
 مدیرعامــل جمعیــت هالل احمر اســتان 
کرمــان بــا اعالم چهــار حادثــه جاده ای 
خودروهــای حامل اتبــاع غیرمجاز افغان 
در این اســتان از ابتدای شهریورماه جاری 
تاکنــون گفت: ۴۴ نفر از این افراد در این 

حوادث مصدوم و امدادرسانی شده اند.
به گزارش ارســالی روز سه شــنبه روابط 
عمومــی هــالل احمر اســتان کرمــان به 
ایرنا، رضا فالح افــزود: در روزهای اخیر 

شــاهد حوادث جــاده ای متعدد توســط 
خودروهای حامل قاچــاق اتباع افغان در 

محورهای مواصالتی استان بوده ایم.
وی اظهار داشــت: از ابتدای شــهریورماه 
جــاری تاکنــون چهــار حادثه جــاده ای 
در محورهــای راین - کرمان، ســیرجان 
- فــارس، ریــگان - ایرانشــهر و فهــرج 
- زاهــدان رخ داده کــه ۴۴ نفــر در این 
حوادث مصدوم شدند.مدیرعامل جمعیت 

هالل احمر استان کرمان با اشاره به اعزام 
تیــم هــای امدادونجات جمعیــت هالل 
احمر اســتان کرمان در حوادث یاد شده، 
خاطرنشــان کرد: امدادگران و نجاتگران 
در این عملیات ها ۲ مصدوم را رهاسازی 
و ســایر مصدومــان را به مراکــز درمانی 
انتقــال دادند.وی ادامــه داد: برخی از این 
مصدومــان نیز توســط عوامــل اورژانس 

امدادرسانی شده اند./ایرنا

عکس: سعید خسروی
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 داانیی

تخمدان پلی کیستیک و 
ناباروری 

گروه سالمت خانواده و جمعیت 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بم

رئیس شورای شهر بم درخصوص مساله خان خاتون گفت: 

بیماری تخمدان پلی کیســتیک بیماری نسبتا شایع خانمها در 
سن باروری )۴5-15(سال می باشد . در این بیماری اختالالت 
هورمونــی موجب تغییراتی می گرددکه به دنبال آن قاعدگی 
،وضعیت و توانایی باروری و شکل ظاهری خانمها تحت تاثیر 
قرار می گیــرد .این بیماری یکی از شــایع ترین اختالل غده 
های داخلی بدن اســت و حدود5-10درصــد خانم ها به آن 

مبتال هستند. 
یکی از نشانه های استرس زای بیماری تخمدان پلی کیستیک 
ناباروری می باشــد . باعث می شــود فرد دیرتر باردار شود یا 
بــرای بارداری نیاز به تنظیم قاعدگی و درمان کمکی داشــته 

باشد . 
عالمت های بیماری تخمدان پلی کیستیک :

1-اختالالت قاعدگی ۲-رشــد موهای زاید 3-نازک شدن و 
ریزش موهای سر ۴-پوست چرب و آکنه 

5-افزایش وزن وچاقی 6-تاخیر درباردارشدن 7-سایر موارد 
مانند کیست تخمدان و....

علل بیماری تخمدان پلی کیستیک :
1-ناشناخته ۲-علل فامیلی 3-اختالل در ترشح هورمون های 

تخمدان ۴-مقاومت به انسولین 
تشخیص بیماری تخمدان پلی کیستیک :

پزشــک با پرســیدن ســابقه بیماری ،معاینه ،ســونوگرافی و 
آزمایش خون این بیماری را تشخیص خواهد داد. 

عوارض بیماری :
1-درصــد قابل توجهی از افراد مبتــال به بیماری تخمدان پلی 
کیستیک از ناباروری رنج می برند .این افراد برای باردار شدن 

نیاز به درمان دارند. 
۲-احتمال ابتال به دیابت دراین افراد بیشتر است و معموال بیش 

از 50 به بیماری دیابت مبتال خواهند شد . 
3-خطر مشــکالت وحمله قلبی ۴-7برابر خانم های غیر مبتال 

است 
۴-این افراد درخطر افزایش فشار خون هستند. 

5-خانم های مبتال دچار اختالل در چربی خون می شوند . 
6-ســایر عوارض مانند مشــکالت تنفســی به ویــژه در زمان 
خواب ایجاد میشــود همچنین اضطراب و افسردگی در افراد 

مبتال به این بیماری بیشتر است . 
پیشگیری :

این بیماری قابل پیشــگیری نیســت .اما تشــخیص زودرس و 
درمان آن از عوارض طوالنی مدت مانند ناباروری ســندروم 

متابولیک چاقی دیابت و بیماری قلبی جلوگیری می کند . 
توصیه ها :

1-داشتن رژیم غذایی متعادل 
۲-فعالیت فیزیکی منظم 
3-کنترل و کاهش وزن 

۴-ترک سیگار 
5-مراثیت از پوست و مو 

درمان :درمان قطعی ندارد .اهداف درمانی این بیماری شــامل 
کنترل عالیم بیماری ،حل مشــکالت ناباروری ،پیشگیری از 

ابتال به بیماری قلبی ،دیابت و... می باشد. 

قول می دهیم هم نگرانی مردم و هم 
نگرانی سرمایه گذار را برطرف کنیم

افزایش تردد خودروهای حامل اتباع بیگانه در استان کرمان 

۴۴ مصدوم در ۴ تصادف

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان عنوان کرد:

محمد درویش در باغشهر بم
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بم صندوق ارزی 
پایدار استان کرمان 

و ایران است
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آخرین وضعیت شهرک حاشیه نشین قشمی در تدوین طرح تفصیلی بم

خبر

ابراز امیدواری فرماندار بم از 
تکمیل بیمارستان ۲۰۲ تختخوابی 

تا ۲ سال آینده

مرکز کرمانشناسی از انتشار 
روایت های ناروا از تمدن این 

خطه جلوگیری کرد

فرماندار بم گفت: بیمارســتان آموزشــی درمانی 
۲0۲ تختخوابی شهرستان بم در زمینی به مساحت 
50 هکتار در سال ۹6کلنگ زنی شده و امیدواریم 

ظرف دو سال آینده آماده خدمت رسانی شود.
»هادی شهسوارپور« ۲0 شهریورماه در حاشیه بازدید 
از پروژه بیمارستان جدید بم اظهار کرد: امیدواریم 
ظرف دو ســال آینده بیمارســتان ۲0۲ تختخوابی 

آماده خدمات رسانی شود.
وی افــزود: کلنگ این پروژه در ســال ۹6 به زمین 
زده شــده و این در حالی است که در دو مرحله به 
پیمانکار واگذار شــد. شهسوارپور با اشاره به آغاز 
مجدد روند ســاخت بیمارســتان تصریح کرد: در 
جلســۀ میدانی امروز که در محل پروژه ســاخت 
بیمارســتان ۲0۲ تختخوابی برگزار شد؛ با پیگیری 
های دانشگاه علوم پزشــکی بم مشکالت مربوط 
به بحث پیمانکاری این بیمارســتان حل و پیمانکار 

جدید این پروژه نیز انتخاب شده است.
وی افــزود: بعــد از فاصلــه زمانــی کــه پیمانکار 
انتخاب شــد، همراه با مسئولین از محل بازدید شد 
و با اداراتی که می توانستند به روند پیشرفت پروژه 
کمک کنند نشســتی برگزار و مشکالِت پیمانکار 
برای ادامه کار بررســی شــد. فرماندار بم در ادامه 
گفت: مســائل دیگری نیز وجــود دارد که باید در 
استان و همچنین در کشور پیگیری و بررسی شود 
و قرار شــد از ظرفیت نماینده مردم شرق استان در 

مجلس هم استفاده بشود.
وی بیــان کرد: باید در مرکز اســتان نیز جلســاتی 
درخصوص موارد مرتبط با بحث محیط زیست و 
واگذاری زمین برای مجتمع دانشگاه علوم پزشکی 
برگزار شود، بیان کرد: با توجه به تغییر وضعیت این 
پروژه و اینکه در یک فاز تعریف شــده، حدود 17 

درصد پیشرفت فیزیکی کل این پروژه است.
شهسوارپور ادامه داد: پیمانکار قبلی این پروژه طبق 
ماده ۴6 خلع ید و پروژه به پیمانکار جدیدی واگذار 
شد؛ پیمانکار جدید نیز با یکسری مشکالت درباره 
انشــعابات برق، آب، گاز، مخابرات و تهیه سیمان 

روبه رو شده است.
وی در پایــان گفــت: امیدواریــم ظرف دو ســال 
آینده که مدت قرارداِد پیمانکار اســت همه موارد 
با جدیت پیگیری شــود و کار ظرف مدت معینی 
که مشخص شده به اتمام برسد و بیمارستان آماده 

خدمات رسانی به مردم شود.

اســتاندار کرمــان گفــت: شــکل گیری مراکز و 
ساختارهایی همانند کرمانشناسی اجازه روایت های 
نــاروا از هویت و تمــدن تاریخی یــک منطقه را 

نمی دهد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی استانداری کرمان، 
دکتــر علــی زینی وند ۲3 شــهریور مــاه در دیداِر 
محمدعلــی گالب زاده مدیر مرکز کرمانشناســی 
و حامد حســینخانی رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه 
کرمان عنوان کرد: راه اندازی و اداره چنین مراکزی، 
افــراد خاص خود را می خواهد و گروه های هدفی 
که به این موضوع توجه می کنند، گروه های شکل 

دهنده هویت تاریخی هر دوره هستند.
اســتاندار کرمان، مراکزی همچون ایران شناسی و 
کرمانشناسی را با هویت و اصالت جامعه در ارتباط 
دانســت که برای پیوســتگی در روایت درست و 
ثبت وقایع یک ضرورت محسوب می شوند و باید 

تقویت شوند.
زینی وند افزود: عدم تقویت این ساختارها حتی به 
لحاظ ظاهری و تجهیزات: قطب نما و نشانه ای برای 
افول جامعــه خواهند بود، چنین مراکز هویتی باید 

چراغ جامعه باشند که افزوده ای ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: وجود ســاختارها هر چند مورد 
اســتقبال زیاد قــرار نگیرد و تعداد اندکی فلســفه 
ایجــاد آن را درک کنند، در طــول زمان اثرگذار 
خواهد بود. مدیریت ساختارها نیز از اهمیت باالیی 
برخوردار است و این کار را با تمام وجود ضروری 
بدانند. استاندار کرمان گفت: برای فرهنگ، محکم 
کردن هویت، ثبت اصالت و روایت درست از یک 
تمدن باید جنگید و هر کار از دستمان برآید انجام 
خواهیم داد. زینی وند ابراز داشــت: جنوب شــرق 
کشــور پوســته های ضخیم تمدنی کشور در طول 
ادوار تاریخ هستند که بسیاری از آنها نیز پنهان شده 
است. با شــکل گیری مراکزی چون کرمانشناسی 

اجازه روایت های ناروا هم داده نمی شود.
کرمانشناســی  ســاختار  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
نمی گذارد کــه مردم کرمان را بــه گونه ای دیگر 
روایت کننــد که انقطاعی از تمــدن تاریخی آنها 
باشد. تمدن کرمان و ایران پیوسته است، فراز و فرود 
حکومت ها می گذرد، اما هویت، اصالت، فرهنگ، 

منش و رفتار، ماندگار هستند.
اســتاندار کرمان اظهار داشــت: روایــت واقعی و 
صحیح بزرگانی از جمله سردار سلیمانی می تواند 
قرن ها هویت ســاز باشــد و برای افراد مختلف در 
حوزه گرایش اسالمی، جسارت و آرمان پردازی، 
فرزندپــروری، فعالیت در ســاختارهای اقتصادی، 

تکریم والدین و غیره الگوساز است.
استاد محمدعلی گالبزاده رییس مرکز کرمانشناسی 
با ارائه گزارشــی از فعالیتهای این مرکز، خواستار 

کمک و ارتقا امکانات آن مرکز شد.
دکتر حامد حســینخانی رئیس بنیاد ایران شناســی 
شعبه کرمان نیز در این دیدار، نگاه دکتر زینی وند 
به حوزه فرهنگ و هنر و تاریخ و هویت را موجب 

خرسندی دانست.
وی گفت: مرکز کرمانشناسی اتفاق جریان سازی 
در کشــور برای تشــکیل بنیاد ایران شناسی شد و 
لذا هر اندازه نگاه جدی تر و حمایت های بیشــتر از 
جنبه های مختلف به آن شود به نفع تاریخ و فرهنگ 

و ارزش های فرهنگی خواهد بود.

به گــزارش خبرنگار هفته نامه طلوع بم، دکتر 
افضلی در ابتدای جلســه از برگزاری جلسات 
متعــدد و کارگروههای مختلــف برای طرح 
تفصیلــی خبر داد و گفت: در بحث اســکان 
غیر رســمی که در بم شــامل شهرک قشمی 
و بخشی از شــهرک امام میشود مطالعاتی را 
شــروع کردیم و در این جلســه باید بگویم با 
توجــه به عکس هوایی در حــال حاضر 6۲0 
واحد مســکونی در شــهرک قشــمی وجود 
دارد کــه آمــار قبلــی ۴۲0 واحد مســکونی 
بــوده اســت کــه عمــدا ایــن زمین هــا در 
پالکهای ثبتــی ادارات میراث فرهنگی و راه 
و شهرســازی می باشــد. وی در ادامه افزود: 
براساس رویکردهای مختلف طرح تفصیلی، 
جابجایی شهرک بیشــتر پیشنهاد شده، اما در 
شــرایط فعلی و راهکار اولیه پیشــنهادی ما، 
توسعه محله و تاسیس دفاتر تسهیلگری و در 
نتیجه توانمندســازی این جامعه است؛ تا این 
جابجایی در طول زمان مشــخص شــده ای و 

استقبال خود شهروندان انجام شود.
محمد بنی اســدی سرپرست شهرداری بم نیز 
درخصوص نظارتهای مستمر پلیس ساختمان 
بر شهرک قشمی گفت: این بازدیدها هر روز 
انجام می شــود و بعضا برخی مواد و مصالح 
ســاختمانی هم که برای تصرف زمینی است 
جمع آوری می شود. در شرایط فعلی مساحت 
شهرک افزایش پیدا نکرده اما ساخت و ساز 
درون فضاهــای خالی همان منطقه به صورت 

مخفیانه صورت میگیرد.
هادی شهســوارپور فرماندار بم از پیگیری ها 
و کارهای صورت گرفته در خصوص تعیین 

تکلیف شــهرک قشمی یاد می کند و از طرح 
جابجایی آنها به اســفیکان نام می برد که عدم 

استقبال شهرک نشینان را در پیش داشت.
وی در خصــوص مشــکل شــهرک قشــمی 
گفــت: متاســفانه مشــکالت ایــن مجموعه 
بســیار پیچیده اســت، زیرا برخی شهروندان 
زیر پوشــش کمیته و بهزیستی و برخی دیگر 
تســهیالت دریافت کرده انــد و برخی دیگر 
حتی پروانه ساختمانی دارند که کار را بسیار 
ســخت میکند و در نتیجه ما به دنبال یک راه 

عملیاتی هستیم.
ســمانه ســام نژاد نایب رئیس شورای شهر بم 
نیز در این جلســه گفت: جابجایی شــهرک 
قشمی کار بسیار دشواریســت و ما می توانیم 
با توانمندســازی و با کمک از دفتر مطالعات 
ســازمان بازآفرینی شــهری که ســند اسکان 
مجدد را نوشــته اند کمــک بگیریم کار این 

واحد تخصصی و در همین حوزه است.

علیرضا اشرف زاده رئیس بهزیستی بم از آمار 
باالی آسیب های اجتماعی در این منطقه خبر 
داد و گفــت: حــدود ۴0 درصــد آســیبهای 
اجتماعی شهر در این منطقه روی می دهد که 
می طلبد حتما دنبال یک کار عملیاتی باشیم. 
وی همچنیــن افزایش تعداد واحد مســکونی 
ایــن منطقه را زنگ خطری بــرای همه اعالم 

کرد.
حســین رمضانی زاده رئیس دادگســتری بم 
در این جلســه ضمن مخالفت بــا جا به جایی 
شهرک قشمی خواســتار تعیین تکلیف اسناد 
این منطقه شد و از نیروی انتظامی خواست تا 
در کنار پلیس ساختمان شهرداری فعال باشد.

گفتنی اســت در این جلســه مقرر شد جلوی 
افزایــش واحدهــای مســکونی ایــن منطقه 
گرفته شــود و مجری طرح تفصیلی مطالعات 
راه  اداره  و  فرهنگــی  میــراث  ضوابــط  و 
وشهرسازی را بررســی و در این خصوص با 

سازمان بازآفرینی شهری هم مکاتباتی داشته 
باشــد و مطالعات دقیق برای طرحی مســتمر 

ارئه شود.
بررسی فرایند طرح تفصیلی در 

هشتمین جلسه شورا شهر بم
هشتمین جلسه شورای شهر بم با حضور اعضا 
عصر شنبه بیستم شــهریور برگزار شد. دکتر 
افضلــی مجری طــرح تفصیلی بــم به صحن 

شورا دعوت شده بود.
در ابتدای جلســه کریم غضنفرآبادی رئیس 
شــورای شــهر بم در خصوص بازدید از پل 
والیــت بــا همراهی برخــی اعضــا و محمد 
بنی اسدی سرپرست شــهرداری اشاره کرد و 
گفت: از همه ارگانهای مربوطه در خواســت 
داریم به مساله ورود کنند وی در ادامه افزود: 
در این خصوص کارگروهی تشکیل خواهد 
شــد و طی هفته آینده تمامی موارد مربوط به 

این پل برای مردم شفاف سازی شود.
وی در ادامــه در خصوص طــرح تفصیلی بم 
گفت: با شــناختی که از دکتــر افضلی دارم 
و حس مطالبه گری اعضای شــورای ششــم 
تدوین این طرح به خوبی انجام خواهد شــد. 
این یــک طرح ویژه اســت و نمونه ای برای 

کشور باید باشد.
وی خاطر نشــان کــرد در این طــرح باید به 
حفظ باغشهر، نگاه تاریخی و جهانی بودن بم 

دقت کامل شود.
در ادامــه جلســه دکتر افضلــی در خصوص 
چگونگــی فرآینــد تدویــن طــرح تفصیلی 
توضیحاتی ارایه کرد و اعضای شــورا در این 

خصوص به تبادل نظر پرداختند.

در فرمانداری و شورای شهر بم بررسی شد:

نو آوران بم

پهلوان علیشاه بمی

پــس از آنکه دو قوم اوغــان و جرمان نواحی 
بافــت و جیرفت را مــورد تاخت و تــاز قرار 
دادند، امیر مبارزالدین محمد مظفر به دفع آنان 
پرداخت و در حوالی جیرفت نبردی سخت در 
گرفت. بنا به نوشــته مواهب الهی: »هفت زخم 
مرد افکن بر وجود همایونش کار کرد و اسب 
بارگی را چند زخم زدند، از اســب خطا شد و 
پیاده در این بیابان محشــر فرو ماند لحظه های 
سخت شدید بود. سواران اوغان مثل باد و برق 
می رســیدند و هرچه را و هر که را می دیدند 
درو می کردند. مرگ در دو قدمی امیر محمد 
مظفر است، کافی اســت که یک سوار اوغان 
برسد و با اشاره شمشیر، جریان تاریخ ایران را 

تغییر دهد. 
و امــا... در این جــا یک چهره درخشــان در 
طومار اخالق بشــری جلــوه میکنــد »پهلوان 
- علیشــاه بمی« یکی از ســرداران امیر که در 
جوانمردی و دلیری بــی نظیر بود، جوانمردی 
و مردانگی خود را ثابت کرد. امیر مبارز الدین 
حیران مانده بود، لحظه ها به سختی میگذشت 
او منتظر لحظات آخر عمر خود بود که پهلوان 
علیشــاه بمی رسید و از اسب فرود آمد و اسب 
خود را به وی داد. امیر قبول نمی کرد و ســوار 
نمیشــد. گفت: »بیست ســال پیش از این، در 
حضرت مقــدس امیر المومنیــن علی کرم اهلل 
وجهه از واهب بی منت، عزت شــهادت طلب 
کرده ایم. تا به الحاح بســیار سوار شد و بیرون 

رفت، و پهلوان علیشاه با هشتصد مرد

پهلوان علی قورچی بمی

پهلــوان علــی قورچی بمــی که رســتم زمان 
و اســفدیار ســپاه کرمان محســوب می شــد، 
دالوری جوانمــرد بــود. در زمــان حکومت 
ســلطان عمادالدین احمد مظفــری، آن زمان 
که ســیور غتمــش اوغانی علیــه دولت وقت 
کرمان شــورش کرد و با کمک گرفتن از پسر 
شاه شــجاع مظفری که در شیراز حکومت می 
کرد، به طــرف کرمان هجوم آورد، ســلطان 
احمد فرماندهی ســپاه کرمان را به پهلوان علی 
قورچی بمی ســپرد. فتح و ظفر نصیب لشــکر 

سلطان احمد شد.
 ســیور غتمش اوغانی به قتل رســید. اوغانیان 
هوادار او به سختی شکست خوردند و تارومار 
شــدند و غنائم فراوان نصیب سپاه کرمان شد. 
از جانب سلطان احمد ریاســت هزاره جرمان 
و اوغان بــه پهلوان علی قورچــی بمی محول 

گردید.

قدمعلی پهلوان بیدرانی

قــال معلی پهلوان بیدرانی فرزند حیدر به دنبال 
نزاعی در شــهر بم پیاده راهی مشــهد میشــود 
و ســال ها در مشــهد می ماند، اما نه به عنوان 
فــردی عــادی بلکه به عنــوان »پهلــوان خطه 
خراســان«۔ ماجرا از این قرار بوده که هر روز 
جمعه پیشکســوت پهلوانان خراســان در منزل 
خودش »کلــه و پاچه« می پخته و آن را کامل 
در یک ســینی می ریخته و با چند عدد نان در 
یکی از میادین شــهر می برده اند در حالی که 
انبوه جمعیت دایره وار جمع می شدند، پهلوان 

خراسانی،

پیر غیب

ســلطان پیر غیب چنانچه از شواهد بر می آید 
یکی از عرفای شهرســتان بم بــوده که قبل از 
حضرت ســید شمس الدین ابراهیم می زیسته، 
آرامگاه آن عارف شــهیر واقع در کوچه های 
مهداب جنب اداری امور آب ســابق شــهری 
است که مزار صاحبدالن می باشد از کرامات 
آن بزرگوار در رســاله ی مقامــات عرفای بم 

چنین آمده است:
دیگــر درویشــی تبریــزی بود گفــت: »روی 
جامعه صوفی داشــتم و به زحمت بســیار پیدا 
کرده بودم و آســتر آن نداشتم و از کسی نمی 
توانستم خواست و به زیارت آن حضرت رفتم 
و احوال خود با وی عرضه داشــتم و بنشســتم 
چشــمم به خواب رفت آن حضــرت را دیدم 

گفت:
»برو بر ســر قبر پیر غیب. آنجــا خورده ئی از 
بهره تو نهاده اســت« برخاســتم و به سر قبر پیر 
غیب رفتم دیدم که یک تنگه و سه دیناری بر 
روی ســنگ نهاده بود برداشتم و به آستر دادم 
و جامه را تمام کردم و از سرما خالص شدم .

»عباس صادق زاده« شنبه۲۱ شهریورماه 
با اشــاره بــه روز جهانی پیشــگیری از 
خودکشی به تشــریح وضعیت موجود و 
اقدامات انجام شــده درخصوص کنترل 
و کاهش ایــن معضل اجتماعی پرداخت 
و اظهار کرد: پدیده خودکشــی خود یک 
معلول است و باید به دنبال علت ها گشت.

وی افزود: متاسفانه در سال های اخیر به 
دالیل متعدد از جمله افزایش مشــکالت 

اقتصادی، شیوع ویروس کرونا، باال رفتن 
ســطح اضطراب در بین افراد جامعه و ... 
شاهد گســترش نگران کننده این پدیده 
شوم در ســطح جامعه بوده ایم که علی 
رغم اقدامات پیشــگیرانه وســیعی که 
انجام شده، وضعیت موجود در این حوزه 

غیرقابل قبول و نگران کننده است.
صــادق زاده تصریح کرد: بــه طور کلی 
می توان گفت که مسائل اجتماعی منجر 

به پدیده هــای مختلف از جمله  اعتیاد، 
خودکشی، خشونت و ... می شود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان بیان کرد: 
اگرچه استان کرمان از لحاظ خودکشی 
در کشــور در رتبه ۲۶ قــرار دارد اما در 
مقایسه با ســال های قبل این آمار قابل 

قبول نیست.
وی افزود: براســاس آمار موجود ساالنه 
حدود ۷۰۰ هزار نفــر در جهان به طرق 
مختلف به زندگــی خود پایان می دهند 
که از ایــن تعداد حــدود ۵۵۰۰ نفر در 
ایران به ایــن اقدام رو می آورند یعنی به 
طور متوســط از هر ۱۰۰هزار نفر ۱۳ نفر 
در ایران اقدام به خودکشی می کنند که 
این آمار در ســال های گذشته در استان 
دو نفر در ازای هر ۱۰۰هزار نفر بوده ولی 
متاســفانه هم اکنون از هر ۱۰۰ هزار نفر 
جمعیت حدود ۶.۳ نفر از فوت شــدگان 
بر اثر اقدام به خودکشی متعلق به استان 
کرمان اســت. صــادق زاده تصریح کرد: 
عوامل متعددی در اقدام به خودکشــی 
افراد دخیل هســتند که از جمله آن می 

توان به عوامل فردی شــامل افسردگی، 
اضطراب، مشــکالت خانوادگی و مسائل 
اجتماعی از جمله عوامل مهم در ســوق 
دادن افراد به ســوی اقدام به خودکشی 

اشاره نمود.
 مدیرکل بهزیســتی استان کرمان گفت: 
در این بین بهزیستی با گسترش ظرفیت 
مراکــز مشــاوره و ورود تخصصی به این 
موضوع اقدامات وسیع و تاثیرگذاری را به 
منظور کنترل و کاهش آسیب خودکشی 

انجام داده است.
وی در بخــش دیگری از ســخنانش به 
راهکارهــای افزایش و گســترش هرچه 
بیشتر کنترل این مشکل پرداخت و گفت: 
افزایش ظرفیت خدمات تخصصی مراکز 
، تقویــت علمی و تاثیرگــذاری مراکز و 
قاطعیت و جدیت مسئوالن و برنامه ریزان 
اجتماعی در تدویــن و اجرای طرح های 
علمی و عملی اجتماع محور از مهمترین و 
تاثیرگذارترین روش های کنترل و کاهش 
آسیب خودکشی در سطح جامعه خواهد 

بود.

وضعیت خودکشی در استان کرمان نگران کننده است

مدیرکل بهزیستی استان:

مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: متاسفانه در سال های اخیر به دالیل متعدد از جمله افزایش مشکالت اقتصادی، شیوع ویروس کرونا، باال رفتن سطح 
اضطراب در بین افراد جامعه و ... شاهد گسترش نگران کننده خودکشی در سطح جامعه بوده ایم که علی رغم اقدامات پیشگیرانه وسیعی که انجام شده، 

وضعیت موجود در این حوزه غیرقابل قبول و نگران کننده است.
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بم صندوق ارزی پایدار استان کرمان و ایران است

فرهنگی، ورزشی

طلوع بم- محمدجــواد رحیم نژاد: محمد درویش عضو 
ســابق هیات علمی مرکز تحقیقات سازمان جنگلها و 
مراتع ایران، فعال رســانه ای و چهره شناخته شده حوزه 
محیط زیســت اواخــر مرداد ماه ســالجاری به دعوت 
جمعی از شــهروندان بمی دوستدار حوزه تمدن قناتی 
و میراث جهانی بم به این شــهر ســفر کرد. در بعد از 
ظهر آخرین روز سفر آقای درویش به دعوت میزبانان 
وی، توانستم حدود چهل دقیقه را با یکی از همکاران 
رسانه  ای و آقای درویش سپری کنم. گرچه بنا به سخن 
میزبانان من با هدف انجام یک مصاحبه با آقای درویش 
به آنجا رفتم اما به دالیلی شــرایط کامل فراهم نبود و 
عمده آنچه را که می خوانید صرفا مضمون صحبتهای 
آقــای درویش در مقابــل دوربین یکــی از همکاران 
رســانه ای اســت و من در پایان کار فقط چند دقیقه ای 
توانســتم با محمد درویش گفتگوی خصوصی داشته 
باشــم. این در حالی است که ســفر آقای درویش در 
میانه  ی یک مناقشــه زیســت محیطی مهم در بم انجام 
شــده بود و ســوالهایی کــه در ذهن داشــتم همچنان 

بی پاسخ ماند.
بهرحال گرچه من نتوانستم سواالت بیشتری را مطرح 
کنــم، اما محمد درویش در ســخنان خــود در مقابل 
دوربین همکارم حرفهای شنیدنی را درخصوص مساله 
بــم و منظر فرهنگی و طبیعی و لزوم حفظ و نگهداری 
آن و همچنین مســائل آبی کشــور و جنگلهای کهور 

ریگان و... مطرح کرده است.
حدود دو ماه است که بین تعدادی از کنشگران محیط 
زیســتی، کشــاورزان و مالکان قناتهای بم با اداره کل 
محیط زیســت، آب منطقه ای، فرمانــداری بم و دیگر 
دستگاههای اجرایی و سرمایه گذار کارخانه فرآوری 
ســرب و روی خان خاتون که قرار اســت در دشــت 
دارزین بم احداث شود، چالشی درگرفته که هنوز هم 
ادامه دارد. در شــماره ۲63 طلوع بم و در سایت طلوع 
ارگ شرح کامل جلسه گفتگوی طرفهای درگیر این 
مســاله را به همراه فایل صوتی جلسه خوانده  و گوش 
داده اید که توصیه می کنم مجددا بخوانید )چون ســفر 
آقای درویش بعد از آن جلســه بود(. در جلسه مذکور 
کــه در فرمانداری بم برگزار شــد، نهایتــا طرفین ۔به 
صــورت کلی۔ بر این موضوع توافــق کردند که این 
مساله در فضایی با سطح کارشناسی  و تخصصی باالتر 
پیگیری شــود تا به نتیجه ای واحد و اجماعی برســند. 

چیزی که تاکنون آنچنان که باید، محقق نشده است.

و  بدانید  را  الماس بی بدیــل  این  بم،  قدر 
حفظش کنید

محمد درویــش در ابتدای ســخنان خــود گفت: بم 
الماسی بی بدیل و غیرقابل ارزشگذاری است که مردم 
آن در طی هزاران ســال توانسته اند یک تمدن باستانی 
و همچنین شبکه گسترده ای از قناتها و نخلستانها را در 
فاصله کمی از گرمتریــن نقطه کره زمین ایجاد کنند. 
قناتهــای بم پرآب ترین قناتهای ایران هســتند و حجم 
دبی تمامی آنها با بزرگترین رودخانه های ایران برابری 
می کند. این یک مساله ملی و غرورانگیز است. چرا که 
مــا در هیچ کجای دنیا چیزی شــبیه به بم نداریم و چه 
خوب که ۲0 هزار هکتار از اراضی این عرصه ی یکتا، 
ثبت جهانی شده است. همه کسانی که در استان کرمان 
و در ایران زندگی می کنند باید نسبت به منظر فرهنگی، 
طبیعی و تاریخی جهانی شده بم احساس مسئولیت کنند 

و برای حفظ و نگهداری آن کوشــش کنند. بم متعلق 
به تمام ایرانیان و در واقع صندوق ارزی پایدار اســتان 
کرمان و ایران است. باید با آگاهی بخشی نسبت به مزایا 
و موهبت های این نعمتهای خدادادی در بم -که نیاکان 
ما از آن به بهترین شــکل اســتفاده کرده اند و به عنوان 
میراثی برای ما باقی گذاشته اند- جوامع محلی، مدنی و 
مسئولین را نسبت به اهمیت بم حساس کرد تا قدر آن را 
بدانند و برای زنده ماندن این تمدن دیرینه تالش کنند.

ظهور اولین نشانه های ناپایداری در بم
آقای درویش ادامه داد: من قبال به بم آمده بودم اما در 
این دو ســه روزی که بودم باز هم از دیدن این باغشهر 
زیبا و قناتها و ارگ تاریخی اش شــگفت زده شدم اما 
متاســفانه با مسائلی نیز روبرو شدم که حکایت از بروز 
و ظهور اولین نشانه های ناپایداری سرزمینی بم داشت. 
خشکسالی، افزایش بی رویه موتور پمپهای کشاورزی 
و به تبع آن کاهش ســطح آبهای زیرزمینی و خشک 
شدن قناتها، گســترش فیزیکی عرصه های کشاورزی 
انسان ساز و آسیب ناک شــدن خاک به جای استفاده 
بهینه از تکنولوژی مدرن در توســعه بخش کشاورزی  
)مثال کشــت هیدروپونیک(، نابودی جنگلهای کهور 
در ریگان و زیستگاههای طبیعی، نبود سیاستگذاریهای 
اصولــی و بلند مدت در موضوعاتی از قبیل مهاجرت، 
مسکن و کشــاورزی بم، افزایش میل به تغییر کاربری 
مجــاز یا غیرمجــاز اراضی در شــهروندان برای تامین 
معیشــت و کشــاورزی و مســکن و در برخی موارد 
سوداگری و تخلفات عده ای اندک که ضربات زیادی 
به پیکــره بم می زند و همچنین نادیده گرفتن مســایل 
میراثی و محیط زیســتی در تصمیم گیریهای کالن از 
جمله مواردی است که در بم بزرگ بروز و ظهور پیدا 
کــرده و بیم آن می روند که حیات بم و مردم آن را در 

آینده ای نزدیک به مخاطره بی اندازد.
اینگونــه اقدامات ظاهرا توســعه را برای مــا به ارمغان 
می آورد اما توسعه ای که پایدار و متوازن نیست و نابود 
می شود و نابود می کند. ما حامی توسعه پایدار و متوازن 
هستیم. امروزه اگر شعار توسعه  و اشتغالزایی را بدهیم 
اما به پیوســتها و مسایل زیســت محیطی و اجتماعی و 
فرهنگی آن توجهی نکنیم، قطعا با یک توسعه ناپایدار 

و آسیب زا مواجهیم.

مسئولین نگرانی مردم را درک کنند
اخیرا برخی از دوســتداران بم و کشــاورزان و مالکان 
قناتهــای بم پرچــم اعتراض و نگرانی خود نســبت به 
احــداث کارخانه فرآوری ســرب و روی معدن خان 
خاتون در دشــت دارزین بم اعــالم کرده اند و من هم 
در جریان آن هستم و یکی از دالیل سفرم به بم همین 
موضوع بــود. صنایع ســرب و روی صنایعی آالینده 
هســتند و اگر در محیطی آلودگی ایجاد کنند حداقل 
تا هزار سال حیات آنجا را نابود می کنند. اینگونه کارها 
ریسک و خطراتی دارد و متاسفانه ما هیچ تجربه مثبتی 
از اســتقرار صنایع ســرب و روی در کشــور نداریم. 
تجربه ما در زنجان و یزد قابل مشــاهده اســت و سطح 
آلودگی ها در زنجان به حدی رســید که در ســال ۸5 
بزرگتریــن تجمع اعتراضی حامیان محیط زیســت در 
زنجان اتفاق افتاد و کارخانه های فرآوری سرب و روی 

را تعطیل کردند.
متاسفانه علیرغم تمامی قول و قرارها و وعده وعیدهایی 

کــه داده می شــود و قانون هایی که طبــق آنها چنین 
مجوزهایی داده می شــود، اما بازهم شاهد بی توجهی 
و آلودگی های محیط زیســتی هستیم. عالوه بر اینکه 
سازمان محیط زیست هنوز ارزیابی های محیط زیستی 
احداث این کارخانه را به معترضان نداده؛ در خصوص 
تامین آب کارخانه مورد نظر نیز چاه عمیقی در دشت 
دارزین حفر شده که گرچه مالک کارخانه مدعی است 
ایــن حفر چاه طبق قانون و با مجوز آب منطقه ای حفر 
شــده اما مشخص نیست چرا آب منطقه ای اجازه حفر 
چاه در دشت بم را داده که جز دشتهای ممنوعه است. 
یعنی برای زنده ماندن قناتهای بم هرگونه حفر چاه در 
دشت و باالدست قناتها ممنوع است. شاید مصرف آب 
این کارخانه به اندازه صنایع فوالدی و آب بر نباشد اما 
عالوه بر اعتراض نسبت به اصل موضوع، نگرانی مردم 
این هم هست که با بی تدبیری دولتها ارایه مجوز چنین 
کارخانجاتی در مناطق استراتژیکی همچون بم و ارایه 
مجوز برداشت آب از طریق موتور پمپها، به یک رویه 
گسترده تبدیل شود و به بهانه توسعه و اشتغالزایی نهایتا 
برای چند صد نفر، حیات سرزمینی و معیشت و اشتغال 
و کشــاورزی حدود 150 هزار نفر در شهر بم و حومه 
آن به مخاطره بی افتد. مسئولین باید این نگرانی مردم را 

درک کنند.

و  فهرج  و  ریــگان  کهور  جنگلهای  نابودی 
خطرات پیش رو

من به منطقه ریگان و فهرج هم رفتم. یکی از مهمترین 
مشکالت محیط زیستی آن منطقه نابودی رویشگاههای 
طبیعی کهور اســت که علل اصلی آن هم احداث سد 
نســا و به تبع آن خشک شــدن قناتها و افزایش موتور 
پمپها، گســترش بی رویه فیزیکی اراضی کشاورزی و 
پایین رفتن سطح آب است. جنگلهای کهور وقتی که 
خشک شوند بدیهی ترین نتیجه آن افزایش وقوع گرد 
و غبــار و ریزگرد در منطقه و به خطر افتادن ســالمتی 
مردم آنجاســت. چرا کــه ریزگردهــا ذرات کمتر از 
5/۲ میکرون هســتند و بــه راحتی از جــدار مویرگها 
عبور می کنند و موجب ســرطان خون و انواع بیماریها 

می شوند.
مالچ پاشی دردی را دوا نمی کند و باید به ندرت از آن 
در شرایط خاص و آنی اســتفاده کرد. مثال در حاشیه 
ریلهای راه آهن در بیابانها اگر مجبور شویم باید استفاده 
کنیم. مالچ پاشــی باعث گرمتر شــدن ســطح خاک 
می شود و برخی از موجودات را نیز به کشتن می دهد. 
ما در مرکز تحقیقات از سال ۸۴ اعالم کرده ایم که مالچ 
پاشــی کارایی الزم را ندارد امــا بهرحال یک عده ای 
مازوت شــان روی دست شان مانده که باعث می شوند 
مالچ پاشی تمام نشود. البته اخیرا ریاست سازمان جنگلها 

و مراتع دستور توقف مالچ پاشی را داده است.

مافیای آب، سد سازی و طرحهای انتقال آب
مانیفست و آرمان تمام مردم ریگان و بم و شرق استان 
کرمان باید برچیده شدن تمام موتور پمپهای کشاورزی 
و غیرکشــاورزی و مجاز و غیرمجاز باشــد. تا ســطح 
آبهــای زیرزمینی بیش از این پایین تر نرود و بتوانیم در 
مرحله بعد قناتهای منطقه را احیا کنیم و به پایداری این 
ســرزمین در آینده امیدوار باشیم. راههای زیادی حتی 
در این خشکســالی وجود دارد که بتوان براحتی آب 
مورد نیاز مردم و کشاورزی را تامین کرد که متاسفانه 

عده ای که  در کشــور ما تجارت شان در سد سازی و 
طرحهای انتقال آب هست و من از آنها به عنوان مافیای 
آب نــام می برم، مانــع اقدامات زیربنایــی و علمی در 

کشور ما می شوند. 
متاسفانه ما به جای مدیریت صحیح منابع موجود آبی، 
مرتبا در حال افزایش نیازهای کاذب آبی مردم هستیم 
و عده ای برای رفع این نیازها و منافع مالی، موافق ســد 
سازی هستند و حاال که دکان سد سازی در کشور در 
حال برچیده شدن است؛ به سراغ طرحهای انتقال آب 

رفته اند.
کشــور ما بــا ۸5 میلیون جمعیــت ســالیانه ۸ میلیارد 
مترمکعب آب برای آشــامیدن نیــاز دارد. همین االن 
ظرفیت سدهای ما 60 میلیارد مترمکعب است. یعنی اگر 
حتی با یک خشکسالی 50 درصدی هم مواجه شویم، 
می توانیم براحتی پاســخگوی نیاز آشامیدن باشیم. اما 
عده ای همچنان به دنبال سدسازی و انتقال آب هستند. 
صنایع فوالدی را در کویر احداث می کنند و بعد باید 
کیلومترها طرح انتقال آب اجرا کنند و هزینه آن را از 

جیب ملت بپردازند.
در دنیا فقط برای آشامیدن اگر مجبور شوند سد می زنند 
در حالــی که ما حتی برای کشــاورزی و صنعت خود 
هم ســد ساخته ایم. ما ســالیانه 30 میلیارد پساب داریم 
که می تــوان آن را تصفیه کــرد، ضایعات آبی بخش 
کشاورزی ما 6 برابر سطح جهانی است، 35میلیون تن 
دورریز غذا داریم، 30 درصد آب شــرب لوله کشــی 
هدر می رود، چرا نباید آب خود را از راه اصالح چنین 
مواردی تامین کنیم؟ ما مدام نیاز کاذب ایجاد می کنیم 
و مدام ســد می سازیم و مجوز موتور پمپ می دهیم و 
پولهــای کالنی خــرج انتقــال آب می کنیم. حکایت 
ما حکایت خانواده لوسی اســت که برای گرم کردن 
خودش اسکناسهایش را به بخاری می اندازد اما حاضر 
نیســت لباس گرمتری بپوشــد. ما هیچ انگیزه ای برای 
مصــرف بهینه در مردم ایجاد نکرده ایم. ما اصال کاری 
در اســتان کرمان در حوزه انرژی باد و نورخورشــید 
نکرده ایم. متاسفانه اســتان کرمان پر از صنایع فوالدی 
شــده، چرا ما باید کارخانه الستیک ســازی در کویر 
داشته باشیم که صنعتی آب بر است. در صنایع فوالدی 
100 برابــر اســتاندارد جهانی آب مصــرف می کنیم. 
ببینید چه به روز اصفهان زیبا و زاینــده رود آورده اند. 
تکنولوژی شــان کامــال بدوی اســت و به خودشــان 
می گویند چرا هزینه کنیم و تکنولوژی فوالدی را ارتقا 
دهیم، می رویم دل کوهرنگ را می شکافیم و یک خط 

انتقال آب دیگر می آوریم.

در دودکش سیمان کرمانشاه نفس بکشید/ ما 
معدن کاوی نمی کنیم، معدن کاری می کنیم

در فرصــت کوتاهی که در انتها پیش آمد، ســوالی از 
آقای درویش پرسیدم در خصوص مساله مطالبه گری 
در حوزه محیط زیست. اینکه با توجه به تنش های آبی 
و محیط زیستی که در کشور ما در حال افزایش است، 
مردم و کنشگران محیط زیستی چگونه پیش بروند که 

بهتر باشد؟
محمد درویش: در کشــور ما ظرفیتهای قانونی خوبی 
وجــود دارد. هــم اصل 50 قانون اساســی* و هم ماده 
66 آیین دادرســی کیفری* که باعث می شــود مردم 
خیلی قانونمند، امیدوارانه و مطالبه گرانه در این حوزه 
حرکت رو به جلو داشــته باشــند. اگر مــا طبق همین 

بسترهای قانونی پیش برویم کسی نمی تواند جلوی ما 
را بگیرد. ما در کوهشاه بافت جلوی کار را گرفتیم، در 
خورموج جلوی معدن کاری را گفتیم، در آب پخش 
جلوی یک پتروشیمی را گرفتیم، در کوشک کنار هم 
همینطور و مثالهــای زیادی که هرجا مردم باهم متحد 

بودند و کار حقوقی کردند توانستند موفق شوند.
ســوال: ما تا کجا باید پیش برویــم؟ آیا در همه موارد 
بایــد همچون مثالهایی که زدید تا تعطیلی یک معدن، 
کارخانــه، پتروشــیمی و... پیش برویــم؟ پیش فرض 
ذهنی یک کنشــگر محیط زیســتی باید تعطیلی یک 

مجموعه ای باشد که فکر می کند ضرر می زند؟
نه در بسیاری از موارد نیاز به تعطیلی نیست. مثال صنعت 
سیمان یک صنعت آالینده است. اما شما می توانید در 
دودکش سیمان سامان کرمانشاه نفس بکشید. چرا که 
آنها تمامی پروتکلها را رعایت می کنند و از فیلترهای با 
تکنولوژی باال استفاده می کنند. ما که مخالف توسعه 
نیســتیم. ما می گوییم مالحظات زیســت محیطی باید 
رعایت شــود. مــا نمی گوییم کارخانه ســرب و روی 
نباشــد. ما می گوییم در جایی باشــد که منابع آبی اش 
اجــازه چنیــن کاری را بدهد. در جایی باشــد که در 
محــدوده میراث جهانی نباشــد. چرا کــه تاب آوری 
سرزمینی شهر بم مربوط به خودش که نیست. مربوط به 
دشتهای اطرافش هست. اینگونه کارخانجات در جایی 
باید باشد که منطقه هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشد 
و هیچ مزیتی نداشته باشــد. نه در بمی که پر از ثروت 
و ســرمایه و پول در همه حوزه هــا از جمله تاریخی و 

گردشگری و کشاورزی است.
در مورد معادن هم بله در تمام دنیا معادن را برداشــت 
می کنند و ما هم باید از این نعمت خدادادی اســتفاده 
کنیم. اما نه اینکه ســرزمین خود را بــه تاراج ببریم. ما 
معــدن کاوی نمی کنیم. معــدن کاری می کنیم. طبق 
قانون پس از برداشــت معدن، سرمایه گذار باید منطقه 
معدن را مثل روز اولش تحویل دهد. نه اینکه با دینامیت 
کل منطقه را منفجر می کنند. در دنیا با تکنولوژی لیزر 
فقط رگه های نــاب معدن را پیدا می کنند و همانجا را 
برداشــت می کنند. یا اینکه بجای جاده درست کردن، 
از ماشــین آالت پیشــرفته برای انتقال بار در مسیرهای 
کوهســتانی و تپه ای استفاده می کنند. متاسفانه ما سود 
خــود را از معــدن می بریم ولی کل منطقــه معدنی را 

مخروبه تحویل می دهیم.

* اصــل 50 قانــون اساســی: در جمهوري اســالمي ، 
حفاظت محیط زیســت که نســل  امروز و نســل هاي 
بعد باید در آن حیات اجتماعي رو به رشــدي داشــته 
 باشند، وظیفه عمومي تلقي مي گردد. از این رو فعالیت 
هاي اقتصادي وغیر آن که با آلودگي محیط زیســت 
یا تخریب غیرقابل جبران آن  مالزمه پیدا کند، ممنوع 

است .

* مــاده 66 آییــن دادرســی کیفــری: ســازمان های 
مردم نهــادی که اساســنامه آنها در زمینــه حمایت از 
اطفــال و نوجوانــان، زنان، اشــخاص بیمــار و دارای 
ناتوانی جســمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، 
میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق 
شــهروندی است، می توانند نســبت به جرائم  ارتکابی 
در زمینه های فوق اعــالم جرم کنند و در تمام مراحل 

دادرسی شرکت کنند.

محمد درویش در باغشهر بم
خبر

رییس اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی بم 
گفت: مشــکالت مالی، تجهیــزات و عدم 
برندسازی دلیل اصلی عدم موفقیت تعاونی 

های شهرستان است.

صالح برایی نژاد در گفت و گو با ایسنا اظهار 
کرد: تعاونی ها در بخش برندســازی و بسته 
بندی ضعیف هستند و باید برای ورود به بازار 
رقابت و عرضه محصوالت به بازارهای بین 

المللی در این بخش خود را تقویت کنند.
وی افزود: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرســتان بــم  ماموریــت و هــدف کلی 
سیاستگذاری و برنامه ریزی، اعمال نظارت 
و انجــام اقدامــات قانونی به منظــور تنظیم 
روابط کار، حل و فصل مســائل و مشکالت 
جامعه کارگری، حفــظ و صیانت از نیروی 
کار، افزایش ســهم بخش تعاونی در اقتصاد 
کشــور و حمایت از توســعه اشــتغال و نیز 
برقراری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در 
چارچوب سیاست های کلی نظام و قوانین و 
مقررات موضوعه  از کارگران زحمت کش 
و پرتالش شهرســتان  در واحدهای مختلف 

را بر عهده دارد.
برایی نژاد با اشاره به نقش تعاونی ها در تحقق 
اهداف و اصول شعار امسال گفت: حمایت 
از این واحدها برای اشــتغال پایدار در استان 
باید با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. 
رییــس اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
بم گفــت: بیــش از 70۴ تعاونی در ســطح 
شهرســتان با ۲05 هزار نفــر عضو داریم که 
اکثــرا تعاونی های صنایع تولیدی و توزیعی 
هســتند و در زمینــه محصــوالت غذایــی، 
خدمات کشاورزی، فنی مهندسی و تعاونی 

مصرف فعالیت دارند.
وی با اشــاره بــه اینکه تعاونی هــای ایجاد 
اشــتغال برای جوانان و بانوان در رشته های 
خیاطی، صنایع دســتی و فــرآوری خرما در 
ســطح شهرســتان بم موفق هســتند، عنوان 
کــرد: تعاونی های بم نتوانســتند خود را در 
کشــور مطرح کنند و منابع مالی، برندسازی 
و تجهیزات از مشــکالت اصلــی تعاونی ها 
است. برایی نژاد با اشاره به آسیب های ناشی 
از کرونا در تعاونی ها از ادامه فعالیت سامانه 
درخواســت تســهیالت کرونایی خبر داد و 
افزود: ۴0 درصد از تعاونی ها شــامل صنایع 
دستی، کشاورزیو صنایع تبدیلی خرما فعال 

هستند.
وی بیان کرد: با توجه به تحریم های ظالمانه 
علیه کشــورمان، ایجاد تعاونی هــا یکی از 
راهکارهایی است که می تواند نقش مهمی 

در اقتصاد کشور ایفا کنند .
رییــس اداره کار، تعــاون و رفــاه اجتماعی 
اســتان کرمان گفت: با توجه به اینکه شرق 
اســتان کرمان قطب کشــاورزی است، می 
طلبــد ملزومات مربوط به کشــاورزی را در 
خــود شهرســتان تولید کرد که هــم از نظر 
اقتصــادی به نفع کشــاورز باشــد و چنانچه 
افرادی بخواهند تولید و شــغل ایجاد کنند، 
از آنهــا حمایت می کنیم ضمن اینکه بانک 
رسالت برای ایجاد مشاغل خانگی  تسهیالت 
با نرخ چهار درصــد در اختیار افراد جویای 
کار قــرار مــی دهد. وی فرهنــگ تعاون را 
مهم دانست و افزود: متاسفانه فرهنگ تعاون 
به معنــای واقعی جا نیفتاده اگر جا می افتاد، 
ضریب منافع ملی بیشتر از این بود. برایی نژاد 
اظهار کرد: فرهنگ و آموزش، توانمندسازی 
تعاونی ها، تحکیم تعامالت شبکه ای، توسعه 
همکاری های بین بخشی، تامین مشوق های 
منابع مالی، توســعه بازار و برند و نظارت از 
جمله راهبردهایی است که می تواند تعاونی 
هــا را از عقب ماندگی نجــات داده و راه را 
برای ورود به بازارهای بین المللی و اشــتغال 

زایی بیشتر برای جوانان باز کند.

کریم غضنفرآبادی رئیس دفتر نماینده شرق استان کرمان و رئیس شورای شهر بم هفته قبل در نشست خبری تیم فوتبال خاتون بم اشاره ای به مناقشه محیط زیستی خان خاتون 
داشت. وی در خصوص تاسیس کارخانه فرآوری سرب و روی خان خاتون گفت: مردم بم مردم قدرشناسی هستند هرچند که در فضای مجازی تعدادی از افراد باعث نگرانی 
دکتر اســماعیلی شــده اند و بعید است صحبتهایشان بر اساس تخصص باشد که اگر هم عمدی هســت خدا هدایت شان کند و اگر از روی عدم آگاهی هست باید آگاهی خود 
را باال ببرند. وی ادامه داد: قول می دهیم هم دغدغۀ مردم و هم نگرانی های دکتر اســماعیلی را برطرف کنیم و در این زمینه از کارشناســان ملی دعوت خواهیم کرد تا نگرانی 
مردم بم مرتفع شود. زمانی که کسی با اخالص کاری را انجام می دهد باید از او تشکر کرد. دکتر اسماعیلی از لحاظ مالی نیازی ندارد، اما عشق و عالقه ایشان به ایجاد اشتغال 
ستودنی است. ای کاش سایر دوستان سرمایه گذار هم مثل دکتر اسماعیلی، همین نوع کارها را انجام می دادند. دکتر اسماعیلی الگوی بسیار خوبی در مسائل فرهنگی، بحثهای 

انسان دوستانه و اجتماعی هستند. با وجود کارخانجات فراوان در منطقه باز هم پیشنهاد می کنیم که سرمایه گذاران پا به عرصه بگذارند. 
غضنفرآبادی افزود: دوستانی که در بحث سرمایه گذاری فعالیت دارند باید مثل دکتر اسماعیلی در سایر کارها هم فعال باشند. اگر کسی حتی از کشورهای خارجی هم در بحث 

سرمایه گذاری ورود پیدا کند ما در چارچوب قانون از او حمایت خواهیم کرد.

تعاونی های بم نتوانستند خود 
را در کشور مطرح کنند

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

 برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۸۲۰۰۰۱۱۵ 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 زهرا شهریاری فرزند کریم بشماره شناسنامه ۰  کدملی ۶۰۵۰۰۰۴۲۵۰ صادره از محمد آبادریگان 
در چهاردانگ عرصه وششدانگ اعیان خانه به مساحت ۸۰. ۵۵۳ مترمربع پالک ۳۱۶ فرعی از ۴۵۲۶- اصلی واقع در ریگان بلوار ولیصر بخش ۳۲ کرمان خریداری 

از مالک رسمی آقای کریم شهریاری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹ شهریور۱۴۰۰ 
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۲۳ شهریور ۱۴۰۰
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۸۲۰۰۰۱۴۲ 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 اقای امیر علی شهریاری پور فرزند سابق بشماره شناسنامه ۷ کد ملی ۰۵۹۹۲۳۴۵۳ ۶صادره از محمد 
آباد در چهاردانگ عرصه و ششدانگ اعیان مغازه مشتمل برزیرزمین و طبقه فوقانی( دو دانگ عرصه وقف است. به مساحت ۱۷۹ متر مربع پالک ۳۱۷ فرعی از 
۴۵۲۶- اصلی واقع در ریگان-بلوارایت اله هاشمی بعداز میدان بخش ۳۲ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای کریم شهریاری محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹ شهریور۱۴۰۰ 
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۲۳ شهریور ۱۴۰۰
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قول می دهیم هم نگرانی مردم و هم نگرانی سرمایه گذار را برطرف کنیم
رئیس شورای شهر بم درخصوص مساله خان خاتون گفت: 
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این بار میرویم تا با اختالف قهرمان شویم
مدیر تیم فوتبال بانوان خاتون بم )شهرداری بم سابق( عنوان کرد:

اولین جلســه تیم فوتبال خاتون بم در 
بــرای فصل  خصوص آغــاز تمرینات 
جدید، روز چهارشــنبه ۱۷ شهریور با 
حضور هادی شهسوارپور فرماندار، کریم 
غضنفرآبادی رئیس شورای شهر، محمد 
بنی اســدی سپرست شــهرداری بم و 
تعدادی از مســئولین، سرمربی و اعضا 
تیم بانوان در هتل پارس کرمان برگزار 
شد. دکتر بابک اسماعیلی مدیر این تیم 
به دلیل مبتال بودن به کرونا به صورت 
ویدئو کنفرانس در این جلســه حضور 

داشت.
بم می تواند به عنوان خاســتگاه 

ورزش بانوان قرار بگیرد
هادی شهسوارپور فرماندار شهرستان بم 
نیز با ابراز خوشحالی از شروع به کار تیم 
فوتبال بانوان گفت: تیم بانوان با روحیه 
ای بسیار عالی کار را شروع کرده است 
و امیدواریم با همین روحیه و انســجام 
در فصلی که بــا حمایت و همت دکتر 
اســماعیلی پیش رو دارند نقش آفرینی 
کنند و شاهد یک فصل بسیار با شکوه 
باشیم و امیدواریم قدم های بعدی را در 

باشگاه های آسیا و جهان داشته باشیم.
وی افزود: ســال گذشــته تیم بانوان با 
فراز و نشــیب های زیادی روبرو بود اما 
در دیدار امروز روحیه اعضا بسیار خوب 
بود و دکتر اســماعیلی بــا جدیت این 
کار را در دستور کارشــان قرار داده اند 
و هدف ایشــان حفظ جایگاه فوتبال در 

شهرستان، استان و ایران می باشد.
وی ادامه داد: باید وضعیت ورزشگاه فجر 
جهت اســتفاده از اعضا تیم و برگزاری 
مســابقات ســر و ســامان داده شود. 
اقداماتی که انجام شــده و انجام خواهد 
شد هم در راستای رشد و توسعه فوتبال 
اســت و همت دکتر اسماعیلی و خانم 
جعفری در فوتبال بانوان بسیار تاثیرگذار 

می باشد.
وی تاکید کرد: بــم می تواند به عنوان 

خاســتگاه ورزش بانوان قــرار بگیرد و 
به عنوان جایی معرفی می شــود که به 
ورزش بانوان اهمیت داده است و این کار 
می تواند ادامه داشته باشد. امیدواریم با 
بلندمدت شــاهد رشــد و  برنامه های 
شکوفایی این ورزش و سایر ورزش ها در 

منطقه باشیم.
شهسوارپور خطاب به اعضای تیم بانوان 
عنوان کرد: ما مثل ســابق در کنار شما 
هستیم و سعی می کنیم وقتمان را در 
اختیار شما قرار بدهیم. توصیه می کنیم 
با جدیت و و اتکا به خدا و تالش جمعی 
و تیمی برنامه ریــزی کنید تا در پایان 
با هم موفقیت ها را در کنار هم جشــن 

بگیریم.
فرمانــدار بم خطاب به ســرمربی تیم 
فوتبال بانوان شهرســتان گفت: همه ما 
اتفاقی را که برایتان افتاده است را درک 
می کنیم و این اتفاق چیزی نیست که 
بتوان آن را کنار گذاشــت. اما شما در 
کنار وظایفی کــه در زندگی دارید یک 
وظیفه اجتماعی دیگر هم دارید و توقع 
هســت که در کنار تیــم فوتبال بانوان 
حضور داشته باشید و با حضورتان باعث 
موفقیت تیم باشید که هم تسلی خاطر 
خودتان هست و هم باعث شادی روح به 

فرزندتان خواهد شد.
همه بازی هــا را مثل یک فینال 

سخت شروع می کنیم
دکتر بابک اسماعیلی هم به دلیل مبتال 
بــودن به بیماری کرونا به صورت ویدئو 
کنفرانس در این جلسه حضور داشت و 
گفت: امیدواریم امسال هم بتوانیم پرچم 
تیــم را باال نگه داریم و آخر ســال هم 
جشن قهرمانی بگیریم، این بار میرویم 

تا با اختالف قهرمان شویم
وی افــزود: در زمینه واگــذاری زمینه 
ورزشگاه فجر نیاز به کمک داریم تا برای 
بازی تیم آماده شود و ترمیم و تعمیرهای 
آن را انجام دهیم و برای مسابقه نیاز به 

حضور در کرمان نباشد و امیدواریم که 
به زودی بتوانیم چمن ورزشــگاه را به 

چمن طبیعی تبدیل کنیم.
 وی ادامه داد: تیم، تیم خوبی است و من 
معتقدم که با یک کار تیمی ما می توانیم 
موفق باشیم. امیدوارم که در سال شروع 
همه بازی ها را مثل یک فینال ســخت 
شــروع کنیم و قهرمان باشیم و اگر هم 
قهرمان نشدیم به ایراداتمان فکر، و سعی 
می کنیم وضعیت را بهبود ببخشــیم و 
ســال بعد قهرمان باشــیم. من بسیار 
خوشحال هستم که چهره های زیادی را 
برای قهرمانی آماده می بینم و امیدوارم 
وارد اولین بازی شویم تا ببینیم چگونه 

است.
مســئولین بم همیشه حامی تیم 

بانوان بوده اند
مرضیه جعفری ســرمربی تیم فوتبال 
بانوان خاتون بم ضمن تشکر از مسئولین 
شهرســتان بم گفت: بارها و بارها گفته 
ام که خوشحالم مسئولین شهرستان بم 
همیشه و در هر زمان حامی بانوان و تیم 

فوتبال بانوان بوده اند.
وی افزود: امســال هیــچ تمایلی برای 
شــروع به کار نداشتم اما یکی از دالیل 
حضور من مردم و مســئولین و دیگری 
حضور شخص دکتر اسماعیلی و بعد هم 

اعضای تیم بودند.
جعفــری ادامه داد: بــا انگیزه ای که در 
اعضای تیم فوتبال مشاهده کردم متوجه 
شدم که آنها می خواهند بیش از آنچه در 
توان شان هست برای تیم تالش کنند. 
خوشــحالم که می توانیم دوباره با هم 
کار کنیم و آخر فصل اتفاقی را که افتاد 
جبران کنیم و امیدوارم مردم شرایط من 

را درک کرده باشند.
خانم موالیــی دروازه بان تیــم فوتبال 
بانوان بم نیز خطاب به دکتر اسماعیلی 
گفت: امروز شــما در این جلسه حضور 
نداشتید و کنار زمین نبودید اما با توجه 

به ســابقه طوالنی که در این تیم داریم 
اعالم می کنیم که در تمام این ســال ها 
دلســوزتر از مسئولین بم ندیدیم. چون 
در هر شرایطی تیم را رها نکردند و این 
باعث شد انگیزه ما برای بازی، قهرمانی و 

ادامه ورزشی بانوان بیشتر شود.
وی افزود: عشق و عالقه دکتر اسماعیلی 
به تیم و حمایت های ایشــان ستودنی 
است. کادر تیمی ایشــان واقعا زحمت 
می کشند و امیدوارم امسال اعضایی که 
کنار ما هستند و میمانند نماینده های 
خوبی برای تیم فوتبال خاتون باشــند. 
تیم ما امسال قهرمان است. ما می رویم 
تا بــا اختالف قهرمان شــویم چون ما 
شاهد هفت ســال قهرمانی شهر بم در 

ایران بوده ایم.
اسماعیلی  دکتر  موقع  به  حضور 
باعث ایجــاد امیدواری خاص و 

ویژه ای در تیم شد
محمد بنی اسدی سرپرست شهرداری 
بم هم ضمن آرزوی موفقیت برای تیم 
بانوان گفت: امیدواریم همانطور که مسیر 
پیروزی را در سال های قبل طی کردید 
در ادامه هم بــا موفقیت های بعدی از 
جمله فصل پیش رو مجدد افتخارآفرینی 
را برای بم داشته باشید. بم ظرفیت های 
زیادی دارد کــه در عرصه های مختلف 
آنها را به نمایش گذاشــته اســت. در 
حیطه ورزش، ورزش بانوان بم به نوعی 
باعث شده که تاثیر مثبتی روی ورزش 
بانوان کشــور بگذارد. حمایت هایی که 
از فوتبــال بانوان در بــم صورت گرفته 
است و موفقیت هایی که این حمایت ها 
به دنبال داشته اســت، امیدواری را به 
ورزش بانوان کشور برگردانده که جای 
تقدیر و تشکر دارد. همچنین آقای دکتر 
اسماعیلی با حضور به موقع خود در کنار 
تیم بانوان و حمایت هایی که داشــتند 
و حمایــت هایی که به منطقه شــرق 
استان داشــتند باعث شدند که رونق و 

امیدواری خاص و ویژه ای در حوزه های 
مختلف و خصوصاً ورزش صورت بگیرد. 
ترکیِب حضور دکتر اسماعیلی و برترین 
مربی کشور و بازیکنان خوبی که در تیم 
بانــوان در کنار هم قرار گرفتند میتواند 
زمینه ساز موفقیت های بعدی هم برای 
این تیم و همچنین ورزش های بعدی 

در شهرستان باشد.
تیم بانوان بم یک برگ برنده و یک 

سند افتخار برای شرق استان
کریم غضنفرآبادی نماینده مردم شرق 
استان در این جلسه ضمن تشکر از دکتر 
اسماعیلی و حمایت های ایشان از تیم 
بانوان گفت: امروز تیم بانوان ما یک برگ 
برنده و یک سند افتخار برای شرق استان 
است. ما به دختران و شیرزنان بم افتخار 
می کنیم که قهرمان هفت دوره مسابقات 
فوتبال بانوان در بم بوده اند که این جزو 
افتخارات و سندهای ماندگار برای شرق 
استان اســت. زحمات همه مسئولین و 
دســت اندرکاران و مربی و اعضای تیم 
قابل تقدیر است این افتخارات ماندگار 

در تاریخ بم هم خواهد ماند.
وی در ادامه در خصوص حواشی اییجاد 
شــده در خصوص تاســیس کارخانه 
فرآوری خان خاتون افزود: مردم بم هم 
مردم قدرشناســی هستند هرچند که 
در فضای مجازی تعدادی از افراد باعث 
نگرانی دکتر اسماعیلی شده اند که بعید 
است صحبت هایشان بر اساس تخصص 
باشد یا اگر هم عمدی هست خدا هدایت 
کند و اگر از روی عدم آگاهی هست باید 
آگاهی خــود را باال ببرند. وی ادامه داد: 
قــول می دهیم هم دغدغۀ مردم  و هم 
نگرانی های دکتر اسماعیلی را برطرف 
کنیــم و در این زمینه از کارشناســان 
ملی دعــوت خواهیم کرد تــا نگرانی 
مردم بم مرتفع شــود. زمانی که کسی 
با اخالص کاری را انجام می دهد باید از 
او تشــکر کرد دکتر اسماعیلی از لحاظ 

مالی نیــازی ندارد، اما عشــق و عالقه 
ایشــان به ایجاد اشتغال ستودنی است. 
ای کاش ســایر دوستان ســرمایه گذار 
هم مثل دکتر اســماعیلی، همین نوع 
کارها را انجام دهند. دکتر اســماعیلی 
الگوی بسیارخوبی در مسائل فرهنگی، 
بحثهای انسان دوســتانه و هســتند. با 
وجود کارخانجات فراوان در منطقه باز 
هم پیشنهاد می کنیم که سرمایه گذاران 

پا به عرصه بگذارند. 
دوستانی که در بحث ســرمایه گذاری 
فعالیت دارند باید مثل دکتر اسماعیلی 
در سایر کارها هم فعال باشند. اگر کسی 
حتی از کشورهای خارجی هم در بحث 
ســرمایه گذاری ورود پیــدا کند ما در 
چارچوب قانــون از او حمایت خواهیم 

کرد.
غضنفرآبادی خطاب به تیم بانوان گفت: 
شما مایۀ افتخار هســتید. به خودتان 
ببالید. ما در بم فرهنگ دیرینه ای داریم 
که همه آن را تایید کرده اند. ما به وجود 
تک تِک گذشتگانمان افتخار می کنیم 
چون بیش از ۳ هزار ســال اســت که 
فرهنگ آپارتمان نشــینی در بم وجود 
دارد و مردم بم در بزرگترین بنای تاریخی 
که قلعه خشــتی جهان است چندین 
هزارسال یکجانشینی را یاد داشته اند و 
تاریخ بــم حرف های زیادی برای گفتن 
دارد. حتی تاسوعا و عاشورای بم جهانی 
شده است و امروز هم فوتبال زنان آیتمی 
جهانی شده است. امیدواریم این پیروزی 
های دختران و شــیرزنان بم با حمایت 
همه مسئولین به ویژه دکتر اسماعیلی 
و دلسوزی مربی صبور تیم فوتبال بانوان 
پی در پی و مایــه افتخار همه ما مثل 
همیشه باشد.  دکتر اسماعیلی به عنوان 
یک بازو دکتر اسماعیلی به عنوان یک 
بــازو در کنار تیم بانــوان حضور دارند. 
قطعاً این دوره هم تیم بانوان بم قهرمان 

خواهد بود.
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