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 افتتاح و کلنگ زنی می شود

ــم از افتتــاح و کلنگ زنــی ۱۳۹ پــروژه  ــدار ب فرمان
ــار ۴۴۵  ــا اعتب ــاورزی ب ــدی و کش ــی، تولی عمران
میلیــارد تومــان همزمــان بــا ایــام اهلل دهــه فجــر در 

ــر داد. ــن شهرســتان خب ای
ــوم  ــگ س ــد برزن ــم، محم ــوع ب ــزارش طل ــه گ ب
ــار کــرد: از  ــگاران اظه ــاه در جمــع خبرن بهمــن م
ــگ  ــم کلن ــهرداری ب ــای ش ــروژه ه ــن پ بزرگتری
ــه ۸۰۰  ــت ک ــفالت اس ــت آس ــاز دوم نهض ــی ف زن
ــارد  ــار ۲۴۰ میلی ــا اعتب ــفالت ب ــع آس ــزار مترمرب ه
ــن  ــار ای ــام اعتب ــه تم ــود ک ــی ش ــاز م ــان آغ توم

ــت. ــده اس ــن ش ــی تامی ــع داخل ــروژه از مناب پ
وی ادامــه داد: ســه طــرح کشــاورزی بــا اعتبــاری 
بیــش از ۱۳۷ میلیــارد ریــال و ایجــاد ۳۷ شــغل در 
ــد  ــک واح ــه و ی ــرح گلخان ــامل: دو ط ــه ش منطق
ــره ســازی و نگهــداری  ــا و ذخی ــدی خرم بســته بن
در  فجــر  دهــه  در  ســردخانه  در  موادغذایــی 

ــود. ــی ش ــاح  م ــم افتت ــتان ب شهرس
 فرمانــدار بــم بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــام اهلل 
ــن  ــد مهمتری ــن بای دهــه فجــر موضــوع جهــاد تبیی
راهبــرد باشــد، اظهــار کــرد: شــعار دهــه فجــر 
ــدار« اســت و  ــران اســتوار؛ ۴۴ ســال اقت امســال »ای
بایــد تــاش کنیــم جشــن های دهــه فجــر ادامــه دار 
ــت در  ــن و حرک ــت دی ــه موجودی ــرا ک ــد چ باش
ایــن مســیر بــه علــت وجــود انقــاب اســامی 

ــت. اس
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه عملکــرد قابــل دفــاع 
مســئوالن بایــد بــرای مــردم تبییــن و تشــریح شــود، 
ــاز  ــاوت و ممت ــای متف ــه ه خواســتار اجــرای برنام
در ایــام دهــه فجــر شــد. برزنــگ بیــان کــرد: 
ــل  ــانی و ح ــت رس ــا خدم ــام ب ــزاران نظ خدمتگ
مشــکات مــردم ایــن ایــام را بــه کام ملــت شــیرین 

ــد. ــدگار کنن و مان
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ــا  ــان ب ــه ای اســتان کرم مدیرعامــل شــرکت آب منطق
بیــان اینکــه ایــن اســتان بــا کســری منابــع آب روبــه رو 
اســت گفــت: از آنجــا کــه عمــق آب چاه هــای اســتان 
ــر  ــادی ب ــر زی ــر تاثی ــای اخی ــه، بارندگی ه ــن رفت پایی

ــدارد. ــی اســتان ن ــع آب زیرزمین مناب
ــان اینکــه متوســط بارندگی هــای  ــا بی علــی رشــیدی ب
میلی متــر  بــه ۵۵  در حــال حاضــر  اســتان کرمــان 
رســیده اســت، اظهــار داشــت: در ســامانه بارشــی 

اخیــری کــه در اســتان کرمــان فعــال بــود حــدود 
۱6 میلی متــر بارندگــی در اســتان داشــتیم و میــزان 
از ۳۹  آبــی جــاری  اســتان در ســال  بارندگــی در 

اســت. رســیده  میلی متــر  بــه ۵۵  میلی متــر 
ــراً  ــه اینکــه ســامانه بارندگــی کــه اخی ــا اشــاره ب وی ب
ــود و در  ــع ب ــی جام ــتیم، خیل ــان داش ــتان کرم در اس
اکثــر نقــاط اســتان شــاهد بارندگــی بودیــم، بیــان 
ــن  ــل از ای ــی حاص ــفانه روان آب آنچنان ــرد: متاس ک
بارندگی هــا در ســطح اســتان ایجــاد نشــده اســت.

ــا  ــان ب ــه ای اســتان کرم مدیرعامــل شــرکت آب منطق
ــب روان  ــر مکع ــون مت ــک میلی ــدود ی ــه ح ــان اینک بی
آب وارد ســد نســاء در شــرق اســتان کرمــان و حــدود 
ــد  ــم وارد س ــب روان آب ه ــر مکع ــون مت ــک میلی ی
ــت: در  ــت، گف ــده اس ــتان ش ــوب اس ــت در جن جیرف
ــد  ــدود ص ــدام ح ــر ک ــت ه ــد باف ــه و س ــد تنگوئی س

ــتیم. ــب روان آب را داش ــر مکع ــزار مت ه
ــه اینکــه در حــال حاضــر حجــم آب  ــا اشــاره ب وی ب
بــه  نســبت  ۳۸.۵ درصــد  اســتان حــدود  ســدهای 
ــه  ــبت ب ــه نس ــت ک ــده اس ــری ش ــا آبگی ــت آنه ظرفی
ــه داد:  ــت، ادام ــی اس ــد پایین ــته درص ــال های گذش س

میــزان بارندگــی امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبــل تاکنــون حــدود ۳۸ درصــد کاهــش بارندگــی را 

ــتیم. داش
ــا ایــن مــدت  ــان اینکــه ســال گذشــته ت ــا بی رشــیدی ب
از ســال میــزان بارندگی هــا در اســتان بیشــتر بــود، 
قبــل  ســال  بارندگی هــای  در  کــرد:  خاطرنشــان 
به ویــژه بارندگی هایــی کــه در جنــوب اســتان کرمــان 
ــود و باعــث ایجــاد  داشــتیم، بارش هــا خیلــی شــدید ب

روان آب شــد.
وی بــا بیــان اینکــه امیــدوار هســتیم در بهمــن  و اســفند  
ــتان  ــطح اس ــتری در س ــای بیش ــاهد بارش ه ــال ش امس
ــدها  ــت س ــکان دارد ظرفی ــه ام ــی ک ــا جای ــیم و ت باش
تکمیــل شــود، افــزود: همچنــان بــا کســری منابــع آب 

ــتیم. ــه رو هس ــان رو ب ــتان کرم ــطح اس در س
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان کرمــان 
ــود را روی  ــر خ ــا تاثی ــه بارندگی ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
آب هــای ســطحی از جملــه چشــمه ها، قنات هــا و 
رودخانه هــا دارد، بیــان کــرد: از آنجــا کــه عمــق 
آب چاه هــا خیلــی پاییــن رفتــه، ایــن میــزان بارندگــی 
ــر منابــع آب زیرزمینــی اســتان نــدارد. تاثیــر زیــادی ب

بــه گــزارش طلــوع بــم، ســمانه ســام نژاد رئیــس 
کمیســیون عمــران، شهرســازی و معمــاری در جلســه 
ایــن کمیســیون شــنبه یکــم بهمــن مــاه در خصــوص 
ــت: در  ــهرداری گف ــی ش ــنهادی عمران ــه پیش بودج
ــوده و  ــارد ب ــی ۱۴۰ میلی ــه عمران ــال ۱۴۰۱ بودج س
بــا توجــه بــه تخصیــص قیــر دولتــی و طبــق توافقــی 
راه و شهرســازی  بیــن شــهرداری و وزارت  کــه 
منعقــد شــده بــود، شــهرداری را موظــف میکــرد طــی 

ــرد. ــکار گی ــهر ب ــا را در ش ــن قیر ه ــال ای یکس
ــر  ــان قی ــارد توم ــزان ۲۰ میلی ــزود: می ــه اف وی در ادام
ــت  ــار جه ــان اعتب ــارد توم ــه ۲۷۰ میلی ــاز ب ــی نی دولت
تهیــه و  توزیــع آســفالت از جملــه زیرســازی، پخــت 
و حمــل را شــامل مــی شــد کــه تامیــن ایــن هزینــه هــا 

ــوده اســت. ــز برعهــده شــهرداری ب نی
ــد  ــث ش ــوع باع ــن موض ــرد: ای ــان ک ــر نش وی خاط
نهضــت  ســمت  بــه   ۱۴۰۱ ســال  در  شــهرداری 
ــی  ــای عمران ــایر پروژه ه ــا س ــرود و عم ــفالت ب آس
ــذاری  ــدول گ ــازی و ج ــد پیاده روس ــهرداری مانن ش
و... از دســتور کار خــارج و بــا توجــه بــه نیــاز و 
در  و کوچه هــا  معابــر  آســفالت  مــردم  اولویــت 

اولویــت کاری قــرار گرفــت.
ــروع  ــر در ش ــث تاخی ــه باع ــزود: آنچ ــژاد اف ــام ن س
پــروژه نهضــت آســفالت شــهر شــد روندهــای اداری 
بــود  مناقصه هــا  پیمانــکاران در  و عــدم حضــور 
کــه البتــه چنــد نوبــت آگهــی صــورت گرفــت امــا 
ــه دلیــل نوســانات قیمــت هــا شــرکت  ــکاری ب پیمان
نمیکــرد تــا اینکــه اولیــن قــرارداد مهرماه ســال جاری 
ــون  ــد و اکن ــته ش ــهر بس ــطح ش ــفالت س ــرای آس ب
ــرای آســفالت  ــی کــه ب ــارد تومان براســاس ۲۷۰ میلی
در نظــر گرفتــه بودیــم تمــام قراردادهــا بســته شــده و 
ــکاران در حــال فعالیــت هســتند و حــدود ۸۰۰  پیمان
کوچــه در بودجــه ســال جــاری قــرارداد بســته شــده، 

پیشــبینی شــده اســت.
رئیــس کمیســیون عمــران شــورای شــهر از اولویــت 
آســفالت و اتمــام پــروژه هــای نیمــه تمــام در بودجــه 
جدیــد خبــر داد و بــه بررســی ایــن بودجــه در صحــن 
ــدی  ــت اولیت بن ــت:  لیس ــرد و  گف ــاره ک ــورا اش ش
ــدن در  ــرح ش ــد از مط ــام را بع ــه تم ــا نیم ــروژه ه پ
صحــن علنــی شــورا، بــه مــردم اعــام خواهیــم کــرد.

وی تاکیــد کــرد کــه امســال دو سیاســت شــورا 
ــهری  ــام ش ــه تم ــای نیم ــروژه ه ــام پ ــفالت و اتم آس
اســت. ســام نژاد در پایــان افــزود: امیدواریــم تــا 
ســال آینــده حجــم ایــن کوچــه هــای خاکــی 
ــکر  ــز تش ــردم نی ــوری م ــد و از صب ــده باش ــر ش کمت
کــرده و عذرخواهــی میکنیــم و بــا توجــه بــه اینکــه 
ــی وزارت راه و  حضــور مســیولین شــرکت بازآفرین
ــه  ــه منطق ــده و ن ــه عمــل آم ــد ب شهرســازی  و بازدی
بافــت ناکارآمــد معرفــی شــدند و شــورای شــهر 
تــاش دارد قســمت زیــادی از شــهر نیــز قیــر رایــگان 

ــد. ــت کن دریاف
  وی تاکیــد کــرد: بــه دنبــال کارهایــی کــه در خیابــان 

بــه صــورت نمایشــی انجــام دهیم نیســتم.
  گفتنــی اســت در کمیســیون عمــران شــورا مصــوب 
ــه  ــهر کمیت ــه ش ــه جانب ــعه هم ــت توس ــد در جه ش
تخصیــص اعتبــارات شــهرداری بــا حضــور شــهردار 
ــکیل  ــاه تش ــر م ــم ه ــت و نه ــه بیس ــای کمیت و اعض
شــود و همچنیــن در بحــث تجهیــز و نوســازی 
نــاوگان شــهرداری نیــز خریــد ماشــین آالت ســنگین، 
دو دســتگاه غلتــک و فنیشــر از دیگــر مصوبــات 

ــود.  ــورا ب ــران ش ــیون عم کمیس
ــت و  ــنبه بیس ــه روز چهارش ــر در جلس ــه ذک   الزم ب
هشــتم دی مــاه علیرضــا ریاضــی شــهردار بم پیشــنهاد 
بودجــه ۴۹۵ میلیــاردی شــهرداری بــم را جهــت 

ــه کــرد. ــه صحــن شــورا ارائ بررســی ب

مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان کرمــان گفــت: بالــغ 
ــا  ــه م ــور ب ــه کش ــی در ۲۰۰ نقط ــتگاه اجرای ــر ۱۹۰ دس ب
وصــل هســتند امــا همزمــان مــردم را بــرای تائیدیــه کارت 
ملــی یــا شناســنامه بــه مــا ارجــاع می دهنــد و یــا تصاویــر 
ــاف  ــه خ ــد ک ــردم می خواهن ــی را از م ــدارک هویت م
ــی  ــچ دســتگاه اجرائ ــران اســت و هی ــت وزی ــه هیئ مصوب

ــدارک را بخواهــد. ــن م ــر ای ــدارد کــه تصاوی حــق ن
 محمــد قاســمی دوشــنبه در جمــع اصحــاب رســانه بیــان 
ــزار و 666  ــون 6 ه ــال جاری تاکن ــدای س ــت: از ابت داش
ابــاغ حضــوری شــماره ملــی، هــزار و ۴۴۱ صــدور 
ــزار  ــور و 6 ه ــروج از کش ــرای خ ــخصات ب ــی مش گواه
و ۷۲۷ مشــخصات هویتــی خواســته شــده بــا وجــود ایــن 
کــه مشــخصات را همــه دســتگاه های اجرایــی دارنــد در 

ــع شــوند. ــد از حقــوق خــود مطل ــی کــه مــردم بای حال
غیرضــروری  مراجعــه  هــزار   ۱۲ از  بیــش  تاکنــون   
ــر  ــا در اث ــه کــه ی ــت احــوال را انجــام گرفت ــه ثب ــردم ب م
اجرایــی  یــا دســتگاه های  و  بــوده  مــردم  بی اطاعــی 

نکرده انــد. رعایــت 
ــا بیــان ایــن کــه  مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان کرمــان ب
ــت  ــه ثب ــان در زمین ــتان کرم ــی در اس ــد اجرائ ۱۰۵ واح
ــان داشــت:  ــد بی ــه مــردم خدمت رســانی می کنن احــوال ب
ماهیانــه بــه طــور میانگیــن ۴ هــزار والدت و هــزار و ۴۰۰ 

ــود. ــت می ش ــتان ثب ــوت در اس ــه ف واقع
ــاه ۳۸  ــان دی م ــا پای ــالجاری ت ــدای س ــزود: از ابت وی اف
هــزار و ۲۰ والدت و ۱۲ هــزار و ۴۳۷ فــوت در اســتان بــه 
ثبــت رســیده کــه بــر اســاس آمــار تعــداد والدت نســبت 
ــار  ــا در آم ــته ام ــادی نداش ــر زی ــته تغیی ــال گذش ــه س ب

ــود. ــاهده می ش ــش مش ــد کاه ــوت ۲۱ درص ف
مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان کرمــان بــا بیــان ایــن کــه 

آمــار ثبــت احــوال بــه روز اســت تصریــح کــرد: تــا پایــان 
ــزار و  ــون ۳6۹ ه ــان ۳ میلی ــتان کرم ــت اس ــاه جمعی دیم
ــل  ــاه قب ــه م ــرآورد شــده اســت کــه نســبت ب ــر ب ۵۹۰ نف
ــده اند. ــزوده ش ــتان اف ــت اس ــه جمعی ــر ب ــزار ۳۷۸ نف ۲ ه

قاســمی در بحــث فراوانــی نام هــای کرمانــی یــادآور 
شــد: در اســتان بیشــترین نــام بــرای پســران اســم امیرعلــی 
و بــرای دختــران فاطمــه نام گــذاری شــده کــه نــام فاطمــه 

هــر ســاله و هــر ماهــه اول اســت.
ــر کل ثبــت احــوال اســتان کرمــان گفــت: در ثبــت  مدی
ــم  ــه می دهی ــراد ارائ ــه اف ــتقیم ب ــت مس ــوال ۲۵ خدم اح
کــه یکــی از آنهــا تعویــص شناســنامه اســت کــه از 
ابتــدای ســال تاکنــون ۱۳۱ هــزار ۹6۴ شناســنامه تعویــض 

شــده اســت.
ــه  ــون ۱۱۵ جلس ــال تاکن ــدای س ــد: از ابت ــادآور ش وی ی
ــام  ــزار و ۳۰۰ ن ــام داشــتیم کــه ماحصــل آن ۲ ه ــر ن تغیی
تغییــر یافتــه و ۲ هــزار و ۵۴۲ نــام خانوادگــی عــوض 

ــت. ــده اس ش
وی بــا اشــاره رونــد توقــف صــدور کارت ملــی هوشــمند 
در ســال ۹۷ گفــت: از ده میلیــون کارت هوشــمند ۸۰ 
ــع اســت  درصــد کارت هــا چــاپ شــده و در حــال توزی
لــذا از کســانی کــه پیامــک دریافــت کارت برایشــان 
ــت  ــرع وق ــم در اس ــت می کن ــود درخواس ــال می ش ارس
جهــت دریافــت کارت خــود مراجعــه کننــد همچنیــن از 
ابتــدای ســال تــا بــه حــال ۸۳ هــزار و ۱۰۳ تقاضــای کارت 

جدیــد داشــتیم.
قاســمی یــادآور شــد: هم اکنــون یــک طــرح بســیار مهــم 
و کامــل کننــده کارت هوشــمند ملــی در حــال پیگیــری 
اســت بــه نــام طــرح ســببی و نســبی کــه شــبکه ارتباطــی 
بیــن فــرد و همســر و فرزندانــش ایجــاد می شــود و تــا بــه 

حــال ۱۸ درصــد ایــن طــرح پیــش رفتــه و امیدواریــم تــا 
ــرح  ــن ط ــد در ای ــان برس ــه پای ــرح ب ــن ط ــال ۱۴۰۲ ای س
کلیــه مشــخصات فــرد از جملــه تعــداد همســران و تعــداد 
انحصــار  بــه  همچنیــن  می شــود  مشــخص  فرزنــدان 

ــد. ــک می کن ــت کم وراث
ــت: در  ــان داش ــرد و بی ــاره ک ــهیم اش ــامانه س ــه س وی ب
حــال حاضــر ایــن ســامانه ۹ کاربــرد دارد کــه قــرار اســت 
ــود از  ــت ش ــامانه ثب ــن س ــر در ای ــات دیگ ــی خدم تمام
ــام  ــاب ن ــی، انتخ ــام کارت مل ــه ثبت ن ــوان ب ــه می ت جمل
ــی  ــدور گواه ــده، ص ــدا ش ــدارک پی ــامانه م ــد، س فرزن
ــن و  ــه و قوانی ــار و اطاعی ــکایات، اخب ــت ش ــرد، ثب تج
مقــررات ســازمان و درخواســت تغییــر نشــانی اشــاره 

ــرد. ک
قاســمی در خصــوص تغییــر نشــانی ادامــه داد: اعــام 
تغییــر نشــانی قانــون اســت کــه بــا انجــام آن می تــوان بــه 
ــد سرشــماری نفــوس و مســکن در کشــور کمــک  فراین

شــود.

بارندگی های اخیر تاثیر زیادی بر منابع آب زیرزمینی استان  
ندارد ، کرمان با کسری منابع آب روبه رو است

 اولویت شورا و شهرداری بم در 
سال آینده آسفالت معابر و اتمام 
پروژه های نیمه تمام عمرانی است 

دستگاه ها حق گرفتن تصاویر مدارک از مردم را ندارند 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان:

مدیر کل ثبت احوال استان کرمان:
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تهیه کنندگــی و کارگردانــی  بــه  »گیســلو«  مســتند 
ــتمین  ــی بیس ــش رقابت ــه بخ ــماعیلی ب ــادق اس محمدص
آمریــکا  اســکای  بیــگ  بین المللــی  جشــنواره 
جشــنواره  دورۀ  بیســتمین  بــه  راه یابــی  یافــت.  راه 
بین المللــی بیــگ اســکای آمریــکا اولیــن حضــور 

جهانــی ایــن مســتند اســت.
جشــنواره بیــگ اســکای big sky یکــی از مهم تریــن 
ــی  ــد آکادم ــورد تأیی ــی مســتند و م رویدادهــای جهان

اســکار اســت.
ــت  ــن جشــنواره، واجــد شــرایط رقاب ــم ای ــن فیل بهتری

ــود. ــد خواهــد ب در بخــش اســکار ســال بع
 بیســتمین دورۀ ایــن جشــنواره از ۱۷ تــا ۲6 فوریــه 
شــهر  در   )۱۴۰۱ اســفند   ۷ تــا  بهمــن   ۲۸(  ۲۰۲۳
ــکا برگــزار و مســتند  ــای آمری ــت مونتان ــزوالی ایال می
»گیســلو« در بخــش رقابتــی فیلم هــای مســتند بلنــد 

ایــن دوره، داوری خواهــد شــد.
»گیســلو« راوی داســتان زندگــی دختــری بــه نــام 
زهراســت کــه ســال ها قبــل ربــوده و مجبــور بــه 
ازدواج و زندگــی در افغانســتان شــده اســت. او در 
تــاش اســت تــا بخشــی از هویــت ازدســت رفته خــود 
ــش  ــرای کودکان ــنامه ب ــن شناس ــاق و گرفت ــا ط را ب
برگردانــد. بــه گــزارش فردای کرمــان بــه نقــل از  
ــماعیلی،  ــادق اس ــروژه، محمدص ــانه ای پ ــاور رس مش

ــازی  ــد فیلم س ــی ارش ــع کارشناس ــه مقط دانش آموخت
مســتند از دانشــگاه صداوســیمای تهــران، مــدرس 
ــان و عضــو انجمــن  دانشــگاه و انجمــن ســینمای جوان
ــان ســینمای مســتند ایــران اســت. او  صنفــی کارگردان
ــم مســتند، داوری جشــنواره  ــر ســاخت ۷ فیل عــاوه ب
ــاه تهــران و عضویــت در هیئــت  بین المللــی فیلــم کوت
ــز  ــت را نی ــینما حقیق ــی س ــنواره بین الملل ــاب جش انتخ

در کارنامــه دارد.
 ایــن مســتند بلنــد، محصــول مرکــز گســترش ســینمای 
ــنواره،  ــن جش ــش  از ای ــت و پی ــی اس ــتند و تجرب مس
کاندیــد جایــزه بهتریــن کارگردانــی، بهتریــن تدوین و 
بهتریــن آهنگ ســازی از پانزدهمیــن جشــنواره ســینما 

حقیقــت ایــران شــده اســت.
عوامل دیگر این مستند عبارتند از:

مشــاور کارگــردان: مهــرداد اســکویی، فیلم بــردار: 
ــرور، صداگــذار:  ــر ادیب پ ــن: امی ــار لطفــی، تدوی زانی
افشــین  آهنگ ســاز:  ابراهیمــی،  محمدحســین 
ــردار: میثــم شــفیعی، اصــاح رنــگ و  عزیــزی، صداب
ــر  ــا جمشــیدی، مدی ــان، برن ــور: حمیدرضــا فتوره چی ن
تولیــد: عارفــه رضامنــد پارســائی، مدیــر برنامه ریــزی: 
مهــدی ایمانــی شــهمیری، دســتیار کارگــردان: مریــم 
ــی و  ــن زاده تق ــت: امی ــا، گرافیس ــد دان ــدادی وحی ح

ــاورز. ــی کش ــانه ای: عل ــاور رس مش

نشســت هنرمنــدان موســیقی اســتان کرمــان بــا موضــوع 
تشــریح اساســنامه جدیــد و چگونگــی تغییــر ســاختار 
و انتخابــات انجمــن در محــل تئاتــر شــهر کرمــان 

برگــزار شــد.
بنــا بــه گفتــۀ معــاون امــور هنــری و ســینمایی اداره کل 
ــوع انجمــن  ــن اساســنامه، ن ــای ای ارشــاد اســتان، برمبن
موسســه فرهنگــی هنــری عام المنفعــه، غیرانتفاعــی 
ــی و اداری  ــی، مال ــخصیت حقوق ــا ش ــی ب و غیرسیاس
مســتقل اســت کــه بــه صــورت صنفــی، تحــت نظــارت 

ــت خواهــد کــرد. ــران فعالی انجمــن موســیقی ای
کل  مدیــر  روحــی  محســن  گردهمایــی،  ایــن  در 
در  کرمــان،  اســتان  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
مطالبه گــری  و  همگرایــی  ضــرورت  بــر  ســخنانی 
ــی  ــزود: »آمادگ ــرد. وی اف ــد ک ــری تاکی ــه هن جامع
ــاد  ــوص ایج ــدان در خص ــی هنرمن ــا همراه ــم ب داری
انجمــن موســیقی اســتان کــه بــه صــورت فراگیــر 
ــد  ــن کن ــوزه را تامی ــن ح ــاالن ای ــای فع ــد نیازه بتوان

کنیــم«. همــکاری 
امیــدواری کــرد کــه زمینــۀ رشــد و  اظهــار   وی 
و  توســعه  خاقیت هــا،  اســتعدادها،  شــکوفایی 

آیــد. فراهــم  فاخــر  موســیقی  از  حمایــت 
 بــه گــزارش فردای کرمــان بــه نقــل از روابــط عمومــی 
ــن  ــان، در ای ــتان کرم ــاد اس ــگ و ارش اداره کل فرهن
ــن اداره  ــینمایی ای ــری و س ــور هن ــاون ام ــت، مع نشس
کل، ضمــن تشــریح اساســنامه جدیــد انجمــن گفــت: 
ــه تازگــی از  ــپ ب ــه صــورت تی ــن اساســنامه کــه ب »ای
ســوی معاونــت امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
ــی  ــر حقوق ــد دفت ــورد تایی ــده و م ــال ش ــامی ارس اس
وزارت و هیــات رســیدگی بــه مراکــز فرهنگــی و 
هنــری  قرارگرفتــه اســت فصــل جدیــدی را در رونــق 
فعالیت هــای صنفــی جامعــه هنــری ایجــاد خواهــد 

کــرد و باعــث می شــود انجمــن بــه عنــوان یــک نهــاد 
ــد«. ــدا کن ــروز و ظهــور پی مســتقل اســتانی فرصــت ب

وحیــد محمــدی افــزود: »برمبنــای ایــن اساســنامه، 
ــه،  ــری عام المنفع ــی هن ــه فرهنگ ــن موسس ــوع انجم ن
بــا شــخصیت حقوقــی،  غیرانتفاعــی و غیرسیاســی 
مالــی و اداری مســتقل اســت کــه بــه صــورت صنفــی، 
فعالیــت  ایــران  موســیقی  انجمــن  نظــارت  تحــت 

ــرد«. ــد ک خواه
وی تصریــح کــرد: »بــا ایــن اساســنامه راهــکار قانونــی 
عضــو گیــری و فعالیــت صنفــی هنرمنــدان فراهــم 

شــده اســت«.
محمــدی اضافــه کــرد: »حــق جامعــه موســیقی اســت 
کــه یــک تشــکل و صــدای واحــد و بلنــد داشــته 
ــۀ  ــا هم ــری ب ــۀ هن ــت جامع ــر وق ــه ه ــرا ک ــند؛ چ باش
تــوان در صحنــه بــوده و به خصــوص پیشکســوتان 
و بــزرگان نقش آفرینــی بیش تــری داشــته اند، هنــر 
اســتان وســیع، جلــوه و  ایــن  قلمــرو  موســیقی در 

شــکوفایی بیش تــری پیــدا کــرده اســت«.
در ادامــه، رئیــس انجمــن موســیقی کرمــان ضمــن 

ــام  ــزوم انج ــن و ل ــت انجم ــی از وضعی ــۀ گزارش ارائ
ــدان  ــرات در آن، پیرامــون تعاریــف شــغلی هنرمن تغیی
موســیقی در ســاختارهای دولتــی نکاتــی را بیــان کــرد.

آریــاw انوشــه ماهــری افــزود: »قبــا دیدگاه هــای 
ــیقی  ــن موس ــه انجم ــنامه ب ــوص اساس ــن درخص انجم

ــت«. ــده اس ــام ش ــران اع ای
همچنیــن دکتــر پیــروز ارجمنــد در ســخنان کوتاهــی 
ــت  ــن دانس ــر انجم ــت ه ــدان را آف ــی هنرمن بی تفاوت
و  پرســش گری  فرصــت  کــه  »زمانــی  گفــت:  و 
نقــد انجمــن فراهــم نشــود، هنرمنــدان بی تفــاوت 
می شــوند و کنــار شــما نمی ایســتند و ایــن آســیب 

جــدی ســال های اخیــر انجمــن بــوده اســت«.
ــش  ــه بخ ــت ب ــۀ دول ــگاه منصفان ــرورت ن ــر ض  وی ب
زیــادی از هنرمنــدان موســیقی کــه هم اکنــون در حــال 
کار و فعالیــت هســتند اشــاره کــرد و افــزود: »اساســنامۀ 
ــدان می دهــد  ــه هنرمن ــد امــکان مطالبه گــری را ب جدی
برمبنــای آن نقش آفرینــی هنرمنــدان شهرســتانی  و 
بیش تــر اســت؛ ضمــن اینکــه شــرایطی مهیــا شــده کــه 
ــوان یــک نهــاد مســتقل  ــه عن پــس ازســالها، انجمــن ب

ــۀ  ــتۀ جامع ــد خواس ــت بتوان ــت دول ــن دخال ــا کمتری ب
ــد«. موســیقی در سراســر اســتان را فراهــم کن

ــه  ــراز گای ــا اب ــدان ب ــن جلســه، برخــی از هنرمن در ای
ــا  ــه ب ــیقی ک ــن موس ــیس انجم ــدن تأس ــل مان از معط
ــد فعالیــت صنفــی  اساســنامه و شــرایط جدیــد می توان
ــکات  ــائل و مش ــرح مس ــه ط ــد ب ــال کن ــود را دنب خ

ــد. ــود پرداختن خ
موســیقی  ملــی  جشــنواره  بازگردانــدن  ضــرورت 
نواحــی و اســتفاده از ظرفیت گردشــگری موســیقی در 
کرمــان، حــل مشــکات بیمــه هنرمنــدان در صنــدوق 
ــتی و  ــی، معیش ــائل رفاه ــری مس ــر، پیگی ــاری هن اعتب
ــت  ــرای فعالی ــن زیرســاخت ب ــدان، تامی مســکن هنرمن
ــۀ ســاز ســازی و رســیدگی  ــه حرف ــا، توجــه ب گروهه
ــه مــوزۀ ســاز، آینــده پژوهــی در حــوزۀ موســیقی و  ب
داشــتن ارتباطــات ملــی و بین المللــی توســط انجمــن، 
توجــه بــه انتشــارات و تولیــدات انجمــن، اجــرا نشــدن 
ــوارد  ــان از م ــیقی در کرم ــه موس ــب خان ــرح مکت ط

ــود. مطــرح شــده در ایــن جلســه ب
 در پایــان ایــن نشســت، پــس از پاســخگویی بــه 
ــی خــود را  ــواالت، تعــدادی از هنرمنــدان آمادگ س
بــرای پذیــرش مســئولیت هیــات موســس جدیــد 
ــرر  ــی مق انجمــن اعــام و حســب نظــر مجمــع عموم
ــا  ــان ب شــد اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی کرم
ــات  ــی هی ــه معرف ــه بررســی شــرایط نســبت ب توجــه ب
موســس اقــدام کنــد، تــا در تاییــد عضویــت اعضــای 
ــد  ــت انجمــن جدی ــات و ثب انجمــن، برگــزاری انتخاب

ــد. ــکاری کنن هم
شــایان ذکراســت از هفــت  نفــر عضــو انتخابــی هیــات 
مدیــره، بایــد چهــار نفــر از بیــن هنرمنــدان واجــد 

شــرایط شهرســتان ها باشــند.

اساسنامه و ساختار انجمن موسیقی استان تغییر می کند

اولین حضور جهانی »گیسلو« در آمریکا

در نشستی با حضور هنرمندان موسیقی استان کرمان توافق شد؛

گیسلو به کارگردانی مستندساز کرمانی به جشنواره »بیگ  اسکای« راه یافت؛



طلوع بم: ســعید افــروغ: محمد بنی اســدی 
شــهردار بروات در خصــوص وضعیت مالی 
شــهرداری و تاثیر آن بر پیشرفت برنامه های 
عمرانــی در دو ماه اخیــر در گفتگو با طلوع 
بم گفت: بدلیل وضعیت مالی شهرداری طی 
دو ماه اخیــر و کاهش درآمــد هایی که هم 
از محــل ارزش افــزوده و هم از محل داخلی 
بوجــود آمده اســت نتوانســتیم پــروژه های 
عمرانــی را طبق زمانبندی به اتمام برســانیم و 
برنامه هــای عمرانی به هم ریخته اســت.وی 
افــزود: ما حدود ۳۰ پروژه عمرانی را تعریف 
کرده بودیــم تا برای دهه فجر آماده شــوند. 
از این پروژه ها بهســازی میــدان ولی عصر، 
احداث میدان شهدای گمنام، پیاده رو سازی 
شــهید  فردوســی،خیابان  اعتصامی،  پرویــن 
موســوی،خیابان رازی، آســفالت بلوار نماز، 
خیابان شــهید اعتمادی،تکمیل شدند و آماده 
افتتاح هســتند. یازده پروژه دیگر هم هســت 
که ۹۰ درصد پیشــرفت دارند و برنامه ریزی 
کردیم تا دهــه فجر به مرحله افتتاح برســند. 
احــداث میدان امــام رضا بروات، بهســازی 
میدان امیرالمومنین،پیاده رو سازی بلوار های 
طویلی چون، اســتاد شــاهرخی،باهنر و ابوذر 
و پیاده رو ســازی خیابانهای شــهیدرحیمی، 
ذوالفقاری،خیابان یاس، بلوار۲۲بهمن، خیابان 
امام)ســه پروژه جدول گذاری،  حافظ،بلوار 
آبنما،فــرش موزائیک(کــه هم رفوژ وســط 
هم ادامه پیــاده رو بلوار امام هم به مرحله ۹۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.وی ادامه 
داد: یکســری پروژها از جمله پارک بانوان، 
بلــوار ورودی  فــرودگاه، موزائیک  میــدان 
۵۰ درصد پیشــرفت فیزیکــی دارند. عملیات 
بهســازی میدان امام حســین هم آغاز شــده 
اســت. کمربندهای جنوبی و شــمالی بروات 
عملیــات ادامه بلوار ولی عصــر توی جنوب 
و ادامه بلوار فرودگاه را توی شــمال در حال 
جدول گذاری و زیر سازی است و تا یک ماه 
آینده آماده آسفالت خواهند بود تا بافاصله 
عملیات زیرســازی آنها را انجام و آســفالت 
خواهند شــد که این دو پــروژه از پروژه های 
بزرگ و تاثیر گذار در توســعه شــهر بروات 
خواهند بود. مقبره شــهدای گمنام هم شامل 
دو فاز احداث سازه و گنبد و دیگری محوطه 
است که ســازه و گنبد در حال انجام است و 
اســکلت آن انجام شده اســت. این مقبره که 
از سال ۹۳ شــهدای گمنام در آن دفن شدند 
مغفول مانده بود که خوشبختانه در این مقطع 
احــداث مقبره آن آغاز شــد.جدول گذاری 
بلوار الله، پیاده روســازی خیابانهای تختی و 
عنایت که در دو طرف ورزشگاه فجر بروات 

قراردارند و جدول گذاری های آنها انجام و 
فقط فرش موزائیک آن باقی مانده است.پیاده 
روسازی بلوار توحید هم ۵۰ درصد پیشرفت 
فیزیکــی دارد که از جاده اصلی شــروع و تا 
قنات های بروات ادامه دارد. پیاده رو ســازی 
خیابان شــهید بنی اســدی بــاالی ۵۰ درصد 
و خیابان هــای ســعدی و ابن ســینا حدود ۴۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی یادآور شد: پروژه های با پیشرفت فیزیکی 
۹۰ درصد و پروژه های تمام شــده را در ایام 
دهه فجر افتتاح می شوند و امیدوارم پروژه های 
۵۰ درصد پیشــرفت فیزیکی هم تا پایان سال 
تکمیــل شــوند و بحــث پویش افتتــاح را از 
دهه فجر شــروع و نهایتا تا نورزو ادامه دارد. 
پروژه های جدیدی هم در سطح شهر بروات  
شروع شده اســت از جمله بهسازی فضاهای 
ســبز)پارک ملــت( و ۵۰ درصــد پیشــرفت 
فیزیکی دارد و در حال انجام محوطه ســازی 
اســت و در کنــار آن جدول گــذاری بلوار 
آزادی شروع شــده و برای خیابان باقرالعلوم 
هم رفیوژ وسط انجام شد و تیرهای روشنایی 
جدیــد در آن نصــب خواهد شــد. همچنین 
روشنایی معابر مسیرهای اصلی و در فاز بعدی 
در بلوارهای شــمالی و جنوبــی اجرا خواهد 
شد. ساماندهی بلوار آزادی، درختکاری بلوار 
فرودگاه، بهسازی فضاهای سبز در بلوار معلم 
و شهدا و در ادامه ۵ دی و رسالت پروژه های 
درحال انجام هستند. لکه گیری کانالهای گاز 
در سطح شــهر از قبل شروع شــده بود که با 
آفت مواجه شــد اما با دو اکیــپ لکه گیری 
کانال هــای گاز با اولویت خیابان های اصلی 
و بعــد از آن خیابان هــا و کوچه های فرعی 
شروع شده اســت. در کنار آن رنگ آمیزی 
جداول سطح شــهر با دو گروه پیش می رود. 
خط کشی معابر سطح شهر، بهسازی وضعیت 
بهشت زهرا، جدول گذاری و رنگ آمیزی، 

کاشت گل های فصلی و بهسازی فضای سبز، 
تسطیح و ساماندهی بین قبور آنجا برای ۵ دی 
جز برنامــه ها بــود.وی در خصوص محوطه 
قنات هــا گفت: در بحث تائیــد کردن طرح 
محوطه خیلی معطل ماندیم. مشاوری در سال 
۹۵ گرفته شده و طراحی کرده و چندین بار به 
اداره کل میراث گردشگری ارسال شده و هر 
دفعه تائید نشده و برگشته است و شاید از سال 
۹۵ تا امســال شاید از دســتور کار شهرداری 
خارج شــده باشد ولی شــروع آن از سال ۹۵ 
بوده اســت پیگیری کردیم اما متأسفانه برای 
یک نوبت هم نتوانســتم جمــع فنی اداره کل 
را بــا هم هماهنگ کنیم تــا ورزند طرح داده 
شــود و ایرادات را مکتــوب دریافت کنیم تا 
از مشــاور بخواهیم رفع و مجــدد برگرداند، 
علیرغم پیگیری خانم ســتارزاده که مسئولیت 
ثبت جهانــی قنات ها را دارند ولی متأســفانه 
جلســه تشــکیل نشــد و پیگیری ها بصورت 
تلفنی ادامه داشــت و نهایتا یک تائیدیه روی 
فاز یک انجا گرفته و شروع کردیم و پیمانکار 
را آنجا مســتقر کردیم و بهسازی شروع شده 
تا فاز بــه فاز بتوانیــم کار را پیش ببریم حتی 
اگر تائیدیه هــم نگیریم ما با تائیدیه ضمنی و 
تائیــد در محل با اداره میراث گردشــگری و 
نهایتا پایگاه جهانی بم و پایگاه قنات ها انجام 
می دهیم کار عمرانی را شروع می کنیم چون 
بعد از گذشــتن ۵ ســال از یک طرح فرصتی 
برای اینکه بخواهیــم آن را باال و پایین کنیم 
باقی نمانده است و عمًا کار شروع و مصالح 
خریــداری و تخلیه شــده و پیمانکار هم کار 
را شــروع کرده است و بهســازی کانال های 
آب انجام شده و نیزارهای که اطراف قنات ها 
بوجــود آمده بود حذف شــدند و آنجا فقط 
کار با دســت انجام میشــود و ماشــین آالت 
ســنگین آنجا اصًا امکان کار کردن ندارند. 
این پروژه بســیار حســاس و ســنگین است و 

دنبال این هســتیم که کار با دقت کامل انجام 
شود چون بواســطه ثبت جهانی بودن قنات ها 
و اینکه یکی از میراث های ماندگار این شهر 
به حساب می آیند نمی توان بدون طرح قبلی 
و نقشــه کار عمرانی انجــام داد گر چه باعث 
کنــدی کار شــده ولــی کار عمرانی محوطه 

قنات ها شروع شده است.
وی در خصوص زمین فوتبال ورزشــگاه فجر 
بروات گفــت: کارهای عمرانــی آنجا انجام 
شــده اســت و چمن مصنوعی آنجا توســط 
اداره کل ورزش و جوانان استان خریداری و 
پیمانکار نصب آن مشخص شده و باید نصب 
شــود و بزودی زمین مورد بهره برداری قرار 
خواهــد گرفت.وی درباره ســاماندهی زمین 
های خاکــی فوتبال محلــه ای بروات گفت: 
ســاماندهی سه زمین در شــهر در دستور کار 
شــهرداری قرار گرفته اســت که ساماندهی، 
تامیــن روشــنایی و اجرای یک تا دو ســکو 
در دور تا دور زمین هــا را در برنامه داریم تا 
ورزش های محلــه ای در زمینه فوتبال محله 
ای جان بگیرند.وی تصریح کرد: برای پارک 
های سطح شهر نور ال ای دی جایگزین شده 
اســت. زیبا ســازی و رنگ آمیزی جداول و 
نصــب پایه های روشــنایی، نصــب المپ ها 
در بلوار پرســتار هم که از مقابل بلوار پاستور 
می گذرد انجام شــده و روشــنایی آن بدلیل 
نبود کابل روشــنایی آن باقی مانده اســت و 
این کار مشــترکی بین شــهرداری و ادارات 
خدماتی مثل برق اســت که می بایست انجام 

شود ولی نشده است.
وی خطاب به مردم گفت: همیشه پر جلسات 
و نشســت هایی که داشــتیم اعام کردیم که 
اگر توقــع داریم شــهر زیبا و تمیزی داشــته 
باشــیم که توقع بجایــی هــم از جانب مردم 
اســت دو جبهه را باید در نظــر بگیریم یکی 
وظایفــی خدماتی اســت که شــهرداری باید 
انجام بدهد و یکی هم وظایفی که شهروندان 
در ساماندهی و زیباسازی شهر دارند که توی 
این قضیه نباید منتظر این باشیم که کسی بیاید 
و دلش برای ما بسوزد و کار و معجزه ای یک 
شبه انجام دهد تا مشکات شهر رفع وکوچه 
ها آســفالت و نور آن درست و خیابان هایش 
تمیز شــوند، ایــن اتفــاق نمی افتــد بنابر این 
مــی یابد که همشــهریان عزیــز همینطور که 
شــهرداری در مقابل همه مشکات ایستاده و 
دارد کار انجام می دهد و تمرکز روی کارها 
باشــند که انصافا همکاران ما در شــهرداری 
کوتاهــی نکردند امیدواریم مشــارکت مردم 
هم غیــر از توقعی کــه میرود از شــهرداری 
انجام دهد حضور و مشــارکت مردم در کنار 
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محمد بنی اسدی شهردار بروات خبر داد:

افتتاح  19 پروژه عمرانی شهرداری بروات در ایام دهه فجر 
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شــهرداری باعث میشود که کارها با سرعت 
بیشتر و تسهیلگری بهتر انجام شوند. از مردم 
خواهشــم این است با شــهرداری مشارکت 
داشــته باشــند و این مشــارکت هــم مالی، 
پرداخت عوارض بموقع که شــامل خدمات 
شهری و نوســازی میشود و هم مشارکت در 
خودیاری هایی که بر اســاس مصوبات شورا 
تعریف شده اســت مثل خودیاری در بحث 
آسفالت که متأســفانه تا به امروز هیچ مبلغی 
را تحت عنوان خودیاری نتوانستیم اخذ کنیم. 

توقع ما از مردم این است که بیشتر ورود پیدا 
کنند چون بحث آســفالت هم دغدغه مردم 
و هم مســئولین است. ما هم پیگیر هستیم که 
ســهمیه قیر افزایش پیدا کند و داریم احداث 
کارخانه آســفالت بروات را پیش می بریم و 
از ســرمایه گذاران دعوت کردیم تا بیایند و 
در این قضیه ورود پیدا کنند و به نتایجی هم 
می رســیم. مردم باید در کنــار حق و حقوق 
شــهروندی، وظایــف شــهروندی نظیر تمیز 
نگهداشتن کوچه و خیابان و محله را به خوبی 

انجام دهند که می تواند کمک بســیار خوبی 
برای شــهرداری باشــد. اینگه یک شهروند 
نخاله هــای ســاختمانی را در کوچه می ریزد 
بقیــه همســایه ها باید از ایــن کار او ممانعت 
کننــد و نگذاریم ایــن کار را انجام دهد. و 
یــا اینکه زباله ها را بی موقــع بیرون نگذاریم 
تا باعث این نشــود زباله هــا در یک کوچه و 
یا محله پخش شــوند تذکر دهیم و نگذاریم 
این اقدامات انجام شوند و به فرهنگ سازی 
شهر نشینی بیشتر توجه کنیم و تذکر دهیم به 

کســانی که رعایت نمی کنند. این اقدامات 
میتواند کمک خوبی برای شــهرداری باشد 
و حتی نظرات و پیشــنهاداتی که قابلیت اجرا 
دارد را ارایه دهند تــا ما بتوانیم به واحد های 
شــهرداری و خدماتــی کــه بایــد از جانب 
شــهرداری انجام شــود بهبود ببخشیم. مردم 
باید مشــارکت داشته باشند، حساس باشند تا 
ســالهایی را که از دست رفته است در آینده 
با زمان کمتری پروژه های بیشــتری را بتوانیم 

انجام دهیم.
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الزمه مدیریت شهری، یادگیری مهارت های سازمانی و تیمی است

طلوع بم - سعید افروغ: همه ما در هر سطح و 
دانشی به وضوح می دانیم که موضوع و مسائلی که در 
شهر جریان است تنوع زیادی دارند. این گوناگونی به 
حدی است که گاهی منافع یک شهر در تضاد با هم 
قرار گرفته و نیازمند تصمیم گیری همه جانبه و جدی 
است. نهادها و سازمان های کوچک و بزرگ مختلفی 
نیز در نقش و مسئولیت به ظاهر متفاوت ظاهر شده 
و به کمک توسعه شهر که در حقیقت همراه با توسعه 

شخصی هست می آیند. 
در این بین سازمان  هایی به صورت مستقیم متولی 
مدیریت شهر هستند و اگر بخواهند به درستی نقش 
خود را در توسعه شهر ایفا کنند بایستی در ابتدا از 
خود شروع کرده و با ساماندهی سازمان برای نظم و 
نظام شهر بکوشند. یکی از مهم ترین این سازمان ها 
شهرداری ها هستند. مجموعه ای که اگر به درستی بر 
طبق نگاه سازمانی پیش برود، نه تنها برای کارکنان 
و  شهروندان  رضایت  بلکه  است  رضایت بخش  خود 

توسعه شهر را به دنبال دارد. 
دغدغه  به  توجه  با  بروات  شهردار  دلیل  همین  به 
آموزشی که دارند تصمیم گرفته است در چارچوب 
سازمان و برخالف خیلی از رویه هایی که فقط به امور 
کمی پرداخته و کیفیت کار در اولویت اصلی نیست، با 
برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان خود ضمن 
بروزرسانی سطح آگاهی، زمینه درک اهمیت بیشتر 
انجام کار تیمی و سازمانی را که الزمه شکل گیری هر 

سازمانی است را فراهم کند.
یکی از این دوره ها »یادگیری مهارت های سازمانی« 
خداشناس،  بهنام  از  دعوت  با  شهرداری  که  است 
صورت  به  سازمانی  مدیریت  و  شهرسازی  مهندس 
دوره سعی  این  در  است.  برگزاری  در حال  هفتگی 
می شود که با همکاری همکاران شهرداری، مهارت های 
سازمانی مرور شده و  ملزومات شکل گیری سازمان 

مطلوب مطرح شود. 
در ابتدای این جلسه ها که از تاریخ 1401/10/21 
در محل سالن کنفرانس شهرداری شروه شده است، 
با توضیح چرایی و چگونگی شکل گیری سازمان ها، 
به  آنها در توسعه شرح داده شد. همچنین  اهمیت 
اهمیت سرمایه های مختلفی که به کمک سازمان آمده 
و منجر به رشد و توسعه در سطوح مختلف می شود 
پرداخته شد. در بین انواع سرمایه های موردنیاز توسعه 

ماهیت  اینکه  به  توجه  با  شد،  مطرح  که  سازمانی 
سازمان یک چیدمان انسانی و اجتماعی است، اهمیت 
بسیار باالی سرمایه اجتماعی تبیین شد و مصداق های 
و  شکل گیری  موانع  همچنین  سرمایه  این  تقویت 

از بین برنده آن توضیح داده شد.
مهندس محمد بنی اسدی شهردار بروات نیز ضمن 
آقای  شهرداری  همکار  نابهنگام  درگذشت  تسلیت 

استقامت بر همدلی و مهربانی بیشتر تاکید کرد. 
وی اشاره کرد که شهرداری جایگاهی است که تاثیر 
عملکرد خوب یا بد آن در جامعه و بر مردم به وضوح 
دیده می شود و شهروندان این نتیجه را چه خوب و 
چه بد بیان خواهند کرد. بنابراین تاثیر عملکرد ما بر 

ذهن و حال خوب یا بد مشخص می شود.
وی کار فرهنگی و اجتماعی را نیازمند آموزش مستمر 
دانست و گفت با این آموزش ها باید دید خود را نسبت 
به پدیده ها وسیع کنیم. وسعت دیدی که منجر می 
خود  اصلی  کار  به  و  نبوده  ها  حاشیه  درگیر  شود 
بپردازیم. به عنوان مثال همین موضوع باال و پایین 
بروات چقدر باعث تفرقه و حاشیه شده است و جایگاه 
بروات را حتی در بین شهرهای اطراف هم تضعیف 
کرده است. البته عده ای از این تفرقه و حاشیه سازی 
ها سود می برند و با از بین فضای صحیح کاری و در 
نبود سرمایه اجتماعی به همه شهر و سازمان ضربه 
می زنند. باید گفت همین نو.ع تفکر سمی است که 
همین داشته های زیاد و خوبی را که داریم از بین می 
برد. همه ما سرمایه های فیزیکی و مالی و انسانی را 
می بینیم اما کمتر به سرمایه های اجتماعی و معنوی 

داشته  را  این سرمایه  اگر  که  در صورتی  پرداختیم 
باشیم کمک می کند تا از لحاظ حتی مالی و اعتباری 
موقعیت بهتری در جامعه داشته باشیم و ارتقای شغلی 
پیدا کنیم. وی همچنین با اشاره به اینکه شهرداری 
یک نهاد خصوصی و بهترین ساعات شبانه روز را در 
این مکان می گذرانیم و اگر قرار باشه با دلسردی و 
عدم رضایت در اینجا قرار بگیریم باید از خود بپرسیم 
که با خود چه می کنیم؟ و باید بدانیم که با این کار 
بیشترین ضربه را به خود و زندگی خود وارد می کنیم 
آن هم به خاطر حداقل دستمزدی البته باید درنظر 
داشته باشیم که کار درست ما حتی بر دستمزد ما 
هم تاثیرگذار است. ما می خواهیم به تعریف درستی 
از سازمان در ذهن خود برسیم و بدانیم که چطور می 
شود بهره وری آن را افزایش داد مهمخ تر اینکه نقش 
من و شما در این سازمان چیست و چه اصالحاتی را 
در خود و رفتار سازمانی و اداری خود باید به وجود 
آوریم تا به آن موفقیت برسیم. موفقیتی که نتیجه 
ما چه در زندگی شخصی و چه  برای تک تک  آن 
در محیط کاری خوب خواهد بود. و با افتخار بگوییم 
موضوع  این  و  هستیم  بروات  شهرداری  کارمند  که 
به وسیله خود ما محقق می شود. این را بدانیم که 
افتخار  باعث  اگر  اگر عضویت در سازمان شهرداری 
باعث سرافندگی ما هر دو به دست خود  یا  ماست 
ما رقم می خورد و کسی از بیرون نمی تواند این را 
اصالح کند. وی همچنین اشاره کرد که بایستی به 
صورت چابک فعالیت داشته باشد و بر اهمیت غنیمت 
شمردن فرصت ها و همدلی و همکاری کارکنان به 

عنوان مولفه های سرمایه اجتماعی تاکید کرده و با 
برشمردن برخی اشتباه های رفتاری و سازمانی از قبیل 
دیگران،  کنارزنی  و  منفی  های  رقابت  اهمال کاری، 
به  امور کمکی  این  تنها  نه  و... گفت که  زیر آب زنی 
اعتماد  رفتن  بین  از  باعث  بلکه  نمی کند  مجموعه 
فرآیندهای  روند  کردن  کند  با  همچنین  می شود. 
سازمان باعث افول سود و رتبه خواهد شد. اموری که 
ضرر آن متوجه شخص و همه سازمان خواهد شد. در 
عوض دلسوزی ما نسبت به یکدیگر و دیگر واحدها 
نیاز ماست و باید این روحیه همکاری و دلسوزی را 

تقویت کنیم.
مهندس بنی اسدی از همکاران خواست که حتما در 
جلسه ها و بحث ها مشارکت داشته باشند. همچنین 
بر جایگاه هر کس در سازمان و سلسله مراتب تاکید 
کرد. اگر هر کدام از ما نقش خود را که اهمیت خاص 
خودش را دارد محترم بشماریم آن وقت سازمان به 
درستی کار می کند و نباید نقش دیگران را زیر سوال 
ببریم و به خود و سازمان ضربه بزنیم. اگر همه هم 
ردیف باشیم که نه تیم و نه سازمانی شکل نمی گیرد. 
باشه  قرار  اگر  هست.  فوتبال  تیم  مثال  ترین  ساده 
یا دروازه قرار بگیرند آیا  همه در پست نوک حمله 
تیم و بازی شکل می گیرد؟ و این نوع نگاه محکوم 
به شکست است. البته این جایگاه ها در کنار حفظ 
حرمت و دوستی و رفاقت هست البته بدون دخیل 

کردن آن در سلسله مراتب کاری.
یک  مولفه های  آموزشی  جلسه های  این  ادامه  در 
اگر  که  شد  تاکید  و  داده  شرح  و  تعریف  سازمان 
بخواهیم تجربه یک سازمان واقعی و موفق را داشته 
باشیم بایستی در ابتدا به تفکری همه جانبه، چند 
بعدی و نظام مند به نام تفکر سیستمی مجهز باشیم. 
نوع خاصی از تفکر که باعث می شود اثرات بلندمدت 
یک کار حتی به ظاهر کوچک ما در نظر گرفته شود 
همچنین کمک می کند که با موضوع ها و مسائل به 

صورت تک عاملی و کوته بینانه نیاندیشیم.
در پایان باید گفت که وجود چنین رویکردهایی در 
اینکه  است.  امیدواری  باعث  مدیریت شهری  سطح 
با پرداختن به توسعه سازمانی و فردی نه تنها حال 
بهتری برای اشخاص و منابع انسانی به وجود آید بلکه 
این رضایت شغلی با انگیزه ای مضاعف اثرات خود را بر 

کل بدنه سازمانی، شهری و شهروندان بگذارد.
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امــام جمعــه بــم ضمــن محکومیــت اقــدام پارلمــان اروپا 
ــه  ــر اعــام ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ب ــی ب مبن
عنــوان گــروه تروریســتی، گفــت: ایــن اقــدام نســنجیده 
ــراوان  ــم ف ــه و خش ــق کین ــان دهنده عم ــه نش و نابخردان

غــرب از اثرگــذاری ایــن نهــاد انقابــی اســت.
بــا  گفت وگــو  در  دانشــی  قاســم  حجت االســام 
ایســنا، شــعار دهــه فجــر ســال جاری را »ایــران اســتوار، 
۴۴ ســال افتخــار« اعــام و اظهــار کــرد: حــاوت 
جشــن های دهــه فجــر چهــل و چهارمیــن ســالگرد 
ــا والدت امــام جواد)علیــه  پیــروزی انقــاب اســامی ب
الســام( آغــاز و در نیمــه بهمــن بــا والدت امیــر مومنــان 

ــد. ــد ش ــدان خواه ــام( دو چن ــه الس علی)علی
ــام  ــی نظ ــدرت مردم ــور ق ــه مان ــر را ده ــه فج وی ده
جمهــوری اســامی دانســت و گفــت: باتوجــه بــه 
ــه  ــم ده ــمنان، مراس ــای دش ــور و توطئه ه ــرایط کش ش
فجــر امســال بــا حضــور گســترده اقشــار مختلــف مــردم 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــکوه تر برگ باش
ــور در  ــرفت کش ــرد: پیش ــح ک ــم تصری ــه ب ــام جمع ام
ــر  ــورهای برت ــف کش ــا را در ردی ــوم، م ــی از عل برخ
ــه  ــور در زمین ــعه کش ــاهد توس ــرار داده و ش ــان ق جه

ــتیم. ــوی هس ــادی و معن م
ــدی  ــس ناامی ــق ح ــدی و تزری ــای ناامی ــزود: الق وی اف

ــه  ــت ک ــمنان اس ــه های دش ــزو نقش ــردم ج ــان م در می
ــزی  ــد برنامه ری ــتا بای ــن راس ــد، در همی ــال می کنن دنب
ــام  ــن روش انج ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــدی ب ــات ج و اقدام

ــرد. پذی
تبییــن  جهــاد  مقولــه  بــه  توجــه  گفــت:  دانشــی 
حــوزه  در  ویــژه  بــه  و  مختلــف  عرصه هــای  در 
ــد  ــران بای ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــتاوردهای نظ دس
ــرد.  ــرار گی ــئوالن ق ــه مس ــورد توج ــش م ــش از پی بی
اینکــه در برابــر تفرقــه افکنــی دشــمنان با آمادگــی وارد 
ــن  ــاد تبیی ــم جه ــای مه شــویم، خــود یکــی از محوره

می شــود. محســوب 
ــوری  ــال ها جمه ــن س ــه ای ــرد: در هم ــح ک وی تصری
ــی  ــی )ره( و ول ــام خمین ــری ام ــه رهب ــران ب ــامی ای اس
فقیــه زمــان توانســت بــر همــه تهدیدهــا فائــق آیــد و بــه 

ــود. ــل ش ــامی تبدی ــع اس ــرای جوام ــی ب الگوی
 امــام جمعــه بــم بــا اشــاره بــه اینکه بســیاری از کشــورها 
از جمهــوری اســامی الهــام گرفتنــد، عنــوان کــرد: بــا 
ــه  ــه ب ــی ک ــه امیدهای ــود ک ــام ب ــگ اس ــام از فرهن اله
یــاس مبــدل شــده بــود، دوبــاره زنــده شــد و حــزب اهلل 
ــر ارتــش اســرائیل پیــروز شــد و او را شکســت  لبنــان ب
داد و از ســویی غــزه بــا شکســت دادن مجــدد ایــن 
رژیــم توانســت هیمنــه اســتکبار و رژیــم صهیونیســتی را 

بشــکند. وی بــا بیــان اینکــه دهــه فجــر بهــار جهــاد تبیین 
اســت، اظهــار کــرد: بایــد از ایــن وضــع بیــرون بیاییــم 
و وضعیــت جهــادی بــه خــود بگیریــم چــرا کــه جهــاد 

تبییــن عرصــه دائمــی در مبــارزه حــق و باطــل اســت.
 دانشــی تصریــح کــرد: حضــور مــردم در راهپیمایــی ۲۲ 
ــود، مــردم  ــا پرشــورتر از گذشــته خواهــد ب بهمــن یقین
وظیفــه خــود را می شناســند و خوشــبختانه در تمــام ایــام 
ــار آن  ــد، در کن ــی انجــام داده ن ــه خوب ــن وظیفــه را ب ای
ــران  ــه اجــرای برنامه هــا توســط مدی ــد نســبت ب ــز بای نی
نظــام اســامی تدقیــق و ارزیابــی مناســب انجــام شــود.

وی در ادامــه ضمــن محکومیــت اقــدام پارلمــان اروپــا 
ــه  ــر اعــام ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ب ــی ب مبن
ــدام  ــن اق ــح کــرد: ای ــوان گــروه تروریســتی، تصری عن
نســنجیده و نابخردانــه نشــان دهنده عمــق کینــه و خشــم 
فــراوان غــرب از اثرگــذاری ایــن نهــاد انقابــی اســت.

ــا بیــان اینکــه پارلمــان اروپــا پــس از  امــام جمعــه بــم ب
ناکامــی در تشــدید آشــوب های اخیــر درصــدد انتقــام 
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــده اس ــران برآم ــریف ای ــردم ش از م
ملــت بــزرگ ایــران پاســدار اندیشــه های نــاب امامیــن 
ــدر  ــهدای گرانق ــان واالی ش ــامی و آرم ــاب اس انق
هســتند و تــا آخریــن نفــس در مقابــل دسیســه های 

ــد کــرد. دشــمنان ایســتادگی خواهن

اقدام نابخردانه پارلمان اروپا علیه سپاه، نشانه خشم و کینه از اثرگذاری این نهاد انقالبی است

حجت االسام دانشی امام جمعه بم عنوان کرد:

اداره کل  میراث فرهنگــی  معــاون  شــفیعی،  مجتبــی 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان 
ــتانی در  ــای باس ــف کاوش ه ــه توق ــا اشــاره ب ــان ب کرم
اســتان کرمــان گفــت: بــرای آغــاز یــک فصــل و دوره 
ــه بودجــه داریــم و طــی امســال  ــاز ب باســتان شناســی نی
ــرای کاوش محوطه هــای تاریخــی و  هیــچ بودجــه ای ب

ــت. ــده اس ــاص داده نش ــتان اختص ــتانی اس باس
وی افــزود: قــرار اســت از اعتبــارات ســفر رییــس 
جمهــور مبلغــی بــرای ســاماندهی محوطــه کنــار صنــدل 
جیرفــت پرداخــت شــود کــه منتظــر ابــاغ آن هســتیم.

میراث فرهنگــی،  اداره کل  میراث فرهنگــی  معــاون 
بیــان  کرمــان  اســتان  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
داشــت: البتــه کاوش هــای باســتان شناســی اعتبــار 
دائمــی ندارنــد و حتمــا بــرای تامیــن هزینه هــای کاوش 
و حفاظــت از آثــار کشــف شــده، نیــاز بــه اعتبــار اســت 
ــی  ــه خاص ــود آن، برنام ــل نب ــه دلی ــون ب ــم اکن ــه  ه ک

ــم. ــد نداری ــای جدی ــرای کاوش ه ب
وی بیــان کــرد: در ســال های گذشــته، کاوش هــای 
ــان  ــگاه های آلم ــی از دانش ــن یک ــی بی ــترک خوب مش
و دانشــگاه جیرفــت انجــام شــد؛ امــا امســال ایــن 

ــرد. ــدا نک ــه پی ــکاری ادام هم
شــفیعی در عیــن حــال تاکیــد کــرد: در آینــده ای 
همــکاری  بــا  الیه نــگاری  پژوهش هــای  نزدیــک 
دفتــر باستان شناســی دانشــگاه جیرفــت در یکــی از 
محوطه هــای باســتانی ایــن منطقــه انجــام می شــود.

وی بــا اشــاره بــه از ســرگیری عملیــات ســاخت مــوزه 

منطقــه ای جیرفــت گفــت: از محــل اعتبــارات پارســال، 
ــن  ــاخت ای ــه س ــرای ادام ــال ب ــارد ری ــدود ۸۰ میلی ح
ــام  ــال انج ــه کار در ح ــد ک ــص داده ش ــوزه تخصی م

اســت.
میراث فرهنگــی،  اداره کل  میراث فرهنگــی  معــاون 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان کرمــان افــزود: 

همچنیــن بــرای تکمیــل مــوزه جیرفــت قــول اختصاص 
ــارات ســفر رییــس جمهــور  ــان از اعتب ــارد توم 6۰ میلی
بــه اســتان داده شــده اســت؛ امــا هنــوز چیــزی دریافــت 

نکرده ایــم.
ــای  ــی در محوطه ه ــتان شناس ــای باس ــت کاوش ه اهمی
ــوده اســت کــه طــی  ــاد ب تاریخــی کرمــان آن قــدر زی
ســال های گذشــته چنــد فصــل پژوهــش مشــترک 
باســتان شناســی دانشــگاه توبینگــن آلمــان و پژوهشــگاه 
میــراث فرهنگــی و گردشــگری در جنــوب اســتان 

ــان اجــرا شــد. کرم
در  شناســی  باســتان  کاوش هــای  دهه هــا  طــی 
محوطه هــای باســتانی اســتان نظیــر: تپــه یحیــی صوغــان 
ــمالی و  ــدل ش ــفال(، ُکنارصن ــا س ــنگی ب ــه )نوس اُرزوئی
جنوبــی جیرفــت اواخــر هــزاره ســوم، شــهداد )جلگــه 
تــکاب( اواخــر هــزاره ســوم، غبیــرا، تــل ابلیــس )مــس 
و ســنگ( و غــار اللــه زار )فراپارینــه ســنگی( صــورت 
گرفتــه و طــی آن ضمــن کشــف اشــیای نفیــس و کــم 
ــز از  ــازه ای را نی ــره ت ــی، پنج ــاظ تاریخ ــه لح ــر ب نظی

ــت. ــوده اس ــان گش ــکوه کرم ــدن باش تم

هیچ بودجه ای برای کاوش محوطه های باستانی استان اختصاص نیافته است

کاوش های باستان شناسی کرمان متوقف شده است
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 بخش های دیالیز و تاالسمی تا آخر اردیبهشت ماه راه اندازی می شود
دکتر آخوندی سرپرست بیمارستان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ریگان عنوان کرد:

همشهریان خدمات درمانی را در بیمارستان میتوانند دریافت کنند و دیگر نیازی نیست به مرکز بم مراجعه کنند
طلــوع بــم - ناهیــد ذاکــری: دکتــر آخونــدی سرپرســت 
ریــگان  رفســنجانی  هاشــمی  اهلل  آیــت  بیمارســتان 
متخصــص قلــب و عــروق و دانــش آموختــه علــوم 
ــت و  ــی اس ــهید رجای ــب ش ــز قل ــران و مرک ــکی ای پزش
در رشــته قلــب و عــروق فارغ التحصیــل شــده اســت وی 
ــم گفــت: افتخــار ایــن را داشــتم  ــا طلــوع ب در گفتگــو ب
ــوان سرپرســت  ــه عن ــاه ســال گذشــته ب کــه در اســفند م
بیمارســتان آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی در خدمــت 
مــردم باشــم و تــا االن بــا حمایتــی کــه از مدیــران ارشــد 
ــت اهلل هاشــمی  دانشــگاه شــده مجموعــه بیمارســتانی آی
ــه  ــاران مراجع ــه بیم ــروزی را ب ــول  و ب ــل قب ــات قاب خدم
ــه  ــی ک ــوص خدمات ــد. وی در خص ــه می ده ــده ارای کنن
بعــد از برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده در ایــن مجموعــه 
 ccu صــورت گرفتــه اســت افــزود: اضافــه شــدن بخــش
بــه بیمارســتان کــه یکــی از بخش هــای ویــژه بیمارســتانی 
هســت بهتریــن خدمتــی بــوده اســت کــه تــا االن بــا 
ــوم  ــگاه عل ــه از دانش ــه هم ــی ک ــان قلب ــور متخصص حض
ــا را  ــی اینج ــهید رجای ــب ش ــز قل ــران و مرک ــکی ای پزش
را حمایــت کردنــد انجــام شــده اســت و گــواه ایــن کار 
بیمارانــی هســتند کــه بــه ایــن بیمارســتان مراجعــه کردنــد 
و خدمتــی کــه در بیمارســتان ارایــه شــده اســت و اعــزام 
هــای مســتقیمی کــه بدلیــل نیــاز بــه بخــش آنژیــو گرافــی 
در مرکــز اســتان داشــتند اعــزام شــدند و کار آنهــا اعــم 
از فنــر گــذاری و یــا گذاشــتن باطــری انجــام شــده 
ــه مــردم  ــم ایــن نویــد را ب اســت.وی ادامــه داد: مــی توان
شهرســتان ریــگان بدهــم کــه مجموعــه بیماریهــای خاص 
ــز و تاالســمی هــم در حــال راه  ــرای بخــش هــای دیالی ب
راه انــدازی  اردیبهشــت  اواخــر  تــا  و  اســت  انــدازی 
ــن  ــان ای ــجاد کرم ــام س ــه ام ــت خیری ــا هم ــود و ب می ش
اتفــاق مــی افتــد.وی در خصــوص اقداماتــی کــه در ایــن 
مرکــز انجــام شــده اســت یــادآور شــد: پیگیــری بــرای راه 
انــدازی مرکــز ســی تــی اســکن بــوده اســت کــه مجــوز 
آن صــادر شــده و در هیئــت تخصیــص ارز وزارتخانــه در 
حــال بررســی اســت و در آینــده ای نــه چنــدان دور ایــن 
خدمــت هــم بــه مــردم ارایــه می شــود. وی تأکیــد کــرد: 
نســبت مراجعــه بــه بیمارســتان هــای مرکــز شهرســتان بــم 
ــه  ــر را ب ــر خط ــاده پ ــن ج ــد و ای ــتری بکنن ــاط بیش احتی
ــد.وی  ــت بگیرن ــز خدم ــن مرک ــد و در همی ــان نخرن ج

در خصــوص نیــروی انســانی گفــت: حمایــت خوبــی در 
ــروی متخصــص و پزشــک عمومــی  مــورد تخصیــص نی
در ایــن مرکــز انجــام شــده اســت و االن بعد از بیمارســتان 
پاســتور کاملتریــن تیــم درمانــی متخصصین را بیمارســتان 
آیــت اهلل هاشــمی ریــگان دارد بنوعــی کــه ســال گذشــته 
در ایــن مرکــز بخشــی از متخصصــان ۱۵ یــا ۲۰ روز 
خدمتشــان  دوره  بقیــه  و  بماننــد  نمی توانســتند  بیشــتر 
االن  ولــی  می کردنــد  کار  بایــد  دیگــر  جاهــای  را 
متخصصــان رادیولــوژی، سونوگرافی،جراحی،بیهوشــی، 
قلــب ، داخلــی و اطفــال در ایــن مرکــز بصــورت ۳۰ 
روز در حــال خدمــت رســانی هســتند.وی در مــورد 
ــهر  ــطح ش ــه از س ــرت معصوم ــگاه حض ــی درمان جابجای
ــات  ــی از خدم ــرد: یک ــار ک ــتان اظه ــل بیمارس ــه داخ ب
ایــن مجموعــه اســت و می توانیــم در آمــار  بــزرگ 
ــتانی  ــه بیمارس ــته مجموع ــال گذش ــه س ــم ک ــات کنی اثب
ــرت  ــگاه حض ــه درمان ــده ب ــه کنن ــزار مراجع ــا کا ۷ ه م
ــازه  ــط در ب ــی فق ــداز جابجای ــی بع ــتیم ول ــه داش معصوم
ســه ماهــه پایــان تــا االن 6 هــزار مراجعــه کننــده داشــتیم 
یعنــی یــک بــازه یکســاله بــا یــک بــازه ســه ماهــه برابــری 
ــتان  ــات در بیمارس ــع خدم ــل تجمی ــن بدلی ــد و ای می کن
ــر  ــد کمتر،خطــرات کمت ــت و آم ــت اهلل هاشــمی، رف آی
و خدمــت رســانی بهتــر می شــود. وقتــی متخصــص 
داخلــی در بیمارســتان هســت آزمایشگاه،ســونوگرافی و 

بقیــه خدمــات دم دســت اســت و مریــض نبایــد بــه خاطــر 
یــک آزمایشــگاه بــه مرکــز شــهر بــرود و برگــردد. ایــن 
ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس ــن خدمات ــی از بزرگتری ــم یک ه

ــود. ــه می ش ــردم ارائ ــه م ــه ب مجموع
در مــاه گذشــته یــک فراخــوان پایــش فشــارخون در 
ــن  ــارخون ای ــت فش ــون جمعی ــد چ ــام ش ــتان انج شهرس
شهرســتان خیلــی باالســت و نزدیــک بــه ۴ هــزار جمعیــت 
ــه ایــن  فشــارخونی دارد کــه از ایــن جمعیــت ۵۰۰ نفــر ب
مرکــز مراجعــه کرده انــد و تحــت درمــان متخصــص 
شــهید  قلــب  مرکــز  فارغ التحصیــل  عــروق  و  قلــب 
ــه  ــه هم ــد را ب ــن نوی ــد و ای ــرار گرفتن ــران ق ــی ته رجای
ــا پیگیــری هایــی کــه انجــام شــده  مــردم می دهیــم کــه ب
اســت تقریبــا ۷۰ درصــد فشــارخون کنتــرل شــده اســت 
کــه ایــن آمــار در ســطح کشــور نزدیــک بــه ۱۰ درصــد 
ــن خدمــت رســانی را در مرکــز بیمارســتانی  اســت. و ای
آیــت اهلل هاشــمی انجــام شــده اســت.وی تشــریح کــرد: 
در  کــه  کودکانــی  ختنــه  بــرای  داشــتیم  فراخوانــی 
ــد  ــادی می آمدن ــای جه ــم ه ــًا تی ــتند، قب ــتان هس شهرس
و در شــرایط خوبــی کار نمــی شــد االن تحــت نظــر 
بیهوشــی و بیحســی می گیرنــد و تقریبــاً ۲۰۰  جــراح 
ــبختانه در  ــد و خوش ــام ش ــی انج ــازه زمان ــن ب ــر در ای نف
مراجعــات مجــددی کــه داســتند عوارضــی نداشــتیم.کار 
ــش  ــم بخ ــام می دهی ــتان انج ــرای بیمارس ــه ب ــری ک دیگ

ــرم تهــران  ــه همــت خیریــن محت اورژانــس هســت کــه ب
ــده  ــام ش ــه انج ــای اولی ــده و کاره ــته ش ــا برداش ــه ه نقش
اســت و بخــش فنــی دانشــگاه درگیــر موضــوع اســت و 
ــد  ــول دادن ــا ق ــه م ــازه یکســاله ای کــه ب ــم در ب امیدواری
ــد شــد.وی  ــت اهلل هاشــمی خواه ــتان آی ــل بیمارس تحوی
ــود دارو  ــت: کمب ــگاه  گف ــه و آزمایش ــه داروخان در زمین
نکتــه ای اســت کــه مــردم روی آن حســاس هســتند و بــه 
ــه  ــت در حالیک ــته اس ــود داش ــی وج ــال آن اعتراضات دنب
کمبــود دارویــی سراســری هســت یعنــی اگــر دارویــی در 
داروخانــه پیــدا شــود قطعــاً در داروخانه آیت اهلل هاشــمی 
هســت. کمبودهــا را می پذیریــم ولــی تمــام تاشــمان را 
می کنیــم کــه ایــن کمبــود هــم برطــرف شــود تــا بتوانیــم 
ــه  ــه ارای ــن منطق ــریف ای ــردم ش ــه م ــی را ب ــل های حداق
ــی  ــای عمران ــازه ه ــل س ــورد تکمی ــدی در م دهیم.آخون
ــتان در  ــار بیمارس ــگاه حص ــت دانش ــا حمای ــتان ب بیمارس
دســت ســاخت اســت و تــا پایــان هفتــه تکمیــل می شــود 
ــود.وی  ــن ش ــتان تامی ــرای بیمارس ــت ب ــل امنی ــه حداق ک
بیــان کــرد: آمبوالنســی را درخواســت داده بودیــم که در 
مرحلــه پــاک گــذاری هســت و تــا پایــان ســال تحویــل 
بیمارســتان می شــود تــا اعــزام هــای مرکــز اســتان را 
بتوانیــم بــا اورژانــس مجهزتریــن انجــام دهیم.بــا حمایتــی 
ــا گذشــت و فــداکاری  کــه تــا االن انجــام شــده اســت ب
ــتاران و  ــی، پرس ــکان عموم ــن، پزش ــم متخصصی ــه تی ک
ــاً خدمــات  ــد مطمئن ــه پرســنل بیمارســتان انجــام دادن کلی
شایســته ای را در ســطح شهرســتان دریافــت می کنیــد 
و اگــر کســی دوســت داشــته باشــد مرکــز اســتان جهــت 
خدمــات فــوق تخصصــی مراجعــه کنــد صاحــب اختیــار 
اســت ولــی در بخــش تخصصــی کمتریــن هــا را بهتریــن 
نحــو بــه مــردم ارائــه خواهیــم داد. وی در زمینــه اعتمادی 
ــا  ــت: م ــد گف ــتان دارن ــه بیمارس ــتان ب ــردم شهرس ــه م ک
خوشــحال هســتیم کــه مــردم بیماریشــان را بــه مــا ارجــاع 
میدهنــد و بــه سیســتم مــا اعتمــاد مــی کننــد و ایــن اعتمــاد 
در شــاخص بســتری بیمارســتان اســت ســال گذشــته 
ــت  ــغال تخ ــب اش ــتان و ضری ــتری بیمارس ــاخص بس ش
ــه  ــی ک ــه کارهای ــه ب ــا توج ــود ب ــد ب ــتان۲6 درص بیمارس
ــوط  ــم مرب انجــام شــده اســت آخریــن آمــاری کــه داری
ــا  ــب اشــغال بیمارســتانی م ــاه هســت کــه ضری ــه دی م ب

۸۰ درصــد می باشــد.


