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گفــت: حاشیه نشــینی  موســوی  آیت الهــی  ســیدمصطفی 
ناشــی از ســکونت افــراد در پیرامــون شــهرها شــکل می گیرد، 
اظهــار داشــت: در اســتان کرمــان ایــن حاشیه نشــینی در 
اطــرف شــهرهای بــزرگ اســتان از جملــه کرمــان، ســیرجان، 

ــاده اســت. ــم و جیرفــت اتفــاق افت رفســنجان، ب
ــرد:  ــان ک ــده، بی ــن پدی ــاد ای ــل ایج ــه دالی ــاره ب ــا اش وی ب
ــدا و زرق و  ــتغال در مب ــکان اش ــدم ام ــا ع ــتغال و ی ــدم اش ع
ــاد  ــل ایج ــه دالی ــوان از جمل ــزرگ را می ت ــهرهای ب ــرق ش ب

حاشیه نشــینی در اطــراف شــهرهای بــزرگ دانســت.
ــه در  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار کرم ــی اس ــور عمران ــاون ام مع
پیرامــون شــهرها، زمین هــا ارزان تــر هســتند، ادامــه داد: از 
ســوی دیگــر عــده ای ســودجو نیــز در ایــن مناطــق هســتند که 
ــراد در آنجــا  ــا ایــن اف از ایــن موقعیــت سوءاســتفاده کــرده ت

ســاکن شــوند.
ــق را  ــن مناط ــاکنان ای ــوان س ــه نمی ت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــه حــال خــود رهــا کــرد و بایــد اقداماتــی بــرای آنهــا انجــام 
ــد  ــن مناطــق زندگــی می کنن ــت: کســانی کــه در ای داد، گف
ــت  ــد و واقعی ــاز دارن ــرق نی ــه آب و ب ــی از جمل ــه امکانات ب

ــای دســتگاه ها را بســته و  ــن دســت و پ ــن اســت کــه قوانی ای
ــرد. ــم ک ــا فراه ــرای آنه ــاخت ها را ب ــن زیرس ــوان ای نمی ت

ــی  ــای مختلف ــه دیدگاه ه ــان اینک ــا بی ــوی ب ــی موس آیت اله
بــرای برخــورد بــا حاشیه نشــینی وجــود دارد، افــزود: یکــی از 
ایــن دیدگاه هــا، دیــدگاه تخریــب ایــن مناطــق اســت کــه مــا 
ایــن دیــدگاه را بــه طــور کامــل نمی پســندیم و نمی تــوان ایــن 

اقــدام را بــرای همــه ســاکنان ایــن مناطــق انجــام داد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بخشــی از ایــن اراضــی، اراضــی دولتی 
ــی  ــه بعض ــون بودج ــه قان ــا از جمل ــن م ــت: قوانی ــت، گف اس
راهکارهــا را بــرای ســاماندهی ایــن مناطــق حاشیه نشــین 

گذاشــته اســت.
ــن  ــان اینکــه ای ــا بی ــان ب ــی اســتاندار کرم ــور عمران ــاون ام مع
مناطــق رهــا شــده نیســتند و ســتادی را در اســتان ســاماندهی 
داد:  ادامــه  اســت،  شــده  تشــکیل  حاشیه نشــین  مناطــق 
ــدف  ــد و ه ــئولیت دارن ــتاد مس ــن س ــل ای ــی ذی کارگروه های
ــرای جلوگیــری از  ایــن اســت کــه عمــًا محدودیت هایــی ب

ــود. ــاد ش ــوع ایج ــن موض ــعه ای توس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای خدمــات دادن بــه کســانی کــه 

در ایــن مناطــق ســاکن هســتند بایــد ایــن مناطــق ســاماندهی 
ــار  ــط آث ــق فق ــی از مناط ــه در برخ ــرد: البت ــان ک ــوند، بی ش
تصــرف وجــود دارد کــه قطعــاً تخریــب می شــوند و در 
بقیــه نقاطــی کــه ســکونت در آنهــا وجــود دارد، ســاماندهی 

می شــوند.
ــاماندهی  ــای س ــه طرح ه ــان اینک ــا بی ــوی ب ــی موس آیت اله
ــد و  ــط تایی ــد آمــاده شــده، در مراجــع ذی رب ــن مناطــق بای ای
تصویــب شــود و در مرحلــه اجــرا قــرار گیــرد، افــزود: البتــه 
ــن مناطــق  ــل در ای ــه هــر دلی ــا کســانی کــه ب دســتگاه قضــا ب
ســودجویی کــرده و یــا زمینــه را بــرای تخلــف ایجــاد کردند، 
بــا جدیــت برخــورد کــرده و هــم حتمــاً پیگیــری خواهد شــد.

ایــن  ذیــل  از کارگروه هایــی کــه  داد: یکــی  ادامــه  وی 
ســتاد کــه ایجــاد شــده وظیفــه دارد کــه در مبــادی بــه ویــژه 
ــتند، از  ــهرها هس ــم ش ــی و حرای ــه در نزدیک ــتاهایی ک روس
ایجــاد حاشیه نشــینی جلوگیــری کــرده و جاذبه هایــی از 

ــد. ــاد کنن ــکونت ایج ــرای س ــتغال، ب ــه اش جمل

مناطق حاشیه ای استان کرمان که فقط آثار تصرف در آنها 
وجود دارد تخریب می شود

انعقاد تفاهم نامه دانشگاه 
علوم پزشکی بم با بنیاد 

نخبگان استان کرمان

تدفین پیکر دو شهید در
 شرق استان کرمان 

همزمان با نوزدهمین 
سالروز زلزله بم

به مناسبت هفته پژوهش صورت گرفت؛

آیت الهی موسوی  معاون امور عمرانی استاندار کرمان عنوان کرد:

معاون امور عمرانی استاندار کرمان گفت: مناطق حاشیه ای کرمان که فقط آثار تصرف در آنها وجود دارد تخریب شده و نقاطی که سکونت در آنها وجود دارد، ساماندهی می شود.
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دکتر آیینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
شهری ایران ضمن اعالم جزئیات برنامه های 
رویداد »بم برای ایران قوی، سفیر نوسازی 
می شود« از تدوین برنامه جامع بازآفرینی 
استان ها با اولویت نوسازی مسکن خبر داد.
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پیام مردم

ــه  ــاره ب ــا اش ــم ب ــتان ب ــتی شهرس ــس اداره بهزیس رئی
ــر و  ــم آبادت ــروز ب ــه ام ــر چ ــت: اگ ــال 82 گف ــه س زلزل
مســتحکم تــر ســاخت شــده ولــی هــر ســال کــه مــی 
ــی آن در بحــث آســیب  ــخ روحــی و روان ــار تل گــذرد آث

ــی شــود. ــر م ــان ت ــی نمای ــای اجتماع ه
ــاره  ــا اش ــنا ب ــا ایس ــو ب ــت و گ ــوذری در گف ــد اب محم
ــم و  ــال 82 در ب ــاه س ــج دی م ــراش پن ــه دلخ ــه زلزل ب
ــه  ــن حادث ــگان ای ــره جانباخت ــاد و خاط ــت ی گرامیداش
دلخــراش بــا طــرح ایــن پرســش کــه آیــا بعــد از زلزلــه 
بــم در بحــث زیرســاخت روحــی و روانــی و آســیب هــای 
اجتماعــی هــم برنامــه هــای کاربــردی صــورت گرفتــه؟ 
ــران  ــه بح ــه ای ک ــر جامع ــاز ه ــم نی ــد بگوی ــزود: بای اف
هــای طبیعــی را تجربــه مــی کنــد، ایــن اســت کــه بعــد 
از آن پــس لــرزه هــای روحــی و روانــی دیــده شــود ایــن 
مســئله کار ســازمان هایــی همچون بهزیســتی را ســخت 

تــر مــی کنــد.
ــر  ــکان از سراس ــگ روانپزش ــور پررن ــه حض ــوذری ب اب
کشــور در ابتــدای زلزلــه در بــم اشــاره کــرد و افــزود: در 
ایــن بــازه زمانــی مباحــث روان شــناختی در نظــر گرفتــه 
شــد کــه ماهیانــه بــه طــور میانگیــن ۱۰ روانپزشــک از 
سراســر کشــور در شهرســتان حاضــر شــده و بــه مــردم 
ــتی  ــتا بهزیس ــن راس ــه در همی ــد ک ــی دادن ــاوره م مش
ــدازی  ــز مشــاوره را راه ان شهرســتان هــم یکســری مرک
ــه  ــناختی پرداخت ــث روان ش ــن مباح ــه تبیی ــرد و ب ک
مــی شــد. وی بــا ابــراز تاســف از کمرنــگ شــدن حضــور 

مشــاوران و روانپزشــکان در بــم تصریــح کــرد: در حــال 
حاضــر بهزیســتی پنــج مرکــز مشــاوره دارد و خدمــات 
ارائــه مــی دهــد کــه مهمتریــن بحــث اختــالالت پــس 
ــا  ــم ب از ســانحه اســت. رئیــس بهزیســتی شهرســتان ب
اشــاره بــه اینکــه متاســفانه پــس از گذشــت ۱۹ ســال از 
زلزلــه هنــوز مشــکالت و اختالالتــی در بیــن افــراد ایــن 
جامعــه دیــده مــی شــود، افــزود: ایــن مشــکل حتــی در 
بیــن همــکاران دیــده مــی شــود چــرا اینکــه همــکاران 
ــده  ــر اینکــه خــود آســیب دی ــالوه ب ــه ع ــان زلزل در زم
ــه  ــه جامع ــد ب ــد بای و عزیزانشــان را از دســت داده بودن

ــد. ــه مــی دادن هــدف هــم  خدمــات ارائ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه مشــکالت روحــی 
و روانــی کــه امــروز در جامعــه دیــده مــی شــود، مراکــز 
مشــاوره بیشــتری در بــم نیــاز اســت، اظهــار کــرد: یکــی 
از مهمتریــن پیامدهــای زلزلــه بــه جــز خرابی ســاختمان 
ــی و  ــازی روح ــم، بازس ــهر ب ــازی ش ــزوم بازس ــا و ل ه
روانــی مــردم اســت کــه ســالها بــه طــول مــی انجامــد 
امــا متاســفانه در ســال جــاری بودجــه خاصــی کــه بــرای 
ــام  ــالم اتم ــس از اع ــود، پ ــده ب ــه ش ــر گرفت ــم در نظ ب

بازســازی قطــع شــد.
وی بــا اشــاره بــه درصــد بــاالی آســیب هــای اجتماعی و 
معلولیــت هــای مختلــف در شهرســتان بــم، اضافــه کرد: 
خدمــت رســانی بــه جامعــه زلزلــه زده بــم بــا بازســازی 
پایــان نمــی پذیــرد و ایــن مســئله باعــث تحمیــل هزینه 
هــای زیــادی بــه ســازمان شــده و مشــکالت فراوانــی را 

در ایــن راســتا بــه وجــود آورده اســت.
ابــوذری بــا بیــان اینکــه شهرســتان بــم بیشــترین آمــار 
معلولیــت اســتان کرمــان را دارد و نیازمنــد توجــه ویــژه 
بــه معلولیــن اســت، گفــت: بــا توجــه بــه بازســازی بعــد 
از زلزلــه، بــم شــهر بــدون مانــع بــرای معلــوالن از طــرف 

ســازمان بهزیســتی کشــور معرفــی شــده اســت.
رئیــس بهزیســتی بــم بــا اشــاره بــه اینکــه در جوامعــی 
ــد  ــی رون ــش م ــدن پی ــی ش ــمت صنعت ــه س ــه ب ک
ــه خــود مــی  آســیبهای اجتماعــی ســرعت بیشــتری ب
ــم نیــز مشــکالت  ــد، اظهــار کــرد: در شهرســتان ب گیرن
اجتماعــی بــه صــورت تهدیــدی جــدی جامعــه را تحــت 
تاثیــر خــود قــرار داده و بــرای اینکــه ایــن تهدیدهــا در 
ــوان  ــا تمــام ت ــد ب ــاز نکنــد بای جامعــه جــای خــود را ب
نســبت بــه کنتــرل و پیشــگیری ایــن آســیب هــا اقــدام 

نماییــم.
وی تصریــح کــرد: طالق، اعتیــاد، کودکان خیابانــی و کار، 
اختــالل هویــت جنســی، همســرآزاری و کــودک آزاری 
از آســیب هــای جــدی جوامــع امــروزی محســوب مــی 
شــوند. رئیــس بهزیســتی شهرســتان بــم بــا بیــان اینکــه 
مرکــز مداخلــه در بحــران هــای اجتماعــی بــم )اورژانــس 
اجتماعــی( در ســال 84 بــه منظــور جلوگیــری از بــروز 
آســیب هــای اجتماعــی افتتــاح شــده، گفــت: در ســال 
ــن  ــه ای ــیار ب ــای س ــس ه ــدن اورژان ــه ش ــا اضاف 8۷ ب
ــی  ــای اجتماع ــیب ه ــرل آس ــاماندهی و کنت ــز، س مراک

رونــد تــازه ای یافــت.

ــه گــزارش طلــوع بــم، محمــد برزنــگ فرمانــدار بــم در  ب
خصــوص برنامه هایــی کــه بــه مناســبت گرامیداشــت پنــج 
ــن  ــا  مراســم تشــییع و تدفی ــن مراســم ب ــی ای دی و همزمان
برنامه هــای  امســال  گفــت:  مقــدس  دفــاع  شــهید  دو 
ــاد  ــر و ی ــا عط ــه ۸۲ ب ــگان زلزل ــان باخت ــت ج گرامیداش

ــد. ــد ش ــزار خواه ــهدا برگ ش
وی افــزود: روز پنــج شــنبه مصــادف بــا اول دی ماه مراســم 
اســتقبال از پیکــر دو شــهید دفــاع مقــدس از فــرودگاه 
ــه  ــرودگاه ب ــهدا از ف ــی از ش ــه یک ــروع و بافاصل ــم  ش ب
شهرســتان نرماشــیر منتقل،تشــیبع و تدفیــن خواهــد شــد و 
ــه خــاک ســپرده خواهــد  ــم تشــییع و ب دیگــری هــم در ب
شــد و شــهروندان بمــدت ۵ روز میزبــان یکــی از شــهدا در 
شــهر بــم خواهنــد بــود و هــر روز در یــک مــکان مراســم 
وداع بــا پیکــر شــهید برگــزار خواهــد شــد. وی ادامــه 
ــم پیکــر  ــا حضــور مــردم والیــت مــدار شهرســتان ب داد: ب
یکــی از شــهدا در ســالروز شــهادت حضــرت فاطمــه )س( 

ــن  ــم تدفی ــتان ب ــع شهرس ــاد از تواب ــب آب ــتان قط در دهس
ــای فرهنگــی کــه  ــد شــد وی در خصــوص برنامه ه خواه
بــه مناســبت گرامیداشــت ۵ دی مــاه ســال ۸۲ در نظــر 
گرفتــه شــده اســت بیــان کــرد: پنجشــنبه شــب، اول دی ماه 
دعــای کمیــل در امامــزاده اســیری و جمعــه دوم دی هــم 
دعــای ندبــه در مهدیــه صاحــب الزمــان برگــزار می شــود.

برزنــگ تشــریح کــرد: برگــزاری همایــش پیــاده روی 
ــاف،  ــان و  اصن ــگان بازاری ــش جانباخت ــروات، همای در ب
همایــش کوهنــوردی، باســتانی کاران، مســابقات قویتریــن 
مــردان، همایــش تخصصــی بهزیســتی بــا موضــوع آســیب 
علمــی  همایــش  طــاق،  عوامــل  و  اجتماعــی  هــای 
تخصصــی دانشــگاهیان، شــب شــعر شــاعران، بزرگداشــت 
یــاد و خاطــره ایــرج بســطامی، و یــادواره جانباختــگان 
دانــش آمــوز و معلــم توســط آمــوزش و پــرورش از جملــه 
برنامه هایــی اســت کــه در هفتــه فرهنگــی برگــزار خواهــد 
شــد. وی در پایــان بــه برگــزاری مراســم ویــژه بازآفرینــی 

شــهری و مراســم ویــژه ســالروز زلزلــه ۵ دی مــاه ســال ۸۲ 
ــور  ــا حض ــاه ب ــم دی م ــا پنج ــادف ب ــنبه مص در روز دوش
مســئولین کشــوری و اســتانی در بهشــت زهــرای بــم اشــاره 

کــرد.

 

راهداری
با عرض سام وخسته نباشید خدمت شما

به اســتحضار میرســانیم جاده دهســتان گور باالی 
روســتای سروستان ابارق  که دارای جمعیتی بالغ بر 
۲۰۰۰ خانوار است ، جهت اسفالت راه این دهستان 
توسط اداره راهداری اقدام نموده است ولی متاسفانه 
هنوز اســفالت نگردیده است ، با توجه به اینکه زیر 
سازی راه این روســتا مدتهاست انجام شده این امر 
از طرفی باعث دردســر و ناراحتــی اهالی گردیده 
و از ســوی دیگر بــا تخریب باعــث تحمیل هزینه 
مضاعف برای بازســازی آن حیف و میل پول بیت 
المال میشــود. لذا از مقام عالی تقاظا داریم پیگیری 
های الزم را بعمل آورد تا راه دهستان گور ))باالی 
سروستان ابارق((اســفالت گردد و دعای خیر مردم 
این خطه همیشــه بدرقه راهتان باشد. با تشکر اهالی 

دهستان گور و روستاهای تابعه

شرکت نفت
* ســام بعد از اعام اولین ســهمیه نفت دهبکری 
شــرکت نفــت در اقدامی عاملیت نفت بخشــی از 
دهبکــری رو عوض کــرد. بیش از نیمــی از مردم 
حدود بیســت روز هســت که برای یک پیت نفت 

حیران و سردرگرم هستند
* ســام خســته نباشــید میشــه صــدای ماروبــه 
گوش مســئولین برســونین بــا خواهــش والتماس 
وتهدیدوشــکایت باالخره نفت به جایگاها رســید 
رفتیم کارت کشیدیم شعبه دار میگه اگه میفروشین 
االن پول نقد میریزم بحسابتون اما اگر نفت میخواهید 
یــک هفته دیگــه دوهفته دیگه معلوم نیســت کی 
بیاریم براتون ما چکار کنیم به کی بگیم یعنی نمیشه 
یه ســال همون روزکارت بکشــیم همون روز نفت 

بیارن برامون

پلیس راهور
ســام و خســته نباشــید خواهش میکنم نســبت به 
صداهایی ناهنجاری که موتور سیکلت سوار ها در 
ســطح شــهر به وجود می آورند پیگیر باشید چون 

واقعا شبها رعب و وحشت ایجاد میکنند

کمبود آب 
درود و وقت بخیر، لطف میکنید در هفته نامه برای 
مشکل آب بروات هم بیان کنید. مخصوصا قسمت 

بلوار معلم )جنوبی (
واال اینجا هیچ مسئولی نیست رسیدگی کند ، تماس 
هم میگیریم میگن کم آبی هســت ،البته فقط برای 
مردم !!!  برای ظرف شســتن و لباس شستن بیش از 

دوساعت باید وقت بذاریم 

پلیس راهور
ســام و خســته نباشــید خواهش میکنم نســبت به 
صداهایی ناهنجاری که موتور سیکلت سوار ها در 
ســطح شــهر به وجود می آورند پیگیر باشید چون 

واقعا شبها رعب و وحشت ایجاد میکنند

مخابرات

ســام. از طرف مخابرات آمدنــد جلو مغازه من تو 
پیاده رو  را کندن کابل ها رو درســت کردند رفتند 
. میگــم بیایین مثل قبل موزاییک و درســتش کنین 

میگن باید شهرداری بیاد. خیابان بهشتی ک۵

بم، شهر بدون مانع برای معلوالن، آثار روحی زلزله هر سال نمایان تر می شود

تدفین پیکر دو شهید در شرق استان کرمان همزمان با نوزدهمین سالروز زلزله بم

محمد ابوذری رئیس بهزیستی شهرستان بم :

در ستاد بزرگداشت سالروز زلزله 5 دی عنوان شد: 

بــا  کرمــان،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســخنگوی 
ــه  ــا ب ــی ناشــی از ابت ــراز خرســندی از نداشــتن فوت اب
آنفلوآنــزا در حــوزه ایــن دانشــگاه، عنــوان کــرد: 
آنفلوآنــزا می توانــد منجــر بــه عفونت هــای ریــه شــود 

ــد. ــته باش ــز داش ــتری نی ــه بس ــر ب ــوارض منج و ع
ــاره ســویه جدیــد ویــروس  دکتــر ســعید صحبتــی درب
ــد روزی  ــفانه چن ــد: متاس ــنا می گوی ــه ایس ــزا ب آنفلوآن
اســت کــه دوبــاره در حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــه آنفلوآنــزا  ــا ب ــان شــاهد افزایــش مــوارد ابت کرم
هســتیم.

او بــا بیــان ایــن مطلــب کــه اغلــب مبتایــان بــه 
بــه صــورت ســرپایی درمــان شــده اند،  آنفلوآنــزا 
اظهــار کــرد: ایــن ســویه بیشــتر در بیــن کــودکان 
ــدادی از  ــت و تع ــرده اس ــدا ک ــیوع پی ــن ش و محصلی
ــان نیــز در بیمارســتان های حــوزه ایــن دانشــگاه  مبتای

شــده اند. بســتری 
بــا  کرمــان،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســخنگوی 
ــه  ــا ب ــی ناشــی از ابت ــراز خرســندی از نداشــتن فوت اب
آنفلوآنــزا در حــوزه ایــن دانشــگاه، عنــوان کــرد: 
آنفلوآنــزا می توانــد منجــر بــه عفونت هــای ریــه شــود 

ــد. ــته باش ــز داش ــتری نی ــه بس ــر ب ــوارض منج و ع
مدیــر گــروه بیمــاری هــای واگیــردار دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمــان، در ادامــه بــا بیــان ایــن مطلــب 
کــه در حــال حاضــر در کشــور مشــکلی از بابــت 
کرونــا نداریــم، اظهــار کــرد: در هفتــه گذشــته در 

ــورد  ــج م ــط پن ــان فق ــتان کرم ــتان های اس کل بیمارس
ــی  ــته ایم و فوت ــا داش ــه کرون ــا ب ــی از ابت ــتری ناش بس

ــت. ــده اس ــزارش نش ــوص گ ــن خص ــز در ای نی
ــه  ــد ک ــا دی ــد ت ــر مان ــد منتظ ــی، بای ــه صحبت ــه گفت ب
ــه  ــده چگون ــه هــای آین ــا در هفت ــه کرون ــا ب ــد ابت رون
ــا  ــد کرون ــویه جدی ــی از س ــون رد پای ــا تاکن ــت ام اس
کــه در چیــن شــایع شــده، در کشــور پیــدا نشــده 

ــت. اس
طبــق اعــام او، در بیمارســتان های حــوزه دانشــگاه 
ــود داروی بیمــاران  ــوم پزشــکی کرمــان هیــچ کمب عل

ــدارد. ــود ن ــی وج ــی و آنفلوآنزای کرونای
واگیــردار  بیماری هــای  گــروه  مدیــر  توصیــه  بــه 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان، ب
ــذا  ــا وجــود دارد ل احتمــال پیــک ســویه جدیــد کرون
شــهروندان دز یــادآور واکســن کرونــا را حتمــا تزریــق 
کننــد ضمــن آنکــه افــراد داری بیمــاری زمینــه ای 
حتمــا اقــدام بــه دریافــت واکســن آنفلوآنــزا نیــز کننــد.

جوالن آنفلوآنزا در روزهای آرام کرونایی در کرمان
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ــی محــدود بررســی  ــه از صفحــه 6 - در فرصــت زمان .ادام
ــه  ــود ک ــری ش ــم گی ــع مشــکل عشــایر تصمی ــرای رف و ب

ــود. ــل ش ــکل ح ــر مش ــم زودت امیدواری

عشایر بهترین محیط بان هستند
ــاره  ــا درب ــگار ایرن ــه خبرن ــخ ب ــه در پاس ــدی در ادام محم
چرایــی سیاســت هــای طــرح اســکان و تبعــات آن یــادآور 
ــه  ــرای اســکان عشــایر در ظاهــر ب شــد: سیاســت دولــت ب
ــت،  ــن سیاس ــت ای ــا پش ــود ام ــان ب ــاندن آن ــش رس آرام
ــری از  ــی و جلوگی ــع طبیع ــا و مناب ــگل ه ــت از جن حفاظ
آتــش ســوزی نیــز بــود زیــرا فکــر مــی کردنــد کــه عشــایر 
ایــن مشــکالت را ایجــاد مــی کنــد درحالــی کــه ایــن تصــور 

ــود و هســت. اشــتباه ب
ــود  ــان خ ــط بان ــن محی ــدم بهتری ــرد: معتق ــد ک وی تاکی
ــز وجــود  ــن حــرف نی عشــایر هســتند و مصــداق هــای ای

دارد.
محمــدی افــزود: اگــر میــزان آتــش ســوزی هــای اخیــر را 
بــا گذشــته و در زمــان حضــور عشــایر مقایســه کنیــم مــی 
بینیــم کــه ایــن میــزان افزایــش یافتــه اســت زیــرا غیــر از 
ــت،  ــی در طبیع ــن زندگ ــه حی ــایر ک ــود عش ــرد خ عملک
ــز  ــت نی ــب طبیع ــد و مراق ــی کنن ــی م ــت زندگ ــا طبیع ب
هســتند، دام هــای عشــایر نیــز علوفــه خشــک جنــگل هــا 
ــود. ــی ب ــن کار خــود حفاظــت طبیع ــد و ای ــی خوردن را م

ایــن نماینــده مجلــس گفــت: امــروز منطقــه قــرق می شــود 
ــه در  ــک جرق ــذا ی ــد ل ــی دهن ــردد در آن را نم ــازه ت و اج
ــش ســوزی  ــد موجــب آت ــی توان ــگل خشــک شــده م جن

ســطحی وســیع از منابــع طبیعــی مــا شــود.
وی ادامــه داد: عشــایر در واقــع بــه نفــع محیــط زیســت و 
منابــع طبیعــی عمــل مــی کننــد بــه شــرط اینکــه فرهنگ 
ســازی شــود و جنــگل هــا را بــه عشــایر بســپارند؛ آنوقــت 
خواهیــم دیــد عــالوه بــر حفاظــت از جنــگل هــا، مــی تــوان 
جنــگل کاری هــم کــرد و ایــن کار عــالوه بــر حفــظ جنــگل 

هــا، بــار مالــی نیــز بــرای دولــت نــدارد.
محمــدی افــزود: حتــی مــی توانیــم عشــایر را بــه جنــگل 
کاری ترغیــب کنیــم اما متاســفانه مدیریت و سیاســتگذاری 

مــا صحیــح نبــوده اســت.

ــد  ــرو ۵0 درص ــایر در قلم ــزار عش ــی ۶4 ه زندگ
ــایری ــی عش ــای زندگ ــان و مزای ــتان کرم اس

ــان،  ــتان کرم ــایری اس ــی عش ــت زندگ ــریح اهمی در تش
همیــن بــس کــه مدیــرکل امــور عشــایری اســتان کرمــان 
ــتان  ــایر اس ــران عش ــار ای ــز آم ــار مرک ــق آم ــد: طب می گوی
ــر در  ــزار نف ــوار و حــدود 64 ه ــزار و ۱۰۰ خان ــان 6 ه کرم
شــمال اســتان کرمــان هســتند کــه در 5۰ درصــد مســاحت 

ــد. اســتان کرمــان قلمــرو دارن
ــزود:  ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت وگ ــزادی در گف ــا نیک رض
جامعــه عشــایری واقعیتــی اســت کــه در حــوزه اقتصــادی، 
سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی همــواره اثرگــذار بوده اســت 
و زمانــی از بحــث اقتصــاد ســخنی بــه میــان مــی آیــد نمونه 
بــارز اقتصــاد مقاومتــی را در حــوزه عشــایری مــی بینیــم، 
بــه گونــه ای کــه تازمانــی قشــر عشــایر نیــازی بــه دســتگاه 
هــای دولتــی نداشــته باشــد بــه صــورت خودگردان مســایل 

و مشــکالت خــود را حــل مــی کنــد.
وی ابــراز داشــت: عشــایر ســهم بســزایی در حوزه مشــارکت 
ــای  ــوزه ه ــه ح ــه ب ــی ک ــد و زمان ــی دارن ــای اجتماع ه
فرهنگــی نــگاه مــی کنیــم، فرهنــگ غنــی اســالمی، ایرانــی 

ــم. ــاهده می کنی ــایر مش ــوزه عش ــل را در ح و اصی
نیکــزادی ادامــه داد: ریــش ســفیدان و معتمــدان عشــایر در 
حفــظ امنیــت مناطــق مــرزی همــواره در کنــار نیروهــای 
ــایانی در  ــک ش ــد و کم ــوده ان ــر ب ــی موث ــی و انتظام نظام

حفــظ امنیــت کشــور بــه آنــان کــرده انــد.
مدیــرکل امــور عشــایری اســتان کرمــان گفــت: هــر ســیاه 
چــادر عشــایری یــک کارگاه تولیــدی، یــک پاســگاه انتظامی 
و یــک خاســتگاه فرهنگــی اســت؛ عشــایر کرمان بــا ظرفیت 
باالیــی کــه دارنــد نزدیــک بــه چهــار درصــد جمعیــت کل 

ایــن اســتان را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
وی تصریــح کــرد: عشــایر امــروز 25 درصــد گوشــت قرمــز 
و ۳۰ درصــد صنایــع دســتی را تولیــد مــی کننــد و ســهم 
ــان  ــتان کرم ــی اس ــای لبن ــراورده ه ــد ف ــزایی در تولی بس

ــد. دارن

حمایــت هــای اداره کل عشــایری/ ۸0 درصــد 
ــوند ــی ش ــرق م ــب ب ــایر صاح عش

نیکــزادی بــا اشــاره بــه اینکــه مجموعــه خدمــات ســازمان و 
اداره کل عشــایری اســتان کرمــان در چهــار حــوزه خالصــه 
مــی شــود، گفــت: در ایــن زمینــه مــی تــوان بــه ســاماندهی 
و اســکان عشــایر، حمایــت از تشــکل هــای خدمــات رســان 
ــال مــی  ــی و پرداخــت وام هــا را دنب کــه بحــث تامیــن آب
کننــد، اشــاره کــرد و دیگــری حــوزه آمــار و اطالعات عشــایر 
اســت کــه در ایــن زمینــه اســتفاده از انــرژی های نــو و پاک 

طــی چنــد ســال گذشــته در بیــن عشــایر رونق یافته اســت. 
وی عنــوان کــرد: بــه مناطقــی کــه از بــرق بــی بهــره بودنــد 
ــم  ــرده ای ــنایی ب ــیدی روش ــای خورش ــل ه ــا پن ــروز ب ام
ــه از  ــایری ک ــد از عش ــال 8۰ درص ــه امس ــاس برنام و براس
نعمــت بــرق بــی بهــره انــد صاحــب بــرق مــی شــوند و مــی 

تواننــد از ایــن نعمــت اســتفاده کننــد.
نیکــزادی افــزود: در کنــار مجموعــه خدمــات اداره کل 
ــد وظیفــه  ــز بای عشــایری ســایر دســتگاه هــای دولتــی نی
ــال  ــوان مث ــه عن ــد ب ــن قشــر انجــام دهن ــرای ای خــود را ب
ایــن دســتگاه هــا بایســتی بخشــی از اعتبــارات خــود را در 
حــوزه هــای اجتماعــی در بیــن عشــایر اســتان هزینــه و در 
حــوزه فرهنگــی نیــز طبــق آییــن نامــه ســال ۹5 بایســتی 
۱۷ دســتگاه اجرایــی مســایل فرهنگــی و آموزشــی خــود را 

ــد. ــری کنن در حــوزه عشــایری پیگی
ــک  ــت: ی ــان گف ــتان کرم ــایری اس ــور عش ــرکل ام مدی
ســازمان ذیــل وزارت و اداره کل بتنهایــی نمــی توانــد 
مســایل و مشــکالت جامعــه عشــایری را رفــع کنــد امــروز 
اداره کل عشــایری اســتان کرمــان بــا فعالیــت زیرســاختی، 
ــایری  ــوزه عش ــیدی را در ح ــای خورش ــل ه آب، راه و پن

ــد. ــی کن ــن م تامی

چنــد نیــاز عشــایر/ آمــوزش و ضــرورت همــکاری 
دســتگاه هــا

ــگاه  ــه دانش ــد ک ــروز نیازمندن ــایر ام ــرد: عش ــان ک وی بی
هــای علــوم پزشــکی و مراکــز بهداشــتی مشــکالت حــوزه 
بهداشــتی آنــان را رفــع کننــد و آمــوزش و پرورش عشــایری 
در حــوزه آمــوزش بایــد در دورتریــن نقطــه ای کــه ســکونت 
عشــایر وجــود دارد بحــث آمــوزش را دنبــال کنــد و نبایــد 

از آن غافــل شــد.
نیکــزادی بــا بیــان اینکــه تمامــی دســتگاه هــا بایــد کمــک 
ــر داشــته  ــان شــرایطی بهت ــا عشــایر اســتان کرم ــد ت کنن
باشــند گفــت: دســتگاه هــای دولتــی در ســال هــای 
گذشــته خدماتــی ارائــه کردنــد امــا بــا توجــه بــه پراکندگی 
ــرایط موجــود  ــن ش ــه ای بی ــی فاصل ــی و جغرافیای جمعیت
ــا  و وضــع مطلــوب وجــود دارد و گــره ایــن چالــش بایــد ب
ــل  ــل و فص ــی ح ــای اجرای ــتگاه ه ــی دس ــکاری تمام هم

شــود.

۸0 درصــد علوفــه دام و ۵0 درصــد منابــع آب از بین 
رفــت/ رونــد آبرســانی به عشــایر

وی اضافــه کــرد: طــی ســال هــای گذشــته جنــوب شــرق 
ــه  ــده ک ــالی ش ــر خشکس ــان درگی ــتان کرم ــور و اس کش
زندگــی قریــب بــه اتفــاق عشــایری اســتان کرمــان را تحــت 

تاثیــر قــرار داده اســت.
ــد:  ــادآور ش ــان ی ــتان کرم ــایری اس ــور عش ــرکل ام مدی
ــد  ــک 8۰ درص ــه نزدی ــت ک ــن اس ــوع ای ــتین موض نخس
ــرایطی  ــن در ش ــه و ای ــن رفت ــان از بی ــتان کرم ــع اس مرات
اســت کــه 8۰ درصــد تامیــن علوفــه دام عشــایر از طریــق 
مراتــع تامیــن مــی شــود و ایــن قشــر اکنــون ایــن مراتــع 

ــد. ــت داده ان را ازدس
وی خاطرنشــان کــرد: نزدیــک 5۰ درصــد منابــع آبــی مــا از 
جملــه قنــوات، رودخانــه و چشــمه هــا خشــکیده یــا کم آب 
شــده؛ تولیــدات باغــی و زراعــی مــا بــه حداقــل رســیده انــد.

نزدیــک 5۰ درصــد منابــع آبی مــا ازجملــه قنــوات، رودخانه 
و چشــمه هــا خشــکیده یــا کــم آب شــدند و تولیــدات باغی 

و زراعــی مــا بــه حداقــل رســیده اند.
وی افــزود: اداره کل عشــایری در ایــن خصــوص تمهیداتــی 
ــام داده و در  ــالی انج ــرات خشکس ــش اث ــتای کاه در راس
کاهــش علوفــه 8۰ درصــدی نزدیــک 6۰ هــزار تــن نهــاده 
را از ابتــدای ســال ۱4۰۰ تــا امــروز در بیــن عشــایر توزیــع 

کردیــم.
ــاوگان  ــی ن ــع آب ــن مناب ــت: جایگزی ــار داش ــزادی اظه نیک
آبرســانی ســیار را بــه 2 برابــر رســاندیم و اکنون 22 دســتگاه 
آبرســانی در شــمال اســتان کرمــان فعالیــت آبرســانی ســیار 
ــادی را  ــات زی ــا زحم ــکاران م ــد؛ هم ــی دهن ــام م را انج
ــکالت  ــایل و مش ــه مس ــم ک ــا معتقدی ــدند ام ــل ش متحم

عشــایر بایــد بــه طــور کامــل رفــع شــود.
ــال  ــی س ــز ط ــت وام نی ــوزه پرداخ ــرد: در ح ــه ک وی اضاف
ــی در  ــایری منابع ــازمان عش ــع س ــل مناب ــته از مح گذش
اختیــار عشــایر قــرار دادیــم کــه ایــن رونــد همچنــان ادامــه 

دارد.
ــایری  ــق عش ــبکه آب در مناط ــاد ش ــت: ایج ــزادی گف نیک
ــود کــه طــی ایــن ســال هــا در کنــار  ــی ب از اتفاقــات خوب
ــان  ــتان کرم ــایری اس ــق عش ــالی در مناط ــرات خشکس اث
داشــتیم و در ایــن زمینــه نزدیــک بــه ۱5 پــروژه آبرســانی 
انجــام شــد؛ شــبکه هــای ایجــاد شــده از ســال گذشــته نیــز 
جایگزیــن آبرســانی ســیار مــی شــوند کــه تاکنــون نزدیــک 
58۰ خانــوار را تحــت پوشــش آب شــرب و بهداشــتی قــرار 

گرفتــه انــد.
شاخص های حوزه راه

ــرد:  ــوان ک ــان عن ــتان کرم ــایری اس ــور عش ــرکل ام مدی
ــای  ــال ه ــه س ــبت ب ــورداری را نس ــای برخ ــاخص ه ش
گذشــته در حــوزه راه عشــایر ارتقــا دادیــم و اکنــون عمــده 

ــت. ــایری آب و راه اس ــایل عش مس
وی ادامــه داد: بــرای اینکــه گــذری را از شــرایط خشکســالی 
داشــته باشــیم و همچنــان خانوارهــا را در مناطــق عشــایری 
مانــدگار کنیــم بایــد خدمــات دهی بــه عشــایر را بــاال ببریم 
و شــاخص هــای برخــورداری را در ایــن مناطــق ارتقــا دهیم 

کــه در انجــام ایــن مهــم همــه دســتگاه هــا کمــک کنند.
نیکــزادی افــزود: بزرگتریــن مانــع تولیــد در حــوزه عشــایری 
کمبــود بارندگــی اســت و متاســفانه طــی ســال هــای اخیــر 

شــاهد آن بــوده ایــم.

فکری به حال دام عشایر شود
ــایر  ــای عش ــی ه ــع نگران ــرای رف ــت: ب ــئول گف ــن مس ای
ــان شــود؛ نخســتین  ــروش دام آن ــه حــال ف ــد فکــری ب بای
ــک  ــاالنه نزدی ــت و س ــایر اس ــازاد عش ــد دام م ــث خری بح
بــه ۳۰ درصــد دام عشــایر بایســتی بــه بــازار عرضــه شــود 
ــی از  ــای متول ــتگاه ه ــالی دس ــه خشکس ــه ب ــه باتوج ک
جملــه پشــتیبانی امــور دام و تشــکل هــا دام هــای آنــان را 
خریــداری کننــد یــا مبالغــی بــه صــورت اقســاطی در اختیار 

ــرار دهنــد. عشــایر ق
وی یــادآور شــد: قیمــت نهــاده هــا باتوجــه بــه آزادســازی 
ــی  ــد افزایش ــته رون ــای گذش ــاه ه ــی م ــی ط ارز ترجیح
ــن  ــرای تامی ــایر ب ــد عش ــدرت خری ــی ق ــته و از طرف داش
نهــاده مــورد نیــاز خــود پاییــن آمــده لــذا ضــرورت دارد وام 
هــای کــم بهــره درازمــدت در اختیــار عشــایر قــرار گیــرد و 
شــرایطی ایجــاد کنیــم کــه افــراد مجبــور نشــوند دام خــود 

را بفروشــند.

4۵ نقطه گردشگری عشایر شناسایی شد
مدیــرکل امــور عشــایری اســتان کرمــان گفــت: بایســتی در 
کنــار دامپــروری، بــه تولیــدات ایــن قشــر نیــز تنوع بخشــید 
و حــوزه گردشــگری و عشــایرگردی را فعــال کنیــم؛ مناظــر 
ــذب  ــت ج ــایر ظرفی ــوار عش ــود در ج ــر موج ــیار بک بس
ــوان اقتصــاد  ــی ت ــدام م ــن اق ــا ای ــد و ب گردشــگران را دارن
خانــوار عشــایری را در شــرایط خشکســالی بهبــود بخشــید.

وی تصریــح کــرد: حــدود 45 نقطــه گردشــگری عشــایری 
را در مناطــق مختلــف اســتان کرمــان شناســایی کردیــم و 
بــه ســازمان میــراث فرهنگــی ارائــه دادیــم؛ از طرفــی افــراد 
ــی  ــد و م خــوش ذوق در مناطــق گردشــگری حضــور دارن

تواننــد اقامــت گردشــگران را برعهــده بگیرنــد.

ضــرورت رونــق تولیــدات و گیاهــان دارویــی 
ــایر ــتی عش ــع دس صنای

ــم و  ــتی را داری ــع دس ــار آن صنای ــزود: در کن ــزادی اف نیک
۳۰ درصــد صنایــع دســتی اســتان کرمــان را عشــایر تولیــد 
مــی کننــد کــه ایــن تولیــدات در اســتان کرمــان و خــارج از 
ایــن اســتان بازارپســند محســوب مــی شــود کــه بایــد ایــن 

بــازار رونــق یابــد.
وی ادامــه داد: فــروش محصــوالت تولیــدی عشــایر در 
دســتور کار قــرار گرفتــه کــه بــا ایــن کار مــی توانیم بخشــی 

از مشــکالت جامعــه هــدف خــود را رفــع کنیــم.
وی افــزود: گیاهــان دارویــی نیــز بــا توجــه بــه اینکه اســتان 
کرمــان دچــار تنــش آبــی اســت، در مناطق مســتعد کشــت 
شــود تــا در کنــار اقتصــاد خانــوار بتوانــد مشــکل مــردم را 

رفــع کنــد.

ــس  ــفر ریی ــارات س ــذب اعتب ــرای ج ــری ب پیگی
ــایر ــاه عش ــه چ ــب 1۸ حلق ــع پلم ــور/ رف جمه

مدیــرکل امــور عشــایری اســتان کرمــان بیــان کــرد: 
ــتان  ــایری اس ــورای عش ــت ش ــال نشس ــهریورماه امس ش
کرمــان بــا حضــور رییــس ایــن ســازمان و جمعــی از 
ــان  ــتاندار کرم ــس شــورای اســالمی و اس ــدگان مجل نماین
ــه  ــف ازجمل ــات مختل ــد در موضوع ــه ۱6 بن ــتیم ک داش
رفــع مشــکل پلمــب چــاه آب عشــایر و پــارک ملــی خبــر 
مصــوب شــد و یکســری مکاتبــات از طــرف معاونــت عمرانی 
اســتانداری در دســتور کار اســت کــه در نشســتی کــه برگزار 
خواهــد شــد، وضعیــت چــاه هــای آب عشــایری اســتان را 

تعییــن تکلیــف کنیــم.
وی افــزود: متولــی واگــذاری زمیــن و چــاه آب منابــع 
طبیعــی و آب منطقــه ای اســت؛ ۱8 حلقه چــاه آب در حوزه 
بافــت، رابــر و ارزوئیــه ایــن مشــکالت را دارنــد و تداخالتــی 
در ایــن حــوزه وجــود دارد کــه ایــن مســایل در نشســتی بــا 
حضــور معــاون عمرانــی اســتاندار کرمــان بررســی می شــود 

و نتیجــه آن بــه مــردم اعــالم خواهــد شــد.
ــه  ــوط ب ــارات مرب ــی از اعتب ــت: بخش ــراز داش ــزادی اب نیک
ســفر رییــس جمهــور کــه اعتبــارات قابــل توجهــی اســت 
بــرای عشــایر در نظــر گرفتــه شــده و بخشــی از اعتبــارات 
نیــز مربــوط بــه مناطــق محــروم و پرداخــت وام اســت کــه 
بــه ادارات تخصیــص داده نشــده اســت امــا پیگیــری بــرای 

ــه داد. ــارات ادام جــذب اعتب
نیمی از عشایر کرمان بیمه شدند

ــایر  ــتاییان و عش ــاورزان، روس ــی کش ــه اجتماع ــر بیم مدی
اســتان کرمــان نیــز بــا بیــان اینکــه خدمــات بیمــه ای بیــن 
ــام  ــایری انج ــی عش ــرکت تعاون ــزاری و ش ــایر در کارگ عش
مــی شــود گفــت: بیــش از نیمــی از جمعیت عشــایر اســتان 

کرمــان بیمــه شــده انــد.
محمــد میرجعفــری افــزود: 6 هــزار خانوار عشــایر در اســتان 
کرمــان بیمــه شــدند و 8۰۰ خانــوار مســتمری دریافــت می 
ــه صورت هــای مختلــف ازجملــه  کننــد کــه ایــن اعتبــار ب
ــوار  ــت خان ــوت سرپرس ــی و ف ــتگی، از کار افتادگ بازنشس

پرداخــت مــی شــود.
ــک  ــره وام کم ــزار فق ــن ۱۱ ه ــرد: همچنی ــه ک وی اضاف
معیشــتی در کل کشــور پرداخــت مــی شــود کــه عشــایر 
اســتان کرمــان مــی تواننــد از ایــن مزیــت نیــز بهــره منــد 

شــوند.
ــا  ــایری ب ــی عش ــه زندگ ــت اینک ــا واقعی ــزارش ایرن ــه گ ب
وجــود تمامــی مزیــت هــای آن ایــن روزهــا دچــار چالــش 
ــان  ــرای رفــع نیازهــای آن ــی ب هایــی شــده؛ گرچــه اقدامات
انجــام شــده امــا تاکنــون نتوانســته جامعــه 64 هــزار نفــری 
عشــایر اســتان را آنطــور کــه انتظــار مــی رود پوشــش دهــد 
ــوان یــک ضــرورت در صــورت  ــه عن ــن مشــکالت ب کــه ای
رفــع نشــدن مــی توانــد بــه زندگــی عشــایری آســیب بزنــد.

امیــد آن مــی رود زیــن پــس باتوجیــه ضرورت یکجانشــینی 
یــا مهاجــرت عشــایر بــه شــهرها و روســتاها، شــاهد چنیــن 
تصویــر و برنامــه ای نباشــیم و بــا حل مشــکالت پیــش روی 
عشــایر در کنــار برنامــه هــای ســخت افــزاری کــه تامیــن 
زیرســاخت هــا و حــل مشکالتشــان را شــامل مــی شــود، در 
زمینــه هــای نــرم افــزاری بــرای ایجــاد انگیــزش الزم بــرای 
تــداوم ایــن نــوع ســبک زندگــی در کشــور نیــز موفــق عمل 

. کنیم



جلســه هم اندیشــی آموزه های بم به ریاست محمد آئینی 
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
شــهری ایران برگزار شــد. این شــرکت در نظــر دارد به 
مناســبت  پنجم دیماه »روز ایمنــی در برابر زلزله وکاهش 
اثــرات بایای طبیعــی« رویدادی به منظــور بهره گیری از 
آموزه هــای زلزله بم و با هدف ترویج فرهنگ نوســازی، 
بهسازی و مقاوم ســازی مردمی واحدهای فرسوده و لرزان 
در شــهرها و محات هدف در روزهای سوم تا پنجم دی 

برگزار کند .

ضروت مقاوم ســازی و نوسازی ۲ میلیون و ۷۰۰ 
هزار بنای ناپایدار کشور

محمد آئینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در 
جلسه ای که به منظور تشریح برنامه های این رویداد برگزار 
شد، با اشاره به این که در کشور ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای 
ناپایدار وجود دارد، تصریــح کرد: با توجه به تعداد باالی 
بناهای ناپایدار چاره ای جز مردمی سازی نداریم و ساکنان، 
مالکان، سازنده ها و همه دستگاه هایی که می توانند کمک 

کننده باشند باید پای کار بیایند.

ضرورت تسریع در ســرعت نوسازی واحدهای 
فرسوده شهری

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که بسیاری از مالکان 
و ســاکنان این بافت ها کسانی هســتند که توان مالی الزم 
برای نوسازی را ندارند،  تصریح کرد: نگاه استراتژیک این 
است که انگیزه و توان الزم را در مردم ایجاد کرده و موانع 
را از سر راه برداریم، طی این سال ها سخت گیری های بیش 
از اندازه باعث شد سرعت نوسازی کند شود، اکنون وظیفه 
ما این اســت که روند نوسازی را شــتاب بخشیده و خطر 

سقف های لرزان را کاهش دهیم.

انتخــاب ۱۰۰ شــهر بــزرگ بــرای رویــداد 
درس آموزه های زلزله بم

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شــهری ایران با اشاره به این 
که می توان از ظرفیت بم برای بیدارباش و هوشــیار کردن 
ســاکنان و تمام عوامل مرتبط اســتفاده کنیم، اظهارکرد: 
علی رغم فعالیت های صورت گرفته از زمان زلزله بم هنوز 
آثار زلزله در شهر وجود دارد، بنابراین به دنبال این هستیم 
که یک جریان فرهنگی را راه اندازی کنیم تا در طول سال 
ادامه داشــته باشــد. برای برگزاری این رویداد ۱۰۰ شــهر 
بزرگ در کشــور انتخاب شده اند و طی این پویش در هر 

سه روز سه جلسه مختلف در هر شهر برگزار خواهد شد.
آئینی ادامه داد: در جلسه اول رویداد بم، جلسه ای با مدیران 

شهری و اعضای ســتاد بازآفرینی شهرستان جهت تبیین و 
توجیه اهمیت موضوع برگزار خواهد شد، هدف این است 
به این مدیران یادآوری کنیم حاصل تاش های آنها حتی 
اگر منجر به نجات جان یک نفر شــود، کار بزرگی است، 
هر چند معتقدیم این رویداد آثار وسیعی در حوزه نوسازی 

و مقاوم سازی بافت های فرسوده خواهد داشت.

برنامه جامع بازآفرینی استان ها با اولویت نوسازی 
مسکن در همکاری با استانداران تدوین می شود

او با اشاره به اولین مصوبه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار 
در دولت ســیزدهم، گفت: بر اساس این مصوبه استانداران 
مکلف شــده اند برنامه جامع بازآفرینی استان را با اولویت 

نوسازی مسکن تدوین کنند.
به گفته دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار این جلسه دو 
محور اساسی دارد که اولین آن پرداختن به آثار اجتماعی 
و عاطفی اســت و در بخش دیگر، سفیران نوسازی که از 
شرکت بازآفرینی شهری ایران به شهرهای منتخب می روند 
در خصوص تهیه برنامه جامع بازآفرینی شــهری اطاعات 

الزم را به مدیران ارایه می کنند.
آئینی با بیان این که جلســه دوم با ســازندگان خواهد بود، 
توضیح داد: در این جلســه از تمام ســازندگانی که تجربه 
کار در بافت های فرسوده را دارند یا عاقه مند به فعالیت در 
این حوزه هستند دعوت می شود و در خصوص مسوولیت 
اجتماعی که بر عهده آن هاســت و نیز بر رعایت مقررات 

ملی ساختمان برای حفظ جان ساکنان تاکید خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: جلسه 
ســوم نیز با حضور شــهروندان ســاکن در محات بافت 
فرسوده برگزار و اطاع رسانی الزم در این خصوص انجام 
خواهد شد. واقعیت این است؛ مردم باید به این باور برسند 
که خانه هایشــان مقاوم شود، در غیر این صورت نمی توان 
کار زیادی از پیش برد. همچنین در این مســیر می توان از 
امکانات موجود در طرح »توسعه و تحول اجتماع محور در 
۲۰۲۰ محله کمتر  برخوردار« نیز استفاده کرد و جلسات را 

در خانه های هال یا امداد و با کمک شــهرداران کوچه ها 
برگزار و شهروندان را از حقوقشان آگاه کرد.

آمادگی سفیران و مدیران شهری برای برگزاری 
رویداد درس آموزه های زلزله بم

محمد برزنگ فرماندار بم در این جلســه ضمن تشــکر از 
متون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بازآفرینی 
شــهری ایران گفت: اقداماتی که بعد از ســفر انجام دادید 

باعث امید و نشاط در شهر بم شده است.
وی افزود:  درخواست دیگری که داریم در مورد خانه های 
ساخته شدهٔ مردم در حاشیه ها و همچنین کوچه ها مشکل 
داریم. وی ضمن تشــکر از حمایت ویژه ایشان ادامه داد: با 
طرح باز آفرینی محدودیت هایی ایجاد شده است که الزم 
است عنایت ویژه ای کنید تا در بم و بروات تا بتوانیم مبلمان 
شــهری را به پیش از زلزله برسانیم. وی با اشاره به زلزله بم 
یاد آور شــد: اکثر قریب به اتفاق شــهروندان بم مسئولیت 
مســتقیم در زلزله داشــتند و می توانند سفیران خوبی برای 
مقاصد شما باشند و ما در این زمینه اعام آمادگی می کنیم.

یــک روزی ایران برای بم بود و امروز  مردم بم 
برای ایران خواهند بود

سمانه سام نژاد دبیر کارگروه نشست های آموزه های زلزله بم 
و نقش بازآفرینی در کاهش آسیب پذیری و رییس کمیسیون 
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انتخاب ۱۰۰ شهر بزرگ برای رویداد درس آموزه های زلزله بم
دکتر آیینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران عنوان کرد:

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ضمن اعالم جزئیات برنامه های رویداد »بم برای ایران قوی، سفیر نوسازی می شود« از تدوین برنامه جامع بازآفرینی استان ها با اولویت نوسازی مسکن خبر داد.

جلسه شورای شــهر بم با حضور شش عضو و محمد 
جزینی مدیر واحد فرهنگی شهرداری بم شنبه بیست و 
هفتم آذرماه با دستور کار بررسی برنامه های فرهنگی 

شهرداری برگزار شد.
به گزارش طلوع  بم، منصور عزیزآبادی رئیس شورای 
شهر بم در ابتدای جلسه ضمن اعام نگرانی از افزایش 
خودکشی  در بم گفت: متولیان  این امر چه می کنند!؟ 
بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش و 
حوزه اجتماعی فرمانداری چه فعالیتی انجام داده اند؟ 

همه باید پاسخگو باشند حتی مسئولین  شهرداری.
حبیــب اهلل قلعه خانــی عضو شــورا نیز ضمــن اعام 
تاســف از افزایش آمار خودکشــی ها گفت: ما برای 
خودمان هیچ چیــزی نمی خواهیم و فقط حق مردم را 
می خواهیم، مردم بم بعد از زلزله به حقشــان نرسیدند. 
چرا باید آمار خودشــکی باال باشــد؛ خواهش میکنم 

مسئولین اقدامات مناسبی انجام دهند.
در ادامه این جلسه محمد جزینی مسئول واحد فرهنگی 
شهرداری به ارائه گزارش عملکرد این واحد پرداخت 
و اعضای شــورای شــهر در خصوص این برنامه ها به 

تبادل نظر پرداختند.
محمد تقی جهانپور عضو شــورای شهر در خصوص 
برنامه های فرهنگی شهرداری گفت: یکی از وظایف 
ذاتی شهرداری سامت مردم است و پیشنهاد می کنم 
با برگزاری سمینارهای روانشناسی و فرهنگسازی در 
موضوعــات مختلف کار را بیــش از پیش جلو ببریم. 
وی همچنین گفت که از کار شهردار راضی نیست و 
آقایان گوشیشــان را از دسترس خارج می کنند و حق 

مردم را سیاسی کرده اند.
حامد ســلجوقیان دیگر عضو شورا نیز در این جلسه به 
تداخل وظایف واحدهــای روابط عمومی و فرهنگی 
شــهرداری اشــاره کرد و گفت: باید هر کسی کار و 
وظایف خود را انجام دهد و موازی کاری نشود. وی 
همچنین تاکید کرد: باید شــهردار برنامه چهار ساله به 
شــورا ارســال می کرد که روز اول درخواست دادیم 
اما هنوز این برنامه و دیگر ســندهای راهبردی به شورا 
ارســال نشــدند  و این بی برنامه بودن باعث میشود هر 

جلسه همکاران من در شورا برافروخته شوند.

اعالم نگرانی شورای شهر بم 
از افزایش خودکشی  ها

سوغاتی فراموش نشه
در  جلسه هم اندیشی مدیر کل سازمان بازآفرینی شهری 
و سفیران نوسازی بم با موضوع »درس آموزه های زلزله 
بم« که سه شنبه ۲۲ آذر در محل فرمانداری برگزار شد، 
به این اشاره شده که با توجه به »سالگرد زلزله دلخراش 
بــم و روز ملی ایمنی در برابر زلزلــه و کاهش اثرات 
بایای طبیعی« تجربه بازســازی و مقاوم ســازی بم از 

طریق سفیرانی از مردم بم به دیگر شهرها ارائه شود. 
ضمن تحسین چنین اقدامی، پیشنهاد می گردد در این 
سفر، سفیران بازسازی و مقاوم سازی سازه های فیزیکی 
شهر بم، ضمن بیان تجربه بم، اقدامات دیگر شهرها را 
بــه خصوص در زمینه احیــای اجتماعی و فرهنگی را 
برای بم نیز به ســوغات آوردند که در حال حاضر نیاز 
امروز بم مقاوم سازی سازه های غیرفیزیکی و اجتماعی 

و فرهنگی است.

شهرآباد | طلوع بم



عمران معماری و شهرسازی شورای شهر بم گفت: با توجه 
به اینکه کشور ما روی یک گسل بسیار  وحشتناک بنا شده 
و هر لحظه امکان زلزله ای مثل زلزله بم می تواند شــهرهای 
این کشــور را تهدید کند وزارت راه و شهرسازی به همین 
منظور نشست سه روزه ای را بمناسبت سالروز زلزله بم و روز 
ایمنــی و مقابله با بایای طبیعی که ۵ دی ماه در تقویم ایران 

این روز نام گذاری شــد برگــزار می کند با این هدف اینکه  
هشدار به مردم ایران داده باشد تا به سمت نو سازی و مقاوم 
ســازی بناهای ناپایدار بروند و آنهــا را از تهدید و خطرات 
این بحران کمترین آسیب به آنها برسد قطعا مردم بم که این 
فاجعه را در ۵ دیماه ۸۲ تجربه کردند می توانند سفیران خوبی 
برای رساندن این پیام و هشدار به مردم عزیز ایران باشند یک 
روزی ایران برای بم بود و امروز  مردم بم برای ایران خواهند 
بود که هیچ ســقفی بر روی ســر هیچ عزیزی در این کشور 
نلرزد و آوار نشود به همین منظور امروز جلسه ای با مدیران  
پیشکســوت،توانمند و فرهیخته ای که در دوران بازســازی 
زلزله بم نقش داشــتند و تجربه های ارزشــمندی را کسب 
کردند داشــتیم و قط این تجربه میتواند در صد شــهری که 
مرکز هدف این پویش یک ســاله و نشست سه روزه  درس 
آموزه های زلزله بم نامگذاری شده است حضور پیدا کنند . 
قطعا این سفیران تجربیات ارزشمندی را در بازسازی کسب 
کردند که می توانند در بین مردم مدیران و سازنده های این 
شهرها این تجربه ها را انتقال دهند و سفیران به نمایندگی از 
مردم بم در این صد شهر حضور پیدا خواهند کرد و این پیام 
هشــدار را به مردم ایران خواهند. رساند که با مقاوم سازی و 
ایمن کردن بناها از خطر زلزله در امان خواهند ماند و مدیران 
شهری و سازندگان که بیشترین تأثیر رو در این امر دارند این 
پیام را خواهند شنید. قطعا خواسته قلبی مردم بم این است که 
دیگر فاجعه ای مثل بم در ایران نداشته باشیم و مردم بم امروز 
به عنوان سفیران بازسازی برای ایران انتخاب شدند امیدواریم  
بتوانیم این پیام را به پاس محبت ها و همدردی هایی که مردم 
ایران در آن روزهای سخت در کنار ما داشتند بخوبی برسانیم 

و روزی شاهد ایران مقاوم در مقابل بایای طبیعی باشیم.
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انتخاب ۱۰۰ شهر بزرگ برای رویداد درس آموزه های زلزله بم
دکتر آیینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران عنوان کرد:

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ضمن اعالم جزئیات برنامه های رویداد »بم برای ایران قوی، سفیر نوسازی می شود« از تدوین برنامه جامع بازآفرینی استان ها با اولویت نوسازی مسکن خبر داد.

سمانه سام نژاد کارشناس امور مسکن وزارت راه وشهرسازی:

 سمانه ســام نژاد از برگزاری رویداد آموزه های زلزله 
بــم با حضور ســفیران بازآفرینی شــهرِی ۱۰۰ شــهر 
در روزهای ســوم تــا پنجم دی ماه ســال جاری خبر 
داد. او گفــت: در نظر داریم در آســتانه پنجم دی ماه 
»روز ایمنــی در برابــر زلزله و کاهش اثــرات بایای 
طبیعی« رویدادی به منظور پاسداشت این روز و لزوم 
بهره گیــری از آموزه های زلزله بــم و با هدف ترویج 
فرهنگ نوسازی، بهســازی و مقاوم سازی مردمی در 
شهرها و محات هدف در روزهای سوم تا پنجم دی 

برگزار کنیم.
و  راه  مســکن وزرات  امــور  فرهنگــی  کارشــناس 
شهرســازی و رئیس کمیســیون عمران و شهرسازی 
شــورای شهر بم گفت: این رویداد با حضور سفیرانی 
تحت عنوان سفیران شهر بم و شرکت بازآفرینی در سه 
شهر منتخب هر استان در ایام مذکور با محوریت اداره 
کل راه و شهرســازی و از طریق شــهرداری ها برگزار 

می شود.
او ادامــه داد: بــا توجه بــه اینکه بم ایــن فاجعه تلخ و 
مرگبار را  تجربه کرده و دوســت ندارد در هیچ جای 
کشــور و دنیا بار دیگر زلزله تکرار شود، از این رو در 
این همایش سفیران و مســئولین  حضور پیدا کرده تا 

تجربیات خود را ارائه بدهند .
سام نژاد در ادامه بیان کرد: براساس تحقیقات به عمل 
آمده، کشــور ما بر روی گســل بنا شده که هر لحظه  
امکان وقوع زمین لرزه دارد اما می توانیم در کنار هم 
با توجه به تجربیات، خسارت جانی و مالی را کاهش 

بدهیم.
او ادامه داد: با توجه به مشــوق های بســته شهرسازانه 
می تــوان گفت در محدوده بافت های فرســوده دیگر 
بن بستی برای نوسازی بافت های فرسوده وجود ندارد.

ســام نژاد با اشاره به برنامه شــرکت بازآفرینی شهری 
ایران به مناسبت پنجم دی ماه سالروز حادثه غم انگیز 
زلزلــه بم گفت: باید از ظرفیت های عاطفی و انســانی 
حادثه بم حداکثر استفاده را ببریم تا دیگر شاهد بروز 

حوادث  تلخ در کشور نباشیم.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار ساالنه ۱۰۰۰ زلزله 
کوچک و بزرگ در کشور رخ می دهد، عنوان کرد: 
از این تعداد حدود ۲۴۰ زلزله بیش از ۴ ریشتر است و 
هر چند ســال یک بار نیز زلزله های با بزرگی ۶ داریم 

که از قدرت تخریبی باالیی برخوردارند.
ســام نژاد ادامه داد: آمارها نشــان از ایــن دارد که ۷۷ 
درصد شهرهای کشور بر روی گسل و پهنه بندی زلزله 
قرار دارند و حدود ۳۰ درصد جمعیت شهرها به لحاظ 
عدم توسعه متوازن از شرایط بحرانی برخوردارند که 
بافت های ناکارآمد را تشــکیل داده اند و نیاز به توجه 

ویژه دارند.
و  راه  مســکن وزرات  امــور  فرهنگــی  کارشــناس 
شهرســازی با یــادآوری اینکه بعد از وقــوع زلزله بم 
شــورای عالی معماری و شهرســازی شاخص بناهای 
ناپایدار را به عنوان یکی از شــاخص های اصلی تعیین 
محدوده بافت های فرسوده شهری در ایران تعیین کرد، 
گفت: بــرای کاهش بناهای ناپایدار نیاز به یکســری 
اقدام ها در حوزه سیاستگذاری و اجرا وجود دارد که 
باید از طریق ظرفیت سازی، ابزارسازی، جریان سازی و 
نهادسازی به ارتقاء ایمنی و پایداری محیطی پرداخت.

او ادامه داد: یکی از موضوعات جریان سازی، ترویج 
فرهنگ گفتمان و اطاع رسانی چهره به چهره است و 
امیدواریم با برگزاری چنین رویدادهایی بتوانیم سطح 
ناپایــداری بناها در محات هــدف را کاهش دهیم./

ایسنا

۷۷ درصد شهرهای کشور بر 
روی گسل قرار دارند

آسفالت ۷۵۰ کوچه با وسعتی بالغ بر ۸۰۰ هزار 
متر مربع در حال انجام توسط شهرداری بم

علــی رضا ریاضی شــهردار بم در زمینــهٔ تهیه قیر محله هــای هدف باز 
آفرینی نیز در این جلســه گفت: در حال حاضر در ۹ محله از شهر بم قیر 
بصــورت کامل در اختیار ما قرار گرفتــه و پیمانکاران بصورت امانی در 
محدوده های مختلف هدف باز آفرینی در حال آســفالت هستند و ۷۵۰ 
کوچه با وســعتی بالغ بر ۸۰۰ هزار متر مربع در حال آســفالت است. وی 
افزود: ما سه درخواست داریم اولین درخواست ما تهیه مجدد قیر با توجه 
به مطالعهٔ محله های باقیمانده هدف باز آفرینی شــهر و همچنین روشنایی 
معابر و همکاری در منابع های مالی طرح مطالعات تفصیلی شهر بم هستیم.
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ــا  ــده ت ــام ش ــای انج ــق برآورده ــا طب ــزارش ایرن ــه گ ب
همیــن چندســال پیــش جمعیــت عشــایری بیــن 2۰ تــا 
25 درصــد جمعیــت اســتان کرمــان را شــامل مــی شــد 
ــه و  ــه چهــار درصــد تقلیــل یافت ــروز ب ــار ام ــن آم ــا ای ام

ــار یعنــی هشــدار. خــود همیــن آم
ــور  ــین کش ــتان عشایرنش ــن اس ــان دومی ــان همچن کرم
پــس از اســتان فــارس بــه شــمار مــی رود؛ آیــا ایــن آمارهــا 
ــودن  ــه ب ــگاه ب ــوع ن ــا مشــکل در ن ــد ی ســخن نمی گوین
ــاید در  ــه ش ــی ک ــت؟؛همان نگاه ــایر اس ــودن عش ــا نب ی
برهــه هایــی فلســفه وجــودی ایــن نــوع ســبک زندگــی 
و فرهنــگ را نفــی کــرد و تعریــف هــا از رفــاه و آســایش 
ــن کــه اینــک  ــه ای تنظیــم کــرد کــه شــد ای ــه گون را ب

شــده اســت.
ــع  ــه عشــایری کــه شــرایط زندگــی در آن تاب اگــر جامع
وضعیــت خــاص خود اســت، در تامیــن بدیهیــات و الزامات 
اولیــه زندگــی خــود و دام هایشــان بــه مشــکل بخورنــد، 
دیگــر نمــی تــوان هــم انتظــار ادامــه ایــن نــوع زندگــی را 
داشــت امــا گویــا داریــم بــه همیــن ســمت حرکــت مــی 
کنیــم زیــرا نــه تنهــا مشــکالت ایــن قشــر از جامعــه حــل 
ــم  ــنی ه ــدان روش ــق چن ــه اف ــود و نشــده، بلک ــی ش نم

شــاید بــرای آن قابــل مشــاهده نباشــد.
ــاخت  ــتن زیرس ــالی، نداش ــای خشکس ــع تهدیده درواق
ــن یکجانشــینی طــی ســال  ــرق و قوانی هــای آب، راه و ب
هــای اخیــر ســبب کاهــش جمعیــت عشــایری در اســتان 
ــت  ــود مزی ــی را باوج ــبک زندگ ــن س ــده و ای ــان ش کرم
هــای بی شــمار تولیــدی و گردشــگری آن، در خطــر 
انقــراض قــرار داده اســت؛ بگذریــم کــه بــرای پاسداشــت 
ــرای  ــت ب ــل و رغب ــش می ــی، افزای ــبک زندگ ــن س ای
مانــدگاری آن و از ایــن زاویــه، صیانــت از زندگی عشــایری 

ــم. چکارهــا کــرده ای
ــری  ــوان قش ــه عن ــایر ب ــش عش ــا، نق ــزارش ایرن ــه گ ب
تاثیرگــذار در برهــه هــای مختلــف تاریخــی و عصــر 
ــی  ــگ تحمیل ــالمی و جن ــالب اس ــر، در دوران انق معاص
ــگ  ــاده و فرهن ــی س ــت؛ زندگ ــیده نیس ــی پوش ــر کس ب
ــن  ــی از بارزتری ــول اخالق ــی و اص ــالمی- ایران ــل اس اصی

ــود. ــی ش ــوب م ــور محس ــایر کش ــای عش ویژگی ه
ــی  ــبک زندگ ــادآوری س ــر ی ــالوه ب ــایری ع ــی عش زندگ
پیشــینیان، در واقــع بــه عنــوان یــک قشــر تولیــد کننــده 
ــه  ــی در چرخ ــع طبیع ــت و مناب ــط زیس ــظ محی و حاف
ــزار  ــز حضــور 64 ه ــون نی ــت ضــروری اســت؛ اکن طبیع
نفــری ایــن قشــر در قالــب چهــار درصــد از کل جمعیــت 

ــت. ــده گرف ــوان نادی ــی ت ــان را نم ــتان کرم اس
ــع دســتی و 25 درصــد گوشــت  تولیــد ۳۰ درصــد صنای
ــار عشــایر  ــت ب ــز از دیگــر ضرورت هــای حضــور مزی قرم
در اســتان کرمــان تلقــی مــی شــود، از آن گذشــته عشــایر 
ــو آتــش ســوزی  ــع در فصــل رویــش، جل ــا چــرای مرات ب
هــای گســترده را در فصــل هــای ســرد و خشــک ســال 
مــی گیرنــد بــه گونــه ای کــه مــی تــوان از ایــن قشــر بــه 

عنــوان یــک محیــط بــان واقعــی یــاد کــرد.

کاهش جمعیت عشایر کرمان
براســاس آمارهــا عشــایر اســتان کرمــان شــامل ۳۱ ایــل و 
58 طایفــه مســتقل هســتند کــه بــه شــیوه کــوچ نشــینی 
ــتان  ــاحت اس ــد مس ــعت 5۰ درص ــه وس ــی ب در قلمروی
ــر)زادگاه  ــت، رابُ ــای باف ــتان ه ــد و شهرس ــت دارن فعالی
ســردار شــهید ســلیمانی(، اُرزوئیــه، کهنــوج، رودبارجنوب، 
قلعــه گنــج، منوجــان، عنبرآبــاد، جیرفــت، بــم، ســیرجان، 
ــی از شهرســتان هــای  شــهربابک، بردســیر و بخــش های
کرمــان، راور و رفســنجان قلمروهــای عشــایر اســتان 

کرمــان محســوب مــی شــوند.
ایــن روزهــا عمــده مراکــز جمعیتی به ســمت شهرنشــینی 
رفتــه انــد و قوانیــن موجود، ســختی هــای ســبک زندگی، 
خشکســالی هــای متمــادی، کمبــود امکانات و زیرســاخت 
هــا ســبب رنــگ باختــن زندگــی عشــایری در دیــار پهناور 

کریمان شــده اســت.
در حقیقــت آســیب هــای جبــران ناپذیــری طــی ســالیان 

ــان  ــر زندگــی عشــایری وارد شــده و عمــده آن گذشــته ب
یــا یکجانشــین در روســتاها یــا حاشــیه شــهرها شــده انــد 
ــا  ــد ی و از زندگــی تولیــد کننــده خــود فاصلــه گرفتــه ان
ــرم مــی کننــد  ــا مشــکالت بســیاری دســت و پنجــه ن ب
کــه در ایــن زمینــه بــا رفــع مشــکالت زیرســاختی آنــان 
ــرای  ــازاری ب ــن ب ــرق و راه و یافت ــن آب، ب ــون تامی همچ
ــن ســبک زندگــی  ــراض ای ــوان از انق ــی ت تولیداتشــان م

جلوگیــری کــرد.
از آن گذشــته زندگــی عشــایری بــرای عمده مــردم همواره 
جــذاب بــوده و عــده بســیاری عالقــه منــد بــه یــک شــب 
مانــدن در ســیاه چادرهــای عشــایری هســتند کــه در ایــن 
ــوان  ــایر می ت ــگری عش ــازی گردش ــال س ــا فع ــه ب زمین
ــه  ــای از دســت رفت ــرای بخشــی از درآمده ــی ب جایگزین

ناشــی از خشکســالی عشــایر یافــت.
امــا پاســخ ایــن پرســش کــه علــت کاهــش آمــار معنــا دار 
جمعیــت عشــایر چیســت را از خــود عشــایر می پرســیم و 
نماینــدگان جامعــه عشــایری کرمــان در ادامــه گــزارش از 

مشکالتشــان مــی گوینــد.

مشکالت آب، راه و دام عشایر رابر و بافت
روح اهلل شــمس الدینــی از عشــایر شهرســتان رابــر و 
عضــو شــورای عشــایری اســتان کرمــان در ایــن خصــوص 
ــوان کــرد: عشــایر  ــا عن ــگار ایرن ــا خبرن در گفــت و گــو ب
شهرســتان هــای بافــت، رابــر و ارزوئیــه بیشــتر در بخــش 
تامیــن خــوراک دام، زیرســاخت و جــاده هــا مشــکل دارند.

وی ادامــه داد: بنــا شــد دولــت بــرای تامیــن بــرق عشــایر 
پنــل هــای خورشــیدی را تهیــه کنــد و بــه آنــان بدهــد 
امــا فقــط چهــار تــا پنــج خانــوار خــاص در شهرســتان رابر 
پنــل هــای خورشــیدی دریافــت کردنــد و مابقــی عشــایر 

بــدون بــرق مانــده انــد.
ایــن عضو شــورای عشــایری اســتان کرمــان اظهار داشــت: 
دامپزشــکی در فصــل بیمــاری هــای دام در مناطقــی 
عملیــات واکسیناســیون را انجــام مــی دهــد امــا بیمــاری 
هــای دامــی همچنــان ضــرر بســیاری بــه عشــایر وارد مــی 

کنــد.

وعده ای که عملی نشد
ــین  ــق عشایرنش ــه مناط ــتان ب ــران اس ــزود: مدی وی اف
شهرســتان رابــر آمدنــد و قــول دادنــد روی رودخانــه هلیل 
رود در محــدوده شهرســتان رابــر پلــی احــداث شــود امــا 
ــه نتیجــه نرســیده  ــا وجــود پیگیــری هــا ســاخت آن ب ب

اســت.
ــان  ــون در زم ــایر اکن ــرد: عش ــوان ک ــی عن شــمس الدین
بارندگــی هــا مشــکالت بســیاری دارنــد و در ســال هــای 
ــی  ــیرهای ارتباط ــی، مس ــدت بارندگ ــا ش ــراه ب ــل هم قب
عشــایر هــم قطــع شــد؛ آنــان بــه مــدت بیــش از یــک ماه 
تــا 4۰ روز هیــچ گونــه راه ارتباطــی نداشــتند، حتــی هالل 
احمــر بــا بالگــرد آنــان را امدادرســانی و حمایــت مــی کرد.

ــروژه  ــن پ ــد کــه ای وی ادامــه داد: مســئوالن اعــالم کردن
ردیــف بودجــه گرفتــه امــا عملیاتــی نشــده اســت.

ایــن عضــو شــورای عشــایری افزود: آب آشــامیدنی عشــایر 
ــه صــورت رایــگان تامیــن مــی شــد امــا  پیــش از ایــن ب
ــتایی،  ــهری و روس ــالب ش ــام اداره آب و فاض ــس از ادغ پ
اکنــون تانکرهــای آب از عشــایر پــول دریافــت مــی کننــد؛ 
ــا  ــم ام ــی گیری ــل نم ــه حم ــه کرای ــد ک ــی گوین ــا م آنه

بهــای آب را بایــد بپردازیــد.
ــی  ــوب غرب ــین جن ــق عشایرنش ــرد: مناط ــح ک وی تصری
ــه(  ــر و ارزوئی ــت، راب ــای باف ــتان ه ــتان کرمان)شهرس اس
هیــچ گونــه لولــه کشــی آب ندارنــد و آبرســانی بــه آنــان 

ــه صــورت ســیار و تانکــری اســت. نیــز ب

کــوچ عشــایر شــرق و جنــوب کرمــان بــه علــت 
نداشــتن زیرســاخت

ــپاه  ــردان عشــایری س ــده گ ــی فرمان ــب الله ــد حبی احم
شهرســتان بــم و نماینــده عشــایر جنــوب و شــرق اســتان 
کرمــان نیــز بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: بزرگتریــن مشــکل 

عشــایر در مجموعــه اســتان کرمــان بویــژه مناطق شــرقی 
و جنوبــی آن خشکســالی اســت؛ درحالــی کــه ایــن 

مشــکالت جبــران نشــده اســت.
وی بیــان کــرد: خشکســالی هــای پیاپــی خســارت هــای 
بســیاری بــه عشــایر وارد کــرد؛ در زمــان ســردار معروفــی 
ــرح  ــان ط ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث ــین س ــده پیش فرمان
آبرســانی شــهید ســلیمانی آغــاز شــد کــه در ایــن طــرح 
ــق  ــژه در مناط ــایری بوی ــاط عش ــتر نق ــکل آب بیش مش
ــیدی  ــه س ــع منطق ــک از تواب ــاغ ت ــایری ب ــه عش منطق

ــم. ــع کردی ــم را رف شهرســتان ب
ــزود:  نماینــده عشــایر جنــوب و شــرق اســتان کرمــان اف
جــاده مشــکل دیگــر عشــایر اســت کــه آســفالت ســرد 
یــک مســیر بــه طــول ۱۷ کیلومتــر در دامنــه ســیدی تــا 
ــرد  ــان ب تقاطــع روســتاهای عشــایر نشــین ۱6 ســال زم
ــد،  ــر آن را را توانســتند آســفالت کنن و فقــط ۱۰ کیلومت

درحالــی کــه مابقــی آن هنــوز انجــام نشــده اســت.
وی تصریــح کــرد: برخــی روســتاهای عشــایری از جملــه 
ــی آن  ــده و مابق ــفالت ش ــر آس ــدر ۱۰ کیلومت ــج و بُن می
ســنگالخی اســت؛ دولــت بــرای منطقــه »پای کــوه« قــول 
ــکالت  ــذا مش ــد ل ــفالت کن ــیر را آس ــن مس ــه ای داده ک
عشــایر نداشــتن جــاده مناســب دسترســی و همیــن امــر 

باعــث کــوچ کــردن عشــایر ایــن منطقــه شــده اســت.
ــزود:  نماینــده عشــایر جنــوب و شــرق اســتان کرمــان اف
ــرای  ــکالتی ب ــث مش ــهرها باع ــه ش ــایر ب ــرت عش مهاج
ایــن قشــر شــده و آنــان را تبدیــل بــه ظرفشــو، لباسشــو 
و حاشــیه نشــین کــرده اســت؛ در حالــی کــه اگــر 
ــی توانســتند در  ــان احــداث مــی شــد م ــرای آن جــاده ب
مناطــق عشــایری خــود بماننــد زیــرا عشــایر فقــط در ۳۰ 

ــتند. ــرار داش ــات ق ــون امکان ــری کان کیلومت
حبیــب اللهــی خاطرنشــان کرد: عشــایر افــزون بر هــزاران 
دام در دامنــه منطقــه ســیدی شهرســتان بــم دارنــد و از 
ــه  ــان ب ــدات آن ــد؛ تولی ــی کنن ــاش م ــرار مع ــن راه ام ای
تولیــد گوشــت و فــرآورده هــای لبنــی کشــور کمــک مــی 
ــان را  ــکالت آن ــی مش ــاده دسترس ــتن ج ــذا داش ــد ل کن

کاهــش مــی دهــد.
وی یــادآور شــد: طــرح آبرســانی شــهید ســلیمانی ســپاه 
ــت  ــه، دول ــای تابع ــداری ه ــا و بخش ــکاری آبف ــا هم ب
ــت  ــه فعالی ــن زمین ــده و در ای ــاز ش ــا آغ ــداری ه و فرمان
هــای جهــادی انجــام مــی شــود کــه امیدواریــم بــا اجــرای 
ــتایی و  ــازل روس ــه من ــرب ب ــرح آب ش ــن ط ــل ای کام

عشــایر برســد.
نماینــده عشــایر جنــوب و شــرق اســتان کرمــان گفــت: 
برخــی روســتاها هدیــه آب را دریافــت کردنــد اما نداشــتن 
چشــمه ســار و مســافت طوالنــی بــا آن بــه معضلــی بــرای 
ــافت  ــی در مس ــه کش ــر لول ــده و اگ ــل ش ــایر تبدی عش
ــتاهای  ــع روس ــور قط ــه ط ــد ب ــی ش ــام م ــتری انج بیش

عشــایری بیشــتری آبرســانی مــی شــدند.
ــه  ــی باتوج ــاده دام ــه نه ــث تهی ــرد: بح ــه ک وی اضاف
ــی را داشــتیم یکــی از  ــه اینکــه حــذف ارز 42۰۰ تومان ب
مطالبــات عشــایر اســت؛ قیمــت جــو بــرای عشــایر طــی 
ــزار  ــه ۱۳ ه ــان ب ــزار توم ــای گذشــته از ســه ه ســال ه
تومــان رســیده و عشــایر چــراگاه هــای خــود را بــه علــت 
خشکســالی از دســت داده انــد کــه قــرار شــد وام هایــی به 
عشــایر پرداخــت شــود امــا کارت هــای حمایتــی عشــایر 

ــده اســت. تاکنــون مســکوت مان
حبیــب اللهــی افــزود: برخی از مدرســه های عشــایر شــرق 
و جنــوب کرمــان بــه صــورت کانکســی اســت و در برخــی 
ــایر  ــرای عش ــی را ب ــازندگی مدارس ــرارگاه س ــی ق مناطق
تاســیس کــرده امــا وســایل گرمایشــی و سرمایشــی نــدارد 

کــه بــال اســتفاده مانــده در حــال تخریــب اســت.

ــرای احتمــال منســوخ شــدن زندگــی  هشــدار ب
ــایری عش

نماینــده مــردم بافــت، رابـُـر و اُرزوئیــه در مجلــس شــورای 
ــد اســت کــه اگــر  ــن خصــوص معتق ــز در ای اســالمی نی
ــع نشــود،  ــان رف ــت نشــوند و مشــکالت آن عشــایر حمای

بــه احتمــال زیــاد منســوخ شــدن زندگــی عشــایری را در 
آینــده شــاهد خواهیــم بــود.

اگــر عشــایر حمایــت نشــوند بــه احتمــال زیــاد منســوخ 
ــم  ــاهد خواهی ــده ش ــایری را در آین ــی عش ــدن زندگ ش
بــود و متاســفانه امــروزه عشــایر حمایــت نمــی شــوند و در 

ــد ــرار ندارن ــی ق ــت خوب وضعی
ــا اشــاره بــه کاهــش تعــداد عشــایر  صمــداهلل محمــدی ب
شهرســتان هــای بافــت رابــر و ارزوئیــه بــه عنــوان قطــب 
زندگــی عشــایری کشــور طــی ســال های گذشــته افــزود: 
متاســفانه امــروزه عشــایر حمایــت نمــی شــوند و در 
وضعیــت خوبــی قــرار ندارنــد؛ گرچــه اعتباراتــی کــه قــرار 
ــی اختصــاص  ــای دام ــاده ه ــن نه ــه حــوزه تامی اســت ب

یابــد، مــی توانــد کمــک کننــده باشــد.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس اظهارداشــت: همواره 
دلگــرم بــه عشــایرمان بودیــم و باتوجــه بــه نــوع زندگــی 
ایــن قشــر مولــد و نگهبــان اراضــی و جنــگل هــا، دولــت 
مــی توانــد بــرای حمایــت از آنــان امتیازاتــی بــه این قشــر 
ــه  ــا ب ــردم ایجــاد شــود ت ــرای م ــزه ای ب بدهــد کــه انگی
زندگــی روستانشــینی و عشــایری گذشــته خــود برگردند.

نماینــده مــردم بافــت، رابــر و ارزوئیــه در مجلــس شــورای 
اســالمی گفــت: متاســفانه اکنــون بــه نحــوی شــده کــه 
ــان  ــه فرزندش ــن شــده اســت ک ــراد ای ــار برخــی اف افتخ
ــن  ــد و ای ــارج از کشــور باش ــی خ ــا حت ــران ی ــد ته متول
امــر نشــان مــی دهــد مــا بــد حرکــت کــرده ایــم کــه اگــر 
زمینــه ای فراهــم مــی کردیــم و امتیازاتــی مــی دادیــم، 

امــروز تعــداد عشــایر مــا بیشــتر بــود.

ــی  ــارک مل ــایر پ ــواده عش ــزار خان ــت ه سرنوش
ــد ــب ش ــایر پلم ــای عش ــاه ه ــی چ ــر/ وقت خب

ــایری  ــکالت عش ــی مش ــه برخ ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
حــوزه اســتحفاضی خــود بــه عنــوان نمونــه تصریــح کــرد: 
یکهــزار خانــواده عشــایری در محــدوده پارک ملــی خبردر 
شهرســتان بافــت زندگــی مــی کردنــد کــه چــرای دام و 
چشمه ســارهایی داشــتند امــا دولــت در ســال هــای اخیــر 
طــرح اســکان عشــایر را اجــرا کــرد و بــه ایــن عشــایر 6۰ 
هکتــار زمیــن و 25 ثانیــه آب داد و در عــوض چــرای دام 

منطقــه سردســیر را از آنــان گرفــت.
بــه گفتــه محمــدی، امــروز تعــداد ایــن خانوارهــا افزایــش 
یافتــه امــا میــزان آبدهــی چــاه هــای آنــان کاهــش یافته و 
برخــی چــاه هــا نیــز خشــک شــده اســت؛ زندگــی عشــایر 

در آنجــا در واقــع در حــال رســیدن بــه فالکــت اســت.
ــر اینکــه عشــایر هیــچ منبــع  ــا تاکیــد ب وی همچنیــن ب
ــه مشــکل عشــایر  ــد، ب ــدار و پشــتیبانی ندارن ــد پای درآم
منطقــه دیگــری در ارزوئیــه اشــاره و بیــان کــرد: ۱۳ حلقه 
چــاه در گذشــته بــرای کشــت علوفــه و آبشــخور دام بــه 
عشــایر واگــذار شــده و خــود دولــت نیز برایشــان چــاه آب 
حفــر کــرده اســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه همــان روزهــا 
نیــز کســی ایــرادی بــه ایــن کارهــا نگرفــت امــا امــروز می 
گوینــد ایــن چــاه هــا کــه خــود دولــت حفــر کــرده، مجوز 

نــدارد.
محمــدی ادامــه داد: برخــی چــاه هــا را پلمــب کــرده اند و 
علــت آن را نیــز نداشــتن مجــوز بهــره بــرداری اعــالم مــی 
کننــد در حالــی کــه دولــت خــود بــرای عشــایر چــاه حفر 

کــرده؛ پــس قانونــی بــوده اســت.
ــز  ــت آن را نی ــد و عل برخــی چــاه هــا را پلمــب کــرده ان
نداشــتن مجــوز بهــره بــرداری اعــالم مــی کننــد در حالــی 
ــرای عشــایر چــاه حفــر کــرده؛ پــس  کــه دولــت خــود ب

قانونــی بــوده اســت.
نماینــده مــردم بافــت، رابــر و ارزوئیــه در مجلــس شــورای 
اســالمی ابــراز داشــت: اگــر ایــن چــاه هــا حفــر نمــی شــد 
ــرای آبشــخور عشــایر وجــود داشــت و  ــی ب ــم آب کاف ه
ــاغ  ــدازی ب ــه و راه ان ــه دنبــال کشــت علوف عشــایر نیــز ب
نمــی رفــت امــا امــروز مــی گوینــد باغــات بــا درختــان ۳۰ 

ســاله مجــوزی بــرای تامیــن آب ندارنــد.
ــا  ــای م ــری ه ــه پیگی ــه در نتیج ــرد: البت ــوان ک وی عن
ــا  ــاه ه ــن چ ــه ای ــه پروان ــول داده ک ــان ق ــتاندار کرم اس

زندگی عشایری؛ بودن یا نبودن

به مناسبت هفته پژوهش صورت گرفت؛

شاید هم نیاز نباشد برخی مسئوالن بخواهند هشدار دهند که زندگی عشایری در معرض 
انقراض قرار دارد زیرا کاهش شدید جمعیت عشایری طی سال های گذشته خود گویا و گواهی 
برآن است اما گویا چاره ای نیست باز باید هشدار داد و تالش کرد شاید این بخش از هویت و 

میراث سرزمین ایران از بین نرود.
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بدترین وضعیت سرانه آموزشی استان در شهر کرمان است

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی اســتانداری کرمــان، 
محمدمهــدی فــداکار ۲۶ آذر مــاه در شــورای برنامه ریــزی و 
توســعه اســتان اظهــار داشــت: ســهم اســتان کرمــان از حقوق 
دولتــی معــادن بایــد پرداخــت شــود و در هــر شــرایطی ایــن 
ــن  ــان از ای ــتان کرم ــهم اس ــم و س ــری می کنی ــم را پیگی مه

حقــوق بایــد پرداخــت شــود. 
ــتان  ــی در اس ــای آموزش ــود فض ــه کمب ــان ب ــتاندار کرم اس
ــن  ــزود: بدتری ــز اشــاره کــرد و اف ــان نی ــژه شــهر کرم ــه وی ب
ــا  ــم و ب وضعیــت ســرانه آموزشــی را در شــهر کرمــان داری

ــود شــدید مدرســه مواجــه هســتیم. کمب
فــداکار تصریــح کــرد: سیاســت گذاری ها در ســاخت 
مــدارس بایــد اصــاح شــود، تراکــم جمعیتــی در مــدارس 

ــان بســیار باالســت.  شــهر کرم

ــراز داشــت: ایــن آمادگــی وجــود دارد  اســتاندار کرمــان اب
کــه بــا تغییــر کاربــری برخــی مــدارس کــه در خیابان هــای 
ــد در ســطح  ــرار دارد، مــدارس نوســاز جدی اصلــی شــهر ق

شــهر کرمــان ســاخته شــود.
افــراد  از  بســیاری  آماربــرداری،  زمــان  در  گفــت:  وی 
ــود  ــتاهای خ ــا و روس ــود را در محل ه ــکونت خ ــار س آم
ــتفاده  ــان اس ــهر کرم ــل ش ــات داخ ــا از خدم ــد، ام می دهن
می کننــد.  جعفــر رودری رئیــس ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریــزی اســتان کرمــان در ارائــه گــزارش آخریــن 
وضعیــت اعتبارات اســتان گفــت: در حــوزه هزینــه ای ۱۳۰۰ 
میلیــارد تومــان اباغــی ۳۲ دســتگاه اجرایــی اســتان بــوده که 

ــت.  ــده اس ــص داده ش ــان آن تخصی ــارد توم ۸۸۸ میلی
ــه داد: کســری دســتگاه ها در حــال احصــاء اســت  وی ادام
و پــاداش پایــان خدمــت ۲۶۲ بازنشســته اســتان و مانــده 

ــن شــده اســت.  ــز تامی مرخصــی نی
رودری افــزود: اعتبــارات تملــک دارایــی ســرمایه ای ۳ هزار 
و ۵۵۳ میلیــارد تومــان آخریــن اباغــی بــه اســتان اســت کــه 

۷۹۳ میلیــارد تومــان آن تخصیــص یافتــه اســت. 
وی در خصــوص اعتبــارات ســفر هیــات دولــت بــه اســتان 
گفــت: در آخریــن وضعیــت جمع بنــدی ســامانه حــدود ۲۱ 
هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار و ۲ هــزار و ۹۱۴ میلیــارد تومــان 
تســهیات و مشــارکت بــود کــه مجموعــا ۲۴ هــزار میلیــارد 

ــا االن  ــرد: ت ــح ک ــود. رودری تصری ــامل می ش ــان را ش توم
یــک هــزار میلیــارد تومــان اباغــی اعتبــارات ســفر ریاســت 
ــز  ــارد آن واری ــه ۸۰۰ میلی ــتیم ک ــتان داش ــه اس ــوری ب جمه

شــده و ۲۵۰ میلیــارد تومــان در شــرف تخصیــص اســت. 
بــه گفتــه رضــا هدایتــی مدیــرکل نوســازی، توســعه و تجهیز 
مــدارس اســتان کرمــان، شــهر کرمان بــه حــدود ۷۰۰ کاس 
درس جدیــد نیــاز دارد تــا تراکــم دانش آمــوزی آن کاهــش 
ــتان  ــزار و ۳۲ کاس درس اس ــت: ۳ ه ــد. وی گف ــدا کن پی

کرمــان نیازمنــد مقاوم ســازی هســتند. 
هدایتــی ابــراز امیدواری کرد ۵۶ مدرســه شــامل ۴۰۹ کاس 
درس تــا پایــان ســال و دهــه فجــر در اســتان بــه بهره بــرداری 
ــع  ــت و مناب ــاون توســعه مدیری ــگ زاده مع ــی بی برســد.  عل
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه برگــزاری برنامه هــای ســومین 
ــا ۱۸ دی  ــلیمانی از ۸ ت ــم س ــپهبد قاس ــهادت س ــالگرد ش س
ــام  ــران اســتان تاکیــد کــرد: در ایــن ای ــه مدی مــاه خطــاب ب
اســتان کرمــان شــاهد حضــور روزانــه ۲۰ هــزار مســافر و زائر 
خواهــد بــود و لــذا تمــام مکان هــای اقامتــی دســتگاه ها اعــم 
از مهمانســرا، مامورســرا و غیــره بایــد آمــاده پذیرایی باشــند. 
وی افــزود: مدیــران دســتگاه های اجرایــی نیــز در ایــن 
ایــام بایــد در اســتان حضــور داشــته باشــند و تمــام امکانــات 
ــا  ــردار دله ــران س ــار زائ ــه را در اختی ــوزه مربوط ــکان ح اس

ــد. ــرار دهن ق

طلــوع بــم| ســعید افــروغ:  منصــور زیدآبــادی 
بــم در نشســت  تأمیــن اجتماعــی  سرپرســت 
ــت، در  ــی داش ــگاران محل ــا خبرن ــه ب ــری ک خب
رابطــه بــا بیمــه فراگیــر خانــوار ایرانــی کــه 
تاریــخ 24/۱/۱4۰۱ آمــده  دســتورالعمل آن در 
اســت گفــت: طبــق اصــل 2۹ قانــون اساســی 
تاکیــد بــر برخــورداری همــه مــردم از بیمــه 
ــون تامیــن اجتماعــی هــم  دارد و اولیــن مــاده قان
ــای  ــه ه ــام بیم ــم و گســترش تم ــرا، تعمی ــه اج ب

دارد. اجتماعــی 
ــال  ــعار س ــه ش ــه ب ــا توج ــال ب ــزود: امس وی اف
ــن  ــت تأمی ــان اس ــش بنی ــد و دان ــال تولی ــه س ک
ــر را  ــه فراگی ــت بیم ــم گرف ــم تصمی ــی ه اجتماع
ــه  ــادر کند. بیم ــل ص ــتور العم ــک دس ــورت ی بص
ــا 5۰  فراگیــر شــامل همــه اقشــار جامعــه از ۱5 ت
ســال کــه تحــت پوشــش هیــچ  بیمــه ای نیســتند 
می شــود و افــراد بــاالی 5۰ ســال هــم در صورتــی 
کــه بــه ازای هــر ســال از 5۰ ســال بــه بعــد یــک 
ســال ســابقه بیمــه داشــته باشــند می تواننــد 
بیمــه شــوند و افــراد زیــر ۱8 ســال هــم بــا ارائــه 

ــوند. ــه ش ــد بیم ــد می توانن ــی رش گواه
وی ادامــه داد: خانــم هــای خانــه دار و دانشــجویان 
هــم می توانــد بیمــه شــوند و بــه دنبــال آن 
برایشــان ســابقه کار حســاب می شــود. حتــی 
ــه رد  ــود بیم ــران خ ــرای کارگ ــه ب ــا ک کارفرماه

می کنــد هــم می توانــد بیمــه صنفــی شــود.

ــد:  ــاد آور ش ــا ی ــه ه ــرخ بیم ــوص ن وی در خص
و  ۱4درصــد  ۱2درصــد،  هــا  بیمــه  نرخنامــه 
۱8درصــد اســت و بــا توجــه بــه انتخــاب افــراد نرخ 
ــل  ــاس حداق ــف آن براس ــود و ک ــخص می ش مش
حقــوق اداره کار می باشــد. افــراد بــا انتخــاب 
ــای  ــط از مزای ــه ۱2درصــد اســت فق ــک ک ــد ی بن
بازنشســتگی اســتفاده کنــد و از کارافتادگــی و 
ــد دو  ــاب بن ــا انتخ ــود، ب ــامل آن نمی ش ــوت ش ف
کــه ۱4درصــد اســت شــامل بازنشســتگی و فــوت 
را شــامل می شــود و بنــد ســه کــه ۱8درصــد 
ــتگی،از  ــامل بازنشس ــت، ش ــتمزد اس ــل دس حداق

کارافتادگــی و فــوت می شــود.
 وی تشــریح کــرد: نــرخ بیمــه بنــد یــک، ،ماهانــه 
5۰۱ هــزار تومــان، نــرخ بیمــه بنــد دو 585 
ــان اســت. ــزار توم ــد ســه ۷52 ه ــان و بن هزارتوم

وی اظهــار کــرد: بیمــه شــده هــا اختیــار دارنــد تــا 
دســتمزد خــود را تعییــن کننــد. مثــال بــر اســاس 

ماهــی ۱5 میلیــون تومــان حــق بیمــه بپردازنــد.
ــت  ــردن دو ســال خدم ــه ک وی در خصــوص اضاف
ــدگان  ــه ش ــت: بیم ــه گف ــابقه بیم ــه س ــه را ب بیم
ــربازی  ــت س ــال خدم ــد دو س ــا خری ــد ب می توانن
ــد ،  ــه کنن ــود اضاف ــه خ ــوابق بیم ــه س ــال ب دو س
ــا را در  ــن دســتمزد آنه ــه میانگی ــه اینصــورت ک ب
ــاس آن  ــود و براس ــه می ش ــر گرفت ــال اخی دو س
هــم بصــورت نقــد و هــم بصــورت اقســاط ایــن امــر 

ــکان پذیراســت. ام
وی در مــورد بیمــه هــای مشــاغل آزاد و اختیــاری 
ــا  ــد ت ــن بیمــه شــدگان می توانن ــرد: ای ــح ک تصری
آخــر ســال صبــر کننــد و فیــش ۱2 مــاه را یکجــا 
ــاه  ــا دو م ــد ت ــی می توانن ــد حت ــاب بریزن ــه حس ب
ــد  ــد و بع ــاب بریزن ــه حس ــم ب ــال را ه ــد از س بع
سیســتم  در  کــه  بپردازنــد  را  آن  مابه التفــاوت 
بصــورت علــی الحســاب بــرای آنهــا ثبــت می شــود.

ــال ســوابق بیمــه ای  ــل و انتق وی در خصــوص نق
ــای  ــابقه ه ــدگان س ــه ش ــری بیم ــک س ــزود: ی اف
ــد. آنهــا حــق بیمــه هــای  ــف دارن بیمــه ای مختل
ــن  ــا پرداخت ــد ب ــی توانن ــد م ــی را پرداختن مختلف

ــود  ــه ای خ ــابقه بیم ــه س ــا را ب ــاوت آنه مابه التف
ــد. ــه کنن اضاف

ــن  ــه تامی ــری ک ــت دیگ ــرد: خدم ــه ک وی اضاف
اجتماعــی ارائــه داده اســت ایــن اســت کــه بیمــه 
تحــت  را  خــود  والدیــن  می تواننــد  شــدگان 

ــد. ــه کنن ــود بیم ــش خ پوش
تأمیــن  خدمــات  تمــام  گفــت:  ادامــه  در  وی 
اجتماعــی بــه صــورت غیــر حضــوری انجــام 
ــرای بیمــه  می شــود و ســامانه تامیــن اجتماعــی ب
ــد بســیار  ــه می ده ــه ارای ــی ک ــا خدمات شــدگان ب

ــت. ــا هس کارگش
وی ادامــه داد: متاســفانه در کل شــرق اســتان 
ــی  ــت. وقت ــد اس ــر 5۰ درص ــه ای زی ــش بیم پوش
پوشــش بیمــه ای اصلــی و تبعــی از ۱۰۰ هــزار نفــر 
بیشــتر باشــد امتیــاز بیمــه شــعبه ممتــاز خواهــد 

ــود کــه مــا ایــن شــرایط را داریــم. ب
وی یــادآور شــد: در شــرق اســتان مســتمری 
ــا احتســاب شهرســتان هــا ۷ هــزار نفــر  بگیــران ب
هســتند. و مــا در ســطح شهرســتان ۷ هــزار کارگاه 
ــم کــه 5 هــزار کارگاه بصــورت منظــم  فعــال داری

ــد. ــت می کنن ــاه پرداخ ــر م ــه را ه ــق بیم ح
ــت:  ــتگان گف ــهیالت بازنشس ــوص تس وی در خص
ــل  ــورت کام ــتگان را بص ــی بازنشس ــه تکمیل بیم
بازنشســتگان  پوشــش می دهــد  و امســال بــه 
وام ۱2 میلیونــی ارائــه شــد و آنهــا هــم مثــل 
ــه و  ــدی، هدی ــدی، غیرنق ــای نق ــدان هدای کارمن

می گیرنــد. عیــدی 
خدمــات  و  درمانــی  خدمــات  زمینــه  در  وی 
ــا بیمارســتان  ــر هســتیم ت ــت: پیگی تخصصــی گف
ــیم. ــته باش ــم داش ــهر ب ــی در ش ــن اجتماع تامی

در شــهرهای دیگــر بیمارســتان تامیــن اجتماعــی 
از بیمــه شــدگان مشــاغل آزاد فقــط درصــدی 
فرانشــیز می گیــرد و بیمــه شــدگان اجبــاری هیــچ 
هزینــه ای نمــی  پردازنــد. یکســری از خدمــات در 
ــات  ــه خدم ــود ک ــه می ش ــی ارای ــر ملک ــز غی مراک

ــه بیمــه شــده ارایــه مــی دهنــد. غیرمســتقیم ب

استاندار کرمان عنوان کرد:

اخبار رشق استان کرمان

با حضور رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور؛
مدرسه استثنایی ۶ کالسه خیرساز در 

شهرستان ریگان افتتاح شد

محمود بنی اسد رئیس آموزش و پرورش استثنایی 
اســتان کرمان در آیین افتتاح این مدرســه خیرساز  
با بیــان اینکــه توجه به دانــش آموزان اســتثنایی 
از اولویت هــای مهــم مجموعــه تعلیــم و تربیت 
اســتان است، اظهار کرد: در این راســتا و با اعتبار 
مشارکتی نوســازی و خیرین مدرسه ساز، مدرسه 
شش کاسه دانش آموزان اســتثنایی ام کلثوم در 
زمینی به مســاحت ۲۵۰۰ متر مربع و در طول ســه 

سال و نیم ساخته شد.
وی افزود: این واحد آموزشی شش کاسه جهت 
ارائــه خدمــات آموزشــی، توانبخشــی و تربیتی 
به دانش آموزان اســتثنایی شهرســتان ریــگان و با 

زیربنای ۳۵۰م مترمربع راه اندازی شده است.
بنی اســد در ادامه با اشاره به اعتبار اختصاص یافته 
جهت تکمیل این پروژه آموزشی، خاطرنشان کرد: 
۳۵ میلیارد ریال اعتبار مشــارکتی جهت ساخت و 
تکمیــل این پروژه اختصاص یافتــه که از این مبلغ 
۵۰ درصد توســط گیتی کبیری خیر مدرسه ساز و 
۵۰ درصد این مبلغ  نیز از محل  اعتبارات اداره کل 

نوسازی استان تامین شده است.

باند سارقان برون استانی با ۱۸ فقره سرقت 
در بم منهدم شد

 ســرهنگ داریوش تاج آبادی افزود: در پی وقوع 
چندین فقره سرقت درب های باغ های کشاورزی، 
ســیم بــرق و کابل، ســرقت قطعــات و محتویات 
خودرو و همچنین اماکن خصوصی در بم، موضوع 
در دســتور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار 

گرفت.
وی اظهار داشــت: بــا انجام اقدامــات اطاعاتی و 
تحقیقات گســترده پلیســی طی چند هفته، ماموران 
کانتری ۱۳ این فرماندهی سرانجام موفق شدند، رد 
باند حرفه ای هشت نفره سارقان را که در شهرستان 
بم در قالب کارگاه های ضایعاتی اقدام به سرقت از 
باغات کشــاورزی و ســرقت های خرد و سیم های 

برق می کردند را شناسایی کنند.
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بم با اشاره به اینکه 
این افراد اهل اســتان های شرقی و برخی از آنان از 
اتباع بیگانه بودند، اظهار داشت: با شناسایی مخفیگاه 
متهمــان و هماهنگی قضایی، مامــوران انتظامی در 
چند مرحله عملیات غافلگیرانه، متهمان را دســتگیر 

کردند.
سرهنگ تاج آبادی با اشاره به اینکه سارقان وسایل 
ســرقتی را معیــوب و به عنوان وســایل ضایعاتی به 
فروش می رســاندند، بیان دشت: اعضای این باند به 
۱۸ فقره سرقت اعتراف و در بازرسی صورت گرفته 
از مخفیــگاه آنهــا و کارگاه هــای ضایعاتی مقدار 
زیادی اموال مســرقه شــامل ســیم و کابل، قطعات 
خــودرو، چهار عدد درب باغ های کشــاورزی و ۲ 
دســتگاه موتورســیکلت و مقادیری وسایل سرقتی 

دیگر کشف شد.

افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستندبزودی بیمه می شوند

منصور زیدآبادی سرپرست تأمین اجتماعی شهرستان بم عنوان کرد:
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انعقاد تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی بم با بنیاد نخبگان استان کرمان و  
 تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه  

به مناسبت هفته پژوهش صورت گرفت؛

دکتــر  مــاه  آذر  شــنبه ۲۲  ســه  صبــح روز 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس  اویســی 
ضمــن گرامیداشــت هفتــه پژوهــش و تبریــک 
بــه پژوهشــگران برتــر دانشــگاه گفــت: بــا 
تــاش هــای معاونــت تحقیقــات و فــن آوری 
ــات  ــت تحقیق ــوزه معاون ــم ح ــن تی و همچنی
دانشــگاه در حــوزه پژوهــش ایــن معاونــت 
ــپ ۳  ــای تی ــگاه ه ــن دانش ــوم را در بی ــه س رتب
علــوم پزشــکی کشــور بــه خــود اختصــاص داد 
کــه جــای تقدیــر از زحمــات ایــن عزیــزان را 

دارد.
 دکتــر خســروی معــاون تحقیقــات و فنــاوری 
دانشــگاه گفــت: وضیفــه مــا شــناخت اســتعداد 
هــا و حمایــت دانشــجویان و پژوهشــگران 
اســت. وی ضمــن تشــکر از حمایــت هــای 
ــای  ــس دانشــگاه گفــت: ارتق ــه رئی همــه جانب
ــی در  ــت پژوهش ــای معاون ــوزه ه ــگاه ح جای
ــر  ــکی سراس ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــن دانش بی
ــه  ــای هم ــکاری ه ــی و هم ــا همدل ــور ب کش
جانبــه معاونــت هــا، دانشــکده هــا و مجموعــه 
دانشــگاه صــورت گرفــت و امیدواریــم کــه در 

ــم. ــب کنی ــری را کس ــگاه بهت ــده جای آین
از  گزارشــی  همچنیــن  خســروی  دکتــر 
ــال  ــی در س ــت پژوهش ــوزه معاون ــرد ح عملک

ــس  ــعیدی رئی ــر س ــرد.  دکت ــه ک ــاری ارائ ج
بنیــاد نخبــگان اســتان کرمــان کــه از میهمانــان 
ایــن مراســم بــود در ادامــه گفت:یکــی از 
و  نخبــگان  شناســایی  بنیــاد  ایــن  وظایــف 
تخصصــی،  زمینه هــای  در  برتــر  مســتعدان 
و  جــذب  بــه  عاقه منــد  کــه  اداری  نظــام 
ــه  ــتند ک ــی هس ــای اجرای ــتغال در فعالیت ه اش
بــا راه انــدازی ســامانه، شناســایی بــرای جــذب 
کشــور  اجرایــی  دســتگاه های  در  نخبــگان 

ــت. ــده اس ــم ش فراه
 در ادامــه ایــن مراســم بــه منظــور بهــره  گیــری 
ــن  ــات و همچنی ــا و امکان ــت  ه ــر از مزی مؤثرت
ــا  ــتعد ب ــای مس ــازی نیروه ــاده  س ــت و آم تربی
هــدف زمینــه  ســازی بــرای اثرگــذاری آنــان بر 
پیشــبرد مؤلفــه  هــای اقتصــاد مقاومتــی، رئیــس 
بنیــاد نخبــگان اســتان کرمــان و رئیس دانشــگاه 
علــوم پزشــکی بــم تفاهــم  نامــه همــکاری 

منعقــد کردنــد.
ایــن مراســم در ســالن ســامت ســتاد مرکــزی 
بــا حضــور معاونیــن و مدیــران و اعضــای 
هیئــت علمــی دانشــگاه برگــزار و از اســاتید و 
دانشــجویان پژوهشــگر بــا اهــدای لــوح ســپاس 

تقدیــر شــد.


