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عرصه

گزارش تصویری به روز از اجرای پروژه های گروه 
انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار در ارگ جدید بم

11 بهمن 1399 

وزیر بهداشت درسفر به بم عنوان کرد:

جلسه خصوصی رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بم با وزیر بهداشت در 
خصوص وضعیت بهداشت و درمان 

شرق استان کرمان

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش یکشنبه ۱۲ بهمن در پانزدهمین آیین پویش ره سالمت و همزمان با افتتاح پروژه های دانشگاه علوم 
پزشکی بم ضمن تبریک به مناسبت سالروز ورود امام خمینی )ره( به کشور گفت: اگر به سالهای گذشته برگردیم، اتفاقاتی که امروز رقم خورده را به 

عنوان نشانه هایی از توجه ویژه جمهوری اسالمی به زیرساخت های نظام سالمت باید بدانیم، گرچه در مناطق محروم هنوز مشکالتی هست اما اما تالش 
داریم تا این مشکالت رفع شود.

افتتاح ۱۴۰۰ پروژه بهداشتی درمانی آموزشی و رفاهی
 تا پایان دولت تدبیر و امید
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نرخ خرما متناسب با تالش 
کشاورزان نیست/  وضعیت جاده 
های مواصالتی بم نامناسب است

توسعه در یک جامعه زمانی محقق 
می شود که همه جانبه باشد

مگر بی غیرت شده ایم که برویم واکسن 
نامرغوب وارد کنیم

وزیر بهداشت عنوان کرد:

یادداشت استاد محمدعلی 
علومی به بهانه انتشار »زلف یار«

گزارش تصویری از پانزدهیمن 
مراسم پویش ره سالمت

 )دانشگاه علوم پزشکی بم( 

مجتمع معدنی و فرآوری روی خان خاتون حامی جدید فوتبال بانوان
هادی شهسوارپور فرمانداربم خبر داد:

به گزارش طلوع ب��م،   در بازی که عصر جمعه ۱0 بهمن 
در ورزش��گاه فجر بم  و به قضاوت سرور ساعدی برگزار 
شد، تیم شهرداری بم با نتیجه ۷ بر صفر تیم نماینده البرز را 

شکست داد.
گل های تیم شهرداری بم را در این دیدارسمانه چه کندی 
،کوهس��تان خس��روی ، فاطمه گرائلی هر کدام یک گل 
و منا حمودی و بهن��از طاهرخانی هر کدام دو گل به ثمر 

رساندند.
جعفری سرمربی تیم فوتبال بانوان شهرداری بم درخصوص 
ش��رایط تیم گف��ت: در حال حاضر تی��م هماهنگی الزم 
را بدس��ت آورده است زیرا بدلیل ش��یوع ویروس کرونا 
تمرینات تیم دیرتر شروع شد و وقفه طوالنی بین آخرین 
بازی که انجام داده بودیم تا زمانی که بازیکنان به بم آمدند 
ایجاد ش��ده بود. مرضیه جعفری ادامه داد: بدلیل تاخیر در 
ش��روع تمرینات در اوایل فصل بازی های خوبی را ارائه 

ن��داده بودیم و اکنون با جابجایی های��ی که در تیم انجام 
دادیم به  نقطه مطلوب رس��یدیم. او گفت: امروز بازیکنان 
ب��ازی خوب��ی را ارائ��ه دادند و م��ن از ان ه��ا راضی ام و 
امیدواریم بتوانیم در بازی هفته آینده نتیجه خوبی کس��ب 

کنیم و از گروه مان صعود کنیم.
س��رمربی تیم فوتبال بانوان ش��هرداری بم بی��ان کرد: در 
خصوص شرایط مالی تیم هم با حمایت و کمک  فرماندار 
بم؛ مدیریت مجتمع معدنی و فرآوری خان خاتون به عنوان 

حامی مالی جدید بطور ویژه از تیم حمایت جدی دارند.
به گفته جعفری بزرگترین هدف تیم بانوان ش��هرداری بم 
آوردن لبخند و شادی روی لب های مردم شهر جهانی بم 

است.
 در ادامه شهس��وارپور فرماندار بم درباره تیم فوتبال بانوان 
ش��هرداری بم به گفت: ش��اهد تالش و زحمات این تیم 
هستیم و از اینکه توانستند افتخاری دیگر در کارنامه زرین 

خود ثبت نمایند کمال تقدیرو تشکر را داریم.
هادی شهس��وارپور ادام��ه داد: وضعیت تی��م فوتبال ما به 
حمایت جدی بخش خصوص��ی نیازمند بود و زمانی که 
دکتر اس��ماعیلی مدیریت مجتمع معدنی و فرآوری خان 
خاتون متوجه شدند  تیم فوتبال بم هفت دوره قهرمان لیگ 
بانوان کشور بوده و قصد دارد این قهرمانی پایدار بماند و 
مردم ش��هر جهانی بم به این تیم حساس��یت خاصی دارند 

حمایت خود را از این تیم شروع کردند.
او  گفت: این تیم راه زیادی در پیش رو دارد و امیدواریم 

بتواند در لیگ آسیا نیز بازی کند.
 تیم ش��هرداری بم با ۱۶ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به 
تیم سپاهان در صدر جدول قرار گرفته است و تنها با کسب 
یک امتیار در مقابل تیم ذوب آهن در هفته پایانی لیگ به 

دور نهایی مسابقات راه پیدا خواهد کرد

عکس:طلوع بم- علی معتمدی
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طلوع بم - س�عید افروغ:  س��عید نمکی ظهر امروز 
در جلس��ه س��تاد منطقه ای کرونا در بم با بیان اینکه 
خوش��حالم که در یک ماه گذش��ته دو بار به استان 
کرمان س��فر کردم اظهار داشت: یک بار در مراسم 
سالگرد شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی و یکبار 
در س��الروز ورود تاریخی امام به کشور به این استان 

آمدم.
وی با بیان اینکه کم شدن امار کرونا در کشور برگ 
زرین دیگری برای نظام جمهوری اس��المی بود که 
می ت��وان با وفاق و همدلی و روحیه جهادی و تجربه 
دوران دفاع مقدس حماس��ه ای را خلق کنیم که در 
تاری��خ اپیدمی ه��ای جهان ماندگار ش��ود گفت: از 
همه کسانی که در این مسیر تالش و کمک کردند 

قدردانی می کنم.
وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با قدردانی 
از م��ردم و کس��به ای ک��ه روزهای س��خت کرونا 
محدودیت ه��ا را تحم��ل کردند گف��ت: حتی یک 

مرگ هم برای ما غم انگیز اس��ت، اما دستاوردهای 
امروز را باید به این مردم تبریک گفت.

وی با بیان اینکه ما برای مرگ هیچ شهروندی در هیچ 
جای دنیا احساس ش��ادمانی نمی کنیم، ادامه داد: دو 
رقمی شدن مرگ ها دستاوردی است که در سالروز 
ورود امام خمینی)ره( و پیروزی انقالب اسالمی باید 

آن را به این مردم تبریک گفت.
نمکی با اشاره به اینکه این دستاورد بزرگی بود ادامه 
داد: اما ما و همکارانمان همواره نگران بازگشت موج 
جدید بیماری هس��تیم افزود: این ویروس پیچیده هر 
روز از خودش چهره های بسیار متفاوت و موزیانه ای 
را نش��ان می دهد و با جهش هایی که در اقصی نقاط 
جهان از خودش نشان داده همه را نگران کرده است 
و همه گران هس��تند که با یک خی��ز جدید بیماری 

مواجه شوند.
وی ب��ا بیان اینکه ما تمام حواس��مان را جمع کردیم 
ک��ه به دام یک تله هولناک جدید نیفتیم گفت: این 

نگرانی وجود دارد که س��اده انگاری، عادی انگاری 
و بی توجه��ی به خطر بیماری ما را دچار خیز چهارم 

بیماری در کشور کند.
وزیر بهداش��ت و درمان و آموزش پزشکی با اشاره 
به اینکه اگر دچار خیز چهارم بیماری شویم ارتفاعی 
به مراتب بیشتر و س��رعت انتشار آن به مراتب بیشتر 
خواه��د بود ادامه داد: این همدلی و وفاق و س��رمایه 
مل��ی را به عن��وان یک دس��تاورد ب��زرگ را که با 
کمک همه از جمله بسیج وسازمان های مردم نهاد و 
دستگاه ها محقق شده است را باید حفظ کنیم و این 

طرح محله ور استمرار داشته باشد.
وی با بیان اینکه بعد نشستی که در محضر رهبر معظم 
انقالب داشتیم سرفصل جدیدی در مبارزه با ویروس 
کرونا آغاز شد گفت: باید وضعیت موجود را حفظ 

کنیم و این همدلی و وفاق را نشکنیم.
نمک��ی با اش��اره به اینکه این س��رمایه ب��زرگ ملی 
می تواند در همه بحران ها به عنوان یک ابزار بس��یار 
کارآمد به کار آید افزود: همدلی و وفاق ایجا ش��ده 
را نباید سس��ت کنیم و آن را برای روزهای سخت و 
پربحران این مملکت به عنوان یک زیرس��اخت نگه 

داریم.
وی با بیان اینکه توصیه من این اس��ت که شعله های 
کوچک بیماری در اقصی نقاط کش��ور را خاموش 
ک��رده و امروز که آمار ما کاهش یافته اس��ت از این 
فرصت طالیی اس��تفاده کنیم گفت: باید مراقب بود 
تا این ش��عله های کوچک آتش به دامن سالمتی ما 

نیندازد.
وزیر بهداش��ت و درمان و آموزش پزش��کی با بیان 
اینکه همان طور که حاج قاسم خانه به خانه به دنبال 
داعش رفت ما هم باید خانه به خانه به دنبال ویروس 
کرونا برویم و تست بگیریم اظهار داشت: امروز ابزار 

گسترده ای برای مبارزه با بیماری داریم.
وی با بیان اینک��ه تقاضا دارم ام��روز با ورود بخش 
خصوص��ی تس��ت های س��ریع را افزای��ش داده و 

کانون های کرونا را شناس��ایی کنیم گفت: کارهای 
زیادی انجام ش��ده هر چند هن��وز هم امکانات ما در 

حد مطلوب نیست.
وزیر بهداش��ت با بیان اینکه پیام��ی دارم به بازرگان 
فعال این عرصه که در شرایط کرونایی فکر می کنند 
می توانند در این آش��فته بازار س��وار موج اقتصادی 
ش��وند گفت: این افراد بدانند که وزیر بهداشت این 

اجازه را به آنها نمی دهد.
وی با بیان اینکه من همان کس��ی هستم که در زمان 
سرپرس��تی دکان بعضی ها را در سازمان غذا و دارو 
و هیئت امنای ارزی بس��تم ادام��ه داد: در آن زمان به 
من گفتند “مگ��ر رای نمی خواهی” و من گفتم” من 

آبرو می خواهم.”
نمکی با بیان اینکه روز قیامت خداوند از من می پرسد 
تو که به این فس��اد اشراف داش��تی رضایت من را با 
چه کس��ی و چه چیزی معامله کردی؟ گفت: اجازه 
نمی دهیم در این ایام پر ب��ال عده ای دکان تازه برای 

خود باز کنند.
وی با اش��اره به اینکه روز اول با خدا ببعت کردم به 
مصلحت اندیشی مانع نشود تا چیزی را به مردم نگویم 
ادام��ه داد: االن هم می گویم هم واکس��ن داخلی را 
دنبال می کنیم هم واکسن خارجی را و از مطمئن ترین 

منابع واکسن را تامین کرده و آن را وارد می کنیم
وزیر بهداش��ت با بی��ان اینکه این خباثت ه��ا درباره 
واکسن روسی خیانت ملی است، ادامه داد: می گویند 
قرار اس��ت »واکسن نامرغوب وارد کنند و من آن را 
نمی زنم«. این حرف ها چیس��ت که می گویید و دل 
مردم را خالی می کنید. این چه خباثتی اس��ت.  مگر 
بی غیرت ش��ده ایم که برویم واکسن نامرغوب وارد 

کنیم. به خدا این حرف ها خیانت ملی است.
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی افزود: به 
کور چشم بعضی ها واکسن را اول به خانواده خودمان 
می زنیم تا مردم بدانند سالمت آنها از هرچیزی برای 

ما مهم تر است.

طل�وع ب�م - ناهی�د ذاک�ری: در این جلس��ه 
صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان، خانم مهدوی 
مدیرکل امور اجتماعی استانداری، حجت االسالم 
قاسم دانشی امام جمعه، هادی شهسوارپور فرماندار 

و سایر مسئولین شهرستان حضور داشتند.
حجت االس��الم قاسم دانش��ی امام جمعه شهرستان 
بم ضمن اش��اره به فضای مج��ازی و اینترنت ملی 
که چند س��ال پیش هم دغدغ��ه مقام معظم رهبری 
ب��ود گفت: مامس��ئولین عماًل در ج��واب و حرف 
هیچ گاه کم نمی آوریم!  جلسه هم کم نداریم! مهم 
حرف هایی است که تحقق عملی به آن بخشیده ایم 

و جلساتی است که خروجی آن را ببینیم.
 وی خط��اب ب��ه همه مس��ئولین حاضر در جلس��ه 
گفت: دغدغه هایی که ش��ما دارید و آسیب هایی 
که در جامعه هس��ت همه جا وجود دارد و ما مدینه 
ی  فاضله نیستیم. مش��کالتی که در همه جا هست 
اینجا هم وجود دارد و انتظار معجزه هم نداریم. اما 
امیدواریم بعداً نتیجه و خروجی این جلس��ه را برای 

مردم اطالع رسانی کنیم.
هادی شهس��وارپور فرماندار شهرستان بم نیز ضمن 
تش��کر از حضور مدعوی��ن، به برگزاری مراس��م 
اه��دای تبلت ب��ه دانش آموزان نیازمند که توس��ط 
بخ��ش خصوص��ی و همچنین برگزاری جلس��ه ی 
مشترک آس��یب های اجتماعی و مواد مخدر و نیز 
پخ��ش کلیِپ )معتاد متجاه��ر در حال مصرف( در 
سطح کشور اشاره کرد و گفت: در جلسه ای ستاد 
اجتماعی آس��یب های اجتماعی برگزار شد و سوال 
کردیم که در اس��اس کار چ��ه داریم؟ اطالعات و 
آمار ما چه هس��ت که اکن��ون تصمیم گیری و بعد 
از اقدامات مش��ابه در آین��ده جلوگیری کنیم؟ اگر 
م��ا بخواهیم بدانیم چند ماه دیگر چه اتفاقی خواهد 
افتاد آیا اطالعات و آماری در این خصوص داریم 

یا خیر؟
 وی افزود: آس��یب های اجتماعی در همه جا وجود 
دارد و ش��امل عوامل��ی اس��ت که دلیل ب��روز این 
اتفاقات هستند با بررس��ی هایی که صورت گرفت 
هیچ گونه آم��ار و اطالعاتی که بش��ود با آن برای 
آین��ده برنامه ریزی کرد وجود نداش��ت. یکس��ری 
وظایف بر عهده س��ازمان ها و نهادها می باش��د که 
به صورت جزیره ای و در راستای اهداف خودشان 
انجام می دهند از جمله بهزیس��تی، علوم دانش��گاه 
علوم پزشکی، مرکز بهداشت، آموزش و پرورش، 

کمیته امداد و حتی دادگستری که پرونده ها به آنجا 
ارجاع و اقداماتی صورت می گیرد.

 شهس��وارپور ادام��ه داد: ما وقتی مش��کل را بدانیم 
برای آن راح��ت برنامه ریزی می کنی��م و اگر قرار 
است مش��کل را برطرف کنیم قبل از آن باید ریشه 
و اس��اس این مشکل را بدانیم، بحث های اجتماعی 
ریشه در خیلی چیزها دارد باید اطالعات هدفمند و 
هماهنگ داش��ته باشیم و اگر با برنامه جلو نرویم به 
مشکل برمی خوریم و برنامه ریزی نیازمند اطالعات 
و آماری اس��ت که باید جمع آوری و هدفمند شود 
و ما در ش��هر بم این اطالعات و آمار را نداش��تیم و 
با ورود به این بحث یک س��ری اقدامات )طراحی 
س��امانه جامع آم��اری تحلیل و رصد آس��یب های 
اجتماع��ی( را انجام دادیم و ام��روز آن را در یک 
پاورپوینت ارائه می دهیم و بر اس��اس آن از دستگاه 
های متوالی می خواهیم کار را در همان راستا پیش 

ببرند.
هدف از این طرح:

 -تحلیل دقیق وضعیت موجود در حوزه آسیب های 
اجتماعی و رصد آنها در آینده

ب��رای  الزم  زیرس��اخت های  س��ازی  فراه��م   -
برنامه ریزی سیاست گذاری و

تحقی��ق نقطه ب��ه نقطه آس��یب ه��ای اجتماعی در 
سرتاسر ش��هر و طراحی مدل های مداخالتی بومی 

و محلی
- نظارت مس��تمر بر ادارات و نهاده��ای مربوطه و 

رصد پیشرفت کارها 
- انسجام بخشی بین دستگاه های متولی برای اجرای 
برنامه های مختلف در زمینه های کاهش آسیب های 

اجتماعی از طریق انعقاد تفاهم نامه
- اص��الح توزی��ع و پراکندگ��ی مراک��ز خدمات 

اجتماعی و جلوگیری از فعالیت های موازی
- دستیابی سریع به آمار و اطالعات به منظور تصمیم 

گیری های دوره ای یا کالنی 
- شناسایی ظرفیت های موجود کلیه دستگاه ها مانند 

منابع انسانی، فیزیکی و اجتماعی
- ذخیره حجم عظیم از داده ها و اطالعات و امکان 
س��ریع پ��ردازش تجزیه و تحلیل آنه��ا و در نهایت 
می توان به اثربخش��ی برنامه ه��ا در حوزه اجتماعی 

امیدوارتر بود.
این س��امانه قابلیت ای��ن را دارد قبل از اینکه اتفاقی 
بیفتد به ما اطالع دهد و ما وارد عمل شویم و مشکل 

را برطرف کنیم.
 دکتر عباس صادق زاده مدیرکل سازمان بهزیستی 
استان کرمان هم ضمن تشکر از اقدامات انجام شده 
در حوزه آس��یب های اجتماعی گف��ت: این طرح 
قطعا می تواند در بم تاثیرگذاری الزم را داشته باشد 
کاش در کنار این مدلی که ارائه ش��د به یکسری از 
مسائل ماهیتی و اصلی که االن در بخش آسیب های 
اجتماعی با آنها مشکل داریم و سد راه نتیجه گیری 
هستند و همچنین همراهی و تعامالت همه دستگاه ها 

و تجمیع تفکرات اشاره می شد.
 وی اف��زود: توس��عه در یک جامع��ه زمانی محقق 
می ش��ود که همه جانبه باش��د و به همه ی  مس��ائل 
به نس��بت و توازن توجه ش��ده باش��د، موضوعات 
اجتماع��ی بس��یار مه��م هس��تند اگر ی��ک جامعه 
دستخوش اشکاالت ناشی از آسیب های اجتماعی 
باشد به دلیل بی توجهی است. ما تاریخی به مسائل 
اجتماع��ی بی توجهی کردیم! آنچه که خأل  آن در 
بحث آس��یب های اجتماعی و مدیریت آنها وجود 
دارد دلی��ل آنها بی برنامگ��ی، بی توجهی ما و نبود 
استراتژی علمی اس��ت که باعث شده است نتوانیم 
توفیقاتی را کسب کنیم ما در لفظ زیاد به موضوعی 
اش��اره می کنیم اما در عمل کمتر توجه می کنیم و 
اگر این امر را جابجا انجام دهیم قطعاً نتایج خوبی را 

شاهد خواهیم بود
 صادق زاده ادامه داد: در تاریخچه مسائل اجتماعی 
در نظام جمهوری اس��المی و بعد از انقالب ما بعد 

از اینکه متوجه ش��دیم در جامعه بعضی از مس��ائل 
آرامش مردم را تغییر می دهند به شدت از استراتژی 
»انکار« اس��تفاده کردیم یعنی همه با هم ش��دیم که 
بگوی��م چنین چی��زی نیس��ت و متاس��فانه متوجه 
ضررهای درازمدت ش��دیم و متوجه ش��دیم ضرر 
کردیم آن روز ش��اید شرایط حاکم بر جامعه اقتضا 
می کرد که م��ا انکا کنیم؛ بعد از مقطعی که جلوتر 
رفتیم مجبور ش��دیم کمی ورود کنی��م اما ورود ما 
عالمانه نبود و با ورود پلیسی همراه شد و با رویکرد

 امنیت��ی با هر چه که ن��ام آن ناهنج��اری بود وارد 
عمل شدیم، ناعالمانه برخورد کردیم و بعد متوجه 
ش��دیم این هم بی اثر اس��ت و ممکن است اثرات 
منفی بیشتری داشته باش��د و به سختی از آن خارج 
ش��دیم و س��راغ اس��تراتژی نصیحت رفتیم و وقت 
طوالنی صرف شد و این هم اثر نداشت و ناخواسته 
رسیدیم به اس��تراتژی و رویکرد عالمانه! چیزی که 
ام��روز داریم به آن ورود می کنیم، رویکرد عالمانه 
که امروز من و شما برای جامعه هایی که دستخوش 
تغییرات از ناحیه آس��یب های اجتماعی و مس��ائل 
اجتماعی شده و به سختی به آن ورود می کنیم چون 

روش موازی کاری و مدل های بومی هر دستگاه و 
هر فرد مدل های متفاوت خودش مانع بزرگی بر سر 
راه اس��تراتژی عالمانه است و تا زمانی که تفکرات 
عالمان��ه را نپذیری��م و راهکارهایی که انتخاب می 

کنیم مبنی بر
 رویکردهای عالمانه نباش��د و بر اساس یک برنامه 
ریزی صحیح علمی نباش��د عملک��رد ما با عملکرد 
انکار، رفتار پلیسی و نصیحت هیچ تفاوتی نمی کند 
و خروجی کار یکی است! باید به استراتژی عالمانه 

پرداخته شود.
 ص��ادق زاده یادآور ش��د: بای��د برگردیم و حوزه 
سیاس��تگذاری و حوزه های رویکردهای استراتژی 
های مان را با رویکردهای اجتماعی با هدِف توسعه 
دنبال کنیم و توس��عه بدون مسائل اجتماعی »ابتر و 
بی نتیجه« اس��ت وقتی ما از منظ��ر قضایی، اجرایی 
ام��ام جمع��ه و ....رویکردهایم��ان را یکی کردیم 
همین تجمی��ع آن یعنی کار عالمانه! همین پرهیز از 
م��وازی کاری یعنی کار عالمان��ه! منظور از عالمانه 
یعنی تفکر سنجیده، یعنی تفکر عالمانه و موثر. چه 
کار کنی��م هزینه ها را باال ببری��م و هزینه بی جهت 
نکنی��م؟ به این می گویند کار عالمانه و دانش��گاه ها 
در این زمینه ممکن اس��ت غیرعمد خیلی کوتاهی 
کردن��د و تولیدات گلخان��ه ای دارند )در فضای با 
خیار خود ما ( باید محصولی تولید کنیم که متناسب 
با جامعه باشد دانش��گاه باید عملیاتی و ملموس در 
کنار فرماندار، دادس��تان و کنش��گر اجتماعی قرار 
بگیرد و تلفیق اقدامات آنها می ش��ود یک رویکرد 
عالمانه و مدبرانه چیزی که چیزی که امروز در دنیا 
از آن اس��تفاده می کنند. و ما ه��م آن را در جامعه 
داریم آس��یب اجتماعی در جوامع دیگر هم وجود 
دارد و همراه با صنعت،تکنولوژی و پیشرفت است 
و طبیعی اس��ت منتها آنها با رویک��رد عالمانه آن را 
مدیریت کردند و سرکوب نکردند. همین مدیریت 
ک��ه امروز در جوامع ما خأل اس��ت ب��ه عنوان یک 
امتیاز آس��یب های اجتماعی آن��ان را کنترل کرده 
اس��ت. خش��ونت، طالق و اعتیاد در همه کشورها 
وجود دارد اما آنها عالمانه برنامه ریزی کردند امروز 
م��ا یک ویژگی بیش��تر از آنها داریم غی��ر از اینکه 
می توانیم عالمانه در کنار هم باشیم،اعتقادات دینی 
هم داریم وقت��ی ما امتیاز باالت��ر داریم چرا جامعه 
ما باید بی بهره از این نتیجه باش��د؟ چرا می توانیم و 
انجام نمی دهیم؟ راهش این اس��ت که اراده کنیم 
اگر شما خودتان جلوی موازی کاری ها را بگیرید 
و استراتژی و برنامه علمی ورود به مسائل اجتماعی 
را داش��ته باشید و اعتقاد پیدا کنید که راه توسعه بم 
توس��عه ی  متوازن در همه ی برنامه ها است مسائل 
ب��م کنترل می ش��ود ما هم به عنوان یک کنش��گر 

اجتماعی در کنار شما هستیم.
 صادق زاده تصریح کرد: طراحی این س��امانه یک 
مدل است ممکن اس��ت ایراداتی هم داشته باشد و 
طبیعی است. اما بهترین مدل، مدل اجتماعی محور 
میباش��د یعنی مدلی که از ظرفیت های محلی بم در 
بم بومی نیزه و بمی نیزه بش��وند مدلهایی می ش��ود 

پیاده کرد و بمی نیزه کرد.

مگر بی غیرت شده ایم که برویم واکسن نامرغوب وارد کنیم

توسعه در یک جامعه زمانی محقق می شود که همه جانبه باشد

وزیر بهداشت برای اولین بار در بم درخصوص انتقاد از واکسن روسی مطرح کرد؛

مدیرکل سازمان بهزیستی استان کرمان عنوان کرد:

جلسه ی مشترک کارگروه آسیب های اجتماعی و مواد مخدر در شهرستان بم در سالن فرمانداری برگزار شد.

خبر

جزئیات چگونگی انتخاب و خرید 
واکسن کرونا برای اولین بار از 

زبان وزیر بهداشت در بم

دکتر س��عید نمکی وزیر بهداش��ت عنوان کرد: ما 
پنج منبع واکس��ن را شناس��ایی، مطالعه و در حال 
ثبت هستیم؛ منبع اروپایی استرازنکا که برای اولین 
بار اس��م برند را اعالم می کنم که مردم بدانند و از 
زبان وزیر بهداش��ت بش��نوند، دو کمپانی در هند، 
یک کمپانی در چین و یک کمپانی در روسیه که 

درحال ثبت پرونده آن ها هستیم.

طلوع بم- محمد حس�ین خراس�انی: دکتر 
نمکی در جلسه ستاد منطقه ای کرونا روز یکشنبه 
۱۲ بهم��ن در خص��وص آخرین جزئی��ات خرید 
واکس��ن گفت: در خصوص واکس��ن باید نکاتی 
را خدمت همه عزیزان عرض کنم، واکسنی که ما 
ب��ا انتقال دانش فنی از کوب��ا، به عنوان صاحب فن 
واکسن سازی در دنیا مطرح هست، توانسته ایم در 
گذش��ته هم واکسن تولید کنیم،  از جمله واکسن 
هپاتیت بی که بیش از ۲۵ سال است مردم ما استفاده 
می کنند و همچنین واکسن پنوموکوک یا واکسن 
ذات الریه کودکان که در حال حاضر با همکاری 
کوبا در انستیتو پاستور در آینده ساخته خواهد شد 

و این واکسن را به همه دنیا صادر خواهیم کرد.
وی در ادام��ه گفت: در مجموع��ه برکت هر روز 
آمار و اطالعات را رصد می کنم اتفاقات بزرگی 
درحال رقم خوردن اس��ت، دو روز گذشته گفتم 
این ویروس جهش یافته)انگلیسی( را با انتی بادی 
این واکس��ن مواج��ه کنید، حیرت انگی��ز بود که 
روی آن اثر کرده است، این دستاوردی در اوسط 
و یا اواخر بهار  رق��م خواهد خورد، عزیزان ما در 
رازی و یکی دو موسسه دیگر هم نیز در خصوص 

ساخت واکسن در حال فعالیت هستند.
وی خاطر نشان کرد: ما تا قبل از اینکه واکسن تولید 
داخ��ل را آماده کنیم، مجبوریم ب��رای گروه های 
آس��یب پذیر واکس��ن را خریداری و وارد کشور 
کنیم، خیلی از کشورهای همسایه که مدعی هستند 
واکسیناس��یون را ش��روع کردند که باید بگوییم 
این کش��ورها فازهای ازمایش بالینی واکسن های 
ساخت کش��ورهای دیگر را انجام می دهند، اما ما 
اجازه ندادیم هیچ کشوری تست و ازمایش بالینی 

را روی مردم ما انجام دهد.
وزیر بهداشت گفت: ما شانزده میلیون هشتصد هزار 
دوز برای هشت میلیون چهارصد هزار نفر واکسن 
در قالب س��بد کواکس پیش خرید کردیم و پول 
آن را پرداخ��ت کرده ایم، که انها نی��ز قول دادند 
در روزهای آینده پ��ارت اول را تحویل دهند؛ در 
این س��بد که امریکایی ها که جز ان نیستند، برای 
ما کافی نیس��ت و از جاهای دیگر نیز  واکس��ن را 

خریداری خواهیم کرد.
وزیر بهداشت برای اولین بار درخصوص جزئیات 
خرید واکس��ن گفت: ما دو پروتکل برای واکسن 
هایی که وارد ایران خواهد ش��د، در نظر گرفتیم؛ 
اول اینک��ه، هیچ کدام از این واکس��ن ها تا قبل از 
طی کردن فاز سوم بالینی، نباید وارد کشور بشوند و 
گواهی مصرف اضطراری را نیز باید دریافت کرده 
باشند. دوم اینکه واکسنی وارد کشور خواهد شد 
که حداقل در شش کشور دنیا، خریداری، ثبت و 
مصرف آن شروع شده باشد. وی در ادامه گفت: ما 
پنج منبع واکسن را شناسایی، مطالعه و داریم ثبت 
می کنیم؛ منبع اروپایی استرازنکا که برای اولین بار 
اسم برند را اعالم می کنم که مردم بدانند و از زبان 
وزیر بهداش��ت بش��نوند، دو کمپانی در هند، یک 
کمپانی در چین و یک کمپانی روسیه که درحال 

ثبت پرونده آن ها هستیم.
دکترنمک��ی در پایان گفت: یکی از این واکس��ن 
ه��ا ک��ه خیل��ی درم��وردش حاش��یه راه انداخته 
بودند، مجموعه واکسن اس��پوتنیک وی شرکت 
گامالیا روس اس��ت. کش��ورهای روسیه، الجزایر، 
مجارستان، ارژانتین، مکزیک، صربستان، پاکستان،  
امارت متحده عربی، بالروس بولیوی و چند کشور 
دیگر… از این مجموعه روس��ی تا ب��ه امروز این 

واکسن را ثبت و واکسیناسیون را شروع کردند.
وی در ادامه تاکید کرد: مگر می ش��ود قبول کرد 
وزیر بهداش��ت این کش��ور به این بی غیرتی مبتال 
شده اس��ت که اجازه دهد واکسن نامطلوب وارد 
این کشور ش��ود، مگه همین تیم نبود که با دستان 
خالی و بس��ته در اقیانوس بال ش��نا کرد و به ساحل 
رس��ید و این رکورد تاریخ��ی را در مهار اپیدمی 

کرونا ثبت کرد.

پیام مردم

ش��ما می توانی��د عکس ها وگزارش��ات خود از 
اخب��ار، وقایع و مش��کالت ش��هری ک��ه در آن 
زندگ��ی م��ی کنید را ب��ه ایدی زی��ر در تلگرام 

ارسال کنید 
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گرانی موادغذایی
*با سالم و احترام خدمت مسولین ذی ربط از اداره 
صمت و تعزیرات شهرس��تان خواهش��مند هستیم 
فکری به حال این قیمت های نجومی مواد غذایی 
بردارن��د واقعا خیلی فش��ار روی افراد بی بضاعف 
هست االن طی دو سه روز قند از 4۵ رسیده به ۶0 و 
روغن مایع ۳ لیتری از ۳۸ رسیده به ۶۳ هزار تومان 
خواهش��مند هس��تیم اقداماتی انجام بدهند چگونه 
قیمت ها صعودی هس��تند اما فکری به حال درامد 

های پایین مردم نمیشه با تشکر

کمبود روغن
*س��الم دیش��ب دیگه از بس دنبال روغن گشتیم 
خس��ته ش��دیم یه روغن یک کیلویی رو میدن ۳0 
هزارتومان ،  میگم گرونه میگن برید بگردید روغن 
دولتی ارزون پیدا کنید این وسط خداوکیلی فکری 

بحال مردم بچاره بکنید

بخشداری بروات
* سالم.ببخشیدمیشه صدای مارو به گوش مسئولین 
برسونید وضعیت شهرک جدید دولت اباد انصاری 
رو پیگیری کنند مردم دارن ساخت و ساز میکنند نه 
آب دارن ن��ه برق ، آب تانکری میخریم، خواهش 

میکنم این مشکل رو به گوش مسئولین برسونید

اداره گاز
سالم خسته نباشید چند سال باید انتظار کشید تا لوله 

کشی گاز بلوار امام اونم مرکز شهر انجام بشود

مخابرات بروات
س��الم چند روزه که تلفن ه��ای ثابت بروات بلوار 
معلم قطع شده و مشترکین و مغازه دارها به مشکل 
برخوردند ممنون میشم به گوش مسئولین برسونید.

@

خبر

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس 
گف��ت: ن��رخ خرما متناس��ب با ت��الش و زحمات 
کش��اورزان ما نیست، متاسفانه سودجویی هایی که 
در این زمینه اتفاق می افتد سبب دلسردی کشاورزان 
شده اس��ت البته تالش ما این اس��ت که نرخ خرما 

افزایش پیدا کند.
به گزارش طلوع ارگ به نقل از خانه ملت، موس��ی 
غضنفرآبادی نماین��ده مردم بم، ری��گان، فهرج و 
نرماشیر در مجلس با بیان اینکه مشکل اصلی حوزه 
انتخابیه ما نامناس��ب بودن وضعیت جاده ها س��ت 
که هر روز ش��اهد تصادفات بس��یار وحشتناکی در 
محورهای مواصالتی این شهرستان می شویم افزود:  
برای اینکه ش��اهد تصادفات در این جاده ها نباشیم 
مسئولین دولتی باید پای کار آمده و هر چه سریعتر 
به وضعیت جاده های جنوبی به ویژه شهرس��تان بم 
رسیدگی کنند. وی ادامه داد:  اقدامات بسیار خوبی 
در حوزه آب صورت گرفته ولی در برخی از مناطق 
سرعت انتقال آب بسیار روند کندی داشته ولی طبق 
قول هایی که مسئولین ما دادند تا چند ماه آینده این 

مشکل نیز رفت خواهد شد.
وی تاکید کرد: مش��کل اینترنت در شرایط کنونی 
یکی از اصلی ترین مش��کالت منطقه ماس��ت زیرا 
بسیاری از دانش آموزان به دلیل پایین بودن سرعت 
اینترنت امکان دسترس��ی به آن را ندارند و بسیاری 
از آنها از آموزش عقب ماندند از سوی دیگر آنتن 
دهی تلف��ن همراه نیز در این منطقه بس��یار ضعیف 
است. غضنفرآبادی به وضعیت کش��اورزی اشاره 
کرد و افزود:  نرخ خرما متناسب با تالش و زحمات 
کش��اورزان ما نیست، متاسفانه سودجویی هایی که 
در این زمینه اتفاق می افتد سبب دلسردی کشاورزان 
شده اس��ت البته تالش ما این اس��ت که نرخ خرما 
افزایش پیدا کند زیرا ما عالقه مند هستیم که خرمای 
با کیفیت، سالم و خوب به دست مردم کشور برسد 
ولی متاس��فانه در این بین افراد و شرکت هایی مثل 
فروش��گاه های زنجیره ای هس��تند ک��ه در حقوق 

خریدار اجحاف می کنند.
نماین��ده مردم ب��م، ری��گان، فهرج و نرماش��یر در 
مجلس یازدهم یادآور ش��د: برخی از این فروشگاه 
ه��ای زنجیره ای خرما را حتی با س��ود 4۵درصدی 
میفروش��ند که این کار، پایمال کردن حق کشاورز 
محسوب میشود البته از طریق سازمان تعزیرات پیگیر 

این موضوع هستیم.
وی عنوان کرد: وضعیت گازرس��انی این شهرستان 
مطلوب اس��ت چه��ار شهرس��تان ح��وزه انتخابیه 
بن��ده تا حدود قبل از س��ال ۹۳ گازرس��انی نش��ده 
بود که خوش��بختانه از س��ال ۹۳ تا کن��ون خداوند 
۷0درصدروستاها گازرسانی شدند که جای تقدیر 

و تشکر از مسئولین مربوطه دارد.

نرخ خرما متناسب با تالش 
کشاورزان نیست/  وضعیت جاده 
های مواصالتی بم نامناسب است

 نمایشگاه مجازی کتاب با فروش 
۶۴ میلیاردی به پایان رسید 

نخستین نمایش��گاه مجازی کتاب تهران با فروش 
یک میلی��ون و ۲۵4 هزار و ۵۹۹ نس��خه کتاب به 
ارزش ۶40 میلی��ارد و ۲۵۸میلیون و ۷۷هزار و ۵۶۸ 
ری��ال به کار خ��ود پایان داد.این نمایش��گاه که از 
ابتدای بهمن آغاز شده بود و قرار بود تا ششم ادامه 
یابد با توجه به اس��تقبال عالقه مندان طی دو مرحله 

تمدید شد و تا ۱0 بهمن ادامه یافت.
 در نخس��تین نمایش��گاه مج��ازی کت��اب تهران 
۲۲۳هزار و ۸۶۷ سفارش ثبت شده است که از این 
تعداد ۱۲۲هزار و 4۵۸ سفارش ارسال و ۱0۱هزار و 

40۹ سفارش در انتظار ارسال هستند.
همچنین در مدت زمان برگزاری این نمایش��گاه، 
۵۷0 هزار و ۸۲۹ بس��ته از طریق پست و ۲۷هزار و 

۸0۵ بسته از طریق خود ناشر ارسال شد.
 با پایان نمایش��گاه، ناش��ران و خریداران کتاب به 
منظور پیگیری خرید و س��فارش های خود به پنل 

شخصی دسترسی خواهند داشت.
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یادداشت استاد محمدعلی علومی به بهانه انتشار »زلف یار«

طلوع ارگ – جدیدترین اثر شعری زنده یاد علی اکبر 
یعقوبی ش��اعر وارسته و عارف مسلک بمی که سالها 
در گمنامی ش��عر س��رود با نام “زلف ی��ار” با مقدمه 
محمدعلی علومی منتش��ر ش��د. از این شاعر بزرگ 
آثار دیگری با نامهای زینت االسرار )چاپ دهه 40(، 
نغمه های شورانگیز، مرثیه محرم و غوغای عشق منتشر 
ش��ده که به غیر از اولین کتاب، کتابهای بعد با تالش 
امیر یعقوبی برادرزاده وی و پس از مرگ آن شادروان 
گردآوری و تنظیم و منتش��ر ش��ده اند. ای��ن کتابها را 
می توانی��د در کتابفروش��ی آقای یعقوب��ی در خیابان 

یکطرفه بم تهیه کنید.
در همی��ن زمینه اس��تاد محمد علی علومی نویس��نده 
بم��ی نیز عالوه ب��ر مقدمه ای که در کت��اب زلف یار 
نوشته است؛ یادداشتی را نیز در اختیار هفته  نامه طلوع 

بم قرار داده است. این یادداشت را در ادامه بخوانید:

توضیح مقدماتی و ضروری این اس��ت که آقای امیر 
)علیرضا( یعقوبی مجموعه  ای از اشعار عموی بزرگوار 

خود را چاپ و منتشر کرده است.
این کار، یعنی گسترش فرهنگ و هنر بی هیچ دریافت 
هزینه از اش��خاص یا نهادها، فی نفس کاری بس��یار 
ارجمند است. آن هم در زمان و زمانه ای که خیلی ها 
حتی با کالهبرداری و حیله گری س��عی دارند که هر 

چند اندک مبلغی بر درآمد خود بیافزایند.
به هر حال اجازه دهید که برویم به سراغ مطلب اصلی، 

یعنی شرح و توضیح مختصری بر اشعار »زلف یار«.
همه ما ش��رح حال عارفان ب��زرگ را در متون کهنی 
همچ��ون »تذکره االولیا« از عطار ی��ا در دیگر کتابها 
خوانده و در مواردی حتی ش��گفت زده شده ایم. اما 
مطلب از این قرار است که ما یکی از همان نمونه های 

نادر را در روزگار معاصر کنار خود داشتیم.

امّا متاسفانه عموما او را ندیدیم و دریغا که هنوز نیز او 
را ندیده ایم و من در این نوشته می کوشم که با ایجاز 
و اختصار، ش��رحی از اح��واالت عرفانی و همچنین 
زندگانی حیرت  آور شادروان علی اکبر یعقوبی داشته 

باشم.
هر چند که بنا به قول و تعبیر موالنا:

»هرچه گویم عشق را شرح و بیان چون به گفت آیم 
خجل باشم از آن«

باری به هر حال شادروان یعقوبی دوران کودکی بسیار 
دشواری داشته است. کودکی ایشان مصادف با جنگ 
دّوم جهانی و عواقب آن در ایران نظیر قحطی و رواج 

انواع بیماریهای واگیردار بود.
علی اکبر در همان اوان خردسالی یتیم و بی سرپرست 
شده بود و در چنان روزگاری که خانواده  ها از عهده 
سرپرس��تی فرزندان خود نیز نات��وان بودند، فهمیدن 
س��ختی ها و رنج ه��ای کودکی یتیم کار دش��واری 

نیست.
باری ایشان فقط تا کالس دوم دبستان درس خواند و 
سپس ناچار می شود که برای گذران زندگی روزمره 
خود و یاری به خواهر و برادران خردسال تر از خود به 

بیگاری نزد اربابان بی  مرّوت بپردازد.
احتم��االً آن همه دش��واری ها در ای��ام کودکی، در 
نگرش بزرگس��الی شادروان علی  اکبر یعقوبی اثراتی 
داشته است. چنانکه ایشان تا پایان زندگی هیچ، تکرار 
می کنم که هیچ تعلق و دلبستگی به زندگی و مافیای 
جهان نداش��ت. مجرد زیس��ت و این تجرد در معنای 
گس��ترده اش جدایی از جاه و مق��ام، نان و ثروت نیز 

هست.
باری به هر حال، شگفت انگیز است که شادروان علی 
اکبر یعقوبی، هرچند تحصیالت مدرسه ای نداشت اما 

باز بنا به تعبیر حافظ:
»نگار ما که به مکتب نرفت و خط ننوش��ت/به غمزه 

مسئله آموز صد مدرس شد«
ایش��ان همچون عارفان قدیم با دقت و بینش فارغ از 
مدرس��ه، درباره خیلی از موضوع��ات مبهم عرفانی، 
فلسفی و در قالب شعر اظهار عقایدی دارد که بیانگر 

وحدت وجود است.
برای نمونه در صفحه بیست و یک کتاب، در شعری با 

عنوان در »مقام توحید« گفته شده است که:
»آن که جز او نیست ذات المتناهی/خود به ربوبیتش 

بس است گواهی
خالق خورشید و ماه و ثابت و سیار/باعث نور است و 

ظلمت است و سیاهی
بارگه کبری��ا زده به دو عالم/پرچم وحدانیت ز ماه به 

ماهی …«
اینجان��ب، در مقاله  ای که چند س��ال قبل در توضیح 
اشعار شادروان علی اکبر یعقوبی نوشته بودم، ایشان را 
با غزالی مقایسه کرده و گفته بودم:»اگر غزالی معتقد 
بود »این جهان نیست هس��ت نما و آن جهان، هستند 
نیست نماست« با شگفتی فراوان می بینیم که شادروان 
علی اکبر، همان مفاهیم را در اشعارش چنین می  آورد:

»همه جا هس��ت، اوست ناپیدا / همه جمعند از او و او 
تنها«

بینش یکی اس��ت با این تفاوت ک��ه غزالی تحصیل 
کرده بزرگترین و معتبرترین م��دارس دوره خود در 
بغداد و ش��هرهای مهم دیگر ب��ود و غزالی عالوه بر 
عقاید فالسفه مس��لمان با عقاید حکیمان یونان نیز به 
خوبی آشنایی داشت اما بسیار شگفت انگیز است که 
شادروان علی  اکبر اصاًل تحصیالت مدرسه ای زیادی 

نداشت.
غزال��ی معتقد بود ک��ه حواس ظاه��ر باعث حجاب 

می شود و علی اکبر یعقوبی نیز می سراید:
» این حجابات از میان بردار / تا جمال ترا بینیم سیر«

موضوع بس��یار مه��م در همی��ن بیت این اس��ت که 
حتی حذف حجاب میان س��الک و مقصود از سوی 

خداست. این قول و اعتقاد

یعقوبی حتی در میان عرفا، قول ممتازی است که برای 
رهرو مباحث عرفانی جایگاهی قائل نیس��ت بلکه از 
خدا می خواهد که او حجابات را از میان بردارد. شاید 
ش��ادروان به بعضی از آیه های قرآن نظر داشته که بر 
این داللت دارند که خدا هر کس را بخواهد هدایت 

می  کند.
باز غزالی معتقد اس��ت که خدا در دل مومن جایگاه 
دارد و در اقوال اوست که منظور همین دل نیست که 
پاره ای گوشت باشد بلکه دل روحانی منظور است و 
در موافقت با عقاید غزالی است که شادروان علی  اکبر 

سروده است:
» آن دل��ی کو از ندا ها دور نیس��ت گویمت کمتر ز 

کوه طور نیست
ای خداج��و، او ت��را محجور نیس��ت القریب القریب 

االتفاق، الوصال الوصال …«
نکته مشترک در میان عرفا شور و شوق آنهاست. مثاًل 
این ش��عر از ش��ادروان یعقوبی )جهان آشوب( همان 

ش��ور و ش��وق غزلهای مولوی را دارد وقتی که علی 
اکبر می سراید:

دل اگر پر ز صفایت نکنم پس چه کنم؟
نفس اماره فدایت نکنم پس چه کنم ؟

کاروان وار تو از خاطر من میگذری
چون جرس ناله برایت نکنم پس چه کنم؟

یا این شعر که لطافت و شور و حرارت اشعار سعدی 
را به یاد می آورد:

»بگذار تا بنالم چون قلب داغداران
از جور این زمانه از شهر نابکاران

با غافالن و مستان اسرار حق مگوئید
این رمز همچو رازیست در بین هوشیاران

صد بار اگر بسوزد با سوز او بسازم
پیوند نگسالنند هرگز امیدواران

خواهی اگر ببینی آن را که بی  نظیر است
بنگر به کوه و دشت و مرغزاران

کالم آخر، بی تردید باید سپاسگزار امیر یعقوبی باشیم. 
شادروان »جهان آشوب« اشعار خود را نه برای انتشار، 
بلک��ه برای دل عارف و بی قرار خود می س��رود. آن 
چ��ه را که من ش��اهد و گواه بودم، ای��ن بود که امیر، 
حجم زیادی از دست نوشته های پراکنده اشعار عموی 
بزرگوارش را گردآوری می نمود. خیلی وقتها ادامه 
شعر گم گش��ته بود و امیر یعقوبی، با شوق و حوصله 
فراوان بقیه شعر را در آن همه کاغذهای دست  نوشته  ها 
پیدا می  کرد. اشعار را دوباره رونویسی کرده و به آنها 

نظم و ترتیب می  داد.
آن همه کوش��یدنهای فراوان و خس��تگی  ناپذیر امیر 
یعقوبی، دیوان »زلف یار« شده است که شخصا بر این 
باورم نه االن که همه گرفتار زندگی ش��ده اند، بلکه 
در آینده ای نزدیک مورد بررسی و واکاوی خیلی از 

شاعران و استادان ادبیات قرار خواهد گرفت.

سخن دل

ورزشی

چشمان او غالِف دو شمشیر آخته
اویی که در محاصره اویی که باخته

مغلوِب جنگ های خودش با خودش َو با
مردی که با حقیقت قلبش نساخته

"ِهی" کرده اند زندگی اش را به نیستی
این مادیاِن خسته ِی بیهوده تاخته

جسمش به تّکه های مجزا بدل شده
احساس می کند مرضی ناشناخته

در مغز باد کرده اش اندوهِ سوزِ مرگ
انواع سازهای زهی را نواخته

با سرنوشت بسته ِی در دسِت راوی اش
در پشت میله های درونی گداخته

آرام ُمرد و جزء به جزئش پرنده شد
تبدیل شد به فنچ و قناری و فاخته

تیم فوتبال مردان ش��هرداری بم که در گروه ب 
لیگ دس��ته دوم بازی می کند امروز با شکست ۲ 
بر ۰ مقابل شهرداری ماهشهر، در قعر جدول گروه 

ب قرار گرفت .
تیم��ی ک��ه پ��س از دوران درخش��ش خ��ود با 
سرمربیگری محمود جادری توانست با تالش زیاد 
به لیگ دو صعود کند، دو س��ه سالی است درگیر 
مشکالت و حواشی و پس��تی بلندی های زیادی 

شده است.
محمد بنی اسدی ش��هردار بم قبل از شروع لیگ 
مخال��ف حضور این تیم در لیگ ب��ود و به دلیل 
مش��کالت مالی ش��هرداری درخواس��ت انحالل 
آن را مط��رح کرد که با مخالفت اعضای ش��ورای 
شهر مواجه شد. اعضایی که گفته  می شود ۶ نفر 
از ۷ نفر آنها عضو هیات رییس��ه باش��گاه فوتبال 

شهرداری نیز هستند.
پس از مدتی ش��هردار مس��ئولیت تی��م را نیز به 
شورای ش��هری ها س��پرد و علی طاهریان نایب 
رییس ش��ورا به عنوان مدیرعامل باشگاه انتخاب 
ش��د. او نیز اکبر ش��کرانی را به عنوان س��رمربی 
انتخاب کرد که هفته گذش��ته اس��تعفا داد. حاال 
شکس��تها و ناکامی های این تیم ادامه دارد و باید 

منتظر ماند و دید سرانجام آن چه می شود. /
 طلوع بم

 جدیدترین اثر شعری زنده یاد علی اکبر یعقوبی شاعر وارسته و عارف مسلک بمی که سالها در گمنامی شعر سرود با نام “زلف یار” با مقدمه محمدعلی علومی منتشر شد.

آقای امیر یعقوبی از فعاالن فرهنگی بم و موس��س کتابفروش��ی و لوازم التحریر 
زنده یاد علی اکبر یعقوبی در بازار بم. وی تالش زیادی را از پیش از زلزله بم برای 

گردآوری و چاپ اشعار عموی خود شادروان علی اکبر یعقوبی داشته است.

شاعر :سمیه دریجانی

فرهنگی، ورزشی

قعر جدول برای تیم مردان 
شهرداری بم

قان�ون  موض�وع  اول  هیئ�ت  ص�ادره  ببراب�رآراء 
تعیی�ن تکلی�ف وضعیت ثبت�ی اراضی وس�اختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبتی ملک 
بم تصرف�ات مالکانه بالمع�ارض متقاضی�ان ذیل واقع 
درشهرس�تان ب�م بخ�ش  29 کرم�ان محرزگردی�ده 
اس�ت لذابمنظور اطالع عم�وم مراجعین دردونوبت 
به فاصله 15روز آگهی میش�ود ودرصورتیکه اشخاص 
نس�بت ب�ه صدورس�ند مالکی�ت متقاضی�ان اعتراضی 
داش�ته باش�ند میتوانن�د ازتاری�خ انتش�اراولین آگهی 
ب�ه مدت دوم�اه اعت�راض خودرابه این اداره تس�لیم 
وپس ازاخذ رس�یدظرف مدت یکماه ازتاریخ تس�لیم 
اعتراض دادخواس�ت خودرابه مراجع قضائی تقدیم 
نمایند بدیهی اس�ت درصورت انقض�اء مدت مذکور 
وع�دم وص�ول اعتراض طب�ق مقررات س�ندمالکیت 

صادرخواهدشد.

امالک تقاضاشده واقع دربخش 29کرمان

پالک   فرعی از44۲اصلی فاطمه حافظ آبادیان کدملی 
۳۱۱0۱4۳۹۵۱فرزندیداهلل ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
۲۷۲مترمربعواقع درخیابان پاسداران کوچه بازارازمالکیت 

مهدی حافظ آبادیان.
پالک ۲۳فرعی از4۹۷اصلی محمدرضامهدوی کدملی 

۳۱۱0۹۸۱4۵۹فرزنددرویش ششدانگ یکبابمغازه 

بمساحت ۱۵/۳4مترمربع واقع در خیابان تختی شهربم 
ازمالکیت علی واقلیماپورمنعمی.

پالک ۹فرعی از۶۷۱اصلی غالمرضادهقان دولتی 
کدملی ۳۱۱0۹۸4۹۹۷فرزندعلی اصغرششدانگ 

یکبابخانه بمساحت ۲۹0مترمربع واقع درخیابان ارگ 
۲۲شهربم ازمالکیت ورثه محمدرضاصالحی .

پالک ۶۵۱فرعی از۱0۲4اصلی مریم ایران نژاد کدملی 
۳0۹0۲4۷۷فرزندعیسی ششدانگ یکبابخانهع بمساحت 

۲۶۱مترمربع واقع درخیابان قطب الدین امیرالمومنین 
شهربم ازمالکیت وجییه السادات ظهیر.

پالک     فرعی از۱0۲4اصلی حسام ایزدی فر کدملی 
۳۱۱۱4۷۸۹۱۲فرزندمحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۲۷۹مترمربع واقع در خیابان امیرالمومنین شهربم 
ازمالکیت سیدغالمحسین ظهیر.

پالک ۱۸فرعی از ۱0۵۷اصلی محبوبه پورمقدم کدملی 
۳۱۱۱4۹۷4۸۸فرزندحسین ششدانگ یکبابمغازه 
بمساحت ۱4/۵متر مربع واقع درخیابان زیدشهربم 

ازمالکیت قدمعلی صادقی .
پالک ۵۱فرعی از ۱۲۵۶اصلی مهدی طبسی نژاد 

باغچمکی کدملی ۳۱۱۱40۶۱۳۹فرزنداحمدششدانگ 
مغازه  بمساحت 4۹متر مربع واقع درخیابان مدنی شهربم 

ازمالکیت محمدتقی اتابکی.

پالک   فرعی از۲0۹۳اصلی علیرضابدیع الزمان 
۳۱۱0۱۶۵0۷4فرزندحاجی ششدانگ یکقطعه باغ 
بمساحت ۷۲۶مترمربع واقع درخیابان بوعلی شهربم 

ازمالکیت فاطمه خلیلی.
پالک ۸۶۸فرعی از ۲۳۵۶اصلی خدیجه خزائی 

نژادکدملی ۳۶۲۹۸۶۲۸۲فرزندغالم حسین  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت ۷۷۵مترمربع واقع درخیابان المهدی 

شرقی شهربم ازمالکیت حسین روشنی.
پالک ۱۲فرعی از۲4۲۶اصلی محمدگرگندی کدملی 

۳۶۲0۱0۹۹۲۳فرزندخدامراد ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت ۲۲۵مترمربع واقع درخیابان پاسداران شهربم 

ازمالکیت رضاخلوتی. 
پالک یکفرعی از۲۵۱۷اصلی سیدعلی مومن آبادی 

کدملی ۳۱۱۱4۸4۵۱۳فرزندسیدرضاششدانگ یکبابخانه 
بمساحت ۳۸۲مترمربع واقع درخیابان سیدجمال الدین 

کوچه ۳۷شهربم ازمالکیت سکینه آبیارورضامومن 
آبادی.

پالک ۳فرعی از 44۹۸اصلی یوسف افشاری پور 
کدملی ۳۱۱0۶۸0۹۳۹فرزندامراهلل ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت ۱۵۲مترمربع واقع در خیابان پروین اعتصامی 

شهربم ازمالکیت حسین افشاری پور.
پالک ۹0فرعی از4۷۲0اصلی شهرام رجب زاده کدملی 
۳۱۱۱0۳0۶۸۷فرزندعلی ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۵۳۲مترمربع واقع دربلوارجمهوری اسالمی شهربم 
ازمالکیت ورثه محمدیونسی.

پالک ۲فرعی از ۵۱۲۲اصلی محمدگرگندی کدملی 
۳۶۲0۱0۹۹۲۳فرزندخدامراد ششدانگ یکبابمغازه 

بمساحت ۵4/۷مترمربع واقع درخیابان پاسداران شهربم 
ازمالکیت رضاخلوتی. 

پالک ۳فرعی از۵۱۲۲اصلی عشرت نعیمی کدملی 
۳۶۲0۹۱۱4۷۹فرزندحسین ششدانگ یکبابمغازه 

بمساحت ۳۸/۵متر مربع واقع در خیابان پاسداران شهربم 
ازمالکیت رضاخلوتی.

پالک 4فرعی از۵۲0۸اصلی خورشیدمجلسی نیا کدملی 
۲۹۹۲4۳00۶4فرزندمحمدحسین ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت ۱۵۵مترمربع واقع درخیاابن ارگ ارگ 
۳شهربم ازمالکیت قدمعلی حسن زاده.

تاریخ انتشارنوبت اول:۹۹/۱0/۳0
 تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۹/۱۱/۱4

محمدامیری خواه 
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 

شهرستان بم

آگهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1399۰319۰8۲۰۰۰459 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ریگان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صغری همت ابادی فرزند عباس بشماره شناسنامه 5 کد ملی 3111۲۰۷4۰4 صادره 

از بم در ششدانگ خانه و باغچه به مساحت 5۰۰5 متر مربع پالک شماره ۲ فرعی از 4513- اصلی وافع در ریگان مراد اباد چهگواری بخش 3۲ کرمان 
خریداری از مالک رسمی اقای نادر ریگی نژاد خاش محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضای تقدیم نمایند . بدیهی است در صورتی انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد./ م- الف 3۲
تاریخ چاپ نوبت اول: 99/11/14  - تاریخ چاپ نوبت دوم : 99/11/۲8

.بهروز برائی نژاد
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ریگان

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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طلوع بم- سعید افروغ: دکتر سعید نمکی وزیر 
بهداشت درمان و آموزش امروز یکشنبه 1۲ بهمن 
در پانزدهمین آیین پویش ره سالمت و همزمان 
با افتتاح پروژه های دانشگاه علوم پزشکی بم ضمن 
تبریک به مناسبت سالروز ورود امام خمینی )ره( 
به کش��ور گفت: اگر به سالهای گذشته برگردیم، 
اتفاقاتی که امروز رقم خورده را به عنوان نشانه هایی 
از توجه ویژه جمهوری اسالمی به زیرساخت های 
نظام سالمت باید بدانیم، گرچه در مناطق محروم 
هنوز مشکالتی هس��ت اما اما تالش داریم تا این 

مشکالت رفع شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه نظام سالمت از بزرگترین 
دس��تاوردهای انقالب اسالمی است گفت: قبل از 
انقالب و س��ال های اول بع��د انقالب در مناطقی 
مانند ش��رق و جنوب اس��تان کرمان و استانهایی 
مانند سیستان و بلوچستان به ازای هر هزار تولد، 
دویست تولد به مرگ ومیر منجر میشد و خانواده ها 
بدلیل بیماری های عفونی و مس��ری یک سالگی 
فرزندانشان را نمی دیدند. دکتر نمکی خاطر نشان 
کرد: از هر ۲5۰ مورد تولد والدین پنج سالگی بچه 
ها را نمی دیدند و حدود ۲۰۰ زن از بین یکصدهزار 
زن باردار در این مناطق بدلیل عوارض بارداری و 

زایمان از بین می رفتند.
او افزود: با توسعه خانه ها و مراکز بهداشتی درمانی 
و تس��هیالت بارداری و همچنین واکسیناس��یون 
علیه ش��ش بیم��اری مهلک قابل پیش��گیری با 
واکس��ن با افتخار می توانیم بگویی��م این مرگ و 

میرها حداقل به یک دهم قبل انقالب رسید.

دکتر نمکی در ادامه گفت: ما با دس��تهای بسته 
در اقیانوس بال شنا کردیم و امروز با افتخار عرض 
میکنیم، در س��ال جاری و اردیبهشت سال آینده 
حدود یازده هزار تخت به مجموعه بیمارس��تانی 
ما اضافه خواهد ش��د و همچنی��ن 14۰۰ پروژه 
بهداشتی درمانی آموزشی و رفاهی به لطف دولت 
و مساعدت خیرین تا پایان دولت رقم خواهیم زد.

وی در پای��ان گف��ت: از اینکه نتوانس��تم به دیگر 
شهرستانهای شرقی به دلیل پروتکلهای بهداشتی 

سفر کنم عذرخواهی میکنم.
در ادام��ه این جلس��ه با حضور دکت��ر جان بابایی 
معاون درمان وزیر بهداش��ت و اس��تاندار کرمان 
در شهرس��تان فهرج به صورت ویدئوکنفرانس در 
ارتباط با وزیر بهداش��ت از بم بیمارس��تان فهرج 

افتتاح شد.

پیشرفت ۴۷ درصدی بیمارستان ۲۰۲ تختخوابی 
بم

دکتر مازیار اویسی رییس دانشگاه علوم پزشکی بم 
ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر، افتتاح چند 
خانه بهداشت و پانسیون در شهرستان بم و شرق 
استان، بهره برداری از دستگاه سی تی اسکن و … 
را برخی از برنامه های این دانش��گاه طی این ایام 

عنوان کرد.
اویس��ی تصری��ح ک��رد: همچنی��ن فاز نخس��ت 
بیمارس��تان ۲۰۲ تختخوابی بم نی��ز 4۷ درصد 

پیشرفت داش��ته اس��ت و تا پایان خرداد ماه فاز 
نخست آن به اتمام می رسد.

وی بیان داش��ت: پروژه های خیر ساز و کلینیک 
تخصصی زن��ان نیز تا ۲۲ بهمن ب��ه بهره برداری 
می رسد و امید داریم تا چند ماه آینده تحولی در 

دانشگاه علوم پزشکی بم اتفاق بیفتد.

راه اندازی داروخانه هالل احمر در ۴ شهرستان 
شرقی استان کرمان ضرورت دارد

حجت االسالم موسی غضنفرآبادی نماینده مردم 
شهرستان های شرقی اس��تان کرمان در مجلس 
شورای اس��المی در جلسه ستاد کرونا شهرستان 
ب��م که با حضور وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی برگزار ش��د اظهار داشت: نظام جمهوری 
اس��المی ایران خدمات بس��یار فراوانی در سراسر 
کش��ور انجام داده و شهرس��تان های شرق استان 

کرمان هم از این قائده مستثنی نیستند.
رئی��س کمیس��یون قضائ��ی و حقوق��ی مجلس 
شورای اس��المی با اشاره به اینکه وجود داروخانه 
هالل احمر در چهار شهرس��تان بم، ریگان، فهرج 
و نرماش��یر ضرورت دارد افزود: ام��روز به ویژه در 
وضعیت بهداش��ت و درمان خدمات بسیار خوبی 
انجام ش��ده است اما مشکالتی هم وجود دارد که 
طبیعی اس��ت و مسئولین حمایت ها و سفارشات 

خوبی انجام داده اند.

نیازمند حمایت های بیش از پیش شما هستیم
حجت االسالم دانشی امام جمعه بم ضمن اشاره 
به ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور و جهان گفت: 
اگر حمایت های مقام معظم رهبری، لطف خداوند 
و عنایت اهل بیت )علیهم السالم( نبود، ما شاهد 
کاهش میزان ش��یوع کرونا نبودیم. شما به همراه 
کادر درمان توانس��تید با خدمت به خلق در بین 

مردم سرافراز شوید.
حجت االس��الم دانش��ی خطاب به وزیر بهداشت 
تصریح ک��رد: بیمارس��تان ۲۰۲ تختخوابی بم و 
دس��تگاه ام آر  ای از جمله مواردیست که نیازمند 

حمایت های بیش از پیش شما هستیم.

بزرگترین قطب خودروسازی نیازمند نگاه ویژه 
درمانی

هادی شس��هوارپور فرماندار بم هم گفت: ش��رق 
استان کرمان با جمعیت 5۰۰ هزار نفری تنها راه 

ارتباط شرق کشور محسوب می شود.
وی ضم��ن تاکید بر اینکه بم دارای س��ه ظرفیت 
صنعت و گردشگری و کشاورزی است، افزود: ثبت 
جهانی چهار اث��ر تاریخی بم به همراه جاذبه های 
گردشگری و کش��اورزی، امروز این شهرستان را 

متمایز کرده است.
فرماندار بم با اعالم اینکه هم اکنون بزرگترین قطب 
تولید خودروی بخش خصوصی در شهرستان بم 
است، تصریح کرد: قطعاً این ظرفیت ها نیازمند نگاه 

ویژه درمانی است.
او بیان داشت: بیمارستان ۲۰۲ تختخوابی بم نیاز 
شهرس��تان بم و شهرستان های ش��رق استان را 
برآورده می کند، پس باید برای ساخت آن اهمیت 

داده شود.

گفتنی است در این مراسم ۲۸ ساختمان در قالب 
۲۲ پ�روژه با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان 
به صورت همزم�ان افتتاح و به به�ره برداری 

رسیدند.

ظهر یکشنبه دوازدهم بهمن ماه در نشستی خصوصی، دکتر 
اویسی رئیس دانش�گاه علوم پزشکی بم با دکتر نمکی وزیر 
بهداشت دیدار و در خصوص وضعیت بهداشت و درمان شرق 
استان کرمان و همچنین تکمیل پروژه های عمرانی دانشگاه 
در حوزه س�امت از جمله بیمارستان آموزشی و درمانی 202 
تختخواب�ی، کلینیک وی�ژه، دس�تگاه MRI  و مراکز جامع 
سامت ، خانه های بهداشت و پایگاه های اورژانس گفتگو کرد.
  دکتر نمکی وزیر بهداش�ت پس از برش�مردن کاس�تی ها و 
محرومیت ها و همچنین رفع عقب ماندگی های  حوزه سامت 
منطقه شرق استان کرمان)شهرستان های بم، ریگان، نرماشیر، 
فهرج(، نسبت به درخواست های رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

بم مساعدت و موافقت کرد. 
  گفتنی اس�ت؛ این نشس�ت خصوصی پس از پایان مراس�م  

پانزدهمین آیین پویش ره سامت در بم برگزار شد.

افتتاح ۱۴۰۰ پروژه بهداشتی درمانی آموزشی و رفاهی تا 
پایان دولت تدبیر و امید/ افتتاح بیمارستان فهرج و پروژههای 

دانشگاه علوم پزشکی بم

گزارش تصویری از پانزدهیمن مراسم پویش ره سالمت )دانشگاه علوم پزشکی بم( 

جلسه خصوصی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم 
با وزیر بهداشت در خصوص وضعیت بهداشت و 

درمان شرق استان کرمان

سفر وزیر بهداشت به بم؛


