
Email: Tolu_Bam@yahoo.com





 تواانیی  

 www.Telegram.me/Toluebam
 www.TolueArg.ir

هفته نامه  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان کرمان
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 داانیی

به مناسبت گرامیداشت هفته ملی جمعیت برگزار شد:

به مناسبت گرامیداشت همایش ایران جوان بمان و هفته ملی جمعیت با موضوع خانواده، فرزند آوری و افزایش جمعیت با هدف اقناع سازی افکار عمومی در خصوص رشد جمعیت و ارائه 
راهکارهای تشویق زوجین برای فرزند آوری ، صبح امروز با حضور دکتر اویسی رئیس دانشگاه، حجت االسالم دانشی امام جمعه بم، رئیس اداره تبلیغات اسالمی، رئیس اداره ارشاد اسالمی، 

اعضای شورای اسالمی شهر، نماینده فرمانداری، روسای حوزه های علمیه برداران و خواهران و همچنین معاونین و مدیران دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد. در ابتدای مراسم دکتر اویسی رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی بم گفت: حضور پزشکان فوق تخصص در دانشگاه، سطح خدمات ارائه شده به مادران در منطقه را باال برده و از نظر موالید نسبت به سایر شهرستان های استان آمار بسار 

خوبی را در سال گذشته داشتیم. وی افزود: در حال حاضر در حدود 1000 زوج نابارور در منطقه شناسایی شده که با وجود پزشکان فوق تخصص زنان و نازایی امید داریم درمان این زوجین در 
بم انجام  شود و نیاز به حضور دردیگر شهرستان ها نباشد.

در این مراسم حجت االسالم دانشی امام جمعه بم، حجت االسالم شفیعی استاد حوزه و دانشگاه و دکتر خسروی معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بم از دیگر سخنرانان این مراسم بودند.
این مراسم با همت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، اداره ارشاد اسالمی و حوزه های علمیه شهرستان در سالن اداره ارشاد اسالمی بم برگزار و از افرادی که در سال 1400 ازدواج و فرزند 

اوری کردند از طرف دانشگاه علوم پزشکی با اهدای لوح و کارت هدیه تقدیر شد.

باغشهر بروات؛گام به گام تا
تحول بزرگ شهری

گزارش محمد بنی اسدی شهردار 
بروات به شهروندان درخصوص 

طرحهای در حال اجرا و 
طرحهای برنامه ریزی شده 

صفحه 4

گفتگو با نرگس افشاری پور مدیر انجمن حمایت از کودکان کار )مرکز بم( و آشنایی با فعالیتهای این مرکز

حمایت موثر از کودکان کار
3

اعتراض امام جمعه بم به اظهارات استاندار جدید
اظهارات استاندار در سفر به جنوب، در شرق استان حساسیت ایجاد کرده

شما استاندار دولت قانون محور و عدالت محور هستید
دامن زدن به مسائل منطقه ای در این اوضاع کشور به صالح نیست

اعتبارات 10 سال گذشته در شرق و جنوب را مقایسه کنید و محرومیتها را ببینید
استقالل ادارات کل غیرقانونی است حتی اگر در گذشته انجام داده باشند.

اگر ادارات کل قانونی است پس به شرق استان هم بدهید

مشروح خطبه های این هفته نماز جمعه بم را در صفحه دوم بخوانید

همایش »ایران جوان بمان«  با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ، حوزه علمیه و اداره ارشاد اسالمی بم برگزار شد 
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چراغ جشنواره ملی فیلم کرمان روشن شد
شامگاه شنبه جمعی از مسئوالن، هنرمندان و اهالی 
هنر سینما بار دیگر گرد هم آمدند تا برای دومین 

مرتبه جشنواره فیلم کرمان را برگزار کنند.
نخســتین دوره جشنواره فیلم کرمان در هفته دفاع 
مقدس و در ســال ۹۹ و در گستره استانی برگزار 
شــد و دومین دوره جشنواره پس از یکسال تاخیر 
به دلیل شــیوع کرونا از ۳1 اردیبهشــت تا چهارم 
خرداد در گســتره ملــی و در تماشــاخانه پارس 

کرمان اجرا می شود.

نهایی جشنواره  به بخش  اثر  راهیابی۱۵۵ 
فیلم کرمان 

مدیرکل فرهنگ و ارشاداســالمی اســتان کرمان 
در این آیین گفت: شــکل گیری جشــنواره فیلم 
کرمــان نتیجه تعامــالت ایــن اداره کل و جامعه 
سینمایی استان برای ساختن یک رویداد سینمایی 

بود.
محمد رضا علیزاده افزود: نخستین دوره جشنواره 
پس از وقفه یکســاله و آســیب شناسی جشنواره 
نخســت را افتتاح می کنیم و برگزاری جشــنواره 
فیلم کرمــان تقاضای به حق اهالی ســینمای این 

دیار بود.
وی بــا تاکید بر اســتمرار جشــنواره فیلم کرمان 
برای سالهای آینده بیان کرد: همراهی فیلمسازان، 
هنرمندان و اهالی سینما نباشد این جشنواره با فراز 

و نشیب روبرو خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان کرمان 
تاکیــد کرد: با وجــود همه نقدهــا و انتطارات به 
حق، برازنده اهالی ســینمای کرمان نیســت که از 
جشنواره جدا شــوند و باید جشنواره فیلم کرمان 

را با نگاه به افق آینده دیده شود.
وی افــزود: جشــنواره فیلم کرمان در ســه بخش 
فیلم، فیلمنامه، نوشتار سینمایی و بخش مقاومت و 
ســردار آسمانی در جهت معرفی هویت کرمان و 

مکتب سردار سلیمانی برگزار می شود.
علیزاده اظهار داشــت: 4۹۷ اثر به جشــنواره فیلم 
کرمان رسیده اســت که 1۵۵ اثر به بخش مسابقه 

راه یافته و از ۲۲ اثر برگزیده تقدیر می شود.
وی تصریح کرد: ۷۲ اکران فیلم در طول جشنواره  
برنامه  ریزی شــده است و 10 کارگاه تخصصی، 
نشســت و نقــد فیلم نیــز در طول ایــام برگزاری 

جشنواره اجرا می شود.
زبان فطرت فیلمســاز موجــب  هدایت جامعه می 
شود. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاتداری 
کرمان نیــز گفت: باید توجه ویــژه به جنگ نرم 

دشــمنان داشته باشــیم و هر فیلمســاز و فیلمنامه 
نویس به اندازه  موشــک بالســتیک و سپاه قدس 

حاج قاسم ارزش دارد.
رحمان جاللی افزود: فضای آلوده ســینمایی که 
در آثار موجود در سوپر مارکت ها صنعت است، 
اما جشــنواره فیلم و سینما در کرمان به مثابه هنر و 

انتقال پیام و مفهوم عالی است.
وی تاکید کرد: اگر ســینما گران به عنوان افسران 
جنــگ نرم به زبان فطــرت صحبت کنند موجب 
هدایــت و اگر بر حســب غریزه باشــد، موجب 

اغوای جامعه  می شوند.
معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتاتداری 
کرمان بیــان کرد: هر فیلم و ســینماگر  اگر یک 
میلیون مخاطب داشته باشــد، با قلب و ذهن یک 

میلیون نفری و کار دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاداسالمی استان کرمان عنوان کرد: پنجمین مراسم بزرگداشت فردوسی به مناسبت 
2۵ اردیبهشت روز ملی گرامیداشت زبان 

فارسی و فردوسی و همزمان با هفته میراث 
فرهنگی توسط موسسه فرهنگی اندیشه سرای 
فردوسی کرمان در باغ موزه وزیری برگزار شد.

پیام مردم

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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شهرداری بم -آسفالت
کوچــه فردوســی 1۲ دو غربــی دوهفته پیش 
قیــر ریختن تمام خونه زندگیمون به قیر گرفته 
شــده. خب برادر من اگر برنامــه ریزی دقیق 
برای رســوندن آســفالت نداشــتن چرا اقدام 
بــه قیرریزی کردیــن. االن ده روزه ماشــینای 
آسفالت شهرداری هم سر کوچه پارک شدن. 

وامهای قبل زلزله
نماینده مجلس- فرمانداری

ســالم به مردم درباره وام های بازسازی زمان 
زلزله اطالع رســانی کنید چون دولت از ســر 
خودش رد کرده االن چند برابر شــده تا چند 
وقت دیگه حساب همه بسته میشه، به مردم هم 

خبر نمیدن نه بانک ها و نه دولت
هیچکس از مسئولین هم پیگیری نمیکنه

نماینده مجلس - عزیزآبادپایین
 به نام خدا، با عرض ســالم  و خســته نباشــید 
خدمت نماینده محترم و دلســوز شــرق استان 
کرمــان جنــاب آقــای دکتــر حاج موســی 

غضنفرآبادی 
اینجانــب از نداشــتن اعتبارات کافــی  نبودن 
امکانــات رفاهــی در روســتایی پرجمعیــت 
عزیزآبادپایین در شهرســتان نرماشــیر بسیار تا 
بســیار گالیه مندم چه دلیلی دارد روستایی به 
این وســعت و جمعیت که وســعت و جمعیت 
آن از خود شهرستان نرماشیر بیشتر نباشد کمتر 
هم نیســت و آیا زمان آن نرسیده که دهستان 
عزیزآباد قبل از انقالب به بخش تبدیل شود و 
چه بسیار روستاهایی بودن که اکنون به برکت 
انقــالب تبدیل به شهرســتان شــدن امیدوارم 
شــاهد پیشــرفت عمران ، آبادی و محرومیت 
زدایی در این روستا باشیم روستایی که در آن 
قبل از انقالب بانک وجود داشت که در خود 
شهرستان نرماشــیر ، شهرســتان فهرج چیزی 
بــه نام بانــک وجود نداشــت  متاســفانه تمام 
امتیازات از آن گرفته شــد امیدوارم با پیگیری 
و تالش شما نماینده عزیز روستای پرجمعیت  
عزیزآبادپاییــن در آینــده نزدیــک به بخش 
تبدیل شــود تا شــاهد پیشــرفت و توسعه آن 
باشیم دعایی خیر و حمایت مرصدم روستایی 

عزیزآبادپایین همیشه باشماست
امیــدوارم در پنــاه خداوند متعــال محفوظ و 

سالمت باشید. 
تشکر از زحمات شما

شهروندی از روستای عزیزآبادپایین

شورای شهربم - شهرداری بم 
*ســالم وقت بخیر واسه بودجه شهر که برای 
عمران و آبادی هســت فقط بعضی از قسمت 
شهر همیشــه مد نظر هست خرج میشه ما هیچ 
وقت ندیدم که شورای شهر برای قسمت بلوار 
کارگــر و کاری انجام بدهند نه جدولی رنگ 
میکنن نه بلوار درســتی نه روشــنایی خدا رو 

خوش نمیاد

*ســالم در رابطه با این عملیــات عمرانی که 
قراره شــهرداری انجام بده و شــورای شــهر 
اســامی میدان و پیاده رو ســازی هــا رو داده 
چرا هیچوقت به شــهرک رزمنــدگان هیچی 
تعلق نگرفت چرا این تقسیمات عادالنه شکل 
نگرفته؟ ما مردم ایــن منطقه حتی یک فضای 
ســبز خوب نداریم چه برسه به اسفالت و پیاده 
رو و جــدول و... ما از اعضای شــورای شــهر 
توقع داریم که این تقسیمات بصورت مساوی 
و عادالنه در کل شــهر باشه نه فقط یک سری 

مناطق خاص 

* سالم وقتتون بخیر کاش اینقدر میادین شهر 
خــراب و هزینه مجدد نمیکــردن فکر میکنم 
که شــهر خیلی کار ناتمــام داره کاش همین 
چیزایــی ک داره حفظ و نگهداری و مراقبت 
میشــد پــارک بانوان که ســاخته شــده دیگه 
نظارتی نداره وســایلی که خراب شــده دیگه 
درســت نمیشه پارکها رها شــدن وسایل بازی 
کثیف هستند یک مسیر پیاده روی و دوچرخه 
سواری درنظر گرفته نمیشه همین شهر بغلمون 
جیرفت یک جاده ســالمتی با مســیر مشخص 
درنظر گرفته و چه استقبالی میکنن مردم ازش

@

طلوع بم - ناهید ذاکری: حجت االسالم 
قاســم دانشــی امام جمعه بم در نماز جمعه 
سی اردیبهشت عنوان کرد: در سفر استاندار 
محترم به جنوب اســتان و پاســخ ایشان به 
درخواست های مسئولیِن آنجا از جمله تکمیل 
پروژهای ناتمام، استقالل ادارات کل و احیای 
ستاد راهبردی جنوب را که درخواست کردند 
و ایشــان هم فرمودند موافق ستاد راهبردی 
جنوب و اســتقالل ادارات کل هســتیم که 
فرمایشات ایشان در شرق استان حساسیتهای 
زیادی را برانگیخته و بازتابهای را در پی داشته 

است. 
وی اظهار کرد: بهر حال آنچه از همه مسئولین 
از جمله استاندار توقع هست قانون محوری، 
عدالت محوری و شفاف سازی است. ما بارها 
از استاندارهای سابق بارها درخواست کردیم 
اما اقدامی نکردند و درخواســت محرومیت 
زدایــی دادیم اما محرومیــت زدایی مختص 
به یک نقطه خاص نیســت. شرق استان اگر 
محرومیتش بیشتر نباشد، کمتر هم نیست.

ضمن تشکر از زحمات همه دولتمردان پس از 
انقالب، بهر حال آقای فداکار، از سوی دولتی 
استاندار هستید که اصول آن قانون محوری، 
عدالت محوری و شفاف سازی است. از شخص 
استاندار محترم و همه مسئولین استان توقع 
داریــم که آمار اعتبــارات تخصیص یافته به 
جنوب اســتان و شرق را در ۱۰ سال گذشته 
بیان کنند. آمار که محرمانه نیست. اعتبارات 
و تسهیالت با عناوین مختلف از سوی ادارات 

کل و نهادها بین شرق و جنوب را بیان کنید 
و بعد مقایسه کنید. منظور از استقالل ادارات 
کل چیست؟ شــمای استاندار محترم مکلف 
شدید تا به همه نقاط استان به بررسی مسایل 
بپردازید از جمله جنوب. اگر این درخواســت 
استقالل ادارات کل قانونی است انجام دهید. 
این موضوع خالف قانون اســت حتی اگر در 
گذشته انجام داده باشند. خالف کردند. شما 
هم بخواهید ادامه دهید خصوصا در وضعیتی 
که کشور قرار گرفته، دامن زدن به این مسایل 
مصلحت نیســت و انتظار هســت تا به این 
مناطق هم عنایت داشته باشند و اگر ادارات 
کل قانونی اســت باید به ســایر نقاط استان 

خصوصا شرق استان هم توجه داشته باشید.
حجت االســالم دانشــی در بخــش دیگری 
از ســخنان خود در نماز جمعه با اشــاره به 
مســاله فرزندآوری گفت: معضلی که کشور 
مــا با آن روبرو اســت و در آینده به طور جد 
هم مواجه خواهیم شد پیری جمعیت است. 
ضرورت و اهمیت فرزند آوری در فرمایشــات 
مقام معظم رهبری بر همگان مشخص است. 
همه استحضار دارید کاهش جمعیت و بدنبال 
آن پیری جمعیت که با آن روبرو هســتیم و 
در آینده با آن مواجه خواهیم شد معلوِل فقر 
مادی و مالی نیســت بیش از آنی که بدلیل 
مشــکالت مادی و معیشتی باشــد معلوِل 
تغییر فرهنگ و باورهاست . قرآن کریم فرزند 
را نعمــت میداند. در چنــد دهه قبل اجرای  
سیاســت کنترل جمعیت که قرار بود قدری 
کنترل شود اجرا شــد. اما سیاستی که قرار 
بود طی ۲۰ سال اعمال شود در مدت ۴ سال 
محقق شد و ادامه  پیدا کرد و نداشتن فرزند 
یــک ارزش و خانواده شــلوغ تبدیل به  ضد 
ارزش شد. حتی گاهی در فیلم ها و مجموعه 
ها تلویزیونی خانواده عقب افتاده را با نشــان 
دادن ِخانواده شــلوغ نشان میداند. حتی االن 
هم اینگونه است و خانواده با کالس و امروزی 
را خانواده تک فرزند و خلوت نشان می دهند. 
متاسفانه کار به جایی می رسد که جایگزین 
فرزنــدان، حیوانات خانگــی و این تبدیل به 
ارزش شــده است. اشــتباه بزرگی که نمی 
پذیریم کنترل جمعیت در بعضی خانواده ها 

جای بچه را حیوانات خانگی گرفتند.
وی افزود: صندوق کنترل جمعیت از بزرگترین 
حامیان طرح تنظیم خانــواده  در ایران بوده 
اســت. در زمان دولت مرحوم هاشــمی بود. 

بسیار افتخار می شــد که به ایران جایزه ای 
دادند چون در سیاست  کنترل جمعیت موفق 
عمل کرده و میکند اما امروز که جمعیت ایران 
رو به پیری است سازمان ملل چه کاری برای 
ایران انجام داده و میدهد؟ بلکه برعکس کاری 
نکرده تازه سیاســتش را داره اعمال میکند.

برژینســکی  سیاستمدار کهنه کار آمریکایی 
در ســال ۲۰۰۹ حدود ۱۳ سال قبل میگوید 
که از فکر کردن به حمله پیش دستانه علیه 
تاسیسات ایران بپرهیزید و گفتگو با ایران را 
حفــظ کنید چون آمار جمعیتی به نفع رژیم 

کنونی ایران نیست. 
وی خطاب به نمازگزاران ادامه داد: استدعایی 
که  دارم این اســت که نســبت به بحث من  
پیش داروی نداشــته باشید. درست است که 
جوانان ما مشکالت معیشتی، اشتغال و مسکن 
دارند که جز عوامل بازدارنده ازدواج است اما 
در کنــار مجموعه بحث اقتصــاد و فرهنگ 
مهمترین کدام اســت؟ مشکالت اقتصادی یا 
فرهنگی که  پیدا کردیــم؟ اگر همان افرادی 
که بزرگترین عامل را  وضع مالی می دانند به 
فرض اگر  وضع مالی افراد بهبود پیدا کند آیا 
می گویند که درآمدمان  خوب شــد و به فکر 
فرزند بیشــتر می افتند یا خانه دوم و سوم یا 
مبلمان خانه؟ بنابراین متأسفانه باورها باورهای 
غلطی شده. اشتباه بزرگی را که نمی پذیریم 
و در کنار  پذیریش همه مشکالتی که داریم 
مــا باید بپذیریم که یک معضل و یک بحران 
در پیش است آن هم بحران  پیری جمعیت 
اســت. قرآن کریم فرزند را نعمت میداند اما 
متاسفانه کار به جای رسید که  نعمت تبدیل 
به نقمت شده اســت و آمارها تکان دهنده و 
بیش از آنی که فکر کنید نگران کننده است. 
اگر با همین رویه کشور مان پیش برود در ۳۰ 
_۲۰سال آینده با بحران جمعیت مواجه می 
شــویم. در حال حاضر همه در ایران به تک 

فرزندی راضی اند. 
وی اظهار کرد:از متولدین ســال ۵۰ به بعد 
۲۴ درصد از خانواده ها بدون فرزند هســتند 
و ۳۴ درصد دارای یک فرزند می باشــند. ما 
متاسفانه به آن حِد جمعیت جانشین که در 
ســال ۷۶ مد نظر بود و میبایست همان جا 
کنترل میشد  نرسیدیم. ۱/۲دهم درصد  یعنی 
پدر و مادر دو فرزند داشته باشند تا بعد از آنها 
جانشینی باشد.اما متاسفانه در سال ۹۹ رشد 
جمعیتی کشور به پایین ترین نرخ جمعیتی 

یعنی ۶ دهم می رسد و این بسیار نگران کننده 
است.باید به این موضوع پرداخته شود تا همه 

متوجه خطر بشوند. 
دانشــی تأکید کرد:طبق فرموده رهبر حکیم 
نظام تالش برای افزایش نسل و جوان شدن 
نیروی انســانی کشور و حمایت خانواده یکی 
از ضــروری ترین فرایض مســئولین و آحاد 
مردم اســت. ما والیت مداریــم و این حکم 
رهبر است. دولتمردان هم اقداماتی انجام دادند 
اما همه باید تالش کنند . مهمترین مســئله 
تغییر فرهنگ و باورهاســت  اشتباه بزرگی را 
که نمی پذیریم و دنبال توجیه آن هســتیم. 
جمعیت کشور  ما واقعاً در آینده نصف میشود 
و از آن جمعیت فقط نصفش بارور میشــوند 
آن جمعیت هم اکثریتش غیر شیعه است. بله 

همه امت اسالم باید سوای مذهب برای ازدیاد 
نســل تالش کنند. در آماری اخیراً جوانترین 
استان سیستان و بلوچستان بود و استان های 
البرز و تهران همین االن در بحران اســت و 
پایین ترین نرخ رشــد جمعیتی را دارند؟آیا 
صرفا مشکل مالی هست؟ باالترین نرخ سرانه 
درآمــد و پایین ترین نرخ رشــد جمعیتی را 
اســتان تهران و مازندران و گیــالن دارند و 
اســتان کرمان هم از همین رده هست و آمار 
طالق بــاال ، آمار ازدواج پایین و نرخ رشــد 

جمعیت نگران کننده است.
وی خاطرنشــان کرد: دشــمن صبر دارد و 
سیاســتگذاری بلند مدت انجام می دهد. اما 
متاســفانه برخی مسیولین و خانواده ها توجه 
ندارند. همین حاال فرزندانمان را سروســامان  
بدهیم و چیزی را که بعداً به عنوان ارث قرار 
است بدهیم همین االن به فرزندانمان بدهیم. 
درست اســت فرزند آوری زحمت دارد اما به 

تعبیر امروزی دارای  هزینه و فایده اســت و 
باید نگاه ما اینگونه باشــد تا در روز قیامت  از 

این بابت شرمنده نباشیم
وی ضمن  گرامیداشــت ســوم خــرداد به 
مناسبت امروز »روز ملی جمعیت« اشاره کرد 
و گفت: از بس که به گوشمان خواندند فرزند 
کمتر زندگی بهتر باور کردیم. باید تالش کنیم 
این باور اصالح شود و همه باید بپذیرم. نظام 
هم بطور جد تالشــش را شروع کرده و برای 
بیش از ۵ میلیون از دهک های ۱،۲،۳ اعم از 
روستا و شهر هزینه های بستری تا ۹۰ درصد  
و هزینه سرپایی هم تا ۷۰ و پرداخت میشود و 
هزینه در خصوص زوج های نابارور هم شروع 
شــده  امیدواریم بیشتر شــود و با اقدامات و 

هوشیاری همگان با بحران روبرو نشویم.

دانشی در خصوص یارانه ها گفت: از همگان 
توقع میرود که  فارغ از هر ســلیقه تحلیلمان 
منصفانه باشد هیچ کس مدعی نیست که این 
طرح بدون نقص است.یک کارشناس هست 
بگه ادامه دادن سیاست گذشته به مصلحت 
کشور بوده است؟ یک نفر نیست!  افرادی که 
زیر سوال میبرند، اصل سیاست را زیر سوال 
میبرند حرف های دیگری میزنند . تحلیل باید 
منصفانه باشد. یک کارشناس در کشور  بیاد 
بگوید که ارزی که به ارز جهانگیری مشــهور 
شد منافعش را بگوید و بگوید  در این سالها که 
اعمال میشد به جیب چه کسانی رفت؟ چرا 
اینها را نمی گویید؟ به دور از انصاف است. وی 
بیان کرد: در چند روزه اخیر  با افرادی مواجه 
شــدیم که می گفتند مواد غذایی گران شده، 
گفتیم  یارانه ای را که دادند برای همین است. 
امیدواریــم  با همت همــگان در همه عرصه 

شاهد مشکالت کمتر نظام باشیم.

اعتراض امام جمعه بم به اظهارات استانداِر جدید

عکس: طلوع بم - محمد حسین خراسانی
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طلوع بم - مونا موســی نژاد: کودک کار، 
کودکی است که بیش از 14 ساعت در هفته 
و  از اشــکال کار »سبک/سخت«  به یکی 
»داوطلبانه/اجباری« اشتغال دارد و سن این 
کودک بیشــتر از ۵ سال و کمتر از 18 سال 
است. کودکان کار به صورت مداوم و پایدار 
به خدمت گرفته می شوند که این امر آنها را 
در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربه 
دوران کودکی بی بهره می ســازد و سالمت 

روحی و جسمی آنها را تهدید می کند.
حمایت از حقوق کــودکان به ویژه کودکان 
محروم و کودکانی که در معرض آسیب های 
ناشی از بحران ها و نابسامانی های اجتماعی 
و حوادث طبیعی هستند، وظیفه ای انسانی-
اجتماعی بوده که بر عهده ی یکایک افراد، 
سازمان ها و نهادهاست. بی تردید بدون توجه 
کافی به حقوق کودکان و ســرمایه گذاری و 
برنامه ریزی در امر آموزش، بهداشت و ارتقای 
سطح زندگی آنان امیدی برای دستیابی به 

دنیای بهتر وجود ندارد.
برای آن که بیشتر با فعالیت های این انجمن 
در شهر تاریخی بم آشــنا شویم به سراغ 
نرگس  افشــاری پور؛ مدیر مرکز بم انجمن 
حمایت از کــودکان کار، رفتیم که در ادامه 

می خوانیم.

لطفــاً خودتان را بــرای مخاطبان 
طلوع بم معرفی کنید.

نرگس افشــاری پور، مدیر داخلــی انجمن حمایت 
از کودکان کار مرکز بم هســتم. مدرک تحصیلی ام، 
کارشناســی زبان و ادبیات فارسی است. از مهر ماه 
ســال ۱۳۹۰ در این مرکز به مــدت ۵ ماه به عنوان 
مربی، از فروردین ماه ســال ۱۳۹۱ به عنوان مسئول 
آمــوزش و از تیرماه ســال ۱۳۹۲ تا کنون به عنوان 

مدیرداخلی در خدمت انجمن هستم.
درخصوص انجمن و نحوه   فعالیتش 

توضیح دهید.
انجمــن حمایت از کــودکان کار، به عنــوان نهادی 
داوطلبانه و غیردولتی، با شــماره ی ثبت ۱۴۶۰۷ و 
مجوز رسمی از وزارت کشور از سال ۱۳8۱ تا کنون 
به بیش از ۱۳هزار کودک کار، کودک آسیب دیده و 
در معرض آسیب، خدمات آموزشی و حمایتی خود 
را در مراکزش ارایه کرده است. در راستای رشد همه 
جانبه ی کودکان، انجمــن حمایت از کودکان کار از 
ابتدای فعالیت خــود تا کنون فعالیت های حمایتی، 
آموزشــی و ترویجی را به صورت مستمر با توجه به 
ظرفیت های موجود در جامعه بــرای کودکان خود 
در نظر گرفته اســت و در این مسیر شاهد شکوفایی 
و رشــد کودکانــش بوده اســت و در حــال حاضر 
تعــداد ۱۰۷۳ تن کــودک را در چهار مرکز خود در 
تهران و یک مرکز در شهرســتان بم، تحت حمایت 
دارد. به رســمیت شــناختن هویت انسانی کودکان 
و خدمات رســانی بدون تبعیض، اساس کار انجمن 

حمایت از کودکان کار است.
خدمات حمایتی و آموزشی انجمن، فارغ از هرگونه 
تبعیض نژادی، مذهبی، زبانی، قومیتی، جسمی و ... 
به کودکان تحت حمایت خود در مراکزش ارایه داده 
می شود چرا که کودکان در هرکجای دنیا که هستند 
حق دارند از امنیت، آموزش و دیگر حقوق کودکانه ی 

خود در حد عالی بهره مند باشند.
از نظــر انجمن حمایــت از کودکان کار براســاس 
استاندار ســازمان جهانی کار )ILO(، منظور از کار 
کودک درگیر کردن ایشان در فعالیت  های اقتصادی 
است که مانع تحصیل، آموزش و برخورداری آنان از 
امکانات اولیه ی رشد فردی و اجتماعی شان می شود 
و با آسیب و بهره کشی همراه است. شرکت کودکان 
در فعالیت هایی که به منظور کسب مهارت، نگرش و 
تجربه است و بر سالمت و رشد شخصیتی و تحصیل 
آنان تاثیر منفی نمی گذارد، کار کودک تلقی نمی شود.

خدمات انجمن به کودکان کار
*حمایتی:

تردیدی نیســت که محو نهایی کار کودک، مستلزم 
اقدام و ایجاد ساز و کارهای بنیادین، به نحوی که به 
طور اساسی سایه ی اجبار به کار از زندگی کودکان 
برداشته شــود و این امر در خوشبینانه-ترین حالت 
مســتلزم کار و تالش فراوان و صرف زمان الزم است 
و این در حالی اســت که کودکان همین امروز نیاز 
به حمایــت و برخورداری از حقوق کامل انســانی-

اجتماعی شان هســتند و نمیتوان آنان را تا ایجاد و 
زیرساختهای الزم در انتظار گذاشت.

مددکاری اجتماعی
*پذیــرش، ارزیابی، تدوین برنامــه، ارجاع و نظارت 
بر اجرای برنامه ها از وظایف کارشناســان مددکاری 
اجتماعی است. شاخص ترین فعالیتهای انجمن در 

حوزه ی مددکاری اجتماعی عبارتند از:
* پذیرش مددجویان

* تشکیل پرونده ی مددکاری اجتماعی مددجویان 
* مصاحبه و مشاوره ی مددکاری اجتماعی

* بازدید از منزل، مدرسه و محل کار

* تامین اقالم معیشتی برای مددجویان
* مشاوره ی حقوقی و پیگیری موارد حقوقی

* تامیــن هزینه های تحصیل و آموزش کودکان در 
سنین مدرسه

* برگزاری کارگاه های آموزشی
* تدارک اردوها، برنامه های تفریحی و مناسبتی
* پیگیری وضعیت کودک در منزل و محل کار

* پیگیری موارد کودک آزاری، بدسرپرستی کودکان
* روان شناسی

یکی از نتایج رشــد و نمو در فقر و شرایط نامناسب 
اجتماعی و اقتصادی، محرومیت، تحقیر و خشونت 
محیــط اختالل در ســالمت روان کودکان اســت. 
موفقیــت در بازپروری این کــودکان نیازمند تامین 
سالمت روان آنان و رفع مشکالت این حوزه است که 
توسط همکاران روان شناس انجمن و در صورت نیاز 

ارجاع به مراکز درمانی انجام می شود. 
بهداشت و درمان

فقر مالی و فرهنگی همراه با فقر ســواد بهداشــتی، 
عدم دسترســی به خدمات سالمت و شرایط سخت 
کار و زندگی مشکالت جدی در سالمت را به دنبال 
دارد و کودکان اولین قربانیان این وضعیت نابسامانند. 
هرگونه تغییر در شــرایط زندگی کودکان و مبنای 

رشدشان در گرو سالمت جسمی آنان است. 
تغذیه

براســاس تحقیقات صــورت گرفتــه در زمینه ی 
تغذیه، بــر روی کودکان انجمن حمایت  از کودکان 
کار مشخص شــد که طیف بزرگی از کودکان تحت 
پوشش به دلیل سوءتغذیه و کمبود آهن مشکالتی را 
در روند رشد و یادگیری خود دارند. از این رو انجمن 
حمایت از کودکان کار از سال ۱۳8۷ با ایجاد و تجهیز 
آشــپزخانه ی مرکزی یک وعده خوراک گرم روزانه 
به صورت مســتمر تا کنون و توزیع بسته-های مواد 
غذایی به صورت متناوب در میان خانوارهای نیازمند 
را از اساس فعالیتهای این بخش در نظر گرفته است.

خدمات آموزشی
تجــارب جهانی حاکی از این اســت کــه آموزش، 
موثرترین ابزار در راه مبارزه علیه کار کودک اســت. 
از جمله تالشهای بشردوستانه در زمینه ی کودکان 
کار، تالشــهای سازمانها مردمی در خصوص آموزش 
این کودکان است. از این روی، یکی از گسترده ترین 
حوزه های فعالیت انجمن حمایــت از کودکان کار 
نیز آموزش است. یکی از مهمترین برنامه های  این 
بخش شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل است که 
با پیگیری های انجمن به چرخه ی آموزش بازگردانده 

می شوند. 
انجمن عالوه بر آموزش خواندن و نوشــتن، خدمات 
اجتماعی و آموزشی به منظور توانمندسازی، باال بردن 
عزت نفس و خودباوری، فعالیت های هنری و حرفه 

ای را نیز برای کودکان در نظر گرفته است. 
فعالیت های آموزشــی زیر در تمام مراکز انجمن در 

دسترس کودکان است:
* سوادآموزی
* هنرآموزی

* حرفه آموزی
* تربیت بدنی

* کتابخانه
اقدامات انجمن از سال ۱382 پس 

از زلزله تا کنون در مرکز بم:
مرحله ی اول )در ماه های نخست پس از زمین لرزه(

* تهیه و توزیع مواد مورد نیاز آســیب دیدگان در بم 
و اعزام نیروهــای داوطلب برای حمایت های روانی- 
اجتماعــی از کودکان و خانواده ها و همکاری با دیگر 

سازمان های فعال
* اســتقرار در بم و ایجاد فضایی مناسب و محیطی 
شــاد برای کودکان و نوجوانان با فعالیت هایی چون 

نقاشی، کتاب خوانی، بازی، نمایش و ... .
* برگزاری کالس های ورزشی

* برگزاری کارگاه های آموزشــی و روانشناســی و 
برنامه های مشاوره ای و همکاری با گروه های بهداشت 

روان
* برپایی کتابخانه  و اجرای فعالیت های آموزشی

مرحله ی دوم: )چند ماه پس از زمین لرزه تا کنون(
* انســجام برنامه های آموزشی و ادامه ی برنامه های 

ورزشی و گسترش کتابخانه
* آموزش موســیقی به کودکان و مربیان مهدهای 
کودک و برگزاری چند کنســرت به مناســبت های 

گوناگون
* برگزاری مسابقات ورزشــی جام امید، جشن روز 
جهانی کودک، جشنواره ی هفت سین، جشن خرما 
برای کودکان و ... با همکاری ســایر ســازمان های 
غیردولتــی ایرانی، یونیســف و دیگر ســازمان های 

خارجی فعال در بم
* راه انــدازی بخش فعالیت هــای اجتماعی زنان و 
برگزاری آموزش هــای روانشناســی و مهارت های 

اجتماعی به آنان     
* ایجاد ارتباط با اهالی روستاهای زلزله زده ی زرند 

* برگزاری کارگاه های آموزشی پیشگیری از مصرف 
مواد مخدر در میان نوجوانان با همکاری اداره ی مواد 

مخدر سازمان ملل متحد
* طراحی، آموزش و اجرای نمایش عروســکی برای 

کودکان
* آموزش کسب و کار دیجیتال و فناوری اطالعات با 

کمک شرکت ابرآروان
* اجرای طرح با من بخوان با رویکرد تقویت ســواد 

پایه در کودکان
هم اکنون چه تعداد کودک تحت 

پوشش در مرکز بم دارید؟
تعداد ۳۷۵ کــودک کار، کودک آســیب دیده و در 
معرض آسیب تحت حمایت مرکِز بم انجمن هستند 
که خانواده ی کودکان مان نیــز از خدمات حمایتی 
بهره می برند. ما حتی بعد از ۱8 ســالگی هم تالش 
می کنیم همچنان از مددجویان خود حمایت کنیم. 
در طول حمایتها خانوادهها نباید کودکان خود را به 
کار مشــغول کنند. همچنین گفتنی است براساس 
دستورالعملها و قوانین دولتی ابالغ شده به انجمن، ما 
ارایه خدمات به کودکان افغان در شهرهای ممنوعه 
از جمله بم نداریم و ما و مســئولین محترم قضایی 
و دولتی شهرســتان در تالشیم این مشکل برای بم 
برطرف شــود و حتی آمادگی تاسیس مدرسه ویژه 
کــودکان افغان را داریــم و تا قبل از ســال ۹۰ به 
کــودکان افغان خدمات خود را ارایه می دادیم. قابل 
توجه همشهریان محترم کودکانی که در چهارراه و 
میادین اصلی شهر دیده میشوند افغان هستند که ما 
نمیتوانیم فعال به آنها خدمات ارائه کنیم. همچنین 

گفتنی اســت تاکنــون ما هیچگونه بانــد تبهکار و 
سواستفادهگر از کودکان برای مناقع اقتصادی در بم 

شناسایی نکردهایم.
انجمن چگونــه مورد حمایت قرار 

می گیرد؟
انجمــن از ابتــدای فعالیت تا کنون توســط مردم 
و ســازمان ها مــورد حمایت های مالــی، کاالیی و 
فعالیت های تخصصی قرار گرفته است. حمایت های 
مالی را مردم، از طریق درگاه های مالی اعالم شــده 
توســط انجمن واریز می کنند، که از این نظر هم از 
سال ۱۳8۹ به بعد انجمن توسط حسابرسان مستقل 
ساالنه حسابرسی می شــود. از نظر کاالیی، کاالهای 
اهدا شــده به مراکز انجمن با هماهنگی قبلی ارسال 
می شــود و از نظر فعالیت داوطلبانه هم افراد پس از 
گذراندن جلسه ی آشنایی براساس تخصص و زمان 
خود در فعالیت های اجرایــی حضور پیدا می کنند. 
در بــم و ارگ جدید و حامیان گرانقدری همراهی با 

انجمن دارند که جا دارد از ایشان تشکر ویژه کنم.
در خصوص برنامه های آینده ای که 

دارید توضیحاتی بفرمایید؟
ما برای رفع چالش ها و نیازمندی های زیر برای مرکز 
بم در تالش هستیم و امیدواریم به نتایج خوبی هم 
با توجه به ظرفیت هایی که پیگیری کردیم برسیم تا 
بتوانیم خدمات را به شکل بهتری برای کودکان تحت 

حمایت مرکز بم داشته باشیم.

* به طور عموم افراد آســیب دیده ی اجتماعی درگیر 
اعتیاد، آزار جسمی و جنسی، افسردگی و روان پریشی 
هستند و در این راستا تمرکز انجمن بر آموزش های 
اجتماعــی و تالش برای عــدم بازماندن از تحصیل، 
پیشگیری از سوء تغذیه و آسیب های  جسمی، روانی 
و اجتماعی کودک و آموزش خانواده ها است.                                                                               
* مهمترین نیاز انجمــن حمایت از کودکان کار در 
شــهر بم، حمایت نیکوکاران از پیشرفت برنامه های 
آموزشــی و حمایت های تحصیلی، تامین شــادی و 
فضای بازی کودک، تامین مکان آموزشی، تجهیزات 
و امکانات الزم اداری و آموزشــی، حمایت از خوراک 
کــودک، تامیــن غذای گــرم، هزینه هــای تامین 
نیروی انســانی و متخصص به خصــوص در حوزه ی 
روان شناسی و مددکاری اجتماعی و تامین هزینه های 

جاری  و درمانی کودکان  است.

* تجهیز مرکز حمایتی در دســترس  کودکان کار، 
کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب

* ارایــه ی خدمــات توانمندســازی بــا تاکید بر 
سوادآموزی به کودکان کار، کودکان آسیب دیده و در 

معرض آسیب
* کمک به کاهش آسیب با تاکید بر اعتیاد در میان 

زنان و کودکان با تاکید بر مناطق حاشیه ای
* ایجاد فضای تفریحی ورزشــی بــرای کودکان با 

رویکرد افزایش فضای شادی  برای کودکان
* ساده ســازی دسترســی به مخاطبــان از طریق 

توسعه ی واحدهای محلی
از مســؤلین و همچنین همشهریان 

خود چه درخواستی دارید؟
* به شــبکه ی داوطلبان انجمن حمایت از کودکان 
کار بپیوندند و با توجه به تخصص و تجربه شــان در 

کارهای انجمن مشارکت داشته باشند.
* عضو طرح های حمایتی انجمن حمایت از کودکان 

کار شوند.
* مســئولیت تامین هزینه های آموزشی و حمایتی 

کودکان کار را به عهده بگیرند.
* ایده ها و طرح هــای خود را با ما در میان بگذارند. 

انجمن با ایده ها بزرگتر و بهتر می شود.
* با کمک های خرد ولی پایدار انجمن را کمک کنند.

* در امــر تبلیغ و ترویج اهداف و برنامه های انجمن 
حمایت از کودکان کار، ما را یاری دهند. 

و اما درخواست های جزیی که در بهبود روند فعالیت 
مرکز بم می تواند یاری بسیاری به ما کند:

۱- ما خواهان یک قطعــه زمین در یکی از مناطق 
آسیب شــهر بم برای ساخت و ساز یک مکان ثابت 

برای انجمن هستیم.
۲-با توجه به شرایط حاد کودکان کار، کودکان آسیب 
و در معرض آسیب در منطقه، الزم به ایجاد خوابگاه 
برای گروه های سنی مختلف به خصوص گروه سنی 
۱8-۱۲ ســال که زمان شکل گیری هویت کودکان 
است که درصورت داشتن حامی مالی برای آن هرچه 

زودتر اقدام می کنیم.
۳- ســر و ســامان دادن وضعیت تحصیلی کودکان 
منطقه ی زمین های قشــمی، که دست تمام کسانی 

که ما را حمایت خواهند کرد به گرمی می فشاریم.
در خصــوص مهم ترین مشــکالت 

موجود کمی توضیح بفرمایید؟
مهم ترین مشــکل ما نداشتن مکان ثابت برای دفتر 
انجمن است. خیرین و شهروندان گرامی اگر زمینی 
به مرکز اهدا کنند که بتوانیم در آن ساختمان بسازیم 
و یا ساختمان ثابتی در اختیار ما قرار دهند واقعا بار 

بزرگی از دوش مرکز برداشته میشود. 
صحبت پایانی دارید بفرمایید؟ 

در پایــان این گفتگو از تمام داوطلبــان، حامیان و 
مســئوالنی که بســیار همراهی با انجمن داشتند 
الزم هست نهایت قدردانی خودم را از طرف انجمن 
داشته باشم و امیدوارم در مسیر مبارزه با کار کودک 

دوستان بیشتری به ما بپیوندند.

حمایت موثر از کودکان کار

برابر  آراء  صادره هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ملک بم تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضیــان ذیل واقع در در شهرســتان بم و 
نرماشیر بخشهای 29 لغایت 33 کرمان محرز گردیده است 
لذا بمنظور اطالع عموم مراجعین در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شــود و در صورتیکه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی اســت در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./.

امالک تقاضاشده واقع دربخش 29کرمان
الک ۲۹ فرعی از ۳ فرعی از ۷6۷ اصلی خانم مریم نوروزی 
کد ملی ۳110161664 فرزند داود ششدانگ یکباب خانه  به 

مساحت ۳۳0 متر مربع واقع در خیابان طباطبائی شهر بم  از 
مورد مالکیت خانم سکینه نعیمی 

پالک 1۳ فرعی از 8 فرعی از800 اصلی آقای  علی رسولی 
فرکد ملی ۳111۲14۷۷1 فرزند قنبر ششدانگ یکباب مغازه  
به مساحت ۲۵/0۷  متر مربع واقع در خیابان ارگ شهر بم  از 

مورد مالکیت آقای حسین نظام ابادی
پالک 6۷۹ فرعی از 10۲4 اصلی خانم عصمت هابیلی کد 
ملی ۳1101۷۹۷۳۳ فرزند داود ششدانگ یکباب خانه  به 

مساحت ۲۵۹/6 متر مربع واقع در خیابان امیر المومنین شهر بم  
از مورد مالکیت حشمت السادات و وجیهه السادات ظهیر.
پالک 1۹ فرعی از 16 فرعی از ۲۲۹۲اصلی آقای مجتبی 
سیستانی اله آبادی کد ملی ۳0۲04۳44۹1 فرزند محمد 

ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ۳6۹/۵۵  متر مربع واقع در 
خیابان تختی شهر بم  از مورد مالکیت خانم زهرا بینائی.

پالک 1۳8۳ فرعی از ۲810 اصلی آقای داود مومن آبادی 
کد ملی ۳1104۲1۷۲0 فرزند علی ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت ۳۷6/۵  متر مربع واقع در خیابان کشاورز شهر بم  از 

مورد مالکیت آقای مهدی فروتن یزدیان.
پالک یک فرعی از ۳۳0۹ اصلی خانم صدیقه گیلی برائی 

کد ملی ۳11014۹4۵1 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 ۳۵6۷ اصلی خانم زهرا صادری کد ملی 

۳1101۷48۳۹ فرزند محمود ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت ۵40  متر مربع واقع در خیابان بالنگی شهر بم  از 

مورد مالکیت آقای احمد رضا اکرانی   
پالک ۹ فرعی از ۳61۳ اصلی آقای رضا جالیری کد 

ملی ۳۲0۹8۳۹۲۷1 فرزند عباس ششدانگ یکباب مغازه با 
کاربری باغ مسکونی  به مساحت 4۵/80  متر مربع واقع در 

خیابان مدرس شهر بم  از مورد مالکیت مشاعی خود متقاضی
پالک 4 فرعی )مجزی شده از ۲ فرعی از ۳۹۹0 اصلی و باقی 

مانده ۳۹۹0 اصلی( ۳۹۹0 اصلی  خانم نیره فخاری پورکد 
ملی ۳1111۲0۵۲1 فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه  به 

مساحت ۵۲4  متر مربع واقع در خیابان ۲۲ بهمن کوچه شماره 
4 شهر بم  از مورد مالکیت آقای احمد رستم پور.

پالک ۳ فرعی از 41۲۵ اصلی آقای مهدی اقبالی زاده کد 
ملی ۳11101۹۲۵1 فرزند حسین ششدانگ یکباب مغازه  به 
مساحت ۵0  متر مربع واقع در خیابان آزادگان شهر بم  از 

مورد مالکیت آقای علی باقری بمی
پالک ۹8 فرعی از۲8 فرعی از 4۹۹1 اصلی آقای نصراله 

فروتن غزنوی کد ملی ۳110۹۳46۷1  فرزند احمد ششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 1۵/۹8  متر مربع واقع در خیابان 
پاسداران  شهر بم  از مورد مالکیت آقای محمد سلطانی 

پالک ۲۳ فرعی از ۵06۵ اصلی خانم فاطمه میرانی 
طراده قیومتا از طرف فرزند صغیر خود علی فرامرزی کد 

ملی۳161۲۳۵۷۲1 فرزند نیک بخت ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت ۳۵۹ متر مربع واقع در خیابان امیرکبیر شهر بم  از 

مورد مالکیت ورثه زهرا قاسمی.
پالک ۲4 فرعی از ۵06۵ اصلی خانم فاطمه میرانی طراده 
قیومتا از طرف فرزند صغیر خود آوین فرامرزی کد ملی 

۳161۲۳۵۷۲1 فرزند نیک بخت ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت ۳۵۹ متر مربع واقع در خیابان امیرکبیر شهر بم  از 

مورد مالکیت ورثه زهرا قاسمی.
امالک تقاضاشده واقع دربخش 30کرمان

پالک 46۲ فرعی از 1۳۳ فرعی از4۷۲اصلی آقای رضا 
دهقانی پشت رودی کد ملی ۳111۵4۹۳۲1 فرزند علی 

ششدانگ یکباب خانه با کاربری باغ مسکونی به مساحت 
81۳/۵  متر مربع واقع در پشت رود  از مورد مالکیت آقای 

علی دهقانی پشت رودی
پالک 14 فرعی از 6۵6 اصلی خانم فاطمه پور چهار دانگی 
کد ملی ۳۲0۹۵۳0۹81 فرزند علی ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت ۲۹۷/18  متر مربع واقع در اسفیکان  از مورد مالکیت 

آقای اکبر خانبابا
پالک 1 فرعی از 1۷۹6 اصلی آقای امیر شجاع حیدری کد 
ملی ۳1106۷8۹۹۳ فرزند حسین ششدانگ یکباب خانه با 
کاربری باغی مسکونی به مساح 60۵/8  متر مربع واقع در 

خواجه عسکر درب باغ از مورد مالکیت آقای شیرعلی شجاع 
حیدری 

امالک تقاضاشده واقع دربخش 3۱کرمان
پالک ۲ فرعی از 86۷ اصلی خانم زهرا حسن پور دارستانی 
کد ملی ۳11046۹0۳0 فرزند عباس ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت ۳00  متر مربع واقع در بروات بلوار شمالی خیابان 
شهید وحید ابادی  از مورد مالکیت آقای عباس حسن پور 

دارستانی
پالک ۲۳۳ فرعی از 1۳1۵ اصلی خانم فاطمه نشیبی کد 

ملی ۳1104۳۹441 فرزند مرتضی ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 6۵6  متر مربع واقع در بروات بلوار شمالی از مورد 

مالکیت آقای احمد تدین
پالک ۲۳4 فرعی از 1۳1۵ اصلی آقای محمد بنی اسدی کد 
ملی ۳111۲۳0۲11 فرزند اسحق ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت ۵10 متر مربع واقع در بروات بلوار شمالی کوچه 

آزادی 1۲ از مورد مالکیت آقای احمد تدین.
پالک 8 فرعی از ۲8۲۳ اصلی آقای حمید لقمانی کد ملی 
۳110۹0۲۲6۵ فرزند سیف اله در سه دانگ از ششدانگ 

یکباب خانه  به مساحت ۲۹0  متر مربع واقع در بروات بلوار 
جنوبی جنب مسجد ولیعصر از مورد مالکیت آقای فرج اهلل 

برائی نژاد.
پالک 8 فرعی از ۲8۲۳ اصلی خانم مهناز دهقان دولتی کد 

ملی ۳11046۳08۳ فرزند قنبر در سه دانگ از ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت ۲۹0 متر مربع واقع در بروات بلوار 

جنوبی از مورد مالکیت آقای   فرج اله برائی نژاد.
پالک ۲ فرعی از ۳16۵ اصلی خانم نصرت برائی نژادکد ملی 
۳11044۳۷8۳ فرزند اکبر ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
۲۳۵/8۵  متر مربع واقع در بروات از مورد مالکیت آقای اکبر 

ثمره رضایی و رمضان پاپلی نژاد
پالک ۳ فرعی از ۳16۵ اصلی خانم نصرت برائی نژاد کد 
ملی ۳11044۳۷8۳ فرزند اکبر ششدانگ یکباب خانه  به 

مساحت ۳۷/۷  متر مربع واقع در بروات بلوار جنوبی از مورد 
مالکیت آقای رمضان پاپلی

پالک ۳ فرعی از ۳۲1۹ اصلی آقای حسین فاطمی مقدم کد 
ملی ۳1104461۳8 فرزند موسی ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 6۳0  متر مربع واقع در بروات بلوار معلم از مورد 

مالکیت آقایان محمدعلی و حسین مشیری.
پالک 4 فرعی از) ۲و۳ فرعی( از ۳860 اصلی خانم هاجر 

بارانی برواتی کد ملی ۳111۲۳14۷1 فرزند ابراهیم در 
قسمتیاز ششدانگ یکباب خانه به مساحت 4۹4/0۹ متر مربع 
واقع در بروات میدان بعثت از مورد مالکیت ۲فرعی از ۳860 
اصلی آقای جالل عظیمی و ۳ فرعی از ۳860 اصلی از مورد 

مالکیت بی بی جان اسدی
امالک تقاضاشده واقع دربخش 32کرمان

پالک 14 فرعی از 1۲۵ اصلی خانم عصمت سرحدی 
نژادکد ملی 606۹۵8۵61۵ فرزند علی ششدانگ یکباب خانه 
و باغچه به مساحت 80۵/۷ متر مربع واقع در نرماشیر روستای 

عبدل اباد از مورد مالکیت شمس الملوک سیف الدینی
پالک ۵00 فرعی از ۲۵8 اصلی آقای محمد سنجرانی کد 
ملی ۳۵80448۲01 فرزند پرویز ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت ۳18/1 متر مربع واقع در نرماشیر رستم اباد از مورد 

مالکیت آقای حسین مالکی.
پالک ۳۲ فرعی از ۲۳11 اصلی موقوفه حاج سید ابراهیم 

به تولیت سید ابولقاسم کریمی شناسه ملی 14000188۵14 
ششدانگ یکباب خانه و باغ  به مساحت 11۹0۲  متر مربع که 
بمیزان ۷118 متر مربع کاربری باغی و بمیزان 1404 متر مربع 
کاربری ورزشی و ۳۲00 متر مربع کاربری پارک و 180 متر 
مربع کاربری معبر و کوچه  واقع در حسین آباد نرماشیر از 

مورد مالکیت آقای محمد مهاجری.
پالک ۳۳ فرعی ازیکفرعی از  40۹۹ اصلی خانم صدیقه 

پایدار کد ملی ۳۲000۹4۵40 فرزند علی ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 480  متر مربع واقع در نرماشیر روستای 
خواجه آباد از مورد مالکیت محمدجواد و منوچهر ساالر 

بهزادی
امالک تقاضاشده واقع دربخش 33کرمان

پالک ۳ فرعی از ۳۹6اصلی خانم طاهره ابراهیم نژادکد ملی 
۳110881081فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 

۷11/1 متر مربع واقع در دهبکری کوچه گلستان  از مورد مالکیت 
آقای گرگعلی کریمی افشار0

پالک ۵ فرعی از 4۵8 اصلی خانم عصمت کریمی افشار 
کد ملی ۳1106۳8۵1۷ فرزند علی ششدانگ یکباب خانه  به 

مساحت 44۳ متر مربع واقع در دهبکری دهباغ کوچه ولیعصر 6 
از مورد مالکیت آقای حسین کریمی افشار

پالک ۲ فرعی از 11۷6 اصلی آقای مهدی مال زاده برواتی 
کد ملی ۳1104۷411۵ فرزند عباس ششدانگ یکباب خانه و 
باغچه با کاربری باغ مسکونی به مساحت 11۲۲  متر مربع واقع 

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

پالک ۵ فرعی از 1۳11 اصلی آقای رضا اقبالی زاده کد ملی 
۳1108۷۵616فرزند ماشاهلل ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 

۳۵۵ متر مربع واقع در دهبکری از مورد مالکیت آقای ناهید 
بهزادی

پالک ۲ فرعی از 14۳8 اصلی خانم مهرانگیز افشاری پورکد ملی 
۳111۳۷1840فرزند رمضان ششدانگ یکباب خانه و باغچه  به 
مساحت 1۵01/1  متر مربع در قسمتی از ۲ فرعی از 1۲1۵ اصلی 
مالکیت رمضان افشاری پور و قسمتی از 14۳8 اصلی مالکیت 

حسین افشارمنش واقع در دهبکری خیابان انقالب .
پالک 4 فرعی از 14۳8 اصلی آقای افشین احسانی کد ملی 

۳0۳1۳4۳166 فرزند ذبیح اهلل ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت ۲88/۵  متر مربع واقع در دهبکری خلیج فارس ۹ از 

مورد مالکیت آقای حسین افشارمنش.

تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/0۲/۲0
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401/0۳/0۳ 

سعید نظری
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بم
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گفتگوی با نرگس افشاری پور مدیر انجمن حمایت از کودکان 
کار )مرکز بم( و آشنایی با فعالیتهای این مرکز
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طلوع بم - ســعید افروغ: کمتر از شــش ماه از 
شهردار شدن محمد بنی اسدی در بروات می گذرد و 
در همین مدت کوتاه و پس از اســتقرار و ساماندهی 
و مطالعــات اولیه، وی با تــالش همکاران و همراهی 
شورای شهر بروات توانسته است روند اجرایی طرحها 
و ایده هــای خــود را آغاز کند. آقای بنی اســدی که 
بــا تجربه ی مثبتی که از دوران عضویت در شــورا و 
شــهرداری در بم بدست آورده بود، حاال با همراهی و 
اقبال عمومی مردم و معتمدین و جوانان برواتی گام 
به گام تا تحول بزرگ شــهری در این باغشهر زیبای 

کویری قدم برمی دارد.
شــهردار بروات در خصوص برنامــه ریزی پروژه های 
شــهرداری که در ســال ۱۴۰۱ تعریف شده است و 
روند اجرایی آنها نیز آغاز شــده با طلوع بم گفتگویی 
انجام داده که در ادامــه این پروژه ها و برنامه ریزی ها 
و توضیحات الزم در بخشــهای عمرانی، فضای سبز، 
تاسیســات، همیاری و آســفالت، بازآفرینی شهری، 
گردشگری و مشارکت مردم را از زبان آقای بنی اسدی 

می خوانید:

1- عملیات اجرایی تعدادی از پروژه ها از جمله 
اصالح و ساماندهی ورودی شهر در قالب اجرای 
آبنما و بهســازی جداول بلوار ســردار سلیمانی 

شروع شده است.
2- قرار داد بازسازی و بهسازی میدان ولی عصر 
واقع در بلوار جنوبی که یکی از مهمترین میدان 
ها در شــهر بروات است بسته و عملیات اجرایی 
آن آغاز شده است و در کمترین زمان به افتتاح و 

بهره برداری خواهد رسید.
3- در ادامه پروژه احداث میدان چهار راه بلوار 
۵ دی با بلوار ۲۲ بهمن را در ورودی سمت شمال 
غرب بروات داریم که قرارداد این پروژه هم بسته 
و عملیات اجرایی آن نیز آغاز شــده است با این 
اولویت که ابتدا راســت گردهای اطراف میدان و 

بعد میدان اجرایی و انجام  گیرد.
4- میدان تقاطع بلوار ۲۲بهمــن با بلوار افراز 
که از مقابل بیمارســتان پاستور می گذرد نیز در 
دســتورکار قرار گرفته و این پروژه هم با اولویت 
راســت گردها جهت ایجاد مســیر تــردد برای 
خودروهای عبوری با توجــه به اینکه این محور 
تردد دارد در حال انجام است و در کنار آن میدان 

اصلی هم شروع به کار خواهد کرد.
5- پیاده رو ســازی بلوار ۲۲ بهمن که پکیجی 
)ترکیبی( است شــامل اجرای پیاده رو و هم در 
کنار آن پیســت دوچرخه ســواری سرتاسر بلوار 
۲۲بهمن در حال انجام اســت. هم بحث جدول 
گذاری و هم فرش موزاییــک آن در حال انجام 
است و در ادامه هم اجرای پیست دوچرخه سواری 
در کنار پیاده رو هســت که عقد قرارداد شــده و 
بخشی از منابعش مربوط به منابع دولتی بودند و 
در کنار آن از منابع داخلی برای این پروژه برنامه 

ریزی شده است.
6- پیاده رو ســازی خیابان شهید موسوی در 
دستورکار قرار گرفته است که شامل دو فاز است 
و فاز اول آن بحث زیر ســازی پیاده رو است که 
وارد قرارداد شدیم و بعد از فاز اول قرارداد فاز دوم 
در خصوص فــرش موزاییک یا مصالح جایگزین 

انجام خواهد شد. 
7- ازجمله پروژه هایی که با ســرعت خوبی در 
حال انجام است آسفالت نوارهای گاز معابر شهر 
بروات است که بیش از ۹۰درصد کانالهایی که در 
زمان گاز کشی شهر انجام شده، آسفالت آنها باقی 
مانده و االن در دستور کار شهرداری قرار گرفته و 
با دو اکیپ کار زیر سازی و آسفالت نوارهای گاز 
را با اولویت خیابانهای اصلی و بعد وارد کوچه ها 

و معابر فرعی میشویم.
8- در  تقاطــع بلــوار فرودگاه بــا جاده اصلی 
میدانی هــم در نظر گرفتیم کــه بدلیل نیاز به 
اخذ مجوزها از اداره کل راهداری اســتان هنوز 
نتوانســتیم عملیات اجرایی آن را آغاز کنیم. به 
محض اینکه مجوزهای الزم از اســتان اخذ شود 
طبق مصوبه شورای ترافیک شهرستان این پروژه 
را هم آغاز خواهیم کــرد که می تواند تحولی در 
مسیر اصلی و محوریت شهرسازی ما را از حالت 
تک میدان خارج بکند و بتوانیم توسعه شهرسازی 
را در ضلع شرق و غرب شهر بروات داشته باشیم.

9- وی در خصوِص اصالح، ایجاد،توسعه وحفظ 
و نگهداری فضای ســبز شــهری گفت: در حال 
رایزنی هســتیم که از بخــش خصوصی کمک 
بگیریم و با آن وارد قرارداد خواهیم شد تا تحولی 

در حوزه فضای سبز شهری هم شکل بگیرد.
10- در بحث تاسیســات شــهری برنامه ریزی 
کردیم که اصالح نور میادین و پارک های سطح 

شهر با توجه به درخواست مردم را در دستور کار 
واحد تاسیسات شــهرداری قرار گرفته است که 
بعد از  نیاز ســنجی انجــام و بعد هم تعمیر پایه 
چراغها و چراغ های ال ای دی را در دستورکار قرار 
دادیم که امیدواریم با انجام شــدن آن تحولی در 

بحث روشنایی معابر را شاهد باشیم. 
11- در بحث خدمات شهری با توجه به کمبود 
نیرو و ماشین آالت متاسفانه در این زمینه خیلی 
قدرت و جای مانور نداریم. امیدواریم با توجه به 
اینکه اقداماتی در ســایر واحدها انجام می دهیم 
بتوانیم از محل واحد های دیگر بحث نیاز نیروی 
انســانی واحد خدمات شهری را برطرف کنیم و 
کیفیت نظافت معابر سطح شــهر را ارتقا دهیم 
که متأسفانه وضعیت مناسبی در نظافت شهری 
نداریم فقط مســیرهای اصلی را نظافت میشود 
کــه با برنامه ریزی که در نظــر داریم امیدواریم 
که بشود سطح بیشتری از معابر را مورد پوشش 
قرار دهیم. ماشین آالت شــهرداری متأسفانه از 
رده خارج بودند و االن یک دســتگاه از آنها را به 
تهران فرستادیم تا بعداز تعمیر بتوانیم مسیرهای 
اصلی را پوشش دهیم و از نیروی انسانی در سایر 

مسیرها استفاده کنیم.
12- آســفالت کوچه ها یکــی از دغدغه های 
مردم هســت. طبق جلسه ای که با شورا داشتیم 
و مصوبه ای که برای این قضیه مبنی بر مشارکت 
و میــزان خودیاری مردم بیــن ۱۰ تا ۲۰ درصد 
اطالع رســانی شده و شهرداری آمادگی آسفالت 
کوچه ها را بصورت مشارکتی دارد. از شهروندان 
عزیز می خواهیم که بحث خودیاری و مشــارکت 

خود را در واحد عمرانی و شهرسازی انجام دهند 
و شهرداری هم این تعهد را خواهد داشت که در 
کمترین زمان نسبت به آسفالت کوچه هایی که 

خودیاری را پرداخت کرده اقدام کند.
13- بنی اســدی بیان کــرد: در حوزه قناتها 
که از جاذبه های گردشگری شهر بروات هست  
قــراردادی بابت طراحی محوطــه قنات ها در 
سال ۹۵ بســته شده بوده که راکد مانده است 
و چندین مرحله اصالحاتی توســط اداره کل 
میراث و گردشــگری به مشــاور ابالغ شده اما 
پیگیری های الزم نشده بود. در جلسه ای که با 
مشاور داشتیم اصالحیه هایی که مد نظر میراث 
و گردشــگری بود به وی ابالغ شد و اصالحات 
الزم را انجام دادند و مجــدداً برای تأییدیه به 
اداره کل میراث و گردشــگری ارســال شد. به 
محض اخذ تاییدیــه این پروژه هم در چندین 
فاز شــروع خواهد شد. در کنار آن بحث کوچه 
باغ ها و معابری که به عنوان جاذبه گردشگری 
در مناطق باغی شــهر بروات هست در دستور 
کار قــرار دارد و یکی از مســیرهای اصلی که 
جاده اصلی )بلــوار امام خمینی( را  به جاده و 
کمربندی فرودگاه وصل می کند در دستور کار 
قرار دادیم و بحث زیرســازی و ساماندهی این 
مسیر را که بخشــی از آن واسطی هست بین 
مسیراصلی فرودگاه و قنات های شهر بروات نیز 
در دستور کار قرار گرفته که نیاز به زیر سازی 
و جدول گذاری و شبکه روشنایی دارد که این 
هم جز برنامه های شهرداری تعریف شده است.

14- در بحث باز آفرینی متاســفانه محله ای 
که جز بافت ناکارآمد شهری در بروات تعریف 
شود فعال در طرح جامع و طرح تفصیلی وجود 
ندارد در صحبتی که با مشاور طرح جامع شهر 
بروات که در حال بازنگری هست داشتیم بحث 
بافت ناکارآمد شــهری را جزء کار مشاور قرار 
دادیم تا طبق آیتم های ابالغی از سوی وزارت 
راه و شهرسازی مورد بررسی  قرار بگیرد حتی 
عالوه بر آن با مشاوری که طرح جامع بازنگری 
را انجام می دهد وارد قرار داد دومی شدیم که 
منحصرا بحث شناسایی بافت ناکارآمد شهری 
اســت تا بروات هــم بتواند از اعتبــارات ملی 
بازآفرینی شــهری بهرمند شــود. بزودی این 
امــر چه در قالب طرح جامع بــروات و چه در 
قالب قــرارداد مجزا را انجام می دهیم تا بتوان 
از اعتبارات اســتفاده کرد. هــر چند اعتباراتی 
که در سالهای گذشــته در بحث باز آفرینی و 
اجرای آســفالت معابر شــهر بم اخذ شد پیرو 
بازدیدی بود که رییس سازمان بازآفرینی ایران 
از بم داشــت که در مقام معاونت وزارت راه و 
شهرسازی هم هستند. آن اعتبارات برای معابر 
بم و بروات بود اما به دلیل اینکه شــهر بروات 
بافت های ناکارآمد و محالت هدف شهر بروات 
شناسایی نشــده بود این اعتبار کامل به شهر 
بم تعلق گرفت  وگرنه می بایست بخشی از آن 
اعتبار متعلق به بروات باشد که از لحاظ قانونی 
امکان ابالغ به شــهرداری بروات وجود نداشت.

این قضیه که انجام شود اعتبارات بازآفرینی هم 
شامل بروات خواهد شد.

در پایان محمد بنی اسدی خطاب به مردم بروات 
گفت: منتظر  همشهریان عزیز بروات و  حضور 
و مشــارکت بیش از پیش آنهــا در پروژه های 
مختلف هستیم. ما طرحی تحت عنوان احیا و 
راه اندازی شــوراهای محله در محالت مختلف 
داریم که زمینه مشارکت بیشتر همشهریان را 
با نظرسنجی بهتری که توسط خود معتمدین و 
بزرگان محالت صورت می گیرد و باعث ارتباط 
محالت با شــهرداری میشود تا  بتوانیم شاهد 
ارتقاء شــهر باشیم  بنابر این همشهریان در این 
زمینه مشارکتی جدی داشته باشند و به کمک 
شهرداری بیایند. اگر قرار هست تحولی درشهر 
صورت بگیرد باید استارت آن توسط خود مردم 
زده شود. امیدواریم حضور مردم با نگاه مثبتی 
که امروز از جانب شــورای شهر و همشهریان 
ومعتمدین ما در محالت مختلف هســت این 
تحول و تغییر بزرگ در بروات به سرانجام برسد.

باغشهر بروات، گام به گام تا تحول بزرگ شهری
گزارش محمد بنی اسدی شهردار بروات به شهروندان درخصوص طرحهای در حال اجرا و طرحهای برنامه ریزی شده 


