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خالقیت
مهارت فراموش شده موفقیت های بزرگ

آشنایی با دوره های خالقیت در 
طبیعت ویژه کودکان بم

موسسه فرهنگی هنری مهرتاو بم دوره های متنوع خالقیت 
برای کودکان برگزار می کند که یکی از آنها دوره »خالقیت 
در طبیعت« است. طلوع در گزارش زیر و به بهانه روز جهانی 

کودک به این موضوع پرداخته است. موسسه فرهنگی 
هنری مهرتاو بم دوره های متنوع خالقیت برای کودکان 

برگزار می کند که یکی از آنها دوره »خالقیت در طبیعت« 
است. طلوع در گزارش زیر و به بهانه روز جهانی کودک به 

این موضوع پرداخته است.

 اســتاندار کرمــان گفــت: »کشــاورزان همــواره در 
بخش هایــی ازجملــه کاشــت، داشــت و برداشــت 
ــا در بســته بندی محصــوالت  تــاش می کننــد ام
خیلــی عقــب هســتیم و هماننــد 5۰ ســال پیــش 
کــه بســته بندی های نامتعــارف داشــتیم، اکنــون 

هــم تغییــر چندانــی نکــرده اســت«.
محمدمهــدی فــداکار در آییــن اختتامیــۀ دومیــن 
جشــنواره خرمــای کلوتــه جنــوب کرمان در شــهر 
عنبرآبــاد، بــا تأکیــد بــر اصــل کیفیــت محصــول 
ــازار،  ــا ب ــب ب ــد متناس ــته بندی بای ــزود: »بس اف
مشــتری و همــۀ ســایق باشــد و در ایــن زمینــه 
خیلــی عقــب هســتیم کــه بایــد ایــن کمبــود را 

جبــران کنیــم«.
وی همچنیــن از عــدم وجــود حمل ونقــل مناســب 
در بحــث صــادرات انتقــاد کــرد و ادامــه داد: 
»حمل ونقــل خوبــی نداریــم و بــه بحــث صــادرات 
آســیب زدیــم و مهم تریــن کار در تولیــد، انتقــال 
ــور  ــه کش ــتی ب ــه درس ــه ب ــت ک ــوالت اس محص

هــدف برســانیم«.

عمدتــاً  »مــا  کــرد:  بیــان  فــداکار  کرمــان، 
تولیدکننــدگان خوبــی هســتیم امــا تجــار و 
ــل  ــن دلی ــه همی ــتیم و ب ــی نیس ــان خوب بازرگان
ــزوده  ــم اســت و ارزش اف ــا ک ــت م درصــد موفقی

قابــل توجهــی نداریــم«.
ــرای  ــص را ب ــناختن تخص ــمیت ش ــه رس وی ب
ــرد:  ــار ک ــد و اظه ــتار ش ــادرات خواس ــق ص رون
»تخصــص را بایــد بــه رســمیت بشناســیم  و 
تشــکل های صادراتــی و بازاریابــی را فعــال و 

ــان در  ــی کرم ــاق بازرگان ــرا ات ــم زی ــت کنی حمای
ســطح ایــران حــرف اول را می زنــد و بایــد در 
حــوزۀ محصــوالت خــاص ســرمایه گذاری کنیــم و 
ــدون ســازماندهی و برنامه ریــزی کاری از پیــش  ب

ــرد«. ــم ب نخواهی
ــت  ــاد، اُف ــد زی ــت: »تولی ــان گف ــتاندار کرم اس
ــث  ــه در بح ــد هم ــد و بای ــم می زن ــت را رق قیم
آفــت خرمــا وارد عمــل شــوند و اگــر ایــن اقتصــاد 

ــی دارد«. ــیۀ امنیت ــد، حاش ــیب ببین آس
وی مرکــز ســورتینگ را یــک ظرفیــت دانســت و 
خاطرنشــان کــرد: »ایــن ظرفیــت بایــد حمایــت 
شــود و آزمایشــگاه جامــع دانشــگاه آزاد اســامی 
مجــوز را از غــذا و دارو اخــذ کــرده و آمــادۀ 
ــا  ــات را ب ــۀ آزمایش ــت و هم ــانی اس خدمات رس

ــد«. ــام می ده ــاال انج ــت ب کیفی
فــداکار از حــل مشــکات تعرفه گــذاری در بخــش 
ــزود:  ــر داد و اف ــز خب ــاورزی نی ــوالت کش محص
ــوب  ــار جن ــدگان و تُج ــنهادات صادرکنن »از پیش

ــنا ــت می کنیم«/ایس ــان حمای کرم

ــه  ــم اختتامی ــدم در مراس ــی مق ــاهپور عای ش
دومیــن جشــنواره خرمــای کلوتــه در شهرســتان 
عنبرآبــاد واقــع در جنــوب اســتان کرمــان اظهار 
ــرای  ــزار الزم را ب ــیمیایی و اب ــواد ش ــت: م داش
حنایــی  ســرخرطومی  سوســک  بــا  مقابلــه 
قــرار  کشــاورزان  و  کارشناســان  اختیــار  در 

می دهیــم.
وی افــزود: آفــت و بیمــاری بــه دلیــل بــی 
ــد  ــی رخ می ده ــل اقلیم ــا عام ــری بشــر ی تدبی
از  حفاظــت  مســئولیت  نباتــات  ســازمان  و 
محصــوالت زراعــی و باغــی را دارد و تــاش 
ــن ســموم کشــاورزان،  ــر تامی ــاوه ب ــد ع می کن
بــرای  الزم  آگاهــی  بــه  نیــز  را  باغــداران 

پیشــگیری و مقابلــه برســاند.
ــی مقــدم تاکیــد کــرد: امــروزه کشــاورزی  عای
ــر  ــا دارد و دیگ ــت دنی ــزایی در امنی ــهم بس س

ــت  ــد امنی ــی توان ــلیحات نم ــتن تس ــط داش فق
جوامــع را حفــظ کنــد بنابرایــن همــه کشــورها 
ــا  مــی خواهنــد عیــار امنیــت کشــور خــود را ب

ــد. ــاال ببرن ــی ب ــوالت غذای ــن محص تامی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران از لحــاظ ظرفیت 
آبــی در مقایســه بــا دنیــا کشــور خشــک و نیمــه 
خشــک محســوب می شــود یــادآور شــد: ایــران 
۱4 میلیــون هکتــار ســطح زیــر کشــت باغــی و 
زراعــی دارد کــه ۱۰۶ میلیــون تــن محصــوالت 

ــود. ــد می ش تولی
عایــی مقــدم ادامــه داد: چهــار میلیــون و ۲۰۰ 
ــم کــه میانگیــن تولیــد  ــردار داری هــزار بهــره  ب
هــر کشــاورز 3۰ تــن مــی شــود بنابرایــن اگــر 
ــرار  ــر ق ــور را مدنظ ــی کش ــت 84 میلیون جمعی
دهیــم یــک هــزار و 5۰۰ تــن ســبد کشــاورزی 

ماســت.

رییــس  و  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  معــاون 
ســازمان حفــظ نباتــات کشــور گفــت: 7۰ 
ــره  ــزار به ــون و ۲۰۰ ه ــار میلی ــد از چه درص
ــواد الزم  ــران س ــاورزی ای ــوزه کش ــردار در ح ب

بــرای اســتفاده از فنــاوری را ندارنــد.
ــداری  ــه پای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدم ب ــی مق عای
خــوب  صــادرات  و  بــازار  متضمــن  تولیــد 
ــم  ــار داشــت: بدرســتی نتوانســته ای اســت اظه
محصــوالت کرمــان و جنــوب کرمــان را در 

بازارهــای بیــن المللــی معرفــی کنیــم .
به گزارش ایرنا نماینده مردم پنج شهرستان 

جنوبی استان کرمان در مجلس شورای اسامی 
نیز در این جشنواره گفت: کشاورزی می تواند 
اقتصاد کشور را تکان دهد و به امنیت غذایی 

کشور کمک کند و ...
ادامه در صفحه ۲
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با حضور سرهنگ احمد بدرآبادی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بم در نشست خبری انجام شد: 

تشریحبرنامههایهفتهبسیجوارائهگزارشیازخدماتبسیج

۱۰۰میلیاردتومانبرایمقابلهباآفتنخلستانهایکشوراختصاصیافت
 معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: توانستیم 100 میلیارد تومان اعتبار از مدیریت بحران برای مقابله با سوسک 

سرخرطومی حنایی در هفت استان دریافت کنیم که در مجموع 30 میلیارد تومان برای کرمان و جنوب آن اختصاص خواهد یافت.

ناهیــد ذاکــری| طلــوع بــم: ســرهنگ احمد 
بدرآبــادی فرمانــده ناحیــه مقاومت بســیج ســپاه 
بــم در خصــوص برنامه هــای هفتــه بســیج 
گفت:امســال محوری ترین شــعار، شــعارِ بســیج 
ــای  ــه ه ــران اســت و برنام ــت ای ــزار مل خدمتگ
بســیج در حــوزه خدمــات برنامــه ریــزی شــده 

انــد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هفتــه بســیج از روز ۲۹ 
آبــان شــروع می شــود افــزود: اولیــن روز از هفتــه 
ــوان بســیج  ــا عن ــان اســت کــه ب بســیج ۲۹ آب
مظهر ســازندگی و پیشــرفت اســت و در این روز 
گروههــای جهــادی جهــِت خدمــت رســانی بــه 
مناطــق هــدف و کمتــر توســعه یافته در ســطح 
شــهر و روســتاها کــه از قبل تعیین شــده اســت  
ــر  ــی، تعمی ــوزه عمران ــوند و در ح ــزام می ش اع
ــات آبرســانی،  ــازل محرومین،خدم و مرمــت من
ــاوره  ــگان، مش ــت رای ــی و ویزی ــات درمان خدم
ــه  ــات ارائ ــواده خدم ــه خان ــوط ب و مباحــث مرب

می دهنــد.
ــه در  ــری ک ــم دیگ ــوع مه ــه داد: موض وی ادام
حــوزه جهــادی بســیج متخصصیــن وجــود دارد 
و دنبــال می شــود مبــارزه بــا آفــت جدیــد 
سوســک ســرخرطومی حنایــی اســت کــه آفــت 
بســیار خطرناکــی در حوزه کشــاورزی اســت که 
بــه همیــن منظــور گروه هــای جهــادی جهــت 

توجیــه کشــاورزان اعــزام خواهنــد شــد.
بــدر آبــادی تشــریح کــرد: عنــوان برنامــه روز 3۰ 
آبــان، بســیج مظهــِر مســجد محــوری  و جامعــه 
ــا و  ــاد م ــه اعتق ــه ب ــا توج ــت و ب ــامی اس اس
فرمــوده حضــرت امــام کــه مســاجد ســنگرهای 
انقــاب اســامی هســتند ســعی کردیــم برنامــه 
و  مشــاوره ای  خانوادگــی،  بصیرتــی،  هــای 
مشــاوره ای حقوقــی را در مســاجد برگــزار کنیــم 
و حضــور دانــش آمــوزان را در مســاجد در حــوزه 

جهــاد تبییــن داریــم.
ــواِن  ــا عن ــه روز اول آذر ب ــرد: برنام ــار ک وی اظه
ــاد علمــی اســت  ــوآوری و جه ــر ن بســیج مظه
ــا  ــیجیان را ب ــه بس ــتیم ک ــن هس ــال ای و دنب
جایــگاه هــای علمــی آشــنا و از پژوهــش ســراها 
و مکانهایــی کــه کار صنعتــی انجــام می شــود و 
از مجموعــه صنعتــی شهرســتان بازدیــد داشــته 
باشــند تــا ببیننــد نیازمنــدِی مجموعــه صنعتی 
در آینــده چــه خواهــد بــود و برنامه ریــزی کنند 
کــه در آینــده بــه چــه شــکل کار انجــام دهنــد  
ــردم  ــِر م ــیج مظه ــواِن بس ــا عن و روز دوم آذر ب
ــن روز  ــه در ای ــوی اســت ک ــران ق ســاالری و ای
ســخنرانی حضــرت آقــا و دیــدار بــا رهبــر عزیــز 
ــه  ــم در مســاجد و تکی ــم و برانی انقــاب را داری
هــای مختلــف بخــش عظیمــی از مــردم و 
بســیجیان بصــورت مســتقیم ســخنرانی رهبــر 
انقــاب را ببیننــد  که  در دســتور کار قــرار دارد و 
برنامــه هــای دیگــری از جملــه یــادواره در بخش 
روداب و برگــزاری مســابقات ورزشــی در حــوزه 
ــن روز  ــه در ای ــم ک ــه)س( را داری ــرت رقی حض

ــوند. ــزار می ش برگ
ــی از  ــنبه یک ــج ش ــرد: در روز پن ــوان ک وی عن
کلیــدی تریــن برنامــه هایمــان بــا عنواِن بســیج 
ــن  ــه اولی ــت ک ــهادت اس ــاد و ش ــرِ جه مظه
گردهمایــی اُنــس و مــودت پیشکســوتاِن جهــاد 
ــا حضــور پیشکســوتان  و شــهادت اســت کــه ب
ــه  ــود و در ادام ــی ش ــزار م ــدس برگ ــاع مق دف
دیــدار بــا خانــواده شــهدا و همچنیــن غبارروبــی 
مــزار شــهدا و برگــزاری یــادواره خانگــی شــهدا 
و برگــزاری مســابقات مجــازی بــا عنوان شــهدا را 

ــت. ــم داش ــه خواهی ــن روز در برنام در ای
وی بیــان کــرد: روز جمعــه 4 آذر نیــز بــا عنــوان 
بســیج مظهــرِ ایمــان و تربیت اســامی نــام دارد 
کــه بــا دعــای ندبــه آغــاز و در ادامــه برگــزاری 

میقــات صالحیــن در میعــادگاه هــای نمازجمعه 
ــش  ــای نق ــور گروه ه ــا حض ــروات ب ــم و ب در ب
آفریــن بســیج در ســطح شهرســتان را در برنامه 
داریــم و در مجموعــه بســیج اقدامــات مختلفــی 

انجــام خواهــد شــد.
بــدر آبــادی خاطــر نشــان کــرد: روز شــنبه 5 آذر 
کــه عنوانــش بســیج مظهــر مقاومــت و اقتــدار 
ملــی نــام دارد شــاهد اجتمــاع بزرگ بســیجیان 
و اجتماعــی بــزرگ با حضــور ســخنران خواهیم 

. د بو
وی در خصــوص اقدامــات و فعالیــت هــای کــه 
از ســال گذشــته تــا کنــون انجــام شــده اســت 
گفــت: مجموعــه بســیج اقدامــات زیــادی را در 
حــوزه هــای مختلــف انجــام داده اســت. طــی دو 
ســه ســالی کــه در حــوزه آب بــرای رفــع تنــش 
ــدود  ــروز ح ــا ام ــم ت ــت داری ــی فعالی ــای آب ه
۶۰ کیلومتــر  لوله گــذاری آب بــا همــکاری 
دســتگاه های اجرایــی انجــام شــده اســت و آب 
ُشــرب در اختیــار روســتاهای مختلــف گذاشــته 

شــده اســت.
از ســال گذشــته میزهــای خدمت بســیج ادارات 
ــه و  ــکات محل ــهر مش ــات ش ــه مح در هم
روســتاها را شناســایی و بســته به مشــکل محله 
مســئولین محلی جهــت رفع آن مشــکل دعوت 
می شــوند و مــردم و مســئولین در دیــداری بــه 
رفــع مشــکات می پردازنــد کــه ایــن اقــدام در 

هفتــه بســیج نیــز  انجــام خواهــد شــد.
 در حــوزه هــای مختلــف کارهــای زیــادی دنبال 
شــده اســت از جملــه واکسیناســیون دام هــا در 
راســتای بیمــاری هایی کــه وجــود دارد. حتی در 
خصــوص بازگشــایی، بازســازی و مرمــت مدارس 
در مجموعــه روداب بــا همــکاری آمــوزش و 
پــرورش اقداماتــی صــورت گرفتــه اســت. ارســال  
تیــم هــای پزشــکی به محــات مختلف شــهر از 

جمله تهــرود، کوهســتان ریگان، منطقــه روداب 
و حتــی اعــزام یــک تیم بــه شهرســتان همجوار 

نیــز در فعالیــت هــا می باشــد.
وی یــادآور شــد: در یــک ســال گذشــته چیــزی 
حــدود 5 هــزار بســته معیشــتی بیــن نیازمندان 
ــع  ــتان توزی ــه شهرس ــن نقط ــی در دورتری حت
شــده اســت. همچنیــن راه انــدازی کارگاه هــای 
ــم  ــت ه ــث امنی ــکاری در بح ــتغال و هم اش
بخشــی از اقداماتــی اســت که بســیج انجــام داده 

اســت.
وی تاکیــد کــرد: امــروز مهمتریــن موضوعــی که 
مــا بایــد در مــورد آن بــا نســل جوانمــان صحبت 
کنیــم تبییــن دســتاوردها اســت و ایــن امــر را با 
همــکاری آمــوزش و پرورش شــروع کردیــم و در 
هفتــه بســیج هــم بطــور جــدی دنبــال خواهیم 
کــرد  و اســاتید مجربــی را درنظــر گرفتیــم کــه 

ــه ُشــبهات دانــش آمــوزان  ــه چهــره ب چهــره ب
ــا حــدود ۱۱۰۰  ــروز ب ــا ام ــد و ت پاســخ می دهن
نفــر از دانــش آمــوزان مقطع متوســطه اول و دوم 
را بــه صــورت چهــره بــه چهــره صحبــت کــرده 
ایــم و دنبــال ایــن هســتیم کــه اگــر بخواهیــم 
دســتاوردهای جمهــوری اســامی ایــران را 
تبییــن کنیــم  اولیــن اقــدام اغنا اندیشه هاســت. 
جوانانــی کــه امــروز در اجتمــاع دارنــد زندگــی 
می کننــد بایــد دســتاوردهای انقاب اســامی را 
بــه آنهــا گفــت و شــبهات آنهــا را بــر طــرف کرد 
و راهــش هــم تبییــن اســت کــه بصــورت یــک 
کار جهــادی آن را دنبــال می کنیــم و برانیــم بــه 
نتیجــه برســانیم چــون بزرگترین وظیفه بســیج 

حفــظ دستاوردهاســت.

شــاهپور عایــی مقــدم روز دوشــنبه در مراســم اختتامیــه دومیــن جشــنواره 
خرمــای کلوتــه در شهرســتان عنبرآبــاد واقــع در جنــوب اســتان کرمــان اظهار 
داشــت: مــواد شــیمیایی و ابــزار الزم را بــرای مقابلــه بــا سوســک ســرخرطومی 

حنایــی در اختیــار کارشناســان و کشــاورزان قــرار می دهیــم.
وی افــزود: آفــت و بیمــاری بــه دلیــل بــی تدبیــری بشــر یــا عامــل اقلیمــی 
ــی و  ــات مســئولیت حفاظــت از محصــوالت زراع ــد و ســازمان نبات رخ می ده
باغــی را دارد و تــاش می کنــد عــاوه بــر تامیــن ســموم کشــاورزان، باغــداران 

را نیــز بــه آگاهــی الزم بــرای پیشــگیری و مقابلــه برســاند.
عایــی مقــدم تاکیــد کــرد: امــروزه کشــاورزی ســهم بســزایی در امنیــت دنیــا 
ــد امنیــت جوامــع را حفــظ  دارد و دیگــر فقــط داشــتن تســلیحات نمــی توان
کنــد بنابرایــن همــه کشــورها مــی خواهنــد عیــار امنیــت کشــور خــود را بــا 

تامیــن محصــوالت غذایــی بــاال ببرنــد.
ــا دنیــا  ــی در مقایســه ب ــران از لحــاظ ظرفیــت آب ــه اینکــه ای ــا اشــاره ب وی ب
ــران ۱4  ــادآور شــد: ای ــه خشــک محســوب می شــود ی کشــور خشــک و نیم
میلیــون هکتــار ســطح زیــر کشــت باغــی و زراعــی دارد کــه ۱۰۶ میلیــون تــن 

ــود. ــد می ش ــوالت تولی محص
ــم  ــردار داری ــره  ب ــزار به ــون و ۲۰۰ ه ــار میلی ــه داد: چه ــدم ادام ــی مق عای
کــه میانگیــن تولیــد هــر کشــاورز 3۰ تــن مــی شــود بنابرایــن اگــر جمعیــت 
ــبد  ــن س ــزار و 5۰۰ ت ــک ه ــم ی ــرار دهی ــر ق ــور را مدنظ ــی کش 84 میلیون

ــت. ــاورزی ماس کش
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی و رییــس ســازمان حفــظ نباتــات کشــور گفــت: 
ــردار در حــوزه کشــاورزی  7۰ درصــد از چهــار میلیــون و ۲۰۰ هــزار بهــره ب

ایــران ســواد الزم بــرای اســتفاده از فنــاوری را ندارنــد.
عایــی مقــدم بــا اشــاره بــه اینکــه پایــداری تولیــد متضمــن بــازار و صــادرات 
ــان و  ــم محصــوالت کرم ــار داشــت: بدرســتی نتوانســته ای خــوب اســت اظه

جنــوب کرمــان را در بازارهــای بیــن المللــی معرفــی کنیــم .
بــه گــزارش ایرنــا نماینــده مــردم پنــج شهرســتان جنوبــی اســتان کرمــان در 
مجلــس شــورای اســامی نیــز در ایــن جشــنواره گفــت: کشــاورزی مــی توانــد 

اقتصــاد کشــور را تــکان دهــد و بــه امنیــت غذایــی کشــور کمــک کنــد.

منصــور شــکراللهی افــزود: جنــوب اســتان کرمــان چهــار و نیــم میلیــون تــن 
محصــول کشــاورزی دارد، دومیــن تولیدکننــده خرمــای کشــور اســت و مــی 

توانــد بتنهایــی تامیــن کننــده مــواد غذایــی کشــور باشــد.
وی ادامــه داد: راه رونــق کشــاورزی در جنــوب اســتان کرمــان ایجــاد صنایــع 

ــاورزی  ــوالت کش ــر محص ــا و دیگ ــازی خرم ــدی و برندس ــته بن ــی، بس تبدیل
اســت.

ــان  ــوزه درم ــادی در ح ــواص زی ــه خ ــای کلوت ــرد: خرم ــد ک ــکراللهی تاکی ش
ــان  ــا خواه ــاره اروپ ــه در ق ــددی از جمل ــورهای متع ــا دارد و کش ــاری ه بیم

ــا هســتند. ــن خرم ای
ــج و  ــه گن ــوب، قلع ــان، رودبارجن ــوج، منوج ــای کهن ــتان ه ــده شهرس نماین
فاریــاب خواســتار ایجــاد راه آهــن در جنــوب اســتان شــد و افــزود: قطــار مــی 
ــه دیگــر اســتان هــا و  ــه صــدور محصــوالت و تولیــدات کشــاورزی ب ــد ب توان

کشــورهای همســایه کمــک کنــد.
دبیــر اجرایــی جشــنواره ملــی خرمــای کلوتــه نیــز در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ــه در  ــاره ایــن جشــنواره اظهــار داشــت: در ایــن جشــنواره ۲5 غرف ــا درب ایرن
بخــش هــای فــرآوری، بســته بنــدی، صــادرات، تولیــد و موضوعــات دیگــری 

کــه کشــاورز نیــاز بــه آشــنایی بــا آن دارد وجــود داشــت.
علــی محبــان ادامــه داد: در ایــن جشــنواره کارگاه هــای آموزشــی هــم برگــزار 
شــد و ۱۰۰ نفــر از فعــاالن کشــاورزی و بازرگانــی از طریــق موسســه آموزشــی 

اتــاق بازرگانــی ایــران آمــوزش دیدنــد.
ــه  ــی خوش ــورد معرف ــا در م ــی مث ــمینارهای تخصص ــرد: س ــه ک وی اضاف

ــد. ــزار ش ــنواره برگ ــن جش ــم در ای ــوب ه ــای جن خرم
ــا  ــی دارد ام ــای مضافت ــه خرم ــادی ب ــه شــباهت زی ــا کلیت ــه ی ــای کلوت خرم
ــر خرمــای  ــگ روشــن ت ــوان در رن ــا را مــی ت ــم خرم ــن ۲ رق ــز ای وجــه تمای
کلوتــه و طعــم متفــاوت تــر آن دانســت. خرمــای کلوتــه دارای رنگــی متمایــل 
ــرم و مرطــوب اســت. بیــش از ۹۰ هــزار  ــه قهــوه ای تیــره و دارای بافتــی ن ب
ــن آن  ــزار ت ــه 45 ه ــد شــده ک ــان تولی ــوب کرم ــه در جن ــای کلوت ــن خرم تُ

صــادر مــی شــود.
تولیــد انــواع خرمــا در کل کشــور یــک میلیــون و 3۰۰ هــزار تــن اســت کــه از 
ایــن میــزان بیــش از ۲۰۰ هــزار تـُـن در جنــوب کرمــان انجــام مــی شــود؛ ایــن 

میــزان ۲5 درصــد ظرفیــت صادراتــی کشــور را دربــر مــی گیــرد.
ســطح زیــر کشــت انــواع خرمــا در جنــوب اســتان کرمــان 3۱ هــزار هکتــار و 

بیشــترین ســهم آن نیــز مربــوط بــه شهرســتان عنبرآبــاد اســت.
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ــا توجــه بــه اینکــه  ــا موســی نژاد| ب ــم – مون طلــوع ب
پیشــگیری از جرائــم از اولویتهــای اهــداف فرماندهــی 
ــه  ــا و ارائ ــاورین در کالنتریه ــور مش ــت، حض ــی اس انتظام
کارگاههــای آموزشــی در مــدارس، شــورای معتمــد پلیــس 
محــالت، مســاجد و اصنــاف و... بــه حــل مشــکالت و 
افزایــش آگاهــی آنــان در رابطــه بــا مســائل اخالقــی، کنترل 
خشــم و ارائــه هشــدارهای انتظامــی کمک بســیاری خواهد 
کــرد. بــه همیــن منظــور دایــره مشــاوره و مــددکاری پلیــس 
ــهای  ــگیرانه و روش ــای پیش ــا رویکرده ــده ت ــدازی ش راه ان
حــل و فصــل اجتماعــی شــکایات و پرونــده پلیســی تقویت 
شــود. در ایــن شــماره از طلــوع بــا یکــی از مشــاوران 
فرماندهــی انتظامــی بــم گفتگویــی انجــام داده ایــم کــه در 

ــد.  ــه می خوانی ادام

ــی  ــد و کم ــی کنی ــان را معرف ــا خودت لطف
ــا  ــان م ــرای مخاطب ــان ب ــوابق فعالیتهایت از س

ــد؟ بگویی
اینجانــب مهدیــه کربالئــی زاده فــارغ التحصیــل رشــته 
ــار  ــتم. افتخ ــد هس ــی ارش ــع کارشناس ــی در مقط روانشناس
ــدد  ــوان مشــاور و م ــه عن ــه مــدت دو ســال ب ــن را دارم ب ای
ــای  ــیب ه ــواده و آس ــای خان ــوزه ه ــی در ح کار اجتماع
اجتماعــی در کالنتــری ۱۱ و ۱۳ شهرســتان در حــال انجــام 
خدمــت بــوده و هســتم. در طــول ایــن دو ســال از محضــر 
افــراد بــا تجربــه در حــوزه هــای مختلــف نیــروی انتظامــی 
بهره منــد شــده ام و از ســوی مســئولین وقــت بخاطــر 
خدمــات و راهکارهــای مفیــد مــورد تشــویق قــرار گرفته ام. 
عــالوه بــر خدمــات مشــاوره ای بــه عنــوان مســئول مجرمین 
ــل از  ــن قب ــم . همچنی ــت می کن خــاص شــرق اســتان فعالی
ــه مــدت ســه ســال  فعالیتــم در ســازمان نیــروی انتظامــی، ب
بعنــوان مشــاور در کلینیــک تــرک اعتیــاد همــکاری داشــته 

ام.

ــاوره ای در  ــات مش ــش خدم ــوص نق در خص
کالنتریهــا و خدمــات آنهــا بــرای مخاطبــان ما 

توضیــح دهیــد.
ــم  ــاد نظ ــا در ایج ــاوره ای در کالنتریه ــات مش ــش خدم نق
ــیار  ــه بس ــیبها در جامع ــش آس ــه کاه ــت و در نتیج و امنی
ارکان  از  مــددکاری،  و  مشــاوره  مراکــز  اســت.  مهــم 
ــاً  ــی کــه عمدت ــس اســت و پرونده های ــی پلی ــم ماموریت مه
ــاع داده  ــمت ارج ــن قس ــه ای ــد ب ــی دارن ــوع اختالف موض
می شــوند. رســیدگی بــه جزئیــات پرونــده  هــا در کالنتریهــا 
صــورت می گیــرد امــا بــا بهــره گیــری از مشــاور و مــددکار 
اجتماعــی ارجــاع پرونــده بــه ســایر دوایــر کالنتــری و 
ــار آن از  ــد و در کن ــش می یاب ــز کاه ــی نی ــتگاه قضای دس
ــه  ــرا ک ــود. چ ــری می ش ــم جلوگی ــیاری از جرائ ــوع بس وق
حتــی شــهروندان عــادی و افــرادی کــه در نیــروی انتظامــی 
پرونــده یــا شــکایتی مطــرح نکرده انــد نیــز می تواننــد بــرای 
دریافــت انــواع خدمــات مشــاوره ای بــه کالنتریهــا مراجعــه 
کننــد. همچنیــن در بســیاری از مــوارد انجــام مشــاوره 
ــه  ــه ب ــا توج ــود. ب ــات می ش ــل اختالف ــل و فص ــب ح موج
اینکــه پیشــگیری از جرائــم و آســیب هــا از اولویتهــای 

اساســی ســازمان اســت، حضــور مشــاورین یــا ارائــه کارگاه 
ــالت،  ــس مح ــد پلی ــورای معتم ــدارس، ش ــی در م آموزش
مســاجد و اصنــاف بــه حــل مشــکالت و افزایــش آگاهــی 
آنــان در رابطــه بــا مســائل اخالقــی، کنتــرل خشــم و ارائــه 
هشــدارهای انتظامــی کمــک بســیاری خواهــد کــرد. ارجاع 
ــزو  ــز ج ــا نی ــی در کالنتریه ــاوره قضای ــه مش ــا ب پرونده ه
رویکردهــای مــا می باشــد کــه بــا همــت و تــالش معاونــت 
اجتماعــی اســتان در تمامــی کالنتریهــای درون شــهری 

ــال شــده اســت. ــددکار اجتماعــی فع ــر مشــاور و م دوای

روان  و  روانشناســی  نحــوه  خصــوص  در 
درمانــی بــه شــهروندان در ایــن مرکــز 

دهیــد؟ توضیــح 
مراکــز مشــاوره و مــددکاری در معاونــت فرهنگــی و 
ــی در  ــددکاری اجتماع ــره م ــن دو دای ــی و همچنی اجتماع
کالنتریهــای ســطح اســتانها بــه صــورت رایــگان خدمــات 
ــه  ــهروندان ارائ ــه ش ــی ب ــنجی و روانشناس ــاوره، روانس مش
ــه روان  ــی در زمین ــاوره روانشناس ــات مش ــد. خدم می دهن
ــی و  ــردی و گروه ــاوره ف ــی، مش ــواده درمان ــی، خان درمان
مشــاوره در زمینــه تحصیلــی، ازدواج و شــغلی بــه مراجعــان 
ــز در مراکــز مشــاوره  ــه می شــود. واحــد روانســنجی نی ارائ
ــوش،  ــوارد ه ــردی در م ــنجی ف ــات روانس ــام خدم ــه انج ب
تحصیلــی  پیشــرفت  و  رغبــت  اســتعداد،  شــخصیت، 

می پــردازد.

بــر اســاس بررســی هــای انجــام شــده 
ــا و  ــه محوره ــول چ ــات ح ــترین اختالف بیش

موضوعاتــی اســت؟
ــات  ــوزه اختالف ــده، در ح ــام ش ــیهای انج ــاس بررس ــر اس ب
خانوادگــی بیشــتر ضعــف مهارتهــای ارتباطــی و عــدم 
ــم  ــود دارد. مه ــاط وج ــراری ارتب ــن در برق ــی زوجی توانای
ــویی،  ــکالت زناش ــائل و مش ــدن مس ــل پدیدآم ــن عام تری
ســوء ارتباطــات و ســوءتفاهمات اســت. گاهــی یــک ســوء 

ــر  ــر اث ــه ب ــت ک ــی اس ــه برف ــد گلول ــک مانن ــم کوچ تفاه
غلطیــدن از فــراز کــوه بــه تدریــج بــه یــک بهمــن بــزرگ 
تبدیــل مــی شــود. بــه صــورت کالن نیــز، آســتانه تحمــل و 

ــه اســت. ــراد کاهــش یافت ــاب آوری اف ت
خانــواده نهــاد اصلــی و ویــژه در جامعــه اســت و برقــراری 
ــواده  ــای خان ــان اعض ــت می ــالم و درس ــانی س ــط انس رواب
مهمتریــن عامــل ســالمت خانــواده اســت. بایــد ســعی کــرد 
ــط  ــی، رواب ــکاری و هماهنگ ــری، هم ــی، همفک ــا همدل ب
ســالمی را میــان اعضــای خانــواده خــود برقــرار نمــود. 
همچنیــن الزمــه اســتمرار روابــط زناشــویی ســالم، داشــتن 
ــاداری، اعتمــاد، انصــاف، صمیمیــت، پذیــرش  تعهــد و وف
متقابــل، ســعدصدر، تفاهــم و اعتمــاد اســت. بــا رعایــت این 
اصــول نســبت بــه همســرتان احســاس مســئولیت کنیــد و در 

خانــه، فضایــی سرشــار از امنیــت عاطفــی ایجــاد کنیــد.
دایــره مشــاوره و مــددکاری بــه صــورت ســاختارمند فعــال 
ــه گونهــای کــه اولیــن نشــانه آســیبهای اجتماعــی  اســت ب
نوپدیــد در همیــن بخــش شناســایی می شــود. اعتیــاد، 
ــای اجتماعــی  ــدان طــالق و ســایر آســیب ه ازدواج، فرزن
از جملــه موضوعاتــی اســت کــه در ایــن بخــش رســیدگی 
ــه مــی شــود  ــان ارائ ــه هموطن و راهکارهــای کارشناســی ب
ــود. کالنتــری و  ــاز خواهــد ب ــده ب ــا حــل مشــکل، پرون و ت
پاســگاهها دیگــر مثــل گذشــته نیســتند، جایــی کــه فقــط 
ــز  ــاال مراک ــد، ح ــود بیاین ــاوی خ ــرح دع ــرای ط ــراد ب اف
ــکالت در آن   ــه مش ــت ک ــی اس ــا جای ــاوره کالنتریه مش
مطــرح، بررســی و تــا جــای امــکان حــل و فصــل می شــود. 
ــرا ســعی  ــرای مــا ارجــاع می شــوند اکث پرونده هایــی کــه ب
ــل  ــده کام ــم شــوند. پرون ــه مصالحــه خت می شــود اینجــا ب
از  یــک  هــر  بــرای  و  می شــود  ریشــه یابی  و  ارزیابــی 
پرونده هــا زمــان گذاشــته می شــود. بــا افــراد تمــاس گرفتــه 
می شــود کــه شــما بایــد در جلســات مشــاوره و روانشناســی 
ــع   ــد، در واق ــرکت می کردی ــده، ش ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ک
پیگیــر مراجعــه شــهروندان در کالســهای مشــاوره هســتیم. 
ــه را  ــداد جلس ــن تع ــما ای ــود ش ــد می ش ــی قی در پرونده های

ــزی انجــام می شــود.  ــا برنامه ری ــد، بررســیها ب ــد بگذرانی بای

ــاوره  ــی و مش ــر روانشناس ــز دیگ ــا مراک ــا ب آی
ــتید؟ ــاط هس ــز در ارتب نی

ــش  ــی پی ــتیم. در مواقع ــط هس ــز مرتب ــر نی ــز دیگ ــا مراک ب
می آیــد کــه شــهروندان اعــالم مــی کننــد نمــی توانیــم در 
کالنتریهــا بــه هــر دلیلــی حضــور داشــته باشــیم، یــا مســیر 
ــئوال  ــر س ــا را زی ــواده م ــم، خان ــش نداری ــت، آرام دور اس
می برنــد، در ایــن شــرایط بــا مراکــز دیگــر مرتبــط هســتیم، 
نامــه میزنیــم و افــراد را ارجــاع می دهیــم بــه جاهــای دیگــر، 
ــی در ســطح  ــی و غیردولت ــا مراکــز دولت ــه طــور عمــده ب ب
شــهر هــم مرتبــط هســتیم و تعامــل داریم. بــر این اســاس در 
زمینــه معرفــی شــهروندان بــرای امــر مشــاوره و روانشناســی 
و همچنیــن در مــورد مســائل روانشناســی بــا آن هــا تعامــل 
داریــم. در مراکــز عمومــی محلــه هــا در مــورد مشــکالت 
اجتماعــی، بیمــاری و اختاللهــای روانــی صحبــت می کنیــم 
ــه  ــم ک ــوزش را بدهی ــن آم ــا ای ــه آنه ــم ب ــعی می کنی و س
چگونــه میتواننــد از یــک زندگــی ســالم در کنــار خانــواده 

لــذت ببرنــد.

بــه نظــر شــما بــرای برقــراری نظــم و 
امنیــت اجتماعــی و اخالقــی در جامعــه چــه 
آن  مــورد  در  هســت  الزم  آموزش هــای 

ــد؟ ــح دهی ــی توضی کم
 آمــوزش شــیوه های صحیــح تعلیــم و تربیــت و فرزنــد 
ــوان،  ــادران ج ــدران و م ــا پ ــا خصوص ــواده ه ــروری خان پ
ارائــه خدمــات مشــاوره ای و مــددکاری اجتماعــی بــه 
ــی،  ــکالت روان ــیوع مش ــروز و ش ــگیری از ب ــور پیش منظ
ــور  ــه منظ ــه ب ــطح جامع ــی در س ــی و عاطف ــاری، تربیت رفت
ــه  ــه ک ــی جامع ــت روان ــالمت و بهداش ــطح س ــش س افزای
ســبب پیشــگیری از آســیبهای اجتماعــی، جرایــم و کمــک 
بــه بــر قــراری نظــم و امنیــت اجتماعــی و اخالقــی در جامعه 
مــی شــود. در پایــان بایــد در نظــر داشــت کــه بــرای حــل 
ــگرانه،  ــاذ روش پرخاش ــای اتخ ــه ج ــکالت ب ــردن مش ک
خشــونت آمیــز و بدبینانــه، بهتر اســت روش مســالمت آمیز، 

ــه را انتخــاب کــرد. ــه و خــوش بینان صمیمان

گفت وگو با مهدیه کربالئی زاده مددکار مراکز مشاوره فرماندهی انتظامی بم

تقویتاهدافپیشگیرانهدرپروندههایپلیسی

مراکز مشاوره و مددکاری 
فرماندهی انتظامی در بم

۱-  دایره مشاوره و مددکاری کالنتری ۱۳ شهری 
آدرس:شهرستان بم.میدان بسیج

ارائه خدمات مشاوره ای همه روزه از شنبه تا  چهارشنبه 7 الی۱4 
پنج شنبه ها 7 الی ۱۲ 

۲-  دایره مشاوره و مددکاری کالنتری ۱۱ امام شمالی 
ادرس: شهرستان بم.چهارراه تربیت بدنی خیابان ولیعصر

ارائه خدمات مشاوره ای همه روزه از شنبه تا چهارشنبه  7الی ۱4 
پنج شنبه ها 7 الی ۱۲ 

۳- دایره مشاوره و مددکاری کالنتری ۱۲
آدرس: شهرستان بم جنب سایت اداری روبه روی ورزشگاه فجر

ارائه خدمات مشاوره همه روزه از شنبه تا چهارشنبه 7الی ۱4

انتظامی  فرماندهی  ها  کالنتری  مددکاری  و  مشاوره  دوایر 
مشاوره  درمانی،  خانواده  درمانی،  روان  زمینه  در  بم  شهرستان 
فردی و گروهی و مشاوره در زمینه تحصیلی، ازدواج و شغلی  به 

مراجعان  به صورت رایگان خدمات ارائه می  کنند.

فرماندهی انتظامی شهرستان بم
معاونت اجتماعی

آگهی تغییر هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان بم
باعنایت به استعفای آقای علی رودمشکی )خزانه دار کانون( و به موجب مدارک تسلیمی از سوی کانون مذکور اسامی و سمت هر یک از اعضا اصلی هیئت مدیره که تا ۱4۰4/۱۲/۲4 دارای اعتبار می باشند به شرح ذیل می باشند

۱- عباس بهزادی رئیس انجمن ۲- جواد بخشعلی زاده  نایب رئیس ۳- جوان رمضانی  خزانه دار 4- ابراهیم صائبی  دبیر ۵- قاسم حاجی زاده  عضو اصلی هیئت مدیره
رامین ایران منش مدیر روابط کار



ســعید افــروغ| طلــوع بــم: دکتــر منصــور عزیــز آبــادی رییــس 
ــورای  ــه در ش ــی ک ــه تصمیمات ــاره ب ــا اش ــم ب ــهر ب ــورای ش ش
ــا  هــدف اســتفاده  ــه شــیراز ب ــا ســفری ب شــهر گرفتــه شــد ت
از ظرفیــت هــا انجــام شــود گفــت: قــرار اســت شــهرهایی کــه 
ظرفیــت گردشــگری دارنــد و ثبــت جهانــی هســتند بــه میزبانی 
بــم دور هــم گــرد آینــد تــا از ظرفیــت هــای متقابــل یکدیگــر 

اســتفاده کننــد.
وی بــا اشــاره بــه حادثــه دلخــراش شــاهچراغ افــزود: بــا توجــه 
ــه کمــک  ــم ب ــه دلخــراش ب ــارس در حادث ــه اینکــه اســتان ف ب
همشــهریان مــا در بــم آمــد و کمــک هــای شــایانی را در 
ــه  ــان ب ــه ســهم خودم ــم خواســتیم ب ــا ه ــد م ــم انجــام دادن ب
نمایندگــی از مــردم بــم بــا آنهــا ابــراز همدردی داشــته باشــیم  و 

ــه اطــاع آنهــا برســانیم. ــم را ب پیــام تســلیت مــردم ب
وی ادامــه داد : ظرفیت هــای گردشــگری شــیراز هــم  مثــل بــم 
بســیار باالســت و ســطح آنهــا هــم بــا توجــه بــه اســتان بــودن 

بســیار باالســت بنابرایــن شــهر شــیراز انتخــاب شــد.
عزیــز آبــادی یــاد آور شــد: بــرای کان شــهرهایی کــه ظرفیــِت 
گردشــگری دارنــد بســیار ســخت اســت تــا بــا شــهرهای کوچک 
ــه از  ــی ک ــی های ــه رایزن ــا توجــه ب ــا ب ــد ام ــرار کنن ــراوده برق م
طریــق شــورای عالــِی اســتانها و معاونیــن اســتاندار انجــام شــد، 
ــورای  ــن و اعضــاء ش ــرای شــهردار و معاونی ــارس پذی ــتان ف اس

شــهر در شــیراز بودنــد.
وی تشــریح کــرد: اولیــن ســفر مــا بــه مرودشــت بود. شــهری که 
ثبــت جهانــی اســت و مثــل بــم دارای قدمت ۲5۰۰ ســاله اســت. 

از ظرفیــت هــای مرودشــت بازدیــد کردیــم در حالیکــه صحبــت 
دربــاره  ظرفیــت هــای بــم بــرای آنهــا نیــز خیلــی جالــب بــود. 
اعضــاء شــورای شــهر و شــهردار آنجــا قــول دادنــد کــه خیابانــی 
را بــه نــام بــم در گــذرِ فرهنگــی و گردشــگری نامگــذاری کننــد 
مــا نیــز آمادگــی داریــم کــه ایــن اقــدام را متقابــًا انجــام بــرای 
آنهــا انجــام دهیــم و آمادگــی داریــم کــه میزبــان شــهرهایی کــه 
ثبــت جهانــی هســتند  باشــیم تــا از ظرفیــت هــای متقابــل هــم 
ــار در کشــور  اســتفاده کنیــم. چــون ایــن اقــدام بــرای اولیــن ب
قــرار اســت صــورت بگیــرد اســتاندار و فرمانــدار بــم نیــز در ایــن 
راســتا اعــام آمادگــی کردنــد تــا ظرفیــت هــا بــه اجــرا در آینــد.

ــه  ــت ب ــهرداری مرودش ــهر و ش ــورای ش ــرد: ش ــح ک وی تصری
ــم  ــا ظرفیــت هــای ب ــم خواهنــد داشــت ت ــه ب زودی ســفری ب
را از نزدیــک ببیننــد و بتوانیــم تبادالتــی در زمینــه گردشــگری 
داشــته باشــیم. بــا توجــه بــه رقابتــی کــه در زمینــه گردشــگری 
ــا  ــی باشــد م ــارس م ــتان ف ــم و اس ــن ب و جــذب توریســت بی
ــا  ــه رفاقــت تبدیــل شــود ت ــا ایــن رقابــت ب پیشــنهاد دادیــم ت
ــی  ــادل گردشــگران خارجــی را داشــته باشــیم. حت ــم تب بتوانی
ــگری  ــای گردش ــت ه ــام ظرفی ــم  تم ــی کردی ــام آمادگ اع
مرودشــت را اینجــا توســط بیلبوردهــا و بنرها در ســطح شــهر در 
معــرض نمایــش قــرار دهیــم، آنهــا هــم متقابــًا ایــن پیشــنهاد 

ــد. را پذیرفتن
رییــس شــورای شــهر بــم بــه خرســندی دکتــر طاهــری رییــس 
شــورای شــهر شــیراز از ایــن دیــدار اشــاره کــرد و گفــت: ظرفیت 
هــای بــم بــا توجــه بــه جمعیــت و مقیــاس کوچــک نســبت بــه 

شــیراز  کــه دارای 4 اثــر ثبــت جهانــی، ۱44 اثــر ثبــت ملــی کــه 
ــرای اینکــه ثبــت ملــی شــوند   ــر شناســنامه دار شــدند ب 33 اث
ــه بحــث  ــود. پیشــنهاد هایــی از جمل ــب ب برایشــان بســیار جال

خواهــر خواندگــی دو شــهر نیــز مطــرح شــد.
وی بیــان کــرد: یکــی از نکاتــی کــه مهــم بــود اطاعــات اعضــاء 
ــورد  ــه آنجــا در م ــا ب شــورای شــهر شــیراز قبــل از رســیدن م
ــز هــم اشــاره  ــکات بســیار ری ــه ن ــه ای کــه ب ــه گون ــود ب ــم ب ب

می کردنــد. 
ــد و  ــم از ارگ جدی ــم می گفتی ــای ب ــت ه ــا از ظرفی ــی م وقت
قدیــم اطاعــات زیــادی داشــتند مــا از ظرفیــت هــای صنعتــی و 
ارگ جدیــد بــا آنهــا صحبــت کردیــم و اینکــه ۱۰ هــزار و صــد و 
شــانزده نفــر در ارگ جدیــد مشــغول کار هســتند و راغب شــدند 
تــا در همــه زمینــه هــا بحــث و تبــادل نظــر داشــته باشــیم.  از 
کویــر نــوردی بــرای آنهــا گفتیــم و قــرار شــد تــا اســتاندار، اعضاء 
شــورای شــهر  و شــهردار  فــارس بــه بــم ســفر کننــد تــا ظرفیت 

هــای بــم را از نزدیــک ببیننــد.
ــورا و  ــکاران ش ــیراز هم ــهر ش ــورای ش ــن ش ــه در صح در ادام

شــهردار بــم گزارشــاتی مفصــل را ارایــه دادنــد. و دیــداری نیــز با 
رییــس ســازمان پســماند شــهرداری شــیراز صــورت گرفــت کــه 
شــهردار بــم اذعــان داشــت کــه دیــدار بــا ایشــان بســیار مفیــد 
بــوده اســت و قــرار شــد تــا از ســازمان پســماند بــم بازدیــد کنند 
و بــرای شــهر بــم در ایــن زمینــه مشــاور بفرســتند تــا تصمیمات 

خوبــی بــا توجــه بــه نظــر کارشناســان  ارایــه دهنــد.
در بازدیــدی هــم کــه بــا دکتر اســدی شــهردار شــیراز انجام شــد 
یکــی از نــکات حایــز اهمیــت ایــن بــود کــه اعــام کردنــد بــرای 
پیشــرفت بــم از هیــچ تاشــی دریــغ نمی کننــد. شــهردار شــیراز 
اعــام کردنــد کــه راغــب هســتند تــا طــرح و برنامــه هایــی کــه 
در زمینــه هــای گردشــگری و برگــزاری هفتــه هــای فرهنگــی 

بیــن دو شــهر شــیراز و بــم انجــام شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مثلــث گردشــگری بیــن اســتان هــای 
فــارس، یــزد  و  اصفهــان شــکل گرفته اســت افــزود: بعد از جلســه 
بــا اســتاندار فــارس ایشــان اعــام کردنــد کــه از ایــن  بــه بعــد 
ــام  ــم داشــت و تم ــم خواهی ــا حضــور ب ــگری را ب ــع گردش مرب
ظرفیت هــای گردشــگری اصفهــان، یــزد و شــیراز در اختیــار بــم 

سال پانزدهم   شماره   299 سه شنبه 01 آذر 41401

بازدید اعضای شورای شهر و شهردار بم از شیراز و دیدار با مدیران شهری مرودشت و شیراز



شــهردار بــم گزارشــاتی مفصــل را ارایــه دادنــد. و دیــداری نیــز با 
رییــس ســازمان پســماند شــهرداری شــیراز صــورت گرفــت کــه 
شــهردار بــم اذعــان داشــت کــه دیــدار بــا ایشــان بســیار مفیــد 
بــوده اســت و قــرار شــد تــا از ســازمان پســماند بــم بازدیــد کنند 
و بــرای شــهر بــم در ایــن زمینــه مشــاور بفرســتند تــا تصمیمات 

خوبــی بــا توجــه بــه نظــر کارشناســان  ارایــه دهنــد.
در بازدیــدی هــم کــه بــا دکتر اســدی شــهردار شــیراز انجام شــد 
یکــی از نــکات حایــز اهمیــت ایــن بــود کــه اعــام کردنــد بــرای 
پیشــرفت بــم از هیــچ تاشــی دریــغ نمی کننــد. شــهردار شــیراز 
اعــام کردنــد کــه راغــب هســتند تــا طــرح و برنامــه هایــی کــه 
در زمینــه هــای گردشــگری و برگــزاری هفتــه هــای فرهنگــی 

بیــن دو شــهر شــیراز و بــم انجــام شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مثلــث گردشــگری بیــن اســتان هــای 
فــارس، یــزد  و  اصفهــان شــکل گرفته اســت افــزود: بعد از جلســه 
بــا اســتاندار فــارس ایشــان اعــام کردنــد کــه از ایــن  بــه بعــد 
ــام  ــم داشــت و تم ــم خواهی ــا حضــور ب ــگری را ب ــع گردش مرب
ظرفیت هــای گردشــگری اصفهــان، یــزد و شــیراز در اختیــار بــم 

قــرار داده می شــود و امیدواریــم بــا ســفر قریــب  الوقوعــی کــه بــه 
بــم دارنــد از ایــن  ظرفیــت اســتفاده کنیــم و مربــع گردشــگری 
ــه می شــود  ــن ســه اســتان اضاف ــه ای ــم  ب ــی ب کــه شــهر جهان
داشــته باشــیم.  طــی نامــه ای پیشــنهادی مکتــوب بــه اســتاندار 
ارایــه دادیــم تــا در صــورت صاحدیــد  در شــهرها، روســتاها و 
بخــش هــای اســتاِن فــارِس پهنــاور و زیبــا نمــادی، یــا خیابانــی 
بــه نــام بــم  داشــته باشــند کــه ایشــان قــول مســاعد در ایــن 
ــد  ــود تاکی ــگری خ ــاون گردش ــه مع ــان ب ــد. ایش ــه دادن زمین
ــت شــهری را  ــد کــه تمــام ظرفیت هــای مجموعــه مدیری کردن
آمــاده باشــند تــا ایــن برنامــه بــه خوبــی اجــرا شــود تــا در زمینه 
گردشــگری و تــاب آوری شــهری بتوانیــم کاس هــای مشــترکی 
داشــته باشــیم و از تجربیــات هــم اســتفاده کنیــم و جشــنواره و 
هفته هــای فرهنگــی را در شــیراز و متقابــاً در بــم انجــام شــود.

عزیــز آبــادی خطــاب بــه مــردم بــم ادامــه داد: از مــردم 
ــه  ــه ب ــم ک ــکر می کن ــزرگ تش ــم ب ــل ب ــب و اصی فهیم،نجی
ــه  ــم ب ــم بتوانی ــد امیدواری ــرام می گذارن ــود احت ــدگان خ نماین
ــای  ــم قدم ه ــهرداری بتوانی ــورا و ش ــردم در ش ــادم م ــوان خ عن

مثبتــی برداریــم. طبیعتــاً ایــن ســفرها میتوانــد بازخــورد 
ــردم  ــرای م ــد و ب ــته باش ــز داش ــر نی ــهرهای دیگ ــی در ش خوب
ــه  ــهرهایی ک ــه ش ــه هم ــه اینک ــه ب ــد.  باتوج ــر باش ــر ثم مثم
ــه  ــاش خــود را در زمین ــد و تمــام ت ظرفیــت گردشــگری دارن
ــا اینهمــه  ــف هســت بمــی ب ــد حی گردشــگری انجــام می دهن
ظرفیــت گردشــگری و 4 اثــر ثبــت جهانــی را فقــط بــا نــام زلزله 
ــا توجــه بــه اینکــه خداونــد ظرفیــت زیــادی را در  بشناســند. ب
ایــن کویــر ناســازگار بــه مــردم بــم داده اســت میتوانیــم شــهر 
نمونــه گردشــگری بــرای شــهرهای دیگــر باشــیم. باید ظرفیــت 
هــای دیگــر را نیــز شناســایی کنیــم . هــدف از ایــن ســفر ایــن 
بــود کــه بتوانیــم ظرفیــت هــای گردشــگری خودمــان را بــه رخ 
دیگــران بکشــانیم و ایــن تفاهــم نامــه بــا کان شــهرهایی بســته 
شــده کــه خودشــان در ایــن زمینــه آوازه بســیار باالیــی دارنــد.

تأکیدبرتعاملدوسویهدردیدار
مدیریتشهریشیرازوبم

توسعهتعامالتبرپایهاشتراکات
فرهنگیوگردشگری

بــه گــزارش خبرگــزاری مــوج فــارس، محمــد حســن اســدی 
شــهردار شــیراز در دیــدار مشــترک مدیریت شــهری کانشــهر 
ــاد  ــباهت های  زی ــتراکات و ش ــه اش ــیراز ب ــم در ش ــیراز و ب ش
ایــن دو شــهر ازنظــر فرهنگــی، مذهبــی، باســتانی و تاریخــی 

پرداخــت.
ــی  ــه م ــب تجرب ــرای کس ــهری ب ــت ش ــه او؛ مدیری ــه گفت ب
ــه  در  ــرا ک ــد، چ ــه کن ــی تکی ــای داخل ــت ه ــر ظرفی ــد ب توان
ــی  ــارب عین ــی از تج ــای فراوان ــران نمونه ه ــهرهای ای کانش
ــود دارد. ــه وج ــب تجرب ــرای کس ــی ب ــای بی بدیل و فرصت ه

شــهردار شــیراز بــر خواهرخواندگــی بــا شــهر بــم تأکیــد و بــر 
ــد کــرد. ــام آن تأکی ــه ن ــی ب نام گــذاری خیابان های

ــک  ــل، ترافی ــس کمیســیون حمل ونق ــلطانی رئی ــر س علی اکب
و عمــران شــورای اســامی شــهر شــیراز نیــز در ایــن دیــدار 
بــا تصریــح بــر مبحــث گردشــگری به عنــوان فصــل مشــترک 
ــژه ازنظــر معمــاری  ــر تعامــل ظرفیت هــا به وی ــم ب شــیراز و ب

پرداخــت.
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــو ش ــی عض ــی رحیم ــی کیان مصطف
ــد  ــم تأکی ــیراز و ب ــت ش ــر قراب ــدار ب ــن دی ــز در ای ــیراز نی ش
ــح کــرد:  ــن دو شــهر تصری ــر تفاهــم و خواهرخواندگــی ای و ب
ــادل  ــر تب ــیم. او ب ــته باش ــم داش ــی باه ــد هم افزایی های بای
تجربــه در بحــث اقلیــم بومــی پرداخــت و گفــت: هــردو شــهر 
تجــارب موفقــی در زمینــه اقلیم بومــی در مباحث گردشــگری 
و صنعتــی دارنــد کــه بــا تبــادل آن هــا به عنــوان یــک نمونــه 

ــاد. ــق اتفــاق بزگــی خواهــد افت بســیار موف
مصطفــی مشــفقیان معــاون شــهردار و رئیــس ســازمان 
ــا  ــز ب ــیراز نی ــهرداری ش ــی ش ــی و ورزش ــی، اجتماع فرهنگ
ــر مباحــث و تبــادل تجــارب فرهنگــی گردشــگری  ــح ب تصری
بحــث  در  جامعــی  برنامه هــای  کــرد:  امیــدواری  ابــراز 

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

ــد  ــا ک ــرا پارس ــم زه ــی خان ــی از 3۱58 اصل ــاک ۹ فرع پ
ملــی ۶۰5۹5۹5۹۱۱ فرزنــد محمــد ششــدانگ یکبابخانــه بــا 
کاربــری مســکونی بــه مســاحت ۲۶۲.5 متــر مربــع واقــع در 
خیابــان طالقانــی   بخــش ۲۹ کرمــان از مــورد مالکیت محمد 

رضــا ثابــت رای.
پــاک 83 فرعــی از ۶ فرعــی  از 3۲33 اصلــی آقــای حمیــد 
دادبیــن  کــد ملــی 3۱۱۱3۹۲8۰5 فرزنــد محمــد ششــدانگ 
یکبابخانــه  بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت ۲74.5 متــر 
مربــع واقــع در خیابــان امــام کوچــه قصــر حمیــد   بخــش ۲۹ 

کرمــان از مــورد مالکیــت مشــاعی خــود متقاضــی.
ملکیــان کــد  اصلــی رضــا  از 34۶۰  فرعــی  پــاک ۲ 
ملــی 3۱۱۰34388۶ فرزنــد قنبــر در ششــدانگ زمیــن 
ــابقه   ــی )س ــی از 34۶۰ اصل ــاک یکفرع ــام در پ ــت ادغ جه
ــع  ــر مرب ــه مســاحت ۱7 مت ــی( ب ــی  و 34۶۰اصل 345۹اصل
ــورد  ــان از م ــش ۲۹ کرم ــی  بخ ــدی طالقان ــع در کمربن واق

ــور. ــبحانی پ ــد س ــت احم مالکی
پــاک 5 فرعــی از 35۲5 اصلــی آقــای مجیــد فرامــرز پــور کد 
ملــی 3۱۱۱37۶۲8۱ فرزنــد محمــد  ششــدانگ یکبابخانــه به 
مســاحت 357.3 متــر مربــع واقــع در خیابــان چمــران بخــش 

۲۹ کرمــان از مــورد مالکیــت فاطمــه صنعتی.
پــاک 3 فرعــی از 3733 اصلــی آقــای آصــف غضنفــری نیــا 
ــدانگ  ــا  شش ــد رض ــی 3۱۱۰۲۲۱۰۰4 فرزن ــد مل ــی  ک بم
ــر  ــاحت 3۹4 مت ــه مس ــکونی ب ــری مس ــا کارب ــه ب یکبابخان
ــان مفتــح  بخــش  ــع واقــع در کمربنــدی طالقانــی خیاب مرب
۲۹ کرمــان از مــورد مالکیــت ماشــاهلل غضنفــری نیــا و مریــم 

ــکری زاده . لش
پــاک ۲8 فرعــی از یکفرعــی از 4۲7۰ اصلــی آقــای عبدالــه 
غامشــاهی کــد ملــی ۶۰5۹۹۰۰۹33 فرزنــد علی  ششــدانگ 
یکبابخانــه بــا کاربــری مســکونی به مســاحت 3۲7 متــر مربع 
واقــع در بلــوار محمــد آبــادی کوچــه ۹   بخــش ۲۹ کرمــان از 

مــورد مالکیــت نصــرت الــه ناصری.
ــم فاطمــه  ــی خان ــده 43۹۲ اصل ــاک ۱5 فرعــی از باقیمان پ
ــواد  ــد ج ــی 3۲۰۹5۹387۶ فرزن ــد مل ــی ک ــدری مهداب حی
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 35۰ متــر مربــع واقــع در 
ــت  ــورد مالکی ــان از م ــان   بخــش ۲۹ کرم ــان افاطونی خیاب

محمــد ابراهیــم عامــری.
ــم  ــی میث ــی از 444۶ اصل ــی از 4۱۲ فرع ــاک ۱5۰۹ فرع پ
جزینــی زاده کــد ملــی 3۱۱۱5۰7858 فرزنــد عبــاس 
ــاحت  ــه مس ــکونی ب ــری مس ــا کارب ــه ب ــدانگ یکبابخان شش
ــش ۲۹  ــر  بخ ــر کبی ــوار امی ــع در بل ــع واق ــر مرب ۲۶۰.5 مت

ــری. ــم عام ــد ابراهی ــت محم ــورد مالکی ــان از م کرم
پــاک 3۰5 فرعــی از 483۹ اصلــی خانــم پریــرخ دری 
جانــی  کــد ملــی 3۱۱۱37587۰ فرزنــد محمــد  ششــدانگ 
ــه مســاحت ۲7۹.8 متــر  ــری مســکونی ب ــا کارب ــه ب یکبابخان
مربــع واقــع در میــدان امــام حســین خیابــان وصــال   بخــش 
۲۹ کرمــان از مــورد مالکیــت منوچهــر و ســیروس و محمــد 

جــواد ســاالر بهــزادی.
پــاک 3۰۶ فرعــی از 483۹ اصلــی خانــم فرشــته گــوری بمی 
کــد ملــی 3۱۱۱4۶۲۲۰۱ فرزنــد علــی  ششــدانگ یکبابخانــه 
بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 385.5 متــر مربــع واقــع 
در میــدان امــام خیابــان وصــال   بخــش ۲۹ کرمــان از مــورد 
مالکیــت منوچهــر و ســیروس و محمــد جواد ســاالر بهــزادی.

پــاک 8 فرعــی از 485۲ اصلــی آقــای وحیــد اســحاقی نــژاد  
کــد ملــی 3۱۱۰7۲۲844 فرزنــد احمــد  ششــدانگ یکبابخانه 
بــه مســاحت ۲۹7.۱5 متــر مربــع واقــع در خیابــان امیــر کبیر 

بخــش ۲۹ کرمــان از مــورد مالکیــت محمــد نایبــان تبریزی.
پــاک ۱۰ فرعــی از یکفرعــی از 48۶۹ اصلــی آقــای محمــد 
امیــن صوفــی آبــادی کــد ملــی 3۱۰۰4۰38۲7 فرزنــد رضــا 
ششــدانگ یکقطعــه بــاغ  بــه مســاحت ۱۱۶3.۶۰ متــر مربــع 
ــورد  ــان از م ــر   بخــش ۲۹ کرم ــر کبی ــان امی ــع در خیاب واق

مالکیــت ماشــاله اقبالــی زاده و رمضــان صوفــی آبــادی .
ــره  ــم اطه ــی خان ــی از 5۰3۹ اصل ــی از ۲ فرع ــاک 7 فرع پ
عظیمــی  کــد ملــی 3۱۱۰۱3۹۱۹7 فرزند حســن  ششــدانگ 
یکبــاب مغــازه بــا کاربــری تجــاری بــه مســاحت ۲۰.48 متــر 
مربــع واقــع در خیابــان شــهید صدوقــی    بخــش ۲۹ کرمــان 

از مــورد مالکیــت ورثــه محمــد صــادق بهرامــی.
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ــد  ــرزاده ک ــاس صف ــی عب ــی از 47۲ اصل ــاک 4۶۶ فرع پ
ــه  ــعبان ششــدانگ یکبابخان ــد ش ــی 3۱۱۱۲388۰۶ فرزن مل
بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 5۰3 متــر مربــع واقــع در 
پشــت رود بخــش 3۰ کرمــان از مــورد مالکیــت ســید علــی 

ســجادی .
پــاک ۹7 فرعــی از۶۹فرعــی از 8۲8 اصلــی آقــای وحیــد رضا 
بــدر آبــادی  کــد ملــی 3۱۰۰۲5۶4۲5 فرزنــد رضا ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 333.4 متــر مربــع واقع در اســفیکان 

بخــش 3۰ کرمــان از مــورد مالکیــت عذری پشــوئی.
پــاک 5 فرعــی از 83۶ اصلــی آقــای مجیــد لرســتانی نــژاد 
کــد ملــی ۶۰5۹۶4۲55۱ فرزنــد پرویــز ششــدانگ یکبابخانــه 

بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت ۲44 متــر مربــع واقــع در 
روســتای تمیــک   بخــش 3۰ کرمــان از مــورد مالکیــت عباس 

ابراهیــم پــور.
ــد  ــان ک ــم ســیما خرمی ــی خان ــی از 83۶ اصل ــاک ۶ فرع پ
ــه  ــدانگ یکبابخان ــوض شش ــد ع ــی 48۲۹8۰3۹۹۱ فرزن مل
ــع در روســتای تمیــک    ــع واق ــه مســاحت ۲5۱.7 متــر مرب ب
ــور. ــم پ ــاس ابراهی ــت عب ــورد مالکی ــان از م بخــش 3۰ کرم

ــم  ــور حات ــم نصــرت پ ــی خان ــی از 84۲ اصل ــاک 4۹ فرع پ
کــد ملــی 3۱۱۰38۹878 فرزنــد نظــر ششــدانگ یکبابخانه و 
باغچــه بــا کاربری مســکونی بــه مســاحت ۶۲5.۲۲ متــر مربع 
واقــع در چهــل تخــم زیــد آبــاد کوچــه والیــت   بخــش 3۰ 

کرمــان از مــورد مالکیــت ســید غامرضــا عمــاد.
پــاک ۱۱ فرعــی از ۱۱۱3 اصلــی امیــر ارســان آزادی 
ــدانگ  ــاز در شش ــک ن ــد فل ــی 3۱۱۱5۲444۶ فرزن ــد مل ک
یکبابخانــه بــه مســاحت ۲7۶.3 متــر مربــع واقــع در خیابــان 
بوعلــی   بخــش 3۰ کرمــان از مــورد مالکیــت عبــاس رنجبــر.

ــم اعظمــه عــرب  کــد  پــاک 5 فرعــی از ۱۱۹8 اصلــی خان
ملــی 3۱۱۰8۹855۱ فرزنــد قنبــر ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
ــتی  ــان بهش ــع در خیاب ــع واق ــر مرب ــاحت ۲۹۲.34 مت مس

ــب. ــم صائ ــت ابراهی ــورد مالکی ــان از م بخــش 3۰ کرم
ــاد کــد  ــم آب ــوب ابراهی ــی ای ــاک ۱۹ فرعــی از ۱357 اصل پ
ملــی 3۱۱۱۱۱۹۰۹۲ فرزنــد محمــد  ششــدانگ یکبابخانــه به 
مســاحت 7۰ متــر مربــع واقــع در خیابــان بوعلــی   بخــش 3۰ 

کرمــان از مــورد مالکیــت رخســاره جهــان ابــادی.
پــاک ۱35 فرعــی از ۲ فرعــی از ۱5۹۶ اصلــی محمــد 
رنجبــر کــد ملــی 3۱۱۱5۰3۰۹7 فرزنــد عبــاس  ششــدانگ 
ــا کاربــری باغــی مســکونی بــه مســاحت  ــاغ ب ــه و ب یکبابخان
34۰۶ متــر مربــع واقــع در روســتای حمــزه ای   بخــش 3۰ 

کرمــان از مــورد مالکیــت عبــاس رنجبــر.
ــمعیلی  ــرف اس ــم اش ــی خان ــی از ۱۶3۰ اصل ــاک 4 فرع پ
بنــدری کــد ملــی 3۱۱۰55۲5۱5 فرزنــد حســین ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت ۱۰5.5 متــر مربــع واقــع در امیــر اباد 
بخــش 3۰ کرمــان از مــورد مالکیــت علــی فکری صفــری زاده.

ــان  ــت دهق ــم عصم ــی خان ــی از ۱3۶4 اصل ــاک 8 فرع پ
کروکــی کــد ملــی 3۱۱۰۹3۹۱۰۱ فرزنــد عیســی ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت ۲5۰.37 متــر مربــع واقع در شــهر بم  
خیابــان بوعلــی غربــی کوچــه بهداشــت بخــش 3۰ کرمــان از 

مــورد مالکیــت محمــد علــی بهــزادی.
ــازدار کــد  ــای حســین ب ــی آق ــاک ۶ فرعــی از ۱854 اصل پ
ملــی 3۱۱۱۶۲۰۹۲۱ فرزنــد حســن  ششــدانگ یکبابخانــه بــا 
کاربــری خانــه بــاغ  بــه مســاحت 3۲5.3 متــر مربــع واقــع در 
خواجــه عســکر بخــش 3۰ کرمــان از مــورد مالکیــت حســن 

کمــال الدینــی.
ــی  ــای عل ــی آق ــی از ۱۹۰7 اصل ــی از یکفرع ــاک 8 فرع پ
ــن  ــد حس ــی 3۱۱۱3۹4۰85 فرزن ــد مل ــار ک ــی افش کریم
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت ۲۶3.۱ متــر مربــع واقــع 
در خواجــه عســکر بخــش 3۰ کرمــان از مــورد مالکیــت علــی 

کمــال الدینــی .
پــاک 4 فرعــی از ۲۲75 اصلــی در قســمتی از ۲فرعــی 
۲۲75اصلــی بمســاحت ۹3۱.۰5 متــر مربــع و ۲۱۶8 اصلــی 
ــد  ــدری ک ــای حســین شــجاع حی ــع آق ــر مرب 385.۱5  مت
ملــی 3۱۱۰۱8۹38۰  فرزنــد رمضــان در ششــدانگ یکقطعــه 
بــاغ جهــت ادغــام در پــاک 3 فرعــی از ۲۲75 اصلــی  واقــع 
در باغچمــک بخــش 3۰ کرمــان از مــورد مالکیــت ســیف اهلل 

شــجاع حیــدری .
پــاک ۲ فرعــی از 3۰۲۱ اصلــی آقــای علــی کریمــی افشــار 
کــد ملــی 3۱۱۱3۹4۰85 فرزند حســن  ششــدانگ یکبابخانه 
بــا کاربــری مســکونی  بــه مســاحت 577.3 متر مربــع واقع در 
ــان شــفا   بخــش 3۰ کرمــان از مــورد  خواجــه عســکر خیاب

مالکیــت اکبــر کمــال الدینی.
پــاک ۲85۲ فرعــی از3۱۶فرعــی از ۲فرعــی از 3۰85 اصلــی 
ــد  ــی ۶۰5۹۹۰۹84۱  فرزن ــد مل ــی ک ــه جال ــان ال ــای ام آق
یــار محمــد ششــدانگ یکبابخانــه بــا کاربــری مســکونی بــه 
ــان ســید الشــهدا  ــع در خیاب ــع واق ــر مرب مســاحت 3۹۰ مت
کوچــه 3 بخــش 3۰ کرمــان از مــورد مالکیــت مشــاعی خــود 
متقاضــی و مالکیــت بــی بــی جــان زارع و تقــی و خدیجــه و 

جمشــید همگــی جالــی .
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پــاک ۲7 فرعــی از ۱۲33 اصلــی خانــم مــژده نشــیبی کــد 
ــازه  ــدانگ یکبابمغ ــی شش ــد عل ــی 3۱۱۱5۹8۰55 فرزن مل
مشــتمل برطبقــه فوقانــی بــا کاربــری مســکونی به مســاحت 
۶۶.۶5 متــر مربــع واقــع در بــروات بلــوار شــهدا   بخــش 3۱ 

کرمــان از مــورد مالکیــت حیــات بنــی اســدی .
پــاک ۲8 فرعــی از ۱۲33 اصلــی آقــای علــی نشــیبی کــد 
ملــی 3۱۱۰4345۲۰ فرزنــد مرتضــی  ششــدانگ یکبابخانــه 
بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 4۱8.۹5 متــر مربــع واقــع 
در بــروات بلــوار شــهدا   بخــش 3۱ کرمــان از مــورد مالکیــت 

حیــات بنــی اســدی .

پــاک ۲3۶ فرعــی از ۱3۱5 اصلــی آقــای امیــر حمــزه باقــری 
ــی  ــد مل ــی ک ــری بروات ــانیا باق ــرف س ــا از ط ــی والیت بروات
3۱۰۰8۰۱75۱ فرزنــد امیــر حمــزه ششــدانگ یکبابخانــه بــا 
کاربــری مســکونی بــه مســاحت 3۲7.۶ متــر مربــع واقــع در 
بــروات بخــش 3۱ کرمــان از مــورد مالکیــت محمــد تدیــن.

ــی  ــد عل ــای محم ــی آق ــی از ۱3۱5 اصل ــاک ۲37 فرع پ
ــی   ــد عل ــی 3۱۱۱3۹338۰ فرزن ــد مل ــی ک ــیدی مرغک س
ششــدانگ مغــازه مشــتمل بــر انبــاری بــا کاربــری مســکونی 
بــه مســاحت ۹۶.۹5 متــر مربــع واقــع در بــروات بلوار شــمالی 
چهــار راه بســیج   بخــش 3۱ کرمــان از مــورد مالکیــت علــی 

تدیــن.
پــاک 4۰ فرعــی از ۲5۹5 اصلــی خانــم فاطمــه بنــی 
اســدی کــد ملــی 3۱۱۰47335۶ فرزنــد ســلیمان ششــدانگ 
یکبابخانــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 5۲4.75 متــر 
مربــع واقــع در بــروات  بخــش 3۱ کرمــان از مــورد مالکیــت 

خانمجــان بنــی اســدی .
ــمعیلی  ــه اس ــم فاطم ــی خان ــی از ۲۶۱۲ اصل ــاک ۶ فرع پ
نســب کــد ملــی 3۱۱۰47۲7۰8 فرزنــد محمــود ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت ۲3۱.8 متــر مربــع واقــع در بــروات   

بخــش 3۱ کرمــان از مــورد مالکیــت حســین مشــیری.
پــاک ۶۰ فرعــی از ۲۶3۲ اصلــی خانــم ســیکنه ســاجدی پور 
کــد ملــی 3۱۱۱3۰۱5۲4 فرزنــد عباس ششــدانگ یکبابخانه 
بــه مســاحت ۱8۹.7۲ متــر مربــع واقــع در بــروات   بخش 3۱ 

کرمــان از مــورد مالکیــت ماهــی وحیــد زاده رحمــت آبادی.
پــاک ۶۱ فرعــی از ۲۶3۲ اصلــی ابراهیــم ســاجدی پــور کــد 
ملــی 3۱۱۱۶۰84۹۲ فرزنــد عبــاس ششــدانگ یکبابخانــه به 
ــی    ــوار جنوب ــروات بل ــع واقــع در ب مســاحت ۲۱۶.8 متــر مرب
بخــش 3۱ کرمــان از مــورد مالکیــت ماهــی وحیــد زاده 

ــادی. رحمــت آب
پــاک ۹ فرعــی از ۲8۲4 اصلــی خانــم معصومــه امــان 
ــر   ــد اکب ــی 3۱۱۰4437۹۱ فرزن ــادی کــد مل دادی قطــب آب
ــه مســاحت  ــری مســکونی ب ــا کارب ــه  ب ششــدانگ یکبابخان
۲44.3۶ متــر مربــع واقــع در بــروات بلــوار معلــم   بخــش 3۱ 
کرمــان از مــورد مالکیــت محمــد صــادق فردوســی و کبــری 

فرومنــد.
پــاک ۱ فرعــی از ۲83۱ اصلــی آقــای محمدمهــدی فاتحــی 
ملــک آبــادی  کــد ملــی 3۱۰۰38۹8۲4 فرزنــد علــی در یــک 
ــا کاربــری  و نیــم دانــگ از  ششــدانگ یکبابخانــه و باغچــه ب
ــروات  ــع در ب ــع واق ــر مرب ــه مســاحت ۶۹۰.3 مت مســکونی ب
ــی  ــت عل ــورد مالکی ــان از م ــش 3۱ کرم ــم   بخ ــوار معل بل

فاتحــی ملــک آبــادی.
پــاک ۱ فرعــی از ۲83۱ اصلــی خانــم فاطمــه بلــوچ آبدوغــی 
ــدی در ســه  ــد مه ــی 3۲۰۹7738۲3 فرزن ــد مل رســتمی ک
دانــگ از  ششــدانگ یکبابخانــه و باغچــه بــا کاربری مســکونی 
بــه مســاحت ۶۹۰.3 متــر مربــع واقــع در بــروات بلــوار معلــم 
ــک  ــی مل ــی فاتح ــت عل ــورد مالکی ــان از م ــش 3۱ کرم بخ

آبــادی .
پــاک ۱ فرعــی از ۲83۱ اصلــی خانــم زهــرا فاتحــی ملــک 
آبــادی کــد ملــی 3۱۰۰3۱۲۱۰4 فرزنــد علــی در یــک و نیــم 
دانــگ از  ششــدانگ یکبابخانــه و باغچــه بــا کاربری مســکونی 
بــه مســاحت ۶۹۰.3 متــر مربــع واقــع در بــروات بلــوار معلــم   
ــک  ــی مل ــی فاتح ــت عل ــورد مالکی ــان از م ــش 3۱ کرم بخ

آبــادی.
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پــاک 5 فرعــی از ۲فرعــی از 57 اصلــی آقــای علیرضــا 
عزیزآبــادی  کــد ملــی 3۱۰۰۱4۹۰۲5 فرزنــد مرتضــی 
ششــدانگ یکبابخانــه بــا کاربــری بــاغ مســکونی بــه مســاحت 
۲88.۹5 متــر مربــع واقــع در شهرســتان نرماشــیر دشــت آباد 
خیابــان امــام رضــا  بخــش 3۲ کرمــان از مــورد مالکیت ســید 

غامحســین فاطمــی.
ــا  ــای علیرض ــی آق ــی از 57 اصل ــی از ۲ فرع ــاک ۶ فرع پ
ــی در  ــد مرتض ــی 3۱۰۰۱4۹۰۲5 فرزن ــد مل ــادی  ک عزیزآب
ششــدانگ یکبابمغــازه  به مســاحت 3۲.۰5 متر مربــع واقع در 
شهرســتان نرماشــیر روســتای دشــت آبــاد بخــش 3۲ کرمــان 

از مــورد مالکیــت ســید غامحســین فاطمــی .
پــاک 5۰7 فرعــی از 4 فرعــی از ۲58 اصلــی خانــم صغــری 
میــرزاده تهــرودی کــد ملــی 3۲۰۹5547۰۶ فرزنــد قاســم در 
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 3۶5.4 متــر مربــع واقع در 
شهرســتان نرماشــیر رســتم آبــاد   بخــش 3۲ کرمــان از مــورد 

مالکیــت مرتضی خدادوســت.
پــاک 3 فرعــی از ۲۹۶۱ اصلــی آقــای رضــا مشــکی کــد ملی 
ــه و  ــدانگ یکبابخان ــراد در شش ــد خدام 3۱۱۱۲۲۶۰۹3 فرزن
بــاغ بــا کاربــری باغــی و مســکونی بــه مســاحت 7۲3۹.۲ متر 
مربــع واقع در شهرســتان نرماشــیر روســتای طــرز   بخش 3۲ 

کرمــان از مــورد مالکیت اســماعیل مشــکی.
ــام  ــراد رس ــای خدام ــی آق ــی از 3۰۰5 اصل ــاک ۲۶ فرع پ
ــدانگ  ــی  شش ــل عل ــد فض ــی 3۱۱۰44۱۹۰۱ فرزن ــد مل ک
ــاحت  ــه مس ــاغ  ب ــه ب ــری خان ــا کارب ــاغ ب ــه و ب یکبابخان

58۱4.7۲ متــر مربــع واقــع در شهرســتان نرماشــیر روســتای 
طــرز    بخــش 3۲ کرمــان از مــورد مالکیت خیر نســا مشــکی 

و مالکیــت مشــاعی خــود متقاضــی.
پــاک 47 فرعــی از 4۱54 اصلــی آقــای مهــدی رحمانــی  کد 
ــه  ــد رحمــان ششــدانگ یکبابخان ــی 3۲۰۹۶87544 فرزن مل
مشــتمل بــر بــاغ بــا کاربــری خانــه بــاغ بــه مســاحت ۲5۲8 
متــر مربــع واقــع در شهرســتان نرماشــیر روســتای کامرانیــه   
بخــش 3۲ کرمــان از مــورد مالکیــت اکبــر قلعــه محمــودی.
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پــاک یکفرعــی از ۱84 اصلــی آقــای محمــد نــاد علــی زاده 
ــی ششــدانگ  ــد عل ــی 3۱۱۰7۰3۱73 فرزن ــد مل ــی ک هابیل
یکبابخانــه بــا کاربــری خانــه بــاغ بــه مســاحت ۱45.5 متــر 
مربــع واقــع در دهبکــری ولیعصــر  بخــش 33 کرمــان از مورد 

مالکیــت غامحســین کریمــی افشــار.
پــاک 3 فرعــی از ۲83 اصلــی رضــا حبیــب اللهــی کــد ملــی 
3۱۱۰۹57353 فرزنــد قنبــر ششــدانگ یکبابخانــه بــا کاربری 
مســکونی بــه مســاحت 587.7 متــر مربــع واقــع در دهبکــری 
کوچــه شــهید افشــارمنش بخش 33 کرمــان از مــورد مالکیت 

نجــف افشــاری پور.
ــد  ــور ک ــی پ ــی محســن گیان ــی از 4۱۲ اصل ــاک یکفرع پ
ملــی 3۰3۱3۲۶۲۰۲ فرزنــد حســین ششــدانگ یکبابخانــه با 
کاربــری خانــه بــاغ بــه مســاحت 8۱5.۱5 متــر مربــع واقــع 
در دهبکــری گلســتان 3 بخــش 33 کرمــان از مــورد مالکیــت 
فاطمــه و مریــم شــرف همگــی کریمــی افشــار و عبــاس ایــزد 

پنــاه .
پــاک ۲ فرعــی از 455 اصلــی آقــای امیــن فهیــم کــد ملــی 
3۱۱۰۹۹۹84۶ فرزنــد اکبــر ششــدانگ یکبابخانــه بــا کاربری 
خانــه بــاغ بــه مســاحت ۲7۹.3۲ متر مربــع واقــع در دهبکری 
گلســتان بخــش 33 کرمــان از مــورد مالکیــت تقی ســبزواری.

پــاک ۲۶ فرعــی از 7۰۰ اصلــی آقــای رضــا حســین شــاهی 
ــدانگ  ــد داود شش ــی 3۱۱۰۹84۶5۲ فرزن ــد مل ــی ک بروات
یکبابخانــه بــا کاربــری خانــه بــاغ بــه مســاحت ۲38.۶ متــر 
مربــع واقــع در دهبکــری ســر میــدان کوچــه بوســتان   بخش 

33 کرمــان از مــورد مالکیــت عباســقلی کریمــی افشــار.
ملــی  کــد  آقــای  اصلــی   7۰۰ از  فرعــی   ۲7 پــاک 
3۱۱۱۰3۲۶۶3 فرزنــد علــی  ششــدانگ یکبابخانه بــا کاربری 
خانــه بــاغ بــه مســاحت ۱3۰5.۲ متر مربــع واقــع در ده بکری 
ــی  ــت گرگعل ــورد مالکی ــان از م ــش 33 کرم ــرمیدان بخ س

ــور. ــی افشــار و حســین افشــاری پ کریم
پــاک 3۹ فرعــی از 8۹3 اصلــی آقــای مهــدی کریمیــان کــد 
ملــی ۲۹۹۲۹۲۶744 فرزنــد قنبــر ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
ــری   بخــش 33  ــع در دهبک ــع واق ــر مرب مســاحت 38۰ مت

کرمــان از مــورد مالکیــت رمضــان افشــاری پــور.
ــتمی  ــه رس ــم معصوم ــی خان ــی از ۹۶۱ اصل ــاک 3 فرع پ
ــدانگ  ــر شش ــد قنب ــی 3۱۱۰457۱8۰ فرزن ــد مل ــی ک بروات
یکبابخانــه و باغچــه  بــا کاربری مســکونی به مســاحت 4۱۹.۲ 
متــر مربــع واقــع در دهبکــری اراضــی ســرمیدان مرادخانــی  
بخــش 33 کرمــان از مــورد مالکیــت عزیــز اهلل افشــارمنش .

پــاک ۲ فرعــی از ۱۲88 اصلــی آقــای منصــور بیگلــری کــد 
ــگ از  ــه دان ــه در س ــب ال ــد حبی ــی 3۱۱۰8۶5۰۹۲ فرزن مل
ششــدانگ یکبابخانــه و باغچــه بــا کاربــری بــاغ مســکونی بــه 
مســاحت 855.۹ متــر مربــع واقــع در دهبکری کوچــه انقاب  
بخــش 33 کرمــان از مــورد مالکیــت دیانوش محمدی افشــار.

پــاک ۲ فرعــی از ۱۲88 اصلــی خانــم پرویــن میــر احمــدی 
ــگ از  ــه دان ــال در س ــد ج ــی 3۱۱۰۲۰4۱۹3 فرزن ــد مل ک
ششــدانگ یکبابخانــه و باغچــه بــا کاربــری بــاغ مســکونی بــه 
مســاحت 855.۹ متــر مربــع واقــع در دهبکری کوچــه انقاب  
بخــش 33 کرمــان از مــورد مالکیــت دیانوش محمدی افشــار.

پــاک  یکفرعــی از ۱3۲۹ اصلــی خانــم ســعیده امانــدادی کد 
ــه  ــداهلل ششــدانگ یکبابخان ــد عب ــی 3۱۱۱۲54۱43 فرزن مل
بــا کاربــری خانــه و باغچــه بــه مســاحت 3۰4.3 متــر مربــع 
ــه  ــین کوچ ــام حس ــجد ام ــب مس ــری جن ــع در دهبک واق
خلیــج فــارس   بخــش 33 کرمــان از مــورد مالکیــت غامرضا 

افشــارمنش.
پــاک ۱۱5 فرعــی از ۱55۰ اصلــی خانــم زهــرا فدائــی پــور 
کــد ملــی 3۱۱۰۶7۲۹۶۰ فرزنــد محمد ششــدانگ یکبابخانه 
ــه  ــری کوچ ــع در دهبک ــع واق ــر مرب ــاحت 4۰۹ مت ــه مس ب
ــت  ــورد مالکی ــان از م ــش 33 کرم ــارس 3۱   بخ ــج ف خلی

ــور. حبیــب ا... افشــاری پ

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰۹/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰۹/۱5

سعید نظری
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بم

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

نخستینفارغالتحصیلدکتریفرهنگوتمدنایراندورهاسالمیازبم
به گزارش طلوع بم دکتر عباس کمال الدینی معلم بازنشسته بمی توانست نخستین فردی در کشور باشد که 
در رشته »تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسالمی« فارغ التحصیل می شود. عنوان رساله وی نیز »تحوالت 

تاریخیـ  کالبدی شهر بم از دوره قاجار تاکنون« است

ــته  ــر بازنشس ــد ۱34۰ و دبی ــی، متول ــاس کمال الدین عب
ــوان  ــا عن ــود ب ــاله خ ــاع از رس ــا دف ــرورش ب ــوزش و پ آم
ــار  ــم از دوره قاج ــهر ب ــدی ش ــی ـ کالب ــوالت تاریخ »تح
ــی  ــری تخصص ــع دکت ــال ۱3۹7(« در مقط ــون )س تاکن
)phd( رشــته »تاریــخ فرهنــگ و تمــدن ایــران دوره 
اســامی« بــه عنــوان نخســتین دانشــجوی کشــور در ایــن 
ــتان  ــتر اس ــد شبس ــامی واح ــگاه آزاد اس ــته از دانش رش

شــد. فارغ التحصیــل  آذربایجان شــرقی 
ــه نقــل از خبرگــزاری دانشــگاه  ــم ب ــوع ب ــه گــزارش طل ب
ــود  ــاله خ ــه رس ــاره ب ــا اش ــی ب ــامی کمال الدین آزاد اس
بــه خبرنــگار آنــا گفــت: محــور کلیــدی رســاله »تحــوالت 
تاریخــی ـ کالبــدی شــهر بــم از دوره قاجــار تاکنــون 
)ســال ۱3۹7(«، بررســی ســیر تحــوالت تاریخــی مؤثــر در 
تغییــرات کالبــدی شــهر بــم، شــاخص های دخیــل و نقــاط 

ــر در آن اســت. عطــف مؤث
ــت  ــاله عبارتس ــن رس ــی ای ــؤال اصل ــرد: س ــوان ک وی عن
ــدی  ــر درتحــوالت تاریخــی - کالب ــل مؤث ــه »عوام از اینک
ــه ســال ۱38۲  ــد از زلزل ــا بع ــار ت ــم از دوران قاج شــهر ب
چــه بوده انــد؟ داده هــا و اطاعــات رســاله حاضــر بــه روش 
کتابخانــه ای، اســنادی و میدانــی گــردآوری شــده و بــرای 
ــده  ــتفاده ش ــی اس ــی ـ تحلیل ــام آن از روش توصیف انج

اســت.
فارغ التحصیــل دانشــگاه آزاد اســامی واحــد شبســتر 
اضافــه کــرد: یافته هــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه 
ــش  ــم، نق ــهر ب ــدی ش ــی ـ کالب ــوالت تاریخ ــیر تح در س
حــکام محلــی و مرکــزی به عنــوان مهم تریــن عوامــل 

سیاســی، موقعیــت تجــاری و کشــاورزی شــهر بــم، عامــل 
اقتصــادی، ورود مدرنیتــه در عصــر قاجــار اصلی تریــن 
عامــل اجتماعــی ـ فرهنگــی و عواملــی دیگــر ماننــد 
ــه  ــهر ب ــترش ش ــل ارگ و گس ــم از داخ ــردم ب ــروج م خ
ــازی در دوران  ــه و نوس ــاز دوران مدرنیت ــرون از آن، آغ بی
پهلــوی وخالــی شــدن کامــل ارگ بــم از ســکنه، گســترش 
شــهر و اضافــه شــدن بافــت میانــی و جدیــد بــه آن، آغــاز 
انقــاب اســامی و الحــاق  روســتا ها بــه شــهر بــم، ایجــاد 
ــب  ــال ۱38۲ و تخری ــم در س ــه ب ــوع زلزل ــهرک ها، وق ش
ســاختار کالبــدی پیشــین و ایجــاد چهــار بافــت تاریخــی، 
ــم  ــل مه ــازی عام ــرح آماده س ــارف و ط ــاغ، متع ــه ب خان
عامــل اثرگــذار در تحــوالت کالبــدی ـ تاریخــی شــهر بــم 
ــا ســال  ــه ســال ۱38۲ )ت ــد از زلزل ــا بع از دوران قاجــار ت

ــت. ــوده اس ۱3۹7( ب
کمال الدینــی توضیــح داد: در انجــام ایــن رســاله شــهرزاد 

ساســان پور، اســتادیار دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران 
جنــوب و منیــژه صــدری، اســتادیار دانشــگاه آزاد اســامی 
شبســتر به عنــوان اســتادان راهنمــا و معصومــه قره داغــی 
اســتاد مشــاور عبــاس کمــال الدینــی را همراهــی کردنــد.

نازلــی  را  رســاله  ایــن  داوری  کــرد:  تشــریح  وی 
اســکندری نژاد، اســتادیار دانشــگاه آزاد اســامی شبســتر، 
ــاد  ناصــر جدیــدی از دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آب
ــگاه آزاد  ــد از دانش ــر صمدی ون ــان و منوچه ــتان اصفه اس

ــتند. ــده داش ــز برعه ــد تبری ــامی واح اس
بــه گــزارش آنــا، عبــاس کمال الدینــی توانســت بــا کســب 
درجــه عالــی موفــق بــه پایــان تحصیــات خــود در رشــته 
»تاریــخ فرهنــگ و تمــدن ایــران دوره اســامی« در 
ــام خــود را به عنــوان نخســتین  مقطــع دکتــری شــود و ن
phd دانشــجوی کشــوردر مقطــع دکتــری تخصصــی

ــامی«  ــران دوره اس ــدن ای ــگ و تم ــخ فرهن ــته »تاری رش

ــد. ثبــت کن
ــه ارائــه دو مقالــه »تحــوالت تاریخــی  رســاله وی منتــج ب
-کالبــدی شــهر بــم در دوران گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه 
ـ  علمــی  فصلنامــه  در  شــده  چــاپ  قاجــار(«  )دوره 
ــوم  ــال س ــران ـ س ــی ای ــی سیاس ــی جامعه شناس پژوهش
شــماره چهــارم )پیاپــی ۱۲( زمســتان ۱3۹۹ و »تحــوالت 
تاریخــی و هنــری شــهر بــم در دوره پهلــوی« چــاپ شــده 
در فصلنامــه علمــی مطالعــات هنــر اســامی ـ دوره ۱۹ ـ 

ــت. ــده اس ــرداد ۱4۰۱ ش ــماره 45 ـ خ ش

ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض ــادره هی ــر  آراء  ص براب
تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبتــی ملــک بــم 
ــه بامعــارض متقاضیــان ذیــل واقــع در  تصرفــات مالکان
ــت 33  ــم و نرماشــیر بخشــهای ۲۹ لغای در شهرســتان ب
کرمــان محــرز گردیــده اســت لــذا بمنظــور اطــاع عمــوم 
ــی  ــی م ــه ۱5 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــن در دو نوب مراجعی
شــود و در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانند 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظرف 
مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خود 
ــه مراجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در  را ب
صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .

امالکتقاضاشدهواقعدربخش29کرمان
پــاک 3۲ فرعــی از 5 فرعــی از 4۰ اصلــی خانــم زهــره 
جرجنــدی کــد ملــی 3۱۱۱۲78۱۲3 فرزنــد نعمــت الــه  
ششــدانگ یکبابمغــازه بــه مســاحت ۱۰ متــر مربــع واقــع 
در خیابــان آیــت الــه کاشــانی   بخــش ۲۹ کرمــان از مورد 

مالکیــت محســن لشــکری زاده. 
پــاک 33 فرعــی از 7 فرعــی از 4۰ اصلــی آقــای مصیــب 
بــی غــم کــد ملــی 3۱۱۱۱۲47۰3 فرزنــد احمــد در ســه 
دانــگ از  ششــدانگ یکبابمغــازه بــا کاربــری تجــاری  بــه 
ــان کاشــانی   ــع در خیاب ــع واق مســاحت ۱۱.۹5 متــر مرب
بخــش ۲۹ کرمــان از مــورد مالکیــت ســید محمــد صادق 

سجادی.
پــاک ۶ فرعــی از یکفرعــی از 488 اصلــی خانــم نجمــه 
قنبــری  کــد ملــی 3۱۱۱488۰۱۲ فرزند اکبر ششــدانگ 
یکبابخانــه بــا کاربری مســکونی بــه مســاحت 3۰5.8 متر 
مربــع واقــع در خیابــان ارگ   بخــش ۲۹ کرمــان از مــورد 

مالکیــت اکبر قنبــری .
پــاک 5 فرعــی از 7۱۱ اصلــی آقــای جمــال مجیــدی گز 

دره کــد ملــی 373۲4۶۹۶۹7 فرزنــد محمــد ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت ۲3۹ متــر مربــع واقــع در خیابان 
طباطبائــی بخــش ۲۹ کرمــان از مــورد مالکیــت محمــد 

کایناتی.
ــان  ــلطان ج ــم س ــی خان ــی از ۹۰4 اصل ــاک یکفرع پ
ــه   ــرج ال ــد ف ــی 3۱۱۰7433۰۲ فرزن ــد مل ــمی ک قش
ششــدانگ یکبابخانــه و بــاغ بــا کاربــری بــاغ بــه مســاحت 
5۶7۱ متــر مربــع واقــع در خیابــان رفعــت نظــام  بخــش 
ــود متقاضــی  ــت مشــاعی خ ــورد مالکی ــان از م ۲۹ کرم
ســلطان جــان قشــمی و ســهم االرث فاطمــه و علیرضــا 

ورثــه علــی قشــمی.
پــاک ۶8۲ فرعــی از ۱۰۲4 اصلــی آقــای علریضــا هابیلی 
کــد ملــی 3۱۱۰۱۶۰3۰7 فرزنــد طهماســب  ششــدانگ 
یکبابخانــه بــا کاربری مســکونی بــه مســاحت 58۱.5 متر 
مربــع واقــع در خیابــان امیرالمومنیــن   بخــش ۲۹ کرمان 
از مــورد مالکیــت حشــمت الســادات و وجیهــه الســادات 

. ظهیر
پــاک یکفرعــی از ۱۱۹5 اصلــی خانــم زهــرا الهــی 
ــر ششــدانگ  ــد قنب ــی 3۱۱۰883۶8۶ فرزن ــور کــد مل پ
یکبابخانــه بــه مســاحت 85 متــر مربــع واقــع در خیابــان 
صدوقــی   بخــش ۲۹ کرمــان از مــورد مالکیــت حمیــد 

فرنیــا.
پــاک ۱۰ فرعــی از ۱4۱۱ اصلــی آقــای امیــن تیرگــر کد 
ملــی 3۱۰۰۰۰۰7۶5 فرزنــد محمــد ششــدانگ یکبابخانه 
بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت ۲5۶ متــر مربــع واقع 
در خیابــان بوعلــی   بخــش ۲۹ کرمــان از مــورد مالکیــت 

ــی ناصری . موس
ــم ســمیه ســادات  ــی خان ــی از ۱5۲۶ اصل ــاک 8 فرع پ
نصــری بمــی کــد ملــی 3۱۱۰۲۱5۱۶۰ فرزنــد احمــد در 
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت ۲4۹.4 
متــر مربــع واقــع در خیابــان بوعلــی بوعلــی ۱7 بخش ۲۹ 

کرمــان از مــورد مالکیــت علــی جهانــی.
ــای مســلم ســعادت  پــاک 8 فرعــی از ۱5۲۶ اصلــی آق
نصــری بمــی کــد ملــی 3۱۱۱۱3۱5۶4 فرزنــد احمــد در 

ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت ۲4۹.4 
متــر مربــع واقــع در خیابــان بوعلــی بوعلــی۱7  بخش ۲۹ 

کرمــان از مــورد مالکیــت علــی جهانــی.
پــاک ۶ فرعــی از ۲فرعــی از ۲۱۲4 اصلــی خانــم 
ــه  ــد یدال ــی 3۱۱۱۱۱۲4۲۱ فرزن ــد مل ــی ک ــم برج اعظ
ــک  ــام در مل ــت ادغ ــن جه ــه زمی ــدانگ یکقطع در شش
ــری  ــا کارب ــی ب ــی از ۲۱۲4 اصل ــاک 4 فرع متقاضــی پ
ــع در  ــع واق ــر مرب ــاحت ۲۱4.85 مت ــه مس ــکونی ب مس
ــورد  ــان از م ــش ۲۹ کرم ــتی بخ ــهید بهش ــان ش خیاب

ــمی. ــور قاس ــری پ ــت کب مالکی
ــی  ــاس بن ــای عب ــی آق ــی از ۲3۶5 اصل ــاک ۲۰ فرع پ
ابراهیمــی کرکــی کــد ملــی 3۱۰۰۰57۶۹4 فرزنــد 
محمــد ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 45۲.5 متــر 
ــان ابوالفضــل کوچــه ۱۲بخــش ۲۹  ــع واقــع در خیاب مرب
ــی. ــین فاطم ــید غامحس ــت س ــورد مالکی ــان از م کرم

مهــری  خانــم  اصلــی   ۲۲74 از  یکفرعــی  پــاک 
ــی 3۱۱۰۹443۹۱  ــد مل ــتویی ک ــین زاده دش عبدالحس
فرزنــد عبــاس ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت ۱44.5 
ــوار تختــی بخــش ۲۹ کرمــان از  ــع واقــع در بل متــر مرب

ــوری. ــپ ک ــکینه چ ــت س ــورد مالکی م
ــای وحیــد مجیــد  ــی آق پــاک ۲۱ فرعــی از ۲3۹۹ اصل
ــدانگ  ــر شش ــد اکب ــی 3۱۱۰۲۱84۲۹ فرزن ــد مل زاده ک
یکبابمغــازه بــا کاربــری تجــاری  بــه مســاحت ۲4.۱ متــر 
مربــع واقــع در خیابــان مطهــری   بخــش ۲۹ کرمــان از 

مــورد مالکیــت زهــرا روشــنی.
پــاک یکفرعــی از ۲443 اصلــی آقــای عیرضــا قلنــدری 
کــد ملــی 3۱۱۰۹۲5۰۱۱ فرزنــد ســلمان در ششــدانگ 
زمیــن جهــت ادغــام در پــاک ۲44۲اصلــی بــه مســاحت 
ــان شــهید مطهــری  ــع در خیاب ــع واق ــر مرب ۱۱5.5۰ مت
ــت  ــورد مالکی ــان از م ــش ۲۹ کرم ــد بخ ــان توحی خیاب

ســید عبــاس مطهــری.
پــاک ۱38۶ فرعــی از ۲8۱۰ اصلــی آقــای محمــد 
مختــاری کــد ملــی 3۱۱۱۲88۹5۱ فرزنــد اســحاق 
ششــدانگ مغــازه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــا کاربــری 

ــوار  ــع در بل ــع واق ــر مرب ــه مســاحت ۶3.5 مت ــاری ب تج
معلــم بخــش ۲۹ کرمــان از مــورد مالکیــت کبــری 

ــد . فرومن
ــای  ــی آق ــی از ۲8۱۰ اصل ــی از ۲ فرع ــاک ۱387 فرع پ
محمــد ســرحدی نــژاد کــد ملــی 3۱۱۰۹784۶۶ فرزنــد 
حســین ششــدانگ یکبابخانــه بــا کاربــری مســکونی بــه 
مســاحت 3۶۱.4۹ متــر مربــع واقــع در خیابــان کشــاورز   

بخــش ۲۹ کرمــان از مــورد مالکیــت کبــری فرومنــد.
پــاک 774 فرعــی از ۲8۱۱ اصلــی خانم اشــرف حســین 
آبــادی کــد ملــی 3۲۰۹845۰5۰ فرزند قاســم ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت ۲۰۶ متــر مربــع واقــع درخیابــان 
ســید جمــال الدیــن خیابــان فاطمیــه بخــش ۲۹ کرمــان 

از مــورد مالکیــت حســین اکبری یــزدی.
پــاک 4 فرعــی از ۲84۱ اصلــی آقــای محمــد حســین 
ــر  ــد اکب ــی 3۱۱۱۰۶۰7۶4 فرزن ــد مل ــادی ک ــام آب نظ
ششــدانگ یکبابخانــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 
۲8۰ متــر مربــع واقــع در خیابــان بهــار کوثــر   بخــش ۲۹ 

کرمــان از مــورد مالکیــت علــی کمــال الدینــی.
ــی  ــه قربان ــم طیب ــی خان ــی  از ۲۹۶7 اصل ــاک 7 فرع پ
برواتــی کــد ملــی 3۶۲۱۰3۹۰۹۰ فرزند یداهلل ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت ۱85.۶ متــر مربــع واقــع در چهار 
ــان از  ــرآوران   بخــش ۲۹ کرم ــان مه ــازان خیاب راه جانب

مــورد مالکیــت دادعلــی مدنــی.
پــاک ۱7 فرعــی از ۲ فرعــی از 3۰۶۶ اصلــی ســید 
محمــد جــال الدینــی  کــد ملــی 3۱۱۱۰۹35۰۶ فرزنــد 
ــه  ــه ب ســید جــواد در ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخان
مســاحت ۱۱53.8 متــر مربــع واقــع در کمربنــدی مهداب 
بخــش ۲۹ کرمــان از مــورد مالکیــت ســید جــواد جــال 

الدینــی و معصومــه نمکشــناس.

ادامه در صفحه ۶
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ــودش را دارد. از  ــاص خ ــختی خ ــا س ــن روزه ــودک در ای ــتن از ک ــم: نوش ــوع ب طل
طرفــی اهمیــت نوشــتن و پرداختــن بــه کــودک نــه تنهــا ضــرورت و اهمیــت خــود 
را از دســت نــداده بلکــه بیشــتر هــم شــده اســت. در حــال حاضــر جامعــه در موقعیتــی 
قــرار دارد کــه نمــود اهمیــت پــرورش و مهــارت آمــوزی کــودک و خانــواده را بــه 
چشــم مــی بینــد. مهارتهایــی کــه نــه تنهــا کمــک مــی کنــد کــه زندگــی بهتــر و موفق 
تــری بــرای خــود بســازد بلکــه در مواجهــه بــا مســایل و مشــکالت دچــار ســردرگمی 
و بحــران نشــده و بــا تــاب آوری، ضمــن مدیریــت خــود بهتریــن تصمیــم را بگیریــد. 
کــودک اینگونــه دارای هویتــی مســتقل مــی شــود و مــی توانــد بــا اســتفاده از انتخابــی 

صحیــح آینــده خویــش را بســازد. 
ــاو«  ــری »مهرت ــه ســراغ موسســه فرهنگــی و هن ــی کــودک ب ــه مناســبت روز جهان ب
ــه کــودکان  رفتیــم کــه چندیــن ســال اســت کــه بخشــی از فعالیــت هــای خــود را ب
ــدادی فرهنگــی و  اختصــاص داده اســت و در حــال حاضــر مشــغول برگــزاری روی
هنــری بــا عنــوان »خالقیــت در طبیعــت« بــرای کــودکان اســت. )مصاحبــه تفصیلــی 
ســابقه فعالیــت ایــن موسســه را مــی توانیــد در شــماره ۲76 طلــوع یــا ســایت طلــوع 

ــد(. ارگ بخوانی
بهنــام خداشــناس رییــس هیئــت مدیــره ایــن موسســه در رابطــه بــا چرایــی برگــزاری 
ایــن دوره هــا و اهمیــت آن اشــاره مــی کنــد کــه موسســه فرهنگــی و هنــری »مهرتــاو« 
ــه ســراغ موضوعــی در  ــه ضــرورت حــال حاضــر حــدود یکســال اســت کــه ب ــا ب بن
کــودکان رفتــه اســت کــه حلقه گمشــده موفقیــت کــودکان و نوجوانــان و بــه عبارتی 
همــه جامعــه اســت. خالقیــت. وی گفــت: از ایــن جهــت بــه ســراغ کار بــا کــودکان 
رفتیــم چــون کــه اعتقــاد داریــم وضعیــت حــال و آینــده مــا بســتگی به نوع شــخصیت 

و هویــت کودکانــی دارد کــه در حــال شــکل گیــری هســتند.
مهنــدس خداشــناس افــزود: کودکــی و نوجوانــی یکــی از مهم تریــن دوران زندگــی 
ــت.  ــه اوس ــای خالقان ــرورش توانمندی ه ــخصیت و پ ــکل گیری ش ــرد در ش ــر ف ه
همچنیــن وجــود زمینه هــا و عوامــل مســاعد رشــد و تعالــی ابعــاد گوناگــون وجــودی 
ــذاری  ــی و پایه گ ــی، عاطف ــد روان ــا رش ــمی ت ــد جس ــان، از رش ــودکان و نوجوان ک
مناســب رشــد عقلــی و سمت و ســو یافتــن اســتعدادهای فــردی و اخــالق اجتماعــی، 
نقــش مؤثــری در پیشــرفت جامعــه از طریــق پــرورش نســل های آتــی دارد. در دوره 
معاصــر کــه بخــش عمــده وظایف خانــواده وابســته بــه دیگر نهادهــای اجتماعی شــده 
ــرای ایجــاد بســترهای  ــژه ب ــا مأموریت هــای وی اســت، وجــود ســازمان های خــاص ب

الزم پــرورش و رشــد ظرفیت هــای کــودکان و نوجوانــان از اهمیــت باالیــی برخوردار 
اســت؛ چراکــه بــا توجــه بــه گســترش روابــط اجتماعــی و اقتضائــات زندگــی جدیــد 
ــور  ــه ام ــون ازجمل ــور گوناگ ــدن ام ــینی و تخصصی ش ــترش شهرنش ــد و گس و رش
مرتبــط بــا پــرورش کــودکان، دیگــر خانــواده نمــی توانــد ماننــد گذشــته بــه تنهایــی 
ایــن وظیفــه را بــه عهــده گیــرد. از ایــن رو، مجموعــه هــای خــاص بــرای رســیدگی بــه 
نیازهــا و ضرورت هــای دوران کودکــی و نوجوانــی شــکل گرفتنــد امــا بایــد توجــه 
داشــت کــه ایــن فعالیــت هــا تکمیل کننــده وظایــف و مســئولیت هــای خانواده اســت 
و نبایــد ایــن طــور تصــور شــود کــه ایــن امــور جایگزیــن پــرورش کــودک در محیط 

خانــواده اســت.
وی در رابطــه بــا اینکــه چــرا خالقیــت بــه عنــوان موضــوع محــوری دوره هــای جدیــد 
موسســه انتخــاب شــده، افــزود: خالقیــت یعنــی توانایــی دیــدن چیزهــا بــه شــیوه های 
جدیــد، شکســتن مرزهــا و فراتررفتــن از چارچوب هــا، فکرکــردن بــه شــیوه ای 
متفــاوت، ابــداع و اختــراع چیزهــای جدید، اســتفاده از چیزهــای نامربــوط و تبدیل آن 
بــه شــکل های جدیــد. همــان طــور کــه مــی دانیــد پیشــرفت و توســعه جهــان امــروزی 
بــر محــور خالقیــت اســت. خالقیــت بــا تکیــه بــه انــواع هــوش هــای آدمــی فرصــت 
رشــد و توســعه و موفقیــت را فراهــم مــی کنــد و بایــد گفــت بــرای رشــد و پــرورش 

خالقیــت، بهتریــن زمــان، ســنین کودکــی اســت.
ــه اینکــه چــرا طبیعــت در کنــار خالقیــت تعریــف شــده اســت بیــان  ــا اشــاره ب وی ب
کــرد، مهــم تریــن منبــع الهــام بخــش مــا طبیعــت بــا همــه بزرگــی و گســتردگی آن 
ــه وضــوح دیــد  ــه رونــد تکامــل تمــدن بشــر دقــت کنیــم مــی تــوان ب اســت. اگــر ب
کــه آدمــی در مواجهــه مســتقیم بــا طبیعــت )در گســتره بــزرگ هســتی( دچــار ســوال 
و مســاله شــده و دســت بــه اکتشــاف و اختــراع زده اســت. در حــال حاضــر ایــن رونــد 
و منبــع الهــام نــه تنهــا کــم رنــگ تــر نشــده اســت بلکــه بــا پیشــرفت هــای بشــر در 
زمینــه کشــف ابعــاد تــازه جهــان هســتی قوت بیشــتری نیــز پیــدا کــرده اســت، بنابراین 
ــا طبیعــت ســعی  ــت ب ــری خالقی ــداد فرهنگــی و هن ــا برگــزاری روی ــن موسســه ب ای
کــرده اســت کــه بــا ایجــاد بســتری جهــت برقــراری رابطــه ی هوشــمندانه کــودکان 
و نوجوانــان بــا محیــط اطــراف، زمینــه شــکوفایی و خالقیــت و بــه تبــع آن موفقیــت 
حاضــر و آینــده آنهــا را فراهــم کنــد. البتــه بایــد گفــت کــه اینگونــه موضوعــات نیــاز 

بــه صبــر دارد و زمــان بــر هســتند.
اکــرم ســپه دوســت مدیرمســئول این موسســه به شــرح جزئیات ایــن دوره هــا پرداخت 

و گفــت: ایــن دوره هــا در دو ســطح مقدماتــی و تکمیلــی و در دو رده ســنی بین چهار 
تــا پانــزده ســاله تعریــف شــده اســت. برنامــه ریــزی شــده اســت کــه هــر برنامــه در 
مکانــی دیدنــی از شــهر بــم برگــزار شــود. انتخــاب ایــن مــکان هــا در کنــار آمــوزش 
ــراث ارزشــمند  ــا می ــا ب ــواده ه ــه جهــت آشــنایی بیشــتر کــودکان و خان ــت ب خالقی
فرهنگــی و طبیعــی نیــز مــی باشــد. در دوره مقدماتــی بــه کــودک کمــک مــی شــود 
تــا همــراه هــم ســن وســاالن خــود و بــه صــورت تک آمــوزی و جمع آمــوزی ارتبــاط 
متمرکزتــر و قــوی تــری بــا محیــط اطــراف و طبیعــت برقــرار کننــد. حــواس خــود را 
بــه کار گیــرد، رابطــه بیــن اجــزا طبیعــت را پیــدا کنــد، ضمــن پرسشــگری، ذهنــش را 
بــرای فرآینــد حــل مســاله آمــاده کنــد، در ایــن بیــن تمریــن اعتمــاد بــه نفــس، بیــان 

نظــر، گفــت و گــو و ... نیــز انجــام مــی گیــرد.
وی ادامــه داد: گرچــه کار اصلــی مــا ایــن اســت کــه بســتر بــروز خالقیــت را فراهــم 
کنیــم بــا ایــن حــال در دوره تکمیلــی بــه کــودکان کمــک مــی شــود تــا بــا اســتفاده از 
آمــوزه هــای قبلــی همچنیــن یادگیــری ابــزار و تکنیــک هایــی برخــی ایده هــای خود 

را خلــق و بیــان کننــد.
ــر کــودکان و  ــن دوره هــا ب ــرات و بازخــورد برگــزاری ای ســپه دوســت در مــورد اث
ــر روی کــودکان  ــه فعالیــت هــا ب ــر اینگون ــواده هــا افــزود: بایــد گفــت کــه تاثی خان
بلندمــدت و مثــل بــذری اســت کــه بایــد بــا صبــر و حوصلــه در آینــده منتظــر جوانــه 
زدن، شــکوفه و میــوه دادن آن باشــیم بــا ایــن حــال بازخوردهای مثبتی کــه از کودکان 
و خانــواده آنهــا دریافــت مــی کنیــم باعــث خوشــحالی و دلگرمــی اســت. بــه عنــوان 
مثــال تعــداد زیــادی از خانــواده هــا از هیجــان و خوشــحالی فرزنــدان شــان در مواجهــه 
بــا ابرهــا، طلــوع و غــروب خورشــید، صداهــای گوناگونــی کــه مــی شــنوند و ... مــی 
ــه محیــط زیســت و  ــه حساســیت و مســئولیت پذیــری کــودکان ب گوینــد. برخــی، ب
پاکیزگــی و حتــی یــادآوری بــه خانــواده هــا اشــاره مــی کننــد. همچنیــن بــا توجــه بــه 
آمــوزه هــای کــودکان، خانــواده هــا مــی گوینــد کــه چطــور ایــن کــودکان وســایل 
قابــل بازیافــت و دورریختنــی را بــا هیجــان جمــع آوری مــی کننــد و بــا ســاخت ابــزار 

و کاردســتی هایــی خانــواده هــا را خوشــحال مــی کننــد. 
در پایــان بایــد اشــاره کــرد کــه ایــن اقدامــات بخشــی از پــازل گســترده کار در حــوزه 
کــودکان اســت و ایــن موسســه آمادگــی دارد بــا همکاری افــراد و مجموعه و موسســه 
هــای دیگــر بــرای توســعه کــودک کــه بخــش مهمــی از توســعه شــهر و جامعه اســت 

ــکاری کند. هم

خالقیت؛ مهارت فراموش شده موفقیت های بزرگ

ارگ بم به عنوان بزرگترین بنای خشتی جهان فرصت خاصی به کودکان 
می دهد که از نزدیک خالقیت گذشتگان را به چشم ببینند و می توانند 

با گل ورزی تجربه ساخت ذهنیت های خود را داشته باشند. 

گلخانه به عنوان اکتشاف و اختراع آدمی به کودکان می آموزد که چطور 
هوش خود را برای ایجاد تغییرات در طبیعت به کار گیرند. ضمن آنکه 

مسئولیت پذیری و صبر برای نتیجه گیری را تمرین می کنند.

کودکان نه تنها در سطح خرد به اکتشاف می پردازند بلکه باید نگاه 
شان به سطح کالن هستی نیز باز شود. یادمان باشد که انسان توانست 

پا به فضا بگذارد.

کودکان با بیان اکتشافات خود هرچند ساده، به صورت فردی و گروهی، 
نه تنها اعتماد به نفس خود را باز می یابند بلکه آماده کشف و خلق های 

بزرگ تر می شوند.

کودکان در کنار قنات ها ضمن آشنایی از نزدیک با مفهوم قنات و آب، 
رابطه آن با درختان و نخلستان را درک می کنند. با دورریختنی ها 

وسایلی می سازند که رفتار آب را متوجه شوند. 

در فضای پارک به عنوان طبیعتی انسان ساخت کودکان از طریق بازی 
رابطه بین اجزا و اهمیت کار تیمی برای بروز خالقیت را تمرین می کنند.

موسسه فرهنگی هنری مهرتاو بم دوره های متنوع خالقیت برای کودکان برگزار می کند که یکی از آنها دوره »خالقیت در 
طبیعت« است. طلوع در گزارش زیر و به بهانه روز جهانی کودک به این موضوع پرداخته است. موسسه فرهنگی هنری مهرتاو بم 
دوره های متنوع خالقیت برای کودکان برگزار می کند که یکی از آنها دوره »خالقیت در طبیعت« است. طلوع در گزارش زیر و به 

بهانه روز جهانی کودک به این موضوع پرداخته است.


