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 داانیی

تالش برای ثبت ملی 
تمدن قناتی بم

خاتون بم؛ راهی جدید افتخاری جدید
اولین نشست خبری مدیرعامل و سرمربی تیم فوتبال بانوان "خاتون بم" )شهرداری بم سابق(

دکتر بابک اس�ماعیلی مدیرعامل تیم فوتبال بانوان خاتون بم که پیش از این با نام ش�هرداری بم پرافتخارترین تیم لیگ برتر بانوان ایران شناخته 
می شد، در یک نشست خبری جزییات بیشتری از انگیزه ورودش به حوزه فوتبال و تیم داری را مطرح کرد و برنامه های کالن این تیم را تشریح کرد. 
مرضیه جعفری سرمربی خاتون در این نشست حضور داشت و توضیحاتی درخصوص اوضاع فنی تیم مطرح کرد. خاتون بم راهی جدید برای کسب 
افتخارات جدیدتر و بزرگتر اس�ت. آقای اس�ماعیلی که در نامگذاری جدید تیم از اش�اره به معدن خان خاتون هم صرفنظر کرده، در کنار حمایت و 
س�رمایه گذاری از این تیم، با مس�ئولین بم توافق کرده که ورزشگاه فجر را نیز برای استفاده مردم و ورزشکاران بهسازی کند و اتفاقات خوبی را در 

حوزه ورزش و تیم خاتون رقم زند.    ادامه در صفحه چهارم
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کم آبی در نرماشیر
قربانی گرفت

آسوده بخواب که بیداِر تاریخ خواهی ماند

در خبرها آمده بود که در شهرستان نرماشیر،  
حلما دختر ۱۶ ماهه پس از سقوط در سطل 
آب فوت کرده است. این خبر در ابتدای امر 
این سوال را به ذهن شنونده متبادر می کند 
که چرا این اتفاق ناگوارافتاده است؟ اولین 
و بدیهی ترین جوابی که به ذهن هر شنونده 
خطور می کند این اس��ت که بی احتیاطی 
والدی��ن و اطرافیان موجب بروز این فاجعه 
گردیده و قطعا به مذمت و نکوهش خانواده 
این ک��ودک می پردازند. ضم��ن اینکه به 
پدر و م��ادر داغدار این کودک تس��لیت 
می گویی��م و از خداوند ب��رای آنها صبر و 
آرام��ش را طلب می کنیم ام��ا این که در 
ب��روز این ضایعه غفلت اطرافیان مؤثر بوده 
شکی نیست. اما اگر بخواهیم عامل پنهان و 
اصلی این حادثه را مشخص کنیم به مشکل 
و معضل خشکسالی و کم آبی می رسیم که 
بیش از ۲۰ سال است که کشور و بخصوص 
منطقه شرق استان کرمان شامل شهرستانهای 
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر به شدت از آن 
آس��یب دیده اند. طبق خبری که خبرنگار 
صداوسیما در نرماش��یر مخابره کرده بود، 
خانوارهای نرماش��یر به دلیل کمبود آب و 

قطعی مکرر و فش��ار کم آن مجبورند آب 
را در ظروفی ذخیره کنند تا حداقل در اوج 
فصل گرما کولرهای آبی شان از کار نیفتد. 
در واق��ع عامل اصلی س��قوط و فوت این 
کودک معصوم مشکل خشکسالی و کم 
آبی است. به بیان دیگر چنانچه مردم نرماشیر 
و خانواده این کودک مشکل کمبود آب 
نداش��تند هر گ��ز آب را در س��طل ذخیره 
نمی کردند ک��ه این فاجعه بوج��ود بیاید. 
خشکس��الی طوالنی مدت باعث خشک 
شدن بسیاری از قناتها درشهرستانهای شرقی 
ش��ده و اگر روند به همین منوال ادامه پیدا 
کند دیری نخواهد پایید که مردم این مناطق 
عالوه بر آب کشاورزی در زمینه تامین آب 
آش��امیدنی هم با مشکل حاد مواجه شوند. 
همانطور که هم اکنون نیز عمده روستاهای 
این مناطق در تامین آب آشامیدنی مشکل 
جدی دارن��د. لذا مدیران و مس��ئوالن این 
شهرستانها هرچه سریعتر باید برای حل این 
مشکل چاره ای بیندیشند. مسئولیت اصلی 
حل این مشکل متوجه نماینده محترم مردم 
در مجلس ش��ورای اس��المی جناب آقای 
غضنفرآبادی است. چندی پیش و در زمان 
تدوین بودجه س��ال ۱۴۰۰ استاندار کرمان 
درسالروز زلزله بم اعالم کرد تاکنون مبلغ 
۷۰۰ میلیارد تومان برای اتمام پروژه آبرسانی 
از سد نسا به شهرهای بم و بروات هزینه شده 
و خواهد ش��د. وی همچنین اظهار داشت 
ک��ه مبلغ ۴۰ میلیارد تومان ه��م برای آغاز 
طرح آبرس��انی به شهرهای ریگان فهرج و 
نرماشیر هم از سوی هیئت دولت در بودجه 
۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.  مطلبی که 
نماینده محترم نیز به آن اشاره کرد. با توجه 
به بحران خشکسالی و کم آبی بی سابقه که 
شهرستانهای شرقی استان با آن مواجه هستند 
و قولی که جناب استاندار دراین  رابطه داده  
می طلبد که نماینده شهرستانهای شرقی به 
جد پیگیر این موضوع باش��ند تا حداقل تا 
پایان این دوره از مسئولیت نمایندگی خود 
بتوانن��د آرزوی مردم این شهرس��تانها را 
برای برخورداری از نعمت آب آشامیدنی 
س��الم ب��رآورده نمایند. طلوع ب��م بنا به 
مسئولیت مردمی و رسانه ای خود پیگیر 
ای��ن موضوع خواهد بود و آمادگی الزم 
را برای انعکاس مطالبات و خواسته های 
مردم از مسئوالن و به ویژه نماینده محترم 
مردم در این زمینه دارد .گفتنی است در 
دولت تدبیر و امید و با وجود تحریمهای 
بعد از خ��روج آمری��کا از برجام، طرح 
انتقال آب از س��د نس��ا به ب��م و بروات 
پیشرفت چشمگیری داشته و اخیر آقای 
شهس��وارپور فرماندار بم نیز خبر داده اند 
که تنها 5 کیلومتر دیگر تا رس��یدن آب 
به بم باقی مانده اس��ت. امیدواریم هرچه 
زودتر مردم شهرو روستاهای بم و دیگر 
شهرستانهای شرق اس��تان از این نعمت 

خدادادی برخوردار شوند.

رضا رحیم نژاد  |  مدیرمسئول
صفحه سوم

صفحه دوم

صفحه دوم
حلما کودک فوت شده در نرماشیر 

نوشتاری از استاد محمد برشان  مورخ و پژوهشگر قنات در سوگ پیرمقنی قنات بم، مرحوم رضا عزیزآبادی 

تاکید فرماندار بم بر همکاری همه ادارات و سازمانها 

پیگیر افزایش ۲۰ هزار متری فضای آموزشی هستیم

دکتر جهان آرا معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بم در گفت وگو با طلوع بم:

مسیر آموزش و پرورش را از نوازش آغاز و با  متفکران ادامه میدهیم

مقدمه:
انس��ان دارای بزرگترین ظرفیت های علمی اس��ت، آنچه مهم است 
چگونه دس��ت یافتن به اهداف متعالی در راس��تای این ظرفیت های 

پنهان وگاهاً آشکار یک فرد می باشد.

چه بسا زمینه ای فراهم شود تا در همان کودکی با شیوه های صحیح 
واصولی این ظرفیت ها کش��ف وتوس��ط افراد متخصص به پویایی 

وبالندگی برسند. 
مدرس��ه جایگاه تعلیم وتربیت اس��ت، همان طور که مشخص است 
افراد دلس��وز، متعهد وکارآمد به این علم، کودکان را در مسیر رشد 
وبالندگی وبه ش��یوه تخصصی واصولی در بس��تر آگاهی، تجربیات 

خودراهنمایی وهدایت می کنند. 
مدرسه پیش دبستانی نوازش با ۱8سال سابقه درخشان در امر پرورش 
وآموزش  کودکان در شهرستان بم بی شک یکی از عالی ترین مرکز 
های پیش از دوره دبستان است که با هدف گزاری اصولی در جهت 
اه��داف ۱۲گانه نظام آموزش وپرورش توانس��ته اس��ت گامی موثر 

وتاثیرگذار در امر خطیر آموزش بردارد.
دبستان پسرانه متفکران نیز  تکیه بر   همین سابقه  و هرچند فراتر کار 

خود را  با آموزش های اصولی و تخصصی ادامه میدهد. 
در همین راستا مصاحبه با مریم کاظمی مدیر و موسس این مجموعه  

های آموزشی داریم که در ادامه می خوانیم . 
خودتان رامعرفی کنید و کمی در خصوص فعالیت هایتان 

توضیح دهید؟ 
اینجانب مریم کاظمی کارش��ناس علوم اجتماعی و۱۹ س��ال س��ابقه 

اموزش و پرورش در رزومه کاری خود دارم. 
یکی از مهم ترین مهارت ها برای یک ارائه شاخص  و آموزش خوب 
آموختن فن بیان، نفوذ کالم  و توانایی متقاعد کردن به کودکان  است 

که  مبتواند بر کیفیت تدریس ، تاثیر گذار باشد .  
از فعالی��ت ها وخدمات برجس��ته مرکز از زمان تاس��یس تا به اکنون 
می ت��وان به به کارگیری کادری مجرب، متعهد، باس��ابقه، عالقه مند 
ومتخص��ص در حوزه کودکان و همچنین برگزاری جش��نواره های 

علمی، هنری، فرهنگی و مسابقات مختلف اشاره داشت.
در خصوص مس�ابقات وجشنواره های که تا کنون برگزار 

کردید بفرمائید؟ 
۱_جشنواره سازهای  ماکارونی)افزایش دقت وتمرکز( 

۲_جشنواره عروس��ک های دست ساز)نمایش هنر ودست سازهای 
خود( 

3_جشنواره کتاب های دست ساز)دوستی با کتاب( 
۴_ساعت های دست ساز)ارزش واهمیت زمان( 

5_جشنواره ومعرفی گیاهان دارویی)نحوه استفاده از گیاهان مختلف 
در زمان مناسب( 

۶_جشنواره ابزارآالت)آشنایی با ابزارها ونحوه ی کارکردآن ها( 
۷_فستیوال بادبادک ها)برگزاری روز شادبا همراهی والدین کودک 

در زمین چمن ورزشگاه( 
8_مسابقات نقاشی

 ۹_مسابقات دست سازه
)آشنایی با نحوه صحیح استفاده از وسایل ودور ریختنی ها وبازیافت 

زباله( 
۱۰_جشنواره النه پرنده)دوستی با پرندگان( 

دکتر عباس جهان آرا فوق تخصص نوزادان و عضو هیئت علمی 
دانش��گاه علوم پزش��کی ب��م از ۲۰ دی ماه ۹۹ به س��مت معاون 
آموزش��ی این دانشگاه منصوب ش��ده است. این پزشک نخبه و 
مدی��ر باتجربه بمی که از پی��ش از زلزله تاکنون در حال خدمت 
به همش��هریانش می باش��د، عالوه بر طبابت، تدریس و مدیریت 
در رده های مختلف، س��ابقه تصدی س��مت معاون بهداشتی این 

دانشگاه را نیز در کارنامه خود دارد.
در نشستی با دکتر جهان آرا درخصوص آخرین وضعیت حوزه 

تحت مدیریتشان سواالتی پرسیدیم. 

آخرین وضعیت رشته ها و مقاطع جدید 
چگونه است؟

همان طور که مس��تحضر هس��تید، ب��ا موافقت هی��أت وزیران 
در س��ال 8۹ با تبدیل دانشکده پرس��تاری هم به دانشگاه علوم 
پزشکی همه این مؤسسه در یکم تیرماه سال ۱3۹۰ رسما افتتاح 
و آغاز بکار نمود. همچنین در س��ال ۹8 این دانش��گاه موافقت 

قطعی را
کسب نمود. مجموعه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 
بم به وسعت 3 دانشکده شامل دانشکده های پزشکی پرستاری 
و مامایی و بهداش��ت، یک مرکز آموزشی و درمانی )پاستور( 
و ح��دودأ تعداد ۹۷3 دانش��جو در ۱۰ رش��ته تحصیلی ش��امل 
پزش��کی، علوم آزمایش��گاهی )دانشکده پزش��کی، بهداشت 
حرفه ای، بهداشت عمومی، بهداشت محیط، مدیریت خدمات 
بهداش��تی و درمانی دانش��کده بهداشت(، پرس��تاری، مامایی، 
تکنولوژی اتاق عمل و فوریت های پزشکی دانشکده پرستاری 

و مامایی می باش��د. با توجه به تفاهم نامه توس��عه رش��ته ها در 
کالن منطق��ه، به یاری خداوند به زودی ش��اهد افزایش تعداد 
رش��ته ها و دانش��کده ها در پم خواهیم بود که شامل سه رشته 
از رش��ته های توانبخش��ی )فیزیوتراپی، بینایی سنجی و شنوایی 

سنجی(، ۴ رشته در مقطع
کارشناس��ی ارش��د مدیری��ت خدم��ات بهداش��تی و درمانی، 
پرستاری داخلی جراحی، پرستاری توانبخشی و فیزیوترایی( و 
سه رشته در مقطع دستیاری کودکان، زنان و زایمان و داخلی( 

می باشد
آموزش دانشگاه در چه سطحی است؟

با توجه به وجود اعضای هیات علمی توانمند و جوان در سطح 
دانش��گاه، وضعیت آموزشی مناسبی در س��طح دانشگاه وجود 
دارد. در س��ال گذش��ته اولین عضو هیات علمی این دانش��گاه 
به مرتبه دانش��یاری دس��ت پیدا کردند که نشان از سطح علمی 
ب��االی اعضای هیات علمی دانش��گاه هس��ت و 3 نفر دیگر از 
اعضا در حال انجام فرایند ارتقا مرتبه به رتبه دانش��یاری هستند. 

در ح��ال حاضر تعداد ۹۱ عضو هیات علمی ش��اغل به کار در 
س��طح دانشگاه هستند که بیش از ۶۰ درصد از این اعضا دارای 

مدرک دکترای تخصصی علوم پایه و بالینی هستند.
به لحاظ وجود زیرس��اخت های آموزش��ی نیز با تالش مستمر 
همکاران در وضعیت مناسبی قرار گرفتیم، هرچند که همچنان 
شرایط فیزیکی دانش��کده ها با وضعیت مطلوب فاصله دارد. با 
توجه به پاندمی کرونا زیر س��اخت ه��ای آموزش مجازی در 
دانش��گاه به نحو مطلوبی راه اندازی شد و در حال حاضر توان 
برگزاری آموزش آنالین و آنالین با بهترین کیفیت در س��طح 
دانشگاه امکان پذیر هست، همچنین معاونت آموزشی ظرفیت 
برگزاری آزمون های الکترونیک با ۱۱۰ سیس��تم با اس��تاندارد 
های وزارت��ی را دارد در خصوص مراکز مه��ارت های بالینی 
)Skill Lab( شرایط نسبتا مطلوبی وجود داره و در حال تجهیز 
این مراکز با تجهیزات شبیه ساز مانند واقعیت مجازی هستیم و 
نهایتا اینکه در سال گذشته ساختمان آموزشی بیمارستان با 8۰۰ 

متر مربع افتتاح شد.
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دبستان متفکران شاید بتوان گفت جزء برترین مراکز آموزش ابتدای است که الکترونیک و فن بیان را به صورت تخصصی به دانش آموزان خود آموزش میدهند
فن بیان و الکترونیک کنار  تحصیل  می تواند  بر کیفیت تدریسی ، و جذابیت آموزش تاثیر گذار باشد.

رئیس جدید دادگستری بم معرفی شد
دادگستری  مدیرکل  حضور  با  مراسمی  طی 
استان کرمان از زحمات و تالشهای مصطفی 
عارفکیا تقدیر و حسین رمضان زاده به عنوان 
بم  قضایی  حوزه  و  دادگستری  جدید  رئیس 
معرفی شد. گفتنی است آقای عارفکیا پس از 
سالها خدمت در عرصه قضایی به مردم خصوصا 
مردم شرق استان کرمان بازنشسته شد.آقای 
رمضان زاده نیز پیش از این رئیس دادگستری 

بردسیر بوده است
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نو آوران بم

ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود / و آن دل که 
با خود داش��تم با دلس��تانم می رود / با ساربان بگویید 
اح��وال آب چش��مم / تا بر ش��تر نبندد محم��ل به روز 

باران... »سعدی«
 چ��ه بگویم، از کجا ش��روع کن��م؟ ناصر ن��زد من و ما 
همچون سروی چمان است. عمدا می نویسم »هست« 

چون که باز به قول سعدی:
» س��عدیا م��رد نکونام نمی��رد هرگز / مرده آنس��ت که 

نامش به نکویی نبرند«
و خاط��رات من از ناصر از برابر نظرم محو نمی  ش��ود. 
سروی را می ماند، جوان و زیبا. زیباترین چشمان دنیا 
را دارد و نگاه عمیق و نافذش گویا از هس��ت و نیس��ت 
دنیای دون درگذشته است. ناصر با آب و آفتاب نسبتی 
نزدیک دارد. انگار که از یک تبار و رگ و ریشه اند. زبان 
بلبالن غزلخوان سپیده دمان را می داند و از همین جهت 
اس��ت که با هیچ موجودی دش��منی ندارد. هرچند که 

حسودی و دشمنی تنگ نظران عرصه را بر ناصر تنگ 
می سازد اما او بّره آهویی است که تنها دفاعش در قبال 
حسودان، مهر بی  پایان اوست. هرچند که ناصر مظلوم 
اس��ت مانند ک��ودکان و بارها در مت��ون دینی و عرفانی 

آمده است که ملکوت خدا را تنها کودکان درمی  یابند.
انسانهای بزرگسال عموماً بزرگ نمی  شوند. بلکه فقط 
بر ش��مار س��الیان زندگی ش��ان افزوده می  شود. ناصر 
بزرگ اس��ت و بزرگوار بی آنکه ش��مار سالهای زندگی 

او زیاد باشد.
عزت او از س��ویی است که در آن »بی خبران حیرانند«. 
اینها را که می نویس��م با درد و اندوه و دریغ همپاست. 
ام��ا »چ��ه توان ک��رد چ��و تقدیر چنی��ن ب��ود؟« ناصر 
هنرمن��دی کام��ل اس��ت. عکس��ی از گردش س��تارگان 
برگرد ارگ گرفته است و حاال خود او نیز یکی از همان 

کهکشانهای بی پایان جهان شده است.
راس��تش حت��ی دل و روی آن را ن��دارم ک��ه به پرس��ه 

بروم یا حتی پیام تس��لیتی برای پ��در و مادر و برادر و 
خواهرانش بنویس��م. چه تسلیتی؟ »صبر بسیار بباید 
پ��در پیر فل��ک را / تا دگر مادر گیتی ه��م چو تو فرزند 

بزاید« 
جای خالی س��رو را خاربُنها پ��ر نمی کنند. نمی توانند. 
نمی خواهن��د. چه چی��ز جایگزین مهتاب می ش��ود و 

آفتاب؟ یا عقاب و آهو؟
هرچ��ه بگویم و بنویس��م گزافه گویی و تک��رار همین 
جمله اس��ت که: سید ناصر س��رو چمان و جوان است 

و کبوتر و بلبالن غزلخوان...
باری سپاس��گزار هس��تی بخش هس��تیم که محمد و 
خواه��ران ناصر هس��تند و ه��م چنین س��یدابراهیم و 
همسرش. مرا ببخشید که بیش��تر نمی توانم بنویسم 

چون که او در َمَثل عقاب است و من پشه ای الغر...
با احترام فراوان به خاندان موسوی

محمدعلی علومی

مرثیه ای کوتاه برای سرو چمان و جوان، شادروان سید ناصر موسوی

تالش برای ثبت ملی تمدن قناتی بم
تاکید فرماندار بم بر همکاری همه ادارات و سازمانها 

طلوع بم – ناهید ذاکری نیا| جلسه هماهنگی و برنامه 
ریزی ثبِت ملِی "تمدِن قناتی بم" شنبه هشتم خرداد با 
حضور فرماندار بم، محمد برش��ان مورخ و پژوهشگر 
قنات، مهش��ید جعفری رییس اداره میراث فرهنگی، 
محمدحس��ین اکبری رییس ات��اق بازرگانی دفتر بم، 
روسای پایگاههای میراث جهانی بم، قنات و بیابان لوت 
و جمعی از روس��ای ادارات مرتبط و فعاالن مردمی و 
دوستداران میراث جهانی بم در فرمانداری برگزار شد.

 محمد برشان نویس��نده و پژوهشگر برجسته قنات در 
اس��تان کرمان که در فرآیند ثبت جهانی قناتهای بم و 
جوپار نقش اساسی داشته در این جلسه گفت: تمدن بم 
در دنیا جایگاه منحصر به فردی دارد و قناتها جز تمدن 
بزرگ بش��ری هستند اما تاکنون به آنها پرداخته نشده 
اس��ت. وی افزود: اولین کنفرانس قنات در سال ۱3۶3 
برگزار ش��د و تمدن قناتی بم  به عنوان یک شاخص 
معرفی ش��د. آن زمان قناتها ناشناخته بودند، چاه های 
عمیق نبودند و خشکس��الی هم به این صورت مطرح 

نبود.
 در سال ۱38۴ در کنفرانس بین المللی قنات که برگزار 
کردیم من مدیر اجرایی بودم و نمایندگان 3۴ کش��ور 
را ب��ه دیدار قن��ات جوپار بردم و در س��خنرانی تأکید 
ویژه من بر تمدِن قناتی بم بود و هیچگاه از یک قنات 
منحصربه فرد حرف نزدم زیرا قن��ات ها با هم تفاوتی 
ندارند و همه س��ر در یک تاری��خ دارند حتی با وجود 
خشکسالی در هیچ جای دنیا نمی توان قناتی را پیدا کرد 
که 3۶۰ لیتر در ثانیه آب داش��ته باشد آنطور که قنات 
قنبرآباد شیخی شهر بم این ویژگی را دارد. وی با اشاره 
به وجود ۴۶۴ رش��ته قنات در بم بزرگ )شرق استان( 
دلیل تخریب قنات ها در سال های اخیر را تغییر اقلیم، 
حفر چاه های غیرمجاز، جابجایی قناتها، سیل، زلزله و 

موارد دیگر عنوان کرد و بم را س��رزمین قنات قدمت 
و قامت نامید.

 وی یادآور ش��د: قنات های فهرج و نرماشیر بیشترین 
آس��یب را دیده اند و در آینده ش��اهد نواقص بزرگ 
و ناهنجاری های خواهیم بود که حاش��یه نشینی را نیز 
به دنبال خواهد داش��ت.  برش��ان با اش��اره به چالش و 
بحران خشکس��الی که با آن روبرو هستیم عنوان کرد: 
خشکسالی فقیر، غنی و سیاستمدار نمی شناسند. بنابراین 
باید به حفظ قن��وات پرداخت تا در آینده با مش��کل 
مهاجرت روس��تاییان به شهر مواجه نشویم. وی تأکید 
کرد: پروس��ه ثبت ملی ش��دن تمدن قناتی بم در حال 
اجرایی شدن است. مهمترین موردی که قنات ها را از 
چرخه توجه خارج کرده است مدیریت قناتی و مقنی 
ها اس��ت زیرا مقنی ها جزء محروم ترین قش��ر جامعه 
هستند که حتی از بیمه محروم می باشند. برشان از راه 
اندازی س��امانه مقنی گری با همکاری فرمانداری در 
شهرستان بم و همچنین خواهرخواندگی قناتی و مقنی 

گری بین بم و یزد خبر داد و گفت: همکاری من یک 
وظیفه تاریخی اس��ت و ما با هم می توانیم از همین جا 
چشم جهانیان را خیره کنیم و بزرگ ترین پروژه قناتی 
را در اینج��ا رقم بزنیم حت��ی از وجود کوچه باغها هم 
می توان در گردشگری بهره برد و آنها را گسترش داد.

در ادامه جلسه سید محمد میر لوحی نماینده انجمن احیا 
و مجری پروژه الگوسازی کشاورزی چندکارکردی 
در ب��م گفت: اجرای این پروژه ممکن نمی ش��د مگر 
به همت ش��هروندان بمی که به ص��ورت داوطلبانه با 
پ��روژه همکاری کردند. امیدواریم در ادامه روند ثبت 
ملی شدن تمدن قناتی بم برای اعتالی بم همچنان با ما 

همکاری داشته باشند.
 وی با اشاره به بارش باران در بم که کمتر از ۷۰ میلیمتر 
می باشد اما بیشترین اش��تغال آن در زمینه کشاورزی 
اس��ت و این یک پدیده است افزود: ما به جای توسعه 
کمی کشاورزی در بم که تقریبا ممکن نیست باید از 
محصوالت کشاورزی برند بسازیم و درآمد کشاورزی 

را باال ببریم زیرا گردشگری کشاورزی می تواند به جز 
کشاورزان به بقیه شهروندان نیز سود برساند. وی ادامه 
داد: قنات ها در باغش��هر بم ش��ریان اصلی کشاورزی 
هس��تند. بنابراین از دو منظر کشاورزی و گردشگری 
کش��اورزی ب��رای م��ا اهمی��ت دارن��د و از آنجا که 
گردشگری کشاورزی قسمتی از گردشگری قنات را 
شامل می شود در پروسه ثبت ملی تمدن قنوات ورود 

کرده ایم.
هادی شهس��وار پور فرماندار بم در این نشست ضمن 
اس��تقبال از این پروژه و اظهار تأسف چرا تاکنون این 
ایده دنبال نش��ده است گفت: ش��عار »قامت، قدمت، 
قنات« باید یکی از شعارهای ما برای ثبت قنوات باشد 
زیرا قنات همزیستی بین کویر انسان و عمران و آبادی 
را به وجود آورده و باعث ش��ده که یک تمدن در دل 
کویر ش��کل بگیرد. فرماندار با اشاره به اینکه دو قنات 
اکبرآباد و قاس��م آباد، ارگ قدیم و باغ ش��هر بم ثبت 
جهانی هس��تند ادامه داد: ثبت ملی کوچه باغهای بم و 
بروات نیز همزمان در برنامه ثبت ملی تمدن قنوات قرار 
خواهد گرفت تا شهرستان بم با توجه به جایگاهی که 
در زمینه گردشگری دارد از این ظرفیت ها استفاده کند. 
وی یادآور شد: شهرستان بم به دلیل داشتن پرآب ترین 
قنات ها می تواند به یکی از خاستگاه های گردشگری 
کشاورزی مبتنی بر قنات در دنیا تبدیل شود و از آنجا 
که ما بکرترین نقاط کوی��ری را در بم داریم به زودی 
یک منطقه گردش��گری به مساحت 5 هزار هکتار در 
کویر به بم ملحق خواهد شد. فرماندار خطاب به همه 
ادارات گفت: همه باید پای کار باشند و همکاری کنند 
تا به نتیجه برسیم برای این منظور هر اداره یک نماینده 
معرفی می کند تا کارگروه فنی برای تش��کیل پرونده 

ثبتی تمدن قنات بم با دبیری اداره میراث شکل بگیرد.

ادامه از صفحه اول

 در خصوص مس�ابقات وجش�نواره های که تا 
کنون برگزار کردید بفرمائید؟ 

۱_جش��نواره س��ازهای  ماکارونی)افزای��ش دق��ت 
وتمرکز( 

۲_جش��نواره عروسک های دست س��از)نمایش هنر 
ودست سازهای خود( 

3_جشنواره کتاب های دست ساز)دوستی با کتاب( 
۴_ساعت های دست ساز)ارزش واهمیت زمان( 

5_جشنواره ومعرفی گیاهان دارویی)نحوه استفاده از 
گیاهان مختلف در زمان مناسب( 

۶_جش��نواره ابزارآالت)آش��نایی با ابزارها ونحوه ی 
کارکردآن ها( 

۷_فستیوال بادبادک ها)برگزاری روز شادبا همراهی 
والدین کودک در زمین چمن ورزشگاه( 

8_مسابقات نقاشی
 ۹_مسابقات دست سازه

)آش��نایی ب��ا نحوه صحیح اس��تفاده از وس��ایل ودور 
ریختنی ها وبازیافت زباله( 

۱۰_جشنواره النه پرنده)دوستی با پرندگان( 
۱۱_جش��نواره حیوان��ات خانگی واهلی)آش��نایی با 

حیوانات اهلی ونحوه زندگی( 
۱۲_فستیوال آب بازی در روز جهانی کودک)زمین 

چمن ورزشگاه( 
۱۴_برگ��زاری مراس��مات مذهب��ی در ای��ام مح��رم 

وفاطمیه)حسینیه سپاه وخود مرکز( 
۱5_جشنواره غذاهای سالم

فص��ل  ب��ا  وخداحافظ��ی  یل��دا  ش��ب  ۱۶_مراس��م 
پاییز)نمایش ننه سرما توسط مربیان( 

۱۷_مسابقه پازل

در خص�وص برگ�زاری اردوه�ای تفریح�ی 
وعلمی توضیحاتی بفرمایید؟؟ 

۱_بازدید از کارخانجات ارگ جدید
۲_ارگ قدیم)آشنایی با تاریخ شهر زندگی خود( 

3_ارگ جدید)اس��تفاده از مکان ه��ای تفریحی این 
منطقه( 

۴_بازدی��د از مراک��ز ونهادهای��ی همچون)پاس��گاه، 
نیروی انتظامی، هالل احمر، اورژانس، آتش نش��انی، 
کتابخانه و...( در جهت آشنایی هرچه بهتر کودکان با 

مراکز مهم ونحوه برقراری تماس با این نهاد ها
ای��ن مرکز به عنوان *کانون غنچه های هالل احمر  * 

با سازمان هالل احمر همکاری می نماید. 
 در دوران کرون�ا چگونه هم�راه کودکان و 

خانواده های آنان هستید؟؟ 
در دوران بیماری کرونا  فعالیت های  آموزش��ی ما به 

صورت مجازی وغیرحضوری بوده است. 
۱_تدریس مس��ائل آموزش��ی با بهره گیری از ویدئو 

پروژکتور از ماه های شروع این دوره)اسفندماه ۹8(
۲_تولید محتوا به روش های خالقانه 

3_در دوران مس��اعد کالس ها به صورت حضوری 
وبا تعداد کم برگزار می شد

۴_برگزاری جشنواره پازل به صورت مجازی
5_طرح دوشنبه های شنیدنی)با هدف تقویت مهارت 

های اخالقی وفن بیان کودکان( 
۶_قص��ه گوی��ی وقص��ه خوانی)ش��نیدن قص��ه های 

کودکان( 
۷_جشنواره دست س��ازه های کارتنی)هدف استفاده 

از دورریختنی ها وارزش نهادن به کاغذ ومقوا( 
8_جشنواره گیاهان دارویی مجازی

ه��دف اصلی چ��ه در زم��ان برگ��زاری کالس ها به 
ص��ورت حض��وری وغیرحض��وری *تقویت عزت 
نفس، اعتماد به نفس واحترام به ش��خصیت کودک* 

می باشد.
در موسس��ه ما آم��وزش ها به صورت منظم وسلس��له 
ای ومهارت محور اما جذاب و س��رگرم کننده انجام 
می ش��ود. یکی دیگر از اهداف واالی مدرسه نوازش 
*قان��ون مندی وقان��ون مداری  وهمچنین دوس��تدار 

محیط زیست بودن*
می باشد. 

الزم بذکر است مدرسه نوازش یکی از مدارس خوانا 
وعضو طرح گویا استان کرمان می باشد. 

در خص�وص  طرح ه�ای گویا  کمی توضیح 
دهید؟؟ چگونه طرحی است؟ 

هدف طرح گویا تقویت وارتقای تلفیقی، مش��ارکتی 
ومدرس��ه محور  مهارت های زب��ان آموزی، مهارت 
ه��ای زندگ��ی وآداب اجتماع��ی در دوران پیش از 
دبس��تان و دبس��تان می باش��د، که باتوجه به عملکرد 
درخشان مرکز در س��ال های گذشته یکی از اعضای 
این طرح در اس��تان می باشد. دبستان متفکران گذشته 

را به آینده ادغام می کند 
در راس�تای تحق�ق بیش�تر اهداف آموزش�ی 
مدیریت مدرسه نوازش چه برنامه ای دارد؟ 
با تاس��یس مدرسه دبستان پس��رانه غیردولتی متفکران 
برپایه تقویت وافزایش ع��زت نفس، اعتماد به نفس، 
خالقیت، نوآوری،چندین س��ال سابقه تاثیرگذار  در 

حوزه تعلیم وتربیت می باشد.
کارگاه ه��ا وکالس ه��ای ش��طرنج والکترونیک به 
ص��ورت مداوم وپیوس��ته زیر نظر مربی��ان متخصص 

انجام می شود.
 خدمات وفعالیت این مدرسه در چه

 حوزه هایی است ؟
_الکترونیک)یک��ی از ش��اخص تری��ن فعالیت های 
علم��ی وخالقانه ای��ن مرک��ز در رش��ته الکترونیک 

وبرگزاری کارگاه ها مربوطه می باشد.

ه��دف از این فعالیت تقویت مه��ارت های مورد نیاز 
زندگی در پسرها از سنین کم  می باشد.

همچنین  الکترونیک زیر س��اخت رباتیک هست که 
باعث می شود پسران را خالق وذهن آنان را به دست 
تولیدات هوش��مندانه ونوآوری ه��ای دانش آموزی 
ببرد،) این کارگاه توسط افراد متخصص برای پسران 

عزیز برگزار می شود.(
_کالس ه��ای پیش��رفته ش��طرنج با حض��ور مربیان 
ش��طرنج در مدرس��ه)هدف تقوی��ت ه��وش ریاضی 

وآموزش صبر ومدیریت زمان می باشد.(
کم�ی درخص�وص کارگاه ه�ای ف�ن بی�ان 

بفرمائید؟ 
در راستای تحقق بهتر این امر فعالیت هایی از جمله :

_طرح دوشنبه های شنیدنی باهدف تقویت فن بیان، 
آموزش ودرک نکات اخالقی

_رادی��و آرمان)دانش آم��وزان با مش��ارکت معاون 
مدرسه در مورد موضوع خاص به صورت گزارشگر 
وگوین��ده صحبت م��ی کردن��د.در جه��ت افزایش 
وتعام��ل اجتماعی بیش��تر وش��ناخت س��بک زندگی 

صحیح(
۴_کالس های نقاش��ی، خوشنویس��ی وخالقیت های 

هنری توسط معلم متخصص
5_تش��کیل گ��روه *محفل حافظان*ب��ا هدف حفظ 
غزلی��ات حافظ)در جهت تقوی��ت حافظه ویاد گیری 

اشعار ناب ایرانی( 
۶_طرح شبانه معما در کانال مدرسه 

۷_جشنواره گیاهان دارویی
8_فس��تیوال آب بازی در روز جهانی کودک)زمین 

ورزشگاه فجر سال۹8( 
۹_طرح اطالعات عمومی)مختص آموزش مجازی( 

۱۰_ارتباط مس��تمر معلم با دانش آم��وزان وپیگیری 
موثر)معلمین مدرس��ه برای دیدن تکالیف وبازخورد 

آموزش��ی خود وجهت افزایش انگیزه دانش آموزان 
در زم��ان آموزش مجازی به دیدار تا درب منزل تک 

تک دانش آموزان مراجعه نمودنند.( 
۱۱_جمع آوری ضرب المثل های فارسی در موضوع 
مطرح ش��ده وبه صورت فلش کارت در کالس برای 
یادگیری بهتر نگه داری می شود)آموزش حضوری( 
۱۲_اردوهای علم��ی )گاوداري، اداره هواشناس��ی، 

اردو در مدرسه( 
۱3_برگزاری کالس های حضوری با رعایت نکات 

بهداشتی )سال آموزشی ۹۹_۱۴۰۰(
۱۴_تولیدمحتوای جذاب وبا حضور خود معلم

۱5_آزمونک های دوره ای
۱۶_کتابخ��وان پویا)باتوج��ه ب��ه س��لیقه دانش آموز 
لیس��ت کتاب تهیه ودر زمان مقرر باید خوانده شوند 

وپیگیری مستمر کادر مدرسه واهدای جایزه( 
۱۷_برنانه های مذهبی )ایام محرم وفاطمیه( 

۱8_مسابقات شطرنج واهدا حکم وجایزه
۱۹_چهارشنبه های انیمیشنی 

۲۰_طرح آش��نایی با آیین وجاذبه های گردش��گری 
سرزمین من

۲۱_آزمون های انالین
اهداف پیشرو مدرسه در چه جهت است؟ 

یادگی��ری دانش آموز ب��ه عنوان ش��هروند مطلوب، 
اخالق م��داری، افزایش مهارت فن��ی ومهارت های  

زندگی و.... می باشد. 
در این راه همواره تالش می کنیم تا به اهداف متعالی 
آم��وزش وپرورش کودکان ای��ن منطقه بیش از پیش 
دس��ت یابیم وشاهد ش��کوفایی اس��تعداد هر کدام از 

دانش آموزان عزیز باشیم.
الزم بذکر اس��ت تشکیل کالس ها  در این مدرسه به 

صورت جداگانه )دخترانه وپسران( می باشد.

آگهی مزایده

به اطالع میرساند مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بم در نظر دارد 
یک باب مغازه واقع در خیابان آیت ا... کاشانی )یک طرفه بم( را  از 

طریق مزایده عمومی به صورت اجاره به واجدین شرایط اجاره دهد لذا 
از تمامی متقاضیان جهت شرکت در این مزایده بعداز ده روز از تاریخ 
به درج این آگهی دعوت مینماید ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده 

درخواست کننده میباشد

عباس کدوری
مدیر آموزش و پرورش شهرستان بم

علی احمدی نیک معاون آموزش متوسطه

رئیس جدید دادگستری بم معرفی شد

بررسی طرح ترافیکی سه راه 
مدرس بم

یداهلل موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان در 
آیین تکریم از خدمات رئیس سابق حوزه قضایی بم 
و معارفه رئیس این حوزه قضایی بیان داش��ت: الزمه 
مبارزه جامع و متوازن با فساد، تحوالت چشمگیر در 

تمامی بخش های جامعه است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: 
قوه قضاییه به شکلی قاطع، بی امان و محکم با مظاهر 
فساد به ویژه فس��اد اقتصادی برخورد می کند و البته 
این امر اگرچه الزم اس��ت؛ اما کافی نیس��ت و بنا به 
تاکیدات ریاست قوه قضاییه باید بستر ها و زمینه های 
ایجاد فساد را شناسایی کرده و با آن ها برخورد کرد.

وی تصریح کرد: باید ریشه فساد را قطع کرد و الزمه 
آن این است که در باالترین مقام اجرایی کشور یک 
فرد فسادستیز، تحول گرا و مردم محور حضور یابد 

و بتواند این مبارزه را قوت بخشد.
موحد ادامه داد: باید ی��ک دولت کارآمد، جهادی 
و معتقد به ظرفیت ها و امکانات کش��ور با پش��تیبانی 
قوی مردم در پای صندوق های رای س��کان امور را 
در دست گیرد که این مهم با حضور حداکثری مردم 

در حماسه ۲8 خرداد دست یافتنی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه 
هر کس باید به ش��ور و نشاط انتخاباتی کمک کند، 
گف��ت: انتخاب��ات در ۲8 خرداد با ش��کوه برگزار و 
ب��رگ زرینی بر تاریخ افتخ��ارات ملت ایران افزوده 

خواهد شد.
وی در ادام��ه از مصطف��ی عارف کیا، رئیس س��ابق 
دادگستری بم به عنوان یک قاضی دلسوز، متدین و 
پرتالش یاد کرد و افزود: وی بخش زیادی از عمر با 
خود را در راه خمت به مردم دارالصابرین گذرانده و 
از قضات شاخص نمونه و پرتالش به شمار می رود و 
دستگاه قضایی کشور طیف گسترده ای از این قضات 
را در اختی��ار دارد که همه در تحقق و تعمیق عدالت 

مجاهدانه و دلسوزانه تالش می کنند.
وی از حس��ین رمضانی زاده، رئیس حوزه قضایی بم 
نی��ز به عنوان فردی جوان، پرتالش، پرانرژی، خدوم 
و دلسوز یاد کرد و ادامه داد: قطار تحول در دستگاه 
قضایی کشور با شتاب مناسبی در حال حرکت است 
و باید در چارچوب محور ها و اهداف متعالی س��ند 
تح��ول حرکت کرده و این نور امید که در دل ملت 
شریف ایرن تابیدن گرفته است؛ باید هر روز روشن 

و روشن تر باشد.

ب��ه گزارش طلوع ب��م، هادی شهس��وارپور فرماندار 
بم دراین جلس��ه در خصوص طرح ترافیکی سه راه 
مدرس گفت: اوال پی��اده رو تا جایی که امکان دارد 
عقب نشینی اعمال ش��ود و دوما این طرح مجددا به 
مدت س��ه ماه اجرا و همچنین دبیر شورای ترافیکی 
اس��تان کرمان از این طرح بازدید و نظر خودشان را 
اع��الم کنند و در پایان بعد از س��ه ماه تصمیم گیری 

نهایی صورت گیرد.
وی در ادام��ه گفت: در خصوص بارترافیکی خارج 
از شهر، محدوده بیدران از نظر بنده حادثه خیزترین 
نقطه اس��تان کرمان است و هرچه سریعتر باید تعیین 
تکلیف ش��ود و بصورت ویژه امسال راهکاری برای 

رفع این نقطه حادثه خیز صورت گیرد.
فرمان��دار بم ضم��ن انتق��اد از اداره راهداری گفت: 
درخصوص جاده دولت اباد متاسفانه اداره راهداری 
کماکان پیمانکار را مشخص نکرده است و همچنین 
پیچ های خواجه عس��کر و یا پل دهبکری االن شش 
ماه از مهلت مقرر اداره راهداری گذش��ته اس��ت اما 

هیچ اتفاقی نیفتاده و پیگیری صورت نمیگرید.
وی در پایان گفت: ب��رای زیرگذر تهرود هیچگونه 
عالئمی گذاشته نشده و خطرآفرین است و مصوب 
شود هرچه س��ریعتر استاندارد س��ازی این زیرگذر 
صورت گیرد و ادارات مربوطه درخواست داریم در 

این نقطه حساسیت داشته باشند.
س��رهنگ ضیاالدین��ی رئیس راهنمای��ی و رانندگی 
شهرس��تان بم در خص��وص طرح ترافیکی س��ه راه 
مدرس گفت: یکی از دالیل اجرای این طرح اضافه 
شدن کوچه آسفالت در انتهای خیابان فردوسی بود 
و دوم اینکه بارها بی نظمی ترافیکی از همین س��ه راه 
به ما گزارش می شد و با ایجاد این کوچه در سه ضلع 

این مثلث برای ما سه نقطه حادثه خیز بوجود آمد.
وی ادامه داد: بنابراین این طرح کارشناس��ی شده را 
اجرایی کردیم و کار مطالعاتی آن صورت گرفت 
و تابلو ها و عالئم هش��دار دهنده نصب ش��د و طرح 
ش��کل خودش را گرفت، در روزه��ای اول خالفی 
های زیادی شکل میگرفت ما ظرفیت یک پارک را 
هم کم نکردیم منتهی از لحاظ قانونی برای متخلفین 
صبر کردیم و از االن قضاوت درخصوص این طرح 

زود است.
گفتنی اس��ت، در این جلس��ه آقای عاش��ورزاده به 
نمایندگی از کسبه خیابان مدرس در خصوص طرح 
ترافیکی جدید س��ه راه مدرس گفت: با اجرای طرح 
جدید بارترافیکی کم نشده که هیچ زیاد هم شده و 
این بینظمی ها توسط دوربینهای مدار بسته فروشگاه 
ما ثبت شده اس��ت و موارد زیادی خالفی که باعث 
تصادف می ش��ود را ما ش��اهد بودیم، ش��اید بیان ما 
تاثیری در این جلس��ه نداشته باش��د و همچنین الزم 
میدانیم از آقای ش��هردار که کوچه مدرس و دیگر 
موارد مش��ابه را ب��رای کاهش بارترافیکی بهس��ازی 

کردند نیز تشکر کنیم.
مقدمی یکی دیگر از نمایندگان کس��به این محدوده 
نیز گفت: خیلی از دوس��تان در شب نیستند که ببیند 
وضعیت میهمانان عروس��ی ها به چه ش��کل است، با 
توجه به عرض کم خیابان باعث خالفی های زیادی 
در شب می شود و بنده فقط بخاطر جان مردم به این 

جلسه آمده ام.

اولین ساخت بهشت زهرای بم 
) ۱۳۴۹ ه.ش(

از اول وجود انسان که قابیل حضرت هابیل را به قتل 
رس��اند و حیران و متحیر ماند ک��ه جنازه برادرش را 
چکار کن��د تا اینکه به امر خداون��د متعال دو کالغ 
در برابرش حاضر ش��دند و یک��ی از کالغ ها، کالغ 
دیگری را کش��ت و با منقارش زمین را کند و کالغ 
کش��ته را در آنجا دفن کرد تا قابیل یاد بگیرد جنازه 
برادرش را چگونه دفن کند، گورستان و انسان الزم 
و ملزوم یکدیگر شدند. اکنون نیز جنازه های پنج و 
شش هزار س��ال در حوالی تل آتشی دارستان و پنج 
هزار و دویس��ت ساله در گورس��تان قدیمی خواجه 
عسکر اس��ت. و قدیمی ترین گورس��تان در اطراف 
ارگ در ش��مال مسجد رس��ول )ص( و شرق ارگ 
مش��هور به باغ گلشن و بعد از آن در اطراف خواجه 
آف��اق، واق��ع در پارک ارگ بوده اس��ت. در اواخر 
قاجار و س��کنی گرفتن تدریجی م��ردم در محالت 
مختلف، قبرستانها نیز در همان محالت و معموال در 
اطراف زیارتگاه یا امامزاده ها یا گذرگاه ها ش��کل 
گرفتن��د اما در س��ال ۱3۴۹ ه. ش از نظر بهداش��تی 
تدفین در محالت منع ش��د و ش��هردار وقت، آقای 
زعمی بهش��ت زهرای بم را که در قدیم میدان اسب 
س��واری بوده، مبادرت به قطعه بندی و حصارکشی 
ک��رد و اولین جنازه ای که در آن دفن ش��د، جنازه 
وکیل باشی باغخانی بود که قطعه اول آن شاهد این 
ادعاست. ضمنا غسالخانه و سالنی نیز جهت برگزاری 

مراسم در آنجا بنا نهاد.
در سال ۱3۹۱ ه.ش آقای دکتر ایرج جباری خیر بمی 
که در امریکا دندانپزش��ک معروفی می باشد جلوی 
ورودی بهش��ت زهرا حس��ینیه » حضرت زهرا)س(« 
را جهت مراس��م تعزیه و خت��م و در ورودی جنوب 
شرقی آن مکانی مسقف را برای برگزاری نماز میت 
بن��ا نهاد که برای رفاه و آس��ایش صاحبان عزا نقش 
بسیار مؤثری ایفا نموده است. ضمنا در سال ۲۰۱۶ در 

ایالتی که در آمریکا زندگی می کند. 

آگهی مزایده
به اطالع میرساند مدیریت آموزش و پرورش شهرستان 

بم در نظر دارد یک باب کالس درس مدرسه دبستان ادب 
واقع در میدان راهنمایی  رانندگی را از طریق مزایده عمومی 
به صورت اجاره به واجدین شرایط اجاره دهد لذا از تمامی 

متقاضیان جهت شرکت در این مزایده بعد از ده روز  از تاریخ 
درج این آگهی دعوت مینماید ضمنا هزینه چاپ آگهی به 

عهده درخواست کننده میباشد

عباس کدوری
مدیر آموزش و پرورش شهرستان بم

علی احمدی نیک معاون آموزش متوسطه
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میراث

می آیی و من می روم ای مرد دیگر...
 چون تیرگی از بیِخ گوش صبحگاهی...

 می آیی و من می روم زیباست، زیباست...
باران نرمی بر غبار کوره راهی...

می آیی و من می روم بدرود، بدرود...
 چیزی نیاوردیم و چیزی هم نبردیم!

 بیه��وده بودن، تلخ دردی بود، ام��ا... اما... چه درد 
انگیز، ما بیهوده مردیم! 

نصرت رحمانی 

ای��ن چکام��ه ای از رنج تاریخی پدران ماس��ت و 
سرگذشت س��فری دور و دراز در جستجوی آب 

برای ادامه حیات...
 سوزی است از س��ر درد و تأسف بر سر گذشت 

قنات در این سرزمین اهورایی...!
 این قصه اشک ها و کاریزهاست و اشکی است بر 

ویرانه آبها...
 این س��خن دل است. سخن دل تاریخ، این سخنی 
اس��ت به ی��اد روزگار و یادی اس��ت از آرمانهای 
خوب و قصه اش��ک ها و کاریزها و کاریزگران و 

مرگ در حسرت آب در دهه هشتاد زندگی...
 ای نازنین تر از افس��انه ه��ای ناگفته، بضاعت من 
اندک است. هدیه ای برایت ندارم جز اشکهایی که 
از آب قنات حسینیه و حتی از چشمه های ملکوت 
زالل تر اس��ت... می خواستم دسته گلی به قدمت 
تاری��خ تقدیمت کنم و قلب��م را در اعماق خاک 
همراه با جریان آب نش��انت بده��م و همراه رنج 
تاریخی تو و عظمت دیار » قدمت، قامت و قنات« 

همراه با سهراب فریاد بزنیم آب را گل نکنیم...!
 تو غریبانه رفتی و دفتر رنجت، دفتر آب و خاک 
و حرفهای ناگفته ات خالی مانده، مرا ببخش! که 
نه قَدرت را دانستم و نه روحت را درک کردم!  و 

اینک آب ها از همه ما گله مندند!
چه خوب است که تپش های قلب هایمان خانه های 

خواب زده را با صبح آشنا کند... 
براستی اگر قرار است از آب و کاریز بنویسم تو در 
همه سطرهای دفترم حضور داری! آسوده بخواب 

که بیدار تاریخ خواهی ماند...

ماجرای فوت آقای عزیزآبادی چه بود؟

مقنی ه��ا مردان بزرگ تاریخ  و تمدن س��از بم 
هستند که تا همیشه به آنها مدیونیم. تمدن بم 
یک تمدن مستمر و همیشگی برپایه کشاورزی 
مبتنی بر قنات اس��ت که باید آن را آیندگان 

حفظ کنیم.
ظهر سه ش��نبه بیست وهشتم اردیبهشت حدود 
ساعت ۱۲ طی تماسی با آتش نشانی بم مبنی بر 
ریزش چاه قنات حسینیه بم ماموران آتش نشانی 

به محل حادثه اعزام شدند .
مسلم فتحی رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری 
بم ب��ه خبرنگار طل��وع گفت: پس از رس��یدن 
ماموران ما به محل حادثه، متوجه شدند ۴ مقنی 
در عم��ق 8۰ متری بوده اند ک��ه این چاه ریزش 

کرده است.
وی اف��زود: از این نفرات، یک نفر فوت و یک 
نفر مصدوم می شود و دو نفر از این حادثه جان 

سالم به در بردند.
وی خاطر نش��ان ک��رد: تالش مام��وران ما بعد 
از مدت��ی جس��تجو ب��رای پیدا ک��ردن مرحوم 
عزیزآبادی که حدود 8۰ سال سن داشته بی نتیجه 
می مان��د و پس از گذش��ت س��اعاتی از حادثه 
حدودا ساعت 3 عصر و پس از فروکش کردن 

آب، جسد ایشان پیدا شد.
گفتنی اس��ت طبق گفته اهالی علت این حادثه 
فوران ناگهانی آب در دیوارهای قنات بوده است. 
فوران آب در این قنات س��ی سال پیش نیز جان 
یک مقنی را گرفته است. قنات حسینیه باغات 
اسفیکان، پشترود و محله حافظ آباد بم را آبیاری 
می کند اما مادرچاه  آن در روس��تای باغچمک 

است.

در پ��ی ف��وت مرح��وم عزیزآب��ادی به جهت 
هم��دردی در غ��م از دس��ت رفت��ن این مقنی 
زحمتک��ش، در روز جمعه هفت��م خرداد خانم 
جعفری ریی��س اداره میراث فرهنگی بم، خانم 
ستارزاده مدیر پایگاه جهانی قنات، استاد محمد 
برش��ان، خان��م دکتر ذهاب مدی��ر کمپین ملی 
حفاظت از قنات، خانم دکت��ر کمال الدینی از 
اعضای انجم��ن احیا و تعدادی از دوس��تداران 
قنات با حضور در منزل خانواده آن مرحوم با 

آنها اظهار همدردی نمودند.

آسوده بخواب که بیداِر 
تاریخ خواهی ماند

نوشتاری از محمد برشان  مورخ و 
پژوهشگر قنات در سوگ پیرمقنی قنات 

بم، مرحوم رضا عزیزآبادی 

برابر  آراء  صادره هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبتی ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل واقع 
در در شهرس�تان بم و نرماشیر بخش�های 2۹ لغایت ۳۳ کرمان محرز 
گردی�ده اس�ت لذا بمنظور اطالع عموم مراجعی�ن در دو نوبت به 
فاصل�ه ۱5 روز آگهی می ش�ود و در صورتیکه اش�خاص نس�بت به 
صدور س�ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داش�ته باشند می توانند از 
تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعت�راض خود را به این 
اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی 
اس�ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./.

امالک تقاضاشده واقع دربخش 2۹کرمان
پالک ۲۱۴ فرعی از۱۰۴۱ اصلی  آقای محمد علی درویشی کد ملی 

3۱۱۰۹8۹۶۷۰ فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ۲5۰متر مربع 
واقع در خیابان مولوی شهر بم  از مورد مالکیت محمد زنگی .  

پالک ۱۱۰ فرعی از۲۲8۲ اصلی  خانم معصومه شعبان جرجندی کد ملی 
3۲۰۹883۶۹۶ فرزند رضا ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ۲۲5.3۰متر مربع 

واقع در خیابان سخائی شهر بم  از مورد مالکیت رقیه اولیاء.  
پالک 8۷۱ فرعی از۲35۶  اصلی  خانم سمیه دهقانیان کد ملی ۶۰5۰۰۱۰۷5۷ 
فرزند احمد ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۲۴۴.8۰ متر مربع واقع در خیابان 

ولی اهلل امیری شهر بم  از مورد مالکیت حسین روشنی.  
پالک۱فرعی از۲۶53 اصلی  آقای محسن افغانی پور  کد ملی 3۱۱۱۰۱۹۱۷۹ 
فرزند مرتضی سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ۴۰۰ متر مربع 

واقع در میدان فرمانداری کوچه عیش آباد  شهر بم  از مورد مالکیت  مرتضی 
افغانی پور.  

پالک ۴۰ فرعی از۲8۰3 اصلی خانم  مهری بابا زاده کد ملی 3۱۱۰88۷8۹۴ 

فرزند احمد ششدانگ یکبابمغازه به مساحت  33.85 متر مربع واقع در خیابان 
جانبازان شهر بم  از مورد مالکیت ورثه عباس کردستی.   

پالک ۴۱ فرعی از۲8۰3 اصلی  خانم مهری بابا زاده  کد ملی 3۱۱۰88۷8۹۴ 
فرزند احمد ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۲۰۷.3۰ متر مربع واقع در خیابان 

جانبازان  شهر بم  از مورد مالکیت ورثه عباس کردستی. 
پالک ۱3۶3 فرعی از۲8۱۰ اصلی  آقای علی کدوری کد ملی 3۱۱۰53۷۱۲5 

فرزند طهماسب ششدانگ یکبابخانه  به مساحت3۶۱.۰۶  متر مربع واقع در 
خیابان کشاورز شهر بم  از مورد مالکیت کبری فرومند و محمد علی فرومند .   
پالک ۱3۶5 فرعی از۲8۱۰ اصلی  آقای علی پورمکی کد ملی 3۱۱۰۴8۶۶۷۹ 
فرزند مراد ششدانگ یکبابخانه  به مساحت۲۴۶.۹۲  متر مربع واقع در خیابان 

مالک اشتر شهر بم  از مورد مالکیت کبری فرومند و مهدی فروتن یزدیان .   
پالک ۱3۶۶ فرعی از ۹ فرعی از ۲8۱۰ اصلی  آقای محمد رضا مشکی کد 
ملی 3۱۱۱۴5۲۱۶۶فرزند منصور ششدانگ یکبابخانه  به مساحت3۶۹.۴ متر 

مربع واقع در بلوار معلم کوچه کمیل ۱۶ شهر بم  از مورد مالکیت محمد علی 
و پریچهر فروتن .

پالک55 فرعی از۲8۶8  اصلی  خانم شهین میر احمدی قیومتا از طرف فرزند 
صغیر خود نارگل کایناتی  کد ملی 3۱۱۱3۹۶5۰۹ فرزند محمد  ششدانگ 
یکبابمغازه  به مساحت38.38 متر مربع واقع در میدان ۱۷ شهریور  شهر بم  از 

مورد مالکیت فخر السادات احمدی بمی .
پالک۱8 فرعی از 38۰3 اصلی  آقای یاسر ایزدیار کد ملی 3۱۱۰۱۹۷۷3۱ 

فرزند احمد ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 3۰۶.۹5 متر مربع واقع در خیابان 
مدرس کوچه شاملو شهر بم  از مورد مالکیت  عباس عامری.  

پالک۶ فرعی از 3۹8۱ اصلی  آقای روح اهلل جهانی کد ملی 3۱۱۰۱383۱۱ 
فرزند اصغر ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۴۲8.۱8 متر مربع واقع در خیابان 

غالمرضا بیگ شهر بم  از مورد مالکیت  اصغر جهانی.  
 پالک۷ فرعی از ۴385 اصلی  آقای حسین توکلی زاده مسافری کد ملی 

3۱۱۰۴8۱5۱۰ فرزند علی ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ۲۷8.۹5  متر مربع 
واقع در خیابان ۲۲ بهمن  شهر بم  از مورد مالکیت سکینه برون آبادی .  

پالک۱۴۹۱ فرعی از ۴۴۴۶ اصلی  آقای جلیل آتشی کد ملی 3۱۱۰8۰۲۲۹5 
فرزند مبارک ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲8۲.۱۶ متر مربع واقع در خیابان 

۱۶ متری اقبال شهر بم  از مورد مالکیت  امیر آتشی.  
پالک۱۰ فرعی از ۴83۴ اصلی  آقای محمد صوفی آبادی کد ملی 

3۱۱۰8۹۰۱۲۷ فرزند علی ششدانگ یکبابمغازه  به مساحت ۴۱.8۴ متر مربع 
واقع در خیابان شهید بهشتی شهر بم  از مورد مالکیت  ماشاهلل بهرامی.  

امالک تقاضاشده واقع دربخش ۳0کرمان
پالک۱ فرعی از ۱۱55 اصلی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بم  شناسه 
ملی ۱۴۰۰۲۹۶۷۲۷۱ ششدانگ محوطه جهت ادغام در امامزاده   به مساحت 

۱۹۰.۶3متر مربع واقع در دهشتر  از مورد مالکیت  رمضان رنجبر.  

امالک تقاضاشده واقع دربخش ۳۱کرمان
پالک۲ فرعی از ۱۹۱۶ اصلی خانم لیال کاظمی برواتی کد ملی 3۱۱۰۴۶۷۴۰۲ 

فرزند مهدی ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت ۲353 متر مربع واقع در بروات 
خیابان توحید  از مورد مالکیت کبری بنی اسدی.

پالک83 فرعی از 3۰۱3 اصلی آقای علی عباسی مقدم کد ملی 3۱۱۰5۰۶53۱ 
فرزند عباس ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 5۶3.۷۲ متر مربع واقع در 

بروات بلوار امام خیابان شهید موسوی  از مورد مالکیت  امید آرتدنر ، آستر ، 
آپسر ، فهیم و خان پرین فرهادیبه ورثه خدایار فرهادیبه.  

امالک تقاضاشده واقع دربخش ۳2کرمان
پالک۱۲ فرعی از ۲8۱۶ اصلی خانم ساره دهقان  کد ملی 3۱۰۰۱8۰۹۷۶ فرزند 
محمد ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۴۶۰.8 متر مربع واقع در روداب غربی 

سروند  از مورد مالکیت  خان محمد دهقان .  
پالک 3۲۶ فرعی از3۹۶۹ اصلی  آقای محمود سیدی کد ملی3۲۰۹83۲۷۲۲  
فرزند احمد  ششدانگ یکبابمغازه خانه  به مساحت  33 متر مربع واقع در قلعه 

شهید نرماشیر  از مورد مالکیت سلیمان عامری.  

پالک 3۴۴ فرعی از ۴۰88  اصلی  آقای   محمود سیدی کد ملی 3۲۰۹83۲۷۲۲ 
فرزند احمد ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 83۶ متر مربع واقع در قلعه شهید 

نرماشیر  از مورد مالکیت ابوالحسن انصاری.  
امالک تقاضاشده واقع دربخش ۳۳کرمان

پالک۲ فرعی از5۷3 اصلی  آقای  مهدی قاسمی ده بکری کد ملی 
3۱۱۱38۲۰۰۱  فرزند زلفعلی  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ۲۶۱ متر مربع 

واقع در دهبکری جدکان   از مورد مالکیت فاطمه قاسمی نژاد دهبکری .   
پالک3 فرعی از5۷3 اصلی  آقای  فریدون قاسمی دهبکری کد ملی 

3۱۱۱۶۲۴5۹5  فرزند مهدی  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ۲۷3.۶ متر 
مربع واقع در دهبکری جدکان   از مورد مالکیت فاطمه قاسمی دهبکری .   

پالک۴ فرعی از5۷3 اصلی  آقای  مازیار قاسمی دهبکری کد ملی 
3۱۰۰۰۹55۲۹ فرزند مهدی  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ۱۶۰ متر مربع 

واقع در دهبکری  محله جدکان  از مورد مالکیت فاطمه قاسمی نژاد دهبکری.   
پالک۱ فرعی از۱۰۰5 اصلی  آقای  عطااله اکبر زاده  کد ملی 5۰۱۰8۴۹۷۴۷ 
فرزند محمد رضا  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۲5۴.8 متر مربع واقع در 

دهبکری  از مورد مالکیت عزیز اهلل افشارمنش. 

تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱۴۰۰/۰3/۱3
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سعید نظری

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بم

آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

پیگیر افزایش ۲۰ هزار متری فضای آموزشی هستیم
دکتر جهان آرا معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بم در گفت وگو با طلوع بم:

طلوع بم- سعید افروغ: دکتر عباس جهان آرا فوق تخصص 
نوزادان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بم از ۲۰ 
دی ماه ۹۹ به س��مت معاون آموزشی این دانشگاه منصوب 
شده است. این پزشک نخبه و مدیر باتجربه بمی که از پیش 
از زلزله تاکنون در حال خدمت به همش��هریانش می باشد، 
عالوه بر طباب��ت، تدریس و مدیریت در رده های مختلف، 
سابقه تصدی س��مت معاون بهداشتی این دانشگاه را نیز در 

کارنامه خود دارد.
در نشس��تی با دکتر جهان آرا درخصوص آخرین وضعیت 

حوزه تحت مدیریتشان سواالتی پرسیدیم.

 آخرین وضعیت رشته ها و مقاطع جدید چگونه است؟
همان طور که مستحضر هستید، با موافقت هیأت وزیران در سال 8۹ 
با تبدیل دانشکده پرستاری بم به دانشگاه علوم پزشکی بم این مؤسسه 
در یکم تیرماه س��ال ۱3۹۰ رس��ما افتتاح و آغاز بکار نمود. همچنین 
در س��ال ۹8 این دانش��گاه موافقت قطعی راکس��ب نمود. مجموعه 
معاونت آموزش��ی دانشگاه علوم پزش��کی بم به وسعت 3 دانشکده 
شامل دانش��کده های پزشکی،پرس��تاری و مامایی و بهداشت، یک 
مرکز آموزشی و درمانی )پاستور( و حدودأ تعداد ۹۷3 دانشجو در ۱۰ 
رشته تحصیلی شامل پزشکی، علوم آزمایشگاهی )دانشکده پزشکی(، 
بهداش��ت حرفه ای، بهداش��ت عمومی، بهداش��ت محیط، مدیریت 
خدمات بهداشتی و درمانی )دانشکده بهداشت(، پرستاری، مامایی، 
تکنولوژی اتاق عمل و فوریت های پزش��کی )دانشکده پرستاری و 
مامایی( می باشد. با توجه به تفاهم نامه توسعه رشته ها در کالن منطقه، 
به یاری خداوند به زودی شاهد افزایش تعداد رشته ها و دانشکده ها در 
بم خواهیم بود که شامل سه رشته از رشته های توانبخشی )فیزیوتراپی، 
بینایی سنجی و شنوایی س��نجی(، ۴ رشته در مقطع کارشناسی ارشد 
)مدیریت خدمات بهداش��تی و درمانی(، پرس��تاری داخلی جراحی، 
پرس��تاری توانبخش��ی و فیزیوترایی( و سه رش��ته در مقطع دستیاری 

)کودکان، زنان و زایمان و داخلی( می باشد.
آموزش دانشگاه در چه سطحی قرار دارد؟

با توج��ه به وجود اعضای هی��ات علمی توانمند و جوان در س��طح 
دانشگاه، وضعیت آموزشی مناسبی در سطح دانشگاه وجود دارد. در 

س��ال گذشته اولین عضو هیات علمی این دانشگاه به مرتبه دانشیاری 
دست پیدا کردند که نشان از سطح علمی باالی اعضای هیات علمی 
دانشگاه هست و 3 نفر دیگر از اعضا در حال انجام فرایند ارتقا مرتبه 
به رتبه دانش��یاری هستند. در حال حاضر تعداد ۹۱ عضو هیات علمی 
ش��اغل به کار در سطح دانشگاه هس��تند که بیش از ۶۰ درصد از این 

اعضا دارای مدرک دکترای تخصصیعلوم پایه و بالینی هستند.
به لحاظ وجود زیرساخت های آموزشی نیز با تالش مستمر همکاران 
در وضعیت مناسبی قرار گرفتیم، هرچند که همچنان شرایط فیزیکی 
دانش��کده ها ب��ا وضعیت مطل��وب فاصل��ه دارد. با توجه ب��ه پاندمی 
کرونا زیر س��اخت های آموزش مجازی در دانشگاه به نحو مطلوبی 
راه اندازی ش��د و در حال حاضر توان برگ��زاری آموزش آفالین و 
آنالین با بهترین کیفیت در سطح دانشگاه امکان پذیر هست. همچنین 
معاونت آموزش��ی ظرفیت برگزاری آزمون های الکترونیک با ۱۱۰ 
سیستم با اس��تانداردهای وزارتی را دارد. در خصوص مراکز مهارت 
های بالینی )Skill Lab( شرایط نسبتا مطلوبی وجود دارد و در حال 
تجهیز این مراکز با تجهیزات شبیه ساز مانند واقعیت مجازی هستیم و 
نهایتا اینکه در س��ال گذشته ساختمان آموزشی بیمارستان با 8۰۰ متر 

مربع افتتاح شد.

 

برای سال آینده تحصیلی چه برنامه ای دارید؟
امیدواریم با توجه به انجام واکسیناس��یون گس��ترده ای که در سطح 
کش��ور و دانشجویان در حال انجام هس��ت از ابتدای مهر ماه بتوانیم 
به صورت حضوری کالس��ها رو برگزار کنیم که جا داره از معاونت 
بهداش��تی برای همکاری در زمینه واکسیناسیون دانشجویان و اساتید 
تشکر کنم. به یاری خداوند در سال آینده به دنبال گسترش رشته ها و 

مقاطع تحصیلی خواهیم بود به ویژه رشته های توانبخشی.
پیگیری در خصوص جذب اعتب��ار به منظور افزایش ۲۰ هزار متری 

فضای آموزشی و کمک آموزشی.
جذب اعتبار برای تجهیز آزمایشگاه های دانشکده ها.

برگزاری ۷۰ درصد آزمون ها به صورت صد در صد الکترونیک.
امسال با کرونا چگونه بود؟

همان ط��ور که کرونا همه ابع��اد زندگی رو دچار چال��ش کرد، در 
زمینه آم��وزش هم ما با چالش های مختلفی روب��رو بودیم. با توجه 
ب��ه عدم برگزاری کالس ها به صورت حضوری، کالس های تئوری 
ب��ه صورت صد در صد الکترونیکی برگزار ش��د و ب��رای برگزاری 
دروس عملی و کارآموزی و کارورزی با رعایت کامل پروتکلهای 
بهداش��تی، دانش��جویان به صورت مجزا فراخوان شدند و دوره های 
عملی در بیمارستان و مراکز بهداشتی برگزار شد. آزمون های پایان 

ترم هم به ص��ورت الکترونیک برای دروس تئوری برگزار ش��د. با 
توج��ه به جدید بودن فرایند آموزش مجازی و برگزاری آزمون های 
الکترونیک، تعداد زیادی کارگاه آموزش��ی مبتن��ی بر نرم افزارهای 

آموزش الکترونیک برای اساتید و دانشجویان برگزار شد.
چه تعداد دانشجویان و در چه مقطعی هستند؟

در حال حاضر ۹۷3 دانش��جو در سه مقطع کاردانی )8۲(، کارشناسی 
)۶۱۴( و دکترای حرفه ای پزشکی )۲۷۷( مشغول به تحصیل هستند.

از زم�ان حضور خود مش�خصا چه اقدامات�ی را انجام 
داده اید؟

استاندارد سازی آزمون های الکترونیک
بایگانی الکترونیکی کلبه پرونده های دانشجویان

صدور دانش��نامه و گواه��ی موقت پایان تحصیالت دانش��جویان به 
صورت الکترونیکی

برگ��زاری اولین دوره آموزش مهارت��ی و حرفه ای در زمینه کووید 
برای پزشکان و پرستاران

پذیرش دانشجویان بازگشت از خارج
ایجاد درگاه پرداخت برای دانشجویان شهریه پرداز در سامانه هم آوا 

)سامانه آموزش دانشگاه(
آخرین وضعیت اعضای هیات علمی چگونه است ؟

در حال حاضر تعداد ۹۱ عضو هیات علمی ش��اغل به کار در س��طح 
دانش��گاه هس��تند که بیش از ۶۰ درصد از این اعض��ا دارای مدرک 
دکترای تخصصی علوم پایه و بالینی و در مرتبه اس��تادیاری هس��تند. 
۴۴ عضو هیات علمی در دانش��کده پزشکی، ۱۹ عضو هیات علمی 
در دانشکده بهداش��ت، ۲۴ عضو هیات علمی در دانشکده پرستاری 
و مامایی و ۴ نفر عضو هیات علمی پژوهش��ی در دانشگاه مشغول به 

کار می باشند.
سخن پایانی و حرف جا افتاده ای اگر هست؛ بفرمایید؟

با توجه به اینکه زیر س��اخت های مناسبی در بحث آموزش مجازی 
و آزمون های الکترونیک در س��طح دانش��گاه وجود دارد، معاونت 
آموزش��ی این امکان رو دارد که از طریق انعقاد تفاهم نامه با سازمان 
های مختلف در سطح شهرستان )مراکز دانشگاهی، سازمان آموزش 
و پرورش(، این مراکز را در اختیار سازمان ها به منظور تولید محتوا و 
برگزاری آزمون های مختلف، قرار دهد تا از ظرفیت ایجاد ش��ده به 

نحو احسن استفاده بشود.

 
 

   هفته نامه طلوع بممدیــر مسئول محتــرم 
    با سالم                                                                                                                      

شن و ماسه این شهرداری  یو دانه بند یفرآور ساتیاجاره معدن و تأسمزایده  احتراماً خواهشمند است در خصوص چاپ و انتشار آگهی  
 اقدامات الزم را مبذول فرمائید% 12/03/1400 بشرح ذیل و در تاریخ

 مسعود فاطمی مقدم
 شهردار بروات

 40001آگهی مزایده اجاره شماره 
شورای  12/02/1400خ مور 270آیین نامه مالی و معامالتی شهرداری ها و مجوز شماره  13شهرداری بروات در نظر دارد باستناد ماده 

کیلومتری جنوب غربی  12اجاره محل معدن و بهره برداری از تأسیسات دانه بندی شن و ماسه واقع در محترم اسالمی شهر بروات نسبت به 
برای مدت را  جاده دولت آباد و در پشت ضلع غربی ارگ جدید با کلیه تأسیسات، دستگاه ها و تجهیزات به شرح مندرج در ذیل 7بم، کیلومتر 

با شماره مزایده  )www.setadiran.ir(یکسال از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
 .به صورت الکترونیکی با شرایط زیر واگذار نماید 5000093055000001

ریال به حروف )پانصد و هشتاد میلیون ریال( به صورت  000/000/580بندی شن و ماسه مبلغ  قیمت پایه اجاره معدن و تأسیسات دانه -1
 ماهیانه می باشد.

 مدت قرارداد اجاره یک سال شمسی می باشد.  -2
و یا ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری  0108623363008ریال به حساب شماره  000/000/696ارائه فیش واریزی به مبلغ  -3

 بروات به عنوان سپرده شرکت در مزایده الزامی می باشد.
 شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. -4

  8:00ساعت  12/03/1400زمان انتشار در سایت: مورخ 
 17:00ساعت  23/032/1400مهلت دریافت اسناد مزایده: مورخ

 24/03/1400تا  13/03/1400بازدید: از تاریخ  تاریخ
 17:00ساعت  25/03/1400آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: مورخ 

  10:00ساعت  26/03/1400زمان بازگشایی: مورخ 
 10:00ساعت  27/03/1400زمان اعالم به برنده: مورخ 

 ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است :
سامانه تدارکات الترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده،  برگزاری مزایده صرفا از طریق-1

پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان 
 پذیر می باشد.

ایده شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب کلیه اطالعات موضوع مز-2
                           می باشد.                                                                                                                     

 قه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره ذیل تماس حاصل نمایند.عال -3
 021-41934مرکز پپشتیبانی و راهبردی سامانه:              

 



هفته نامه خبری- تحلیلی- سیاسی و فرهنگی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا رحیم نژاد   سردبیر: محمدجواد رحیم نژاد      مدیر داخلی:  صادق مالیی    مدیر اجرایی و رییس سازمان آگهی ها: سعید افروغ       چاپ: طاها - کرمان     مدیر بم تیوی: محمدحسین خراسانی نژاد   عکاس: علی معتمدی

جهت عضویت در کانال تلگرام طلوع بم و دریافت آخرین اخبار و عکس ها و ویدئوی های استان کرمان می توانید بعد از به روز کردن تلگرام خود شناسه Toluebam@ را در تلگرام جست و جو کنید و یا به آدرسwww.telegram.me/Toluebam رفته و عبارت JOIN را کلیک کنید. همچنین شما می توانید عکس ها وگزارشات خود از اخبار، وقایع و مشکالت شهری که در آن 
زندگی می کنید را به پیامگیر طلوع بم در تلگرام با شماره:   0۹2۱0۴28۳7۹   جهت پیگیری و درج در نشریه بفرستید.

نشانی: بم، بلوار امام خمینی )ره( - نبش کوچه ۷ )روبروی بم تحریر(  تلفن همراه: ۰۹۲۱۰۴۲83۷۹  تلفن سازمان آگهی ها:  ۰۹۲۱۷8۲3۰3۰        تلفاکس: ۴۴3۲۰۱۹5-۰3۴ صندوق پستی- بم : ۷۶۶۱۱۱۱۱۱۱

  هفته نامه محلی استان کرمان - خبری، تحلیلی، سیاسی و فرهنگی                                                                                     سال چهاردهم  شماره   259 پنج شنبه 13  خرداد   1400 قیمت: 2000 تومان

خاتون بم
راهی جدید، افتخاری جدید

اولین نشست خبری مدیرعامل و سرمربی تیم فوتبال بانوان "خاتون بم" )شهرداری بم سابق(

دکتر بابک اسماعیلی مدیرعامل تیم فوتبال بانوان خاتون بم که پیش از این با نام شهرداری بم پرافتخارترین تیم لیگ برتر بانوان ایران شناخته می شد، در یک 
نشست خبری جزییات بیشتری از انگیزه ورودش به حوزه فوتبال و تیم داری را مطرح کرد و برنامه های کالن این تیم را تشریح کرد. مرضیه جعفری سرمربی 
خاتون در این نشست حضور داشت و توضیحاتی درخصوص اوضاع فنی تیم مطرح کرد. خاتون بم راهی جدید برای کسب افتخارات جدیدتر و بزرگتر است. 
آقای اسماعیلی که در نامگذاری جدید تیم از اشاره به معدن خان خاتون هم صرفنظر کرده، در کنار حمایت و سرمایه گذاری از این تیم، با مسئولین بم توافق 

کرده که ورزشگاه فجر را نیز برای استفاده مردم و ورزشکاران بهسازی کند و اتفاقات خوبی را در حوزه ورزش و تیم خاتون رقم زند.

طلوع بم – س�عید افروغ: نشس�ت خب�ری تیم فوتبال بان�وان خاتون بم 
دوش�نبه دهم خرداد با حضور بابک اسماعیلی و مرضیه جعفری سرمربی 
تیم و برخی بازیکنان و اصحاب رسانه در سالن هتل ارگ جدید بم برگزار 

شد.
دکتر اسماعیلی در این جلسه در خصوص نحوه واگذاری تیم فوتبال بانوان 
گفت: من خودم را یک بمی می دانم و قطعا همیشه کاری را انجام می دهم 
که باعث افتخار بم باشد. وی افزود: زمانی که جناب فرماندار با بنده تماس 
گرفتند و از اوضاع نامساعد تیم و توان مالی کم شهرداری گفتند در وهله 
اول این سوال را پرسیدم که این تیم چقدر برای مردم بم اهمیت دارد که 
جناب فرماندار با قاطعیت گفتند: این تیم حکم ناموس�ی برای شهر دارد 

و من بی درنگ برای شادی مردم بم مسئولیت این تیم را برعهده گرفتم.
ب�ه گزارش هفته نامه طلوع بم؛ وی در ادام�ه از نقش مهم مرضیه جعفری 
به عنوان یکی از س�تونهای تیم گفت: کاریزمای خانم جعفری بسیار زیاد 
است و این تیم به حد عالی خود رسیده و من فقط در جهت حمایت بیشتر 
ب�ه کمک این تیم آمدم. وی خاطر نش�ان کرد: باید از زحمات ارزش�مند 
محمد بنی اس�دی شهردار بم و خانم جعفری سرمربی این تیم تشکر کنم 

که توانستند با آن حجم مشکالت تیم را سر زنده نگه دارند.
وی با اش�اره به اینکه در ب�اب فوتبال کم تجربه هس�تم گفت: اما تجربه 
تیمداری در س�طح آس�یا را دارم و حاال این تیم، تیم بم اس�ت و هرکاری 
برای پیشرفتش که صالح باشد انجام خواهم داد و همگی کمک کنیم تا با 

فاصله زیاد از رقبا قهرمان شویم.
اس�ماعیلی از ن�ام "خاتون بم" به عنوان اس�م جدید تی�م فوتبال بانوان 
شهرداری نیز خبر داد و گفت: در انتخاب اسم تیم، خودخواهی بود اگر نام 

کام�ل خان خاتون بم یا معدن خان خاتون را انتخاب می کردم چون خیلی 
زینبده تیم بانوان نبود پس تصمیم بر این شد که نام خاتون بم را انتخاب 
کنیم. این اس�م هم وجاهت و ارزش�مندی بانوان عزیز بم�ی را دارد و هم 
جنبه ی س�نتی و اصیل و ریشه دار بودن را دارد. وی در ادمه گفت: لوگو و 
لباس جدید تیم با الهام از ارگ قدیم و نخل در حال طراحی است و بزودی 

رونمایی می شوند.
مدیرعام�ل تیم فوتب�ال بانوان خاتون بم در خص�وص نحوه مدیریت تیم 
گفت: بن�ده به عنوان حامی تیم فعالیت می کنم و خانم جعفری مس�ئول 
امور تخصصی اس�ت و باید تاکید کنم بنده در مس�ائل فنی هیچ دخالتی 
نخواهم کرد. وی در خصوص برنامه های آتی خود برای این باش�گاه گفت: 
قطعا به دنبال بازیهای برون مرزی هس�تیم و در خصوص مس�ابقات چهار 

جانبه بین المللی در بم حتما برنامه ریزی هایی را انجام خواهیم داد.

وی در خصوص اس�تفاده از بازیکنان غیربوم�ی در تیم گفت: هدف ما در 
قدم اول قهرمانی تیم با نام بم است و استفاده از بازیکنان غیر بومی هیچ 
اشکالی ندارد و قدم دوم گسترش حوزه فوتبال بانوان و بازیکن سازی برای 
تیم بم که در آینده نزدیک با افتتاح آکادمی فوتبال بانوان این استعدادها 

کشف و پرورش خواهند یافت.
دکتر اسماعیلی در پایان از توافق برای برعهده گرفتن نگهداری و بهسازی 
ورزش�گاه فجر بم نیز خبر داد و گفت: در اولین کار باید چمن ورزش�گاه 
تعویض ش�ود و در مراحل بعدی خوابگاه ها و تاسیسات و... تعمیر شوند تا 

این ورزشگاه به حد نرمال برسد و در وضعیت خرابتری قرار نگیرد.
وی در خصوص ظرفیت استخرهای 25 متری مسابقه ای ورزشگاه فجر نیز 
گفت: این استخرها ظرفیت خوبی برای مسابقات شنای استانی و کشوری 
هستند؛ پس باید در برنامه کاری ما نیز قرار گیرند. وی همچنین ادامه داد: 
هدف ما از این کار اس�تفاده عمومی تر از امکانات ورزشگاه برای مردم بم 

است.
مرضیه جعفری سرمربی تیم خاتون بم ضمن تشکر از حمایت همه جانبه 
دکتر اس�ماعیلی از تیم گفت: حضور دکتر اسماعیلی و صحبتهای ایشان 
باعث آرامش و دلگرمی کادر فنی و بازیکنان تیم می ش�ود. وی همچنین 
تاکید کرد: دکتر اسماعیلی مثل یک مدیرعامل حرفه ای عمل می کند که 
همین امر س�بب تمرکز و آرامش تیم می ش�ود. وی در پایان سخنانش با 
تشکر و تقدیر ویژه از آقای بنی اسدی شهردار بم و شهرداران پیشین  در 
خصوص آخرین وضعیت تیم گفت: در مراحل آماده س�ازی تیم هستیم و 

بزودی اخبار جدید را اطالع رسانی خواهیم کرد.

گزارش تصویری نخستین نشست خبری تیم فوتبال خاتون بم    مدیرعامل و سرمربي باشگاه خاتون بم  
به عضویت افتخاري و داوطلبانه جمعیت 

هالل احمر درآمدند
به گزارش طلوع بم، در مراس��مي نمادین و با حضورهادی 
شهس��وارپور فرماندار ،محمد بنی اس��دی ش��هردار،احمد 
س��یدی رئیس هالل احمر وجمعي از مس��ئولین بم ،رئیس 
جمعیت هالل احمر بم از دکتر بابک اس��ماعیلي ومرضیه 
جعفري به جهت خدمات و افتخاراتي که براي شرق استان 
داش��تند تجلیل بعمل آورد و این دو به عضویت افتخاري و 

داوطلبانه جمعیت هالل احمر درآمدند.
دکتر بابک اسماعیلي مالک مجتمع معدني و فراوري روي 
خان خاتون با اش��اره به ش��عر زیباي س��عدي شاعر نام آور 
ایران زمین که )بني آدم اعضاي یک پیکرند،( خاطرنش��ان 
س��اخت: ما ایرانیان به دلیل حس انسان دوستي نمي توانیم 
نس��بت به حوادث و رویدادهایي که جان انس��انها را در هر 
نقطه از این جهان با خطر مواجه مي کند، بي تفاوت باشیم.

وي ب��ا بیان اینکه نقش مثبت هالل احمر در امداد رس��اني 
حوادث، بر هیچ کس پوش��یده نیست، گفت: این نهاد بین 
المللي در حال حاضر مهمترین و بزرگترین س��ازمان بش��ر 
دوستانه، در سراسر جهان به شمار مي رود که یاري بخش 
تمامي مردمان س��اکن در این گیتي پهناور اس��ت و تمامي 
تالش خویش را به کار مي بندد تا در مواقع لزوم و بحراني 
مرهم��ي بر زخم هاي انس��ان ها ش��ود و از درد و رنج آنها 

بکاهد.


