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پرونده انتخاب استانداران دولت سیزدهم با تعیین
 استاندار کرمان بسته شد
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 داانیی

»محمد مهدی فداکار«
 استاندار کرمان شد

مجاهدت معلمان استان کرمان در راستای تحقق عدالت محوری،
 کیفیت بخشی و تربیت تمام ساحتی است

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان عنوان کرد:

رضا رضایی مدیرکل آموزش و پرورش کرمان  در پیامی به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم بعد از ذکر بسم اهلل الرحمن الرحیم و 
جمله، به نام خداوندی که عشق به آموختن را در جان برترین بندگانش شعله ور ساخت. به نقل از رهبر معظم انقالب اسالمی آورده 

است، در جامعه ای که بر محور آموزش می چرخد، معلّم مرکز آن دایره و در محور آن حرکت است. وی در این پیام می افزاید، آموزش و 
پرورش مهمترین مولفه تعالی یک کشور و معلم اصلی ترین عامل حرکت جامعه به سمت توسعه و بالندگی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در ادامه این پیام آورده است، معلم، پرورش و آموزش نسلی را عهده دار است که چرخ 
های اقتصاد و فرهنگ فردا در دست های توانمندش به گردش در می آید و تمدن نوین اسالمی را با درایت و اندیشمندی، توانایی و 

هوشمندی پایه ریزی و مسیر شکوفایی فرزندان این مرزو بوم را هموار می کند. وی می افزاید، اینجانب به عنوان خادم فرهنگیان شریف 
و پرتالش کرمان، ضمن گرامیداشت ۱2 اردیبهشت سالروز شهادت استاد فرزانه عالمه مرتضی مطهری فرارسیدن هفته معلم را به همه 

همکاران ارجمندم، معلمان سختکوش، همچنین کارکنان اداری آموزش و پرورش در سراسر این استان تبریک و خداقوت می گویم. 
رضایی ادامه می دهد، سالم و درود می فرستم به روح تابناک همه شهدا بویژه 2۳2 معلم شهید استان کرمان از جمله مدیرکل شهید 

حجت االسالم علی ایرانمنش و ادای احترام می کنم به پیشگاه همه معلمان فرهیخته و پیشکسوت که سرمایه های ارزشمند و گنجینه 

های طالیی تجربه و علم و فن هستند.
وی در پایان آورده است، یاد می کنم از سردار مدرسه سازی استان کرمان پهلوان عطا احمدی خیر نیک اندیش و عارف مسلک و بزرگ 
معلمی که از کالس درسش می توان بسیار آموخت و یاد می کنم از همه معلمانی که سال گذشته در چنین روزهایی سر کالس درس 

حاضر بودند و امسال روی در نقاب خاک دارند، بویژه همه معلمانی که جان خود را در اثر بیماری کرونا از دست دادند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در ادامه می افزاید، با ارادت تمام سالم به همه معلمانی که جلوه های ویژه ای از عشق و ایثار 

را در زیست بوم کرونا خلق کردند و همچنان با وجود همه تنگناها و مشکالت باز هم امیدوارانه، با وجدان بیدار و باانگیزه ای مثال زدنی 
سر کالس درس حاضر می شوند و در راستای تحقق عدالت محوری، کیفیت بخشی و تربیت تمام ساحتی می کوشند.

وی همچنین می نگارد، در پایان یاد می کنم از معلمی که در مکتبش درس شهامت و شجاعت، غیرت و وطن پرستی، والیت مداری 
و جهاد آموختیم، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی که امیدوارم بتوانیم در راستای ترویج مکتبش بکوشیم. امید است معلمان با روحیه 
جهادی و انقالبی که تا به حال داشته اند در مسیر حفظ دستاوردها و ارزش های نظام بکوشند تا همه در کنار هم، با همدلی و احساس 

مسئولیت بتوانیم آینده ای روشن برای سرزمینمان رقم بزنیم.
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طلوع بم - ناهید ذاکری: جلسه بررسی 
مسائل و مشکالت گلخانه داران و کشاورزان 
شرق اســتان کرمان شنبه دهم اردیبهشت در 
بم برگزار شــد. در این جلسه گلخانه داران 
و کشــاورزان مســائل و مشکالتشــان را در 
زمینــه مالــی، بانکــی، گمــرک، قیمتهای 
ناعادالنه محصوالِت تولیدی، افزایش قیمت 
انواع کود و ســموم، هزینه های گازکشــی،  
قطعی برق که منجر به خســارت می شــود و 
مشکالتی که برای گرفتن مجوز با آن روبرو 

هستند را مطرح کردند.
هــادی شهســوارپور فرماندار شهرســتان بم 
گفت: رســیدگی به مواردی چون آب، برق 
و گاز پیگیری خواهد شــد. باید یک جلسه 
اختصاصی با حضور اســتاندار در خصوص 
مشکالت شرق اســتان که اقتصادش عمدتا 
خرمــا اســت برگزار شــود. مشــکل اصلی 
زنجیره ارزش )تولید محصول ،حمل ونقل، 
بازاریابی و فروش( اســت کــه اگر تکمیل 
زنجیــره ارزش اگــر اتفــاق بیفتــد خیلی از 
مشــکالت برطرف خواهد شــد و محصول 
بــا اطمینان خاطر صادر خواهد شد.کســانی 
نشســتند در اتاق بسته و تصمیماتی می گیرند 
که باعث میشود تا بحران بوجود بیاد. بنابراین 
باید این وضعیت تحت ســیطره استان باشد. 
باید مشکالت گلخانه داران را حل کرد.اگر 
حل نشوند با بحران مواجه خواهیم شد.برای 
مشــکل برق ورود خواهیم کرد چون با قطع 
برق شــاهد خســارت خواهیم بود. امســال 
ســال تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی است. 
بحران امروز ما آب است باید از سیستم های 
قطره ای کم فشار و تحت فشار استفاده کرد.

بــه گــزارش خبرنــگار طلوع بم؛ ســالجقه 
مدیــر کل آب منطقــه ای هــم در خصوص  
درخواســت متقاضیــان آب سدنســا گفت: 
این آب مربوط به حق آبه بران قانونی اســت 
و قابل افزایش و توســعه هم نیست. اخیرا با 
مصوبه ای آب شرب شهرهای ریگان، فهرج 
و نرماشــیر هم به آن اضافه شــده و ما عمال 
در بخش کشاورزی امکان تخصیص آب را 

نداریم.
ترابی مدیر کل جهاد کشاورزی در خصوص 
اقداماتی که در کمیســیون کشاورزی انجام 
شــده اســت گفت: در زمینه توقف کاال در 
بنــادر طرحــی را پیگیری می کنیــم تا یک 
َکشتی رفت و برگشت مسیر بندر امیر آباد به 
مقصد روســیه را پوشش دهد تا محصوالت 
گلخانــه ای که قابلیــت نگهــداری ندارند 
توقف آنها کمتر باشد. باید برای محصوالت 
جلســه  و  بازاریابــی  قبــل  از  ای  گلخانــه 
بررسی مسائل و مشــکالت گلخانه داران و 
کشاورزان شرق استان کرمان در بم برگزار 
شــود. باید کاری کرد که تولید کنندگان و 
صادر کنندگان در اســتان ارتباطشــان بیشتر 
شــود. امیدواریم بتوانیم به کمک مســئولین 
و تولیدکنندگان، کشاورزِی قراردادی را در 

استان نهادینه کنیم.
خیر اندیش مدیر کل جهاد کشاورزی استان 
کرمان گفت: در رابط بــا واگذاری اراضی 
ملــی، افزایــش و تحویــل آن  ما مشــکلی 
نداریم. پرونده باید در شهرســتان تکمیل و 
به اســتان بیاید ما هم کمک می کنیم تا زمین 
در اختیار متقاضیان قــرار گیرد.بحث برق و 
قطعی آن  که خســارت در پی دارد پیگیری 

خواهد شــد.  وی افــزود: برای اســتفاده از 
ســموم بــرای اینکــه در آینــده در بخــش 
صادرات با  مشکل مواجه نشوید از سمومی 
که استفاده  از آنها ممنوع شده است استفاده 
نکنیــد . وی ادامه داد: امیدواریم مشــکالت 
مربوط به مجوز که در بم زیاد اســت زودتر 
حل شــود که باید از طریــق نمایندگان کار  
جلو رود. امیدواریم در سال جاری در بحث 
آبیاری کم فشــار و تحت فشار کمک های 
قابل توجهی را داشــته باشــیم. در ارتباط با 
ســردخانه ها با توجه به اینکه عنوان شده که 
اضافه کردن ســرخانه به صالح نباشد چون 
موجــب ضرر برای بقیه خواهد شــد و نفعی 

برای شهرستان نخواهد داشت.
طبیــب زاده رئیــس اتــاق بازرگانی اســتان 
کرمــان نیــز در ایــن جلســه ضمــن ابــراز 
خوشحالی از وضعیت نســبتاً خوِب خرمای 
امسال در خصوص گلخانه ها به عدم تدوین 
زیرساخت ها اشاره کرد و گفت: با توجه به 
مساله بهره وری، کنترل زمان، کنترل کیفیت 
و نیازهایی که برای گلخانه تعریف می شود 
باید زیر ســاخت های متناســب هم تدوین 
شــود. با وجود مشــکالت متعدد در رنجیره 
کود، سم، بذر و خاک و پالستیک و ...نشان 
میدهد که کار انجام نشــده اســت و گلخانه 
داری که به این حد از اســتیصال رسیده که 
گلخانه ۱۲ میلیاردی را ۶ میلیارد میفروشــد 
الزم اســت کــه بــا کمک هــم بــه منظور 
تدویــن نظــام جامع گلخانه در یک جلســه 
اختصاصی شــورای گفتگو در بم با حضور 
مسئولین مرتبط با موضوع برگزار کنیم. وی 
افــزود: مدتی قبل وقتی وزارت کشــاورزی 

ممنوعیــت صادرات بعضــی از محصوالت 
را از اول دی مــاه صادرکرد. اتاق بازرگانی 
دســت به کار شد و دســتگاه های الزم برای 
تعیین درصد ســموم در کشــور )دانشــگاه 
آزاد( موجود بود که از آن اســتفاده نمیشد 
بنابر این تفاهم نامــه ای بین اتاق بازرگانی با 
دانشگاه آزاد کرمان و غذا و داروی جیرفت 
منعقد شــد و هزینه هــای آمــوزش، انتقال 
مونتــاژ، بکارگیــری نیرو بــرای مدت معین 
توســط اتاق تامین شد و آزمایشگاه مجهزی 
برای اندازه گیری ســموم که مد نظر روسیه 
بود در جیرفت تا اول تیرمستقر می شود  و از 

اول آبان ماه شروع به کار خواهد شد.
محمدی مســئول اعتبارات بانک کشاورزی 
اســتان  نیز در این جلســه گفت: الزم است 
فرمانداران و فعالین بخش در شــرق اســتان 
نســبت به مســائل بانکی پیگیر باشند. چون 
مشــکالتی مثل معوقــات و عــدم پرداخت 
تسهیالت و ریسک باال  دامن گیر خوِد مردم 

و کشاورزان منطقه خواهد شد.
بایــد دیــدگاه مــردم منطقــه و فرمانــدارن 
توســعه ای باشــد. همیــن شــرایط در جای 
دیگر اســتان هم وجــود دارد. این مشــکل 
در ســیرجان ۵ درصد اما در شــرق استان۲۰ 
درصد اســت. وی در خاتمه گفت: مشــکل 
مربــوط به بدهی زلزله که وجــود دارد باید 
یکبار برای همیشــه حل شود. اگر قرار است 
جــزء مطالبات از دولت باشــد باید از طریق 
نماینده پیگیری شود در غیر اینصورت بیشتر 

و بیشتر خواهد شد.

با حضور تعدادی از مسئوالن استانی در بم:

مشکالت گلخانه داران و کشاورزان شرق استان پیگیری شد

شکوفایی معادن، بخش کشاورزی و فرهنگ کرمان در اولویت کار

استاندار جدید کرمان شکوفایی معادن جنوب 
کرمان را به همراه بخش کشاورزی و فرهنگ 
که مورد تاکید رهبر معظم انقالب است نوید 

داد.
مهــدی فداکار اســتاندار جدیــد کرمان در 
گفت وگو با ایســنا با اشــاره به ظرفیت های 
معدنی و بخش کشاورزی در استان و جنوب 
کرمان گفت: متاسفانه معادن جنوب کرمان 
از جمله تیتانیــوم کهنوج مغفول مانده اند و 
شکوفایی این مهم در اولویت کار خواهد بود 
اگر چه معادن مس نیز در استان کرمان باید 
بیش از این مورد توجه قرار بگیرند تا اشتغال 

و اقتصاد استان پویاتر شود.
وی با یادآوری ســفر تاریخــی رهبر معظم 
انقالب اسالمی به جنوب کرمان و جیرفت و 
تاکید معظم له به فرهنگ، اشــتغال و بخش 
کشاورزی افزود: در راستای فرمایشات رهبر 

معظم انقالب در سخنرانی شان در جمع مردم 
جنوب کرمان و اشــاره به فرهنگ نسبت به 
راه اندازی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
جنوب کرمان در دولت دهم اقدام شده است 
که باید زیرســاخت های نرم افزاری و سخت 
افزاری برای رفع دغذغه های فرهنگی ارتقای 
کیفی پیدا کنند. فداکار توجه به رونق بخش 
کشاورزی را به عنوان مهمترین منبع درآمد 
مــردم جنوب کرمان مورد تاکیــد قرار داد و 
اظهار کرد: زندگی و معیشــت مردم جنوب 
کرمان به کشاورزی گره خورده است لذا باید 
به هر شکل ممکنی ضمن فراهم کردن زمینه 
صادرات نسبت به تعریف  بازارهای جدید نیز 

اقدام کارشناسی صورت بگیرد.
وی از شــهدا و همرزمانش در دوران طالیی 
دفاع مقدس یاد کرد و گفت: اســتان کرمان 
در همه زمینه ها سرآمد بوده همانگونه در در 

دوران دفاع مقدس فرزندان این خطه افتخار 
آفرینی های ماندگاری در تاریخ دفاع مقدس 
ثبت کردند باید با تاسی از تجریبات آن دوره 

به عمران و آبادانی استان کمک کرد.
اســتاندار جدیــد کرمان همچنیــن با بیان 
مشــکالت، نیازها و اولویت های اســتان در 
جلســه هیئت دولت اضافه کرد: در جلســه 
هیئت دولت به مباحث زیربنایی اشاره شده 
اســت و نظر رئیس جمهور نسبت به مناطق 
کمتر توسعه یافته مساعد اســت لذا باید با 
همدلی در مســیر تعالی دیار شهید مقاومت 
گام برداریم.فــداکار با بیان این مطلب که  از 
همه مناطق استان کرمان شناخت  کامل دارم 
و ســعی می کنم نگاهم عادالنه باشد افزود: 
جای جای استان کرمان را خوب می شناسم 
و با ظرفیت ها، قابلیت ها و مشــکالت غریبه 

نیستم.

پیام مردم

شــما می توانیــد عکس ها وگزارشــات خود از 
اخبــار، وقایع و مشــکالت شــهری کــه در آن 
زندگــی مــی کنید را بــه ایدی زیــر در تلگرام 

ارسال کنید 

TolueBam_Ertebat

بخشداری بروات
ســالم وخداقوت میخواســتم بگم لطفا به چراغ 
برق های روستای تورنج رسیدگی کنید ما داریم 
زندگی میکنیم اینجا شب ها کال کوچه ها تاریکه 
ادم وحشــت میکنه چــرا این چراغ برقــا که باید 
روشن باشه خاموشه خانمهای روستا با این اوضاع 
چجــوری بیرون رفت وامد کنن لطفا رســیدگی 

کنید باتشکر

شهرداری بم
*باســالم واحترام ضمن تشــکراز اقای شــهردار 
محترم تقاضا دارم یکبار از کوچه امام سجاد یک 
بازدید کنه ببینه واقعا ســاکنین این خیابان کوچه 

مشکل دارن باتشکر

* ســالم وضعیت کوچــه ما نه جدول کشــی نه 
آسفالت ، جوی آب میزنه باال ، چهارراه طباطبایی 
خیابان رحیمی نژاد کوچه رحیمی نژاد ۲)تصویر 

پایین(

* لطفا در مورد لکه گیری آسفالت خیابان سخایی 
پیگیری کنید خیلی داغون هست

* ما اهالی ســاکن کوچه شــهید طاهری )شــهید 
صدوقــی ۸(جنب بانک ملت مرکزی که یکی از 
قدیمی ترین و پر تردد ترین کوچه های شهرستان 
هســت و روزانه به علت اینکــه چندین بانک در 
محدوده ایــن کوچه فعالیت دارنــد به پارکینگ 
مشــتریان بانکها مبدل شــده، انتظار ما از شورای 
محترم شــهر وشــهردار جهادی حداقل این است 
که اقدامات سریع در مورد آسفالت این کوچه به 
عمل اید  قابل ذکر اســت قبل از زلزله این کوچه 

آسفالت بوده است.

*  سالم موضوع آسفالت کوچه ها کوچه سرگرد 
سخایی ۹ خرداد ســال قبل پول پرداخت کردیم 
قرار شــد ســه یا چهار ماهه بیان آسفالت کنن که 
شــهردار عوض شــد گفتند تا با پیمانکاران قرار 
داد ببندیم االن یکسال شده چطوری شهرداری و 
شورای شهر میگن مردم همت کنن پول پرداخت 
کنن سریعآ کوچه ها آسفالت کنیم یک سال پول 

تو حساب شهرداری بمونه ؟

@
یکشــنبه ۱۱ اردیبهشــت  کرمان هم اســتاندار خود 
را در دولت ســیزدهم شــناخت و ســرانجام با اعتماد 
هیات دولت بــه »محمدمهدی فداکار«، پرونده تعیین 

نمایندگان عالی دولت در ۳۱ استان کشور بسته شد.
خوزســتان نخســتین و کرمان آخرین استانی هستند 
که سکانداران آنها طی فرآیند تعیین استانداران دولت 
ســیزدهم از  ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ تا ۱۱ اردیبهشت 

۱۴۰۱  مشخص شدند. 
حال با تکمیل فهرســت، فصل جدیــدی در مدیریت 
واحدهای مختلف تقســیمات کشوری آغاز شده است، 
دوره ای که برای استانداران جدید همچون پیشینیان 
آنهــا به ســرعت می گذرد و این مســووالن برای رفع 
چالش ها و مشــکالت مردم به خصوص در حوزه های 
اقتصــادی و اجتماعــی، باید فرصــت خدمتگزاری را 
غنیمت بشمارند و با رونق بخشی به مسیر توسعه، اثری 

ماندگار از مدیریت خود به یادگار بگذارند. 
به واقع، ۳۱ اســتان کشــور شــامل  ۴۶۹ شهرستان، 
۱۱۵۷ بخــش، ۱۴2۴ شــهر، 2۷۱۹ دهســتان و ۳۹ 
فرمانداری ویژه  در مســیر توسعه پایدار، گرفتار طیف 
کم و بیش گســترده ای از مسائل و آسیب های کالن 

هســتند که رفع آنها در کنار اتحــاد و همدلی، عزم و 
تدبیر مدیرانی جهادگر، خدمتگزار، متخصص و کارآمد 

را می طلبد.
به بیان وزیر کشــور، حفظ همبســتگی، فعال کردن 
ظرفیت هــای خفته در اســتان و هم جهت کردن آنها 
به سمت پیشــرفت، همراه با فسادستیزی، مردم داری 
و اخالق مداری از مهمترین مســوولیت های استانداران 

است.
احمد وحیدی همچنین اعالم کرده اســت که وزارت 
کشــور به عنوان یک راهبرد به دنبــال تقویت اقتصاد 
مــرزی با محوریــت بازارچه هاســت و در این زمینه، 
اســتانداران از اختیــارات کامل برخوردار هســتند تا 

پیشرفت پایدار مناطق مرزی محقق شود.
در این راســتا و براســاس دغدغه هایی بــرای بهبود 
حکمرانی در دو ســطح ملی و استانی، مقرر شده است 
کــه در قالب راهبرد تمرکززدایــی، از طریق واگذاری 
اختیارات بیشتر به اســتانداران سراسر کشور ، الگوی 

حکمرانی در استان ها متحول شود.
استانداران در فرآیند انتخاب تا رای اعتماد

طبق قانون اســتانداران براساس پیشنهاد وزیر کشور، 

پس از بررسی سوابق و برنامه هایشان و اخذ رای اعتماد 
هیات وزیران، با حکم رئیس جمهور منصوب شــدند، 
فرآیندی که برای برخی اســتان ها اندکی طوالنی شد 
و وزیر کشــور درباره آن توضیح داد که اصل بر تغییر 

نیست بلکه بر  شایسته ساالری است.
وحیدی درباره شــاخص های انتخاب اســتانداران هم 
صراحت دارد: باید افرادی کارآمــد، قانون مدار، پیگیر 
پیشــرفت همه جانبه استان ها و تقویت کننده مشارکت 
سیاســی و اجتماعی باشــند، عقالنیت انقالبی داشته 
باشند و بتوانند در اســتان وفاق ایجاد کرده و سازگار 

با مردم باشند. 
وی همچنین گفته اســت: انتخاب اســتانداران  طی 
فرآیندی تخصصی و متناسب با گفتمان دولت مردمی 

صورت گرفته است.
در تعیین استانداران، عالوه بر شاخص های ذکر شده، 
بومی بودن  بــه عنوان مزیت در نظر گرفته شــد، به 
طوری که 2۱نفراز نمایندگان عالی دولت در استان ها 

بومی هستند. 
در میان این مدیران ارشــد، محمدصــادق معتمدیان 
اســتاندار آذربایجان غربی تنها فردی از اســتانداران 

دولت دوازدهم اســت که اعتماد دولت سیزدهم را نیز 
برای همراهی اخذ کرده اســت. در جلسه امروز هیات 

دولت، 
فداکار استاندار کرمان شد

»محمدمهدی فداکار« به عنوان استاندار جدید کرمان 
از هیات وزیران رای اعتماد گرفت و جایگزین زینی وند 

شد.
آقای فداکار که پیش از این معاون توســعه مدیریت و 
منابع دانشــگاه آزاد اسالمی کشــور بود، دارای سوابق 
اجرایی و فرهنگی است که از جمله مهمترین آنها می 
توان بــه معاونت اداری و مالی وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی دولت دهم، معاونت طرح و توســعه دانشگاه 
پیام نور کشور، معاونت دانشــجویی فرهنگی دانشگاه 
علوم پزشــکی کرمان، عضویت هیــات امناء چندین 
دانشــگاه، عضویت هیات امناء موسسه نمایشگاههای 
فرهنگــی ایران، عضویت هیات امناء بنیاد ســینمایی 
فارابی و بنیاد رودکی و ریاست هیات مدیره بنیاد بین 
w .المللی فرهنگی و هنری امام رضا )ع( اشــاره کرد

وی از اهالی رفسنجان و دارای دکترای جامعه شناسی 
توسعه است و از چهره های انقالبی است.

»محمد مهدی فداکار«  استاندار کرمان شد
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خشکیدگی قنات ها به دلیل حفر 
چاه های عمیق

و  اکبرآباد  قنات هــای  پایــگاه جهانی  مدیر 
قاســم آباد بروات با بیان این که متاسفانه نسل 
آخر ُمَقنی ها در شهرســتان بــم وجود دارد 
ُمَقنی جوانی کــه بخواهد جایگزین  و دیگر 
این افراد شــوند نداریم، گفــت: »این زنگ 

هشداری برای حفاظت قنوات است«.

منیره ســتارزاده در حاشــیۀ آیین ُگل و گالب پاشــی 
قنات های جهانی بم، با اشاره به مشکالت قنوات، حفر 
چاه های عمیق و نیمه عمیق در باالدســت قنوات و تاثیر 
آن بر خشک شــدن قنات ها، کمبود نیروی متخصص 
مَُقنی گــری، عدم همکاری مالــکان در بحث هزینه ها، 
کمبــود اعتبارات الیه روبی، تاثیــر عوامل طبیعی مانند 
زلزله بر قنــوات و همچنین قرار گرفتن مســیر قنات ها 
در محــدودۀ شــهری را ازجملــۀ این مشــکالت بیان 

کرد و افزود: »به دلیل قرار داشــتن قنوات در محدودۀ 
شهری، بســیاری از میل چاه ها بسته و خانه ساخته شده 
اســت و این میل چاه ها حکم تهویۀ هوا یعنی هواکش 
قنات را دارند؛ زمانی که میل چاه بســته می شود، قنات 
به اصطالح خفه می شود و امکان نشست زمین یا ریزش 

خانه ها وجود دارد«.
 وی در آیین ُگل و گالب پاشی قنات ها، گفت: »آیین 
گل و گالب، سال های گذشته در روز ملی قنات، یعنی 
۴۰ روز بعد از نوروز برگزار می شده است زیرا در این 

روز قنات ها به بیشترین ِدبی )آبدهی( خود می رسند«.
ســتارزاده بیان کــرد: »در ایــن روز مَُقنی هــا با گل و 
گالب و وضو وارد قنات می شدند و قنات را گل ریزان 
می کردنــد که از همــان تاریخ، کار در قنات توســط 

مَُقنی ها در طول سال شروع می شده است«.
وی افزود: »این آیین بیش از ۵۰ ســال اســت که در بم 

برگزار نشده و از یادها فراموش شده بود که مجدد این 
آیین را باززنده سازی کردیم«.

مدیــر پایگاه جهانــی قنات های اکبرآباد و قاســم آباد 
بروات اظهار کرد: »متاســفانه نســل آخــر مَُقنی ها در 
شهرســتان بــم وجــود دارد و دیگر مَُقنــی جوانی که 
بخواهد جایگزین این افراد شــوند نداریم و این زنگ 

هشداری برای حفاظت قنوات است«.
وی ادامه داد: »امیدواریم با همکاری جهاد کشــاورزی 
و پایــگاه جهانی قنات، کالس های آموزش مَُقنی گری 
شــروع شــود و هر شــخصی که تمایل داشــته باشــد 

می تواند از این دوره ها استفاده کند«.
ســتارزاده با اشــاره به مشــکالت قنوات توضیح داد: 
»حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق در باالدســت قنوات 
از مهم تریــن مشــکالت به شــمار می رود کــه باعث 
خشکیدگی قنوات نیز شده اســت و باید راهکارهایی 

ارائه شود تا از خشک شدن قنوات پیشگیری کنیم«.
وی افزود: »مشــکل دیگــر کمبود نیــروی متخصص 
مَُقنی گری و عدم همکاری مالکان با خودشان در بحث 
هزینه ها اســت. همچنیــن مالکان از جهاد کشــاورزی 
گالیــه دارند که اعتبــار الیه روبی هر ســالۀ قنوات به 

اندازه نیست«.
مدیــر پایگاه جهانــی قنات های اکبرآباد و قاســم آباد 
بروات ادامه داد: »عوامل طبیعی مانند زلزله نیز از دیگر 
مشــکالت قنوات هستند و زمانی که تونل قنات ریزش 
دارد باید هر ســاله برداشته یا نای گذاری شوند که اگر 
به موقع این کار انجام نشــود با مشــکل مواجه خواهیم 

شد«.

وی گفــت: »همچنیــن از مهم تریــن و پرخطرتریــن 
مشــکالت قنات ها در بم قرار گرفتن مسیر قنات ها در 

محدودۀ شــهری اســت به همین دلیل بســیاری از میل 
چاه ها بسته و خانه ســاخته شده است و این میل چاه ها 
حکم تهویۀ هوا یعنی هواکش قنات را دارند؛ زمانی که 
میل چاه بسته می شود، قنات به اصطالح خفه می شود و 

امکان نشست زمین یا ریزش خانه ها وجود دارد«.
ســتارزاده اضافه کرد: »در ســطح شهرستان بم بیش از 
۳۰۰ قنــات فعال و غیرفعــال و در محدودۀ حریم ثبت 
جهانــی نیز بیــش از ۴۹ قنات وجود دارد و بیشــترین 
قنواتی که ضربــه خورده اند مربوط بــه قنوات جنوب 
بروات اســت به طوری که در چن دسال اخیر ۱۱ قنات 

به دلیل حفر چاه ها خشک شده اند«.
وی گفت: »ویژگی خاصی کــه قنوات بم دارند یکی 
آب دهی و دیگری قدمت آن هاست و قنوات اکبرآباد 
و قاســم آباد به دلیــل دوقلو بودن و جــوان بودن ثبت 

جهانی هستند«/ایرنا

با کمبود مقّنی متخصص مواجهیم / اعتبارات الیروبی 
کافی نیست

مدیر پایگاه قنات های جهانی بم در حاشیۀ مراسم گالب پاشی قنوات اعالم کرد:

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

یادداشت

توســعه  فرهنگی  یکی  از ابعاد توسعه  و پیشرفت  
یک  کشــور اســت . جمهوری  اســالمی  ایران 
برای  دستیابی  به  توسعه  پایدار، برنامه  ها و قوانین  
متعددی  را تصویب  و بعضا اجرا کرده است . برنامه  
های  پنج  ساله  توسعه ، از جمله  این  برنامه  هاست . 
برای  دســتیابی  به  توســعه  و پیشــرفت  اقتصادی  
آگاهــی  از شــرایط  و اوضاع و احــوال کنونی  
جامعه ، مهمترین  و کلیدی  ترین  گام اســت . این  
آگاهی  همان سواد جمعی  مردم، بصیرت سیاسی  
و درک ریشه  ای  از شرایط  کنونی  جامعه  است . 
در کالم رهبــری  زمانی  آگاهی  و ســواد جمعی  
می  تواند عامل  پیشرفت  کشور قرار بگیرد که  در 
کنار سایر عوامل  پیشرفت  از جمله  رفاه اقتصادی  
و توســعه  فنی  و تکنولوژیکی  قرار بگیرد. برای  
اولین  بار در عصر مشــروطه  نهاد هایی  با عناوین  
ایجاد کننده توسعه  در کشور و چندین  کارخانه  
و مراکز تولیدی  به  صورت ظاهری  و بدون برنامه  
و ســرمایه  گذاری  دراز مدت در چند شهر ایران 
از جمله  تهران ســاخته  شد.این  تشکیالت و نهاد 
ها ذهن  روشــنفکران را فریب  داد به  این  معنا که  
اگر کارخانه  ای  ساخته  میشد صرفا برای  شباهت  
ظاهری ِ ایران به  اروپا ســاخته  می  شد. سوالی  که  
اکنون مطرح میشود این  است  که  چرا در کشوری 

ماننــد ایران کــه  از نظر ظرفیت  هــای  طبیعی  و 
انســانی  کم  نظیر است  رونق  تولید و در گام های  
بعدی  جهش  تولید به  معنای  واقعی  رخ نمیدهد؟ 
برای  رفتن  به  ســمت  تولید، رونــق  دادن به  آن و 
کارآفرینی ، الزم است  در گام نخست  انسان طرز 
فکر خود را تغییــر ده؛ به  بیان بهتر به  چیزی  فکر 
کند که  تا کنون نیاندیشــیده است  یا متفاوت تر 
به  مســائل  و قضایا نگاه بکند. طبق  آنچه  در بیانیه  
گام دوم انقالب از فرمایشات مقام معظم  رهبری  
آمده اســت : مهمترین  ظرفیت  امیدبخش  کشور 
در طی ۴۳ساِل گذشــته ، نیروی  انسانی  مستعد و 
کارآمد با زیربنایی  عمیق ، اصیل  و دینی  اســت  . 
درصد باالی  جمعیت  جوان فرصت  ارزشمندی  
برای  کشور است . هم  چنین  منابع  عظیم  زیرزمینی  
،موقعیت  استراتژیک  و استثنایی  جغرافیایی  میان 
شرق، غرب و شــمال ، سواحل  دریایی  طوالنی  
،زمین  های  حاصلخیز با محصوالت کشاورزی  
جنوب،بازارهای  بزرگ منطقه  ای ، تنها بخشی  از 
ذخایر و ظرفیت  های  کشور است  که  بسیاری  از 

آنان دست  نخورده باقی  مانده است .
 طبق فرهنگ  سیاسی  پایه  و اساس عمل  اقتصادی  
و سیاســی  اســت . ایرانی  ها عادات ودابِآ خاصی  
دارنــد که  میتواند تغییر وجوه منفــی  هر یک  از 
آنان منجر به  بهبود رونق  تولید، اشــتغال آفرینی  
وعملکرد شــرکت  های  دانش  بنیان شود. ایرانی  
هــا ارزش وقت  و لحظات خود را نمی  دانندو از 
وقت  شــان برای  انجام کارهای  مفید و اقتصادی  
اســتفاده نمیکنند. ســرانه  مطالعه  کتاب در میان 
ایرانیان از متوسط  جهانی  پایینتر است  .به  طوری  
که  اکثر وقت  خود را در فضای  مجازی  و شبکه  
های  اجتماعی  به  بطالت  میگذرانند. برخی  از ایرانی  
ها بهینگی  را فدای  مصرف گرایی  و تجمل  گرایی  
می  کنند. در بهینگی  به  کاال و یا خدماتی  توجه  می  
شود که  برای  یک  انسان سودمند ومفید است . به  
بیان دقیق  تر سرمایه  گذاری  که  یک  ایرانی  برای  
آموزش خــود و خانواده می  کند در مقایســه  با 
هزینه  ای  که  برای  مصرفکاالها به  صورت هر چه  
بیشتر و متنوع تر می  کند، بسیار ناچیز است . ایرانی  
ها فرهنگ  ارتباط شفاهی  دارند و برخی  از آنان با 
دانش  اندک از شرایط  کشور سخن  می  گویند؛ به  
این  معنا که  اگر خبری  مخصوصا در حوزه اقتصاد 
و سیاست  دریافت  کنند، بالفاصله  از طریق  گفتار 
و فضای  مجازی  آن را به  دیگران منتقل  میکنند. 
به  طور مثال می  توان به  واکنش  ایرانیان در تسریع  
انتشــار ویدئوی  جعلی  و کاذب منتشــر شده از 
رئیس  جمهور روسیه  اشاره کرد که  اخیرا بازتاب 
های  زیادی  در فضای  مجازی  به  همراه داشــت . 
برخی  ازایرانیانــدر همین  فرایند انتقال، با نگرش 
های  احساسی  خودجذِب مطالب  منتشر شده می  
شــوند و به  چرخه  انتقال اطالعات و نوشتار های  
فاقد صحت  علمی  و منطقی  شتاب گسترده ای  می  
بخشند. تغییردر این  الگوی  زندگی  که  در نتیجه  
تقلید ازسبک  زندگی  دیگران ، احترام قائل  نشدن 
برای  حریم  شــخصی  خود ودیگران ایجاد شده 
است ، میتواند در جهت  دهی  فکر مردم به  سمت  
و ســوی  تولید و کار تولیدی ، موثر واقع  شــود. 
دربیانیه  گام دوم انقالب آمده است : ایران از نظر 
ظرفیت  های  استفاده نشده طبیعی  و انسانی  در رتبه  
اول جهان اســت .  در زنجیره تولید کشور نقش  
فرهنــگ  و نظام تربیتی  بیش  از هر عامل  دیگری  

مورد غفلت  قرار گرفته  است .
 به  بیان بهتر وقتی  در اقتصاد دچار بحران میشویم  
یا با گرانی  مواجه  میشــویم  این  نکته  دور از ذهن  
اســت ، اما قابل  تامل  اســت  که  ریشه  این  بحران 
در خود اقتصاد نیست ، بلکه  در فرهنگ  اشتغال، 
فرهنــگ  مصرفی  و فرهنگ  مولد نهفته  اســت . 
درکل  باید یادآور شــوم در این  شــرایط  خاص 
وظیفه  همه  مردم و مسئولین  کشوری  و لشکری  
نظام در بهبود رونق  و جهش  تولید این  است  که  با 
جدیت  تمام حرکت  جهادی  و با ایجاد هماهنگی  
و وحدت میان سه  قوه در خلق  استقالل شکوفاتر و 
توسعه  پایدار و بهبود جهش  تولید در وسط  میدان 

باشند.

فرهنگ، حلقه گمشده توسعه پایدار

به قلم: نرجس  مسلمی  نیا 
کارشناس ارشد علوم سیاسی  دانشگاه شهید بهشتی  تهران

در روزنامــه اطالعات یکــی از قدیمی های 
روزنامه دوســت و اســتاد من کــه در ضمن 
نویســنده توانایی هســتند ، آقای علی اصغر 
شیرزادی معتقد هستند که روابط میان روزنامه 
نگاران با خودشــان و با مسئوالن بخش های 
مرتبــط و با مخاطبان ، همــه اینها یک نمونه 
مینیاتــوری و کوچــک شــده ای از روابــط 

اجتماعی است.
از آنجــا که من بــا چندین مجلــه همکاری 
های دور و نزدیک داشــته ام بیان بعی از این 
خاطره ها بیانگر همان گفته اســتادم است که 
جامعه روزنامه نــگاری نمونه ای کوچک از 
جامعه بزرگ است . هر جامعه ای در مجموع 
ویژگی های اخالقی نیک یا بد و آزاد دهنده 
خــاص خود را دارد و جامعه محدود روزنامه 

نگاری نیز در همین زمره است.
باری، خودخواهی و خود بزرگ دیدن یکی 
از ویژگی های ناخوشــایند اخالقی است که 
در ایــران از زمان های دیــر و دور تا هم االن 

رواج دارد
دوســتانی که کتــاب خلقیــات مــا ایرانیان 
روانشــاد  اســتاد  تالیــف  و  گــردآوری 
سیدمحمدعلی جمالزاده را دیده و خوانده اند 
بی شــک به این موضوع توجه و دقت کرده 
اند که از زمان ساسانیان تا حاال، چه طور عده 

ای خود را تافته جدا بافته از دیگران تصور می 
کنند.

به دوســتانی که کتاب مذکور را نخوانده اند 
بیان توضیح ضروری است که استاد جمالزاده 
زحمت کشیده و اخالق ایرانی ها را بخصوص 
از نگاه غیر ایرانی ها در همین کتاب آورده اند

مثــال از جمله مــواردی که به یــادم می آید، 
قسمتی از ســفرنامه یک جهانگرد رومی در 
عرصه ساسانیان است مضمون نوشته او چیزی 
نزدیک به این است که ایرانی ها هنگام دیدار 
فرادســتان بسیار چاپلوسی می کنند و خود را 
خــوار و خفیف می نمایند امــا در برخورد با 
فرودست خود بســیار متکبر و خودخواه می 

شوند !...
آیا برخوردی بســیار آشــنا نیســت ؟ آیا در 
اداره هایــا جاهای دیگر بارهــا ندیده ایم که 
چطور به محض ورود یک مقام باالدســت، 
زیردســت ها از جا برخواســته و هرکدام به 
طرزی بنای تملق و چاپلوســی می گذارند و 
همانها وقتی قرار اســت به کار خود بپردازند 
و پاسخگوی مراجعه کنندگان باشند ناگهان 
تغییر رویه و رفتار می دهند و اگر تکبر نورزد 
باری با سردی و بی توجهی مراجعه کننده را 

سرگردان و دلسرد می کنند.
می گویند کــه حرف، حــرف را می آورد. 
تداعی های ذهنی مرا به یاد داســتان کوتاهی 
از چخوف انداخت . موضوع داســتان از این 
قرار اســت که راوی در تراموا مــردی را در 
شــلوغی البه الی جماعت مــی بیند که دارد 
بــا الف و گزاف به اصطالح داد ســخن می 
دهــدو اظهار فضــل می کند. راوی داســتان 
چهره او را آشــنا می بینــد . خیال می کندکه 
آن مرد همان آبدارچی اداره اســت اما به این 

فکر می افتد که آبدارچی مردی اســت قوزه 
کرده و ترسان و لرزان و این کجا و او کجا؟... 
سرانجام وقتی که تراموا خلوت می شود راوی 
داســتان می بیند که آری! این شــخص واقعا 
همان آبدارچی اداره اســت. در یک داستان 
دیگر از چخوف، کارمنــدی را می بینیم که 
برسد زیردســتان خود مثل شیر می جوشد و 
می خروشد اما هرچه به ضرورت کار نزدیک 
دفتر فرا دستان اداره می شود ظاهرش نیز تغییر 
می کند سر میان شانه هایش فرو می برد ، قوز 

میکند ، لبخند می زند و...
پس موضــوع منحصر به وطن مــا و به زمان 
ساسانیان نیست یعنی در روسه تزاری و زمان 
چخوف نیز چنین رویکردهایی وجود داشته 
است اما چرا؟ پرسش مهمی است که در خور 

پرداختن از زوایای مختلف است.
در روزنامــه نگاری نیز این نــوع رفتار امری 
غیرعادی و نامعمول نیست. آن دیر بخش که 
با خبرنگاران زیردست خود بداخالق است و 
وقتی که به ســردبیر می رســد سرتا پا تواضع 
ساختگی می شود نیز مشمول همین موضوع 

است
گفته شــد که این نوع رفتار یعنی بدرفتاری با 
زیردست و اطاعت محض و حتی چاپلوسی 
در برابر فرادســتان ، موضوعی عام بوده که از 
دیــر و دور زمانها تا بعدها و حاال قابل ردیابی 
اســت در این میان روانکاو و صاحب روش و 
انسانگرا، که دوران هیتلر ناچار به مهاجرت از 
وطن خود شده بود اریک فروم گفته در خور 
تعمقی دارد که به موضوع ما مربوط می شود

مطالعه آثار او که غالبا برگردان به فارسی شده 
اند، به عالقه مندان روانکاوی و روانشناســی 
اجتماعــی توصیه می شــود فروم که شــاهد 

کشتارهای دوره هیتلر در آلمان بود در یکی 
از همیــن آثــارش آورده اســت کــه در آن 
کارمندی که از آزار  دادن دیگران لذت می 
برد در ماهیت امر همان سادیسمی را دارد که 

مامور کوره های آدمسوزی هیتلری داشت
)انچه آمد نقل مضمون بوده و عین جمله هاای 

اریک فروم نیست(
باید افزود که لذت بردن از آزار دیدن دیگران 
درجاتی دارد و تا حدی می تواند افزایش بیابد 
منتها از یک حد به در عده ای از بیماران مبتال 

به سادیسم از روش خود دست می کشند.
در روزنامه نگاری نیز گاهی محتوای مطالب 
در تمســخر یا طعــن و لحن دیگــری همان 
ماهیت دیگر آزاری را دارد چه بسا خود شما 
مخاطبان گرامی گاهی مطالبی در نقد شعر یا 
داستان یا فیلم و... خوانده و حیرت زده متوجه 
شــده اید که به جای نقــد در واقع با اهانت و 

تمسخر هنرمند و خالق اثر مواجه شده اید!
خاطره ای یادم آمــد که برای تنوع و لطافت 

موضوع بیان آن نابجا نمی نماید
همه ما شعری از شادروان اخوان ثالث خوانده 
و شاید حفظ داریم شعرهایی مانند زمستان و 
کتیبه و قاصدک و نظایر آن از جمله شعرهای 

ماندگار در تاریخ ادبیات است 
به هرحال سالها قبل در مجله ای در تهران کار 
می کردم و یکبار یک نفر که دســتی به شعر 
داشــت و همسن و ســالهای اخوان ثالث بود 

مطلبی برای چاپ در مجله آرود .
عنــوان مطلب چیــزی نظیر نقد بر شــعرهای 
اخــوان ثالث بــود و من گمان کــردم که در 
شکل و محتوای اشــعار چیزی در رد و قبول 
نوشته که احتماال قابل توجه و خواندنی است

بــاری مطلب را که خواندم هــر دم به حیرتم 

افزوده می شــد . سرتاسر نقد توهین به شاعر 
بود که این آدم کفترباز! را چه کار به شعر ؟ و 

دیگر توهین ها نظیر این!
از نویسنده مطلب پرسیدم که مگر اخوان ثالث 
کفترباز اســت؟ گفت بله! هم خودم پرس و 
جو کرده ام هم در یکی از شعرهایش خودش 
ایــن را گفته ولی برای رد گم کردن موضوع 
کفتر بازی را به مرد همسایه نسبت داده است!

در شــعر ما با خود شــعر ســر و کار داریم : 
قاصدک ! هان، چه خبر آوردی ؟ و از کجا و 
از که خبر آوردی؟انتظار خبری نیست مرا، نه 
زیادی ، نه دیار و دیاری ، باری برو آن جا که 

تو را منتظرند )الی آخر(
به هــر حال شــعری بــا این قــوت و قدرت 
فصاحــت و بالغت را که نمی شــود با اتهام 
کفتربازی چسباندن به مهدی اخوان ثالث رد 

کرد.
هرچند حرف درستی است که از کوزه همان 

تراود که در اوست!
تازگــی ها گفــت و گویی قدیمــی با فروغ 
فرحزاد را می خواندم که گفته بود بعضی ها 
تمام وقت شاعر هســتند و بعضی فقط وقتی 
شعر می نویســند به جلد و قالب شاعری می 
روند وگرنه چیزی نیستند جز آدمهایی حسود 

و خودخواه و حریص ...
باری اگر چه در دنیا هیچ انسانی کامل نیست 
یا کامال اسنان نیســت ولی با همه این حرف 
ها جهان هنوز از انسان های نیک خالی نشده 
است انســان هایی که از نیکوکاری لذت می 
برند به پیرامون خود که بنگریم این نوع انسان 
هــا را می بینیم و در امــر روزنامه نگاری هم 
هنوز روزنامه نگاران شریف کم نیستند./مجله 

سرمشق

خاطرات روزنامه نگاری
محمد علی علومی
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  نشست شورای اسالمی شهر بم با 
حضور تمام اعضا و مهدی حقیقی 
راه  و  شهرســازی  اداره  رئیــس 
شهرســتان بــم و علیرضا ریاضی 
شهردار بم شــنبه ۱۰ اردیبهشت 

برگزار شد.
  به گــزارش طلوع بم، رئیس اداره 
راه و شهرسازی بم در این جلسه 
گفت: راه و شهرسازی نزدیکترین 
ارگان بــه شــهرداری محســوب 
میشــود. وی افزود: یک ســوم از 

اراضی شــهرک قشمی به صورت 
رسمی در مالکیت راه و شهرسازی 

می  باشــد و بقیــه ایــن اراضــی 
مــورد  ادعای میــراث فرهنگی و 

استثناعات است.
وی خاطر نشان کرد: بیش از ۶۰ 
درصــد از یک ســوم اراضی تحت 
تصرف  و شهرســازی  راه  مالکیت 
شــده که البته یــگان حفاظت ما 
مرتبا از این اراضــی بازدید دارند 
اما چون  ســاخت ســاز حرفه ای 
صورت نمیگیرد و  ما با کمبود نیرو 
مواجه هستیم این کار نامحسوس 
انجام میشود و شاهدیم که برق و 
آب هم  به این زمینها داده شــده 
اســت. وی خاطر نشان کرد: برای 
حل مشکالت این شهرک میطلبد، 
همــه ارگانها هماهنــگ فعالیت 

کنند.
  کریم غضنفرآبادی رئیس شورای 
شــهر بم در این جلسه خواستار 
طی مراحل قانونی جهت رسانه ای 
شدن لیست فروشندگان زمین در 

این مناطق شــد تا مسببین این 
وضع را مردم بهتر بشناسند.

در این جلسه مقرر شد نشستی با 
محوریت ساماندهی شهرک قشمی 
توسط اداره راه و شهرسازی برنامه 
ریــزی و ادارات مرتبط دعوت تا 
ناهماهنگی های موجود رفع شود.

بزودی سفر مدیر عامل شرکت 
بازآفرینی شهری  به بم 

سمانه ســام نژاد رئیس کمیسیون 
عمران، معماری و شهرسازی شورا 
از سفر دکتر محمد آئینی معاون 
وزیر  راه ، شهرسازی و مدیرعامل 

شرکت بازآفرینی در آینده نزدیک 
خبر داد وی همچنین خواســتار 
لیست  آماده ســازی  و  هماهنگی 
مشــکالت برای ارائه هر چه بهتر 

شد.

تقدیر از اعضای شورا شهر بم 
به مناسبت روز شورا

بــم  شــهردار  علیرضاریاضــی 
بــه مناســبت روز شــوراها »۹ 
اردیبهشت« با اعضاء شورای شهر  
دیدار و ضمن تشــکر از زحمات 
و  اعضاء شــورا گفت: همــکاری 
اعضاء شــورای شهر در  همراهی 
مســائل مختلف شهر و شهرداری 
خصوصا در بحث مصوبات شــورا، 
تنظیــم بودجه اصلی شــهردای، 
پاســخ بــه نامه های ارســالی به 
دبیرخانه شورا قابل تقدیر و تشکر 
است. در پایان این دیدار از اعضاء 

شورای شهر تقدیر شد.

شــهرداربم در خصوص روند 
کوچه  آسفالت  بیشتر  سرعت 
های گفت: یکی از اولویتهای 
مهم شــهرداری بم  بر اساس  
در خواست شهروندان محترم 

بم آسفالت کوچه های خاکی 
می باشد  که  نهضت آسفالت 
دوباره در سال جدید ۱۴۰۱با  
زمانبندی و برنامه ریزی دقیق  
فنی و اجرایی شــهرداری بم 

استارت خورده است 
 در فاز اول امسال  ۶۳ کوچه 
برداشــت  و آماده آســفالت 
میباشند. و در همین مسیر در 
اویل امسال نسبت به آسفالت 
پنج کوچه خاکی اقدام شــده 

است .
ســال  آخــر  دوماهــه  در 
۱۴۰۰نســبت به آســفالت و 
اقدام شد  زیرسازی ۴۰کوچه 
که در سال جدید سعی داریم 
بــا کمک بخش خصوصی  در 
روند سرعت آسفالت بیفزاییم 
زیرا قــرارداد الزم با پیمانکار 
واجد الشــرایط بســته شده 

برای تســریع در روند  است. 
آســفالت  کوچه هــا بر پایه 
عدالت و واریزی های صورت 
توســط  شــهروندان  گرفته 
محترم  می باشد و امیدواریم 
در این مسیر شهروندان فهیم 
و فرهیخته شهربم یاری رسان 
شهرداری باشند زیرا مشارکت 
موقع  به  پرداخت  و  ،همیاری 
،خدمات  نوســازی  عــوارض 
پیشــه  و  وکســب  شــهری 
مــی تواند بر روند توســعه و 
آبادانی شهر جهانی بم کمک 
عمومی  ./روابط  نماید  موثری 

شهرداری بم

آسفالت ۶۳ کوچه طی دوماه 
آینده محقق می شود

در جهت  سرعت بیشتر آسفالت کوچه های خاکی در کنار تیم آسفالت شهرداری  از 
 بخش خصوصی کمک خواهیم گرفت 

اعضای شــورای شهر بم عصر دوشنبه پنجم اردیبهشت از کوچه های در 
حال آسفالت و کارخانه آسفالت شهرداری بم بازدید کردند. 

کریم غضنفرآبادی رئیس شورای شهر بم به نقل از معاون عمرانی شهرداری 
خبر داد: ۶3 کوچه ای که همشهریان همیاری آسفالت را واریز کرده اند طی 

2 ماه آینده عملیات آسفالت کوچه هایشان به پایان خواهد رسید.

علیرضا ریاضی شهردار بم خبر داد:


