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فوتبال علیه ناامیدی با بازی درخشان »مرضیه خاتون«

عکس: مرضیه سلیمانی

عنوان پرافتخارترین مربی فوتبال زنان ایران، کوچکترین صفتی است که می توان به مرضیه جعفری اطالق کرد؛ او یک تنه به جنگ 
ناامیدی و مرگ رفت و فاتح از میدان بیرون آمد.
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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

شهرداری بم
سالم خسته نباشید چرا شهرداری به فکر خیابان 
آزادگان نیســت   تنها میدان و پارکی که تو این 
چند ســال بهش رسیدگی نشــده و شبها مردم 
داخل تاریکی میشینن وســیله بازی زیاد نداره 

اونایی که داره اکثرا خراب هستند

با سالم خدمت شهردار و شورا محترم بم 
ما مردم کوچه های خیابان شــهید فخارزاده از 
شــهرک رزمندگان گله داریم از شما چرا هیچ 
مشکلی از این کوچه ها رفع نمیشه چندین سال 
هســت هیچ امری در این کوچه ها نشــده هیچ  

زیر سازی نشده هیچ آسفالتی ریخته نشده 
روشــنایی درستی نداریم ، درخواست داریم ما 
مردم این خیابان از شهردار محترم زحمت کش 
خواهشــمندیم یک بازدید میدانی داشته باشین 

ازاین منطقه با تشکر

اداره برق
ضمن ســالم وخسته نباشــید لطفاصدای مردم 
شهرک امام را به گوش مسولین شهر بم خاصه 
اداره برق برســونید که اکثر المپهای روشنائی 

معابر سوخته ممنونیم از لطف مسولین دلسوز

جاده کرک
سالم وقتتون بخیر خداوکیلی به گوش مسئولین 
شهر بم برســونید یک نگاهی به ورودی جاده 
کرک نارتیچ هم بکنیــد خیلی خرابه حدود ۲ 
کلیومتر کال هستش کل جلوبندی های ماشین 
ها خراب شده از کنار باغ زهیر به هم اول جاده 
کرک نارتیچ دارستان میشه خداوکیلی پیگیری 

کنید

روستای چهلتخم
سالم شما که حرف مردم رو به گوش مسئولین 
میرســونید لطفا بگیــن روســتای چهلتخم که 
چسبیده به اسفیکان هست و فاصله ای آنچنانی 
تا مرکز شــهر بــم نداره قرار بــود کوچه هاش  
آســفالت کنند حتی دســتگاه هم آوردن ولی 
نفهمیدیــم کــه چی شــد و چــکار کردند که 
دســتگاه هارو برگردوندند و دیگــه پیگر این 

موضوع نشدند

شهرک رزمندگان
ســالم خدمت طلوع بم ، شــهرک رزمندگان 
میدان بیت المقدس خیابــان منصور فخار زاده 
کوچه فخــار زاده ۱  کوچــه ای که دو طرف 
ان بــه خیابان اصلــی میخورن روشــنایی نداره 
.خواهشــا فکری بکنین برای روشــنایی کوچه 

ممنون

خواجه عسکر
باســالم لطفا در خصوص مشــکل آب خواجه 
عسکر پیگیری کنید اینقدر فشار اب کم هست 
که نه میشه لباس شست ، نه کولر آب میشه توی 

این گرما و... واقعا سخته لطفا پیگیری کنید

@

جلسه شــورای اداری شهرستان بم با حضور محمد 
برزنــگ فرمانــدار، حســین رمضانــی زاده رئیس 
دادگستری و بهنام جعفری زاده دادستان بم و دیگر 
روســای ادارات ششــم تیرماه همزمان با هفته قوه 

قضاییه برگزار شد.
به گزارش طلوع بم، محمد برزنگ فرماندار بم ضمن 
گرامیداشت هفته قوه قضاییه ضمن انتقاد از برخی 
افراد که منجر به فرار سرمایه گذاران می شوند گفت: 
اتفاق بدی در بم شکل گرفته؛ سرمایه گذاری که در 
۳۰ کیلومتری بــم می خواهد کارخانه بزند را اذیت 
می کنند چون در حریم مافیایی آنها وارد شده، چون 
سرمایه گذار در مساله خرما هم ورود کرده و آنها ترس 
منافع شان را دارند و در احداث کارخانه فراوری روی 
معــدن خان خاتون خلل وارد می کنند. آمدند پیش 
من و می گویند ما نمی گذاریم کارخانه ای ســاخته 
شود! شما کی هستی که نمی گذارید؟! می دانم منافع 
نامشــروع شما به خطر افتاده است؛ اما بدانید قانون 
همه کاره است. یک کارشناس محیط زیست بیاورید 

و حرف قانونی بزنید. وی تصریح کرد: ما نمی گذاریم 
کار قفل شــود و به جد پیگیری می کنیم، بعضی ها 
خودشان را مافوق قانون ندانند. باید معضل بیکاری 
حل شــود شــما بررســی کنید وجود معدن خان 
خاتون چقدر از آمار جرائم منطقه کم کرده اســت. 
تاکید می کنم باید مشــکل بیکاری مردم حل شود 
و ما کاری با حزب و حزب بازی نداریم و دســت هر 

سرمایه گذاری را به گرمی میفشاریم.
وی خاطرنشان میکند: یا در موضوع پل ورودی شهر 
هــم آمده اند می گویند ما نمی گذاریم پل ســاخته 
شود! شما کی هستید که نمی گذارید. ورودی شهر 
مانده و نفرین مــردم را به دنبال دارد. آقایان بدانند 
ســوابق قبل و بعد از انقالبشان را داریم و نخواهیم 

گذاشت مردم ضرر کنند.
محمد برزنگ فرماندار بم در بخشهای دیگری از این 
جلســه گفت: ادارات بدانند تکریم ارباب رجوع خط 
قرمز من است و به جد پیگیر شکایات مردمی خواهم 
شــد و با هیچ شــخص و ارگانی هم شوخی در این 

مســاله ندارم. وی افزود: مردم را مثل برادر خود در 
ادارات ببینید، هیچ کارمند و رئیسی حق ندارد سر 
مردم منت داشته باشد، همین مردم هستند که پای 
انقالب و پای سختی ها ایستاده اند پیگیر حل مسائل 

مردم باشید.
فرماندار بم در خصوص مشــکل زمینهای قشــمی 
خواســتار ارائــه راه حل عملی از شــورای شــهر، 
شهرداری، راه و شهرسازی و میراث شد و تاکید کرد 
این مساله شهرک قشــمی با جمعیتی باالی ۶۰۰ 
خانوار باید حل شود، این شهرک از ارگ جدید هم 
معروفتر شده و آقایان باید طرحی ارائه دهند تا مساله 

هر چه سریعتر حل شود.
محمد برزنگ از خشک شدن بیش از ۵۰۰ هکتار از 
باغات بم بعد از زلزله خبر می دهد و تاکید می کند 
که شهرداری و جهاد کشاورزی بیشتر دقت کنند و 
در مواردی که نیاز هســت با دادگستری هماهنگ 

شوند.

 اولین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 
اســتان در ســال 14۰1 صبح یکشنبه ۵ تیر 
ماه به ریاســت محمدمهدی فداکار استاندار 
کرمان برگزار و تعهد اشــتغال دســتگاه های 
اجرایی، تحلیل وضعیت بازار کار اســتان در 
سال گذشــته و عملکرد قانون اشتغال پایدار 
روستایی و جذب تسهیالت تبصره  1۸ مطرح 

شد.
دکتر محمدمهدی فداکار اســتاندار کرمان در 
این جلسه با اشــاره به ظرفیت بزرگ تبصره 
1۸ برای طرح های تولیدی و اشــتغالزایی بر 

جذب سریع دســتگاه ها از این بخش تاکید 
کرد و گفت: بخش عمده ای از عدم جذب این 

تسهیالت متوجه خود دستگاه ها است.
وی ادامه داد: دســتگاه های اجرایی عملکرد 
متفاوتی در جذب تسهیالت تبصره  1۸ دارند 
و این نشان می دهد که خود دستگاه پیگیری 

نداشته است.
اســتاندار کرمان تاکید کــرد: در صورتی که 
دستگاهی با مشــکل پرداخت اعتبار از ناحیه 
بانک مواجه است، این مسئله را اعالم کنند تا 

پیگیری های الزم صورت گیرد.

فــداکار گفــت: تاخیر در پرداخــت و جذب 
تسهیالت، قدرت خرید متقاضی را هم پایین 
می آورد و طرح را با مشــکل و چالش مواجه 
می کند، لذا تســهیالت باید سریعتر پرداخت 

شود.
وی اظهار داشــت: از حداکثر ظرفیتی که در 
سیستم مالی و بانکی وجود دارد، برای اشتغال 

استفاده کنیم.
** 2 میلیون و 410 هــزار نفر جمعیت 

غیرفعال استان
براســاس این گزارش جعفــر رودری رئیس 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 
نیز در این جلسه عنوان کرد: براساس آخرین 
آمار، ۶۳ میلیون نفر در کشور جمعیت باالی 
1۵ ســال یا در سن کار هستند که 2 میلیون 
و 41۰ هزار نفر مربوط به استان کرمان است.

وی با اشاره به جمعیت ۳ میلیون و ۳۸۳ هزار 
نفری اســتان کرمان گفت: از جمعیت باالی 
1۵ یا در سن کار اســتان کرمان، 971 هزار 
و 2۵1 نفر جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار 
)قادر و مایل به انجام کار( هســتند که ۸۶2 
هزار نفر آنها شاغل هســتند و آخرین تعداد 

بیکاران استان 1۰9 هزار نفر خواهد بود.
رودری، جمعیت غیرفعال استان را 2 میلیون 
و 41۰ هزار نفر اعالم کرد و افزود: عمده این 
جمعیت را خانم های خانــه دار و جمعیت در 

حال تحصیل شامل می شوند.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرمان، خالص ایجاد اشــتغال استان در سال 

گذشــته را حدود 22 هزار نفر اعالم و تصریح 
کــرد: این در حالی اســت کــه خالص ایجاد 
اشــتغال استان طی سال های 9۸ و 99 منفی 

بود.
رودری اظهار داشــت: مثبت شدن اشتغال در 
سال 14۰۰ نشــان می دهد که آثار کرونا در 
اقتصاد تعدیل شــده و در کنار آن سازگاری 
روی شــرایط تحریم رخ داده و سیاست های 
ثبات زا از ســوی دولت کمک می کند که این 
امر تداوم یابد.وی بیان داشت: مجموع اشتغال 
ایجاد شده کشور در سال 14۰۰ تقریبا 1۸4 
هزار فرصت شغلی است که 22 هزار مورد آن 

معادل 12 درصد سهم استان کرمان است.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرمان با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در استان 
کرمان 11.۳ درصد بوده که تقریباً بیشتر در 
حوزه بانوان است، افزود: نرخ مشارکت استان 
4۰.۳ درصــد بوده که نســبت بــه جمعیت 
روســتایی استان به کل کشــور 41.۸ درصد 

است.
وی عنــوان کرد: یکی از معضالت بازار کار در 
ایران نسبت به سایر کشــورهای دنیا، پایین 
بودن نرخ مشارکت است، نرخ بیکاری جوانان 
1۸ تا ۳۵ ساله در استان کرمان 2۳.4 درصد 

بوده که یک شاخص مهم است.
رودری با اشاره به اینکه ۳۶ درصد از جمعیت 
استان کرمان که در سن کار قرار دارند، شاغل 
هســتند، بیان کرد: بیکاری باالی جوانان به  
ویژه جوانان تحصیل کرده یک نکته راهبردی 

در استان کرمان است.
رودری گفــت: ۶۰ هــزار و ۳74 نفــر تعهد 
اشتغال امســال دســتگاه های اجرایی است 
کــه ۵2 درصد در بخــش صنعت، 1۸ درصد 
کشــاورزی و ۳۰ درصد در بخــش خدمات 

تعریف شده است.
** کوتاهی در جذب تســهیالت تبصره 1۸ 

پذیرفته نیست
به گزارش روابط عمومی اســتانداری کرمان، 
مجتبــی مصباح مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان کرمان نیز در این جلســه 
گفت: از ابتدای امسال اشتغال حدود 1۰ هزار 
نفر در استان کرمان در سامانه رصد ثبت شده 
و پیگیر هســتیم که تعهد اشتغال استان در 

سال جاری اجرا شود.
همچنین حســین مهرابی سرپرست معاونت 
کرمان  اســتانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی 
نیز در این جلســه تاکید کرد تــا بانک ها در 
جذب تســهیالت تبصره 1۸ استان همکاری 
الزم را به عمــل آورنــد و گفــت: کوتاهی در 
جذب تســهیالت تبصره 1۸ پذیرفته نیست و 
دستگاه ها اجازه ندهند که این منابع از استان 

کرمان خارج شود.
وی مهلــت جذب این تســهیالت را تا پایان 
تیرماه دانست و ادامه داد: پیش بینی می شود 
که تا پایان شهریورماه این مهلت تمدید شود 
اما این امکان هم وجود دارد که دستگاه هایی 
که در جذب تسهیالت عقب هستند، سهمیه 

آنها به سایر استان ها اختصاص داده شود.

آمدند پیش من و می گویند ما نمی گذاریم کارخانه ای یا پل ورودی ساخته شود / 
شما کی هستید که نمی گذارید؟ / می دانم منافع نامشروع شما به خطر افتاده است / 

بدانید قانون همه کاره است

دستگاه های اجرایی پیگیر جذب تسهیالت تبصره ۱۸ باشند

فرماندار بم در شورای اداری با تاکید بر فصل الخطاب بودن قانون در ماجرای خان خاتون گفت:

استاندار کرمان در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری:

روسای ادارات بدانند، تکریم ارباب رجوع خط قرمز من است
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تعداد استان های بیابانی ایران به ۲۱ مورد افزایش 
یافته است/ ۱۴ میلیون هکتار از عرصه های کشور 

در شرایط بحرانی قرار دارد

سرپرســت ســازمان منابــع طبیعــی و 
آبخیزداری کشــور با اشــاره به روند 
تغییــرات در عرصه هــای منابع طبیعی 
برنامــۀ  آغــاز  »در  گفــت:  کشــور 
چشــم انداز ۲۰ ســاله، مناطق بحرانی 
بــرای ریزگردها شــش میلیون هکتار 
بــود و اکنــون به نزدیــک ۱۴ میلیون 

هکتار رسیده است«.

ادامــه داد: »تعداد  عباســعلی نوبخت 
اســتان های بیابانی مــا از ۱۴ مورد در 
آغاز برنامۀ چشم انداز ۲۰ ساله اکنون 
به حدود ۲۱ استان افزایش یافته است«.

وی با اشاره به این که برنامۀ چشم انداز 
۲۰ ســاله در ســال ۱۴۰۴ بــه پایــان 
می رســد، اظهار کرد: »زمــان زیادی 

برای ما باقی نمانده اســت و باید برای 
برنامه های  اهداف ســازمانی و  تحقق 
وزیر جهاد کشــاورزی تــالش کنیم 
و عملکردمــان به گونــه ای باشــد که 
دلســوزان این کشــور راضی باشند و 

مردم در آرامش زندگی کنند«.
به گزارش فــردای کرمان بــه نقل از 
ایســنا سراســری، نوبخت در مراســم 
معارفۀ خود کــه با حضور وزیر جهاد 
کشــاورزی برگزار شــد، اظهار کرد: 
»بر اســاس نقشــه ها و مدل سازی های 
بین المللی ســازمان توسعه عمران ملل 
متحد   ایران جزو کشورهایی است که 
به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکســالی 
در ســال ۲۰۲۵ با بحران شــدید آب 
مواجــه می شــود و در ســال ۲۰۴۰ به 

نهایت حد بحران شــدید آب می رسد 
امــا ما ســربازان نظــام و متولی امنیت 
زیســتی کشــور هســتیم و با همراهی 
و مشارکت و اســتفاده از تجربیات و 
دانش مراکز تحقیقاتی و دانشــگاهی 
اثبات می کنیم که ایران در سال ۲۰۴۰ 
دچار بحران شدید خشکسالی نخواهد 

شد.
وی افــزود: »برای حفــظ و صیانت از 
عرصه های منابع طبیعی باید عملکرد و 
تمهیدات مــان را در زمینه آبخیزداری 
افزایــش دهیم و از تمــام ظرفیت های 
موجود کشــور برای تقویت پوشــش 
گیاهــی جنگل ها و مراتــع با کاربری 

خاص خودشان استفاده کنیم«.
سرپرســت ســازمان منابــع طبیعــی و 

آبخیزداری کشــور ذخایــر طبیعی و 
پوشــش گیاهی را زیربنــای اقتصادی 
هر کشــور خوانــد و تصریــح کرد: 
»براســاس مطالعاتــی کــه در زمینــۀ 
پایداری منابع طبیعی توسط تشکل ها، 
نهاد توسعه عمران ملل متحد و مراکز 
تحقیقاتی انجام شــده، ضروری است 
برنامه ریزی  برای مدیریت خشکسالی 

شود«.
وی با اشــاره بــه اهمیــت جنگل ها و 
پوشــش گیاهی در حفــظ منابع آبی 
کشــور، گفــت: »از ۳۰ میلیون هکتار 
عرصه هــای زاگــرس، نزدیــک به ۶ 
میلیون هکتار آن جنگل اســت و این 
جنگل ها تامین کننــدۀ ۴۰ درصد آب 

کشور هستند«.

پایین دست  »استان های  افزود:  نوبخت 
زاگرس بــرای کشــاورزی موفق نیاز 
دارنــد پوشــش گیاهــی ایــن منطقه 
به درســتی حفظ شود این در حالیست 
که از ۶ میلیون هکتار جنگل زاگرسی 
نزدیــک بــه ۱.۲ میلیــون هکتــار آن 
به دالیــل مختلف از جملــه تغییرات 
آب و هوایی و تغییراتی که انســان ها 
ایجاد  این جنگل ها  در زیرآشــکوب 
همچــون  مشــکالتی  بــا  کرده انــد 
خشــکیدگی بلــوط و هجــوم آفات 

درگیر شوند«.
وی ادامــه داد: »جنگل هــای زاگرس 
این توان را دارنــد که به طور میانگین 
ســال  در  را  آب  مترمکعــب   ۱۰۰۰
به تدریــج جذب، تولیــد و آزاد کنند 

و این ظرفیت در پوشش گیاهی البرز 
به طور متوســط ۱۵۰۰ مترمکعب آب 

در سال است«.
نوبخــت با اشــاره به این که ســازمان 
منابــع طبیعــی و آبخیزداری کشــور 
را  کارش  گذشــته  ســال های  در 
به درســتی انجــام داده اســت، گفت: 
»عوامل انســانی از جمله احداث ســد 
در باالدســت و میان بندهــا، حفر چاه 
در اراضی پایین دســت و اســتفاده از 
آب چشمه ســارها بــرای تامیــن آب 
شــهرک های مصنوعــی و صنعتی و 
توسعۀ روستاها بر تغییر پوشش گیاهی 

تاثیر گذارده اند«

سرپرست سازمان منابع طبیعی کشور خبر داد
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وحید جعفریــان مدیرکل دفتر امــور بیایان 
ســامان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در 
حاشــیه ی کارگاه بیایان زدایی که با حضور 
مدیــران کل مناطبــع طبیعــی و آبخیزداری 
اســتان های هرمــزگان، کرمان، سیســتان و 
بلوچستان که در فهرج برگزار شد، گفت: در 
کشور ما بیش از ۳۰ میلیون هکتار تحت تاثیر 
فرسایش بادی اســت که از این میزان قریب 
بــه ۱۴ میلیون هکتار بعنوان مناطق خســارت 

زای شــن های روان به اراضی کشــاورزی و 
مناطق مســکونی، جاده ها، خطوط راه آهن 
و هرگونه تاسیســات منابع زیســتی انســانی 

خسارت وارد می کند.

او گفــت: این خســارت در بعضی از مناطق 
و در بــم، فهــرج و ریگان قابل توجه اســت 
و علیرغم پتانســیل های ویــژه ای که در این 
مناطــق وجــود دارد و از نظــر الویت هــای 

خاصــی که بــرای حفظ مردم شــریف این 
مناطق در کانون های تولید و اشــتغال وجود 
دارد مــا بخاطر غلبه شــرایط بیابانی شــاهد 
مهاجرت از این مناطق و چالش های حاشــیه 

نشینی در شهر های بزرگتر را داریم.
او در ادامــه می گوید: این افتخــار را داریم 
در حــال حاضــر که یــک برنامــه جامع در 
حــوزه مدیریــت مناطــق بیابانی کشــور در 
حال نهایی شــدن اســت در این برنامه برای 
هریــک از چهره های زمین شناســی از نظر 
ژئومورفولوژی و بیابانی یک الگوی روشن 
از نظر نحوه احیا و نگهــداری و بویژه نحوه 
بهــره برداری اقتصادی از آن با تکیه با دانش 
بومــی و ظرفیت های که در حوزه های دانش 
بنیــان و حوزه های دانشــگاهی وغیره وجود 
دارد خواهیم داشــت االن ما کارگاهی را در 
اســتان های همجوار با همت مدیرکل استان 
کرمان برگزار کردیم که این درس آموخته 
هامــون را به اشــتراک بگذاریــم و در حال 
حاضر استفاده از گونه های بو می و سازگار با 
شرایط خشک سالی در این منطقه در دستور 

کار قرار گرفته است.
جعفریــان می گوید: با ابداعــات و ابتکارات 
در  توانســته اند  و خالقانــه  بفــرد  منحصــر 
سخت ترین شرایط منطقه بیابانی گونه کهور 

ایرانی را با یک الگوی جدید توســعه بدهند 
که کمــک می کند به حفظ جــاده ترانزیتی 
کــه از از این منطقه فهرج تا بم عبور می کند 
و عماًل اســتان های همجــوار را به هم وصل 
می کنــد و کمک می کنــد بتوانیم در جهت 
پایدار در تثبیت شــن های روان استفاده کنیم 
و به اشــتراک گذاری ابتــکارات و ایده ها و 
خالقیــت ها ی که صــورت گرفتــه در بین 
اســتان های همجــوار یکی از سیاســت های 
است که دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی 

و آبخیز داری کشور دنبال می کند.
برگــزاری کارگاه آموزشــی مقابلــه با بیان 
زایــی با حضور مدیران کل ســه اســتان در 
شــرق کرمان و صرف ۱۷۰ میلیارد تومان در 
قالب پروژه های مختلف بیابان زایی در شرق 
کرمانکارگاه اموزشــی مقابله با بیابان زایی با 
حضــور دکتر جعفریان مدیــرکل دفتر امور 
بیایان و ســازمان منابع طبیعــی و آبخیزداری 
کشــور و مدیــران کل و معاونیــن فنی منابع 
طبیعــی و آبخیــزداری اســتان های کرمان، 
سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان و جنوب 

کرمان در شرق کرمان برگزار شد.
هدف از این کارگاه تبادل تجربیات در زمینه 
بیابان زایی بــود. همچنین امروز از طرح های 
مقابلــه با بیــان زایی و مالچ پاشــی دربخش 

نگین کویر بازدید کردند.
حسین سعید نیا فرماندار فهرج گفت: وسعت 
شهرســتان فهرج ۵ هزار کیلومتر است که ۴ 
هزار و ۴۰۰ کیلومتر آن بیابان و ۱۰۰ کیلومتر 

کانون فرسایش بادی شدید دارد.
او در ادامــه گفت: حرکت شــن های روان 
و طوفان های شــن سالیانه خســارات زیادی 
به بخش کشــاورزی، راه های روســتایی این 
شهرســتان وارد می کنــد و ســالیانه چندین 
روز به دلیل وزش طوفان شــن این شهرستان 
تعطیل می شــود. ســعید نیــا گفــت: در اثر 
حرکت شن های روان روســتای ده میر شیر 
در بخــش نگین کویر فهرج خالی از ســکنه 
شــده و چندین روستا نیز در معرض تخلیه از 

سکنه می باشد.
او خواســتار تخصیص اعتبارات برای بیایان 
زایی و مهار شــن های روان در این شهرستان 

شد.
مهــدی رجبــی زاده مدیرکل منابــع طبیعی 
و آبخیــزداری اســتان گفت: شــرق اســتان 
کانون های اساسی مقابله با فرسایش بادی در 
استان کرمان است که در برنامه ریزی کاری 
سازمان منابع طبیعی کشور قرار دارد. رجبی 
زاده گفت: در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۷۰ میلیارد 
تومــان اعتبــار در قالب پروژه هــای مختلف 

برای مقابله با بیابان زایی هزینه کرده ایم.
او گفت: در ســال ۱۴۰۱ به کمک ســازمان 
منابــع طبیعی و آبخیزداری کشــور در قالب 
ردیف های مختلف در قانــون بودجه تقریبا 
حدود ۱۳۵ میلیارد تومان تا به امروز مصوب 
شده که ما در شرق استان در قالب بیان زایی 

هزینه کنیم.
رجبــی زاده در ادامــه گفت اقــدام مهی که 
در اســتان درحال پیگیری هستیم و توانستیم 
مصوبــه آن را بگیریــم در ســفر ریاســت 
جمهوری تمامی بســته ی ایجاد یک ردیف 
اعتباری مستقل برای مقابله با فرسایش بادی 

در شرق استان کرمان در برنامه هفتم است.
امیداریــم بــا حمایــت مســئولین اســتان و 
نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی موفق 
شــویم در برنامه هفتم این ردیــف را ایجاد 
و پایــدار کنیم و بتوانیم در دوره برنامه هفتم 
بحث بیایان زدایی در شرق استان کرمان را به 
یک نقطه مطلوبی برســانیم که امنیت زیستی 
بطور نســبی فراهم شــود چنانچه این ردیف 
ایجاد شــود حدود هــزار میلیــارد تومان در 
برنامه اعتبار نیاز داریم که صرف برنامه های 
مختلف آبخیزداری و در پایین دســت مقابله 
با فرسایش بادی در منطقه شرق استان انجام 

دهیم.

خسارات شن های روان در فهرج، ریگان، بم قابل توجه است
مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیرداری کشور:
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به گزارش ایرنا، ۶7۵7 روز از آن فاجعه گذشــته 
بود اما انگار همین چند ماه پیش شاهدش بودیم. 
خانه های ویران شــده، خیابان های پوشیده شده 
توســط خاک و چهره ها و خاصه چشــم هایی که 
همچنان آه های نکشیده داشتند و اشک های ریخته 
نشده. راننده  تاکسی ای که مقصد یا مبداش همیشه 
ارگ تاریخی بود و با کوکای خنک به جنگ گرمای 
4۵ درجه ای رفته بود، گفت: ساکنین خیلی از این 
خانه های ویران شــده خودشان زیر خروارها خاک 
دفن شده اند و به همین خاطر است که هنوز میزان 

ویرانی ها از حد استاندارد باالتر است.
حتی اگر می خواستند هم نمی توانستند پنجم دی 
ماه سال 1۳۸2 را فراموش کنند؛ مرضیه جعفری 
که جای خود دارد. او در آن حادثه جزو بزرگترین 
قربانیان بود. دردی کــه بازمانده های یک فاجعه 
متحمل می شوند به مراتب بیشتر از درگذشتگان 
است. ابتدا به اواسط دهه هفتاد سر می زنیم. وقتی 
که مرضیه، دختری 17 ســاله بود. پدر و برادرش 
جزو مشهورترین فوتبالی های بم بودند و او هم در 
این فضای فوتبالی شــیفته توپ گرد و مستطیل 
سبز شد. روحیه ی مبارزه جویانه و رهبری طلبانه اش 
باعث شــد تا تصمیمی عجیب و جسورانه را اتخاذ 
کند. او تیم فوتسال زنان بم را تاسیس کرد و ۶ ماه 
طول کشــید تا یک شاگردش تبدیل به 2 شاگرد 

شود.
آنها چند سال کنار هم تمرین کردند و تیم شان به 
معنای واقعی کلمه یک تیم شد اما آن بامداِد جمعه 
 ی کذایی و آن هجوم بی رحمانه ی مرگ به بم، تمام 
هم تیمی ها و شــاگردهای جعفری را از او گرفت. 
مربِی جوان قصه ی ما سال ها پس از سر مت بازبی، 
بدون اطالع از داستان مرِد انگلیسی کاری را انجام 
داد شبیه به او. حادثه مونیخ را به یاد دارید؟ همان 
پرواز شومی که بازیکنان و مربیان منچستریونایتد 

در آن حضور داشــتند. همان هواپیمایی که برای 
ســوخت گیری در مونیخ فرود آمــد اما هیچ وقت 
به مقصد نرســید و دچار سانحه هوایی شد. نیمی 
از مســافران آن پرواز جان خود را از دست دادند. 
شاکله تیم یونایتد به هم ریخت. چند نفری که زنده 
مانده بودند هم نتوانستند به زمین برگردند اما آقای 
سرمربی با پرورش نسلی جدید موفق شد ماموریت 
ناتمام را تمام کند و شیاطین سرخ را قهرمان اروپا 

کند.
مرضیه جعفری هم کاری کرد کارســتان. تیمی 
جدید را تشــکیل داد. با شــروع لیگ برتر فوتبال 
زنان پا به مسابقات گذاشت. بعد از 2 سال به رتبه 
نخســت رسیدند. از ســال 9۰ حکمرانی خود در 

فوتبال ایران را آغــاز نمودند و پیش از اینکه واژه 
پوکر در فوتبال ایران بر سر زبان ها بیفتد توانستند 
چهار بار متوالی لیگ را فتح کنند. ســپس چالش 
بعدی از راه رسید. ســتاره های تیم به تدریج ساز 
جدایــی را کوک کردند ولــی جعفری یک مرتبه 
دیگر به جنگ ناامیدی رفت. تیمی دیگر ساخت. 
تیمی که استخوان بندی اش را نفرات بومی تشکیل 
می دادند. ســه قهرمانی دیگر برای شــهرداری بم 
به دســت آمد تا اینکه به فصل قبل رسیدیم. این 
بار آزمونی دشوارتر و استخوان ُخردکن برای خانم 

سرمربی در راه بود.
پیش از شــرح ماجرا باید با »پارســا« آشنا شوید. 
پســِر مرضیه جعفری. نوجوانی که عاشق فوتبال 

بود اما دســت و پنجه نرم کردن با بیماری قلبی 
باعث شــده بود تا نتواند خودش پا به توپ شود. 
با این وجود او شــیفته »مامان مرضیه «اش بود و 
مدام در اردوی تیم حضور داشــت و با شــاگردان 
مادر رابطه صمیمانه ای برقرار کرده بود. شهرداری 
بازهم در آستانه قهرمانی قرار داشت اما پارسا دچار 
یک حمله قلبی شــد تا جعفری نتواند تیمش را 
در اصفهــان همراهی کند. آنهــا بازی را باختند و 
قهرمانی از کف رفت. اتفاقی که نباید رخ می داد؛ به 
وقوع پیوست. پارسای 14 ساله، مادر قدرتمندش 
را تــرک و او را یک شــبه پیر کرد. ضربه مهلک و 
جانکاهی بود اما در عیــن ناباوری آخرینش نبود. 
چندی بعد بــرادر و حامی اصلی مرضیه جعفری 

هم به پســر، پدر و هم تیمی هایش ملحق شــد تا 
خیلی ها به این نتیجه و باور برســند که بازگشتی 
برای سرمربی پرافتخار در کار نخواهد بود و او دیگر 
زیر بار این دردها کمر راست نمی کند. تصوری که 
اشــتباه از آب درآمد. مرضیه همان مرضیه ی 17 
ساله بود. با همان روحیه و انگیزه و البته با هدفی 
واال. او برگشت به 2 دلیل؛ شادی روح پارسایش و 

خوشحالی مردم بم.
ادامه ماجرا را مطلع هســتید. خاتون بم با هدایت 
مرضیه جعفری موفق شد بر بام فوتبال ایران بایستد 
و خانم سرمربی به هشتمین جامش در لیگ برتر 
دست یافت. او و شاگردانش محبوبیتی مثال زدنی 
در بم دارند. جعفری با قهرمانی ها و موفقیت هایش 
توانسته تابویی بزرگ را بشکند. آنها بیشتر از تیم 
مرداِن بم طرفدار و دنبال کننده دارند. چند ساعت 
قبل از برگزاری مراسم قهرمانی خاتون بم، همان 
مردمان غمگین و همچنان عزادار، برای حضور در 
استادیوم لحظه شماری می کردند. خانواده ها دست 
در دســت هم آمدند و روی سکوها جای گرفتند. 
ســپس نوبت به زمین رسید تا گوشه گوشه اش در 
سیطره عالقه مندان خاتون قرار بگیرد. مردمانی که 
خاتون تبدیل به دلخوشی شان شده است. سالها بود 
که بم این چنین در محاضره شــادی و سرور قرار 

نگرفته بود و اینقدر رها، خوشحالی نکرده بود.
و مرضیــه جعفــری. شــیرزنی برآمــده از میان 
نخلستان های بم. او برای خودش، پدرش، پسرش، 
هم تیمی های فقیدش و البته بازماندگان آن زلزله به 
جنگیدن ادامه می دهد و با تقلید از مربی محبوبش 
پپ گواردیوال به شــاگردانش فوتبال روی زمین را 
آموزش می دهد. او با بهانه ای به نام فوتبال به جدال 
با ناامیدی برخاســته و پوزه اش را به خاک مالیده 
است؛ با چشمانی غمگین، جامه ای سیاه و زخمی 

غیر قابل التیام.

مراسم جشن قهرمانی و تجلیل از بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال زنان خاتون بم شامگاه یکشنبه پنجم تیر ماه با حضور جمعی از 

عالقمندان و مردم شهر بم در ورزشگاه فجر برگزار شد.

فوتبال علیه ناامیدی با بازی درخشان »مرضیه خاتون«

عکس: طلوع بم -علی معتمدی- محمد حسین خراسانی 


