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 تواانیی   داانیی

اانا... و اان الیه راجعون
ترجمان مرگ حضور جاودانه انسان در محضر خداست

جناب آقای مهندس سیدحسین مرعشی
ضایعه اسفناک و ناباورانه درگذشت همشیره های مومنه جنابعالی که 

عمر خویش را با تاسیس خیریه های حضرت زینب)س( و مدرسه 
علمیه خواهران، صرف خدمت به مردم شریف شهرستان رفسنجان 
نمودند، موجب اندوه و تاسف فراوان شد. روح مملو از هستی آن 

عزیزان در جوار حضرت حق تقربی جاودانه یافته است.
برای ایشان رحمت و غفران واسعه الهی 

و برای شما و خاندان معزز صبر و اجر مسئلت می نماییم. 

مدیران و کارکنان صنایع خودروسازی کرمان 
و شرکتهای تابعه

مثبت زندگی، زندگی مثبت

کمبود زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمان

تالش شورای شهر و 
شهرداری بم برای اجرای 

عادالنه پروژه های 
شهرداری

آشنایی با مراکز + زندگی بهزیستی 
در گفت و گو با فاطمه ارکیان مدیر 

یکی از این مراکز در بم

مدیرکل راه و شهرسازی استان مطرح کرد

صفحه 4صفحه 7

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان کرمــان بــا بیــان این کــه 
بــرای ســاخت واحدهــای مســکن ملــی در اســتان کرمــان 
کســری زمیــن داریــم، گفــت: »حــدود 180 هــزار نفــر در 
ــزار  ــدود 40 ه ــد و ح ــام کردن ــکن ثبت ن ــی مس ــرح مل ط
نفــر تاییــد نهایــی شــدند کــه نســبت بــه ثبت نام کننــدگان 
بــرای حــدود 120 هــزار نفــر و نســبت بــه برنامــۀ ابالغــی 
بــرای حــدود 68 هــزار و 800 نفــر کســری زمیــن داریــم«.

ــری  ــترین کس ــه بیش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی زاده ب ــی حاج عل
ــل  ــزود: »به دلی ــت، اف ــان اس ــهر کرم ــه ش ــوط ب ــن مرب زمی
عــدم تامیــن زمیــن 54 درصــد از برنامــۀ چهــار ســالۀ 
طــرح نهضــت ملــی مســکن در اســتان کرمــان عقــب 
هســتیم و بهتریــن راه اســتفاده از اراضــی موجــود در 
ــرار  ــهرها ق ــدودۀ ش ــه در مح ــت ک ــتگاه ها اس ــار دس اختی
دارنــد، وگرنــه بایــد بــه فکــر ســاخت شــهرک جدیــد در 
خــارج از محــدودۀ شــهری باشــیم کــه دوبــاره بــه ایجــاد 

زیرســاخت های آب و بــرق و گاز نیــاز دارد«.
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه تمــام بانک هــای عامــل 
کشــور موظــف هســتند 20 درصــد تســهیالت خــود را بــه 
طــرح نهضــت ملــی مســکن قــرار بدهند، یــادآور شــد: »در 
اســتان کرمــان هنــوز بانک هــا همــکاری الزم را نداشــتند«.

 مدیــرکل راه و شهرســازی شــمال اســتان کرمــان 28 
ــان  ــا بی ــان، ب شــهریورماه در شــورای مســکن اســتان کرم
اینکــه برنامــۀ ابالغــی اســتان 129 هــزار واحد مســکونی در 
شــمال اســتان کرمــان بــوده اســت، اظهــار کــرد: »تاکنــون 

175 هــزار نفــر از ثبت نام کننــدگان تعییــن تکلیــف شــدند 
و بــرای 11 هــزار و 554 متقاضــی ســاخت واحد مســکونی 
آغــاز شــده اســت کــه 40 درصــد متقاضیــان در شهرســتان 

کرمــان هســتند«.
ــاد مســکن انقــالب اســالمی،  ــه اینکــه بنی ــا اشــاره ب وی ب
ــن  ــام حس ــرارگاه ام ــام )ره( و ق ــان ام ــی فرم ــتاد اجرای س
ــاخت  ــرای س ــه ب ــتند ک ــزاری هس ــه کارگ ــی)ع( س مجتب

مســکن تعییــن شــدند، گفــت: »در اســتان کرمــان تاکنــون 
ــان  ــی فرم ــتاد اجرای ــالمی و س ــالب اس ــکن انق ــاد مس بنی

ــد«. ــای کار آمدن ــام پ ام
ــد  ــزار و 221 واح ــه 7 ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی زاده ب حاج
ــن  ــۀ فونداســیون اســت، گفــت: »از ای مســکونی در مرحل
تعــداد 5 هــزار و 222 واحــد آن در شــهرهای بــاالی 100 
ــر هســتند و بیشــترین آن در شهرســتان ســیرجان  هــزار نف

اســت«.
وی بــا بیــان اینکــه 4 هــزار و 493 واحــد در مرحلــۀ ســقف 
ــد در  ــزار و 151 واح ــه داد: »2 ه ــتند، ادام ــکلت هس و اس
مرحلــۀ ســفت کاری و هــزار و 789 واحــد در مرحلــۀ 
ــیرجان  ــتان س ــط در شهرس ــه فق ــتند ک ــازک  کاری هس ن
ــر، وارد  ــزار نف ــاالی 100 ه ــهرهای ب ــایر ش ــت و در س اس

ــدیم«. ــازک کاری نش ن
مدیــرکل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان نیــز در 
ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه در جنــوب اســتان بیــش از 30 
هــزار نفــر ثبت نــام شــونده در طــرح ملــی مســکن داریــم 
ــار  ــتند، اظه ــت هس ــهر جیرف ــا در ش ــترین آن ه ــه بیش ک
کــرد: »زمین هــای خیلــی خوبــی در جنــوب اســتان بــرای 
طــرح نهضــت ملــی مســکن انتخــاب شــده امــا انبوه ســازان 

اســتان کرمــان اســتقبالی نکردنــد«.
بعضــی  متاســفانه  اینکــه  بیــان  بــا  ســاردویی  محمــد 
دســتگاه ها در واگــذاری زمیــن همــکاری نمی کننــد، 
گفــت: »انتظــار داریــم زمین هــای موجــود در اختیــار 
طــرح ملــی مســکن قــرار گیــرد و بایــد کمــک کــرد کــه 

ــوند«. ــه دار ش ــردم خان م
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 61 هکتــار زمیــن دولتــی در جنوب 
اســتان کرمــان شناســایی کردیــم کــه تاکنــون 17.5 هکتار 
آن تعییــن تکلیــف شــده اســت، افــزود: »در حــال حاضــر 
ســتاد اجرایــی فرمــان امــام 288 واحــد و بنیــاد مســکن 80 

واحــد را در حــال ســاخت دارند«./تســنیم
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ضرورت اختصاص مکانی مناسب برای هنرستان هنرهای زیبا در شهرستان بم

قیمت مرغ باز هم از قفس تنظیم بازار استان کرمان پرید

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن ــی، مدی ــن روح محس
اســتان کرمــان در نشســت بــا رئیــس اداره آمــوزش و 
پــرورش بــم و معــاون فرمانــدار شهرســتان بــم، بــا تاکیــد 
بــر اینکــه اگــر بخواهیــم کار فاخــر فرهنگــی انجــام دهیــم 
ــزی  ــد برنامه ری ــانی هنرمن ــروی انس ــت نی ــرای تربی ــد ب بای
ــته  ــود را وابس ــد خ ــدان بای ــت: هنرمن ــیم، گف ــته باش داش

ــد. ــالمی بدانن ــوری اس ــام جمه نظ
بــرای  مناســب  اختصــاص مکانــی  بــه ضــرورت  وی 
ــرد  ــاره ک ــم اش ــتان ب ــا در شهرس ــای زیب ــتان هنره هنرس
و گفــت: اگــر انگیــزه الزم بــرای انجــام فعالیت هــای 
هنــری در شهرســتان بــم وجــود داشــته باشــد مــا نیــز 
بــرای ارتقــا جایــگاه هنــری بــم، ایجــاد هنرســتانی در شــأن 
دانش آمــوزان و تربیــت هنرمنــدان در ایــن شهرســتان 
تــالش خواهیــم کــرد و در ایــن راســتا نقــش مســئوالن بــم 

ــت. ــم اس ــیار مه بس
ــه  ــان ب ــتان کرم ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
بــاغ هنــر شهرســتان بــم نیــز اشــاره کــرد و گفــت: در حــال 
حاضــر بخشــی از ایــن مــکان بــه هنرســتان هنرهــای زیبــا 
ــکان  ــن م ــم ای ــالش داری ــا ت ــت و م ــه اس ــاص یافت اختص
ــتری در  ــته های بیش ــه رش ــکان ارائ ــا ام ــم ت ــعه دهی را توس
ــق بیشــتر  ــال رون ــه دنب ــن ب هنرســتان فراهــم شــود. همچنی
ــد از ظرفیــت  ــا مــردم بتوانن ــر هســتیم ت ــاغ هن در فضــای ب

ــوند. ــد ش ــکان بهره من ــن م ــتر ای ــای بیش و فض
وی تصریــح کــرد: بــا هماهنگــی هیئــت مدیــره بــاغ 
ــاخت  ــرای س ــاغ ب ــن ب ــی از ای ــد بخش ــرار ش ــم ق ــر ب هن
ــد  ــا تایی ــه ب ــد ک ــاص یاب ــا اختص ــای زیب ــتان هنره هنرس
ــی آن  ــم کار اجرای ــکار، امیدواری ــاب پیمان ــه و انتخ نقش
ــده برســد.  ــی آین ــه ســال تحصیل ســریعتر آغــاز شــود و ب
لــذا از اهتمــام هیئــت مدیــره و توافــق بــرای ایــن موضــوع 
سپاســگزارم. ایــن هنرســتان در حــال حاضــر در دو رشــته 

موســیقی و ســینما دانش آمــوز دارد.
روحــی در ادامــه بــا اشــاره بــه دســتاوردهای ســفر رئیــس 
ــینما در  ــاد س ــتان، ایج ــه اس ــور ب ــینمایی کش ــازمان س س
شهرســتان بــم را بــه عنــوان دغدغــه ای جــدی مطــرح 
کــرد و گفــت: بــر اســاس توافــق صــورت گرفتــه بــا 
جــاری  ســال  در  خصوصــی،  بخــش  ســرمایه گذار 
ســاختمانی بــرای ســالن ســینما در شهرســتان بــم اختصاص 
می یابــد کــه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نیــز 

ــرد. ــد ک ــک خواه ــز آن کم ــرای تجهی ب
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه موضــوع آمــوزش 
رایــگان هنر اشــاره کــرد و گفت: در راســتای شــعار دولت 

ســیزدهم و تحقــق عدالــت فرهنگــی، برنامه هــای متنوعــی 
ــه  ــای نیم ــل پروژه ه ــه تکمی ــرار دارد ک ــتور کار ق در دس
ــروی انســانی در مناطــق  ــن نی ــری، تامی تمــام فرهنگــی هن
برنامه هــای فرهنگــی و آمــوزش  بــه  محــروم، توجــه 

ــا اســت. ــن برنامه ه ــه ای ــر از جمل ــگان هن رای
ــر در  ــگان هن ــوزش رای ــرح آم ــه ط ــان اینک ــا بی ــی ب روح
ــدود  ــا ح ــال ب ــا 40 س ــراد 18 ت ــژه اف ــروم وی ــق مح مناط
16 رشــته هنــری اجــرا می شــود، تصریــح کــرد: ایــن 
طــرح در شهرســتان بــم آغــاز شــده اســت و در شهرســتان 
ریــگان نیــز امــروز افتتــاح خواهــد شــد. ایــن طــرح محدود 
بــه آمــوزش مقدماتــی نیســت و آمــوزش هنرمندانــی کــه 

ــی و  ــطح تخصص ــا س ــد ت ــرکت می کنن ــرح ش ــن ط در ای
ــد. ــد ش ــری خواه ــتغال زایی پیگی اش

گفتنــی اســت، مدیــرکل فرهنــگ ارشــاد اســالمی اســتان 
ــاری  ــع تج ــد از مجتم ــان بازدی ــن در جری ــان همچنی کرم
اطلــس شهرســتان بــم رونــد ســاخت ســینما در ایــن مجتمع 
ــرار  ــع ق ــن مجتم ــی از ای ــت: بخش ــرد و گف ــی ک را بررس
اســت بــه عنــوان ســالن ســینما تجهیــز شــود و امیدواریــم 
ــا  ــان برســد و ب ــه پای ــه ب ــاه کار ســاخت مجموع ــا دی م ت
ــالن  ــن س ــالمی ای ــاد اس ــگ و ارش ــک وز ارت فرهن کم
ــار  ــم، در اختی ــه ب ــد از زلزل ــال بع ــز و 20 س ــینما تجهی س

عالقه منــدان قــرار می گیــرد.

ــتان  ــاط اس ــی نق ــرغ در برخ ــت م ــا قیم ــزارش ایرن ــه گ ب
ــر  ــای اخی ــی روزه ــان ط ــی از 70 هزارتوم ــان در حال کرم
باالتــر رفــت کــه مســئوالن تاکیــد کرده انــد قیمت گوشــت 
مــرغ نبایــد از ســقف 59 هــزار و 800 هــزار تومــان بگــذرد 

تــا مــردم تــوان خریــد داشــته باشــند.
قیمــت مــرغ در برخــی شهرســتان هــای جنوبــی کرمــان که 
باوجــود ظرفیــت هــای تولیــد از کشــتارگاه صنعتــی بی بهره 
هســتند بیشــتر افزایــش داشــته اســت و گــزارش اخیــر ایرنــا 
دربــاره مشــکالت افزایــش قیمــت گوشــت مــرغ در هفــت 
ــداث  ــرورت اح ــز ض ــتان و نی ــن اس ــی ای ــتان جنوب شهرس
ــر  ــک زی ــق لین ــد از طری ــی توانی ــی را م ــتارگاه صنعت کش

مطالعــه کنیــد:
ایــن درحالــی اســت کــه برخــی مســئوالن اســتان افزایــش 
قیمــت نهــاده هــا و نیــز کاهــش جوجه ریــزی را از مهمترین 
علــت هــای گرانــی قیمــت مــرغ بــر مــی شــمارند و 
مشــخص نیســت چــه نهــاد یــا مســئولی بایــد نظــارت الزم 
را داشــته باشــد تــا براســاس مجوزهــای ارائــه شــده، جوجــه 
ریــزی در زمــان و بــه میــزان مناســب انجــام شــود و شــاهد 

ایــن مشــکالت نباشــیم.
ــای  ــتان ه ــی شهرس ــا از برخ ــگاران ایرن ــه خبرن ــور ک آنط
اســتان کرمــان خبــر مــی دهنــد، گوشــت مــرغ در مراکــز 
شهرســتان هــای مختلــف از کرمــان تــا دیگــر شهرســتان هــا 
در شــمال، جنــوب و شــرق اســتان از 68 هــزار و 500 تــا 70 
هزارتومــان تــا روز گذشته)ســه شــنبه( بــه فــروش می رســید 

و در برخــی نقــاط نیــز بــا کمبــود عرضــه مواجــه هســتند.
طبــق بررســی هــای خبرنــگار ایرنــا در شــهر کرمــان، مــرغ 
ــان  ــزار توم ــت 68 ه ــا قیم ــازار ب ــنبه در ب ــه ش ــرم روز س گ
عرضــه شــده و قیمــت مــرغ قطعــه بنــدی شــده نیــز تــا هــر 

کیلــو 130 هــزار تومــان اعــالم مــی شــود.
ــش  ــبب افزای ــا س ــرخ نهاده ه ــتان: ن ــاد اس  جه

قیمــت شــد
ــا  ــت ب ــی رف ــار م ــه انتظ ــه گرچ ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــای  ــاه ه ــی م ــرغ ط ــه م ــد و عرض ــازار تولی ــاماندهی ب س

اخیــر دیگــر شــاهد افزایــش قیمــت باالتــر از 60 هزارتومــان 
نباشــیم، امــا گویــا ســقف قیمتــی متصــور نیســت و بازهــم 
ــز نقــش دالالن را وســط مــی  ــای نهــاده هــا و نی ــران پ مدی

کشــند.
سرپرســت معاونــت توســعه بازرگانــی و صنایــع کشــاورزی 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان گفــت: افزایــش 
ــبب  ــور س ــای دام و طی ــاده ه ــرخ نه ــری ن ــت 5.5 براب قیم

گرانــی قیمــت مــرغ در بــازار کرمــان شــده اســت.
ــا افــزود:  ــگار ایرن ــا خبرن ــی در گفــت و گــو ب احــد خصال
پــس از مردمــی ســازی یارانــه هــا ارز 4200 تومانــی از نهاده 
ــه و  ــای گنجال ــاده ه ــرخ نه ــذف و ن ــور ح ــای دام و طی ه

ســویا حــدود 5.5 برابــر شــد.
وی اظهارداشــت: از طرفــی دیگــر 60 تــا 70 درصــد هزینــه 
ــه  ــذا ب ــت ل ــوراک اس ــه خ ــوط ب ــا مرب ــداری ه ــای مرغ ه
ــت  ــود، روی قیم ــران ش ــرغ گ ــوراک م ــه خ ــض اینک مح

تمــام شــده ایــن محصــول نیــز تاثیــر مــی گــذارد.
ــه عنــوان  خصالــی در عیــن حــال گفــت: ســازمان جهــاد ب
ــی مرغــداری هــا را ســاماندهی و مدیریــت  ارگان حاکمیت

مــی کنــد کــه کمبــود مــرغ گــرم در بــازار پیــش نیایــد.
وی ادامــه داد: از طرفــی مصــرف کننــده نیــز در بــازار مــرغ 
بایــد از یارانــه خوبــی برخــوردار باشــد و نیــز تولیــد کننــده 
بایــد احســاس کنــد کــه وضعیــت بــازار بــه گونــه ای اســت 

کــه مــی توانــد اقــدام بــه جوجــه ریــزی کنــد.
ــازمان  ــع س ــی و صنای ــعه بازرگان ــت توس ــت معاون سرپرس
جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان افــزود: تیــم هــای نظارتــی 
و بازرســی بــه صــورت مرتــب کشــتارگاه هــا و مرغــداری 
هــا را رصــد مــی کننــد و اگــر زمانــی بــا کمبــود مــرغ گــرم 
مواجــه شــویم از 2 کانــال پشــتیبانی امــور دام مــرغ وارداتــی 
ــرغ  ــش خصوصی)م ــان و بخ ــزار توم ــت 48 ه ــا قیم را ب
داخلــی منجمــد شــده( 58 هــزار تومــان تامیــن مــی کننــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ظرفیــت تامیــن تمــام نیــاز بــازار مرغ 
منجمــد را داریــم عنــوان کــرد: روز ســه شــنبه مــرغ منجمــد 
در بــازار توزیــع شــد کــه ایــن اقــدام عــالوه بر تامیــن کاالی 

اساســی مــردم، نــرخ بــازار را نیــز کنتــرل مــی کنــد. خصالی 
ابــراز داشــت: بــرای اینکــه بحــث مــرغ در آینده ســاماندهی 
شــود کاالبــرگ بــه مــردم اختصــاص مــی یابــد کــه اکنــون 
ــن  ــن زیرســاخت هــای آن هســتیم کــه در ای در حــال تامی
زمینــه سیســتم هــای کاالبــرگ بــرای کاالهــای اساســی در 
فروشــگاه هــا نصــب مــی شــود و هزینــه خریــد مســتقیم بــه 

فروشــنده پرداخــت مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه فــروش مــرغ قطعــه بنــدی شــده بــا قیمــت 
بیــش از مــرغ نیــز ادامــه داد: همچنیــن ســامانه ای در حــال 
طراحــی اســت کــه تمامــی ایــن قیمت هــا در بــازار را کنترل 
مــی کنــد. سرپرســت معاونــت توســعه بازرگانــی و صنایــع 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان همچنین با اشــاره 
بــه ضــرورت تامیــن آرامــش در بــازار کرمــان گفــت: مردم 
در جاهایــی کــه در قیمــت و کیفیــت مــرغ مشــکلی را مــی 
بیینــد بــه ســامانه 124 گــزارش کننــد و در کمتریــن زمــان 

ممکــن بــه شــکایات آنــان رســیدگی مــی شــود.
کمبود طی روزهای آینده رفع می شود

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان کرمــان نیــز درحالــی کــه مــی گویــد کمبــود تولید و 
جوجــه ریــزی طــی هفتــه هــای گذشــته باعــث کمبــود مرغ 
ــازار کرمــان شــده وعــده مــی دهــد کــه ایــن مشــکل  در ب

طــی روزهــای آینــده رفــع می شــود.
محمدعلــی اســماعیلی افــزود: کمبــود جوجــه ریــزی طبــق 
یــک نمــوداری اســت کــه در ســطح ملــی مشــخص مــی 
شــود بــه همیــن علــت اســت کــه زمانــی زیــادی و زمانــی 

هــم کمبــود داریــم.
ــازار  ــرغ در ب ــود م ــه کمب ــرای اینک ــت: ب ــار داش وی اظه
کرمــان از حــدی فراتــر نــرود بخــش خصوصــی و دولــت 
اکنــون توزیــع مــرغ منجمــد را در بــازار کرمــان آغــاز کرده 

انــد.
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان کرمــان تاکیــد کــرد: ایــن مشــکل باوجــود اقدامــات 
انجــام شــده طــی روزهــای آینــده بــه صــورت کامــل رفــع 

مــی شــود.
فقدان زنجیره تولید محسوس است

مدیرعامــل تعاونــی مرغــداران رفســنجان در شــمال اســتان 
کرمــان کــه از نهادهــای مهــم و تاثیرگــذار در ایــن بخــش 
اســت گفــت: نبــود زنجیــره تولیــد و توزیــع مــرغ در 
شهرســتان هــای اســتان کرمــان بــه منظــور نظــارت بــر بــازار 

ــع مــرغ بشــدت محســوس اســت. ــا توزی ــد ت تولی
محمــد شــهرآبادی بــا بیــان اینکــه وظیفه ایــن تعاونــی تامین 
ــره  ــن شهرســتان اســت گفــت: فقــدان زنجی ــرای ای مــرغ ب
تولیــد مــرغ در کرمــان محســوس اســت و ایــن مهــم بــرای 

شهرســتان مــا نیــز مشــکل مــی آفرینــد.
ــرغ  ــد م ــی توان ــنجان م ــی رفس ــد تعاون ــه داد: تولی وی ادام
ــه  ــی ک ــد در حال ــن کن ــتان را تامی ــن شهرس ــاز ای ــورد نی م
جبــران کمبــود مــرغ ســایر شــهرهای اســتان نیــز در برخــی 
مواقــع بــه گــردن تعاونــی مرغــداران رفســنجان مــی افتد که 

موجــب ایجــاد کمبــود در ایــن منطقــه نیــز مــی شــود.
ــت:  ــار داش ــنجان اظه ــداران رفس ــی مرغ ــل تعاون مدیرعام
وجــود تعاونــی هــای تولیــد مــرغ بــه دلیــل حــذف واســطه 
ــانات  ــگیری از نوس ــازار و پیش ــم ب ــد در تنظی ــی توان ــا م ه

ــر باشــد. ــی موث قیمت
ــا  ــی ب ــن مواقع ــت در چنی ــه دول ــا گرچ ــزارش ایرن ــه گ ب
ــرای تزریــق مــرغ منجمــد ســعی در ایجــاد تعــادل  اقــدام ب
ــود  ــن کار هــم در حــل مشــکالت کمب ــازار دارد و ای در ب
یــا گرانــی موثــر اســت امــا انتظــار مــی رفــت و مــی رود کــه 
بعــد از اعــالم قیمــت نهایــی حــدود 60 هزارتومانــی کــه بــا 
محاســبات همــه جانبــه رخ داد تامیــن و عرضــه مــرغ طــی 
مــاه هــای گذشــته مــردم دیگــر درگیــر اینچنیــن مشــکالتی 
نشــوند؛ حــال دســتگاه هــای مســئول بایــد بیــش از گذشــته 
و بــا برنامــه تــر از همیشــه پــای کار بیاینــد و نهادهــای 
مختلــف نظارتــی نیــز در جلوگیــری از سوءاســتفاده برخــی 
ــردم در  ــا م ــوند ت ــل ش ــا دالالن وارد عم ــدگان ی تولیدکنن
ایــن شــرایط اقتصــادی در تامین یکــی از مهمتریــن نیازهای 

غذایــی خــود دچــار مشــکالت بیشــتر نشــوند.



مثبت زندگی،  زندگی مثبت

ســازمان بهزیســتی یکــی از مهمتریــن دســتگاه های  
فعــال کشــور در زمینــه ارایــه خدمــات اجتماعــی و 
ــا  پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی اســت کــه ب
ــارت  ــت نظ ــاِد تح ــازمانهای مردم نه ــکاری س هم
ــه اقشــار  ــا خدمــات اجتماعــی را ب آن می کوشــد ت
مختلــف خصوصــا اقشــار آســیب پذیر ارایــه نمایــد.
انجــام موضوعاتــی از قبیل ارایه مشــاوره، پیشــگیری 
از آســیب های اجتماعــی، درمــان اعتیــاد، توانبخشــی 
معلــوالن، پرداخــت مســتمری بــه مددجویــان، ارایــه 
خدمــات بــه جامعــه معلــوالن و بســیاری از مــوارد 
ــتی و و  ــف بهزیس ــن وظای ــه مهمتری ــر از جمل دیگ
نهادهــای وابســته بــه آن در کشــور و شهرســتان بــم 

اســت.
در ایــن بیــن، ســازمان بهزیســتی ضمن برون ســپاری 
خدمــات و بــا راه انــدازی مراکــزی بــه نــام مثبــت 
ــرعت  ــش س ــال افزای ــه دنب ــی(  ب ــی )+زندگ زندگ
و کیفیــت ارایــه خدمــات بــه جامعــه هــدف خــود 
بــوده و تــا بــه امــروز نیــز ایــن اقــدام نتایــج مثبتــی 

را بــه همــراه داشــته اســت.
 بــرای بررســی چگونگــی خدمــات ارایــه شــده در 
مراکــز مثبــت زندگــی گفــت و گویــی را بــا فاطمــه 
ارکیــان، مدیــر یکــی از مراکــز مثبت زندگــی در بم 

ــد. ــه می آی ــم کــه در ادام انجــام داده ای

لطفــًا خودتــان را معرفــی کنیــد و در 
ــت  ــه مثب ــت مجموع ــوه فعالی ــوص نح خص
زندگــی بــرای مخاطبــان طلــوع بــم توضیح 

ــد ؟ دهی
ــی  ــد روانشناس ــدرک ارش ــتم داری م ــان هس ــه ارکی فاطم
عمومــی کــه از ســال 85  بــا تاســیس کلینیــک مــددکاری 
اجتماعــی فعالیــت اجتماعــی مســتقل خــودم را شــروع 
کــردم. همچنیــن از ســال 1381 بــه عنوان مدیــر مهدکودک 

و مدیریــت ســه مرکــز شــبانه روزی کــودکان بی سرپرســت 
و بدسرپرســت در کرمــان و بــم فعالیــت داشــته ام.

عمــده فعالیتهــای کلینیــک در حــوزه زنــان سرپرســت 
خانــواده و فرزنــدان شــبه خانــواده کــه بــا هــدف مــددکاری 
ــان  ــرای زن ــن ب ــوده و همچنی ــی ب ــی و جمع ــردی، گروه ف
سرپرســت خانــوار توانمندســازی روحــی و روانــی، عاطفی 
و اقتصــادی انجــام می شــود .بــرای فرزنــدان شــبه خانــواده 
هــم خدمــات رفاهــی و مســکن و ســایر خدمــات مــورد نیاز 

کــودکان انجــام خواهــد شــد.
در خصــوص هــدف از تأســیس مرکــز مثبــت 
زندگــی و نحــوه فعالیــت ایــن مرکــز  توضیح 

؟ یید ما بفر
درســال 99 مراکــز مثبــت زندگــی بــا هــدف افزایــش 
آگاهــی عمومــی مــردم از وظایــف، فعالیــت هــا و خدمــات 
ســازمان بهزیســتی، تســهیل در دسترســی گــروه هــدف و 
کاهــش تــردد غیرضــروری بــه مراکــز و ادارات بهزیســتی 
راه انــدازی شــد. براســاس ابــالغ ســازمان بهزیســتی کشــور، 
22 خدمــت در ایــن مراکــز بــه مددجویــان بهزیســتی ارایــه 
ــه ای  ــورت مرحل ــه ص ــا ب ــام آنه ــه انج ــه البت ــود ک می ش
ــه صــورت کامــل  ــه مــرور زمــان ایــن خدمــات ب ــوده و ب ب
ــه  ــت ک ــر اس ــه ذک ــود. الزم ب ــه می ش ــان ارای ــه مددجوی ب
برنامه هــای مشــاوره  و کالســهای آموزشــی مهارتهــای 
زندگــی، خودمراقبتــی، ازدواج و... بــرای عموم شــهروندان 

ــد.  ــتفاده کنن ــا اس ــد از آنه اســت کــه می توانن
ــت  ــده، ثب ــکیل پرون ــه تش ــای از جمل ــون فعالیته ــم اکن ه
و  اجتماعــی  حوزه هــای  در  مددجویــان  درخواســت 
توانبخشــی، بازدیــد از منــازل مددجویــان و چنــد خدمــت 
دیگــر در ایــن مراکــز انجــام می شــود و ارایــه ایــن خدمــات 
بــا توجــه بــه زمــان بنــدی تعریــف شــده روز بــه روز افزایش 

ــد. ــدا می کن پی
ــه گســترش و فراگیــری  از  اهــداف ایــن مرکــز می تــوان ب
ــروه  ــن گ ــات بی ــه خدم ــع عادالن ــازمان، توزی ــات س خدم
ــات،  ــد خدم ــفافیت در فرآین ــاد ش ــز، ایج ــدف و  مراک ه
ارائــه مجموعــه ای از خدمــات ســازمان در یــک مرکــز بــه 
منظــور بــاال رفتــن کیفیــت کار، تبدیــل رویکــرد خانــواده 
محــوری ، افزایــش رضایت منــدی مــردم ، افزایــش ظرفیــت 
ــه صــورت  ــه خدمــات ب مشــارکت بخــش غیردولتــی، ارائ
ــرای  ــد ب ــای جدی ــی برنامه ه ــکان طراح ــی ، ام الکترونیک
ــت  ــورد از دریاف ــهیل بازخ ــدف و تس ــروه ه ــاز گ ــع نی رف

ــات  اشــاره داشــت . خدم
ــه  ــتن ب ــرای پیوس ــما ب ــی ش ــزه اصل انگی

ــت؟ ــی چیس ــت زندگ ــز مثب مراک
ــت  ــریعتر ، راح ــات س ــه خدم ــا ارائ ــزه م ــن انگی ــم تری مه
تــر و بیشــتر بــا معرفــی یــک تیــم متخصــص بــوده اســت. 
پرســنل مرکــز مثبــت زندگــی بعــد از شــرکت در آزمــون و 
شــرکت در دوره های آموزشــی و تائیدیه ســازمان بهزیستی 
مشــغول بــه کار می شــوند.  در کنــار واحدهــای تخصصــی 
مــددکاری، واحــد آمــوزش را داریــم کــه آموزشــهای 
پیــش از ازدواج و حیــن ازدواج ، مهــارت هــای زندگــی و 

ــا نوجــوان برگــزار می شــود . ــار ب ــت رفت مدیری
ــی  ــت زندگ ــز مثب ــر در مرک ــال حاض در ح

ــت؟ ــت اس ــال فعالی ــد در ح ــد واح چن
ــا  ــان ب ــد زن ــه در واح ــم ک ــی داری ــددکار تخصص ــا 5 م  م
150 پرونــده ، واحــد کــودکان امدادبگیــر بــا 160 پرونــده 
ــه  ــات ارای ــه خدم ــده ک ــا 180 پرون ــی ب ــد توانبخش و واح

می کننــد. 
چه خدماتی؟

تســهیالت،   ، مســکن   ، رفاهــی  قبیــل  از  خدماتــی 
ــه  ــدم اول ک ــدی از ق ــت توانمن ــگان .جه ــاوره های رای مش
روحــی و روانــی اســت ســپس ارائــه برنامــه هــای کمکــی 
ــغلی و  ــازی ش ــه توانمندس ــو و در ادام ــور مددج ــا حض ب

می گیــرد. صــورت  اقتصــادی 
ــروه هدف  ــرای گ ــی ب ــن دوران آموزش بهتری
چــه ســنی اســت و چگونــه آنــان را جــذب 

ــد؟ ــی می کنی ــای آموزش واحده
مــا معتقدیــم پیشــگیری بهتــر از درمــان اســت، بنابرایــن از 
دوران راهنمایــی و دبیرســتان آمــوزش را شــروع می کنیــم 
و آموزشــها را بــرای رفــاه حــال مــردم در محــالت برگــزار 

می کنیــم.
ــر  ــار فق ــین و دچ ــیه نش ــالت حاش ــوص مح ــی الخص  عل
فرهنگــی کــه بــا بســته هــای تشــویقی ، مــردم محلــی رو بــه 

ــم . ــت مــی کنی ســمت و ســوی آمــوزش هدای

ــم  ــاردار ه ــادران ب ــا  م ــوزادان ی ــرای ن ب
ــد؟ ــه می دهی ــی ارای خدمات

مــا در ایــن مرکــز بخــش شــنوایی ســنجی و همچنیــن 
غربالگــری نــوزادان را بــه صــورت فعــال  داریــم.  در ایــن 
بخــش نــوزادان دارای مشــکل بــه متخصصین در شهرســتان 
معرفــی می شــوند و جهــت درمــان  همــراه  اســتان  و 
خانواده هــای آنــان خواهیــم بــود.  بخــش دیگــر ایــن 
ــز تشــخیص  مرکــز بینایی ســنجی اســت. در ایــن بخــش نی
ــودکان  ــی ک ــری بینای ــم و غربالگ ــی چش ــگام تنبل زود هن
بیــن 3 تــا 6 ســال انجــام مــی شــود. گاهــی  نیــز در مناطــق 

محــروم مســتقر و غربالگــری بینایــی در همــان مــکان اجــرا 
. می گــردد 

آیــا از بخــش خاصــی نیــز حمایــت 
؟ ید می شــو

 مــا از بخــش خاصــی حمایــت نمی شــویم و بیشــتر بــا 
کمکهــای مردمــی، همــت و انگیــزه و تالشــی کــه نیروهای 
ایــن مرکــز دارنــد ایــن مراکــز ســرپا نگــه داشــته و بــه نحــو 

ــد.  ــت می کنن ــن فعالی احس
صحبت پایانی دارید بفرمایید؟

ــات  ــه خدم ــال ارای ــه دنب ــه روز ب ــتی روز ب ــازمان بهزیس س
ــن  ــا بدی ــت ت ــود اس ــان خ ــه مددجوی ــت ب ــد و راح جدی
وســیله آنهــا کــه اغلــب بــا مشــکالت اجتماعــی و اقتصادی 
ــت  ــد در دریاف ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــز دس ــی نی مختلف
خدمــات بــا مشــکالت روبــرو نشــده و بــه راحتــی بتواننــد 

ــازند. ــع س ــرح و مرتف ــود را ط ــکالت خ ــایل و مش مس
تمامــی کارشناســان و متخصصــان شــاغل در ایــن مراکــز بــا 
توجــه بــه ارزیابی هــای صــورت گرفتــه بــا تمــام اشــتیاق و 
انگیــزه فعالیت داشــته و گره گشــایی از زندگــی مددجویان 
را نیــز باعــث ایجــاد خیــر و برکــت در زندگــی خــود 
می داننــد. از مســئولین و همشــهریان خــودم تقاضــا دارم کــه 
بــه مشــاوره ها مخصوصــا مشــاوره پیــش از ازدواج اهمیــت 

زیــادی بدهنــد و بایــد بدانند که در مرحله آشــنایی مشــاوره 
انجــام شــود نــه بعــد از ازدواج. بحــث مشــاوره بایــد بــرای  
ــا   ــم خانواده ه ــئولین و ه ــرای مس ــم ب ــی ه ــه ی کنون جامع

ــد. ــا باش ــز اولویت ه ج

آدرس و تلفن مرکز خدمات بهزیستی 
)+ زندگی( 115 بم:

بلوار معلم، کوچه 5  شماره تماس 
03444340315
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آشنایی با مراکز ارایه خدمات بهزیستی )+ زندگی( در گفتگو با فاطمه ارکیان مددکار باسابقه اجتماعی بم و مدیر 
کلینیک مددکاری فرشتگان و مرکز ارایه خدمات بهزیستی شماره ۱۱5 بم 

طلوع بم | مونا موسی نژاد



ــتانها  ــی اس ــورای عال ــس ش ــروری رئی ــز س ــت پروی نشس
ــا حجــت  و نایــب رییــس شــورای اســالمی شــهر تهــران ب
االســالم دانشــی امــام جمعــه، منصــور عزیزآبــادی رییــس 
شــورای شــهر بــم و رییــس شــورای عالــی اســتان کرمــان، 
ــدار  ــی فرمان ــد طبس ــم، حمی ــهردار ب ــی ش ــا ریاض علیرض
نرماشــیر و صــادق دادا...پــور معــاون عمرانــی فرمانــدار بــم 
ــگان و  ــابق ری ــه س ــام جمع ــری ام ــالم مه ــت االس و حج
تعــدادی از اعضــا شــوراهای اســالمی شــرق اســتان کرمــان  
چهارشــنبه ســیزدهم مهــر در ســالن پرســتو ارگ جدیــد بــه 
میزبانــی و دعــوت شــورای شــهر و شــهرداری بــم برگــزار 
شــد. پرویــز ســروری در ایــن نشســت گفــت: اگــر مــا بطور 
مســتقیم بــا جامعــه شــورای کشــور ارتبــاط داشــته باشــیم و 
آنهــا هــم مطالبشــأن را بــه مــا منتقــل کننــد در تصمیماتــی 
کــه مــا در شــورای عالــی بــرای هــر فصــِل مشــکالت جامــع 
شــورای کشــور خیلــی موثــر اســت بــه همیــن دلیــل تــالش 
مــا ایــن اســت کــه در دیدارهــای اســتانی که در کل کشــور 
داریــم جلســات نزدیــک بــا همــه ســطوح مختلــف جامــع 
شــورایی از جمله بخش، روســتا، شــهر، شهرســتان و اســتان 
فراهــم شــود و حتمــا ایــن را ســرمایه بزرگــی بــرای خودمان 
میدانیــم و انتقــال ایــن مشــکالت، نیازهــا و پیشــنهادات 
ــازی  ــی س ــتانها غن ــی اس ــورای عال ــا را در ش ــات م تصمیم

می کنــد.
 وی در خصــوص مهمتریــن مشــکالت شــوراها در ســطح 
کشــور گفــت: واقعیــت ایــن اســت کــه بیــن توقعاتــی کــه 
از جامعــه شــورایی وجــود دارد و امکاناتــی کــه آنهــا بــرای 
اعمــال مأموریــت هایشــان دارنــد فاصلــه زیادی وجــود دارد 

ــئولین  ــه مس ــور ک ــتیم در کش ــی هس ــا ظرفیت ــا تنه ــی م یعن
ــم  ــا ه ــم م ــا ایثارگــری کار کنی ــاً ب ــد کــه صرف ــع دارن توق
خیلــی خوشــحالیم کــه ایــن روحیــه ایثارگــری در جامعــه 
شــورایی هســت امــا انجــام وظایفــی کــه بــه آنهــا واگــذار 

ــر نیســت. می شــود منهــای تقویــت آنهــا امــکان پذی
وی تصریــح کــرد: بایــد یــک پیشــرفت و توســعه متوازنــی 
در بخــش ظــرف و مظــروف در جامعــه شــورایی بــه وجــود 
ــد؛ نمــی شــود اگــر یــک قســمتی از جامعــه شــورایی  بیای

ــد و  ــروم باش ــدارد مح ــیولین را ن ــه مس ــی ب ــکان دسترس ام
ــن  ــال ای ــا بدنب ــد. م ــوردار باش ــات برخ ــری از امکان دیگ
هســتیم و بــا  وزارت کشــور جلســات فشــرده ای داریــم کــه 
ان شــاا... بتوانیــم زمینــه هــای عدالــت در توزیــع امکانــات 
ــی از همــه ظرفیت هــا اســتفاده  ــه ایران و برخــورداری جامع
شــود؛ بــه همیــن دلیــل فکــر می کنیــم کــه تعامــالت مــا بــا 
ــدا  ــد هــر روز توســعه پی ــه بای ــه و مجری ــه، مقنن ــوه قضایی ق
کنــد وی یــادآور شــد: جامعــه شــورایی مــا 126 هــزار نفــر 

از ســطح بخش، روستا،شــهر، شهرســتان و اســتان و شــورای 
عــادی می باشــد کــه رقــم مناســبی اســت چــون همــه 

اعضــاء معتمــد مــردم هســتند.
وی در خصــوص مشــکالتی کــه در بــم  بعــد از زلزلــه هنوز 
وجــود دارد گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه شــهروند افتخــاری 
بــم انتخــاب شــدم تــالش می کنــم وظیفــه خــودم را در قبال 

مــردم داغدیــده و انقالبــی بــم انجــام دهــم.
منصــور عزیزآبــادی رئیــس شــورای اســالمی اســتان کرمان 
و رئیــس شــورای شــهر بــم نیــز در ایــن جلســه ضمــن اشــاره 
بــه ظرفیــت هــای زیــاد شــورای عالــی اســتانها گفــت: یکــی 
از مهمتریــن ظرفیتهــای شــورای عالــی اســتانها، ارائــه دادن 
ــس اســت  ــه مجل ــه صــورت مســتقیم ب ــا الیحــه ب طــرح ی
کــه مــی شــود از ایــن ظرفیــت در جهــت خدمــت بــه مــردم 
اقدامــات خوبــی را انجــام داد. وی خاطرنشــان کرد: تالشــها 
ــت  ــا جدی ــم را ب ــه شــهر ب ــزوده ب ــرای برگشــت ارزش اف ب
دنبــال مــی کنیــم. عزیزآبــادی همچنیــن از رئیــس شــورای 
عالــی اســتانها کــه نائــب رئیــس شــورای شــهر تهــران هــم 
ــت  ــاماندهی بهش ــروژه س ــا پ ــرد ت ــت ک ــت در خواس اس
ــام معظــم  ــم توســط مق ــه ب ــان زلزل ــم کــه در زم زهــرای ب
رهبــری بــه شــهرداری تهــران واگــذار شــده بــود را بــه پایان 
برســانند. گفتنــی اســت در ایــن نشســت بــا اهــدای لوحــی 
توســط شــهرداری و شــورای شــهر بــم پرویــز ســروری بــه 

عنــوان شــهروند افتخــاری بــم انتخــاب شــد.
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حضور رییس شورای عالی استانها در بم
به میزبانی شورای شهر و شهرداری بم انجام شد:

طلوع بم | سعید افروغ

تالش شورای شهر و 
شهرداری بم برای 

اجرای عادالنه پروژه های 
شهرداری

نشســت شــورای شــهر بــم بــا حضــور تمــام اعضــا، علیرضــا 
ــی  ــی معــاون توســعه و مال ــم عرفان ریاضــی شــهردار و خان
شــهردار روز شــنبه شــانزدهم مهــر مــاه بــا دســتور کار 
ــه  ــی برگــزار شــد. ب ــروژه  عمران اولویت بنــدی تعــداد 16 پ
گــزارش طلــوع بــم در ابتــدای جلســه منصــور عزیزآبــادی 
رئیــس شــورای شــهر از ســفر پرویــز ســروری رئیــس 
شــورای عالــی اســتانها و نائــب رئیــس شــورای شــهر تهــران 
ــتاورد  ــفر را دس ــن س ــه داد و ای ــی را ارائ ــم توضیحات ــه ب ب
بزرگــی بــا توجــه بــه ظرفیــت شــورای عالــی اســتانها  بــرای 
شــورای شــهر بــم دانســت. در ادامــه خانــم عرفانــی معــاون 
ــی  ــروژه عمران ــت 16 پ ــم لیس ــهردار ب ــی ش ــعه و مال توس
ــده شــده اند و  شــهرداری کــه توســط شــورا در بودجــه دی
ــرد و  ــه ک ــتند را ارائ ــازی هس ــای پیاده روس ــا طرحه عمدت
ــال 1400  ــده در س ــده ش ــای دی ــه بودجه ه ــرد ک ــد ک تاکی
جوابگــوی ایــن پروژه هــا نیســت و بایــد بودجــه ایــن 
پروژه هــا افزایــش یابــد یــا از محلــی دیگــر جــا بــه جــا شــود 
ــم  ــک و نی ــی ی ــازی خیابان ــاده رو س ــرای پی ــال ب ــرای مث ب
میلیــارد در بودجــه دیــده شــده امــا بــرآورد ســازمان عمــران 
شــهرداری چهــار میلیــارد اســت پــس بایــد برخــی بندهــای 

بودجــه جــا بــه جــا شــوند.

در ادامــه اعضــای شــورا هرکــدام نظــری و تعریفــی را 
ــر اســاس  ــا ب ــروژه ه ــدی پ ــت بن درخصــوص نحــوه اولوی

ــتند. ــهری داش ــت ش عدال
ــالت  ــه مح ــاال ک ــود ح ــده ب ــن عقی ــر ای ــی ب ــی جزین عل
ــر از  ــه غی ــتند و ب ــفالت هس ــال آس ــد در ح ــت ناکارآم باف
قیــر رایــگان از بودجــه شــهرداری هــم مبلــغ زیــادی صــرف 
ــی  ــروژه عمران ــد پ ــود بای ــی ش ــالت م ــن مح ــفالت ای آس
بــرای محــالت دیگــر دیــده شــود و در شــرایط فعلــی دراین 
ــه  محــالت پــروژه عمرانــی دیگــری دیــده نشــود و اینگون
عدالــت برقــرار مــی شــود و اینگونــه مــردم راضــی هســتند.

منصــور عزیزآبــادی رئیــس شــورای شــهر امــا نظــری دیگر 
ــر اول  ــورد نظ ــالت م ــد از مح ــود بای ــد ب ــت او معتق داش
بازدیــد شــود و ســپس اولویــت بنــدی پــروژه هــا صــورت 

گیــرد.

ادامه در باالی صفحه بعد
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ادامه از پایین صفحه قبل

محمدتقــی جهانپــور بــا اشــاره بــه آســفالت 9 محلــه گفــت: 
در ایــن خصــوص بحثــی نــدارم. امــا اولویــت هــای بنــده بــه 
ایــن صــورت اســت: پیاده روســازی بلــوار صاحــب الزمــان، 
بوعلــی شــرقی و غربــی، جانبــازان، ســرگرد ســخایی، 
از بهشــت زهــرا تــا میــدان 5 دی، ســایبان و ســرویس 
بهداشــتی خیابــان یــک طرفــه، گارد پــل دهشــتر و فضــای 
ــادی در  ــح زی ــور توضی ــای جهانپ ــام. آق ــهرک ام ــبز ش س
ــه  ــود ارای ــدی خ ــت بن ــوه اولوی ــا و نح ــوص معیاره خص

نکــرد.
ــادی هــم در ایــن جلســه گفــت: عدالــت  کریــم غضنفرآب
ــه  ــد فاصل ــا بای ــوند و م ــده ش ــهر دی ــاط ش ــام نق ــی تم یعن
طبقاتــی مــردم را کــم کنیــم. بایــد محــالت ایــن 16 پــروژه 
بازدیــد و کارشناســی شــوند و ســپس تصمیــم گیــری 
صــورت گیــرد. وی همچنیــن در ادامــه گفــت: میــدان 
محمــد رســوال ا... و 5 دی در شــان مــردم بــم نیســتند. اول 
بایــد بــا همفکــری تصمیــم کلــی بگیــرم کــه واقعــا اولویت 
ــدم اجــرای  ــن از ع ــادی همچنی شــورا چیســت؟ غضنفرآب

ــرد. ــه ک ــهرداری گالی ــورا از ش ــات ش مصوب
ســمانه ســام نــژاد بــا اشــاره بــه اهمیــت عدالــت اجتماعــی 
گفــت: متاســفانه محــالت مــا حداقلهــا را ندارنــد و ســوال 
ــرای  ــی ب ــوان مال ــا شــهرداری ت اساســی اینجاســت کــه آی
بــه اتمــام رســاندن ایــن پروژههــا را دارد؟ وی افــزود: اگــر 
پــروژه ای تعریــف شــود و نیمــه کاره بمانــد ایــن کار بســیار 
ناپســند اســت. مــا بایــد بــا داشــته هایمــان تصمیــم بگیریم و 

تمــام ایــن اختــالف نظرهــا زمانــی بــه وجــود مــی آیــد کــه 
برنامــه معینــی تدویــن نشــده اســت.

ــر،  ــوار کارگ ــت: بل ــه گف ــن جلس ــلجوقیان در ای ــد س حام
ــده نشــده و  ــروژه هــا دی خیابانهــای چمــران و ســاعی در پ
مــا بایــد از محــالت بازدید داشــته باشــیم و ســاماندهی یک 
کوچــه بــاغ بــرای حــوزه گردشــگری هــم در ایــن پروژه هــا 
دیــده شــود. در نهایــت نظــر اعضــای شــورا بــرآن شــد کــه 
بازدیــد از محــل پــروژه هــا انجــام شــود و ســپس تصمیــم 

گیــری نهایــی صــورت گیــرد. 
شان شورای شهر را حفظ کنیم

منصــور عزیزآبــادی رئیــس شــورای شــهر در حاشــیه ایــن 
جلســه از دیــدار پنــج عضــو شــورا بــا فرمانــدار خبــر داد و 
گفــت: در ایــن جلســه فرمانــدار محتــرم پیشــنهاد دادنــد کــه 
ــهرداری  ــهر و ش ــورای ش ــای ادارات و ش ــور روس ــا حض ب
بازدیــد و جلســه در خصــوص رفع مشــکالت محله دهشــتر 
گرفتــه شــود کــه بنــده در ایــن جلســه مطــرح کــردم کــه 
بایــد تصمیــم نهایــی در خصــوص ایــن پیشــنهاد در شــورا 
گرفتــه شــود و نظــر تــک تــک افــراد مهــم اســت. کریــم 
ــت:  ــنهاد گف ــن پیش ــه ای ــش ب ــم در واکن ــادی ه غضنفرآب
بایــد شــان شــورا حفــظ شــود و مــا مطالبه گــر حــق مــردم 
از مســئولین اجرایــی باشــیم زیــرا مــا بــا رای مــردم منصــوب 
شــده ایم و بایــد مطالبه گــر حــق آنهــا از ادارات و نهادهــای 
ــد کار  ــیم و بای ــوارد باش ــی م ــوص تمام ــی در خص اجرای
ــود و  ــس ش ــه برعک ــن ک ــه ای ــد، ن ــتر باش ــا بیش ــی م نظارت
تــوپ را در زمیــن شــورا و شــهرداری بیاندازنــد. بنــده 

مخالفــم و نهایتــا در ایــن جلســه شــرکت نخواهــم کــرد.

وضعیت خدمات شهری راضی کننده نیست
ــت  ــورا از وضعی ــه ش ــیه جلس ــلجوقیان در حاش ــد س حام
ــا  نظافــت و رفــت و روب شــهری انتقــاد کــرد و گفــت: ب
توجــه بــه قــراردادی کــه شــهرداری بــا بخــش خصوصــی 
ــا متاســفانه  ــه دارد ام ــان هزین ــارد توم بســته و ماهــی 3 میلی
طــی 50 روز گذشــته پیشــرفتی در بهبــود وضعیــت نظافــت 
شــهری دیــده نشــده و خواســتار نظــارت ویژه و ســختگیرانه 
ــان  ــر نش ــتیم. وی خاط ــهرداری هس ــرف ش ــتری از ط بیش

ــچ! ــوز هی ــا هن ــم ام ــول دادی ــه مــردم ق ــا ب ــد م می کن

آسفالت در اولویت فعلی شهرداری بم
علیرضــا ریاضــی شــهردار بــم نیــز در ایــن جلســه از 
انتخــاب پیمانــکاران 9 محلــه بازآفرینــی خبــر داد و گفــت: 
ــا توجــه بــه تعهــدی کــه بــه ســازمان بازآفرینــی داده ایــم  ب
ــم. وی  ــل کنی ــن شــده را تکمی ــد آســفالت مناطــق تعیی بای
ــم  ــر ه ــفالت دیگ ــکار آس ــک پیمان ــرد: ی ــان ک خاطرنش
بــزودی بــه مجموعــه اضافــه خواهــد شــد تــا ســرعت 

ــم. ــه کار بدهی ــتری ب بیش

ناکارایي دیدگاه هاي توسعه طلب که مبتني بر رشد لجام 
گسیخته و سریع جمعیت و استفاده زیاد و افراطي از منابع 
بوده، باعث شد که در دیدگاههاي جدید، توجه به عدالت 
بین نســلها و درون نسلها، میزان اســتفاده امکانات و منابع 
دنیا و نیز مالحظات زیست محیطي مورد توجه بیشتر قرار 
گیرند. در این راستا بر اساس دیدگاه توسعه پایدار، امکان 
شــکل گیري فرآیندهاي رشد و توسعه اقتصادي تنها در 
بســتر توجه به مالحظات اکولوژیکي و طبیعي و توجه به 

عدالت برقرار میشود.
توسعه شهري به عنوان یک مفهوم فضایي را میتوان به معني 
تغییــرات در کاربري زمین و ســطوح تراکم، جهت رفع 
نیازهاي ساکنان شهر در زمینه مسکن، حمل و نقل، اوقات

فراغت و غذا و غیره تعریف کرد. چنین توسعه اي زماني 
پایدار خواهد بود که در طول زمان، از نظر زیست محیطي 
قابل ســکونت و زندگي، از نظر اقتصادي بادوام و از نظر 
اجتماعي، شهري همبسته داشته باشــیم. در نظریه توسعه 
پایدار شهري بر فرآیندي تأکید میشود که طي آن گردش 
انرژي در شــهر حداکثر کارآیي را داشــته باشد و اثرات 

زیانبار محیطي به حداقل ممکن کاهش یابد.
فرآیند رسیدن به توسعه پایدار شهري اصول خاصي ندارد. 
آنچه که مهم است، در برنامه ریزیها باید به شاخص هاي 
اقتصادي، محیطي و سالمت اجتماعي شهرها توجه شود و 
این کار فقط با تلفیق موارد متعدد در مقیاسهاي مختلف به 
دست مي آید. توســعه پایدار شهري، پدیدهاي است که 
ابعاد پیچیده اقتصادي، اجتماعي و زیســت محیطي دارد. 
پایایي توسعه در یک جامعه شهري یعني تأمین حد مطلوبي 
از رشــد تولید اقتصادي و نرخ اشــتغال، رفاه اجتماعي و 

محیطي سالم و پاک. 
توســعه پایدار شهري تنها یک مفهوم اقتصادي نیست که 
بتوان با تغییرات کالبدي و ایجاد زیرساختهاي فیزیکي به 
آن دســت یافت، بلکه یک مفهوم همه جانبه و جامع در 
زمینه هاي مختلف میباشد. توســعه پایدار شهري باید در 
کنار تأمین منافع نســل حاضر، منافع نسلهاي آینده را نیز 
مدنظر داشــته و نگاههاي حاکم براي برنامه ریزي جهت 
دستیابي به توسعهي پایدار شهري باید به گونهاي باشد که 

عدالت را در شهر مختل نکند.
عدالت فضایي در شهر 

مفهــوم عدالــت از منظرهاي مختلف قابل تأمل اســت و 
مفاهیمي چون عدالت اجتماعي، عدالت فضایي، عدالت 
جغرافیــاي و عدالت محیطي نیز متأثر از چند بعدي بودن 
این مفهوم اســت، اما مطلب حایز اهمیت این اســت که 
اساس هرگونه تغییر در سازمان فضایي در روابط اقتصادي 
و اجتماعي و توزیع درآمد در جامعه اثر مستقیم میگذارد و 
مسلماً استفاده از مکانیزمها و برنامه ریزیهاي مختلف میتواند 
تأثیرات ضد و نقیضي در برقراري و یا عدم برقراري عدالت 
ایفا کنند. در اینجا آنچه که بیشــتر مورد تأکید است، بیان 
عدالت از وجه فضایي است. فرض کنید مجموعه معیني از 
امکانات و مواهب )مثل زمین، آب، کود، نیروي کار و...، 

به عنوان عوامل تولید( بــراي تولید دو کاال )مثاًل گندم و 
برنج( اختصاص یابد. براي سادگي، فرض میکنیم ارزش 
هر کیلو گندم و برنج براي جامعه یکســان باشــد. اگر با 
آن مجموعه مواهب و امکانات معین بتوان گندم بیشتري 
تولید کرد، عدالــت تخصیصي حکم میکندکه آنها را به 
تولیدگندم »اختصاص« دهیم. در واقع »کارایي اقتصادي«،

بیان اقتصادي همان عدالت تخصیصي اســت. بر اســاس 
قاعده کارایي، باید عوامل تولید را درجایي به کار گرفت 
که تولید نهایي باالتري دارند و این کار را تا جایي ادامه داد 
که تولید نهایي عوامل در کاربردهاي مختلف، برابر شود. 
بنابراین بنگاه، سازمان و دولتي که به صورت کارا فعالیت 

میکند، عدالت تخصیصي را برقرار کرده است.
اکنــون فرض کنید بــا اجراي عدالــت تخصیصي، با آن 
بسته مواهب و امکانات، حداکثر ممکن گندم به صورت 
کارا تولید شده است. در این صورت پیامدها و نتایج این 
تولید)یعني گندم هاي تولیدي و یا درآمد حاصل از آنها( 

را چگونــه میان صاحبان آن مواهــب و امکانات )مالکان 
زمین، صاحبان آب و کــود، کارگران و...( توزیع نمود؟ 
هرچه توزیع گندم میان صاحبان عوامل تولید، برابرتر باشد، 

»عدالت توزیعي« بیشتر رعایت شده است. 
در تقسیم بندي دیگري، عدالت به دو گونه عدالت افقي و 

عدالت عمودي قابل تقسیم است. 
عدالــت افقي به معني »برخورد برابر با افراد در موقعیتهاي 
نابرابر« اســت. مثاًل دادن یک ســکه به عنوان عیدي پایان 
ســال به همه کارکنان دولت، نوعي عدالت افقي است. یا 
توزیع کوپن مواد غذایي به صورت ســرانه، و نظایر آنها. 
عدالت عمودي به معني »برخورد نابرابر اما متناسب، با افراد 
در موقعیتهاي نابرابر« اســت. مثاًل وضع مالیات تصاعدي 
بــر درآمد، نوعــي عدالت عمودي اســت. هرچه درآمد 
افراد باالتر میرود، نرخ مالیــات پرداختي آنها نیز افزایش 
مییابد. عدالت تخصیصي مورد نظر اقتصاد، از نوع عدالت 
عمودي اســت. اما عدالت توزیعي میتواند از نوع عمودي 

یا افقي باشد. اما عدالت، از منظر اجتماعي نیز قابل تأمل
اســت. ماهیت عدالت اجتماعي را مي توان در قالب ســه 

معیار زیر عنوان نمود: 
1 -نیــاز؛ افراد داراي حقوق مســاویند در بهره برداري از 
منابع و امتیازات ولي نیاز همه مشابه نیست. تساوي در بهره 
بــرداري از دیدگاه نیاز افراد بــه صورت تخصیص نابرابر 

منافع جلوه گر میشود. 
2 -منفعــت عمومي؛ مســلماً افرادي کــه در ایجاد منافع 
عمومي براي شهروندان شرکت میکنند مدعي حق بیشتري 
میباشند نسبت به کساني که منفعت عمومي کمتري براي 

افراد ایجاد میکنند. 
3 -اســتحقاق؛ مسلماً افرادي که از نظر مشاغل با شغلهاي 
سخت و پرمشــقت در ارتباط اند نسبت به سایر افراد حق 

بیشتري مطالبه میکنند.
با تعاریفي که از عدالت شــد، باید دید عدالت فضایي در 
شهر چه چیزي است و چگونه اتفاق مي افتد. از نظر دیوید 
هاروي عدالت اجتماعي در شهر باید به گونه اي باشد که 
نیازهاي جمعیتي را پاســخگو باشد، تخصیص منطقه اي 
منابع را به گونه اي هدایت کند که افراد با کمترین شکاف 
و اعتراض نسبت به استحقاق حقوق خود مواجه باشند و در 
یک کالم عدالت اجتماعي یعني » توزیع عادالنه از طریق 

عادالنه «.
 عدالت در شهر باید به گزاره هاي زیر پاسخگو باشد: 

- تخصیص مناسب و متناسب، امکانات و خدمات
- استفاده از توانهاي بالقوه و بالفعل در شهر

- از بین بردن شکاف بین فقیر و غني در شهر
- جلوگیري از به وجود آمدن زاغه هاي فقر 

عدالــت اجتماعي بایــد در برگیرنده عدالــت توزیعي و 
تخصیصي باشــد. زیرا نمي توان منفعــت عمومي، نیازها 
و اســتحقاق شــهروندان را بــدون معیارهــاي توزیعي و 
تخصیصي در نظر گرفت. بنابرایــن هرگونه برنامه ریزي 
شــهري که مبتني بر عدالت اجتماعي در شهر باشد، باید 
بتواند هم در توزیع نیازها، منافع عمومي و استحقاق و هم 
در تخصیص آنها مؤثر باشد. از مهمترین عوامل در برنامه 
ریزي شهري، استفاده از فضاها و توزیع مناسب و به عبارتي

کاملتــر عدالت فضایي اســت. در این راســتا کاربریها و 
خدمــات شــهري از جمله عوامــل مؤثــر و مفیدند که با 
پاسخگویي به نیاز جمعیتي، افزایش منفعت عمومي و توجه 
به استحقاق و شایستگي افراد میتوانند با برقراري عادالنه تر، 
ابعاد عدالت فضایي، عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي 
را برقرار نمایند. بنایراین برهم خوردن توازن جمعیتي که 
مهمترین ریشه هاي آن، مهاجرتهاي درون و برونشهري، 

تراکم بیش از حد کاربریها در مناطق خاص اند، میتوانند
فضاهاي شهري را تبدیل به فضاهایي متناقض با عدالت از 

ابعاد اقتصادي و اجتماعي نمایند.

)منبع: بخشهایی از یک مقاله علمی نوشته دکتر حمیدرضا وارثی استاد 
برنامه ریزی شهری دانشــگاه اصفهان، دکتر صفرقائد رحمتی استاد 
برنامه ریزی شهری و ایمان باستانی فر کارشناس ارشد علوم اقتصادی(

توسعه شهری
عدالت فضایی

مبانی توسعه پایدار شهری
برپایه عدالت فضایی چیست؟
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برابر  آراء  صادره هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ملک بم تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل واقع در در شهرستان 

بم و نرماشیر بخشهای 29 لغایت 33 کرمان محرز 
گردیده است لذا بمنظور اطالع عموم مراجعین در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتیکه 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
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 یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد ./.
امالک تقاضا شده واقع در بخش 29 کرمان  

پالک 681 فرعی از 1024 اصلی خانم صغری پور 
مکی کد ملی 3110393867 فرزند درویش ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 257 متر مربع واقع در خیابان سید 
طاهرالدین محمد   بخش 29 کرمان از مورد مالکیت 

وجیهه و حشمت السادات ظهیر .  
پالک 0 فرعی از 1126 اصلی خانم فاطمه قنبری کد 

ملی 3110192535  فرزند احمد  ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 195.4 متر مربع واقع در محله حافظ آباد 

خیابان بهمن بخش 29 کرمان از مورد مالکیت امان اهلل 
ابراهیم آبادی و معصومه ابراهیم آبادی .   

پالک 11 فرعی مجزی شده از 5و6 فرعی از 1688 
اصلی آقای مرتضی زارع کد ملی 3111227650  فرزند 

محمد ششدانگ یکبابخانه به مساحت 270.45 متر 
مربع واقع در خیابان پرچمی  بخش 29 کرمان از مورد 

مالکیت یداهلل دادگر.  
پالک 10 فرعی از یکفرعی از 1982 اصلی آقای محمد 
علی مسلمی فر  کد ملی 3100272846  فرزند مسلم 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 215 متر مربع واقع در 
کمربندی ولیعصر نبش کوچه13  بخش 29 کرمان از 

مورد مالکیت طاهره بنی اسدی. 
پالک 53 فرعی مجزی از 13فرعی از 2286 اصلی خانم 
نجمه چاهخوان دهنوی کد ملی 3110221632  فرزند 

رضا ششدانگ یکبابخانه به مساحت 196.4 متر مربع 
واقع در خیابان تختی  بخش 29 کرمان از مورد مالکیت 

صغری رنجبر.   
پالک 893 فرعی از 2356 اصلی آقای جواد طاهری 

یزدی کد ملی 3111191214  فرزند قاسم ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 359 متر مربع واقع در خیابان ولی 

اهلل امیری  بخش 29 کرمان از مورد مالکیت مشاعی 
خود متقاضی جواد طاهری یزدی. 

پالک 894 فرعی از 2356 اصلی خانم صغری حسانی 
کد ملی 31111196305  فرزند اکبر ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 304 متر مربع واقع در خیابان 
زینبیه  بخش 29 کرمان از مورد مالکیت علی زنگی 

دارستانی.  
پالک 895 فرعی از 2356 اصلی آقای  حمید نیکفر کد 
ملی 6059906524  فرزند علی ششدانگ یکبابمغازه به 
مساحت 57.5 متر مربع واقع در خیابان جانبازان  بخش 
29 کرمان از مورد مالکیت یداهلل اکبریان فیروز آبادی.  

پالک 896 فرعی از 2356 اصلی آقای  جواد طاهری 
یزدی کد ملی 3111191214  فرزند قاسم ششدانگ 
یکبابمغازه به مساحت 16.4 متر مربع واقع در خیابان 

ولی اهلل امیری  بخش 29 کرمان از مورد مالکیت جواد 
طاهری یزدی.

پالک 55 فرعی از 18 فرعی از  2585 اصلی آقای 

عباس عبدی زاده کد ملی 3111464121  فرزند 
مرتضی در سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

243 متر مربع واقع در خیابان پاسداران  بخش 29 
کرمان از مورد مالکیت مرتضی عبدی زاده.   

پالک 568 فرعی از 2810 اصلی خانم زهرا اماندادی 
قطب آبادی کد ملی 3111284123  فرزند علی 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 336 متر مربع واقع در 
بلوار معلم معلم5 بخش 29 کرمان از مورد مالکیت علی 

اماندادی قطب آبادی.   
پالک 1358 فرعی از 2810 اصلی آقای علی حسینی 
پور کد ملی 3110850257  فرزند محمد ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 95.4 متر مربع واقع در خیابان 

کشاورز  بخش 29 کرمان از مورد مالکیت مهدی فروتن 
یزدیان.   

پالک 733 فرعی از 2811 اصلی  آقای مهدی پور نظر 
علی بمی  کد ملی 3110871157  فرزند مرتضی 

ششدانگ زمین جهت ادغام در خانه پالک 116 فرعی از 
2811اصلی  به مساحت 5.3 متر مربع واقع در خیابان 

سید جمال الدین بخش 29 کرمان از مورد مالکیت 
حسین اکبری یزدی. 

پالک 1569 فرعی مجزی 18 فرعی از 3569 اصلی 
خانم فاطمه جعفری برواتی کد ملی 3209734925  
فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه به مساحت 204.10 

متر مربع واقع در خیابان قدس  بخش 29 کرمان از مورد 
مالکیت حسن یزدی.   

پالک 16 فرعی از 3581 اصلی آقای ایوب یداهلل زاده کد 
ملی 3111034267  فرزند مهدی ششدانگ یکبابخانه 
و باغ با کاربری باغ به مساحت 5752 متر مربع واقع در 
خیابان هادی ساعی  بخش 29 کرمان از مورد مالکیت 

فاطمه کالنتری.   
پالک 2 فرعی از 3733 اصلی خانم رخساره مجیدی 
نژاد کد ملی 3110652048  فرزند محمد ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 225.4 متر مربع واقع در خیابان 
مفتح کوچه 6  بخش 29 کرمان از مورد مالکیت ماشاهلل 

غضنفری نیا بمی و مریم لشکری زاده .   
پالک 10 فرعی از 3758 اصلی خانم فاطمه سیستانی  

کد ملی 3110863111  فرزند محمود ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 236.8 متر مربع واقع در خیابان 

مفتح  بخش 29 کرمان از مورد مالکیت محمود 
سیستانی اله آبادی .   

پالک 2 فرعی از باقیمانده 3898 اصلی خانم نجما 
صوفی آبادی کد ملی 3031358473  فرزند محمد در 

سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 108 متر 
مربع واقع در خیابان 22 بهمن  بخش 29 کرمان از مورد 

مالکیت محمود اقدامی.   
پالک 3 فرعی از باقیمانده 3898 اصلی آقای امین 

شهسواری کد ملی 3421797226  فرزند محمود در 
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 108 متر 

مربع واقع در خیابان 22 بهمن  بخش 29 کرمان از مورد 
مالکیت محمود اقدامی.   

پالک 3 فرعی از 3993 اصلی آقای علی ابوذری کد ملی 
3100411463  فرزند ذبیح اله در ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 144.8 متر مربع واقع در خیابان 22 بهمن  

بخش 29 کرمان از مورد مالکیت حسین زیادی.  
پالک 5 فرعی از 2 فرعی از 4009 اصلی خانم فاطمه 

جاللی امین کد ملی 3110867842  فرزند محمد 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 217 متر مربع واقع در 

خیابان 22 بهمن  بخش 29 کرمان از مورد مالکیت 
محمد جاللی امین.  

پالک 13 فرعی از یکفرعی از 4130 اصلی خانم کبری 
میرزاده قصری کد ملی 3209842523  فرزند علی 

در  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 62.5 متر مربع واقع 
در خیابان بهشتی  بخش 29 کرمان از مورد مالکیت 

طهماسب حبیب الهی.   
پالک 1508 فرعی از 4446 اصلی آقای علی قاسمی 

کد ملی 3111 092097  فرزند محمود ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 364 متر مربع واقع در خیابان 

افالطونیان  بخش 29 کرمان از مورد مالکیت  محمد 
ابراهیم  عامری . 

پالک 158 فرعی از 2 فرعی از 4843 اصلی آقای رضا 
کمال الدینی کد ملی 3111398897  فرزند احمد 

ششدانگ یکبابخانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
297.6 متر مربع واقع در بلوار صاحب الزمان بخش 29 

کرمان از مورد مالکیت غالمحسین بمی.   
پالک 70 فرعی از 29 فرعی از 4949 اصلی خانم 

آنوش یاوری بمی کد ملی 3100140397  فرزند ایرج 
ششدانگ یکبابمغازه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 

291 متر مربع واقع در خیابان 22 بهمن  بخش 29 
کرمان از مورد مالکیت مشاعی خود متقاضی آنوش 

یاوری بمی. 
پالک 28 فرعی از 5062 اصلی خانم طیبه حسینا کد 

ملی 3091207854  فرزند حسین  ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 263 متر مربع واقع در خیابان امیر کبیر  

بخش 29کرمان از مورد مالکیت غالمحسین بهرامی.   
امالک تقاضا شده واقع در بخش 30 کرمان 

پالک 23 فرعی از 519 اصلی خانم عشرت رفعت نیا کد 
ملی 6059692478  فرزند چراغ ششدانگ یکبابخانه 
با کاربری باغ مسکونی به مساحت 176.55 متر مربع 

واقع در بلوار تختی کوچه فجر  بخش 30 کرمان از مورد 
مالکیت اکبر محبوبی.   

پالک 164 فرعی مجزی شده از 10 فرعی از 647 
اصلی آقای مهدی عباسی وکیل آبادی کد ملی 

3111297713  فرزند علی در سه دانگ از  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 202 متر مربع واقع در اسفیکان 

بخش 30 کرمان از مورد مالکیت علی عباسی وکیل 
آبادی.   

امالک تقاضا شده واقع در بخش 31 کرمان  
پالک 2 فرعی از 1159 اصلی خانم زهرا دهقان 

پشترودی کد ملی 3111598047  فرزند غالمحسین 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 311.6 متر مربع واقع در 

بروات بخش 31 کرمان از مورد مالکیت عباس دهقانی 
پشترودی.  

پالک 235 فرعی از 1315 اصلی آقای سبحان تاج 
آبادی  کد ملی 3100380975  فرزند موسی  ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 265.5 متر مربع واقع در بروات 
بلوار امام خمینی  بخش 31 کرمان از مورد مالکیت علی 

تدین.   
پالک 3 فرعی از 2825 اصلی آقای ابراهیم قطب آبادی 

ولندی  کد ملی 3100231996  فرزند قاسم  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 218.7 متر مربع واقع در بروات 

بلوار معلم  بخش 31 کرمان از مورد مالکیت علی برائی 
نژاد.   

پالک 84 فرعی از 3013 اصلی خانم فاطمه همت آبادی 
کد ملی 3100303271  فرزند محمد ششدانگ یک 

قطعه باغ  به مساحت 4645.5 متر مربع واقع در بروات 
بلوار باهنر خیابان نخلستان  بخش 31 کرمان از مورد 

مالکیت ورثه سهراب رستمی .   
امالک تقاضا شده واقع در بخش 32 کرمان  

پالک 1276 فرعی مجزی از یکفرعی از 1028 اصلی 
آقای اکبر عباس پور کد ملی 3209719721  فرزند 

غالمحسین ششدانگ یکبابمغازه با کاربری تجاری 
مسکونی به مساحت 146.25 متر مربع واقع در 

شهرستان نرماشیر رستم آباد بخش 32 کرمان از مورد 
مالکیت عبدالرضا فتاحی.   

پالک 355 فرعی از 2089 اصلی آقای مهدی فضل 
آبادی کد ملی 3111292134  فرزند قاسم ششدانگ 

یکبابخانه و باغچه به مساحت 1528 متر مربع واقع 
شهرستان نرماشیر روستای اسحاق آباد  بخش 32 
کرمان از مورد مالکیت قاسم فضل آبادی. )با شرط 

رعایت حریم قانونی محور نرماشیر بم به میزان 38 متر از 
آکس باند موافق محور مذکور بدون انجام هرگونه ساخت 

و ساز و توسعه آتی و عدم تغییر کاربری به تجاری 
مسکونی(

پالک 989 فرعی از 4231 اصلی دانشگاه علوم پزشکی 
بم  کد ملی 14000266499  ششدانگ خانه بهداشت 

به مساحت 475.25 متر مربع واقع در شهرستان 
نرماشیر روستای حسن اباد کناره  بخش 32 کرمان از 

مورد مالکیت کامبیز سروشیان.   
امالک تقاضا شده واقع در بخش 33 کرمان  

پالک 5 فرعی از 406 اصلی خانم ملیحه عظیمیان کد 
ملی 3110983850  فرزند یداله ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 346.3 متر مربع واقع در دهبکری خیابان 

گلستان  بخش 33 کرمان از مورد مالکیت مراد 
افشارمنش.)مبنی بر تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید 

حدود(   
پالک 52 فرعی از 510 اصلی آقای روح اله موسوی  کد 

ملی 3111296172  فرزند اصغر  ششدانگ یکبابخانه 
و باغچه به مساحت 498.4 متر مربع واقع در دهبکری 

کهن سیر خیابان سردار افشارمنش  بخش 33 کرمان از 
مورد مالکیت ورثه بی بی سلطنت امیری بهزادی .   

پالک 18 فرعی از 574 اصلی آقای حمید رضا 
عامری کرمانی کد ملی 3110944928  فرزند روح 

اله ششدانگ یکبابخانه مشتمل بر باغچه  به مساحت 
350 متر مربع واقع در دهبکری جدکان خیابان شهید 
افشارمنش بخش 33 کرمان از مورد مالکیت لطفعلی 

قاسمی.   )مبنی بر تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید 
حدود(   

پالک یکفرعی از 971 اصلی خانم فاطمه تاج آبادی  
کد ملی 3100148444  فرزند غالمحسین ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 191.68 متر مربع واقع در 
دهبکری سر میدان مرادخانی  بخش 33 کرمان از مورد 

مالکیت اسداهلل افشارمنش و اکبر امینی مسکونی .  
پالک 6 فرعی مجزی شده از یکفرعی از 1462اصلی 

خانم اعظم السادات برائی نژاد  کد ملی 3111019098  
فرزند سید مصیب ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

220.7 متر مربع واقع در دهبکری خیابان انقالب انقالب 
2 بخش 33 کرمان از مورد مالکیت طاهره ابراهیمی.   
پالک 69 فرعی مجزی شده  از یکفرعی الی 6 فرعی  

و 8 فرعی الی 60 فرعی از 2807 اصلی آقای مجید 
کواروئی کد ملی 3110716976  فرزند قنبر ششدانگ 
یکبابخانه و باغچه به مساحت 1135.6 متر مربع واقع 

در روستای سرپشت دهبکری بخش 33 کرمان از مورد 
مالکیت حسین و قنبر کواروئی.

تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/07/19
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401/08/03 

سعید نظری
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بم

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

مفقودی مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی اینجانب مرضیه جعفری برواتی  فرزند عباس به شماره 
شناسنامه 3111068269صادره از بم در مقطع کاردانی رشته تربیت بدنی 

صادره از واحد دانشگاهی بم مرکزی درسال 1383  مفقود گردیده است. 
از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم 

تحویل دهد. www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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آگهی مزایده
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بم در نظر دارد 12 ساعت آب موتور پمپ واقع در خیابان طباطبایی را به صورت ساعتی در هفته جهت شرب مزایده گذارد. متقاضیان محترم 

میتوانند حداکثر تا 10 روز پس از چاپ آگهی جهت دریافت اسناد و ارائه قیمت پیشنهادی به نشانی بم، میدان شهدای گمنام ، سازمان منظر و فضای سبز شهرداری مراجعه نمایند.
1- قیمت پایه کارشناس دادگستری به ازای هر ساعت آب شرب در مدار هفتگی 2/000/000 ریال )دو میلیون ریال( می باشد. 2- شرکت کنندگان در مزایده با پرداخت مبلغ 500/000 ریال 
در محل سازمان نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند. 3- سازمان فضای سبز در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.4- محل اخذ اسناد و تسلیم پیشنهادات بم ، میدان شهدای 
گمنام سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری، امور قراردادها می باشد.5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج می باشد. 6- هزینه آگهی بر عهده برندگان مزایده میباشد. 

7- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره تلفن 03444216807 تماس حاصل فرمایند.
سازمان سیمامنظر و فضای سبز شهری شهرداری بم

خرما برخالف پسته می تواند آیندۀ روشنی داشته باشد

تکلوزاده دبیرکل انجمن خرمای ایران مطرح کرد:

باران هــای شــدید تابســتانه و رطوبــت هــوا در مناطق شــرقی 
و جنوبــی کرمــان، بــه محصــول خرمــای امســال خســارت 

وارد کــرده اســت.
بــه گفتــۀ دبیــرکل انجمــن خرمــای ایــران حــدود 20 درصد 
ــزش از  ــیدگی و ری ــل ترش ــه دلی ــل داران ب ــول نخ از محص
ــیب  ــد آس ــا 70 درص ــات ت ــی باغ ــت و برخ ــه اس ــن رفت بی

دیده انــد.
مقــداد تکلــوزاده در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــردای 
کرمــان بــا اشــاره بــه تاثیــر تغییــرات اقلیمــی بــر محصــوالت 
ــای  ــن از خرم ــش از 30 ت ــه بی ــت ک ــی، گف ــی و زراع باغ

ــت. ــده اس ــارت دی ــال جاری خس ــان در س ــتان کرم اس
وی در ایــن گفت وگــو، آینــدۀ خرمــای کرمــان را روشــن 
ارزیابــی کــرد و تاکیــد کــرد کــه در صــورت عــدم توســعۀ 
ســطح زیــر کشــت و اســتفادۀ بهینــه از آب موجــود، تولیــد 

خرمــا در کرمــان می توانــد مســتمر و پایــدار باقــی بمانــد.

 
دبیــر انجمــن خرمــای اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه وضعیــت 
تولیــد خرمــا در اســتان کرمــان طــی ســال جاری، بیــان 
ــت  ــی از وضعی ــی خوب ــی خیل ــاه پیش بین ــا تیرم ــرد: »ت ک
تولیــد داشــتیم و پیش بینــی می کردیــم کــه نســبت بــه ســال 
گذشــته حــدود 20 تــا 25 درصــد افزایــش تولیــد خواهیــم 
داشــت، امــا چالــش اساســی کــه در حــوزۀ خرمــا و ســایر 
ــود دارد،  ــتان وج ــزی اس ــاورزی و جالی ــوالت کش محص
تغییــرات اقلیمــی اســت کــه بــر میــزان و کیفیت تولیــد تاثیر 

می گــذارد«.
تکلــوزاده بــا اشــاره بــه وقــوع بارش هــای شــدید در تابســتان 
امســال و تاثیــر آن بــر محصوالت کشــاورزی، توضیــح داد: 
ــرق  ــان و جنوب ش ــتان کرم ــدید در اس ــای ش »بارندگی ه
کشــور بــه شــدت بــر کشــاورزی منطقــه تاثیرگــذار بــود و 
بســیاری از محصــوالت جالیــزی و باغــی را تخریــب کــرد. 
ــهرهای  ــان در ش ــتان کرم ــوب اس ــل در جن ــن دلی ــه همی ب
منوجــان  و  کهنــوج  قلعه گنــج،  زهکلــوت،  عنبرآبــاد، 
ــا بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرد و حتــی  ــت خرم کیفی

ــرار داد«. ــر ق ــز تحــت تاثی ــا را نی کمیّــت خرم
وی ادامــه داد: »بارندگی هــا در شــرق اســتان نیــز در منطقــۀ 
فهــرج و ریــگان، تــا حــد زیــادی تاثیرگــذار بــود و کیفیــت 

و کمیـّـت محصــول را کاهــش داد«.

دلیــل  »بــه  گفــت:  ایــران  خرمــای  انجمــن  دبیــرکل 
بارندگی هــای تابســتانه، تولیــد خرمــا در ســال جاری نســبت 
بــه ســال گذشــته تقریبــا یکســان بــوده اســت، ضمــن این که 
کیفیــت محصــول  در بعضــی از باغــات به خصــوص در 
ــرده  ــدا ک ــش پی ــدی کاه ــا ح ــی ت ــای مضافت ــوزۀ خرم ح

ــت«. اس
وی توضیــح داد: »در اثــر بارندگــی شــدید، درصــد رطوبت 
در یــک بــازۀ زمانــی کــه فصــل برداشــت و رســیدن 
ــش  ــن افزای ــد و ای ــش می یاب ــت، افزای ــا اس ــول خرم محص
ــا ریــزش محصــول  رطوبــت، ســبب ترشــیدگی خرمــا و ی
ــی  ــا رگه های ــن روی خرم ــود و همچنی ــه ها می ش از خوش
کاهــش  را  محصــول  کیفیــت  کــه  می آیــد  به وجــود 

می دهــد«.
 

نخلســتان های  بــه  خســارت ســنگین ســیل 
کرمــان

ــه  ــیل ب ــی و س ــارت بارندگ ــزان خس ــارۀ می ــوزاده درب تکل
باغ هــای خرمــای اســتان کرمــان، گفــت: »کارشناســان 
ــن  ــی انجم ــش خصوص ــکل بخ ــاورزی و تش ــاد کش جه
ــیب  ــه آس ــی ک ــد و از مناطق ــد کردن ــا را رص ــا، باغ ه خرم
زیــادی دیــده بودنــد بازدیــد میدانی داشــتند، بعضــی باغات 
ــد  ــد و در مناطقــی مانن بیــش از 70 درصــد خســارت دیدن
ــتیم«. ــری داش ــیب های کمت ــتم آباد آس ــروات و رس ــم، ب ب

ــان  ــتان کرم ــن در اس ــور میانگی ــه ط ــه ب ــان این ک ــا بی وی ب
حــدود 15 تــا 20 درصــد محصــول بــه دلیــل بارندگی هــای 
شــدید از بیــن رفته اســت، یادآور شــد: »ســاالنه حــدود 400 
هــزار تــن محصــول خرمــا در اســتان کرمــان تولید می شــود 
و اگــر 15 درصــد هــم از بیــن رفتــه باشــد، بــه ایــن معناســت 
کــه 30 هــزار تــن محصــول از دســترس خــارج شــده کــه بــا 
محاســبۀ قیمــت ارقــام مختلــف خرما، خســارت ســنگینی به 

نخــل داران کرمانــی وارد شــده اســت«.
ــایر  ــا در س ــد خرم ــت تولی ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــوزاده ب تکل
اســتان های کشــور، گفــت: »بارندگی هــا در اســتان سیســتان 
ــود و متاســفانه کمیّــت و  و بلوچســتان نیــز خیلــی شــدید ب

کیفیــت خرمــای ایــن اســتان نیــز کاهــش پیــدا کــرد«.
ــامانۀ  ــن س ــی از ای ــم خیل ــهر ه ــتان بوش ــه داد: »اس وی ادام
بارشــی تحــت تاثیــر قــرار گرفــت و میــزان تولیــد خرمــای 
کبــکاب کشــور نیــز متاســفانه کاهــش پیــدا کــرد و تولیــد 

ــدارد«. ــه ســال گذشــته ن مناســبی نســبت ب
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــتان کرم ــای اس ــن خرم ــر انجم دبی
»اســتان خوزســتان هــم تحــت تاثیــر بارندگی هــا قــرار 
ــد.  ــتان ها بودن ــایر اس ــه س ــدازه ای ک ــه ان ــه ب ــا ن ــت ام گرف
اســتان  های هرمــزگان و فــارس هــم تــا حــدی تحــت تاثیــر 

ــد«. ــرار گرفتن ــامانۀ بارشــی ق ــن س ای
وی بــا بیــان این کــه ســاالنه در کشــور یــک میلیــون و 
300 هــزار تــن تولیــد خرمــا داریــم، افــزود: »بــه طــور 
ــر خــالف  کلــی در ســال جاری، تولیــد خرمــا در کشــور ب
پیش بینی هــا مبنــی بــر افزایــش تولیــد، ثابــت بــوده و 
کیفیــت در بعضــی از ارقــام خرمــا مثــل کبــکاب، بهمــران 

ــت«. ــرده اس ــدا ک ــش پی ــی کاه و مضافت

کشــاورزان از بیمــه محصــوالت کشــاورزی 
نمی کننــد اســتقبال 

ــالت  ــه نخی ــارۀ بیم ــران درب ــای ای ــن خرم ــرکل انجم دبی
توســط کشــاورزان، گفــت: »متاســفانه مبلغــی کــه از طــرف 

صنــدوق بیمــه محصــوالت کشــاورزی چــه در حــوزۀ خرما 
و چــه در خصــوص ســایر محصــوالت، پرداخــت می شــود 
ــت  ــده اس ــاورز وارد ش ــه کش ــه ب ــارتی ک ــم خس ــا حج ب

ــدارد«. ــق ن ــی و تطاب هم خوان
ــا، قیمتــی  ــه ازای هــر نخــل و هــر رقــم خرم ــزود: »ب وی اف
را مشــخص کرده انــد و بــه دلیــل این کــه قیمت هایــی 
کــه وجــود دارد بــا میــزان خســارت مطابقــت نــدارد، 
کشــاورزانی کــه در ســال های گذشــته محصــول خــود را 
ــد، در ســال های بعــد متقاضــی اســتفاده از ایــن  بیمــه کردن

بیمــه نیســتند«.
ــرای بیمــه محصــول کشــاورزی  تکلــوزاده توضیــح داد: »ب
ــی  ــان مبلغ ــد و هم ــر می گیرن ــود در نظ ــیۀ س ــک حاش ی
کــه کشــاورز پرداخــت کــرده اســت را بــا ســودی کــه در 
نظــر گرفتنــد پرداخــت می کننــد و بــه نــوع خرمــا و میــزان 

ــود«. ــه نمی ش ــد توج ــه وارد ش ــارتی ک خس

وی ادامــه داد: »هرچنــد بیمــه کــردن باغــات کمــک 
ــا  ــود ام ــران بش ــارات جب ــی از  خس ــل بخش ــد حداق می کن
بــه دلیــل این کــه مبلــغ پرداختــی بیمــه بــا حجــم خســارت 
واقعــی کــه بــه کشــاورز وارد شــده اســت، فاصلــۀ زیــادی 

دارد، کشــاورزان از آن اســتقبال نمی کننــد«.

دبیــر کل انجمــن خرمــای اســتان کرمــان درخصــوص 
حمایــت دولــت از کشــاورزان بیــان کــرد: »بــه دلیل شــرایط 
ــع  ــت مناب ــت محدودی ــادی، دول ــت اقتص ــم و وضعی تحری
ــی  ــوان متول ــاورزی به عن ــاد کش ــازمان جه ــی دارد. س مال
حــوزۀ کشــاورزی، عالقه منــد اســت کــه کمک هایــی 
بکنــد، بــه همیــن دلیــل از باغــات بازدیــد کردنــد و بــرآورد 
خســارت انجــام دادنــد، درخواســت هایی از دولــت داشــتند 
امــا هنــوز بــه صــورت عملیاتــی و اجرایــی حمایتــی صورت 
نگرفتــه اســت و ایــن منوط بــه تصویــب هیات دولت اســت 
ــه  ــف بودج ــک ردی ــوان ی ــه عن ــارتی را ب ــد خس ــا بتوانن ت
ــاد  ــازمان جه ــه س ــد. این ک ــر بگیرن ــرای آن در نظ ــزا ب مج
ــران  ــه حــوزۀ جب ــه صــورت اخــص ب ــد ب کشــاورزی بتوان
ــر  ــه اش از نظ ــد وظیف ــۀ تعه ــد در حیط ــارات ورود کن خس

مالــی نخواهــد بــود«.
 

ــاد  ــورم زی ــه ت ــا نســبت ب ــش قیمــت خرم افزای
نیســت

ــت  ــدی قیم ــش 15 درص ــه افزای ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
خرمــا نســبت بــه ســال گذشــته، اظهــار کــرد: »نســبت 
بــه تــورم تمــام محصــوالت کشــاورزی و محصــوالت 
غیرکشــاورزی فــرآوری شــده، قیمــت خرمــا افزایــش 

خاصــی نداشــته اســت«.
تکلــوزاده افــزود: »خرمــا یکــی از محصوالتــی اســت کــه 
کمتریــن تــورم را داشــته و قیمــت آن نســبت بــه ســال قبــل 

تغییــر محسوســی نداشــته اســت«.
ــزار  ــا 300 ه ــدود 250 ت ــاله ح ــر س ــه ه ــان این ک ــا بی وی ب
تــن از خرمــای تولیــد کشــور صــادر می شــود، گفــت: »بــا 
توجــه بــه این کــه بحــث صــادرات چالش هایــی دارد و 
قیمــت ارز افزایــش محــدودی داشــته اســت و قیمــت دالر 
ــش  ــن حــوزه دچــار چال ــده ممکــن اســت در ای ــت مان ثاب

بشــویم«.
دبیــرکل انجمــن خرمــای ایــران خاطرنشــان کــرد: »یکــی از 
ارقــام اصلــی خرمــای صادراتــی، خرمــای مضافتــی اســت و 
هرســاله بالــغ بــر 120 هــزار تــن صــادرات خرمــای مضافتــی 

ــا  ــا شــرایطی کــه وجــود دارد و ب انجــام می شــود. امســال ب
توجــه بــه این کــه قیمــت خرمــا هــم خیلــی افزایــش نداشــته 
ــن  ــر از ای ــا کمت ــن ی ــی صــادرات مشــابه ای اســت، پیش بین
ــن اســت کــه  ــه ای ــوط ب ــن  مــوارد من ــا همــۀ ای ــم ام را داری
افزایــش قیمــت در ماه هــای آتــی نداشــته باشــیم و قیمــت 
دالر هــم تــا یــک حــد محــدود و منطقــی نســبت بــه قیمــت 
کاال افزایــش پیــدا کنــد زیــرا اگر قیمــت دالر ثابــت بماند و 
قیمــت تولیدکننــدۀ داخــل کشــور افزایــش پیــدا کنــد عمال 
بخشــی از خرماهــا از توجیــه صــادرات خــارج می شــوند«.

وی یــادآور شــد: »تاکنــون کــه شــرایط مناســب بــوده 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــل از م ــا، قب ــادرات خرم ــاِر ص ــا به ام
ــا در  ــاه اســت م ــاه رمضــان در فروردین م اســت و چــون م
زمســتان بیش تریــن حجــم صــادرات را خواهیــم داشــت و 
تــا آن زمــان بایــد ببینیــم شــرایط قیمتــی محصــول داخلــی و 
شــرایط قیمــت دالری چگونــه خواهــد بــود کــه ایــن عرضه 
و تقاضــا یــک قیمتــی را تعییــن می کننــد و یــک حجمــی از 

ــود«. ــخص می ش ــادرات مش ص
تکلــوزاده گفــت: »معمــوال در مهرمــاه و شــهریورماه حجــم 
صــادرات باالیــی نداریــم زیــرا همــه درگیــر برداشــت 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت و ب ــاال اس ــم ب ــوا ه ــای ه ــتند و دم هس
معمــوال تقاضــای زیادی از ســوی کشــورهای دیگــر وجود 

ــدارد«. ن

ــتمر و  ــد مس ــان می توان ــا در کرم ــد خرم  تولی
ــد ــی بمان ــدار باق پای

وی در ادامــه درخصــوص آینــدۀ خرمــای اســتان کرمــان، 
گفــت: »برخــالف پســته بــا توجــه بــه این کــه بخشــی 
از باغــات خرمــا مخصوصــا در بــم و بــروات بــا آب 
ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ــوند، و ب ــام می ش ــاری انج ــوات آبی قن
ــت و در  ــرده اس ــر ک ــی تغیی ــا کم ــاری م ــتم های آبی سیس
ــرات در حــال انجــام اســت و از  ــن تغیی ــان ای ــوب کرم جن
ــه  ــاه خرمــا نســبت ب ــه این کــه گی ــا توجــه ب ســوی دیگــر ب
درخــت پســته در مقابــل کم آبــی و تنش هــای دمایــی 
ــد«. ــته باش ــنی داش ــدۀ روش ــد آین ــت، می توان ــر اس مقاوم ت

ــد  ــرد: »تولی ــان ک ــان بی ــتان کرم ــای اس ــن خرم ــر انجم دبی
ــی کــه  پســته در 15 ســال گذشــته یک ســوم شــده در حال
تولیــد خرمــا در 15 ســال گذشــته در کل کشــور و ســطح 

ــر شــده اســت«. ــا دو براب دنی
وی ادامــه داد: »تولیــد خرمــا در دنیــا از ســه  ونیم میلیــون تــن 
ــد  ــران هــم تولی ــن رســیده و در ای ــون ت ــم میلی ــه هفت ونی ب
ــن  ــزار ت ــون و 300 ه ــه یک میلی ــن ب ــزار ت ــا از 650 ه خرم
ــت  ــرایط درس ــر ش ــه اگ ــد ک ــان می ده ــن نش ــیده و ای رس
مدیریــت شــود و اجــازۀ توســعۀ باغــات و حفــر چاه هــای 
جدیــد را ندهنــد همیــن میــزان باغاتــی کــه وجــود دارنــد 
ــک  ــد و ی ــی بمانن ــدار باق ــتمر و پای ــال مس ــد کام می توانن
توســعۀ پایــدار ثابــت در ایــن زمینــه وجــود خواهد داشــت«.

ــر این کــه توســعۀ ســطح زیرکشــت  ــد ب ــا تاکی تکلــوزاده ب
ــوز  ــه دلس ــانی ک ــا و کس ــام دولت  ه ــز تم ــط قرم ــد خ بای
کشــور هســتند، باشــد، افــزود: »افزایــش ســطح زیــر کشــت 
ــد رخ دهــد و از  ــچ وجــه نبای ــه هی ــر چــاه ب ــش حف و افزای
ســوی دیگــر توســعه و حمایــت از آبیاری هــای نویــن 
کــه مصــرف آب را کاهــش دهــد بایــد بــا جدیــت دنبــال 
شــود زیــرا مــا چالــش دمایــی و چالــش میــزان بارندگــی را 
ــن اســت کــه از آب  ــت ای ــن حال ــم داشــت و بهتری خواهی

موجــود اســتفادۀ بهینــه بشــود«. 



طلــوع بــم- ناهیــد ذاکــری| حســن پــور باقــری بخشــدار 
دهبکــری ضمــن تبریــک روز ملــی روســتا و عشــایر بــه 
ــبت  ــن مناس ــه همی ــت: ب ــایر گف ــتائیان و عش ــه روس هم
نمایشــگاه دســتاوردهای روســتا و عشــایر در بخــش 
دهبکــری  )مرکــز بخــش( برگــزار شــد. امیدواریــم 
معــرض  در  را  عزیــزان  ایــن  دســتاوردهای  بتوانیــم 
نمایــش قــرار دهیم.نمایشــگاه دســتاوردهای روســتا 
و عشــایر در مرکــز بخــش دارای 35 غرفــه اســت و 
محصــوالت روســتایی از قبیــل صنایــع دســتی و دیگــر 
ــد  ــرار می گیرن ــش ق ــرض نمای ــنتی در مع ــات س ملزوم
و همچنیــن فضاهــای بومــی محلــی و ورزشــهای بومــی 

ــود. ــزار می ش ــم برگ ــی ه محل
وی افــزود: ایــن نمایشــگاه بمــدت دو روز 15 و 16 
ــایر  ــتاییان و عش ــه روس ــد. از هم ــا می باش ــر پ ــاه ب مهرم
کــه درایــن نمایشــگاه حضــور پیــدا کردنــد تشــکر 
می کنیــم و امیدواریــم بتوانیــم یــک گام مثبــت در 

ــم. ــایر برداری ــتا و عش ــی روس ــت تعال جه
ــری در  ــالمی دهبک ــورای اس ــس ش ــمی ریی ــی قاس عل
ایــن مراســم گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه دهبکــری 
ــو  ــه 50 کیل یــک منطقــه گردشــگری اســت و در فاصل
متــری بیــن دو شهرســتان بــم و جیرفــت قــرار گرفتــه و 

از نعمــت خــدادادی آب و هــوا برخــوردار اســت اکثــِر 
مــردم بــرای تفریــح بــه ایــن منطقــه عزیمــت می کننــد و 
از آب و هــوای آن اســتفاده می کننــد. بــر همیــن اســاس 
ــری  ــاری دهبک ــداری و دهی ــورا، بخش ــکاری ش ــا هم ب
تصمیماتــی گرفتــه شــد تــا یکســری برنامــه هــا در منطقه 
داشــته باشــیم. وی افــزود: از جملــه برنامــه هــا برگــزاری 
ایــن جشــنواره بــا همــکاری تعاونــی روســتایی و عشــایر 
و ســایر ادارات بــود. در ایــن مراســم محصــوالت محلــی  
مــورد بازدیــد مــردم در ســطح شهرســتان و شــرق اســتان 

قــرار گرفــت.
منطقــه  دو  در ســطح دهبکــری  داد:  ادامــه  قاســمی 
ــن  ــارک 22 بهم ــه پ ــی منطق ــم. یک ــگری داری گردش
اســت کــه 70 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت 
و یــک منطقــه گردشــگری جدیــد هــم در منطقــه تپــه 
کالغوئیــه  راه انــدازی کردیــم کــه ســدهای آبــی آن در 
ــه  ــن منطق ــد کــرد: ای حــال ســاخت می باشــد. وی تاکی
ــرای کار و  ــا ب ــت و ج ــی اس ــای خوب ــیل ه دارای پتانس
تــالش بســیار دارد و می طلبــد کــه مســئولین شهرســتان 
بــا ایــن منطقــه همــکاری کننــد تــا بتوانیــم جایگاه بســیار 
خوبــی بــه عنــوان منطقــه گردشــگری در ســطح اســتان 

در دهبکــری داشــته باشــیم.
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تفرجگاه ملی ِدهَبکری در بم میزبان دست آفرینش های روستاییان و عشایر شد

ــاح مجتمــع  ــری| آییــن افتت ــوع بــم - ناهیــد ذاک طل
ــوم  آموزشــی دانشــکده بهداشــت اشــراق دانشــگاه عل
پزشــکی بــم بــا اعتبــار پنــج میلیــارد تومــان بــا حضــور 
حجــت االســالم دانشــی امــام جمعــه، محمــد برزنــگ 
ــر  ــگاه و دیگ ــس دانش ــی رئی ــر اویس ــدار و دکت فرمان
ــزار  ــاه برگ ــر م ــم مه ــنبه ده ــتان یکش ــئولین شهرس مس
شــد. دکتــر نعیمــه پــور طاهــری رییــس دانشــکده 
گفــت:  بــم  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بهداشــت 
مقطــع  در  تحصیلــی  رشــته   4 بهداشــت  دانشــکده 
ــت  ــی، مدیری ــت عموم ــن بهداش ــا عناوی ــی ب کارشناس
خدمــات بهداشــتی درمانی،مهندســی بهداشــت محیــط 
ــغول  ــی کار مش ــه ای و ایمن ــت حرف ــی بهداش و مهندس

ــت. ــی اس ــی و پژوهش ــای آموزش ــت ه ــه فعالی ارای
اویســی  دکتــر  و حمایــت  عنایــت  بــا  افــزود:  وی 
رییــس دانشــگاه توســعه فضاهــای آموزشــی و کمــک 
قــرار  فــوری  کار  دســتور  در  دانشــکده  آموزشــی 
ــا  ــع ب ــا مســاحت 1200 متــر مرب گرفــت و ســاختمانی ب
اعتبــاری بالــغ بــر 5 میلیــارد تومــان بازپیرایــی و تجهیــز 

شــد.

وی ادامــه داد: در حــال حاضــر بــه اســتناد دســتور 
العمــل ســرانه فیزیکــی فضاهــای آموزشــی و کمــک 
آموزشــی بــه ازای هــر دانشــجو در ایــن دانشــکده 
در وضعیتــی باالتــر از حــد اســتاندارد قــرار داریــم 
و از طرفــی در راســتای تحقــق تفاهــم نامــه توســعه 
ــذب  ــوز ج ــالمت کــه مج ــی س ــوزش تعال ــوازن آم مت
ــه  ــی ب ــی تحصیــالت تکمیل دانشــجو در مقطــع تحصیل
ــده  ــز ش ــای تجهی ــن فض ــده ای ــکده داده ش ــن دانش ای
آموزشــی و کمــک آموزشــی قاعدتــاً نظــر بــورد هــای 

ــرد. ــد ک ــب خواه ــی را جل تخصص
وی تشــریح کــرد: بازخــوردی کــه در روزهــای اخیــر 
ــود و  ــده ب ــرم کنن ــیار دلگ ــتیم بس ــجویان داش از دانش
ــرعت کار  ــه س ــه ب ــتاندارد، هم ــای اس ــدای از فض ج
ــه  ــی ب ــد و از طرف ــاره کردن ــاه اش ــان کوت ــن زم در ای
ــذا  ــتند ل ــان داش ــم اذع ــا ه ــن فض ــری ای ــی بص زیبای
ــدگاری از  ــمند و مان ــای ارزش ــتیم فعالیته ــدوار هس امی
ایــن قبیــل، تاثیــر مثبتــی در ارتقــا ســطح علمــی جامعــه 
داشــته باشــد و خروجــی ایــن دســت فعالیــت هــا منجــر 

ــی بشــود. ــت افزای ــراق و معرف ــه اش ب

مجتمع آموزشی دانشکده بهداشت اشراق افتتاح شد 
با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم و مسؤلین محلی


