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مدیران بانک های استان در راستای طرح های توسعه استان تحرک خود را باال ببرند
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 داانیی

دکتــر محمدمهدی فــداکار یکشــنبه ۱۳ 
شهریور در جلســه تبصره ۱۸ قانون بودجه، 
خواســتار توجه ویژه بانک ها به حوزه توسعه 
استان شد و افزود: مدیران بانک های استان 
در راستای طرح های توســعه ای و اشتغال 
زایی اســتان تحرک خود را بــاال ببرند و در 
همین راســتا نیز الزم است جلسات جداگانه 
ای برای نقد و بررســی مشکالت پیش روی 

بانک ها گذاشته شود.
وی در ادامه با اشــاره به ضرورت توجه ویژه 
بانک هــا و دســتگاه های اجرایی بــرای ارائه 
تسهیالت تبصره ۱۸ گفت: بانک ها باید روند 
پرداخت تســهیالت به متقاضیان را تسهیل 
کنند و از سوی دیگر دستگاه های اجرایی نیز 
باید پاســخگوی میزان تسهیالت تبصره ۱۸ 
باشــند لذا به همکاری همه دستگاه ها برای 

بهتر اجرایی شدن تبصره ۱۸ نیاز داریم.
فداکار گفت: دســتگاه ها باید با هم همکاری 
داشته و کوتاهی را به گردن یکدیگر نیندازند 

تا عملکرد ضعیفی را ارایه ندهیم.
اســتاندار کرمان در ادامه خاطر نشــان کرد: 
شاید در حوزه صنعت با اعداد بزرگ سر و کار 
داریم و این اعداد کوچک به چشــم نیاید اما 
عده ای از سرمایه گذارها با این اعداد می توانند 
کارهای بزرگی انجام دهند لذا نباید همیشه 
به دنبال پروژه های بزرگ باشیم و اگر همین 
سرمایه گذاری های کوچک را حمایت کنیم، 
در بحث اشــتغال و توســعه استان گام های 
بلنــدی را بــر خواهیم داشــت و نباید فقط 

شرکت های بزرگ را ببینیم.
فــداکار در بخــش دیگری از ســخنان خود 
عنوان کرد: بخش دیگری از مشکالت اجرای 

تبصره ۱۸، بابت قراردادهای عاملیتی اســت 
که دستگاه های اجرایی با بانک امضا کرده اند 
در صورتی کــه دارایی های نامشــروع در آن 
دیده نشــده و این به عنوان یک آســیب به 
دســتگاه های اجرایی منتقل می شود لذا در 
موقع امضای قراردادها باید این شــرایط ذکر 
و در شــرح حال بیان شــود و بانک عامل بر 

اساس این شرایط ذکر شده کار کند.
بنا بــه گزارش روابــط عمومی اســتانداری 
کرمــان، در این جلســه به بررســی آخرین 
وضعیت جذب، تبیین مســائل و مشکالت و 
تسریع در پرداخت تسهیالت بند الف تبصره 
۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ پرداخته شد و چالش 
های جذب تبصره ۱۸ از سوی وزارتخانه ها و 
دستگاه های اجرایی بیان و درمورد آنها بحث 

و گفت وگو شد.

محمد جواد فداکار استاندار کرمان:

محمد بنی اسدی شهردار بروات خبر داد:

پیشرفت فیزیکی گسترده
پروژه های عمرانی شهرداری بروات

 محمد بنی اسدی شــهردار بروات با تبریک هفته 
دولــت در خصوص آخریــن وضعیــت پروژه های 
عمرانی شــهر بروات گفت: ســاماندهی و عملیات 
اجرایی ورودی شــهر با تعویض جداول رفیوژ وسط 
و همینطور احداث و اجرای آبنما در پروژه، وســط 
بلوار آغاز و مراحل عمرانــی آن بیش از ۶۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی داشته اســت و عالوه بر آن فاز 
بعــدی اجرای تاسیســات آبنما و نورپــردازی این 
مجموعه در دســتور کار می باشد که بالفاصله بعد 
از اتمام عملیات عمرانی آغاز خواهد شــد. در ادامه 
اصالح مسیر اصلی بروات بلوار و خیابان امام، بعد از 
میدان امام باز هم این طرح شــامل تعویض جداول 
و اجرای ُکند رو در خیابان امام اجرا و ســاماندهی 
این منطقه را چــه از لحاظ ترافیکی و چه از لحاظ 

زیباسازی در برنامه خواهیم داشت.
 وی افزود: بــا توجه به مصوبات شــورای ترافیک 
شهرســتان احداث میادین را در سه نقطه دیگر از 
شــهر بروات از جمله میدان شهدای گمنام، میدان 
امام رضا در ورودی شهر بروات از سمت بلوار ۵ دی 
و چهارراه فرودگاه را داریم که به استعالمات از اداره 
کل های راهداری و شهرســازی استان منوط شده 
اســت و با تایید این دســتگاه ها می توانیم احداث 
چهارراه فرودگاه و ساماندهی ورودی شهر از سمت 

شهرستان نرماشیر را هم داشته باشیم و ...

ادامه در صفحه ۴

پیگیر راه اندازی هیات های ورزشی در بروات هستیم
مهدی باقری رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسالمی شهر بروات:

طلــوع بم- ناهید ذاکــری: مهدی 
پــور رییــس کمیســیون فرهنگی  باقری 
ورزشی شورای اســامی شهر بروات در 
گفت و گــو با خبرنگار طلــوع بم ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی 
و باهنر و تبریک هفته دولت اظهار داشت: 
یکی از کمیســیون های شــورای اسامی 
بروات کمیســیون فرهنگی ورزشی  شهر 
اســت که خوشــبختانه با کمک اعضای 
همدل و پرتاش شورای اسامی باغشهر 
جهانــی بــروات و تعامل خوب شــهردار 
بروات توانســته فعالیتهای خوبی در سطح 

شهر داشته باشد.
وی افــزود: این کمیســیون بــا حضور دو 
تن از اعضای شــورا ) محمد بنی اســدی 

و علیرضا برخورداری( تشکیل و جلسات 
متعددی با حضــور اعضاء و فعاالن حوزه 
فرهنگی، ورزشی، مذهبی و هنری برگزار 

کرده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای 
اسامی شــهر بروات به تشکیل مجمعی با 
حضور اعضای شــورای شهر و جمعی از 
فعاالن حوزه فرهنگی، ورزشــی و مذهبی 
اشاره و ابراز داشــت: این مجمع توانست 
چندین جلسه برگزار و تصمیم گیری های 
مهمی در بخش های مختلف داشته باشد.

مهــدی باقــری پــور ادامــه داد: یکی از 
اقدامــات مــا در ابتــدای کار کمیســیون 
برگزاری جلســه و نشســت با رئیس اداره 
ورزش و جوانان بخش بروات با دســتور 
کار پیگیری جهت ساماندهی هیات های 

ورزشــی و راه اندازی هیات های ورزشی 
جدید بود.

عضو شورای اسامی شهر بروات تشریح 
کرد: مــا در خصوص راه انــدازی هیات 
هــای ورزشــی از جمله هیات روســتایی 
هیــات  ســوارکاری،  هیــات  عشــایری، 
باســتانی، هیــات کاراتــه و چندین هیات 
ورزشــی دیگر پیگیری هایی داشــتیم که 
امیدوارم هر چه زودتر شــاهد راه اندازی 

آنها باشیم.
وی تصریــح کــرد: برگــزاری باشــکوه 
مراســمات ملی و مذهبی با کمک هیات 
های عزاداری و پرسنل پرتاش شهرداری 
یکــی از اقدامات این کمیســیون بود که 

مورد استقبال همشهریان قرار گرفت.
عضو شورای اســامی شهر بروات ضمن 

تقدیر از رییس و اعضای هیأت ورزشهای 
همگانی بخش بروات گفت: با کمک این 
عزیزان ما توانستیم چندین همایش بزرگ 
ورزشــی و همایش پیاده روی خانوادگی 
برگــزار کنیم کــه تاثیر بســیار زیادی در 
روحیه مردم داشــت و به یــاری خداوند 
متعال این همایش ها طبق برنامه زمانبندی 
در نقاط مختلف شهر برگزار خواهد شد.

وی عنــوان کرد: تکمیل و آماده ســازی 
پارکهای سطح شهر جهت انجام فعالیتهای 
هــای ورزشــی خصوصــا بــه صــورت 
خانوادگی همچنین نصب وسایل ورزشی 
در سطح شهر جهت گسترش فعالیت های 
ورزشــی در دستور کار شــورای اسامی 

شهر و شهرداری قرار دارد.
مهــدی باقری عنــوان کرد: یکــی دیگر 

از اقدامات مهم شــورای اســامی شهر و 
شــهرداری بروات حمایــت از تیم فوتبال 
شــهرداری بود کــه پس از چندین ســال 
حضور در لیگ برتر فوتبال استان قهرمان 
اســتان شــود و به لیگ دسته ســه کشور 
راه یابــد البته حمایت خیریــن و تعدادی 
از ســرمایه گذاران بخــش خصوصی در 
راســتای حمایــت از تیــم قابــل تقدیر و 

سپاسگزاری می باشد.
رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای 
اسامی شــهر بروات با تاکید بر گسترش 
فرهنگ ایثار و شهادت در سطح جامعه از 
ســاماندهی وضعیت گلزار شهدای گمنام 
بروات توسط شهرداری در چند ماه آینده 

خبر داد.

فرماندار بم عنوان کرد:

افتتاح ۷۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۹۷ میلیارد 
تومان در هفته دولت

    در دیدار نماینده مردم شرق استان با مدیر مجتمع معدنی و فرآوری خان خاتون  عنوان شد:

جانمایی جدید برای کارخانه شمش و روی بم

احداث شهرک فرآوری موادمعدنی پیشنهاد شد
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نشست خبری فرماندار بم با اصحاب رسانه بمناسبت هفته دولت در محل سالن اجتماعات فرمانداری یکشنبه ششم شهریورماه برگزار شد.

بــه گزارش طلوع بم، محمد برزنگ فرماندار بم با 
اشاره به هدف واالی شــهیدان رجایی و باهنر و 
مدِت کوتاهِ مسئولیت پر افتخار آنان گفت: افتخار 
هر دولتی این است که برسد به قله ای که این دو 
دولتمرد رسیدند. پس مسئولیت مهم نیست بلکه 
کیفیت مســئولیت، انگیزه ها و راهی که انتخاب 
می کنیم مهم است. شــاخصه مهم این شهیدان  
مردمی بودن، اخــالص در کار و اعتقادی که به 
راهشان داشتند بود و رمز موفقیت ما هم  انگیزه 

این شهیدان است.
وی در خصوص پروژه های هفته دولت گفت: اکثر 
پروژه ها از قبل است و ما هم در حدود ۳ ماه که 
در خدمت مردم هستیم در حد توان انجام وظیفه 
کردیــم. ۷۰ پروژه در زمینــه آب، برق،صنعت و 
عمران و کشاورزی و در هر دو بخش خصوصی و 
دولتی اعتباری حدود  ۱۹۷ میلیارد تومان افتتاح 

خواهد شد.
برزنگ از افتتاح نمادین تعدادی از این پروژه ها با 
حضور معاون عمرانی اســتاندار کرمان خبر داد و 
گفت: از طرح های انجام شده میتوان به آسفالت 
دهیاری ها که به وســعت ۱۳۷ هزار متر مربع در 
روســتاها، ۱۰۰ هزار متر مربع هم حجم آسفالت 
در بم، کارگاه تولید فوم آرمان موتور، بسته بندی 
خرما و ذخیره سازی و بسته بندی مواد در جنب 
ارگ جدید ،افتتاح مرکزبهداشت و افتتاح نمادین 

پروژه های آب و فاضالب اشاره کرد.
فرماندار بم تأکید کرد: اولویت ما اشــتغالزایی و 
سرمایه گذاری است و در این پروژه ها حدودا برای 
۳۰۰ نفر ایجاد شغل صورت می گیرد. وی افزود:  
همه ادارات موظف به همکاری با سرمایه گذاران 
هســتند باید جلوی فاصله و خسارتی که گریبان 
ســرمایه گذار را می گیرد گرفت و همه ادارات و 
کارشناسان که قرار است در طرح نظر دهند باهم 
طــرح را ببینند و نظر دهند و به ســرمایه گذار 
کمک کنیم تــا راحت تر کارش را انجام دهد که 
البته باید به استاندارهای زیست محیطی و حریم 

ها هم توجه شود.

پیگیری  و  بررســی  را  بم  ویژه  فرمانداری 
میکنیم

وی در ادامــه در خصوص فرمانــداری ویژه که 
سالها قبل مصوب شده بود گفت: فرمانداری ویژه 
شــرایط خاص خودش را داشت و در زمان دولت 
خاتمی بود و بعد از آن ۳ شهرســتان از شهر ما 
جدا شد و شــاخصه های  تعداد جمعیت )۳۷۰ 
هــزار نفر( و فاصله از مرکز اســتان را دارا بود اما 
در آن زمان از این فرصت اســتفاده نکردند. اگر 
هم فرمانداری ویژه می شد و بعد شهرستانها جدا 
میشدند اتفاقی نمی افتاد. ما هم این موضوع را اگر 
به هیئت دولت رفته باشــد کارشناسی، بررسی و 

پیگیری می کنیم.

بنزین در شرق  افزایش 49درصدی مصرف 
استان و کاهش سهمیه ماهانه به ۳0 لیتر

برزنگ در زمینه ۳۰ لیتر شــدن ســهمیه بنزین 
و اجرا شــدن آن در بم گفت: مصرف سوخت به 
نسبت سال قبل ۴۹ درصد افزایش داشته است. 
و در چند شهرســتان دیگر در جنوب هم این امر 
اجرا شــده اســت  که نهادهای نظارتی در حال 
بررسی هستند. شرکت نفت بم و مدیرعامل می 
بایســت این موضوع را با ما مطــرح می کرد تا از 
مرکز پیگیری شود. البته با ضعف های ساختاری 
هم مواجه هســتیم و مشکل باید اساسی برطرف 
شود.  بدلیل مصرف زیاد بنزین در شرق، سیستم 
هوشــمند جلوی بنزیــن را گرفته اســت، وی 
خاطرنشــان کرد: در حالیکه جایگاه دار پول داده 
اســت و بنزین را خریده است ولی شرکت نفت 
جلوی تحویل سوخت را گرفت و شهر چند روزی 

دچار اختالل شد.
وی همچنیــن عنــوان کــرد: پیگیــر مصوبات 
هیئــت دولت برای ایجاد اداره کل بهزیســتی و 
جهادکشــاورزی هستیم و در ادامه پیگیر مراحل 
ارتقاء اداره میراث، تامیــن اجتماعی و صنعت و 
معدن هستیم چون شاخصه های که برای توسعه 

نیاز هست را داریم.

دکتر محمدمهــدی فداکار ظهر دوشــنبه ۱۴ 
شــهریور ماه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز اســتان اظهار داشــت: قاچاق به هر دلیلی 
آسیب زننده اســت و تفاوتی نمی کند قاچاق به 

داخل یا خارج از کشور باشد.
وی با بیان اینکه حداقل ضرر قاچاق این بوده که 
عوارض مربوطه پرداخت نمی شود، بدون برنامه 
است و به تولید کشور آسیب وارد می کند، افزود: 
قاچاق ســوخت گرفتاری ها و مشکالت بیشتری 
بــرای کشــور ایجاد مــی کند و بایــد مراقبت 
ابراز داشت:  باشــیم.فداکار  بیشــتری داشــته 
اقدامــی که در برخورد با قاچاق کاال در ســطح 
عرضه صورت گرفته باید ادامه یابد و اصناف نیز 
همکاری داشــته باشند. اینکه برخی سودجویی 
نمی کنند، نباید به تمام صنف ارتباط داده شود.

اســتاندار کرمــان، تعیین تکلیف ســریع اموال 
تملیکی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشــت: 
قاچاق سوخت متاسفانه از استان ها و شهرهای 
مرزی به شــمال اســتان نیز کشیده شده و این 
مســئله ما را با چالش مواجه کرده و باید هر چه 

سریعتر جلوی آن را بگیریم.

فداکار عنوان کــرد: متاســفانه خرید و فروش 
ســوخت به راهی برای درآمدزایی تبدیل شده 
است، اما دلیلی ندارد که عده ای از اموال عمومی 

به این شکل سوءاستفاده کنند.
استاندار کرمان با بیان اینکه در برخورد با قاچاق 
ســوخت چند حوزه باید رسیدگی صورت گیرد، 
گفت: اولین مسئله برخورد شرکت نفت با جایگاه 
های متخلف و دارای اشکال است. گاها خرید و 
فروش در برخی از شــیفت های جایگاه ها دیده 
می شــود و رصد این مسئله نیر به عهده شرکت 
نفت اســت. بسیاری از جایگاهها پایش تصویری 
دارند، ضمن اینکه از روی مصرف ها و تراکنش ها 

نیز می توان به موارد غیرطبیعی پی برد.
وی بــر رصد کارت های ســوخت نیــز تاکید و 
تصریح کرد: راهداری های شمال و جنوب بحث 
پیمایــش کامیون ها و اتوبوس ها را حتما با دقت 
انجام دهند. وضعیت کامیون ها و خودروهایی که 
ســوخت دریافت می کنند تا یک ماه آینده باید 

مشخص و گزارش آن ارائه شود.
استاندار کرمان اظهار داشت: بحثی درباره اصالح 
قیمت سوخت نیســت، اما باید وضعیت کنونی 

مدیریت و جلــوی قاچاق گرفته شــود تا نه با 
کمبود سوخت مواجه شویم و قاچاق به رویه ای 

تبدیل نشود.
فداکار ابراز داشت: گلخانه هایی که گازرسانی به 
آنها صورت گرفته موظف هســتند که نسبت به 
اســتفاده از گاز برای تامین سوخت خود اقدام 
کنند.وی تاکید کرد: به هیچ وجه گلخانه هایی که 
گازکشــی برای آنها صورت گرفته، سوخت داده 
نشــود و باید اطالع رسانی ها نیز از االن و قبل از 
شــروع کشت صورت گیرد که جای گالیه مندی 

نباشد.
فداکار ابراز داشــت: جهاد کشــاورزی شمال و 
جنوب استان حتما نسبت به سوخت گلخانه ها، 
تراکتورها و دســتگاه های کشــاورزی نظارت و 
ارزیابی کنند ضمن آنکه صنایع و شــهرک های 
صنعتی هم که گازرســانی به آنها صورت گرفته 

و قابل استفاده است، نباید سوخت داده شود.
وی ابــراز داشــت: ســازمان های مربوطه برای 
جلوگیری از قاچاق سوخت باید پیگیری داشته 
باشند، در صورتی دستگاه امنیتی ورود می کند 

که دستگاهی کم کاری کند.

فرماندار بم عنوان کرد:

افتتاح ۷۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۹۷ میلیارد تومان در هفته دولت

استاندار کرمان:

بحثی درباره اصالح قیمت سوخت نیست/ سوخت به گلخانه  ها و صنایع با امکان گازکشی داده نمی  شود

پیام مردم

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

ارسال کنید 

TolueBam_Ertebat

گازکشی
ســام میخواســتم اگه میشــه گله مندی منو به 
مسئولین  شهر برســونید االن چند ساله خیابان 
امیر المومنین گاز کشی شده ولی یه قسمت از 

کوچه هر کار میکنیم گاز کشی نمیکنن 
استشــهادیه جمع کردیم رفتیم اداره گاز میگه 
برین شهرداری بگین اول آسفالت بکنه بعدش 
ما میاییم از اول زمین میکنیم لوله گاز رد میکنیم

میریم شهرداری میگن نه اول شرکت گاز باید 
لوله رد کنه بعد ما آسفالت میکنیم 

روشنایی معابر 
ســام خســته نباشــید االن به مدت چند روزه 
خیابان شهدای نیروی انتظامی از میدان پنجعلی 
زاده تا چهارراه کمیل هیچ روشنایی نداره همه 
چراغ ها خاموش هستن اون قسمت یکطرفشم 
باغ هســت چشم چشــمو نمیبینه خیلی تاریک 

شده لطفا پیگیری کنید ممنون

روشنایی معابر
سام وقت بخیر خواهش میکنم یه تحقیقی در 
مورد مسکن ملی ها انجام بدین چند روز پیش با 
ما تماس گرفتن گفتن که مبلغ ۱۶۰ میلیون باید 
بریزیم به حساب بعد دیگه خودشون کاراشون 
میکنن و بقیشــم بعدا اعــام میکنن چقدر باید 
بدیم چه وضعشه ما به زور همون ۴۰ تومن اول 
جور کردیم حاال دیگه ۱۶۰ تومان بعدشم اگه 
داشــتیم خودمون میساختیم چه دیگه از مسکن 
ملی و وام بانک مسکن خواهشا پیگیری کنین 

ببینین تکلیف مردم چیه

کودکان کار
سام وقت بخیر لطفا به گوش مسئولین برسانید 
فکــری به حال ایــن بچه هایی کــه دور میدان 

آزادی کارتون جمع می کنند بکنید
واقعا زیاد شدن چهره شهر خیلی بد شده

ما مغازه دارها هم از دستشون آسایش نداریم
یکســر جلوی مغازه دارن دعــوا میکنن یا میان 

داخل مغازه با التماس کارتن می خواد

گازکشی
سام میشه اطاع رسانی ما از روستای باغ باال از 
توابع بخش بروات هستم روستا ما لوله گذاری 
گاز شده نمیدونیم چرا کسی پیگیر نمیکنه برای 
نصب علمک گاز بخدا خســته شــدیم از بس 

کپسول گاز بردیم در مغازه پر کردیم

شرکت نفت
ســام خواهــش میکنم صــدا مــارو به گوش 
شــرکت نفت برســونید پمپ گازوئیل  همیشه 
شلوغه  ماشینا گازوئیل کش هر روز ماشیناشون 
تو صف گازوئیل هســتن چنــد روزی یک بار 
می خواهیــم گازوئیل بزنیــم نمی توانیم داخل 
صف میریم هنوز نوبتمون نشــده گازوئیل تمام 
میشه بگید حداقل ماشینا گازوئیل کش از داخل 
پمپ جمع  کن هر روز ماشیناشون داخل صف 

هستن برای روز بعد

شهرداری بم
 من یک شهروند از شهرک امام خمینی هستم 
از شــما خواهش دارم عاجزانــه صدای ما را به 
مسئوالن برســانید شــهرک امام یک شهرک 
فراموش شــده هست که هیچ مســئولی به آن 
رســیدگی نمیکنــه  نخاله ها ســاختمانی جمع 
آوری نمیشه از نظر روشنایی  در وضع نابسامانی  
هســت زباله ها جمع آوری نمیشــه سطل زباله 
نداره سگهای ولگرد خیلی زیاد هست شبها ما 
امنیت نداریم بیایم بیرون از شما خواهش میکنم 

رسیدگی بفرمایید

لطفا به مسولین مربوطه بگید حداقل چال چوله 
های شــهر رو درســت کنه وقتی آب پرشــون 
می کنه هم مردم و هم ماشــین هاشــون آسیب 
نبینه خیابان فردوسی از طرف میدان فرمانداری 

نرسیده به فردوسی ۳

@

آگهی مزایده نوبت اول

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بم در نظر دارد، رقبات موقوفه مشروحات ذیل 
را از طریق مزایده و با رعایت شرایط مندرج در آگهی مزایده و مقررات اوقافی به 
اجاره واگذار نماید. داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز 
چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ به دبیرخانه اداره اوقاف بم تحویل و رسید دریافت 

نمایند.
کلیه پیشنهادات رسیده راس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ باز و قرائت خواهد شد.

متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر صرفا در ساعات اداری، به 
قسمت اجارات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بم مراجعه و یا با شماره تلفن 

۰۳۴۴۴۲۱۸۴۱۱ تماس حاصل نمایند. 
۱- رقبات موقوفه سیدمحمد مستوفی شامل ۱۰ ساعت آب چشمه پشترود واقع در 
روستای پشترود را به مبلغ اجاره بها سالیانه مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)یک میلیارد 

و سیصد میلیون ریال( برای مدت یک سال با مبلغ سپرده ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال)یکصد و سی میلیون ریال( و فیش سپرده ضمیمه پیشنهاد باشد.

علی ستوده
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بم استان کرمان
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دکتر بابک اســماعیلی مدیر ارشــد 
هلدینگ ایبکــو در گفتگو با طلوع 
بــم و در حاشــیه بازدیــد نماینده و 
فرمانــدار بم از معدن خــان خاتون 
از بررسی یک پیشــنهاد برای تعیین 
مکان کارخانه فــرآوری روی خبر 
داد و گفــت: در رابطــه بــا تعییــن 
تکلیف و جای کارخانه ای که قبًا  
قــرار بــود در محل دارزیــن ایجاد 
شود یک پیشنهاد خوب مطرح شد 
که آقایان هم با آن پیشــنهاد موافق 
بودنــد. به نظــر من اگر ایــن اتفاق 
بیفتد یــک اتفاق مهم در این منطقه 

به وجود خواهد آمد.
وی افــزود: بایــد پیگیــر شــویم تا 
بتوانیم یک پســت فــوق توزیع در 
منطقــه دهبکری داشــته باشــیم که 
اگر این اتفــاق بیفتد من معتقدم که 

آن مجموعــه فرآوری و شــهرک 
فــرآوری کــه پیشــنهاد اولیــه من 
بوده اســت چیزی فراتر از کارخانه 
شــمش روی دارزین، یک مجتمع 
ایجاد  معدنــی  فــرآوری  تخصصی 
خواهــد شــد. اگر این پســت فوق 
توزیــع در منطقــه دهبکــری ایجاد 
شــود ما همان جا هزینــه  می کنیم 
و خط انتقال برق را خواهیم داشت 
و فاصلــه بین ابــارق و حرمت یک 
مجموعــه فرآوری که بــه نظرم در 
ایجاد  نــدارد  مشــکلی  هیــچ  آنجا 
خواهد شــد و قرار شد که مجموعه 
دپارتمــان محیط زیســتی مجموعه 
کاری ایبکــو کــه یکــی از فضاها 
و شــرکِت باالدســت خــان خاتون 
هســت ایــن کار را انجــام بدهد و 
کارهای محیط زیســتی و اقتصادی 

اولیه اتفاق بیفتد و بعد از  پیشــنهاد 
دادن محل، برق به آنجا منتقل شود.

دکتر اسماعیلی ادامه داد: تصور من 
این اســت که این پست فوق توزیع 
برای اینکــه برق صنعتــی را به این 
منطقه مــی آورد می توانند در دراز 
زیاد دیگری  اتفاقــات  باعث  مدت 
نیز باشــد. به هر حــال اگر بخواهید 
هــر گونه کار فــرآوری حتی روی 
مــواد غذایــی از جملــه گوشــت، 
لبنیات و میــوه را در منطقه تهرود، 
ابارق و دهبکری داشــته باشــید به 
برق نیاز داریــد. بنابراین وجود این 
پســت فوق توزیــع، هم مــی تواند 
اینجــا و هــم به مجموعــه فرآوری 
کمــک کند. این یک پیشــنهادات 
اســت که باید توســط کارشناسان 

بررسی شود.

مدیر مجتمع معدنی و فرآوری خان خاتون و سرمایه گذار کارخانه شمش و روی محل جدید پیشنهاد شده برای احداث کارخانه از سوی مسئوالن شهرستان را منطقه ای بین ابارق و روستای 
حرمک بم اعام و بیان کرد: پیشنهاد شده پست فوق توزیع برق در بخش ِدهبَکری احداث شود.

خبر

طی مراســمی بــا حضور معاون اســتاندار 
کرمان و نماینده ولی فقیه در استان، »علی 
به عنــوان مدیــرکل جدید  جزینــی زاده« 

فرودگاه های استان کرمان معرفی شد.
علــی بیگ زاده معاون توســعه و مدیریت 
منابع اســتاندار کرمــان، ۱۴ شــهریورماه 
مدیــرکل  معارفــۀ  و  تکریــم  آئیــن  در 
گفــت:  کرمــان  اســتان  فرودگاه هــای 
»در چنــد ســال اخیر تغییــرات خوبی در 
فرودگاه کرمان رخ داده اســت و برخورد 
کارکنــان و مدیران فــرودگاه در دوران 
مدیریت آقای قاســم زاده، مدیرکل سابق 
فرودگاه های استان کرمان، با مردم باعث 

سربلندی ما کرمانی ها بود«.
وی دربارۀ مدیــرکل جدید فرودگاه های 
اســتان کرمان اظهــار کرد: »وی ســال ها 
در کرمان و ســپس در اســتان سیســتان و 
بلوچستان خدمت کرده  و منشاء خیر بوده 

است«.
معاون توســعه و مدیریت منابع اســتاندار 
کرمــان در ادامه با اشــاره به  ظرفیت های 
حوزۀ گردشگری استان، یادآور شد: »در 
استان کرمان پنج شهر ملی، هفت اثر ثبت 

جهانی و ۷۰۰ اثر ثبت ملی وجود دارد«.
وی با اشــاره به کاوش هــای کنار صندل، 
اضافه کرد: »تا پیــش از این اعتقاد بر این 
بود که فرهنگ از بین النهرین آغاز شــده 
اســت امــا بــا کنکاش هایی کــه در کنار 
صندل جیرفت انجام شد، مشخص گردید 
که فرهنگ از اســتان کرمان شــروع شده 

است«.
بیــگ زاده ادامــه داد: »هفــت میلیون تن 
محصــول کشــاورزی در اســتان کرمان 
تولید می شود که بخشــی از آن تولیدات 
خارج از فصل است و با استفاده از ناوگان 
هوایی می توان بخشــی از این محصوالت 

را به بازارهای جهانی عرضه کرد«.
وی گفت: »راه اندازی پروازهای خارجی 
مخصوصا بــه عراق بــرای زائرین اربعین 
حســینی و ســوریه از دیگر خواســته های 

استان کرمان است«.
نماینــده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
کرمان نیــز در این آئین گفــت: »مدیران 
باید مســئولیت پذیر باشــند و این مسندها 

برای هیچ کس ماندگار نیست«.
حســن  والمســلمین  حجت االســام 
علیدادی سلیمانی ضمن تشکر از اقدامات 
مدیرکل سابق فرودگاه های استان کرمان 
در ادامه بــرای موفقیت مدیــرکل جدید 

آرزوی توفیق کرد.
ســابق  مدیــرکل  قاســم زاده،  علــی 
فرودگاه های استان کرمان نیز در این آئین 
گفــت: »ایجاد بانــد دوم، احداث ترمینال 
جدید و تکمیــل زیرســاخت های اصلی 
در فرودگاه بین اللملی کرمان را داشــتیم 
ضمــن آن که در آیندۀ نزدیک بهســازی 
فرودگاه های بم و ســیرجان آغاز خواهد 
شــد و همچنیــن مطالعــات طــرح جامع 
بازنگری و تصویب  اســتان  فرودگاه های 

شد«.
وی ادامه داد: »با اقدامات صورت گرفته، 
فرودگاه های  عقب ماندگی های  از  بخشی 

استان جبران شده است«.

»علی جزینی زاده« مدیرکل 
فرودگاه های کرمان شد

جانمایی جدید برای کارخانه شمش و روی بم
احداث شهرک فرآوری موادمعدنی پیشنهادشد

رئیس کل دادگستری استان کرمان تشکیل 
شــورای حل اختالف ویژۀ حــوزۀ صنعت 
و تولید را بســیار اثرگذار دانســت و گفت: 
»تشکیل مرکز داوری حوزۀ صنعت و معدن 

در استان کرمان پیگیری شده است«.
ابراهیم حمیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
در نشســت با روسای انجمن های تخصصی 
همگن اســتان کرمان با اشــاره به این که 

دســتگاه قضایی در راســتای رسیدگی به 
پرونده های مربوط بــه واحدهای تولیدی و 
صنعتی با نگاه حمایتی اقدام می کند، افزود: 
»قوه قضاییه ورود تمــام عیاری به موضوع 
حمایت از تولید و اشتغال داشته و در کنار 
مطالبه گری از ســایر ســازمان ها، در حوزۀ 
حمایت از تولید و اجرای قوانین این حوزه، 
تمامــی ظرفیت های قضایــی را نیز در این 
مسیر به کار گرفته است و در این راستا باید 
توجه داشت که در صورت نبود حمایت های 
قضایی از سرمایه گذاری و تولید در استان، 
ده هــا واحد تولیدی تاکنون ورشکســته و 

تعطیل شده بودند«.
بــه گزارش فردای کرمان بــه نقل از روابط 
عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، 
وی با اشــاره بــه این که اصــل حمایت از 
اقتصاد، اشــتغال و صنعت مســالۀ بســیار 
مهمی اســت، افزود: »در دســتگاه قضایی 
همواره تالش کرده ایم که حامی صنعتگران 
و تولیدکننــدگان باشــیم و از ایــن رو در 
چارچــوب وظایــف ذاتــی و نظارتی خود 
از اقدامــات قانونمند صنعتگــران حمایت 

می کنیم«.
وی اظهار کرد: »اقدامات دستگاه قضایی در 
مبارزه با فساد نیز به نوعی حمایت از تولید 
محسوب می شود زیرا اگر فسادی در جایی 
شکل گیرد،  پایه های تولید و اقتصاد از بین 
خواهد رفــت«. حمیدی با تاکید بر اولویت 
اقدامات پیشــگیری از بروز جرم و فساد بر 
اقدامات برخــوردی، یادآور شــد: »انتظار 
می رود که تمامــی ظرفیت های واحدهای 
تولیدی در حوزۀ خودنظارتی نیز به منظور 

پیشگیری از فساد به کار گرفته شود«.
وی با اشــاره به بازدیدهای مســتمر خود 
از واحدهــای تولیــدی و صنعتی اســتان، 
بیان کرد: »در این بازدیدها ضمن بررســی 
وضعیت عملکرد واحدها و رفع مشــکالت 
آن ها، تالش می شود که ظرفیت های آن ها 
حفظ شده و ظرفیت های بالقوۀ آن ها بالفعل 

شود«.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره 
به این که انگیزه و رویکرد حمایت از تولید در 
قوه قضاییه نهادینه شده است، خاطرنشان 
کرد: »قضات دستگاه قضایی اطالعات الزم 

به منظور رســیدگی به پرونده های مربوط 
بــه حوزۀ تولید و اقتصــاد را دارند و باید با 
به روزرسانی و توســعۀ دانش آن ها در این 
حوزه، زمینۀ آشنایی بیشتر آن ها با مشکالت 
حوزۀ صنعت و معدن را فراهم کرده و از این 
مسیر زبان مشترکی بین دستگاه قضایی و 

صنعتگران و تولیدکنندگان شکل گیرد«.
وی تاکیــد بر این که همه بایــد باور کنیم 
کــه درگیــر جنــگ اقتصادی هســتیم، 
اضافــه کرد: »تالش می شــود کــه تمامی 
ظرفیت های قانونی را در راستای حمایت از 
تولیدکنندگان و صنعتگران به کار گیریم تا 
در این جنگ اقتصادی به موفقیت دســت 

یابیم«.
بابک اسماعیلی، رئیس خانه صنعت و معدن 
اســتان کرمان نیز در ســخنانی گفت: »در 
حال حاضر ۱۱ انجمن همگن تخصصی در 
خانه صنعت و معدن اســتان شکل گرفته و 

فعال شده اند«.
وی تاکیــد کرد: »حمایت هــای حاکمیتی 
از تولیدکننــدگان در حوزه هــای مختلف 

ضروری است

رئیس کل دادگستری کرمان:

ایجاد مرکز داوری صنعت و معدن در دست پیگیری است
حمایت های قضایی مانع تعطیلی ده ها واحد تولیدی در استان شد
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پیشرفت فیزیکی گسترده پروژه های عمرانی شهرداری بروات
طلوع بم- سعید افروغ: محمد بنی 
اسدی شــهردار بروات با تبریک هفته 
دولــت در خصوص آخریــن وضعیت 
پروژه های عمرانی شــهر بروات گفت: 
ســاماندهی و عملیات اجرایی ورودی 
شــهر با تعویض جداول رفیوژ وســط 
و همینطور احداث و اجــرای آبنما در 
پروژه، وسط بلوار آغاز و مراحل عمرانی 
آن بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشــته اســت و عالوه بر آن فاز بعدی 
اجرای تاسیسات آبنما و نورپردازی این 
مجموعه در دســتور کار می باشد که 
بالفاصله بعــد از اتمام عملیات عمرانی 
آغاز خواهد شــد. در ادامه اصالح مسیر 
اصلــی بروات بلوار و خیابــان امام، بعد 
از میدان امام باز هم این طرح شــامل 
تعویض جــداول و اجــرای ُکند رو در 
خیابان امام اجرا و ساماندهی این منطقه 
را چه از لحــاظ ترافیکی و چه از لحاظ 

زیباسازی در برنامه خواهیم داشت.
 وی افزود: با توجه به مصوبات شــورای 
ترافیک شهرستان احداث میادین را در 
ســه نقطه دیگر از شهر بروات از جمله 
میدان شهدای گمنام، میدان امام رضا 
در ورودی شــهر بروات از سمت بلوار ۵ 
دی و چهارراه فــرودگاه را داریم که به 
استعالمات از اداره کل های راهداری و 
شهرسازی استان منوط شده است و با 
تایید این دســتگاه ها می توانیم احداث 
چهارراه فرودگاه و ســاماندهی ورودی 
شهر از سمت شهرستان نرماشیر را هم 

داشته باشیم.
 وی ادامه داد: پیاده روسازی های سطح 
شهر را در دستور کار حوزه فنی عمرانی 

شهرداری قرار دادیم و چندین پیاده رو 
از جمله پیاده رو سازی بلوار ۲۲بهمن، 
پیاده رو سازی خیابان شهید موسوی و 
پیاده سازی خیابان پروین اعتصامی در 
حال انجام اســت و در ادامه ساماندهی 
پیــاده روهــا و اجرا و  پیاده روســازی 
های سطح شهر مثل خیابان باقرالعلوم، 
خیابان شــهید رحیمی، خیابان دانش 
آموز و خیابان ابوذر را نیز در دستور کار 
داریم تا به زودی این پروژه ها هم آغاز 

به کار کنند.
 وی در خصوص اقداماتی که قرار است 
به مناسبت هفته دولت انجام شود گفت: 
به مناسبت هفته دولت، عملیات اجرایی 
و عمرانی و کلنگ زنی  دو پروژه را انجام 
خواهیــم داد. این دو پروژه که تعریف و 
به اســتانداری هم ابالغ شده است یکی 
احداث پارک بانوان یا پارک مادر هست 
که در بلوار ۲۲ بهمن انجام خواهد شد 
و حصارکشــی آن در حال انجام است و 
به زودی محوطه ســازی آن نیز کلنگ 
زنی خواهد شــد و در  ادامه کلنگ زنِی 
محوطه و گنبد مزار شــهدای گمنام را 
نیز خواهیم داشــت که در ورودی شهر 
و باالی افراز تعریف شــده است که این 
پروژه هم، پروژه بسیار بزرگی است که 

در همین هفته کلنگ زنی خواهد شد.
 وی تشــریح کــرد: اعتباراتی که برای 
این پروژه در نظر گرفته شــده است ۹ 
میلیارد تومان است امیدواریم با توجه به 
برآوردی که داریم و مدت زمانی که برای 
طراحی آنها تعریف شده است در طول 
زمان هم با اعتباری که صورت می گیرد 
بتوانیم این پروژه ها را در مورد مقرر به 
محوطه  همینطور  برســانیم.  سرانجام 

سازی قنات های ثبت جهانی اکبرآباد و 
قاسم آباد را در برنامه داریم. با توجه به 
اینکه طرح محوطه سازی این مجموعه 
میراثی فرهنگی در مراحل نهایی تاییدیه 
اداره کل میراث و گردشگری استان است 
به محض اخــذ تاییدیه نهایی عملیات 
اجرایــی آن هم با انتخاب پیمانکار آغاز 
خواهد شــد و در ادامه هم این پروژه با 
هماهنگی که با میراث و گردشــگری 
داشتیم ساماندهی کوچه باغهای اطراف 
قنات های ثبت جهانی را هم در دستور 

کار داریم که به

صورت مشترک با اداره میراث فرهنگی 
آغاز خواهد شد و بعد سنگ فرش آنها 
و تامین روشنایی و ساماندهی کوچه باغ 

ها رادر برنامه خواهیم داشت.
بنی اسدی اظهار کرد:  در بحث اجرای 
مصوبــات شــورای ترافیــک ۲ اصالح 
هندســی در دو نقطه از شهر بروات در 
نظر گرفتیم. یکی میدان امیرالمومنین 
اســت که بخش عمده آن انجام شــده 
اســت و نصب اِلمان و محوطه ســازی 
میدان باقی مانده است که به زودی اجرا 
خواهد شــد. همینطور اصالح هندسی 

در خیابان شهید موسوی مقابل مدرسه 
شمس را داریم که برنامه ریزی های آن 
انجام شده و طرح نهایی آن مورد تایید 
شورای ترافیک قرار گرفته و هفته آینده 

عملیات اجرای آن انجام خواهد شد.
وی در خصوص ســاماندهی معابر شهر 
بــروات عنوان کرد: جدولگــذاری بلوار 
۲۲ بهمن را شــروع کردیم که از جانب 
کتابخانه مرکزی بروات آغاز و به میدان 
ولیعصر ختم خواهد شد.ســاماندهی و 
زیباســازی میدان ولیعصر هم در حال 
انجــام و در ادامــه آن، معابــر، جدول 
گذاری، تســطیح و آسفالت کمربندی 
جنوبی یا ادامه بلــوار ولیعصر خواهیم 
داشت که جدولگذاری آن عقد قرارداد 
شــده و به زودی عملیــات اجرایی آن 
انجام خواهد شد که نهایتا بعد از عملیات 
جدول گذاری بحث تسطیح و آسفالت 
آن بســته به توان مالی شهرداری را در 
دســتور کار قرار خواهیم داد و در ادامه 
ی ساماندهی معابر، کمربندی شمالی از 
مقابل فرودگاه را که به چهارراه اکبرآباد 
ختم می شــود را در دستور کار داریم و 
جدول گذاری و تسطیح این پروژه هم 

به زودی آغاز خواهد شد.
وی بیان کرد: از پروژه های مشترک بین 
شهرداری بم و بروات انجام بلوار پاستور 
هست و مراحلی که بر عهده شهر بروات 
بوده اســت از جمله جــدول گذاری و 
زیرســازی و نصب پایــه چراغهای این 
بلوار انجام شــده و آماده آسفالت است 
و امیدواریــم به زودی با توجه به تفاهم 
نامه ای که بین شــهرداری بم و بروات 
است با اجرای آسفالت توسط شهرداری 
بم و همکاری ایشان بتوانیم هرچه زودتر 

شاهد افتتاح این مسیر هم باشیم. بخش 
عمده ای از زیبا سازی و اصالح چهارراه 
بسیج هم انجام شده و بخشی از کارها 
باقی مانده است که به زودی آغاز خواهد 
شد و همینطور جدول گذاری و پیاده رو 
سازی خیابان های تختی در حال انجام 
هســت. برای اصالح و زیباسازی میدان 
امام، که میدان اصلی شهر بروات است 
فراخوان و مسابقه ای را طراحی کردیم 
و امیدواریم که با حضور همشــهریان، 
نخبگان و دانشگاهیان در این مجموعه 
بتوانیم طرحی متناسب با ظرفیت ها و 
پتانسیل های شهر بروات انتخاب کنیم 
و بعــد از آن وارد مرحله اجرا خواهیم 
شــد. امیدواریم با حضور و مشــارکت 
همشــهریان عزیزمان در بروات بتوانیم 
هم پروژه هایی که نام بردیم را با سرعت 
بیشتری پیش ببریم و هم جهت  آبادانی 
هر چه بیشتر شهرمان با توان و سرعت 
بیشتری بتوانیم اجرای پروژه های سطح 

شهر را داشته باشیم.
ما پروژه های بزرگی هم در ســاماندهی 
عمرانی و هم در ساماندهی فضای سبز 
و خدمات شهری تعریف کردیم که نیاز 
اســت از همه همشهریان بخواهیم تا با 
پرداخت به موقع عوارض و همچنین با 
مشــارکت در پرداخت خود یاری هایی 
که در بحث آســفالت معابر و کوچه ها 
تعریف کردیم به کمک شهرداری بیایند 
و طبــق موارد قانونی که تعریف شــده 
است بتوانیم با توان خوِد همشهریان به 
مجموعه شــهرداری شهری را آباد تر از 

پیش داشته باشیم.

محمد بنی اسدی شهردار بروات خبر داد:

گزارش تصویری گزیده ای از پروژه های در حال انجام شهرداری بروات


