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محمد برزنگ
 فرماندار بم شد

از حضور در شورای اداری فهرج 
تا افتتاح پروژه های بهداشتی و 
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 داانیی

خاتون بم قهرمان لیگ برتر بانوان کشور شد
حکم قهرمانی در فجر امضا شد

عکس: نجمه رضایی صفحه 4

با حضور جمعی از مسئولین ومعاون استاندار کرمان:

سفر دو روزه استاندار کرمان به شرق استان؛

هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال زنان دوشنبه ۹ خرداد برگزار و تیم خاتون بم قهرمان این مسابقات شد.

نوسازی و ساماندهی  روشنایی معابر شهری ، 
میادین،بوستانها وپارکها با نصب چراغ های مصرف

علیرضا ریاضی شهردار بم خبر داد:

شهردار بم در خصوص این خبر  بیان کرد:با 
اشاره به ضرورت نور پردازی در نشاط بصری 
و ایجاد امنیت فضاهای شهری، معابر شهری 
،بوستانها وپارکها   ،طرح تامین روشتای بیشتر  
با ایجاد وضوع دید با نصب چراغ های ال ای 
دی  پرنور، پروژکتورهای ۲۰۰وات ال ای دی 
با نور سفید، فوق العاده کم مصرف اقدام شد 
.  علیرضا ریاضــی افزود: این اقدام در جهت 
برنامه های زیســت محیطی، مدیریت منطقه 
درکاهش مصــرف انرژی برق با روشــنایی 
بیشــتر  از امکانات برقی و روشــنایی به روز 
استفاده شدکه این اقدام همچنان ادامه دارد تا 
بتوانیم طی فرایند خاص خود تمام شهر را با 

این قابلیت روشنایی ببخشیم .  

وی متذکر شد: از آنجایی که بیشتر  شبکه برق 
رسانی پارکها ،بوستانها وبخشی از رفوژ وسط 
بولوارها فرســوده  شده بود جهت جلوگیری 
از  بروز خطرات  وخسارات احتمالی  نسبت 
به نوسازی شبکه سیم و کابل محیط های یاد 
شده اقدام شــد ودر بیشتر موارد با استفاده از 
کابل هایی با  استاندارد های الزم وفشار قوی 
و با قابلیت و نیاز هربخش استفاده شد تا بتوانیم 
در سالهای آتی از این نظر مشکالت کمتری 

پیش رو داشته باشیم.
  اقدامات شــهرداری بم در این راستا به شرح 

ذیل می باشد.
بولوار حضــرت امام از میــدان فرمانداری تا 
میدان مهدویت بولوار بیمارستان پاستور بولوار 

تختی، تامین روشنایی و نوسازی وساماندهی 
کابــل های  بــرق  پــارک ارگ،نوســازی 
وســاماندهی پروژکتورهای پارک ۲۲بهمن 
،شهربازی، میدان ســرداران شهید، ارامستان 
شهر بم ، پارک شهدای گمنام ،پارگ ارکیده 
،پروفســور افالطونیان امــام زاده زید ،میرزا 
ابراهیم ، پارک بانوان ، پارک کوچه ۵شهید 
محمد آبادی ایستگاه اســتقبال ،بولوار آزاده 
نامداری ، اتوبان ســردار سلیمانی بیرون شهر 
،بهشت زهرا  پارک شهدای گمنام بولوار امام 
مقابل پارک ۲۲بهمن میدان عدالت ،سرداران 
شهید میدان امام حســین میادین پیامبر اعظم 
،بیت المقــدس ،پنج دی ،ورودی شــهرک 

رزمندگان/روابط عمومی شهرداری بم
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به گزارش طلوع بم، محمد برشان مدیر مرکز قنات 
کرمان در خصوص احیاء دوبــاره قنات قنبرآباد ده 
شــیخی بم گفت: پس از 2۰ روز کارِ طاقت فرســا 
قناِت قنبر آباد شیخی احیاء و آب در مظهر آن جاری 
شــد. ماجرای انسداد این قنات و روان شدن آب در 
مسیر قنات و آمدن آب به مظهر درس بزرگی داشت، 
اولین درسی که از این رویداد  گرفتیم ضرورت نقشه 
برداری از کلیه قنوات است که الزم هست انجام شود 
چون روزی که این قنات کمرشکن شد برای یافتِن 
مادر چاهای آن با مشکل روبرو شدیم چون با انبوه 
میله چاهای قنواِت مختلف در محدوده شهر بم روبرو 

هستیم. 
وی افزود: موضوع آســیب شناسی و حریم قنوات از 
این پس باید بدون چون و چرا  اجرا شــود چون از 

اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. موضوع بعدی حائز 
اهمیت دیگر تشکیل کار گروه احیای قنوات است تا 
این کار گروه همیشــه آماده باشد و در صورت لزوم 

وارد کار شود و برنامه قنات ها را اجرا کند.
محمد برشــان ادامه داد: درِس مهم دیگری که این 
اتفاق به ما آموخت موضوع ثبت تمدن ملی قنوات و 
تمدن قناتی شهرها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، 
چون این قنات اگر ثبت ملی شده بود میراث فرهنگی 
وارد ماجرا می شــد و ما می توانستیم با یک پدیده 
بهتــری کار را پیش ببریم و در اینجا باز ثابت شــد 
که مقنیان محلی وکارگروهای مقنیان در شهرستان 

بم واقعا پُر تالشند و اصِل باید و می توانیم اجراشد.
وی تأکید کرد: از این پس باید در مســیر تمام میله 
چاهایی که از کنارساختمانها،جاده ها و بزرگراه ها رد 

می شوند تابلوی شناسایی، سرعت گیر و هشداردهنده 
نصب شــود که اینجا میله چاهای قنوات هستند تا 
وسائل نقلیه سنگین و همچنین پیمانکاران در این 
راستا هوشیار شوند و من بعد چنین مسئله ای پیش 
نیاید. وی در پایان گفت: من جاری شــدن آب در 
مظهر قنات قنبرآباد شیخی با 3۶۰ لیتر دبی در ثانیه 
را به همه مردم ایران و بخصوص بم تبریک می گویم 
و همچنین از همه کسانی که ما را یاری کردند علی 
الخصوص از  آقای مهندس شهسوارپورفرماندار شهر 
بم، آقای دکتر معقول مدیر جهاد کشــاورزی بم که 
دغدغه کار را داشــتند،  همچنین از خانم مهندس 
گوری که با تالش های شــبانه روزی یشان شاهد و 
ناظر کار بودند، منیره ستار زاده و انجمن مقنیان بم 

تشکر میکنم.

مظفر بنی اسدی به عنوان رئیس شورای هیاتهای مذهبی شهرستان بم انتخاب شد

 جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای هیأت مذهبی شهرستان بم  در اداره تبلیغات 
اسالمی برگزارشد و در پایان مظفر بنی اسدی به عنوان رئیس شورا و علیرضا 

حاج امینی به عنوان نایب رئیس شورا و علی رستمی به عنوان دبیر شورا انتخاب 
شدند.

سازمان تبلیغات اسالمی شهرستان بم 

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

ارگ جدید
سالم لطفا بگوش مســئولین برسونین یه فکری 
ب حال اســفالت داخــل ارگ جدید بکنن ما 
سرویس ارگ جدید هستیم ماشینامون داغون 
شــده هرچی در میارن بیش از خرج جلو بندی 

و ...نمیشه.

بخشداری بروات
ســالم خســته نباشــید. این ولتاژ برق روستای 
سرنساء هست خواهشامسئولین پیگیری کنین از 
مردم پول برقو ســرموقع میگیرین یه فکری هم 

واسه آسایش مردم کنید.

فرمانداری فهرج 
سالم. متاســفانه وضعیت آب روستای خیرآباد 
بخــش نگین کویر فهرج تاســف بار اســت و 
مســیولین آب منطقه هیچ توجهی ندارند. لطفا 

فرماندار محترم پیگیری کنند. 

نماینده مجلس - جهاد کشاورزی
مجلــس  نماینــده  خدمــت  ســالم  باعــرض 
دکترغضنفرابادی.روســتای ملــک ابــاد واقع 
نرماشیر.ســال  شهرســتان  روداب  دربخــش 
۱۳۷۲فرمانداروقــت شهرســتان بــم موتوراب 
کشــاورزی واقع درروســتای ملک اباد را ب 
قیمت هرســاعت۱۵۰هزارتومان ب کشاورزان 
زحمتکش این روستا فروخته اند.متاسفانه پروانه 
این موتور جهت برقی نمودن صادرنگردید.ب 
دالیلی ک این موتور دولتی بوده.ایاحق وحقوق 
کشــاورزان رنج دیده بایدنادیده گرفته شــود.

وجوانانی ک برای کار به شهرســتانها واســتان 
های دیگرمهاجرت نمودند رابایدنادیده گرفت.

ازشمانماینده محترم خواهشمندم جهت پیگیری 
این موضوع اقدام نمائید.باتشــکرمحمدمرادی 

دهیار روستای ملک اباد. 

بخشداری مرکزی
ســالم ممنــون میشــیم اگــه پیگربشــیدبابت 
اول  شــبها  واقعــا  باغچمــک  روســتای  آب 
شــب آب ازروی مــردم قطــع میکنــن میگن 
بعضیهاشــبهادرختهای داخــل خانــه  هایشــان 
راآب میکنن االن چنــدروزه روزها هم اینقدر 
فشــارآب کمه که یه دوش هم نمیشــه گرفت 
چرادهیاری و شورای روســتا پیگیرش نمیشن 
توی ایــن گرمای طاقت فرســا چندســاله که 
مامردم روستای باغچمک بااین مشکل مواجع 
هستیم هیچ یک ازمسئولهای شهر و روستا هیچ 
کاری نمیکنن یه پارک درســت کردن داخل 
روســتا کلی هزینه کــردن ولی دریــغ از یک 
وسیله بازی برای این پارک نگذاشتن کی باید 
پیگیرش باشه خواهشــی که مردم روستا داریم 
به این دومشــکل مردم رسیدگی کنید همه که 
اســپلیت یاکولرگازی ندارند شبهاباید باباد داغ 
کولریاپنکه سرکنیم خواهشــن پیگیری کنید. 

باتشکر اهالی روستای باغچمک. 

@
مراسم تکریم از هادی شهسوار پور و معارفه محمد 
بزرگ به عنوان فرماندار بم با حضور معاون سیاسی 
و امنیتی استانداری، نماینده مردم شرق استان، ائمه 
جمعه و مســئولین بم بزرگ در محل سالن ارشاد 

اسالمی بم برگزار شد.
طلوع بم - ناهید ذاکری: در این مراسم حجت االسالم 
والمسلمین قاســم دانشی امام جمعه شهرستان بم 
گفت: فرمایــش مقام معظم رهبری بهترین کالمی 
اســت که برگرفته از روایات هســت به شما تقدیم 
میکنم مسئولیت های من و شما امانت های خدا در 
دست ماست. این امانت ها را دست به دست میکند 
و چند روزی فرصــت میدهد تا نگه داریم پس این 
امانت ها را خوب نگه داریم و بیش از همه چیز خدا 
را در نظر داشــته باشیم اینکه شما میتوانید گره از 
کار مردم باز کنید و مردم به خاطر مشکلی که دارند 
به شما روی می آورند این نعمت الهی است مبادا از 
آن خسته شوید اگر حقیقتا نگاه یک کارگزار در این 

نظام مقدس به مسئولیتی که روی دوشش گذاشتند 
و مراجعه فروان مردم را نعمت بداند و نگوید خسته 
شدم بدون شک پیشرفت کارهایمان بیشتر خواهد 
بود امیدواریم همه اینگونه باشیم. در نظام جمهوری 
اســالمی پذیرش مسئولیت به معنای کام جویی از 
قدرت نیست به معنای قبول زحمات خدمت به مردم 
است آن چیزی که مقام معظم رهبری از مسئولین 
انتظار دارد تالش مجاهدانه با روحیه بسیجی است و 

بعد هم واگذار کردن کارها به خداوند است. 
وی افزود: مهندس شهسوار پور طی این چند سال 
دارای روحیه همکاری و تعامل بودند. و از مسئولین 
هم کسی ندیدم که بگوید که ایشان کوتاهی کرده 
باشــد. چندین مورد کار ریســک پذیر و ارزشمند 
انجام دادند. فرمایش موال علی است که بهترین فکر 
از آن کســانی است که خودشان را از فکر و اندیشه 
دیگران بی نیاز ندانند. نیروی انسانی فارغ از سلیقه 
ای کــه دارند باید از  تجربــه ای که دارند در جهت 
خدمت به مردم استفاده کنند. آقای محمد برزنگ 
را هم قبل از مســئولیتم میشناسم ایشان جانباز و 
خانواده شهید هستند. امیدواریم توفیقاتشان در این 
مسئولیت بیشتر باشــد. آنچه از همه توقع میرود و 
رمز موفقیت هر منطقه ای هست وحدت و همدلی 
اســت. من همیشــه گفته ام شرق اســتان یعنی 
مجموعه شهرستانهای ریگان، نرماشیر و فهرج و بم. 
استدعایی که از دکتر جاللی و دیگر مسئولین داریم 
این است که ظرفیت ها و محرومیت های این منطقه 
دیده شــود هیچ کجا مدینه فاضله نیســت. مردم 
شرق استان مردمی متدین و وفادار نظام هستند و 
توقعاتی دارنــد که ظرفیت ها و محرومیت ها دیده 
شود. آنچه که مردم  اخیراً  توقع دارند مطالبه بحق 
و در چارچوب قانون است. مردم ما از دولت رئیسی 
آنچه که توقع دارند عدالت محوری،خدمت خالصانه 
و نگاه غیر متمرکز به یک نقطه خاص و جلوگیری 
از  توسعه نامتوازن  است که  آسیب می زند. کلنگ 
پل دهبکری ۱۸ ســال قبل زده شده ولی هنوز به 
ســرانجام نرسیده است و مردم ما به سایر نقاط هم 
می روند و می بینند. این نظام متعلق به مردم است 
باید به مردم خدمت شــود و محرومیت زدایی شود. 
چگونه است یک پل بعد از ۱۸ سال هنوز به نتیجه 
نرسیده است. و این نشانه چه میتواند باشد؟ من به 
نیابت از همشــهریانم بر این باور هستم و  میگویم 
مدینه فاضله نیســتیم  اما برای دفــاع از رهبری و 
والیت ذره ای لکنت زبــان بخودمان راه نمی دهیم 
و خطوط قرمز روی چشــممان است هر کسی در 

این مسیر است دعاگویش هستیم. و کسی هم که با 
نظام و والیت رهبری زاویه داشته باشد با آن تعارف 
نداریم.بعــد از آن هم خط قرمز ما خدمت به مردم 
اســت. قدم و قلم و حضــور امامت جمعه در جهت 

خدمت به مردم است.
دکتر غضنفرآبادی نماینده شهرســتان های شرق 
اســتان هم در این مراسم گفت:  طبق فرموده مقام 

معظم رهبری همه جا و در همه مســائل که با آنها 
مواجه هستیم از داخلی و خارجی سخت افزار و نرم 
افزاری  میتوان با کمک چند عامِل مجاهدت در راه 
خدا ، عمل جهادی،اخالص برای خدا، عزم راســخ و 
ابتکار عمل میتوان پیروز شــد. مقام معظم رهبری 
رهبری میفرماید بــرادران و خواهران عزیز شــما 
مسئولید هر چه مسئولیت انسان بیشتر میشود باید 

تضرع و توسلش هم به خدا بیشتر شود.
وی افزود:  این نکته اعتقاد من است که کادر دولت 
باید کسانی باشند که اهل تضرع، تالش و و تخصص 
باشند. اگر یک مدیر این سه مشخصه را داشته باشد 
مشکالت برایمان قابل حل هست. متاسفانه در برخی 
از دولت ها آنچه را که مهم است یعنی تضرع به آن 
بها داده نشده است هر کس اهل تضرع و نیایش باشد 
هم باید نوکری اش برای مردم و هم بندگی اش برای 
خدا بیشــتر باشد که این هم خطاب به خودم و هم 
به همه مسئولین هست. البته گاهی مردم هم از این 

نکته)تضرع( غفلت میکنند.
 از زحمات مهندس شهسوار پور که انسانی اخالقی، 
پر تالش بودند و بین ما همیشه همکاری و صمیمیت 
وجود داشــته است تشکر می کنم. اینکه چرا ایشان 
میروند  به هر حــال  یک دولتی تغییر پیدا میکند 
و  مسیئولیت ها براســاس  خواسته دولت و گاهی 
هم مردم تغییر پیدا میکند. اما همه نیروی انقالبیم.

امیدواریم هر جا هستند همیشه موفق و منشأ خیر 
و برکت باشند.

به آقــای برزنگ هم تبریک میگویم امیدواریم همه 
برای کشــورمان مفید باشــیم هیچ کسی در نظام 
جمهوری اسالمی شأنی جز نوکری مردم ندارد حتی 
خــود من. هر جا که خود را کمتــر از مردم دیدیم 
آنجا موفقیم و کســی که خود را بهتر از مردم ببیند 
گمراه و مریض است.خیلی تالش شد و خون ریخته 
و خون دل خورده شــد و بایــد تالش مان را به کار 
ببندیم تا انقالب را سالم  به نسل آینده تحویل دهیم 
و منتهی شود به انقالب کبیر امام عصر که در بیانات 
مقام معظم رهبری وجود دارد و تکلف همگان روشن 

است.
مهندس شهســوار پور فرماندار سابق بم هم در این 
مراســم گفت: قطعا جز وظیفه کاری انجام نداده ام. 
کاری که انجام شده من تنها انجام ندادم هر کسی در 
جایگاه خودش کمک کرده و ما هم استفاده کردیم 
و همه این موارد نتیجه تعامل جمعی اســت. وی با 
ارایــه گزارش عملکرد در حوزه های مختلف افزود : 
حوزه سیاسی که از مهمترین حوزه ها در فرمانداری 
اســت در بحث تقسیمات ارتقا پیدا کرد و دهستان 
دهبکری بزودی شهر خواهد شد همچنین راه اندازی 
بخش  روداب غربی  که خواسته مردم بود هم بزودی 

ابالغ خواهد شد. 
وی ادامــه داد: کار بزرگ دیگــری که انجام خواهد  
شــد  بحث اقتصادی را برای منطقه رقم خواهد زد  
الحاِق 2۵۰۰ هکتار از اراضی اطراف  ارگ جدید برای 
توسعه منطقه است    و امتیاز ارگ جدید در منطقه 
ویژه برای اســتان است و حرف استان باید باشد نه 
حرف جنوب و شرق... این ظرفیت حتی میتواند برای 
کشور مفید باشد و نقش آفرینی کند و اهمیت دادن 

به این مجموعه آینده استان را رقم خواهد زد.

 در برگزاری انتخابات ما به گفته ناظران دو انتخابات 
ما از ســالمترین انتخابات  بودند چرا که ما قانون را 
رعایــت و از حق  حقوق مردم دفاع کردیم. و از حق 
و حقوق مردم تا جایی می توانستیم کوتاه نیامدیم و 
بخوبی انتخابات برگزار شــد. در بحث های  امنیتی 
چند اتفاق مهم افتاده اســت. یــگان های پهپادی 
نیــروی انتظامی که با آن امنیت کویر در حال رصد 
شدن است وبحث پهپادی ارتش و پایگاه هوایی که 
زمین آن برای راه اندازی به ارتش واگذار شده بود که 
بنا بدالیلی تا کنون انجام نشده  و اکنون  ساختمان 
آن در حال طراحی و  اجرا است.همچنین استفاده از 
ساختمان بال استفاده برای مرکز آموزش  انتظامی و 
راه اندازی آن. در ادامه ما بیشترین جلسات شورای 

تامین را داشتیم و مشکالت را رصد می کردیم.
وی یادآور شــد: سال ۹۷ صنعت خودروسازی دچار 
مشــکل شــد اما با تعاملی که با شــورای تامین و 

کارخانجات شد امنیت را برقرار نگه داشتیم. 
ســال گذشــته هم بزرگترین کارخانه ما را تعطیل 
کردند و همه ارگانها مخالف ایجاد کارخانه بودند اما 
امروز همان کارخانه ۱۰۰۰ نفر را مشغول کرده و تا 
پایان سال هم با توجه به برنامه ای که تعریف شده 
نیروهای بیشتری مشــغول به کار خواهند شد. در 

حوزه اجتماعی در بم یک سال بعد از معارفه من هر 
سال یک  هفته را هفته فرهنگی ۵ دی را در برنامه 
داشته ایم و هر ساله شاهد برکات آن از جمله طرح 
باز آفرینی شهری بودیم که با حضور معاونین وزارت 
کشور وارد بم شدند و پیشنهاد دادند و پیگیری شد 
و  مراحــل طرح باز آفرینی رقــم خورد. همچنین 
برگزاری همایش خیرین مدرســه ساز برگزار شد و 
بعد از آن همایش ۶ مدرســه ساخته و هنوز هم در 

حال اجراست.
امســال هم مشــکل زمین داشــتیم که با حضور 
معاون وزیر  راه  که درمراســم ۵ دی شــرکت کرد 
و  ۷3 هکتار اراضی جنوب جاده برای ساخت مسکن 

جوانان به بم  الحاق شد.
همچنین انتخاب شدن شهر بم به عنوان شهر خالق 
و هر ساله جز ۵ شهر اول در زمینه کتابخوانی است

وی تاکید کرد: بم در زمینه ورزش شاخص ترین تیم 
بانوان کشور را دارد  و هشتمین قهرمانی اش  را هم  
بدست آورده مشکالت در آمدی داشت ورود کردیم 
و با حضور بخش خصوصــی االن یکی از تیم های 
است که قبل از پایان  فصل قهرمان لیگ برتر فوتبال 
شد. و همینطور  برطرف کردن مشکالت باشگاه فجر  
که قرار است امکانات زیر ساختی آن در دستور کار 

قرار بگیرد و اصالح شود. 
یکی از چالــش ها که دنیا بــا آن مواجه بود کرونا 
بود تصمیماتی که گرفته میشــد هیــچ تجربه ای 
پشت آن نبود و ستاد کرونا همیشه پشتیبان علوم 
پزشکی برای دادن خدمات بود و رتبه ما در خصوص 
بیماری و فوت از ۵ باالتر نمی رفت و ما همیشــه با 
توجــه به تصمیمات و پشــتیبانی بخش خصوصی 
)دکتر اســماعیلی( اقدامات را انجام میدادیم . بیش 
از ۶۰۰ تبلت هم با کمک بخش خصوصی تهیه شد 
تا کودکان از آموزش جا نماننــد. در حوزه عمرانی 
اتفاقات خوبی مثل انتقال آب افتاد که از همه کسانی 
که همکاری کردند تشکر میکنم آن موقع 3۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشت که با حمایت نماینده و امام 
جمعه بم پروژه شاخص استان در سال ۹۹ شد و االن 
بیش از ۹۰ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و بعد از 
پایان کار تصفیه خانه ثمره آن به همه خواهد رسید.

شهسوار پور بیان کرد: یکی از کارهایی که میبایست 
انجام شود تصویب ستاد باز آفرینی شهری بود که با 
همکاری همه انجام شــد و 4۰ میلیارد اعتبار برای 

آســفالت در اختیار شــهرداری قرار گرفته است. از 
نظر من مهم ترین سند طرح تفصیلی شهر بم است 
چون شهر بم شهری جهانی است باید اصول جهانی 
داشته باشد. حمایت از صنعت خودروسازی که  در 
بم بزرگترین بخش خصوصی خودرو است نیازمند 
حمایت دولت اســت تا سرمایه گذار با خیال راحت 
تولید و اشــتغال ایجاد کند. امسال تولیدات خودرو 
سازی های ما به بیشتر از دو برابر می رسد و در ادامه 

به بیش از ۵۰۰ هزار خودرو می رسد.  
در بخش معدن ما یک معدن بسیار خوبی داریم که 
در ابارق کار میکند  و ماهی 2۵۰۰ بسته حمایتی در 

اختیار نیازمندان قرار می دهد. 
در بخش گردشــگری نقاط  بکر کویری دنیا و 4 اثر 
ثبــت جهانی در بم داریم  باید طرح هتل باغ را رقم 
بزنیم و به  باغات اطراف ارگ اهمیت دهیم  تا ارزش 
افزوده بیشتر شــود اینگونه منابع مالی برای مالک 
ایجاد می شــود و امکان تخریب هم بوجود نخواهد 
آمد. در بحث مرمت ارگ هم با ظرفیتی که از بخش 
خصوصی گرفتیم  و ده خانه  هم به تبدیل به هتل 
خواهد شد. در بحث کشاورزی و صنعت کشاورزی 
و آقای اکبری که در این زمینه فعال بودند تشــکر 
میکنم امسال ما ۱۰۰ هزار تن با همت همه عزیزان 
صادرات خرما را داشتیم و مطمنم در آینده بهتر هم 

خواهد شد.
یکی از مشــکالت ما در بم و بروات زمین مسکونی 
است و دلیل خرابی باغات هم همین است. باید ارگ 
جدید و قدیم به هم وصل شــود و خانه باغ ایجاد و 
زمین جدید برای شهر ایجاد کنیم  تا در سالهای بعد 
زمین داشته باشــیم تا خأل هایی که وجود دارد پُر 
شــود باید از طرح ارگ به ارگ استفاده کرد. باید از 
ظرفیت ارگ جدید بم استفاده شود  که در منطقه 
محروم است و این ظرفیت برای آن لحاظ می شود. 
ارگ جدید بم برای قرار داد 2۵ ســاله چین نامش 
هســت  از این ظرفیت باید نهایت استفاده را کرد. 
کشاورزی ما اقتصادی نیست  باید به سمت صنعت 

حرکت کنیم.
 برزنگ فرماندار بم هم در این مراســم گفت: نسخه 
اصلی برای همه ما قرآن اســت اگر فقط به یک آیه 
)۹۶ سوره اعراف( آن توجه و عمل کنیم کافی است. 
اگر تقوا داشته باشــیم و وظیفه مان را انجام دهیم 
خدا درهای برکت آســمان و زمین را برای آن شهر 
باز میکند. بیاییم برای خدا کار کنیم. چون چشــم 
باز کنیم تمام میشود اما پاسخگوی تمام اعمالمان 
باید باشیم.  بعد از زلزله مردم بم همچنان استوارند 
و بزرگترین ســرمایه بم مردم با شــهامت بم بزرگ 
هستند و هر جا رفتند خوش درخشیدند. هر جا این 
نظام نیاز داشته مردم چشمشان را به روی کاستی 
ها بســتند و پای نظام و والیت بودند. کمربندها را 
باید محکم بست ما از این بدتر را با هم گذراندیم و 
مطمئن هستیم از این گردنه هم عبور خواهیم کرد. 
ما بخش خصوصی و خودرو ســازی  را در چارچوب 

قانون 
حمایت میکنیم اما اگــر حق و حقوق مردم رعایت 

شود. برای پیشــرفت همه باید به هم کمک کنیم. 
امیدواریــم خدا به ما توفیق دهد که پاســخ اعتماد 
دولــت و مردم را بدهیم. هر مقدار کار که برای خدا 
و بندگان خدا باشــد گم نمیشود و در کار و زندگی 
انســان برکت خواهد داشت. ما هر کس که اهل کار 
باشــد با او کار میکنیم. ما بــم را داریم و مردمش. 
کارهای مهندس شهسوار پور هم در چارچوب قانون 

ادامه خواهد داشت.
جاللی معاون سیاســی و امنیتی استانداری کرمان 
گفت: طبق گزارشــی که آقای شهســوار پور ارایه 
دادند به همه چیز پرداخته شــد و قطعا ایشــان از 
جمله کسانی اســت که حتما نظام از حضور ایشان 
در جاهای دیگر اســتفاده خواهد کــرد. برای آقای 
برزنگ آرزوی موفقیت دارم ایشان ریلهایی که جناب 

شهسوار پور گذاشتند را تقویت خواهد کرد. 
وی افــزود: به قول مقام معظم رهبری جوانان عزیز 
خرمشــهر ها در پیش اســت. و نگاه آقــا در حوزه 
خرمشــهرها جریان حاکم بر کشور بود که در پیش 
داریم آنچه کــه در حوزه اقتصادی، فرهنگی و عدم 

شایسته ســاالری میبینیم به واسطه جریان لیبرال 
است. لیبرال هم به معنی ال ابالی گری است و همه 

کار مباح است.
وی ادامه داد: چیزی را باید پیگیری کرد که  جریان 
ناب انقالبی اســت و امروز رگه های آن را در دولت 
آقای رئیســی میبینیم آنچه در طرح اصالح اقتصاد 
رقم میخوره ره آورد فســاد و رانت بوده که منجر به  
جراحی بزرگ شــده  باید دســت به دست هم داد. 
پیشرفت مبتنی بر عدالت است تا از توسعه نامتوازن 
جلوگیری کند فرق توســعه با پیشــرفت این است 
توســعه یعنی همه از کوهی باال میرویم و پای یک 
نفر  زخمی میشود و توسعه میگوید فرصت نداریم  
باید باال برویم. ولی پیشرفت میگوید نه  همه با هم 
جلو می رویم. آنچه که ما باید دنبالش باشم پیشرفت 

شرق مبتی بر عدالت است.

محمد برزنگ فرماندار بم شد
با حضور جمعی از مسئولین ومعاون استاندار کرمان:

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

پس از ۲۰ روز کاِر طاقت فرسا قناِت قنبر آباد شیخی احیاء و آب در مظهر آن جاری شد
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امیدواریم در محدوده های مصوب بازآفرینی کشور در بم، 

ظرف سه سال آینده دیگر هیچ معبر خاکی وجود نداشته باشد

نشست ستاد بازآفرینی شهری پایدار شهرستان 
به با حضــور محمد آیینی معــاون وزیر راه و 
شهرســازی و مدیرعامل شــرکت بازآفرینی 
شــهری، حجت االســالم دانشــی امام جمعه، 
هادی شهســوارپور فرماندار بــم علی حاجی 
زاده مدیرکل راه و شهرسازی استان و روسای 
شورای شهر و شــهرداران بم و بروات و دیگر 
مسئولین مربوطه دوشــنبه دهم خرداد برگزار 

شد.
ص

طلوع بم - سعید افروغ:  محمد آیینی در نشست 
ستاد بازآفرینی شــهری پایدار شهرستان بم در 
ابتدا ضمن تقدیر از پیگیری های سمانه سام نژاد 
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شهر بم در 
بحث بازآفرینی گفت: ایشــان و دیگر کسانی 
که روحیه کاری باالیی دارند سفیر بازآفرینی 

هستند.

آیینــی در ادامــه بیان کــرد: ۱۳ هــزار هکتار 
محالت بازآفرینی )بافت فرسوده، حاشیه ای و 
تاریخی( در استان کرمان مصوب شده که بیش 
از ۵۸ درصــد بناها یعنی ۷۸ هزار واحد ناپایدار 
را شــامل می شــود.وی همچنین از ناپایداری 
هشت درصد بناهای بم خبر داد و گفت: حدود 
یکهزار واحد ناپایدار در این شهرســتان وجود 

دارد که سازه مناسبی ندارند.
مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شــهری ایران 
عنــوان کرد: انتظــار می رود ســتاد بازآفرینی 
شهرستان بم راه اندازی شود و تمام دستگاه های 
اجرایی نســبت بــه این موضوع فعال شــوند و 
کمبودها و نیازهــا را مصوب کنند. وی افزود: 
امیدواریم در محدوده های مصوب بازآفرینی 
کشــور ظرف سه ســال آینده دیگر هیچ معبر 
خاکی وجود نداشــته باشد و محدوده مصوب 
شهرستان بم نیز در این موضوع در اولویت قرار 

دارد. وی افزود: معابر خاکی جیرفت و عنبرآباد 
هــم همیــن گونه مانند بــم اســت. آیینی، در 
خصوص آسیب رسیدن به بافت های تاریخی 
و محدودیت هــای ناشــی از ثبــت جهانی نیز 
گفت: این موضوع تنها مربوط به شهرستان بم 
نیست و متاسفانه در ۱۸۶ شهر و ۳۲ هزار هکتار 
بافت تاریخی که در کشــور مصوب شده این 
محدودیت ها وجود دارد و همین محدودیت ها 
موجب تخریب بافت تاریخی می شود. معاون 
وزیر راه بیان کرد: مسئوالن از ظرفیت بند دال 
تبصره ۱۱ قانون بودجه امسال استفاده کنند زیرا 
این داده هــا مطالبه گری اســت و می گوید از 
یک درصــد ارزش افزوده می توان برای تامین 
خدمات محالت مصوب شــده استفاده کرد. 
وی با اشــاره به ماده ۱۲ قانون حمایت از احیا و 
بازسازی بافت فرسوده تصریح کرد: هزینه های 
خیــران و ســرمایه گذارانی کــه در محدوده 

مصوب، مدرســه، درمانگاه و زمین ورزشــی 
احداث می کند و یا حتی آسفالت معابر را انجام 
می دهد یا خانه های تاریخی را مرمت می کنند، 
به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی آن ها در 
نظر گرفته خواهد شد. وی ادامه داد: طبق ماده 
۱۶ برنامه ملی بازآفرینی شــهری دستگاه های 
اجرایی موظف هســتند ۳۰ درصد اعتبار طرح 
تملک دارای ســرمایه خود را در این محالت 
هزینه کنند.وی همچنین خاطر نشــان کرد در 
موضوع نخیالت این سازمان وظیفه ای ندارد. 
وی در پایان گفت: در ســتاد بازآفرینی استان 

تصمیمات نهایی صورت می گیرد.
حجت االســالم دانشــی امام جمعه بم در این 
جلســه خواســتار نگاه ویژه در حــوزه عمران 
شــهری به شــهر بم و بروات شد وی همچنین 
تاکید کرد: برنامه ریزی صورت گیرد تا مساله 
زمینهــای قشــمی و طرح تفصیلی بــم هر چه 

سریعتر حل شود.
هادی شهســوارپور فرماندار بم در این جلســه 
گفت: در زلزله بم، شــهرهای بــم و بروات با 
هم آسیب دیدند و بنده در دفتر شما در تهران 
تمامی مســائل را توضیح دادم و تشکر میکنم 
که برای مســائل وقت گذاشتید. وی همچنین 
خواســتار مصوبه جدید برای طرح بازآفرینی 
بروات نیز شــد. وی همچنین از طرح تفصیلی 
به عنوان مهمترین سند شهری نام برد و خطاب 
بــه معاون وزیر گفت: در این ســفر به بم یک 
یادگاری از خود به جا بگذارید و مسائل بم را 

در آخرین روز کاری من حل کنید.
کریم غضنفرآبادی رئیس شــورای شهر بم با 
اشــاره به بیانات مقام معظــم رهبری گفت: در 
زمان زلزله رهبری به بازســازی کامل بم اشاره 
کردند اگر به حرف مقام معظم رهبری توجه و 
عمل نشود باید عرق بریزم و این شایسته نیست.

محمد بنی اســدی شــهردار بروات با اشاره به 
۸۰۰ کوچه خاکی این شــهر گفت: مطالعات 
طرح بازآفرینی در دســتور کار قــرار دارد تا 
بتوانیم از خدمات سازمان باآفرینی بهره ببریم. 
وی افزود: ما هنوز شــاهد آوار های بجا مانده 
از زلزله هســتیم.وی همچنین خاطر نشان کرد: 
شهرداری ها از لحاظ ماشین آالت در وضعیت 
بدی قرار دارند و خدمت رســانی به مردم را با 

مشکالت متعددی فراهم میکند.
کــوروش افضلی مجــری طــرح تفصیلی بم 
ضمن اعالم وضعیت بحرانی باغات بم گفت: 
خشکیدگی باغ ها با قدرت در جریان است و 

طرح تفصیلی به تصمیمات ویژه نیاز دارد.
در این جلسه طی حکمی سمانه سام نژاد رئیس 
کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر بم 
به عنوان رابط شــهرداری و سازمان بازآفرینی 

منصوب شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در بم عنوان کرد:

از حضور در شورای اداری فهرج تا افتتاح پروژه های بهداشتی و ورزشی

سفر دو روزه استاندار کرمان به شرق استان؛

دکتر محمدمهدی فــداکار عصر ۱۱ خرداد 
در شــورای اداری فهرج با اشــاره به بازدید 
خــود از ســایت اداری نیمه تمام شهرســتان 
ابراز امیدواری کــرد با اعتباری که برای آن 
گذاشته می شود، بخشی از آن امسال به بهره 
برسد تا مشــکل پراکندگی ادارات در سطح 

شهر فهرج برطرف گردد.
وی بیــان داشــت: در خصوص مشــکالت 
واحدهای تولیدی و خاص اداری هم در حد 
توان بــرای رفع آنها کمک و تالش خواهیم 

کرد.
اســتاندار کرمان همچنیــن در خصوص رفع 
مشــکل ریزگردهــا در شهرســتان فهرج و 
اجــرای پروژه هــای محیط زیســتی و منابع 

طبیعی از جمله مالچ پاشی قول پیگیری داد.
فداکار، ایجاد اشتغال را مهمترین نکته در امر 
محرومیت زدایی بیان کرد و گفت: شهرک 
صنعتی منطقه فهرج آماده است و زیرساخت 
فراهم شــده، مشوق های ســرمایه گذاری و 
کمک به تولیدکنندگان مطمئنا ایجاد اشتغال 
را فراهم می کند ضمن اینکه معین اقتصادی 
هــم باید کمک کند که بخشــی از اشــتعال 

ایجاد گردد.
حجت االسالم آقامالیی امام جمعه فهرج نیز 
در این جلســه بیانات امیر المومنین حضرت 
علــی)ع( را در توجه خدمت بــه محرومین 
مورد اشــاره قرار داد و گفت: مشکل اصلی 
جوانــان مــا بیکاری اســت کــه جوابگوی 

معیشت خانواده خود نیستند.
وی، ریزگردها و طوفان های شــن را مشکل 
دیگــر شهرســتان فهرج بیان کــرد و گفت: 
گرد و غبار آســیب های جدی به ســالمت 
شــهروندان و نخلســتان های شهرستان وارد 

کرده است.
امــام جمعه فهرج، اهمیت خــط ریلی فهرج 
به چابهار را مورد اشــاره قرار داد و خواستار 
تخصیص اعتبار برای تکمیل مجتمع فرهنگی 

ارشاد و سایت اداری شهرستان شد.
براساس این گزارش، حسین سعیدنیا فرماندار 
فهرج با اشاره به معضل بیکاری گفت: هزار 
و ۸۲ شــغل در تعهد شهرســتان فهرج برای 
ســال جاری است که سعی می کنیم عملیاتی 
گردد و پایدار باشند، ضمن اینکه یک هزار 
و ۵۰۰ فرصت شــغلی هم توسط کمیته امداد 

در حال برنامه ریزی داریم.
وی بیان داشــت: شــهرک صنعتی فهرج در 
ورودی شهرســتان و جنب ایستگاه راه آهن 

ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری است.
سعیدنیا منطقه شــاهرخ آباد را بهترین مکان 
بــرای فعالیت  های گردشــگری بــا توجه به 
آب و مســیر ارتباطــی آن دانســت و افزود: 
ریگ هــای یالن و کویر لــوت هم در بحث 

گردشگری کمک شایانی می کند.
وی استفاده از توان معین اقتصادی در فعالیت 

های سرمایه گذاری را هم تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، 
دکتــر محمدمهدی فداکار اســتاندار کرمان 
در شهرســتان فهــرج مرکز جامع ســالمت 

محمدآباد دهــگاوی را با اعتبار یک میلیارد 
و۲۰۰ میلیــون تومــان از محــل اعتبــارات 

دانشگاه علوم پزشکی بم افتتاح کرد.
این مرکــز بــا ۳۶۷ مترمربــع زیربنا شــامل 
بخش بهداشــت محیط، بهداشــت خانواده ، 
مامایی، بیماری ها، داروخانه، دندانپزشکی و 
آزمایشــگاه است و جمعیتی حدود ۶ هزار و 
۷۰۰ نفر از خدمات ایــن مرکز بهره مند می 

شوند.
در ادامه چمن مصنوعی ورزشــی روســتای 
برج معاذ از توابع شهرســتان فهرج با زیربنای 
یــک  هــزار و ۲۰۰ مترمربــع و اعتبــار یک 
میلیــارد تومانی توســط مقام عالی دولت در 

استان افتتاح شد.
همچنین از مجتمع فرهنگی هنری ارشــاد که 
از ســال ۹۰ عملیات ســاخت آن شروع شده 

نیز بازدید شد.
این مجتمــع فرهنگی تــا ســال ۹۴ اعتباری 
حدود یک میلیــارد و ۳۰۰ میلیون تومان در 
نظر گرفته شد و  ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشــته و برای تکمیل آن حداقــل ۷ میلیارد 

تومان دیگر اعتبار نیاز است.
اســتاندار کرمان همچنین با حضور در منزل 
شــهید محمد شــهمرادزاده با خانــواده وی 

دیدار و گفت و گو کرد. 
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان 
دکتر فــداکار همچنین با حضــور در گلزار 
شــهدای فهرج به مقام شــامخ این شهیدان با 

نثار گل و قرائت فاتحه ادای احترام کرد.



هفته نامه خبری- تحلیلی- سیاسی و فرهنگی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا رحیم نژاد   سردبیر: محمدجواد رحیم نژاد         مدیر اجرایی و رییس سازمان آگهی ها: سعید افروغ        مدیر داخلی:  صادق مالیی       چاپ: طاها - کرمان     مدیر بم تیوی: محمدحسین خراسانی نژاد   عکاس: علی معتمدی

جهت عضویت در کانال تلگرام طلوع بم و دریافت آخرین اخبار و عکس ها و ویدئوی های استان کرمان می توانید بعد از به روز کردن تلگرام خود شناسه Toluebam@ را در تلگرام جست و جو کنید و یا به آدرسwww.telegram.me/Toluebam رفته و عبارت JOIN را کلیک کنید. همچنین شما می توانید عکس ها وگزارشات خود از اخبار، وقایع و مشکالت شهری که در آن 
زندگی می کنید را به پیامگیر طلوع بم در تلگرام با شماره:   09210428379   جهت پیگیری و درج در نشریه بفرستید.

نشانی: بم، بلوار امام خمینی )ره( - نبش کوچه ۷ )روبروی بم تحریر(  تلفن همراه: ۰۹۲۱۰۴۲۸۳۷۹  تلفن سازمان آگهی ها:  ۰۹۲۱۷۸۲۳۰۳۰        تلفاکس: ۴۴۳۲۰۱۹۵-۰۳۴ صندوق پستی- بم : ۷۶۶۱۱۱۱۱۱۱

  هفته نامه محلی استان کرمان - خبری، تحلیلی، سیاسی و فرهنگی                                                                                     سال پانزدهم  شماره   284 سه شنبه 10 خرداد 1401

هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال زنان 
دوشنبه ۹ خرداد برگزار و تیم خاتون بم 

قهرمان این مسابقات شد.
در شــرایطی که هنوز یک هفته به پایان 
لیگ برتر فوتبال بانوان باقی مانده اســت 
تیم خاتون بــم با پیروزی 2 بر صفر برابر 
ذوب آهــن در ورزشــگاه فجر بــم، کار 

قهرمانی را یکسره کرد.
تیم تحت رهبری مرضیه جعفری توانست 
بــا گل های فاطمــه گرایلی و ســمانه 
چهکندی از سد ذوب آهن که هدایت آن 
را سمیه شهبازی در دست دارد عبور کند 
و باالتر از شهرداری سیرجان قهرمان شود.

پس از این که نماینده بم در فصل گذشته 
قهرمانی را از دست داد واین بار رقابت این 
تیم با شهرداری سیرجان به سود خاتون 

بم پایان یافت.
شهرداری ســیرجان، تیم دوم جدول در 
ســنندج 4 بر صفر برابــر زارع باتری به 

برتری رسید. افسانه چترنور در این بازی 
هت تریــک کرد و دیگــر گل تیم مریم 
جهان نجاتی را شبنم بهشت به ثمر رساند.

ســیرجان با این پیروزی در جایگاه دوم 
باقــی ماند و نایب قهرمانی خود را قطعی 
کرد تا پس از یک قهرمانی شــیرین، این 
بار نتواند جام را همانند سال گذشته باالی 

سر ببرد.
تیم رده ســومی فوالد مبارکه ســپاهان 
اصفهــان نیز در زمیــن خوصد 2 بر یک 
از ســد پاالیش گاز ایالم عبور کرد. هاجر 
دباغــی دو گل ســپاهان را زد و روژین 

تمریان تک گل ایالم را به ثمر رساند.
در سایر بازی ها نماینده البرز در ارومیه 4 
بر صفر همیاری را شکست داد. سارا قمی 
بــرای البرز دو گل زد و آیدا فرضی زاده و 

سمیه آوج دیگر گلزنان تیم البرز بودند.
کیان نیشابور نیز در مصاف با میزبان خود 
ملی پوشان شهرکرد 3 بر 2 صاحب برتری 

شد. فاطمه شکری، مطهره دانش آموز و 
کیانا محمدی گلزنان کیان بودند.

مرضیه جعفری: لیگ  امسال کیفیت 
باالیی داشت

مرضیه جعفری پس از مســجل شــدن 
قهرمانی تیمش در مســابقات لیگ برتر 
فوتبــال بانوان گفت: کیفیت مســابقات 
لیگ برتر امســال خیلی باال بود. تیم های 
سپاهان، ذوب آهن و شهرداری سیرجان 
تیم های خیلی خوبی بودند به طوری که 
نتایج قابل پیش بینــی نبود حتی البرز و 

ایالم تیم های خیلی خوبی بودند.
وی افزود: ســطح لیگ هم خیلی باال بود 
اما مشکل لیگ این بود که طوالنی شد آن 
هــم البته به دلیل بازی های تیم ملی بود؛ 
با این حال ســطح بازی ها خیلی باال بود 
و شــاید یکی از سال هایی بود که لیگ  با 

کیفیت باالیی برگزار شد.

ســرمربی تیم فوتبال بانوان خاتون بم در 
خصوص نقــش تاثیرگذار زهرا قنبری در 
قهرمانی تیمش اظهار داشت: زهرا قنبری 
بازیکن خیلی خوبی است اما همه بازیکنان 

در کسب نتیجه تاثیرگذارند.
 سال گذشته تا لحظه آخر قهرمان بودیم 
اما در بازی ســپاهان من تیم را همراهی 
نکــردم و روی یک اتفــاق قهرمانی را از 
دست دادیم اما زهرا قنبری بازیکن خیلی 
فوق العاده است و در هر تیمی بازی کند، 
تاثیرگذار اســت اما تمامی بازیکنان من 

واقعا موثر هستند.
وی به برنامه ریزی تیمش برای شــرکت 
در مسابقات جام باشگاه های آسیا اشاره و 
خاطر نشان کرد: بعد از بازی هفته پایانی 
لیگ برتر فوتبــال برابر پاالیش گاز ایالم 
برنامه ریزی می کنیم و نظر ما این اســت 
که تمرینات را شروع کنیم و یکی دو بازی 

تدارکاتی خارجی داشته باشیم.

گزارش تصویری مسابقه هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال خاتون بم در برابر ذوب آهن اصفهان

حکم قهرمانی  در فجر امضا شد 

خاتون بم قهرمان لیگ 
برتر بانوان کشور شد

عکس: طلوع بم - نجمه رضایی

س: طلوع بم - علی معتمدی
عک


