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هفته نامه  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان کرمان

 جناب آقای مهندس شهسوارپور 
فرماندار محترم شهرستان بم 

با نهایت تاثر و تالم درگذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی و 
خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن 
مرحوم  غفران الهی و علو درجات و برای خانواده محترم صبر 

جزیل مسئلت داریم.
مظفر بنی اسدی
 اتاق اصناف بم

 جناب آقای مهندس شهسوارپور 
فرماندار محترم شهرستان بم 

خبر درگذشت پدر بزرگوارتان موجب تاثر و تالم فراوان گردید
ضمن عرض تسلیت به جنابعالی و خانواده محترمتان، از درگاه حضرت احدیت برای 
بازماندگان صبر جمیل و  اجر جزیل و برای آن مرحوم، رحمت الهی مسئلت می نمائیم

از طرف حامد بدرآبادی
شرکت رطب ثمین

جناب آقای شهسوارپور فرماندار محترم شهرستان بم

درگذشت ابوی ارجمندتان موجب تالم و تاثر شد اما در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست که حضرتش فرمود: 
و بشرالصابرین اذا اصابتهم مصیبه قالوا اناهلل و انا الیه راجعون. ضمن ابراز همدردی از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه 

الهی و برای جنابعالی و دیگر بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

رضا رحیم نژاد؛ مدیرمسئول هفته نامه طلوع بم - رحمت ا... دریجانی مدیرمسئول دوهفته نامه توتم 
 سعید افروغ مدیرمسئول سایت خبری طلوع ارگ و جمعی از اهالی مطبوعات شرق استان کرمان

جناب آقای شهسوارپور فرماندار محترم شهرستان بم

با نهایت تاثر و تالم درگذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند 
متعال برای آن مرحوم  غفران الهی و علو درجات و برای خانواده محترم صبر وافر مسئلت داریم.

دکتر عباس زاده 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم
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به گزارش طلوع ارگ به نقل از ایسنا، دکتر”محمدجواد 
فدائی” امروز دوم تیرماه در جمع خبرنگاران با اش��اره به 
سفر هفته گذشته به تهران و برگزاری چندین جلسه برای 
پیگیری مسائل استان کرمان اظهار کرد: به منظور بررسی 
مسائل توسعه شهرستان های شرقی استان و مناطق روستائی 
کمتر توسعه یافته، جلسه ای با معاون توسعه روستائِی معاون 

اول رییس جمهور برگار شد.
وی با اشاره به اینکه در این جلسه نماینده شهرستان های 
شرقی در مجلس، نمایندگانی از بنیاد علوی و ستاد اجرائی 
فرمان امام برگزار ش��د، افزود: در این جلس��ه تصمیمات 
خوبی اتخاذ ش��د و بنیاد علوی اعالم آمادگی کرد پروژه 
ه��ای عمرانی ب��االی ۸۰ درص��د پیش��رفت را در چهار 

شهرستان شرقی استان کرمان به اتمام برساند.
فدائی تصریح کرد: مقرر شد برای ایجاد اشتغال و سرمایه 
گذاری در شهرس��تان های بم، ریگان، فهرج و نرماشیر، 
فرمانداران شهرس��تان ها طرح ها را ط��ی دو هفته آینده 
ارائه دهند و معاونت توس��عه روستائی از محل تسهیالت 
روس��تائی ارزان قیمت با نرخ شش درصد اضافه بر سهم 

استان منابع در اختیار بگذارد.
استاندار کرمان بیان کرد: ستاد اجرائی فرمان امام نیز اعالم 

آمادگی کرد ۵۰ درصد هزینه بیمه منازل روستائی)شرق 
اس��تان( را پرداخت کند که این موضوع را دفتر روستائی 

استانداری پیگیری خواهد کرد.
وی افزود: همچنین از سوی ستاد اجرائی فرمان امام اعالم 
شد به هر میزان که استان برای ایجاد اشتغال در شهرستان 
های شرقی اعتبار بگذارد، ستاد پنج برابر اعتبار می گذارند 

تا تسهیالت قرض الحسنه پراخته شود.
فدائی تصریح کرد: با توجه به وضعیت آب آش��امیدنی 
شهرستان های شرق استان کرمان، اعالم شد که تامین آب 
شهرهای بم و بروات ۳۰۰ میلیارد تومان تامین آب دیگر 
شهرستان ها ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که معاونت 
توسعه روستائی معاون اول رییس جمهور قول پیگیری در 

این زمینه داد.
استاندار کرمان گفت: همچنین در این جلسه درباره کشت 
گلخانه ای و گلخانه های خانگی بحث و قرار شد استان 
طرح جامعی را طی س��ه ماه آینده ارائه و معاونت توسعه 

روستائی منابع مالی را تامین کند.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان اظهار کرد: 
قبال در جلس��ه ای با وزیر صمت برای فعال ش��دن قطعه 
س��ازان ارگ جدید تصمیم گرفته ش��د که سایپا و ایران 

خودرو سفارش بدهند اما این کار به انجام نرسیده و در با 
معاون توسعه روستائی معاون اول رییس جمهور قرار شد 
به زودی جلسه ای با حضور خودروسازان و قطعه سازان 

برگزار شود.
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه 
در جلسه ای که با سرپرست وزارت صمت در روز جمعه 
داشتیم، مسائل و مش��کالت واحدهای صنعتی و به ویژه 
خودروسازی بم را مطرح کردیم افزود: خودروسازان بم 
در سال ۹۷ تعداد ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو تولید داشته و 
س��ال ۹۸ تعداد ۳۵ هزار واحد تولید کردند در حالی که 

ظرفیت تولید آنها ۳۵۰ هزار واحد است.
فدائی با اشاره به اینکه در واقع خودروسازان بم در سال قبل 
تنها ۱۰ درصد ظرفیت، تولید کرده اند، گفت: در حلسه 
با سرپرست وزارت صمت اعالم ش��د خودروسازان در 

نقدینگی و تامین منابع ارزی و ریالی مشکل دارند.
وی بیان کرد: قرار ش��د براساس ش��رایطی، مجوز پیش 
فروش به خودروس��ازان داده ش��ود تا از این طریق منابع 
مالی ریالی تامین شده و برای تامین منابع ارزی از ارز مس 

استفاده کنند.

جزییات جلسه پیگیری
مشکالت شرق استان کرمان

این جلسه در دفتر معاون رییس جمهور و با حضور استاندار کرمان و مسئولین شرق استان برگزار شد

رونمایی از طرح سه بعدی پروژه های تکمیل شده 
بلوکهای آپارتمانی انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار 

در ارگ جدید بم

رپرتاژ

همزمان با شروع مجدد عملیات اجرایی بزرگترین پروژه مسکن شرق استان کرمان:

طرح های کامل را در صفحه چهارم ببینید
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آگهی مزایده 
به اطالع می رساند مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بم در نظر دارد مدرسه روی جوی امیرآباد که بال استفاده و مخروبه 
شده را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره به واجدین شرایط اجاره دهد. لذا از تمامی متقاضیان جهت شرکت در این 

مزایده بعداز ده روز از تاریخ درج آگهی دعوت می نماید.

عباس کدوری  - مدیر آموزش و پرورش شهرستان بم

آگهی اصالحیه 
آگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی. در اجرای ماده 

۳ قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی و برابر آرا اصالحی هیات اول مستقر در واحد ثبتی شهرستان بم 
که در آگهی قبلی نام مالک اشتباه آگهی شده است که به شرح ذیل جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی می 

گردد که مدت اعتراض ازتاریخ انتشار به مدت یک ماه  می باشد.پالك 2فرعي از۱۱۱6اصلي شیمامشکي کدملي 
۳۱۱۰۴۸۷6۱6  فرزند ابراهیم ششدانگ یکبابخانه بمساحت 2۵۱مترمربع واقع دردهبکري بم خیابان انقالب بخش ۳2 

کرمان  ازمالکیت شکرا... افشاري پور که در آگهی قبلی نام مالک اشتباها سیما آگهی شده است.
محمد امیری خواه - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

فراخوان کمک برای ساخت حسینیه
اعالم بسیج عمومی مردم دارالصابرین بم جهت کمک به ساخت پروژه ی بزرگترین حسیینیه ی جنوب 
شرق و لبیک به ندای هل من ناصرا ینصرنی حسین بن علی )ع( با نام گمشده ی بقیع قابل توجه 
خانواده های شهدا جانبازان ایثارگران نیروهای نظامی سپاه پاسداران کارمندان فرهنگیان کسبه و کادر 
پزشکی خیرین و همه ی محبین اهل بیت )ع( حسینیه ی گمشده ی بقیع و هیئت شهدای کربال 

شهرک رزمندگان شهرستان دالرصابرین بم.

شماره حساب  5855243937  بانک ملت به نام حسینیه شهدای کربال
شماره تماس جهت بررسی  09137665495

۳۲ محکوم مالی و جرائم غیر عمد در زندان بم نیازمند کمک خیران هستند

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

پیام مردمرییس دادگستری شهرستان بم عنوان کرد:

دهبکری
س��الم وقت بخیر لطفا دهیاری و شورا دهبکری 
توجه کنند در منطقه جدکان با توجه به جمعیتی 
که در خیابان افشارمنش ساکن هستند هیچ سطل 
زباله ای نیس��ت و مردم متاسفانه زباله هارا در دل 
طبیعت رها میکنند و این طبیع��ت تا دوماه اینده 
به یک زباله دانی متاس��فانه تبدیل میشود لطفا در 
روزهای تعطیل که مردم مراجعه میکنند در خیابان 
و کوهستان گشت زنی انجام دهند که بتوانند به 
مردم تذکر بدهند و این طبیعت ناب با چند ساعت 
گردش نابود نکنند و اتش سوزی انجام ندهند این 
طبیع��ت متعلق به فرزندان و ایندگان اس��ت لطفا 

یک راهی در نظر بگیرید.

اینترنت 
 سالم ما خواستار اینترنت پرسرعت در روستایمان 
ش��ورآباد نورمحمد فهرج هستیم   لطفا پیگیری 

کنید با تشکر

فرهنگ سازی
 س��الم لطف کنید پیام��م رو در کانال خود قرار 
دهید دیروز شاهد این بودم یک همشهری عزیز 
زباله های خود رو در یک زمین خالی کنار خیریه 
سپهر هست می اندازد  وخیلی از افراد نخاله های 
س��اختمان وش��اخه های درخت خرما رو هرس 
میکنن اینجا می اندازند این شهر متعلق به شماست 

برای زیبایی شهرمان تالش کنیم

شهرداری بم 
سالم خسته نباش��ید. لطفاً شهرداری پیگیری کنه 
جای کانال گاز و انشعابات گاز کوچه ما آسفالت 
نش��ده تقریبا کوچ��ه ما به کوچ��ه خاکی تبدیل 
ش��ده خواهشاً پیگیری ش��ود در حالی که اهالی 
با ش��هرداری همکاری کردن آس��فالت کوچه 
بصورت خودیاری انجام شده آدرس بلوار مالک 

اشتر انتهای کوچه شماره ۱۰

 شرکت گاز 
 با س��الم. گالیه س��اکنین ش��هرك رزمندگان 
بلوار ش��هدای اسحاقیه س��ایت جی ۳ از شرکت 
گاز بم بدلیل اینکه با گذش��ت چندین س��ال از 
ورود گاز به ش��هر بم متاس��فانه هنوز سایت جی 
۳ شهرك رزمندگان گاز کشی صورت نگرفته 
با توجه به اینکه منازل این س��ایت دارای ۳ طبقه 
می باش��د و س��اکنین این منطقه همچنان درگیر 
خرید، جابجایی و حمل کپس��ولهای گاز هستند 
از مدیریت محترم شرکت گاز تقاضای پیگیری 

دارند.

سرقت سیم تلفن
سالم.سارقین در بم از س��یم برق رسیدن به سیم 
تلفن.طبق گفته بچه های مخابرات موج س��رقت 
س��یم تلفن تو ش��هر راه افتاده .۵ ت��ا منزل داخل 
کوچه هیچگونه ارتب��اط تلفنی و اینترنتی ندارن.

معزل پش��ت معزل.حاال دیگه کی مخابرات بیاد 
سیم کشی مجدد کنه اهلل اعلم

کرونا / قلیان
سالم خواهشاً یه تذکر نسبت به برخی قهوه خونه ها 
که قلیون مرتب سرو میکنن بدین درب مغازه ها 
رو بستن در میزنن درب رو باز میکنن برین ببینید 
داخل چه خبره یه عده ادم که خیلیاش��ون س��نی 
هم ندارن میرن از دهن همدیگه قلیون میکش��نن 
و بیماری رو منتشر میدن خواهشن یه تذکر جدی 

بدین.

کرمان موتور
 باس��الم وخسته نباش��ید فراوان به ش��ما عزیزان 
که پیگیر مش��کالت مردمی هستید. من یکی از 
خان��واده های اخراجی کرمان موتور هس��تم که 
از بهمن ماه س��ال ۹۸ تعدیل شدیم ولی متاسفانه 
هنوز حقوقی به ما ندادند س��ال گذشته کارهای 
بیم��ه بیکاری را انجام دادیم .ایا مس��ولین کرمان 
موتور خودش��ون میتونن بدون چند ماه نگرفتن 
حق��وق زندگی کنند، چرا کس��ی پیگیر حقوق 
بیمه بیکاری ما نیست.خواهشا شما پیگیری کنید.

االن چهار ماه بدون هیچگونه پولی داریم تحمل 
میکنیم.بخدا سخته 

قیمت مسکن
س��الم وقت بخیر خواهش میکنم این گزارش به 
مس��ئولین محترم برس��ونید  قیمت زمین و اجاره 
خونه خیلی باالس��ت یه فکری بح��ال ما جوانان 
کنید حداقل کاهش مس��کن پیدا ش��ه شهرستان 

بم ممنون

آموزش و پرورش 
س��الم خسته نباشید یه پسر نه س��اله دارم که سی 
پی مغزی داره ونمیتونه حرف بزنه.چند ساله که 
میخوام پس��رمو ببرم مدرسه ولی هیچ مدرسه ای 
اون��و ثبت نام نمیکنه ، بهزیس��تی میگه با کمک 
دکت��ر دریجانی ق��راره یه مرک��ز راه بیافته برای 
اینجور بچه ها.ولی هنوز هیچ اقدامی نشده. همین 
جوری که سن پس��رم باالتر میره نگرانی های ما 
هم بیشتر میشه که آینده بچه چی میشود .از شما 
خواه��ش میکنم پیگیری کنید تا ای��ن مرکز راه 

اندازی بشه تا نگرانی های ما کمتر بشه .ممنون

شورای ترافیک / پلیس راهور
س��الم عرض ادب خسته نباش��یداز این که طرح 
جدید گذاش��تن ک��ه دور می��دان ام��ام خلوت 
ش��د خیلی خوبه ولی کاش بج��ای اینکه تابلوی 
کوچک گردش به راس��ت آزاد است رو جایی 
نصب میکردن که دید داشته باشه اینقد ترافیک 
ایجاد نش��ه ، لطفا پیگیری کنید گردش به راست 
آزاد عالمت فلش سبز رنگ روی چراغ راهنمایی 
رانندگی فعال کنن تا اینجوری همه متوجه میشن 
و اینجوری هر راننده با رعایت کامل به مسیر خود 
ادامه میده و بقیه میدونن سمت راست مسیر باید 

آزاد بماند 
کم آبی / افت فشار آب

 با سالم چند روزه که خیابان کمربندی مهداب از 
عصر فش��ار آب مصرفی خیلی کمه به طوری که 
ش��ب ها کال قطع میشه اخه تو این فصل گرما و با 
این ویروس کرونا که نیاز به شس��ت و شو میباشد 

باید چکار کنیم

گفت وگو با سرپرست دادگاه 
بخش بروات به مناسبت هفته 

قوه قضاییه
 و آماری از جزییات 
پروندههای ورودی

طل��وع ارگ – ناهی��د ذاکری نیا: رئی��س دادگاه بخش 
بروات با اشاره به افتتاح این مجموعه در تاریخ ۰۱/۰6/۹6 
گفت: این مرجع قضایی دارای دو شعبه است و طی این 
سه سال حجم ورودی پرونده ها به این مجموعه ۱۰۳6۷ 
پرونده بوده ک��ه ۹2۷۸ پرونده مختومه و مابقی در حال 
رسیدگی می باش��د. دو قاضی )یک رئیس شعبه و یک 
دادرس کمک��ی( در ای��ن دادگاه فعالی��ت می کند و در 
مجم��وع می توان گفت جزو بهترین حوزه های قضایی 
از لحاظ رس��یدگی در اس��تان هس��تیم و درص��د ابالغ 
الکترونیک ما ۸۹ درصد است که افزایش نیز پیدا خواهد 

کرد.
معین افش��اری افزود: قب��ل از اینکه وضعی��ت اقتصاد و 
معیش��ت جامعه اینگونه شود اکثر پرونده ها )نزاع و دعوا 
(ب��ود و بعد از اینکه وضعیت اقتص��اد در جامعه اینگونه 
)ش��یوع کرونا( ش��د علت اصلی نزاع ها اقتصاد است و 
چون بم تک محصول است و اقتصاد همه وابسته به نخل 
و خرما اس��ت منشاء عمده دعاوی کشاورزی با موضوع 
آب و زمین است. همچنین قسمت عمده دعاوی حقوقی 
ما پرونده ه��ای خانوادگی در بحث ه��ای طالق، نفقه و 

حضانت فرزند می باشد.
آقای افش��اری با اش��اره به بیتاثیر بودن بیماری کرونا بر 
پروندهه��ای ورودی گف��ت:در رابط��ه ب��ا پرونده های 
شوراهای حل اختالف گفت: طی س��الهای ۰۱/۰6/۹6 
تا ۳۱/۰۳/۹۹ ما 22۷۰6 پرونده داش��تیم که از این تعداد 
226۱۱ پرون��ده مختومه اس��ت و اکث��ر پرونده صلح و 
س��ازش بوده اس��ت و افراد با توجه به جایگاه اجتماعی 
که داشتند در این زمینه با دادگستری همکاری کردند و 
وضعیت صلح و سازش بسیار خوب است و در این زمینه 

جز شعب حل اختالف برتر هستیم.
وی ادامه داد: مستقل و تجهیز شدن ساختمان حل اختالف 
یک اقدام خوب بود که صورت گرفت در حالی که قباًل 
فضای کافی وجود نداشت و دادگستری و شورای حل 
اختالف در کنار هم مشکالتی ایجاد می کرد و به زودی 

در هفته قوه قضاییه این ساختمان افتتاح خواهد شد.
رئیس دادگستری بخش بروات در خصوص پرونده های 
حوزه قضایی گفت از تاریخ ۰۱/۰۱/۹۹ تا ۳۱/۰۳/۹۹ ما 
۹6۳ پرونده جزایی )نزاع(، حقوقی ) دعاوی ملک و آب 

( خانواده )مهریه، طالق، نفقه و تقسیم ترکه( داشته ایم.
وی افزود: تنها سد خصوصی کشور سد نسا می باشد و از 
آنجا که تمام اقتصاد مردم وابسته به تک محصول خرما 
است آب خیلی مهم است و در چند سال گذشته با توجه 
به افزایش قیمت آب س��د دعاوی متع��دد در این زمینه 
داشته ایم حتی شاهد سوءاستفاده های بعضی افراد در این 
زمینه بوده ایم چون معامالت گذشته خان و رعیتی بوده 
و سطح سواد افراد فرهنگ و اطالعات عمومی آنها پایین 
بوده با سند عادی از مالک آب خریداری کردند و اکنون 
بعد از گذست 2۰ یا ۳۰ سال که اقتصادشان می چرخیده 
تعدادی س��ودجو ادعای مالکیت می کنند اینجا از یک 
طرف با اعتبار س��ند قانونی روبرو هستیم و از طرفی هم 
با عدالت مواجه بودیم که آب چه کس��ی را قطع کنیم؟ 
چه بسا قطع کردن آب باعث اختالف و تنش می شد که 
طی جلسات متعدد هماهنگی ایجاد شد و اطالعات ثبت 
اسناد به روز شد همچنین بحث داللی های آب سد را کال 
قطع کردیم و اتفاقات خوبی در زمینه سد افتاد و به زودی 

نتایج بیشتری را مشاهده خواهیم نمود.
رییس دادگاه بخش بروات در زمینه تصرف اراضی ملی 
گفت: این افراد که دست به تصرف می زنند حاضر نیستند 
قبول کنند ک��ه یک عمل مجرمانه انجام می دهند و باید 
اراضی ملی حفظ ش��ود. ما در روستای طرز، زیاد با این 
مشکل مواجه هستیم و جلسات متعددی با مسئولین منابع 

طبیعی داشته ایم و به مرجع انتظامی اجازه داده ایم هر جا 
که یگان حفاظت منابع طبیعی شاهد تصرف هست بدون 
نیاز به تشکیل پرونده در دادگاه از وقوع جرم جلوگیری 
کنن��د و برای حفظ نظم اقدام کنند در این زمینه ۸ حکم 
تاکنون در خصوص قلع و قمع و جلوگیری از تصرفات 

صورت گرفته است تا اراضی ملی برگردانده شود.
وی در خص��وص مجازاتهای جایگزی��ن حبس تاکید 
کرد: رویکرد قوه قضاییه به س��متی است که از مجازات 
هایی که از متهم حمایت می کند و به نفع متهم هس��ت 
اس��تفاده کند مواردی همچون تعلیق مجازات جایگزین 
حبس و تخفیف مجازات اس��ت و از س��وی دیگر یکی 
از سیاس��ت های قوه قضاییه کاهش جمعیت محکومین 
کیفری اس��ت که در این زمینه دستورالعمل های زیادی 
داده ش��ده اس��ت ما از تمام توانمان اس��تفاده می کنیم تا 
از زندان کمتر اس��تفاده ش��ود چون هم هزینه دارد و هم 

بازدارنده نیست.
افش��اری ادام��ه داد: یک��ی از اقداماتی ک��ه می توان به 
آن اش��اره کرد اس��تفاده از نهادهای حمایتی اس��ت که 
جایگزی��ن حبس اس��ت و می ت��وان گفت بی��ش از ۸۰ 
درصد محکومیت های کیفری ما قسمتی یا تمام مجازات 
حبس تعلی��ق و یا تبدیل به جزای نقدی می ش��ود مگر 
در جرائم خش��ن و مواردی که تبعات اجتماعی به دنبال 
داشته و یا الزم است که شخص در زندان باشد تا قدرت 

بازدارندگی الزم را داشته باشد.
وی در خصوص وقوع جرم گفت: در بحث وقوع جرم 
آنچه اهمیت دارد اطالع رسانی، آگاهی و فرهنگ سازی 
اولویت دارد. قداماتی که انجام میدهیم ناش��ی از ضعف 
س��واد و فرهنگ اس��ت و در کنار آن مس��ائل اقتصادی 
هم مزید بر علت شده اس��ت. دادن آگاهی در هر زمینه 

می تواند بسیار بازدارنده باشد.
وی افزود: یکی دیگر از مش��کالتی که باید به آن توجه 
ش��ود و آن را به عنوان نعمت حفظ کرد باغش��هر بودن 
بم و بروات اس��ت. افرادی ب��ا افزایش قیمت زمین اقدام 
به خش��کاندن باغات می کنند که در این زمینه مصوباتی 
داشته ایم از جمله اینکه انتقال آب بدون زمین ممنوع می 
باش��د و هیچ کس حق ندارد آن را بدون زمین بفروشد. 
مش��کل دیگر موضوع بی آبی است که عوامل متعددی 
دارد به زودی با انتقال آب ش��ربی که از کانال های س��د 
منتقل می شود قسمتی از این مشکل حل می شود اما علت 
عمده آن انشعابات غیر مجاز است که باید مقابله شود و با 
یک تیم شناسایی و در این زمینه اقدام شود ما هم حمایت 
می کنیم و محکومیت سنگین و بازدارنده ای می دهیم تا 

در این زمینه کمک کند.
وی در پای��ان به کمبود قاض��ی در دادگاه بخش بروات 
اش��اره کرد و گفت: ما با کمبود قاضی روبه رو هس��تیم 
که اگر این مش��کل مرتفع ش��ود کمک بس��یار بزرگی 
صورت گرفته اس��ت. همچنین از آنجا که بازوی مرجع 
قضایی نیروی انتظامی است ما از لحاظ امکانات و توان 
فرماندهی کالنتری و نیروهایی که دارند مشکل خاصی 
نداریم ولی با توجه به اینکه بافت شهر باغی است، برای 
تعقیب و گریز به وس��یله نقلیه غیر از سمند مثل وانت یا 
تویوتا نیاز داریم. مشکل اساسی ما روداب غربی است که 
هم جرم خیز اس��ت و هم جرائم خشن در آنجا صورت 
می گیرد با این وجود چارت پاسگاه آنجا هنوز مثل چند 
س��ال قبل با همان تعداد نیرو و یک ماشین است که این 
کفایت نمی کند. در این خصوص هم جلساتی داشتیم و 
در صدد گرفتن مجوز فرماندهی بخش هستیم تا با آمدن 
یک فرمانده انتظامی نیروها از هر لحاظ تقویت و تجهیز 
ش��وند که این امر می تواند در خص��وص کنترل جرایم 

کمک کند و بازدارنده باشد.

به گزارش طلوع ارگ به نقل از میزان، مصطفی عارف کیا 
به تشکیل و راه اندازی شورای مصلحین و حکمین قرآنی 
در این شهرس��تان اش��اره کرد و گفت: تالش می کنیم تا 
بتوانیم از ظرفیت های این شورا که اعضای آن از متنفذین و 
مقبولین مردم شهرستان بم هستند در جهت ترویج فرهنگ 

گذشت و صلح و سازش گام های بزرگی برداریم.
این مقام قضایی یادآور شد: به همت خیرین، نیکوکاران 
و س��تاد دیه اس��تان طی یک سال گذش��ته و با برگزاری 
جش��ن های گلریزان در س��طح شهرس��تان مبلغی بیش از 
هش��تصد و ش��صت و یک میلیون و چهارصدهزارتومان 
جمع آوری شد و تعداد ۳۹ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد 
از زن��دان این شهرس��تان رهایی یافته و ب��ه آغوش گرم 

خانواده خود بازگشته اند.
رییس دادگس��تری بم با بیان احادیثی از ائمه اطهار سالم 
ا... علی ها و آیات��ی از کالم ا... جید در خصوص اهمیت 
بخش��ش و گذشت، گفت: یکی از بهترین اعمال کمک 
به مستمندان و نیازمندان است که ما بایستی فرهنگ سازی 

کنیم که این فرهنگ به مفهوم واقعی خود نهادینه شود.

وی با اش��اره به اینکه زندان مح��ل نگهداری محکومین 
جرائم خش��ن و امنیتی و افراد شرور اس��ت، افزود: زندان 
محل نگه��داری محکومی��ن مالی یا محکومی��ن جرائم 
غیرعمد نیست و درست نیست که شخصی را به علت فقر 

در زندان نگهداری کنیم.
عارف کیا بیان کرد: در جرائم غیرعمد هم س��وء نیتی در 
کار نیست و ممکن است برای هریک از ما اتفاق بیفتد و 
حادثه همیش��ه خبر نمی کند و شاید با یک اتفاق و سهل 
انکاری مش��کل بزرگی به وجود بیاید و از سوی دیگر به 
زندان افتادن یک ش��خص چه مشکالتی را برای خانواده 
وی اتف��اق می افتد و حتی در جرائ��م عمدی هم خانواده 

مجرمین بی تقصیرند.
رییس دادگستری شهرستان بم گفت: پیشگیری از جرائم، 
کاه��ش جمعی��ت کیف��ری زندان ها و اص��الح و تربیت 
مددجویان زندانی و بازگشت سعادتمندانه آن ها به اجتماع 
و داشتن جامعه ای سالم در کنار بهبود وضعیت این افراد از 
رویکرد های مورد توجه قوه قضاییه طی چند سال گذشته 

بوده است.
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آگهی حصر وراثت 
مهدی منصور کریمی  فرزند حسین  دارای شناسنامه 6046 به شرح دادخواست شماره 9900109 مورخ 99/03/13 توضیح داده شادروان فاطمه حسن آبادی فرزند 
حبیب ا... به شناسنامه 182 در تاریخ 98/01/01 در شهر یزد  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- مهدی منصور کریمی  فرزند حسین ش.ش 
6046 فرزند متوفی2- علی منصور کریمی  فرزند حسین ش.ش 26 فرزند متوفی3- حمید منصور کریمی  فرزند حسین ش.ش 20615 فرزند متوفی4- حامد منصور 
کریمی  فرزند حسین ش.ش 21966 فرزند متوفی5- هادی منصور کریمی  فرزند حسین ش.ش 634 فرزند متوفی6- محمد منصور کریمی  فرزند حسین ش.ش 301 
فرزند متوفی7- رضا منصور کریمی  فرزند حسین ش.ش 134 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 61    
   دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بم

آگهی حصر وراثت 
منصور بیغم  فرزند غالمرضا  دارای شناسنامه 1081 به شرح دادخواست شماره 9900175 مورخ 99/03/25 توضیح داده شادروان ماشاا... بیغم فرزند اکبر به 
شناسنامه 459 در تاریخ 90/11/08 در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- ایران دخت معروفی  فرزند نظرعلی ش.ش 29 کد ملی 
3130751068 همسر متوفی2- شیرین بیغم فرزند ماشاا... ش.ش 3111369757 فرزند متوفی3- سمین بیغم  فرزند ماشاا... ش.ش 14152 فرزند متوفی4- مهین 
بیغم  فرزند ماشاا... ش.ش 14827 فرزند متوفی5- نوشین بی غم  فرزند ماشاا... ش.ش 3100577280 فرزند متوفی6- شهین بیغم  فرزند ماشاا... ش.ش 192 
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.       دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بم

آگهی حصر وراثت 
علی رستاک  فرزند یداله  دارای شناسنامه 631 به شرح دادخواست شماره 9900078 مورخ 99/03/11 توضیح داده شادروان یداله رستاک  فرزند اکبر به شناسنامه 3110403455 در تاریخ 98/11/17 
در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- علی رستاک فرزند یداله ش.ش 631 فرزند متوفی2- یعقوب رستاک فرزند یداله ش.ش 3100008928 فرزند متوفی3- عباس 
رستاک فرزند یداله ش.ش 3110406098 فرزند متوفی4- حسین رستاک فرزند یداله ش.ش 3031554760 فرزند متوفی5- یوسف رستاک فرزند یداله ش.ش 3111570703 فرزند متوفی6- مریم 
رستاک فرزند یداله ش.ش 3111303251 فرزند متوفی7- زینب رستاک فرزند یداله ش.ش 3111572188 فرزند متوفی8- سمیه رستاک فرزند یداله ش.ش 3100158865 فرزند متوفی9- زهرا 
رستاک فرزند یداله ش.ش 3110406756 فرزند متوفی10- محمود رستاک فرزند یداله ش.ش 3030539717 فرزند متوفی11- فاطمه رستاک فرزند یداله ش.ش 3030539709 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 88

     دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظر به اینکه آقای عطاء اله علی نژاد رجبی و غیره کتبا درخواست تحدید حدود اختصاصی با هزینه شخصی نموده لذا عملیات تحدید حدود شش دانگ باغ پالک-

--فرعی 1819 اصلی واقع در خیابان شهید مصطفی خمینی کوچه 5 شهر بم بخش 29 کرمان به مساحت --- متر مربع از ساعت 8 صبح مورخ 99/04/23 شروع 
و عمل خواهد امد لذا به کلیه مجاورین طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت میشود که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند و واخواهی مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاعی طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ  تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت 30روز پذیرفته خواهد شد که باید کتبا به اداره ثبت سناد تسلیم 
نمایند معترض مکلف است طبق تصبره دو ماده واحده قانون نسبت به تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی مصوب 1373/02/25 ظرف مدت یکماه از تاریخ 

تسلیم به اداره ثبت ،دادخواست به مرجع قضایی تدیم و گواهی مربوطه را به این اداره تسلیم نمایند./م الف 10

محمد امیری خواه رئیس اداره ثبت و امالک بم

آگهی مزایده نوبت اول
به موجب جرائیه کالس 9900075 اجرای احکام حقوقی دادگستری بم صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بم ورثه مرحوم )حسین مهرپویان( له معصومه قصری فرزند حسن همسر متوفی و علیه مهشید مهرپویان فرزند حسین – محدثه مهرپویان فرزند ان متوفی که مبنی بر فروش یک باب منزل مسکونی و قسمتی هم باغچه که از 
اموال مرحوم )حسین مهرپویان ( میباشد که توسط محکوم له معرفی و توسط کارشناس دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توقیف احتمالی گردیده است .ملک مورد بازدید جهت فروش از اموال مرحموم )حسین مهرپویان( شش دانگ منزل مسکونی و قسمتی هم باغچه به مساحت عرصه 1155 متر مربع – اعیانی شامل 85 متر مربع مسکونی 
به شماره پالکه 1051اصلی بخش 29 کرمان واقع در شهرستان بم خیابان سید شمس الدین کوچه شماره یک به انضمام 9 نفر نخل خرما با جمیع و جهات و متعلقات قانونی ارزش کل شش دانگ برابر با مبلغ )پانصدو و پنجاه و پنج میلیون و پانصدو و پنجاه هزارتومان( که 1- ارزش سهم االرث همسر متوفی بنام معصومه قصری فرزند حسن 
یک هشتم از اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول )مرحوم حسین مهرپویان( برابر با مبلغ )شصت و نه میلیون و چهارصدو و چهل سه هزار و هفتصد و پنجاه تومان (تعیین میگرد و 2– ارزش سهم االرث مادر متوفی بنام سکینه روشن به میزان یک ششم از اموال مرحوم )حسین مهرپویان(به مبلغ )هشتادویک میلیون و هفده هزار و هفتصدو 
هشت تومان ( میباشد که با توجه به فوت وی سهم االرث مرحومه )مادر( به ورثه زنده قانونی نامبرده به نسبت سهم پسر و دوبرابر سهم دختر قابل تقسیم میباشد و 3- ارزش سهم االرث فرزند ذکور بنام فرشید فرزند متوفی از ماترک )مرحوم حسین مهرپویان( برابر با مبلغ )یکصدو پانزده میلیون و هفتصدوسی و نه هزار و پانصد و هشتاد و دو 
تومان (میباشد و 4-ارزش سهم االرث هر یک از فرزندان اناث متوفی بنام 1-مهشید 2-محدثه 3-مهنوش4-فهیمه 5-مهناز فرزندان متوفی از ماترک )مرحوم حسین مهرپویان(هرکدام برابر با مبلغ )پنجاه و هفت میلیون و هشتصدو و شصت و نه هزار و هفتصد و نود و یک تومان ( میباشد با عنایت به فوت ورثه بند 3 و 4 و 5 در حادثه زلزله 
سهم االرث آنان به ورثه زنده قانونی نامبردگان بنام معصومه قصری قصری فرزند حسن )مادر متوفیان(تعلق میگردد مقرر گردید ملک موصوف در روز چهارشنبه مورخ 1399/04/18 از ساعت 8:30 الی 10:30 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بم واقع در بلوار خلیج فارس به فروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شدن شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه بنفع صندوق دولت ظبط و مزایده تجدید میگردد. متقاضیان در صورت تایل 

می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان ار ملک موثر مزایده داده شود./م الف 87                    شیده -مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم

آگهی حصر وراثت 
مریم بدیع الزمان  فرزند قنبر دارای شناسنامه 542  به شرح دادخواست شماره 99/3/142 مورخ 99/03/13 توضیح داده شادروان 
داود زعیم آبادی فرزند محمود به شناسنامه 57 در تاریخ 98/02/12 در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست 
از :1- محمدرضا زعیم آبادی فرزند داود ش.ش 1629 فرزند متوفی2- الله زعیم آبادی فرزند داود ش.ش 3100171535 فرزند 
متوفی3- عشرت زعیم آبادی فرزند داود ش.ش 241 فرزند متوفی4- مریم بدیع الزمان فرزند قنبر ش.ش 542 همسر متوفی5- 
علیرضا زعیم آبادی فرزند داود ش.ش 3 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 58

دفتر شورای حل اختالف شماره ۳ شهرستان بم

آگهی حصر وراثت 
عبداله زورونی  فرزند حاجی  دارای شناسنامه 2 به شرح دادخواست شماره 99/3/144مورخ 99/03/20 توضیح داده شادروان حاجی زورونی فرزند عبداله به 
شناسنامه 286 در تاریخ 93/04/17 در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- خدابخش زورونی  فرزند حاجی ش.ش 4 فرزند 
متوفی2- عبداله زورونی  فرزند حاجی ش.ش 2 فرزند متوفی3- رضا صداقت مهر  فرزند حاجی ش.ش 3 فرزند متوفی4- علی صداقت مهر فرزند حاجی 
ش.ش 63 فرزند متوفی5- عذری دهقانی سربند  فرزند موسی ش.ش 857 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 79 
دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بم

آگهی حصر وراثت 
عصمت ایزدپناه  فرزند عباس  دارای شناسنامه 835 به شرح دادخواست شماره 99/3/172 مورخ 99/03/25 توضیح داده شادروان عباس ایزدپناه 
فرزند حاجی به شناسنامه 3209518221 در تاریخ 98/04/07 در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- عصمت 
ایزدپناه فرزند عباس ش.ش 835 فرزند متوفی2- زهرا  ایزدپناه فرزند عباس ش.ش 908 فرزند متوفی3- جمیله ایزدپناه فرزند عباس ش.ش 909 
فرزند متوفی 4- حلیمه ایزدپناه فرزند عباس ش.ش 910 فرزند متوفی5- مریم ایزدپناه فرزند عباس ش.ش 140 فرزند متوفی6- فاطمه چهل تخمی 
فرزند عباس ش.ش 2 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 83
دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بم

آگهی حصر وراثت 
علی اسدی نژاد  فرزند محمدعلی  دارای شناسنامه 157 به شرح دادخواست شماره 99/3/180 مورخ 99/04/01 توضیح داده شادروان ربابه امیری زاده  
فرزند غالمحسین به شناسنامه 5932 در تاریخ 98/11/25 در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- علی اسدی نژاد فرزند 
محمدعلی ش.ش 157 فرزند متوفی2- اقلیم اسدی آبادی نژاد فرزند محمد علی ش.ش 102 فرزند متوفی3- معصومه اسدآبادی نژاد فرزند محمد علی 
ش.ش 10 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 92

دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بم

آگهی حصر وراثت 
خانم صغری فتحی زاده  فرزند علی دارای شناسنامه 159 به شرح دادخواست شماره 9900146 مورخ 99/03/12 توضیح داده شادروان خاور نمکی 
فرزند محمد به شناسنامه 12118 در تاریخ 99/02/12 در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از : 1- صغری فتحی زاده  
فرزند علی ش.ش 159 متولد 1342فرزند متوفی 2- حسین فتحی زاده  فرزند علی ش.ش 522 متولد 1342 فرزند متوفی 3- کبری فتحی زاده  
فرزند علی ش.ش 219 متولد 1348فرزند متوفی 4- غالمرضا فتحی زاده  فرزند علی ش.ش 288 متولد 1353 فرزند متوفی 5- حسن فتحی زاده  
فرزند علی ش.ش 2 متولد 1339 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 91
دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بم

شهرداری ها در راس هرم هیات نظارتی قرار گرفته اند که باید چابک سازی و توانمندسازی را در دستور کار خود قرار دهند.

گفت و گو با رییس اداره پست بم درخصوص مشکالت این اداره 

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان در در کارگروه شهرداران منطقه 7 عنوان کرد:

ایرنا،  از  به نقل  به گزاش طلوع ارگ 
علی شهسواری سه شنبه 27 خرداد 
در کارگروه شهرداران منطقه 7)شرق 
استان کرمان( افزود: شهرداری ها در 
راس هرم هیات نظارتی قرار گرفته اند 
که باید چابک سازی و توانمندسازی را 

در دستور کار خود قرار دهند.

وی اضافه کرد: کشور به طور جدی قصد دارد 
در  و  دهد  کاهش  نفت  به  را  خود  وابستگی 
شهرداری ها هم باید این نکته دیده شود و 
اینکه صرفا نگاهمان به منابع دولتی باشد ما 

را با مشکل مواجه می کند.
شهسواری تصریح کرد: برخی شهرداری ها 
فقط با ایجاد چند برنامه کوچک مانند جذب 
سرمایه گذار ، اجرای ممیزی و کمیسیون های 
100 و 77 توانسته اند واستگی مالی به منابع 

دولتی نداشته باشند
وی توضیح داد:درآمد شهرداری های در بحث 
ارزش افزوده کاهش پیدا کرده و امسال ارزش 
و  میلیارد   2 شرقی  های  شهرستان  افزوده 

800میلیون تومان بوده است که کاهش بسیار 
چشمگیری داشته است.

شهسواری اظهارداشت: برنامه ریزی امورات 
شهری حتما در دستور کار قرار بگیرد و اجرای 
بودجه و برنامه هایی که در شورا تصویب شده 
برای شهرداران حکم قانون را دارد همچنین 
ایجاد منابع درآمدی جدید در بحث ممیزی 
،کمیسیون ماده 100 و77 ،ساماندهی امالک 
که توسط سودجویان تصاحب شده می تواند 

موثر باشد .
امور شهری و شوراهای استانداری  مدیرکل 
سازمان  در  که  انتقادهایی  از  افزود:  کرمان 
های  شهرداری  اینکه  شده  ها  شهرداری 
استان کرمان کمترین استفاده را از تسهیالت 
درباره  همچنین  و  اند  داشته  سازمان  این 
باید  عمرانی  و  نقل  حمل  ناوگان  ساماندهی 
از 23  و  بدانیم دستگاه فرسوده وجود دارد 
در  12دستگاه  مجموعا  دستگاه  مجموعه 
اختیار ما قرار گرفته که امسال2 دستگاه آن 

را به شهرداری گنبکی و نظام شهر داده ایم.
وی بیان کرد: ماشین آالت عمرانی از منابع 
درآمدی شهرداری ها بحساب می آیند و اگر 

برای بهسازی و تجهیز به مشکل مواجه شدید 
سازمان همیاری ها کارگاهی تجهیز کرده که 
این  از  آمده  بعمل  هماهنگی  با  توانید  می 

کارگاه استفاده کنید
وی تصریح کرد:شهرداری پیشانی شهر است 
بازتاب  و اگر مرکز شهرستان بهسازی شود 
خوبی روی دهیاری ها خواهد داشت که در 
می توانند  فرمانداران  ریزی  برنامه  کمیته 

کمک کنند.
جرایم  خصوص  در  کرد:  اضافه  شهسواری 
رانندگی که سهمی از این جرایم به شهرداری 
ها باید تعلق بگیرد حتما پیگیری بعمل خواهد 
همیاری  سازمان  در  که  شهرداران  و  آمد 
شهرداری ها عضو هستند و می توانند خط 
مشی بدهند متاسفانه برخی شهرداران برنامه 

خاصی ندارد.
کمک  به  اشاره  ضمن  شهری  امور  مدیرکل 
شهرداری ها در بحث مبارزه با بیماری کرونا 
گفت: شهرداری ها علی رغم مشکالت بسیار 
و  معابر  ،ضدعفونی  مومنانه  کمک  بحث  در 
و  ضدعفونی  مواد  و  ماسک  تامین   ، ادارات 
حتی تامین هزینه خرید دستگاه ها و وسایل 

آزمایشگاه ها مبلغی حدود 1 میلیارد و 500 
میلیون تومان کمک کردند .

مبلغ  گذشته  سال  کرد:  تصریح  شهسواری 
4میلیارد و 800 میلیون تومان درآمد سازمان 
تواند  می  سازمان  این  و  بوده  ها  همیاری 
و  دهد  انجام  را  عمرانی  کارهای  از  بسیاری 
نیاز به برگزاری مناقصه از طرف شهرداری ها 

نخواهد بود.

شوراهای اسالمی معضل 
شهرداری ها شده اند

هفت  منطقه  شهرداران  کارگروه  رئیس 
معضل  اسالمی  گفت:شوراهای  ادامه  در 
مشخص  بودجه  مثال  اند  شده  ها  شهرداری 
گذاشته  درمیان  با شورا  کرد  هزینه  و  شده 
و مورد تایید قرار گرفت ولی با یک تودیع و 

معارفه شهردار یا شورا طرح اجرا نمی گردد.
مشکالت  به  اشاره  ضمن  قائمی  مهدی 
شدید  کاهش  کرد:  بیان  ها  شهرداری 
اعتبارات درآمدهای جاری و پرداخت حقوق 

جمله  از  شهرداران  تمام  پرسنل  بیمه  و 
مشکالت عمده شهرداری ها بوده و همچنین 
فرسودگی ماشین آالت شهرداری ها که برای 

تعمیر آنها با مشکل مواجه شده ایم.
وی تاکید کرد:یکی از مصوبات شورای تامین 
ها  شهرداری  از  که  است  تصویری  پایش 
اما طبق  دهند  انجام  را  کار  این  می خواهند 
قانون باید 60درصد از جرایم رانندگی تحقق 
شرق  در  گردد  واریز  ها  شهرداری  به  یافته 

استان کرمان این اتفاق رخ نمیدهد
که  است  مطلوب  کرد:بسیار  تصریح  قائمی 
شهرها  تمام  نیمه  های  پروژه  اتمام  جهت 
زیرساخت  به  مربوط  های  پروژه  خصوصا 
شهری از تسهیالت ارزان قیمت وزارت کشور 
خاص همان پروژه تصویب شود زیرا باتوجه به 
زلزله سال 82 زیرساخت شهر بم و شهرهای 
اطراف آن به شدت آسیب دید و تخریب شد.
ایجاد  بحث  ها،  شهرداری  سازی  چابک 
تاکسی شهری ،راه اندازی کمسیون ماده 77 
و 100 شهرداری ها، افزایش تخصیص اعتبار 
برنامه  استان،  شرق  های  فرمانداری  برای 
ریزی جهت جذب سرمایه گذار و مشارکت 

مردمی ، پیگیری جهت واریز جرایم رانندگی 
به شهرداری ها ، کمبود اعتبار جهت پرداخت 
حقوق و بیمه پرسنل شهرداری ها از جمله 
مواردی بود که توسط شهرداران شرق استان 

در این کارگروه به آن اشاره شد.

شهرستان های شرقی استان 
مشترک المنافع هستند

از شرایط  گفت:همگی  بم  فرماندار  ادامه  در 
بعد تحریم ها بودجود  دولت و وضعیتی که 
آمده است اطالع داریم ما با دو مشکل عمده 
که  ها  تحریم  یکی  روبرو هستیم  کشور  در 
باعث شده فروش نفت به رقم بسیار پایینی 
تنزل پیدا کند و تاثیر آن در تمام جایگاه ها 
خصوصا عمرانی خواهد گذاشت زیرا اولویت 
در ساختار بودجه ای کشور هزینه های جاری 
و سپس عمرانی است و دیگری بیماری کرونا 
که باعث شد بسیاری از مشاغل اقتصادی ما 

تعطیل شود.

عرصه

پیام رییس اتاق اصناف بم 
به مناسبت روز ملی اصناف

مظفر  بنی اسدی
رئیس اتاق اصناف شهرستان بم و نماینده 
اصناف استان کرمان در اتاق اصناف ایران

ب��ه رس��م ادب و ارادت، اینجان��ب روزیکم 
تیرم��اه روز ملی اصناف "اصناف��ی که بازوی 
پرتوان انقالب اس��المی مي باشند" را خدمت 
همه خانواده بزرگ اصناف، این تالش��گران 
بی ادع��ای عرصه اقتصاد و ب��ازار را تبریک و 
تهنیت عرض مي نمای��م و امید دوام توفقیات 
تمامی هم��کاران  محترم صنف��ی در اتاقهای 
اصناف و اتحادیه های صنفی به همراه اعضای 
محترم تحت پوشش را در این شرایط "رکود 
اقتصادی" و همچنین ش��رایط بد س��المت به 
جه��ت "بیم��اری کرون��ا" از درگاه خداوند 

مهربان مسئلت می نمایم.
قطعاً برای داش��تن اقتصادی س��الم و پویا باید 
به بخش صنوف کش��ور دراین س��ال جهش 
تولید توجه بیشتری شود. همانطور که می دانیم 
اصن��اف بزرگ ترین تش��کل مدنی کش��ور 
مي باش��ند که نق��ش بی بدیل آنها ب��ه عنوان 
س��ربازان خط اول اقتصاد مقاومتی در اقتصاد 
خرد و نقش تاثیرگذار این تش��کل مردمی در 
جهش تولی��د و ارتقای امنی��ت در حوزه های 
مختلف از جمله ایجاد اش��تغال پایدار بر هیچ 

کس پنهان نیست.
ام��روز جامع��ه صنف��ی متأث��ر از مش��کالتی 
ک��ه گریبانگیر اقتصاد کش��ور شده اس��ت با 
چالش هایی جدی روبرو اس��ت و اگرچه این 
ش��رایط موجب شده تا بس��یاری از واحدهای 
صنفی در تنگنای مش��کالت ق��د خم کنند، 
اما می دانم و ایمان دارم که درخت کهنس��ال 
اصناف چون گذش��ته در برابر این طوفان نیز 
ایس��تادگی خواهد کرد و بار دیگر سرافراز از 
اینکه پش��توانه مطمئنی برای اقتصاد و کشور 

است، مغرورانه به خود افتخار خواهد کرد.
اینجان��ب ضمن گرامیداش��ت ی��اد و خاطره 
شهیدان واالمقام جامعه اصناف فرا رسیدن یکم 
تیرماه روز ملي اصن��اف را به خانواده بزرگ 
اصناف کش��ور و همه تالش��گران این عرصه 
خصوصا کسبه و بازاریان استان کرمان تبریک 
و تهنیت عرض نموده و دوام توفیقات تمامی 
همکاران محت��رم صنفی در اتاقهای اصناف و 
اتحادیه ه��ای صنفی به هم��راه اعضای محترم 
تح��ت پوش��ش را از درگاه خداون��د مهربان 

مسالت می نمایم.
با توجه به  اینکه  ویروس کرونا تا مدتها بین ما 
خواهد بود و به  نوعی  باید با  آن زندگی کنیم؛ 
از  همه مردم خصوصا  صنوف و  کسبه  استدعا  
دارم مانند روزهای س��خت گذشته همکاری 
الزم را  داش��ته باش��ند و نس��بت ب��ه رعایت 
پروتکلهای بهداشتی و رعایت فاصله گذاری 
هوشمند و استفاده دائم از ماسک اقدام نمایند 
تا با کمک هم بتوانیم از این مشکل به سالمت 

عبور کنیم.

محمدحسین خراسانی: رییس اداره پست شهرستان بم به طلوع بم گفت: از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا در ایران و شروع قرنطینه خانگی و در راستای رعایت پروتکلهای بهداشتی اکثر شهروندان 
به خریدهای اینترنتی روی آوردند و باعث افزایش حجم کار پست گردید. بطور مثال در بخش 
بارهای سنگین رشدی ۱۸۵ درصدی اتفاق افتاد و حجم ورودی بار در این بخش از روزی ۱۰۰ 
مرس��وله به بالغ بر 2۵۰ مرسوله رس��ید و با توجه به کمبود زیر ساخت ها نظیر خودرو و نیروی 
انسانی با چالش جدی در توزیع مرسوالت مواجه شدیم. البته ناگفته نماند مدت سیر مرسوالت 
پس��تی نیز به دلیل انجام مراحل ضدعفونی در مراکز مبادله کرمان و تهران کمی افزایش یافته 
و در بس��یاری مواقع مرس��والت از ۴۸ تا ۷2 ساعت در مراکز مبادله دپو گردید و با تاخیر به بم 

واصل می شد.
آقای علیرضا حس��انی در ادامه گفت: مواقعی مش��خص میشد که مرس��وله هنوز به شهرستان 
بم واصل نش��ده اس��ت . به دلیل حجم باالی مرس��والت در روز های اخیر امکان توزیع به روز 
مرس��والت وجود ندارد و از عموم ش��هروندان درخواس��ت می گردد تا چنانچه در مراجعه به 
همکاران نتیجه الزم را نگرفتند به دفتر کار اینجانب مراجعه نمایند تا ش��خصا به مش��کالت و 

شکایات ایشان رسیدگی کنم و از مراجعه به سایرواحد نظارتی خودداری نمایند .
وی همچنین افزود: اداره پس��ت عالوه بر توزیع بسته ها و پاکت ها انواع ابالغیه شوراهای حل 
اختالف ، بانکی و نیز س��یم کارتهای سرپرس��ت خانوار را توزیع می کند که این کار عالوه بر 
افزایش حجم کار نامه رسانهای پست، نیاز به دقت عمل زیادی در هنگام توزیع دارند و اگر کار 
بدرستی انجام نگردد تبعات آن گریبانگیر عموم و همچنین پست خواهد شد. در این خصوص 
شهروندان عزیز آگاه باشند که گاها جهت توزیع چنین مرسوالتی ۱۵ الی 2۰ دقیقه وقت نامه 

رسان تلف می شود و این موضوع منجر به بروز تاخیر در توزیع سایر مرسوالت خواهد شد .
در بحث توزیع مرسوالت اینترنتی به دلیل عدم وجود وجه نقد در دست عموم و استفاده زیاد 

از کارت های بانکی جهت پرداخت وجه کاال و خدمات پس��تی درب منازل با مش��کل مواجه 
هس��تیم. این موضوع قبال از طریق دستگاههای mpos انجام میشد اما به دلیل تغییرات بوجود 
آمده در زیر ساخت  دستگاهای مذکور، این دستگاه ها برای چند ماهی از سرویس خارج گرید 
و همین امر باعث بروز چالش جدی در توزیع مرس��والت اینترنتی گردید. اخیرا دس��تگاه های 
مذکور مجددا راه اندازی گردیده و امید است تا در این بحث نیز شاهد رفع مشکالت موجود 

باشیم .
آقای حس��انی افزود: شکایات ارباب رجوع توس��ط چند مرجع مورد رسیدگی قرار میگیرد و 

مهمترین مرجع آن واحد کنترل کیفیت شرکت پست و  اداره کل پست کرمان می باشد. اغلب 
ش��کایات مربوط به تاخیر در ارسال و توزیع مرسوله بوده و همانطور که اعالم شد زیر ساخت 
های موجود اجازه توزیع به موقع مرسوالت را نمی دهد اما در این خصوص برخی از شهروندان 
ش��رایط را در نظر نگرفته و در بس��یاری از مواقع همکاران ما را مورد هجمه و تهمت قرار می 
دهند. مع الوصف در این ش��رایط نیز به همکاران توصیه شده که با ارباب رجوع درگیر نشوند 
و راهنمایی الزم را به ایش��ان ارائه دهند اما برخی مواقع فش��ار کار چن��د برابری منجر به بروز 
بحث هایی میان همکاران و مراجعین میگردد و اغلب ناشی از عدم اطالع کافی عموم از نحوه 

ارائه خدمات پست اصرار ایشان بر گرفتن خدمات خارج از روند قانونی و معمول بوده است .
پس��ت بم همانند ادارات پست کش��ور در ایام کرونا که سازمانهای دیگر با یک سوم نیرو کار 
میکردن��د تم��ام وقت و با کلیه نیرو در حال انجام خدمات رس��انی بوده و علیرغم حجم باالی 
مرس��والت وارده سعی نموده اند به بهترین نحو به عموم شهروندان خدمات رسانی بنمایند. اما 
قضاوت های نادرست و بدون اطالع از مشکالت پشت صحنه منجر به اظهار نظر غیر واقع علیه 

پست بم شده است.
رییس اداره پس��ت بم همچنین بیان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده و تقسیم کار ما بین 
همکاران در بس��یاری ر مواقع از س��ایر همکاران نیز در توزیع مرسوالت استفاده شده است . به 
لحاظ نیروی انسانی در بخش توزیع با مشکل مواجه بوده و در این خصوص مرتبا با مراکز استان 
در حال مکاتبه و رایزنی هستیم اما هیچ مجوزی مبنی بر بکارگیری نیروی جدید و با استفاده از 

بخش خصوصی در دست نیست و بایستی با شرایط موجود کار را پیش ببریم .
در پایان از عموم همش��هریان به دلیل صبوری که پیش��ه نموده اند تشکر می نماییم و از ایشان 
خواهش��مندیم تا برخورد منطقی و غیر مغرضانه ما را قضاوت کنند و در مسیر خدمت رسانی 

مطلوب تر ما را یاری رسانند.
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