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 داانیی

راهبردی  قضایی سند  تعالی  و  تحول  سند 
برای قوه قضاییه است

آمادگی انتقال آب خام به شبکه آشامیدنی 
بم وجود دارد

رییس کل دادگستری استان کرمان در مراسم تکریم و معارفه دادستان بم:

صفحه دوم

صفحه سوم

پیگیری و دیدار محمد برزنگ فرماندار بم با مدیرکل آب منطقه ای استان:

به گزارش روز دوشنبه ایرنا و به نقل از روابط عمومی فرمانداری بم، علی رشیدی در 
دیدار با فرماندار شهرستان بم افزود: با توجه به اینکه آب سدنسا جزء سومین آب های 
با کیفیت کشور به شمار می رود می توانیم این آب خام را وارد شبکه آب آشامیدنی 
بم و بروات کنیم اما تاکید بر تکمیل تصفیه خانه است تا بتوانیم آب آشامیدنی تصفیه 
شده در اختیار شهروندان قرار دهیم. وی ادامه داد: این پروژه سال ۹۰ با پیگیری های 
نماینده مردم بم در مجلس شــورای اسالمی آغاز بکار کرد که بخشی از این پروژه 
توســط آب و فاضالب روســتایی و بخشی دیگر توســط آب منطقه ای انجام شد. 
رشیدی تاکید کرد: لوله گذاری خط انتقال این طرح به پایان رسیده و تصفیه خانه نیز 
۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مابقی مراحل نیز در حال تکمیل است. مدیرعامل 
آب منطقه ای اســتان کرمان گفت: با اعتباری که نماینده مردم شهرستان های شرقی 
در مجلس شورای اسالمی برای طرح الحاقی خط انتقال آب به دیگر شهرستان های 
)نرماشــیر فهرج و ریگان( جــذب کرده این آمادگی وجود دارد تا هرچه ســریعتر 

عملیات اجرایی پروژه خط انتقال آب از سد نسا نیز آغاز شود.

حجت االسالم انصاری در مراسم بزرگداشت مرحوم دعایی در کرمان:

دعایی نشان داد می توان مدیری بدون دربان بود و حتی دفترداری نداشت
گوهر های بزرگی در استان کرمان داریم که تا زنده هستند کمتر قدردانی می شوند

نباید بگذاریم آستانه صبر مردم به نهایت خود برسد
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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

مسکن ملی
ســالم تورو خدا پیگیر مسکن ملی بشید واال ما 
دوساله پول ریختیم هرروز یه بهانه میارن االنم 
میگن برا زمین صاحب پیدا شده پول ما روز به 
روز بی ارزش میشه خواهشمندم صدای مارو به 

مسولین برسونید

روستای ملک آباد
سالم خسته نباشید بنده از اهالی روستای ملک 
آباد هســتم بنده چند سال اســت در این روستا 
زندگــی میکنم و از نعمــت آب و برق محروم 
هستم به اداره برق مراجعه میکنم با وعده الکی 
بنده را پاس کاری میکننــد به اداره آب میروم 
بازم پاس کاری میکنند لطفا پیگیری کنید خدا 
شاهده تو این گرمای طاقت فرسا نه یخچال زیر 
بار میرود نه کولر باید آب گرم و گرما بخوریم 
آخه چه وضعیه چند مرتبه کابل برق از تیر برق 
کشیدیم به دلیل مسافت زیاد تا منزل یا ضعیف 
هستن یا به سرقت رفتند خواهش میکنم پیگیری 

کنید.

شهرداری بروات
سالم اگه میشــه کوچه های بروات را اسفالت 
کنید چون موقع گاز کشــی تمــام کوچه هارو 
داغون کردن مخصوصا بلوار ذوالفقاری کوچه 
دوم کال کوچش داغونه لطفا رســیدگی شود 

ممنون میشم

شهرداری بم
از شــورای محترم اسالمی و شهردار محترم که 
اهتمام ویژه ای در رفع نقایص و مشکالت شهر 
دارنــد صمیمانه قــدر دانی و تشــکر می نمایم 
و از بزرگــواران تقاضــا دارم نســبت به این دو 

درخواست هم توجه فرمایند

1- در چهار راه انتهای بلوار تختی ، دقیقا رو به 
روی درب ورزشگاه و در راستای گلکار وسط 
بلوار ، چاله ای موجود است که درب آن کنده 
شده است و کمتر شــبانه روزی است که چند 
خودرو در آن نیفتد و دچار خســارت نشــود ، 
خواهشمند است دستور فرمایید هر چه سریعتر 
با نصب درست و استاندارد درب چاله مذکور، 

این نقیصه به خوبی مرتفع شود
2- کوچه سرگرد سخایی 1  که دبیرستان دوره 
اول پسرانه اولیا در آن واقع شده به دلیل داشتن 
حــدود۴۰۰ دانش آموز روزانــه میزبان صدها 
خودروی ســرویس دانش آموزان این مدرسه 
است و با توجه به خاکی بودن این کوچه ) که 
عرض آن بیش 2۰ متر می باشد(  روزانه گرد و 
خاک فراوانی ایجاد می شود که بسیار موجب 
آزار و اذیت منازل جنب و مقابل  مدرســه می 
شود لذا خواهشــمند است دستور دهید هر چه 
سریعتر ، حداقل تا انتهای دیوار مدرسه آسفالت 

شود 
با تشکر و سپاس یک شهروند

@

رییس کل دادگستری اســتان کرمان با اشاره به 
تدوین و اجرای سند تحول و تعالی قضایی، گفت:  
این سند پس از 4 دهه از انقالب اسالمی قوه دارای 
سند راهبردی است که اگر اجرایی شود، بسیاری 
از مشــکالت و انتظارات مردم از دستگاه قضایی 
برطرف می شــود و این سند به صورت جدی در 

دستور کار قوه قضاییه قرار دارد .
حجت االسالم و المســلمین ابراهیم حمیدی در 
آیین تکریم و معارفه دادستان های سابق و جدید 
شهرستان بم افزود: کارگروه های ذیل سند تحول 
و تعالی قضایی در کشــور و استان تشکیل شده و 
تالش می شود این سند هر چه سریعتر و به شکلی 
کامــل و اجامع اجرایی شــود، تاکید کرد: بخش 
عمده این سند باید در صف دادگستری انجام شود 

و سندی صرفا برای اجرا در حوزه ستادی نیست.
وی اظهارداشت: بسیاری از اسناد باالدستی باید از 
ستاداجرایی شود، اما این سند تکالیفی را از ستاد 
تا صف مشخص کرده که باید به صورت همزمان 

اجرایی شوند.
نماینده عالی قوه قضاییه در اســتان کرمان یادآور 
شد: سند تحول و تعالی قضایی نویدبخش آن است 
که در ســال های آینده می توان بخش زیادی از 
انتظارات و توقعات مردم را به نحو احسن اجرایی 

کرد.
حجت االسالم و المســلمین حمیدی با اشاره به 
اینکه شرق اســتان کرمان به ویژه شهرستان بم، 
ظرفیت بسیار ارزشمندی در حوزه نیروی انسانی 
پرتالش، کشاورزی و خودروسازی دارد، تاکید کرد:  
تالش می کنیم که مردم از خدمات مطلوب قضایی 
بهره مند شــوند و همکاران قضایی و اداری نیز در 

شرایط مناسبی به مردم خدمات رسانی کنند.
وی با اشــاره به این مطلب که دســتگاه رسالت و 
مسئولیت بســیار خطر اجرای عدالت را در نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران بر عهده دارد، تاکید 
کرد: رسالت ها و وظایف دستگاه قضایی با امکانات، 
نیروی انسانی و فضای اداری موجود تناسب ندارد 
و همین مسائل موجب شده مردم از برخی مسائل 

و مشکالت موجود ناراضی باشند.
رییس کل دادگســتری استان کرمان تاکید کرد: 
روحیه جهادی موجود که در بین مسئوالن نظام 
یک اصل است؛ در دستگاه قضایی در عمل وجود 
دارد و تالش های فراوانی در مسیر رضایت مندی 

مردم صورت می گیرد.
حجت االسالم و المســلمین حمیدی با ذکر این 
مطلب که ریاســت قوه قضاییه بــه عنوان فردی 
مردمی، پرتالش و جهادی تمام همت خود را برای 
ایجاد تحول در دستگاه قضایی به کار گرفته است، 
تاکید کرد: امروز شاهد تالش های جهادی هستیم 
اما هنوز مشکالتی وجود دارد که قضات، کارمنان و 

مردم را آزرده خاطر می کند.
وی با اشــاره بــه اینکه رضایت منــدی در حوزه 
مدیریتی قوه قضاییه باالســت، اظهارداشت: باید 
بدانیم اکثر مدیران در سطح استانی و شهرستانی 

قوه قضاییه، جوان هستند و قوه قضاییه به توصیه 
مقام معظم رهبری در حوزه جوان گرایی و سپردن 
مسئولیت ها به جوانان به خوبی عمل کرده است و 

این افراد نیز خوش درخشیده اند.

رییس کل دادگســتری استان کرمان تاکید کرد: 
موجب افتخار اســت که نیروهای جوان دستگاه 
قضایی کارآمد هستند و از نظر علمی و تجربی در 

جایگاه باالیی قرار دارند.
وی از تالش های محمد ضیاء الدینی دادســتان 
ســابق بم نیز تقدیر کرد و گفت: ایشــان زحمات 
بسیار زیادی در سمت دادستانی بم را تقبل کرده 
انــد و از این تالش ها تقدیر کــرده و از تجربیات 
ایشان دستگاه قضایی همچنان بهره مند خواهیم 

بود.
وی با اشــاره به اینکه آقای بهنــام جعفری زاده، 
دادستان جدید بم نیز از نیروهای جوان، خوشنام 
و پرتالش در مرکز استان هستند و در سمت های 
مختلفی مشغول خدمت بوده اند، تاکید کرد:این 
نیروی جوان، پرونده های مهمی را مورد رسیدگی 
قــرار داده و کارنامه درخشــانی دارد و از امروز به 

عنوان دادستان بم مشغول فعالیت خواهند شد.
وی با اشاره به این مطلب که مسئولیت دادستانی 
بسیار سنگین است، تصر یح کرد: مسئوالن نظام 
مقدس جمهوری اســالمی خدمت گــزار مردم 
هســتند و باید رابطه خود را با مردم تقویت کنند 
و در این رابطه هماهنگی بین دستگاهی به منظور 

نیل به اهداف نظام نیز بسیار مهم است.

حرکت جهادی از اولویت های خدمت در نظام 
مقدس جمهوری اسالمی است

امام جمعه شهرستان بم نیز از حمایت های دستگاه 
قضایی در حوزه تولیدو اشتغال از جمله حمایت از 
صنایع خودروسازی، تقدیر کرد و افزود: رهبر معظم 
انقالب اسالمی همواره بر حرکت جهادی، جدی، 
شــبانه روزی، پرتالش و باانگیزه تاکید دارند و هر 
فرد در هر جایگاهی باید به این اصل اساسی جامه 

عمل بپوشاند.
حجت االسالم و المسلمین قاسم دانشی بر ضرورت 
نظارت و بازرسی ها نیز تاکید کرد و ادامه داد: الزم 
است که برخی مشکالت موجود در این شهرستان 

با تدبیر قضایی در اسرع وقت برطرف گردد.

 در برخورد با فساد باید به صورت جدی اقدام 
شود

فرماندار شهرستان بم نیز از همکاری های دستگاه 
قضایی از جمله در برگزاری انتخابات سالم و امن 
تقدیر کرد و گفت:  انتظار می رود که در برخورد با 
فساد به صورت جدی اقدام شود و در کنار اقتدار، 

برخورد مناسب با مردم را در دستور کار داشت.
محمد برزنگ با اشــاره به اینکه اهمیت دستگاه 
قضایی بر هیچ فردی پوشیده نیست، تاکید کرد: 
بسیار ارزشمند اســت که پس از گذشته بیش از 
40 ســال از انقالب، هر روز اعتماد و امید مردم به 
نظــام و انقالب افزایش می یابد و باید قدردان این 

موضوع مهم بود.
وی خاطرنشان کرد: با تمام توان آماده همکاری با 

دستگاه قضایی شهرستان هستیم.

 دادسرای بم در بهترین وضعیت ممکن قرار 
دارد 

رییس دادگستری شهرستان بم نیز گفت: دادسرای 
بم در بهترین وضعیت ممکن از نظر تعداد موجودی 
پرونده و نرخ رسیدگی و سایر شاخص ها قرار دارد 
و این امر تالش های  شــبانه روزی انجام شده در 

این حوزه را نشان می دهد.
حســین رمضانی زاده با اشــاره به اینکه در حوزه 
کیفیت رســیدگی به پرونده هــا ، رضایت مندی 
مردم به خوبی حاصل شــده است، تاکید کرد: در 
راســتای حمایت از خانواده زندانیان نیز اقدامات 
بسیار خوبی از سوی دادستان سابق بم انجام شده 

که قابل تقدیر است.
وی با اشاره به ساماندهی وضعیت زندان بم، تاکید 
کرد: استقرار یک واحد اجرای احکام در زندان ها 

موجب تسریع در انجام امور مربوطه شده است و 
زمینه استفاده از نهادهای ارفاقی برای مددجویان 

زندان ها را فراهم کرده است.
رییس دادگستری بم گفت: در حوزه پیشگیری از 
وقوع جرم نیز بالغ بر 30 جلسه با حضور دادستان 
بم برگزار شــده است و این شهرســتان در سال 

گذشته در زمینه پیشگیری از وقوع جرم رتبه دو م 
را به خود اختصاص داده است.

وی با اشــاره به اقدامات انجام شــده در راستای 
حمایت از تولیــد و جلوگیری از تعطیل شــدن 
کارخانجات بزرگ منطقه عنوان کرد: دلسوز مردم 
دار و دارای حسن اخالق با مردم و مسئوالن بوده 

اند  و از ایشان تقدیر و تشکر می کنیم.
وی  گفت: دادستان جدید بم نیز پرچمدار مبارزه 
با فســاد و حراست از حقوق بیت المال هستند و 
انشــااهلل خدمات ارزشمندی را با حضور ایشان در 

این شهرستان شاهد خواهیم بود.
 رسیدگی به 62 هزار و 702 پرونده در بم

دادستان سابق بم نیز با اشاره به آمار عملکرد خود 
از تیرماه 95 تا پایان سال 1400، گفت: موجودی 
پرونده هــا در تیرماه 95، یک هزار و 509 پرونده 
بــوده و یک هزار و 246 پرونده نیز در کالنتری ها 
موجود بود، ادامه داد: در طول این مدت 61 هزار و 
282 پرونده به دادسرای بم وارد و 62 هزار و 702 

پرونده اســت و موجودی فعلی دادســرا در شعب 
تحقیق 189 پرونده اســت که معادل 87 درصد 
کاهش پرونده ها را داشته ایم و در حال حاضر 76 

پرونده است در کالنتری بم وجود دارد.
محمد ضیاءالدینی با اشــاره به اینکه درصد ابالغ 
الکترونیک در بم 96 درصد اســت، اظهارداشت: 
پرونده های مسن در داسرای بم 19 پرونده است 

که 73 درصد کاهش داشته است.
وی احیای شــعبه اجرای احکام مستقر در زندان 
را از دیگر تجربیات موفق دادســرای بم دانست و 
اظهارداشــت: به منظور کاهش ورودی پرونده ها، 
کمپ ترک اعتیاد بم راه اندازی و از بروز بســیاری 

از جرایم از جمله سرقت های خرد کاهش یافت.
دادســتان سابق بم، مبارزه قاطع و جدی با جرایم 
امنیتی را از دیگر اقدامات دادســرای بم دانســت 
و ادامه داد: جلوگیــری از تغییر کاربری غیرمجاز 
اراضــی به منظور حفظ باغ شــهر بم و حمایت از 
تولیــد و اشــتغال از ضروریاتی اســت که در این 

شهرستان باید مورد توجه قرار گیرد.
ضیاء الدینی بیان کرد: در راستای حمایت از تولید 
برمبنای برگزاری جلســات ستاد اقتصاد مقاومتی 
و همــکاری مدیران تولیدی و صنعتی، از تعطیلی 

کارخانه ها و تعدیل نیروها جلوگیری شده است.

 مســئولیت ها در نظــام مقدس جمهوری 
اسالمی، امانت هستند 

دادستان جدید شهرستان بم نیز گفت: باید تالش 
کنیم تا ظرفیت های بالقوه موجود به بالفعل شده 
و زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مردم 

فراهم گردد.
بهنام جعفری زاده از مسئولیت ها در نظام مقدس 
جمهوری اســالمی به عنوان یک امانت مهم یاد 
کرد و ادامه داد: وظیفه داریم به احسن وجه امانت 
داری کرده و از این امانت در مسیر مشخص شده 
برای خدمت به مردم و نیل به اهداف نظام مقدس 

سند تحول و تعالی قضایی، سند راهبردی برای قوه قضاییه است

رییس کل دادگستری استان کرمان در مراسم تکریم و معارفه دادستان بم:

در طی این مراسم  بهنام جعفری زاده، بازپرس دادسرای عمومی و انقالب کرمان به سمت دادستان عمومی و انقالب شهرستان بم منصوب شد و طی این مراسم از 
خدمات و زحمات محمد ضیاء الدینی، دادستان عمومی و انقالب سابق شهرستان بم که طی حکمی از سوی رییس قوه قضاییه به سمت معاون دادستان عمومی و 

انقالب مرکز استان منصوب شده است، تجلیل به عمل آمد.

طلوع بم- مونا موسی نژاد: افتتاحیه 
باشگاه مهرعظام با حضور حجت االسالم 
دانشــی امام جمعــه، محمدمهــدی نواب 
رییس هیئت مدیره خیریه ســپهر و عباس 
ایروانی بنیانگذار هولدینگ مهرعظام، علی 
کفاشــیان رییس هیئت مدیره باشگاه مهر 
عظام، محمد ترکان رئیس اداره ورزش و 
جوانان، تعدادی از اعضای شورای شهر و 
اعضا تیم فوتبال بانوان خاتون بم در ســالن 
غدیر دانشــکده علــی بــن ابیطالب عصر 

یکشنبه بیست و دوم خرداد برگزار شد.
علــی کفاشــیان عضو هیئــت مدیره باشــگاه 
فرهنگی و ورزشــی مهر عظام و رئیس ســابق 
فدراسیون فوتبال نیز با ابراز خرسندی از حضور 
در این مراســم و کار بزرگی که در حال انجام 
است گفت: کشــف اســتعدادهای درخشان 
تضمینی برای داشــتن ایرانی آباد اســت. وی 
با اشــاره به اهــداف و برنامه هــای فرهنگی و 
ورزشی این باشگاه گفت: در حال حاضر این 
باشگاه در ۵ استان کشور دارای نمایندگی می 
باشد و شهرستان بم به عنوان یکی از شهرهای با 
استعداد در رشته های مختلف ورزشی می تواند 
نماینده شایسته ای از سوی این باشگاه در سطح 
کشور باشد. کفاشیان افزود: تقویت خودباوری، 

اخــالق مداری و پرورش روحیــه پهلوانی در 
کنار شناســایی و پرورش استعدادهای جوانان 
ایــن مرز و بــوم و پر کردن اوقــات فراغت از 
مهم تریــن اولویتهای این باشــگاه فرهنگی و 

ورزشی می باشد.
سیدابوالحسن مهدوی پیشکسوت ورزش استان 
کرمان در این مراسم گفت: افتتاحیه  باشگاه با 
تولد امام رضا)ع( تقارن پیدا کرد و می توان این 
موضوع را به فال نیک گرفت و این نشــانه ای 
برای راهی است که ما انتخاب کردیم باشد ما 
بسیار خرسندیم که در این ایام در کنار مردم بم 

و دوستداران فرهنگ و ورزش هستیم.
وی بیــان کرد: تیم ورزشــی مهر عظــام با راه 
اندازی مدرســه فوتبال در مناطق محروم استان 
های تهران، تبریز، رشت، شیراز و مشهد نسبت 
به تشکیل تیم نونهاالن در رده های سنی مختلف 
اقــدام کرده و هــدف از این فعالیت کمک به 
توسعه ورزش زیر بنایی و شناسایی استعدادهای 
درخشان اســت. وی ایجاد عدالت ورزشی را 
از مهم ترین اهــداف این مجموعه عنوان کرد 
و ادامه داد: شــرق اســتان کرمــان بخصوص 
شهرستان بم در سطح ورزش توانسته قهرمانان 
زیادی را در خود پرورش دهد و وجود پتانسیل 
باال در این منطقه انگیزه ای شد تا ما این مرکز را  
در بم راه اندازی کنیم .مهدوی با اشاره به اینکه 

این باشگاه می تواند نقطه جهش برای بسیاری 
از جوانان و  نوجوانان محروم و کم توان باشد و 
استعدادهای بسیار زیادی وجود دارد که هنوز 
کشــف و پرورش نیافتند؛ اما شــرایط موجود 

محیط را برای آنان عادالنه محیا کرده است.
زهرا فراشــی مدیر خیریه سپهر بم نیز در ادامه 
این مراسم با اشاره به اینکه درس انسانیت درس 
عشق و همدلی و ایجاد این فرهنگ از ورزش  
بســیار مهم تر اســت گفــت: در صورتی که 
قدرشناسی و قدردانی را در بین این آینده سازان 
نتوانیم ایجاد کنیم نمی توانیم به رسالت اصلی 
خودمان که پرورش ورزشــکاران با  فرهنگ 
صحیح اســت برسیم؛ آینده جوانان و موفقیت 
آنها با  ادغام دو اصل فرهنگ و ورزش تضمین 

می شود.
وی با بیان اینکه بنیاد خیریه سپهر از سال 1۳۸2 
فعالیــت خود را آغاز کــرده و اکنون به چهار 
مرکز تخصصــی به خدمــت و اهدافش ادامه 
می دهد افزود: تیم ورزشــی مهر عظــام با راه 
اندازی مدرســه فوتبال در مناطق محروم استان 
های تهران، تبریز، رشت، شیراز و مشهد نسبت 
به تشکیل تیم نونهاالن در رده های سنی مختلف 
اقــدام کرده و هــدف از این فعالیت کمک به 
توســعه ورزش زیر بنایی و شناسایی استعداد و 
پرورش استعدادهای دختران و پسران عالقمند 

به فعالیتهای ورزشی و حمایت از استعداد های 
برتر است.

وی خاطرنشان کرد: بنیاد خیریه سپهر در بهمن 
ماه سال 1۴۰۰ از نمایندگان این باشگاه دعوت 
کرد تا با سفر به شهرستان بم نسبت به شناسایی 
استعداد های نوجوانان و جوانان این شهرستان 
نیــز اقدام و آنها را حمایــت کنند و از آنجایی 

که بنیاد خیریه سپهر اهداف انسان دوستانه دارد 
و خدماتش را مختــص به توان خواهان تحت 
حمایت خــود نمی داند از این طرح اســتقبال 
کرده و اعالم نموده در حــد توان از امکانات 
خود برای تمام نوجوانان و جوانان شهرســتان 
بم استفاده می نماید. فراشی ادامه داد: در رشته 
های فوتبال فوتسال، دو میدانی و ژیمناستیک 

ویژه دختران و پســران در ســنین ۸ تا 1۴ سال 
عالقمندان ثبت نام  انجام میشود.  وی با اشاره 
به اینکه تا کنون بیش از ۷۰۰ نفر ثبت نام کرده 
اند و در حال آموزش و تمرین نیز هستند گفت: 
به کارگیری مربیان ورزشی و آموزش آنها نیز 

از دیگر خدمات این فعالیت است.

افتتاح باشگاه استعدادیابی فوتبال مهرعظام در بم
با همکاری بنیاد خیریه سپهر بم و هلدینگ عظام صورت گرفت:
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بم نوروزگاه برتر کشور شد 
 تشریح فعالیتهای هفته میراث و برنامه های ۱۷ تیر 

مدیــر پایگاه میــراث جهانی »بــم و منظر فرهنگی 
آن« پنجشــنبه دوازدهم خرداد در جمع خبرنگاران 
از اقداماتی که در یک ســال گذشــته در ارگ بم 
و همچنین محدوده منظر فرهنگی باغشهر بم انجام 
شده اســت، ســخن گفت. بم و منظر فرهنگی آن 
که هفتمین اثر ثبتی ایران در میراث جهانی یونسکو 
اســت، محــدوده ای 2۳ هزار هکتاری را پوشــش 
می دهد و همچنین ارگ قدیم بم بزرگترین کارگاه 
مرمت خشتی کشور را دارد که یک هفتم نیروهای 
مرمتی کشــور متعلق به پایگاه جهانی بم اســت به 
طــوری که بیش از 12۰ نیــرو در پایگاه جهانی بم 

اینک در حال فعالیت هستند.

به گزارش خبرنگار هفته نامه طلوع بم دکتر محسن 
قاسمی در دومین نشســت خبری خود که در خانه 
سیستانی ارگ بم و با حضور مهندس مسعود قمری 
کارشناس این پایگاه برگزار شد با اشاره به اینکه در 
دو سال شــیوع ویروس کرونا مجبور به استفاده از 
نصف ظرفیت نیروهای مرمتی پایگاه جهانی ارگ 
بم بودیم افزود: در سال جاری که شیوع این ویروس 
در وضعیت بهتری قــرار گرفته هم اقدامات مرمتی 
ارگ را سرعت خواهیم داد و هم با توجه به رویکرد 
وزارت میراث در دولت سیزدهم فعالیتهای فرهنگ 
و گردشگری را نیز برنامه ریزی و اجرا خواهید کرد.

وی با تاکید بر اینکه اکثر کارهای مرمت و بازسازی 
در مجموعه جهانی ارگ قدیم بم توسط نیروهایی 
که اســتخدام این پایگاه  هستند صورت می گیرد و 
به هیچ عنوان به پیمانکاران سپرده نمی شوند تصریح 
کرد: در مدت 1۸ سالی که مرمت این بنای تاریخی 
انجام شــده است خوشــبختانه ۹۰ درصد کارها به 
صــورت امانی یعنی تنها توســط پرســنل این بنای 
تاریخی به پایان رسیده است و بلحاظ تعداد نیروی 
انسانی پایگاه بم بیشترین پرسنل را در بین پایگاههای 

میراث جهانی کشور دارد.
وی گفت: خوشبختانه  نوروز باستانی امسال بم در 
کنار شهرهای بزرگی چون اصفهان، شیراز، تبریز، 
تهران قرار گرفت و به عنوان نوروزگاه ملی معرفی 
شــد و اتفاقات خوبی را پشت سر گذاشت و تمامی 
این اتفاقات خوب پس از اولین سال کم رنگ شدن 
بیماری کرونا  توانست شروع خوبی نسبت به سایر 

اماکن تاریخی و موزه های دیگر در ســطح کشور 
برای بم رقم بخورد و باعث خوشــحالی اســت که 

اعالم کنم بم نوروزگاه برتر کشور شد.

هفته میراث فرهنگی و دهه ثبت جهانی بم
مدیــر پایگاه میراث جهانی بم با اشــاره به رویکرد 
دولت ســیزدهم که در کنار مرمــت بناها، نگاهی 
بــر اجــرای برنامه های متفاوت فرهنگــی و معرفی 
کارهای انجام شــده نیز دارد اشاره داشت و افزود: 
عالوه بر برنامه های اجرا شده در ایام نوروز و اینکه 
تقویم فعالیتهای هنری و فرهنگی را در دست تدوین 
داریم، در هفته میراث فرهنگی در اردیبهشــت ماه 
امسال نیز سعی کردیم پروژه ها و برنامه های متفاوت 

فرهنگی را اجرایی کنیم .

وی ادامــه داد: در روز اول هفتــه میراث فرهنگی با 
اجرای باشــکوه سرود »ســالم فرمانده« با همکاری 
آمــوزش و پرورش و همچنیــن حضور حداکثری 
کودکان و نوجوانان در ارگ بم توانســتیم نخستین 
روز را به بهترین شــکل  اجــرا و انعکاس آن را در 

سراسر کشور شاهد باشیم.
وی در خصوص دیگر برنامه های اجرا شده در این 
هفته به مرمت و افتتاح سه اثر شاخص  در ارگ بم 
یعنی فاز دوم خانه سیســتانی ، عمــارت دروازه دوم 
و راه اندازی کتابخانه مشــارکتی با مشارکت بخش 
خصوصی با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

تومان به صــورت مجازی با حضــور وزیر محترم 
میراث فرهنگی اشاره کرد .

آقای قاســمی در خصوص  چگونگــی راه اندازی 
کتابخانه در محل ارگ بم  بیان کرد: در کنار اعطای 
فضای کتابخانــه  و ویترینها، این پروژه با همکاری 
و دلسوزی محمود توحیدی نویسنده و مورخ بمی 
و اهدای کتابهایش اجرایی شد هر چند دوستداران 
فرهنــگ و ادب نیــز  در کنار این پــروژه همراه و 
همســوی ما بودند. این پروژه ها جز 1۸ پروژه برتر 
در سطح کشور در هفته میراث فرهنگی بودند و در 
اســتان کرمان تنها ۴ پروژه کشوری اجرایی شد که 
۳ عدد آنها برای شهرســتان بم بــود. از دیگر برنامه 
های اجرا شــده در هفته میراث فرهنگی می توان به 
نشست با حامیان و فعاالن محیط زیست و کارگران 

و اســتادکاران زحمتکــش مرمتــی در ارگ بم و 
همچنین آموزش خشت زنی به کودکان و نوجوانان 
عالقه مند و در کنــار تمامی این برنامه ها برگزاری 
نمایشگاه عکس از ظرفیتهای گردشگری بم اشاره 

کرد.
دکتر قاســمی با اشــاره به در پیش بــودن 1۷ تیر و 
سالروز ثبت جهانی ارگ بم و باغشهر و قناتهای بم 
و بیابان لوت در میراث جهانی )2۵ و 2۷ تیر( اظهار 
کرد: در تالشــیم برنامه هایی را بــرای این ده روز 
تدارک ببینیم. از جمله اینکه با انجمن سینمای جوان 
دفتر بم رایزنی هایی کرده ایم در خصوص نشســت 

علمی، تخصصی و مستندســازی در حوزه میراث 
فرهنگی، تغییرات اقلیمی و همچنین برای راه اندازی 
نمایشــگاه عکس دایمی در ارگ نیــز اقداماتی در 

دستور کار است.

مرمت خانه هــای تاریخی ارگ به منظور 
اقامت در بزرگترین بنای خشتی جهان

مدیر پایگاه جهانی بم در پاســخ به سوال خبرنگار 
طلوع بم درخصوص مرمت خانه های تاریخی ارگ 
گفت: چندی پیش تفاهمنامه ای میان پایگاه میراث 
جهانی بم و کرمان موتور منعقد شد مبنی بر مرمت 
1۰ خانه و عمــارت تاریخی داخل ارگ بم که جا 
دارد از آقای شــه بخش مدیرعامــل کرمان خودرو 
برای ورود به این عرصه تشــکر کنــم. مرمت این 
بناها در طول 2 ســال به این شــکل  که  ۷۰ درصد 
آن توسط ظرفیت پایگاه جهانی و۳۰ درصد مابقی 
با کمک کرمان موتور برای مقاصد گردشگری و 
اقامتی انجام خواهد شد و گردشگران و جهانگردان 
می توانند شــبهای رویایی اقامت در ارگ را تجربه 
کنند. خانه حاکم، خانه فرمانده قشون و خانه یهودیها 
و دو بنای دیگر به دلیل بزرگی آنها نمی توان از آنها 
برای اقامت استفاده کرد و تنها برای بازدید کنندگان 
و عالقه مندان مرمت خواهند شد و ۵ خانه نیز برای 

اقامت مهیا خواهد شد.

مرمت زیباترین برج ارگ اوایل پاییز پایان 
می یابد

قاســمی در خصــوص آخرین وضعیــت اصطبل 
حکومتی که در حال مرمت و بازســازی اســت و 
همچنین برج جنوب شــرق اصطبل که بلندترین و 
زیباترین برج ارگ قدیم بم به شمار می رود گفت: 
با همت استادکارها، کارشناسان و متخصصان مرمت 
مرمت این برج تا اوایل مهر امســال به پایان خواهد 
رسید. وی همچنین در خصوص مرمت یخدان که 
جز شــاهکارهای معماری ایرانی اســت نیز گفت: 
از آغاز اجرای این پروژه مدت دو ســال می گذرد 
و اکنون ۸۰ درصد مخــزن یخچال که همان گنبد 
اصلی است پیشرفت فیزیکی داشته که به امید خدا و 
همت استاد کارها تا اواخر شهریور تکمیل و سقف 
کارگاه بسته خواهد شد و به نظر بنده سالهای 1۴۰1 

و 1۴۰2 می تواند سالهای طالیی ارگ بم باشد.
وی در ادامه به نورپردازی این بنای تاریخی گفت: 
در ســال 1۴۰۰ اعتباری بالغ بــر یک میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون تومان به صورت اســناد خزانه به این پایگاه 
تعلق گرفت اما از اسناد خزانه اصلی تنها ۵۰ درصد 
آن به پول تبدیل می شــود و در ایام نوروز امســال 
نورپردازی جدید ارگ با نصب پروژکتور در ضلع 
جنوبی و غرب حصار بیرونی ارگ تا حدودی و به 
شکل زیبایی انجام شد. وی اظهار داشت: روشنایی 
کامل ارگ نزدیک بــه 1۰ میلیارد تومان هزینه در 
پی خواهد داشــت اما انجام ایــن کار اگر با هدف 
ورود مسافر در ساعات بیشتری از شبانه روز باشد و با 
توجه به حساسیتهای مرمتی و حفاظتی ارگ آنچنان 

کارشناسی نیست و توصیه نمی شود.

پرداخت به موقع حقوق کارگران ارگ بم
مدیــر پایگاه میراث جهانی درباره حقوق کارگران 
ارگ قدیــم بم به خبرنگار ما گفت: طی دو ســال 
گذشته حقوق کارگران به صورت منظم پرداخت 
شــده اســت و هفته آینــده حقوق دو ماه گذشــته 
کارگران این بنای تاریخی نیز پرداخت خواهد شد 
و می توان گفت طی چند سال اخیر تنها زمانی است 
که کارگران اعتصابی نداشته اند. قاسمی گفت: این 
امر مهم در شرایطی است که متاسفانه از تیرماه سال 
گذشته تاکنون به جز حقوق، این پایگاه جهانی هیچ 
دریافتی دیگری نداشته و اعتباری نیز برای آن نیامده 

است.
قاسمی با بیان این خبر خوب که ارگ بم از ردیف 
عمرانی خارج و برای آن ردیف جاری درنظر گرفته 
خواهد شد و بر همین اساس  وضعیت قراردادهای 
پرسنل بهتر و از آن پس پرداختها به صورت ماهانه 

صورت خواهد گرفت.

موزه بم در  انتظار اجرای تفاهمنامه
دکتر محسن قاسمی که استاد معماری و شهرسازی 
دانشــگاه آزاد بــم نیز می باشــد در بخش دیگر از 
صحبت های خود به اجرای پروژه موزه بم اشــاره 
کرد و گفت: بم به عنوان تنها باغ شهر جهانی ایران 
در شرایطی می تواند برای آیندگان و جهانیان باقی 
بمانــد که بتواند تاریخی از خــود برای آیندگان به 

یادگار بگذارد و این تنها زمانی ممکن می شود که 
موزه باستان شناســی در آن آغاز به کار نماید. وی 
بیان کرد: از زمان آغاز به کار در این سمت در کنار 
بازسازی ارگ تاریخی و منظر فرهنگی آن به دنبال 
تأســیس موزه باستان شناســی در این شهر تاریخی 

هستیم.
وی ادامه داد: در دوره پنجم شــورای شــهر بم که 
بنده هم عضو بودم، مصوبــه ای در آن به تصویب 
رسید که بر اساس آن بین شهرداری وقت و پایگاه 
تفاهمنامه ای برای ســاخت موزه باســتان شناسی به 
امضا رســید. آقای بنی اسدی شــهردار وقت برای 
ســاخت ســاختمان این موزه و کارهــای عمرانی 
مربوط بــه آن گام موثــری برداشــت و ما مدیون 
ایشــان هستیم. شورای دوره ششــم نیز با شهرداری 
مکاتبه کرده و امیدواریم ریاست و اعضای محترم 
و همچنین مهندس ریاضی شهردار محترم و معاونین 
ایشــان که همگی قولهای مســاعدی برای تاسیس 
موزه در بم داده اند پیگیر این موضوع باشند و ما نیز 
طبق قرار قبلی و تفاهمنامه آماده همکاری صمیمانه 
و موثر با شــورای محترم و شهرداری برای تاسیس 
موزه هستیم. راه اندازی موزه تاریخ و باستان شناسی 
شهرســتان بم چند ســال اخیر نقل محافل رسانه ای 
اســت و مردم و فعاالن این بخش به شــدت پیگیر 
آن هستند که امیدواریم با افتتاح این مرکز فرهنگی 
اتفاقات بسیار خوبی در بخش صنعت گردشگری 

رقم بخورد.
وی افزود: طی آخرین جلساتی که با شهردار محترم 
داشــتیم به زودی مناقصه ای برگزار می شود که بر 
اســاس آن پیمانکاری برای ادامه اجرای این پروژه 
تعیین می شود. وی در جواب سوال خبرنگار طلوع 
مبنی بر بودجه اتخاذ شــده بــرای اجرای این پروژه 
بیان کرد: ما برای انجام ســهم خود از تفاهمنامه به 
وزارتخانه درخواست سه میلیارد بودجه دادیم که 2 
میلیارد تومان مورد تصویب قرار گرفته اســت. این 
بودجه صرف ویترینهای استاندارد و دیگر لوازم می 
شــود تا ســه بخش پیش از تاریخ، پیش از اسالم و 
بخش آثار بعد از اسالم را در این موزه در سه گالری 

متفاوت به صورت عمومی به نمایش بگذاریم .

نشست خبری مدیر پایگاه میراث جهانی باغشهر بم و منظر فرهنگی آن؛

مقنیان بعد از شرکت در آزمون بیمه می شوند

مدیر پایگاه جهانی قنات بم:

طلوع بم- ناهید ذاکری: جلســه تشــکیل 
کارگروه مقنیان شهرســتان یکشــنبه  22 خرداد 
1۴۰1 با حضور تعدادی از مقنیان در پایگاه جهانی 

قنات اکبرآباد و قاسم آباد برواِت بم برگزار شد
 منیره ستارزاده مدیر پایگاه جهانی قنات اکبرآباد 
و قاسم آباد گفت: هدف از تشکیل این کارگروه 
آســیب شناســی قنات ها، تعامل و تبادل نظر بین 
مقنیان ،مشاوره در خصوص راهکارهای حفاظتی 
و بررســی مشــکالت مقنیان در خصوص بیمه و 
خطرات جانی قنات می باشد و در دستور کار دفتر 

پایگاه قرار گرفته است.
وی افزود: بیش از ۶۰ نفر سر مقنی در بم داریم که 
نیروهای دایم و موقت دیگری نیز در اختیار دارند 
و نیاز است که نسل جدید مقنی ها حتما  آموزش 
ببینند و تجربیات مقنی ها هم به نسل جدید منتقل 

شود. 
ســتارزاده ادامه داد: بانک اطالعات مقنیان توسط 
پایگاه قنات ثبت و مســتندی از چگونگی کار در 

قنات تهیه خواهد شد. 
وی بیان کــرد: کالس های آمــوزش مقنی ها با 
همکاری هالل احمر از ســال قبل تشکیل شده و 

تنها مشکل آنها در زمینه ساعت تشکیل کالسها به 
دلیل مشغله بود. 

ستار زاده یاد آور شد: بعد از کار تئوری کار عملی 
مقنی ها در قنــات ها انجام و تجربیات مقنیان هم 
در حین کار، با هالل احمر به اشــتراک گذاشــته 
میشــود و مقنیان بعــد از آموزش  و شــرکت در 
آزمــون کارت عضویت هــالل احمر میگیرند و 
بعد از آن بیمه میشــوند. ما هر ۶ ماه تا یک ســال 
مقنیان را معرفی و ُسنَت مقنی گری و قنات داری 
را در منطقه معرفــی میکنیم تا تجربیات مقنیان به 
نســل بعدی منتقل شــود و با برگزاری همایش و 
دعــوت از مقنیــان در صدد تغییــر دیدگاهی که 
در مورد مقنی گری وجود دارد هســتیم همچنین 
برانیم تا با این کارگروه آسیب شناسی قنات هایی 
که خشــک شــدند را انجام دهیم. این کار گروه 
با همکارِی جهاد کشــاورزی، منابع آب و محیط 
زیست تشکیل شده است. در این جلسه تعدادی از 
مقنیان به مشکالت این حرفه پرداختند و در پایان 
پایگاه جهانی قنات از تمامی مقنیان با تجربه جهت 
عضویت در کارگروه مقنیان شهرســتان، دعوت 

کرد.

عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام گفت: 
حجت االســالم ســید محمــود دعایــی دنبال 
حقوق پایمال شــده کسانی بود که زیر آسمان 

خدا مدافعی نداشتند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت االسالم مجید 
انصاری شامگاه یکشــنبه در آیین بزرگداشت 
یاد حجت االسالم سیدمحمود دعایی در محل 
مســجد جامع کرمان افزود: دعایی نشــان داد 
یک والیی تمام عیار در زمان امام خمینی )ره( 

و مقام معظم رهبری است.
وی ادامــه داد: درواقــع ویژگی والیــی او به 
چتری برای گسترش و جذب حداکثری مردم 
تبدیل شد و والیت مداری او هیچگاه وسیله ای 

برای ترد و دور انداختن افراد نبود.
سیاســتمدار و عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام اظهار داشــت: ای کاش 1۰ دعایی داشتیم 
و ای کاش روحانیــون و مدیــران مــا در منطق 
دعایی با مردم سخن می گفتند، زیرا او دلسوزی 

مصنوعی نداشت.
وی بــا بیــان اینکــه او حتــی بدون برچســب 
زدن، اعضای ســاواک را که مجــازات خود 
را گذرانــده بودند به اســالم دعــوت می کرد 
گفت: ممکن است که برخی از ما حتی پاسخ 
ســواالت بهاییان را ندهیم، اما حجت االسالم 
دعایی مشکل یکی از آنان را با حضور در دفتر 

نخست وزیری وقت حل کرد.
حجت االسالم انصاری افزود: امیرالمومنین در 
عهدنامه مالک اشــتر می فرمایــد که ای مالک 
قلب خود را در مقابل همه مردم لبریز از محبت 
کــن، که این مردم یا بــرادر و خواهر دینی تو 
هستند یا مشابه تو در خلق و انسان بودن، هستند.

وی اضافه کرد: خجت االســالم دعایی ســوار 
پیــکان می شــد و مقابل درب فــالن مدیرکل 

می ایســتاد بدون هیــچ ادعایی، و پــس از آن 
خود را معرفی می کرد و دست مشکل داران را 
می گرفت، زیر این آسمان خدا خیلی ها هستند 
که پارتی و زبان دفاع از حق خود را ندارند لذا 

به این معنی است که ما به دعایی ها نیازمندیم.
وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری فهرستی از 
خصایل نیکو و صفات دعایی ازجمله سالمت 
نفس، فروتنی، ساده زیستی، قناعت وفادار در 

والیت و دوستی و رفاقت را برشمرده اند.
حجت االسالم انصاری افزود: می توان دعایی 
وار وارد عرصــه خدمــت شــد و ســبکبال از 
این دنیا رفــت، در خانه موقــر زندگی کرد و 
بــا امکانــات و خرج کم، در کمــک به مردم 

پرفایده بود.
وی گفت: اکنون که کشور گرفتار مشکالت 
معیشــتی اقتصادی اســت و در این دوران که 
دشمنان انواع فشار های تحریمی را علیه ما برای 
ناامیدکردن مردم ســامان دادند، آنچه می تواند 

مرحمی برای زخم ها باشد اخالق نیکو است.
دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز یادآور شد: 
تمامی مدیران باید همچون ســال ۵۷ فداکارانه 
در صحنه باشــند، نباید فرصت ها را از دســت 
داد، فرصــت زیــادی نداریم نبایــد بگذاریم 
آستانه صبر مردم به نهایت خود برسد، مردم ما 
صبورند، امــا صبوری هم حدی دارد، هرکس 
به این ملت عشــق می ورزد باید فارغ از جناح 
دســت به هم دهنــد و پیشــنهادات نخبگان را 

بشنوند.
وی خاطرنشــان کــرد: دوران آزمــون و خطا 
گذشــته و ما در مرحله ای قــرار داریم که جز 
انسجام و وحدت، احیای اعتماد عمومی و اداره 
امور بر مدار عقالنیــت، تجربه و فداکاری راه 
دیگری نداریم و اگر اینگونه باشیم مردم همراه 

می شوند و دشمن مایوس خواهد شد.
وی ادامــه داد: گوهر هــای بزرگی در اســتان 
کرمان داریم که تا زنده هســتند کمتر معرفی 
و قدردانــی می شــوند و دعایــی از روزی که 
مجذوب امام خمینی )ره( شد، در قم و در کنار 
تحصیل در راه نهضت امــام خطر ها را به جان 

خرید و مبارزه کرد.
وی با اشــاره به پیــام رهبر معظــم انقالب در 
وفات حجت االســالم دعایی گفت: خدمات 
ایشــان در نجف و قم فداکاری هایی است که 
بیان آن ســاعت ها زمان طلب می کند، حجت 
االســالم دعایی در نجف مقاطعی از مبارزه را 
بیــان می کرد، کاش مردم می دانســتند انقالب 
با چه فداکاری خون دل و اندیشــه هایی شکل 

گرفته است.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام عنوان 
کرد: دعایی همچون پروانه در بیت امام خمینی 
)ره( در چرخــش بود و با ذکر فرزند امام بنیان 

صدای روحانیت را گذاشت.
وی افزود: رادیوی صــدای روحانیت چندین 
سال به گویندگی حجت االسالم دعایی اداره 
شــد و خود انــدازه یک نهاد بــزرگ در پیام 
رسانی انقالب موثر بود و شب ها با اینکه کوتاه 

بود همه را میخکوب می کرد.
حجت االســالم انصاری خاطرنشــان کرد: از 
عجایب است که این سید بزرگوار بدون پیشینه 
مدیریتی به گونه ای این رادیو را اداره می کرد 
و خود برنامه می نوشت و به تنهایی این برنامه را 

گرداوری و تولید می کرد.
وی ابراز داشت: شب تا نزدیکی سحر برنامه ها 
را تولید می کرد و پس از اذان صبح از نجف به 
بغــداد می رفت و آنجا برنامه را اجرا می کرد و 

سپس بر سر درس خود باز می گشت.

با ســاختمان های بزرگ، خــودرو، امکانات و 
ابزار پیشــرفته در نجــف راه انداخته بودند، اما 
حجت االســالم دعایی یک نفره یک رســانه 
برای پیام رســانی انقالب اسالمی و اثر گذارتر 

از آنان بود.
وی ادامــه داد: او حتی حلقــه وصل مجاهدان 
با بیــت امام خمینی )ره( بود، حجت االســالم 
دعایی پای ثابت قضیه پاسخگویی به هر انتقاد 

خطرناکی از زمان امام )ره و مبتکر عمل بود.
انتخاب می کردند.

این مقام مسئول گفت: دعایی اصحاب فرهنگ 
و هنــری که در منزلتــی بودند، امــا حاضر به 
تمکین نبودند، عالی ترین اساتید و برجسته ترین 
هنرمندان کشور از موسیقی و هنر را با فراخوانی 
با عشــق در صحنه حاضر می کرد و گنجینه ای 

گرانبها از این رهگذر به یادگار گذاشت.
مــا مبارز و اهل فرهنگ و هنر زیادی داشــته و 
داریم، اما دعایی کیمیایی دیگر در وجود خود 
داشت، همان کیمیایی که پیامبر به آن صفت، 

ستوده شده است.

وی افــزود: قران آنچه را برجســته می کند نرم 
خویی و رحمت است، در واقع رمز نفوذ اسالم 
و پیشــرفت آن خلق وخوی این دین مبین بود 
کــه دعایی به صورت احســن به آن آراســته 
شــد، او در نهایت فروتنی همچون خورشــید 
بر همه می تابید، مهر او مســلمان و غیرمسلمان 

نمی شناخت.
عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام گفت: 
دعایی ضمن انقالبی بودن نشان داد که می توان 
انقالبی بود و نسبت به همه بندگان خدا همچون 

پیامبر اسالم )ص( مهربان باشیم.

حجت االسالم انصاری در مراسم بزرگداشت مرحوم دعایی در کرمان:

دعایی نشان داد می توان مدیری بدون دربان بود و حتی دفترداری نداشت
گوهر های بزرگی در استان کرمان داریم که تا زنده هستند کمتر قدردانی می شوند

نباید بگذاریم آستانه صبر مردم به نهایت خود برسد
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علیرضا ریاضی شــهردار بم در خصوِص وضعیت 
نهضت آســفالت گفت: پروژه آســفالت  اولویت 
اول شــورای شهر و شهرداری بوده و هست تا به 
سرانجام برســد. بر مبنای مصوبه ای که شواری 
شهر در راســتای دریافت خودیاری داشت تعداد 
63 کوچه که از ســالهای 99 تا به امروز همیاری 
داشــتند را همزمان با خریــد وتهیه  قیر با گروه 
پخش به صورت شــبانه روزی و دو شیفت آغاز 

کردیم. 
وی افزود: برنامه آسفالتی که خودیاری آن پرداخت 
شده بین نیروهای شهرداری و پیمانکاری که در 
نظر گرفته بودیم تقســیم شده و پیشرفت پروژه 

همراه با رضایت مندی است.

وی ادامه داد: این پروژه قریب به 4 ماه اســت که 
شروع شده و تا امروز بیش از 88 کوچه در سطح 
شهر آســفالت شده است  امســال سال نهضت 
آسفالت و ادامه تکمیل پروژه آسفالت سطح شهر 
بم هست و امیدواریم طبق قولی که به همشهریان 

دادیم این پروژه به سرانجام برسد.
ریاضی یاد آور شــد: باز آفرینی شهری شامل 8 
محله اســت و مســاحت آن 476هزار متر مربع 
اســت و کل این مســاحت در قالب 8 محله و 2 
فــاز اول و دوم تعریف کردیم که فاز اول را امروز 
بازگشــایی و پیمانکار آن مشخص میشود و فاز 
دوم هم پایان همیــن هفته وضعیت پیمانکارش 
مشخص می شــود. تهیه قیر باز آفرینی از محل 

وزرات راه و شهرســازی است و بقیه پروژه شامل 
خرید ام ســی، زیر ســازی،تولید آسفالت،پخش 
آســفالت،حمل آسفالت، نظارت بر پروژه آسفالت 
اســت که این موارد برعهده شهرداری است و در 
حال حاضــر هر مترمربع 250 هزار تومان هزینه 

در بردارد.
 وی اظهار کرد: حدود 24 میلیارد تومان بصورت 
اســناد خزانه برای قیر در نظر گرفته شــده که 
رســید آن سال 1402 اســت و ما باید تا تیرماه 
امســال این مبلغ را از خزانــه خارج کنیم. ما هر 
روز میزان قیری را که نیاز داریم از طریق بورس 
می خریــم. محله های تختی و زید که جزء هدف 
باز آفرینی هســتند هر کــدام از آنها حدود 16 

میلیــارد تومان قیر نیــاز دارند.مثال محله تختی 
6 میلیارد و هشــتصد میلیون تومان قیر هســت 
و باقیمانده آن تا 16 میلیارد را شهرداری هزینه 
می کند و امروز هم که بحث بازگشــایی مناقصه 
را داشتیم برآوردی که برای محله ها انجام شده 

است بیش از 50 میلیارد تومان است. 
مــا در این زمینه هزینه های هر پروژه را حتما به 
اطالع شهروندان می رسانیم. شهردار بم بیان کرد: 
تا کنون 460 تن قیر از محل اســتانداری استان 
کرمان بصورت رایگان به شــهر بم هدیه شده که 
در حال تهیه از طریق شــرکتی بنام معراج شرق 
که در زاهدان مســتقر اســت می باشیم تا آن را 

حمل و توسط همکاران خود آن را پخش کنیم.

بازدید شهردار بم از پروژه نهضت آسفالت و تقدیر از پرسنل واحد عمرانی شهرداری بم

آسفالت 88 کوچه 
در طول 4 ماه 

علیرضا ریاضی شهردار بم خبر داد:


