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 در هفته سالمت افتتاح شد
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 داانیی

ساماندهیسریعتیممدیریتیراانجاممیدهم
استاندار جدید کرمان در مراسم معارفه خود گفت:

صفحه 2

با حضور جمعی از مسئولین و نماینده شرق استان:

 »در حکم بنده تاکید شده که به جنوب به طور خاص توجه شود اما چه در شرق و چه در هر نقطۀ دیگر استان عقب افتادگی وجود دارد. باید 
ضمن اینکه خللی در روندهای توسعه ای فعلی ایجاد نشود، به این مناطق نیز توجه صورت گیرد«.

تقدیر از ماماهای نمونه شرق استان کرمان توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم 
به مناسبت روز جهانی ماما

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی بم؛ صبح شنبه 17 اردیبهشت دکتر اویسی رئیس دانشگاه در مراسم گرامیداشت روز ماما ضمن تبریک این روز به ماماهای شرق استان گفت: ماما ها در شرایط سخت کرونا عملکرد بسیار خوبی در منطقه 
شرق استان کرمان داشته اند و شاخص های جمعیتی را به شاخص های جمعیتی سالم تبدیل کرده اند.وی افزود: یکی از سیاست های نظام، افزایش جمعیت سالم است که بار سنگین این مسئولیت را ماماها متحمل می شوند و بر طبق شاخص ها از نظر موالید انجام 

شده در دانشگاه بم سال 1400 نسبت به سال 1399، 8/7درصد افزایش داشته است.
دکتر اویسی گفت: حضور فوق تخصص ها در دانشگاه، سطح خدمات ارائه شده به مادران در منطقه را باال برده و میزان مرگ و میر نوزادان متولد شده در سال 1399، 10 در هزار تولد زنده به 8/61 درهزار تولد زنده در سال 1400 کاهش یافته است و از نظر 

زایمان نخست زا رتبه اول را در استان داریم همچنین در بخش آموزش همکاران ماما آموزش های خوبی را جهت فرزند آوری ارائه می دهند.
مراسم روز جهانی ماما در سالن سالمت ستاد مرکزی دانشگاه و همچنین به صورت پخش وبینار با حضور معاونین درمان، توسعه مدیریت و منابع، روسای مراکز و شبکه های بهداشت شهرستان های شرقی، رئیس بیمارستان پاستور،رئیس نظام پزشکی، مدیر مرکز 

حوادث و فوریت های پزشکی برگزار و از ماماهای نمونه شرق استان کرمان تقدیر شد.گفتنی است 15 اردیبهشت ماه روز جهانی ماما نامگذاری شده است.
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مشــکل نخســت »باور« اســت؛ باید مردم 
و مدیران واقعا باور داشــته باشــند که آب 
نیست و شرایط خشکسالی در کرماِن خشک 
همچنــان ادامه دارد زیرا اگــر این بحران را 
باور کردیم حتی اگر کسی هم راهکار ندهد 

خودمان به دنبال راهکار خواهیم رفت.
واقعیت اما این است: کرمان آب ندارد؛ بیش 
از ۶۰ درصد جمعیت شــهری استان دچار 
وضعیــت قرمز تامین آب شــرب قرار دارند 
و آبرســانی تانکری به روستاها هم در تعداد 

قابل مالحظه ای جریان دارد.
آنطور کــه مدیران آبفا گــزارش می دهند 
بخــش قابل توجهی از 2 هزار و ۳۰۰ خانوار 
باالی 2۰ خانوار اســتان به صورت تانکری 

آبرسانی می شوند.
در وصف کم آبی در استان کرمان همین بس 
که حتی در برخی مناطق شــهری پربارش 
ترین شهرستان استان )رابُر( آبرسانی تانکری 
انجام می شود و برای اینکه بیشتر باور کنیم 
که وضعیت بحرانی است ذخیره آب سدهای 
استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
با کاهش ســه درصدی تاکنون مواجه بوده 

است.
البته این درحالی است که بخش قابل تاملی 
از آب شــرب اســتان بویژه کالنشهر مرکز 
استان از طریق آب چاه ها تامین می شود که 
طی ســال های اخیر بشدت با کاهش منابع 

مواجه بوده اند.
در این شرایط غیر از برنامه ریزی برای تامین 
منابــع آب و مدیریت بهینــه مصرف بویژه 
کاهش سهم کشــاورزی و نیز مصرف بهینه 
که به بهره وری مناســب در این بخش نیز 
بیانجامد، به تغییر ســبک زندگی در بخش 
مصرف آب نیز بشــدت نیازمندیم که اگر در 
این زمینه فرهنگ ســازی الزم انجام نشود 
معلوم نیست با چه شــرایط سختی مواجه 

خواهیم شد.
درواقع صرفه جویی و مصرف بهینه در همان 
مصارف روزانه آب شــرب از اهمیت بسیاری 
برخوردار است که شایددر نگاه اول به چشم 
چندان مهــم نیاید اما از نظر کارشناســان 
بسیار موثر اســت. در این میان راهکارهای 
کوتاه مدت و بلند مدتی برای فائق آمدن بر 
مشکل تامین آب بویژه آب شرب مانند حفر 
چاه های جدید، انتقال آب و غیره در دست 
اجرا اســت، اما قطعا راهکار صرفه جویی و 
مدیریــت صحیح مصرف، ســهم بزرگی در 

کاهش عوارض بحران آب دارد.

خشکسالی ادامه دارد
دبیر کارگروه ســازگاری با کم آبی شــرکت 
آب منطقه ای کرمان  روز شــنبه در گفت 
و گو با خبرگار خبرگزاری جمهوری اسالمی 
)ایرنا( با بیان اینکه با توجه به بارندگی های 

اخیر وضعیت خشکسالی در بسیاری از نقاط 
کرمان در ســال جاری نیز ادامه دارد گفت: 
باید به منظور جلوگیری از بحران تامین آب 
شرب، راهکارهایی مناسب و سازگار با اقلیم 
به منظور صرفه جویی در مصرف آب به کار 
گرفت تا بتوانیم با حداقل مشــکل از فصل 

گرم عبور کنیم.

کاهش ســه درصدی حجــم مخازن 
سدهای کرمان

سینا روزبهانی با اشــاره به کاهش بارندگی 
در برخی شــهرهای پرجمعیــت و کاهش 
حجم سدهای اســتان کرمان در مقایسه با 
سال گذشته افزود: در زمان کنونی مجموع 
ذخیره آب در ســدهای جیرفــت، تنگوئیه، 
نسا و شهید ســلیمانی ۵4 درصد است که 
در مقایسه با زمان مشابه پارسال سه درصد 

کاهش یافته است.

وی اظهــار داشــت: اگر چه طبــق گزارش 
دفتــر مطالعات پایه منابع آب شــرکت آب 
منطقه ای میانگین کلی بارندگی ســال آبی 
جاری در اســتان کرمان نسبت به میانگین 
بلندمدت حدود 2 درصد افزایش یافته است 
اما در تعدادی از ایســتگاه های این شرکت 
در شهرهای بزرگ اســتان از جمله کرمان، 
رفسنجان، زرند، بم، ســیرجان و شهربابک 

از ابتدای ســال آبی تا پایان فروردین ۱4۰۱ 
نســبت به میانگین بلندمدت به ترتیب 2۵، 
42، 2۹، 44، ۳۱ و 42 درصد کاهش گزارش 
شــده که این موضوع احتماال باعث کاهش 
آبدهی چاه ها و محدودیت تامین آب شرب 

در برخی نقاط استان شود.

دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی شرکت آب 
منطقه ای استان کرمان تصریح کرد: اگرچه 
میزان کل مصرف آب شــهرها و روســتاها 
ســهم کمی از کل مصرف آب اســتان را به 
خود اختصــاص می دهد اما به دلیل تمرکز 
جمعیــت در نواحی ای که معموال منابع آب 
بســیار محدودی را به لحــاظ طبیعی دارا 
هســتند و محدود بودن منابع آِب باکیفیت، 
تامین آب شــرب در برخی نقاط با دشواری 

هایی مواجه است.

غلبه بر کم آبی نیازمند تغییر ســبک 
زندگی

وی بــا تاکید بــر اســتفاده از راهکارهای 
صرفه جویی در مصرف آب در بخش شــرب 
ادامــه داد: باوجود ســرمایه گــذاری های 
کالن برای ســامانه های تامین آب، به دلیل 
خشکســالی های اخیر، افزایش جمعیت و 
کاهش ســطح منابع آب زیرزمینی، تامین 
آب شــرب با چالش هایی مواجه شده است 
و با توجه به این چالش ها و مشکالت پیش 
آمده، جامعه نیازمند تغییر ســبک زندگی 

است.
این مسئول تاکید کرد: باید تالش کرد سبک 
زندگی جدید جامعه همســو با محدودیت 

های منابع آبی کشور در نظر گرفته شود.

راهکارهای کم هزینه اما مهم
روزبهانــی با بیان اینکه برخــی راهکارهای 
بــدون هزینه یا کم هزینه مــی تواند باعث 
کاهش مصرف آب شود بیان کرد: به عنوان 
مثال اجتناب از باز گذاشــتن شــیر آب در 
مواقــع غیرضرور می تواند به کاهش مصرف 
آب کمــک کند و این امــر نیازمند آموزش 

مداوم است.
وی افــزود: همچنین نباید از آب برای تمیز 
کردن ســطوح مثل پارکینگ ها و محوطه 

بیرون ساختمان ها استفاده کرد.

از تاسیسات  بازرسی دوره ای  ضرورت 
آبی منازل

وی با اشــاره به ضــرورت بررســی مرتب 
تاسیســات به منظور جلوگیری از نشــتی 
آب تاکید کرد: بازرســی دوره ای تاسیسات، 
سیستم لوله کشی و شیرآالت برای جلوگیری 
از نشــتی های احتمالــی آب از جمله دیگر 
اقداماتی است که برای مدیریت مصرف آب 
توصیه می شــود و بایستی پس از شناسایی 
محل های هدر رفت، تاسیســات فرســوده، 

تعویض یا تعمیر شوند.
دبیر کارگروه ســازگاری با کم آبی شــرکت 
آب منطقه ای استان کرمان افزود: همچنین 
استفاده از فالش تانک های 2 مرحله ای کم 
مصرف یکــی دیگــر از راهکارهای کاهش 
مصرف آب در منازل اســت که نقش موثری 
در هدر رفت آب سالم و تصفیه شده خواهد 

داشت.

استفاده از سایه بان برای کولر
وی با بیــان اینکه کاهش مصــرف آب در 
وسایل تهویه مطبوع از مهمترین راهکارهای 
کاهش مصرف آب است تصریح کرد: استفاده 
از سایه بان غیرفلزی برای کولرهای آبی یکی 
دیگر از راهکارهای متــداول و مهم کاهش 
مصرف آب به شمار می رود که در اوج گرما 
آب مورد استفاده در این وسائل را به صورت 
چشمگیری کاهش و بهره وری را نیز افزایش 

می دهد.
روز بهانــی ادامه داد: باید توجه داشــت در 
صورت اســتفاده از ســایه بان فلزی به دلیل 
افزایــش قابل مالحظه دمای فلز و تابش آن 
به دســتگاه، ممکن است مصرف آب نسبت 
به حالت استفاده نکردن از سایه بان افزایش 
پیدا کند، ولی با نصب ســایه بان غیرفلزی 
و مناســب مصرف آب تا ۳۵ درصد کاهش 
می یابد؛ ضمن اینکه ســایه بان از سیســتم 
تهویه مطبوع در برابر تابش خورشــید، باد، 
باران و برف نیز محافظــت می کند و باعث 

افزایش طول عمر دستگاه می شود.
به گــزارش ایرنا آنچه اهمیــت دارد اینکه 
ضرورت دارد ابتدا باور کنیم که آب نداریم؛ 
این انگاره ابتدا نزد مدیران و سپس شهروندان 
باید باور شــود؛ ضمن اینکه در زمینه ترویج 
راهکارهای مصرف بهینــه آب باید اقدامات 
مناسب و فعالیت های کارشناسی رسانه ای 

در دستور کار قرار گیرد.

از کاهش ذخیره سدها تا ضرورت تغییر سبک زندگی

تلنگری به »باور« کم آبی دراستان کرمان

پیاممردم

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

ارسال کنید 
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سرویسبهداشتیمسجدجامع
با سالم. مسجد جامع شهر بم که چشم و چراغ 
مســاجد و معماری شهر هســتند، سرویسهای 
بهداشتی قســمت زنانه اوضاع اسفناکی دارند. 
از حــاج آقــا دانشــی خواهشــمندیم نظارت 
بیشــتری روی کار مسیولین مسجد داشته باشد 

و خواستار رسیدگی هستیم.

روشنایی
سالم وقت بخیر میدان امام حسین بلوار مالک 
اشــتر کوچــه مالک اشــتر 4 کوچه مدرســه 
کاردانش یک دونه المپ سالم نداره و خیلی 
تاریک میشــه همچنیــن ســگهای ولگرد در 
این کوچه خیلی زیاد هســتند لطفا رســیدگی 

بفرمایید 

آنتندهی
باســالم چند روزی هســت محله امامزاده زید 
آنتن دهی موبایل با مشکل روبرو هست و کال 
قطع هســت لطفاً اطالع رسانی کنید تا مشکل 

مردم حل گردد

استخر
ســالم وقت بخیر لطفاً پیگیری کنید که علت 
غیر فعــال بودن اســتخر ورزشــگاه فجر چی 
هســت چندبار مراجعه کردیم بسته بود استخر 
ها در سراســر کشور و شــهر کرمان با ظرفیت 

مشخص در حال فعالیت میباشند

استخر
ســالم وقت بخیر لطفاً پیگیری کنید که علت 
غیر فعــال بودن اســتخر ورزشــگاه فجر چی 
هســت چندبار مراجعه کردیم بسته بود استخر 
ها در سراســر کشور و شــهر کرمان با ظرفیت 

مشخص در حال فعالیت میباشند

@

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان 
گفت: رتبه بندی معلمان به زودی اجرا می شــود، 
نمایندگان زیــادی پیگیری کرده انــد و رویکرد 
مناسبی کمیسیون آموزش و تحقیقات نسبت به این 
موضوع دارد و اعضای این کمیسیون همراهی های 
خوبی با وزارت آموزش و پرورش در زمینه الیحه 

رتبه بندی معلمان داشته اند.
مدیــرکل آموزش و پــرورش اســتان کرمان در 
این مراســم ضمن تبیین جایگاه رفیع معلم گفت: 
قدرشناسی از معلمان و احترام به فرهنگیان رسالتی 
است که بر دوش همه اقشار جامعه است، ضرورت 
دارد معلمی در صدر مشــاغل و حرفه ها باشد چرا 
که مسیر توسعه و تعالی هر کشوری از آموزش و 

پرورش می گذرد.
رضا رضایی افزود: 99 معلم واجد جلوه های ویژه 
معلمی در شهرستان ها و مناطق استان تجلیل شده 
اند و 12 معلم هم امروز در مراسم استانی تجلیل می 
شوند، معلمان برگزیده کشوری هم به دیدار رهبر 
معظم انقالب شرفیاب می شوند و از سوی وزارت 

آموزش و پرورش هم تجلیل خواهند شد.
وی گفت: با پیگیری هایی که انجام شده اقدامات 
خوبــی در آمــوزش و پــرورش در دســت اقدام 
اســت، رتبه بندی معلمان به زودی اجرا می شود، 
نمایندگان زیــادی پیگیری کرده انــد و رویکرد 
مناسبی کمیسیون آموزش و تحقیقات نسبت به این 
موضوع دارد و اعضای این کمیسیون همراهی های 
خوبی با وزارت آموزش و پرورش در زمینه الیحه 

رتبه بندی معلمان داشته اند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان کرمان گفت: 
شایســته اســت نیروهــای ورودی به آمــوزش و 
پرورش تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان یا از طریق 
ماده 28 جذب شوند، الزم است در این خصوص 

ساز و کاری ثابت و مناسبی وجود داشته باشد.
رضایی با اشاره به پیگیری تکمیل ساختمان اداری 
اداره کل خاظرنشــان کرد: پیگیری تکمیل پروژه 
های عمرانی نیمه تمام آموزش و پرورش و توسعه 
فضاهای آموزشی و ارتقای سرانه فضاهای ورزشی 

در دستور کار آموزش و پرورش استان است.

بر پایه این گزارش، مراســم تجلیل از بازنشــتگان 
فرهنگی حــوزه ســتادی اداره کل و نواحی یک 
و دو در ســال 1400 و 12 معلــم واجد جلوه های 
ویــژه معلمی در ســال تحصیلــی 1401-1400 با 
حضور حجت االسالم و المسلمین حسن علیدادی 
ســلیمانی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
کرمان، محمــد مهدی زاهدی عضو کمیســیون 
آموزش و تحقیقات و نماینده مردم شهرستان های 
کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی، مدیران 
و روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق 
استان و جمعی از فرهنگیان در سالن اجتماعات امام 
حسین )ع( مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک 

کرمان برگزار شد.

نمایندگان زیادی پیگیر 
رتبه بندی معلمان هستند

اســتاندار جدید کرمان با بیان اینکه ساماندهی 
سریع تیم مدیریتی استان را انجام خواهم داد، 
گفت: »بنده که در این جایگاه هستم، نمایندۀ 
هیچ فرد و گروه و جریان سیاسی نیستم و سعی 
می کنم نمایندۀ دولت و نوکر مردم باشــم و در 
همۀ اعمالم استقاللم را حفظ کنم؛ ولی حتما از 
مشورت های خیرخواهانه بهره مند خواهم شد«.

محمدمهدی فداکار اظهار کرد: »در تصمیماتم 
بایــد به حجت شــرعی برســم و غیــر از این 

نمی توانم عمل کنم«.
وی همچنیــن، بــا بیان اینکه گردشــگری در 
اســتان به خاطر حوزۀ صنعــت و معدن مورد 
غفلت واقع شده است، گفت: »کم آبی مهم ترین 
چالش اســتان اســت. براســاس تجربه ام در 
اســتان های دیگر می گویم هیــچ اعتقادی به 
انتقال آب درون حوضه ندارم و استان حتما باید 
برای انتقال از دریا ســرمایه گذاری کند و همه 

پای کار بیایند«.
 وی ۱7 اردیبهشــت ماه در مراســم معرفــی 
رسمی خود به عنوان استاندار کرمان اظهار کرد: 
»ظاهرا مخالفی در جلســۀ هیــات دولت برای 
انتخاب بنده نبوده اســت و من از اعتمادی که 

شده، تشکر می کنم«.
وی سپس اظهار کرد: »کرمان پراکندگی خاصی 
دارد که کار را برای مدیران و خدمات رســانی 

سخت می کند«.
وی با بیان اینکه شرایط استان در حوزۀ شمال 
و جنوب کامال متفاوت اســت، افزود: »در حوزۀ 
جنوب کشــاورزی و در شمال صنعت و معدن 
داریم و کشــاورزی در شمال و جنوب کامال با 
هم متفاوت اســت. اقتضائــات فرهنگی هم در 

مناطق مختلف استان متفاوت است«.
فداکار گفت: »در حکم بنده تاکید شــده که به 
جنوب به طور خاص توجه شود اما چه در شرق 
و چــه در هر نقطۀ دیگر اســتان عقب افتادگی 
وجود دارد. باید ضمن اینکه خللی در روندهای 
توســعه ای فعلی ایجاد نشود، به این مناطق نیز 

توجه صورت گیرد«.
درصــد   82 از  »بیــش  داد:  ادامــه  وی 
ســرمایه گذاری ها در شــمال اســتان است اما 
باید توســعۀ متوازن ایجاد شــود. به هیچ وجه 
مانعی برای توسعۀ شتابان نباشد ولی برای رفع 
عقب ماندگی هم باید اقــدام کنیم و حتما این 

اتفاق می افتد«.
وی بیــان کرد: »شــرکت های بزرگ صنعتی و 
معدنی، نه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی که 
هزینه می شود؛ باید حتما پای کار توسعۀ استان 
بیایند و چاره ای جــز این وجود ندارد. اگر این 
شرکت ها حتی بخش کمی از منابع بانکی خود 

را به استان بیاورند معجزه خواهد شد«.
استاندار جدید کرمان با بیان اینکه گردشگری 
در اســتان به خاطر حوزۀ صنعت و معدن مورد 
غفلــت واقع شــده؛ در حالی که اســتان آثار 
ثبت شــدۀ جهانی و ملی دارد، گفــت: »کویر 
استان و تنوع اقلیمی هم ظرفیت خاصی است. 
گردشــگری مذهبی نیز به واسطۀ مزار سردار 

سلیمانی باید مورد توجه قرار گیرد«.
وی اظهار کــرد: »صنایع دســتی را نیز به طور 

خاص پیگیری می کنیم«.
وی ادامه داد: »کرمان اســتانی ترانزیتی است 
و همیــن ظرفیتی خاص برای مــا ایجاد کرده 
است. ضمن اینکه دو منطقه ویژۀ اقتصادی نیز 

داریم«.
وی با اشاره به ظرفیت های ورزشی استان گفت: 
»چهار تیم ورزشی در شمال استان داریم ولی 

در شرق و جنوب نداریم«.
فــداکار اظهار کرد: »کرمــان همچنین، بخش 
خصوصــی نجیب و قابل اعتمادی دارد و تالش 

می کنم خادم بخش خصوصی باشم«.
اســتاندار کرمان با بیان اینکه در استان باید به 
الگوی مدیریتی شــهید سلیمانی وفادار باشیم، 
افزود: »شــهید ســلیمانی از همــۀ ظرفیت ها 
اســتفاده می کردنــد و اگر کســی یک درصد 

ظرفیت داشــت، همــان را می دیدند. ســعی 
می کنیم همین نگاه را در استان داشته باشیم«.

وی بیان کرد: »ایشــان مــردم داری و تواضع و 
اخالص داشــتند و از کارهای نمایشــی دوری 
می کردنــد که ما هم بایــد در رفتار و عمل آن 

را ببینیم«.
فداکار افزود: »ایشــان هیچ وابســتگی وتعلق 
خاصــی به هیچ حــزب و جناحی نداشــت و 
همۀ جناح های سیاســی فکر می کردند دوست 
صمیمی ایشــان بودند که حتما این رویکرد را 
در اســتان دنبال می کنیم و از همۀ ظرفیت ها 

استفاده می کنیم«.
اســتاندار کرمان اظهــار کرد: »شــرکت های 
دانش بنیان نیز حتما حمایت و مشــکل پارک 

علم و فناوری باید حل شود«.
فداکار با بیان اینکه ارتباط خوبی با رســانه ها 
خواهیم داشــت، گفت: »ساماندهی سریع تیم 
مدیریتــی را انجــام خواهــم داد و در انتخاب 
مدیران پاکدســتی و پرکاری و فسادســتیزی 
را حتما مدنظر خواهیم داشــت، جوان ســازی 
مدیریتــی را در حــد توان انجــام می دهیم و 

اعتالی جایگاه بانوان نیز مدنظر است«.

ساماندهی سریع تیم مدیریتی را انجام می دهم
نخستین اظهارنظرهای رسمی استاندار جدید کرمان:
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معلمان در شرایط فعلی کشور باید عالم تربیت کنند
به مناسبت هفته بزرگداشــت مقام معلم مراسم تجلیل از 
معلمان شهرستان بم با حضور حجت االسالم غضنفرآبادی 
نماینده مردم شــرق اســتان کرمان، هادی شهســوارپور 
فرماندار بم، اصغر پارســا معاون آموزش متوســطه اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان کرمان، حســین اهلل آبادی 
رییس آموزش و پرورش بم و کریم غضنفرآبادی رییس 
شورای شهر بم و جمعی از فرهنگیان بمی روز یکشنبه 18 
اردیبهشــت در سالن غدیر برگزار شد. این مراسم به دلیل 

شیوع کرونا پس از دو سال وقفه برگزار شد.

طلوعبم-موناموســینژاد:  در این مراسم حجت 
االســالم غضنفرآبادی ضمن تبریــک روز معلم به همه 
معلمین و تالشــگران عرصه آموزش و پرورش بیان کرد: 
در جهان امروز دانایی به معنی توانایی است و رمز موفقیت 
یک جامعه دانایی و آگاهی افراد آن جامعه است و این امر 
تنها در مدارس و حوزه آموزش و پرورش میسر میشود و 
لذا این موضوع، اهمیت و جایگاه معلمین را بیش از پیش 
نشان می دهد.  معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
نیز در این مراسم گفت: باتوجه به اینکه شخصا در آموزش 

و پرورش فعالیت دارم و تعلیم دیده همین شهرستان هستم 
و خود را عضــوی از این مجموعه می دانم، الزم اســت 
بگویم با تمامی مشــکالت و مسائل شما آموزگاران آشنا 
و ایــن مشــکالت را به  خوبی درک میکنــم و برای حل 
مشکالت معلمین تمام تالش خود را میکنم . وی ادامه داد: 
آنجا که معلمان با عشق و ایثار در کالس ها حضور دارند 
نشان از انســانیت ژرف آنها دارد. پارسا افزود: معلمان در 
شرایط فعلی کشور باید عالم تربیت کنند، عالم هایی که 
عاقل و آگاه به مسائل روز هستند؛ چرا که اهمیت این افراد 
از متخصصین ناآگاه بیشتر است و آینده برای کسانی است 

که آگاهانه و عاقالنه تصمیم می گیرند.
وی در ادامه افزود: تکریم علم و عالم در هر زمان و مکانی 
الزم است اما سالروز شهادت استاد فقید و فرزانه مرتضی 
مطهری زمان مناسبی برای این امر است چرا که او معلم و 
اســتادی گرانقدر بود که از حوزه برخاست و در دانشگاه 
درخشید و همواره تالش کرد تا به جامعه آگاهی ببخشد. 
نوشته های شــهید مطهری علیرغم گذشت این همه سال 
همچنان شــاخص و بی بدیل اســت و او الگویی مناسب 

برای اساتید حوزه و دانشگاه است.

هادی شهســوارپور فرمانــدار بم  نیز در ســخنانی ضمن 
تبریک این روز به جایگاه رفیع علم و دانش اشاره نمود و 
تکریم مقام معلم را از این جهت الزم دانست چرا که معلم 
برای آگاهی بخشیدن به انسان ها تالش می کند و آگاهی 
بخشیدنی که اســاس بعثت پیامبران است و از این جهت 

است که می گویند معلمی شغل انبیاست.
وی در ادامه ســخنان خود در این مراســم ضمن قدردانی 
از اساتید دانشــگاه از آنان خواست تا تالش خود را برای 
توسعه همه جانبه فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه 
در جهــت تحقق اهــداف عالیه نظام مقــدس جمهوری 
اســالمی و منویــات مقام معظم رهبــری تالش مضاعف 

نمایند.
حسین اهلل آبادی رییس آموزش و پرورش بم در ادامه این 
مراســم با اشــاره به آیات و روایات به جایگاه رفیع علم و 
دانش اشــاره نمود و افزود :کسانی که در جهت آگاهی 

بخشیدن به انسان ها تالش می کنند شایسته احترامند.
وی همچنین خاطر نشــان کرد: از دیدگاه قران کریم نیز 
دانایــی و علم جایگاه واالیــی دارد و خداوند بزرگ در 

قرآن کریم هم به این موضوع اشاره نموده است.

معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان عنوان کرد: یادداشت

ژان پیاژه نخســتین روانــکاو صاحب نظر و برجســته 
جهانی اســت کــه به طور خاص بــه موضوع کودک 

پرداخته است.
پیاژه جمله مشهوری دارد که کودکی بشر را با کودکی 
بشریت مقایســه می کند. ای موضوع و مطلب خاصه 
در مورد اســطوره شناسی بســیار در خور توجه است. 
خود شــما مخاطب این نوشــته وقتی به دوره کودکی 
خــود در خاطرات رجوع کنید با مــواردی مواجه می 
شــوید که انســان غارنشــینی به بعد با آن موضوعها و 
مفاهیم در چالش بوده اســت. از جمله این موارد یکی 
جاندارپنداری است. یادتان هست که وقتی بچه بودید 
و از تاریکی می ترسید، هروقت بزرگترها توضیح می 
دادند که تاریکی ترس ندارد و هرچه در روز هســت، 

در شب هم همان است، اما شما باورتان نمی شد.
کودک، همچون بشریت در آغاز خود، می پندارد که 

موجودات بی جان نیز واقعا جاندار هستند. 
مثال حوض میان خانه که در روشنایی روز هیچ خطری 
ندارد، شــبا هنگام  جان می گیرد و ممکن اســت در 
کمین بنشــیند. درخت هم همین طور، سنگ و کلوخ 
نیز به همچنین. از همین جا می رسیم به کارکرد مرتبط 
با جاندارپنداری و آن باور به اراده خوب یا بد ، نیک و 
شر است. همچنان که در دوره دبیرستان یا راهنمایی به 
دانش آموزان آموخته اند موجودات جاندار شــامل بر 
انســان و حیوان می شود و موجودات بی جان، نباتات 
و اشیا بر انسان و حیوان می شود و موجودات بی جان، 
نباتات و اشــیا دیگر هســتند مانند ســنگ و خاک و 
آب و امثالهم. کودک فــارغ از تمام این مفاهیم همه 
موجودات را دارای جــان و اراده می داند و چون که 
برای وی تشخیص اراده دیگر موجودات امری محال 
است، در عالم ناشناختگی از همه چیز به ویژه در شب 

که تیرگی بر ناشناسی پیرامون می افزاید، می هراسد.
بشر غارنشین نیز همین هراســها و واهمه ها را داشت. 
پرسش آن بشــر این بود که کیست؟ و چه اراده و در 
واقع چــه قصدی دارد؟ این صخره عجیب و غریب به 
شکل ماموت کیست و آیا قصد شر رساندن دارد یا نه 
؟ این چیز بســیار نورانی کیست که از پشت کوههای 
دوردســت بر می خیزد و ســپس ناپدید می شود؟ آیا 
قصــد و اراده اذیــت و آزار دارد یــا برعکس؟ بشــر 
اولیه حتی ســایه خــود را موجودی مجــزا از خویش 
می پنداشــت و به همین جهت اســت که در بعضی از 
زبانها روح با سایه هم ریشه اند. باری، همه موجودات 
جانــدار، دوران کودکی، جوانی بزرگســالی و پیری 
را دارند. این سرگذشــت مشــترک همه است در این 
میان انســان جایگاه ممتاز و متمایــزی با دیگران دارد. 
مشهور است که شــخص تاریخ نیاکان خود را همراه 
دارد، مجموعه از باورها و آداب و رسوم و فرهنگ که 
در عین شــباهت، تفاوت های اشخاص نیز به وضوح 

مشهود است.
چون که موضوع ویژه این شماره، کودک است اجازه 

دهید که از خاطرات خود در این مورد تفاوت فرهنگ 
ها، فرهنک شهری و عشایری با کودک بپردازم و البته 
پیشاپیش بیان این توضیح بسیار ضروری است که اصال 
قصد ارزش گذاری در مقایســه هــا را ندارم و بدیهی 
است که هر رفتاری برخاسته از فرهنگ های متفاوت 

ریشه های واقعی در زمینه روابط اجتماعی دارد.
بــاز بیــان این موضوع نیــز ضروری اســت که جامعه 
هموطنان متناســب با شرایط و روابط خاص هر منطقه 
حاوی و حامل تناقضات فراوانی است که در مجموع 
مــردم ایــران جلوه گر می شــود به عبارتــی در میهن 
پهناور ما به رغم شــباهت هــای زیاد فرهنگی، تفاوت 
های زیادی نیز وجود دراد فرهنگ و ارزشــها، باورها 
و آداب و رسوم مردم آذربایجان شباهت ها و تفاوت 
های در خور دقــت و مطالعه با مردم جنوب و جنوب 
شــرق ایران دارد. باری، از مطلب دور نیفتیم موضوع 
اصلی خاطره ای از مســافرت به عشایر واقع در رودبار 

نزدیک بلوچستان بود.
نیمه شبی در همسفری با دوستی از اهالی همان منطقه 
به جایی رسیدیم که دیگر ماشین نمی توانست حرکت 
کند بیابانی بــود فاقد جاده و رفت و آمد. اما چون که 
مردم مهربان و مهمان نواز عشــیره ای منتظر ما بودند، 
یک نفر با موتورسیکلت ایژ منتظر ایستاده بود. دوست 
من و او که نامش ســیاوش اســت چون کــه هر دو از 
یک طایفه بودند با شــور و شــوق فــراوان با همدیگر 
احوالپرســی کردنــد و ما بــه راه افتادیم. بیــش از نیم 
ساعت طول نکشید که ما به مقصد رسیدیم. جایی بود 
که هم دیوار داشتند و هم اینکه با بلوک های سیمانی 
تازه ســاختمان هایی ایجاد کــرده بودند و گویا قصد 

کشاورزی با حفر چاه عمیق داشتند.
نیمه شــبی زمستانی و بسیار ســرد بود سرمایی سخت 
استخوان ســوز و طاقت فرسا زمستان ســال 82 را می 
گویــم و حدودا ده روزی بعد بــود که زلزله بم اتفاق 
افتاد و به گمانم خیلی ها یادشان است که آن سال چه 
سرمای ســختی بود. مهمانداران با همان مهمان نوازی 
خاص عشــایر و با همان روی باز و آغوش گشوده به 
اســتقبال آمدند. منقلی از آتــش فراهم کرده بودند ما 
مهمان ها و چند نفری از بزرگســاالن و ریش سفیدان 
اطراف منقل بودیم، ردیف بعد و دوم، پشــت سر ما، 
جوان ها و کســانی نشســته بودند کــه در نظم و نظام 
عشــایری و ناشناخته بر من، گویا درجه دوم اهمیت را 
داشتند. در ردیف آخر زنها بودند که به طرزی بدیهی 
گرمای ناچیزی از آتش به آنها می رســید و به نظر من 
که با زندگی عشایری ناآشــنا بودم، در آخرین حلقه 
و در جایی که گرمایی از آتش منقل وجود نداشــت 
خردســاالن به تماشا ایســتاده بودند. به نظرم رسید که 
بچه ها به خاطر جثه کوچک و ظریف احتیاج بیشتری 
به گرما دارند و علــی االصول آنها باید نزدیک آتش 
باشند و بزرگساالن در ردیف ها و حلقه های بعد قرار 

بگیرند اما موضوع کامال برعکس بود.

از بیــان خاطرات بعد فعال صرف نظــر می کنم چون 
که ربطی به موضوع مودم نــدارد ولی همین موضوع 
را مقایسه کنید با زندگی شهری و بالفاصله متوجه می 
شوید که در شهرها عموما فرزندان و کودکان موضوع 
و مرکز محور توجه هستند. این امر به حدی شایع شده 
است که غیر از طبقات مرفه و متوسط حتی در مواردی 
طبقات فرودســت نیز بســته به توان مالی خود، بچه ها 
را در موجودیت اصلی زندگی قرار می دهند چه قدر 
شــنیده و دیده ایم که بچه های خانواده های تهیدست 
همان امکانــات زندگی طبقات باال را در کالســهای 
کامپیوتر، زبــان و غیره می خواهنــد و در این بین بی 
تردید تــراژدی های فراوان و وســیعی اتفاق می افتد 
تمام موضوعات مذکور قابل بررســی وسیع و عمیق و 
در ســطوح تخصصی از لحاظ جامعه شناســی و روان 

شناسی اجتماعی است.
در خانواده هایی که متاســفانه قدرت خریدشــان روز 
به روز، کم و کمتر می شــود بــا بچه هایی مواجه می 
شــویم که راههای گوناگون در ارتباط با جهان جدید 
یافته اند و حد اقلش در یک تراژدی عام این است که 
همان امکانات را از خانواده ای می خواهند که با عدم 
توانایی مالی و مادی دســت به گریبان هستند کودک 
هنوز قدرت فهم از مفاهیم ســنگین و پیچیده و تو در 
تو را ندارد. مفاهیمی مانند تورم و گرانی که بالواسطه 
با سیاســت و آن با اقتصاد گــره خورده و در هم تنیده 
شده است واکنش هایی که کودکان در چنین هنگامی 
انجام میدهند باز در خور بررسی و واکاوی های ژرف 
در روانشناسی اجتماعی است. سرکشی و عصیان های 
کور کودکان، افســردگی و نومیدی های زود هنگام، 
پنــاه بردن به مــواد مخدر و دیگر آســیب های نگران 
کننده ای از این نوع واکنش های بدیهی اما دردناکی 
اســت که در میان کودکان شدت و گسترش می یابد 
بنابراین به گمانم مراکز ویژه ای باید تقویت شوند که 
مشــاوره به خانواده و به کودکان در دســتور کارشان 
باشــد این نوع مراکز لزوما نباید دولتی باشند به نحوی 
که دولــت در پرداخــت حقوق کارکنان به مشــکل 
برنجورد و بعد با مشــاورانی مواجه شــویم که چه بسا 
از ســر رفع تکلیف کار کنند، بلکه بــه ویژه در چنین 
مواردی گروههای امداد رسانی مردم نهاد با همکاری 
و پشــتیبانی نیکوکاران می تواند نقش و عامل بســیار 

موثری بر عهده داشته باشد.
در روزگار گذشته و کما بیش حتی در دوره کودکی 
مــا روزگار کودکــی کوتاه بود بچه هــا همین که به 
حدی از توانایی جســمی می رسیدند که می توانستند 
کار کنند کمک خوانــواده در مزارع یا کوره پز خانه 
ها یا در کارهای ســاختمانی و در مغازه ها و حجره ها 
به کار گماشــته می شدند و البته حقوق و در مغازه ها 
و حجره ها به کار گماشــته می شدند و البته حقوق و 

دستمزد ناچیزشان هم به سرپرست.

کودک و جهان امروز
به قلم:محمد علی علومی
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امالکتقاضاشدهواقعدربخش29کرمان
الک 29 فرعی از 3 فرعی از 767 اصلی خانم مریم نوروزی 
کد ملی 3110161664 فرزند داود ششدانگ یکباب خانه  به 

مساحت 330 متر مربع واقع در خیابان طباطبائی شهر بم  از 
مورد مالکیت خانم سکینه نعیمی 

پالک 13 فرعی از 8 فرعی از800 اصلی آقای  علی رسولی 
فرکد ملی 3111214771 فرزند قنبر ششدانگ یکباب مغازه  
به مساحت 25/07  متر مربع واقع در خیابان ارگ شهر بم  از 

مورد مالکیت آقای حسین نظام ابادی
پالک 679 فرعی از 1024 اصلی خانم عصمت هابیلی کد 
ملی 3110179733 فرزند داود ششدانگ یکباب خانه  به 

مساحت 259/6 متر مربع واقع در خیابان امیر المومنین شهر بم  
از مورد مالکیت حشمت السادات و وجیهه السادات ظهیر.
پالک 19 فرعی از 16 فرعی از 2292اصلی آقای مجتبی 
سیستانی اله آبادی کد ملی 3020434491 فرزند محمد 

ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 369/55  متر مربع واقع در 
خیابان تختی شهر بم  از مورد مالکیت خانم زهرا بینائی.

پالک 1383 فرعی از 2810 اصلی آقای داود مومن آبادی 
کد ملی 3110421720 فرزند علی ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 376/5  متر مربع واقع در خیابان کشاورز شهر بم  از 

مورد مالکیت آقای مهدی فروتن یزدیان.
پالک یک فرعی از 3309 اصلی خانم صدیقه گیلی برائی 

کد ملی 3110149451 فرزند محمود ششدانگ مغازه مشتمل 
برمحوطه با کاربری خانه باغ  به مساحت40 متر مربع واقع 

در خیابان مدرس شهر بم  از مورد مالکیت آقای علی مال 
حسینی.

پالک 4 فرعی از 3567 اصلی خانم زهرا صادری کد ملی 
3110174839 فرزند محمود ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 540  متر مربع واقع در خیابان بالنگی شهر بم  از 

مورد مالکیت آقای احمد رضا اکرانی   
پالک 9 فرعی از 3613 اصلی آقای رضا جالیری کد 

ملی 3209839271 فرزند عباس ششدانگ یکباب مغازه با 
کاربری باغ مسکونی  به مساحت 45/80  متر مربع واقع در 

خیابان مدرس شهر بم  از مورد مالکیت مشاعی خود متقاضی
پالک 4 فرعی )مجزی شده از 2 فرعی از 3990 اصلی و باقی 

مانده 3990 اصلی( 3990 اصلی  خانم نیره فخاری پورکد 
ملی 3111120521 فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه  به 

مساحت 524  متر مربع واقع در خیابان 22 بهمن کوچه شماره 
4 شهر بم  از مورد مالکیت آقای احمد رستم پور.

پالک 3 فرعی از 4125 اصلی آقای مهدی اقبالی زاده کد 
ملی 3111019251 فرزند حسین ششدانگ یکباب مغازه  به 
مساحت 50  متر مربع واقع در خیابان آزادگان شهر بم  از 

مورد مالکیت آقای علی باقری بمی
پالک 98 فرعی از28 فرعی از 4991 اصلی آقای نصراله 

فروتن غزنوی کد ملی 3110934671  فرزند احمد ششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 15/98  متر مربع واقع در خیابان 
پاسداران  شهر بم  از مورد مالکیت آقای محمد سلطانی 

پالک 23 فرعی از 5065 اصلی خانم فاطمه میرانی 
طراده قیومتا از طرف فرزند صغیر خود علی فرامرزی کد 

ملی3161235721 فرزند نیک بخت ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت 359 متر مربع واقع در خیابان امیرکبیر شهر بم  از 

مورد مالکیت ورثه زهرا قاسمی.
پالک 24 فرعی از 5065 اصلی خانم فاطمه میرانی طراده 
قیومتا از طرف فرزند صغیر خود آوین فرامرزی کد ملی 

3161235721 فرزند نیک بخت ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 359 متر مربع واقع در خیابان امیرکبیر شهر بم  از 

مورد مالکیت ورثه زهرا قاسمی.

امالکتقاضاشدهواقعدربخش30کرمان
پالک 462 فرعی از 133 فرعی از472اصلی آقای رضا 
دهقانی پشت رودی کد ملی 3111549321 فرزند علی 

ششدانگ یکباب خانه با کاربری باغ مسکونی به مساحت 

813/5  متر مربع واقع در پشت رود  از مورد مالکیت آقای 
علی دهقانی پشت رودی

پالک 14 فرعی از 656 اصلی خانم فاطمه پور چهار دانگی 
کد ملی 3209530981 فرزند علی ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 297/18  متر مربع واقع در اسفیکان  از مورد مالکیت 

آقای اکبر خانبابا
پالک 1 فرعی از 1796 اصلی آقای امیر شجاع حیدری کد 
ملی 3110678993 فرزند حسین ششدانگ یکباب خانه با 
کاربری باغی مسکونی به مساح 605/8  متر مربع واقع در 

خواجه عسکر درب باغ از مورد مالکیت آقای شیرعلی شجاع 
حیدری 

امالکتقاضاشدهواقعدربخش31کرمان
پالک 2 فرعی از 867 اصلی خانم زهرا حسن پور دارستانی 
کد ملی 3110469030 فرزند عباس ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت 300  متر مربع واقع در بروات بلوار شمالی خیابان 
شهید وحید ابادی  از مورد مالکیت آقای عباس حسن پور 

دارستانی
پالک 233 فرعی از 1315 اصلی خانم فاطمه نشیبی کد 

ملی 3110439441 فرزند مرتضی ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 656  متر مربع واقع در بروات بلوار شمالی از مورد 

مالکیت آقای احمد تدین
پالک 234 فرعی از 1315 اصلی آقای محمد بنی اسدی کد 
ملی 3111230211 فرزند اسحق ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 510 متر مربع واقع در بروات بلوار شمالی کوچه 

آزادی 12 از مورد مالکیت آقای احمد تدین.
پالک 8 فرعی از 2823 اصلی آقای حمید لقمانی کد ملی 
3110902265 فرزند سیف اله در سه دانگ از ششدانگ 

یکباب خانه  به مساحت 290  متر مربع واقع در بروات بلوار 
جنوبی جنب مسجد ولیعصر از مورد مالکیت آقای فرج اهلل 

برائی نژاد.
پالک 8 فرعی از 2823 اصلی خانم مهناز دهقان دولتی کد 

ملی 3110463083 فرزند قنبر در سه دانگ از ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 290 متر مربع واقع در بروات بلوار 

جنوبی از مورد مالکیت آقای     فرج اله برائی نژاد.
پالک 2 فرعی از 3165 اصلی خانم نصرت برائی نژادکد ملی 
3110443783 فرزند اکبر ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
235/85  متر مربع واقع در بروات از مورد مالکیت آقای اکبر 

ثمره رضایی و رمضان پاپلی نژاد
پالک 3 فرعی از 3165 اصلی خانم نصرت برائی نژاد کد 
ملی 3110443783 فرزند اکبر ششدانگ یکباب خانه  به 

مساحت 37/7  متر مربع واقع در بروات بلوار جنوبی از مورد 
مالکیت آقای رمضان پاپلی

پالک 3 فرعی از 3219 اصلی آقای حسین فاطمی مقدم کد 
ملی 3110446138 فرزند موسی ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 630  متر مربع واقع در بروات بلوار معلم از مورد 

مالکیت آقایان محمدعلی و حسین مشیری.
پالک 4 فرعی از) 2و3 فرعی( از 3860 اصلی خانم هاجر 

بارانی برواتی کد ملی 3111231471 فرزند ابراهیم در 
قسمتیاز ششدانگ یکباب خانه به مساحت 494/09 متر مربع 
واقع در بروات میدان بعثت از مورد مالکیت 2فرعی از 3860 
اصلی آقای جالل عظیمی و 3 فرعی از 3860 اصلی از مورد 

مالکیت بی بی جان اسدی

امالکتقاضاشدهواقعدربخش32کرمان
پالک 14 فرعی از 125 اصلی خانم عصمت سرحدی 

نژادکد ملی 6069585615 فرزند علی ششدانگ یکباب خانه 
و باغچه به مساحت 805/7 متر مربع واقع در نرماشیر روستای 

عبدل اباد از مورد مالکیت شمس الملوک سیف الدینی
پالک 500 فرعی از 258 اصلی آقای محمد سنجرانی کد 
ملی 3580448201 فرزند پرویز ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 318/1 متر مربع واقع در نرماشیر رستم اباد از مورد 

مالکیت آقای حسین مالکی.
پالک 32 فرعی از 2311 اصلی موقوفه حاج سید ابراهیم 

به تولیت سید ابولقاسم کریمی شناسه ملی 14000188514 
ششدانگ یکباب خانه و باغ  به مساحت 11902  متر مربع که 
بمیزان 7118 متر مربع کاربری باغی و بمیزان 1404 متر مربع 
کاربری ورزشی و 3200 متر مربع کاربری پارک و 180 متر 
مربع کاربری معبر و کوچه  واقع در حسین آباد نرماشیر از 

مورد مالکیت آقای محمد مهاجری.
پالک 33 فرعی ازیکفرعی از  4099 اصلی خانم صدیقه 

پایدار کد ملی 3200094540 فرزند علی ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 480  متر مربع واقع در نرماشیر روستای 
خواجه آباد از مورد مالکیت محمدجواد و منوچهر ساالر 

بهزادی

امالکتقاضاشدهواقعدربخش33کرمان
پالک 3 فرعی از 396اصلی خانم طاهره ابراهیم نژادکد 

ملی 3110881081فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 711/1 متر مربع واقع در دهبکری کوچه گلستان  از 

مورد مالکیت آقای گرگعلی کریمی افشار0
پالک 5 فرعی از 458 اصلی خانم عصمت کریمی افشار 

کد ملی 3110638517 فرزند علی ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 443 متر مربع واقع در دهبکری دهباغ کوچه ولیعصر 

6 از مورد مالکیت آقای حسین کریمی افشار
پالک 2 فرعی از 1176 اصلی آقای مهدی مال زاده برواتی 
کد ملی 3110474115 فرزند عباس ششدانگ یکباب خانه 
و باغچه با کاربری باغ مسکونی به مساحت 1122  متر مربع 

واقع در دهبکری خیابان ولیعصر  از مورد مالکیت آقای 
عبداهلل عباس زاده افشار.

پالک 5 فرعی از 1311 اصلی آقای رضا اقبالی زاده کد 
ملی 3110875616فرزند ماشاهلل ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 355 متر مربع واقع در دهبکری از مورد مالکیت 

آقای ناهید بهزادی
پالک 2 فرعی از 1438 اصلی خانم مهرانگیز افشاری پورکد 

ملی 3111371840فرزند رمضان ششدانگ یکباب خانه و 
باغچه  به مساحت 1501/1  متر مربع در قسمتی از 2 فرعی از 
1215 اصلی مالکیت رمضان افشاری پور و قسمتی از 1438 
اصلی مالکیت حسین افشارمنش واقع در دهبکری خیابان 

انقالب .
پالک 4 فرعی از 1438 اصلی آقای افشین احسانی کد ملی 

3031343166 فرزند ذبیح اهلل ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 288/5  متر مربع واقع در دهبکری خلیج فارس 9 از 

مورد مالکیت آقای حسین افشارمنش.
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طلوع بم - ســعید افروغ: مراســم افتتاح کلینیک فوق 
تخصصی الزهرا بــا حضور حجت االســالم غضنفرآبادی 
نماینده مردم شرق استان، هادی شهسوارپور فرماندار، کریم 
غضنفرابادی رئیس شورای شهر و دکتر مازیار اویسی رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی بم صبح امروز یکشنبه ۱8 اردیبهشت 

در سالن سالمت دانشگاه برگزار شد.
 موســی غضنفرآبادی نماینده مردم شــرق استان در این 
جلسه ضمن تشکر از تالش شبانه روزی کادر بهداشتی و 
درمانی دانشگاه گفت: در زمان اوج بیماری کرونا جو بسیار 
سنگین حاکم بود و شرایط بسیار سختی را رد کردیم و ما 
از این شرایط سخت آموختیم که با اخالص، جوانمردی و 

مقاومت می توان ســختی ها و دشمن را شکست داد. وی 
در ادامه به اهمیت وجود دانشگاه علوم پزشکی در منطقه 
اشــاره کرد و خاطر نشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی یک 
برند برای ما محســوب می شــود و باید رتبه دانشگاه بم با 
تالش مسئولین مربوطه به درجه باالتری صعود کند. وی 
همچنین از عملیات بهره برداری خوابگاه توســط دانشگاه 
که اقدامی بزرگ و کم هزینه بود را کاری جهادی توصیف 
کرد و از مسئولین دانشگاه تشکر کرد. نماینده شرق استان 
در پایان به نقش مهم رســانه ها در انتشارخدمات دولت و 
نظام به مردم اشاره کرد. دکتر اویسی رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بم در خصوص پروژه کلینیک فوق تخصصی الزهرا 

گفت: این پروژه در ســال ۹۳ کلنگ زنی شده بود و پس 
وقفه ای که در ســال ۹۶ در روند ساخت آن ایجاد شد، در 
سال ۹۹ روند تکمیل این پروژه آغاز شد و در اسفند ۱4۰۰ 

تکمیل و تجهیز شد.
وی در ادامــه گفت: این پروژه با مســاحتی بالغ بر ۳۱۰۰ 
متر مربع فضای درمانی و بــا اعتباری بالغ بر 2۵ میلیارد 
تومان به بهره برداری رسید وی خاطر نشان کرد: بیش از ۵ 
میلیارد تجهیزات پزشکی جدید از محل اعتبارات وزارتخانه 
به صورت رایگان توانستیم دریافت کنیم. اویسی در ادامه از 
بروزرسانی 8۰ درصدی تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی 

و بهداشتی شرق استان خبر داد.

وی در پایان گفت: در سال گذشته ۵4 پروژه را تکمیل و به 
اتمام رساندیم و برای سال ۱4۰۱ بیش از 2۱ پروژه تعریف 

کردیم که در حال رایزنی در جهت تامین اعتبار هستیم.
هادی شهســوارپور فرماندار بم در این جلســه خواســتار 
پیگیری نماینده شرق استان در خصوص مشکالت اعتباری 
ساخت بیمارستان 2۰2 تختخوابی شد و گفت: اعتبار این 
پروژه 7۰ میلیارد در نظر گرفته شده بود اما برآورد ساخت 

این پروژه بیش از ۵۰۰ میلیارد در سال جاری است.
گفتنی اســت در پایان این جلســه جمعی از مسئولین و 
نماینده شرق استان از کلینیک و تجهیزات این مرکز بازدید 

کردند.

کلینیک ویژه و فوق تخصصی الزهرا )س( بم در هفته سالمت افتتاح شد
با حضور جمعی از مسئولین و نماینده شرق استان:


