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هفته انمه

جناب آقایان سروان حمید عباس زاده رییس محترم کالنتری 13 و 
تیم تجسس کالنتری آقایان مهدی محمدآبادی و ایوب تورنجی و 

سایر عوامل پرتالش  و سختکوش کالنتری 13 بم
از اینکه در پرتوی مجاهدتهای ش��ما دالوران عزیز و مردمی نیروی انتظامی و 
مدافع��ان حریم امنیت وطن روزها را در امنیت و س��امت می گذرانیم خدا را 

شاکریم.
ج��ا دارد از تاش و همت و حمیت خس��تگی ناپدیر ش��ما در برقراری امنیت و 
دستگیری باند س��ارقان یکی از محله های بم نهایت سپاس و قدردانی را داشته 
باشیم و برای شما از درگاه خداوند متعال توفیق بیشتر در خدمتگزاری به خلق و 

سامت و بهروزی شما و خانواده های گرامی تان را داشته باشیم.
صفحه سومجمعی از مردم بم

دنیایی در انتظار صلح
گفتوگوبااحمدیسیدیرییسجمعیتهاللاحمربموتشریحبرنامههای

اینجمعیتدرهفتههاللاحمروگوشهایازاقداماتسال97

معاونتوسعهروستاییمناطقمحرومریاستجمهوریدرسفربهبمگفت:یکیازاهدافایجاداشتغالروستاییواعتباراتطرحهایپایدارروستایی
مهاجرتمعکوسروستاییاناستتاروستامحلتولیدکاروثروتآفرینیشود

باحضورمعاونرییسجمهوری،نمایندهشرقاستانکرمانوفرمانداربموتعدادیازمسئولینمحلیشهرستانبم:

دکترعباسزاده
رییسدانشگاهعلومپزشکی

بمخبرداد:

آغاز احداث بیمارستان 
202 تختخوابی بم

دکترمحمدامیدیکش�نبهبیس�تودوماردیبهش�تدرحاشیهمراسمکلنگ
زنیدهکدهتخصصیخرمادرشهرستانبمافزود:پسازانقالباسالمیدر
روس�تاهایکشورخدماتگس�تردهوهمهجانبهایانجامگرفتهوتاجایی
کهمراکزمعتبرآماردنیاگفتهاندجمهوریاس�المیدرخدمتبهروس�تاها

زیادهرویکردهاست.
ویبی�انک�رد:یکیازخدماتبزرگدولتتدبیروامیدتامینتس�هیالت
پایدارواش�تغالروس�تاییبودهکهطیچهاردههاخیردرکشوربیسابقه
است،اینتسهیالتفوقالعادهحساسومهمبایدازآنبرایتوسعهاشتغال

درروستاهااستفادهشود.
معاونتوس�عهروس�تاییومناطقمحرومریاس�تجمهوریاظهارداش�ت:
ش�اخصهایاصلیدرمعاونتتعاونروستاییتغییرکردهاست،قبالبرای
ماندنروستاییانتمامامکاناتاعمازآب،برقوگازودیگرزیرساختهارابه
روس�تامیبردیمامااکنونمعیارهایاصلیاش�تغال،امیدوکاراستواگر
درروستاییغیرازاینباشدتمامامکاناتراهمببریماماروستاییدرآنجا

نخواهدماند.
ویافزود:عملکرددولتدربحثاشتغالروستاییبسیارخوببودهاست
ویکیازانهااستفادهازتسهیالتروستاییاستطوریکه۱۸هزارمیلیارد
تومانبرایاش�تغالروس�تاییازطریقصندوقتوس�عهملیاعتباردرنظر
گرفتهشدهوسوداینتسهیالتدرمراکزمرزیچهاردرصدومناطقدیگر

۶درصداست.
امیدتاکیدکرد:دیدگاهبدیکهایجادشدهبرخیهاروستارامحلخواب
معرف�یکردهاندوآخرهفتهبرایخواببهروس�تاهامیرونددرصورتی
اشتباهاستوجمعیتیکهبهسمتشهرهاآمدهآفتهایشدیدیازجمله

حاشیهنشینیرابوجودآوردهاست.
ویتصری�حک�رد:طرحیکهامروزدیدهش�دبس�یارجام�عوخوببودو
نداش�تنصنایعبس�تهبندیمدرندرامرصادراتوتولی�داتصادراتدر
کشورماازنقایصاصلیمحسوبمیشودفقطمربوطبهصنعتخرمانیست،

درهمهجایدنیاهزینهبستهبندیتاپنجبرابرخودمحصولاست.
فرمانداربمدراینمراس�مگفت:درمنطقهش�رقاس�تانکرمانحدود۳۰
هزارهکتاراراضیس�طحزیرکش�تنخلخرمااستکهقریببه۲۰۰هزار

تنساالنهتولیدخرمایمضافتیدربماست.
هادیشهس�وارپورافزود:تمامس�طحزیرکش�تخرمادرایران۲۵۳هکتار
استکه۲۱۵هکتارآنباروروبیشازیکمیلیونخرماتولیدمیشودکه

دراینمیانسهممنطقهشرق۳۰درصداست.
ویبیانکرد:محصولخرمایس�الگذش�تهدرایرانحدودیکمیلیون
تنبودهکه۳۰۵هزارتنآنصادرشدهو۱۲۵هزارتنآنازنوعخرمای

مضافتیبودهاست.
فرمانداربمادامهداد:ازموانعموجوددرراهصنعتخرمانبودصنایعبسته
بندیمدرنووجودرقابتناسالمبینصادرکنندگانوتاجرانخرمابوده
استزیرابستهبندیخرمادرباغاتبهروشسنتیوابتداییانجاممیشود

بایدتشکلیاینمجموعههارامدیریتکند.
ویتصری�حک�رد:۶۰درصدتولیدخرمایش�رق،نزدیکبه۱۲۰هزارتن
خرم�امعم�والدرداخلمص�رفنداردوبای�دصادرش�ودوممنوعکردن
صادراتخرمامش�کالتزیادیبرایتاجرانمابوجودآوردهاس�توکار
غیرکارشناسیانجامش�دهوبایدکمبوددهکدهتخصصیوپایانهصادراتی

خرمادرشرقاستانکرماندیدهمیشد.
شهس�وارپوربابیاناینکهاش�تغالپایدارازبزرگترینحسنهایاینطرح
اس�تاف�زود:اینطرحباظرفیت�یکهبرایصادراتای�نمحصولدرنظر
گرفتهش�دهدارای۴۰واحدباظرفیت۱۲۰هزارتنواش�تغالبین۸۰۰نفر

بصورتمستقیموچهارهزارنفرغیرمستقیماست.
ویگفت:امیدواریماینطرحجزوطرحهایملیمعرفیشودتابتوانیماز
تسهیالتطرحهایملیاستفادهکنیموظرفیکسالآیندهبهبهرهبرداری

رسیدهوپایلوتیبرایکمکبهاقتصادپایدارمناطقدیگرشود.

دهکده تخصصی خرما در شهرستان بم کلنگ زنی شد

گزارش تصویری در این صفحه و 
متن گفت و گو با آقای سیدی در 

صفحه دوم

سالک
پیام بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بم - معاونت بهداشتی - گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریها
آدرس مرکز پیشگیری و درمان سالک: بم میدان امام )ره( .جنب بانک سپه تلفن 44242780

آیا می دانید پوشاندن و پانسمان زخم سالک بطوریکه پشه خاکی به آن دسترسی نداشته باشد، 
از انتقال سالک به اطرافیان جلوگیری می کند

در صورت مشاهده هر گونه ضایعه پوستی)جوش( که بیش از 14 روز طول کشیده باشد می توان 
به سالک مشکوک شد
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معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بم گفت:

صادرات خرما آزاد است 
هشدار به خودروسازان برای فروش خودروهای انبار شده

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

آگهی حصر وراثت
خانم انیس مسلمی فر فرزند محمد دارای شناسنامه 1265  به شرح دادخواست شماره 98/3/0112 مورخ 98/2/22 توضیح داده شادروان گوهر زابلی زاده غضنفرآبادی فرزند غامرضا به شناسنامه 11 در تاریخ 97/05/8 در شهر بم فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند / عبارتست از:

1-رضا مسلمی فر فرزند محمد به ش.ش: 1105 )فرزند متوفی( 2-مرتضی رحمتی راد فرزند محمد به ش.ش: 148 )فرزند متوفی( 3-هادی مسلمی فر فرزند محمد به ش.ش: 1703 )فرزند متوفی( 4- انیس مسلمی فر فرزند محمد به ش.ش: 1265 )فرزند متوفی( 5-زهرا مسلمی فر فرزند محمد به ش.ش: 1266 )فرزند متوفی(
 6-فاطمه مسلمی فر فرزند محمد به ش.ش: 1514 )فرزند متوفی( 7-طیبه مسلمی فر فرزند محمد به ش.ش: 643 )فرزند متوفی( 8- لیا مسلمی فر فرزند محمد به ش.ش: 1607 )فرزند متوفی( 9- ملیحه مسلمی فر فرزند محمد به ش.ش: 226 )فرزند متوفی(

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد اشخاصی باشد.ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم داردواال گواهی صادر خواهد شد و هر ویت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. / م الف 20

 شورای حل اختالف شماره 3

صلح

دنیایی در انتظار صلح
گفتوگوبااحمدیسیدیرییسجمعیتهاللاحمربموتشریحبرنامههایاینجمعیتدرهفتههاللاحمروگوشهایازاقداماتسال97

سیدی تصریح کرد: دیدار با خانواده شهدا، دیدار با کارکنان 
بازنشسته جمعیت، غبارروبی مس��اجد، اردوی توان افزایی 
اعض��ا، حضور بر س��رمزار کارکنان فقی��د جمعیت، طرح 
اهدای خون، برگزاری همایش تجلی��ل از اعضا، بازدید از 
خانه س��المندان، دیدار با امام جمعه بم، ب��روات و فرماندار 
بم، تجلیل فرماندهی انتظامی شهرس��تان از پرسنل جمعیت 
و حضور پرشور جوانان، امدادگران و داوطلبان در صفوف 
نماز پرفضیلت جمعه، برپایی چادر س��امت، اندازه گیری 
فشارخون، آشنایی نمازگزاران با طرح خادم وآموزش آنها 

و... از دیگر فعالیتهای این ایام به شمار می آید.
احمد سیدی اظهار داشت: از دیگر برنامه های گرامیداشت 
هفته هال احمر اعضای این جمعیت به همراه معاون توسعه 
و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان  و رئیس اداره تعاون،کار 
و امور اجتماعی مس��یر جمعیت تا ارگ تاریخی بم را پیاده 
روی کردن��د و از 100 نفر از کارگر زحمتکش بزرگترین 

بنای خشتی جهان ویزیت رایگان به عمل آوردند.
س��یدی بیان ک��رد: جمعیت ه��ال احمر شهرس��تان بم با 
فعال کردن مرکز توانبخش��ی خود از س��ال 94  با تعداد 11 
بخ��ش از جمله فیزیوتراپ��ی، ارتوپدی فن��ی، کاردرمانی، 
ش��نوایی س��نجی ،گفتار درمانی، مش��اوره روان درمانی و 
واکسیناسیون،دندانپزشکی، مش��اوره تغذیه فعالیت خود را 

ادامه داد.
وی با بیان اینکه  با اخذ مجوز توانبخشی در منزل و درمانگاه  
در س��ال قبل این مرکز از توانبخش��ی به مجتمع بهداش��تی 
درمانی و توانبخش��ی ارتقا پیدا کرد اف��زود: در حال حاضر 
ع��اوه بر بخش های ذکر ش��ده مطب پزش��ک عمومی و 

ارتوپدی  نیز در این مجتمع دایر است.
وی ادام��ه داد: با توجه به رش��د 300 درصدی در س��ال 96 
مج��وز درمان��گاه و جذب 6 نفر نیرو صادر ش��د و در حال 
حاضر با توجه به شعار سال قبل مقام معظم رهبری این نیروها 
جذب و هم اکنون به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم 18 نفر 

در این مرکز مشغول به کار هستند.
این مدیر با بیان اینکه در س��ال گذش��ته  این مرکز  با رشد 

قابل توجه 300 درصدی نسبت به سالهای قبل توانست رتبه  
برتر درکش��ور را از آن خود کند اظهار داش��ت: هم اکنون  
در درمانگاه این مرکز  مطب دکتر عمومی دایر است و این 
مرکز روزانه  90 نفر مراجعه کننده را تحت پوشش قرار می 

دهد.
رئیس این جمعیت با تاکید ب��ر اینکه آموزش های دوره ای 
مختلفی به طور س��االنه  در این اداره برگزار می شود گفت: 
در س��ال 1397 نزدی��ک ب��ه 600  نفر در دوره ه��ای  امداد 

وکمکهای اولیه  شرکت کردند.
س��یدی افزود: عاقمندان ورود به این جمعی��ت با گذر از  
واحد جوانان  و عبور از دروازه ورودی جمعیت هال احمر  
می توانند به عنوان یک امداد گر فعالیت کنند و هم اکنون دو 
پایگاه امداد جاده ای ابارق ودهبکری با حضور جوانان عاقه 
مند فعال هستند. وی ادامه داد: دیگر عاقمندان هال احمر 
در کانونهای دانش آموزی، دانشجویی، روستایی و طاب و 
همچنین کانون غنچه های هال ویژه پیش دبستانی از دیگر 

واحدهای آموزش این سازمان به شمار می آید.
پ��س از آموزش��های مقدمات��ی و تکمیل��ی در شهرس��تان 
امدادگران برای گذراندن دوره های تخصصی در رشته های 
مختلف مثل جاده،کوهستان، آوار، سیاب ارتفاع و... آماده 

خواهند شد.
وی تصریح کرد: واحد داوطلبان با توجه به تش��کیل مجمع 
خیری��ن در اس��تان به  دنب��ال راه اندازی مجم��ع خیرین در 
شهرس��تان است تا بتواند شعار »اس��تفاده از توان توانمندان، 
برآورده کردن نیاز نیازمندان« که یکی از ش��عارهای اصلی 

این واحد است اجرایی گردد.
سیدی افزود: در سال گذشته تعداد 7 کاروان سامت و 20 
ویزیت رایگان و همچنین توضیع سبدهای غذایی با کمک 

خیرین به نیازمندان اهدا شد.
وی ادامه داد: در چهار س��ال گذش��ته تع��دات 1265 مورد 
جراحی سرپایی )ختنه( برای افراد بی بضاعت حاشیه نشین 
در این شهرس��تان انجام شود. همچنین در سال قبل با توجه 
به رشد  مجتمع بهداشتی درمانی و توانبخشی  شهرستان بم و 

مرکز استان، این بخش توانست برای نخستین بار  رتبه برتر  
کشور را از آن خود کند.

وی در ادامه بیان کرد: جمعیت هال احمر در ایران اسامی 
در 5 محور مهم م��ردم نهاد بودن، جوان محوری، داوطلب 
محوری،  فرهنگ محوری و مورد اعتماد بودن مردم  فعالیت 

می کند.
سیدی با بیان اینکه حضور، لباس و پرچم های  و چادرهای 
هال احمر بدون اینکه نیاز باشد تا کاری صورت گیرد برای 
مردم آرام بخش است ادامه داد: جمعیت هال احمر بدون 
توجه به مذهب و نژاد بر اساس اصول  بی غرضی، بی طرفی، 
استقال، بشر دوستی، یگانگی و جهان شمولی آماده خدمت 

رسانی به همگان است.
وی گفت: امام علی علیه السام  الگوی ما در  کمک رسانی 
به دیگران است. امیرالمؤمنین همه جا برای نجات انسان ها و 
فقرا ایتام و مستمندان و گرفتاران پا به صحنه بود. این درسی 
است که موالیی ما به ما آموخته است و امروز افتخار ما این 

است که پیرو امیرالمؤمنین و رهرو راه ایشان باشیم.
وی در پایان از مس��ؤلین اس��تانی چون  مدیرعامل محترم و 
شورایی معاونین جمعیت هال احمر و در بخش شهرستان 
از فرماندار، امام جمعه و نماینده مجلس در شرق استان    که 

همکاری و همیاری کردند قدردانی کرد.

برنامههایاجراشدهدرهفتههالل
احمرتوسطجمعیتهاللاحمرشهرستانبم

1- غبارروبی گلزار ش��هدای بم و ش��هدای گمنام بروات و 
خواجه عسکر )بخش مرکزی بم(

2- اردوی یک روزه توان افزایی آبشار میج
3- پیاده روی اعضای جمعیت از محل اداره تا ارگ تاریخی 

بم باحضور معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداربم
4- غبارروبی حس��ینیه ث��ارا... خواجه نظام توس��ط اعضای 

کانون روستایی  و خانه هال خواجه نظام

5- ویزیت رایگان کارگران ارگ تاریخی بم
6- اهدای خون اعضای جمعیت

7- بازدید از خانه سالمندان واجرای برنامه های شاد)موسیقی 
سنتی(

8- دیدار با امام جمعه بم، امام جمعه بروات، فرماندار  بم و 
بخشداران بروات و مرکزی

11- برگ��زاری همای��ش تجلی��ل از جوان��ان، امدادکران، 
داوطلب��ان و اعضای تیم های دادرس شهرس��تان با حضور 

مدیرعامل
ش��هیدان  ه��ای  خان��واده  از  تجلی��ل  و  دی��دار   -12

حسین کمال الدینی و امین افشاری پور
13- تجلیل از اعضای خانه هال خواجه عس��کر با حضور 

بخشدار مرکزی
14- تجلیل ازرئیس جمعیت بم توس��ط بخش��دار مرکزی 

وامام جماعت روستای خواجه عسکر
17- دیدار و تجلیل از کارمندان باز نشسته جمعیت شهرستان 

اقایان دهقان ومشکی
18- حض��ور بر مزار دو کارمند فقی��د جمعیت بم زنده یاد 

امینیان وزنده یاد رنجبر
19-ش��رکت در نماز جمع��ه )ارائه گ��زارش در خصوص 
برنامه های جمعیت توسط رئیس شعبه به نمازگزاران،برپایی 
ایستگاه س��امت،آموزش چهره به چهره امداد وکمکهای 

اولیه  و توزیع کتب وبروشورهای نکات آموزشی(
20-دیدار وتجلیل فرمانده انتظامی شهرستان بم از رئیس و 

پرسنل جمعیت هال احمر شهرستان بم         
21- تجلیل روس��ای ش��ورای ش��هر بم و بروات از رئیس 

جمعیت شهرستان بم

ادامه از صفحه اول

ب��ه گزارش طلوع ارگ به نقل از ایرنا، عباس تابش معاون وزیر 
صنعت، مع��دن و تجارت )رییس س��ازمان حمایت از مصرف 
کنن��دگان و تولیدکنن��دگان( روز دوش��نبه در جم��ع تج��ار و 
تولیدکنندگان خرمای شرق استان کرمان افزود : بمنظور تنظیم 
بازار و با همکاری تولید کنندگان بیش ازیک هزار تن خرما به 
قیم��ت هر کیلو 23هزار تومان به اضاف��ه هزینه حمل خریداری 

شده تا این محصول بتواند در سفره روزه داران قرار گیرد.
وی ادام��ه داد : در صورت تامین نیاز داخلی کش��ور و مصرف 
خرم��ای ماه رمضان هی��چ ممنوعیتی بر ص��ادرات خرما وجود 

ندارد.
تابش از انجام مذاکرات فشرده با تولید کنندگان و تجار بم خبر 
داد و ضم��ن تقدیر از کس��به و اتاق اصناف تهران یادآورش��د: 
مقرر شد بدون افزایش قیمت ،خرمای رطب مضافتی را در بازار 

تهران به دست مصرف کندگان نهایی برسانیم.
وی در خصوص ادامه کار تولید خودرو درمنطقه ویژه اقتصادی 
ارگ جدی��د بم نیز بیان داش��ت: برای تامین قطع��ات تدابیری 
اندیش��یده شده تا به ش��کل دیگر واردات قطعات انجام شود تا 
چرخ��ه تولید این صنعت متوقف نش��ود و تاکن��ون مقداری از 
قطعات وارد کشور شده و بخشی دیگر در حال وارد شدن است 

.
تابش اظهار داشت: ظرفیت موجود در ارگ جدید بسیار خوب 
است اما تعداد زیادی خودرو در کف انبارها ذخیره شده که به 
خودروسازان هشدارهای الزم داده شده تا نسبت به فروش آنها 

اقدام کنند .
مع��اون وزیر صنعت،معدن و تجارت ادامه داد: با توجه به اینکه 
امسال توسط مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری شده اصل 
ما حفظ تولید و اش��تغال موجود است تا بتوانیم از پیچ تحریم ها 

رد شویم.

رئیس س��ازمان حمایت از مصرف کنن��ده و تولید کننده ضمن 
تاکید بر دو معیار کیفیت و قیمت منطقی به عنوان شاخص های 
اصل��ی مدنظر مصرف کننده تصریح کرد : برای رعایت حقوق 
مصرف کننده از سوی واحدهای تولیدی ، ارزان فروشی شرط 

الزم ولی کافی نیست .
تاب��ش ادامه داد: تولید کننده ام��روزی باید مقوله قیمت کاالی 
تولید ش��ده خود را با شرایط فعلی کشور منطبق سازد و کیفیت 

را فدای قیمت نکند.
وی با تاکید بر اهمی��ت الزام تولیدکنندگان به تحویل کاالی با 
کیفیت به مصرف کنندگان، گفت: اگر کاالیی تولید شود که با 
مقررات اس��تاندارد مطابقت داشته باشد و نیازهای اولیه مصرف 

کننده را رفع کنند مردم ترجیح می دهند کاالی ایرانی مصرف 
کنند که در نهایت تولید ملی رونق پیدا می کند.

تابش از س��ازمان حمای��ت از مصرف کنن��ده و تولید کننده به 
عنوان تنها متولی کارشناس��ی قیمت در کش��ور نام برد و افزود: 
دو ن��وع افزایش قیمت وجود دارد یک��ی مربوط به گرانی کاال 
و دیگری گران فروشی کاال که سازمان حمایت مسوول بخش 
دوم این موضوع اس��ت و گرانی کاال بدلیل عدم تامین به اندازه 

محصول در بازار بوجود می آید .
مع��اون وزیر صنعت معدن و تجارت در خاتمه گفت: صادرات 
خرما آزاد است و بمنظور تامین کارتن و چگونگی بازاریابی در 

بحث خرید محصول باید تدابیری در دستور کار قرار بدهیم .

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی فقدان سند مالکیت علی قاسمی با تقدیم استشهادیه 11017/1030 مورخ 1398/2/9 اعام نموده سند مالکیت ششدانگ پاک یک فرعی از 4228 اصلی واقع در بخش 29 کرمان 
دفتر 44 صفحه 363 ثبت 8232 به شماره چاپی 572525 ملکی علی قاسمی صادر و تسلیم شده و طبق سند 118060 مورخ 1383/12/27 موزی 24/35 سهم از 96 سهم به شهرداری 
بم انتقال قطعی داده شده و به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای سند المثنی نموده لذا طبق تبصره یک الحاقی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی تا هر کس 
مدعی انجام معامله با سند نزد خود می باشد از تاریخ انتشار به مدت ده روز اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم و رسید دریافت نماید و اال پس از انقضای مدت قانونی و عدم وصول اعتراض 

وفق مقررات اقدام خواهد./ م الف 3
محمد امیری خواه

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

در کمت��ر از دو م��اه از زمان کلن��گ زنی پروژه 
بزرگ مس��کن و ساختمان انبوه س��ازان بهار در 
ارگ جدید ب��م، عملیات عمرانی احداث 1200 
واحد آپارتمانی، 300 واحد ویایی پیشرفت فوق 
العاده ای داشته است. همچنین پروژه های تجاری، 
خدماتی رفاه��ی، اداری، تفریحی گردش��گری 
گروه انبوه س��ازان در مرحله جانمایی،طراحی و 

نقشه کشی در حال اجرا می باشد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی این پ��روژه؛ حاج 
محمدحسین شفیعی مدیر ارشد اجرایی این پروژه 
گفت: پس از کلنگ زنی پروژه با حضور فرماندار 
محترم شهرستان بم، مدیرعامل محترم منطقه ویژه 
اقتصادی ارگ جدید و دیگر مدیران و مسئولین 
در تاریخ ششم فروردین ماه سال جاری، بافاصله 
عملیات احداث این واحدهای مسکونی آغاز شد 
و با گذشت کمتر از دو ماه عملیات گودبرداری، 
ش��فته ریزی و قالب چینی فندانسیونهای فاز یک 
ویایی و آپارتمانی عملیاتی شده و ادامه کار نیز 
به همت پرس��نل مجموعه، ب��ا دقت و کیفیت در 

حال انجام است.
 آقای ش��فیعی که س��اخت هتل، مس��جدجامع، 
کارخان��ه ه��ای خودروس��ازی و مجتم��ع های 
مسکونی شهرک های ارگ جدید و پروژه های 
بزرگی در تهران، قم، کیش، رامسر و سلفچگان 
را در کارنامه خود دارد با بیان این نکته که سعی 
داریم از ظرفیت نیروی انس��انی بومی، مصالح و 
تجهیزات و ماشین آالت شهرستان های منطقه به 

طور کامل استفاده کنیم افزود: انشاا... در آینده ای 
نزدی��ک نحوه ثب��ت نام واحدهای مس��کونی به 
متقاضیان محترم بصورت عمومی از طریق کانال 

و سایت انبوه سازان بهار اعام می شود.
آقای ش��فیعی در پایان افزود: تمام سعی ما بر این 
است که در این ش��رایط اقتصادی بتوانیم هم در 
زمینه اش��تغالزایی در منطقه اقدامات مثبتی انجام 
دهی��م و هم اینکه ب��ا توجه به افزای��ش بی رویه 
نرخ زمین و مس��کن بتوانیم در حد توان جوانان 
عزیز منطقه شرق استان کرمان را در راه خانه دار 
شدن با بهترین شرایط مالی یاری کنیم تا در شهر 
زیبا، مدرن و امن ارگ جدید به طرز شایس��ته ای 

صاحب خانه شوند.
پیگیر خبرهای شرکت انبوه س��ازان ساختمان و 

مسکن بهار در این کانال تلگرامی باشید:
@bahar_Housing

  تحولی بزرگ در حوزه مسکن شرق استان کرمان

پیشرفت فوق العاده پروژه بزرگ انبوه سازان 
مسکن و ساختمان بهار در منطقه ویژه اقتصادی 

ارگ جدید
اعالمنحوهثبتناممتقاضیانمسکنازتاریخ9۸/۴/۱

استفادهازتمامظرفیتهایبومی
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برابرآراه صادره هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبتی 
ملک بم تصرفات مالکانه بامعارض متقاضیان ذیل واقع درشهرستان 
بم  ونرماش��یر بخش��های  28لغایت 33کرمان محرزگردیده است 
لذابمنظور اطاع عموم مراجعین دردونوبت به فاصله 15روز آگهی 
میشود ودرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داش��ته باشند میتوانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��یدظرف 
مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع 
قضائی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضاء مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.

امالکتقاضاشدهواقعدربخش۲9کرمانشهربم
پاک 640فرعی از1024-اصلی هادی گرگندی کدملی 3110539748 فرزنداهلل 
مراد ششدانگ یکبابخانه بمساحت 381/5مترمربع واقع درخیابان امیرالمونین شهربم 

ازمالکیت سیدعبدالحسین ظهیر.
کدمل��ی  پ��ور  زابل��ی  احس��ان  1026اصل��ی  از  37فرع��ی  پ��اک 
3111443620فرزندعلیرضاششدانگ یکبابخانه بمساحت 206/40مترمربع واقع 

درخیابان مولوی شهربم ازمالکیت ورثه اصغرجعفری نرماشیری.
پاک 3فرعی از1781اصلی نیره ابراهیم نژاد کدملی 3110877422فرزندغامحسین 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 345مترمربع واقع درخیابان ولی عصر شهربم 

ازمالکیت آرزوومهردادباقری زاده.
کدمل��ی  زاده  سیدرضاسیدحس��ینی   2356اصل��ی  از  835فرع��ی  پ��اک 
3111040186فرزندسیداکبرششدانگ یکبابخانه بمساحت 103مترمربع واقع در 

خیابان زینبیه شهربم ازمالکیت داریوش روشنی.
کدمل��ی  پ��ور  افغان��ی  ه��ادی  از2361اصل��ی  222فرع��ی  پ��اک 
3111026817فرزندمرتضی ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 430مترمربع واقع 

درخیابان جانبازان شهربم ازمالکیت ورثه امانی.
پ��اک 20فرع��ی از 2362اصلی طیب��ه وکیل��ی زارع کدمل��ی 3209697957 
فرزندغامرضاششدانگ یکبابخانه بمساحت 126مترمربع واقع درخیابان ابوالفضل 

کوچه 13شهربم ازمالکیت ورثه حسن جان روشنی.
پاک 7فرعی از 2741اصلی هادی افغانی پور کدملی 3111026817فرزندمرتضی 
وخدیجه عیش آبادی کدملی 3100162171و310014171فرزندرضابالمناصفه 
هرکدام نسبت به سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 446/9 مترمربع واقع 

درخیابان جانبازان شهربم ازمالکیت ورثه محمدامانی.
پ��اک 1280فرعی از 2810اصلی محمودمومن آبادی کدمل��ی 3111252027 
فرزندعلی شش��دانگ ساختمان تجاری مسکونی بمساحت 50/20مترمربع واقع 

دربلوار کارگرشهربم ازمالکیت هاشم بیرجندی.
کدمل��ی  نس��ب  جال��ی  احس��ان  2810اصل��ی  از  1281فرع��ی  پ��اک 
3111515222فرزندامیدعلی ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 327/65مترمربع واقع 

درخیابان مالک اشتر عارف 4شهربم ازمالکیت مهدی فروتن وفاطمه فرومند.
کدمل��ی  نس��ب  یاس��رجالی  2810اصل��ی  از  1282فرع��ی  پ��اک 
3111473740فرزندامیدعلی ششدانگ یکبابخانه بمساحت 197/35مترمربع واقع 
درخیابان مالک اش��تر کوچه عارف 4ش��هربم ازمالکیت مهدی فروتن وفاطمه 

فرومند.
پاک 661فرعی از 2811اصلی کبری خدادوست کدملی 3110863741نسبت به 
سه  دانگ وفاطمه خدادوست کدملی 3110816899فرزندجان محمدنسبت به سه 
دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 322/30مترمربع واقع درخیابان سیدجمال 

الدین کوچه 17شهربم ازمالکیت حسین اکبری.
پورکدمل��ی  خیرآب��ادی  خدیج��ه   3092اصل��ی  از  یکفرع��ی  پ��اک 
2992270997فرزندمحمودشش��دانگ یکبابخانه بمساحت 96مترمربع واقع در 

خیابان طالقانی کوچه 7شهربم ازمالکیت مریم خیرآبادی پور.
پاک 75فرعی از3233اصلی حمیدرضامینائی کدملی 370974878فرزندذبیح اهلل 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 911/43مترمربع واقع درخیابان امام کوچه قصرحمید 

شهربم ازمالکیت علی حمیدی پور ونصرت قدم زاده.
کدمل��ی  آب��ادی  زم��ان  مهدی��ه  3403اصل��ی  از  یکفرع��ی  پ��اک 
3209535248فرزندمحمدشش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 146مترمربع واقع 

درخیابان طالقانی کوچه 21شهربم ازمالکیت نعمت اهلل پوررستمی.
پ��اک 7فرع��ی از 3723اصل��ی امی��ن محم��دی حبی��ب زاده بم��ی کدملی 
3111445364فرزندمحمدشش��دانگ یکبابخانه بمساحت 795مترمربع واقع در 

خیابان چمران کوچه 31شهربم ازمالکیت محمدوزهرارستم پور.
پاک 2فرعی از 4124اصلی مهنازبی غم کدملی 3111475859فرزنداحمدششدانگ 
مغازه تجاری و مسکونی بمساحت 76/16مترمربع واقع درخیابان آزادگان شهربم 

ازمالکیت ورثه محمدباقری.
پاک یکفرعی از4236اصلی ربابه عیش آبادی کدملی 3110847876فرزندعلی 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 1258/45مترمربع واقع درخیابان 22بهمن شهربم 

ازمالکیت علی و حسین شهربابکی.
پاک 12فرعی از4362اصلی فروغ عظیمی کدمل��ی 3111254216فرزندامین 
ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 361/10مترمربع واقع درخیابان 22بهمن کوچه 

13شهربم ازمالکیت امین اهلل ملکی نژاد.
پاک 71فرع��ی از 4775اصلی الهه رنجبر کدملی 3100169379فرزندقاس��م 
ششدانگ یکبابمغازه بمساحت 77/3مترمربع واقع درمیدان آزادی ابتدای کمربندی 

مهداب شهربم ازمالکیت حسین افشارمنش.
پاک 108فرعی از 4838اصلی جعفردری جانی کدملی 3110221098فرزندحسن 
ششدانگ یکبابخانه مشتمل برطبقه فوقانی بمس��احت 356/45مترمربع واقع در 

بلوارجمهوری کوچه 20عامه مجلسی شهربم ازمالکیت اسحاق عامری.
کدمل��ی  مق��دم  محمدعارف��ی  4839اصل��ی  از  288فرع��ی  پ��اک 

3111422186فرزندغامحسین ششدانگ یکبابخانه بمساحت 231/25مترمربع 
واقع دربلوار مالک اشتر شهربم ازمالکیت سیروس ساالربهزادی.

پاک 25فرعی از 4868اصلی محمدجزینی زاده کدملی 3111401162فرزندحسین 
ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 230/42مترمربع واقع در خیابان امیرکبیرکوچه 

18شهربم ازمالکیت محمدقاسمی.
کدمل��ی  زاده  محمودجزین��ی  4868اصل��ی  از  26فرع��ی  پ��اک 
3110691000فرزندحسین ششدانگ یکبابخانه بمساحت 288/26مترمربع واقع 

درخیابان امیرکبیرکوچه 18شهربم ازمالکیت محمدقاسمی.
کدمل��ی  ابارق��ی  افس��انه  4915اصل��ی  از  2فرع��ی  پ��اک 
6079766167فرزندجوادششدانگ یکبابخانه بمساحت 197مترمربع واقع درخیابان 

شهیدبهشتی کوچه 8شهربم ازمالکیت ابراهیم حسینی بمی.

امالکتقاضاشدهواقعدربخش۳۰کرمان
پ��اک 43فرعی از 829اصلی فاطمه بالنگی کدمل��ی 3110438501فرزندعلی 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 294مترمربع واقع درروستای اسفیکان شهربم 

ازمالکیت رمضان حجت آبادی.
پاک 45فرعی از842اصلی ریحانه مسگرزاده کرمانی کدملی 6070032985فرزند 
علیرضاششدانگ یکبابخانه بمساحت 231/49مترمربع واقع درروستای چهل تخم 

شهربم ازمالکیت ناصردامی.
کدمل��ی  دس��تیارحقیقی  کب��ری  از1602اصل��ی  یکفرع��ی  پ��اک 
6059618278فرزنددرگوش ششدانگ یکبابخانه بمساحت 310/25مترمربع واقع 

درامیرآباد شهربم ازمالکیت قاسم رنجبر.
پاک8فرعی از 1412اصلی روح اهلل رنجبر کدملی 3110949970فرزندماشاهلل 
یکبابخانه بمس��احت 523مترمربع واقع در ده شتر بم خیابان شهیدمهدی رنجبر 

ازمالکیت ماشاهلل رنجبر.
علیرضامهرآس��اکدملی  1907اصل��ی  از  4فرع��ی  پ��اک 
3111416879فرزندرضاششدانگ یکبابخانه بمساحت 220مترمربع واقع درخواجه 

عسکرشهربم ازمالکیت محمدکمال الدینی.
مهرآس��اکدملی  مری��م  از1907اصل��ی  5فرع��ی  پ��اک 
3111406555فرزندرضاششدانگ یکبابخانه بمساحت 152مترمربع واقع درخواجه 

عسکرشهربم ازمالکیت محمدکمال الدینی.

امالکتقاضاشدهواقعدربخش۳۱کرمان
کدمل��ی  ریگ��ی  جال��ی  راضی��ه  از904اصل��ی  3فرع��ی  پ��اک 
6050095116فرزندشهریارشش��دانگ یکبابخانه  بمس��احت 239مترمربع واقع 

درشهرستان بم بروات بلوارشمالی ازمالکیت فیض محمدبرخورداربرواتی.
کدمل��ی  کش��یتی  امیرعس��کری  2630اصل��ی  از  13فرع��ی  پ��اک 
3111601005فرزندمحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت 198/20مترمربع واقع 

درشهرستان بم بروات خیابان شهیدموسوی ازمالکیت عذری همت آبادی.
پ��اک 6فرع��ی از 2847اصل��ی جمیل��ه ثم��ره رضائ��ی بروات��ی کدمل��ی 

3110452650فرزندمحمدشش��دانگ یکبابمغازه بمساحت 27مترمربع واقع در 
شهرستان بم بروات بلوارجنوبی ازمالکیت درویش حسن زاده جشاری.

کدمل��ی  بروات��ی  باق��ری  طاه��ره  از3206اصل��ی  44فرع��ی  پ��اک 
3110454858فرزندمحمدشش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 182مترمربع واقع 

درشهرستان بم بروات بلوارجنوبی خیابان ولی عصر ازمالکیت حاجی جرجندی.

امالکتقاضاشدهواقعدربخش۳۲کرمان
پاک یکفرعی از51اصلی مجتبی کاظمی کدملی 2991763930فرزندعوض 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 356/40مترمربع واقع درشهرستان نرماشیر روستای 

سید آباد ازمالکیت سیدهادی جعفریان.
کدمل��ی  آش��فتگان  هم��ت  1028اصل��ی  از  1222فرع��ی  پ��اک 
3209552231فرزندعلیجان شش��دانگ یکبابخانه  بمساحت 321مترمربع واقع 

درشهرستان نرماشیررستم آباد خیابان تختی ازمالکیت حسین زابلی.
کدمل��ی  آش��فتگان  هم��ت  1028اصل��ی  از  1223فرع��ی  پ��اک 
3209552231فرزندعلیجان ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 417/8مترمربع واقع 

درشهرستان نرماشیررستم آباد خیابان تختی ازمالکیت حسین زابلی.
کدمل��ی  آش��فتگان  محمدرض��ا  1028اصل��ی  از  1224فرع��ی  پ��اک 
3209869456فرزندعلیجان ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 258/85مترمربع واقع 

درشهرستان نرماشیررستم آباد ازمالکیت حسین زابلی.

امالکتقاضاشدهواقعدربخش۳۳کرمان
پاک 8فرعی از 304اصلی اکبرحیدری پورکدملی 3110638381فرزندمرتضی 
ششدانگ یکبابخانه وباغچه بمساحت 649/9مترمربع واقع درشهرستان بم دهبکری 

خیابان افشارمنش ازمالکیت مرتضی حیدری.
کدمل��ی  پ��ور  حی��دری  حس��ین  از304اصل��ی  9فرع��ی  پ��اک 
3111623351فرزنداکبرشش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 480/9مترمربع واقع 
درشهرستان بم دهبکری کلستان خیابان شهیدافشارمنش ازمالکیت مرتضی حیدری 

پور.
پاک 24فرعی از700اصلی فریده افشارمنش کدمکلی 6069795008فرزندعزیزاهلل 
شش��دانگ یکبابخانه وباغچه بمس��احت 621/88مترمربع واقع درشهرستان بم 

دهبکری سرمیدان آقاجانی ازمالکیت صغری افشارمنش.
پاک 3فرع��ی از1392اصلی الهام یزدانفرکدملی 3111519791فرزندماش��اهلل 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 473/5مترمربع واقع درشهرستان بم دهبکری 

عبدالصمدیه ازمالکیت طاهره بوستانی.

تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/11
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محمدامیریخواه
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آغاز فعالیت اجرایی احداث بیمارستان 202 تختخوابی آموزشی- درمانی 
و پژوهشی بم توسط وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی بم

بیمارستان۲۰۲تختخوابیآموزشی،پژوهشیودرمانیبمتادوسالآیندهبهبهرهبرداریمیرسد

به گزارش پای��گاه خبری طلوع ارگ، با انتق��ال پروژه احداث 
بیمارس��تان 202 تختخوابی آموزش��ی بم از وزارت مس��کن و 
شهرسازی به وزارت بهداشت به عنوان نهاد مجری، جان تازه ای 

در اجرای این پروژه دمیده شده است.
با پیگیری های مستمر و موثر دکتر عباس زاده ریاست دانشگاه 
علوم پزشکی بم و با همراهی و مساعدت نماینده مردم در شرق 
اس��تان، فرمانداری و استاندار کرمان و دستور اکید وزیر محترم 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر نمکی، 
عاوه بر انتقال پروژه به وزارت بهداش��ت توسط هیات دولت، 
با تخصیص 600 میلیارد ریال در قالب تس��هیات به این پروژه 

موافقت به عمل آمد.
با تامین این میزان اعتبار فعالیت اجرایی این پروژه که از سال 96 

متوقف شده بود اخیرا با ظرفیت کامل مجددا آغاز شده است.
بر اس��اس قراداد منعقده با شرکت مجری مقرر شده فاز اول این 

پروژه به مساحت 22 هزار متر مربع ظرف نه ماه آینده تکمیل و 
در همین مدت مناقصه فاز دوم )که ش��امل کلیه مراحل تکمیل 
ساختمان و تاسیسات می باشد( برگزار شده و عملیات اجرایی فاز 

دوم نیز آغاز گردد.
بیمارستان 202 تختخوابی آموزشی بم مهمترین پروژه دانشگاه 

علوم پزشکی بم اس��ت که قرار است جایگزین بیمارستان امام 
خمینی بم ش��ود که در حادثه زلزله 5 دی سال 82 تخریب شد. 
متاسفانه اجرای این پروژه از آن سال به تاخیر افتاده و مردم منطقه 
شرق اس��تان از این لحاظ یعنی تخت بیمارس��تانی به شدت در 

کمبود و مضیقه هستند.
شایان ذکر است که در کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت شش 
و یک دهم تخت بیمارستانی در بخش دولتی وجود دارد که این 
میزان در منطقه ش��رق استان تا س��ال قبل هفت دهم بود و اخیرا 
با راه اندازی بخش��های جدید بیمارس��تان پاستور و بخشهایی از 
بیمارستانهای جواداالئمه نرماشیر و آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
ریگان این میزان به نُه دهم ، ارتقا یافته اما هنوز نس��بت به سرانه 
کشور فاصله زیادی وجود دارد که امید است فعال شدن بیمارستان 

202 تختخوابی به رفع این کمبود اساسی در منطقه کمک کند.

به گ��زارش طل��وع ارگ؛ در جلس��ه ای که با 
حضور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه 
و تجهیز مراکز بهداش��تی درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور، آقای مهندس احمری، مدیران 
ش��رکت های مش��اور و پیمانکار و در حضور 
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی بم آقای دکتر 
عباس زاده، معاون توس��عه، مدی��ر امور مالی و 
مدیر دفتر فنی دانش��گاه در محل پروژه برگزار 
ش��د، مدیر شعب بانک رفاه استان کرمان آقای 
دهقانی با بی��ان تصویب اعطای تس��هیات از 
س��وی این بانک به پروژه بیمارستان آموزشی 
پژوهش��ی و درمانی ب��م، زمان 24 م��اه را برای 
تکمیل این بیمارستان خواستار شد که با موافقت 
شرکت مجری، پیمانکار و مشاور منجر به تنظیم 

صورتجلسه مربوطه گردید.
در ادامه کارشناسان بانک رفاه و مدیران بانک 
رفاه شعبه بم به همراه حاضرین در این جلسه از 
عملیات ساخت بیمارستان بازدید به عمل آورند 

و در هر قسمت توضیحات الزم توسط مشاور و 
پیمانکار پروژه ارائه گردید.

ی��ادآور می ش��ود بیمارس��تان 202 تختخوابی 
آموزشی، پژوهش��ی و درمانی بم با زیربنای 23 
هزار متر مربع در زمینی به وسعت سه هکتار در 
حال احداث اس��ت. این بیمارس��تان قرار است 
جانشین بیمارستان امام خمینی )ره( شود که در 
حادثه زلزله س��ال 82 تخریب ش��د. این پروژه 
از آن س��ال تا کنون پیش��رفت ک��م )در حدود 
10 درصد( داش��ت که اخیرا با پیگیری ریاست 
دانش��گاه، معاونت توسعه و مدیران مالی و دفتر 
فنی و با مس��اعدت نهادهای شهرس��تان بویژه 
فرمانداری و نماینده مردم در مجلس ش��ورای 
اسامی و نیز دس��تور وزیر بهداشت و موافقت 
جناب آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه 

و بودجه، تامین اعتبار شده است.
راه اندازی این بیمارس��تان عاوه بر اینکه تعداد 
تخت های منطقه را به اس��تاندارد کشوری می 

رس��اند، عرصه آموزشی پژوهشی الزم را برای 
آموزش دانش��جویان علوم پزشکی فراهم می 
آورد. شایان ذکر است که طراحی این بیمارستان 
با بهره گیری از تجارب کش��ورهای مختلف و 

اس��تانداردهای بین المللی ص��ورت گرفته و به 
دلیل ق��رار گرفتن در منطقه زلزله خیز باالترین 
استاندارد استحکام در کشور را برخوردار است.

توجه به تجربه بزرگترها و نصایح سالمندان 
خانواده برای انتخاب همسر الزم است، اما 
کافی نیست. آنچه که می تواند در انتخاب 
همسری مناسب و متناسب بدون جانبداری 
و دخالت س��ایق و عایق به ش��ما کمک 
کن��د ، مهارت انتخاب همس��ر اس��ت. این 
مهارت ابزاری اس��ت که بخش��ی از آن را 
علم روانشناسی و بخشی دیگر را علم جامعه 
شناس��ی تجهیز می کند و می تواند با نشان 
دادن عوامل موث��ر در ازدواج موفق، آینده 
ای زیباتر برای شما ترسیم و پیش بینی کند. 
مهارت انتخاب همس��ر تنه��ا یک مهارت 
نیست ، بلکه از مهارتهای کاربردی و جزئی 
تری تشکیل شده است که هر کدام بخشی 
از این موفقیت را پوشش خواهد داد. ما قصد 
داریم در این آموزش��های ساده و کاربردی 
به ش��ما بخشهایی از این مهارتها را آموزش 
دهیم این آموزش��ها، ش��ما را از مراجعه به 
مش��اوران خانواده و کارشناسان روانشناس 
درحوزه انتخاب همسر بی نیاز نمی کند اما 

می تواند کمک رسان خوبی باشد.
بخشاول:خودشناسی

خودشناس��ی مانند خط کش��ی است که به 
ش��ما برای انتخاب معیارهای همسر کمک 
می کند شما تا خودتان را نشناسید چگونه 
م��ی توانی��د طرف مقابلت��ان را بشناس��ید ، 
گاهی در جلسات مش��اوره و مددکاری از 
بعضی دختران یا پسران مجرد که می پرسم 
معیارتان از انتخاب همسر چیست ؟ خوب 
باش��د کمی که می گذرد می گویند زیبا و 

خوشگل یا خوش تیپ باشد.
این اولین زنگ خطری است که باید به آن 

توجه کنید!
فرض می کنیم  ؛ شما به تازگی با فردی آشنا 
شده اید که زیباست و یا از نظر ظاهری )قد ، 
تیپ ، لباس و ...( ش��ما را مجذوب خودش 
کرده اس��ت؛ لطفا کمی درنگ کنید ؛ شما 
به شدت در معرض خطر انتخاب نادرست 

قرار دارید.
چرا فکر می کنید ظاهر طرف مقابلتان می 
تواند جوابگوی انتظارات ش��ما از زندگی 
مشترک باش��د آیا زندگی مشترک تنها به 
روابط زناشویی محدود می شود ؟ این مساله 
به این دلیل اتفاق می افتد که شما خودتان را 

نمی شناسید؟
نکته مهم این است که در مرحله خودشناسی 
باید با خودتان روراس��ت باشید قرار نیست 
این کاغذ را به دید عموم بگذارید. پس لطفا 
به خودتان دروغ نگویید اگر انسانی هستید 
که مس��ایل مالی برایتان خیلی مهم است و 
دوست دارید ش��وهرآینده تان از نظر مالی 
ش��ما را تامین کند ، تنها به این دلیل که در 
جامعه زن خوب زن قانعی است. ننویسید من 

انسان قانعی هستم چون باعث انتخاب اشتباه 
و س��وتفاهم طرف مقابلتان از شما می شود 
، یا اگر پسری هس��تید که از نظر احساسی 
با مادر یا از نظر اقتصادی به پدرتان وابس��ته 
هس��تید ، به دلیل پذیرش اجتماعی ننویسید 
مس��تقل هستم ، روراس��ت بودن با خودتان 
باعث می ش��ود ش��ما در ارتباطتان با طرف 
مقابل ش��خصیت واقعی خودتان را نمایش 
داده و متقاب��ا پاس��خهای صادقانه تری را 

دریافت کنید .
پسقلموکاغذرابرداریدوبنویسید

منکیستم؟
مش��خصات ظاهری، خانوادگی )وضعیت 
مالی، تعداد اعضای خانواده و... ( ، اجتماعی 
و اقتصادی ، هوش، س��امتی جس��مانی و 
روانی ، اعتقادی مذهبی ،اخاقی ،سلیقه ها، 

سیاسی.
گرچه ابتدا س��خت به نظر می رسد اما می 
توانید با این مثال مطابقت بدهید : من پسری 
یا دختری هستم چند ساله ، قد بلند یا کوتاه 
یا متوس��ط،الغراندام یا چاق یا متناسب در 
خانواده ای با وضعیت متوسط ، فقیر یا مرفه، 
ش��اغل یا بیکار یا دانشجو، از نظر اقتصادی 
مس��تقل یا وابس��ته به خان��واده ، باهوش یا 
ضعیف ت��ر ، اهل اعتقادات مذهبی، تندخو 
یا خوش اخاق )مث��ا زود از کوره در می 
روید( ،اهل سیاست یا نیستید ، عاشق رنگ 

آبی یا قرمز و...
تا ای��ن جای کار راحت هس��ت در مرحله 
بع��دی باید وارد دنی��ای ویژگیهای درونی 
خ��ود بش��وید و از این خصوصی��ات خود 
پرده بردارید :خونسرد یا عجول یا استرسی 
، منظم یا بی خیال ، وسواس��ی ، احساسی یا 

رسمی ، خسیس یا ولخرج و ....
پس ب��رای خودشناس��ی الزم اس��ت تمام 
خصوصیات خود را بنویسید . کمترین نتیجه 
ای که این کار دارد این است که تصویری 
از خودتان پیدا می کنید که ش��اید تا کنون 
ب��ه آن فکر نکرده بودید و اینکه می فهمید 
که چرا روی یک معیار خاصی بیشتر تمرکز 
دارید فرض کنید من همیشه آرزو داشته ام 
دکتر شوم اما نیستم؛ حاال با ازدواج با فردی 
که دکتر است گمان می کنم به این احساس 
شکستم غلبه کرده ام. اگر من رویای رفتن 
از ایران را در س��ر داش��ته باش��م و به اولین 
خواستگاری که مقیم خارج از کشور است، 
جواب مثبت بدهم، مش��کاتی برایم ایجاد 
خواهد شد که هیچ گاه فکرش را هم نمی 
کردم. توجه داش��ته باشید ازدواج با دکتر یا 
فردی که خارج از ایران س��کونت دارد، به 
خودی خود اشتباه نیست اما در صورتی که 
تنها دلیل ما برای ازدواج این معیارها باشد، 

مشکل زا است. 

معصومهکمالالدینی-دکتریجامعهشناسیومددکاراجتماعی

عوامل موثر در ازدواج موفق
زندگی
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دکتر محمدحس��ین محمدی تهرودی سرپرست ش��بکه بهداشت و درمان و 
بیمارس��تان جواد االئمه شهرستان نرماشیر به خبرنگار طلوع گفت: بیمارستان 
جواد االئمه نرماش��یر با 30 تخت بس��تری در شهر نرماش��یر و در مسیر جاده 
ترانزیت بم - زاهدان قرار دارد. این بیمارستان با کادری خدمتگزار و پرتاش 
و با وجود کمبودها و کاس��تی های موجود در شهرس��تان نرماشیر  با جمعیتی 
بالغ بر 60 هزار نفر احداث گردیده اس��ت. از کاس��تی ها گله نداریم و پرسنل 
بیمارستان با تمام وجود تاش می کنند تا خدماتی در خور برای بیماران داشته 
باش��ند. اخیرا استاندار کرمان در سفر به شرق اس��تان از این بیمارستان بازدید 
نمودند و در جریان مش��کات این بیمارس��تان قرار گرفتن��د. توقع ما و مردم 
این منطقه از مس��ئولین تامین حداقل امکانات و تجهیزات برای این بیمارستان 
می باشد. بخش دیالیز این بیمارستان نیاز به بودجه دارد و در بحث سیستم های 
گرمایش��ی و سرمایشی مشکل داریم و همچنین با کمبود نیروی انسانی کافی 
در این بیمارستان مواجه هستیم. از مسئولین عاجزانه می خواهیم تا نگاه ویژه ای 
به بحث درمانی این منطقه داش��ته باشند. از زمانی که بنده برای خدمت رسانی 
منصوب شدم در این مدت اندک سعی کردیم تا کارهای کلیدی و اساسی را 

برای رفاه مردم این منطقه به انجام برسانیم.
مهمتریناقداماتیکهدراینمدتانجامگرفتهاست:

- راه اندازی رادیولوژی بیمارستان بیمارستان جواد االئمه نرماشیر

- افتتاح مرکز جامع سامت روستایی قصر و دو باب پانسیون های پزشک
- راه اندازی مجدد و شبانه روزی کردن داروخانه بیمارستان

- عقد قرارداد با بیمه های مختلف جهت بستری بیماران
- افتتاح ساختمان جدید اداری شبکه و مرکز بهداشت شهرستان

- اختصاص ساختمان قدیمی اداره به اورژانس
- راه  اندازی خانه بهداشت قناد

- راه اندازی خانه بهداشت ناصر آباد
- جلس��ه با دکتر ترکمن نژاد مدیریت مرکز بهداش��ت ش��مال تهران جهت 
هماهنگی های الزم برای تدوین برنامه پنج ساله جهت انجام کارهای بهداشتی 

پایه ای و بهبود شاخص های بهداشتی در شهرستان نرماشیر
- برگزاری جلسه و هماهنگی ستاد نوروزی در شبکه بهداشت

- جلسه با مهندس شه  بخش مدیرعامل گروه صنعتی کرمان خودرو که در این 
جلسه پیشنهادات بررسی و تفاهم نامه های الزم جهت پشتیبانی کرمان خودرو 

از نرماشیر انجام گردید
- ایمن سازی و بهسازی مراکز بهداشتی شهرستان

- حصارکشی خانه های بهداشت نظامشهر و جال آباد و باقریه
- راه اندازی خطوط تلفن دیجیتال و سانترال شبکه بهداشت و درمان

عملکرد شبکه بهداشت و بیمارستان جواد االئمه شهرستان نرماشیر در سال ۹۷

گوشه ای از اقدامات مدیریت شبکه بهداشت و بیمارستان نرماشیر در سال 97 و ابتدای 98 به روایت تصویر
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دانشگاهعلومپزشکیبم

آگهی تبریک

همکار ارجمند
جناب آقای هادی شهسواری

انتص�اب شایس�ته جنابعالی را به س�مت معاونت توس�عه و 
پش�تیبانی اداره آموزش و پرورش شهرستان بم تبریک می 
گوییم و برای شما از درگاه خداوند متعال آرزوی توفیق هرچه 
بیش�تر در خدمتگزاری به فرهنگیان زحمتکش و دلسوز بم 

را داریم.
از طرف جمعی از فرهنگیان


