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هفته نامه  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان کرمان

استانشدنشرقکرمانبررسیمیشود
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 داانیی

 رئیس جمهــور در جریــان ســفر خود به 
شهرســتان بم، به درخواســت مردم شرق 
استان برای استان شدن اشاره کرد و گفت: 
»استان شدن جنوب کرمان در دستور کار 
دولت اســت و خواست شــما برای استان 
شــدن بم باید مورد توجه قــرار گیرد و در 
این راســتا، باید کارهای کارشناسی انجام 
شود و شاخص های تعیین شده مورد توجه 

قرار گیرد«.
حجت االسالم ســیدابراهیم رئیسی افزود: 
»خواست مردم برای ما اهمیت دارد و مناطق 
دیگر نیز درخواست استان شدن دارد اما باید 
فرآیندها و شاخص ها بررسی شود و پس از 
اقدامات کارشناسی در این زمینه، جواب آن 
به اطالع مردم خواهد رســید«.  وی جمعه 
21 مردادماه در جمع مردم شهرســتان بم 
در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر 
نگاه ویژه به معلولین این منطقه گفت: »باید 
اداره بهزیستی به صورت ویژه در این منطقه 

ایجاد شود«.
وی با تاکیــد بر اینکه حضور مردم در همۀ 
صحنه هــا برای ما تکلیف آور اســت، افزود: 
»دولــت بایــد عدالت محور باشــد. ارزش 
ادارات در اجرای عدالت است و در غیر این 
صورت چه ارزشی می توانند داشته باشند؟ 
در همین راســتا نیز همانطور که در مراسم 
تنفیذ و گرفتن حکم از مقام معظم رهبری 
عنوان کــردم، در دولت ســیزدهم عدالت 

مسئلۀ محوری است و باید در کشور توسعه 
براساس آمایش سرزمینی انجام شود«.

وی همچنین، به بیان خاطره ای از دیدارهای 
خود با شهید سلیمانی پرداخت و اظهار کرد: 
»سردار ســلیمانی همواره در نشست هایی 
که با ایشان در مشــهد داشتیم، نسبت به 
محرومیت های استان کرمان دغدغه مند بود 
و ما نیز تمام تالش خود را خواهیم کرد که 
بتوانیم فقر و محرومیت را از چهره اســتان 
کرمان بزداییم«.رئیســی با تاکید بر اینکه 
عدالت امری فطری برای همه اســت، ادامه 
داد: »اگر به حق عمل کنیم، قطعا می توانیم 

عدالت را در جامعه ساری و جاری کنیم«.
رئیسی سپس اظهار کرد: »در ابتدای ورودم 
به کرمــان، از همۀ مــردم مناطق مختلف 
استان برای اینکه فرصت نمی شود به آن ها 
ســر بزنیم عذرخواهی کردم. وظیفه داشتم 
که به همه جای اســتان سر بزنم اما در این 
سفر برایم توفیق حاصل نشد که غیر از مرکز 
اســتان، بم و جیرفت، به دیگر نقاط استان 
ســفر کنیم. از مردم می خواهم عذرخواهی 

بنده را پذیرا باشند«.
وی در خصــوص پالکاردها و درخواســت 
هایی که مردم داشــتند، خطاب به مدیران 
و مســئوالن گفت: »تمام مدیــران ادارات 
باید آنچه از مســائل مــردم اعم از نامه ها و 
گزارشات به آن ها می رسد را پیگیری کرده 

و مورد توجه قرار دهند«./ایسنا

رئیس جمهور در بم عنوان کرد:

حجت االسالم دانشی امام جمعه بم:
از شخص رئیس جمهور تعجب 

می کنم قبل از طی روال قانونی 
مساله ای را اعالم می کنند

به گزارش خبرنگار هفته نامه طلوع بم از مسجد جامع 
بم حجت االســالم قاسم دانشــی در خطبه های نماز 
جمعه بیســت و یکم مرداد که دقایقی قبل از حضور 
رییس جمهور اظهار شد، گفت: رییس جمهور مجاهد 
انقالبی و متدین به بم می آید. همان حرف همیشگی، 
هیچکس با محرومیت زدایی مخالف نیست اما توجه 
داشته باشند که محرومیت فقط مربوط به یک منطقه 

خاصی نیست.
رییس جمهور محترم در جمع مردم شریف جیرفت 
اعالم کردند که اســتان کرمان جنوبی حتما تشکیل 
می شــود و ما ضمن تبریک به مردم شــریف جنوب، 
اما اگــر روال قانونی بخواهد طی شــود، پیشــنهاد 
دولت به مجلس )مرکز پژوهشــهای مجلس اســتان 
شــدن جنوب و شــرق کرمان را رد کرده است( و در 
صورت تصویب اگر شورای نگهبان پذیرفت طبعا قابل 
اجرا و اعالم اســت. از شخص رییس جمهور محترم 
تعجب میکنم قبل از آنکه روال قانونی طی شود اعالم 
استان می کنند، بهرحال رییس جمهور هستند و البد 
اختیاراتی دارند و یا اینکه بهرحال شاید طبق آنچه که 
قبال روال غیرقانونی بوده )ادارات کل جنوب( اینهم به 
روال غیرقانونی میخواهند انجام شــود که جای بحث 
دارد. اما چیزی که میخواهم بگویم و خواســته شما 
مردم است، مجموعه شهرستانهای شرقی ریگان فهرج 

نرماشیر بم ضمن اینکه ...
ادامه در صفحه 2

کانــال اطالع رســانی حجت االســالم غضنفرآبادی 
درخصوص سفر ریاســت جمهوری و انتقادات برخی 
مســئولین و مــردم از وی، متنی را بــه نقل از آقای 

غضنفرآبادی منتشر کرده است:
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

سفر هیئت دولت به استان کرمان در تاریخ بیستم و 
بیســت و یکم مرداد ماه انجام  گرفت اینجانب ضمن 
تشکر وافر از شخص رئیس جمهور محترم و معاونین 
و وزرای محترم مخصوصا وزرایی که از شــرق استان 
کرمان بازدید کردند، گزارش خالصه ای خدمت مردم 

شریف تقدیم می نمایم 
در سفر هیئت دولت به استان کرمان  وزیر آموزش و 
پرورش جناب آقای دکتر نوری و وزیر جهاد کشاورزی 
جناب آقای دکتر ســاداتی نژاد و وزیر ورزش جناب 
آقای دکتر  ســجادی و وزیر نیــرو جناب آقای دکتر 
محرابیان و شخص رئیس جمهور آیت اهلل رئیسی  از 

شهرستانهای شرق استان بازدید کردند
 نتیجه :

آقای وزیر نیرو از پروژه انتقال آب شرب از سد نسا به 
بم و بروات و سد نساء

بازدید کردند و این تصمیمات گرفته شد: 
1_دســتور  ایجاد کانــال انتقال آب کشــاورزی  به 
روستاهای قطب آباد و تاج آباد و .... به طول ۹ کیلومتر 

با اعتباری بالغ بر چهل میلیارد تومان
2دســتور اجرای مناقصه خط انتقال آب شرب برای 

شهرستانهای ...
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 گزارش نماینده شرق کرمان از سفر 
رییس جمهور و پاسخ به انتقادات

خبرنگارانبازوانپرتوانبهداشتودرمانهستند/ازنقدمنصفانهاستقبالمیکنیم/مردمبراینوبتچهارم
واکسناقدامکنند/بخشیازخوابگاهدخترانهراپردیسمنتقلمیکنیم

رییس دانشگاه علوم پزشکی بم در جلسه تجلیل از خبرنگاران شرق استان گفت: 

عکس: علی معتمدی

پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم به مناسبت روز خبرنگار 

طلوع بم - ســعید افروغ: جلســه تجلیل 
از خبرنــگاران شــرق اســتان با حضور 
دکتــر مازیار اویســی رئیس دانشــگاه 
علوم پزشکی بم و معاونین وی یکشنبه 
بیست و دوم مرداد در سالن سالمت این 

دانشگاه برگزار شد.
 در ابتدای این مراســم رئیس دانشــگاه 
علوم پزشــکی بم از تــالش و زحمات 
خبرنــگاران در دوران کرونــا تشــکر 
کرد و گفت: خبرنگاران بازوان پرتوان 
بهداشــت و درمان هســتند و مجموعه 
علوم پزشــکی از هرگونه نقد منصفانه 

اســتقبال می کنــد.در ادامه این جلســه 
اویســی در خصــوص مصوبات  دکتر 
مرتبــط بــا دانشــگاه در ســفر رییــس 
جمهوری به اســتان گفــت: از آنجایی 
که تاکنون کصوبات این ســفر به طور 
رسمی از سوی استانداری منتشر نشده، 
بهتر اســت صبر کنیم تا مصوبات منتشر 

شود و آنها را اعالم خواهیم کرد. 
وی درخصوص آخرین وضعیت کرونا 
در شرق استان کرمان گفت: در شرایط 
پایدار با شیب بسیار کم صعودی هستیم 
و امیدواریم پیــک صورت نگیرد. وی 

افزود: نســبت بیماران ما از تیر به مرداد 
افزایش داشــته به طوریکــه در تیر فقط 
۱۰۰ بیمار داشتیم اما در مرداد تا امروز 
۱۸۱ بیمار داشتیم. رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی بــم از عادی انــگاری و عدم 
اســتقبال مردم از دوز چهارم واکســن 
کرونا در ســطح کشور و شــرق استان 
ابــراز نگرانی کرد و گفــت: مردم باید 
هرچــه ســریعتر نوبت چهارم واکســن 
خود را دریافــت کنند . از جامعه هدف 
ما ۷۶ درصــد دوز اول، ۶۵ درصد دوز 
دوم، ۴۱ درصد دوز ســوم و ۳۰۳۷ دوز 

از نوبت چهارم تزریق شده است.
وی تاکید کرد: هیچ کمبود واکســنی 
نداریــم و در تمام خانه های بهداشــت 
شــهری و روســتایی واکســن موجود 
است.دکتر اویسی در خصوص آخرین 
وضعیــت بیمارســتان ۲۰۲ تختخوابــی 
گفت: این یک پروژه ملی است و باید 
توســط دولت آماده و جهت تجهیز به 
وزارت بهداشت واگذار و سپس جهت 
بهره بــرداری بــه دانشــگاه بــم تحویل 
شود. هزینه ســاخت این بیمارستان در 
توان مجموعه علوم پزشــکی بم نیست 

و در ردیــف پروژه هــای ملی اســت. 
وی همچنین از پیشــرفت ۳۵ درصدی 
ســاخت خوابــگاه دخترانــه در ارگ 
جدیــد خبــر داد و گفت: برای ســال 
تحصیلی جدید قســمتی از ســاختمان 
پردیــس را برای اســکان حــدود ۲۷۰ 
دانشــجوی دختر آمــاده کــرده ایم تا 
بتوانیم از اسکان خوابگاه کانکسی کم 
کنیم.وی همچنین از پروژه طرح توسعه 
و کلینیک تخصصی پاستور، ساختمان 
مرکز بهداشــت، مرکز بهداشت دهکن 
ریگان، مرکز جامع سالمت عباس آباد 

ریگان را ازجملــه مهمترین پروژه های 
عمرانی در دست اقدام دانشگاه نام برد.

رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی بم در 
خصوص تب کریمــه کنگو نیز گفت: 
اســتان کرمان  خوشــبختانه در شــرق 
از  و  نشــده  گــزارش  مــوردی  هیــچ 
شــهروندان خواست تا از مراکز رسمی 
و معتبــر اقدام به تهیه گوشــت کنند و 
در صورتیکه در منزل دام ذبح می کنند 
حتما هنگام ذبح دســتکش داشته باشند 
و قبل از مصرف گوشــت را ۲۴ ساعت 

در فریزر نگهداری کنند.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 هفدهم  مرداد ماه که به مناسبت شهادت شهید محمود صارمی، خبرنگار شهید خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(، روز خبرنگار نامگذاری شده است در حقیقت یادآور فرصتی است گران بها برای پاسداشت مقام شامخ 
انسان های فرهیخته ای که در راه روشنگری و آگاهی بخشی به آحاد جامعه جان خود را تقدیم کردند و مناسبتی است مغتنم برای تجلیل از خدمات همه خبرنگاران متعهد و دلسوز کشورمان که با تیغ بّران قلم، با سفیران یأس و 

دروغ و تباهی در ستیزند و پا به کارزار جنگ نرم با دشمنان انقالب اسالمی نهاده اند. اینجانب این روز را صمیمانه به تمامی اصحاب رسانه بویژه خبرنگاران عزیز تبریک و تهنیت عرض نموده و از تالش های ارزشمند فعاالن این 
حوزه در عرصه انعکاس و اطالع رسانی اخبار سالمت، بویژه اخبار واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم قدردانی می نمایم.

حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه ی همیشه در صحنه ی شرق استان ظرفیت قابل ستایشی را در اختیار مجموعه بهداشت و درمان این منطقه قرار میدهد که نمود بارز آن را در فرهنگ سازی و اطالع رسانی به موقع در حوزه 
سالمت به ویژه در دوران همه گیری کرونا شاهد بودیم .   امید است این عزیزان  با عمل به مسئولیت حرفه ای و انعکاس اخبار و مطالبات حقیقی، به رشد فرهنگ عمومی و دستیابی مردم به حقوق خود موفق باشند.

دکتر مازیار اویسی - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم

خبرنگارانبازوانپرتوانبهداشتو
درمانهستند/ازنقدمنصفانهاستقبال

میکنیم/مردمبراینوبتچهارمواکسن
اقدامکنند/بخشیازخوابگاهدخترانهرا

پردیسمنتقلمیکنیم

جزییاتومصوباتسفررئیسجمهورو
وزرابهبماززبانفرماندار

شرح در همین صفحه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد:

شرح در صفحه 3



سال پانزدهم   شماره   292 سه شنبه 25 مرداد 21401 جامعه و سیاست

به گزارش خبرنگار هفته نامه طلوع بم از مســجد 
جامع بم حجت االسالم قاسم دانشی در خطبه های 
نماز جمعه بیســت و یکم مرداد که دقایقی قبل 
از حضور رییس جمهور اظهار شــد، گفت: رییس 
جمهــور مجاهد انقالبی و متدین بــه بم می آید. 
همان حرف همیشــگی، هیچکس با محرومیت 
زدایی مخالف نیســت اما توجه داشته باشند که 
محرومیــت فقط مربوط به یــک منطقه خاصی 

نیست.
رییس جمهور محترم در جمع مردم شریف جیرفت 
اعالم کردند که استان کرمان جنوبی حتما تشکیل 
می شود و ما ضمن تبریک به مردم شریف جنوب، 
اما اگر روال قانونی بخواهد طی شــود، پیشــنهاد 
دولت به مجلس )مرکز پژوهشهای مجلس استان 
شدن جنوب و شرق کرمان را رد کرده است( و در 
صورت تصویب اگر شورای نگهبان پذیرفت طبعا 

قابل اجرا و اعالم است.
از شــخص رییس جمهور محترم تعجب میکنم 
قبل از آنکه روال قانونی طی شــود اعالم اســتان 
می کنند، بهرحال رییس جمهور هســتند و البد 
اختیاراتی دارند و یا اینکه بهرحال شاید طبق آنچه 
که قبال روال غیرقانونی بوده )ادارات کل جنوب( 
اینهم به روال غیرقانونی میخواهند انجام شود که 

جای بحث دارد.
اما چیزی که میخواهم بگویم و خواسته شما مردم 

است، مجموعه شهرستانهای شرقی ریگان فهرج 
نرماشیر بم ضمن اینکه داشته های قابل افتخاری 
داریم اما محرومیتهای وســیعی داریم که اگر آن 
محرومیتها بیشــتر از جنوب نباشد کمتر نیست 

)تکبیر حضار(.
 لذا توقع ما از این دولت و شخص رییس جمهور 
بیش از اینهاست. شما رییس قوه عدلیه بودید آنچه 
که مردم شرق اســتان توقع دارند از شما عدالت 
است )تکبیر حضار(. چگونه است سالهای سال از 
استانداران متعدد سوال کردیم اما پاسخ ندادند و 
آن اینکه اگر آمار محرمانه هست که نیست، بیایید 
بررسی کنید اعالم کنید در شرق استان و جنوب 
استان و کل استان اعتباراتی که اختصاص دادید 
آیا همخوانــی دارد که ندارد! چه توجیهی دارید؟ 
اگر محرومیت زدایی است باید همه جا محرومیت 

زدایی شود.
محرومیت همه جا هست. یک نمونه عرض کنم، 
پل دهبکری بم بعد از 1۶ سال هنوز به بهره برداری 
نرسیده اما چند کیلومتر آن طرف تر از دهبکری 
کوهها را تراشیده و بزرگراهها درست کرده اند )در 
جنوب( و اگر اعتبار هست همه جا باید خرج شود 

اگر نیست هیچ کجا نباید خرج شود.
چگونه ما ادعا میکنیــم میخواهیم عدالت را اجرا 
کنیم؟ چگونه مردم ما شــاهد این بی عدالتی ها 

باشند؟ 

شعار حضار: سید عادل ما عدالت عدالت
دانشــی: جناب آقای رییس جمهور مقام معظم 
رهبری بم را دارالصابرین نامیدند اما صبر انقالبی 
این مردم به این معنا نیســت که مورد کم لطفی 
قــرار بگیرند ضمن اینکه این مردم نشــان دادند 
در تاسوعا و عاشــورای بم شهدای ما سرداران ما 
افتخارات ما و شاهد صادقی است بر دفاع از نظام 
و رهبری و مردم بم و ذره ای کوتاه نخواهند آمد. 
)تکبیر حضار(  برای شخص رییس جمهور محترم 
احترام قائلیم و از دولت والیتمدار و انقالبی اینجا 
هم توقع و انتظار داریم که از خواسته های به حق 
مردم شریف شرق استان هم عنایت داشته باشند.

همچنین گله های شــما مردم کــه در این روزها 
به من منتقل کردید که گالیه شــما از شــخص 
نماینده محترم مجلس اســت. بهرحال طی این 
سالهای گذشته نماینده شما شخص ایشان بوده 
و در این راســتا باید اقدامات خودشــان را در این 
سالها بیان کنند. ضمن اینکه دیروز هم در جلسه 
وزیر گفتم ایشان از سرمایه های منطقه هستند و 
جایگاه و نفوذ ویژه ای دارند در سه قوه و توقع دارند 
مردم از شما که خودتان را بیشتر خرج کنید. آن 
خواســته هایی که مردم از شما دارند توجه بشود 
ضمن اینکه تشکر میکنیم و پیگیریهایی که ایشان 
انجام دادند با اینکه ســفر به بم جز برنامه ها نبود 

انجام شد./طلوع بم

کانال اطالع رســانی حجت االسالم غضنفرآبادی 
درخصوص سفر ریاست جمهوری و انتقادات برخی 
مســئولین و مردم از وی، متنی را به نقل از آقای 

غضنفرآبادی منتشر کرده است:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
سفر هیئت دولت به استان کرمان در تاریخ بیستم 
و بیســت و یکم مرداد ماه انجام  گرفت اینجانب 
ضمن تشکر وافر از شخص رئیس جمهور محترم 
و معاونین و وزرای محترم مخصوصا وزرایی که از 
شرق استان کرمان بازدید کردند، گزارش خالصه 

ای خدمت مردم شریف تقدیم می نمایم 
  در ســفر هیئت دولت به اســتان کرمــان  وزیر 
آمــوزش و پرورش جناب آقای دکتر نوری و وزیر 
جهاد کشــاورزی جناب آقای دکتر ساداتی نژاد و 
وزیــر ورزش جناب آقای دکتر  ســجادی و وزیر 
نیرو جناب آقای دکتر محرابیان و شخص رئیس 
جمهور آیت اهلل رئیســی  از شهرســتانهای شرق 

استان بازدید کردند

 نتیجه :
 آقای وزیر نیرو از پروژه انتقال آب شرب از سد نسا 

به بم و بروات و سد نساء
بازدید کردند و این تصمیمات گرفته شد: 

1. دســتور  ایجاد کانال انتقال آب کشاورزی  به 
روســتاهای قطب آباد و تاج آبــاد و .... به طول ۹ 

کیلومتر با اعتباری بالغ بر چهل میلیارد تومان 
2. دســتور اجرای مناقصه خط انتقال آب شرب 
برای شهرستانهای ریگان  فهرج و نرماشیر و قریب 
دویست روستا بطول 1۳۰ کیلومتر با اعتباری بالغ 

بر قریب پانصد میلیارد تومان در مرحله اول
۳. تخصیص اعتبار برای تکمیل تصفیه خانه عالوه 

بر اعتبار پیوست بودجه
4.تخصیص اعتبار برای اجرای پروژه بســیار مهم 

سرعت گیر آب و دیوارهای حفاظ و...
5.دستور مطالعه ایجاد آب بند شبیه به سد بر روی 

رودخانه گز بهمن 
آقای وزیر آموزش و پرورش در بازدید از  مدارس 
کانکسی و برخی پروژهای نیمه تمام با حضور چهار 

مدیر شهرستان های شرق  این  تصمیمات اتخاذ 
شد:

1.کلیه مدارس کانکســی در چهار شهرســتان با 
سرعت تعیین تکلیف و ساخته شود 

2. برای هر شهرستان یک مجتمع بزرگ آموزشی 
ساخته شود 

۳.ساخت سالن ورزشی در هنرستان دخترانه بم 
4. برای تکمیل مجتمع فرهنگی بم که بیش 15 
ســال نیمه تمام  باقی مانده  مبلغ هشت میلیارد 
در نظر گرفته شد که در مرحله اول چهار میلیارد 

پرداخت خواهد شد
و موارد دیگر از جمله تامین اعتبار برای راه اندازی 

کارخانه شیر در هنرستان و ..... 
 البته مصوبات سفر بزودی اعالم خواهد شد

  بررســی مختصر سفر رئیس جمهور محترم  به 
شهرستان بم  

1. آقای رئیس جمهور با بر هم زدن برنامه سفری 
که، کار گروها تنظیم کرده بودند  در شهرســتان 
بم حضور پیدا کردند کــه بیانگر توجه و اهمیت 
آقای  رئیس جمهور  به مردم شــرق استان است   
مخصوصــا آنکه  به هفت حــوزه انتخابیه دیگر و 

حدود هیجده شهرستان در استان سفر نکردند 
2. توجه دادن به مسئولین استان نسبت به اهمیت 

شرق استان 
۳.   برای اولین بار مردم شرق استان  جلوی رئیس 
جمهور درخواست استان شــدن را شعار دادند و 
آقای  رئیس جمهور دستور  بررسی شرایط موضوع  

را مطرح کردند.
یادمان باشــد رئیس جمهور در سال اول خدمت 
خود به بم تشریف آوردند که رئیس جمهور سابق 

در طول هشت سال به بم سفر نکردند 
 نکتــه حائز اهمیت آنســت که بــرای اولین بار 
مردم بصورت علنی و شفاف و مستقیم  به کمک 
مسئولین آمدند تا جرقه بزرگی، در ذهن مسئولین 
عالی رتبه کشور نسبت به این موضوع  ایجاد شود.  
همان کاری که ســالها قبل مردم جنوب در سفر 
مقام معظم رهبری به آن دیار  که آنزمان بم فقط 
یک شهرستان آنهم مخروبه بود انجام دادند و این 

بزرگترین ویژگی این ســفر بود که مردم با وجود 
زیر ساخت هر چند ناتمام، شعار درخواست  استان 
شدن را سر دادند و این زیر ساخت ها توسط کسی 
انجام شده است که امروز مورد هجمه انتقام جویانه 

شکست خوردگان سیاسی قرار گرفته است 
۳. قول ایجاد اداره کل بهزیستی  

4. قول مساعد برای ایجاد سازمان جهاد کشاورزی 
یعنی ایجاد چهــار اداره کل که نوید بخش ایجاد 

تحول بزرگ در شرق استان است
) سازمانی که وضعیت جنوب را به اینجا رسانده(

5. دستور  برای حل سایر مشکالت 
 مسائلی که در جلسه شورای اداری استان از سوی 

این جانب مطرح گردید:
1. حل مشــکل وامهای ســاخت وساز واحدهای 

مسکونی بعد از زلزله 
2. مشکالت ناشی از خشکسالی و وضعیت بحرانی 

آب ، مخصوصا آب کشاورزی 
۳. مشکل خشکدگی خوشه های خرمای باغداران 

4. تغییر در بیمه محصول خرما
5. جاده مهم و استراژیک محمد آباد ریگان جاسک

۶. باند دوم جاده ریگان نرماشــیر)هر چند اعتبار 
ملی دارد(

7. معدن مس ریگان
 درد دل :

مــردم عزیزی که مرا می شناســند می دانند که 
پســت و مقام برای بنــده ذره ای ارزش ندارد اال 
اینکه خدمتی برای مردمم شهرم کشورم و انقالب 

عزیز انجام بدهمَ 
خــودم را نوکر انقالب و مردم مــی دانم و به این 
افتخار می کنم و شــب وروز هــم برای این مردم 
کار کردم و هیچ منتــی ندارم و به همین منظور 
پســت و مقام هایی که بنظر مردم خیلی مهمتر 
از نمایندگی مجلس بــوده را رها کرده تا در این 
عرصه به شــهر و مردمم خدمــت کنم و تا بحال 
کارهای بزرگی به لطف خداوند  انجام گرفته است 
. نمایندگی را آش دهان سوزی نمی دانم که مانند 
برخی افراد سینه چاکش باشم و برای خودم کالس 

و پرستیژ تعریف کنم
2. از توهین ها،  تخریب ها، سیاه نمایی هاو تهمت 

ها و سخنان بی ربط صد من یک غاز  ابایی ندارم 
چــون  می دانم این افراد از من و خط من عقده و  
کینه سیاسی دارند و با کوچکترین روزنه ای دست  
به تخریب می زنند  از اینان انتظاری جز این نیست  
اینان اگر با آب زمزم هزار بار خود را شستشو دهند 
درست نخواهند شــد و بهانه های  بنی اسرائیلی 
آنان تمام بشو نیســت   و یا تحت تاثیر دروغ ها 
و تهمت ها و تخریب ها قرار گرفته اند و یا قدرت 

تحلیل درستی از مسائل را ندارند 
و سخت بر این باورم هر کس مسئولیتش سنگین 
تر باشد نه، بلکه احساس مسئولیتش بیشتر باشد  
هجمه ها علیه اش بیشتر است )به قطار در حال 
حرکت سنگ پرتاب می کنند ( البته نقد دلسوزانه 
و سازنده و راهنمایی های اصولی و منطقی  را بر 

دیده  می نهم و احترام می گذارم
۳. برخی از دوستان همیشه خارج از گودند و می 

گویند لنگش کن،
 در آنجایی که باید خیری برسانند و کمکی بکنند 
نه تنها کمکی نمی کنند که کار را سخت تر می 
کنند و ای کاش قدری سیاست بلد بودند و بجای 
سخنان نمایشــی با زبان منطق از ظرفیت باالی 
خود   موضوعات را پیگیری می کردند و با ســهل 
ترین راه ، بار مسئولیت خود را با فرا فکنی بر دوش 

دیگران نمی انداختند کاش کاش کاش
براســتی آیا بنا به فرض ایجاد اســتانی در جایی 

مقصر صد در صد بنده هستم ؟؟؟؟؟  
راســتی اگر دیروز آقای رئیــس جمهور از داخل  
هلیکوپتری که روی بم چرخی زد جمعیت 2۰۰ 
هزار نفری نه، 1۰۰ هزار نفری نه، 5۰هزار نفری نه 
،2۰هزارنفری را مشاهده می کرد چه نگاهی به بم 

و مردم بم  پیدا می کرد ؟؟؟؟ 
آنها که قلم بدست در فضای مجازی هستند چقدر 
کمــک کردند تا مردم حضور پیــدا کنند و امروز 

زبانشان باز شده؟؟؟
 

والسالم
خادم مردم شرق استان کرمان در مجلس شورای 

اسالمی

حجت االسالم دانشی امام جمعه بم:

ازشخصرئیسجمهورتعجبمیکنمقبلازطیروالقانونیمسالهایرااعالممیکنند

گزارشنمایندهشرقکرمانازسفررییسجمهوروپاسخبهانتقادات

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

فرهنگ زیارت
ســالم چندیــن بار مراجعــه کردم به مــزار دو 
شهید گمنام واقع در میدان باغدشت بخصوص 
در شــب های محرم و پنجشــنبه شــب ها که 
شلوغ هست مشاهده میشــود خانم دور تا دور 
قبور شــهدا گرفتن و خیال بلند شــدن ندارن و 
بخصوص اقایــان معذب میشــن جهت قرائت 
فاتحه و مجالی داده نمیشــود و صورت خوبی 
نــداره خوانــدن دعا،صحبت کردن،بــازی با 
گوشــی و حتی خــوردن رو کنار قبــور انجام 

میدهند.
خواهشا رعایت کنن.حتی خادمین هم چندین 

بار تذکر دادن ولی رعایت نمیشه

بیمارستان پاستور 
با ســالم و احترام یک تقاضا دارم از پزشــکان 
محترم که در بیمارستان پاستور بم جراحی انجام 
میدهند خواهش میکنم پس از اتمام جراحی با 
مریض یا همراهش در مــورد مراقبت ها و باید 
ها و نبایدهــای بعد از جراحــی صحبت کنید 
چون همه گوشی هوشمند ندارند که پیگیر این 

موضوع باشند با تشکر از پزشکان عزیز

کمبود اب
سالم لطفاً رسیدگی کنید ما روستای جنت آباد 
از بی آبی تواین فصــل گرما نمی دونیم چکار 
کنیــم در طول ۲۴ســاعت فقط ۱ســاعت آب 
آشــامیدنی داریم  تانکرامون هم آب نمیشه تو 
رو خدا حرف ما رو به گوش مسولین برسونید 

با تشکر

رادیو
سالم خسته نباشید یه ســوال از مسئول مربوطه 
دارم چرا توی شهرستان های استان فقط بم باید 
از لحاظ امواج رادیویی بهم ریخته باشــه هیچ 
کانال رادیویی ســرجای خودش نیست یا اصال 
قابل دسترس نیست خواهشا اگه میشه پیگیری 

کنین یه فکر اساسی کنند 

شهرداری بروات
ســالم در خیابان بعثت بروات دوتا ســرعتگیر 
بزرگ و خطرناک درست کردن که شب اصال 
دید درستی نداریم بهشون و فقط روی یکیشون 
نصفــه نیمه رنگ ریختن خواســتم پیامم رو به 
مســئوالن برســونید که پیگیری کنند روشون 
رنگ بریزن معلوم بشن که به وسایل نقلیه مردم 

صدمه نرسد ممنون

شهرداری بم
گودبرداری غیرایمن برای شهروندان روبروی 

مسجد جامع بم
صزباله

سالم میخواستم بدونم ساعت دقیق جمع آوری 
زباله چنده؟ تــو محله ما یعنی خیابان ابوالفضل 
یــک روز در میان ماشــین حمل زبالــه میاد و 
ســاعتش مشــخص نیســت و از ۱۰ تا ۲ بامداد 
متغییره، حاال فکر نمیکنن مردم خواب هســتن 
کــه از ۱۲ به بعد میان و ســر و صــدا میکنن از 
اونور ما ســاعت ۱۰ زباله ها رو میذاریم بیرون 
و اکثر اوقات چون طول میکشــه گربه و سگ 
های ولگرد کل زباله ها رو پخش میکنن وسط 

کوچه. 

سگهای ولگرد
ســالم و خسته نباشید دیشب ســاعت ۲۱ برای 
خرید به میدان بسیج رفتم متوجه شدم سگهای 
ولگرد که داخــل میدان بودن به ماشــین های 
عبوری حمله و ســر و صــدا میکردن خواهش 
میکنم از مســئولین محترم فکــری به حال این 
اوضاع بکنید کســی امنیت نداره نه تو خیابون 

نه کوچه ها با تشکر

تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه و تجارت میراث خاتون درتاریخ 1۳/۰۳/1۳۹۹ به شماره ثبت 2178 به شناسه ملی 14۰۰۹182444 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید، خرید، فروش، 
توزیع، پخش، ترخیص، نگهداری، بسته بندی صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از محصوالت کشاورزی، ماشین آالت 
و ادوات کشــاورزی، پنل های خورشیدی و دستگاه های استخراج ارز دیجیتال) دســتگاه های ماینر(. تولید، فروش،توزیع انواع لوله و 
اتصاالت پلیمری و سایر محصوالت پلیمری جهت استفاده در صنایع آبرسانی، گازرسانی، مصارف کشاورزی، عمرانی، ساختمانی، صنعتی 
و سدسازی. مشارکت در طرح های تولید، کشاورزی،دامپروری، پرورش ابزیان، خوراک دام و طیور، کشت فراسرزمینی، محصوالت گلخانه 
ای و آبیاری تحت فشار.مطالعه و فعالیت های پژوهشی، اجرا، تدوین و بررسی تکنولوژی های علمیبازرگانیاقتصادی_کشاورزی و عمرانی 
برای ایجاد توســعه فناوری.احداث، بهره برداری، نگهداری، مشارکت در ســاخت و تکمیل پروژه های عمرانیسدسازیکشاورزیراهسازی 
مجتمع های مسکونی،صنعتی،معدنی،کارخانجات تولیدی_تبدیلی و تاسیســات نیروگاهی)بادی،خورشیدی(.تامین پنل خورشیدی از 
برندهای معتبر جهانی،سرمایه گذاری در احداث مولدهای مقیاس کوچک صنعتی و خانگی )تا 1۰۰ کیلووات(.شرکت در کلیه نمایشگاه 
هــای داخلــی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان کرمان ، شهرستان بم ، بخش مرکزی ، شهر بم، محله ارگ جدید ، بلوار شرقی ، بلوار گمرک ، پالک ۰ ، شهرک دهکده 
خرما ، دهکده خرما قطعه 2۰ ، طبقه همکف کدپستی 7۶7114۳28۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال 
نقدی منقســم به 1۰۰ سهم 1۰۰۰۰ ریالی تعداد 1۰۰ ســهم آن با نام عادی مبلغ ۳5۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 1۳۰1 مورخ 24/۰2/1۳۹۹ نزد بانک مسکن شعبه مرکزی بم با کد 1214 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام 
می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد نبی جاللی به شماره ملی ۶۰5۰۰11۳21 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم پروانه جاللی به شماره ملی ۶۰5۹۹145۶1 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم مرضیه جاللی به شــماره ملی ۶۰5۹۹2۳1۹4 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 
منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای هادی ابوذرنیا به شماره ملی 
۶۰5۰۰5۰481 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم خاتون جاللی کیا به شماره ملی ۶۰5۹7751۶۰ به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیر االنتشــار طلوع بم جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )1۳5۶۶۰۰(

@
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طلوع بم - ســعید افــروغ: محمد 
برزنــگ فرماندار بم در جلســه تجلیل از 
خبرنــگاران ضمن تبریــک روز خبرنگار 
گفــت: از فعالیــت و پیگیری هــای همه 
خبرنــگاران کــه واســطه بیــن مــردم و 
مسئولین هســتند تشکر میکنم. خبرنگاری 
کار بسیار مقدسی است به شرط آنکه در 

آن اخالص باشد.
وی در خصوص سفر هیئت دولت گفت: 
قرار بــر این بــود هیئت دولــت برای هر 
شهرســتانی یک نماینده بفرستد و رییس 
جمهــور از اســتان و یــک شهرســتان، و 
نماینده ویژه دولت هم دکتر ساداتی نژاد 
وزیر جهاد کشــاورزی هم مشــترک بین 
شهرستان بم و نرماشیر دیدار داشته باشند 
اما بــا پیگیری هــای نماینده و اســتاندار 

لطف ویژه ای شامل بم شد.
 وی بــا اشــاره به ســفر یــک روزه دکتر 
نوری وزیــر آموزش و پــرورش به بم و 
حضــور میدانی و مصوبات بســیار خوبی 

که در بم  داشتند گفت: 
همه جای کشــور مطــرح بود کــه بم از 
لحاظ فضای آموزشــی مشــکلی ندارد و 
ســاختمانهای زیادی ساخته شده است. ما 
قریب به  ۱۰ هزار دانش آموز را در زلزله 
از دســت دادیم و تعدادی هم به شهرهای 
مختلف رفتند و آمار دانش آموزان ما بعد 
از زلزلــه ۱۸ هزار نفر بــود و امروز باالی  
۳۸ هزار دانش آموز است ولی ساختمانها 
براساس  آن ۱۸ هزار نفر دانش آموز بود 
و ما بــا کمبــود فضای آموزشــی مواجه 

بودیم.
وی افــزود: حدود ۹ مدرســه کانکســی 
در بــم داریم که قرار شــد ایــن مدارس 
کانکسی جمع آوری شوند. همچنین قرار 
شــد  تکمیل ساخِت مدرســه ای که خیر 
ســاز و تا مرحله فونداسیون اجرا شده بود 
ادامه پیدا کنــد و در حال حاضر پیمانکار 
با جدیت در حال کار اســت و امیدواریم 

تا آذر ماه به بهره برداری برسد.

وی ادامــه داد: برای تکمیل مهمانســرای 
آمــوزش و پرورش که ســالهای ســال با 
۶۰ درصد پیشــرفت فیزیکی بــا توجه به 
اینکه میزبان گردشــگران نیز هســتیم هم 
اعتباری حدود ۱۰ میلیارد تا بهره برداری  
بــرآورد و قرار شــد ۴ میلیــارد نقدا برای  
شــروع پرداخته شــود. همچنین پژوهش 
ســرای رازی با توجه به اینکــه رتبه های 
علمی رتبه خوبی که داشــتند اما امکانات 
نداشــتند که جشــنواره برگزار کنند و به 
تجهیزات نیاز داشــتند نیــز تجهیز خواهد 

شد.
وی یــادآور شــد در هنرســتان دخترانــه 
مهر کارخانه شــیر تجهیز شده ولی مورد 
بهره برداری قرار نگرفته بود که قرار شــد 
اعتبار آن برای راه اندازی اختصاص داده 
شود که در اینصورت میتوان شیر مدارس 
را تهیه کــرد. همچنین ایجاد یک ســالن 
چند منظوره به همراه اســتخر نیز در ادامه 
در دستور کار قرار دارد. آسفالت مدرسه 

ام ابیها هم انجام شد. 
وی در ادامه گفت: با در خواست نماینده 
قرار شــد ۴ مجتمع آموزشی به محوریت 
۴ شهرســتان انجام شــود که بزودی در ۴ 

شهرستان ساخت آن شروع شود.
برزنــگ عنوان کــرد:  در ســفرهایی که 
تعدادی از وزرا تا کنون به بم داشــتند از 
جملــه وزیر نیرو در خصوص مشــکالت 
اعتباراتــی هزینــه و قســمتی از آن  آب 
حدود ۹۸ درصد اجرا شــده  امــا تصفیه 
خانــه آن حدود ۱۰۰ میلیــارد بدهی دارد 
و از طرفــی آبی که از طــرف کروک  و 
تــاج آبــاد وارد میشــود کانال آن شــنی 
اســت عالوه بــر ا آن مشــکالت دیگری 
را هم ایشــان شــاهد بودند. تا کنون ۵۰۰ 
میلیــارد اعتبار برای بــم و بروات دادند و 
بــرای یک ۵۰۰ میلیــارد دیگر و همچنین 
اعتبار ســر ریز ســد هم ۱۶۰ میلیارد قول 

مساعد دادند.
از آنجا که آب روداب هم مشــکل دارد 
قرار شــد بعد از تصفیه شــهر، مشکل آن 
هم حل شــود و چاههای آب آشــامیدنی 
که گاهی کیفیت هــم ندارد جمع آوری 

شوند.
وی اظهــار کرد: مشــکل دیگــری که ما 
داریم مشکل نداشتن زمین است. ما برای 
توسعه شهر مشکل داریم. اما قرار شد راه 
و شهرســازی زمین های جنوب را بعد از 
انجام کاِر کارشناســی، آب شــرب آنجا 
هم آزاد شــود که  در این صورت مشکل 

زمین حل خواهد شد.
برزنــگ در خصــوص مشــکالت حوزه 
بهداشــت و درمــان گفــت: مشــکل مــا 
عــدم وجــود بیمارســتان کامل اســت ما 
بیمارســتانی کــه ســرویس کامــل بدهد 
نداریم بنابراین پیگیر شدیم اما از آنجا که 
پروژه های که  باالی ۵۰ درصد پیشــرفت 
داشــته باشــند کلنگ زنی می شــوند اما 
بیمارســتان ۲۰۲ تختخوابی ما با پیشــرفت 
زیر ۵۰ درصد، به دلیــل اهمیت آن برای 
شرق اســتان در برنامه گنجانده شده و در 
حــال حاضر ۵۰۰ میلیــارد  اعتبار برای ان 
در نظر گرفته شــده و قرار شــد مشــکل 
خوابگاه دختران هم حل شــود. همچنین 
در سفر معاونت وزارت علوم، ساختمانی 
که ســالن آزمایشــگاه اســت قرار شــد 
تکمیل شــود از طرفی دنبال ارتقاء مجتمع 
آمــوزش عالــی  و خوابــگاه آن در خود 
دانشــگاه هم هســتیم که قرار است اعتبار 
خوبــی برای این امر تخصیص پیدا کند تا 

از این حالت در بیاد.
برزنــگ در خصوِص حوزه کشــاورزی 
گفت: قرار شــد در بحث آفات  تیمی را 
وزیر بفرســتند تا در هر ۴ شهرســتان این 

موضوع بررسی شود.
وی بیان کرد: از دیگــر مواردی که قرار 

اســت ابالغ شــود احیــا و  جوان ســازی 
بــم )درختان نخل( اســت که قراراســت 

اعتباری هم در این زمینه جذب شود.
همچنیــن پیگیــر اعتبــارات راه بصورت 
مشاع هســتیم تا بتونیم سهم خود را از راه 

هم بگیریم  .
برزنــگ   خاطــر نشــان کــرد: در برنامــه 
ریاســت جمهور ســفر بــه بم نبــود اما با 
پیگیــری نماینده و اســتاندار به بم آمدند 
و از نزدیــک  شــاهد دغدغه هــای مردم 

بودند.
فرمانــدار بــم با اشــاره به دســتور ریئس 
جمهور یــاد آور شــد: با جدیــت پیگیر 
بهزیســتی و جهاد کشــاورزی طبق گفته 
رییس جمهور در ســطح باالتر از اســتان 

هستیم.
وی عنوان کرد: این ســفر  بیــش از آنچه 
فکــر می کردیم برای بم برکت داشــت و 
تغییــر و تحول در بم ایجاد خواهد شــد و 
امیدواریم  نگرانی مردم و شــرق اســتان 

برطرف شود.
ما متاسفانه در چند شــاخص از جمله راه 
روســتایی، آب روســتایی و مخابرات از 

شاخِص استانی هم پایین تر  هستیم.
برزنــگ بــا تاکید بــر وحــدت و تعامل 
گفت: برای نوشــتن مشکالت نه باید سیاه 
نمایی شــود و نه اینکه واقعیت ها را نبینی. 
مشــکالت هســت و امکانات هم محدود 
اســت. مشــکالت باید مطرح شــوند بابد 
خواســته هایمــان را بگوییــم، نیازهایمان 
را باید به گوش مســئولین برســانیم چون  
همیــن مدیر و مســئولین هســتند که باید 
مشــکالت را حل کنند. واقعیــت ها باید 
منعکس شــوند تا مردم آگاه شوند. ما در 
بعضی کارها خیلی عقب هســتیم و نیاز به 
انســجام و وحــدت و تعامل داریــم. باید 
شــأن و فرهنگ مردم بم حفظ شود. چرا 
بعضی ها با کم لطفی از احساســات مردم 

می کنند؟  سوءاستفاده 
ما برای رشــد و توسعه به کمک مسئولین 
نیــاز داریم. کل بودجــه تملک و دارایی 
بــم ۱۲۶ میلیارد  اســت. ۴ وزیر آنهم در 
گرمای مرداد به بــم آمدند، نیامدند برای 
تفریح! چرا بعضی ها ذهنیت ها را خراب 
می کنند؟ چــرا توانایی هایمان را دســت 
کم می گیریم؟ چرا نیروهایمان را تخریب 
می کنیم؟  ما منطق و حرف حســاب داریم 
و دلیلی نداریم بداخالقی کنیم،  ذهنیت ها 
را نباید خــراب کنیم. ما باید کمک کنیم 
به بم و عزت بم. چون بم شــهری جهانی 
اســت. تمدن،  فرهنگ، مذهب و مرام و 
مهمان نــوازی بم  زبانزد اســت باید اینها 
را تقویــت کنیــم. ایــن حرکات بــه نفع 
بم نیســت مــا هم بلدیم حــرف بزنیم و یا 
خرابکاری کنیــم. اما وقتی گوش شــنوا 
هســت باید راهش را پیــدا کنیم. در هیچ 
کجا این اتفاق نیفتاده است که سفر هیئت 
دولــت  را که طی چند مــاه برنامه ریزی 
می شــود را تغییر داد و این توان بمی های 
شــما بود که ســفر را تغییر دادند آیا این 
کم عزتی اســت؟ چرا ایــن توانایی ها را 
دست کم می گیرید؟ چرا بعضی ها بهانه 

به دست بدخواهان میدهند؟
وی در خصــوص جابجایی صنوف تاکید 
کرد: بعضــی صنوف را باید به شــهرک 
صنعتی ببریم تا ســاماندهی شــوند ما نیاز 
به همــکاری مردم داریــم و نمی خواهیم 

کاری با اجبار باشد. 
برزنگ در ادامه گفــت: کارهای نهضت 
ملــی مســکن هم انجــام شــده و بزودی 

کلنگ آن هم زده خواهد شد.

در پایان جلســه هــم از خبرنگاران تجلیل 
شد.

محمد برزنگ فرماندار بم در جلسه تجلیل از خبرنگاران ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: از فعالیت و پیگیری های همه خبرنگاران که واسطه بین مردم و مسئولین هستند تشکر میکنم. 
خبرنگاری کار بسیار مقدسی است به شرط آنکه در آن اخالص باشد.

یادداشت

تقسیمات کشــوری بر پایه جمعیت برای تشکیل 
حکومت های محلی و نظام سیاسی ـ اداری عدم 
تمرکز، همواره در ایران حاکم بوده است. هدف 
ایــن نوع نگاه بــا تصمیم گیری و تصمیم ســازی 
محلــی با توجه بــه قابلیت ها و کاستی هاســت تا 
بتواند امنیت ملی کشــور را در یک کلیت واحد 
تأمین کند. صحیح اســت که تقسیمات کشوری 
در حــوزه اقــدام سیاســی و حاکمیتــی تعریف 
می شــود اما این امر فی نفســه اقدامی فنی است 
که با در نظر گرفتن شاخص ها تعیین خواهد شد. 
تقسیماتی که تبعات سیاسی، تنش ها و مجادالت 
آن همیشــه بغرنــج و زمان بر بوده اســت. نتیجه 
ارتقاء در تقســیمات کشــوری همراه با استقالل 
در تصمیم گیری هــا در اولویت بندی های محلی 
خواهد بود که روند توســعه را بومی تر، محلی تر 

و به هدف نزدیک تر رقم می زند.
اما آنچه در ســفر اخیر رئیــس جمهور محترم و 
هیئت دولت به استان کرمان خودنمایی می کند، 
عدم رعایــت عدالت در ارائه اطالعات اســت؛ 
چرا که ســخنان رئیس جمهور در دو شهرستان 
جیرفــت و بم گویای همه چیز اســت. در حالی 
که فرمایشــات ایشان در شهرســتان جیرفت در 
بردارنده دســتور بــرای اقدامات عاجــل و میان 
مدت اســت، در شهرســتان بم حاوی توصیه ها، 
وعده ها و بررســی های قانونی و کارشناسی بوده 
اســت. این مهم دالیل متعددی دارد که می توان 
مهم ترین آن را عدم اشراف اطالعاتی دولتمردان 
مرکــز از منطقــه، عدم ارائه اطالعــات و آمار و 
تاریخچــه درســت و واقعی توســط دولتمردان 
اســتان به دولتمردان مرکز دانســت. عدم تعادل 
در اعالن تقسیمات کشــوری آینده استان، عدم 
رعایت تقدم در ارتقاء بخش به شهرســتان، نگاه 
متفاوت به خســارت های کشــاورزی در شرق و 
جنوب اســتان، عدم رعایت عدالت در تقســیم 
اعضــای دولت بــرای حضور در ایــن دو منطقه 
از اســتان و ... نشــان از عدم رعایــت عدالت در 
انعکاس واقعیت ها دارد که بیش از همه عملکرد 

مسئولین محلی و استانی را زیر سؤال می برد.
بــه هــر تقدیر، ضمــن احتــرام به حقــوق مردم 
خون گرم جنوب اســتان کرمان، به نظر می رسد 
این روزها بِم ساخته شــده بر پیکر ساکنانش در 
زلزله دلخراش ســال ۸۲، بیش از پیش زخم های 
بی عدالتــی را بر چهــره خود تحمــل می کند و 
بغضش را هم باید چون عزیزانش زیر این خاک 
مدفون کند، ریگان محروم با مردم رنج دیده اش 
که محرومیتش نشــان از عدم رعایت عدالت در 
توزیع منابع است، همچنان بایستی با زخم هایش 
بســازد و دردهایــش را به بادهای خشــمگین و 
طوفانهای بی پایانش بســپارد؛ مردم نجیب فهرج 
و نرماشــیر نیز همچنان چشم به مرحمت زمین و 
آسمان بدوزند تا معجزات طبیعی التیام بخششان 
باشــد و گنبکی و روداب مظلوم نیز دیده محنت 

به الطاف سیاست بازان نگاه دارند .
حــال به رندان بگویید که مســتانه بکوبند بر این 

طبل!!
امین باقری فرماندار ســابق شهرســتان ریگان در 

دولت تدبیر و امید

بمخستهاست
خستهازبیعدالتیوتبعیض

جزییاتومصوباتسفررئیسجمهورووزرابهبماززبانفرماندار

ازشعارعدالتوکارکارشناسیتاحقیقت
شرقاستانکرمانازمنظرظرفیتها

 رضا اشــک فرماندار ســابق بم در صفحه 
اینســتاگرامش در خصوص مبحث تقسیم 

استان مطلب زیر را منتشر کرد:

بنــام خداوند جهان آفریــن. رئیس جمهور 
محترم در جمع همشهریان عزیز با اشاره به 
قولی که به مردم جنوب استان کرمان دادند 
ودر آنجا اعالم کردند: “حتما اســتان کرمان 
جنوبی تشکیل خواهد شــد” ؛ اما در پاسخ 
به درخواست مشــابه مردم شرق استان به 

شاخصها و کارشناسی اشاره نمودند . 
ضمن خوشــحالی از اینکــه ، یکی از موانع 
استان شدن جنوب کرمان که تامین بار مالی 
)اصل75 قانون اساسی( بود با ارسال الیحه 
دولت به مجلس حل شده و امیدوارم مجلس 

هم با دولت همراهی نماید.
 اینک با توجه به قول و نظر مساعد ریاست 
محترم جمهــور  در جمع مردم بم مبنی بر 
بررسی کارشناسی  بر آن شدم برخی موارد 

را ذکر نمایم.
قطعا همگان تایید خواهند کرد که بهترین 
روش حل مشــکالت کشور و اســتان کار 
کارشناســی وتصمیــم گرفتن  براســاس 

شاخصها ست. 
 در ادامه  برخی شــاخص های  ویژه شرق 
اســتان را  بدون هرگونه مقایســه با حنوب 
استان بیان می نمایم ؛ زیرا که صاحب نظران 
ودولت مردان محترم در مورد جنوب تصمیم 
خودشــان را گرفته اند و اصوال بحث ما حق 
مفقوده شرق استان است که انتظار داریم به 

آن توجه شــود. پرداختن به این ویژگی ها 
تنها جهت یاد آوری تصمیم گیراِن شاخص 
وکارشناس محور می باشــد که برای  ارتقا 
ســاختار  سازمانی دیار تاریخی شرق استان 

کرمان همزمان با سایر نقاط اقدام کنند.
جغرافیای سیاسی منطقه: 

*   بیش از 25هزار کیلومتر مربع مســاحت 
)بیش از 1۰استان فعلی کشور( 

*  بیــش از پانصد هــزار نفر جمعیت )الزم 
به ذکر است براساس آخرین آمار رسمی  ۶ 
استان  فعلی کشور  جمعیت زیر 1 میلیون 
نفر دارند و همچنین  جمعیت جنوب استان 
هم به آنچه در قانون تقسیمات کشوریست   

، نرسیده است(
 *  چهار شهرســتان ونه بخش و 1۰ شهر 
که در حال حاضر منطقه اســتعداد حداقل  
دوشهرستان جدید را بالقوه  دارد . )در حال 
حاضر تشکیل یک شهرستان مراحل نهایی 

خود را می گذراند. 
*  از نظــر امنیتی موقعیت شــرق اســتان 
یکی از مهمترین دروازهای ورودی به مرکز 
کشور اســت ونهادهای امنیتی بهتر از ما به 

حساسیت واهمیت آن وقوف دارند.
حمل ونقل :  

* شرق استان کرمان هم پیوند دهنده شرق 
کشور به مرکز وهم جنوب به شمال وشرق 
کشور است ، این منطقه ژئوپولوتیکی برسر 
راههای بندر عباس به شــرق وهمســایگان 
شــرقی وچابهار به مرکز کشــور قرار دارد 
وبخشــی از کریدور جاده ای مهم کشور از 

آن عبور میکند. راه آهن مهم زاهدان کرمان 
و در آینده چابهــار از این منطقه می گذرد 
واز خطوط فعال کشورمی باشد. فرودگاه بم 
یکی از پنج فرودگاه فعال فعلی استان کرمان 

است. 
کشاورزی دامپروری : 

  * تولید بیش از دویســت هزار تن خرمای 
مرغوب مضافتــی وحدود هفتــاد هزار تن 
مرکبات وانواع محصوالت صیفی وشــتوی 
در کنار صنایع نگهداری و بســته بندی این 
منطقه را به هاب صادارات خرمای مضافتی 
کشور تبدیل کرده است. دام سبک وسنگین 
ومرغداری بحشــی از منابــع تولید منطقه 
است.وجود کشتار گاه صنعتی دام طیور که 
کشــتار گاه دام آن بهترین در استان است. 
همچنین وجــود ۳ کارخانه تولید شــیر و 

محصوالت لبنی.
  اقتصادی: 

*  منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید:  بزرگتر 
ین مجموعه تولید خودوری بخش خصوصی 
با پنج کارخانه مستقل و دهها  واحد صنعتی 
فعال غیر خودروسازی وسومین قطب تولید 
خودرو کشور با اشتغال فعلی بیش از ده هزار 

نفر و درآینده  حدود سی وپنج هزار نفر.
 *  معــادن : ظرفیت معدنی منطقه عمدتا 
هنوز بکر است ولی معدن سرب وروی خان 
خاتــون ومس زفتک   در حــال بهربرداری 
وتوسعه هستند. قطعا بخش معدن عالوه بر 

تولید اشتغال، ثروت مهم منطقه است.
 * وجود گمرک فعال در کنار صنایع حاضر 

در منطقــه ویژه ارگ جدید، شــهرک های 
صنعتی و کارخانجات و کارگاه های مختلف 

دیگر. 
گردشگری : 

قدمت تمدن در این منطقه به بیش از هشت 
هزار سال پیش میرسد .

 *   ارگ بم ســتاره گردشگری شرق ایران 
است که همراه با منظر فرهنگی و باغشهر بم 
به عنوان میراث  کهن تمدن بشری به ثبت 
جهانی جهانی رســده است.همچنین بخش 
عظیمی از کویر لوت وحاشــیه آن که ثبت 
جهانی شده در این منطقه است.الزم به ذکر 
است  دوقنات از 11 قنات ثبت جهانی ایران 

در این منطقه قرار دارند.
 *  تپه های شــنی ریگان کلوتهای فهرج ، 
نبکاهای نرماشیر ،اتصال به ریگ یالن و چند 

ده اثر باستانی درمنطقه موجود است. 
*  منطقه با دارا بودن هتلهای مناسب ومراکز 
تجاری از جمله مرکز اطلس وبازار ســنتی 
ومراکز تفریحی مثل ارگ جدید ودهبکری و 
همچنین  ویژگی 4 فصل  بودن و ژئوتوریسم 
مناسب ، ســاالنه می تواند پذیرای نزدیک 
دومیلیون گردشگر باشد.  بم همچنین یکی 
از قطب های گردشــگری مذهبی میباشد 
که گردهمایی تاســوعا و عاشورای بم و بقاع 

متبرکه مختلف را  شامل است.
فرهنگی وعلمی: 

*   گردهمایی تاســوعا و عاشــورای بم که 
نمادی از ارادت این مردم به ســرور و ساالر 

شهیدان است. 

*  دانشــگاه علوم پزشکی ومجتمع آموزش 
عالی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،چهار مرکز پیام 
نور،مرکز آموزش فنی وحرفه ای  ، دانشکده 
فنی علی ابن ابیطالب، مرکز آموزش علمی 
و کاربــردی  ارگ جدید، پنج مرکز آموزش 
حوزوی بیانگر نقش منطقه در توسعه علمی 
وفرهنگی است. در کنار اینها باغ هنر استاد 
شــجریان نیز یکی از قطب های فرهنگ و 

هنر منطقه خواهد بود. 
*  بیش از 5۰۰ شــهید ، چند صد جانباز، 
آزاده  وایثارگر ؛ اساتید نامدار هنر  و موسیقی 
و ادیبانی که از این منطقه به شهرت رسیده 
اند همچون اســتاد محمود شاهرخی ، زنده 
یــادان ایــرج بســطامی،داریوش رفیعی و 
همچنین نسل جدید اساتید وهنرمندان بمی 
همچون اســتاد توحیدی ، استاد اسماعیلی 
حکیم، اســتاد علومی ،اســتاد یوسف زاده ، 
اســتاد پور ابراهیمی ،اســتاد علوی ، آقایان 
اهــورا ایمان ، حامد عســکری و ...  بیان از 

تاریخ پرشکوه فرهنگ منطقه دارد.
وجود پروفسور افالطونیان وپرفسور منتظری 

باعث افتخار جامعه علمی ایران است.
زیرساخت های فنی: 

*  صد های رشــته قنات وچاه عمیق وسد 
نساء تامین کننده آب پایدار منطقه است در 
بخش برق  خطوط وپست های انتقال نیرو در 
منطقه عالوه بر تامین انرژی مورد نیاز محل 
اتصال خطوط استان سیستان وبلوچستان به 

شبکه  سراسری نیز می باشند. 
*  مسکن وزیرساختهای اداری:بعد از زلزله 

بم تما واحد های مسکونی روستای وشهری 
منطقه بازســازی واین منطقــه مقاومترین 

ساختمانهای کشور را در مقابل زلزله دارد .
 *  بزرگترین مجتمــع اداری که می تواند 
بدون افزایش هزینه به دولت مکان ساختار 

آینده را تامین نماید در شهربم قراردارد. 
 آنچه بیان شد بخشی از کلیات دارایهای این 
منطقه است؛ اما بزرگترین ویژگی اینجا مردم 
بلند همتیســت که در طول تاریخ با تالش 
وکوشــش در این منطقه کویری در مقابل 
تمام حوادث ایســتاده وسربلند وسرافراز در 
کنار هم مهینانشان  خود را به این بالندگی 
رسانده اند ،مردان وزنانی که به گواه تاریخ با 
حاکمییت بر بخش بزرگی از مهین عزیزمان 
از وجــب به وجب خاک آن دفاع کردند .چه 
آن زمان که در مقابل ماموران اســتعمار پیر 
انگلیس ومزدوران داخلی شان برای تعیین 
مرز ایران وهند بریتانیا )پاکستان فعلی( سوار 
براسب وبا مشقت مقاومت نمودند واز دست 
درازی به سرزمین مادری جلو گیری کردند 
وچه در دفــاع از مرزهای غربــی در مقابل 
هجمــه احمقانه صدام رشــادتها کردندودر 
مقابل بزرگترین حادثه طبیعی تاریخشــان 
)زلزله ســال 82( با شــهامت وصبر دوباره 
ســربلند کردند.اکنون نیز بــا نگاه منصفانه 
مســئولین جایگاه واقعی خــود را در نظام 

تقسیمات کشوری خواهند یافت.  
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قبلازتابستانسالآیندهآبسدنساءبهشهرستانبممیرسد
محرابیان  دکتر  ذاکری:  ناهید   - بم  طلوع 
وزیر نیرو در آخرین سفر  دور اول ه یئت 
دولت و رئیس جمهور به استان کرمان از 
میزبانی مردم و مســئولین تشکر کرد و 
گفت: هدف ما بررسی طرح های برقی و 
آبی کل استان است که در حوزه استان 
پروژه های خوبی در حال اجرا می باشد و 
در یک سال گذشته سرعت خوبی گرفته 
است. ما در ماه ها و روزهای گذشته شاهد 
به مدار آمدن نیروگاه زرند کرمان بودیم 
و دو واحــده بــزرگ گازی و در روزهای 
آینده هم شاهد نیروگاه بوتیا که مشاوره 

سنکرون می شود خواهیم بود. 
وی افزود: در اســتان کرمــان در حوزه 
آب باید کارهای زیادی انجام شود. برای 
عبور از تابستان 14۰1 همکاران ما تالش 
کردنــد پروژه های موقــت و طرح های 
تنــش را ایجاد کردند. بــرای تامین آب 
پایدار و مطمئن برای استان کرمان باید 
چند کار اساسی انجام شود اولین کار این 
اســت که پروژه های نیمه تمام را هرچه 
سریعتر به مرحله بهره برداری برسانیم که 
اغلب این ها در مصوبه سفر هیئت دولت 
آمده است برخی هم باید اضافه شوند که 
در شــورای اداری تالشمان این است که 

طرح هایی را که در مصوبه نیامده است 
را اضافه کنیم. موضوع دوم این است که 
طرح هایی که تا حاال شروع نشده است 
را اضافه کنیــم و از روش های مختلف 
تامیــن مالی از طریــق بودجه و کمک 
صنایع بســیج کنیم تا بتوانیم به اجرای 
طرح های آبی اســتان سرعت دهیم در 
شهرســتان بم بزرگ در سالهای گذشته 
در پایان دولت دهم شــاهد افتتاح سد 
نسا بودیم که از ســد های بسیار خوب 
منطقه شرق و جنوب شرق کشور است و 
بسیار خوب و مطمئنی دارد و انتقال آن 
در طول این سال ها و پیشرفت داشته و 
انتقال آن در طول این ســال ها پیشرفت 
داشــته و تالشــمان را خواهیم کرد که 
عملیات باقیمانده هرچه ســریعتر انجام 
شــود و آب برای شهرستان تامین شود 
از همین مســیر انتقال برای شهرستان 
هــای دیگر مثل ریگان فهرج نرماشــیر 
نیز پیش بینی شده است که اجرا خواهد 
شد در همین ســفر قرارمان این بود که 
عملیات اجرای خطوط انتقال این ســه 
شهرســتان هم انجام شــود تا به زودی 

شاهد فعال شدن آنها هم باشیم.
وی ادامه داد: این پروژه در بم در حدود 

8۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و 
تالشمان بر این است که قبل از تابستان 
سال آینده آب سد نساء به شهرستان بم 

برسد.
محرابیان یاد آور شد: اعتبار مورد نیاز این 
طرح 5۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که 
در مصوبه سفر دیده شده و برای تکمیل 
آن از هر جا که نیاز باشــد اعتبار تامین 

می کنیم.
وی در خصوص خاموشــی موتور پمپ 
های کشــاورزی که باعث خشــکیدگی 
محصول خرمای کشــاورزان شده است 
گفت: برای مدیریت چاه های کشاورزی 
اختیارات کافی به اســتان ها داده شده 
است تا متناسب با نیاز آبی تصمیم گرفته 

شود.
وی در در خصــوص قبــوض برق گفت: 
اخیراً طرحــی در مجلس بــه تصویب 
رســیده که در شــورای نگهبان است و 
با تایید این مصوبــه که تبدیل به قانون 
می شود موضوع مشــکل قبوض مناطق 
گرمســیری مرتفع می شــود و هر شهر 
متناســب با درجه حرارت متناســب با 
مصرف خود مشمول شرایط گرمسیری 

می شود.

وزیر نیرو در بم خبر داد:

گزارشتصویریبازدیدوزیرنیروازپروژهانتقالآبسدنسابهبم


