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| صفحه دوم |

کارد به استخوان برسد، دوباره محدودیت های 
کرونایی را اجرایی خواهیم کرد

معاون سیاسی، امنیتی  استاندار کرمان عنوان کرد: 

پیش بینی افزایش کرونا در استان کرمان

 داانیی

 معاون سیاس�ی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان 
گفت: »در اس�تان کرمان س�عی بر این بود تا بیماری 
کرونا، به نحو مطلوبی کنترل و شرایط حفظ شود، اما با 
توجه به همجواری با استان هایی که درگیری بیش تری 
ب�ا این بیماری دارند، احتمال بروز بیش تر این اپیدمی 
در استان همچنان وجود دارد، کما اینکه این وضعیت، 

جنوب استان را تحت تاثیر قرار داده است«.

 محمدصادق بصیری،  در نشست ستاد استانی مدیریت 
کرونا اظهار کرد: »رعایت پروتکل ها خیلی مهم است و 

نظارت ها را بر این مسئله را هم باید جدی بگیریم«.
وی ب�ا بیان اینکه محدودیت زمانی فعالیت پاس�اژها 

برداشته شده و بازارهای سرپوشیده نیز می توانند به 
ش�رایط رعایت پروتکل های بهداشتی ادامه فعالیت 
دهند، افزود: »طبق مصوبه ملی و استانی ستاد مقابله 
ب�ا کرونا، مس�اجد صرفا ب�رای ادای نمازهای یومیه با 
شرط رعایت پروتکل ها می توانند بازگشایی شوند، اما 
محدودیت برگزاری مراسم دیگر مانند ختم و غیره در 

مساجد همچنان باقی است«.
دکتر حمید رشیدی نژاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان نیز در این جلس�ه گفت: »مس�اجد در سراسر 
کشور با رعایت نکات بهداش�تی برای برگزاری اقامه 
نماز بازگشایی خواهند شد اما نماز در ادارات به صورت 

جماعت برگزار نشود«

گزارش تصویری از عملیات بتن ریزی واحدهای آپارتمانی و ویالیی
انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار     1399/3/9



سال سیزدهم  شماره   224  سه شنبه 13 خرداد 21399 جامعه و سیاست

کارد به استخوان برسد، دوباره محدودیت های کرونایی را اجرایی خواهیم کرد
علوم  دانش�گاه  بهداش�تی  معاون 
پزشکی کرمان گفت: دیگر نمی توانیم 
ادارات، مغازه ها و صنوف را تعطیل 
کنیم ولی اگر تعداد افراد بس�تری 
شده ناش�ی از ابتال به کووید ۱۹ در 
استان مانند شهرهایی همچون اهواز 
و یا هفته قبل در جیرفت افزایش پیدا 
کند، دوباره قانون تعطیلی ادارات را 
اجرا خواهیم کرد بنابراین اگر کارد 
به استخوان برس�د دوباره قرنطینه 
و محدودیت ها اجرایی می ش�وند 
که خوشبختانه هم اکنون در کرمان 

کارد به استخوان نرسیده است.

به گزارش طلوع ارگ به نقل از ایسنا، دکتر 
“س��یدوحید احمدی طباطبایی به تش��ریح 
وضعیت اپیدم��ی کرونا در اس��تان کرمان 
پرداخت و گفت: درس��ت است که تعداد 
مبتالیان به ویروس کرونا در جنوب اس��تان 
رو به افزایش بوده اما باید توجه داش��ت که 
چند درص��د از این مبتالیان موارد بس��تری 
شده هستند؟ اگر موارد بستری به دلیل ابتال به 
کووید ۱۹ رو به افزایش باشد، صدای زنگ 
خطر به صدا در خواهد آمد اما خوشبختانه 
به طور مث��ال در روزی که ۶۰ مورد مبتالی 
جدید در استان داشته باشیم تنها حدود ۱۰ نفر 
از این مبتالیان موارد بستری بوده و بقیه موارد 

سرپایی یا اطرافیان بیماران قطعی می باشند.
وی افزود: مردم باید بدانند که هرچقدر تعداد 
موارد س��رپایی شناسایی ش��ده افزایش پیدا 
کند، بهتر خواهد بود و نشان خواهد داد که 
بیماریابی بهتر صورت گرفته است اما نگرانی 
ما زمانی خواهد بود که افزایش موارد بستری 

را داشته باشیم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
درب��اره وضعیت آمار مبتالیان به کووید ۱۹ 
در استان کرمان ظهار کرد: هم اکنون موارد 

ابتالی به کووید ۱۹ در استان روند افزایشی 
پیدا کرده اما خوشبختانه شیب آن تند نبوده 
و این افزایش بستری با شیب مالیم می باشد.

وی در خصوص برخ��ی اظهارات مبنی بر 
اینکه بیماری کووید ۱۹ در برخی کشورها 
تثبیت ش��ده اما در ایران خی��ر، عنوان کرد: 
چنین چیزی صح��ت ندارد اکنون ش��اهد 
افزایش تعداد مبتالیان به کرونا در کشورهایی 
همچون آمریکا، انگلیس برزیل و … هستیم. 
در برخی کشورها تعداد مبتالیان در آنها رو 
به افزایش است ولی کشورهای که بنیه مالی 
قوی تر و اقتصاد قوی تری دارند بحث های 
دور کاریش��ان در حقیقت دورکاری است 
و پ��ول ثابت به مردمی که کس��ب و کاری 
در مدت قرنطینه نداشته باشند پرداخت می 
شود اما ما نباید ایران را با چنین کشورهایی 
از جمله انگلیس مقایس��ه کنیم. آنها اقتصاد 
قوی دارند این درحالی است که ما چندین 
سال در فشار سخت ترین تحریم ها قرار داریم. 
آیا ما توانستیم به افرادی که کسب و کارشان 
در این مدت تعیطیل شده بود کمک کنیم؟ 
ما تنها کاری که کردیم این بود که از روی 
یارانه خانوارها، یک میلیون وام به آنها بدهیم. 
حداکثر کار ما این بوده لذا نباید ما خودمان را 
با انگلیس مقایسه کنیم ضمن آنکه باید مد نظر 
داشت که این اپیدمی یک یا دو پیک ندارد 

و حرکت سینوسی آن ادامه خواهد داشت.
احمدی طباطبایی به دلیل نوسانات و افزایش 
تعداد مبتالیان به کووید ۱۹ اشاره و بیان کرد: 
وقتی بازگشایی ها صورت می گیرد، مساله 
افزایش تعداد مبتالیان دور از انتظار نخواهد 
بود. ضمن آنکه باید عنوان کرد که مردم هم 
به دلیل طوالنی شدن روند این اپیدمی خسته 
ش��ده اند و هم اکنون هرچه به مردم توصیه 
کنیم که به سفر نروند کمتر می پذیرند. امروز 
دیگر آموزش ها هم تاثیری ندارد. حدود سه 
ماه از شیوع کرونا می گذرد و دیگر تحمل 
مردم تمام شده است و خیلی از مسائل را زیر 
پا گذاشته و حتی شاهد برگزاری مهمانی ها و 

دید و بازدیدها هستیم.
وی درب��اره راهکاره��ای تثبی��ت اپیدم��ی 
کووید ۱۹ تصریح کرد: تنها راهکار ما برای 
بیماری های��ی که درمان و واکس��ن خاص 
نداشته باش��ند، رفتار اجتماعی مردم خواهد 
بود که روی روند آن اپیدمی تاثیر می گذارد. 
رفت��ار اجتماعی م��ردم در برخ��ی اوقات با 
آموزش تغییر می کند و اگر آموزش جواب 
نده��د با زور و اجبار این تغییر ایجاد خواهد 
ش��د که اکنون دیگر نه آموزش جواب می 
دهد و مه برای زور و اجبار شرایطش را داریم 
بنابراین در حال حاضر هیچ یک از این ابزارها 
را نداشته و باید به گونه ای رفتار کنیم تا در 

شیب مالیم افزایش قرار گیریم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
ادامه داد: دیگر نمی توانیم ادارات، مغازه ها را 
تعطیل کنیم ولی اگر تعداد افراد بستری شده 
ناشی از این بیماری در کرمان مانند شهرهایی 
همچ��ون اه��واز و یا هفته قب��ل در جیرفت 
افزایش پیدا کند، دوباره قانون تعطیلی ادارات 
را اج��را خواهیم کرد بنابرای��ن اگر کارد به 
استخوان برسد دوباره قرنطینه و محدودیت ها 
اجرایی می شوند که خوشبختانه هم اکنون در 

کرمان کارد به استخوان نرسیده است.
احمدی طباطبایی در پاسخ به این سوال که 
تا چه زمانی مردم باید توصیه های بهداشتی را 
رعایت کنند؟ اظهار کرد: تا زمانی که واکسن 
ی��ا داروی خاصی برای ای��ن ویروس تولید 
نشود، بحث هایی همچون نظافت دست ها 
و رعایت آداب عطس��ه و سرفه، گندزدایی 
سطوح، عدم حضور در مکان هایی با ازدحام 
باال و فاصله گذاری های فیزیکی باید از سوی 
مردم رعایت شود و حداقل تا یک ماه و نیم 
دیگر پیش بینی می شود توصیه ها را باید بیشتر 
رعایت کنیم اما این به این معنی نیس��ت که 
بعد از آن دیگر نیازی به رعایت توصیه های 
بهداشتی نیس��ت، بلکه باید به زندگی با این 
بیم��اری عادت کنی��م و این مراقب��ت ها را 

همچنان ادامه دهیم.

وی تماس نزدیک با افراد مبتال به کووید ۱۹ 
را یک��ی از عوامل موثر در افزایش ابتالها به 
این بیماری دانست بیان کرد: تحلیل ها نشان 
می دهد که بیش��تر افراد مبتال به کووید ۱۹ 
در مراسماتی همچون عروسی ها یا مهمانی 
ها و حتی از هم��کاران خود در محیط کار 
و یا همچنین برخی ها در سفر به این ویروس 

درگیر شده اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
با بیان این مطلب که میزان س��رایت پذیری 
کووید ۱۹ در استان کرمان هم اکنون به کمتر 
از یک رسیده است، اظهار کرد: در برخی از 
قسمت های استان کرمان میزان سرایت پذیری 
بیشتر از یک اس��ت اما به طورمتوسط میزان 
سرایت پذیری کرونا در استان کرمان حدود 

۹ دهم است.

وی درب��اره عالئم وی��روس کرونا نیز بیان 
کرد: عالئم کووید ۱۹ همچنان همان عالئم 
اصلی یعنی تب، سرفه، گلو درد و در برخی 
موارد کاهش حس چش��ایی و بویایی است 
اما جهش از خصوصیات ویروس است که 
خوشبختانه جهش این ویروس به سمتی بوده 
ک��ه تعداد مرگ و میر آن کاهش یافته ولی 

عالئم آن تغییر زیادی نداشته است.
احمدی طباطبایی آشنایی پزشکان با بیماری 
کروناویروس را هم اکنون زیاد دانست و در 
ادامه خطاب به مردم گفت: انتظار داریم مردم 
تعداد تماس های خود را با یکدیگر در شبانه 
روز کمتر کرده، مدت زمان تماس با س��ایر 
افراد را کاهش داده، همچون گذشته حضور 
کمتری در ازدحام ها و یا مهمانی ها داشته و 
در صورت ض��رورت در مجالس کوچک 
)در حد ۶ نفر( و در فضای باز و با مدت زمان 

کم شرکت کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
بر لزوم تشخیص زودرس مبتالیان به کووید 
۱۹ تاکید کرد و ادامه داد: همچون گذش��ته 

بازهم توصیه اکید داریم در صورت داشتن 
کوچکترین عالئمی از جمله گلودرد، سرفه، 
ت��ب و … ، حتما در خان��ه مانده و در منزل 
نیز تماس با س��ایر افراد خانواده را به حداقل 
رس��انده و بالفاصله به مراکز درمانی جهت 

انجام آزمایش مراجعه کنند.
احمدی طباطبایی افزود: در طرح بیماریابی 
فعال کارشناسان بهداشتی ما با افرادی که با 
بیماران قطعی مبتال به کووید ۱۹ در ارتباط 
بودند، برای گرفتن آزمایش تماس می گیرند 
که انتظار داریم این افراد با ما همکاری کنند 
و قطعا این اقدام به نفع س��المتی خود افراد و 
خان��واده آنها در درجه اول و س��پس جامعه 
خواهد بود زیرا می توانی��م در مراحل اولیه 
بیماری آنها را شناسایی و فرآیند درمان آنها را 
قبل از درگیری باال با این ویروس آغاز کنیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
در خصوص وضعیت اس��تان کرمان گفت: 
آخرین گزارش وزارت بهداش��ت و درمان 
درباره وضعیت شهرها و استان های کشور از 
جمله کرمان مربوط به ۱۴ اردیبهشت ماه بود 
اما با توجه به روند مبتالیان در استان کرمان، 

پیش بینی می کنیم قطع��ا در وضعیت زرد 
باشیم و حتی انتظار می رود برخی از نواحی 

استان در وضعیت قرمز باشند.
وی درباره رعایت پروتکل های بهداش��تی 
نیز گفت: خوشبختانه شاهد هستیم کسبه ها و 
صنوف پروتکل های اعالمی را بهتر از برخی 
ادارات رعایت می کنند. متاسفانه در برخی 
س��ازمان های اجرایی شاهد هس��تیم که در 
جلساتشان افراد کنار هم نشسته اند این در حالی 
است که در جلسات باید فاصله اجتماعی حتما 
رعایت شود و قطعا ما این سازمان های خاطی 
را به مراجع قضایی معرفی کرده و انتظار داریم 
با قاطعیت با آنها برخورد شود. درست نیست 
که فقط زورمان به اصناف برسد و فقط آنها 
را تعطیل  کنیم. درست است نمی توانیم اداره 
متخل��ف را پلمب کنیم اما باید با رییس آن 

دستگاه برخورد جدی داشته باشیم.

براب�رآراء ص�ادره هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلی�ف وضعیت ثبتی اراضی 
وس�اختمانهای فاقدسندرسمی مس�تقردرواحدثبتی حوزه ثبتی ملک بم تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل واقع درشهرستان بم بخش  29کرمان محرزگردیده 
است لذابمنظور اطالع عموم مراجعین دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود 
ودرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
میتوانند ازتاریخ انتش�اراولین آگهی به مدت دوماه اعت�راض خودرابه این اداره 
تس�لیم وپس ازاخذ رسیدظرف مدت یکماه ازتاریخ تس�لیم اعتراض دادخواست 
خودرابه مراجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضاء مدت مذکور 
وع�دم وص�ول اعتراض طبق مق�ررات س�ندمالکیت صادرخواهدش�د. برابرآراء 
صادره هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبتی ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی�ان ذی�ل واق�ع درشهرس�تان بم بخ�ش  29کرم�ان محرزگردیده اس�ت 
لذابمنظ�ور اط�الع عموم مراجعی�ن دردونوبت ب�ه فاصله 15روز آگهی میش�ود 
ودرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
میتوانند ازتاریخ انتش�اراولین آگهی به مدت دوماه اعت�راض خودرابه این اداره 
تس�لیم وپس ازاخذ رسیدظرف 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.

امالک تقاضاشده واقع دربخش 29کرمان
پ��الک 33فرعی از7۰۶اصلی بتول موس��ائی کدمل��ی 3۱۱۰۹۰۹۰۹۰۶5فرزندعزیزاهلل 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 5۱8مترمربع واقع درخیابان ابوذرشهربم ازمالکیت عزیزاهلل 

موسائی.
پالک ۶5۰فرعی از۱۰2۴اصلی حسین عزیزآبادی کدملی 32۰۹75272۹فرزنددرویش 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 3۶8مترمربع واقع در خیابان سیدطاهرالدین محمدواقع 

درشهربم ازمالکیت وجیهه السادات وحشمت السادات ظهیر.
پالک ۱۹۹۶اصلی مجیددریجانی کدملی 3۱۱۱3۹73۴3فرزندمحمدششدانگ پمپ 
بنزین بمس��احت 2۶۱۴متر مربع واقع در خیابان ولی عصر ش��هربم ازمالکیت عشرت 

ونصرت رفیعی ومهدی مطلبی.
پالک ۶فرعی از2۰25اصلی علی س��ینائی کدملی 3۱۱۱۰7۰۰۴2فرزندرضاششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت ۱8۹مترمربع واقع درکمربندی ولیعصر ش��هربم ازمالکیت فاطمه 

درزاده.
پالک 35فرعی از 223۰اصلی حسن وفادارکدملی 3۱۱۱۴2۹2۴5فرزنداحمدششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 2۴8مترمربع واقع درخیابان شهیدجزینی کوچه ۱۱شهربم ازمالکیت 

رضاشجاع الدینی.
کدمل��ی  ش��ریفیان  طاه��ره  235۶اصل��ی  از  8۴8فرع��ی  پ��الک 
32۰۹75237۰فرزندغالمرضاششدانگ یکقطعه  زمین جهت ادغام درپالک 7۶7اصلی 
از235۶اصلی بمساحت ۹/72متر مربع  واقع درخیابان جانبازان شهربم ازمالکیت یداهلل 

امانی.
پالک852فرع��ی از235۶اصلی عل��ی قایم آبادی کدملی 32۰۹5۶۱۴۰۰فرزندقاس��م 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 2۶۱مترمربع واقع درخیابان کمیل شهربم ازمالکیت یداهلل 

امانی .
پالک 85۴فرعی از235۶اصلی زهرانظام آبادی کدملی 3۱۱۱۰۴۰3587 فرزندمحمود 
شش��دانگ مغازه مشتمل برطبقه فوقانی  بمساحت ۹۶مترمربع واقع در خیابان جانبازان 

شهربم ازمالکیت یداهلل امانی.
پالک 855فرعی از 235۶اصلی  عصمت آفریدون کدملی ۶۰5۹۶۴۶۶5۴فرزندابراهیم 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت ۱78مترمربع واق��ع درخیابان ولی اهلل امیری ش��هربم 

ازمالکیت محمدمحمدی.

پالک ۱3۱3فرعی از28۱۰اصلی حس��ن امیرزاده کدملی 32۰۹۶5727۰فرزند محمد 
ششدانگ یکبابخانه  بمساحت ۴۶2مترمربع واقع درخیابان مالک اشتر شهربم ازمالکیت 

کبری فروهمند.
پالک ۶82فرعی از28۱۱اصلی حس��ین پورولندیاری کدمل��ی 3۱۱۱28۶۶35 فرزند 
محمدشش��دانگ یکبابخان��ه  بمس��احت 25۶مترمربع واقع درخیابان المهدی ش��رقی 

بعدازپمپ بنزین ازمالکیت حسین اکبری.
کدمل��ی  بروات��ی  جهانش��اهی  مصطف��ی  2۹83اصل��ی  از  یکفرع��ی  پ��الک 
3۱۰۰۰2۹3۱3فرزندمحمدشش��دانگ یکبابخانه بمساحت 2۶۶مترمربع واقع درخیابان 

طالقانی شهربم ازمالکیت محمدشهسواری .
کدمل��ی  آب��ادی  صوف��ی  ن��واب  3۹8۹اصل��ی  از  2فرع��ی  پ��الک 
3۱۱۱528۰3۶فرزندمحمدشش��دانگ یکبابخانه بمساحت ۱۶۶مترمربع واقع درخیابان 

22بهمن شهربم ازمالکیت محموداقدامی.
پالک ۱۴فرعی از۴۱88اصلی ابرهیم زین الصالحین کدملی 3۱۱۰8۰۴735فرزندعباس  
ششدانگ یکقطعه زمین جهت ادغام درمغازه بمساحت ۱۱/۶7مترمربع واقع درکمربندی 

مهداب ازمالکیت حسین بهرامی.
۱5فرع��ی از۴2۱۴اصلی زهراباغگلی س��بزواران کدملی 3۰3۰۱۶5۰78فرزندحس��ین 
ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 2۴۰مترمربع واقع درخیابان 22بهمن شهربم ازمالکیت 

محمودافغانی پور.
پالک 3فرعی از۴53۱اصلی صدیقه جزینی زاده کدملی 3۱۱۰۹۴3735فرزندماش��اهلل 
شش��دانگ یکبابمغازه بمس��احت 23مترمربع واقع درخیابان پروین اعتصامی ش��هربم 

ازمالکیت سیدنساءجزینی زاده.
کدمل��ی  ن��ژاد  س��یدمحمدبرائی  از5۱۶۹اصل��ی  ۱2۴فرع��ی   پ��الک 
3۱۱۱۰2۰۰7۱فرزندس��یدمرتضی شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت ۴۱5مترمربع واقع 

دربلوارصاحب الزمان کوچه ۱۱ازمالکیت محمدتدین.
پ��الک ۱25فرعی از5۱۶۹اصل��ی مهری قلندری کدمل��ی 3۱۰7۰۱۱۴۶فرزندپنجعلی 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 2۹۰متر مبع واقع دربلوارصاحب الزمان کوچه 7شهربم 

ازمالکیت محمدتدین.
امالک تقاضاشده واقع دربخش 30کرمان

پالک ۱5فرعی از۶۴۹اصلی  معصومه جوش��ائی کدملی 3۰3۰۴۱۴۹۴۹فرزندحس��ین 
شش��دانگ قسمتی ازیکبابخانه جهت ادغام درپالک 8فرعی از یکفرعی از ۶۴۹اصلی 

بمساحت ۱۰8مترمربع واقع دراسفیکان بلوارشهربم ازمالکیت سلمان باقری
پالک 2فرع��ی از۶55اصلی صغری رزم پ��وش کدمل��ی 3۱۱۰37277۰فرزندعباس 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 2۶۴مترمربع واقع دراسفیکان شهربم ازمالکیت صاحبجان 

برنده وش.
پالک یکفرعی از725اصلی محسن دهقانی کدملی 3۱۱۱۴23522فرزندمحمودششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت 2۴7مترمربع واقع دراس��فیکان شهربم ازمالکیت سیدغالمحسین 

احمدی.
پ��الک 3فرعی از888اصلی اکبریوس��ف زاده کدمل��ی 3۱۱۰۶۶۹552فرزندقربانعلی 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۴۴۱مترمربع واقع درزیدآباد چهل تخم شهربم ازمالکیت 

مشاعی خودمتقاضی .
پ��الک یکفرعی از۹72اصل��ی راضی��ه رنجبرکدمل��ی 3۱۰۰۱۹۶72۴فرزندمصطفی 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت ۱82متر مربع واقع در پل دهش��تر ش��هربم ازمالکیت 

محمدرنجبر.
پ��الک 2  فرع��ی از۱5۶۶اصلی رویافانی ملک��ی  کدمل��ی 3۱۱۱۶2۰3۴۴فرزندعلی 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 278مترمربع واقع درخواجه عس��کر امیرآباد شهربم 

ازمالکیت احمدفانی ملکی.

آبادکدمل��ی  رحم��ت  مج��ازی  پروان��ه  از۱8۱۱اصل��ی  7فرع��ی  پ��الک 
3۱۱۱۶2۱73۱فرزندمحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت 23۴مترمربع واقع درخواجه 

عسکر هراران شهربم ازمالکیت روح اهلل شجاع حیدری.
پالک ۱2فرعی از۱8۱7اصلی مرضیه شجاع حیدری کدملی 3۱۰۰۱33۶5۱فرزنداحمد 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 2۶۱مترمربع واقع درخواجه عس��کر هراران شهربم 

ازمالکیت علی شجاع حیدری.
امالک تقاضاشده واقع دربخش 31کرمان

پالک 2۰8فرعی از ۱3۱5اصلی مهدیه باقری برواتی  کدملی 3۱۱۱2۶۹222فرزندمحمد 
ششدانگ یکبابخانه بمس��احت ۴۱8مترمربع واقع دربروات بم بلوارشمالی  ازمالکیت 

محمدعلی مشیری.
کدمل��ی  بروات��ی  باران��ی  حدی��ث  از۱3۱5اصل��ی  2۰۹فرع��ی  پ��الک 
3۱۱۱۶۰3۶7۹فرزندمحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت 3۶۰مترمربع واقع دربروات  بم 

کوچه امام خمینی 3ازمالکیت محمدعلی مشیری وتدین.
پالک ۱3فرعی از2۶۶۶اصلی طاهره باراني برواتی کدملی 3۱۱۰۴۴۹5۰۱فرزندامان  اهلل  
ششدانگ یکبابخانه وباغچه بمساحت ۹3۹مترمربع واقع دربروات بم بلوارامام خمینی 

کوچه ۱۶ازمالکیت امان اهلل بارانی.
پالک 5فرع��ي از358۹اصلي احمدپاپلي برواتي کدملي 3۱۱۰۴2853۹فرزندحس��ین 
نسبت به سه دانگ وخانم جمیله قرباني زاده برائي کدملي 3۱۱۰۴3۱785فرزندحسین 
نس��بت به س��ه دانگ ازشش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 5۹5متر مربع واقع دربروات 

بلوارجنوبي ازمالکیت معصومه برائي نژاد.
پالک ۴فرعي از 37۰۴ اصلي کبري رضازاده مهدابي کدملي 3۱۱۰۴3۱۶۹۶فرزندرحمت 
اهلل ششدانگ یکبابخانه بمساحت 3۰8مترمربع واقع دربروات  بم بلوارولي عصرخیابان 

المهدي ازمالکیت زینت آبیار.
پالک 5فرعی از37۰۴اصلی س��جادپاپلی برواتی کدملی3۱۱۰۰۰23۰۶۴فرزندابراهیم 
ششدانگ  یکبابخانه بمس��احت 535مترمربع واقع دربروات بلوارولی عصرازمالکیت 

زینت آبیار.
پالک ۱۱فرعی از38۶۴اصلی محمدجوادبنی اس��دی کدملی 3۱۱۰۰3353فرزندعلی 
شش��دانگ  یکبابخانه بمس��احت 525مترمربع واقع دربروات  بم بلواربعثت ازمالکیت 

موسی بنی اسدی .
پ��الک  ۴ فرعی از۴۱۶7اصلی  نصرت اهلل عظیمی کدمل��ی 3۱۱۰۴3۶۹3۰فرزندعلی 
اکبرشش��دانگ یکقطعه باغ بمس��احت 3۹۱۰3مترمرب��ع واقع دربروات ب��م اکبرآباد 

ازمالکیت علی اکبرعظیمی.
امالک تقاضاشده واقع دربخش 32کرمان

پالک 3۴فرعی از ۱۶8اصلی میثم رستمی مجد کدملی 3۱۱۱3۱7۹۰۰فرزندمهدی 
ششدانگ  یکبابخانه بمساحت  285مترمربع واقع درنرماشیررستم آباد ازمالکیت 

عصمت زابلي.
پالک ۱۱83فرعي از۱۰28اصلي الهام جاللي ریگي کدملي 32۰۰2۶235فرزندمراد 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت 3۱2مترمربع واقع در شهرستان نرماشیر رستم آباد 
ازمالکیت حسین زابلي.

پالک ۱25۴فرعي از ۱۰28اصلي جالل عبدالرضازاده کدملي 
32۰۹833۶5۶فرزندرضاششدانگ  یکباب سالن بسته بندي وانبار بمساحت 

۱83۰مترمربع واقع در شهرستان نرماشیر رستم آباد ازمالکیت عبدالرضافتاحي.
پالک ۱28فرعي از 387۰اصلي علي زارع کدملي 3۱۱۱2۱23۱۹فرزند  ششدانگ 

یکقطعه باغ مشتمل برخانه بمساحت ۴3835        مترمربع واقع درنرماشیر روستاي 
جرجند ازمالکیت عبدالحسین ظهیر.

پالک ۱۰۱2فرعي از۴23۱اصلي حسن دستي کدملي 32۰۹۹۴۱2۱۱فرزندعلي 

ششدانگ یکبابخانه و باغ بمساحت 573۱مترمربع واقع درنرماشیر عزیزآباد ازمالکیت 
غالمرضاعزیزآبادي .

پالک ۱۰۱3فرعي از۴23۱اصلي علي دستي کدملي 32۰۹75۴۴۱۱فرزندمحمد  
ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت ۱۴۴۱مترمربع واقع درنرماشیر عزیزآباد 

باالازمالکیت عباس غالمحسیني نسب .
پالک ۱۰۱۴فرعي از۴23۱اصلي حسین دستي کدملي 32۰۹۹527۰۱فرزندعلي 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت 57۰مترمربع واقع درنرماشیر دولت آباد عزیزآبادباال 
ازمالکیت غالمرضاعزیزآبادي .

پالک ۱۰۱5فرعي از۴23۱اصلي حسین دستي کدملي 
32۰۹۹527۰۱32۰۹۹۴۱2۱۱فرزندعلي ششدانگ یکبابمغازه بمساحت ۴۱مترمربع واقع 

درنرماشیر دولت آباد عزیزآباد  ازمالکیت پرویز سروشیان.
پالک ۱۰۱۶فرعي از۴23۱اصلي زهره عزیزآبادي کدملي 

32۰۰۶۶2۶۱فرزندغالمرضاششدانگ  یکبابخانه وباغ بمساحت 5۶2۹مترمربع واقع 
درنرماشیرعزیزآباد ازمالکیت غالمرضاعزیزآباد ي.

پالک ۱۰۱7فرعي از۴23۱اصلي حسن دستي کدملي 32۰۹۹۴۱2۱۱فرزندعلي 
ششدانگ یکبابمغازه بمساحت ۴۱مترمربع واقع درنرماشیر عزیزآباد ازمالکیت 

غالمرضاعزیزآبادي.
امالک تقاضاشده واقع دربخش 33کرمان

پالک یکفرعي از ۶۶اصلي سیناعسکري برواتي کدملي ۰۰۶8۴2۰35فرزندحسن 
ششدانگ یکبابخانه ومغازه بمساحت 235مترمربع واقع دردهبکري بم دهباغ ازمالکیت 

شرفائي دهبکري.
پالک 2فرعي از۴۹۶اصلي عباس سیدي کدملي 3۱۰۰۱۹25۴۰فرزندامین اهلل 

ششدانگ یکبابخانه وباغچه بمساحت  553مترمربع واقع دردهبکري بم کلستان بم 
ازمالکیت گرگعلي کریمي افشار.

پالک 3فرعي از882اصلي حمیده عظیمي کدملي ۹۰۱۰83۶23فرزندامین ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 228مترمربع  واقع درصولوئیه دهبکري بم ازمالکیت محمدابراهیم 

عامري.
پالک33فرعي از8۹3اصلي عباس حجت آبادي کدملي 

3۱۱۰5۰۶58۰فرزنداصغرششدانگ یکبابخانه بمساحت ۴3۶مترمربع واقع دردهبکري 
بم سرمیدان مرادخاني ازمالکیت جعفرافشاري.

پالک 2فرعي از۱۱۱۶اصلي سیمامشکي کدملي 3۱۱۰۴878۶فرزندابراهیم ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 25۱مترمربع واقع دردهبکري بم خیابان انقالب ازمالکیت شکراهلل 

افشاري پور.
پالک یکفرعي از ۱3۱2اصلي علیرضا حاج امیني کدملي 

3۰3۱۶۴۴2۶3فرزندرضاششدانگ یکبابخانه وباغچه بمکساحت ۶3۹مترمربع واقع 
دردهبکري بم محله قنبري ازمالکیت ورثه درویش حاج امیني.

پالک 2فرعي از۱3۱2اصلي پوران حاج امیني کدملي 
3۱۱۰۱52۰53فرزندرضاششدانگ یکبابخانه وباغچه بمساحت ۴۱5مترمربع واقع 

دردهبکري بم محله قنبري ازمالکیت ورثه درویش حاج امیني.
پالک 7۶۴فرعي از 3۱۰3اصلي شهنازدریجاني کدملي 3۱۱۰۶8۱2۶۹فرزنددادخدا 

ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 3۹۹مترمربع واقع دردریجان بم ازمالکیت مرادصدیقي.
تاریخ انتشارنوبت اول: ۹۹/۰2/3۰

تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۰3/۱3 
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

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:



3 سال سیزدهم  شماره   224  سه شنبه 13 خرداد 1399

آگهی حصر وراثت 
خانم طاهره افشارمنش فرزند ماشاله دارای شناسنامه 19 بشرح دادخواست شماره 99/3/721 مورخ 99/2/30 توضیح داده شادروان 
عزت افشارمنش فرزند علی بشناسنامه 656 در تاریخ 1334/2/30 در شهر دهبکری فوت شده و وراث منحصر حین الفوت عبارتند 
به ش ش 65  مراد  فرزند  افشارمنش  اله  نبی  متوفی(2-  )فرزند  به ش ش 10  مراد  فرزند  افشارمنش  یداله  از:1-  است  عبارت   /
)فرزند متوفی(3- حسین افشارمنش فرزند مراد به ش ش 40 )فرزند متوفی(4- محمد افشارمنش فرزند مراد به ش ش 32 )فرزند 
متوفی(5- عصمت افشارمنش فرزند مراد به ش ش 23 )فرزند متوفی(6- مراد افشارمنش فرزند یوسف به ش ش 808 )همسر متوفی(

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال 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 50

دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بم

آگهی حصر وراثت 
آقای علی مناجاتی فرزند احمد دارای شناسنامه 669 بشرح دادخواست شماره 99/3/102 مورخ 99/3/11 توضیح داده شادروان احمد 
زنگی دارستانی فرزند غالمحسین بشناسنامه 26 در تاریخ 1399/2/14 در شهر بم فوت شده و وراث منحصر حین الفوت عبارتند 
/ عبارت است از:1- علی مناجاتی فرزند احمد به ش ش 669 صادره از بم )فرزند متوفی(2- عصمت زنگی دارستانی فرزند احمد 
به ش ش 96 صادره از بم )فرزند متوفی(3- ناصر زنگی دارستانی فرزند احمد به ش ش 97 صادره از بم )فرزند متوفی(4- نصرت 
زنگی دارستانی فرزند احمد به ش ش 228 صادره از بم )فرزند متوفی(5- پری دخت زنگی دارستانی فرزند احمد به ش ش 1164 
صادره از بم )فرزند متوفی(6- زهرا زنگی دارستانی فرزند احمد به ش ش 670 صادره از بم )فرزند متوفی(7- مهین دخت زنگی 
دارستانی فرزند احمد به ش ش  3100565029 صادره از بم )فرزند متوفی(8- زهرا آهن جان فرزند عباس به ش ش 4 صادره از 

جیرفت )همسر متوفی(
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای 

جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بم

آگهی حصر وراثت 
خانم عشرت استقامت فرزند علی دارای شناسنامه 4139 بشرح دادخواست شماره 99/3/79 مورخ 99/3/11 توضیح داده شادروان غالمعباس سام نژاد 
کروکی فرزند منوچهر بشناسنامه 35920 در تاریخ 1393/4/31 در شهر بم فوت شده و وراث منحصر حین الفوت عبارتند / عبارت است از:1- معظمه 
سام نژاد کروکی فرزند غالمعباس به ش ش 3100224213 )فرزند متوفی(2- فرشته سام نژاد کروکی فرزند غالمعباس به ش ش 3100269136 
)مادر  به ش ش 3111134547  محمد  فرزند  کروکی  فاطمه  متوفی(4-  )همسر  به ش ش 4139  علی  فرزند  استقامت  عشرت  متوفی(3-  )فرزند 
متوفی(5- گلناز سام نژاد کروکی فرزند غالمعباس به ش ش 3100375998 )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 اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف 

تقدیم دارد و اال 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 53

دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بم

آگهی حصر وراثت 
اماندادی قطب آبادی فرزند عباس دارای شناسنامه 2 بشرح دادخواست شماره 99/3/108 مورخ 99/3/11 توضیح داده شادروان علی  خانم فاطمه 
علیزاده فرزند مراد بشناسنامه 457 در تاریخ 1399/2/16 در شهر بم فوت شده و وراث منحصر حین الفوت عبارتند / عبارت است از:1- یزدان علی 
زاده فرزند علی به ش ش 3100848055 )فرزند متوفی(2- مبینا علی زاده فرزند علی به ش ش 3100727312 )فرزند متوفی(3- فاطمه اماندادی 

قطب آبادی فرزند عباس به ش ش 2 )همسر متوفی( 
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف 
مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال 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 55

دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بم

مدیرکل غله استان کرمان به اتهام فساد اداری و اخذ رشوه دستگیر شد

کرونا در شرق استان کرمان بومی نیست

آگهی ت��حدید ح��دوداختصاصی
نظربه اینکه شش�دانگ رقبات  ذیل واقع درشهرس�تان بم –نرماش�یر 

بخش�های 29لغایت 33کرمان که دراثرتجدید آگهی نوبتی یابه 
علت خارج ش�دن ازنوبت تحدید حدودبنابه درخواس�ت مالکین 
تقاضای آگهی تحدید حدودوعملیات تحدیدی آنهابش�رح ذیل 

اع�الم میگ�ردد.
امالک تقاضاشده واقع درشهربم بخش 29کرمان

پالک 2فرعی از 2۱۰5اصلی نصرت عبدالهی فر ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
۱33مترمربع واقع درشهربم بلوارشهیدبهشتی.

پالک ۱3۱3فرعی از 28۱۰اصلی حسن امیرزاده ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
۴۶2مترمربع واقع درخیابان مالک اشتربم.

پالک ۶82فرعی از28۱۱اصلی حسین پورولندیاری ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
25۶مترمربع واقع در خیابان المهدی شرقی شهربم.

پالک یکفرعی از3۹8۹اصلی نواب صوفی آبادی ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
۱۶۶مترمربع واقع در خیابان 22بهمن شهربم.

پالک 3فرعی از۴53۱اصلی صدیقه جزینی زاده ششدانگ یکبابمغازه بمساحت 
23مترمربع واقع در خیابان پروین اعتصامی شهربم.

تاریخ تحدید حدود سه شنبه ۹۹/۴/3۰
امالک تقاضاشده واقع دربخش 30کرمان

پالک ۱5فرعی ازیکفرعی از۶۴۹اصلی معصومه جوشائی ششدانگ قسمتی از خانه 
جهت ادغام درپالک ۱8فرعی از۶۴۹اصلی بمساحت ۱۰8مترمربع واقع دراسفیکان 

بلوارفجر شهربم.
پالک 2فرعی از۱5۶۶اصلی رویافانی ملکی ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

278مترمربع واقع در خواجه عسکر امیرآبادشهربم.
پالک یکفرعی از22۹3اصلی حسین طبسی نژاد ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

2۶۶مترمربع واقع درروستای باغچمک شهربم.
تاریخ تحدید حدود چهارشنبه ۹۹/۴/۴

امالک تقاضاشده واقع دربخش 32کرمان
پالک یکفرعی از 832اصلی منصوره حسین شاهی برواتی ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت ۶۱2مترمربع واقع دربروات بم چهارراه اکبرآباد .
پالک 2۰5فرعی از۱3۱5اصلی مریم ثمره حسین شاهی ششدانگ یکبابمغازه 

بمساحت ۶7مترمربع واقع دربروات بم جاده بم –زاهدان.
پالک 2۰8فرعی از۱3۱5اصلی مهدیه باقری برواتی ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۴۱8مترمربع واقع دربروات بم بلوارشمالی.
پالک 2۰۹فرعی از۱3۱5اصلی حدیث بارانی برواتی ششداگ یکبابخانه بمساحت 

3۶۰مترمربع واقع دربروات بم کوچه امام خمینی 3.
تاریخ تحدید حدود پنج شنبه ۹۹/۴/5

پالک ۱۱فرعی از38۶۴اصلی محمدجوادبنی اسدی ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
525مترمربع واقع دربروات بم بلواربعثت.

پالک۴ فرعی از۴۱۶7اصلی نصرت اهلل عظیمی ششدانگ یکقطعه باغ بمساحت 
3۹۱۰3مترمربع واقع در بروات بم اکبرآباد.

پالک3 فرعی از۴۱۶7اصلی سلمی عظیمی ششدانگ یکقطعه باغ بمساحت 
33252مترمربع واقع در بروات بم اکبرآباد.

تاریخ تحدید حدودشنبه ۹۹/۴/7
امالک تقاضاشده واقع دربخش 32کرمان

پالک 3۴فرعی از ۱۶8اصلی میثم رستمی مجدششدانگ یکبابخانه بمساحت 
285مترمربع واقع درنرماشیررستم آباد.

پالک 35فرعی از ۱۶8اصلی میثم رستمی مجدششدانگ یکبامغازه مشتمل برمحوطه  
بمساحت ۱۶8مترمربع واقع درنرماشیررستم آباد.

پالک 5فرعی از72۴اصلی سجادکارگر ششدانگ مرغداری بمساحت ۹7۰۰مترمربع 
واقع درنرماشیر حسین آباددرختی.

پالک 27۶فرعی از25۹5اصلی عذری ولندیاری ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

25۱مترمربع واقع درنرماشیرروستای مشک.
تاریخ تحدید حدود یکشنبه ۹۹/۴/8

امالک تقاضاشده واقع دربخش 33کرمان
پالک یکفرعی از38اصلی معصومه ذوالفقاری کرکی ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

23۶مترمربع واقع دردهبکری بم دشتعلی .
پالک 33فرعی از8۹3اصلی عباس حجت آبادی ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۴3۶مترمربع واقع دردهبکری بم سرمیدان مرادخانی.
پالک 3۴فرعی از8۹3اصلی حسن رنجبر ششدانگ  یکبابخانه بمساحت 357مترمربع 

واقع دردهبکری بم سرمیدان مرادخانی.
پالک 3فرعی از۱۰۱5اصلی محمدرضابرجی ششدانگ یکبابخانه بمساحت 3۶۶متر 

مربع واقع دردهبکری بم سرمیدان مرادخانی.
پالک یکفرعی از۱3۱2اصلی علیرضاحاج امینی ششدانگ یکبابخانه و باغچه 

بمساحت ۶3۹مترمربع واقع دردهبکری بم محله قنبری.
پالک 2فرعی از۱3۱2اصلی پوران حاج امینی ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت 

۴۱5مترمربع واقع دردهبکری بم محله قنبری.
تاریخ تحدید حدود دوشنبه ۹۹/۴/۹

تحدید حدود امالک مذکوردرمحل ملک درتاریخهای تعیین ش�ده 
به عمل خواه�د آم�د لذاب�ه کلی�ه مالکی�ن مج�اور اخطارمیگ�ردد چنانچ�ه 

برحدودوحق�وق امالک فوق الذکراعتراض دارن�د میتوانن�د برطب�ق م�اده 
20قانون ثبت وتبصره الحاقی آن ازتاریخ تنظیم صورتجلس�ه تحدید حدود 
تام�دت 30روزواخواهی خودرابه این اداره اعالم دارندتاب�ه دادگاه صال�ح 

فرس�تاده ش�ود.
تاریخ انتشار: ۹۹/3/۱3
محمدامیری خواه

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بم

به اتهام فساد اداری و اخذ رشوه؛

رییس دانشگاه علوم پزشکی بم:

پیام مردم

به گزارش طلوع ارگ به نقل از تس�نیم، یداهلل موحد با اش�اره به دستگیری مدیرکل و 
معاون اداری مالی اداره کل غله اس�تان کرمان اظهار داش�ت: در پی رصد و گزارشات 
واصله به اداره کل اطالعات اس�تان کرمان مبنی بر فساد اداری در یکی از ادارات کل 
اس�تان کرم�ان و ارزیاب�ی و صحت گزارش�ات و رصد اطالعاتی با هماهنگی و دس�تور 
قضایی توسط بازپرس ویژه و تکمیل تحقیقات؛ مدیرکل مذکور به همراهی معاون این 

اداره دستگیر شدند
دادخدا ساالری دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان نیز در تشریح این خبر با 
اش��اره به اینکه در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که مشارالیه جهت انجام امور 
اداری تاکنون میلیاردها ریال از ارباب رجوع تحت عنوان هدیه و رشوه دریافت کرده 

است اظهار داشت: این اقدامات با همکاری معاون این اداره انجام شده است.

وی ادامه داد: با این وجوه یک منزل چند واحدی در شهر کرمان احداث و در بازرسی 
از منزل وی در یکی از شهرس��تان ها تعداد 3۰ قطعه س��که طال که داخل اس��باب بازی 

جاسازی و از طریق نامشروع تحصیل شده بود کشف و توقیف شد.
دادس��تان عمومی و انقالب مرکز اس��تان کرمان افزود: متهمین به اتهام اخذ رش��وه در 
بازداشت و اموال حاصل از جرم از جمله منزل مسکونی به عنوان اموال حاصل از جرم 

توقیف شد و امر تحقیق از سایر متهمین و شرکاء و معاونین جرم ادامه دارد.
وی بیان کرد: اموال توقیف و کش��ف ش��ده از متهمین میلیاردها ری��ال ارزیابی و کار 

شناسایی سایر اموال حاصل از جرم متهمین ادامه خواهد داشت.
ساالری در پایان ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه اداره کل اطالعات در امر برخورد با 
مفس��دین اداری و اقتصادی اعالم کرد: در راستای تحقق اوامر ریاست قضائیه مبنی بر 
برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری این راه با قاطعیت ادامه و با مجرمین در هر پست و 

مقامی باشند برخورد انقالبی صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضائیه در برخورد با فساد، خاطرنشان کرد: براساس 
تاکیدات ریاس��ت قوه قضائیه مبنی بر اینکه هاضمه نظام اسالمی فساد را نمی پذیرد و 
فسادناپذیر است، اقدامات الزم برای شناسایی و برخورد با متهمان ایجاد فساد در جامعه 
با پشتیبانی کامل قضائی در چارچوب قانون و توسط مراجع اطالعاتی و انتظامی انجام 
می شود و هیچ فردی از هیچ گروه، حزب و طبقه اجتماعی، در صورت انجام اقدامات 

خالف و فسادبرانگیز نباید خود را مصون از برخورد قضائی بداند.
دستگیری متهمان این پرونده ظهر پنجش��نبه 8 خرداد ماه جاری از محل اداره کل غله 

استان کرمان و دفتر کار توسط اداره کل اطالعات استان کرمان انجام شد.

بیکاری، ارگ جدید

س��الم خس��ته نباش��ید.برای چندمین بار دارم پی ام میدم.امیدما به کانال شما که شاید شما 
بتونیدحرف دل مارو برسونیدبه گوش مسولین.

من یکی از نیروهای که کرمان موتور.آرمان موتور برج۱۰ تعدیل کرد هس��تم.از برج۱۱ما 
رفتیم بیمه بیکاری مدارک تحویل دادیم گفتن از3۰/۱ امسال بیمه بیکاریتون وصل میشه.

اماخبری نش��د.میریم اداره کار ارگ میگه بریدتلفنی کاری دارید بپرسید.امازنگ میزنیم 
جواب میدن ولی حرف نمیزنن.گناه ما چیه که زن بچه داریم 5ماه حقوقی چیزی نداریم.

بعداز۴سال سرکاررفتن حاالبایدخجالتی بکشیم جلو صاحب خونه جلو زن بچه مون؟کسی 
نیسته به داد مابرسه؟

آب روستایی
 سالم وقتتون بخیر لطفا صدای ما رو به مسئولین برسونید در روستای ما )محمدآباد آبشیرین 
و روس��تاهای اطراف ( واقع در شهرستان نرماشیر با شروع فصل گرما وضعیت آب خیلی 
خراب میشه آب برامون جیره بندی هست که هیچ همون یک ساعت آب جیره بندی هم 
نیم ساعتش فقط هوا برامون میاد لطفا رسیدگی کنید و این مشکل مردم منطقه رو  حل کنید

جاده نظام شهر
 سالم وعرض خسته نباشید اگه میشه لطف کنید این پیام رو بزارید شاید به گوش مسوالن 
برس��ه جاده آسفالت نظامشهر خیلی اوضاع خرابه هر ساله چندین نفر بر اثر تصادف جون 
خودشونو از دست میدن  پارسال نزدیک به 5 نفر تو همین جاده فوت کردن ولی متاسفانه 

هیچ اقدامی برای استاندارد کردن این اسفالت انجام نشده. ممنون از پیج پیگیرتون

مخابرات بم
 س��الم االن چند ماهه س��یم های تلفن محله ما رو بردن و تا به امروز وصل نشدن مخابرات 

هم مراجعه کردیم جوابی نگرفتیم )خیابان امیرکبیر کوچه ۱۰ ( 

روشنایی روستای جدکان
 سالم وقت بخیر روستای جدکان واقع در دهبکری خیابان افشارمنش اولین کوچه سمت 
راس��ت باوجود اینکه بیش از بیست خانوار زندگی میکنند اما روشنایی معابر و سطل زباله 
ندارند و االن هم باتوجه به گرمی هوا که مردم انجا پناه میبرند تاریکی شب واقعا ترسناکه 

از اداره برق و دهیاری خواهش میکنم فکری برای این منطقه بکنند ممنون

مهدکودک 
س��الم وقت بخیر، لطفا به گوش مس��ئولین برس��ونید ک��ه این مربیان مه��د کودک چرا 
درخواس��ت تمام ش��هریه بچه هارو کردن در صورتی میگن اموزش و پرورش مجوز هم 
داده خداروخوش نمیاد بچه ای که نه چیزی یاد گرفته و مهد هم خصوصی ما بریم شهریه 

رو بپردازیم آخه این چه رسمی یه..تورو خدا پیگیری کنید

شهرداری بم 
سالم عرض میکنم خدمت شهردار محترم من ساکن خیابان امیرالمومنین هستم هیچ سطل 
زبال��ه نداره اینجا که ما زباله هامونو داخلش بریزیم ممنون از کانال خوبتون ادرس کوچه 

امیر ۱5  ، مرسی از زحمات شما

شورای ترافیک 
سالم وقتتون بخیر بلوارخلیج فارس  الین سوم رو بخاطر دور برگردان گرفتن دقیقا چکاریه 
که کردن اگه توالین دوم ماش��ین باش��ه وبه این دوربرگردان برس��ی که فاتحت خوندس 
بخصوص اگه نا آش��نا باشی به این بلوار دقیقا برچه اساسی اینکارو کردن ممنونم پیگیری 

کنین هرچه سریعتر درستش این مشکل رو رفع کنند

روشنایی معابر بروات
 سالم وقت بخیر خسته نباشید،خواستم پیگیری کنید روشنایی داخل کوچه ما رو هم اگه 
میش��ه وصل کنن،از هرجایی که پیگیر شدیم فایده ای نداش��ت ان شااهلل که پیگیری پیج 
خوب و مردمی شما چاره ساز باشه،باور کنید زن و بچه هامون داخل کوچه میترسن رفت 
و آمد کنن،این��م آدرس کوچه،بروات بلوار معلم )معروف ب��ه بلوار جنوبی( کوچه ولی 
عصر عج 2۹ کوچه روبرو دادگاه، پیشاپیش ممنون بابت پیگیری و زحماتتون،موفق باشید

دکتر "عباس عباس زاده" صبح پنجشنبه هشتم خردادماه درباره وضعیت شیوع ویروس 
کرونا در شرق استان کرمان گفت: خوشبختانه در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بم، از 
ابتدای اپیدمی با اقدامات و جلسات متعدد برگزار شده با مدیریت فرمانداران در سطح 
شهرستان های زیرمجموعه این دانشگاه، توانستیم به خوبی این قضیه را مدیریت کنیم.

وی با بیان اینکه در انتهای اسفندماه سال گذشته به دلیل قابلیت های گردشگری 
منطق��ه ب��م، نگرانی از بابت حض��ور مس��افران در این منطقه را داش��تیم افزود: 
خوشبختانه با تصمیمات گرفته شده از سوی ستاد استانی و ملی مقابله با کرونا و 
عدم پذیرش مس��افر در ایام نوروز، تقریبا جزء مناطقی بودیم که کمترین موارد 

درگیری و ابتالی قطعی به این ویروس را داشتیم.
عباس زاده با اش��اره به اینکه ش��رق استان هم اکنون نس��بت به سایر نقاط از این 
موضوع کمتر آس��یب دیده اس��ت اظهار کرد: مهمترین دلیل این کمتر آسیب 

دیدن منطقه ش��رق اس��تان را می توان عالوه بر همکاری خ��وب و موثر مردم، 
اقدامات به موقع صورت گرفته توسط دانشگاه علوم پزشکی بم و سایر نهادهای 

درگیر با این جریان دانست.
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی بم با تاکید بر اینکه بیماریاب��ی فعال را به عنوان 
محور در دس��تور کار دانشگاه علوم پزشکی قرار داده ایم اظهار کرد: از ابتدای 
شیوع ویروس در شرق استان به به دنبال شناسایی بیمار صفر بودیم که در اولین 
زمان ممکن، فرد شناسایی و خانواده فرد را در جریان موضوع و بحث اقدامات 

بهداشتی الزم قرار دادیم.
وی با بیان اینکه بیماری کرونا در ش��رق اس��تان کرمان بومی نیست اظهار کرد: 
تحلیل های مبتالیان به ویروس کووید ۱۹ در ش��رق استان کرمان نشان می دهد 
که مس��افران و یا سفر به سایر نقاط کش��ور، کرونا را به منطقه شرق استان وارد 

کرد.
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی بم با اش��اره به اینکه همکاری بس��یاری خوبی 
در حوزه کادر درمانی، بهداش��تی و مس��ئولین ارشد شهرس��تانی در شرق استان 
کرمان برای مبارزه با این ویروس ایجاد شده است اظهار کرد: هم اکنون تمامی 
شهرهای زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی بم در وضعیت زرد یا هشدار هستند 

که امیدواریم با اقدامات صورت گرفته به وضعیت قرمز تبدیل نشوند.
صصعب��اس زاده با بیان اینکه مورد مثبت قطع��ی در بین اعضای کادر درمانی و 
بهداش��تی زیرمجموعه دانش��گاه علوم پزشکی بم نداش��ته ایم خاطر نشان کرد: 
ترددها هم اکنون غیرقابل کنترل اس��ت و آنچه را که امروز در کنترل و مبارزه 
با این بیماری باید جدی گرفت، بحث های فاصله گذاری هوش��مند است. نمی 
توان با محدود کردن و بستن راه ها  ویروس را کنترل نماییم ضمن آنکه ضرروتی 

بر این کار نیست اما با نظارت ها می توان موضوع را حل کرد.



                                                                               هفته نامه محلی استان کرمان - خبری، تحلیلی، سیاسی و فرهنگی                                                                                                                                  سال سیزدهم  شماره   224 سه شنبه 13 خرداد   1399 قیمت: 2000 تومان

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

مدیر داخلی:  صادق مالیی    مدیر اجرایی و رییس سازمان آگهی ها: سعید افروغ 
چاپ: طاها - کرمان     دبیر تحریریه و مدیر بم تیوی: محمدحسین خراسانی نژاد   عکس: علی معتمدی

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 7 )روبروی بم تحریر( 

تلفن همراه: ۰۹2۱۰۴2837۹  تلفن سازمان آگهی ها:  ۰۹2۱7823۰3۰
        تلفاکس: ۴۴32۰۱۹5-۰3۴ صندوق پستی- بم : 7۶۶۱۱۱۱۱۱۱

مهندس بنی اسدی شهردار بم خبر داد:

 آسفالت برخی از کوچه ها با خودیاری و مشارکت شهروندان محترم  بم 
مهندس  بنی اسدی شهردار بم در این زمینه بیان کرد:  برخی از کوچه های سطح شهر با خودیاری و مشارکت شهروندان 
محترم بمی توسط حوزه فنی و عمرانی شهرداری بم  آسفالت شدند و جای خوشحالی است اگر بخشی از شهروندان عزیزدر 
این مسیر قدم بردارند  و با مشارکت خود کاری کنند شهرداری بم نسبت به آسفالت کوچه های بیشتری اقدام نماید که 

اسفالت کوچه ها  می تواند از نظر رفاهی تاثیر گذار باشد  و چهره بهترو مناسب تری به  شهر ببخشد .
شهردار بم عنوان کرد:برای آسفالت این گونه ها کوچه ها حق اولویت با کوچه هایی می باشد که نماینده اهالی  آن کوچه 
زودتر از دیگران  اقدام بنماید. و از ش��هروندان محترم خواهش��مندیم  با توجه به اینکه شهرداری بم دارای دارامد مناسب 
از عوارض  خدمات ش��هری  و نوس��ازی  از طرف شهروندان محترم م و از ارزش افزوده بسیار کمتری به سالهای گذشته 
برخوردار می باشد لذا  خواهشمندیم نسبت به عوارض خدمات شهری  و نوسازی خود اقدام نمایید تا بتوانیم خدمات بهتر و 

مطلوب تری ارائه دهیم .

محمد  بنی اسدی در پایان گفت: برخی از کوچه ها  به شرح ذیل در حال حاضر با خودیاری و مشارکت شهروندان محترم 
توسط حوزره فنی وعمرانی صورت گرفته است  جادارد از اهالی عزیز این کوچه ها که همکاری با شهرداری بم بعمل 
آوردند نهایت سپاس و تشکررا بهمراه داریم و یکبار دیگر از همه مردم گرانقدرشهرم خواهشمندم در این زمینه یاری رسان 

شهرداری باشند.

 کوچه ش�ماره 7خیابان شهید مدرس ،کوچه ش�ماره 2خیابان شهید شاهرخی ،کوچه شماره 
4خیابان وصال ،کوچه  شماره 8 خیابان الزهرا کوچه شماره 21 فرعی دوم سمت چپ ،کوچه 

شماره 27 خیابان 22بهمن وکوچه شماره 3 خیابان مدنی بن بست عبداهلل زاده 

افزایش قیمت کاالهای اساسی قشر ضعیف جامعه را تحت فشار شدید قرار داده است
حجت االسالم موسی غضنفرآبادی در نشست علنی امروز )یکشنبه، ۱۱ خرداد ماه( مجلس شورای اسالمی ضمن تسلیت سالروز عروج ملکوتی امام خمینی )ره( 
از مردم شهرستان های شرق استان کرمان به دلیل اعتماد به خود تشکر کرد و خطاب به رئیس جمهور تصریح کرد: امروز افزایش قیمت کاالهای اساسی مردم به 
ویژه قشر ضعیف را تحت فشار شدید قرار داده است چرا نظارت جدی در برخورد با محتکران وجود ندارد.نماینده مردم بم در مجلس شورای اسالمی خطاب به 
وزیر کشور نیز، گفت: استان کرمان در آتش ضعف مدیریت می سوزد، با وجود اینکه از این مسئله اطالع دارید چرا هیچ اقدامی در این زمینه صورت نمی گیرد 

مردم نباید فدای جناح گرایی و باندبازی برخی افراد شوند.
وی تاکید کرد: بنده هیچ شأنی برای خود به جز نوکری برای مردم قائل نیستم برهمین اساس دست همکاری وتعامل را برای حل مشکالت مردم به سمت 

هفته نامه محلی استان کرمان - خبری، تحلیلی، سیاسی و فرهنگی         چهارفصلدولتمردان دراز می کنم اما با مدیریت ضعیف و ناتوان، ضعیف و فرسوده نمی توان مشکالت مردم را حل و فصل کرد.
  سال دوازدهم  شماره   209 دوشنبه 28 مرداد  1398 قیمت: 500 تومان

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

مدیر شبکه های اجتماعی:  صادق مالیی   مدیرداخلی و رییس سازمان آگهی ها: سعید افروغ 
چاپ: طاها - کرمان  توزیع کرمان: صانعی

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 7 )روبروی بم تحریر( 

تلفن همراه: 09210428379 - 09217823030
        تلفن: 44320195-034 صندوق پستی- بم : 7661111111

گزارش تصویری

دیدار با امام جمعه محترم بم

تصاویر به روز عملیات اجرایی احداث واحدهای مسکونی توسط پرسنل زحمتکش گروه بهار

دیــدار و رایزنی با ســرمایه گــذاران حوزه 
گردشــگری ایرانی و خارجی جهت سرمایه 
گذاری مشــترک با گروه بهار برای توســعه 
گردشگری در منطقه و ارگ جدید. در یکی 
از این اقدامها ضمن موافقت مدیرعامل محترم 
ارگ جدید با انتقال تاالر حافظ به مکانی دیگر 
در ارگ جدید، گروه بهار این تاالر را به یک 
مجتمــع تجاری تفریحی مــدرن که درارگ 
جدید و حاشــیه جاده بین المللــی قرار دارد 

تبدیل خواهد کرد. 

دیدار با نماینده محترم شرق استان

حضور فرماندار محترم بم، مهندس فاضل مدیرعامل محترم منطقه ویژه، ریاست محترم دادگستری، فرمانده محترم انتظامی، رییس محترم شورای شهر بم، مهندس فهمی 
مدیر محترم شهرک ارگ جدید و حجت االسالم دهقان امام جمعه بروات در آیین افتتاحیه و کلنگ زنی طرح در ششم فروردین سال جاری در ارگ جدید

دیدار با شهردار محترم بمدیدار با فرماندار محترم بم

تمامی اخبار و اطالعیه های پروژه بزرگ انبوه ســازی واحدهای مســکونی در 
ارگ جدید را می توانید در کانال، صفحه اینســتاگرام و ســایت این پروژه 

ببینید و بخوانید:

کانال تلگرام

@bahar_housing
صفحه اینستاگرام

@bahar_housing
آدرس سایت

www.bahar-co.com

شماره تماس:

دفتر ارگ جدید بم:
034 - 44۲۵۲33۱

 دفتر تهران:
0۲۱ - ۲۲۶3۸۹۹۱

دفتر مرکزی:
0۲۵ - 3۶۷04۶۹0

آدرس دفتر بم:
ارگ جدید خیابان سایه، مجتمع تجاری نگین

جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر گروه انبوه سازان بهار در ارگ جدید بم 
مراجعه کنید یا با شماره تلفن دفتر تماس بگیرید.

034 - 44252331


