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هفته انمه

خبر

انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار

شهادت شهید واالمقام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و 
جان باختن جمعی از هم میهنان در جریان تشییع پیکراین شهید 

واالمقام در کرمان و همچنین درگذشت دیگر هموطنانمان را 
حادثه سقوط هواپیمای مسافربری را تسلیت عرض می نماییم.

بم - بلوار امام خمینی)ره( روبروی تیپ
کرمان - خیابان شریعتی - جنب الماس مال

بعدازظه��ر 19 دی م��اه 95، مردم ای��ران با یک 
خبر شوک آور روبرو ش��دند. آیت اهلل هاشمی 
رفس��نجانی در بیمارس��تان تجریش درگذشت. 
صبح 13 دی ماه 98، خبر ش��هادت سردار قاسم 
س��لیمانی در عراق، دست به دس��ت شد و مردم 
صب��ح جمعه خ��ود را ب��ا این خیر ش��وک آور 
آغاز کردند. دیگر ش��اید به جای خرداد های پر 
حادث��ه باید به » دی های پ��ر حادثه« عادت کنیم. 
دو مرد تصمیم گیر و تصمیم س��از در جمهوری 
اسالمی در اولین ماه زمستان به دیار باقی شتافتند. 
سیاستمدار و فرماندهی که اهل کرمان بودند. هر 
دو با کویر آمیخت��ه بودند و اهالی کویر از همان 
کودکی یاد می گیرند با س��ختی ها روبرو شوند 
و آنه��ا را تحمل و مدیریت کنند. این دو جدا از 
کرمانی ب��ودن ویژگی ها مش��ترک دیگری هم 
داشتند. رسانه های خارجی در زمان های مختلف 
از ای��ن دو به عنوان ف��رد دوم نظام یاد می کردند. 
سال ها رسانه های غربی چه در زمان امام خمینی 
و چه در زمان رهبری آیت ا... خامنه ای  از هاشمی 
رفسنجانی به عنوان نفر دوم ایران یاد می کردند. 
ح��اال هم برخ��ی از رس��انه های غربی از قاس��م 
سلیمانی به عنوان نفر دو نظام یاد می کنند. هر دو با 
توجه به مسئولیت ها و نقش هایی که در جمهوری 
اسالمی داشتند از نگاه دولت ها و رسانه های غربی، 
موثرترین و تاثیرگذار ترین افراد بعد مقام رهبری 
در ایران بودند. این دو در فضای سیاسی ایران به 
میانه روی شهره بودند. هم هاشمی و هم سلیمانی 
در طول حیات خود همیش��ه ت��الش می کردند 
فضای سیاس��ی کشور را به س��مت آرامش هل 
دهن��د و از تنش جلوگیری کنند. آنهایی که این 

دو را از نزدیک می ش��ناختند از رابطه حسنه آنها 
با هم می گفتند. س��ردار س��لیمانی بع��د از فوت 
آیت ا... هاشمی گفت:»باید به آقا تسلیت گفت 
که بزرگ ترین مصیبت به ایش��ان وارد شد. خدا 
به ایش��ان صبر و طول عمر بدهد و ایشان را برای 
ما حفظ کند و ذخیره کند برای چیزهایی که از 
دست داده ایم.« این دو در میان جریان های سیاسی 
به عنوان افرادی فراجناحی شناخته می شدند که 
اف��راد و جریان ها برای حل مش��کالت آنها نزد 
آیت اهلل و س��ردار بروند. همانگونه که باال اشاره 
ش��د این دو هم تصمیم گیر بودند و هم تصمیم 
س��از و این یعنی نظام دو مُهره کلیدی و اساسی 
خود را طی 3 س��ال از دس��ت داد. دو نیرویی که 
به نظر می رسد پر کردن جای آنها سخت و تقریبا 
محال باش��د. در ایران افرادی که هم تصمیم گیر 
باش��ند و هم تصمیم ساز کم هستند و نبود چنین 
افرادی می تواند کشور را با مشکالت عدیده ای 
روبرو کند. در دهه 60 هم ایران با فراق نیروهای 
اساس��ی خود روبرو شد. در س��ال 60 جمهوری 
اسالمی به واسطه ترور، مهم ترین تصمیم ساز ها 
و تصمیم گیرهای خود را از دست داد، آنهم در 
روزهایی که تازه شکل گرفته بود و درگیر جنگ 
هم بود. ش��خصیت هایی مانند آی��ات خامنه ای، 
هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی جای آنها 
را پر کردن��د اما حاال کمی داس��تان فرق کرده 
اس��ت. در آستانه قرن پانزدهم خورشیدی، ایران 
به آدم هایی مانند هاشمی و سلیمانی که بتوانند در 
زمان های بحرانی درست و منطقی تصمیم بگیرند، 

احتیاجی دارد.

تشییع باشکوه و میلیونی سردار سلیمانی در کرمان  رسیدگی به امور مصدومان 
وجانباختگان حادثه کرمان  

ادامه دارد

پیام تسلیت

کمیسیون رسیدگی به وضعیت جان باختگان و مصدومان مراسم تشییع 
سرداران شهید استان کرمان، ظهر روز سه شنبه 1۷/10/98 در استانداری 

کرمان به ریاست دکتر فدائی استاندار کرمان تشکیل گردید.
 با توجه به اینکه ازدحام جمعیت در مراسم تشییع پیکر مطهر سرداران 
رش��ید اسالم سپهبد حاج قاسم سلیمانی و سردار شهید پورجعفری در 
ابتدای خیابان شهید بهش��تی منجر به مصدوم و جان باختن تعدادی از 
هموطنان ارجمند ش��رکت کننده در مراسم شد پس از انجام عملیات 
امدادی و اعزام مصدومان به مراکز درمانی ودر ظهر روز تشییع کمیسیون 
رسیدگی به وضعیت جان باختگان و مصدومان مراسم تشییع سرداران 

شهید استان تشکیل گردید.
بر پایه این گزارش کمیسیون یادشده بالفاصله رسیدگی به وضعیت جان 
باختگان و مصدومان را آغاز کرد. کمیس��یون؛ دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان را موظ��ف به بکارگیری تمامی امکان��ات و تجهیزات جهت 
مداوای مصدومان کرد. بر مبنای مصوبه کمیسیون مقرر گردید هرگونه 
اطالع رسانی درخصوص آمار آسیب دیدگان و مصدومان حادثه سه 
ش��نبه در کرمان، انحصارا از طریق مدیر مرک��ز اورژانس و فوریتهای 
پزشکی اس��تان و همچنین آمار متوفیان صرفا از طریق پزشکی قانونی 
انجام و به اطالع عمومی رسانده شود. همچنین مقرر شد در زمینه انتقال 
پیکر جانباختگان از پزشکی قانونی، تشییع و تدفین همکاری های کامل 

با خانواده ها صورت پذیرد .
استاندار کرمان شامگاه سه شنبه 1۷ دی ماه با حضور در بیمارستان شفا 
کرمان از مصدومان و مجروحان عیادت کرد. دکتر محمد جواد فدائی 
در این عیادت، دستورات الزم را برای به کارگیری امکانات و تجهیزات 
در درمان و بهبودی بیماران صادر کرد. کمیس��یون، رسیدگی به امور 
مصدومان و خانواده متوفیان را ادامه می دهد و حضور در جمع خانواده 
متوفیان و عیادت از مصدومان از جمله این برنامه هاست که به طور منظم 

در حال انجام است.
بررس��ی ابعاد حادثه و چگونگی وقوع نیز از س��وی مراجع کشوری و 
اس��تانی در حال انجام است و نتایج بررسی ها از طریق مراجع ذیصالح 

مربوطه به اطالع خواهد رسید.

استاندار کرمان:
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سالم آقای شفیعی. لطفًا کمی 
از س�وابق خود و انبوه سازان 
مسکن و ساختمان بهار برای ما 

بگویید.
با سالم خدمت شما و مخاطبین هفته نامه طلوع بم و 
مردم شهرستانهای شرق استان کرمان. بنده تقریباً 30 
سال اس��ت که در زمینه مسکن و ساختمان فعالیت 
دارم و اولین پروژه رسمی خود را در سال 13۷0 در 
کیش آغاز  و در سال 13۷2 با مدیریت پروژه هتل 
ارگ جدید  فعالیت خ��ود را در بم آغاز نمودم. از 
سال ۷5 که کار ساخت هتل به پایان رسید، تاکنون 
نیز بطور مداوم و مستمر با منطقه ویژه اقتصادی ارگ 
جدی��د در پروژه های عمرانی متع��ددی همکاری 
داشته ام. ساخت س��وله های کارخانجات، محوطه 
سازی و شهرس��ازی و دریاچه، تاسیس��ات، منازل 
مس��کونی و همچنین ساخت مس��جد جامع ارگ 
جدید از جمله اقدامات ما در این منطقه برای مردم 

شریف می باشد.
از دیگر اقدامات ما س��اخت بی��ش از 1000 واحد 
مسکونی، پروژه های بزرگ عمرانی و زیربنایی در 
ش��هرهای قم، تهران، کیش، رامسر، سلفچگان می 
باش��د که نمونه های آن را در ارگ جدید خدمتتان 
عرض کردم.گفتنی است از سال 1380 انبوه  سازان 
بهار به طور رس��می فعالیت خود را با اخذ مجوز از 
س��ازمان نظام مهندس��ی و وزارت راه و شهرسازی 
آغاز کرد تا بتوانیم ثمره تمام تالش��ها و تجربه های 
چندین ساله خود را بطور جدی تر پیش ببریم و هم 
اکنون تیمی مجرب و کارکشته از بهترین مهندسین 
و پیمانکاران عمرانی و فعاالن حوزه مسکن کشور 

در این گروه گردهم آمده اند.
الزم به ذکر است که یکی از افتخارات کاری بنده 
این است که با حکم دکتر احمدی بافنده مدیرعامل 
وقت شرکت بهره برداری متروی تهران در شهریور 
96 به عنوان مش��اور بخش مس��کن مت��روی تهران 
منصوب شدم و توانستم در مدتی کوتاه، طرحهای 
خوبی را برای خانه دار ش��دن پرس��نل مترو به اجرا 

درآورم.

نظر به وج�ود برخی ابهامات 
در رابطه با پروژه انبوه سازان 
مسکن و ساختمان بهار بفرمایید 
که چطور به این تصمیم رسیدید 
که سرمایه مجموعه خود را در 
این ش�رایط بد اقتص�ادی به 
س�مت ش�هر بم روانه کرده و 
مشغول فعالیت برای مردم بم 

شوید؟
ضمن تقدیر و تش��کر از حساس��یت ش��ما، مردم و 
مسئولینی که به حق به دنبال شفاف شدن هر چه بیشتر 
این پروژه هستند. باید گفت انبوه سازان بهار نه تنها از 
شفاف شدن بیشتر پروژه استقبال کرده بلکه خود نیز 
پیش��اپیش چه به صورت حضوری، چه نشر در هفته 
نامه رسمی طلوع بم و کانال های ارتباطی دیگر تمام 
فعالیت های خود را گزارش مستمر داده و خواهد داد 
و این را حق مردم و مسئولین می داند که نسبت به همه 

چیز آگاه باشند.
در ابتدا  باید گفت انتخاب بم برای ما موضوعی تازه 
نیست. ما سالهاست که در خدمت این مردم شریف 
بوده ایم و مردم سالهاست که در منطقه ویژه اقتصادی 
ارگ جدید از فعالیت و خدمات ما استفاده  می کنند. 
برای نمونه مسجد جامع و هتل ارگ جدید دو مورد 

کوچک از این اعتماد شما به ماست.
م��ن از اوایل دهه ۷0 ب��ا بم و مردم ش��ریف آن به 
واسطه فعالیت در ارگ جدید مراوده و ارتباط دارم 
و هیچگاه ارتب��اط خود را قطع نک��ردم و به نوعی 

خودم را همشهری شما می دانم. منظورم از بم همان 
بم بزرگ اس��ت که شامل نرماشیر، ریگان و فهرج 
نیز می ش��ود. مردم با اصالت و نجیب که با افتخار 
همچون س��الهای قبل آمده ام تا در صورت استقبال 
خدمتگزار صادقی برای آنها باشم و بتوانم با کمک 
مش��اورین محترم و همکاران گرامی م��ان در انبوه 
س��ازان بهار و صد البته با حمایتهای بی دریغ جناب 
آقای فاضل مدیرعامل محترم منطقه ویژه اقتصادی 
ارگ جدید و مس��ئوالن محترم شرق استان کرمان 
این پروژه را فعال تر نموده و با نتیجه خوب به پایان 

برسانیم.
من در جریان مش��کالت مسکن و مس��اله نابودی 
باغشهر بم، در جریان کمبود و گرانی زمین و مسکن 
که در یک سال اخیر بطور فزاینده ای باال رفته است 
هستم. بنابراین بعد از حدود سه سال تحقیق و مطالعه 
تصمیم گرفتیم تا قدمی هرچند کوچک در جهت 
خانه دار شدن جوانان بمی با  بهترین شرایط و کیفیت 
برداریم. امیدواریم با تاکید ویژه و اخیر رهبر معظم 
انقالب مبنی بر لزوم رونق تولید در بخش مس��کن 
بتوانیم با همکاری همه مس��ئوالن و استقبال خوب 

مردم شاهد یک اقدام مفید باشیم.
کس��انی که فعالیت اقتصادی انجام می دهند با خود 
عهد بسته اند که هیچ وقت ناامید نشوند و تا آنجا که 
بتوانند ادامه دهند. چرخ مملکت، زندگی خود آنها 
و معیشت خانوارهای زیادی با این فعالیت ها و تولید 
می چرخد وگرنه می توانند غیرمسئوالنه سرمایه خود 
را پس انداز کنن��د  و زندگی خود را راحت تر و بی 
دغدغه تر در این عمر کوتاه به سر ببرند و در پی داللی 
و واسطه گری باشند نه سرمایه گذاری در حوزه تولید 

و اشتغالزایی.
فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران به دنبال بستر مناسبی 
جهت کار و رونق تولید هس��تند. بهترین این بسترها 
جایی اس��ت که نیاز و تقاضایی وجود داشته باشد تا 
خدمات خود را ارائه دهند. تا این نیاز نباشد هیچ عاقالنه 
نیست که فعالیتی صورت گیرد.  رونق تولید و اشتغال 

نیز حمایت مردم و مسئولین را می طلبد.
با بررسی چند س��اله و شناخت چند دهه که از شرق 
استان کرمان به خصوص ارگ جدید داشتیم و پیش 
بینی اس��کان پنجاه هزار نفر که در طرح جامع ارگ 
جدید برآورد شده است و متناسب با آن زیرساخت 
را فراهم کرده اند همچنین وجود پرسنل مشغول در 
کارخانج��ات ارگ جدید که از همه اس��تان و حتی 
خارج از استان مشغول فعالیت هستند پروژه انبوه سازان 
بهار فقط جهت تامین ده درصدی این نیاز در تاریخ 6 
فروردین 1398 در حضور مسئولین ارشد شرق استان 
کرمان در بم کلید خورد. همان طور که قبال اعالم شده 
اس��ت اولویت واگذاری نیز با کارخانجات و کسانی  

هست که در ارگ جدید فعال هستند. 
این پروژه در سه بخش 1200 واحدی آپارتمانی، 300 
واحدی ویالی��ی و 8800 واحدی آپارتمانی تعریف 
ش��د. پیش ثبت نامی بدون دریاف��ت هزینه صورت 
گرفت که حدود 10 هزار متقاضی نام نویسی کردند. 
از آنجایی که بارها اعالم رسمی شده است که اجرای 
پ��روژه 8800  واحدی منوط به دریاف��ت وام دولتی 
جهت کاهش هزینه مردم است و با همه نامه نگاری 
و پیگیری ها، دولت تاکنون هیچ همراهی نکرده است 
بنابراین این پروژه فعال متوقف است. این موضوع از 
سواالت متداول مردمی بوده است که بارها در رسانه 
ها بازنش��ر داده ایم. بنابرای��ن در صورت همکاری و 
حمایت دولت اقدام به س��اخت هم��ه ده هزار واحد 
خواهیم کرد و گرنه همان چیزی که خودمان متعهد 
می شویم در بخش 1200 واحدی آپارتمانی و ویالیی 

و بر اساس تقاضا خواهیم ساخت.

 آیا هن�وز نیازی ب�ه تبلیغات 
گسترده محلی و استانی وجود 

دارد؟ 
بسیار واضح است. اطالع رسانی و تبلیغات محیطی، 
رسانه ای و مجازی که روالی معمول و عادی در انجام 
پروژه های بزرگ و از ضروریات آنهاست، غیر از این 
اس��ت؟ با این همه اطالع رسانی تقریبا هر روز تماس 

مردمی داریم که از روند کار بی اطالع بوده و فرصت 
ثبت نام را از دست داده اند.

آیا موضوع تامین مسکن که جز بندهای قانون اساسی 
است؛ از نوشیدنی های نه چندان ضروری زندگی که 
به صورت زیاد و با هزینه هنگفت در رسانه سراسری 

تبلیغ می شود کم اهمیت تر است؟

آیا انبوه س�ازان به�ار تمایل 
دارد در ج�ای دیگری غیر از 
ارگ جدید مثال خود ش�هر بم 

سرمایه گذاری کند؟ 
حتما و با کمال میل.  ابتدا باید یادآوری کرد که طبق 
طرح جامع شهری بم، تا سال 1404 فقط جمعیت شهر 
بم از جمعیت ح��دود 120 هزار نفری حال حاضر به 
حدود 200 هزار نفر خواهد رسید. و این یعنی نیاز به 

بیش از 20 هزار مسکن جدید. 
هر کس که با فعالیت اقتصادی آشنا باشد می داند که 
سرمایه گذاران در هر جایی که بستر مناسب و تقاضا 
برای فعالیت باشد آماده سرمایه گذاری هستند. انبوه 
سازان بهار نیز جهت سرمایه گذاری در همه شهرهای 
شرق استان به خصوص شهر بم آماده است و هر نهاد 
و مس��ئول محترمی از امام جمعه، نماینده، فرماندار، 
دادستان و ... که این موضوع را تسهیل و زمینه را برای 
تامین نیاز اساسی مسکن و خدمات در این  شهر فراهم 
کند، همراهی خواهد کرد.  همین جا الزم است اعالم 
شود که اگر زمین و بستر مناسب همراه با زیرساخت 
های اصلی شهرسازی در اختیار گذاشته شود آمادگی 
انجام پروژه های مسکونی در خود شهر بم نیز وجود 

دارد و با کمال میل این موضوع پیگیری خواهد شد.

نگرانی مردم و مسئولین قابل درک است اما...
تمامی مراحل فنی، عمرانی، اداری و ساخت و سازهای 
پروژه تحت نظارت ش��دید مهندس��ین ناظر گروه، 
ش��رکت عمران ارگ و ناظرین رسمی سازمان نظام 
مهندسی استان کرمان است و تمامی مراحل عمرانی 
و اداری و سندی و ثبتی، کامالً قانونی و رسمی است 
و  انبوه س��ازان بهار آمادگی کامل در هر لحظه و هر 
مرحله از پروژه را دارد که پاسخگوی نهادهای قضایی 

و نظارتی باشد.
مس��ئولین ارش��د انبوه س��ازان بهار نیز بط��ور مرتب 
خودشان اقدام به انجام دیدارهایی با مسئولین محترم 
ب��م از جمله فرماندار، نماینده، امام جمعه و رؤس��ای 
محترم دادگس��تری و دادگاه بروات و ارائه گزارش 
و توضیح��ات از روندهای اجرایی پ��روژه کرده اند. 
خوشبختانه مردم و مسئولین گرامی بم و ارگ جدید 
نیز تاکنون نظر مثبت و مساعدی نسبت به پروژه داشته 

و همراهی های خوبی با مجموعه دارند. 

نحوه عقد قراردادها و پرداخت 
هزین�ه ها و واگ�ذاری منازل 

چگونه است؟
نحوه و میزان پرداخ��ت وجه پیش پرداخت و 
قیمت هر واحد ساختمانی آپارتمانی در اوایل 
سال 99 اعالم و قراردادها در همان سال منعقد 
می گردد. انبوه سازان بهار زمانی پیش پرداخت 
را از مردم می گیرد که حداقل عملیات اسکلت 
بتونی س��اختمانها انجام شده باش��د و مصالح 
مورد نیاز تامین و قراردادها با پیمانکاران  انجام 
ش��ده باش��د تا اطمینان کافی برای مردم داشته 

باش��یم و مرحله دوم پ��روژه را پس از دریافت 
پیش پرداخ��ت و واگذاری منازل به متقاضیان 
آغاز میکنیم و تا اتمام س��اخت واحدها پیش 
می روی��م. همزمان با پرداخت پیش پرداخت، 
قراداد محضری و ثبتی رس��می مابین شخص 
مدیر ارشد پروژه و متقاضی با نظارت مستقیم 
ارگ جدید بسته می شود و واحد مسکونی به 
طور کامال قانونی به متقاضی واگذار می گردد 
و از این به بعد متقاضی، مالک واحد مسکونی 
با ش��ماره پالک ثبتی اختصاصی خواهد بود. 
بعد از آن نیز طبق قرارداد مراحل نهایی و پایانی 

ساخت آپارتمانها ادامه پیدا می کند.

شنیدیم اخیرا انبوه سازان بهار 
اق�دام مهمی در جهت تفکیک 
فیزیکی و تفکیک سندهای هر 
واحد س�اختمانی و هر بلوک 
با دیگ�ر بلوکها در یک مجتمع 
انجام داده اس�ت. لطفا بیشتر 

توضیح دهید.
 از ح��دود چهار ماه پی��ش مراحل تفکیک بلوک 
های آپارتمانی آغاز ش��د که ب��ا پیگیریهای جدی 
توانس��تیم بیش از 80 درصد مراحل اداری تفکیک 
بلوک ها را انجام دهیم و هم اکنون نیز در حال تهیه 
صورتجلس��ه های تفکیکی واحدهای مستقر در هر 

بلوک هستیم.
ببینی��د هدف ما این اس��ت که متقاضی��ان دریافت 
واحده��ای آپارتمان��ی ب��ا کمتری��ن دغدغه حتی 
درخص��وص کوچکتری��ن جزیی��ات مرب��وط به 
واحده��ا، اقدام ب��ه خرید واحدها کنن��د. به همین 
دلی��ل در طول انج��ام پروژه و با مش��ورت با گروه 
مشاورین خود به این نتیجه رسیدیم که اگر عالوه بر 
تفکیک سندی واحدهای مسکونی مستقر در یک 
بلوک، بلوکهای مستقر در هر بخش از پروژه را نیز 
هم بصورت س��ندی و ثبتی تفکیک کنیم و هم به 
صورت ساختاری و فیزیکی، این یک اقدام خوب 
در جهت رضایتمندی ساکنین و شهروندان ساکن 
در واحدهای آپارتمانی اس��ت. این اقدام بصورت 
فیزیکی به این صورت اس��ت که هر بلوک 4 طبقه 
که دارای 16 واحد مس��کونی است، در یک زمین 
و محوطه اختصاصی و مجزای خود نسبت به سایر 
بلوکها و با امکانات مناسب طراحی می شود. بدین 
ترتیب س��اکنان هر بلوک به صورت شایسته تر و با 
آرامش بیشتری با هم تعامل و ارتباط برقرار می کنند 
و ب��رای اداره بل��وک و محوط��ه اختصاصی خود 
تصمیم گیری و برنامه ریزی می  نمایند. این یکی از 
اساسی ترین اقدامات ما بود که نسبتاً هم زمان زیادی 
صرف آن کردیم و مراحل نهایی آن نیز به زودی به 

پایان می رسد.

آقای شفیعی؛ مزایای این طرح 
برای خانه دار شدن و مزایای 
ارگ جدی�د ب�رای زندگ�ی 

چیست؟
اوالً که ما در این طرح سعی می کنیم بهترین شرایط 
را ب��رای متقاضیان درنظر بگیریم و هر طور که آنها 
قادر به خریداری واحدها بودند همانطور عمل کنیم. 
این ش��رایط را تاحدی اعالم ک��رده ایم و در اوایل 

سال 99 همراه با جزییات نیز اعالم خواهیم کرد.
ارگ جدید یک شهر امن و زیبا با تمامی امکانات 
زیرساختی است که اخیراً عملیات گازرسانی هم در 
آن آغاز شده است. این شهر در یک نقطه مرکزی 
قرار گرفته و تمامی مردم شهرستان های شرقی استان 
ریگان، فهرج و روداب و نرماشیر و بروات و بم می 
توانند براحتی در اینجا مستقر شوند. همچنین اسناد 

واحدهای مس��کونی در ارگ جدید شش��دانگ و 
قطعی هستند.

اینکه عده ای م��ی گویند فاصله ارگ جدید تا این 
مناطق یا ش��هر بم زیاد اس��ت، باید ب��ه این عزیزان 
گفت که این روزها دیگر به لطف وس��ایل نقلیه و 
ش��رایط زندگی فاصله بین شهرها کم شده است و 
اساس��اً هر فرد خانه را برای آرامش خود و خانواده 
اش می خواه��د که ای��ن آرامش به معن��ای واقعی 
در ارگ جدید فراهم ش��ده اس��ت. برخی از مردم 
کالنشهرهایی مثل تهران فاصله زمانی محل زندگی 

و کارشان بیش از سه ساعت می باشد.

در پایان ..
بار دیگر ضمن تقدیر و تشکر از همراهی مردم عزیز 
و فرهیخته بم، انبوه س��ازان بهار اعالم می کند نوع 
و نحوه اجرای این پروژه و اساس��اً هدف آن، قابل 
قیاس با پروژه های شکست خورده و پروژه هایی 
که درگیر فس��اد مالی و اقتصادی ش��دند، نیست. 
این پروژه حتی در بین انبوه س��ازان ایران نیز مزیت 
خاصی دارد که در نح��وه دریافت و پیش فروش 
واحدهاست و اس��اس آن بر پایه شفافیت کامل و 

اعتماد عمومی بنا نهاده شده است.
در ای��ن روزها ک��ه خدا را ش��کر اقدامات خوب 
و گسترده ای در کش��ور در زمینه مبارزه با فساد و 
اختالس و کالهبرداری آغاز ش��ده اس��ت، انبوه 
س��ازان مسکن و س��اختمان بهار با اعتماد عمومی 
مردم و مسئولین شریف شرق استان کرمان مصمم 
تر از قبل برای رسیدن به اهداف خود که در راستای 
سیاس��تگذاری های کالن مقام معظ��م رهبری که 
همانا رونق تولید و اش��تغال در منطقه محروم شرق 
استان کرمان اس��ت ادامه می دهد و امیدوار است 
که مسئولین گرامی، فعاالن رسانه ای و شهروندان 
عزیز نیز سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی را جهت 
س��رمایه گذاری و تولید و اش��تغال در این شرایط 
ناگوار اقتص��ادی دلگرم تر کنن��د و با تدبیر خود 

آسایش شهروندان این منطقه را فراهم سازند.
ج��ا دارد بار دیگر ضمن تقدیر و تش��کر از همه 
عزیزان��ی که با اعتماد به انبوه س��ازان بهار تا این 
مرحله ما را همراهی کردند و ما نیز قطعا پاس��خ 
شایس��ته ای به اعتماد آنها می دهیم، از مسئولین 
گرامی شهرس��تانهای شرق اس��تان خصوصا بم، 
ارگ جدی��د و نماینده م��ردم در مجلس و ائمه 
محترم جمعه و فرمانداران مسئولین محترم قضایی 
و... برای همراهی با ما و نظر مساعدی که از روز 

اول و در افتتاحیه پروژه داشتند تشکر کنم.
ما بخوبی می دانیم که کشور ما و مردم ما متاسفانه 
تا قدری نسبت به برخی مسایل و پروژه ها اعتماد 
کافی ندارند به همین دلیل نهایت تالشمان را می 
کنیم که اعتماد شهروندان محترم شرق استان را 
تامین کنیم. همین که ما جز معدود انبوه سازانی 
هس��تیم در کش��ور ک��ه اول می س��ازیم و پیش 
پرداخت را میگیریم و همزم��ان فرد را بصورت 
قانونی و محضری مالک ساختمان میکنیم و ادامه 
میدهیم و س��پس تا پایان کار مبل��غ  را  به راحت 
ترین شکل ممکن از مردم دریافت می نماییمکه  
قدم محکمی برای اعتمادسازی است و امیدوارم 

مردم عزیز هم همچنان با ما همراه باشند.
خواهشمندم اخبار رس��می و به روز انبوه سازان 
مس��کن و س��اختمان بهار را تنها از طریق سایت 
ی��ا کانال تلگ��رام این مجموعه و کان��ال تلگرام 
یا نش��ریه چاپی هفته نامه طلوع بم و مجله ارگ 
جدید پیگیری نمایند. دعوت میکنیم که به ارگ 
جدید تشریف بیاورید و از نزدیک شاهد اجرای 
پروژه باشید و ضمن مراجعه به دفتر ارگ جدید 
کارشناس��ان ما پاس��خگوی س��واالت شما قطعا 
هس��تند. امیدوارم خداوند مارا یاری کند تا برای 
احیا و توسعه پایدار بم عزیز در دوران بعد از زلزله 
ق��دم کوچکی برای این م��ردم صبور و نجیب و 

داغدیده برداریم.

 رونق تولید و اشتغال؛ حمایت مسئولین را می طلبد
در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری به  سال »رونق تولید« نامگذاری شده، انبوه سازان بهار پروژه های ساخت واحدهای مسکونی خود در بم را آغاز کرده است تا با عزمی راسخ و همتی مثالزدنی، آشیانه مهر را در دل کویر به مردم 
خونگرم و نجیب بم، ریگان، فهرج و نرماشیر هدیه کند و گامی بلند در جهت رونق تولید و اشتغال در منطقه بردارد. اگر متقاضی خرید واحدهای مسکونی بهار هستید و یا در مرحله اول و دوم نام نویسی کرده اید و یا اصال ثبت نام نکرده اید 

یا در خصوص فعالیتهای انبوه سازان بهار ابهاماتی دارید، این مطالب را با دقت بخوانید تا با روند واگذاری واحدهای مسکونی و سابقه و اهداف این مجموعه بیشتر آشنا شوید.
در همین زمینه گفت و گویی داشته ایم با حاج محمدحسین شفیعی مدیرارشد انبوه سازان بهار در خصوص انگیزه ها و اهدافی که در پروژه ساخت واحدهای مسکونی در ارگ جدید بم دنبال می کنند.

پاسخ به برخی از سواالت و ابهامات درخصوص پروژه انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار در ارگ جدید
 در گفت و گو با مدیر ارشد انبوه سازان بهار

طبق آمارهای رسمی جمعیت شهری شهرستان بم )بم و بروات( در سال 1390 شمسی 125 هزار نفر بوده که  در سال 1395 شمسی به 150 هزار نفر رسیده است. تقریبا 90 درصد این آمار مربوط به شهر بم است. با همین نرخ رشد جمعیت و 
مهاجرت بیشتر مردم روستا به شهر بم،  برآورد می شود  تا سال 1404 جمعیت شهر بم  به حدود 200  هزار نفر برسد. آیا با این وضعیت باید نگران خالی شدن شهر بم بود یا نگران نابودی باغشهر تاریخی بم و اوضاع آشفته و مخربی که ناشی از 

کمبود زمین و مسکن رقم خواهد خورد؟!  مشکالتی از قبیل انفجار جمعیتی و تبعات اجتماعی و شهری از جمله گسترش حاشیه نشینی، تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در باغات و...؟
یعنی از هم اکنون تا سال 1404 باید زیرساختها برای احداث حدود 20 هزار واحد مسکونی برای مردم فراهم شود. باتوجه به شرایط فعلی بم و کمبود و گرانی زمین و تخریب باغات و مشکل بودن توسعه کالبدی و فیزیکی شهر بم از اطراف آن، 

مسئولین محترم چه راهکاری را برای اینکه در آینده ای نزدیک احتماال دچار یک بحران اجتماعی نشویم پیشنهاد می دهند؟!

www.bahar-co.com
انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار به شماره پروانه رسمی  2085-11001361  از انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران )تحت نظر سازمان نظام مهندسی،  وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(
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www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

آگهی حصر وراثت 

آقای میثم ابارقی فرزند نجاتعلی دارای شناسنامه 20 به شرح دادخواست شماره 980565  مورخ 
98/10/10 توضیح داده شادروان حسین ابارقی  فرزند نجاتعلی به شناسنامه 3100088506 در 

تاریخ 98/05/24 در روستای ابارق  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :
1- مریم ابارقی فرزند علی ش.ش  3100207580  همسر متوفی2- خیر نسا ابارقی فرزند محمود 

ش.ش 3110653729 مادر متوفی
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد 
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است./ م الف 60

شورای حل اختالف شماره 3 بم

خاطره



خاطرات زلزله بم

قسمت اول   -   به قلم: مرتضی مکارم؛ فرهنگی بازنشسته
پنجشنبه چهارم دی هشتاد و دو چه روز خوبی بود. دیدنی و تماشایی و 
بیاد ماندنی و هر چیزی جای خودش بود و زندگی شیرین همه مردم بم 
در حال گذر بود و همه در پی آرزوهای خود بودند. چه شهر قشنگی 
بود چه شبهای پرستاره ای داشت. پاسی از شب گذشته بود و خانواده ها 
کم کم به خانه و آشیانه خود بازمی گشتند و در کنار اعضای خانواده با 
آسایش و فراغت به گذران شب می پرداختند و جمعه را می خواستند 
به تفریح و دید و بازدید بپردازند. آه که چقدر این اوقات طالیی زود 

آمد و گذشت اما چه کنم که آن اوقات برای این قوم میسر نشد.
آری کم کم ش��هر در س��کوتی ف��رو رفت و هر کس ب��ه نوعی با 
استراحت یا خواب به امید اینکه فردایی دیگر هست به بالین رفت و 
کم کم سپیده دم فرا رسید. اما ساعت پنج و سی دقیقه صبح فرا رسید 
و در حالی که بس��یاری از مردم شهر در حال راز و نیاز با خدای خود 
بودند ناگهان صدای مهیب و هولناکی مثل اینکه چند قطار بهم بخورند 
ش��هر را به لرزه درآورد و ناگهان پس از سیزده ثانیه سکوتی مرگبار 
سراسر شهر را در بر گرفت سراسیمه از خانه بیرون آمدیم و فقط در 
مقابل خود آوار و تل خاک را میدیدیم در هر کوچه و خیابانی که قدم 
میزدیم مناظر دلخراش و دردآوری را می دیدیم که دل هر بیننده ای 
را میسوزاند. دیگر از آن شادی و نشاط و آرامش روز قبل خبری نبود 
و هرکس در تالش برای این بود که افراد خانواده خود یا و دیگر مردم 
را نجات دهد آری بسیاری از آن مردم این شهر به مسافرت ابدی رفتند 
و زیر خروارها خاک آرمیدند. عده زیادی نیز بودند که جان میدادند 

و فریاد میزدند اما کسی نبود که به فریاد آنها برسد.
به داخل شهر رفتم و از کنار منازل میگذشتم به افراد مختلفی کمک 
دادم و با چندین زخمی خود را به بیمارستان افالطونیان رساندم افراد 
زیادی در بیمارستان مجروح بودند و با وضع وجیعی در یک گوشه از 
بیمارستان افتاده بودند دیگر دکتر و پرستاری نبود به مجروحین کمک 

کند.
اما از خودم بگویم که وقتی موقع زلزله صدای مهیب را شنیدم و تکان 
ه��ای پرقدرت زلزله را حس کردم از خواب پریدم و دخترم را صدا 
زدم دخترم با صدای لرزان گفت زیر آوارم خودم را باالی سقف اتاق 
رساندم که به کلی پایین آمده بود و با زحمت زیاد توانستم دخترم را 
بیرون بیاورم. آن شب فقط من و دخترم در خانه بودیم دخترم چراغ 
اضطراری و کلید را پیدا کرد و از ساختمان بیرون آمدیم و فقط همان 
یک اتاق فرو ریخته بود. بسیاری از ساختمان های محله مان فرو ریخته 
بودند و از اینجا فهمیدم که خداوند چقدر به ما لطف کرده و خدا را 
شکر گفتم و با خودم گفتم چگونه جواب این همه لطف و رحمتت 

را بدهم.
بیایید عظمت خداوند را ببینید که باز هم از میان خاک باز افرادی جان 
سالم به در بردند. بعد از اینکه از بیمارستان افالطونیان بیرون آمدم برای 
کس��ب اطالع از اقوام و همس��رم به سوی مومن آباد رهسپار شدم به 
بروات که رس��یدم گفتند جاده شکاف برداشته و بسته است درست 
روی همان گسلی که از قدیم به افراز بروات معروف بود. از مسیرهای 
خاکی ادامه دادم و نهایتا به مومن آباد رس��یدم و خوش��بختانه آنجا 
مشکلی نبود بالفاصله به سوی شهر بازگشتم دیگر هوا کامال روشن 
ش��ده بود و از دور خرابه ای را میدیدم و جهان پیش چشمانم تیره و 
تار شد و فهمیدم چقدر دنیا کوچک است و همه رفتنی هستیم. بیشتر 

دوستان و کسانی که به آنها حشر و نشر داشتم فوت کرده بودند.
خدایا این چه مصیبتی بود که نصیب ما شد ای کاش ما هم مرده بودیم 
و ای��ن مصیبت بزرگ را ندیده بودیم به هرجا قدم میگذاش��تم بوی 
مرگ را میداد و هیچ امیدی در دل هیچکس سوسو نمی کرد و مدام 

مردم شهر از هم می پرسیدند چه کسی از شما مرده است؟
به طرف خانه برادرم رفتم و پس��ر رعنا و جوان دانشجویش آن شب 
به بم آمده بود را آنها را مشغول آوار برداری دیدم با دلی پر از غم به 
کمکشان شتافتم و بعد از سه ساعت پیکر بی جان برادرزاده ام را از زیر 

آوار بیرون آوردم
با موتور در شهر میگذشتم و خود را به انبار مغازه رساندم و چیزی از 
آن باقی نمانده بود خانه همسایه مان تلی از خاک شده بود و سه نفر 
از آن خانه کشته شده بود. من آمده بودم که کمک بیاورم و آنها همه 
زیر آوار مانده بودند و کشته شده بودند خدایا چه منظره عجیبی بود 
همه جا بویی از مرگ می آمد. خدایا به حق خودت دیگر این منظره 
و اینگونه مشکالت را برای کسی نیاور. خانواده ای نبود که مصیبت 
ندیده باش��د آیا تا به حال دیده اید پدری بر قد و قامت پسر رشیدش 
کفن بپوشد. خدایا عجب محشری ش��د صحنه ای از قیامت در این 
گوشه دنیا مش��اهده شد. در هرصورت به اتفاق چند نفری قبر آماده 
شد آری عزیزترین افرادمان را به خاک سپردیم و از گورستان خارج 
شدیم. چقدر حزن انگیز بود اصال شهر دیده نمیشد و همه جا تاریک 
و ظلمانی بود نمیدانستیم به کجا می رویم. شب شده بود. عده ای از 
مردم آتش روشن کرده بودند و دور آتش جمع شده و چشم دوخته 

به کمک و مساعدت دیگران داشتند.
از بم به سوی کرمان حرکت کردیم چه شب وحشتناکی بود ماشین 
های زیادی از س��مت کرمان به بم می آمدند، به بیمارس��تان کرمان 
رسیدیم تمام اتاق ها و راهروها پر از مجروح و بیمار بود و اوضاع بسیار 

وحشتناکی بود.                      ادامه دارد

وقت�ی ک�ه از آق�ای موس��وی در م�ورد فع�الیت ه�ای 
ورزش��ی در رش��ت�ه تنی�س روی می�ز پرسی�دی�م ، وی 
بط�ور مفصل ش��رایط تنیس روی می�ز بم در سال های 
اخی�ر را تش��ری�ح ک�رد که برخ�ی از س��خنان وی قابل 
تام�ل و برخی ناراحت کننده بود اما به عنوان مخاطب 
س��خن�ان وی وقتی نتایج خیره کننده و امیدوارکنن�ده 
ورزش تن�یس روی می�ز ب�م در یکی دو س��ال اخیر که 
نتیج�ه همت و ت��الش و برنام�ه ری�زی و حت�ی از خود 
گ�ذش��تگ�ی اف�رادی همچ�ون دکت�ر عل�ی صدیق�ی 
ری�است هیئت تنیس روی میز و آقای موسوی و دیگر 
افرادی که در کنار آنها کار میکند را میبینیم خوشحال 

میشویم . 
دبیرهیئت تنیس روی میز در این خصوص میگوید :

هیئ�ت تنی�س روی می�ز در چن�د س��ال گذشت�ه دچ�ار 
مشک�الت�ی از قبیل کمبود بودجه در رابطه با تامین نیاز 
های سالن تمرین بازیکنان و بی مهری مسئولین شهرستان 
بوده است  اما با حمایت های بنده و با کمک های مالی 
دکتر صدیقی ریاست هیئت تنیس روی میز بم و آقای 
محمد صالح جالیر از مش��کالت گذر ک��رده ایم اما 
هم اکنون هم درگیر برخی دیگر از  مشکالت هستیم 
مانند بازسازی فضای جلوی سالن تمرین  و تامین لوازم 
مصرفی سالن مانند توپ های تمرینی ، پارتیشن و ... که با 

لطف خداوند برطرف خواهد شد 
وی تاکید کرد : هیئت شهرس��تان بم هر س��اله میزبان 
مسابقات جام ش��ادروان زینلی مربی فقید شهرستان و 
بنیانگذار تنیس روی میز حرفه ای  در شهرستان بم)در 
زلزل��ه 5 دیماه س��ال 1382 فوت ش��ده ان��د ( و میزبان 
مسابقات استانی از جمله رنکینگ بزرگساالن و جوانان 
بوده است ، این مسابقات به پیشرفت بازیکنان این شهر 
کمک میکند و با لطف خدا امسال هم در ماه های پایانی 
سال این مسابقات  را برگزار خواهیم کرد البته با کمک 
های جناب آقای ترکان ریاس��ت محترم اداره ورزش و 
جوانان شهرس��تان بم که در بحث تامین مکان اسکان 
بازیکنان و مربیان تالش بسیار میکنند . امیدواریم دیگر 
مسئولین اعم از مسئولین ورزشی ، شهری و سایرین در 
برگزاری هرچه بهتر این مسابقات به ما کمک کنند  تا 
بتوانیم س��طح کیفی بازیکنان را ب��ا برگزاری همچین 
مسابقاتی در سطح شهرستان بهبود ببخشیم البته بازیکنانی  
وجود دارند که  پیشرفت خوبی داشته اند و در مسابقات 
کش��وی و مسابقات اس��تانی حضور موفقی داشتند  اما 
پینگ پنگ بم هنوز جای پیش��رفت و ترقی دارد که با 
تمرین و ت��الش بازیکنان و با حمایت های مس��ئولین 
و جذب بازیکنان در رده پایه این نتایج و پیش��رفت ها 
حاصل میشود البته این هیئت همیشه درگیر حاشیه ها بوده 
که من مایل نیستم به هیچ عنوان کوچک ترین خلل و 

حاشیه ای وارد این ورزش شود.
موسوی با تاکید بر جذب بازیکنان در سنین پایه افزود:

در تابستان امسال در مجتمع خرید اطلس سنتر  بم یک 
دوره جشنواره استعداد یابی برگزار کردیم که توانستیم 
چندین بازیکن در سنین پایه جذب کنیم که این خود 
نش��انه ای از امید به آینده این ورزش اس��ت و از تمامی 
پرس��نل اطلس سنتر سپاسگزاریم که ما را در این مدت 

حمایت کردند و از هیچ کمکی دریغ نکردند

وی در ادامه سخنان خود از مقام های بازیکنان شهر بم 
گفت : در چند س��ال اخیر در بخش پس��ران و دختران 
بازیکنان خوبی را پرورش داده ایم که میتوان حسام واجد 
ابراهیمی ، امین پورمکی ،ساینا سیدی و... را نام برد که در 
مسابقات مختلف موفق به کسب مقام شده اند از جمله 
مقام های آنها میتوان به قهرمانی و نایب قهرمانی در استان 
، حضور در قالب تیم های منتخب استان در لیگ های 
مختلف از جمله لیگ برتر بانوان کشور و لیگ نوجوانان 
و جوانان و مس��ابقات هوپس کش��وری اشاره کرد  که 

تمامی اینها با اراده خود بازیکنان اتفاق افتاده است  
موسوی همچین با  تاکید بر قهرمانی بازیکنان بم افزود: 
بازیکنان شهر بم در تمامی مشکالت و سختی ها  از جمله 
تهیه رویه و چوب راکت با قیمت های باال و بسیار گران 
موفق به کس��ب مقام های متعددی در سطوح مختلف 
شده اند که میتوان به اولین قهرمانی تیم شهرستان بم در 
مسابقات لیگ منطقه ای و راهیابی به مسابقات لیگ دسته 
یک کشور اشاره داشت که تیم بم تنها تیم شهرستانی 
حاضر در این مسابقات میباشد که از نظر حامی مالی دچار 
مشکالت بسیار زیادی است البته با وجود قهرمانان بمی 
برای حضور پر رنگ تر تیم پینگ پنگ  در مس��ابقات 
لیگ دسته یک نیاز به  بکارگیری بازیکنان سطح یک 
کشور در مسابقات هست که عالوه بر اینها  تامین هزینه 

ورودی مسابقات  که مبلغی سنگین است و تهیه پوشاک 
هزینه ایاب و ذهاب و ... بدون وجود حامی مالی کاری 
بسیار دشوار و سخت  است و  به جرئت میتوان گفت تیم 
بم تنها تیمی است که با هزینه شخصی اقدام به حضور در 

این مسابقات نموده است 
سخن آخر:  سید بهتاش موسوی در پایان سخنان خود در 
این نشست ضمن تشکر از طلوع بم گفت در تمام سال 
هایی که در ش��هر زادگاهم زندگی کرده ام و به جهت 
ادای دین خود به شهرم و همشهریانم تمام تالشم را کرده 
ام تا همکاری دوس��تان ارجمندم در هیئت تنیس روی 
میز مخصوصا ریاست هیئت تنیس روی میز دکتر علی 
صدیقی و دیگر دوستانم مکانی را با امکانات تخصصی 
حتی شده با هزینه ش��خصی فراهم کنیم تا نوجوانان و 
جوانان بمی عالقه مند به این رشته ورزشی مهیج به تمرین 
بپردازند که خداروشکر نتایج بسیار خوبی گرفته ایم و 
بنده در این زمینه هر کمکی از دس��تم برای نوجوانان و 
جوانان شهرم بربیاید دریغ نمیکنم و هیئت تنیس روی میز 
شهرستان بم نیاز به حمایت و کمک مسئولین شهرستان 

دارد تا بتواند رشد بهتری داشته باشد 
برای اطالع بیش��تر از اخبار تنیس روی میز شهرستان بم  
  @ bamtabletenis کانال تلگرام هیئت را  به آدرس

دنبال کنید

به قلم مرتضی مکارم

قسمت اول گفتگو با سید بهتاش موسوی دبیر هیئت تنیس روی میز شهرستان بم 

از سخت�ی   تا    افتخار
از صفر به اینجا رسیده ایم و به دنبال حرفه ای شدن در سطح یک کشور هستیم

آگهی فقدان سند مالکیت 

منصور ملکوتی با تقدیم استشهادیه 11017/11704 مورخ 1395/08/16 اعالم نموده سند 
مالکیت ششدانگ پالک 1 فرعی از 4977 اصلی دفتر 105 صفحه 266 ثبت 19595 به شماره 
چاپی 336872 الف 77 ملکی منصور ملکوتی صادر و تسلیم شده و طبق سند 40345 مورخ 
1386/04/10 موازی 34 سهم و دو دهم سهم از 96 سهم به شهرداری بم انتقال قطعی داده شده 
و به علت جا به جایی مفقود گردیده و تقاضای سند المثنی نموده لذا طبق تبصره یک الحاقی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی تا هر کس مدعی انجام معامله یا 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 شد.  / م الف 61
محمد امیری خواه 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی حصر وراثت 

آقای یداله سلطانی  فرزند احمد دارای شناسنامه 125 به شرح دادخواست شماره 98/3/574  مورخ 98/10/15 توضیح داده شادروان صدیقه بنی هاشمی  فرزند سید جواد به شناسنامه 13 در تاریخ 97/10/12 در شهر بم  فوت 
شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :

1- محمد جواد سلطانی فرزند احمد  ش.ش  2561  فرزند متوفی2- یداله سلطانی فرزند احمد  ش.ش  125  فرزند متوفی3- فرزانه سلطانی فرزند احمد  ش.ش  14336  فرزند متوفی4- فروغ سلطانی فرزند احمد  ش.ش  76  
فرزند متوفی5- زهرا سلطانی فرزند احمد  ش.ش  507  فرزند متوفی6- سعیده سلطانی فرزند احمد  ش.ش  17596  فرزند متوفی

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است./ م الف 132

شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب نجمه قلعه خانی فرزند رضا به شماره شناسنامه 3200000716 
صادره از فهرج در مقطع کاردانی رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی آزاد با شماره 
101652 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرستان بم به نشانی بم بلوار دانشگاه آزاد ارسال نماید.

آگهی فقدان پروانه اشتغال
پروانه اشتغال به کار کاردانی به شماره 00244-300-18-1 صادره 
از وزارت مسکن و شهرسازی به نام اینجانب عباس ارون به شماره 
ملی 3111047733 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان
کارت تردد فرودگاهی و کارت شناسایی فرودگاهی 
به نام عباس حبیبی نسب مفقود شده است و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

جناب آقای مهندس شهسوارپور
فرماندار محترم و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان بم

 

با درود و ارادت؛ شایسته است مراتب تقدیر و تشکر صمیمانه ی خود را در خصوص برگزاری اولین همایش تجلیل و تکریم از خیران مدرسه 
ساز و مدرسه یار بم در آستانه ی شانزدهمین سالگرد گرامیداشت یاد و خاطره ی جانباختگان زلزله ی مهیب پنجم دی ماه از شما برادر خدوم، 

دلسوز و بزرگوار ابراز نمایم.
بدون شک کار زیبا و ارزنده ی حضرتعالی حمایت معنوی و دلگرمی خیران و نیک اندیشان را به دنبال داشته و موجب دوام و قوام

 امور خیر خواهد بود از درگاه ایزد منان برای شما سالمتی و توفیقات روزافزون آرزومندم.

مجمع خیرین مدرسه ساز بم -  ولی قدرت آبادی
آگه�ی موضوع م�اده 3قانون وم�اده 13آئین نامه قانون تعی�ن تکلیف وضعیت 
ثبت�ی واراض�ی وس�اختمانهای فاقد سندرس�می براب�رآراه ص�ادره هیئت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
مستقردرواحدثبتی حوزه ثبتی ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل 
واقع درشهرستان بم بخشهاي 29  لغایت 33کرمان محرزگردیده است لذابمنظور 
اط�الع عموم مراجعین دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میش�ود ودرصورتیکه 
اش�خاص نسبت به صدورس�ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند 
ازتاریخ انتش�اراولین آگهی به م�دت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس�لیم 
وپس ازاخذ رسیدظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه 
مراجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی اس�ت درصورت انقضاء مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
امالک تقاضاشده واقع دربخش 29کرمان

پالک  فرعی از16اصلی  س��یروس نیک بخش کدملی 2991958561فرزندرش��ید 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 481مترمربع واقع در شهربم خیابان امام کوچه رضوی 

ازمالکیت شیرین اشیری وورثه هرمزیاراشیری.
پالک 2فرعی از1۷1اصلی  طه اکبری یزدی کدملی 3111510۷86فرزند علی نسبت 
به سه دانگ ومعصومه قنبری پور کدملی 31000۷1492فرزندبیژن نسبت به سه دانگ 
ازششدانگ یکباب خانه بمساحت 263مترمربع واقع درشهربم خیابان طباطبائی کوچه 

انصاری ازمالکیت مریم خواجه نصیری.
کدمل��ی  آب��ادی  موم��ن  زاده  حس��ین  عل��ی  ۷4۷اصل��ی  از  یکفرع��ی 
3110892596فرزنداصغرششدانگ یکبابخانه بمساحت 2۷6متر مربع واقع درشهربم 

خیابان ابوذر کوچه کایناتی ازمالکیت امیرحمزه وسمیراشمس الدینی.
پالک 645فرع��ی از1024اصلی علی عاطفی کدمل��ی 3209606۷91فرزندرحمان 
ششدانگ  یکبابخانه بمس��احت 350/۷8مترمربع واقع درخیابان امیرالمومنین شهربم 

ازمالکیت وجیهه السادات وحشمت السادات ظهیر.
پالک 44فرعی از 1256اصلی زینت زارع پور کدملی 3209834466فرزندغالمحسین 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 403مترمرب��ع واقع درخیابان مدنی ش��هربم کوچه 

1ازمالکیت علی جهانی.
پالک 3فرعی از 1941اصلی مژگان پیش��کار310013822۷9فرزندمحمد ششدانگ 
یکبابخان��ه بمس��احت 322مترمربع واق��ع درکمربندی ولی عصرکوچه 11ش��هربم 

ازمالکیت بی بی جان باقری.
پ��الک 49فرع��ی از 1886اصل��ی معصوم��ه دروی��ش زاده صالح آب��ادی کدملی 
6059809553فرزندعلیمراد ششدانگ یکبابخانه بمساحت 305مترمربع واقع درخیابان 

تحتی کوچه 10شهربم ازمالکیت صادق احمدی.
پالک 32فرعی از 2021اصلی محمدجمش��یدی نیاکدملی 60599141۷9فرزندعلی 
ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 424مترمربع واقع درخیابان ولیعصر خیابان مصطفی 

خمینی شهربم ازمالکیت عیسی ساحلی.
کدمل��ی  مظف��ری  زابل��ی  عصم��ت  از2259اصل��ی  112فرع��ی  پ��الک 
6059۷88505فرزندرضاششدانگ یکبابخانه بمساحت 244مترمربع واقع دربلوارتختی 

کوچه 15شهربم ازمالکیت احمدرمضانی نژاد.
پ��الک   از2361اصلی مهدی گوری کدملی 311095۷809فرزندمحمدشش��دانگ 

یکبابخانه بمس��احت 641مترمربع واقع درخیابان س��یدجمال الدین کوچه 21شهربم 
ازمالکیت زهراروشنی.

کدمل��ی  آب��ادی  حج��ت  مه��دی  2810اصل��ی  از  129۷فرع��ی  پ��الک 
31109820۷2فرزندحس��ین ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 315مترمربع بمساحت 

315مترمربع واقع درخیابان مالک اشترشهربم ازمالکیت مهدی فروتن.
کدمل��ی  ن��ژاد  آب��ادی  حاف��ظ  اهلل  روح  2811اصل��ی  از  636فرع��ی  پ��الک 
31110005860فرزندرمض��ان شش��دانگ یکبابخان��ه بمس��احت 168مترمربع واقع 

درخیابان کمیل شهربم ازمالکیت حسین اکبری.
پالک 6۷0فرعی از 2811اصلی محسن برون آبادیان کدملی 311106۷165فرزندعباس 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 54۷مترمربع واقع درخیابان گلدشت شهربم ازمالکیت 

حسین اکبری.
پالک   فرعی از29۷1اصلی رس��ول بیغم کدملی 3111005638فرزندداودششدانگ 
یکبابمغازه بمس��احت 26مترمرب��ع واقع درخیابان طالقانی ش��هربم ازمالکیت مهدی 

کمشکی.
پالک فرعی  از3300اصلی محمددانش پور کدملی 3111085112فرزندحمیدششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 6۷3مترمربع واقع در خیابان فردوسی شهربم کوچه 15ازمالکیت 

بدرالملوک عامری.
پالک 2فرع��ی از3381اصلی اعظ��م قرائی کدمل��ی 29903694۷3فرزند حس��ین 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 129مترمربع واقع درکوچه ش��هیدصدیقی شهربم 

ازمالکیت معصومه گوری.
پالک3فرع��ی از 3381اصلی مظفرگ��وری کدمل��ی 31108966044 فرزندمحمد 
شش��دانگ یکبابخانه 148مترمربع واقع درخیابان ش��هیدصدیقی ش��هربم ازمالکیت 

معصومه گوری.
پالک ۷8فرعی از3535اصلی حسین علی نس��ب کدملی 32095۷140فرزندابراهیم 
ششدانگ یکبابخانه 110مترمربع واقع درشهربم بلوارهادی ساعی ازمالکیت روح اهلل 

زندوکیلی.
پالک     فرعی از3563اصلی یداهلل کاوه ای کدملی 311080۷29۷فرزندمحمدششدانگ 

یکبابمغازه 39مترمربع واقع در بلوارباهنرشهربم ازمالکیت کرمعلی عیش آبادی.
کدمل��ی  باران��ی  زاده  مجیدعب��اس  از3826اصل��ی  128فرع��ی  پ��الک 
3111069941فرزندمحمدششدانگ یکبابخانه باکاربری تجاری مسکونی بمساحت 

59متر مربع واقع درخیابان آزادگان شهربم ازمالکیت اسدداهلل زین الصالحین.
پالک 13فرعی از 3840اصلی نسرین س��تارزاده کدملی 3111103900فرزندعیسی 
شش��دانگ یکبابخانه بمساحت 29۷مترمربع واقع درخیابان کمربندی طالقانی کوچه 

2۷شهربم ازمالکیت فاطمه کمشکی.
کدمل��ی  میراحم��دی  ژین��وس  38۷5اصل��ی  از  6فرع��ی  پ��الک 
3110959348فرزنداحمدشش��دانگ یکبابخان��ه بمس��احت 1536مترمرب��ع واق��ع 

درکمربندی مهداب خیابان مفتح شهربم ازمالکیت باقرثمره فکری.
تاریخ انتشارنوبت اول:98/10/18
تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/11/2

محمدامیری خواه 
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بم

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی



رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت از مجموعه های آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی 
بم بازدید کرد. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، صبح امروز دکتر علی حسینی رئیس مرکز امور 
هیئت علمی وزارت بهداشت به اتفاق دکتر عباس زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از مجموعه 
پردیس و فضاهای آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی  از قبیل دانشکده پزشکی،دانشکده بهداشت، 

دانشکده پرستاری و مامایی و بیمارستان پاستور بازدید کرد.

هفته نامه محلی استان کرمان - خبری، تحلیلی، سیاسی و فرهنگی                                                                                                                                      سال دوازدهم  شماره   217 چهارشنبه 18 دی  1398 قیمت: 1000 تومان         چهارفصل

هفته نامه خبری- تحلیلی- سیاسی و فرهنگی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا رحیم نژاد   سردبیر: محمدجواد رحیم نژاد  

مدیر داخلی و بم تیوی:  صادق مالیی    مدیر اجرایی و رییس سازمان آگهی ها: سعید افروغ 
چاپ: طاها - کرمان     دبیر سرویس عکس: محمدحسین خراسانی نژاد   چندرسانه ای: ایمان طبسی

جهت عضویت در کانال تلگرام طلوع بم و دریافت آخرین اخبار و عکس ها و ویدئوی های استان کرمان می توانید بعد 
www.telegram.را در تلگرام جست و جو کنید و یا به آدرس @Toluebam از به روز کردن تلگرام خود شناسه
me/Toluebam رفته و عبارت JOIN را کلیک کنید. همچنین شما می توانید عکس ها وگزارشات خود از اخبار، 
وقایع و مشکالت شهری که در آن زندگی می کنید را به پیامگیر طلوع بم در تلگرام با شماره:   09210428379   

جهت پیگیری و درج در نشریه بفرستید.
نشانی: بم، بلوار امام خمینی )ره( - نبش کوچه ۷ )روبروی بم تحریر( 

تلفن همراه: 092104283۷9 - 0921۷823030
        تلفاکس: 44320195-034 صندوق پستی- بم : ۷661111111

خدمات انجام شده تیم های اعزامی دانشگاه علوم پزشکی بم 

در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

بازدید رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت از مجموعه های آموزشی 

تابعه دانشگاه علوم پزشکی بم

- اعزام 15نیروی عملیاتی فوریتهای پزشکی  جهت پوشش امدادی مراسم
-  حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی بم ورئیس مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی بم 

در محل ،جهت نظارت بر روند ارائه خدمات به نحو مطلوب 
-  اعزام 5دستگاه آمبوالنس ویک دستگاه اتوبوس آمبوالنس  

-  امدادرس�انی به بیش از 300مصدوم وبیماردر مراس�م تشییع پیکر مطهر شهید سپهبدحاج 
قاسم سلیمانی 

 - حضور تیم های امدادی ،درمانی در روزهای پنجش�نبه و جمعه )بعداز مراس�م خاکسپاری(در 
گلزار شهدای کرمان جهت ارائه خدمات امدادی ،درمانی به مردم عزیز

افتتاح سالمتکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی بم با حضور
 مدیر کل طب سنتی ایرانی وزارت بهداشت

سالمتکده طب سنتی ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بم، با 
حضور مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی وزارت بهداشت 

افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم،آقای 
دکتر محمدرضا شمس اردکانی که به منظور افتتاح این 
مرکز و بازدید از دانش��گاه  مورخ 12/10/98 به بم سفر 
کرده بود، فعالیتهای و برنامه های دانشگاه علوم پزشکی 
بم و حمایتهای رئیس این دانشگاه از موضوع طب سنتی 

را بسیار مهم و مغتنم دانست.

 وی با اشاره به آمادگی ها و همت دانشگاه برای ارتقای 
فعالیتهای سالمت با بهره گیری از ظرفیت های طب سنتی 

در حوزه پیشگیری و درمان قول مساعد داد.
 همچنین بر حمایت وزارت بهداشت افزایش فعالیتهای 
آموزش��ی و تشکیل گروه طب سنتی در دانشگاه تاکید 

شد.
شایان ذکر است سالمتکده طب سنتی با همکاری خیریه 
سپهر در محل این خیریه آماده ارائه خدمات به مراجعین 

محترم می باشد.

با تاکید برپیامهای تغذیه ای زیر و هدف کاهش بیماریهای غیرواگیر:
* برای تامین پروتیین مش��وردنیازبدنتان هرروزازحبوبات استفاده کنید.حبوبات منبع پروتیین 

وجایگزین مناسب گوشت است.
*تخم مرغ منبع غنی ازپروتیین وجایگزین مناسب گوشت است.

*ادویه جات راجایگزین نمکدان کنید.

*برنج رابه جای آبکش به صورت کته مصرف کنید.
*روغن مایع راجایگزین روغن جامد وروغن حیوانی کنید.

*ازشیرپاستوریزه کم چرب به جای شیرولبنیات پرچرب استفاده کنید.
*به جای شیرهای طعم دارازشیرهای ساده استفاده کنید.

*باکاهش مصرف گوشت قرمز احتمال ابتالبه سرطان رااز خود دور کنید.

 بسیج ملی تغذیه باشعار»ترویج الگوی غذایی سالم باجایگزین های غذایی سالم «

مرکز بهداشت بم - واحد بهبود تغذیه


