز 

بمی ها چشم انتظار راه اندازی 
»دهکده خرما«

 استاندار کرمان: ارتباطات زمینی، 
هوایی و ریلی کرمان توسعه یابد 

بلندترین »نبکا«های جهان در 
انتظار ثبت جهانی

گزارش تصویری افتتاح فاز 
دوم گروه  صنایع بسته بندی و 

سردخانه خرمای مهر

افتتاح  ۳۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
دردهه مبارک فجر انقالب اسالمی در حوزه برق

رئیس اداره برق بم عنوان کرد:

مهن��دس حمزه صدیقی رئی��س اداره برق ب��م در گفت وگو 
با طلوع گفت: در مجموعه شهرس��تان بم ب��ه بیش از ۷۰ هزار 
مش��ترک برق  خدمات ارائه می دهیم و تعداد اش��تراک های 
کشاورزی و صنعتی ما که مشغول به تولید هستند از نظر تعدادی 
کمتر از ۸ دهم درصد در مقابل با ۷۰ هزار اش��تراک می باشد 
ولی از نظر مصرف حدود ۳۶ درصد مصرف برق شهرستان در 
زمینه کشاورزی و صنعت است. کشاورزان تولیدات کشاورزی 
دارند و صنایع موارد جنبی کش��اورزی را انجام می دهند و این 
نشان می دهد که شهرستان با ظرفیت و قابلیت اقتصادی است و 

با حمایت های بیشتر شاهد رشد شهرستان خواهیم بود.
 وی افزود: پروژه هایی که س��ه شنبه 14 بهمن افتتاح شدند در 
چهار محور تامین برق روس��تاهای فاقد برق، تعویض ش��بکه 
های فرس��وده، اصالح و توسعه شبکه های شهری و روستایی 
و طرح جامع شهر بم و بروات میباشد که در مجموع ۳۵ پروژه 
با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان افتتاح خواهد 
شد که 1۵ پروژه آن شهری و 2۰ پروژه هم روستایی می باشد.

صدیقی ضمن تش��کر از حمایت های فرمان��دار، مجموعه ی 
اداری،  امام جمعه و نماینده مردم شرق استان گفت: با احداث 
شبکه ها مسائل و مشکالتی هم به وجود می آید که تاکنون از 
کمک و حمایت شهرداران بم و بروات، بخشداران، دهیاران و 
شوراهای اسالمی برخوردار بوده ایم و اگر امروز این پروژه ها 
به سرانجام رسیده است به خاطر تالش این عزیزان بوده است از 
همه تشکر می کنم و امیدواریم بتوانیم خدمتگزاران خوبی برای 

مجموعه شرق استان باشیم.
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صبح دوش��نبه  2۰ بهمن جلسه س��تاد مقابله با کرونا 
شهرستان بم با حضور هادی شهسوارپور فرماندار بم، 
حجت االسالم دانشی امام جمعه و دکتر رجایی معاون 
توسعه دانشگاه علوم پزشکی بم در سالن فرمانداری 

برگزاری شد.
در این جلسه هادی شهسوارپور فرماندار بم ضمن ابراز 
نگرانی از تغییر رنگ شهرستان از آبی به زرد گفت: از 
این پس وضعیت اضطراری در جلسه ستاد کرونا اعالم 
میکنم و از این پس باید تمام اعضا در جلسات حضور 
داش��ته باش��ند.فرماندار بم در ادامه خواس��تار تشدید 
نظارت ها مخصوصا بر بازار شد و گفت: در 4۵ روز 
پایانی سال، افزایش جمعیت در بازار را داریم پس باید 
هر چه سریعتر اداره صمت و اتاق اصناف برنامه ریزی 
دقیقی انجام دهند و بارزس��ی ها را تشدید کنند تا از 
شروع ش��دن محدودیت ها جلوگیری شود. وی در 
ادامه گفت: در خصوص مراس��مات پروسه باید بشتر 
نظارت شود گزارش��هایی در خصوص عدم رعایت 

پروتکلهای بهداشتی دریافت کرده ام. وی خاطر نشان 
کرد : متاسفانه سطح عادی انگاری در جامعه باال رفته 
و ما با باال بردن حساس��یت در ادارات و جامعه باید تا 
میتوانیم این هش��دار را به مردم منتقل کنیم. متاسفانه 
ش��یوع پیک چهارم کرونا با توجه به قدرت سرایت 
بیشتر میتواند عید ما را به عزا تبدیل کند. در ادامه جلسه 
دکتر رجایی معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی بم 
در خص��وص آخری��ن وضعیت شهرس��تان گفت: 
متاسفانه مختصری افزایش بیماران سرپایی داریم و در 
حال حاضر 1۶ بیمار بستری در بیمارستان، که از این 
تعداد ۷ بیمار مبتالی قطعی و ۹ بیمار مشکوک هستند.

دکتر شیرین نصری رئیس مرکز بهداشت بم نیز ضمن 
اعالم افزایش بس��تری ها نسبت به هفته قبل گفت: با 
توجه ب��ه مراجعه زودتر بیماران به بیمارس��تان میزان 
فوتی ها کاهش یافته است.وی در ادامه در خصوص 
گزارش و عملکرد طرح قاسم سلیمانی توضیحاتی را 

ارئه کرد.

رییس دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان با تاکید 
ب��ر اینکه بای��د همچنان در قبال بیم��اری کرونا 
حساسیت جدی داشته باش��یم، بیان کرد: سطح 
هش��دار ها بای��د افزایش پیدا کند و رس��انه ها و 

مسئوالن ادارات همچنان تالش کنند.
به گزارش ایس��نا دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد 
ظهر 1۸ بهمن ماه در جلسه ستاد استانی مدیریت 

کرونا با اش��اره به افزایش موارد سرپایی مبتال به 
کرونا نس��بت به هفته های قبل بیش��تر در استان 
کرم��ان ش��ده، اظه��ار ک��رد: تس��ت های رپید 
افزایش پی��دا کرده و در حوزه علوم پزش��کی 
کرمان روزانه 1۰۰۰ تس��ت رپید انجام می دهیم 
که با احتساب دیگر دانشگاه ها روزانه به 1۸۰۰ 

مورد می رسد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه جمعیت تحت پوش��ش 
دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان یک میلیون و 
۳۷۰ هزار نفر اس��ت، اف��زود: انتظ��ار داریم به 
ویژه دس��تگاه های مس��ئول و فرمانداران مسئله 
را جدی ت��ر بگیرند و با همان حساس��یتی که در 

ابتدای بیماری داشتیم، کار دنبال شود.
رشیدی نژاد تصریح کرد: ش��اید افرادی دچار 
بیماری کرونا ش��ده و عالمتی نداش��ته باشند و 
نباید فکر بکنیم که بقیه هم طوری نمی ش��وند و 

تاسف آور است که این حرف را حتی از برخی 
افرادی می شنویم که شاید تصمیم گیر باشند.

رییس دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان با تاکید 
ب��ر اینکه بای��د همچنان در قبال بیم��اری کرونا 
حساسیت جدی داشته باش��یم، بیان کرد: سطح 
هش��دار ها بای��د افزایش پیدا کند و رس��انه ها و 

مسئوالن ادارات همچنان تالش کنند.
وی اف��زود: چهره ش��هر باید مق��داری عوض 
ش��ود و اگر ش��رایط جدی گرفته نش��ود، عید 
بدی خواهیم داش��ت و باید بر تجمعات نظارت 
شود، زیرا بعضا تجمعات بدون مجوزی برگزار 
می شود. رشیدی نژاد با بیان اینکه روشنگری از 
سوی مس��ئوالن و رسانه ها بر رعایت مردم موثر 
اس��ت و عمومی م��ردم می پذیرند، گفت: بعضا 
صحبت هایی می شود که به ضرر مردم می شود 
که دس��تگاه های نظارت��ی و امنیتی در این زمینه 

می توانند کمک کنند.
وی در ادام��ه بیان کرد: بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد 
به اهداف طرح شهید سلیمانی رسیده ایم و نشان 
دهنده همکاری همه اس��ت، ام��ا اگر وضعیت 
برگردد، این عملکرد تحت الش��عاع بستری ها و 

مرگ و میر ها قرار می گیرد.
 دکت��ر حس��ین صاف��ی زاده معاون بهداش��تی 
دانش��گاه علوم پزشکی کرمان نیز در این جلسه 
اظهار کرد: تعداد موارد بس��تری قطعی مبتال به 
کرونا در اس��تان کرمان به حدود 12۰ در هفته 
رسیده و موارد فوتی به 2۰ مورد رسیده است و 
در هفته های گذش��ته نوساناتی داشته ایم که در 
هفته های بعد نتیجه وضعیت کنونی را مش��اهده 
می کنیم. وی افزود: اگر تجمعات کنترل نش��ود 
ش��اهد افزای��ش موارد بس��تری و م��رگ و میر 

خواهیم بود.

ب��ه گزارش طلوع ارگ به نق��ل از تحلیل بازار، 
خرما یک��ی از محصوالت مهم و اس��تراتژیک 
کشاورزی اس��تان کرمان به شمار می رود؛ این 
در حالیس��ت که 2۵ درصد خرمای کش��ور در 
اس��تان کرمان تولید می ش��ود و شغل و زندگی 
مردم مناطق ش��رقی و جنوب این استان به خرما 

وابسته است.
بیش��ترین سطح زیر کشت خرما به استان کرمان 
اختصاص دارد و مهمترین شهرس��تان های خرما 
خی��ز اس��تان از جمل��ه »بم« در ش��رق و جنوب 
کرمان قرار دارند که به گفته فرماندار بم ساالنه 
بی��ش از 2۰۰ ه��زار تن خرمای تولیدی اس��تان 
مربوط به این شهرستان است و خرمای مضافتی 

بم شهرت جهانی دارد.
نخلس��تان داران بمی اما با مش��کالتی در زمینه 
صادرات این محصول کشاورزی مواجه هستند؛ 
محصولی که با توجه ب��ه ارزش غذایی باال می 
تواند م��ورد توجه بازاره��ای جهانی قرار گیرد 
اما با توجه به نبود بس��ته بندی مناس��ب و س��ایر 
زیرساخت ها در بحث صادرات با چالش هایی 
مواجه هستند. حاال قرار است خرما دهکده دار 
ش��ود و در قالب این پروژه مشکالت این حوزه 

احصا و رفع شود.
با توجه به اینکه بخش��ی از محص��ول خرما در 
کارگاه ه��ای خانگ��ی بس��ته بندی می ش��ود، 
فاق��د تائیدیه س��ازمان بهداش��ت، غ��ذا و دارو 
اس��ت و همین امر منجر به بروز مش��کالتی در 
زمینه صادرات می ش��ود. با راه اندازی دهکده 
خرما، این محصول به ص��ورت مکانیزه، مدرن 
و بهداش��تی بس��ته بندی می ش��ود و زمینه ساز 
حضور پرقدرت تر خرم��ا در بازارهای جهانی 
می ش��ود. در این خص��وص با فرمان��دار بم به 

گفتگو پرداختیم.
بس�ته بندی و صادرات چالش های پیش 

پای نخلستان داران بمی
ه��ادی شهس��وارپور در خصوص می��زان تولید 
خرما در شرق اس��تان کرمان، اظهار داشت: در 
ش��رق اس��تان کرمان با محوریت شهرستان بم، 
بیش از ۳۰ هزار هکتار از اراضی تحت کش��ت 
خرما است که ساالنه بیش از 2۰۰ هزار تن خرما 

تولید می شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه می��زان تولی��د محصول در 
سال های مختلف بسته به شرایط آب و هوایی و 
آفات متغیر است، تصریح کرد: امسال محصول 

خوبی داش��تیم و بی��ش از 2۰۰ ه��زار تن خرما 
تولید و در س��ردخانه ها نگهداری ش��د و از نظر 

کمی رتبه اول کشور را داریم.
فرمان��دار بم گفت: هرچند امس��ال یک س��ری 
محدودیت ها به دلیل شیوع کرونا ایجاد شد که 
ناخواس��ته روی محصول خرما اثر گذاشت اما 
اتفاق خوبی ک��ه در بحث جهش تولید افتاد در 

زمینه صادرات محصول بود.
وی افزود: از ابتدای س��ال ۹۸ ت��ا پایان دی ماه 
تعداد حواله ه��ای صادراتی یک ه��زار و 2۶۹ 
م��ورد با وزن تناژ 41 ه��زار و ۵4۵ تن بوده که 
امسال خوشبختانه از ابتدای سال ۹۹ تا پایان دی 

ماه دو ه��زار و 2۷ حواله صادراتی با وزن بیش 
از هفت هزار و ۹2۳ تن صادر ش��ده که نش��ان 
می دهد صادرات خرما تقریباً ۷۰ درصد رش��د 

داشته است.
شهس��وارپور گف��ت: این آمار مرب��وط به پایانه 
صادرات��ی بم اس��ت اما خرم��ای تولی��د بم از 
اس��تان های دیگر نیز صادر می شود و شاید آمار 

بیش از این باشد.
وی گف��ت: بخش��ی از خرمای بم ک��ه کیفیت 
بیش��تری دارد و درجه یک محس��وب می شود 

بیشتر مصرف داخلی دارد.
فرمان��دار شهرس��تان ب��م در ادامه با اش��اره به 
مهم ترین مش��کالت خرماکاران این شهرستان، 
اظه��ار داش��ت: مهم ترین مش��کل معم��والً در 
بح��ث بس��ته بندی و صادرات محصول اس��ت. 
بررس��ی هایی که ما انجام دادیم نش��ان می دهد 
هنوز از برداش��ت محصول تا بازاریابی و فروش 

آن به صورت سنتی انجام می شود.

ایجاد دهکده خرما در بم
وی در خص��وص دهکده تخصص��ی خرما که 
در سال ۹۸ کلنگ زنی ش��د هم گفت: از سال 
گذش��ته اقداماتی را ش��روع کردیم و امسال نیز 
به صورت ج��دی کار را پیگیری کردیم که به 
زودی کار عملیات��ی دهکده تخصصی خرما در 
جوار ارگ جدید بم ش��روع می شود و کارش 
این اس��ت ت��ا روش نوینی را بر بخ��ش فرایند 
خرم��ا از باغدار که خرما را جمع آوری می کند 
ت��ا بازاریاب��ی و فروش و همچنی��ن صادرات به 

کشورهای مختلف را حاکم کند.
شهس��وارپور راه اندازی دهک��ده خرما را یکی 

از اه��داف اصلی برای حمایت از خرماکاران و 
رفع مش��کالت این حوزه دانس��ت و افزود: این 
هدف تا حدودی محقق ش��ده است و ما امسال 
ب��ه بیش از ۳۰ کش��ور دنیا صادرات داش��تیم و 
عالوه بر هندوس��تان، عراق و امارات توانس��تیم 
در بازارهای اروپا نیز محصوالت خود را عرضه 
کنیم و کش��ورهایی مانند کانادا و سوئد نیز در 
این رنکینگ قرار دارند و در حال حاضر بحث 

صادرات به صورت جدی پیگیری می شود.
وی با بیان اینکه نیازمند یکسری سرمایه گذاری ها 
هس��تیم، گفت: بر اساس جلس��ه ای که به اتفاق 
استاندار کرمان در تهران داشتیم، پیگیری هایی 
در این زمینه در حال انجام اس��ت و 1۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت برای دهکده خرما مصوب شده 
که ب��ه زودی کار عملیاتی این دهکده ش��روع 

می شود.
فرآین��د  اص��الح  داد:  ادام��ه  ب��م  فرمان��دار 
بس��ته بندی های مدرن و بازاریابی و فروش و نیز 

ایجاد بازارهای جدید در سراسر دنیا از اهداف 
این مجموعه است.

وی با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده برای رفع 
مشکالت صادرات خرما، اظهار داشت: در سال 
۹۶ آم��ار صادرات خرما 2۵ ه��زار تن در طول 
سال بود که در حال حاضر این آمار نزدیک ۷1 
هزار تن رسیده است و این رقم می تواند تا پایان 
سال و یا مرداد ماه س��ال آینده افزایش بیشتری 

نیز داشته باشد.
تقوی�ت صنایع بس�ته بندی خرم�ا الزمه 

ورود به بازارهای بین المللی
شهس��وارپور با بی��ان اینکه افزای��ش صادرات 
باعث ش��ده بس��یاری از صنایع در بحث بس��ته 
بن��دی تغییرات��ی اعمال کنن��د و ارتق��اء یابند، 
گفت: ص��ادرات ب��ه کش��ورهای اروپایی که 
استاندارد خاص خودش��ان را دارند سبب شده 
سرمایه گذاری خوبی در حوزه بسته بندی اتفاق 
بیفتد اما نیاز داری��م تمامی مراحل کار از باغ تا 
بازاریابی و فروش را اصالح و بهینه سازی کنیم 

و فرآیندهای زائد حذف شود.
وی گف��ت: اقدامات انجام ش��ده هم هزینه های 
کش��اورزان را کاه��ش می ده��د و هم س��بب 
می ش��ود محص��ول باکیفیت��ی را ب��ه بازارهای 

مختلف دنیا صادر کنیم.
فرمان��دار بم اف��زود: در بحث دس��ته بندی االن 
کارخانه های خوبی را در سطح شهرستان داریم 
که در حال فعالیت هس��تند و همین باعث شده 
که آمار صادرات ما رش��د قابل توجهی داش��ته 

باشد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه مج��وز س��ردخانه معموالً 
همراه با بس��ته بندی داده می ش��ود، گفت: همه 
س��ردخانه هایی که داریم صنایع بسته بندی خود 
را فعال نکردند اما کس��انی که در کار صادرات 
هس��تند صنای��ع بس��ته بندی خ��ود را راه اندازی 
کرده اند و االن در صنایع خود این کار را انجام 
می دهند.  اش��تغال خوبی در س��طح شهرس��تان 
در بس��ته بندی ها داریم زیرا بسته بندی ها صنایع 
پر اش��تغالی هستند اما نیاز اس��ت در استفاده از 
تکنولوژی، ظرفیت ه��ای صادراتی و نیز ایجاد 
پایانه صادراتی مناس��ب ارتقا یابد و تالش کنیم 
اول حجم صادرات را افزایش دهیم و بعد روی 
کیفیت و رقابت کار ش��ود تا زنجیره این ارزش 

تکمیل گردد.

تغییر رنگ از آبی به زرد، اعالم هشدار است

اگر شرایط جدی گرفته نشود، عید بدی خواهیم داشت 

بمی ها چشم انتظار راه اندازی »دهکده خرما«؛ 
صنعت جایگزین روش های سنتی می شود

هادی شهسوارپور فرماندار بم در جلسه ستاد کرونا عنوان کرد:

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

خبر

 استاندار کرمان: ارتباطات زمینی، 
هوایی و ریلی کرمان توسعه یابد 

استاندارکرمان در مراسم افتتاح پروژه های توسعه 
فرودگاه بین المللی آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی 
کرمان، خواستار توسعه ی ارتباطات زمینی، هوایی 

و ریلی استان کرمان شد.

عل��ی زینی وند 2۰ بهمن م��اه در آیین افتتاح طرح 
توسعه فرودگاه بین المللی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
کرم��ان و دیگر فرودگاه های اس��تان که با حضور 
وزی��ر راه و شهرس��ازی برگزار ش��د، بی��ان کرد: 
»پ��روژه ی افتتاح توس��عه ی فرودگاه های اس��تان 
کرم��ان در زمانی کوتاه اجرا ش��د، پی��ش از این 
ظرفیت ای��ن فرودگاه مهم با ترمینال 4۰۰ هزار نفر 
در سال، در جایگاه استان کرمان نبود، در حالی که 
این اس��تان۹۰۰ هزار مسافر دارد. با  افتتاح امروز به 
هفت هزار و ۷۰۰ مترمربع وس��عت و یک میلیون و 

1۰۰ هزار مترمربع ظرفیت سالن ارتقا می یابد«.
وی با بیان این که استان کرمان نیاز به سالن دیگر در 
حوزه ی هواپیمایی دارد، گفت: »یک باند استاندارد 
امروز افتتاح شد که پروازهای بین المللی مشکلی در 

کرمان نداشته باشند«.
زینی ون��د ادامه داد: »فرودگاه جیرفت مهم اس��ت 
و بای��د پ��رواز بین الملل��ی در آن برق��رار ش��ود و 
محصوالت کش��اورزی از این طریق صادر ش��ود 
و همچنین ای��ن فرودگاه دی��وار حفاظتی ندارد و 
فرودگاه های دیگر سیرجان و رفسنجان نیز هم قابل 

توجه است«.
وی با بیان این که در این زمینه ی بزرگراه، پروژه ی 
راور دیهوک، س��یرجان - بندعب��اس ناقص مانده 
اس��ت، گفت: »بزرگراه جاسک به محمدآباد باید 
مورد توجه وزارت راه و شهرس��ازی قرار گیرد و 
محدودیت ها در راه انار - هرات موجب مشکالت 
مردم شده و جیرفت - بندرعباس و زرند - کوهبنان 

باید مورد توجه وزارتخانه قرار گیرد«.
اس��تاندار کرمان افزود: »تفاهم نامه ی چند آزادراه 
امضا ش��ده که از راه های استراتژیک کشور است 
لذا ض��رورت دارد ک��ه مورد عنایت وزی��ر راه و 

شهرسازی قرار گیرد«.
وی بیان کرد: »محدودیت های کشور را می دانیم، 
۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای مسیر راور - خراسان 
جنوبی اختصاص یافته که اتمام طرح 1۰ س��ال با 
این اعتبارات طول می کشد لذا باید از ظرفیت های 

کشور استفاده شود«.
زینی وند افزود: »همچنین در راه آهن باید اتفاقاتی 
بیفتد که مطالبه ی مردم اس��ت، مس��یر جیرفت به 
سمت جاسک از ش��ریان های حیاتی است و ریل 
راه آه��ن از زرند به باف��ق باید وضعیت بهتری پیدا 
کند. استان ظرفیت این موارد در استفاده از بودجه 
را دارد و نماین��دگان نیز حمایت کنند که با توجه 

وزیر راه و شهرسازی اقداماتی انجام شود.«.
وی اضافه کرد: »وزارت راه و شهرسازی در تحول 
شهر بم و پایان دادن به کوچه های خاکی اقدامات 
خوبی انجام داده و آمادگی داریم با کوتاه تر کردن 

زمان آن اقدامی بزرگ در این منطقه انجام شود«.
گفتنی اس��ت در این مراس��م بیش از ۳۰۰ میلیارد 
تومان پروژه های توس��عه  شامل باند دوم فرودگاه، 
توسعه و بهسازی ترمینال داخلی، احداث محوطه ی 
زمینی، پس��ت برق، روش��نایی س��طوح پروازی، 
س��امانه ی کمک ناوبری، س��امانه کمک بصری 
روش��نایی عوامل پروازی، دیزل ژنراتورهای برق 
اضط��راری، خودروه��ای نجات و آتش نش��انی 

فرودگاهی و هدایت زمینی هواپیما افتتاح شد

پیام مردم

ش��ما می توانی��د عکس ها وگزارش��ات خود از 
اخب��ار، وقایع و مش��کالت ش��هری ک��ه در آن 
زندگ��ی م��ی کنید را ب��ه ایدی زی��ر در تلگرام 

ارسال کنید 

TolueBam_Ertebat

قیمت خرما
سالم وخسته نباشید، از طرف ما کشاورزان صدای 
ما رو به گوش مسیولین برسونید که با این همه هزینه 
های سرس��ام اور جمع اوری خرما با این قیمتی که 
االن داره کف��اف خرج خود نخ��ل ها را ندارد چه 
برس��ه به خرج مردم خواهش��ا کمک بفرمایید این 
مساله حل شود یک موضوع دیگر هم وجود دارد 
چرا هر جای دنیا برای خرید میرویم قیمت وشرایط 
خرید را فروش��نده تعیین میکند فقط تو بم دالالن 
شرایط و قیمت برای فروشنده تعیین میکنند ممنون 

می شویم پیگیری بفرمایید با تشکر

جاده دولت آباد
با عرض سالم خسته نباشید لطفا یک فکری برای 
ای��ن ج��اده دولت آب��اد انصاری  بکنی��د اخه باید 
چقدر تصادف بش��ه این جاده بخدا خیلی تنگه به 
زور دوتا ماشین از کنار هم عبور میکنن و پل های 
نامناسب قدیمی ک خیلی خطرناک هستن احتیاج 
به بازسازی دارن متاس��فانه چند روز پیش یکی از 
عزیزانم��ان موقع عبور از رو پل کنترل ماش��ین از 
دس��ت دادن و نرس��یده پمپ بنزین منحرف شدن  
و خودرو به ش��دت ضربه دیدن و راننده تک س��ر 
نشین  جوان ۳۰ ساله در دم جان باختن تو رو خدا یه 
پست چیزی در مورد این جاده خطر ساز و پر حادثه 

بزارین شاید فکری بشود

کمبود روغن
س��الم دیش��ب دیگه از بس دنبال روغن گش��تیم 
خس��ته ش��دیم یه روغن یک کیلویی رو میدن ۳۰ 
هزارتومان ،  میگم گرونه میگن برید بگردید روغن 
دولتی ارزون پیدا کنید این وسط خداوکیلی فکری 

بحال مردم بچاره بکنید

تردد شبانه
با عرض س��الم از وقتی که تردد از س��اعت ۹شب 
ممنوع شده هرشب شاهد این هستیم که ماشین های 
زیادی پالک های خودش��ون رو مخدوش میکنن 
و داخل خیابان های شهر بم راحت میچرخند لطفا 
رسیدگی کنید االن یکی از این ماشین ها یک کار 
خالفی انجام بدهد دیگر نمیتوان آن را شناس��ایی 

کرد

برق  مسکن مهر
 با سالم و خسته نباشید خدمت مسولین 

لطفا به موضوع برق خانه های مسکن مهر رسیدگی 
فرمایی��د االن خیلی وقته که به ما وعده رس��یدگی 
میدهید و هیچکس پیگیر نیس��ت فقط ما را از این 

ارگان به آن ارگان پاس می دهند

دامپزشکی  ریگان
سالم لطفا فکری به حال ما دامداران ریگانی بکنید ، 
یک دامپزشک خوب نداریم ، یک دامپزشکی که 
برای دام هامون داروی خوب بده  متاس��فانه با این 

وضعیت دائما دام هامون تلف میشن

@

ذره بین

همزمان با هفته گرامیداشت مقام زن در مراسمی با 
حضور فرماندار، شهردار و نایب رییس شورای شهر 
بم از سرمربی و بانوان فوتبالیست تیم شهرداری بم 

تجلیل به عمل آمد.
در حالیکه تیم مردان شهرداری بم فعال هر بازی را 
با نتایج بدی در لیگ دس��ته دو به پایان می رس��اند؛ 
تیم بانوان ش��هرداری که در ب��ازی بعدی خود باید 
مقابل ذوب آهن قرار گیرد تنها با کس��ب 1 امتیاز 
می تواند به عنوان صدرنش��ین به مرحله بعدی لیگ 

برتر صعود کند.

1- بهتر بود در این مراسم یک بانوی مسئول در بم و 
ترجیحا دو بانوی عضو شورای شهر هم حضور پیدا 
می کردند. خانم خلیلی و خانم سام نژاد هر دو عضو 

هیات مدیره باشگاه شهرداری هم هستند.
2- کرون��ا در حال اوج گیری اس��ت. بازیکنان تیم 
بانوان برای سالمتی خود، تضمین روند موفقیتهای 
خود و همچنین برای انجام مسئولیت اجتماعی خود 
باید پروتکلهای بهداش��تی را خودشان بیش از همه 
رعایت کنند. در این مراس��م بازیکن��ان ابتدا بدون 
ماسک حاضر شدند و سپس با تذکر روابط عمومی 

فرمانداری ماسک زدند.

تجلیل از اعضای تیم فوتبال بانوان 
شهرداری بم

 رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان کرمان 
گفت: حسب اعالم س��ازمان حفظ نباتات کشور 
هجوم ملخ از دو س��ه هفته آینده در جنوب کشور 

آغاز می شود .
به گزارش ایرنا، عباس س��عیدی  روز دوش��نبه در  
نشس��ت س��تاد مبارزه با آفت ملخ صحرایی اظهار 
داش��ت: بارندگی های در پیش رو در اس��فند ماه 
موجب تفریغ تخم های س��ال گذشته ملخ ها و و 
سرسبزی مراتع و پوشش گیاهی  موجب مهاجرت 
ملخ پروازی از نواحی جنوبی کش��ور به استان می 
شود بر این اساس برنامه ریزی الزم انجام و در حال 
رفع کمبودها هس��تیم و عمده مشکل استان تأمین 
خودرو وانت مناسب اس��ت که با مشارکت سایر 

ادارات برطرف می شود.
وی با اش��اره به اقدامات سال گذش��ته افزود: سال 
گذش��ته ردیابی ملخ صحرایی در سطح ۵۵۰ هزار 
هکتار در ۶ شهرستان انجام و مبارزه با ملخ در سطح  

۶هزار و ۹۰۰ هکتار انجام شد.
 رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان کرمان 
خاطرنش��ان کرد: همه ساله کش��اورزان مشارکت 
خوبی در مبارزه با ملخ داشتند و در سال جاری نیز 
امیدواریم  شاهد مشارکت خوب آنها  در مبارزه با 

ملخ صحرایی یاشیم .

ملخ ها تا دو هفته آینده به مزارع 
جنوب استان کرمان هجوم 

می برند
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لزوم استقرار ایست و بازرسی در ریگان به منظور پیشگیری 
از قاچاق سوخت و تردد اتباع غیر مجاز 

رئیس دادگستری شهرستان ریگان گفت: برای پیشگیری از قاچاق 
س��وخت و تردد اتباع غیر مجاز نیازمند اس��تقرار ایست و بازرسی 
مصوب در ریگان به عنوان یکی از ورودی های مهم استان کرمان 

هستیم.
خبرگ��زاری می��زان - امین س��لطانی زرندی، رئیس دادگس��تری 
شهرستان ریگان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان 
ریگان که با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان 
کرمان برگزار شد، اظهار کرد: برای پیشگیری از قاچاق سوخت و 
تردد اتباع غیر مجاز نیازمند اس��تقرار ایست و بازرسی مصوب در 

ریگان به عنوان یکی از ورودی های مهم استان کرمان هستیم.
رئیس دادگستری شهرستان ریگان خاطرنشان کرد: متاسفانه یکی 
از دالیلی که منجر ب��ه تصادفات مرگبار در محور های مواصالتی 
این شهرستان می ش��ود موضوع ماشین های قاچاق سوخت و اتباع 
غیرمجاز اس��ت که نیازمند یک چاره اندیشی فوری در این رابطه 

هستیم.
وی اظهار کرد: خوشبختانه در سال جاری با همکاری سایر دستگاه 
ها، زمین خواری در ریگان به حداقل رس��یده و از میزان زیادی از 
اراضی ملی رفع تصرف به عمل آمده است و به بیت المال بازگشت 

داده شده است.
 س��لطانی با بیان اینکه ریگان در زمینه صلح و سازش پیشتاز است، 

عنوان کرد: خوشبختانه با استفاده از ظرفیت علماء، سران، طوایف 
و متنفذین محلی، توانس��ته ایم بیش��ترین میزان صلح و سازش در 
پرونده ها را طی چند سال گذشته در استان کرمان به خود اختصاص 

دهیم.
در این جلسه اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم ریگان به بیان 
مس��ائل و دغدغه های خود در حوزه های مختلف از جمله حاشیه 
نش��ینی، اعتیاد، تهاجم فرهنگی دش��من، تصادف��ات، بیکاری و... 

پرداختند.

کاه�ش ۱۱.۸ درص�دی ورودی پرونده ه�ا ب�ه 
حوزه قضایی ریگان

امین س��لطانی، رئیس دادگستری شهرس��تان ریگان در جلسه هم 
اندیشی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان 
کرمان با مسئوالن شهرستان ریگان که با موضوع پیشگیری از وقوع 
جرم برگزار ش��د، اظهار ک��رد: ورودی پرونده ها به حوزه قضایی 
ریگان در 1۰ ماهه امس��ال نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 

11.۸ درصدی به چهار هزار و ۹۵۶ فقره پرونده رسیده است.
رئیس دادگستری شهرستان ریگان خاطرنشان کرد: در 1۰ ماهه سال 
جاری، چهار هزار و ۷۳1 پرونده در حوزه قضایی شهرستان ریگان 

مختومه شده است.

 وی نرخ رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی شهرستان ریگان 
را ۹۵.۵ درصد ذکر کرد و ادامه داد: متوس��ط زمان رس��یدگی به 

پرونده ها در این حوزه قضایی ۷2 روز است.
سلطانی بیان کرد: از مجموع دو هزار و ۳2۷ ابالغ صادره در حوزه 
قضایی ری��گان، دو هزار و 12 ابالغ مع��ادل ۸۶ درصد به صورت 

الکترونیکی صادر شده است.

مردادماه ۹۵، در فهرج چند روز تمام توفان بود. چشم، چشم را 
نمی دید. صبح هم��ان روزی که توفان فروکش کرد، نیروهای 
اداره راه خبر آوردند که یک جاده س��نگفرش، از زیر شن های 
کویر بیرون زده اس��ت. جاده باس��تانی ادویه ک��ه از هند آغاز 
می ش��د و تا اروپا و آفریقا می رفت، حاال بخش هایی از خودش 
را در جن��وب کرم��ان، نمایان کرده بود تا نش��ان بدهد که این 
جغرافی��ای پرت افتاده کویری، حرف ه��ای زیادی برای گفتن 
دارد؛ حرف هایی که حتما یک سر آن به کویر می رسد؛ به شن 
و آفتاب و نخل و شتر. »نبکا«هاید بلند هم یکی از همان حرف ها 

هستند.

در آغوش درختان گز
نبکا عارضه ای حاصل از تعامل فرسایش بادی، خیسی منطقه و 
پوش��ش گیاهی است، به این صورت که گیاه در مسیر حمل و 
ترانزیت فرسایش��ی بادی مانع ایجاد می کند و این مساله باعث 

می شود درپای گیاه ماسه ها تجمع کنند.
»سمیه ذهاب ناظوری«، دکترای ژئومورفولوژی دارد که دانشی 
است درباره ریخت شناسی زمین. او چند سالی است که مشغول 
مطالعه روی مناطق بیابانی و نبکاها است؛ گلدان های کویری که 

حاصل هنر درختان گزهستند.

ش��ن و ماسه های روان و حتی گردو غبار طوفان ها، در آغوش 
درختان گز آرام میگیرند و تلماس��ه نبکا را شکل می دهند. در 
واقع درختان گز، شن های روان را به بند می کشند و نمی گذارد 
باده��ای کویری آن ها را به این س��و و آن س��و بب��رد. اجتماع 
رس��وبات، بخشی از تنه گزها را می پوش��اند و درخت، خود را 
باال و باالتر می کشد و ریشه ها و ساقه هایش به شن های بیشتری 
چنگ می اندازد. گذر س��ال ها از ای��ن فرآیند آرام و تدریجی، 
تپه هایی می س��ازد که درختی بر تارک آن، قد کش��یده است. 
نبکاها این طوری س��اخته می شوند؛ زیبایی منحصر به فردی که 
تنه��ا در پهنه های بیابانی می توان از آن س��راغ گرفت. به خاطر 
برگ و بار  گزها و سایه های مغتنم شان، نبکاها پناه زیست مندان 

کویری و سدی در برابر بیابان زایی هستند.
به گفته این پژوهش��گر بیابان های کرم��ان، نبکاها در محدوده 
وسیعی از مناطق بیابانی ایران پراکنده اند؛ از »ده سلم« در خراسان 
جنوبی تا »ابوزیدآباد« در استان اصفهان، و از »پروند« در خراسان 
رضوی تا »اس��دآباد انگوری« در همین فه��رج کرمان. نبکاها، 

زیبایی های دیدنی بیابان های ایران هستند.

پراکنده در بیابان های ایران
»پارک نبکاها«، عنوانی اس��ت که کویرنوردها به محدوده های 
نبکایی داده اند. در بیابان های کرمان، یک محدوده وسیع نبکایی 
وج��ود دارد؛ »پارک نبکاهای ش��هداد« در نزدیکی روس��تای 
تاریخی »شفیع آباد« قرار دارد؛ با نبکاهایی که در حاشیه کلوت ها 
گسترده ش��ده اند. دیگر پارک نبکاها، در حاشیه جاده فهرج به 
زاهدان، در ابتدای محدوده اس��تانی سیس��تان و بلوچستان قرار 

دارد. با این وجود، نبکاها در سرتاسر استان های خراسان رضوی، 
خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، سمنان، کرمان، اصفهان و 

هرمزگان پراکنده اند.
در این میان، نبکاهایی که در محدوده فهرج، در حوالی »دشت 
فهرج« و شهر »گنبگی« قرار دارند، یک ویژگی منحصر به فرد 

دارند که آن ها را از سایر نبکاها، جدا می کند.
دکتر ذهاب ناظوری می گوید: نبکاها، هر کدام ارتفاعی دارند؛ 
بعضی ها کمتر از یک متر و بعضی ها بیش��تر از 1۰ متر. او معتقد 
است اندازه نبکاها می تواند در ارتباط با نوع گیاه و شرایط اقلیمی 

منطقه باشد.
مدیر عامل س��من حامیان بیابان ل��وت ادامه می دهد: بزرگترین 
نبکاهای ثبت شده در ایران در پارک نبکاهای شهداد قرار دارد 
که بلندی ش��ان به 12 متر می رسد. با این وجود، نبکاهای بسیار 
بلندتری هم داریم که به خاطر پرت افتادگی جغرافیای پراکنش  
آن ها، تاکنون بلندی ش��ان ثبت نش��ده است و در صورت ثبت، 

می تواند بلندترین نبکاهای جهان باشد.

نبکاهای بلند کویر کرمان
اس��دآباد انگوری، روس��تایی اس��ت در ۳۰ کیلومتری فهرج؛ 
با خانه های خش��ت و گلی و نخلس��تان های فراوان. اس��دآباد با 
پهنه های بیابانی محاصره شده است؛ پهنه هایی که میزبان نبکاهای 

بلند کویر کرمان است.
دکتر ذه��اب ناظوری می گوید: روس��تاهای کرم��ان به خاطر 
محرومیت هایی که دارند، از چشم کویرنوردها دور مانده اند و به 

خاطر همین دورماندگی، نبکاهای این منطقه، ثبت نشده است.
مترجم کتاب »ژئومورفولوژی انس��انی« معتقد اس��ت نبکاهای 
منطقه اس��دآباد انگ��وری، در ص��ورت ثبت می توان��د عنوان 

بلندترین نبکاهای جهان را از آن خود کنند.
این کویرش��ناس که در قالب طرح ه��ای مطالعاتی بارها به این 
منطقه سفر کرده است، می گوید: بلندی نبکاهای این منطقه به 

بیش از 2۰ متر می رسد.
دکت��ر ذهاب ناظوری اضافه می کند: پی��ش از این، تالش هایی 
برای ثبت ملی نبکاهای فهرج انجام شده که ناتمام مانده است. او 
امیدوار است با همراهی مسئوالن محلی و استانی، زمینه ثبت ملی 

این آثار ارزشمند طبیعی فراهم شود.

رسانه ها کمک کنند
حمید وحی��دزاده ریی��س می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری فهرج اس��ت. او از آماده سازی و ارس��ال پرونده 
نبکاهای فهرج برای ثبت خبر می دهد و اظهار امیدواری می کند 

که به زودی این عارضه های طبیعی، به ثبت ملی برسد.

وحیدزاده از نبکاهای فهرج به عنوان یکی از شگفتی های بیابانی 
جهان نام می برد و می گوید: این نبکاها از ارزش��مندترین آثار 
طبیعی اس��تان کرمان هس��تند و ثبت آن ها می تواند در حفاظت 
از زیست بوم و توسعه پایدار گردشگری در منطقه نقش موثری 

داشته باشند.
رییس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فهرج تأکید 
می کند: این نبکاها با همکاری پروفسور ویگاند از مرکز مطالعات 
بیابانی نوادا در شماره اخیر مجله ائولین ریسرچ، منعکس شده اند.

وحیدزاده از نبکاها در کنار محوطه تاریخی، میل نادری و جاده 
سنگ فرش ادویه به عنوان آثار دیدنی فهرج یاد می کند.

ریی��س میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری فهرج، 

تالش های مدیرکل میراث فرهنگی کرمان، معاون گردشگری 
ای��ن اداره کل و رییس پایگاه جهانی لوت، به همراه تالش های 
مستمر سمن های حامی بیابان لوت را زمینه ساز ثبت این نبکاها 
می داند و می گوید: همه دغدغه مندان وظیفه دارند همت شان را 

برای حفاظت از داشته های طبیعی کشور به کار بگیرند.
وحی��دزاده می گوید: رس��انه ها هم در می توانند در شناس��اندن 

نبکاهای فهرج به ایران و جهان، نقش داشته باشند./خبرآنالین

سخن دل

روزگاری ست که از یار سفر کرده خبر 
نیست دگر

خاک کویش به سرو دیده گذر نیست دگر

چکنم عشق،دل سوخته خالی ست هنوز
به جز از خاطره ی دوست خبر نیست دگر

رنگ دنیای من دلشده مهتابی بود
در سما  شب غم،قرص قمر نیست دگر

سالها سبزه ی راه گذر عشق شدم 
دیده بستن به خیال تو ، ثمر نیست دگر

عالم بی خبری بغض گره گیرم داد
چکنم مرحمت عشق، جزاز اه سحر نیست  دگر

چشم جان و دل من روی تو را می بیند
چه تفاوت که ز غم نوربصر نیست دگر

سعی کردم که غم عشق ،فراموش کنم 
عشق تو، از سر شوریده بدر نیست دگر

شاعر: دکتر عباس اسماعیلی

ورزشی

این روزها کرونا س��ایه اش به قدری بر زندگی و فوتبال ما س��نگینی 
کرده اس��ت که ش��اید یادآوری خروج دوباره تیم ملی فوتبال زنان 
ایران از رنکینگ فیفا، میان غم های بزرگ و گرفتاری ها مهم به نظر 

نرسد.
روزنامه جام جم نوشت: اما وقتی خاطرات و فراز و نشیب های زندگی 
را مرور می کنیم از امید آدمی در این دنیای وانفسا شگفت زده می شویم. 
خاطرات آن سال را که »مرد گانش عاشق  تریِن زند گان بودند« یادتان 
هست؟ 1۳۸2، س��ال زلزله. کدام یک از ما یادمان هست که میان آن 
رفتگان بی بازگش��ت، در آوارهای بم، شهر قنات و خشت و درختان 
خرما، یک تیم فوتبال دختران هم به خواب ابدی رفت؟ سخت است 
یک باره چش��م باز کنی و ببینی شاگردانی که سال ها در مستطیل سبز 
با آنها دویده ای تا به آرزوهای دخترانه  ش��ان در فوتب��ال مردانه ایران 
برس��ند، در یک جمعه سرد دی ماه، زیر خروارها آوار مدفون شدند. 
مس��یر مربیگری برای مرضیه جعفری همین قدر ناهمواری  و دشواری 
داش��ت. پس از وقوع زلزله بم، زمانی که بس��یاری در شوک عاطفی 
و س��وگ عزیزان شان مانده بودند و می خواس��تند دنیا را نگه دارند تا 
پیاده ش��وند، او هم یکی از همان معدود افرادی شد که غم بزرگ را 
به کاری بزرگ تبدیل کرد. می گوید: »با آن زلزله، زندگی در بم زیر 
و رو ش��د. بازیکنانم جان خود را از دس��ت دادند. روزهای سخت و 
غیر قاب��ل وصفی بود. روزهایی که انگار اندوه پایان نداش��ت... بعد از 
گذشت یک سال تصمیم گرفتم به احترام خاطره عزیزانی که از دست 
دادیم و تالش های ش��ان در فوتبال، کار را دوباره شروع کنم. انرژی ام 
را جمع کردم و سراغ دخترانی رفتم که با شرایط پیچیده روحی توانی 
برای باز ایستادن نداشتند. ما باید از سوگ گذر می کردیم. باید از بار 
روانی منفی آن فاجعه به تدریج کاس��ته می ش��د و چه ابزاری بهتر از 
ورزش؟ کم کم بازیکنان دور هم جمع شدند و تیم جدید تشکیل شد. 
غ��م را با در کنار هم بودن و نش��اط فوتبال کم کردیم اما یاد آنها که 
از میان مان رفتند تا همیش��ه با ما خواهد بود.« بله! همان طور که موالنا 
می فرماید: »کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست« ... و حاال در خبرها 
می خوانیم که دختران دیگری از بم، خودشان را جمع و جور کرده اند 
و پس از هفت قهرمان��ی این فصل هم با یک پیروزی پرگل به صدر 
جدول هفته نهم لیگ برتر فوتبال زنان در گروه خود رسیده اند و باید تا 
سه شنبه 21 بهمن صبر کنند که در صورت برد یا تساوی با ذوب آهن 
اصفهان، ب��ه دور بعدی رقابت ها صعود کنند. اینها در واقع نمونه ای از 
دختران امیدوار فوتبال ایران اند و در لیگی توپ می زنند که تیم ملی آن 
از رنکینگ فیفا حذف شده است.در طول 12 سال برگزاری لیگ برتر 
فوتبال زنان ایران، از نقش مرضیه جعفری و شاگردانش با کارنامه ای 
پربار نمی توان بدون تأمل گذشت. در پایان هفته نهم رقابت های لیگ 

کوثر او به پرسش های جام جم پاسخ می دهد.

  در لی�گ کرونایی امس�ال و با تغییراتی مثل جدا ش�دن 
زه�را قنب�ری از تیم ت�ان، ش�هرداری بم را در این ۹ هفته 

چطور ارزیابی می کنید؟
ما امسال در حالی شروع کردیم که بازیکنان به دلیل محدودیت های 
کرونا حدود هش��ت م��اه تمرین نداش��تند. البته چ��اره ای هم نبود. 
اولویت، سالمتی دخترانم بود و هنوز هم هست. حدود ده روز پیش 
از مسابقات، تمرینات تیمی را از سر گرفتیم. ما در مجموع جوانان و 
بزرگساالن 12 بازیکن بومی داریم و نقل و انتقاالتی هم داشتیم. بله، 
زهرا قنبری که بازیکن با کیفیت و تأثیرگذاری است از تیم مان جدا 
ش��د اما یکی از خاصیت های لیگ همین آمدن  و رفتن هاست و هر 
کدام از بازیکنان اهمیت و اثربخش��ی خاص خود را دارند. واقعا از 
دخترانم تشکر می کنم که با وجود کرونا و تغییرات، انسجام الزم را 
به دس��ت آورده  و با هماهنگی، عملکردش��ان روز به روز بهتر شده 

است.

 سطح فنی بازی ها چه تفاوتی با سال های قبل دارد؟
ما موافق برگزاری لیگ به صورت گروهی و پلی آف نبودیم، با این 
ش��یوه قهرمان واقعی مشخص نمی شود ولی به دلیل شرایط کرونایی 
چاره ای نداشتیم. همین حاال هم با برگزاری رقابت ها ریسک بزرگی 
را پذیرفته ایم. پروتکل های بهداشتی باید کامال رعایت شود، سالمتی 

بازیکنان همیشه یک اولویت است.

 حمایت شهرداری بم از تیم چطور است؟
 باشگاه در حد توانش کمک می کند اما به هر حال ما هم مشکالت 
اسپانس��رینگ داری��م. البته اخی��را حمایت فرمان��داری را هم جلب 

کرده ایم.

 مرضی�ه جعفری را به عنوان یکی بانوان موفق  در فوتبال 
می شناسیم. مربیگری چطور و از کجا برای شما آغاز شد؟

من در یک خانواده ورزش��ی متولد ش��دم. از س��ال ۷۷ هم به عنوان 
بازیکن فوتس��ال و مربی  کارم را در زادگاهم، شروع کردم. اما پیش 
از اینها، فوتبال یکی از تفریحات ما در اوقات فراغت بود. پدرم مربی 
فوتبال بم و برادرم بازیکن بودند. از نوجوانی همراه پدرم کنار زمین 
حضور داشتم. مدیریت پدرم خیلی خوب بود. به نظرم این مدیریت 
و ژن مربیگ��ری را از او دارم. حت��ی ای��ن ویژگ��ی را در دخترم هم 
می بینم. من همیشه هم مورد حمایت خانواده بودم. بعد از ازدواج هم 
همسرم به جمع حامیانم در خانواده پیوست. من خیلی برای مربیگری 
و تیم  تالش می کردم. تا سال ۸2 و زلزله بم که هر چه ساخته بودیم 
یک ش��به از دست رفت. فقط کس��انی که در زندگی شکست های 
بزرگی را تجربه کرده اند و دوباره ایس��تاده اند، شاید بدانند  بر ما چه 

گذشت.

غم بزرگ، کار بزرگ 

بلندترین »نبکا«های جهان در انتظار ثبت جهانی
ارتفاع گلدان های طبیعی کویر فهرج به 2۰ متر می رسد
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فج�ر  مب�ارک  ده�ه  از  روز  س�ومین  در 
انقاب اس�امی آیین های بهره ب�رداری از 
طرحهای عمرانی و اقتصادی با حضور دکتر 
محمدصادق بصیری معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استاندار کرمان در شهرستانهای 

ریگان، فهرج، نرماشیر و بم برگزار شد.
به گزارش طلوع ارگ، س�ه شنبه  14 بهمن 
م�اه ب�ا حض�ور مع�اون سیاس�ی،امنیتی و 
اجتماعی اس�تانداری کرمان در  شهرستان 
ه�ای ری�گان، فهرج، نرماش�یر و ب�م طرح 
ه�ای زیربنایی،عمرانی،خدماتی، فرهنگی، 
آموزشی،بهداش�تی زیادی ب�ه بهره برداری 

رسید.
در آیین افتت�اح این پروژه ه�ا که در محل 
مجموع�ه صنای�ع بس�ته بندی و س�رخانه 
خرمای مهر در شهرک صنعتی بم برگزار شد 
دکتر بصیری اظهار داش�ت: م�ا در ایام دهه 
فجر 3۵۶ پروژه عمرانی در س�طح اس�تان 
افتتاح و کلنگ زنی کردیم و در این راس�تا 

از همه دست اندرکاران قدردانی می کنیم.
معاون سیاس�ی امنیت�ی اس�تاندار کرمان 
بیان داش�ت: ما در س�ال گذش�ته در بخش 
های کش�اورزی و دامداری 4۵هزار میلیارد 
تومان فروش داشتیم که یک ظرفیت بزرگ 

محسوب می شود.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات در خردادماه 
آینده اف�زود: ما تا نتوانیم مش�کات مردم 
را رفع کنی�م و رفاه آنها را ب�ه وجود آوریم 

نخواهیم توانست امنیت را برقرار کنیم.
این مقام مس�ئول تشریح کرد: انتقال آب از 
خلیج فارس به اس�تان و رش�د 44 درصدی 
صادرات کاال از اس�تان کرم�ان جز اقدامات 
مهمی اس�ت که با کمک مس�ئولین استان 

انجام شده است.
در این مراسم حجت االس�ام قاسم دانشی 
ضم�ن تبری�ک والدت حض�رت فاطمه س 
اظهار داش�ت: روایاتی متعدد در ش�أن این 
بان�وی بزرگ�وار داریم ک�ه خداون�د متعال 

فرموده اند رضایت و غضب من در خشنودی 
و غضب حضرت زهرا س است.

وی خاطرنش�ان کرد: این ایام مزین است به 
نام و یاد امام راحل و همه ما به نوعی مدیران 
و مرهون معمار کبیر انقاب اسامی هستیم.
امام جمعه بم با بی�ان اینکه یکی از اصول و 
پایه های دین ما والیت است تصریح کرد: ما 
باید خدمتگزار مردم باشیم و در خدمتی هم 

که داریم نباید منتی وجود داشته باشد.
دانش�ی خواس�تار حمایت مسئولین استان 
و کش�ور جهت ص�ادرات و ف�روش خرمای 

کشاورزان منطقه شرق استان شد.
در ادامه هادی شهس�وار پ�ور گفت: یکی از 
ظرفیت های ش�رق اس�تان و شهرستان بم 

خرماس�ت که بیش�ترین تولید و اشتغال را 
دارد و ساالنه حدود 200 تن تولید می شود.

فرماندار بم عنوان ک�رد: خرمای بم جایگاه 
ویژه ای در کش�ور دارد چ�را که کیفیت آن 
بسیار باالست و تاش ما بهترشدن کیفیت 
آن اس�ت. وی ب�ا اعام این خبر که امس�ال 

حدود 41 هزار تن خرمای منطقه صادر شده 
ابراز داش�ت: صادرات خرما نس�بت به سال 
قبل افزایش خوبی داش�ته و ما توانستیم به 

بازارهای جدیدی راه پیدا کنیم.
شهس�وار پور افزود: ما بعنوان تولید کننده 
خرم�ا بای�د کیفی�ت محصول و نوع بس�ته 
بن�دی ها را باال ببری�م و بتوانیم محصوالت 
خ�ود را در سراس�ر دنیا عرض�ه کنیم. این 
مقام مسئول تشریح کرد: امسال ۵۸ پروژه 
ش�هری و روس�تایی به طور همزمان افتتاح 
می ش�ود همچنین طرح های�ی در مجموعه 
خودروسازی بم آماده افتتاح و بهره برداری 
هستند. گفتنی اس�ت مهمترین پروژه های 
شهرس�تان عبارتند از اصاح، بهینه سازی 

و توس�عه ش�بکه برق، افتتاح س�ردخانه و 
بس�ته بندی خرما، گلخانه سبزی و صیفی، 
طرحهای اشتغال زایی و طرحهای بهداشتی، 
درمان�ی، عمرانی و شهرس�ازی ک�ه به طور 
همزم�ان مورد افتت�اح و بهره ب�رداری قرار 

گرفت.

شهرستان ریگان

در سفر سه ش�نبه 14 بهمن دکتر بصیری 
۷3 پ�روژه  با اعتباری بال�غ بر 92 میلیارد 
تومان در شهرستان ریگان در زمینه های 
آب و ب�رق و مس�کونی ب�ه به�ره برداری 

رسید.
به�ره ب�رداری از 1۵ هزار و هش�تصدمین 
واحد مس�کونی نیز انجام ش�د ضمن آنکه 
12 بهم�ن پروژه ه�ای بهداش�ت و درمان 
این شهرس�تان با حضور وزیر و به صورت 

ویدئوکنفرانس افتتاح شد.
همچنین زمین ورزشی شهر عباس آباد از 
توابع ریگان نی�ز با حضور دکتر بصیری به 

بهره برداری رسید.

 شهرستان فهرج
مدرسه ۶ کاسه آیت اهلل کاشانی روستای 
دهنو انص�اری فهرج با زی�ر بنای 4۵0متر 

مربع و
300 مت�ر حصارکش�ی و 3000متر محوطه 
س�ازی ب�ا اعتب�ار 3و نیم میلی�ارد تومان 

نوسازی و به بهره برداری رسید.
امروز و به صورت همزمان 1۵ طرح عمرانی 
و خدماتی و بهداش�تی و زیر بنایی بالغ بر 
24 میلی�ارد توم�ان در شهرس�تان فهرج 

افتتاح و کلنگ زنی شد.

شهرستان نرماشیر
در این شهرستان نیز با حضور دکتر بصیری 
گلخانه هیدروپونیک کشت محصول گوجه 
از پ�روژه ه�ای بخ�ش خصوصی ب�ه بهره 

برداری رسید.
همچنی�ن23 طرح عمران�ی و اقتصادی با 
اعتب�اری بالغ بر 3۸ میلیارد تومان در این 
شهرس�تان  به دلیل رعای�ت پروتکل های 

بهداشتی همزمان به بهرهبرداری رسید.

گزارش تصویری افتتاح فاز دوم گروه  صنایع بسته بندی و سردخانه خرمای مهر

افتتاح فاز دوم گروه  صنایع بسته بندی و سردخانه خرمای مهر
همزمان با افتتاح ۵۸ پروژه با ۸۱۰ میلیارد ریال اعتبار در شهرستان بم  با حضور دکتر بصیری معاون استاندار کرمان و مدیران ارشد شهرستان بم صورت گرفت

پروژه های دهه فجر در شرق استان کرمان


