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افتتاح و کلنگ زنی 924 پروژه دولتی در استان کرمان

ــان  ــتاندار کرم ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
هــای  دســتگاه  بــه  )مربــوط  پــروژه   ۹۲۴ گفــت: 
ــر در  ــه فج ــان در ده ــارد توم ــا ۸۶۵۶ میلی ــی( ب اجرای
ــد ــد ش ــی خواه ــگ زن ــاح و کلن ــان افتت ــتان کرم اس

ســیدمصطفی آیــت اللهــی موســوی عصــر امــروز 
ــاه در جلســه ســتاد دهــه فجــر اســتان  هشــتم بهمــن م
کرمــان اظهــار کــرد: ۹۲۴ پــروژه )مربــوط بــه دســتگاه 

هــای اجرایــی( بــا ۸۶۵۶ میلیــارد تومــان در دهــه فجــر 
در اســتان کرمــان افتتــاح و کلنــگ زنــی خواهــد شــد 
و ایــن عــدد بــه جــز شــهرداری هــا و دهیاری هاســت.

وی افــزود: از ایــن تعــداد، ۷۴۶ پــروژه افتتــاح خواهــد 
شــد کــه ۵۱۵ مــورد از آنهــا بــا اعتبــارات ملــی و ۲۳۱ 
ــده  ــتانی ش ــِی اس ــا مل ــتانی ی ــارات اس ــا اعتب ــورد ب م
ــی  ــای افتتاح ــروژه ه ــترین پ ــیده و بیش ــام رس ــه اتم ب
مربــوط بــه جیرفــت بــا ۷۳ پــروژه، کرمــان ۶۴ و بافــت 

۴۷ پــروژه اســت.
ــای  ــروژه ه ــار پ ــترین اعتب ــرد: بیش ــان ک ــوی بی موس
افتتاحــِی دســتگاه هــای اجرایــی دهــه فجــر امســال در 
ــان،  ــارد توم ــا ۹۴۶ میلی ــان ب ــه منوج ــوط ب ــتان مرب اس
بعــد جیرفــت بــا ۸۹۸ میلیــارد و ســیرجان ۵۲۲ میلیــارد 

تومــان اســت.
ــی  ــگ زن ــه کلن ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم ــاون اس مع
۱۷۸ پــروژه در دهــه فجــر اظهــار کــرد: بیشــترین 

پــروژه هــا) ۳۹ مــورد( مربــوط بــه کرمــان، بعــد 
ــهربابک اســت  ــد و ش ــروژه و زرن ــا ۲۵ پ ــنجان ب رفس
زنــی  کلنــگ  اعتبــار  تومــان  میلیــارد   ۲۶۴۱ کــه 

پروژه هاســت.
وی افــزود: بنیــاد مســکن، نوســازی مــدارس و توزیــع 
بــرق شــمال دســتگاه هایــی هســتند کــه بیشــترین 

ــد. ــی را دارن ــای افتتاح ــروژه ه پ
ــد: در  ــام ش ــه اع ــن جلس ــنا، در ای ــزارش ایس ــه گ ب
ــان  ــنگ در کرم ــوزه س ــرش و م ــوزه ف ــر م ــه فج ده
افتتــاح مــی شــوند و در مجمــوع ۶000 میلیــارد تومــان 
ــورت  ــتان ص ــدن اس ــت و مع ــش صنع ــاح در بخ افتت

ــرد. مــی گی
همچنیــن در ایــن جلســه روســای کمیتــه هــای بیســت 
ــان بخشــی  و شــش گانه ســتاد دهــه فجــر اســتان کرم
ــن  ــی شــده چهــل و چهارمی ــش بین ــه هــای پی از برنام
ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی را اعــام کردنــد.
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ــان اینکــه شــهرداری های اســتان  ــا بی ــان ب اســتاندار کرم
ــادی  ــای اقتص ــرداری از مزای ــرای بهره ب ــد ب ــان بای کرم
و محیــط زیســتی تفکیــک پســماند برنامه ریــزی کننــد، 
از رویکــرد حمایتــی اســتانداری بــرای اجــرای ایــن 

طرح هــا در اســتان خبــر داد.
ــان،  ــتانداری کرم ــانی اس ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
محمدمهــدی فــداکار ۱0 بهمــن در ســفر کاری بــه تهران 
ــماند،  ــت پس ــی مدیری ــگاه بین الملل ــن نمایش از چهارمی
بازیافــت، ماشــین آالت و تجهیزات وابســته کــه در محل 
نمایشــگاه های دائمــی تهــران برپــا شــده، بازدیــد کــرد.

شــهرداری ماهــان هــم از اســتان کرمــان بــه عنــوان یکــی 
از ســه شــهرداری برگزیــده کشــور در زمینــه طرح هــای 
هوشــمند مدیریــت پســماند، در ایــن نمایشــگاه حاضــر 
ــد  ــن بازدی ــان ای ــان در جری شــده اســت . اســتاندار کرم
از اقدامــات شــهرداری ماهــان در زمینــه هوشمندســازی 
ــکر  ــا تش ــداکار ب ــت.   ف ــرار گرف ــماند ق ــت پس مدیری

ماهــان و  معین الدینــی شــهردار  از زحمــات حمیــد 
همکارانــش در زمینــه اســتفاده از روش هــای نویــن 

ــهرداری در  ــن ش ــود ای ــوی یادب ــماند، تابل ــت پس مدیری
نمایشــگاه را امضــا کــرد. اســتاندار کرمان در حاشــیه این 

ــط عمومــی  ــر رواب ــا واحــد خب ــد در گفت وگــو ب بازدی
اســتانداری کرمــان بــر لــزوم بهبــود مدیریــت پســماند در 

شــهرهای اســتان تاکیــد کــرد.
طــرح  امیدواریــم  گفــت:  فــداکار  محمدمهــدی 
ــه  ــود و بقی ــر ش ــه فراگی ــن زمین ــان در ای ــهرداری ماه ش

کننــد. اســتفاده  آن  از  هــم  شــهرداری ها 
او تصریــح کــرد: رســانه ها و بــه خصــوص صــدا و ســیما 
بایــد بیــش از گذشــته بــه تبیین اهمیــت مدیریت پســماند 

و تفکیــک زبالــه از مبــدا بپردازند. 
فــداکار دربــاره سیاســت محوری مدیریــت اجرایــی 
اســتان در ایــن حــوزه هــم گفــت: رویکــرد مــا حمایــت 
ــت هوشــمند  ــه مدیری ــات شــهرداری ها در زمین از اقدام
پســماند اســت. مدیریــت شــهری در اســتان بایــد قــدر بــه 
اصطــاح طــای کثیــف را بدانــد و ضمــن حفاظــت از 
ــد  ــط زیســت از مواهــب اقتصــادی آن هــم بهره من محی

شــود.

حســین انجــم شــعاع روز دوشــنبه در نشســت 
ــتاد  ــان اینکــه س ــا بی ــانه ب ــا اصحــاب رس ــری ب خب
دهــه فجــر اســتان کرمــان از یــک مــاه قبــل 
تشــکیل شــده اســت افــزود: ایــن ســتاد شــامل ۲۶ 
کمیتــه و برنامه هــای ســتاد از ۶ بهمــن بــا اهــدا 

ــت. ــده اس ــاز ش ــه آغ جهیزی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه انقــاب اســامی؛ انقــاب 
اظهــار  اســت  اقتصــادی  و  سیاســی  فرهنگــی، 
ــا  ــارها و تحریم ه ــود فش ــا وج ــاب ب ــت: انق داش
همچنــان پویــا اســت و همــواره در حرکــت بــوده 

ــت. ــته اس ــی داش ــد علم و رش
تبلیغــات اســامی  رییــس شــورای هماهنگــی 
کرمــان تصریــح کــرد: ایــران اســامی در بســیاری 
ــت  ــور اول دنیاس ــزو ۱0 کش ــرفته ج ــوم پیش از عل
لــذا بایــد بــا بیــان پیشــرفت ها، اجــازه شــکل گیری 
روایــت ســاختگی دشــمن را در اذهــان مــردم 

ــم. ندهی
وی تاکیــد کــرد: متاســفانه پیشــرفت  هــای کشــور، 
تحت الشــعاع مشــکات اقتصــادی قــرار گرفتــه و 
نتوانســته ایــم پیشــرفت های بخــش هــای مختلــف 

را بــرای مــردم بــه درســتی روایــت کنیــم.
ــه اینکــه مــردم در طــول  ــا اشــاره ب انجــم شــعاع ب
۴۴ ســال گذشــته علی رغــم همــه مشــکات پــای 
نظــام، والیــت و ارزش هــای انقــاب اســامی 
ایســتاده و حمایــت کرده انــد و همیشــه مــردم 
از نظــر برخــی اعتقــادات از مســئوالن جلوتــر 
بوده انــد گفــت: در حــوادث اخیــر هــر چنــد 
ــره  ــرد و نم ــه کار ب ــود را ب ــوان خ ــه ت ــمن هم دش
آنهــا از نظــر برنامه ریــزی ۲0 بــود امــا علــت 

ــود. ــردم ب ــی م ــدم همراه ــا ع ــت آنه شکس
ــه  ــای ده ــال برنامه ه ــه امس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

فجــر پرنشــاط و شــاد برگــزار خواهنــد شــد، 
تاکیــد کــرد: راهپیمایــی یــوم اهلل ۲۲ بهمــن امســال 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــاوت برگ متف
انجــم شــعاع بــا اشــاره بــه اجــرای گروه هــای 
ســرود و موســیقی در میادیــن شــهر کرمــان در 
ایــام دهــه فجــر گفــت: بــا توجــه بــه جنــگ شــدید 
رســانه ای و روایت گری هــای جــذاب دشــمن، 
ــادی  ــا ایــن هجمــه بایــد تــاش زی ــه ب ــرای مقابل ب

ــیم. ــته باش داش
در  انقــاب  زنــگ  نواختــن  داد:  ادامــه  وی 
مــدارس، رژه موتــوری از بلــوار پــرواز تــا گلــزار 
شــهدا، نواختــن زنــگ انقــاب در ادارات، صنایــع 
ــام  ــت ورود ام ــم بزرگداش ــادن و ...، و مراس و مع
راحــل )ره( از جملــه برنامه هــای روز ۱۲ بهمــن 

ــت. ــان اس ــتان کرم ــاه در اس م
تبلیغــات اســامی  رییــس شــورای هماهنگــی 
ــب ۲۲  ــانی در ش ــرد: نورافش ــح ک ــان تصری کرم
ــه  ــا، مصاحب ــی الله ه ــم میهمان ــاه، مراس ــن م بهم
ــام  ــد ام ــیر تبعی ــورها در مس ــمندان کش ــا اندیش ب
)ره(، برگــزاری همایــش طایــه داران انقــاب 
پــروژه   ۹۲۴ کلنگ زنــی  و  افتتــاح  اســامی، 
دولتــی، برگــزاری مســابقه تلویزیونــی و برگــزاری 
مراســم جشــن بــزرگ انقــاب بــه مــدت ۱0 
شــب، برگــزاری مســابقات ورزشــی، افتتــاح هفت 
ــتاوردهای  ــتایی، نمایشــگاه دس ــه ورزش روس خان
فرهنگــی، جشــن بــزرگ خانــواده ورزش، افتتــاح 
بــاغ مــوزه فــرش، اعــزام مبلــغ بــه مــدارس، 
جشــنواره روســتایی و عشــایری نیــز از برنامه هــای 

ــت. ــتان اس ــن اس ــر در ای ــه فج ده
انجــم شــعاع بااشــاره بــه اینکــه راهپیمایــی یــوم اهلل 
۲۲ بهمــن از چهــارراه طالقانــی تــا میــدان عاشــورا 

راهپیمایــی  ایــن  امســال  و  می شــود  برگــزار 
متفــاوت برگــزار خواهــد بــود اظهارداشــت: دیدار 
ــژه  ــزرگ انقــاب وی ــواده شــهدا، جشــن ب ــا خان ب
ــای  ــترک نیروه ــگاه مش ــتان، صبح ــران اس کارگ
و  بیمارســتان ها  در  رایــگان  ویزیــت  مســلح، 
درمانگاه هــای نیروهــای مســلح در طــول دهــه 
ــک در  ــرود و موزی ــای س ــرای گروه ه ــر، اج فج
میادیــن شــهر کرمــان در ایــن ایــام، جشــن بــزرگ 
بابــای عالــم و ... را از دیگــر برنامه هــای دهــه فجــر 

ــت. ــان اس ــتان کرم در اس
وی اظهارداشــت: فرهنــگ اســامی ایرانــی از 
ــا  ــت و ب ــرار گرف ــه ق ــورد هجم ــاه م ــان رضاش زم
ــت  ــت و هوی ــر ماهی ــن تغیی ــاب، ای ــروزی انق پی
ــت  ــی از هوی ــی و خال ــمت غرب ــه س ــه ب ــران ک ای

ــید. ــان رس ــه پای ــامی، ب ــی و اس دین
تبلیغــات اســامی  رییــس شــورای هماهنگــی 
ــوی  ــار و پهل ــان قاج ــت: از زم ــان گف ــتان کرم اس
اقتــدار و عظمــت ایــران از بیــن رفــت و بــا انقــاب 
ــر  ــپرده و نوک ــوری سرس ــه کش ــران ب ــی ای صنعت
غــرب و اروپــا تبدیــل شــد و مــردم از ایــن امــر نیــز 
ناراحــت بودنــد کــه بــا انقــاب عــزت و اقتــدار بــه 
مــردم ایــران برگشــت و دوران تحقیــر تمــام شــد.

ــاب  ــروزی انق ــل از پی ــرد: قب ــان ک وی خاطرنش
ــود و  ــده ب ــوری مصرف کنن ــران کش ــامی، ای اس
ایرانیــان اجــازه پیشــرفت در مســائل مهــم جهانــی 
ــر  ــی ب ــط بطان ــاب خ ــروزی انق ــا پی ــتند ام نداش

ــود. ایــن مهــم ب

از طرح های بهبود مدیریت پسماند در استان حمایت می کنیم

بیش از پنج هزار برنامه طی ایام اهلل دهه فجر در استان کرمان برگزار می شود

محمد مهدی فداکار استاندار کرمان:

 رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کرمان گفت: طی ایام اهلل دهه فجر بیش از هزار برنامه مختلف در شهر کرمان و در کل استان بیش از پنج هزار برنامه برگزار می شود.
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ــن  ــاله از که ــزار س ــج ه ــی پن ــا قدمت ــده ب ــن س جش
تریــن جشــن هــای ایرانیــان اســت کــه در ۱0 بهمــن و 
پایــان چلــه بــزرگ زمســتان برگــزار مــی شــود کــه در 
ــان  ــده در کرم ــن س ــکوه ترین جش ــر باش ــال حاض ح

اجــرا مــی شــود.
صــورت  ب  ساســانیان  دوران  در  ســده  آییــن 
ــال ۱۳۹۱  ــن در س ــن جش ــده و ای ــزار ش ــی برگ عموم
ــتای  ــام روس ــه ن ــران ب ــوی ای ــراث معن ــت می در فهرس
دوحصــاران و در بهمــن ۱۳۹۸ در فهرســت میــراث 

ــد. ــت ش ــران ثب ــوس ای ــی ناملم فرهنگ
ــتیان  ــده زرتش ــور نماین ــا حض ــی ب ــن در حال ــن آیی ای
ــدان و  ــی و موب ــراث فرهنگ ــرکل می ــس، مدی در مجل
ــس  ــه پ ــد ک ــزار ش ــئوالن برگ ــایر مس ــتیان و س زرتش
ــی از  ــدن جمات ــی و خوان ــم آیین ــزاری مراس از برگ
از  ای  عــده  بــا ســخنرانی  یســنا)کتاب زرتشــتیان( 

ــود. ــراه ب ــئوالن هم مس

ــان  ــام ایرانی ــه تم ــق ب ــده متعل ــن س جش
ــت اس

رییــس انجمــن زرتشــتیان اســتان کرمــان در ایــن آییــن 
ــت:  ــر گف ــارک فج ــه مب ــوم اهلل ده ــک ی ــن تبری ضم
جشــن ســده پــس از فروپاشــی حکومــت ساســانیان در 
ــه  ــورت جداگان ــه ص ــان ب ــای زرتشــتی کرم ــه ه محل
ــأله  ــن مس ــه ای ــه ب ــان صفوی ــا در زم ــد ام ــزار ش برگ

انســجام داده شــد.
ســیروس نیــک بخــش افــزود: بیــش از ۴00 ســال 
ــان  ــی در کرم ــورت عموم ــه ص ــن ب ــن جش ــر ای اخی
ــن  ــار از ای ــرای نخســتین ب برگــزار و در ســال ۱۳۴۵ ب
جشــن توســط منوچهــر عســگری نســب فیلــم بــرداری 

شــده اســت.
وی اظهــار داشــت: ایــن جشــن ملــی از ســالیان دور بــه 
احتــرام پاســداری و نگهــداری از آتــش وجــود داشــته 
و ایــن جشــن متعلــق بــه تمــام ایرانیــان اســت نــه قشــر 

. صی خا
رییــس انجمــن زرتشــتیان اســتان کرمــان گفــت: 
جشــن ســده بــه واســطه پیدایــش آتــش توســط 
ــان کــه باعــث پیشــرفت و ســبب ایجــاد تمــدن  ایرانی
ــی  ــس از فروپاش ــد و پ ــاز ش ــان آغ ــود، در کرم ــا ب ه
ساســانیان زرتشــتیان از ایــن جشــن و آتــش پاســداری 

ــد. کردن
ــوان نمــاد روشــنایی و  ــه عن ــه آتــش ب ــا اشــاره ب وی ب
پیشــرفت و ترقــی انســان هــا گفــت: ایرانیــان از آتــش 
ــدند  ــل ش ــرای آن قائ ــت ب ــد و حرم ــداری کردن نگه

ــود. ــرکات زندگــی مــا از پیدایــش آن ب ــرا ب زی
افتخار ما یکتا پرستی است

ــز  ــس شــورای اســامی نی ــده زرتشــتیان در مجل نماین

ــش از  ــد بی ــت: بای ــده گف ــن س ــادباش جش ــن ش ضم
داســتان و جشــن گرفتــن بــه ریشــه اســطوره هــا نــگاه 
کــرد؛ امــروز در تقویــم ایــران روز مهــر از مــاه بهمــن 

اســت کــه جشــن ســده برگــزار مــی شــود.
ــاه ۳0  ــران ۱۲ م ــم ای ــزود: تقوی ــاری اف اســفندیار اختی
روزه و پنــج روز بــه نــام پنجــه دارد و هــر روز ایرانیــان 
ــم  ــم ه ــه در تقوی ــاه ک ــر روز و م ــام دارد و ه ــک ن ی
نــام مــی شــوند، آن روز را جشــن می گیریــم امــا 
روز پیدایــش آتــش روز مهر)دوســت داشــتن( از مــاه 

بهمــن )اندیشــه نیــک( اســت.
وی بیــان کــرد: جشــن ســده نمــاد پاســداری از آتشــی 
اســت کــه تمــدن ایجــاد مــی کنــد و آتــش انســان را از 
غــار نشــین بــه تمــدن بعــدی وارد مــی کنــد و باعــث 

مــی شــود دیگــر خــام خــوار نباشــیم.
اســامی  شــورای  مجلــس  در  زرتشــتیان  نماینــده 
ــیاری در آن  ــوم بس ــی و مفه ــا غن ــگ م ــت: فرهن گف
وجــود دارد؛ افتخــار مــی کنــم کــه بــا فرهنــگ ایرانــی 
ــی  ــت زمان ــن اس ــتیان ای ــار زرتش ــدم؛ افتخ ــزرگ ش ب
ــران  ــگ ای ــد فرهن ــی کردن ــعی م ــا س ــی ه ــه خیل ک
زمیــن را حــذف کننــد زرتشــتیان ســر خــود را دادنــد 
ــام  ــاکان تم ــد و نی ــن را ندادن ــران زمی ــگ ای ــا فرهن ام

ــد. ــال بودن ــه فع ــن زمین ــان در ای ایرانی
وی بــا بیــان اینکــه فنــاوری آتــش را ایرانیــان کشــف 
و در طــول تاریهــخ از آن پاســداری کردنــد تصریــح 
کــرد: چــه تهمــت هایی)بــرای آتــش پرســتی( بــه مــا 

نزدنــد.
ــت  ــان ایناس ــا ایرانی ــارات م ــزود: از افتخ ــاری اف اختی
کــه در طــول تاریــخ یکتــا پرســت بودیــم امــا از آتــش 
ــم و آن در  ــداری کردی ــدن، پاس ــاد تم ــوان نم ــه عن ب

ــار همــگان قــرار دادیــم. اختی
ــت  ــان از ثب ــده در کرم ــل س ــه مراح ــاره ب ــا اش وی ب
ــادآور شــد: ایــن جشــن ملــی را  ــی ی ــا جهان اســتانی ت
ــن  ــن جش ــان ای ــد و در کرم ــزار کنن ــردم برگ ــد م بای
صدهــا ســال اســت کــه برگــزار مــی شــود ؛ ســال ۸۸ 
جشــن کرمــان ثبــت اســتانی و در ســال ۹۱ ثبــت ملــی 
شــد. نماینــده زرتشــتیان در مجلــس شــورای اســامی 
ــی  ــاش م ــه ت ــت ک ــال اس ــه س ــون س ــه داد: اکن ادام
کنیــم ایــن جشــن را بــر پایــه کرمــان بــه ثبــت میــراث 
ــن  ــتان در ای ــور تاجیکس ــانیم و کش ــی برس ــن الملل بی

مســیر همــراه مــا اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: قلمــرو ایــران زمیــن بــا ۱۳ 
کشــور کنونــی ایــن جشــن را برگــزار مــی کــرده و در 
ســال آینــده نوبــت پرونــده ثبــت جهانــی جشــن ســده 
ــت  ــه ثب ــار غیرملمــوس ب ــب آث ــی شــود کــه در قال م

ــی برســد. ــن الملل ــراث بی می

باور نیک زرتشتیان
ــا  ــن ب ــن آیی ــز در ای ــتیان نی ــاز زرتش ــرزاد کاویانی مه
اشــاره بــه ۹ بــاور زرتشــتیان گفــت: در ایــن زمینــه بــه 
یکتایــی اهورامــزدا، پیامبــری، هفــت مرحلــه عرفــان، 
ــان  ــرد، دو جه ــوق زن و م ــری حق ــم، براب ــون نظ قان
ــدس  ــدان، مق ــتگیری از نیازمن ــوی، دس ــادی و معن م
شــمردن چهــار عنصــر بــاد آب خــاک و آتــش و 

ــم. ــاور داری ــان ب ــدن جه ــازه گردانی ت
ــال  ــزار س ــار ه ــت چه ــو زرتش ــت: اش ــراز داش وی اب
ــی  ــی م ــر زمان ــه در ه ــد ک ــازه میزن ــرف ت ــش ح پی

تــوان از آن برداشــت خاصــی کــرد.
کرمــان تنهــا شــهر ایــران کــه ســده را عمومــی برگــزار 
ــن  ــم در ای ــی ه ــان شناس ــز کرم ــس مرک ــرد. ریی ک
ــانیان  ــان ساس ــه در زم ــهری ک ــا ش ــت: تنه ــن گف آیی
ــوده اســت.  ســده عمومــی برگــزار می شــده کرمــان ب
حمــات بســیاری بــه ایــران شــده امــا فرهنــگ ایرانــی 

را همــواره نگــه داشــتیم.
محمدعلــی گاب زاده عنــوان کــرد: ســده یعنــی ۱00 
شــب و ۱00 روز تــا نــوروز باقــی مانــده و اینکــه ســده 
ــوروز اســت و داســتان هــای بســیاری در  طلیعــه دار ن

مــورد ایــن جشــن وجــود دارد.
ــه ضــرورت حضــور در جشــن ســده  ــا اشــاره ب وی ب
گفــت: نیاکانــم کــه آتــش پرســت نبودنــد بلکــه اگــر 
ــتم،  ــور نداش ــا حض ــود، اینج ــتی ب ــش پرس ــن آت جش

ایــن جشــن ملــی مــا اســت.
وی تصریــح کــرد: ســده گرمتریــن جشــن ایرانــی 
ــی  ــن تمام ــن جش ــه ای ــش، بلک ــر آت ــه بخاط ــت ن اس

ــت. ــرده اس ــن ک ــه را تامی ــاز جامع ــورد نی ــرژی م ان
گاب زاده یــادآور شــد: آنــان کــه کمــر همت بســتند 
ــم  ــان را نخواهی ــد، آن ــت بدانن ــش پرس ــی را آت ایران
ــد  ــت بودن ــواره یکتاپرس ــان هم ــرا نیاکانم ــید زی بخش
ــش در  ــرا آت ــتند زی ــت گذاش ــش حرم ــه آت ــر ب و اگ
تمامــی ادیــان و مســیر زندگــی انســان هــا و در گــذر 
روزگار مقــدس بــوده و ایــن عنصــر حتــی زمینــه ســاز 

ــود. پیدایــی پیامبــری موســی)ع( ب
وی افــزود: ایــن آتــش انــس و الفــت بــا ابراهیــم 
ــه ســاز تمــدن بشــری شــد و  خلیــل اهلل داشــت و زمین
ــاس  ــم و آن را پ ــر آن حرمــت بگذاری ــا توانســتیم ب م
ــام  ــان شناســی گفــت: ام ــم. رییــس مرکــز کرم بداری
ــه خــود را در  ــه، خان ــان قاجاری ــان در زم ــه کرم جمع
ــد شــما زرتشــتیان  ــا بگوی ــه زرتشــتیان ســاخت ت محل

ــتید. ــلمانان هس ــا مس ــاه م در پن
وی تاکیــد کــرد: انــس الفــت بیــن مســلمانان و جامعــه 
زرتشــتیان در کرمــان وجــود دارد و نیــاکان مــا بــرای 
حیوانــات و پرنــدگان ارزش خاصــی قائــل بودنــد لــذا 

مــا بایــد ارزش هــای جامعــه خــود را قــدر بدانیــم.
فرهنگ جامعه را پاسدار باشیم

ــه را  ــگ جامع ــر فرهن ــت: اگ ــار داش گاب زاده اظه
نشناســیم و پاســدار آن نباشــیم، فرهنــگ خارجــی 

ــود. ــی ش ــن آن م جایگزی
وی ادامــه داد: اگــر ســده، نــوروز و مهــرگان خــود را 
ارزش بنهیــم و فرهنــگ کهــن جامعــه را بــه عــزت و 
بالندگــی برســانیم، هیــچ گاه جامعــه فرهنــگ خــود را 

از بیگانــه طلــب نمــی کنــد.

سده در کرمان از ساسانیان تا ثبت جهانی

 آیین جشن سده عصر با حضور جامعه زرتشتیان و مسئوالن استانی و ملی در محل 
باغچه بداغی شهر کرمان برگزار شد.



نشســت علنی شورای اسامی شــهر بم با حضور 
ســرهنگ بدرآبادی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
ســپاه بم در جهت اعام حمایت شورای اسامی 
بم از سپاه پاســداران انقاب اسامی بعد از بیانیه 
ننگین اتحادیه اروپا و تروریســتی خواندن ســپاه 

پاسداران انقاب اسامی برگزار شد.

سپاه شخص و فرد نیست، بلکه مکتب است
 در این نشســت رییس شورای اســامی شهر بم 
دربــاره بیانیه ننگین اتحادیــه اروپا گفت: روح و 
روان افــرادی که دل در گرو نظام ، مردم و خون 
شــهدا دارند از این بیانیه که مانند بیانیه های دیگر 

در زباله دان تاریخ جای گرفته اند آزرده شد. 
منصور عزیزآبادی اظهارداشــت: به فرموده رهبر 
کبیر انقاب اسامی اگر سپاه نبود کشور هم نبود 
و هنــوز همه ما زیر چکمه خوانین در روســتاها و 

سایر مناطق ایران بودیم.
او تصریح کرد:ســپاه شــخص و فرد نیست بلکه 
مکتبی است که هر کسی آن را لمس نکرده باشد 
مــردم بم در زلزله ســال ۸۲ آن را به خوبی لمس 

کرده اند.
رییس شورای اسامی شهر بم خاطرنشان کرد: در 
زلزله سال ۸۲ اولین کسانی که بر بالین مجروحان 
ما آمدند سپاه بود و همچنین در بحث آواربرداری 

نیز کمک های زیادی به مردم بم کردند.
او افــزود: امــروز نماینــدگان مردم در شــورای 
اســامی شــهر حمایت همه جانبه خود را از سپاه 
و فرمانده ســپاه اعام می کنند و می گوییم مانند 

همیشه پا در رکاب سپاه هستیم .
عزیزآبادی با اشاره به فرموده رهبر معظم انقاب 
اســامی که مــی فرمایند اگــر یکی بزننــد ده تا 
می خورنــد با قدرت ســپاه و پشــتوانه مردم این 
کارمحقق می شــود گفت: اســتعمارگران زمانی 
که داعش را پــرورش دادند و نتوانســتند کاری 
انجام دهنــد بیانیه هایی صادر می کنند که از نظر 
ما مردم توخالی است زیرا مردم خود را جزو سپاه 

می دانند و در کنار سپاه قرار دارند .

سپاه بازوی مردم و از بدنه مردم است
 در ادامــه کریــم غضنفرآبــادی عضو شــورای 
اسامی شهر بم نیز گفت: هدف از دعوت جناب 
ســرهنگ بدرآبادی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه پاسداران بم در شورا بیعت و عهد همیشگی 

مردم با سپاه است.
او افزود: همانطور که ســپاه بازوی مردم و از بدنه 
مردم است و مانند بنیانگذار انقاب اسامی نیز ما 
افتخار میکنیم همگی بســیجی هستیم و در مکتب 
بســیج بزرگ شدیم و مطمئن هستیم که آیندگان 
ما نیز نسبت به بسیج و سپاه همین رویه را خواهند 

داشت.
غضنفرآبادی بیان کرد:امروز سپاه مربوط به یک 
شخص نیســت همانطور  که در شــهادت سردار 
دلها، رهبر انقاب اسامی فرمودند شهید سلیمانی 
یک فرد نبود و همه سبزپوشــان سپاه برای ما یک 
مکتب و روش هستند که ما افتخار می کنیم به این 
مکتــب و حاضریم در این راه جان خود را نیز فدا 

کنیم.

این عضو شورا اظهارداشت: با گذشت۴۴ سال از 
انقاب هر روز بر توفیقات نظام افزوده میشــود و 
این اقتدار و عزت و بالندگی را ســپاه پاســداران 

رقم می زند 
او می گوید در بُعد نظامی نیز به اوج رســیده ایم 
و اتحادیــه اروپا اهمیتی نــدارد و ما با تمام وجود 
در خدمت سپاه هستیم و آرزوی توفیق برای تمام 

افراد این مکتب داریم .

سپاه قلب ملت است 
در ادامه علی جزینی زاده عضو شــورای اسامی 
شــهر بم گفت: اتحادیه اروپا با بیانیه ای که صادر 
کرد چهره واقعی خودش را نشــان داد، سپاه قلب 
ملت اســت و سپاهی از کشور دیگری نیامده و از 

خانواده ما مردم است .
او اضافــه کرد: هر جا دولت به مشــکل برخورده 
است از سپاه پاســداران کمک خواسته است ، به 
طور مثال با وجود کمبود آب و مشــکل آبرسانی 
برای حل آن نیز سپاه پاسداران ورود کرده است .

جزینــی زاده افزود: در بحث بیماری کرونا ســپاه 
پاســداران نیز در کنار علوم پزشــکی بزرگترین 

خدمت را انجام داد .

همه ما بسیجی هستیم و به بسیجی بودنمان 
افتخار می کنیم 

در این نشســت محمدتقــی جهان پــور نیز دیگر 
عضو شورای اسامی شهر بم گفت: کوچکترین 
وظیفه اعضای شــورای شــهر بم حمایــت از این 
نهاد انقابی و مردمی اســت که سال ها در مسایل 
امنیتی ،اجتماعی و اقتصادی برای مردم و کشــور 

زحمت کشیده است.
او می گوید همه ما بســیجی هســتیم و به بسیجی 

بودن خودمان نیز افتخار میکنیم .
این عضو شــورا عنوان کرد: در تمامی موارد سپاه 
پاســداران در کنار مردم بوده است و به خصوص 
در بحران کرونا در شــهر بم ســپاه پاســداران بم 
بسیار کمک کرده بود و در بحران کرونا در کنار 

دانشگاه زحمات زیادی کشید.

سپاه قلب تپنده مسلمانان جهان است
در ادامه حبیب اهلل قلعه خانی عضو شورای شهر نیز 
اظهارداشــت: امروزه اگر  کشورهایی مانند یمن، 
ســوریه ، عراق و ... حرفی بــرای گفتن دارند به 
دلیل حضور برادران سپاهی در این مناطق است .

او تاکیدکرد: سپاه پاســداران مختص مردم ایران 
نیســت و دنیای اســام به این نتیجه رســیده که با 
توجه به دسیســه کشــورهای غاصب وجود سپاه 
قلب تپنده مســلمانان جهان اســت و این فرصت 

نصیب انقاب اسامی شده است .
به گفته او در کنار سپاه، بسیج که یک کلمه طیبه 
اســت هر زمان موضوعــات اجتماعی ،فرهنگی ، 
اقتصــادی و در هر مکانی که برای مردم مشــکل 

ایجاد شده به کمک مردم شتافته است.
این عضو شورا می گوید پارلمان اروپا بدون فکر 
و اندیشــه و بدون نگاه به مردم شــریف مســلمان 
ایــن رفتار را انجام داده اســت و هدف آمریکا و 
اسراییل نیز تفرقه افکنی در بین مسلمانان چه شیعه 

و سنی است.
قلعه خانی افزود: ما نیز ســپاهی هستیم و در کنار 
سپاه هســتیم زیرا سپاه پاســدار تمامیت ارضی و 

خاک و ناموس ایران است .

پاسداشت  ســپاه،  گذاری  پایه  از  هدف 
انقالب اسالمی است

در این نشســت همچنین حامد ســلجوقیان دیگر 
عضو شــورای اسامی شــهر بم عنوان کرد: رهبر 
کبیر انقاب اسامی امام خمینی)ره( هدف از پایه 
گذاری سپاه را برای پاسداشت از تمامیت انقاب 

اسامی دانسته است.
او افزود: ســپاه پاســداران فرزند انقاب اســت و 
برای حفظ انقاب پایه گذاری شــده اســت و به 
فرمــوده امام خمینی)ره( انقــاب ما یک انقاب 

زنده و پویا است و باید از آن حفاظت کرد.
ســلجوقیان ادامه داد: سپاه پاســداران برگ سبزی 

برای پویایی کشور ما اســت و قطعا کارهایی که 
سپاه انجام می دهد شــبیه افسانه است و همانطور 
که سیاســیون اروپا و آمریکا همیشــه اشــاره می 
کردند باورشان نمی شد یک شجره خبیث توسط 

سپاه پاسداران از بین برود .
او می گوید به فرموده رهبر انقاب اسامی  سپاه 
پاســداران از مولفه های قدرت است و باید روز به 

روز اعتا یابد.
جامعه به وحدت نیاز دارد

 فرمانده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه بم در صحن 
علنی شورا گفت: آنچه جامعه ما امروز به آن نیاز 
دارد وحدت است و این وحدت اگر در مجموعه 
استان و شهرســتان رخ دهد بسیاری از مشکات 

مردم حل می شود .
ســرهنگ احمد بدرآبادی اظهارداشــت: باید به 
ســمت وحدت برویم و به فرمــوده رهبری جهاد 
تبیین راه بیندازیم  که بزرگترین جهاد تبیین همین 
انتقال داشته هایمان به نسل جوان است و به آن ها 

بگوییم کی بودیم و چی شدیم؟ 
او بیان کرد: نکتــه دیگر امیدآفرینی در بین مردم 
اســت و متاسفانه عده ای در کشور روحیه یأس و 

ناامیدی را در بین مردم القا می کنند .
به گفته او ما نباید به سیاه نمایی دشمن دامن بزنیم 
و بهترین زمان ایام دهه فجر است که دستاوردهای 

انقاب اسامی را به صورت کامل اعام نماییم.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه بم ادامه داد: 
مــا نمی گوییم مشــکل وجود نــدارد و حتی اگر 
شــبانه روز هم کار کنیم به اندازه ۱0 ســال هنوز 
کار وجــود دارد اما باید ببینیم کــه با تمام وجود 

مشکات و تحریم ها چه کرده ایم ؟!
ســرهنگ بدرآبادی تاکید کرد: همین کارهایی 
که در شهرســتان بم و به خصوص روستاها انجام 
شــده به نسل جوان گفته شــود و بگوییم که افق 

آینده ما کجا است .
گسترش جهاد تبیین و امیدآفرینی در بین مردم

او عنــوان کــرد: توصیه مــی کنم اگــر بخواهیم 
دلسوزی و خدمتگزاری را برای مردم نشان دهیم 
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در صحن شورای شهر بم اعام شد

اعالم حمایت شورای اسالمی  شهر بم از سپاه پاسداران



5 سال پانزدهم   شماره   305 سه شنبه 11 بهمن 1401

در بازدید میدانی اعضای شورای اسامی شهر بم از جایگاه موتوری شهرداری عنوان شد:

ــم از  ــهر ب ــامی ش ــورای اس ــای ش ــی اعض ــد میدان بازدی
ماشــین آالت مســتهلک مجموعــه شــهرداری صــورت 

ــت گرف
در ایــن بازدیــد موســی زاده معــاون خدمــات شــهری 
شــهرداری گفــت: مجموعه شــهرداری  ۸۶ ماشــین ســنگین 
و۶0 ماشــین ســبک دارد کــه از ایــن تعــداد۶۳ ماشــین فعــال 

هســتند.

بــه گفتــه او هشــت ماشــین ســبک و پنــج ماشــین ســنگین 
مجموعــه شــهرداری مســتهلک شــده انــد.

ــورای  ــای ش ــط اعض ــده توس ــل آم ــه عم ــد ب ــی بازدی ط
ــای  ــین ه ــتگاه از ماش ــه دس ــد  س ــرر ش ــهر مق ــامی ش اس
ســبک )ماشــین تشــریفات( کــه ســال قبل نیــز مصوبه شــورا 
ــه  ــد ب ــق  کارشناســی جدی ــد طب ــرای فــروش داشــته ان را ب

ــند. ــروش برس ف

اعضــای شــورای اســامی شــهر در ایــن بازدیــد بــه اتفــاق 
ــا  ــد ام ــا فــروش ماشــین هــای مــزدا مخالفــت کردن نظــر ب

ــروش برســند. ــه ف ــکان ب ــرر شــد ماشــین های پی مق
بــه گفتــه اعضــای شــورای اســامی شــهر بــم ماشــین هــای 
ســنگین بایــد کارشناســی شــوند و همچنیــن بعــد از فــروش 

خودروهــا در بخــش عمــران جایگزیــن صــورت بگیــرد.

بایــد جهاد تبییــن و امیدآفرینی در بیــن مردم را 
گسترش دهیم .

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج سپاه بم توضیح داد: 
مشــکات زیادی در مجموعه شهری وجود دارد 
اما قرار نیســت همیشه مشــکات را اعام کنیم، 

مراقب باشیم داشته هایمان نیز فراموش نشود.

شفاف سازی گفتن ناامیدی ها نیست
به گفته او به طور مثال شورا و شهرداری مجموعه 
ای تحــت عنوان پارک بانــوان راه اندازی کرده 
اســت و باید بگوییم چقدر از این ظرفیت استفاده 

کرده ایم و بهزیســتی چه تعداد کارشــناس حتی 
برای بازدید وارد پارک بانوان کرده است ؟!

ســرهنگ بدرآبادی تصریح کرد:کاری به دولت 
ها و تفکرات سیاســی نداریم اما شفاف سازی به 
عنوان گفتن ناامیدی ها نیســت و از داشته هایمان 
بایــد گفت به طــور مثــال از جمله داشــته های 
مــا در بــم وجــود بزرگترین بخــش خصوصی 
خودروســازی ، مرغــوب ترین خرمــای جهان، 
وجــود قنوات در دل کویــر، ارگ تاریخی بم و 

سایر موارد دیگر است .

ماشین های تشریفات شهرداری به فروش برسند و  پول حاصل از فروش خودروها 
در بخش عمران جایگزین شود
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داستان دروغ و فریب
همان طور که در داستان قبلی مرور کردیم، اختالف بین 
رستم و اسپندیار که در حقیقت برگرفته از قدرت طلبی 
گشتاسپ است به صلح نیانجامید و تصمیم نهایی به 
جنگ ختم شد. جنگی که اگر به روند شکل گیری آن 
دقت شود در حقیقت نزاع و جنگ بین دروغ گشتاسپ 

و فریب اسپندیار است.
در ادامه داستان، رستم راهی خانه شده تا برای جنگ 
آماده شود. با ورودش  به زواره، برادر خود می سپارد تا 
ابزار رزم وجنگ و گرز و شمشیر و لباس را آماده کند. زال 
متوجه موضوع شده و ناراحت با رستم صحبت می کند 
و در ابتدا می گوید که فرار کن و نگذار این جنگ شکل 
بگیرد. زال می داند که این راه و کار نشدنی است و در 
ادامه به رستم می گوید که با بخشش ثروت اسپندیار را 
از این جنگ باز دارد. رستم اشاره می کند که بارها سعی 
کرده که اسپندیار را منصرف کند و نشده است. او به زال 
می گوید که قصد جنگ ندارد و سعی می کند اسپندیار 
را از اسب به زمین کشیده وچند روزی مهمان خود کند 
و بعد با او راهی دربار شده و تاجگذاری او را انجام دهد . 
رستم در ضمن اشاره ای به داستان کیقباد می کند که 
این گونه رفتاری انجام داده و پادشاهی را  نصیب کیقباد 

کرده است. 
زال به رستم می گوید که از تو با این سن و سال بعید 
است که این طور ساده فکر کنی. آن کیقباد که می گویی 
ناشناس و محتاج کار تو بود که چنین کاری کردی، نه 
اسپندیار سرشناس که تا چین و دور دست آوازه دارد و 
نیازی به تو ندارد.  با این گفت و گو بی نتیجه، زال تا به 

صبح سر به دعا و نیایش می سپارد. 
فردا آن روز رستم به همراهی سپاهی راهی خیمه گاه 
را  سپاه  اسپندیار  اردو  نزدیکی  در  می شود.  اسپندیار 

نگه داشته و آرام به زواره تاکید می کند و می گوید که 
آینده ای بر این جنگ متصور نیست و هر اتفاق برای من 
افتاد سپاه و لشکر را وارد جنگ نکن و اینگونه به سمت 

اسپندیار می رود . 
اسپندیار نیز به صورت چابک سوار اسب شده و با دیدن 
رستم که به تنهایی وارد میدان شده است تصمیم می 

گیرد او نیز تنها به سمت رستم برود.
دو پهلوان وارد کارزار شده و با همه سالح و ابزاری که 
دارند یکی پس از دیگری  پیکار  می کنند. جامعه ها چاک 
چاک و دهان پر خاک و خون اما هیچ کدام قصد تسلیم 

شدن ندارد.

زواره برادر و فرمانده سپاه رستم از طوالنی شدن جنگ 
و غیبت برادر خود نگران و خشمگین شده و سپاه را 
با  برخورد  در  می برد.  اسپندیار  خیمه گاه  نزدیکی  به 
رستم  بی خبری  از  تندی  به  اسپندیار  پسر  نوش آذر 

صحبت می کند و خشمگین و با ادبیاتی زشت و ناسزا 
می گوید که کار بسیار اشتباهی کرده اید که قصد بستن 
رستم دارید. نوش آذر هم جواب می دهد که اگر دستور و 
فرمان اسپندیار و منش شاهانه نبود که وارد جنگ نشویم 
جوابت را در جنگ می دادم و او نیز با ادبیاتی توهین آمیز 

زواره و زابلی ها را خطاب قرار می دهد. 
باعث  نشان کشیدن  و  و خط  همین خشونت کالمی 
می شود اوضاع بر خالف دستور دو پهلوان بزرگ یعنی 
رستم و اسپندیار پیچیده تر شود و زواره به سمت سپاه 
می شود.  را  آنها  از  تعدادی  و  شده  حمله ور  اسپندیار 
پهلوان های  از  این کشتار یکی  به جبران  نوش آذر هم 
نامی زابل به نام »الواد« را می کشد. همین موضوع زواره 
را بیشتر عصبانی کرده و او هم به انتقام نوش آذر را از بین 
می برد. این اوضاع نه تنها به آرامی جلو نمی رود بلکه 
وخیم و پیچیده تر می شود به طوریکه که با کشته شدن 
برای  مهرنوش  یعنی  اسپندیار  کوچکتر  پسر  نوش آذر 

جنگ و انتقام وارد میدان می شود. 
مهرنوش جوان و بی تجربه در برابر فرامرز پسر رستم قرار 
می گیرد. او به این اندازه کم تجربه است که با کشیدن 
شمشیر از غالف، به اشتباه سر اسب خود را زده و خود 
به زمین می افتد. فرامرز نیز فرصت را غنیمت شمرده و 
سر از تن مهرنوش جدا می کند. بهمن این نبرد و صحنه 
و خونریزی را دیده و به سرعت به سمت اسپندیار راهی 
می شود. او خبر این اتفاق و کشته شدن برادرهایش را 
به اسپندیار می رساند. اسپندیار در حالی که گریان و 
خشمگین شده است رو به رستم با عتاب می گوید که 
این بود عهد و پیمان و رسم جنگاوری؟ مگر پیمان نبسته 

بودیم که سپاهیان وارد جنگ نشوند؟
رستم که او نیز از این رخداد تعجب کرده به اسپندیار 
می گوید که او چنین دستوری نداده و حاضر است برادر 
و پسر خود را که مقصر این ماجرا می داند برای انتقام 
با  اسپندیار مثل گذشته  تو دهم.  تحویل  بسته  دست 
ادبیاتی شاهانه و از نگاهی از باال به پایین خون دو  مار را 
انتقام خون دو طاووس نر نمی داند و بر خالف دفعه های 
قبل به رستم می گوید یا تو را می کشم یا دست بسته 

نزد شاه می برم. 
کارزار  میدان  پهلوان، وضعیت  دو  هر  انتظار  بر خالف 
آشفته تر شده و اسپندیار پرجوش و خروش قصد جان 
رستم می کند.  در این بین رستم زخم های اساسی 
فردوسی  شاهنامه  تاریخ  در  بار  اولین  برای  و  برداشته 
رخش به حالت بسیار زخمی می رسد به طوریکه توانایی 

حمل رستم را ندارد. 
اینگونه وضعیت کارزار بر رستم سخت شده و در فکر 

چاره...

خاصه ای  از ادامه تراژدی رستم و اسفندیار )محافل هشتم و نهم عصرهای شاهنامه(
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کــوروش افضلــی مشــاور و مجــری طــرح تفصیلــی 
باغشــهر بــم در گفتگــوی امــروز دوشــنبه خــود بــا 
هفته نامــه طلــوع بــم درخصــوص آخریــن وضعیت 

ایــن طــرح گفــت: اصلی تریــن قســمت طــرح 
تفصیلــی تثبیــت و تأییــد وضــع موجــود اســت کــه 
وضــع موجــود هــم بایــد کاربریهــای شــهر وضعیت 

شــان تعییــن و مشــخص شــود.
وی افــزود: بعــد از مرحلــه مشــارکت محــوری 
ــت  ــم و برداش ــهر ب ــه ش ــات ۲۳ گان ــی مح بررس
میدانــی کــه توســط تیــم مشــاوره انجــام شــد، 
ــل  ــاه قب ــت م ــده را هش ــع آوری ش ــات جم اطاع
ــم و شــهرداری وضــع موجــود  ــه شــهرداری دادی ب
را تاییــد کــرد ولــی ممکــن اســت در ایــن ۱۸ ســال 
شــهرداری بــم  تعهــدات زیــادی  داده باشــد؛ پــس 
ــاز اســت کــه اگــر جایــی  ــده ب ــان ایــن پرون همچن
تعهــد داده باشــد انتقــال داده شــود تا ما روی نقشــه، 

ــم. ــود وارد کنی ــع موج وض
دکتــر افضلــی ادامــه داد: مــا چهــار مــاه قبل نقشــه ها 
ــتادیم و  ــازی فرس ــه راه و شهرس ــرل ب ــرای کنت را ب
یــک رفــت و برگشــت هــم بــرای تعییــن تکلیــف 

باغــات شــهر داریــم. تعــدادی از امــاک االن 
ــس  ــاغ اســت پ ــا ب ــری آنه ــی کارب ــاغ نیســتند ول ب
ــا دقــت بررســی کنیــم ولــی  بایــد در مــورد آنهــا ب
ــه  ــیدیم ک ــق رس ــن تواف ــه ای ــی ب ــورت کل ــه ص ب
ــال ۸۲  ــی س ــرح تفصیل ــا ط ــای م ــاک کاربریه م
باشــد و ایــن امــر بــه ســرانجام برســد و اولین جلســه 
کمیســیون مــاده ۵ را چــون بحــث بــم در زمینه هــای 
ــراث، باغــات، گردشــگری،  ــه می ــف از جمل مختل
زمیــن و مســکن مشــکل دارد و مهــم هســتند بدانیم 
تــا زودتــر کار را برســانیم بــه جایــی کــه هــم منافــع 
ــد آســیبی کــه از  ــن شــود و هــم از رون ــردم تامی م
ــود  ــم وارد می ش ــهر ب ــه ش ــف ب ــای مختل ــه ه جبه

جلوگیــری شــود. 
ــی  ــه بررس ــا االن وارد مرحل ــرد: م ــح ک وی تصری
نقشــه هــای وضــع موجــود شــهر بــم شــدیم و 
شــده  تهیــه  موضوعــات  همــه  در  گزارشــات 
متعــددی  موضوعــی  و  موضعــی  طرح هــای  و 

ــم تهیــه شــده اســت و چــون  ــرای احیــای شــهر ب ب
محوریــت مــا محوریــت بازآفرینــِی شــهری اســت 
نبایــد عجلــه داشــته باشــیم بــه ایــن دلیــل کــه 
می خواهیــم ســندی تهیــه کنیــم تــا همــه ادارات و 
ــد و  ــرمایه گذاری کنن ــد س ــور روی آن بتوانن کش
شــهر بــم در ده ســال آینــده ایــن چهــره را نداشــته 

ــد. باش
وی ادامــه داد: بــه احتمــال زیــاد ایــن جلســات 
طــی شــش مــاه آینــده تمــام و مــا طــی شــش مــاه 
ــه پیشــنهادات را داریــم کــه  بعــدی طراحــی و ارای
ــه  ــرح ب ــده ط ــال آین ــک س ــرف ی ــم ظ امیدواری

ــد. ــرانجام برس س
افضلــی در پایــان گفــت: طــرح تفصیلــی شــهر بم با 
عشــق و مشــارکت خــوب مــردم و تمــام نهادهــای 
ــم و  ــو بردی ــدی جل ــد ج ــک فراین ــا ی ــی و ب دولت
ــرای  ــی ب ــل و اصول ــندی اصی ــتیم س ــدوار هس امی

شــهر بــم تهیــه شــود و مانــدگار باشــد.

ابتــای طوالنی تــر بــه آنفلوآنــزا یــا ســرماخوردگی 
ــه  ــوده ب ــان خبرســاز ب ــر در کرم ــاه اخی طــی چندم
طــوری کــه دوره زمانــی ابتــا و گروه ســنی درگیر 

عامــت، پرســش هایی را ایجــاد کــرده اســت.
ــوم  ــا مســئوالن عل ــه ب ــن زمین ــا در ای ــگار ایرن خبرن
پزشــکی کرمــان مصاحبــه کــرده کــه مــی گوینــد، 
خشــکی و ســردی هــوا از جملــه علــت هــای 
طوالنــی تــر آنفلوآنــزا و ســرماخوردگی اســت کــه 
انتظــار مــی رود بــا بــارش بــاران ایــن رونــد بهبــود 

یابــد.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
بــا اشــاره بــه اینکــه فعــا کرونــا بیمــاری شــایع ایــن 
ــا  ــن روزه ــب ای ــاری غال ــه بیم ــت بلک ــتان نیس اس
در کرمــان آنفلوآنــزا و ســرماخوردگی اســت، 
ــزا و  ــاری آنفلوآن ــری بیم ــترین درگی ــت: بیش گف
ســرماخوردگی در بیــن دانش آمــوزان و کــودکان 

ــود. ــده می ش ــال دی ــا ۱۲ س ــج ت ــنی پن ــروه س گ
ــا  ــو ب ــنبه در گفت وگ ــه ش ــی روز س ــن بارون محس
ــت ها و  ــه تس ــه ب ــا توج ــزود: ب ــا اف ــگار ایرن خبرن
آزمایش هــای تشــخیصی پزشــکی ایــن روزهــا 
بیشــتر شــیوع بیمــاری آنفلوآنــزا در اســتان کرمــان 

ــت. ــرح اس مط
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اینــک درگیــری افــراد 
دارای عائــم آنفلوآنزا و ســرماخوردگی طوالنی و 
مانــدگار شــده اســت، تصریــح کــرد: معمــوال افراد 
ــود  ــا خ ــا را ب ــن بیماری ه ــم ای ــت روز عائ ــا هف ت
ــج  ــم رای ــور ه ــوع در کل کش ــن موض ــد و ای دارن

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اینــک درگیــری افــراد 
دارای عائــم آنفلوآنزا و ســرماخوردگی طوالنی و 
مانــدگار شــده اســت، تصریــح کــرد: معمــوال افراد 

ــود  ــا خ ــا را ب ــن بیماری ه ــم ای ــت روز عائ ــا هف ت
دارنــد و ایــن مهــم در کل کشــور رایــج اســت.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
ــتر  ــوال بیش ــا معم ــن روزه ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
و  شــهرها  در  درمــان  یــک  ســطح  مراجعــات 
روســتاهای ایــن اســتان مربــوط بــه ابتــای افــراد بــا 
ــا  ــزا و ســرماخوردگی اســت کــه ب ــم آنفلوآن عائ
داروهــای ســاده قابــل درمــان اســت، تصریــح کرد: 
ــا  ــک ه ــتان ها و کلینی ــان بیمارس ــطح ۲ درم در س

ــت. ــودکان اس ــه ک ــوط ب ــات مرب ــتر مراجع بیش
نیــز  وی خاطرنشــان کــرد: در میــان کــودکان 
و  آنفلوآنــزا  عائــم  دارای  نــوزادان  مراجعــات 
ســرماخوردگی بــه مراکــز درمانــی به دلیل اســتفاده 
از شــیر مــادر و ایمنــی کــه اســتفاده از ایــن تغذیــه به 

ــت. ــر اس ــد، کمت ــا می بخش آنه
ــزا و  ــاری آنفلوآن ــم بیم ــدگاری عالئ مان

ــان ــان مبتالی ــرماخوردگی در می س
ــه اینکــه از ۱00 مــورد افــراد دارای  ــا اشــاره ب وی ب
عائــم حــدود ۷0 مــورد مبتــا بــه ســرماخوردگی 
و ۳0 مــورد هــم مبتــا بــه آنفلوآنــزا هســتند، تاکیــد 
ــان در  ــوای کرم ــکی ه ــه خش ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
ــم  ــدگاری عائ ــزان مان ــف ســال، می فصــول مختل

ــزا بیشــتر اســت. ایــن بیمــاری بویــژه آنفلوآن
ــارش  ــا ب ــی رود ب ــار م ــرد: انتظ ــان ک وی خاطرنش
و  آنفلوآنــزا  بیمــاری  شــیوع  شــرایط  بــاران 
ــش  ــه کاه ــان روب ــتان کرم ــرماخوردگی در اس س
رود. معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــتی  ــکات بهداش ــت ن ــا رعای ــرد: ب ــان ک ــان بی کرم
و  ابتــا  میــزان  ماســک،  از  مســتمر  اســتفاده  و 
مانــدگاری بیمــاری آنفلوآنــزا و ســرماخوردگی در 

ــت. ــد رف ــش خواه ــه کاه ــتان روب اس

دالیــل  از  دیگــر  یکــی  کــرد:  تصریــح  وی 
ماندگارشــدن بیمــاری آنفلوآنــزا و ســرماخوردگی 
ــود  ــوزان، نب ــودکان و دانش آم ــورد ک ــژه در م بوی
تهویــه مناســب در محیــط آموزشــی و اســتفاده 

نکــردن از ماســک اســت.
وضعیت فراگیری کووید ۱۹ در کرمان

آنفلوآنــزا در کرمــان بــر مدار ســرعت و ماندگاری؛ 
کــودکان پنج تا ۱۲ ســاله بیشــترین مبتایان

بارونــی بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی دیگــر از دالیــل 
پایــداری بیمــاری آنفلوآنــزا و ســرماخوردگی، نوع 
ویــروس اســت، اظهــار داشــت: شــکر خــدا در 
زمینــه بیمــاری کوویــد ۱۹ در کرمــان تعــداد مــوارد 
ابتــا انــدک اســت و هم اینــک تنهــا ۱۲ مــورد پــی 

ســی آر مثبــت در ســطح ایــن اســتان داریــم.
ــوزه  ــهرهای ح ــر ش ــه اکث ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان در وضعیــت آبــی 
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــد، گف ــرار دارن ــی ق کرونای
شهرســتان ســیرجان در وضعیــت نارنجــی از لحــاظ 

ــرار دارد. ــا ق ــروس کرون ــه وی ــا ب ابت
ــوزه  ــهرهای ح ــتر ش ــه بیش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان در وضعیــت آبــی 
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــد، گف ــرار دارن ــی ق کرونای
شهرســتان ســیرجان از نظــر ابتــا بــه ویــروس کرونا 

ــرار دارد. ــی ق ــت نارنج در وضعی
ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
ــلوغ  ــای ش ــردم در مکان ه ــه م ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــتی  ــای بهداش ــد پروتکل ه ــا بای ــام حتم و پُرازدح
دارای  افــراد  اظهارداشــت:  کننــد،  رعایــت  را 
بیماری هــای خــاص حتمــا بحــث واکســن بیمــاری 
ــن را  ــن واکس ــادآور ای ــای ی ــد ۱۹ و نوبت ه کووی

ــد. جــدی بگیرن
وی ادامــه داد: کودکانــی کــه براســاس پروتکل هــا 
ــه  ــا ب ــد حتم ــود را نزده ان ــد ۱۹ خ ــن کووی واکس
مراکــز زیــر نظــز بهداشــت و درمــان مراجعــه و طبق 

نظــر پزشــک واکســن خــود را دریافــت کننــد.

 آخرین وضعیت تهیه طرح تفصیلی بم از زبان مشاور و مجری طرح

آنفلوآنزا در کرمان بر مدار سرعت و ماندگاری؛ کودکان پنج تا ۱2 ساله بیشترین مبتالیان
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مورخ 1401/10/17 هیات مستقر در واحد ثبتی شهرستان بم که در آگهی قبلی مورد مالکیت مساحت ملک اشتباه ذکر شده به شرح ذیل جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی اصالح می گردد که مدت اعتراض آن از تاریخ انتشار به مدت یکماه می باشد پالک 16 فرعی 35۸1 اصلی آقای 
ایوب یداله زاده کدملی 3111034267 فرزند مهدی ششدانگ یکبابخانه و باغچه با کاربری باغ بمساحت 576۹.4 متر مربع واقع در خیابان هادی ساعی بخش 2۹ کرمان از مالکیت خانم فاطمه کالنتری که در آگهی قبلی اشتباها مساحت 5752 متر مربع درج شده است.

حسین فتحی زاده چناری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
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فرهنگسرای بانوان بم رونق یابد،  از ظرفیت هنر برای تقویت فرهنگ استفاده شود

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر بم:

اجتماعــی،  فرهنگــی،  کمیســیون  رییــس 
ورزشــی،هنری و بانــوان شــورای اســالمی شــهر 
بــم گفــت: فرهنگســرای بانــوان توســط خیرین 
ــهرداری  ــورای اســالمی و ش ــکاری ش ــا هم و ب
بــم در ســال هــای گذشــته احــداث شــده امــا 
ــن  ــه ای از ای ــتفاده بهین ــوز اس ــفانه هن متاس

ــود . ــی ش ــکان نم م
ــه  ــی ک ــزود: از آنجای ــادی اف ــم غضنفرآب کری
ــت  ــک فعالی ــر از ی ــهرداری ها فرات ــت  ش فعالی
ــوان در  ــارکت بان ــت،حضور و مش ــی اس عمران
برنامــه هــای فرهنگــی و اجتماعــی مــی توانــد 

ــد. ــذار باش ــهر تاثیرگ ــی ش ــد و تعال در رش
ــیب های  ــه رواج آس ــه ب ــا توج ــرد: ب او عنوان ک
اجتماعــی کــه ناگزیــر منجــر بــه سســت شــدن 
ــای  ــد؛ ارتق ــد ش ــز خواه ــا نی ــان خانواده ه بنی
بــرای  بانــوان  اطالعــات  و  آگاهــی  ســطح 
ــه  ــروری ب ــی ض ــوادث احتمال ــگیری از ح پیش
ــی  ــائل فرهنگ ــه مس ــه ب ــد و توج ــر می رس نظ
ــرفت و  ــوی پیش ــه س ــیری ب ــی مس و آموزش
بالندگــی را در پیــش روی بانــوان قــرار خواهــد 

داد.
ــهر  ــورای ش ــی  ش ــیون فرهنگ ــس کمیس ریی
بایــد  فرهنگــی  پروژه هــای  داد:   توضیــح 
بازخــورد مناســبی داشــته باشــد و از شــهرداری 
مــی خواهیــم کــه در جهــت رونق دهی بیشــتر 
ایــن مــکان فرهنگــی گام هــای موثرتــری 

ــردارد . ب
در  مشــکالت  یکســری  کــرد:  بیــان  او 
ــود  ــد نب ــود دارد مانن ــوان وج فرهنگســرای بان
امنیتی،نبــود  دوربیــن  نبــود  حصارکشــی، 

ــه  ــایل سرمایشــی و گرمایشــی مناســب ک وس
مقــرر شــد واحــد فرهنگــی شــهرداری بــرآورد 
الزم را انجــام داده و بودجــه مــورد نیــاز را بــه 

ــد. ــل ده ــورا تحوی ش
موضوعــات  اظهارداشــت:  غضنفرآبــادی 
فرهنگــی دارای گســتردگی بســیاری هســتند، 
امــا ضــرورت دارد بــه آن دســته از موضوعــات 
پرداختــه شــود کــه در مدیریــت شــهری 
ــت  ــده اس ــف ش ــا تعری ــرای آنه ــی ب مأموریت
ــیم  ــته باش ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب و بای
ــت  ــی در حــوزه مدیری ــات فرهنگ کــه اقدام
ــی  ــات فرهنگ ــه اقدام ــبت ب ــد نس ــهری بای ش

در دیگــر دســتگاه ها متفــاوت باشــد، بــه ویــژه 
ــی  ــع مال ــت مناب ــا محدودی در شــرایطی کــه ب

ــتیم. ــه رو هس روب
رییــس کمیســیون فرهنگــی شــورای اســالمی 
مســایل  کنــار  در  تاکیدکــرد:  بــم  شــهر 
ــز در  ــری نی ــات هن ــه اقدام ــد ب ــی بای فرهنگ
ــرا  واحــد فرهنگــی شــهرداری توجــه شــود زی
ــم فرهنگــی  ــال مفاهی ــرای انتق ــزاری ب ــر اب هن
ــت  ــرای تقوی ــر ب ــت هن ــد از ظرفی ــت و بای اس

ــرد. ــتفاده ک ــی اس ــگ عموم فرهن
ــه گــزارش روابــط عمومــی شــورای اســالمی  ب
و شــهرداری شــهر بــم در  ایــن جلســه از 

هنــری،  ،اجتماعــی،  فرهنگــی  کمیســیون 
ــوان شــورای اســالمی شــهر بــم،  ورزشــی و بان
اســتاد یوســف زاده رییــس انجمن نویســندگان 
بــم، اســتاد مقدمــی رییــس انجمــن موســیقی 
بــم، اســتاد عزیزابادی موســیقیدان و نویســنده، 
ســرکار خانــم مــرادزاده نویســنده، محمــد 
ــهرداری  ــی ش ــد فرهنگ ــس واح ــی ریی جزین
ــط  ــس اداره رواب ــدی ریی ــهرام جرجن ــم، ش ب
ــم و ســرکار  عمومــی و ارتباطــات شــهرداری ب
ــوان  ــرای بان ــر فرهنگس ــر مدی ــزدان ف ــم ی خان
بــم و اعضــای کمیســیون فرهنگــی حضــور بــه 

ــد. ــل آوردن عم


