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طلــوع بــم| پــس از قریــب بــه ســی ســال مدیریــت منطقــه ویــژه اقتصــادی ارگ 
ــژه بخــش خصوصــی  ــه وی ــن منطق ــن و مهمتری ــوان بزرگتری ــه عن ــم ب ــد ب جدی
ــی  ــان یعن ــرق کرم ــی ش ــی از اهال ــار یک ــن ب ــرای اولی ــرد و ب ــر ک ــور تغیی کش
ــم مدیرعامــل ایــن منطقــه ویــژه  ــدار ســابق ب مهنــدس هــادی شهســوارپور فرمان
اقتصــادی شــد. ســه مــاه پــس از ایــن تغییــر وی در نشســتی بــا خبرنــگاران منطقــه، 
ــوی  ــه ب ــی ک ــرد. برنامه های ــریح ک ــود را تش ــی خ ــای مدیریت ــداف و برنامه ه اه
تغییــر و تحــول مــی داد و می شــد از برگــزاری همیــن نشســت خبــری نیــز آن را 
دریافــت. چراکــه ایــن اولیــن نشســت خبــری و جلســه رســانه ای مدیرعامــل ارگ 
جدیــد بــا رســانه های محلــی در ســه دهــه گذشــته بــود تــا یکــی از مدیــران ارشــد 
منطقــه ویــژه، بــه طــور شــفاف اقدامــات انجــام شــده و برنامه هــای آینــده را بــه 
اطــاع عمــوم مــردم بــم بــزرگ برســاند. مردمــی کــه مالــکان اصلــی ثروتهــا و 
ســرمایه های ســرزمینی شــرق اســتان و ایــن تمــدِن مســتمِر ســه هــزار ســاله ی ثبــت 

جهانی انــد.
ــای  ــد، از مجمــوع صحبتهــای آق ــه می خوانی ــم را کــه در ادام ــوع ب گــزارش طل
ــه شــده  ــری تهی شهســوارپور و ســوال و جوابهــای مطــرح شــده در نشســت خب

اســت.

مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی ارگ جدیــد در ابتــدای ایــن نشســت خبــری 
کــه سه شــنبه هشــتم آذر بــه همــت روابــط عمومــی شــرکت عمــران ارگ برگزار 
ــردم و  ــن م ــگاران جهــت حضــور در نشســت و همچنی ــا تشــکر از خبرن شــد، ب
کســانی کــه در ســه ماهــه اخیــر نســبت بــه وی »تبریــک و ابــراز لطــف« نموده انــد 
ــد پایه گــذاری و زحمــات  گفــت: در طــول ســی ســال گذشــته کــه ارگ جدی
زیــادی بــرای آن کشــیده شــده، بــا فــراز و نشــیبهای زیــادی نیــز روبرو بوده اســت 
کــه تحریمهــای دهــه هشــتاد و اواخــر دهــه نــود بــه رونــد توســعه منطقــه خصوصا 
ــت  ــا حمای ــکر ب ــدا را ش ــه خ ــرد ک ــی وارد ک ــازی ضربات ــش خودروس در بخ
مســئوالن دولتــی و اتخــاذ تدابیــر مناســب توســط مدیــران ارشــد منطقــه ویــژه و 
صنایــع خودروســازی مســتقر، بســیاری از آنهــا حــل شــد تــا خلــل جبران ناپذیری 

بــه اشــتغالزایی و تولیــد وارد نشــود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تــداوم تحریمهــای خصمانــه بــر عــزم خــود و مدیــران 
صنایــع در »بازتعریــف دســتور کار و برنامه هــای ارگ جدیــد در شــرایط ســخت 
و دشــوار« تولیــد و توســعه تاکیــد کــرد و افــزود: امیدواریــم بتوانیــم تــا افــق 1405 
ایــن برنامه هــا را طــی یــک جهــش موفــق اجرایــی کنیــم؛ برنامه هایــی کــه حــول 
ــال  ــه طــور مث ســه محــور صنعــت، گردشــگری و مســکن تعریــف شــده اند و ب
تولیــد ســالیانه 500 هــزار دســتگاه خــودرو، آماده ســازی زیرســاختها بــرای 
ــر  ــزار نف ــش اشــتغالزایی از 11 ه ــد، افزای ــر در ارگ جدی ــزار نف ســکونت 50 ه
فعلــی بــه 30 هــزار نفــر و همچنیــن دیگــر پروژه هــای گردشــگری و تفریحــی و 
تجــاری )مثــا طــرح ارگ تــا ارگ یــا پروژه هــای حــوزه حمــل و نقــل، مرکــز 
تحقیــق و توســعه خــودرو و...( از جملــه آنهــا هســتند تــا بــا اجرایــی شــدن آنهــا 
شــاهد توســعه کل منطقــه شــرق اســتان کرمــان و محرومیت زدایــی از منطقــه نیــز 
ــه اهــداف و دســتورکارهای ذکــر  ــد کــرد: رســیدن ب باشــیم. شهســوارپور تاکی

ــت  ــه و اســتفاده از ظرفی ــه، واقع گرایان ــد در ســایه ایده هــای آینده نگران شــده بای
نخبــگان و کارشناســان و متخصصیــن باشــد. بــه همیــن منظــور بــه دنبــال ایجــاد 
یــک ســاختار، ســازمان یــا اتــاق فکــر بــرای تجمیــع افــراد نخبــه و کارشــناس و 
ــان  ــرای جوان ــا ب ــن مســیر م ــه و راهگشــای آنهــا هســتیم. در ای ایده هــای خاقان
ــا اِشــرافی کــه  و نخبــگان بومــی جایــگاه ویــژه ای قائــل هســتیم، چراکــه آنهــا ب
بــر مســائل شــرق اســتان دارنــد، می تواننــد کمــک شــایان توجهــی بــه مــا کننــد. 
ــان مــدت  ــی بلندمــدت، می ــا در قالبهــای زمان ــن برنامه ه ــزود: ای ــه اف وی در ادام
و کوتاه مــدت طراحــی شــده کــه از جملــه برنامه هــای کوتــاه مــدت فعلــی کــه 
در حــال انجــام اســت، بهســازی و نوســازی زیرســاختهای عمرانــی شــهرک در 
فازهــای صنعتــی، مســکونی و تفریحــی ارگ جدیــد اســت کــه به طور جــدی در 
حــال انجــام اســت و شــهروندان محترم ســاکن در ارگ جدید شــاهد آن هســتند. 
ــال آب  ــه طــرح انتق ــا اشــاره ب ــری ب ــن نشســت خب وی در بخــش دیگــری از ای
از ســد نســا بــه ارگ جدیــد و همچنیــن ســند همکاریهــای جامــع ایــران و چیــن 
گفــت: در همیــن راســتا بــه دنبــال الحــاق 2000 هکتــار از زمینهــای شــمال جــاده 
ــط  ــودرو توس ــازی خ ــای قطعه س ــا پروژه ه ــتیم ت ــد هس ــی ارگ جدی ــه اراض ب
ــر تاشــهایی صــورت  ــی شــود. در دو ســال اخی ســرمایه گذاران خارجــی اجرای
گرفتــه و بخــش زیــادی از کار انجــام شــده و فقــط بحــث محیط زیســت آن باقی 
مانــده کــه امیدواریــم انجــام شــود تــا مــا بتوانیــم آماده ســازی آن را انجــام دهیــم. 
ــز بااشــاره  ــد نی ــای شهســوارپور در حــوزه مســئولیتهای اجتماعــی ارگ جدی آق
بــه اقدامــات انجــام شــده قبلــی گفــت: معتقدیــم اول از هرچیــز مجموعــه بایــد 
توانمنــد باشــد تــا بتوانــد در حــوزه مســئولیتهای اجتماعــی خــود نیــز اقــدام کنــد.

ادامه در صفحه 2

دوران جدیِد ارگ جدید
در روزهای اخیر هادی شهسوارپور مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم در یک نشست خبری، اهداف و برنامه های خود برای توسعه 

منطقه ویژه و اثرگذاری بر توسعه  پایدار شرق کرمان را تشریح کرد و به سواالت خبرنگاران پاسخ داد. وی همچنین دو جلسه دیگر با امام جمعه، 
فرماندار و جمعی از روسای ادارات شهرستان بم برگزار کرد. در جلسه اول طرح »ارگ تا ارگ« و در جلسه دوم روند احداث دو بوستان ورودی و 

خروجی شهر بم توسط دو خودروساز منطقه بررسی شد.

کتابداری عشق است

گفت وگو با هدیه محمدامینی 
کتابدار باسابقه و مسئول 

کتابخانه مرکزی بم

کمترین میزان فوتی کرونا 
در کشور مرهون زحمات 

پرستاران ما است

 شهرما
معلول است

همزمــان بــا روز جهانــی معلولیــن گفــت و 
گویــی انجــام داده ایــم بــا اعضــای هیــات 
ــم،  ــی ب ــه نخاع ــن ضایع ــره انجم مدی
شــهری کــه بیشــترین آمــار معلولیــن را 

ــور دارد. ــت در کش ــبت جمعی ــه نس ب

صفحه 2

دکتر اویسی رییس دانشگاه علوم پزشکی بم در 
مراسم تجلیل از پرستاران گفت:
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تیتر یک

دوران جدیِد ارگ جدید
ادامه از صفحه اول

 بــه همیــن منظــور بــه دنبــال بروزرســانی و توانمندســازی بیــش از پیــش مجموعــه هســتیم و امیدواریــم بــا همــکاری همــه افــراد و 
حمایتهــای مســئولین دولتــی اهــداف مــا بــه نتیجــه برســد و همــه مــردم منطقــه از آن منتفــع شــوند.

ــه و  ــران مجموع ــر مدی ــالهای اخی ــه در س ــز اینک ــان گایه آمی ــا بی ــر ب ــگاران حاض ــی از خبرن ــت یک ــی نشس ــش پایان در بخ
ــم گذاشــته اند« گفــت کــه  ــر ســر مــردم ب ــد را ب ــه  آمــار و ارقامــی »منــت اشــتغالزایی ارگ جدی ــا ارائ خودروســازها همیشــه ب
بــه جــز کارگــری مــردم بــرای کارفرمــای چینــی یــا ایرانــی، چیــزی عایــد منطقــه مــا نشــده و هیــچ وقــت از حقــوق کارگــران و 
خانواده هــای آنهــا بــه خوبــی و شایســتگی دفــاع نشــده اســت. شــیفتهای ســخت کاری، شــبانه و در روزهــای تعطیــل و... دلیل این 
مدعاســت و اینهــا آســیب زیــادی بــه مســایل اجتماعــی و فرهنگــی مــا زده اســت. وی خطــاب بــه آقــای شهســوارپور ادامــه داد: با 
آمــدن شــما بــه ارگ جدیــد، مــردم منطقــه و خانواده هــای کارگــران امیــدوار بــه احقــاق حــق و توســعه هرچــه بیشــتر شــده اند. 
شــما چــه برنامه هایــی در ایــن خصــوص داریــد؟ کــه شهســوارپور نیــز در پاســخ بــه وی گفــت: قطعــا اینطــور نخواهــد بــود و البته 
شــما نیــز بدانیــد در ایــن شــرایط ســخت اقتصــادی ایجــاد و حفــظ 11 هــزار شــغل کار کمــی نیســت و هزینــه زیــادی دارد. ایــن 
کار را کوچــک ندانیــد کــه یــک دســتاورد بــزرگ اســت و منتــی هــم بــر ســر مــردم نیســت. ایــن وظیفــه همــه ماســت ولــی بایــد 
تــاش کنیــم تــا در همیــن شــرایط موجــود، مجموعــه رونــق بگیــرد تــا اثــرات خــودش را در مســایل فرهنگــی، اجتماعــی و در 

مجمــوع در توســعه پایــدار منطقــه بگــذارد.
روز بعد از این نشست خبری جلسه بررسی طرح »ارگ تا ارگ« برگزار شد که می توانید خبر آن را در ادامه بخوانید.

برگزاری اولین جلسه بررسی طرح
»ارگ تا ارگ«

در تاریــخ چهارشــنبه نهــم آذرمــاه در محــل هتــل ارگ جدیــد بــم بــا حضــور مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی و مســئوالن 
شهرســتان بــم و شــهر بــروات همچنیــن شــرکت مشــاور آمــودان، جلســه بررســی طــرح ارگ تــا ارگ )ارگ قدیــم تــا ارگ 

جدیــد( برگــزار شــد.
بــه گــزارش هفته نامــه طلــوع بــم؛ در ایــن نشســت هــادی شهســوارپور مدیرعامــل منطقــه ویــژه و فرمانــدار ســابق بــم کــه ایــن ایده 
را بــرای اولیــن بــار در مراســم تودیــع از فرمانــداری مطــرح کــرده بــود، چنیــن اظهــار کــرد: ایــن طــرح بــه طــول 14 کیلومتــر بــا 
نگاهــی بلندمــدت جهــت تمــدن ســازی و توســعه شــهر بــه ســمت کان شــهر شــدن و بهره گیــری از ظرفتیهــای متقابــل ارگ 

جدیــد و بــم بــرای یکدیگــر و همچنیــن توســعه گردشــگری لــوت در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
بــه گفتــه او ایــن مســیر مــی توانــد بــه نوعــی باعــث زنــده کــردن بخشــی از مناطــق دو شــهر بــم و بــروات باشــد کــه تاکنــون هیــچ 
اتفاقــی جهــت توســعه آن رخ نــداده اســت . شهســوار پــور تاکید کــرد: بــا اتصــال ارگ قدیــم بــم بــه عنــوان یــک نمــاد تمــدن 
باســتان در ایــن منطقــه بــه ارگ جدیــد کــه هدیــه ای بــه نســل آینــده اســت، مــی تــوان رونقــی بــرای آینــده شــرق اســتان کرمــان 

ایجــاد کــرد.
او ادامــه داد: در ایــن مســیر بــرای اســتفاده از ظرفیــت گردشــگری بخشــی از باغ هــای دو شــهر بــم و بــروات، قنــوات ثبــت شــده 
جهانــی اکبرآبــاد و قاســم آبــاد بــروات و همچنیــن فــرودگاه بــه عنــوان حلقــه ارتباطــی ســایر دنیــا بــا ایــن منطقــه برنامه هایــی در 
نظــر گرفتــه شــده اســت . مهنــدس شهســوارپور افــزود: مطمئنــا بایــد بخــش خصوصــی بــرای اجــرای ایــن طــرح ورود کنــد زیــرا 
اعتبــارات دولتــی جوابگــوی اجــرای ایــن طــرح نیســت و قطعــاً از ظرفیــت منطقــه ویــژه اقتصــادی ارگ جدیــد در اجــرای ایــن 

طــرح اســتفاده خواهــد شــد.
ــه  ــه ارائ ــی ب ــورت کل ــه ص ــرح ب ــی ط ــاور مطالعات ــودان و مش ــرکت آم ــل ش ــی مدیرعام ــوروش افضل ــه ک ــی از جلس در بخش
تجربیــات داخلــی و خارجــی مشــابه پرداخــت و مطالعــات اولیــه خــود مبنــی بــر اهــداف، برنامــه و ایده هــای ایــن طــرح کان را 
بیــان کــرد. وی همچنیــن اشــاره کــرد کــه از طریــق اجــرای ایــن طــرح می تــوان مشــکل تامیــن زمیــن و مســکن، حاشــیه نشــینی 
و دغدغه هــای گردشــگری بــم را مرتفــع نمــوده و الگوهــای معمــاری ســبز و بومــی و اســتفاده از انــرژی هــای پــاک را ارائــه داد. 
در ادامــه حجت االســام دانشــی امــام جمعــه، محمــد برزنــگ فرمانــدار بــم و همــه مســئوالن بــم و بــروات ضمــن اســتقبال از کلیات 
ایــن طــرح، بیــان کردنــد کــه بایــد مطالعــات دقیقتــر و بیشــتری در ایــن مــورد صــورت گرفتــه و بــا شــناخت نقــاط قــوت و ضعــف، 
همچنیــن تجربه هــای موفــق و ناموفــق دیگــر شــهرها و کشــورها، اقدامــی عالمانــه و هوشــمندانه صــورت گیــرد تــا هــم در راســتای 

رفــع مشــکات فعلــی مــردم منطقــه باشــد و هــم یــک محــرک توســعه پایــدار بــرای آینــده منطقه باشــد.

جلسه بررسی روند احداث دو بوستان بم 
توسط خودروسازان 

جلســه بررســی آخریــن وضعیــت پارکهــای ورودی و خروجــی شــهر بــم با حضــور محمد برزنــگ فرمانــدار، هادی شهســوارپور 
ــادی رئیــس شــورای شــهر و علیرضــا ریاضــی شــهرداربم سه شــنبه پانزدهــم  ــد، منصــور عزیزآب مدیرعامــل منطقــه ارگ جدی

آذرمــاه در فرمانــداری برگــزار شــد.
محمــد برزنــگ فرمانــدار بــم در خصــوص دو پــارک ورودی و خروجــی شــهر گفــت: ایــن پروژه هــا و مخصوصــا پــارک نخــل 
و نارنــج )در حاشــیه بلــوار بیمارســتان پاســتور( کــه توســط کرمــان موتــور در حــال اجــرا بــود یکســری نواقــص دارنــد کــه باید با 

همــکاری شــهرداری و مجموعــه ارگ جدیــد حــل شــوند و از ایــن حالــت خارج شــوند.
هــادی شهســوارپور مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی ارگ جدیــد در ایــن جلســه گفــت: در قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده 
یــک تبصــره وجــود داشــت کــه اجــازه میــداد در کارهــای فرهنگــی و ورزشــی ورود کنیــم امــا ایــن تبصــره توســط مجلــس 
ــا همــکاری هــم  تــا پایــان ســال  متاســفانه حــذف شــد، بــه هــر ترتیــب نشــد و قانــون تغییــر کــرده اســت ولــی مــا می توانیــم ب

مجموعــه نخــل و نارنــج را آمــاده کنیــم.
 گفتنــی اســت در ایــن جلســه مقــرر شــد، مجموعــه ارگ جدیــد مصالــح و نورپــردازی را تامیــن و شــهرداری بــم اجرای پــروژه و 
فضــای ســبز را انجــام دهــد. در مــورد مجموعــه گردشــگری کــه در ورودی شــهر )پارکینــگ اســتقبال( توســط مدیــران خــودرو 
ــود عملیــات عمرانــی و باالرفتــن قیمتهــا و هزینــه حــدودا 3000 میلیــارد تومانــی  ــه وســیع ب ــود نیــز باتوجــه ب در حــال انجــام ب
ــن مجموعــه تفریحــی و  ــن شــرکت را در ازای ســاخت ای ــه ای ــا ب ــران خــودرو درخواســت واگــذاری زمینه ــران مدی آن، مدی

گردشــگری داشــته اند کــه قــرار شــد مســئولین بمــی ایــن درخواســت را بررســی کننــد. 

طلــوع بــم – بهنــام خداشــناس| مجمــع عمومــی ســازمان 
ــه  ــال 1۹۹2 ب ــامبر  )3 آذر( را از س ــد، 3 دس ــل متح مل
عنــوان روز جهانــی معلولیــن نامگــذاری کــرده اســت. 
ــادآور  ــل، ی ــازمان مل ــور س ــق منش ــوالن برطب روز معل
ــا  ــران ب ــد دیگ ــد مانن ــه بای ــت ک ــرادی اس ــای اف نیازه
وجــود محدودیــت هــای حســی و حرکتــی کــه دارند؛ 
ــات رفاهــی و اجتماعــی برخــوردار شــوند. از  از امکان
ایــن رو معلولیــن بایــد همــان حقــوق اساســی کــه ســایر 
هموطنانشــان دارنــد را صــرف نظــر از معلولیــت داشــته 
باشــند. در رأس چنیــن حقوقــی، حــق برخــورداری از 
ــرار  ــی المقــدور عــادی ق ــر و حت یــک زندگــی دلپذی
دارد. حــق بهره منــدی از خدمــات آمــوزش و پــرورش، 
بهداشــت، مســکن، اشــتغال، امکانات تفریحــی، حقوق 
ــن از  ــت انســانی معلولی ــظ حیثی ــی، سیاســی و حف مدن
ــن  ــی معلولی ــی آنهاســت. روز جهان ــه حقــوق ذات جمل
بــا هــدف درک و پذیــرش افــراد دارای معلولیــت، 
ــتاوردها و  ــل از دس ــی و تجلی ــی عموم ــش اگاه افزای

ــود.   ــته می ش ــی داش ــوالن گرام ــارکتهای معل مش
در تاریــخ تمــدن بــم، زلزلــه مهیــب دی مــاه 1382 
مبــدا تاریخــی مهمــی اســت کــه بســیاری از معــادالت 
ــی  ــاختار اجتماع ــت و س ــرد. از جمعی ــون ک را دگرگ
و فرهنگــی گرفتــه تــا زیرســاختهای شــهری. در کنــار 
فوتــی هــای زیــاد ایــن حادثــه، تعــداد زیــادی از مــردم 
ــئولین  ــدند. مس ــی ش ــه نخاع ــت و ضایع ــار معلولی دچ

بهزیســتی بارهــا اعــام کرده انــد کــه شــهر بــم باالتریــن 
آمــار افــراد ضایعــه نخاعی کشــور را نســبت به جمعیت 
دارد. پیــش از زلزلــه فقــط ســه نفــر در بــم دچــار ضایعه 
ــر اثــر تصــادف و دو نفــر  ــد؛ یــک نفــر ب نخاعــی بودن
مــادرزادی. امــا بعــد از زلزلــه ایــن آمــار هــم زیــر و رو 
شــد، مثــل خیلــی چیزهــای دیگــر. البــد فکــر می کنیــد 
بــا ایــن آمــار بــاالی ضایعــه نخاعــی، حتمــاً شــهر جدید 
ــهری  ــت؛ ش ــوالن اس ــرای معل ــب ب ــهری مناس ــم، ش ب
بــدون مانــع و بــا امکانــات کافــی و مناســب بــرای آنان.

ــن شــهر از  ــوالن ای ــاره مشــکات معل ــر اســت درب بهت
زبــان خودشــان بشــنوید. بــه همیــن منظــور و همزمــان با 
روز جهانــی معلولیــن قــرار گفت وگویــی بــا مســئوالن 
انجمــن ضایعــه نخاعــی بــم گذاشــتم. در یــک صبــح 
پاییــزی بــا آســمانی آبــی امــا نیمــه ابــری، بــا هماهنگــی 
و  داوطلــب  همشــهریان  از  یکــی  شــیرازی  اعظــم 
دلســوزی کــه سالهاســت بــرای افــراد دارای معلولیــت 
فعالیــت می کنــد، به جمــع دوســتانه مدیران و مســئوالن 

انجمــن وارد شــدم. بعــد از صــرف صبحانــه ســاده امــا 
دلچســب بــا آنهــا پــای درد و دل کســانی نشســتم کــه 
سالهاســت از تکــرار حــرف هایشــان و محقــق نشــدن 
ــتند.  ــد هس ــود گله من ــق خ ــه ح ــی و ب ــات ابتدای مطالب
موضــوع اصلــی گفت وگــو در رابطــه بــا مناســب بــودن 
ــه همــه افــراد از جملــه  شــهر بــم بــرای حضــور عادالن

افــراد دارای معلولیــت بــود. 
انجمــن ضایعــه نخاعــی بــم در ســال 84 یعنــی دو ســال 
ــه تأســیس شــد. ایــن ســازمان مــردم نهــاد  بعــد از زلزل
ســعی مــی کنــد نــه تنهــا بــه افــراد دچــار ضایعــه نخاعی 
ــن  ــد. ای ــه ده ــات ارائ ــن خدم ــه معلولی ــه هم ــه ب بلک
انجمــن حــاال حــدود 400 عضــو دارد کــه ۶0 درصد از 
اعضــای آن در زلزلــه دچــار ضایعــه نخاعــی شــده اند. 
ــن  ــران ای ــد اشــاره کــرد کــه همــه مســئولین و مدی بای
ــول  ــه ق ــز دارای معلولیــت هســتند و ب انجمــن خــود نی
مدیرعامــل انجمــن همیــن موضــوع باعــث شــده اســت 
کــه همراهــی و درک متقابلــی بیــن آنهــا و مددجویــان 

صــورت گیــرد.
ــو  ــدی زاده عض ــیدرضا احم ــو س ــدای گفت وگ در ابت
هیئــت مدیــره و مســئول مالــی انجمــن کــه حــدود ســه 
دهــه اســت معلــول شــده، نکتــه بســیار مهــم و عمیقــی 
ــت  ــراد دارای معلولی ــا اف ــد؛ اینکــه م ــی کن را اشــاره م
دیــده نمــی شــویم و فرهنــگ دیــدن مــا وجــود نــدارد. 
حرفــش را زمانــی درک کــردم کــه دیــدم تعــداد 

صندلی هــای دور میــز بــرای افــراد کــم اســت و قصــد 
ــی اضافــه کنــم امــا ســریع متوجــه شــدم  کــردم صندل
کــه ایــن دوســتان جــای کســی را نمــی گیرنــد و خــود 
ــد. دیــده نشــدن یعنــی نادیــده  صندلــی چرخــدار دارن
گرفتــه شــدن آنهــا در خیلــی از تصمیــم گیریهــا و در 
ــی  ــد کــه حت ــی کن ــه م ــا. وی اضاف ــودن آنه حاشــیه ب
مغــازه دار و اقــوام و فامیــل هــم مــا را نمــی بیننــد و نمی 
داننــد کــه حتــی ده ســانتیمتر پلــه اضافــه داخــل مغــازه، 
ــه زحمــت  ــا را ب ســرویس بهداشــتی، آشــپزخانه و... م
زیــادی انداختــه و متاســفانه ما را وابســته به دیگــران می 
کنــد و بــه مــرور زمــان حضــور بــه حــق و ابتدایــی مــا 
را از خیلــی جهــات ســلب می کنــد کــه ایــن موضــوع 
تبعــات و آســیبهای بعــدی افســردگی، اعتیــاد و... را در 

کنــار معلولیــت بــه همــراه دارد.

ادامه در صفحه 3

 شهرما معلول است
همزمان با روز جهانی معلولین گفت و گویی انجام داده ایم با 

اعضای هیات مدیره انجمن ضایعه نخاعی بم، شهری که بیشترین 
آمار معلولین را به نسبت جمعیت در کشور دارد
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کتابداری عشق است
گفت وگو با هدیه محمدامینی کتابدار باسابقه و 

مسئول کتابخانه مرکزی بم

ــاه  ــان م ــر آب ــژاد|  اواخ ــی ن ــا موس ــم - مون ــوع ب طل
ــت  ــه جه ــی و ب ــاب و کتابخوان ــه کت ــا هفت ــان ب و همزم
ــزی  ــه مرک ــه کتابخان ــم، ب ــداران ب ــام کتاب ــت مق پاسداش
بــم ســر زدیــم و بــا خانــم محمدامینــی مســئول کتابخانــه 
ــگ در  ــوزه فرهن ــال ح ــوان فع ــی از بان ــه یک ــزی ک مرک
ــه  ــه در ادام ــم ک ــام دادی ــی انج ــد گفتگوی ــی باش ــم م ب

ــد. میخوانی
ــتر  ــا بیش ــن م ــرای مخاطبی ــان را ب ــا خودت لطف

ــد. ــی کنی معرف
هدیــه محمدامینی مســؤل و کتابــدار کتابخانــه مرکزی بم 
هســتم. کارشناســی ارشــد خــود را  در رشــته کتابــداری و 
اطــاع رســانی از دانشــگاه علــوم و تحقیقــات تهــران اخذ 
کــردم و از ســال 138۶ مشــغول کار در کتابخانــه مرکــزی 
بــم و از مهــر 13۹0 تاکنــون عهــده دار مســؤلیت کتابخانــه 

مرکزی شهرســتان هســتم.
نحــوه  و  مرکــزی  کتابخانــه  خصوصــی  در 

بفرماییــد. توضیحاتــی  آن  احــداث 
ــه همــت  ــه ب ــم بعــد از زلزل ــه مرکــزی ب احــداث کتابخان
ــکن  ــور و وزارت مس ــی کش ــای عموم ــاد کتابخانه ه نه
ــورد  ــید و م ــان رس ــه پای ــال 138۶ ب ــازی در س و شهرس
ــه  ــازی اولی ــس از آماده س ــت و پ ــرار گرف ــرداری ق بهره ب
13هــزار منبــع، در بهمــن مــاه 138۷ بــا عنــوان بزرگتریــن 
ــال  ــد. در س ــاح ش ــور افتت ــرق کش ــوب ش ــه جن کتابخان
138۶ کتابخانــه بــا جــذب نیروهــای جــوان و متخصــص 
کتابــداری و بــه کمــک کتابــداران باتجربــه، آماده ســازی 
منابــع را انجــام و بخشــهای مختلــف کتابخانــه راه انــدازی 
شــد. در کل بــم بــا اختصــاص  12 هــزار متــر مربــع 
ــه  ــه هــا، بعــد از کرمــان و ســیرجان رتب ــای کتابخان زیربن
ــتن  ــث داش ــن از حی ــت. همچنی ــتان داراس ــوم را در اس س
ــه  ــت ک ــتان اس ــتان اس ــا شهرس ــزی تنه ــه ی مرک کتابخان
ــا درجــه مرکــزی شهرســتان را دارد. بیــش  کتابخانــه ای ب
از 15 هــزار نفــر نیــز کــه عمدتــا نوجــوان و جــوان هســتند 

ــم هســتند. ــای شهرســتان ب ــز عضــو کتابخانه ه نی
ــداد  ــه تع ــم چ ــتان ب ــون در شهرس ــم اکن ه

دارد؟ وجــود  کتابخانــه 
در حــال حاضــر در مجمــوع در شهرســتان بــم ۷ کتابخانــه 
ــزی و  ــه مرک ــتان کتابخان ــز شهرس ــت. در مرک ــر اس دای
ــتی(  ــهید بهش ــان ش ــبزواری )خیاب ــادی س ــه ماه کتابخان
و در ســایر نقــاط شهرســتان کتابخانــه شــهید بهشــتی 
دهبکــری، کتابخانــه باقرالعلوم پشــترود، کتابخانه بصیرت 
خواجــه عســکر، کتابخانــه شــهید مطهــری بــروات، 
کتابخانــه علــی اکبــر ) ع( روســتای کــروک قــرار دارنــد 
کــه تمامــی ایــن کتابخانه هــا زیرنظــر نهــاد کتابخانه هــای 
ــا  ــه آنه ــاختمان هم ــوند و س ــور اداره می ش ــی کش عموم
ــه ســاخته شــده اســت.  ــر از دهبکــری بعــد از زلزل ــه غی ب
ریاســت نهــاد کتابخانه هــای عمومــی شهرســتان بــم آقــای 
محمدآبــادی هســتند کــه تشــکر میکنــم از ایشــان بــرای 
ــم  ــی ب ــای عموم ــه ه ــام کتابخان ــل تم ــه وص ــه حلق اینک
ــغول  ــم مش ــاد در ب ــر در نه ــوع 24 نف ــد. در مجم ــوده ان ب
بــه کارنــد کــه عمدتــا بانــوان هســتند و بــا همدلی و عشــق 
ــه مــردم  ــداری در بخشــهای مختلــف ب ــه کتــاب و کتاب ب
ــا دارد از  ــه ج ــد ک ــانی می کنن ــات رس ــتان خدم شهرس
همکارانــم در کتابخانــه مرکــزی خانمهــا فرزانــه جالــی 
زاده، مریــم مصطفــوی، نصــرت علــی آبــادی، معصومــه 
حیــدری پــور، اعظــم جال آبــادی، اعظم ذبیحــی، مهدیه 
ــا  ــی کنــم. مــا ب ــی، الهــه دهقــان کروکــی قدردان دریجان
تــاش همدیگــر و کار گروهــی جــان کتابخانه هــا را تــازه 
ــه  ــات و چ ــه تاسیس ــدار، چ ــه کتاب ــم.  چ ــی داری ــه م نگ
خدمــات همگــی در ایــن امــر دخیــل هســتند و کارشــان 

قابــل تقدیــر اســت. 
کتابخانه های عمومی چه ویژگیهایی دارند؟

ــی  ــت اجتماع ــادی اس ــف نه ــی در تعری ــه عموم کتابخان
ــا ذخیــره ســازی، حفاظــت و اشــاعه ی پیشــینه های  کــه ب
مکتــوب، دیــداری، شــنیداری و الکترونیکــی بــا اســتفاده 
از خدمــات کارکنــان آمــوزش دیــده در خدمــت تعلیــم، 
اجتماعــی،  اقتصــادی،  سیاســی،  توســعه ی  و  تربیــت 
ــه  ــردم و جامع ــه م ــت ب ــت . خدم ــی اس ــی و فرهنگ علم
ــی باشــد کــه توســط  ــر اســاس 5 اصــل م ــه ب در کتابخان
فیلســوف و کتابــدار بــزرگ هنــد راناگاناتــان ارایــه شــده 

اســت و مــا هــم تــاش مــی کنیــم ایــن اصــول را در نظــر 
بگیریــم کــه عبارتنــد از: 1- کتــاب بــرای اســتفاده اســت. 
2- هــر خواننــده ای کتــاب )آمــوزش بــرای همــه( 3- هــر 
کتابــی خواننــده اش )تمــام تمهیــدات بــرای ارایــه کتــاب 
بــه خواننــده بایــد انجــام شــود( 4- وقــت خواننــده را هــدر 
ندهیــد. 5- کتابخانــه ارگانیســمی زنــده و پویاســت. اصــل 
5 در کتابخانه هــای عمومــی بیــش از هــر کتابخانه دیگری 
دیــده می شــود  . ایــن اصــول از ایــن نظــر مهــم اســت کــه 
افــراد بــا ویژگیهــای مختلــف و رده هــای ســنی متفــاوت 

مخاطــب کتابخانــه هســتند.
خانــم محمدامینــی لطفــا در خصــوص آخریــن 
تحــوالت در کتابخانه هــای عمومــی و خدماتــی 

ــد. ــح دهی ــد توضی ــه می دهی کــه ارای
خدمــات کتابخانــه هــای عمومــی با سیاســت هــای جدید 
و برگرفتــه از تجربیات ســایر کشــورها در طول چند ســال 
اخیــر تحــول زیــادی پیــدا کــرده اســت. مخــزن کتابخانــه 
هــا در گذشــته پشــت درب هــای بســته و خدمــات تنهــا به 
ســاختمان خــود کتابخانــه محــدود مــی شــد. امــا در حــال 
ــور  ــاز )حض ــورت ب ــه ص ــا ب ــه ه ــزن کتابخان ــر مخ حاض
مراجعیــن و اعضــا بــدون واســطه در مخزن کتــاب و لمس 
کتــاب هــا و منابــع از نزدیک بــدون محدودیــت زمانی( و 
خدمــات از یــک بعــدی بــودن )فقــط امانت(، بــه خدمات 
بــرون کتابخانــه بــه همــراه خدمــت اصلــی یعنــی امانــت 
منابــع پایــه تبدیــل شــده اســت  . برخــی از خدمــات نویــن 
کتابخانه هــا کــه در کنــار خدمــات پایــه در بیــرون و درون 
ــتمر  ــور مس ــد از حض ــود  عبارتن ــی ش ــام م ــه انج کتابخان
کتابــداران در مــدارس شهرســتان درمقاطــع مختلــف 
ــوان  ــا عن ــه ای ب ــرون کتابخان ــای ب ــت ه ــی، امان تحصیل
ــه اعضــا(،  ــازل ب ــاب درب من ــل کت ــاب )تحوی پیــک کت
ــاالت  ــه مق ــامل ارای ــازی )ش ــع مج ــز مرج ــات می خدم
ــای  ــگاه ه ــی و... از پای ــی ترویج ــی، علم ــی پژوهش علم
اطاعاتــی معتبــر داخلــی و خارجــی( بــا هزینــه ی کــم و 
در بعصــی مــوارد رایــگان، حضــور در مهــد کــودک هــا 

ــدن  ــا حــس خــوب خوان ــرای الق ــا ب و پیــش دبســتانی ه
ــا،  ــدارس و ارگانه ــی م ــودن از تمام ــرا ب ــط، پذی در محی
ــاب  ــاب، دورهمــی هــای کت نشســت هــای صمیمــی کت
در داخــل و خــارج از کتابخانــه بــا عاقمنــدان، برگــزاری 
ایــام  در  متعــدد  تفریحــی  و  آموزشــی  هــای  کاس 
تابســتان، قصــه گویــی بــا کمــک فعــاالن حــوزه کــودک 
ــرای  ــاب ب ــاب، برگــزاری اردوهــای یــک روزه کت و کت
دانــش آمــوزان و فعالیتهــای زیــاد دیگــری کــه گاهــی بــه 
ــه توســط  ــوع کتابخان ــه ن صــورت خودجــوش و بســته ب

کتابــداران انجــام مــی گیــرد.
در خصــوص ایجــاد عــادت مطالعــه کمــی 
ــل  ــوان نس ــه میت ــد. چگون ــح دهی ــتر توضی بیش

داد؟ پــرورش  را  مطالعه گــری 
ایجــاد عــادت مطالعــه از ســنین کودکــی بایــد آغاز شــود. 
ــا  ــوزد. م ــتن بیام ــدن و نوش ــودک خوان ــه ک ــل از آنک قب
ــم  ــن را راغــب کنی ــم والدی در کتابخانه هــا ســعی می کنی
ــوب  ــاب خ ــود کت ــودکان خ ــرای ک ــه ب ــر ک ــن ام ــه ای ب
بخواننــد. فیزیــک کتــاب را در دســت بگیرنــد تــا فرزندان 
ــه ایــن امــر در بزرگســالی و ســن مدرســه عــادت  ــان ب آن
ــه صــورت لفظــی و  ــداران هــم ب ــن کار را کتاب ــد. ای کنن
ــا قصــه  ــه صــورت عملــی ب ــه والدیــن و هــم ب گوشــزد ب
ــد.  ــی دهن ــه انجــام م ــرای کــودکان در کتابخان ــی ب گوی
ضمنــا سیاســت نهــاد توجــه بــه کــودک و نوجــوان اســت 
ــن بخشــها در تمامــی  ــر فضــای ای ــا تغیی ــن مهــم ب کــه ای

کتابخانه هــای عمومــی قابــل مشــاهده اســت. تمامــی 
ــا  ــزا ب ــودک مج ــش ک ــد بخ ــی بای ــای عموم کتابخانه ه
حداقــل امکانــات داشــته باشــند تــا کــودکان در فضایــی 
ــه مطالعــه  ــه خــود ب ــع  مختــص ب مناســب و در کنــار مناب

ــد  . ــا ایــن محیــط انــس بگیرن ــد و از کودکــی ب بپردازن
از نظــر شــما بــه عنــوان یــک کتابــدار، والدیــن 
مهمتریــن کاری کــه بــرای آگاهســازی کــوکان 

خــود می تواننــد انجــام دهنــد چیســت؟
مهــم تریــن موضــوع کــه والدیــن بایــد آن را ملکــه 
ــدان خــود   ــد آن اســت کــه بجــای فرزن ذهــن خــود کنن
تصمیــم نگیرینــد. بــه فــرض و خیاالت اشــتباه کــودکان و 
نوجوانــان را از کتابخانــه هــا دور نکنیــم. فرهنــگ قــوی و 
بــزرگ مــا در کتابخانــه ها اســت  و ای کاش آنقــدر مورد 
ــق  ــه و عای ــد روحی ــت . بای ــی گرف ــرار نم ــری ق ــی مه ب
خــاص نوجوانــان و شــرایط بحرانی دوران بلــوغ را بخوبی 
بشناســیم تــا بــا آگاهــی کامــل، بــرای هدایــت و رهبــری 
آنهــا گام برداریــم  .در دوره ی متوســطه معلمــان و مربیــان 
بایــد بــه نقــش الگویــی خود توجــه کننــد چــون نوجوانان 
تحــت تاثیــر رفتــار آنهــا قــرار مــی گیرنــد  یعنــی آنهــا کــه 
راغــب بودنــد راغــب تــر می شــوند و عــده ای کــه نبودند 
ــان  ــد کــودکان و نوجوان ــی آورند.بای ــه روی م ــه مطالع ب
را بــه خوانــدن مطالبــی تشــویق کــرد کــه انگیــزه مطالعــه 
ــد. در  ــا تقویــت می کن ــه وجــود مــی آورد ی ــان ب را در آن
ســنین 12 تــا 1۶ ســالگی تعصــب درون گروهــی بــه اوج 
ــش  ــود گرای ــاالن خ ــم س ــه ه ــان ب ــد و نوجوان ــی رس م
بیشــتری دارنــد کــه مــی تــوان بــا اســتفاده از ایــن گــروه ها  
زمینــه عاقــه منــدی وی را بــه مطالعــه فراهــم کنیــم. نمونه 
ایــن گــروه هــا مثــل نشســت هــای کتــاب، دوهمــی هــای 
جــذاب کتــاب کــه بــه خوانــش یــک کتــاب توســط یک 

گــروه گفتــه مــی شــود.
مهم ترین فعالیت یک کتاب دار چیست؟

ــاب در  ــت تعــدادی کت ــه امان ــداری فقــط محــدود ب کتاب
روز نمــی شــود. گاهی اوقــات در شــیفت کاری خصوصا 

ــد  ــه، یــک مدرســه و یــک بازدی صبــح، دو مرکــز خیری
ــا خاقیــت خــود  ــد مــردم را ب ــا بای ــم.  م انجــام مــی دهی
بــه کتابخانــه بیاوریــم . خصوصــا کــودکان و نوجوانــان را. 
کتابخانــه مرکــزی در هفتــه کتــاب )5روز کاری( میزبــان 
ــوز  ــش آم ــا ۶00 دان ــور تقریب ــه و حض ــدود 15 مدرس ح
ــن  ــه ای ــن ب ــا دارم والدی ــود. تقاض ــاب ب ــه کت ــد ب عاقمن
مســاله توجــه کننــد و در زمــان درخواســت مدرســه بــرای 
بــه همــراه داشــتن مــدارک عضویــت و اردوی یــک روزه 
کتــاب، فرزنــدان خــود را همراهــی کننــد. کتابخانــه محل 
ــاب  ــتفاده از کت ــدان و اس ــی فرزن ــرای همراه ــبی ب مناس
اســت. کتابــی کــه بــرای مــا مســلمانان محتــرم و گرامــی 
اســت چــرا کــه معجــزه خاتــم پیامبــران، پیامبــر مهربانــی 

هــا کتــاب قــرآن اســت.
کتابخانــه هــا دارای یــک ســری قوانیــن و 
مقــررات مخصــوص خــود مــی باشــند کــه باید 
توســط اعضــا مــورد توجــه قــرار گیرنــد. چــرا 

ــت شــود؟  ــن رعای ــن قوانی ــد ای بای
ــد  ــه بای ــه کتابخان ــت ک ــی اس ــزی بدیه ــر چی ــل از ه قب
ــت  ــور نیس ــن ط ــد. ای ــه باش ــرای مطالع ــی آرام ب محیط
ــوند .  ــاپ ش ــذ چ ــط روی کاغ ــه فق ــن کتابخان ــه قوانی ک
ــادی در  ــی زی ــی نظم ــب ب ــا موج ــردن آنه ــت نک رعای
مقــررات  و  قوانیــن  شــد .  خواهــد  مجموعه هــا  ایــن 
ــاد  ــط نه ــور توس ــر کش ــی در سراس ــای عموم کتابخانه ه
ابــاغ و الزم االجراســت. ماننــد ســاعت فعالیــت، تعــداد 
ــای  ــان ه ــه، زم ــات کتابخان ــه خدم ــاب، هزین ــت کت امان
تعطیلــی کتابخانــه، مهمتریــن مــورد ایــن اســت کــه 
بخاطــر عمومــی بــودن و خدمــات بــه تمــام افــراد جامعــه، 
خدمــات فقــط بــه اعضــا داده مــی شــود. اگــر ایــن مــورد 
بــه طــور جــدی مــورد توجــه نباشــد دچــار اختــال 
ــه  ــد ک ــد ش ــی خوااه ــی والدین ــد کاری و نگران در رون
ــد و ســالنهای  ــی مانن ــه م ــط کتابخان فرزندانشــان در محی
کتابخانــه را بــرای مطالعــه انتخــاب مــی کننــد. کســی کــه 
عضــو نیســت مقــررات را نمــی خوانــد، مــکان کتابخانــه 
ــه پذیــرش  ــد، حاضــر ب را فضایــی ماننــد پــارک مــی دان
ــه جزیــی از جامعــه  ــد بدانیــم کتابخان قوانیــن نیســتند. بای
ــط هــای خــارج از  اســت . همانطــور کــه مدرســه ، محی
خانــه را کنتــرل مــی کننــد در کتابخانــه هــم چنین باشــند. 
فضــا بــه خــودی خــود بســیار آرام بخــش و مناســب بــرای 
مطالعــه کوتــاه و طوالنــی اســت امــا عــدم توجــه والدیــن 
ــی در  ــت یاب ــوه دوس ــان ، نح ــد فرزندانش ــت و آم ــه رف ب
ــط عمومــی موجــب ســوتفاهم هــای بســیار نســبت  محی
بــه کتابخانــه هــا شــده اســت. کتابــداران یکــی از خــوش 
برخــورد تریــن گــروه کارمنــدان هســتند امــا گاهــی 
اوقــات بــا برخوردهایــی مواجــه مــی شــوند کــه حقشــان 
نیســت. مــا تکریــم اربــاب رجــوع اولیــن شــرط کاریمــان 

ــه نیســت. ــم گاهــی دوجانب ــن تکری ــا ای اســت ام
مســوولین  از  درخواســتی  و  خواســته  چــه 

داریــد؟ بــم  شهرســتان 
کتابخانــه مرکــزی بــم یکــی از مراکــز مهــم و فعــال 
فرهنگــی شهرســتان اســت کــه نیــاز بــه توجــه مســتمر از 
ــه  ــای کتابخان ــتان دارد . فعالیته ــووالن شهرس ــرف مس ط
ــام  ــزی تم ــه مرک ــدار کتابخان ــت و 8 کتاب ــدود نیس مح
تــاش خــود را بــرای اجرایــی کــردن هــدف محــل 
ــن  ــا در ای ــا و باره ــد. باره ــی بندن ــه کار م ــان را ب کارش
1۶ ســال شــاهد بــی توجهــی و ندیــده گرفتــن همکارانــم 
شــده ام امــا بــا همــکاری و مودتــی کــه بیــن همکارانــم بــه 
وضــوح دیــده مــی شــود بــا عاقــه و عشــق ادامــه دادیــم 
ــه  و خواهیــم داد. هرچنــد ایــن بــی مهــری هــا محــدود ب
بــم نیســت و تمــام کتابــداران کشــور در گیــر آن هســتند 
ــور  ــاق در کش ــهر خ ــوان 5 ش ــه عن ــم ب ــه ب ــی ک .زمان
معرفــی شــد هیــچ کــس عنــوان نکــرد کــه در ایــن امــر، 
کتابــداران کتابخانــه مرکــزی نقش بســزایی داشــتند  .هیچ 
کجــا نامــی بــرده نشــد و ایــن اولیــن بــار اســت کــه ایــن 

مســاله عنــوان مــی شــود. 
در انتهــا از مســووالن و همراهــان نشــریه پرمخاطــب 
طلــوع بــم بخاطــر ایــن گفتگــو و البتــه توجــه همیشــگی 
و همراهــی بــا مجموعــه کتابخانه هــا خصوصــا کتابخانــه 
ــه هــا و خبرهــا  ــم در درج آگهــی هــا، اطاعی مرکــزی ب
تشــکر و قدردانــی مــی کنــم. گلــه منــد هســتم از 
مســوالنی کــه حتــی هفتــه کتــاب نیــز توجهــی بــه کتــاب 
ــد  ــر هســتند نمی کنن ــط 20 نف ــداران شــهر کــه فق و کتاب
ــا و  ــه باره ــا اینک ــد. ب ــور ندارن ــا حض ــه ه و در کتابخان
ــواده  ــا خان ــراه ب ــوالن هم ــه مس ــم ک ــا کردی ــا تقاض باره
ــوان عضــو  ــا حضــور داشــته باشــند و بعن ــه ه در کتابخان
و مراجعــه کننــده و نــه مســوول اســتفاده کننــد تــا دیگــر 
مــردم الگوبــرداری کــرده و اســتفاده بیشــتر داشــته باشــند. 



طلــوع بــم - ناهیــد ذاکــری| مراســم گرامیداشــت روز پرســتار بــا 
حضــور دکتــر مازیــار اویســی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم، 
ــتاری  ــام پرس ــازمان نظ ــی س ــاون پارلمان ــور مع ــی جهانپ محمدتق
ــادی  ــم غضنفرآب ــم، کری ــدار ب ــاون فرمان ــا مع ــری نی ــور، مطه کش
عضــو شــورای شــهر بــم و جمعــی دیگــر مســئولین شهرســتان بــم 
و پرســتاران نمونــه شــرق اســتان در ســالن ســتاد مرکــزی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی بــم برگــزار شــد. درایــن مراســم از پرســتاران نمونه در 

شهرســتان هــای شــرق اســتان تجلیــل شــد.
دکتــر اویســی رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی در ایــن مراســم گفــت: 
قطعــا همــه مــا یــک بــار و بعضــاً افــرادی هــم هســتند کــه یــک یــا 
چنــد بــار بــه کرونــا مبتــا شــدند. نتیجــه زحمــات همــکاران مــا را 
هــم می بیننــد و مــا پاییــن تریــن آمــار فوتــی را در دانشــگاه علــوم 

پزشــکی داشــتیم.
وی افــزود: طبــق آمــاری کــه وزارتخانــه بــه دانشــگاه هــا اعــام کــرده 
اســت دانشــگاه بــم باالتریــن بیمــار پذیــری را در ســطح کشــور دارد 
ــه جمعیــت و تعــداد تخــت پذیــرش باالتریــن  یعنــی مــا نســبت ب
تعــداد بیمــار را در کشــور می پذیریــم و خوشــبختانه از طرفــی 
هــم کمتریــن میــزان مــرگ و میــر را بیــن دانشــگاه هــای کشــور 
شهرســتان بــم دارد کــه عمــده تریــن زحمــات ایــن امــر را همــکاران 

ــوند. ــل می ش ــتاری متحم ــا در بخــش پرس م
محمــد تقــی جهانپــور بــا اشــاره بــه والدت حضــرت زینــب)س( و روز 

ــژه مقــام معظــم  ــه لطــف خــدا و حمایت هــای وی پرســتار گفــت: ب
ــوق  ــذاری حق ــه گ ــن دوره، تعرف ــان در ای ــتور ایش ــری و دس رهب
پرســتاران  بعــداز ۱۶ ســال ســنگ انــدازی، بــا همــکاری کمیســیون 

بهداشــت و درمــان مجلــس اجــرا خواهــد شــد.
وی افــزود: امــروز ۹۰4 نفــر در کادر پرســتاری در رشــته هــای 
ــاق عمل،کمــک  ــای پزشکی،بهیاری،پرســتاری، هوشــبری ات فوریته
بهیار،کمــک پرســتار و بیماربــر در حــال خدمــت بــه مــردم هســتند.

وی ادامــه داد: در ســنوات گذشــته طبق سیاســت هــای کان معاونت 
پرســتاری و ســازمان نظــام پرســتاری به دو بخــِش پرســتار حرفه ای و 
غیــر حرفــه ای تعریــف شــده اســت.  پرســتاری غیــر حرفــه ای شــامل 
رشــته های هوشــبری و اتــاق عمــل در جهــت خدمــات آکادمیــک و 
ارایــه خدمــات تخصصــی بــه مــردم هســت و پرســتاری غیــر حرفه ای 

شــامل بهیاران،کمــک پرســتاران و کمــک بهیاران اســت.
ــی  ــگاه خاص ــا دارای جای ــتاری در دنی ــروز پرس ــد: ام ــادآور ش وی ی
ــم در  ــم در کشــور و ه ــن مشــاغل ه ــی از پرطرفدارتری اســت و یک
دنیــا محســوب می شــود و مهمتریــن رکــن  درمــان در نظــام ســامت 
ــار  ــار بیم ــال در کن ــتمر و فع ــور مس ــا حض ــتند و ب ــتاران هس پرس

بصــورت شــبانه روزی باعــث بهبــودی بیمــاران هســتند.
وی خطــاب بــه پرســتاران گفــت: در امــر آمــوزش کادر پرســتاری در 
جهــت کیفیــت خدمات پرســتاری با برنامــه محوری بیش از گذشــته 
تــاش کنیــد. کشــور ایــران بایــد از حالــت جنــرال خــارج شــود و بــه 

ســمت تخصصــی حرکــت کنــد.  امــروز مــا در کشــور ۱7۰۰مرکــز 
مشــاوره و خدمــات پرســتاری داریــم کــه در کرونا خوب درخشــیدند. 
ایــن مراکــز پرســتاری در کنــار مراکــز دولتــی و خصوصــی خدمــات 
بســیار خوبــی بــه مــردم ارایــه کردنــد.در بــم و نرماشــیر تعــدادی از 

ایــن مراکــز در مشــغول خدمــت بــه مــردم هســتند.
ــای در  ــت ه ــز مراقب ــدازی مراک ــرد: تأســیس و راه ان ــح ک وی تصری
منــزل بــرای کودکان،بزرگســاالن و ســالمندان بســیار حایــز اهمیــت 
اســت و اهــداف خوبــی را دنبــال مــی کنــد از طرفــی باعــث 
اشــتغالزایی و صرفــه جویــی در هزینــه هــای درمــان سیســتم نظــام 
ســامت و هــم کاهــش هزینه هــای خانــواده هــا و کاهــش عفونــت 

ــد. ــتانی و ...می باش ــای بیمارس ه
ــروی  ــت: همیشــه در جــذب نی ــر اویســی گف ــه دکت وی خطــاب ب
انســانی کادر  پرســتاری بــه مــا نــگاه ویــژه داشــتند و بــه مــا کمــک 
کردنــد. امــروز مــا نیازمنــد مجــوز بــرای کمــک پرســتار  در جهــت 

ارایــه خدمــات اولیــه بــه بیمــار هســتیم کــه امیدواریــم دکتر اویســی 
در ایــن امــر هــم مــا را یــاری کننــد. دکتــر اویســی طــرح ارزشــمند 
پرســتار پیگیــر را حمایــت کردنــد و اکنــون این طــرح در بیمارســتان 
پاســتور بــه نحــو خوبــی در حــال ارایــه اســت. بــا توجــه بــه اینکــه 
بعضــی از بیمــاران بعــد از ترخیــص از لحــاظ درمــان پیگیــری نمــی 
شــوند پرســتار پیگیــر میتوانــد پلــی بــرای ارتبــاط بــا مراکــز مراقبت 
ــتند و  ــال هس ــیر فع ــم و نرماش ــز در ب ــن مراک ــد. ای ــزل باش در من
می تواننــد بــه مــردم کمــک کننــد و مــردم مــی تواننــد خدمــات را 
از کلینیــک پرســتاری هــم بصــورت مشــاوره تلفنــی و هــم حضــور 
ــا چنیــن طــرح هایــی بهبــود  پرســتار در منــزل اســتفاده کننــد. ب
ــا  ــم ب ــردم ه ــت م ــد و رضای ــر خواه ــد از ترخیــص بهت ــاران بع بیم

چنیــن طــرح هایــی بیشــتر خواهــد شــد.
وی در خصــوص اقدامــات انجــام شــده در حــوزه پرســتاری گفــت: 
مجــوز اعتبــار ســاخت یــک واحــد ۸5 متــری پانســیون مطهــری در 
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کمترین میزان فوتی کرونا در کشور مرهون زحمات پرستاران ما است
دکتر اویسی رییس دانشگاه علوم پزشکی بم در مراسم تجلیل از پرستاران گفت:



ارایــه خدمــات اولیــه بــه بیمــار هســتیم کــه امیدواریــم دکتر اویســی 
در ایــن امــر هــم مــا را یــاری کننــد. دکتــر اویســی طــرح ارزشــمند 
پرســتار پیگیــر را حمایــت کردنــد و اکنــون این طــرح در بیمارســتان 
پاســتور بــه نحــو خوبــی در حــال ارایــه اســت. بــا توجــه بــه اینکــه 
بعضــی از بیمــاران بعــد از ترخیــص از لحــاظ درمــان پیگیــری نمــی 
شــوند پرســتار پیگیــر میتوانــد پلــی بــرای ارتبــاط بــا مراکــز مراقبت 
ــتند و  ــال هس ــیر فع ــم و نرماش ــز در ب ــن مراک ــد. ای ــزل باش در من
می تواننــد بــه مــردم کمــک کننــد و مــردم مــی تواننــد خدمــات را 
از کلینیــک پرســتاری هــم بصــورت مشــاوره تلفنــی و هــم حضــور 
ــا چنیــن طــرح هایــی بهبــود  پرســتار در منــزل اســتفاده کننــد. ب
ــا  ــم ب ــردم ه ــت م ــد و رضای ــر خواه ــد از ترخیــص بهت ــاران بع بیم

چنیــن طــرح هایــی بیشــتر خواهــد شــد.
وی در خصــوص اقدامــات انجــام شــده در حــوزه پرســتاری گفــت: 
مجــوز اعتبــار ســاخت یــک واحــد ۸5 متــری پانســیون مطهــری در 

بیمارســتان فهــرج مصــوب شــده بــه همــراه ده واحــد کــه در مرکــز 
ــد  ــن ده واح ــوند. همچنی ــاخته می ش ــی س ــورت امان ــت بص بهداش
پانســیون پرســتاری کــه  بــرای اولیــن بــار در کشــور  ســاخته خواهد 
شــد در بیمارســتان پاســتور و ده واحــد پانســیون هــم در ریــگان و 
فهــرج ســاخته خواهــد شــد و خیریــن حــوزه مشــارکت های مردمــی 
وزارت بهداشــت و در بیمارســتان ریــگان و فهــرج هــم بــا اعتبــارات 

وزارت بهداشــت ســاخته خواهــد شــد.
جهانپــور تشــریح کــرد: در شــورای هماهنگی پرســتاری هم یکســری 
ــغ 5۰۰  ــداء مبل ــوده اســت. اه ــر ب ــه بی نظی ــات را داشــتیم ک مصوب
ــور  ــت و در کش ــتور کار اس ــتاران در دس ــام پرس ــه تم ــان ب هزارتوم
تــا کنــون ایــن اقــدام انجــام نشــده اســت.افزایش نمونه هــای نظــام 
پرســتاری و دانشــگاهی کشــوری از ۱ نفــر بــه 5 نفــر بــا حمایت دکتر 
اویســی قابــل توجــه اســت. همچنیــن برگــزاری مســابقات فرهنگی و 
ورزشــی، تجلیــل از ایثارگــران کــه کاری فرهنگــی اســت، تجلیــل از 

پیشکســوتان پرســتاری، فرزند آوری تعــدادی از همکاران در راســتای 
اجــرای طــرح جمعیــت از اقداماتــی بــود کــه قابــل تقدیــر اســت.

کریــم غضنفــر ابــادی عضــو شــورای شــهر هــم ضمــن تبریــک روز 
پرســتار خطــاب بــه پرســتاران گفــت: یکــی از دالیــل نامگــذاری ایــن 
روز صبــر و اســتقامت  و همچنیــن تــاش هــای شــبانه روزی بــرای 
یــک پرســتار اســت. وی افــزود: یکــی از خصوصیــات بــارز مــردم مــا 
ــا  ــویم و خوش ــه می ش ــه را متوج ــادت های هم ــه رش ــن اســت ک ای
بــه حــال مدیــری کــه در ســختیها و بحــران هــا بدرخشــد. جامعــه 
زحمتکــش پرســتاری همیشــه خــوب درخشــیدند چه زمــان جنگ و 
چــه در بحرانهایــی کــه در منطقــه خودمــان وجــود داشــت. در حادثه 
ــات و  ــد. اقدام ــاران بودن ــن و بیم ــار مجروحی ــا در کن ــه و کرون زلزل

اثرهــای خــوب و اثــر گــذار مانــدگار هســتند.
ــا و  ــیوع کرون ــه ش ــاره ب ــا اش ــز ب ــم نی ــدار ب ــاون فرمان ــری مع مطه
ــا  ــاله کرون ــان دو س ــدت زم ــتاران در م ــر پرس ــل تقدی ــات قاب زحم
گفــت: مــا در مجموعــه شــرق اســتان  کمتریــن آســیب را در حــوزه 
کرونــا شــاهد بودیــم کــه ایــن مرهــون زحمــات پرســتاران اســت و 
همــه شــاهد زحمات شــبانه روزی پرســنل بهداشــت و درمــان بودیم.

دکتــر رییســی معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی نیــز در ایــن 
مراســم گفــت: کاری کــه در حــوزه درمــان انجام میشــود کاری اســت 
کــه بــا تعامــل و همــکاری پزشــک و پرســتار برای رســیدن بــه نتیجه 

خــوب در زمینــه ســامت بیمــار یــا ارتقاء آن اســت.

وی افــزود: ســختی هــای کار پرســتاری بــر کســی پوشــیده نیســت و 
بــه همیــن دلیــل روز والدت حضــرت زینــب )س( کــه اســوه صبــر و 
شــکیبایی اســت را روز پرســتار نامیدند و این نشــان دهنده این اســت 
کــه حرفه پرســتاری شــغلی ســخت و بــا ارزش از لحاظ علمی،شــرعی 
و اســامی اســت. دکتــر رییســی ادامــه داد: همــه پرســتاران نمونــه 
هســتند چــون هــم در ســطح اســتان و هــم در ســطح کشــوری در 
بحــران کرونــا خــوب درخشــیدند. وی یادآور شــد: بیشــترین پذیرش 
بیمــاران بخــش دولتی را در ســطح دانشــگاه علوم پزشــکی در کشــور  
مــا داریــم کــه ایــن حاصــل تــاش پرســتاران اســت و تعامــل کادر 
سامت،بهداشــت، درمــان و آمــوزش منجــر بــه نتایــج خوبــی شــده 

کــه شــاهد آن هســتیم.
ــام  ــد مق ــده و تاکی ــام ش ــای انج ــا پیگیری ه ــرد: ب ــریح ک وی تش
معظــم رهبــری بخشــی از حقــوق قطعــی همــه پرســتاران محقــق 
می شــود کــه جــای خوشــحالی دارد. کار پرســتاری کاری عاشــقانه، 
الهــی و والیــی اســت و بخاطــر مســائل مــادی نیســت و ارزش بســیار 

ــی دارد. باالی
در پایــان مراســم از پرســتاران بــا اهــدای لــوح ســپاس و کارت هدیــه 

ــد. تقدیر ش

5 سال پانزدهم   شماره   300 سه شنبه 15 آذر 1401

کمترین میزان فوتی کرونا در کشور مرهون زحمات پرستاران ما است
دکتر اویسی رییس دانشگاه علوم پزشکی بم در مراسم تجلیل از پرستاران گفت:
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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 3۱5۸ اصل ــاک ۹ فرع پ
ملــی ۶۰5۹5۹5۹۱۱ فرزنــد محمــد ششــدانگ یکبابخانــه بــا 
کاربــری مســکونی بــه مســاحت 2۶2.5 متــر مربــع واقــع در 
خیابــان طالقانــی   بخــش 2۹ کرمــان از مــورد مالکیت محمد 

رضــا ثابــت رای.
پــاک ۸3 فرعــی از ۶ فرعــی  از 3233 اصلــی آقــای حمیــد 
دادبیــن  کــد ملــی 3۱۱۱3۹2۸۰5 فرزنــد محمــد ششــدانگ 
یکبابخانــه  بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 274.5 متــر 
مربــع واقــع در خیابــان امــام کوچــه قصــر حمیــد   بخــش 2۹ 

کرمــان از مــورد مالکیــت مشــاعی خــود متقاضــی.
ملکیــان کــد  اصلــی رضــا  از 34۶۰  فرعــی  پــاک 2 
ملــی 3۱۱۰343۸۸۶ 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 2۹ کرم ــی  بخ ــدی طالقان ــع در کمربن واق

ــور. ــبحانی پ ــد س ــت احم مالکی
پــاک 5 فرعــی از 3525 اصلــی آقــای مجیــد فرامــرز پــور کد 
ملــی 3۱۱۱37۶2۸۱ فرزنــد محمــد  ششــدانگ یکبابخانــه به 
مســاحت 357.3 متــر مربــع واقــع در خیابــان چمــران بخــش 

2۹ کرمــان از مــورد مالکیــت فاطمــه صنعتی.
پــاک 3 فرعــی از 3733 اصلــی آقــای آصــف غضنفــری نیــا 
ــدانگ  ــا  شش ــد رض ــی 3۱۱۰22۱۰۰4 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
2۹ کرمــان از مــورد مالکیــت ماشــاهلل غضنفــری نیــا و مریــم 

ــکری زاده . لش
پــاک 2۸ فرعــی از یکفرعــی از 427۰ اصلــی آقــای عبدالــه 
غامشــاهی کــد ملــی ۶۰5۹۹۰۰۹33 فرزنــد علی  ششــدانگ 
یکبابخانــه بــا کاربــری مســکونی به مســاحت 327 متــر مربع 
واقــع در بلــوار محمــد آبــادی کوچــه ۹   بخــش 2۹ کرمــان از 

مــورد مالکیــت نصــرت الــه ناصری.
ــم فاطمــه  ــی خان ــده 43۹2 اصل ــاک ۱5 فرعــی از باقیمان پ
ــواد  ــد ج ــی 32۰۹5۹3۸7۶ 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 2۹ کرم ــان افاطونی خیاب

محمــد ابراهیــم عامــری.
ــم  ــی میث ــی از 444۶ اصل ــی از 4۱2 فرع ــاک ۱5۰۹ فرع پ
جزینــی زاده کــد ملــی 3۱۱۱5۰7۸5۸ فرزنــد عبــاس 
ــاحت  ــه مس ــکونی ب ــری مس ــا کارب ــه ب ــدانگ یکبابخان شش
ــش 2۹  ــر  بخ ــر کبی ــوار امی ــع در بل ــع واق ــر مرب 2۶۰.5 مت

ــری. ــم عام ــد ابراهی ــت محم ــورد مالکی ــان از م کرم
پــاک 3۰5 فرعــی از 4۸3۹ اصلــی خانــم پریــرخ دری 
جانــی  کــد ملــی 3۱۱۱375۸7۰ فرزنــد محمــد  ششــدانگ 
ــه مســاحت 27۹.۸ متــر  ــری مســکونی ب ــا کارب ــه ب یکبابخان
مربــع واقــع در میــدان امــام حســین خیابــان وصــال   بخــش 
2۹ کرمــان از مــورد مالکیــت منوچهــر و ســیروس و محمــد 

جــواد ســاالر بهــزادی.
پــاک 3۰۶ فرعــی از 4۸3۹ اصلــی خانــم فرشــته گــوری بمی 
کــد ملــی 3۱۱۱4۶22۰۱ فرزنــد علــی  ششــدانگ یکبابخانــه 
بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 3۸5.5 متــر مربــع واقــع 
در میــدان امــام خیابــان وصــال   بخــش 2۹ کرمــان از مــورد 
مالکیــت منوچهــر و ســیروس و محمــد جواد ســاالر بهــزادی.

پــاک ۸ فرعــی از 4۸52 اصلــی آقــای وحیــد اســحاقی نــژاد  
کــد ملــی 3۱۱۰722۸44 فرزنــد احمــد  ششــدانگ یکبابخانه 
بــه مســاحت 2۹7.۱5 متــر مربــع واقــع در خیابــان امیــر کبیر 

بخــش 2۹ کرمــان از مــورد مالکیــت محمــد نایبــان تبریزی.
پــاک ۱۰ فرعــی از یکفرعــی از 4۸۶۹ اصلــی آقــای محمــد 
امیــن صوفــی آبــادی کــد ملــی 3۱۰۰4۰3۸27 فرزنــد رضــا 
ششــدانگ یکقطعــه بــاغ  بــه مســاحت ۱۱۶3.۶۰ متــر مربــع 
ــورد  ــان از م ــر   بخــش 2۹ 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 2 فرع ــاک 7 فرع پ
عظیمــی  کــد ملــی 3۱۱۰۱3۹۱۹7 فرزند حســن  ششــدانگ 
یکبــاب مغــازه بــا کاربــری تجــاری بــه مســاحت 2۰.4۸ متــر 
مربــع واقــع در خیابــان شــهید صدوقــی    بخــش 2۹ کرمــان 

از مــورد مالکیــت ورثــه محمــد صــادق بهرامــی.
امالک تقاضا شده واقع در بخش 30 کرمان

ــد  ــرزاده ک ــاس صف ــی عب ــی از 472 اصل ــاک 4۶۶ فرع پ
ــه  ــعبان ششــدانگ یکبابخان ــد ش ــی 3۱۱۱23۸۸۰۶ 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 ۸2۸ اصلــی آقــای وحیــد رضا 
بــدر آبــادی  کــد ملــی 3۱۰۰25۶425 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 ۸3۶ اصلــی آقــای مجیــد لرســتانی نــژاد 
کــد ملــی ۶۰5۹۶4255۱ فرزنــد پرویــز ششــدانگ یکبابخانــه 

بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 244 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 ۸3۶ اصل ــاک ۶ فرع پ
ــه  ــدانگ یکبابخان ــوض شش ــد ع ــی 4۸2۹۸۰3۹۹۱ فرزن مل
ــع در روســتای تمیــک    ــع واق ــه مســاحت 25۱.7 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 ۸42 اصل ــاک 4۹ فرع پ
کــد ملــی 3۱۱۰3۸۹۸7۸ فرزنــد نظــر ششــدانگ یکبابخانه و 
باغچــه بــا کاربری مســکونی بــه مســاحت ۶25.22 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 3۱۱۱52444۶ فرزن ــد مل ک
یکبابخانــه بــه مســاحت 27۶.3 متــر مربــع واقــع در خیابــان 
بوعلــی   بخــش 3۰ کرمــان از مــورد مالکیــت عبــاس رنجبــر.

ــم اعظمــه عــرب  کــد  پــاک 5 فرعــی از ۱۱۹۸ اصلــی خان
ملــی 3۱۱۰۸۹۸55۱ فرزنــد قنبــر ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
ــتی  ــان بهش ــع در خیاب ــع واق ــر مرب ــاحت 2۹2.34 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 3۱۱۱۱۱۹۰۹2 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 2 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 3۱۱۰5525۱5 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 ۸ فرع پ
کروکــی کــد ملــی 3۱۱۰۹3۹۱۰۱ فرزنــد عیســی ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 25۰.37 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 ۱۸54 اصل پ
ملــی 3۱۱۱۶2۰۹2۱ فرزنــد حســن  ششــدانگ یکبابخانــه بــا 
کاربــری خانــه بــاغ  بــه مســاحت 325.3 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 ۸ فرع پ
ــن  ــد حس ــی 3۱۱۱3۹4۰۸5 فرزن ــد مل ــار ک ــی افش کریم
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 2۶3.۱ متــر مربــع واقــع 
در خواجــه عســکر بخــش 3۰ کرمــان از مــورد مالکیــت علــی 

کمــال الدینــی .
پــاک 4 فرعــی از 2275 اصلــی در قســمتی از 2فرعــی 
2275اصلــی بمســاحت ۹3۱.۰5 متــر مربــع و 2۱۶۸ اصلــی 
ــد  ــدری ک ــای حســین شــجاع حی ــع آق ــر مرب 3۸5.۱5  مت
ملــی 3۱۱۰۱۸۹3۸۰  فرزنــد رمضــان در ششــدانگ یکقطعــه 
بــاغ جهــت ادغــام در پــاک 3 فرعــی از 2275 اصلــی  واقــع 
در باغچمــک بخــش 3۰ کرمــان از مــورد مالکیــت ســیف اهلل 

شــجاع حیــدری .
پــاک 2 فرعــی از 3۰2۱ اصلــی آقــای علــی کریمــی افشــار 
کــد ملــی 3۱۱۱3۹4۰۸5 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 2۸52 فرعــی از3۱۶فرعــی از 2فرعــی از 3۰۸5 اصلــی 
ــد  ــی ۶۰5۹۹۰۹۸4۱  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 .
امالک تقاضا شده واقع در بخش 31 کرمان  

پــاک 27 فرعــی از ۱233 اصلــی خانــم مــژده نشــیبی کــد 
ــازه  ــدانگ یکبابمغ ــی شش ــد عل ــی 3۱۱۱5۹۸۰55 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 2۸ فرعــی از ۱233 اصلــی آقــای علــی نشــیبی کــد 
ملــی 3۱۱۰43452۰ فرزنــد مرتضــی  ششــدانگ یکبابخانــه 
بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 4۱۸.۹5 متــر مربــع واقــع 
در بــروات بلــوار شــهدا   بخــش 3۱ کرمــان از مــورد مالکیــت 

حیــات بنــی اســدی .

پــاک 23۶ 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
3۱۰۰۸۰۱75۱ فرزنــد امیــر حمــزه ششــدانگ یکبابخانــه بــا 
کاربــری مســکونی بــه مســاحت 327.۶ 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 237 فرع پ
ــی   ــد عل ــی 3۱۱۱3۹33۸۰ 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 25۹5 اصلــی خانــم فاطمــه بنــی 
اســدی کــد ملــی 3۱۱۰47335۶ فرزنــد ســلیمان ششــدانگ 
یکبابخانــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 524.75 متــر 
مربــع واقــع در بــروات  بخــش 3۱ کرمــان از مــورد مالکیــت 

خانمجــان بنــی اســدی .
ــمعیلی  ــه اس ــم فاطم ــی خان ــی از 2۶۱2 اصل ــاک ۶ فرع پ
نســب کــد ملــی 3۱۱۰4727۰۸ فرزنــد محمــود ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 23۱.۸ متــر مربــع واقــع در بــروات   

بخــش 3۱ کرمــان از مــورد مالکیــت حســین مشــیری.
پــاک ۶۰ فرعــی از 2۶32 اصلــی خانــم ســیکنه ســاجدی پور 
کــد ملــی 3۱۱۱3۰۱524 فرزنــد عباس ششــدانگ یکبابخانه 
بــه مســاحت ۱۸۹.72 متــر مربــع واقــع در بــروات   بخش 3۱ 

کرمــان از مــورد مالکیــت ماهــی وحیــد زاده رحمــت آبادی.
پــاک ۶۱ فرعــی از 2۶32 اصلــی ابراهیــم ســاجدی پــور کــد 
ملــی 3۱۱۱۶۰۸4۹2 فرزنــد عبــاس ششــدانگ یکبابخانــه به 
ــی    ــوار جنوب ــروات بل ــع واقــع در ب مســاحت 2۱۶.۸ متــر مرب
بخــش 3۱ کرمــان از مــورد مالکیــت ماهــی وحیــد زاده 

ــادی. رحمــت آب
پــاک ۹ فرعــی از 2۸24 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
244.3۶ متــر مربــع واقــع در بــروات بلــوار معلــم   بخــش 3۱ 
کرمــان از مــورد مالکیــت محمــد صــادق فردوســی و کبــری 

فرومنــد.
پــاک ۱ فرعــی از 2۸3۱ اصلــی آقــای محمدمهــدی فاتحــی 
ملــک آبــادی  کــد ملــی 3۱۰۰3۸۹۸24 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 2۸3۱ اصلــی خانــم فاطمــه بلــوچ آبدوغــی 
ــدی در ســه  ــد مه ــی 32۰۹773۸23 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 2۸3۱ اصلــی خانــم زهــرا فاتحــی ملــک 
آبــادی کــد ملــی 3۱۰۰3۱2۱۰4 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.
امالک تقاضا شده واقع در بخش 32 کرمان  

پــاک 5 فرعــی از 2فرعــی از 57 اصلــی آقــای علیرضــا 
عزیزآبــادی  کــد ملــی 3۱۰۰۱4۹۰25 فرزنــد مرتضــی 
ششــدانگ یکبابخانــه بــا کاربــری بــاغ مســکونی بــه مســاحت 
2۸۸.۹5 متــر مربــع واقــع در شهرســتان نرماشــیر دشــت آباد 
خیابــان امــام رضــا  بخــش 32 کرمــان از مــورد مالکیت ســید 

غامحســین فاطمــی.
ــا  ــای علیرض ــی آق ــی از 57 اصل ــی از 2 فرع ــاک ۶ فرع پ
ــی در  ــد مرتض ــی 3۱۰۰۱4۹۰25 فرزن ــد مل ــادی  ک عزیزآب
ششــدانگ یکبابمغــازه  به مســاحت 32.۰5 متر مربــع واقع در 
شهرســتان نرماشــیر روســتای دشــت آبــاد بخــش 32 کرمــان 

از مــورد مالکیــت ســید غامحســین فاطمــی .
پــاک 5۰7 فرعــی از 4 فرعــی از 25۸ اصلــی خانــم صغــری 
میــرزاده تهــرودی کــد ملــی 32۰۹5547۰۶ فرزنــد قاســم در 
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 3۶5.4 متــر مربــع واقع در 
شهرســتان نرماشــیر رســتم آبــاد   بخــش 32 کرمــان از مــورد 

مالکیــت مرتضی خدادوســت.
پــاک 3 فرعــی از 2۹۶۱ اصلــی آقــای رضــا مشــکی کــد ملی 
ــه و  ــدانگ یکبابخان ــراد در شش ــد خدام 3۱۱۱22۶۰۹3 فرزن
بــاغ بــا کاربــری باغــی و مســکونی بــه مســاحت 723۹.2 متر 
مربــع واقع در شهرســتان نرماشــیر روســتای طــرز   بخش 32 

کرمــان از مــورد مالکیت اســماعیل مشــکی.
ــام  ــراد رس ــای خدام ــی آق ــی از 3۰۰5 اصل ــاک 2۶ 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

5۸۱4.72 متــر مربــع واقــع در شهرســتان نرماشــیر روســتای 
طــرز    بخــش 32 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 32۰۹۶۸7544 فرزن مل
مشــتمل بــر بــاغ بــا کاربــری خانــه بــاغ بــه مســاحت 252۸ 
متــر مربــع واقــع در شهرســتان نرماشــیر روســتای کامرانیــه   
بخــش 32 کرمــان از مــورد مالکیــت اکبــر قلعــه محمــودی.

امالک تقاضا شده واقع در بخش 33 کرمان  
پــاک یکفرعــی از ۱۸4 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 2۸3 اصلــی رضــا حبیــب اللهــی کــد ملــی 
3۱۱۰۹57353 فرزنــد قنبــر ششــدانگ یکبابخانــه بــا کاربری 
مســکونی بــه مســاحت 5۸7.7 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 4۱2 اصل ــاک یکفرع پ
ملــی 3۰3۱32۶2۰2 فرزنــد حســین ششــدانگ یکبابخانــه با 
کاربــری خانــه بــاغ بــه مســاحت ۸۱5.۱5 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 2 فرعــی از 455 اصلــی آقــای امیــن فهیــم کــد ملــی 
3۱۱۰۹۹۹۸4۶ فرزنــد اکبــر ششــدانگ یکبابخانــه بــا کاربری 
خانــه بــاغ بــه مســاحت 27۹.32 متر مربــع واقــع در دهبکری 
گلســتان بخــش 33 کرمــان از مــورد مالکیــت تقی ســبزواری.

پــاک 2۶ فرعــی از 7۰۰ اصلــی آقــای رضــا حســین شــاهی 
ــدانگ  ــد داود شش ــی 3۱۱۰۹۸4۶52 فرزن ــد مل ــی ک بروات
یکبابخانــه بــا کاربــری خانــه بــاغ بــه مســاحت 23۸.۶ 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   27 پــاک 
3۱۱۱۰32۶۶3 فرزنــد علــی  ششــدانگ یکبابخانه بــا کاربری 
خانــه بــاغ بــه مســاحت ۱3۰5.2 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 ۸۹3 اصلــی آقــای مهــدی کریمیــان کــد 
ملــی 2۹۹2۹2۶744 فرزنــد قنبــر ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
ــری   بخــش 33  ــع در دهبک ــع واق ــر مرب مســاحت 3۸۰ 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 3۱۱۰457۱۸۰ فرزن ــد مل ــی ک بروات
یکبابخانــه و باغچــه  بــا کاربری مســکونی به مســاحت 4۱۹.2 
متــر مربــع واقــع در دهبکــری اراضــی ســرمیدان مرادخانــی  
بخــش 33 کرمــان از مــورد مالکیــت عزیــز اهلل افشــارمنش .

پــاک 2 فرعــی از ۱2۸۸ اصلــی آقــای منصــور بیگلــری کــد 
ــگ از  ــه دان ــه در س ــب ال ــد حبی ــی 3۱۱۰۸۶5۰۹2 فرزن مل
ششــدانگ یکبابخانــه و باغچــه بــا کاربــری بــاغ مســکونی بــه 
مســاحت ۸55.۹ متــر مربــع واقــع در دهبکری کوچــه انقاب  
بخــش 33 کرمــان از مــورد مالکیــت دیانوش محمدی افشــار.

پــاک 2 فرعــی از ۱2۸۸ اصلــی خانــم پرویــن میــر احمــدی 
ــگ از  ــه دان ــال در س ــد ج ــی 3۱۱۰2۰4۱۹3 فرزن ــد مل ک
ششــدانگ یکبابخانــه و باغچــه بــا کاربــری بــاغ مســکونی بــه 
مســاحت ۸55.۹ متــر مربــع واقــع در دهبکری کوچــه انقاب  
بخــش 33 کرمــان از مــورد مالکیــت دیانوش محمدی افشــار.

پــاک  یکفرعــی از ۱32۹ اصلــی خانــم ســعیده امانــدادی کد 
ــه  ــداهلل ششــدانگ یکبابخان ــد عب ــی 3۱۱۱254۱43 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 3۱۱۰۶72۹۶۰ 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
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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

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 2۹ 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 .

امالک تقاضا شده واقع در بخش 29 کرمان  
پــاک 32 فرعــی از 5 فرعــی از 4۰ اصلــی خانــم زهــره 
جرجنــدی کــد ملــی 3۱۱۱27۸۱23 فرزنــد نعمــت الــه  
ششــدانگ یکبابمغــازه بــه مســاحت ۱۰ متــر مربــع واقــع 
در خیابــان آیــت الــه کاشــانی   بخــش 2۹ کرمــان از مورد 

مالکیــت محســن لشــکری زاده. 
پــاک 33 فرعــی از 7 فرعــی از 4۰ اصلــی آقــای مصیــب 
بــی غــم کــد ملــی 3۱۱۱۱247۰3 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 2۹ کرمــان از مــورد مالکیــت ســید محمــد صادق 

سجادی.
پــاک ۶ فرعــی از یکفرعــی از 4۸۸ اصلــی خانــم نجمــه 
قنبــری  کــد ملــی 3۱۱۱4۸۸۰۱2 فرزند اکبر ششــدانگ 
یکبابخانــه بــا کاربری مســکونی بــه مســاحت 3۰5.۸ متر 
مربــع واقــع در خیابــان ارگ   بخــش 2۹ کرمــان از مــورد 

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

دره کــد ملــی 37324۶۹۶۹7 فرزنــد محمــد ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 23۹ متــر مربــع واقــع در خیابان 
طباطبائــی بخــش 2۹ 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 3۱۱۰7433۰2 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 2۹ کرم
ســلطان جــان قشــمی و ســهم االرث فاطمــه و علیرضــا 

ورثــه علــی قشــمی.
پــاک ۶۸2 فرعــی از ۱۰24 اصلــی آقــای علریضــا هابیلی 
کــد ملــی 3۱۱۰۱۶۰3۰7 فرزنــد طهماســب  ششــدانگ 
یکبابخانــه بــا کاربری مســکونی بــه مســاحت 5۸۱.5 متر 
مربــع واقــع در خیابــان امیرالمومنیــن   بخــش 2۹ کرمان 
از مــورد مالکیــت حشــمت الســادات و وجیهــه الســادات 

. ظهیر
پــاک یکفرعــی از ۱۱۹5 اصلــی خانــم زهــرا الهــی 
ــر ششــدانگ  ــد قنب ــی 3۱۱۰۸۸3۶۸۶ فرزن ــور کــد مل پ
یکبابخانــه بــه مســاحت ۸5 متــر مربــع واقــع در خیابــان 
صدوقــی   بخــش 2۹ 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 25۶ متــر مربــع واقع 
در خیابــان بوعلــی   بخــش 2۹ کرمــان از مــورد مالکیــت 

ــی ناصری . موس
ــم ســمیه ســادات  ــی خان ــی از ۱52۶ اصل ــاک ۸ فرع پ
نصــری بمــی کــد ملــی 3۱۱۰2۱5۱۶۰ فرزنــد احمــد در 
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 24۹.4 
متــر مربــع واقــع در خیابــان بوعلــی بوعلــی ۱7 بخش 2۹ 

کرمــان از مــورد مالکیــت علــی جهانــی.
ــای مســلم ســعادت  پــاک ۸ فرعــی از ۱52۶ اصلــی آق
نصــری بمــی کــد ملــی 3۱۱۱۱3۱5۶4 فرزنــد احمــد در 

ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 24۹.4 
متــر مربــع واقــع در خیابــان بوعلــی بوعلــی۱7  بخش 2۹ 

کرمــان از مــورد مالکیــت علــی جهانــی.
پــاک ۶ فرعــی از 2فرعــی از 2۱24 اصلــی خانــم 
ــه  ــد یدال ــی 3۱۱۱۱۱242۱ 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 2۱24 اصل ــاک 4 فرع متقاضــی پ
ــع در  ــع واق ــر مرب ــاحت 2۱4.۸5 مت ــه مس ــکونی ب مس
ــورد  ــان از م ــش 2۹ 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 23۶5 اصل ــاک 2۰ فرع پ
ابراهیمــی کرکــی کــد ملــی 3۱۰۰۰57۶۹4 فرزنــد 
محمــد ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 452.5 متــر 
ــان ابوالفضــل کوچــه ۱2بخــش 2۹  ــع واقــع در خیاب مرب
ــی. ــین فاطم ــید غامحس ــت س ــورد مالکی ــان از م کرم

مهــری  خانــم  اصلــی   2274 از  یکفرعــی  پــاک 
ــی 3۱۱۰۹443۹۱  ــد مل ــتویی ک ــین زاده دش عبدالحس
فرزنــد عبــاس ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت ۱44.5 
ــوار تختــی بخــش 2۹ کرمــان از  ــع واقــع در بل متــر مرب

ــوری. ــپ ک ــکینه چ ــت س ــورد مالکی م
ــای وحیــد مجیــد  ــی آق پــاک 2۱ فرعــی از 23۹۹ اصل
ــدانگ  ــر شش ــد اکب ــی 3۱۱۰2۱۸42۹ فرزن ــد مل زاده ک
یکبابمغــازه بــا کاربــری تجــاری  بــه مســاحت 24.۱ متــر 
مربــع واقــع در خیابــان مطهــری   بخــش 2۹ کرمــان از 

مــورد مالکیــت زهــرا روشــنی.
پــاک یکفرعــی از 2443 اصلــی آقــای عیرضــا قلنــدری 
کــد ملــی 3۱۱۰۹25۰۱۱ فرزنــد ســلمان در ششــدانگ 
زمیــن جهــت ادغــام در پــاک 2442اصلــی بــه مســاحت 
ــان شــهید مطهــری  ــع در خیاب ــع واق ــر مرب ۱۱5.5۰ مت
ــت  ــورد مالکی ــان از م ــش 2۹ کرم ــد بخ ــان توحی خیاب

ســید عبــاس مطهــری.
پــاک ۱3۸۶ فرعــی از 2۸۱۰ اصلــی آقــای محمــد 
مختــاری کــد ملــی 3۱۱۱2۸۸۹5۱ 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 2۹ کرمــان از مــورد مالکیــت کبــری 

ــد . فرومن
ــای  ــی آق ــی از 2۸۱۰ اصل ــی از 2 فرع ــاک ۱3۸7 فرع پ
محمــد ســرحدی نــژاد کــد ملــی 3۱۱۰۹7۸4۶۶ فرزنــد 
حســین ششــدانگ یکبابخانــه بــا کاربــری مســکونی بــه 
مســاحت 3۶۱.4۹ متــر مربــع واقــع در خیابــان کشــاورز   

بخــش 2۹ کرمــان از مــورد مالکیــت کبــری فرومنــد.
پــاک 774 فرعــی از 2۸۱۱ اصلــی خانم اشــرف حســین 
آبــادی کــد ملــی 32۰۹۸45۰5۰ فرزند قاســم ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 2۰۶ متــر مربــع واقــع درخیابــان 
ســید جمــال الدیــن خیابــان فاطمیــه بخــش 2۹ کرمــان 

از مــورد مالکیــت حســین اکبری یــزدی.
پــاک 4 فرعــی از 2۸4۱ اصلــی آقــای محمــد حســین 
ــر  ــد اکب ــی 3۱۱۱۰۶۰7۶4 فرزن ــد مل ــادی ک ــام آب نظ
ششــدانگ یکبابخانــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 
2۸۰ متــر مربــع واقــع در خیابــان بهــار کوثــر   بخــش 2۹ 

کرمــان از مــورد مالکیــت علــی کمــال الدینــی.
ــی  ــه قربان ــم طیب ــی خان ــی  از 2۹۶7 اصل ــاک 7 فرع پ
برواتــی کــد ملــی 3۶2۱۰3۹۰۹۰ فرزند یداهلل ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت ۱۸5.۶ متــر مربــع واقــع در چهار 
ــان از  ــرآوران   بخــش 2۹ کرم ــان مه ــازان خیاب راه جانب

مــورد مالکیــت دادعلــی مدنــی.
پــاک ۱7 فرعــی از 2 فرعــی از 3۰۶۶ اصلــی ســید 
محمــد جــال الدینــی  کــد ملــی 3۱۱۱۰۹35۰۶ فرزنــد 
ــه  ــه ب ســید جــواد در ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخان
مســاحت ۱۱53.۸ متــر مربــع واقــع در کمربنــدی مهداب 
بخــش 2۹ کرمــان از مــورد مالکیــت ســید جــواد جــال 

الدینــی و معصومــه نمکشــناس.

ادامه در صفحه ۶

 شهرما معلول است
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اگهی مزایده نوبت دوم
ــده اجرایــی  ــه اگهــی میرســاند اجــرای احــکام مدنــی دادگاه عمومــی شهرســتان نرماشــیر در نظــر دارد در خصــوص پرون بدینوســیله ب
کاســه ۹۹0۹۹8342۹10020۹ محکــوم لــه مــژده مشــکی فرزنــد اســفندیار ومحکــوم علیــه محمــد امیــن تورنجــی فرزنــد موســی مبنــی 
ــی  ــف اجمال ــی و توقی ــل ارزیاب ــه شــرح ذی ــی و توســط کارشناســان دادگســتری ب ــه معرف ــروش امــاک کــه توســط محکــوم علی برف
ــي معــادل  ــا ســند عــادی مــوازي 1۶ مــن محل ــن ب ــروش : 1- ملکــي یــک قطعــه زمی ــد جهــت ف ــده اســت امــاک مــورد بازدی گردی
ــي کــه  ــم 8 محــل مــورد ارزیاب ــم کوچــه قائ ــن قائ ــع در روداب شــرقی - نظــام شــهر - خیاب ــری زراعــی واق ــا کارب ــع ب ــر مرب 4000 مت
حــدود اربعــه آن شــماال بــه جــاده شــن ریــزي )کوچــه قائــم 8( شــرقاً بــه زمیــن دادخــدا مشــکي جنوبــاً بــه زمیــن خانــم صدیقــه و موســي 
تورنجــي و غربــا بــه زمیــن هــاي درویــش مشــکي بــا نقــاط UTM 0۶50422-32۹880۹ منتهــی میگــردد ایــن حــدود شــماال : بطــول 52 
متــر - شــرقا : بطــول ۷5 متــر - جنوبــا : بطــول 53 متــر - غربــا بــه طــول 85 متــر میباشــد کــه محــل مــورد ارزیابــي بصــورت عرصــه خالــي 
کشــاورزي بــا کاربــري فعلــي زراعــي از اراضــي مســتثنیات ســعادت آبــاد پــاک 38۷5 بخــش 32 کرمــان میباشــد کــه ارزش ایــن ملــک 

برابــر قیمــت روز بــه مبلــغ 2/250/000/000 ریــال )دو میلیــارد و دویســت و پنجــاه میلیــون ریــال( توســط کارشناســان رســمی دادگســتری 
قیمــت گــذاری گردیــده اســت کــه از طریــق مزایــده عمومــی بفــروش برســاند لــذا جلســه مزایــده در تاریــخ 1401/10/05 ســاعت 11 
صبــح در محــل دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگاه عمومــی شهرســتان نرماشــیر برگــزار میگــردد و قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده 
ــده  ــس از برن ــي المجل ــغ پیشــنهادي ف ــه میشــود و 10 درصــد مبل ــد فروخت ــن قیمــت را پیشــنهاد نماین ــه کســانی کــه باالتری شــروع و ب
دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یــک مــاه نســبت بــه پرداخــت باقیمانــده ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد. در صــورت انصــراف 
برنــده مزایــده 10 درصــد مبلــغ پیشــنهادی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد. متقاضیــان در صــورت تمایــل 

میتواننــد 5 روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنهــا از ملــک موثــر مزایــده داده شــود.
حمید احمدی مقدم

رییس شعبه اول دادگاه عمومی و رییس حوزه قضایی شهرستان نرماشیر

مهنــاز دهقانی فــر مدیرعامــل انجمــن کــه او نیــز از معلولیــن 
ضایعــه نخاعــی زلزلــه اســت مــی گویــد: حــدود یــک ســال 
ــم و  ــر کردی ــال ت ــازی را فع ــب س ــه مناس ــه کمیت ــت ک اس
قــرار اســت کل شــهر را پایــش کنیــم. وی همچنیــن اشــاره 
ــل  ــد کــه در حــال حاضــر حــدود 24 مــکان از قبی مــی کن
ــد کــه تنهــا و  اداره، بانــک، فروشــگاه و... را بررســی کردن
ــه  فقــط چهــار مــکان مناســب ســازی اولیــه شــده اند. وی ب
عنــوان یــک زن،  همســر و مــادر می گویــد کــه بــه خاطــر 
مناســب نبــودن ســاختار فیزیکــی خیلــی از مکانهــا از جملــه 
ــیاری  ــی بس ــتی و درمان ــای بهداش ــی، فرصته ــز درمان مراک
ــی کــه  ــد.  وقت ــر می افت ــه تاخی ــا ب ــا ســلب مــی شــود ی از م
آزمایشــگاه، مطــب پزشــک و ارتوپــد و... در زیرزمیــن یــا 
طبقــه بــاال قــرار دارد یــا حتــی یــک رمــپ )ســطح شــیب دار 
بــرای ویلچــر( ســاده و اســتاندارد وجــود نــدارد؛ بمانــد کــه 
گاهــی آن ســاختمان مناســب ســازی شــده امــا پیــاده رو و 

شــهر مانــع بــزرگ مــا مــی شــود.
روح ا... باقــری از معلــوالن بمــی و دیگــر عضــو هیــات 
مدیــره ایــن انجمــن اســت. او کــه بــه عنــوان مشــاور 

مناســب ســازی بــا شــهرداری بــروات همــکاری مــی کنــد 
مــی گویــد: خوشــبختانه شــهردار بــروات بــا درک خــوب 
موضــوع معلــوالن حــرف مــا را مــی شــنود و طــرح هایــی 
جهــت مناســب ســازی بــروات بــرای معلولیــن در حــال اجرا 
ــی  ــز آمادگ ــا نی ــود م ــه خ ــد ک ــی کن ــاره م ــت. وی اش اس
همــکاری بــرای اجــرای طــرح هــای مناسب ســازی هســتیم.

ــده خــود،  ــات ارزن ــار خدم ــه نخاعــی در کن انجمــن ضایع
ــب ورزش  ــالم در قال ــی س ــرای زندگ ــتری ب ــزه و بس انگی
ــرای اعضــا خــود فراهــم کــرده اســت. موضوعــی  ــز ب را نی
خیلــی مهــم کــه تنهــا از بعــد ورزشــی مهــم نیســت، بلکــه 
ــل  ــر از قبی ــی دیگ ــیبهای اجتماع ــری از آس ــرای جلوگی ب
ــمانی  ــکات جس ــدید مش ــی تش ــردگی و حت ــاد، افس اعتی
آنهــا مثــل زخــم بســتر کارکــرد دارد. در ایــن رابطــه محمــد 
معظمــی رئیــس هیئــت ورزشــهای جانبــازان و معلولیــن بــم 
ــر دو  ــال حاض ــختی ها، در ح ــه س ــا هم ــد: ب ــی کن ــاره م اش
تیــم بســکتبال بــا ویلچــر بانــوان و آقایــان داریــم کــه هــر دو 
نماینــده اســتان کرمــان هســتند و در لیــگ برتــر و لیگ ملی 
فعالیــت مــی کننــد و عناویــن مختلفــی را در ایــن چنــد ســال 

کســب کرده انــد. حتــی چنــد نفــری از آنهــا بــه اردوی تیــم 
ملــی دعــوت شــده انــد. در کنــار ایــن تیــم هــای ورزشــی، 
ــی و  ــی جهان ــراد مختلفــی قهرمان ــز اف در رشــته انفــرادی نی
ملــی دارنــد. بــا ایــن حــال وی مــی گویــد کــه ایــن افــراد نــه 
تنهــا بــه دلیــل نامناســب بــودن شــهر )حتــی در حد ســرویس 
بهداشــتی( مشــکاتی بــرای حضــور عمومــی خــود دارنــد 
ــده  ــز دی ــا نی ــی آنه ــه ای و افتخارآفرین ــه ورزش حرف بلک
ــز  ــی نی ــه ای ورزش ــه حرف ــت در عرص ــرای فعالی ــده و ب نش
دچــار مشــکاتی از قبیــل نداشــتن اسپانســر، ســالن ورزشــی 

مجهــز و خریــد ویلچــر حرفــه ای ورزشــی هســتند.
ــره انجمــن اســت و در  ــات مدی ــس هی ــت رئی مهــدی عنای
ابتــدای صحبــت خــود مــی گویــد کــه طبــق تعریــف جدید 
ــام  ــول" کــه شــامل تم ــه "معل ــردن کلم ــه کار ب ــه جــای ب ب
ــراد  ــد "اف ــی گوین ــود م ــی ش ــرد م ــک ف ــانی ی ــت انس هوی
دارای معلولیــت" کــه ایــن موضــوع شــامل افــراد کهنســال 
ــود.  ــم می ش ــی و... ه ــوادث رانندگ ــده در ح ــیب دی و آس
بنابرایــن مــردم و مســئولین بایــد بدانند مناســب ســازی شــهر 
و خانــه هایمــان بــرای همــه نــوع افــراد دارای معلولیــت چــه 
ــن  ــه ای ــر ن ــت. مگ ــت اس ــز اهمی ــت حائ ــه موق ــم و چ دائ
اســت کــه بــا شکســتگی و بــارداری و کهولــت ســن نیــز از 
برخــی الگوهــای رفتــاری عــادی و همیشــگی محــروم مــی 
شــویم پــس چــرا نبایــد مطــب، اداره، مغــازه، خانــه و شــهر 
بــرای همــه مــا مناســب باشــد. حتــی متاســفانه شــاهدیم کــه 
جلســات کمیتــه مناســب ســازی در طبقــه بــاالی فرمانــداری 
ــه  ــود ک ــزار می ش ــوری برگ ــر و آسانس ــچ باالب ــدون هی ب
ــن  ــرف ای ــک ط ــوان ی ــه عن ــن ب ــا معلولی ــور م ــا حض عم

کمیتــه منتفــی اســت.
وی بــا تعبیــری زیبــا اشــاره مــی کنــد کــه اگــر شــهر بــرای 

همــه گــروه هــا و اقشــار بــه خصــوص افــراد دارای معلولیت 
مناســب ســازی شــود و مــا هــم به راحتــی امــکان اســتفاده از 
خدمــات گوناگــون شــهر را داشــته باشــیم، معلولیــت ما معنا 
نــدارد و بایــد گفــت کــه مــا معلــول نیســتیم بلکه شــهر برای 

ارائــه عادالنــه خدمــات بــه همــه شــهروندان معلــول اســت.
ــد از  ــوالِن بع ــوزه معل ــهای ح ــا و گزارش ــرور خبره ــا م ب
زلزلــه کــه حــدود بیســت ســال از آن گذشــته اســت؛ 
ــراد  ــن اف ــی از خواســته های ای متوجــه مــی شــویم کــه خیل
تکــراری اســت و در تمــام ایــن ســالها آنهــا را فریــاد زده انــد. 
تاکنــون فعالیتهــای اجرایــی درخــور و قابــل توجهــی بــرای 
سالم ســازی و مناسب ســازی شــهر جهــت اســتفاده ایــن 
افــراد توســط دســتگاههای مســئول صــورت نگرفتــه اســت. 
متاســفانه فرصــت اولیــه بعــد از زلزلــه که بســتر خیلــی خوبی 
بــرای مناســب ســازی شــهر بــود از بیــن رفــت امــا نیــاز افــراد 
دارای معلولیــت نــه تنهــا کمتــر نشــده بلکــه بــه مــرور زمــان 
و بــا افزایــش ســن بیشــتر نیــز می شــود. در آینــده نیــز شــهر 
ــان افــراد دیگــری خواهــد بــود کــه بــه شــکلی دچــار  میزب
معلولیــت خواهنــد بــود. در کنــار ضوابــط قانونــی و از پیــش 
تعییــن شــده ی مناســب ســازی کــه ســازمان نظــام مهندســی 
ــر اجــرای آن اســت، پیشــنهاد می گــردد  مســئول نظــارت ب
ــن  ــازِی انجم ــب س ــه مناس ــای کمیت ــه فعالیته ــه در ادام ک
ــه همــت خــود آنهــا در حــال انجــام  ضایعــه نخاعــی کــه ب
ــع آوری  ــهر جم ــت ش ــی از وضعی ــات خوب ــت و اطاع اس
کرده انــد، در طــرح تفصیلــی جدیــد و طرحهــای موضوعــی 
و موضعــی دیگــر نیــز، ایــن گــروه افــراد را در کنــار همــه 
شــهروندان دیگــر دیــده و بــا همــکاری فرمانداری، شــورای 
شــهر، شــهرداری و... بــه صــورت اولویــت بنــدی، مناســب 

ســازی شــهر اجرایــی شــود. 
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