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 داانیی
در وادی هنر و طبیعت تواانیی  

گفت وگو با مهشید يزداني نقاش و 
خوشنويس بمی و شرحی از فعالیتها و 

دغدغه هاي هنری و محیط زيستي  که دارد
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دادستان کرمان عنوان کرد؛
اعتراف لیدرهای اغتشاشات

 در کرمان به ارتباط
 با سرویس های جاسوسی

 
لیدرهای  از  تعدادی  ارتباط  از  کرمان  دادستان 
اغتشاشات اخیر در کرمان با سرویس های جاسوسی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دادخدا ساالری در نشست شورای 
با  کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادسرای  معاونان 
اشاره به اینکه این عناصر خارج نشین مرتبط با سرویس های 
جاسوسی بیگانه بوده اند افزود: در تمامی کشورها تعرض به 

امنیت عمومی مردم جرم انگاری شده است.
در  گفت:  کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
علیه  را  اقداماتی  اعتراض  لوای  در  عده ای  اخیر  اغتشاشات 
مردم  کسب وکار  در  دادند،  انجام  عمومی  اماکن  و  مردم 
مزاحمت ایجاد کردند و مرتکب اعمال مجرمانه ای شدند که 
و هدایت  ارتباط گیری  به  آنان  از  برخی  از دستگیری،  پس 

توسط عناصری در خارج از کشور اذعان کردند.
وی ادامه داد: قانونگذاران و مجریان قانون در هیچ کشوری 
اجازه تعرض به هنجارها و ساختارهای جامعه و امنیت مردم 

را به هیچ فردی نمی دهند.
بر  تاکید  با  کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
اینکه در برخورد با عوامل اغتشاشات و حوادث اخیر بایستی 
فریب خورده  افراد  و  بیگانگان  با  مرتبط  و  معاند  افراد  بین 
به  و احساساتی تفاوت قائل شد، اظهارداشت: در رسیدگی 
الزم  توجه  نکته  این  باید  اخیر  اغتشاشات  عوامل  اتهامات 

صورت گیرد.
وی بیان کرد: پرونده افراد تهدیدکننده امنیت جامعه و مردم 

باید در اسرع وقت و با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد.
ولی عصر  حضرت  حافظ  و  پشتیبان  دست  گفت:  ساالری 
)عج( به عنوان صاحب اصلی این انقالب، در ۴۰ سال گذشته 
و  بدخواهان  تهاجم  و  توطئه، دسیسه  ده ها  از  را  کشورمان 
دشمنان این مرز و بوم نجات بخشیده و این امر در حالی است 
که که هرکدام از این تهاجم ها در هر کشوری به جز ایران، 
می توانست حاکمیت آن کشور را از پای درآورده و نابود کند.

وی بیان کرد: با عنایات خداوند هر کدام از این تهاجم ها برای 
ما فرصت و ظرفیت ایجاد کرد؛ مثاًل جنگ تحمیلی تمام عیار 
دشمنان توسط مزدور حلقه به گوششان صدام حسین باعث 
شد کشور ما از لحاظ مادی به سمت توانمندسازی دفاعی و 
نظامی حرکت نماید و خروجی معنوی و انسانی دفاع مقدس 

پرورش افرادی مثل حاج قاسم بزرگ بوده است.
دادستان عمومی و انقالب کرمان با اشاره به اینکه به تعبیر 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، هر تهدید تبدیل 
به فرصت شده است، اظهارداشت: امروز نهال انقالب اسالمی 
انقالب  معظم  رهبر  رهبری حکیمانه  و  هدایت  تحت  ایران 
اسالمی و با نثار خون هزاران شهید سرافراز مثل حاج قاسم 
عزیز و با فداکاری ملت فهیم و بصیر این مرز و بوم، به درخت 

تنومندی تبدیل شده که دست دشمن از آن کوتاه است.
وی تاکید کرد: انقالب اسالمی ایران مسیر خود را با اقتدار 

و صالبت تا ظهور حضرت ولی عصر )عج( ادامه خواهد داد. 

مدیر کل میراث فرهنگی کرمان :
محدودیت های پرواز های 

بین المللی، مانعی برای رونق 
گردشگری کرمان است

مدیر کل میراث فرهنگی کرمان با اشاره به محدودیت پرواز های 
می شود  موجب  موضوع  این  گفت:  کرمان  در  المللی  بین 

فرصت های گردشگری در کرمان از بین برود.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  فعالی،  فریدون 
گردشگری استان کرمان در همایش نقش گردشگری در امنیت، 
ایجاد فرصت و حمایت حقوقی قضایی با رویکرد پیشگیری از 
وقوع جرم با اشاره به اینکه حوزه گردشگری سازمانی فرابخشی 
حوزه  گفت:  دارد،  بخش ها  تمامی  حمایت  به  نیاز  و  است 
گردشگری، بیشترین فرصت های شغلی و منابع را ایجاد می کند 
و به عنوان اقتصاد برتر مطرح است و در اقتصاد جهانی به آن 

تکیه می کنند.
محور  را  گردشگری  کشور ها  از  بسیاری  اینکه  به  اشاره  با  او 
در  ما  کشور  کرد:  تاکید  اند،  داده  قرار  خود  اقتصادی  توسعه 
حوزه میراث فرهنگی، رتبه ۱۰ دنیا را دارد؛ اما متناسب با این 

داشته ها، از ظرفیت های این بخش استفاده نمی شود.

استاندار کرمان با اشاره به اغتشاشات اخیر:

تخریب کنندگان اموال عمومی باید خسارت ایجاد شده  را بپردازند

موضوع  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
و  عمومی  اموال  تخریب  و  اغتشاشات 
دستگیری اغتشاشگران گفت: اعتراض 
تخریب  اما  دارد  وجود  دنیا  همه  در 
و  داده شود  اجازه  نباید  اموال عمومی 
باید  عمومی  اموال  کنندگان  تخریب 
شده  ایجاد  خسارت  و  شوند  مجازات 

را بپردازند.
نشست  در  فداکار  مهدی  محمد  دکتر 
هم اندیشی با جمعی از اعضای هیات 
علمی و مدیران دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت: یکی از مشکالت دانشکده 
کرمان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی 
استقرار این دانشکده در دانشگاه شهید 

باهنر است که پیگیر هستیم تا مشکالت 
پیش آمده را رفع کنیم، اما بهترین راه 
برای  جدید  ساختمان  ساخت  حل، 
پردیس  مجموعه  در  پزشکی  دانشکده 

دانشگاه علوم پزشکی است.
به  فرهنگی  های  فعالیت  گفت:  وی   
شود،  تقویت  باید  ها  دانشگاه  در  ویژه 
فعالیت  با  مقابله  برای  دشمنان  چون 
گذاری  سرمایه  بسیار  فرهنگی  های 

کرده اند.
خواسته  مورد  در  کرمان  استاندار   
سقف  بر  مبنی  علمی  هیات  اعضای 
که  کرد  امیدواری  اظهار  ها،  پرداخت 
مشکالت در این رابطه با پیگیری رفع 

شود.
خیران  مشارکت  پیش  از  بیش  جلب 
های  تعرفه  اصالح  سالمت،  حوزه  در 
مربوط  مشکالت  پزشکی،  خدمات 
و  استان  در  غیرمجاز  اتباع  حضور  به 
دیگر  از  آنها،  به  درمانی  خدمات  ارائه 
اعضای  اساتید،  که  بودند  موضوعاتی 
علوم  دانشگاه  مدیران  و  علمی  هیات 
با  نشست  این  در  کرمان  پزشکی 
و محمد مهدی  استاندار مطرح کردند 
فداکار نیز قول پیگیری و رفع مشکالت 

داد.
کرمان  استان  در  دولت  عالی  مقام 
کارآمد  انسانی  نیروی  کنار  در  افزود: 
همه  تالش  پزشکی،  علوم  دانشگاه  در 
در  دانشگاه  جایگاه  ارتقای  برای  جانبه 
کشور و منطقه با بهره مندی مناسب از 
ظرفیت ها و امکانات موجود در دانشگاه 
در حوزه آموزش، پژوهش و خدمت به 

مردم اهمیت زیادی دارد.
راستای  در  دانشگاه  اساتید  از  وی 
کرد  قدردانی  دانشگاه  اهداف  پیشبرد 
اساتید  مطلوب  مشارکت  به  اشاره  با  و 
ارتقای  خواستار  دانشگاه،  وقت  تمام 

سطح خدمات آموزشی و درمانی شد.
از  دیگری  بخش  در  کرمان  استاندار 
صحبت های خود در این نشست اشاره 
کرد  کشور  در  اخیر  اغتشاشات  به  ای 

لحاظ  به  است  ایران کشوری  و گفت: 
جغرافیایی ویژگی های ممتازی دارد و  
برای سایر  ایران  نظر جغرافیای  این  از 

کشورها با ارزش است.
و  فرهنگی  موقعیت  داد:  ادامه  فداکار 
جغرافیایی ایران باعث شده که سرویس 
برنامه  اخالل  ایجاد  برای  های خارجی 

ریزی کنند.
باید  که  نکته  این  بر  تاکید  با  وی   
سرمایه  ما  برای  دشمن  که  بپذیریم 
به  هم  دانشگاهیان  و  کند  می  گذاری 
این  در  جامعه  از  ای  مجموعه  عنوان 
قرار  دشمن  توجه  مورد  ریزی  برنامه 
از  درستی  تحلیل  باید  گفت:  دارند، 
حوادث داشته باشیم و اهمیت ویژه ای 

برای تحقق جهاد تبیین لحاظ کنیم.
با  کرمان  استان  در  دولت  عالی  مقام 
تاکید بر اینکه دشمنان به دنبال نابودی 
هدف  داد:  ادامه  هستند،  ایران  اصلیت 
است  ایران  کردن  تجزیه  دشمن  اصلی 
گذاری  سرمایه  هم  زمینه  این  در  و 
به موضوع  اشاره  با  فداکار  کرده است.  
و  عمومی  اموال  تخریب  و  اغتشاشات 
اعتراض  گفت:  اغتشاشگران  دستگیری 
در همه دنیا وجود دارد اما تخریب اموال 
عمومی نباید اجازه داده شود و تخریب 
مجازات  باید  عمومی  اموال  کنندگان 
شوند و خسارت ایجاد شده را بپردازند.

بدین وسیله به اطالع می رساند جواز کسب تعمیر سالح اقای 
عبدالحسین شیخ مظفری

ب شماره296/450 تاریخ صدور 96/02/13
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی جواز تعمیر سالح

 شرکت حمل ونقل کرمان خودرو در نظر دارد تعدادی از کامیونهای کشنده خود را بصورت اجاره به شرط تملیک به افراد واجد شرایط 
ذیل واگذارنماید:

۱. دارا بودن گواهینامه »پایه یک« رانندگی  
2. دارابودن 5 سال سابقه مرتبط کار رانندگی ) ارائه لیست تایید شده بیمه(

3. توانایی پرداخت حداقل یک دانگ از سهم ماشین
۴.  دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل سوم راهنمایی )سیکل(  الزامی است.

5. داری حداقل 25 سال و حداکثر ۴۰ سال سن 
6. داشتن تابعیت ایران

7. دارای کارت پایان خدمت یا )معافیت غیر پزشکی(
8. دارای کارت سالمت

9. آشنایی با نکات فنی خودرو سنگین 
۱۰. نداشتن ممنوعیت قانونی برای رانندگی با وسایل نقلیه مربوطه

۱۱. عدم تصدی به شغل تمام وقت و مستمر در قوای سه گانه و نیروهای مسلح و نهادهای انقالبی و موسسات عمومی غیر دولتی و عدم 
اشتغال به حرف موضوع قانون نظام صنفی

)ضمنا« به اطالع میرساند پذیرش داوطلبان  پس از مصاحبه و امتحان فنی توسط کارشناسان این شرکت انجام خواهد شد.(
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به شماره فاکس زیر یا به آدرس ایمیل شرکت ارسال و درصورت نیاز جهت کسب 

اطالعات بیشتر از ساعت 8 صبح الی ۱2 روزهای شنبه تا چهارشنبه با شماره  ۴۴۰۱33۴6-۰2۱ تماس حاصل نمایند.
 info@kkt-co.com شماره فاکس: 44082258-021 ایمیل

آگهی استخدام راننده پایه یک

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان:

پیشگیری از گسترش اعتیاد در دستور کار قرار گیرد
با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
نسبت  هشدار  با  کرمان  مخدر  مواد 
باید  گفت:  تجاهری  اعتیاد  افزایش  به 
و درمان  اعتیاد  از  پیشگیری  به سمت 

حرکت کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد دهقانی 
شورای  نشست  در  چهارشنبه  ظهر 

کرمان  مواد مخدر  با  مبارزه  هماهنگی 
در  خصوص  به  کرمان  استان  گفت: 
مقابله  درگیر  شرقی  شهرستان های 
این  در  و  است  مخدر  مواد  قاچاق  با 
تقدیم  زیادی  تاکنون شهدای  خصوص 
خصوص  این  در  و  است  شده  کشور 

پیشتاز هستیم.

افزایشی  روند  کنترل  برای  افزود:  وی 
در  پیشگیری  باید  تجاهری  اعتیاد 
دستور کار قرار دهیم از سوی دیگر باید 
راه های ارزان ترک اعتیاد نیز در اختیار 

این افراد قرار گیرد.
وی گفت: در مرحله بعد ایجاد اشتغال 
برای افرادی که ترک کرده اند پیگیری 

از  جلوگیری  برای  آنها  زندگی  روند 
اعتیاد مجدد ضروری است.

به  نیاز  اعتیاد  با  مقابله  کرد:  بیان  وی 
ضمن  دارد  علمی  و  مؤثر  روش های 
ترک  که  افرادی  از  باید حمایت  اینکه 
پیگیری  تر  جدی  صورت  به  کرده اند 

شود.

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

با جدیت پیگیر 
بازآفرینی شهری و 
مشکالت مردم هستیم

گرامیداشت روز عصای سفید در بروات

مهدی باقری ريیس شورای شهر 
بروات عنوان کرد: 

موسسه روشندالن پوريای آسمانی برگزار کرد:

گزارشی از زندگی ساکنان ريگان، در منطقه شرق کرمان 
که رتبه اول فرسايش بادی کشور را دارد

زندگی در حلقه بسته 
باد و شن

رئیس اداره امور بیابان منابع طبیعی استان کرمان: بالغ بر 
70 درصد مساحت ريگان درگیر است و بیشتر از 1۵۸ هزار 
و 200 هکتار از منطقه، کانون بحرانی فرسايش بادی است

منبع: روزنامه پیام ما
صفحه 2

فرماندار بم در شورای اداری مطرح کرد:

مردم را معطل نکنید 
و کارشان را تسهیل کنید

در اين جلسه معاون برنامه ريزی فرمانداری بم هم از مصوب و دريافت 
شدن برخی از پیشنهادات سفر رياست جمهوری به بم خبر داد و 

بخشدار دهبکری هم اعالم کرد که دهبکری روستای دوستدار کتاب 
نمونه کشوری شده است.

ــام  ــت االس ــور حج ــا حض ــم ب ــورای اداری ب ــه ش ــان جلس ــارم آب ــنبه چه ــه ش س
غضنفرآبــادی نماینــده مــردم شــرق اســتان بــا همراهــی حجت االســام دانشــی امــام 
ــد و در  ــزار ش ــای ادارات برگ ــر روس ــم و دیگ ــدار ب ــگ فرمان ــد برزن ــه، محم جمع
ــد  ــروات بازدی ــام ب ــزار شــهدای گمن ــم و گل ــد ب ــز  از پروژه هــای ســینما امی ــه نی ادام
و همچنیــن پروژه هــای ســالن ورزشــی بیمارســتان پاســتور و بلــوار پرســتار را افتتــاح 
ــه گــزارش طلوع بــم، محمــد برزنــگ فرمانــدار بــم در جلســه شــورای اداری  شــد. ب
در خصــوص فعالیــت ادارات شهرســتان گفــت: برخــی ادارت بــه خوبــی کارشــان را 
انجــام می دهنــد امــا متاســفانه برخــی ادارت کــم کاری میکننــد و بنــده گایــه دارم. 
مــردم را معطــل نکنیــد و تــا جایــی قانــون اجــازه می دهــد در کارشــان تســهیل کنیــد. 
ــه  ــد و ب ــانه ای کنن ــود را رس ــای خ ــه ادارت فعالیت ه ــرد ک ــد ک ــه تاکی وی در ادام

گــوش مــردم برســانند.
ادامه در صفحه دوم



صفحه پنجم
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بیــخ دیــوار خانــه هایشــان آمــده.  تــا  رمــل 
ــد روســتای  ــا هــم مانن ــد کــه آن ه شــانس آوردن
ــا  ــت. دور ت ــان ننشس ــل روی سقفش ــا، رم ده رض
علــی  مهدی آبــاد،  روســتاهای  خانه هــای  دور 
ــی  ــی از دوراه ــور کل ــه ط ــک و ب ــاه مل ــاد، چ آب
ــه  ــن ب ــته. ش ــل نشس ــگان رم ــا گی ــدگان ت چاه
ــع  ــل جم ــارو و بی ــا ج ــه ب ــت ک ــاد اس ــدری زی ق
ــی  ــد. کس ــودر می خواه ــدوزر و ل ــود؛ بول نمی ش
بــه ایــن مصیبــت عــادت نکــرده امــا پولــی هــم در 
بســاط نیســت. هزینــه کرایه ســاعتی بلــدوزر کمتر 
ــدر  ــه ق ــه ای ک ــت. هزین ــان نیس ــزار توم از ۳۵۰ ه
جیــب خیلی از روستانشــینان کــه بخش زیــادی از 
آن هــا هــم تحت پوشــش کمیتــه امدادند، نیســت. 
ــد،  ــه باش ــرار رفت ــه روی تک ــوار ک ــک ن ــن ی عی
ســالی دوســه بــار ایــن مرثیــه تکــرار می شــود؛ هــر 
کســی کــه پولــی در بســاط داشــته و یــا دل رفتــن، 

ــه بــم و یــا کرمــان پنــاه بــرده. ب
ــاد  ــدی آب ــر در مه ــزار نف ــش از ه ــه ۶۰ بی ــا ده ت
زندگــی می کردنــد. خانــواری ۴ نفــر هــم در نظــر 
بگیریــم، ۲۵۰ خانــوار می شــود. حــاال امــا بیــن ۵۰ 
تــا ۶۰ خانــوار ســاکن ایــن روســتا هســتند. افــرادی 
کــه یــا پــول مهاجــرت و یــا دل رفتــن نداشــتند. اما 
آنچــه رضــا ابراهیــم پــور را اینجــا نگــه داشــته، نیم 
ــرای توصیــف محــل  ــه آب اســت. ب دانــگ تلمب
ــه کار  ــا« را ب ــرزمین باده ــارت »س ــش عب زندگی
ــه آن ســرزمینی کــه در فیلم هــای  ــه ن ــرد، البت می ب
ــا  ــا ماســه ت ــه نمایــش درآمــده »در ِده م کــره ای ب
ســر دیــوار رفتــه و عمــا وارد خانه   هــا شــده. 
ســر تــا ســر ســال ایــن مشــکل را داریــم یکبــار بــه 
خاطــر بادهایــی کــه از ســمت سیســتان می آیــد و 
بــار دیگــر بــه دلیــل بادهــای جنــوب، همیــن بــاد 
ــرده بعضــی  ــن ب کل محصــول خرمایمــان را از بی
تــا ۸۰ درصــد خرمایشــان بــه واســطه همیــن بادهــا 
خشکیده.ســخت اســت کــه ببینــی تمــام ســرمایه 

عمــرت یــک شــبه بــه بــاد مــی رود«
او هــم یکــی از صدهــا روستانشــین ریــگان اســت 
کــه ریــگ و شــن مهمــان ناخوانــده باغــش شــده. 
بــرای اینکــه یــک درخــت خرمــا بــه بــار بنشــیند 
بایــد حداقــل ۵ ســال بگــذرد. او ۵ســال آب داده، 
حفاظــت کــرده و خــون دل خــورده امــا بــا یــک 
ــه اســت»به بدبختــی  ــر شــن رفت ــان باغــش زی توف
یــک نفــر را راضــی کردم تــا بولــدوزرش را بیاورد 
ــزار  ــاعتی ۳۵۰ ه ــین س ــر ماش ــرای ه ــاغ. ب ــر ب س
تومــان پــول گرفتنــد و ۵ کامیــون شــن و ماســه از 
ــی  ــم ول ــارج کردی ــا را خ ــد. رمل ه ــاغ درآوردن ب
ــان چقــدر آســیب  معلــوم نیســت کــه ایــن درخت
ــد  ــد ثمــر دهن ــرار اســت ســال بع ــا ق ــد و آی دیدن

یــا نــه؟«
ــه خانه هایشــان پنــاه  توفــان کــه می شــود، مــردم ب
ــاد اســت کــه  ــه قــدری زی ــاد ب ــد. شــدت ب می برن
ــا  ــرس ت ــادران از ت ــا خــود می برد.م کــودکان را ب
ــان  ــت طفل هایش ــود، دس ــود می ش ــار آل ــوا غب ه
را می گیرنــد و خودشــان را در خانــه حبــس 
ــد. گاهــی شــن و ریــگ درســت نشســته  می کنن
ــر  ــا ســه روز صب ــد ت ــه، مجبورن جلــوی درب خان

کننــد تــا کمــک برســد.

ــادی در  ــایش ب ــه اول فرس ــگان رتب ری
ــور کش

ــان  ــور بیاب ــر ام ــرکل دفت ــان، مدی ــد جعفری وحی
ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور، 
اول مهــر گفتــه بــود از مجمــوع ۳۰ میلیــون هکتــار 
ــور  ــادی در کش ــایش ب ــر فرس ــت تاثی ــه تح منطق
۱۳.۵ میلیــون هکتــار از نظــر ابعاد خســارت مربوط 
بــه عرصه هــای زیســت انســانی و زیرســاختی نظیر 
اراضــی  فرودگاه هــا،  کارخانجــات،  جاده هــا، 
کشــاورزی و روســتاها بحــران زا یــا کانــون بحرانی 
ــدار  ــر، فرمان ــن خب ــل از ای ــک روز قب ــتند. ی هس
ــه اول ایــن شهرســتان در فرســایش  ــگان از رتب ری
ــن موضــوع  ــه ای ــود و نســبت ب ــر داده ب ــادی خب ب
هشــدار داده بود:»افزایــش فرســایش بــادی در 
شهرســتان ریــگان باعــث شــده کــه بیابــان در 
مناطــق مختلــف بــه ســوی منــازل پیشــروی کنــد. 
ــادی در ایــن شهرســتان مشــکاتی را  فرســایش ب
ــگان ایجــاد کــرده  ــرای ســاکنان روســتا های ری ب

اســت کــه آنهــا در حــال مهاجــرت هســتند.«
مســاحت  از  نیمــی  از  بیــش 
ریــگان درگیــر فرســایش بــادی 

ــت اس
ــال  ــه س ــوط ب ــه مرب ــات ک ــن اطاع ــق آخری طب
۹۷ اســت از مجمــوع ۹۲۰ هــزار هکتــار مســاحت 
ــر  ــت تاثی ــار تح ــزار هکت ــتان،۳۷۶ ه ــن شهرس ای
فرســایش بــادی اســت و ۱۵۸ هــزار و ۲۰۰ هکتــار 
از مســاحت مناطــق هــم جــز کانون هــای بحرانــی 

اســت.
ــان ســراغ ایــن  ــاز توف ــر از یــک مــاه پیــش ب کمت
محــدوده آمد. شــریف نــژادی مقــدم، دهیــار علی 
آبــاد بــه »پیــام ما«می گویــد: »اینجــا مــردم زندگــی 
ندارنــد. بایــد از نزدیــک ببینیــد تــا باورتــان شــود. 
توفــان دکل مخابــرات را انداختــه و از آن روز 
ــه  ــه ب ــه االن هنــوز ارتبــاط مــا مشــکل دارد. ن تــا ب
ــل  ــه گوشــی موبای ــت وصــل می شــویم و ن اینترن
درســت آنتــن دارد. « مســئله آنتــن دهــی موبایــل 
ــت  ــان از دس ــا کل سرمایه ش ــردم اینج ــت، م نیس
رفتــه. توفــان درختــان نخــل را ســفید پوش کــرده، 
شــاخه ها را شکســته و محصــوالت زراعــی چــون 
یونجــه و گنــدم را زیــر خــود دفــن کــرده:» خــاک 

ــود و  ــاک می ش ــا آب پ ــه ب ــته ن ــا نشس روی خرم
ــویی(  ــع ظرفش ــکا) مای ــا ری ــتنش ب ــی شس ــه حت ن
ــده  ــز ش ــان دور ری ــده ای دارد. کل محصولم فای
بعضــی تــا ۸۰ درصــد محصــول نخلســتان شــان از 

بیــن رفتــه و بعضــی بیــن ۳۰ تــا ۵۰ درصــد.«
محصولــی کــه حــاال گردوخــاک رویش نشســته. 
باقیمانــده محصولــی بــود کــه از خرابــی گرمــای 
ــر  ــود. تی ــده ب طاقــت فرســای ریــگان در امــان مان
و مــرداد هواشناســی دمــای بــاالی ۵۰ درجــه را در 
ایــن محــدوده ثبــت کــرده بــود. حمیــد فرامــرزی، 
ــگان دوم  ــتان ری ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــنهاد داده  ــی پیش ــداران ریگان ــه نخل ــاه ب ــرداد م م
بــود تــا میــزان آبیــاری نخل هــا را افزایــش دهنــد 
»بیشــترین خســارت اولیــه در مناطق چــاه ملک،ده 
ــگ مشــاهده شــده  ــاد پشــت ری ــی آب رضــا و عل
اســت .کشــاورزان بهتر اســت دور تسلســل آبیاری 
را در ایــن ایــام افزایــش داده و اســتفاده از کودهای 
ریزمغــذی و اســتفاده از پوشــش خوشــه متقــال بــه 
جــای پاســتیک را در برنامــه خــود قــرار دهنــد.«

عمــق چــاه بــه بیــش از ۸۰ متــر 
رســیده

ــای  ــر قنات ه ــکیده، اکث ــاد خش ــات علی آب قن
خشــکیده،  کرمــان  شــرق  روســتای های 
ــه  ــت و هم ــه اس ــغل منطق ــا ش ــاورزی تنه کش
ــده  ــیده ش ــاه کش ــس آب از چ ــد. از ب نخلدارن
نــه تنهــا قنــوات بلکــه حتــی چاه هــای بــا عمــق 
بیــش از ۸۰ متــر هــم بــه خنســی خوردنــد. 
رطوبــت خــاک از بیــن رفتــه. مطابــق اطاعــات 
ــران  ــت بح ــالی و مدیری ــی خشکس ــز مل مرک
۴۳.۹درصــد مســاحت ریــگان تحــت تاثیــر 
خشکســالی بســیار شــدید و ۹/۴۵ درصــد از 
مســاحت هــم تحــت تاثیــر خشکســالی شــدید 

ــت. اس
تــا دو دهــه قبــل اطــراف مهدی آبــاد پــر از 
گزهایــی بــود کــه اداره کل منابــع طبیعــی 
ــکیده اند  ــا خش ــاال ام ــته بود،ح ــتان کاش شهرس
و روســتاییان درختــان مــرده را آتــش تنــور 
کرده انــد. ابراهیــم پــور می گویــد: »ماســه ها 
اطــراف گزهــا را گرفــت. منابــع طبیعــی نــه بــه 

ایــن درختــان رســیدگی می کــرد و نــه آبیــاری 
ــن  ــات، ای ــا خشــک شــدن آب قن می شــدند، ب
درختــان هــم کــم کــم خشــک شــدند و حــاال 
روســتاییان بــرای هیــزم تنــور از آن هــا اســتفاده 
ــد.  ــه نخلداران ان ــاد هم ــی آب ــد.« در عل می کنن
معیشــت کل روســتاهای شــرقی اســتان کرمــان 
ــق باغــات خرماســت. کشــاورزانی کــه  از طری
حــاال بــا تهدیــد منابــع آبــی، کل ســرمایه شــان 
ــر  ــت تاثی ــرار گرفته:»تح ــر ق ــرض خط در مع
خشکســالی قنات  هــا خوابیــده. چاه هــای بــا 
عمــق ۸۰ متــر و ۱۰۰ متــر دچــار خشــکی شــده 
ــرات  ــرق و تعمی ــه ب ــده .هزین ــن آم ــی پایی و دب
ــختی  ــه س ــی ب ــت و زندگ ــا باالس ــن چاه ه ای
ــع طبیعــی  ــا مناب ــل ام می گــذرد.« از ده ســال قب
ــت  ــرای معیش ــی ب ــاد طرح های ــال ایج ــه دنب ب
روی  از  بــار  کــردن  کــم  یــا  و  جایگزیــن 
بین المللــی  پــروژه  بــوده.  دوش کشــاورزی 
بیابان زدایــی »جــف« در ۹۰ روســتای شهرســتان 
ــگان در ســال ۹۱ آغــاز شــد.در شــروع کار  ری
ایــن پــروژه بــا مشــارکت مــردم و بــرای احیــای 
هــزار  در ۳۰۰  شــده  تخریــب  جنگل هــای 
ــوت  ــورت پایل ــه ص ــتا ب ــار و در ۳۰ روس هکت
ــس اداره  ــانی، رئی ــاس درخش ــد. عب ــام ش انج
امــور بیابــان منابــع طبیعــی اســتان کرمان،معتقــد 
ــوا در  ــای ه ــروژه دم ــن پ ــرای ای ــا اج ــت ب اس
گنبکــی ۴ درجــه کمتــر از شــهر ریــگان شــده 
»پــروژه احیــای اراضــی تخریــب یافتــه بــا 
ــعت ۱۴۸  ــور در وس ــای ش ــر خاک ه ــد ب تاکی
هــزار هکتــار اجــرا شــد و هــدف اجرایــش هــم 
ــای  ــردم در احی ــارکت م ــازی و مش توانمندس
عرصه هــای منابــع طبیعــی بــود. ده کمیتــه 
پیرامــون ایــن پــروژه برگــزار و هــزار و ۶۷۶ 
خانــوار را تحــت پوشــش خــود قــرار داده. 
ــرد  ــای خ ــک صندوق ه ــا کم ــه ب ــرادی ک اف
ــون  ــاغلی چ ــا مش ــذاری و کمیته ه ــرمایه گ س
ــوق  ــی منج ــال و حت ــد نه ــری، تولی ــرق گی ع
دوزی را راه انــدازی کردند.«بــه گفتــه او در 
قالــب ایــن پــروژه تاکنــون هــزار و ۵۰۰ هکتــار 
نهــال کاری صــورت گرفتــه و در مســاحت 

ــت روان آب  ــز مدیری ــار نی ــزار و ۵۰۰ هکت ۳ ه
انجــام شــده و ۱۵ هــزار بنــد خاکــی و ســنگی 

ــده. ــداث ش ــیمانی اح س
ــری  ــگان دو س ــه ری ــی در منطق ــور کل ــه ط ب
اقدامــات انجــام شــده ؛یکــی اجــرای پــروژه بین 
المللــی احیــای اراضــی تخریب یافتــه و دیگری 
اجــرای طرح هایــی همچــون نهــال کاری، مالــچ 
پاشــی مدیریــت روان آب و تلــه رســوب گیــر. 
بــا ایــن وجود کمــاکان این شهرســتان رتبــه اول 
ــاص داده.  ــود اختص ــه خ ــادی را ب ــایش ب فرس
ــد:» دوســال  ــن رابطــه می گوی درخشــانی در ای
ــال کاری  ــار نه ــر هــزار و ۴۰ هکت ــغ ب ــر بال اخی
ــار  ــزار و ۸۰۰هکت ــر ه ــغ ب ــی و بال ــور ایران که
مالــچ پاشــی در آن منطقــه صــورت گرفتــه امــا 
ــر  ــگان درگی ــاحت ری ــد مس ــر ۷۰ درص ــغ ب بال
ــار از  ــزار و ۲۰۰ هکت ــتر از ۱۵۸ ه ــت و بیش اس
منطقــه کانــون بحرانــی فرســایش بــادی اســت 
ــدت  ــه ش ــار ب ــد اعتب ــت آن نیازمن ــه مدیری ک

ــی اســت.« باالی
ــته  ــال گذش ــد س ــانی در چن ــه درخش ــه گفت ب
هیــچ گونــه مجــوز دیگــری بــرای حفــر چــاه از 
ــعه  ــوی توس ــده و جل ــمت اداره آب داده نش س
کشــت گرفتــه شــده اســت. تبعات خشکســالی 
در ریگانــی کــه از ســالها قبل دســت بــه گریبان 
توفــان و شــن بــود بیشــتر از هــر جــای دیگــر بــه 
چشــم می آیــد. جاده هــا ماهــی دو ســه بــار 
ــازی  ــگان پاکس ــدان اداره راه ری ــط کارمن توس

می شــوند.
ــام  ــن تم ــه ش ــت ک ــدری اس ــه ق ــاد ب ــدت ب ش
ــری از  ــچ اث ــرد، آنقــدر کــه هی جــاده را می گی
مســیر نیســت. ایمان رنجبــران، کارمنــد اداره راه 
ــد  ــن کارمن ــد »م ــا« می گوی ــه »پیام م ــگان ب ری
ریــگان هســتم ولــی حاضــر نیســتم در این شــهر 
زندگــی کنــم و هــر روز مســیر ۲۵ کیلومتــری 
ــتر  ــم. بیش ــی می کن ــه را ط ــا خان ــل کارم ت مح
مــردم آنجــا مشــکل تنفســی دارنــد و ریــه شــان 
آســیب دیــده. وقتــی توفــان می شــود، گســتره 
ــیر را  ــد، کل مس ــم نمی رس ــر ه ــه ۵ مت ــد ب دی
ماســه می گیــرد و مجبــور بــه الیه روی هســتیم؛ 
چــرا کــه اگــر ایــن کار صــورت نگیــرد حتــی 
امــکان واژگــون شــدن ماشــین هــم وجــود 
ــاورزان  ــی از کش ــری یک ــی عام دارد.« مصطف
عمــده منطقــه و عضــو انجمــن خرمــای اســتان 
اســت. او هــم ماننــد علــی اســعد ســاالر بهــزادی 
از ســردخانه داران و کشــاورزان ریــگان معتقــد 
اســت کــه هیــچ راهــی بــرای مقابلــه و یــا 
کشــاورزان  نــدارد.  وجــود  زیــان  کاهــش 
بــزرگ از منطقــه رفتــه اند و یــا حداقــل خانواده 
شــان اینجــا نیســت. عامری یکــی از همیــن افراد 
ــد مــن کرمــان زندگــی  اســت:» همســر و فرزن
می کننــد امــا تمــام ســرمایه مــن اینجاســت. پدر 
و و پدربزرگــم در همیــن منطقه بودنــد و خودم 

ــم.« ــه اینجــا می آی هــم هــر ۶ مــاه ســال ب

گزارشی از زندگی ساکنان ريگان، در منطقه شرق کرمان که رتبه اول فرسايش 
بادی کشور را دارد

زندگی در حلقه بسته باد و شن
منبع گزارش: روزنامه سراسری پیام ما - این گزارش به قلم مرضیه قاضی زاده اخیرا در جشنواره انجمن صنفی مطبوعات تهران شایسته تقدیر شد.

ادامه از صفحه اول:
محمــد مطهری نیــا معــاون توســعه و برنامــه 
ــدن  ــوب ش ــت و مص ــدار از دریاف ــزی فرمان ری
برخــی از پیشــنهادات اســتانی ســفر ریاســت 
جمهــوری بــه فرمانــداری خبــر داد و گفــت: 
هنــوز تعــدادی از مصوبــات بــه فرمانــدار نرســیده 
کــه پیگیــر آنهــا هســتیم امــا تعــدادی رســیده از 
جملــه: ۳ میلیــارد تومــان بــرای گازکشــی زنــدان 
بــم، ۲۰ میلیــارد بــرای تکمیــل مرکــز نابــاروری، 
 ۵۰۰ پســرانه،  خوابــگاه  تکمیــل  میلیــارد   ۳۵
ــم  ــی ب ــتان ۲۰۲ تختخواب ــرای بیمارس ــارد ب میلی
در ســالهای ۱۴۰۱ تــا ۱۴۰۲، ۲۰ میلیــارد تکمیــل 
ــروژه  ــارد پ ــی، ۳۸۰ میلی ســاختمان آمــوزش عال
آبرســانی بــم و بــروات تــا ســال ۱۴۰۲ بــوده انــد 
ــار شــوند. ــن اعتب ــد تامی ــه بعــد بای کــه در مرحل

ــه  ــری از نمون ــدار دهبک ــری بخش ــن پورباق حس
ــتدار  ــوزه دوس ــری در ح ــتای دهبک ــدن روس ش
ــر داد و گفــت: جشــنواره  ــاب در کشــور خب کت
کشــوری کتــاب در تاریــخ ۱۲ آبــان مــاه در 

از  میشــود. وی همچنیــن  برگــزار  دهبکــری 
ــه  ــانی در مرحل ــات گازرس ــودن عملی ــاری ب ج
نهایــی خبــر داد و خواســتار همــکاری بیشــتر 

ــد. ــری ش ــش دهبک ــا بخ ادارت ب
ــه  ــام جمع ــا ام ــوری صف ــی ن ــام عل حجت االس
بــروات درایــن جلســه خواســتار رقــع مشــکات 
روشــنایی معابــر، تکمیل شــدن ادارات، نوســازی 

مــدارس بافــت فرســوده بخــش بــروات شــد.
موســی  االســام  ســخنان حجــت  ادامــه  در 
ــان و  ــتان کرم ــرق اس ــده ش ــادی نماین غضنفرآب
ــس  ــی مجل ــی و قضای ــیون حقوق ــس کمیس ریی
ــز  ــخنان وی نی ــل س ــم کام ــد. فیل ــی خوانی را م
درشــبکه هــای اجتماعــی هفتــه نامــه طلــوع بــم 

ــت: ــده اس ــر ش منتش
ــه کار  �� مــا نوکــر مــردم هســتیم و بایــد صادقان
کنیــم. عــده ای فقــط دنبــال حقــوق هســتند و اما 
عــده ای دلســوزانه کار و فعالیــت انجــام میدهنــد

ــده و  ــادی را گذران ــن انقــاب حــوادث زی �� ای
بدانیــد قطعــا و یقینــا ایــن انقــاب، الهــی اســت

�� جــوان بیســت ســاله مــا در نــاز و نعمــت بزرگ 
شــده و االن طلبکار شــده

ــم.  �� در همــه مســائل رشــد و پیشــرفت کرده ای
حــاال اگــر همــان مســائل اقتصــادی که جزیــی از 
زندگــی مــا و شماســت مطــرح می کننــد، نســبت 
بــه قبــل از انقــاب کــه ۴۶ درصــد زیرخــط فقــر 

بودنــد، االن ۱۶ درصــد
جمهــوری  علیــه  دارنــد  ۱۵۰تلویزیــون   🔸
اســامی، علیــه خــدا، دیــن، پیغمبــر حــرف 
ــد  ــدر می توان ــوان چق ــک ج ــب ی ــد. خ می زنن
جلــوی اینهــا مقاومــت کنــد. ذهــن او منحــرف 
می شــود. پــر از شــبهات می شــود. خصوصــا 
ــن جوانهــا  ــن فضــای مجــازی، بعضــی ازی ــا ای ب
و مــردم مــا حالیشــان نیســت، اینهــا را می شــنوند 

می شــود قلقلک شــان 
العیاذبــا... فقــط تصــور کنیــد جمهــوری   🔸
اســامی نباشــد، چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ 
فــرض کنیــد تهــران آب نباشــد، یــا یــک تزلزلی 

بشــود، همســایه همســایه را می کشــد
�� شــرورتر و بدتــر از ایــن اروپاییهــا و آمریکاییها 
نیســت در دنیــا، دیده ایــم جنایــت جنگهــای 
ــن  ــال ای ــه دنب ــا ک ــش و... . اونه ــی و داع جهان

)آبــادی( نیســتند کــه چهارتــا بچــه نفهــم و نــادان 
می گوینــد مــرد، میهــن، آبــادی. بــا اینهــا )اروپــا 
و آمریــکا( آبــادی میشــود؟ دیدیــم در افغانســتان 
و عــراق و... نصــف جمعیــت ۱۸ میلیونــی ایــران 
را بــا یــک قحطــی مصنوعــی از بین بردنــد )دوره 
جنــگ جهانــی اول(. در آن روز چــه کســی غیــر 

ــه داد خــودش می رســد؟ ــران ب از ملــت ای
�� تجزیــه یعنــی لــت و پــار کــردن جمهــوری 
ــال  ــک انتق ــر ی ــران، بخاط ــی ای ــامی، یعن اس
آب کلــی مســاله و درگیــری بوجــود می آیــد. 

بعضی هــا خیلــی خــواب و غافــل هســتند
�� خــدا رو شــکر در همــه حــوزه هــا پیشــرفت 
ــجونماها  ــی دانش ــا برخ ــفانه ام ــم؛ متاس کردی
نمی فهنــد واقعیت هــا را و فکــر مــی کننــد 
ایــن عربده کشــی هــا بــه نفعشــان هســت؛ 
ــر  ــه ه ــد ک ــعور ندارن ــت درک و ش وا... نیس
چــه عربده کشــی هــا بیشــتر شــود دالرهــا 
ــود.در  ــتر می ش ــژاد بیش ــم علین ــب خان در جی
همیــن اغتشاشــات ۱۷۰ میلیــون دالر پــول بــه 
ایــن خانــم دادنــد. بعضی هــا خواب انــد و 
احمق انــد. آتــش بیــاد همــه را می گیــرد و 

ــد ــو ســر خودشــان بزنن ــد ت همــه بای
�� متاســفانه جدیــدا عناصــر ضــد انقــاب را به 
تلویزیــون راه می دهنــد و آنهــا می گوینــد در 
بحــث گنــدم نبایــد خودکفــا می شــدیم. آنهــا 

نمــی فهنــد درک نمی کننــد
�� اگــر جمهــوری اســامی نباشــد، همــه ایــن 
نخبــه و غیرنخبه هــای خــارج از کشــور را 
ــرای  ــط ب ــرون. فق ــد بی ــگ می اندازن ــل س مث
اینکــه اینهــا بــرای جمهــوری اســامی نباشــند 
نشــود، تحویلشــان  تقویــت  مــا  و کشــور 

می گیرنــد
�� مــا پــای ایــن نظــام و انقــاب و مملکت مــان 
هســتیم. دلمــان بــرای نظاممــان می ســوزد و در 

ایــن موضــوع کوتــاه هــم نمی آییــم. 
ــی  ــی ب ــی حجاب ــت و ب ــن اس ــاب دی �� حج
دینــی اســت و مســاله کوچکــی نیســت کــه ما 

ــم. از آن بگذری
ــد  �� در بحــث فضــای مجــازی متاســفانه مانن
آن  در  انقــاب  ضــد  کــه  شــده  اتوبانــی 
می تازنــد و هفتــاد هشــتاد گروه تشــکیل شــده 

ــد. ــاب کار کنن ــه انق ــر علی ــه ب ک

مردم را معطل نکنید  و کارشان را تسهیل کنید
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در وادی هنر و طبیعت
گفت وگو با مهشید يزداني نقاش و خوشنويس بمی و شرحی از 

فعالیتها و دغدغه هاي هنری و محیط زيستي  که دارد

مونــا موســی نــژاد| زمانــی کــه مشــغول خلــق یــک اثــر 
هنــری هســتید شــاید هرگــز بــه این فکــر نکنید کــه در 
حــال تقویــت بخش هایی از جســم و جانتان و قســمتهایی 
از توانایی هایتــان هســتید. ایجــاد یــک اثــر هنــری خــواه 
نقاشــی، ســفالگری، خطاطــی و یــا هــر هنــر دیگــری برای 
کــودکان و بزرگســاالن بــه یــک انــدازه قابل توجه اســت 

وســامت جســم و روح را مــی توانــد تضمیــن کنــد.
مهــم تریــن دســتاورد فــرا گرفتــن هنــر تقویــت ذهــن و 
حافظــه اســت. بــه طــور مثــال، کشــیدن نقاشــی به شــما 
کمــک مــی کنــد تــا قــدرت ارتبــاط و تمرکــز خــود را 
افزایــش دهیــد و نهایتــا بــا کشــیدن نقاشــی شــما تنهــا 
موجــب تخلیــه شــدن افــکار منفــی و... نمی شــوید بلکــه 
بــا نقاشــی کشــیدن و بــازی بــا رنگها شــما برای ســامت 
روح و ذهنتــان قــدم برمی داریــد. خلــق اثــر هنــری بــه ما 
کمــک مــی کنــد تــا بــا دیگــران ارتبــاط روحــی و روانــی 
مناســب برقــرار کنیــم زیــرا در ایــن صــورت امــکان بروز 
هیجانــات و احساســات، آرزوهــا، نگــرش بــه اشــیا و... بــه 
گونــه ای متفــاوت وجــود دارد. یــک هنرمنــد مــی توانــد 
ــات  ــکار و مطالب ــات و اف ــات، هیجان ــیاری از احساس بس
فــردی و جامعــه را بــه خوبــی نشــان دهــد و خــوِد واقعی  

فــرد یــا جامعــه را در نقاشــی هایش بــه تصویــر کشــد.
در ایــن شــماره از هفته نامــه طلــوع بــم گفتگویــی انجــام 
داده ایــم بــا مهشــید یزدانــی یکــی از هنرمندان تجســمی 
بــم کــه سالهاســت در رشــته های نقاشــی و خوشنویســی 
فعالیــت می کنــد. خانــم یزدانــی فعالیتهایــی نیــز در حوزه 

محیــط زیســت و فرهنگســازی محیــط زیســتی دارد.

لطفا کمــی خودتــان را معرفی بفرماییــد و بگویید 
چطــور شــد کــه وارد دنیــای هنر شــدید؟ 

ــش  ــته پژوه ــه رش ــش آموخت ــتم دان ــی هس ــید یزدان مهش
اجتماعــی )دوره کارشناســی( و اکنــون مربــی خوشنویســی 
و نقاشــی. شــوق آفرینــش و پرداختــن و بــه تصویر کشــیدن 
ــت  ــام از طبیع ــا اله ــت ب ــی گذش ــم م ــه در خیال ــه ک آنچ

ــه ایــن حیطــه ورود کنــم. باعــث شــد تــا ب
هنــر نقاشــی و خوشنویســی را چطــور فراگرفتید 
و در ایــن حــوزه چــه فعالیتهــای دیگــری انجــام 

می دهیــد؟
بــا نــگاه بــه اینکــه رشــته دانشــگاهی مــن هنــر نیســت و دیــر 
آغــاز کــردم بــه جــدی گرفتــن هنــر نقاشــی و اگــر بــه گفته 
ســهراب ســپهری سرســوزن ذوقــی هــم کــه داشــته باشــی، 
بایــد آن را پــرورش و آمــوزش دهــی. رفتم و در کاســهای 
آزاد هنــری بــم، کرمــان و مدتــی هــم در اصفهــان آمــوزش 
دیــدم و میــوه ایــن آموختن شــد نخســتین نمایشــگاه نقاشــی 
ــک  ــرای ی ــی ب ــوان طرح ــا عن ــال ۸۵ ب ــن در س ــرادی م انف
خیــال در نگارخانــه شــاهرخی کرمــان و ایــن ادامــه داشــت 
ــی و  ــر صنعت ــود علی اکب ــاد ب ــنواره ی ــرکت در جش ــا ش ب
نخســتین اکســپوی نقاشــی در مــوزه هنرهــای معاصــر 
ــه  ــنواره طلیع ــری در جش ــک اث ــا ت ــان ت ــی در کرم صنعت
ظهــور قــم و نمایشــگاه نــوروزی آســیایی از ســوی انجمــن 
حامــی هنــر و نمایشــگاه گروهــی تبریــک ســال نو از ســوی 
ــرادی  ــگاه انف ــا نمایش ــال ۹۴ و ۹۵ ت ــران س ــر ته کارگاه هن
ــج و  ــه نارن ــم در نگارخان ــر آب در ب ــر ب ــپندارمز و نیلوف س

ترنــج و نمایشــگاه گروهــی فرهنگســرای نیــاوران . 
و  نبــوده  همــواره  و  پیوســته  برنامه هــا  ایــن  هرچنــد 
دغدغه هــای اقتصــادی هــر بــار میــان تصمیمهــا ســر برمــی 
کــرد امــا ایــن راهــی بــود کــه بایــد می رفتــی. همزمــان قلــم 
نــی در دســت مــن چــون اســب وحشــی بــود کــه بایــد یــاد 
ــوار  ــش ره ــه وقت ــردارد و ب ــم رام و آرام گام ب ــی گرفت م
شــود.  شــدم شــاگرد خوشنویســی کاس نســتعلیق اســتاد 
ــی در  ــای مومن ــی آق ــم و کاس شکسته نویس ــی در ب نعمت
کرمــان تــا بدانــم کــه نیــاز بــه دانســتن دارم تــا بــه همیشــه.

ــدم  ــفالگر و هنرمن ــت س ــه دوس ــد روزی ک ــال بع ــد س چن
خانــم مــارال عســکری گفــت مــی توانــی بــا رنــگ ویــژه 
ســفال بــر بدنــه بشــقاب بنویســی؟ و مــن دودل بــودم.  
آزمــون کــردم و نوشــتم؛ ایــن کار بــه زیبایــی و یکی شــدن 

قلــم نــی و مرکــب و کاغــذ نیســت و نخواهــد شــد. بــا ایــن 
احــوال انجــام دادم و رفــت بــرای پختــه شــدن در کــوره و 
ســرانجام در دســت گردشــگران و خریدارانــی کــه به ارگ 
بــم می آمدنــد. آزمــون دیگــر نوشــتن شکســته نویســی بــر 
ــوژان و  ــه ن ــا در کاف ــای خانباب ــفارش آق ــه س ــود ب ــوار ب دی
ــه  ــو و تجرب ــم.  کار ن ــوع ب ــر طل ــژاد در دفت ــم ن ــای رحی آق
خوبــی بــود و ســپاس از دوســتان کــه بــه هنرمنــدان اعتماد و 

زمینــه کار را فراهــم مــی کننــد. 
ــه  ــر چ ــد و در هن ــبکهایی کار می کنی ــه س چ

ــد؟ ــال می کنی ــی را دنب هدف
هنــر هــدف نیســت و قــرار نیســت شــما را بــه جایــی 
ــرکت  ــگاه و ش ــی نمایش ــواه برپای ــون خواه ناخ ــاند چ برس
ــد  ــاق مــی افت ــی و خارجــی و... اتف در جشــنواره های داخل
آنچــه مهــم اســت آفرینــش اســت تــا زمانــی کــه زندگــی 

ــت.  ــس از نبودن ــا پ ــا ت ــی و حت ــی کن م
ماننــد همــه هنرجویــان از طراحــی و رنگ و ســبکهای رئال 
و کاســیک و الگــو بــرداری از آنهــا و نیــز منظــره نــگاری 
شــروع کــردم بــا آشــنایی بــا ســبکهای هنــری و تاریخچــه 
ــزاع و  ــون انت ــدرن چ ــای م ــبک ه ــه س ــم ک ــان دریافت اش
کوبیســم، اکســپر ســیون بــرای بیــان آنچــه مــی اندیشــیم و 

جامعــه ی امــروز مناســبند.  
ــم یزدانــی اگــر فعالیتهــای هنــری جنبــی  خان

ــد. ــد بفرمایی داری
ــفارش کار  ــم س ــی ه ــت و گاه ــی هس ــس خصوص تدری
و فــروش آثــار در انــدازه کوچــک. امــا ایــن روزهــا 
ــا  ــردازم ت ــی پ ــتر م ــی بیش ــر نقاش ــردن هن ــردی ک ــه کارب ب

آمــوزش.
از فعالیتهــای محیــط زیســتی خــود هــم بگویید 
و اینکــه از چــه زمانــی و چــرا وارد ایــن حــوزه 

شــدید؟ 
هنرمنــد از طبیعــت الهــام مــی گیــرد پــس چشــم درونــش 
نیــز بایــد بــه ایــن بــه هــم ریختگــی و بیمــاری او بــاز باشــد.  
از خــود شــروع کــردم از تغییــر در ســبک زندگــی و پویش 
ــدون  ــبِز ب ــی س ــک زندگ ــتن ی ــمت داش ــه س ــه ب آگاهان
پســماند و از کارم و هنــر و خانــه و کارگاه کوچکــم. از 
ــه  ــا )کیس ــماند ب ــدون پس ــد ب ــم در خری ــه منظ ــک برنام ی
پارچــه ای و بــردن ظــرف و خریــد فلــه( تــا مدیریــت 
پســماندهای خشــک و بازیافــت پذیــر و برگردانــدن آنهــا 
بــه چرخــه اســتفاده. مثــا از تمریــن و طراحی هایــم در 
ســالهای گذشــته پاکــت درســت کــردم بــرای بســته بنــدی 
در غرفــه ســفال بــه جــای پاســتیک کــه بازخــورد زیســت 
محیطــی خوبــی میــان مســافران و بازدید کننــدگان در ارگ 

ــم داشــت.   کهــن ب
و  کــود  بــرای  هــا  میــوه  پوســت  کــردن  خشــک  از 
ــرای  ــب ب ــتن مطل ــانی و نوش ــاع رس ــا اط ــوراک دام، ت خ
ــت  ــط زیس ــاره محی ــت درب ــم و صحب ــوع ب ــه طل ــه نام هفت
و  دوســتانه  و  خانوادگــی  و  هنــری  دورهمی هــای  در 
ــازنده  ــا س ــک ام ــای کوچ ــن تجربه ه ــردن همی ــت ک پس
)چــون بازخوردهــای خوبــی دریافــت کــردم ( در صفحــه 
ــود  ــود از خ ــن کار ب ــن بهتری ــن ای ــد م ــتاگرام. از دی اینس
ــه دور از شــعار و حاشــیه کارم راانجــام  ــا ب شــروع کــردم ت

دهــم.  از ایــن تصمیــم هفــت ســال مــی گــذرد و مــن از آن 
خشــنودم. بــه  قــول ســهراب ســپهری یــاد مــن باشــد کاری 

ــر بخــورد. ــن ب ــون زمی ــه قان ــم کــه ب نکن
بحــث دیگــر اینکــه طبیعــت هیــچ جایگزینــی نــدارد. بلوط 
ــود  ــت و ناب ــی نیس ــی جنگل ــرد گوی ــه می می ــالی ک کهنس
می شــود. منابــع زمیــن تکــرار نمی شــوند. یــک تابلــو 
نقاشــی از درخــت ســایه آن درخــت را بــه مــا نمــی دهــد. 
 دربــاره محیــط زیســت هــم اینگونــه اســت تــا زمانــی کــه 
ــا  ــمه و رود و دری ــمان و چش ــن و آس ــک زمی ــود را مال خ
ــر  ــرای حفــظ آن ب ــی هیچــگاه گامــی ب ــگل مــی دان  و جن
ــه  ــک زبال ــم تفکی ــیار مه ــا بس ــاده ام ــه س ــی داری. نمون نم
ــا  ــهرداری ی ــوی ش ــطل از س ــم دو س ــت ک ــا دس ــت ب هس
ســاختن ســایت پســماند بــرای باغشــهر بــم و یــا جلوگیــری 
از حــذف درختــان ســازگار بــا ایــن زیســت بــوم و حــذف 
ــد  ــری مانن ــهری کوی ــور از ش ــم و آب خ ــای مهاج نهاله
بــم یــا تغییــر شــکل گلکاری هــای شــهری از گیاهــان آب 
خــور بــه گیاهــان بومــی کــم آب. ایــن روزهــا تخصــص و 
مهــارت و تدبیــر و درســتکاری چیــزی اســت کــه کمیــاب 
شــده اســت. هــر کــدام از مــا می توانیــم بــه قــدر وســع مان 
در ایــن حیطــه و بــرای حفــظ محیط زیســت و منابــع حیاتی 
خــود تــاش کنیــم. ســخن در زمینــه محیــط زیســت بســیار 

اســت.

اوضــاع رشــته هنــری شــما در بــم چگونه اســت؟ 
به لحــاظ اســتقبال، آمــوزش، حمایــت، کمبودها و 

و... ظرفیتها 
ــی و دو  ــون در یک ــم چ ــخنی نگوی ــد س ــازه دهی ــر اج اگ
ــه آن  ــد ب ــتان هنرمن ــر دوس ــه دیگ ــد ک ــت. باش ــه نیس جمل

ــد.   بپردازن
اوضــاع کلی هنــری بــم در ســالیان اخیــر و امروز 

ــی می کنید؟  ــه ارزیاب را چگون
ــه  ــط ب ــش و بلی ــک نمای ــاگران ی ــف تماش ــی ص ــه قول ب
ــر  ــف پُ ــی و ردی ــس و نقاش ــگاه عک ــک نمایش ــتان ی دس
ــودن  نیمکتهــای انتظــار در ســالنهای موســیقی و ســینما و ب
ــده  ــان کنن ــد بی ــا کیفیــت در ســبد خری ــری ب ــر هن یــک اث

ــت. ــه هس ــک جامع ــر در ی ــت هن اهمی

چــه انتظــاری از مســئولین، مــردم و هنرمنــدان 
ــد  ــی بای ــه کارهای ــا چ ــک از م ــر ی ــد؟ ه داری

انجــام دهیــم تــا بــه پویایــی برســیم؟
در جامعــه مــا هنــر آرامــش و امنیــت نــدارد، نــه از نظــر شــغلی و 
مــادی و مزایــا و نــه بیــان. پویایــی بــه پشــتکار و تکاپــو و داشــتن 
شــور یادگیــری بســتگی دارد و ایــن نیــز در صورتــی میســر مــی 
شــود کــه بســتر مــورد نیــاز و امــن اندیشــه و... فراهــم باشــد مانند 
ــه  ــه هنــر امنیــت دارد و ن ــه ای در یــک خــاک حاصلخیــز. ن دان
هنرمنــد. بــه ویــژه در برپایــی نمایشــگاه و حتــی اگــر بهتریــن و 
مفهومــی تریــن اثــر را هــم بیــاوری نهایتــا یــا ممیــزی می کننــد 
ــور  ــه مجب ــا اینک ــوی. ی ــوری می ش ــه خودسانس ــور ب ــا مجب ی
ــا  ــد ی ــت دربیای ــه نان ــی ک ــم بزن ــل ات قل ــاف می ــوی خ می ش
ــی  ــه جای ــتگی ب ــدون وابس ــی و ب ــته باش ــوالد داش ــی از پ زره
ــه هیــچ ارث و مــال و...  ــه ویــژه آنهــا کــه دستشــان ب بایســتی. ب
ــر  ــد اث ــد،  بای ــی می کنن ــان زندگ ــت و از راه حرفه ش ــد نیس  بن
بــازاری و عامــه پســند کار کننــد تــا خرجشــان درآیــد. پــس چه 
ــرای آفرینــش آنچــه در جامعــه می گــذرد و آنچــه در  وقتــی ب
ذهــن هنرمنــد هســت می مانــد؟ صنــدوق اعتبــاری هنــر هســت 
و بیمــه هنرمنــدان، امــا بایــد آن انــدازه درآمــد داشــته باشــید کــه 
ــم  ــر ه ــگاه و اگ ــه و آموزش ــه خان ــرق و... کرای ــه آب و ب هزین
ــه .  ــه بیم ــد ب ــا برس ــردازی و.. . ت ــی بپ ــی بتوان ــته باش ــد داش فرزن
نیمــی از ســال را کــه هنرجــو کــم اســت بایــد از جیــب بپــردازی 
و در نهایــت آمــوزگاری کنیــد کــه آن هــم بــا ایــن پرداختهــای 

ــید.  ــمی باش ــه رس ــر اینک ــد مگ ــور درنمی آی ــه ها ج مدرس
ــدام همــه نیســت.  ــرای عــرض ان ــی ب جشــنواره ها هــم جای
بــه  نگاهــی  می کنــد.  کار  ســفارش  بــه  آنکــه  مگــر 
ــا  ــاط ب ــان از ارتب ــد نش ــهر بیندازی ــواری ش ــی های دی نقاش
ــدارد. حتــی اِلمانهــای  ــوم و اجتمــاع ن زندگــی و زیســت ب
ــتگذاریهای  ــری و سیاس ــاع هن ــوص اوض ــا. درخص میدانه
هنــری متاســفانه کار بصــورت اساســی مشــکل دارد و 
عــده  معــدودی کــه خــود را در همــه امــور محــق و شایســته 
می داننــد بجــای همــه و هنرمنــدان فکــر می کننــد و تصمیــم 
ــب  ــد. خ ــه می کنن ــود را دیکت ــات خ ــد و تصمیم می گیرن
معلــوم اســت کــه ایــن کار هیــچ ارتباطــی بــا جامعــه هنــری 

ــد. ــرار نمی کن ــا برق ــهروندی م ــه ش و جامع
ــا ارزش کار  ــرای ارگانه ــواری ب ــی دی ــفارش نقاش ــام س انج
ــت آن  ــر پرداخ ــم و دی ــتمزد ک ــا دس ــون ب ــرا؟ چ ــدارد، چ ن
ــای  ــردن اتوده ــاد ک ــم و زی ــازمانها و ک ــا و س ــوی نهاده از س
اصلــی طــرح و دخالــت در کار هنرمنــد و گاهــی ســرقت 
ناشــیانه طرحهــا، واگــذار کــردن کار بــه افــرادی کــه ایــن زمینه 
ــرای پذیــرش ایــن قبیــل  ــزه ای ب ــد  دیگــر رمــق و انگی را ندارن
کارهــا بــرای هنرمنــد نمــی گــذارد چــون در آن بایــد هــم بــه 
ــم آن  ــد و ه ــه آن اداره باش ــن اداره ب ــتمزدش از ای ــال دس دنب
همــه درگیــری ذهنــی را تــاب بیــاورد و اگــر هــم بمانــد دچــار 
فرســایش کاری و روحــی و آثــار پیــش پــا افتــاده می شــود و 

ــدارد.  ــرای آفرینــش ن بازهــم جایــی ب
ســخن بســیار اســت و در ایــن متــن نمــی گنجــد و بســیارهم 
گفتــه شــد امــا بــه نتیجــه ای نرســیده اســت. ایــن گفته هــا را 
در چندیــن نوبــت هــم مــن و هــم دوســتان دیگــر از جملــه 
مــارال عســکری نوشــتیم و تقریبــا بــه تمــام روســای ارشــاد 
بــم شــفاهی و مکتــوب و از طریــق رســانه ها منتقــل کردیــم. 

دردی دوا نشــده و ســخن بســیار اســت.



طلــوع بــم - ناهیــد ذاکــری: مهــدی باقــری 
ــد  ــروات در بازدی ــهر ب ــورای ش ــس ش ریی
میدانــی کــه بــه اتفــاق اعضــای شــورای 
ــروات  شــهر و محمدبنــی اســدی شــهردار ب
از پروژه هــای عمرانــی و آســفالت شــهر 
ــا توجــه  ــروات صــورت گرفــت گفــت: ب ب
بــه درخواســت همشــهریان عزیــز و مطــرح 
از  بازدیــد  مشــکات،  یکســری  کــردن 
ــاق  ــا اتف ــد و ب ــام ش ــهر انج ــان خرمش خیاب
مســئولین  مشــکات بررســی و مقــرر شــد 
کــه اقدامــات الزم توســط شــهرداری در 
خصــوص آســفالت کانالهــای عرضــی گاز 
ــون  ــا کن ــازل کــه ت و تعریــض بعضــی از من
ــار  ــه ب ــود و در ادام ــام ش ــده، انج ــام نش انج
ریــزی و تکمیــل خیابــان انجــام خواهد شــد.

وی افــزود: در حــال حاضــر آســفالت بلــواِر 
نمــاز بــه وســعت ۴ هــزار متــر مربع آســفالت 
در حــال انجــام اســت. آســفالت بلوار شــهید 
اعتمــادی انجــام شــده  و خیابــان اســتاد 

ــرار دارد. شــاهرخی هــم در دســتور کار ق
ــا  ــه ه ــفالت کوچ ــرای آس ــه داد: ب وی ادام
ــه ای کــه شــورای  ــه مصوب ــا توجــه ب ــم ب ه
اســامی شــهر داشــته بحــث مشــارکِت ۱۰ 
تــا ۲۰ درصــدی مــردم را در برنامــه خواهیــم 

ــا دارم  ــز تقاض ــهریان عزی ــت و از همش داش
تــا در ایــن طــرح)۱۰ تــا ۲۰ درصــدی( 
ــم آســفالت  ــا بتوانی ــد کــه م مشــارکت کنن
کوچه هــا را هــم انجــام دهیــم. باقــری تأکیــد 
ــاز آفرینــی  کــرد: بصــورت جــدی پیگیــر ب
ــرح  ــن ط ــب ای ــه در قال ــتیم ک ــهری هس ش
ــدود ۸۰۰  ــفالت ح ــم  آس ــم بتوانی امیدواری
ــم. وی تشــریح کــرد:  کوچــه را انجــام دهی

ــده  ــزار ش ــون برگ ــا کن ــه ت ــاتی ک در جلس
ــای  ــون فض ــکاتی همچ ــردم مش ــت م اس
ســبز شــهرک اکبرآبــاد و پــارک آن را 
ــم  ــه ه ــن مجموع ــه از ای ــد ک ــرح کردن مط
بازدیــد بعمــل آمــد. پیگیــِر ســایر  مشــکات 
همشــهریان عزیــز هســتیم. وی در خصــوص 
روشــنایی شــهرک اکبرآبــاد گفــت:  تــا 
کنــون بــرق ایــن شــهرک تامیــن نشــده 

اســت بنابرایــن درخواســتی کــه از اداره 
بــرق داریــم ایــن اســت کــه در امــر همکاری 
ــن  ــنایی ای ــث روش ــا در بح ــند ت ــته باش داش
مجموعــه اتفاقــات خوبــی رقــم بخــورد. 
ــهید  ــوار ش ــاماندهی بل ــوص س وی در خص
ســلیمانی خاطــر نشــان کــرد: ســاماندهی این 
بلــوار بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲ میلیــارد تومــان 
ــاری  ــن اعتب ــت. همچنی ــام اس ــال انج در ح

ــت  ــم جه ــان ه ــون توم ــر ۱۶۰ میلی ــغ ب بال
اصــاح روشــنایی بلــوار توســط شــهرداری 
بــا مشــارکت اداره بــرق هزینــه شــده اســت.

باقــری بیــان کــرد: ســاماندهی بلــوار امــام هم 
ــرای  ــه ب ــه ای ک ــار اولی ــده و اعتب ــروع ش ش
ــارد  ــه شــده ۱ میلی ــوار در نظــر گرفت ــن بل ای
و ۵۰۰ میلیــون تومــان اســت کــه بــرای 
خریــد مصالــح و قــرارداد پیمانــکار در حــال 
انجــام اســت. امیدواریــم بتوانیــم در جهــت 
ــراِی  ــن اج ــوار و همچنی ــن بل ــاماندهی ای س
الیــن ُکنــدرو کــه در شــورای ترافیــک 
هــم مصــوب شــده بــا کمــک اعضــا شــورا 
و شــهردار بتوانیــم اقــدام کنیــم. وی خطــاب 
ــوار امــام اظهــار کــرد: از همــه  ــه کســبه بل ب
ــوار  ــبه بل ــا کس ــز خصوص ــهریان عزی همش
امــام تقاضــا دارم بــا توجــه بــه اینکــه شــاهد 
ــم  ــام بوده ای ــوار ام ــادی در بل ــات زی تصادف
همــکاری کننــد تا بلــوار ســاماندهی شــود تا 
خســارت کمتــری بــه همشــهریان و کســانی 
ــد وارد  ــردد دارن ــی ت ــیر ترانزیت ــه در مس ک
شــود. وی در ادامــه از زحمــات اعضــای 
شــورای شــهر و شــهردار پــر تــاش بــروات 
بــه ســرانجام رســیدن پروژه هــای  بــرای 

ــروات تشــکر کــرد. ــی ب آبادان
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با جدیت پیگیر بازآفرینی شهری و مشکالت مردم هستیم
مهدی باقری ريیس شورای شهر بروات عنوان کرد: 

آخرين وضعیت برخی از پروژه های شهرداری در 
بازديد میدانی اعضای شورای اسالمی و شهردار بروات بررسی شد



طلــوع بــم - ناهیــد ذاکــری: مراســم گرامیداشــت روز 
عصای ســفید با حضور مســئولین و توســط موسســه روشــندالن 
پوریــای آســمانی در بــروات در تــاالر نخلســتان شــهر بــروات 

برگــزار شــد.
محمدعلــی برایــی نــژاد رییــس و مؤســِس موسســه روشــندالن 
پوریــای آســمانی در خصــوص چگونگــی راه انــدازی موسســه 
ــده و  ــاح ش ــه افتت ــن موسس ــه ای ــت ک ــال اس ــه س ــت: س گف
کارهایــی انجــام شــده اســت امــا بــرای روشــندالن عزیــز کافی 
نیســت چــون ایــن عزیــزان نــه مســتمندند و نــه معلــول، بــه نظــر 
ــگاه  ــچ جای ــه هی ــه در جامع ــتند ک ــندالنی هس ــا روش ــن آنه م
ــرای آنهــا دیــده نشــده امیدواریــم ایــن برگــزاری  اجتماعــی ب
ایــن مراســم موجــب شــود تــا مســئولین ایــن موسســه را یــاری 
ــم چــون از  ــزان ایجــاد اشــتغال کنی ــن عزی ــرای ای ــد ب کنند.بای

لحــاظ معیشــتی قطعــا مشــکل دارنــد.
عیســی صوفــی آبــادی کار آفریــن نمونــه بــا اشــاره بــه ســختی 
ــد  ــس کن ــته ح ــوز نتوانس ــه هن ــه جامع ــی و اینک ــای نابینای ه

نابینایــی یعنــی چــه گفــت:
مــن خــود را همــراه بــا بهزیســتی می دانــم چــون حــدود 
ــاد  ــاط دارند.نه ــدرت ارتب ــاد باق ــن نه ــا ای ــردم ب ــد م ۶۰ درص
بهزیســتی مــی بایســت یکــی از بزرگتریــن وزارتخانــه ها باشــد 
ــم و  ــه داری ــم در جامع ــن را ه ــن، محرومی ــز معلولی ــون بج چ
معلولیــن جامعــه مــا نزدیــک بــه ۱۰ درصــد جامعــه را تشــکیل 

می دهنــد.
ــان  ــاه نابینای ــِی رف ــازمان مل ــال ۵۶ از س ــن در س ــزود: م وی اف
ــه کرمــان آمــدم.  ــم و ب ــان را گرفت نمایندگــی افتخــاری نابینای
ــت  ــود داش ــتثنایی وج ــدارس اس ــران م ــط در ای ــان فق آن زم
ــن  ــت بنابرای ــود نداش ــزی وج ــی چی ــوص توانبخش و در خص
بــه بهزیســتی کرمــان بــرای گرفتــن تاییدیــه مراجعــه کــردم و 
بعــد از  ســه ســال موفــق شــدیم تــا خدماتــی را بــرای نابینایــان 
انجــام دهیــم و امــروز یکــی از کارهایــی را کــه از ناحیــه بــم یــا 
ــم  ــر در تقوی ــت روز ۲۳ مه ــه اســت ثب ــان صــورت گرفت کرم
کشــوری بــه نــام روز جهانــی نابینایان)عصــای سفید(اســت کــه 
شــاهد هســتید و اگــر تقویــم را رقــم بزنیــد ۲۳ مهــر را در تقویم 
بــا ایــن مناســبت می بینیــد. دومیــن موفقیــت مرکــز توانبخشــی 
نابینــان بــود کــه در ســال ۵۷ فقــط کرمــان داشــت کــه بعــد بــه 
ــه  ــرار گرفــت و تبدیــل شــد ب ــد بهزیســتی ق مــرور مــورد تایی

شــاخه ای بــه نــام توانبخشــی کــه امــروز موفــق اســت.
وی ادامــه داد: تنهــا مســیری کــه بعــد از تحصیــل مــا را بــه کار 
و اشــتغال نزدیــک می کنــد ورزش اســت کــه موفقیــت هــای 

بســیاری را در پــی دارد.
وی خاطــر نشــان کــرد:در بــم  و اســتان نابینایــان موفقــی هســتند  
اســت و از همیــن اســتان کســانی هســتند کــه در ِســَمت هــای 

مختلــف شــاغل هســتند.
وب در خصــوص مناســب ســازی در ســطح شــهر بــرای 
نابینایــان گفــت: در زمینــه مناســب ســازی شــهر بــا پیگیری های 
کــه صــورت گرفتــه اســت از مرکــز اســتان هــم جلوتر هســتیم. 
ــق نمی شــویم  ــی کــه گفتمــان نداشــته باشــیم موف ــا زمان ــا ت م
چــون بایــد در کنــار علــم تجربــه داشــته باشــیم چــون تکمیــل 

کننــده علــم تجربــه اســت.
وی خطــاب بــه خانــواده هــای نابینایــان گفــت: اگر دنبــال علت 
هــا باشــیم مطمئنــا مشــکات کمتــر خواهــد شــد. خانــواده هــا 
ــئله  ــت. مس ــرفت نیس ــر پیش ــدی در براب ــچ س ــد هی ــد بدانن بای

تحصیــات تلفیــق نابینــا بــه بینــا در کرمــان انجــام شــده اســت 
پــس اگــر موقعیــت هــا را داشــته باشــیم و بهزیســتی و آمــوزش 
و پــرورش و ســایر ارگان هــا همــکاری کننــد مــا میتوانیــم بچــه 
ــق می شــود  ــی محق ــن زمان ــم و ای ــه رشــد دهی ــا را در جامع ه
کــه خودمــان بخواهیــم و منتظــر حرکــت هــای خودمان باشــیم 

نــه منتظــر ناجــی. 
ــم  ــا ه ــداف ب ــرفت اه ــت پیش ــد در جه ــرد: بای ــد ک وی تاکی
منســجم باشــیم. موفقیــت زمانــی اســت کــه همــکاری خانــواده 
بــا بهزیســتی صــورت گیــرد و بایــد خانــواده هــا بــا بهزیســتی 
در زمینــه آینده،توانمنــدی و توانخواهــی تعامــل داشــته باشــند 
تــا بچــه هــا پیشــرفت کننــد شــهر مــا شــهر توانمنــدی اســت و 
می تــوان بــا موقعیــت هــای زیــادی کــه وجــود دارد از وجــود و 
همــکاری ایــن عزیــزان اســتفاده کــرد. بایــد از وجــود معلولیــن 

اســتفاده کــرد.
محمــد ابــوذری رییــس اداره بهزیســتی بــم بــا اشــاره بــه آمــار 
کل نابینایــان شهرســتان گفــت: در شهرســتان بــم ۳۱۳ نفــر نابینا 
ــق  ــا ح ــراد نابین ــور اف ــی کش ــون اساس ــاس قان ــر اس ــت و ب اس
ــد.  ــه را دارن ــی در جامع ــات رفاه ــی امکان ــدی از تمام بهره من
در تمامــی کشــورهای توســعه یافتــه ایــن امکانــات بطــور کامل 
فراهــم شــده و در اختیــار افــراد نابینــا و کل معلولین قــرار گرفته 
اســت امیدواریــم مــا هــم بــه جایــی برســیم که در شــهر، اســتان 
و کشــورمان هیــچ مانعــی در برابــر هیــچ نابینــا یا معلولــی وجود 

نداشــته باشــد.
وی افــزود: خدمــات مربــوط بــه نابینایــان در زمینهای آموزشــی 
توانبخشــی حمایــت هــای رفاهــی و اجتماعــی برعهده ســازمان 
بهزیســتی اســت و در بهزیســتی شهرســتان بــم هــم تمــام ســعی 
مــا ایــن اســت کــه ایــن مســایل برطــرف شــود و مســائلی مثــل 
کمــک هزینــه هــای معیشــتی، حمایتــی و اجــرای برنامــه هــای 
ــری،  ــوزش، هن ــای آم ــت ه ــورت فعالی ــازی بص ــد س توانمن
ورزشــی، مهارتهــای شــغلی و تســهیل فرآینــد شــغلی نســبت به 

ایــن عزیــزان اجــرا شــود.
وی ادامــه داد: بحــث مهمــی کــه در رابطــه بــا افــراد معلــول و 
روشــندل می توانیــم اجــرا کنیــم بحــث مهــم توانمندســازی این 
عزیــزان از طریــق ایجــاد اشــتغال اســت. همانگونــه کــه اشــاره 
کــردم همــه ایــن امکانــات در بهزیســتی شهرســتان بــم فراهــم 
اســت و مــا می توانیــم در خدمــت شــما عزیــزان باشــیم. در بیــن 

افــراد معلــول افــراد موفــق هــم بــوده اســت.
از جملــه ایــن افــراد موفــق در شــهر بــم آقــای صوفــی آبــادی 
و دکتــر مــرداد زاده کــه توانســتند ثابــت کننــد کــه هیــچ 

ــت. ــندل نیس ــا و روش ــم بین ــر ک ــی در براب محدودیت
خانــم برایــی نــژاد بــه نمایندگــی از نابینایــان خطــاب بــه 
مســئولین گفــت: نابینــا یعنــی کســی کــه چشــم ظاهــر نــدارد 
و ایــن دلیــل نمی شــود کــه چشــم بصیــرت داشــته باشــد پــس 
نبایــد بــه نابینایــان  روشــندل بگوییــم. اکثــر افــراد معتقدنــد کــه 
معلولیــت محدودیــت نیســت،ولی واقعــا محدودیــت هســت ما 
ــدارد.  ــی ن ــچ محدودیت ــول هی ــک معل ــم ی ــم بگویی نمی توانی
محدودیــت دارد ولــی هنــر معلولیــن و خیلــی از نابینایــان ایــن 
بــوده اســت کــه از ایــن محدودیــت بــه هــر ســختی کــه شــده 
عبــور کردنــد و مواقعــی بــوده اســت کــه بعضــی از مســئولین 

ــد. ــه جــای کاهــش، افرایــش دادن ــن محدودیــت هــا را ب ای
ــه  ــده ب ــل ش ــفید تبدی ــای س ــن عص ــفانه جش ــزود: متاس وی اف
یــک جشــن نمادیــن کــه ســالی یکبــار می آییــم و یــک دکلمه 

و یــک قانــون اساســی رو مــرور می کنیــم و از اســتعداد و هنــر 
نابیناهــا تعریــف می کنیــم و تمــام می شــود تــا ســال آینــده، در 
صورتــی کــه هیــچ کاری برای پیشــرفت آنهــا نکردیم. از ســال 
قبــل تــا کنــون یــک مســئول بیایــد و بگویــد کــه مــن ایــن کار 
را بــرای نابینایــان انجــام داده ام و نابینــا هــا بخاطــر ایــن پیشــرفت 
خوشــحال باشــید و جشــن بگیریــد. کــدوم مســئول تــوی ایــن 
شــهر بــرای بچــه هــای نابینــا کاری کــرده کــه بچــه هــا بتواننــد 
ــد  ــد برون ــهر مجبورن ــان ش ــر نابینای ــد. اکث ــی کنن ــر زندگ بهت
اســتان یــا از خانــواده هایشــان دور باشــند و ســختی هــای زیادی 
را متحمــل شــوند و تحقیــر هــای زیــادی را از مســئولین واقعــا 
ببیننــد و تجربــه کننــد تــا بتوانند بــه جایی برســند. مســئولین این 
کشــور واقعــاً چــکار کردنــد؟ نمی گویــم خودمــان از بــاال همــه 
ــرات از کــف شــروع  ــم چــون همــه تغیی ــز را درســت کنی چی
ــال نیســتند. چــرا؟  ــا فع ــای نابین ــد بچــه ه ــی گوین می شــود. م
چــون از طــرف مســئولین ناامیــد و درمانــده شــدند. مســئولین 
معتقدنــد کــه بچــه هــا انــزوا طلــب هســتند. امــا شــما بــه عنــوان 
مســئول بــرای بچه هــا چــکار کردیــد کــه انــزوا طلــب نباشــند؟ 
کــدوم ســالن ورزشــی بــرای ایــن بچه هاســت؟ پــارک بانــوان 
این شــهر کجاســت؟ کجای شــهر مناســب ســازی شــده اســت 
ــاده رو هــای باریــک و جــوی  ــم؟ پی ــا از آنجــا اســتفاده کنی ت
آب از جملــه مشــکاتی هســتند کــه بــا آنهــا مواجــه هســتیم. 

امیــدوارم ســال آینــده را بخاطــر پیشــرفت هایمــان جشــن 
ــات  ــا تجم ــن ب ــن نمادی ــک جش ــط ی ــه فق ــه اینک ــم ن بگیری

باشــد.
ــه  ــاره ب ــن اش ــز ضم ــروات نی ــهردار ب ــدی ش ــی اس ــد بن محم
ــی در  ــف حت ــای مختل ــه ه ــان در عرص ــای نابینای ــت ه موفقی
تولیــد علــم و کســب جوایــز ارزشــمند جهانــی و بیــن اللملــی 
ــت  ــد معلولی ــان می ده ــه نش ــت ک ــار ی اس ــن افتخ ــت: ای گف
ــد جلــوی پیشــرفت مــا را  ــه تنهــا نمی توان هــای ایــن چنینــی ن
ــاز  ــد دریچــه ای جدیــد را در ذهــن مــا ب بگیــرد بلکــه می توان
کنــد کــه بتوانیــم از نگاهــی دیگــر بــه مســایل آن و موفقیــت 

ــف داشــته باشــیم.  ــای مختل ــزرگ را در عرصــه ه ــای ب ه
وی افــزود: امیدواریــم همــه مــا بتوانیــم آنچــه را در تــوان داریم 

علــی الخصــوص بــرای جامعــه معلولیــن ارایه خدمــت دهیم.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه پیگیــری هایــی که از طــرف انجمن 
ضایعــه نخاعــی صــورت گرفته و تجربــه ای که از زلزله داشــتیم 
و تعــداد معلولینــی کــه در حادثــه زلزلــه بــم بــه وفــور نســبت به 
ســایر شهرســتانها بــا آن مواجــه هســتیم امــر مناســب ســازی را 
در دســتور کار قــرار دادیــم تــا در پروژه هــای عمرانــی کــه در 
ســطح شــهر در حــال اجــرا هســتند ایــن امــر بــه صــورت جــدی 
پیگیــری شــود تــا در شــهر بــروات الگــوی مناســب ســازی را 

ــته باشیم. داش

۵ سال پانزدهم   شماره   297 سه شنبه 3 آبان 1401

گرامیداشت روز عصای سفید توسط موسسه 
روشندالن پوریای آسمانی

در بروات برگزار شد

فراخوان همکاری
قابل توجه همشهریان گرامی بروات

شهرداری بروات قصد احداث و ایجاد کارخانه یخ سازی  با ظرفیت تولید روزانه ۳۰۰ قالب 
بصورت مشارکتی با شرایط ذیل را دارد:

تعهدات شهرداری: تامین زمین مورد نیاز طرح و مجوز ساخت
تعهدات سرمایه گذار: تامین اعتبار 4 میلیارد تومان جهت احداث ساختمان و لوازم فنی مورد نیاز

 لذا از کلیه سرمایه گذاران عزیز درخواست میگردد ظرف مدت ۱۰ روز آینده پیشنهادات خود را به واحد امالک و معامالت شهرداری به آدرس بروات بلوار آزادی 
خیابان باقرالعلوم تحویل نمایند.

محمد بنی اسدی -  شهردار بروات
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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 ۳۳ 
کرمان محرز گردیده است لذا بمنظور اطالع عموم 

مراجعین در دو نوبت به فاصله ۱5 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 68۱ فرعی از ۱۰24 اصلی خانم صغری 

پور مکی کد ملی ۳۱۱۰۳9۳867 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 ۰ فرعی از ۱۱26 اصلی خانم فاطمه قنبری 
کد ملی ۳۱۱۰۱925۳5  فرزند احمد  ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت ۱95.4 متر مربع واقع در محله 
حافظ آباد خیابان بهمن بخش 29 کرمان از مورد 
مالکیت امان اهلل ابراهیم آبادی و معصومه ابراهیم 

آبادی .   
پالک ۱۱ فرعی مجزی شده از 5و6 فرعی از ۱688 
اصلی آقای مرتضی زارع کد ملی ۳۱۱۱22765۰  

فرزند محمد ششدانگ یکبابخانه به مساحت 27۰.45 
متر مربع واقع در خیابان پرچمی  بخش 29 کرمان از 

مورد مالکیت یداهلل دادگر.  
پالک ۱۰ فرعی از یکفرعی از ۱982 اصلی آقای 

محمد علی مسلمی فر  کد ملی ۳۱۰۰272846  
فرزند مسلم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۱5 متر 
مربع واقع در کمربندی ولیعصر نبش کوچه۱۳  بخش 

29 کرمان از مورد مالکیت طاهره بنی اسدی. 
پالک 5۳ فرعی مجزی از ۱۳فرعی از 2286 اصلی 

خانم نجمه چاهخوان دهنوی کد ملی ۳۱۱۰22۱6۳2  
فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱96.4 متر 
مربع واقع در خیابان تختی  بخش 29 کرمان از مورد 

مالکیت صغری رنجبر.   
پالک 89۳ فرعی از 2۳56 اصلی آقای جواد طاهری 

یزدی کد ملی ۳۱۱۱۱9۱2۱4  فرزند قاسم ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۳59 متر مربع واقع در خیابان 

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

پالک 894 فرعی از 2۳56 اصلی خانم صغری حسانی 
کد ملی ۳۱۱۱۱۱96۳۰5  فرزند اکبر ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت ۳۰4 متر مربع واقع در خیابان 
زینبیه  بخش 29 کرمان از مورد مالکیت علی زنگی 

دارستانی.  
پالک 895 فرعی از 2۳56 اصلی آقای  حمید نیکفر 

کد ملی 6۰599۰6524  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 2۳56 اصلی آقای  جواد طاهری 
یزدی کد ملی ۳۱۱۱۱9۱2۱4  فرزند قاسم ششدانگ 
یکبابمغازه به مساحت ۱6.4 متر مربع واقع در خیابان 

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

پالک 55 فرعی از ۱8 فرعی از  2585 اصلی آقای 
عباس عبدی زاده کد ملی ۳۱۱۱464۱2۱  فرزند 

مرتضی در سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 24۳ متر مربع واقع در خیابان پاسداران  

بخش 29 کرمان از مورد مالکیت مرتضی عبدی زاده.   
پالک 568 فرعی از 28۱۰ اصلی خانم زهرا اماندادی 

قطب آبادی کد ملی ۳۱۱۱284۱2۳  فرزند علی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۳6 متر مربع واقع 

در بلوار معلم معلم5 بخش 29 کرمان از مورد مالکیت 
علی اماندادی قطب آبادی.   

پالک ۱۳58 فرعی از 28۱۰ اصلی آقای علی حسینی 
پور کد ملی ۳۱۱۰85۰257  فرزند محمد ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 95.4 متر مربع واقع در خیابان 

کشاورز  بخش 29 کرمان از مورد مالکیت مهدی 
فروتن یزدیان.   

پالک 7۳۳ فرعی از 28۱۱ اصلی  آقای مهدی پور 
نظر علی بمی  کد ملی ۳۱۱۰87۱۱57  فرزند 

مرتضی ششدانگ زمین جهت ادغام در خانه پالک 
۱۱6 فرعی از 28۱۱اصلی  به مساحت 5.۳ متر مربع 
واقع در خیابان سید جمال الدین بخش 29 کرمان از 

مورد مالکیت حسین اکبری یزدی. 
پالک ۱569 فرعی مجزی ۱8 فرعی از ۳569 اصلی 

خانم فاطمه جعفری برواتی کد ملی ۳2۰97۳4925  
فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۰4.۱۰ 

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

پالک ۱6 فرعی از ۳58۱ اصلی آقای ایوب یداهلل زاده 
کد ملی ۳۱۱۱۰۳4267  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 ۳7۳۳ اصلی خانم رخساره مجیدی 
نژاد کد ملی ۳۱۱۰652۰48  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 ۱۰ فرعی از ۳758 اصلی خانم فاطمه سیستانی  
کد ملی ۳۱۱۰86۳۱۱۱  فرزند محمود ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 2۳6.8 متر مربع واقع در خیابان 
مفتح  بخش 29 کرمان از مورد مالکیت محمود 

سیستانی اله آبادی .   
پالک 2 فرعی از باقیمانده ۳898 اصلی خانم نجما 

صوفی آبادی کد ملی ۳۰۳۱۳5847۳  فرزند محمد 
در سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۰8 

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

پالک ۳ فرعی از باقیمانده ۳898 اصلی آقای امین 
شهسواری کد ملی ۳42۱797226  فرزند محمود در 
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۰8 متر 
مربع واقع در خیابان 22 بهمن  بخش 29 کرمان از 

مورد مالکیت محمود اقدامی.   
پالک ۳ فرعی از ۳99۳ اصلی آقای علی ابوذری کد 

ملی ۳۱۰۰4۱۱46۳  فرزند ذبیح اله در ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۱44.8 متر مربع واقع در خیابان 

22 بهمن  بخش 29 کرمان از مورد مالکیت حسین 
زیادی.  

پالک 5 فرعی از 2 فرعی از 4۰۰9 اصلی خانم 
فاطمه جاللی امین کد ملی ۳۱۱۰867842  فرزند 

محمد ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۱7 متر مربع 
واقع در خیابان 22 بهمن  بخش 29 کرمان از مورد 

مالکیت محمد جاللی امین.  
پالک ۱۳ فرعی از یکفرعی از 4۱۳۰ اصلی خانم 

کبری میرزاده قصری کد ملی ۳2۰984252۳  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 ۱5۰8 فرعی از 4446 اصلی آقای علی قاسمی 

کد ملی ۳۱۱۱ ۰92۰97  فرزند محمود ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۳64 متر مربع واقع در خیابان 

افالطونیان  بخش 29 کرمان از مورد مالکیت  محمد 
ابراهیم  عامری . 

پالک ۱58 فرعی از 2 فرعی از 484۳ اصلی آقای 
رضا کمال الدینی کد ملی ۳۱۱۱۳98897  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 7۰ فرعی از 29 فرعی از 4949 اصلی خانم 
آنوش یاوری بمی کد ملی ۳۱۰۰۱4۰۳97  فرزند 
ایرج ششدانگ یکبابمغازه مشتمل بر طبقه فوقانی 

به مساحت 29۱ متر مربع واقع در خیابان 22 
بهمن  بخش 29 کرمان از مورد مالکیت مشاعی خود 

متقاضی آنوش یاوری بمی. 
پالک 28 فرعی از 5۰62 اصلی خانم طیبه حسینا 
کد ملی ۳۰9۱2۰7854  فرزند حسین  ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 26۳ متر مربع واقع در 
خیابان امیر کبیر  بخش 29کرمان از مورد مالکیت 

غالمحسین بهرامی.   
امالک تقاضا شده واقع در بخش ۳۰ کرمان 

پالک 2۳ فرعی از 5۱9 اصلی خانم عشرت رفعت 
نیا کد ملی 6۰59692478  فرزند چراغ ششدانگ 

یکبابخانه با کاربری باغ مسکونی به مساحت ۱76.55 
متر مربع واقع در بلوار تختی کوچه فجر  بخش ۳۰ 

کرمان از مورد مالکیت اکبر محبوبی.   
پالک ۱64 فرعی مجزی شده از ۱۰ فرعی از 

647 اصلی آقای مهدی عباسی وکیل آبادی کد 
ملی ۳۱۱۱2977۱۳  فرزند علی در سه دانگ از  

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۰2 متر مربع واقع 
در اسفیکان بخش ۳۰ کرمان از مورد مالکیت علی 

عباسی وکیل آبادی.   
امالک تقاضا شده واقع در بخش ۳۱ کرمان  

پالک 2 فرعی از ۱۱59 اصلی خانم زهرا دهقان 
پشترودی کد ملی ۳۱۱۱598۰47  فرزند غالمحسین 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۱۱.6 متر مربع واقع 

در بروات بخش ۳۱ کرمان از مورد مالکیت عباس 
دهقانی پشترودی.  

پالک 2۳5 فرعی از ۱۳۱5 اصلی آقای سبحان 
تاج آبادی  کد ملی ۳۱۰۰۳8۰975  فرزند موسی  

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 265.5 متر مربع واقع 
در بروات بلوار امام خمینی  بخش ۳۱ کرمان از مورد 

مالکیت علی تدین.   
پالک ۳ فرعی از 2825 اصلی آقای ابراهیم قطب 

آبادی ولندی  کد ملی ۳۱۰۰2۳۱996  فرزند قاسم  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۱8.7 متر مربع واقع 
در بروات بلوار معلم  بخش ۳۱ کرمان از مورد مالکیت 

علی برائی نژاد.   
پالک 84 فرعی از ۳۰۱۳ اصلی خانم فاطمه همت 

آبادی کد ملی ۳۱۰۰۳۰۳27۱  فرزند محمد 
ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 4645.5 متر 
مربع واقع در بروات بلوار باهنر خیابان نخلستان  

بخش ۳۱ کرمان از مورد مالکیت ورثه سهراب 
رستمی .   

امالک تقاضا شده واقع در بخش ۳2 کرمان  
پالک ۱276 فرعی مجزی از یکفرعی از ۱۰28 اصلی 
آقای اکبر عباس پور کد ملی ۳2۰97۱972۱  فرزند 

غالمحسین ششدانگ یکبابمغازه با کاربری تجاری 
مسکونی به مساحت ۱46.25 متر مربع واقع در 

شهرستان نرماشیر رستم آباد بخش ۳2 کرمان از 
مورد مالکیت عبدالرضا فتاحی.   

پالک ۳55 فرعی از 2۰89 اصلی آقای مهدی فضل 
آبادی کد ملی ۳۱۱۱292۱۳4  فرزند قاسم ششدانگ 

یکبابخانه و باغچه به مساحت ۱528 متر مربع واقع 
شهرستان نرماشیر روستای اسحاق آباد  بخش ۳2 
کرمان از مورد مالکیت قاسم فضل آبادی. )با شرط 
رعایت حریم قانونی محور نرماشیر بم به میزان ۳8 

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 42۳۱ اصلی دانشگاه علوم 

پزشکی بم  کد ملی ۱4۰۰۰266499  ششدانگ 
خانه بهداشت به مساحت 475.25 متر مربع واقع در 
شهرستان نرماشیر روستای حسن اباد کناره  بخش 

۳2 کرمان از مورد مالکیت کامبیز سروشیان.   
امالک تقاضا شده واقع در بخش ۳۳ کرمان  

پالک 5 فرعی از 4۰6 اصلی خانم ملیحه عظیمیان 
کد ملی ۳۱۱۰98۳85۰  فرزند یداله ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۳46.۳ متر مربع واقع در 

دهبکری خیابان گلستان  بخش ۳۳ کرمان از مورد 
مالکیت مراد افشارمنش.)مبنی بر تنظیم اظهار نامه 

حاوی تحدید حدود(   
پالک 52 فرعی از 5۱۰ اصلی آقای روح اله موسوی  

کد ملی ۳۱۱۱296۱72  فرزند اصغر  ششدانگ 
یکبابخانه و باغچه به مساحت 498.4 متر مربع واقع 

در دهبکری کهن سیر خیابان سردار افشارمنش  
بخش ۳۳ کرمان از مورد مالکیت ورثه بی بی سلطنت 

امیری بهزادی .   
پالک ۱8 فرعی از 574 اصلی آقای حمید رضا 

عامری کرمانی کد ملی ۳۱۱۰944928  فرزند روح 
اله ششدانگ یکبابخانه مشتمل بر باغچه  به مساحت 

۳5۰ متر مربع واقع در دهبکری جدکان خیابان 
شهید افشارمنش بخش ۳۳ کرمان از مورد مالکیت 
لطفعلی قاسمی.   )مبنی بر تنظیم اظهار نامه حاوی 

تحدید حدود(   
پالک یکفرعی از 97۱ اصلی خانم فاطمه تاج آبادی  

کد ملی ۳۱۰۰۱48444  فرزند غالمحسین ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۱9۱.68 متر مربع واقع در 
دهبکری سر میدان مرادخانی  بخش ۳۳ کرمان 
از مورد مالکیت اسداهلل افشارمنش و اکبر امینی 

مسکونی .  
پالک 6 فرعی مجزی شده از یکفرعی از 

۱462اصلی خانم اعظم السادات برائی نژاد  کد 
ملی ۳۱۱۱۰۱9۰98  فرزند سید مصیب ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 22۰.7 متر مربع واقع در 
دهبکری خیابان انقالب انقالب 2 بخش ۳۳ کرمان از 

مورد مالکیت طاهره ابراهیمی.   
پالک 69 فرعی مجزی شده  از یکفرعی الی 6 

فرعی  و 8 فرعی الی 6۰ فرعی از 28۰7 اصلی آقای 
مجید کواروئی کد ملی ۳۱۱۰7۱6976  فرزند قنبر 

ششدانگ یکبابخانه و باغچه به مساحت ۱۱۳5.6 متر 
مربع واقع در روستای سرپشت دهبکری بخش ۳۳ 

کرمان از مورد مالکیت حسین و قنبر کواروئی.

تاریخ انتشارنوبت اول:  ۱4۰۱/۰7/۱9
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱4۰۱/۰8/۰۳ 

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 3111۰6۸269صادره از بم در مقطع کاردانی رشته تربیت بدنی صادره از واحد دانشگاهی بم مرکزی درسال 13۸3  مفقود گردیده است. از 

یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم تحویل دهد.
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کرمان نیازمند هفت مرکز درمان اختالل یادگیری کودکان

ــال  ــان اخت ــز درم ــت مراک ــا فعالی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــی دارای  ــای مختلف ــه ه ــودکان از جنب ــری ک یادگی
اهمیــت اســت کــه نکتــه کلیــدی آن تشــخیص، اقدام 
و درمــان بموقــع اســت. بویــژه اینکــه ایــن مراکــز در 
دســترس خانــواده هــا باشــند و خانــواده هــا نیــز ضمــن 
ــل  ــی کام ــز آگاه ــن مراک ــه ای ــه ب ــر مراجع ــه ب اینک
داشــته باشــند، محیــط خانــه را نیــز بــرای کمــک بــه 

درمــان ایــن اختــال هــا مهیــا کننــد.
ــه  ــودکان از جمل ــری در ک ــال یادگی ــایی اخت شناس
ــن  ــش والدی ــنیدن آن آرام ــه ش ــت ک ــکاتی اس مش
ــی  ــاهده م ــوارد مش ــتر م ــد و در بیش ــم می زن را بره
شــود حتــی رعــب و وحشــت نیــز در خانــواده ایجــاد 
می کنــد در حالــی کــه تنهــا راه درمــان کــودک مبتا 
بــه ایــن نقیصه ایجــاد آرامــش و پیگیــری درمــان ابتدا 
در خانــه و ســپس در مراکــز علمــی - آموزشــی و بــا 

هدایــت ایــن مراکــز اســت.
اطــاع از وجــود اختــال هــای یادگیــری در فرزندان، 
خــود دلیــل محکمــی بــرای بــه هــم ریختــن آرامــش 
و آســایش خانــواده اســت کــه تمــام زندگــی و بنــای 
خــود را بــر اســاس ســاختن آینــده فرزندانشــان پایــه 
ــع و  ــی بموق ــه آگاه ــی ک ــد در حال ــرده ان ــزی ک ری
کامــل از چگونگــی ایــن مشــکل و راههــای رفــع آن 
مــی توانــد دوبــاره آرامــش را بــه خانــواده برگردانــد 
کــه البتــه کمــک بزرگــی در مســیر بهبــود کــودکان 

درگیــر خواهــد بــود.
لــذا آشــنایی والدیــن بــا ایــن نــوع مشــکات، مراکــز 
درمــان و نحــوه برخــورد بــا کــودکان دچــار اختــال 
یادگیــری، چگونگــی درمــان علمــی، ضــرورت 
شــناخت تفــاوت بیــن اختــال هــا ویــژه یادگیــری بــا 
بیــش فعالــی، خانــواده هــا را آمــاده پذیــرش و پیگیــر 

درمــان فرزندشــان مــی کنــد.
ناهنجــاری هــای رفتــاری و تفــاوت در یادگیــری ایــن 
ــودک  ــده ک ــران آین ــادران را نگ ــدر و م ــودکان پ ک
مــی کنــد در صورتــی کــه از دســت نــدادن زمــان و 
همراهــی کــردن بــا درمانگــر مــی توانــد بهتریــن راه 

بــرای رفــع ایــن مشــکل باشــد.

ــودکان  ــاالی ک ــبت ب ــه نس ــار ب آم
ــان ــر در کرم درگی

ویــژه  مشــکات  درمــان  مرکــز  وجــود ۲۳  امــا 
ــداد  ــود تع ــر  وج ــود بیانگ ــان خ ــری در کرم یادگی
اختــاالت  بــا  درگیــر  زیــاد کــودکان  به نســبت 

یادگیــری در ایــن اســتان اســت.
آنطــور که کارشناســاس اختــال یادگیــری و رفتاری 
ــان  ــتان کرم ــتثنایی اس ــرورش اس ــوزش و پ اداره آم
مــی گویــد، ۲۳ مرکــز مشــکات ویــژه یادگیــری در 
ــوزان  ــش آم ــه دان ــات رســانی ب ــاده خدم ــان آم کرم
دارای اختــاالت یادگیــری در ایــن اســتان اســت 
کــه در ســال تحصیلــی جدیــد نیــز پیگیــری هــا بــرای 

تاســیس هفــت مرکــز جدیــد دیگــر جریــان دارد.
ــا  ــو ب ــت و گ ــمانی در گف ــی بهرآس ــان کریم ارس
خبرنــگار ایرنــا افــزود: یــک گــروه از کــودکان 
بــا نیازهــای ویــژه کودکانــی هســتند کــه دارای 
ــدن، نوشــتن، حــل  ــد خوان ــری مانن مشــکات یادگی

ــتند. ــره هس ــز و غی ــتن تمرک ــاله، نداش مس
ــوش  ــری از ه ــال یادگی ــوزان دارای اخت ــش آم دان
عــادی برخــوردار هســتند امــا در یــک یــا چنــد فرایند 
رونشــناختی پایــه ماننــد توجــه، تمرکــز، حافظــه، 
ادراک، اســتدالل، حــل مســاله و غیــره دارای مشــکل 

هســتند
ــا اینکــه  ــح کــرد: ب ــرای روانشناســی تصری ــن دکت ای
ایــن دانــش آمــوزان از هــوش عــادی برخــوردار 
هســتند امــا در یــک یــا چنــد فراینــد رونشــناختی پایــه 
ــتدالل،  ــه، ادراک، اس ــز، حافظ ــه، تمرک ــد توج مانن
ــن  ــتند و ای ــکل هس ــره  دارای مش ــاله و غی ــل مس ح
مشــکل در زمــان تحصیــل خــود را نشــان مــی دهــد.

ــاری اداره  ــری و رفت ــای یادگی ــال ه کارشــناس اخت
ــان اظهارداشــت:  ــرورش اســتثنایی کرم آمــوزش و پ
هــر یــک از دانــش آمــوزان دچــار اختــال یادگیــری 
ممکــن اســت در خوانــدن، نوشــتن، محاســبه و حــل 
مســائل ریاضــی بــا مشــکات جــدی مواجــه شــوند به 
نحــوی کــه نیــاز بــه حمایــت پیــدا مــی کننــد و اگــر 

ایــن دانــش آمــوزان درک شــوند و آمــوزش مناســب 
ــد  ــع مشــکل مــی توان ــر رف ــد، عــاوه ب دریافــت کنن

پیشــرفت خوبــی داشــته باشــند.
ــر حســب  ــش آمــوزان ب ــر اینکــه دان ــد ب ــا تاکی وی ب
میــزان مشــکل مقــدار حمایــت متفاوتــی دریافــت می 
کننــد گفــت: اولیــا در صــورت مشــاهده مشــکل در 
فرزنــد خــود مــی تواننــد بــه مرکــز مشــکات ویــژه 
ــاره وقــت  ــه صــورت پ ــد و ب ــه کنن ــری مراجع یادگی
از خدمــات آموزشــی و توانبخشــی ایــن مراکــز بهــره 

منــد شــوند.
کریمــی بــا اشــاره به اینکــه اختــال یادگیــری اختال 
عصبــی تحولــی اســت که بــر کیفیــت یادگیــری تاثیر 
مــی گــذارد ادامــه داد: دانــش آمــوزان با اختــال های 
یادگیــری در ایــن مراکــز بعــد از ارزیابــی و شناســایی 
ــه صــورت  ــی تعریــف و ب ــوع مشــکل برنامــه درمان ن

انفــرادی خدمــات حمایتــی دریافــت مــی کننــد.
ــتان  ــای اس ــتان ه ــتر شهرس ــت: در بیش وی اظهارداش
ویــژه  مشــکات  مرکــز  یــک  حداقــل  کرمــان 
ــه  ــز س ــتان نی ــز اس ــود دارد و در مرک ــری وج یادگی
ــه خدمــات  ــه ارائ ــا توجــه ب مرکــز وجــود دارد کــه ب
شــیفتی در ۲ مــورد از ایــن مراکــز پنــج مرکــز فعــال به 

ــد. ــی آین ــاب م حس

تعرفــه هــای ارزان و خدمــات رایــگان 
بــرای نیازمنــدان

دکتــرای روانشناســی و کارشــناس اختــال یادگیــری 
کــودکان در اداره آمــوزش و پــرورش اســتثنایی 
ــه شــده در مراکــز مشــکات  ــات ارائ ــان، خدم کرم
ــه  ــا تعرف ــت و ب ــیار ارزان قیم ــری را بس ــژه یادگی وی
هــای دولتــی عنــوان و تصریــح کــرد:  خانــواده هــا در 
صــورت وجــود مشــکات مالــی مــی تواننــد از تعرفه 

هــای نیــم بهــا و رایــگان نیــز اســتفاده کننــد.
وی آدرس مراکــز مرکــز مشــکات ویــژه یادگیــری 
را در شــهر کرمــان واقــع در شــهرک ایرانمنــش 
ــح و عصــر،  ــت صب ــرآن ۶ در نوب ــان حافظــان ق خیاب

مرکــز شــماره ۲ شــهیدان اعتبــاری کوچــه هفــت فقط 
نوبــت صبــح و خیابــان وحشــی بافقــی کوچــه چهــار 

در دو نوبــت صبــح و عصــر اعــام کــرد.

اختالل بیشتر در پسران
کریمــی تاکیــد کــرد: خانــواده هــا بایــد بداننــد 
ــط  ــد و فق ــی ندارن ــکل هوش ــودکان مش ــه ک اینگون
متفــاوت یــاد مــی گیرنــد کــه اگــر بموقــع بــه مراکــز 
ــز و  ــات مرک ــا خدم ــراه ب ــود، کار هم ــری ش یادگی
مربیــان هدفگــذاری شــود و بــه کمــک بچه هــا بیایند 

ــی شــود. ــع مشکلشــان حــل م بموق

از دســت دادن زمــان در درمــان 
اختــالل یادگیــری کــودکان درمــان را 

ــد  ــی کن ــه م ــکل مواج ــا مش ب
وی تاکیــد کــرد: والدیــن در ایــن مــورد خــاص 
نبایــد بگذارنــد زمــان بگــذرد زیــرا درمــان بــا مشــکل 

ــی شــود. مواجــه م
اداره  رفتــاری  یادگیــری و  اختــال  کارشناســاس 
آمــوزش و پــرورش اســتثنایی کرمــان بــا بیــان اینکــه 
طبــق آمــار جهانــی حــدود پنــج تــا ۱۵ درصــد دانــش 
توجــه،  مشــکات  دارای  دبســتان  دوره  آمــوزان 
تمرکــز، خوانــدن و نوشــتن و ... در مجمــوع اختــال 
ــران  ــان را پس ــتر آن ــه بیش ــتند ک ــری هس ــای یادگی ه
ــه  ــار مراجع ــن آم ــزود: میانگی ــد اف ــی دهن ــکیل م تش
کــودکان بــا اختــال هــای یادگیــری طــی ســال هــای 
گذشــته بــه مراکــز کرمــان بــه طــور میانگیــن در هــر 

ــت. ــوده اس ــه ب ــزار و ۴۰۰ مراجع ــال ۲ ه س

مقایسه نکنید
ــوزان دارای  ــش آم ــد کــرد: دان ــن تاکی ــه والدی وی ب
اختــال هــای یادگیــری را بــا همســاالن خــود مقایســه 
نکنیــد و روی آمــوزش و درمــان آنــان متمرکــز 

شــوید.

23 مرکز درمان اختالل يادگیری کودکان در استان کرمان فعالیت دارد اما مسئوالن می گويند نیازها بیشتر و 
تاسیس هفت مرکز ديگر در دست پیگیری است.
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