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 داانیی

استاندار کرمان گفت: به منظور نظارت بهتر و کنترل بیماری 
کرونا، گشت بهداشتی ویژه کووید ۱۹ با حضور دادستانی، 
دانشگاه علوم پزش��کی، نیروی انتظامی و بازرسی تشکیل 

می شود.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی اس��تانداری کرم��ان، دکتر 
محمدجواد فدائی در س��تاد اس��تانی مدیریت کرونا عنوان 
کرد: بیماری کووید ۱۹ فعال وجود دارد و زمانی برای اتمام 

آن مشخص نیست، مگر اینکه واکسن آن کشف شود.
وی با بیان اینکه کنترل بیم��اری در حال حاضر به رفتار ما 
در مقابل آن بس��تگی دارد، تصریح کرد: گشت بهداشتی 
ویژه کووید ۱۹ متشکل از دادستانی، دانشگاه علوم پژشکی، 
نیروی انتظامی و بازرسی استانداری کرمان تشکیل می شود.

دکتر فدائی افزود: دستورالعمل اجرایی این گشت طی دو 

روز آینده در کمیته امنیتی و انتظامی س��تاد مدیریت کرونا 
تهیه و به شهرستان ها و فرمانداران ابالغ می گردد تا طی یک 
هفته آینده فعالیت داشته باشد و اصالحات الزم نیز اعمال 
گردد و در جلسه هفته آینده استانی به تصویب نهایی برسد.

وی اضافه کرد: بازگش��ایی بازار و اصناف تصویب شده، 
اما با تجمعات مخالفیم، برای هر بازگش��ایی و مجموعه ای 
پروتکل های بهداشتی ارائه شده که باید حتما رعایت شوند.  
اس��تاندار کرمان با اشاره به اجباری بودن استفاده از ماسک 
در ادارات، مراک��ز و اماکن پرتردد و ممنوعیت تجمعات 
گفت: شهروندان هرگونه تجمع غیرقانونی و بدون رعایت 
پروتکل های بهداش��تی را به پلی��س ۱۱0 اطالع دهند تا از 

طریق گشت  های بهداشتی بررسی و برخورد شود.
                                                            ادامه در صفحه دوم

تشدید نظارتها با تشکیل 
تیم ویژه بازرسی تجمعات

عرصه

فرماندار بم در بازدید از پروژه های انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار عنوان کرد:

سرمایه گذاری انبوه سازان بهار نقطه 
عطفی در توسعه شرق استان است

   خرما کرونا را منتقل نمی کند

مهندس هادی شهس��وارپور فرماندار، س��رهنگ 
نجفی فرمان��ده انتظامی بم، عباس کدوری رییس 
آم��وزش و پرورش، محمدتق��ی جهانپور رییس 
شورای ش��هر بم، حجت االسالم جرجندی عضو 
ش��ورای ش��هر بروات و جمعی دیگر از مسئولین 
ادارات، چهارش��نبه یازدهم تیرماه از روند کاری 
پ��روژه س��اخت مس��کن در ارگ جدی��د ب��م با 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی بازدید کردند. 
مهندس ش��هرام فهمی مدیر شهرک ارگ جدید 
و حاج محمدحس��ین شفیعی س��رمایه گذار طرح 
و مدیر ارش��د انبوه س��ازان بهار ضم��ن همراهی 
بازدیدکنن��دگان توضیح��ات الزم درخص��وص 
پروژه های مسکونی و همچنین گزارشی از موارد 

عمرانی در دست ساخت را ارائه نمودند.
به گزارش طلوع بم؛ مهندس شهس��وارپور در این 
بازدید ضمن اع��الم حمایت از س��رمایه گذاری 
های بخ��ش خصوصی اظه��ار کرد: ب��ا توجه به 
س��اختارهایی که از ابتدا در مبحث گردش��گری 
و مسکونی و... تعریف ش��ده است، امروزه شاهد 
پیشرفت ها و سیاس��ت های بسیار خوبی در منطقه 
ویژه اقتصادی ارگ جدید هس��تیم ک��ه در حال 

انجام می باشد.
وی با اش��اره به اینکه پروژه انبوه س��ازان بهار در 
تمام مباحث فنی و مهندسی از جمله نحوه ساخت 
آپارتم��ان ها در بلوک ه��ای مختلف و تفکیک 
شده، اقدام بسیار خوب و مفیدی است گفت: یکی 
از نیازهای محسوس در پیشرفت مناطق ویژه، توجه 
به توسعه است که در این زمینه ارگ جدید با توجه 
به وجود کارخانجات خودروسازی این ظرفیت را 
در راس��تای سیاس��ت های دولت در بحث توسعه 
اشتغال و کارآفرینی دارا می باشد و مطمئناً سرمایه 
گذاری گسترده بخش خصوصی در زمینه مسکن 
منجر به توس��عه این بخش، رونق تولید و افزایش 
اشتغالزایی در منطقه در سال جهش تولید خواهد 

شد.
استفاده از ظرفیت های موجود یکی از سیاستهایی 
اس��ت که توس��عه و کارآفرینی را در پی دارد. با 
توجه به اینکه افق کاری مجموعه خودروس��ازی 
ب��م تولید س��االنه بی��ش از ۵00 هزار خ��ودرو و 
اش��تغال نزدیک به ۵0 هزار نیرو است؛ مطمئناً نیاز 
به واحدهای مس��کونی در این منطقه افزایش پیدا 
خواه��د کرد و از س��ویی دیگر ب��ا توجه به ایجاد 
ظرفیت هایی همچون امنیت، خدمات رس��انی و... 
در ای��ن منطقه افراد دیگر نیز ترغیب می  گردند تا 
در این منطقه س��رمایه گذاری نمایند و به نظر من 
سیاست ساخت واحدهای مسکونی  با هدف تامین 
مس��کن مورد نیاز منطقه که توس��ط سرمایه گذار 
بخش خصوص��ی در حال انجام اس��ت، می تواند 

نقطه عطفی برای توس��عه این منطقه، شهرستان و 
همچنین کل شرق استان کرمان باشد.

فرماندار بم با اعالم اینکه تمامی زیرساختهای الزم 
از جمله آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت پرسرعت، 
وج��ود مکانهای تفریحی و گردش��گری، امنیت 
شهری کامل و شهرسازی مدرن باعث شده است 
ارگ جدی��د به یکی از مناس��ب ترین نقاط برای 
سکونت تبدیل شود، ابراز امیدواری کرد که تمام 
مردم ش��رق استان و حتی استان کرمان و همچنین 
خصوص��اً پرس��نل ش��اغل در کارخانجات ارگ 
جدید برای کم کردن مس��افت محل اشتغال خود 

از این طرح استقبال کنند.
ش��هرام فهمی مدیر ش��هرک ارگ جدید ضمن 
اعالم اینکه پروژه انبوه س��ازان بهار توسط بخش 
خصوصی در قالب ساخت واحدهای آپارتمانی و 
ویالیی در حال احداث و اجرا می باش��د، گفت: 
مجموعه ارگ جدید طبق سیاس��تهای کالنی که 
دارد همیشه حامی سرمایه گذار ان بوده است و این 
پروژه هم توسط سرمایه گذاری در حال اجراست 
که سابقه زیادی در ارگ جدید دارد و در ساخت 
مکانهایی از جمله هتل ارگ جدید و مسجد جامع 
فعالیت جدی داش��ته و در این زمینه پیشکس��وت 
می باش��د. مهن��دس فهم��ی ادام��ه داد: علیرغ��م 
مش��کالتی نظیر تحریم ها و افزای��ش تورم، انبوه  
س��ازان بهار به ساخت پروژه های خود طبق برنامه 
ریزی ادامه می دهد و ما نیز در کنار آن ها هستیم.

وی ب��ا اش��اره به نظ��ارت الزم و دقی��ق مدیریت 
ارگ جدید بر پروژه جه��ت جلوگیری از ایجاد 
مش��کالتی برای مجموعه و س��رمایه گذار محترم 
و مردم عزیز، گفت: سیاس��ت ما در رابطه با پیش 
فروش واحدهای مس��کونی به گونه ای اس��ت که 
می بایس��تی۵0 درصد از زیرساخت های الزم در 
هر مرحله ای که قص��د فروش آن را دارند، انجام 

شده باشد.
همچنی��ن ایش��ان خاطرنش��ان ک��رد: ب��ا توجه به 
پیش بینی ه��ا و هدف گذاری ه��ای ارگ جدید، 
افزایش تولید و بیشتر شدن صنایع مختلفی که در 
این منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد؛ در افق توسعه 
ارگ جدید تمامی زیرساختهای عمرانی، رفاهی 
و شهرس��ازی برای سکونت ۵0 هزار نفر در ارگ 
جدید از س��ال ها قبل درنظر گرفته و اجرایی شده 
اس��ت و امروزه با توجه به مش��کل گرانی زمین و 
مسکن، کمبود زمین در بم و این که نخلستان های 
باغشهر زیبا و جهانی بم نباید برای مسکن تخریب 
ش��وند ارگ جدید یک موقعیت اس��تثنایی برای 

سکونت و زندگی است.

ما آنچه را می گوییم، می س�ازیم ...

دفتر بم: ارگ جدید، مجتمع تجاری نگین

034 - 44252331

انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار با بیش از 25 سال سابقه کاری در حوزه مسکن و ساختمان، پروژه های زیادی را در نقاط مختلف کشور از جمله قم، کیش، تهران، منطقه صنعتی 
سلفچگان و منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم انجام داده است. با توجه به نیاز منطقه شرق استان کرمان و خصوصا باغشهر بم به مسکن، جدیدترین و یکی از بزرگترین پروژه های 
انبوه سازان بهار از فروردین 98 در این منطقه کلید خورد و همچنان با قوت و جدیت در حال انجام است. پس از مرحله بررسی و نیازسنجی اولیه در منطقه که در آن بیش از 10 هزار 
نفر متقاضی مشخص شدند، هم اکنون فاز اول پروژه 1200 واحد آپارتمانی و 300 واحد ویالیی در ارگ جدید در حال اجرا می باشد. گفتنی است این پروژه تا پایان سال به اشتغالزایی 
بیش از 300 نفر در شرق استان کرمان می رسد و هم اکنون نیز بیش از 150 نفر در آن مشغول به کار هستند و در صورت حمایتها و استقبال بیشتر از پروژه قادر خواهد بود حداقل 1000 

فرصت شغلی جدید را فراهم آورد.

www.bahar-co.com

سکوتی که شکست فقر و محرومیت در فهرج
گفت و گو با علی غالمی مدیرعامل انجمن حمایت 

از زندانیان شهرستان بم و بیان ناگفته هایی از 
عملکرد این انجمن و پاسخی به شایعه سازان

گفت و گو با مجتبی زمانپورکیاسری 
مستندساز در مورد جدیدترین اثرش »آب، 
باد، خاک، نان« که در آن به فقر و محرومیت 

در شهرستان فهرج می پردازد
صفحه چهارم
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صفحه  سوم

از این به بعد تیمهای ویژه بازرسی و کنترل تجمعات برای جلوگیری 
از شیوع هرچه بیشتر کرونا با حضور مراجع دولتی، قضایی و انتظامی 
فعالیت خود را در استان کرمان آغاز می کنند. مردم هم می توانند 

تخلفات و مراسمی که در منازل مسکونی برگزار می شود را به پلیس 
110 گزارش کنند . برگزاری هرگونه مراسم در منازل ممنوع و فقط 

تاالرها مجازند با نصف ظرفیت مراسم را با حضور نماینده کمیته ویژه و 
دانشگاه علوم پزشکی  برگزار کنند.  

#من_ماسک_میزنم
عکس: طلوع بم - محمدحسین خراسانی

              سازمان جهانی خوار و بار و کشاورزی اعالم کرد:
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رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بم خبر داد:

www.prkar.mcls.gov.ir
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ادامه از صفحه اول

راه اندازی سامانه جامع اینترنتی کارگری در بم

ناهی�د ذاکری نیا: رئیس اداره تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی شهرس��تان بم در خصوص مکانیزه ش��دن 
فعالیتهای این اداره و اهمیت س��امانه جامع کارگری 
گفت: با توجه به تغییر روندی که در کار ما در بحث 
رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما، درخواستهای 
بیمه بی��کاری، انجام امور مربوط به تش��کیل، ثبت و 
تغییرات تعاونی داش��تیم کلیه فرآیندها در این زمینه 
مکانیزه شده و عمال ما پرونده فیزیکی نداریم همچنین 
در حوزه روابط کار سامانه جامع روابط کار از بهمن 
ماه س��ال گذش��ته ش��روع به کار کرد و از آن به بعد 
کارگر دیگر به ما درخواس��ت کاغذی ارائه نمی دهد 
بلکه درخواس��ت وی به صورت اینترنتی در س��امانه 
جامع کار انجام و ثبت می شود و بالفاصله بعد از ثبت 
درخواست برای کارش��ناس قابل رویت و رسیدگی 
می باشد و بعد به هیئت تشخیص حل اختالف بدون 
پرونده فیزیکی ارسال می شود که این از مزیت مکانیزه 
ش��دن امور است که هم کار کارگر و هم اداره تعاون 

را آسان کرده است.
آقای صالح برایی نژاد ادامه داد: مدارک این کار بعد 
از آنک��ه احراز صحت و برابر ب��ا اصل مدارک انجام 
ش��د؛ جزء مدارک مستندی قرار می گیرند که از آنها 
اس��تفاده می ش��ود. از مزیت های مکانیزه شدن امور، 
سهولت، سرعت رسیدگی و کاهش هزینه ها هم برای 
کارگر و هم برای دولت می باش��د، چندی پیش یک 
درخواست حداقل ۳0 ورق کاغذ و دو جلسه حضور 
و مراجع��ه به اداره را در پی داش��ت، اما امروز ابالغها 
در دو یا س��ه ورق اجرا می شود. ما از ابتدای سال که 
روند دیجیتال ش��روع شده است ۲۲ پرونده رسیدگی 
و برای آنها رأی صادر و ابالغ و رس��یدگی ها در حال 

انجام است.
آقای ب��رای نژاد در خص��وص بیمه بی��کاری افزود: 
درخواست های بیمه بیکاری هم بعد از احراز هویت 
توس��ط دفاتر کاریابی شهرس��تان و بررسی مدارک 
در آنج��ا و تائید صالحیت دریافت بیم��ه بیکاری از 
طریق سامانه به ما ارس��ال می شود و بعد از رسیدگی 

کارشناس، ما آن را به تامین اجتماعی ارجاع می دهیم. 
تا پایان ماه عالوه بر کاریابی سدید دو کاریابی دیگر 
نیز در این زمینه فعال خواهند ش��د. با توجه به ش��یوع 
بیم��اری کرونا ما حدود ۷۸0 مورد درخواس��ت بیمه 
بیکاری ناشی از کرونا داشتیم که ۶۴۸ مورد آن تایید 
شده و شرایط اختصاصی که دولت تعیین کرده بود را 
داشتند و مبالغی به حساب آنها بابت ۳ ماهی که دولت 
تعیین کرده بود واریز شد. رسیدگی به این پرونده ها 
هم از طریق س��امانه جامع کارگری صورت گرفت و 
مراجعه حضوری نداشتیم و این باعث شد تا از شیوع 

بیشتر بیماری جلوگیری شود.
 وی در خصوص ارائه تس��هیالت به کارفرمایانی که 
نیروهای خود را اخ��راج نکردند گفت: کارفرمایانی 
که در این س��ه ماه نیروهای خود را نگه داشتند و حق 
بیمه آنها را پرداخت کردند تسهیالتی به آنها پرداخته 
شده و ۴۷۹ مورد ) شامل ۷00 نفر کارگر( درخواست 
تاکنون در این زمینه ثبت ش��ده تع��دادی از آنها ثبت 
شده و به تعدادی همین تسهیالت پرداخت شده است.

برایی نژاد در زمینه فعالیتهای امور اجتماعی و بازرسی 
بیان کرد: با توجه به بحث بیماری کرونا و پروتکلهایی 
که کارگاه ها باید در حوزه اجتماعی رعایت می کردند 
هر دو حوزه اجتماعی و بازرسی فعالیت های مختلفی 
در زمینه های آموزشی، بازدید از کارگاهها، آموزش 
رعایت پروتکل های بهداشتی به کارگر و کارفرما و 
همچنین نصب بروشورهای پیشگیری در کارگاه ها به 
تناسب انجام شد. ما ۸۸ نفر کارگر اخراجی داشتیم که 
۲۳ نفر آنها تاکنون بازگشت به کار جدید داشته اند. با 
توجه به عضویت ما در ستاد ملی کرونا و ستاد کرونای 
شهرس��تان وظیفه ما هم دو چندان بود در حوزه امور 
اجتماعی در زمینه های مختلف آموزشی پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی، اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی، 
خودکش��ی، س��هام، بورس همچنین مسابقات قرآنی 

برای کارگران دوره هایی برگزار شد.
وی ادامه داد: در حوزه اش��تغال شهرس��تان در س��ال 
گذش��ته ۲۲ میلیارد تومان در حوزه اشتغال روستایی 

)خان��ه های بوم کردی،گلخانه ها، دام و طیور، بس��ته 
بندی خرم��ا و صنایع مرتبط( اعتبار دریافت کردیم و 
بیش��تر روی گلخانه ها تاکید داشتیم که همه به بهره 

برداری رسیدند.
ریی��س اداره تع��اون کار و امور اجتماع��ی در پایان 
خط��اب به کارفرمایان تاکید کرد: با توجه به نزدیک 
شدن فصل خرما به موضوع آموزش و بیمه مسئولیت 
بدنی به طور جدی بپردازند تا اگر حادثه ای هم اتفاق 
افت��اد بیمه بتواند آن را پوش��ش دهد و از مش��کالت 
بعدی بت��وان جلوگیری کرد، حادث��ه اجتناب ناپذیر 
است و برای پیشگیری از آن بهتر است بیمه مسئولیت 
بدنی داشته باشند. بیمه مسئولیت از بیمه تامین اجتماعی 
جداست و باید از شرکت ها به تعداد درختی که دارند 
خریداری شود. متأسفانه ما سال گذشته یک حادثه ) 
س��قوط از درخت( داش��تیم. حوزه بازرسی ما در این 
زمینه آموزش های به کارفرمایان می دهد ولی از آنجا 
که بازرسی داروسازی در فصل خرما برای همه مراکز 
برداشت خرما امکان پذیر نیس��ت لذا ما از این طریق 
اطالع رس��انی می کنیم تا کارفرمایان ای��ن موارد را 

رعایت کنند.

قابل توجه کلیه مدیران و کارفرمایان شهرستان بم

نظر به اینکه دوره نمایندگی کارفرمایان در هیئت های حل اختالف 
شهرستان بم در حال اتمام می باشد لذا در اجرای ماده 16۴ قانون کار 
و آیین نامه اجرایی آن از کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون 
کار به شرایط احراز  که در ذیل اشاره می شود دعوت به عمل می آید 
تا در صورت تمایل به عضویت در هیئت های مذکور جهت اخذ فرم 
تقاضا کاندیداتوری به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی بم مراجعه و پس 
از تکمیل فرم مذکور مدارک مربوط را از تاریخ درج آگهی به مدت 15 

روز به این اداره تحویل نمایند.
 شرایط عضویت:

- در مورد اشخاص حقوقی، مدیرعامل یا مدیر مسئول و یا یکی از اعضای 
هیئت مدیره با معرفی مدیر عامل یا مدیر مسئول

- در خصوص موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های 

غیر  کارکنان  یا  مدیر  هستند  کار  قانون  مشمول  کارگر  دارای  که  دولتی 
مشغول مشمول قانون کار در همان دستگاه با معرفی مدیرعامل 

- در مورد کارفرمایان حقیقی، شخص کارفرما 
- تابعیت جمهوری اسالمی 

- داشتن حداقل 30 سال تمام
- متاهل

مدرک  داشتن  عدم  صورت  در  )کارشناسی  مدرک  حداقل  داشتن   -
کارشناسی حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه و دو دوره ) چهار 

سال( عضویت در مراجعه حل اختالف الزامی می باشد(.

صالح برایی نژاد
 رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بم

  خرما کرونا را منتقل نمی کند
              سازمان جهانی خوار و بار و کشاورزی اعالم کرد:

تشدید نظارتها با تشکیل تیم ویژه بازرسی تجمعات
از این به بعد تیمهای ویژه بازرسی و کنترل تجمعات برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر کرونا با حضور مراجع دولتی، قضایی و انتظامی فعالیت خود را در استان کرمان 
آغاز می کنند. مردم هم می توانند تخلفات و مراسمی که در منازل مسکونی برگزار می شود را به پلیس 110 گزارش کنند . برگزاری هرگونه مراسم در منازل ممنوع و فقط 

تاالرها مجازند با نصف ظرفیت مراسم را با حضور نماینده کمیته ویژه و دانشگاه علوم پزشکی  برگزار کنند.  

دکتر فدائی در خصوص برگزاری مراسم در تاالرها تاکید کرد: در 
گذشته که تاالرها تعطیل بود، مراسم عروسی در باغ ها و مراکزهای 
غیرقانونی و خانه های بزرگ برگزار می شد که به دلیل عدم نظارت 

بر آنها، آسیب بیشتری وارد می کرد.
وی خاطرنش��ان کرد: تاالرها باز هس��تند، اما با ش��رط محدودیت 
ظرفیت تا ۵0 درصد، حضور نماینده مقیم دانشگاه علوم پزشکی و 

رعایت پروتکل های بهداشتی می توانند فعالیت کنند.
اس��تاندار کرمان گفت: تهیه پارچه مناسب برای ماسک با پیگیری 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت و نظارت دانشگاه علوم پزشکی 

صورت می گیرد تا در اختیار واحدهای تولیدی گذاشته شود.
دکتر فدائ��ی با بیان اینکه ما نمی توانیم اصن��اف و مراکز را تعطیل 
کنیم، ابراز داشت: استفاده از ماسک کامال اجباری و قانونی است، 
در خودروه��ای عمومی مانند اتوبوس ها و تاکس��ی ها حتما باید از 
ماسک استفاده ش��ود و ادارات به افرادی که ماس��ک ندارند ارائه 

خدمت نکنند.
وی ادامه داد: تخلفات احتمالی مبنی بر عدم رعایت نکات بهداشتی 
در مس��اجد، تکایا و هیئت ها، ابتدا منجر به تعطیل��ی خواهد بود تا 
اش��کاالت را برطرف کنند و در غیر این صورت از طریق گش��ت 

بهداشتی کووید ۱۹ برخورد خواهد شد.

گزارشی از آخرین جلسه 
ستاد کرونا شهرستان بم

دوشنبه ۱۶ تیر

همه جای استان وضعیت قرمز؛ شرق استان کرمان نارنجی 
)مرز قرمز(

ابت�ای ۵ نف�ر از کارکنان یکی از بانکهای ب�م به کرونا در 
روزهای اخیر

بیماران در شرق استان کرمان در حال افزایش هستند
ابتای روزانه ۱۰ نفر به طور میانگین در شرق استان کرمان

برگ�زاری هرگون�ه مراس�م عق�د و عروس�ی اقدامی ضد 
ارزشی است

درخواست از دادس�تان و استانداری برای ممنوع کردن 
مراسم عقد و عروسی

مراسم پرسه فقط یک بار در بهشت زهرا و بصورت سرپایی 
برگزار شود

دستورالعمل برداشت خرما به زودی اعام می شود
تاالرها در صورت عدم رعایت پروتکلها پلمب می شوند

اختصاصی طلوع ارگ: جلسه ستاد کرونا در شهرستان بم امروز دوشنبه 
شانزدهم تیر در فرمانداری برگزار شد. در این جلسه دکتر عباس زاده 
رییس دانشگاه علوم پزش��کی بم که شهرستانهای بم، ریگان، فهرج 
و نرماش��یر را تحت پوش��ش دارد گفت: این شهرستانها )شرق استان 
کرمان( در وضعیت نارنجی قرار دارند و با اینکه نس��بت به بقیه نقاط 
اس��تان وضع بهتری دارند اما بیماران مبتال به کرون��ا در حال افزایش 
هس��تند که امیدواریم با حساسیت و دقت مردم و رعایت پروتکلهای 

بهداشتی و ماسک زدن، وضعیت بدتر نشود.
وی با بیان اینکه متاسفانه در روزهای اخیر ۵ نفر از کارکنان بانک رفاه 
ش��عبه مرکزی بم به کرونا مبتال شده اند و این شعبه فعال تعطیل است 
افزود: از مردم می خواهیم نسبت به سالمت خود و خانواده و شاغلین 
در مکانه��ای پر رفت و آمد و همچنین پرس��نل درمان که این روزها 
فشار کاری زیادی را تحمل می کنند مراقبتهای الزم را به عمل بیاورند 

و به هوش باشند که کرونا به آنها نزدیکتر از آن چیزی است که فکر 
می کنند و در صورت رعایت نکردن مسایل بهداشتی هر لحظه امکان 

مبتال شدنشان وجود دارد.
به گزارش طلوع ارگ؛ این مقام مس��ئول با بیان اینکه از ابتدای شیوع 
کرونا ۱۶00 تس��ت در دانشگاه علوم پزشکی انجام شده گفت: ۱۲00 
تس��ت مربوط به بم و مابقی مربوط به س��ه شهرستان دیگر بوده است 
که در مجموع ازاین مقدار تاکنون ۴۳۴ مورد مثبت داش��ته ایم)طلوع 
ارگ: با محاسبه آمار اعالمی در ۱۵ خرداد که جمعا ۱۲۷ مورد بوده؛ 
به طور میانگین در یک ماه گذشته روزانه ۱0 نفر در شرق استان کرمان 
به کرونا مبتال ش��ده اند(. از تعداد ۴۳۴ مورد مثبت، ۲۸0 مورد مربوط 
به شهرس��تان بم و ۳۶ و ۶۵ و ۵۱ نفر به ترتیب مربوط به شهرستانهای 
نرماشیر، فهرج و ریگان بوده است که تاکنون متاسفانه ۹ نفر از این افراد 
جان باختند. هم اکنون نیز ۱۳ نفر در بیمارس��تان پاستور بم در بخش 

ویژه کووید ۱۹ بستری هستند.
عب��اس زاده با بی��ان اینکه اولین عامل ابتال در منطقه ما س��فر و دومین 
عامل مهمانی ها هس��تند؛ برگزاری هرگونه مراسم عقد و عروسی در 
این ش��رایط اقدامی ضد ارزش��ی خواند و افزود: از دادستان محترم و 
اس��تانداری می خواهیم ممنوعی��ت برگزاری هر گونه مراس��م عقد، 

عروسی و… را اعالم کنند.
وی اظهار کرد: در حوزه خرما پروتکلهای بهداش��تی پیشنهادی را به 
وزارت بهداش��ت ارسال کردیم که ظرف دو سه روز آینده نتیجه آن 
مش��خص می ش��ود و پس از ابالغ همه کش��اورزان و سردخانه داران 

موظفند طبق آنها خرمای امسال را برداشت کنند.
هادی شهسوارپور فرماندار بم نیز در این جلسه اعالم کرد که در مناطق 
ییالقی خصوصا دهبکری برگزاری هرگونه مراسم ممنوع است. وی 
اظهار کرد: در شهرستان بم بدلیل وضعیت نارنجی باید ظرفیت تاالرها 
مشخص شود و سپس بر اساس پروتکلهای بهداشتی باید مراسم را باید 
برگزار کنند و اگر گزارش کارشناس بهداشت از عدم انجام پروتکل 

های بهداشتی در تاالر داده شد، تاالر تا اطالع ثانوی پلمب خواهد شد.
وی ادامه داد: در اس��تان کرمان از پنج دانش��گاه علوم پزشکی، چهار 
دانش��گاه وضعیت قرمز و فقط بم وضعیت نارنجی دارد که باید سعی 
کنیم اوضاع روز به روز بهتر ش��ود و اولین شهرس��تان در کل کشور 

بودیم که اجباری شدن ماسک را اعمال کردیم.
آقای شهسوارپور با تاکید بر تشدید نظارتها اظهار کرد: به شهروندان 
عزیز توصیه می کنیم که مراسم ترحیم را فقط یک بار و در فضای باز 

بهشت زهرا و بصورت سرپایی و در مدت زمان کمی برگزار کنند.

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

 )FAO( سازمان جهانی خوار و بار و کشاورزی
که زیر نظر س��ازمان ملل فعالی��ت می کند بطور 
کلی انتقال ویروس کرونا یا هر نوع ویروس دیگر 
از طریق مواد غذایی را رد کرد. به گزارش طلوع 
بم؛ دفتر این س��ازمان جهانی در ایران در پاسخ به 
نامه محسن رشیدفرخی رییس انجمن ملی خرمای 
ایران که مش��خصا درخصوص انتقال ویروس از 
طریق خرما س��وال پرس��یده بود، پاس��خ داده که 
ویروس کرونا از طریق خرما منتقل نمی ش��ود و 
این ویروس برای انتقال نیاز به میزبان "زنده" دارد. 
در حالیکه انتقال  باکتریها برخالف ویروس��ها از 
طری��ق موجودات زنده و غیرزنده نیز صورت می 

گیرد. 
این موضوع از این بابت مهم اس��ت که در آستانه 
فصل برداش��ت خرمای بم و دیگر نقاط خرماخیز 
کشور هس��تیم و کش��اورزان زیادی چشم انتظار 

فصل برداشت و اینکه احتمال بروز هرگونه شایعه 
ای در ای��ن خصوص در این زمان وجود دارد که 
موجب ضرر و زیان احتمالی کش��اورزان خواهد 
ش��د. به همین منظور انجمن مل��ی خرما پیش از 
آغاز فصل برداشت اقدام به نامه نگاری رسمی با 

FAO کرده است.
این سازمان در ادامه پاس��خ به نامه انجمن نکاتی 
را متذکر ش��ده که باید کش��اورزان و کارگران 
و س��ردخانه داران آنها رعای��ت کنند. آنها تاکید 
جدی بر رعایت بهداشت فردی و نظافت عمومی 
در مکانهای بس��ته بندی خرما و تخلستانها کرده 
اند. تب س��نجی، شس��تن مرتب دس��تها با آب و 
صابون، رعایت فاصله فیزیکی و همه مواردی که 
امروزه مکررا به گوش می ش��نویم و به چشم می 
بینیم باید رعایت ش��ود. گرچه خرما پس از بسته 
بندی ممکن اس��ت روزها و یا ماهها بعد به دست 
مصرف کننده برس��د اما در توصیه های س��ازمان 
جهانی خواروبار آمده است که تا می توانید بسته 
بندیها را نیز در هر مرحله )اولیه، انتقال، بارگیری( 

تمیز و ضدعفونی کنید. 
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آگهی مزایده
 به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۷۰۰۷۷۶ شش دانگ یک باب خانه پالک ۳۰۵ فرعی ۲۸۱۳-اصلی بخش ۲۹ کرمان ملکی آقای علی تاج آبادی ، طبق سند 
رهنی شماره ۱۷۶۳۱ دفترخانه ۹۴ بم در رهن بانک توسعه تعاون قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۳/۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده و پالک 
فوق دارای ۱۰۰ متر مربع اعیانی و ۳۲۲ متر مربع عرصه و انشعابات آب و برق ، پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۸ در اداره ثبت بم 
واقع در بم بلوار جمهوری اسالمی از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۳/۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته 
می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول می گردد ضمنا چنانچه 

روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد./ م الف ۱۳
محمدامیری خواه 

رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان بم

آگهی حصر وراثت
عشرت رنود فرزند مراد دارای شناسنامه ۱۷۵۸۲ به شرح دادخواست شماره ۹۹/۳/۲۴۲ مورخ ۹۹/۰۴/۱۷ توضیح داده شادروان مراد رنود فرزند حسین به شناسنامه ۳۷۳ در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۳ در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی 

عبارتست از :۱- علی رنود فرزند مراد به ش.ش ۳۶۷ فرزند متوفی۲- حمید رنود فرزند مراد به ش.ش ۸۵۸ فرزند متوفی۳- امید رنود فرزند مراد به ش.ش ۳۴۰ فرزند متوفی ۴- ایمان رنود فرزند مراد به ش.ش ۶۶۲۳ فرزند متوفی ۵- محمدرضا رنود فرزند 
مراد به ش.ش ۳۱۰۰۰۶۰۴۵۸ فرزند متوفی ۶- معصومه رنود فرزند مراد به ش.ش ۳۶۲ فرزند متوفی ۷- عصمت رنود فرزند مراد به ش.ش ۲۰۴ فرزند متوفی ۸- عشرت رنود فرزند مراد به ش.ش ۱۷۵۸۲ فرزند متوفی ۹- ناهید رنود فرزند مراد به ش.ش 
۷۰۸ فرزند متوفی ۱۰- نسرین رنود فرزند مراد به ش.ش ۲۴۳۶ فرزند متوفی ۱۱- کبری درویش پور فرزند علی به ش.ش ۴۸۱ 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 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. ۱۱۴ م الف

شورای حل اختاف شماره 3 بم

گواهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت طاهره اله توکلی فرزند غالمرضا به شرح دادخواست تقدیمی ثبت 
شده به کالسه ۹۹۰۹۹۸۳۹۰۴۳۰۰۱۰۲ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 

چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر تاج آبادی فرزند داود به شماره ملی ۳۱۰۰۶۴۹۵۳۲ 
در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 

منحصر است به: ۱- داود تاج آبادی فرزند عباس به شماره ملی ۳۱۱۰۴۷۲۵۴۶ متولد ۱۳۵۷ 
پدر متوفی ۲- طاهره ا... توکلی فرزند غالمرضا به شماره ملی ۳۱۱۰۴۸۷۵۰۰ متولد ۱۳۶۰ مادر 

متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه 
شخصی اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شورای حل اختاف شماره 3 بروات

آگهی حصر وراثت
فاطمه مسافری راد  فرزند میرزا  دارای شناسنامه ۳۷۳ به شرح دادخواست شماره ۹۹/۳/۲۱۹  مورخ ۹۹/۰۳/۱۰ توضیح داده شادروان محمد مسافریانی فرزند دادخدا به شناسنامه ۲۵۰ در تاریخ ۸۸/۰۴/۲۸ در شهر بم  فوت شده و وراثت 

منحصر حین الفوت وی عبارتست از :۱- مرتضی مسافریانی فرزند محمد ش.ش۳۷۵ فرزند متوفی ۲- علی مسافریانی فرزند محمد ش.ش ۳۷۷ فرزند متوفی ۳- رضا مسافریانی فرزند محمد ش.ش  ۳۷۶ فرزند متوفی ۴- نصرت مسافریانی 
فرزند محمد ش.ش  ۸۶ فرزند متوفی ۵- معصومه مسافریانی فرزند محمد ش.ش ۱۷ فرزند متوفی ۶- فاطمه مسافری راد فرزند مرحوم میرزا ش.ش ۳۷۳ 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 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 ۱۰۵

شورای حل اختاف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت
جواد طالبی فرد فرزند عوض دارای شناسنامه ۲۴ به شرح دادخواست شماره 

۹۹/۳/۱۹۱ مورخ ۹۹/۰۴/۰۱ توضیح داده شادروان مریم طالبی فرد فرزند عوض 
به شناسنامه ۱۱۰۰ در تاریخ ۸۲/۱۰/۰۵ در شهر بم فوت شده و وراثت منحصر 
حین الفوت وی عبارتست از : ۱- نصرت اشرف آبادی  فرزند عوض ش.ش ۳۲۶ 
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. ۸۹م الف

شورای حل اختاف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت
جواد طالبی فرد  فرزند عوض دارای شناسنامه ۲۴ به شرح دادخواست شماره ۹۹/۳/۱۹۱ مورخ ۹۹/۰۴/۰۱ توضیح داده 
شادروان نصرت اشرف آبادی فرزند علی به شناسنامه ۳۲۶ در تاریخ ۸۲/۱۰/۰۵ در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر 

حین الفوت وی عبارتست از : ۱- جواد طالبی فرد فرزند عوض ش.ش ۲۴ فرزند متوفی.۲- حجت طالبی فرد فرزند 
عوض ش.ش ۱۰۰ فرزند متوفی۳- لیال طالبی فرد فرزند عوض ش.ش ۷۲۵  فرزند متوفی۴- مریم طالبی فرد فرزند 
عوض ش.ش ۱۱۰۰ 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. ۹۰ م الف
شورای حل اختاف شماره 3 بم

براب�رآرای صادره هیئ�ت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وس�اختمانهای فاقدسندرسمی مس�تقردرواحدثبتی حوزه ثبتی ملک بم تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضیان ذیل واقع درشهرستان بم بخش  29کرمان محرزگردیده 
است لذابمنظور اطاع عموم مراجعین دردونوبت به فاصله ۱۵روز 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 بامعارض 
متقاضی�ان ذی�ل واق�ع درشهرس�تان بم بخ�ش  29کرم�ان محرزگردیده اس�ت 
لذابمنظ�ور اط�اع عموم مراجعی�ن دردونوبت ب�ه فاصله ۱۵روز 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.

اماک تقاضاشده واقع دربخش 29کرمان
پالک ۵۱فرعي از۸۳۴اصلي مریم بویاکدملي ۳۱۱0۹۲۳۶۵۳فرزندمحمدرضاششدانگ 
مغازه مشتمل برطبقه فوقاني ومحوطه بمساحت ۲۱۸مترمربع واقع درخیابان ابوذرشهربم 

ازمالکیت حمیدافغاني.
پالک یکفرعي از۱0۷۲اصلي زبیده احمدي نیا کدملي 0۷۶0۴۶۴۲۹۴فرزندغوث الدین  
ششدانگ یکباب خانه بمس��احت ۲۵۱مترمربع واقع درخیابان بهمن کوچه ۱۴شهربم 

ازمالکیت ورثه اصغرمعقول.
پالک ۱۴فرعي از۱۲۵۸اصلي هادي صنعتي کدملي ۳۱۱۱0۱۹۸۶۱نسبت به سه دانگ 
وحامد صنعتي کدملي ۳۱۱۱0۴۴۳۲۷فرزندان قاس��م نس��بت به سه دانگ ازششدانگ  
یکبابمغازه باکاربري صنعتي  ومسکوني بمساحت ۵۷مترمربع واقع درخیابان نجات الهي  

شهربم ازمالکیت غالمرضاصنعتي .
کدمل��ي  حی��دري  ش��جاع  محمدج��واد  از۱۳0۱اصل��ي  یکفرع��ي  پ��الک 
۲۹۹۲۲۹0۱0۶فرزنداکبر ششدانگ یکبابخانه بمس��احت ۲۹0متر مربع واقع درخیابان 

بوعلي کوچه ۲۲شهربم ازمالکیت ورثه زهراوفاطمه رمضاني نژاد.
پالک یکفرعي از ۲۶۴۵اصلي یوسف حوت رخشاني کدملي ۵۳۶0۱۳۵۶۵۴فرزندعبداهلل 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت ۴۷0مترمربع واقع رخیابان س��یدجمال الدین شهربم 

ازمالکیت عباس گوري.
پ��الک ۵۷فرعي از ۲۶۷۴اصل��ي مریم یاراحمدي بمي کدمل��ي ۳۳۹0۸۹۷0۳۸فرزند 
عیدمحمدششدانگ یکبابخانه بمس��احت ۶۶۶مترمربع واقع درخیابان جانبازان شهربم 

ازمالکیت عیدمحمدیاراحمدي.
پ��الک ۳۳فرعي از ۳۲۷۸اصلي زهراتاج آبادي کدمل��ي ۳۱۱0۴۸۱۲0فرزندنعمت اهلل 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت ۳۴۴مترمربع واقع درخیابان مدرس شهربم ازمالکیت 

رشیدوایراندخت کاویاني .
پالک ۳۴فرعي از۳۲۷۸اصلي مجیدس��دري زاده بمي کدملي ۳۱۱۲00۹۶فرزندجواد 
ششدانگ یکبابخانه بمس��احت ۳۴۱مترمربع واقع درخیابان مدرس ۶شهربم ازمالکیت 

رشیدوایراندخت کاویاني.
پالک یکفرعي از۳۷۴۱اصلي فاطمه جزیني زاده کدملي ۳0۹۱۲۵۵۱۳۱فرزندقربانعلي 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت ۲۴۳مترمربع واقع درخیابان چمران شهربم ازمالکیت 

قنبرگوري.
پالک ۵فرع��ي از۳۸۳۲ه��ادي همت��ي ن��ژاد کدمل��ي ۳۱۱۱0۵۳۳۸۵فرزندمصطفي 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲0۱مترمربع واقع درخیابان صوفي آباد شهربم ازمالکیت 

محمدقاسمي.
پ��الک ۴۸فرعي از۴۷۱۹اصل��ي محمدعلی��دادي کدمل��ي ۳۱۱0۱۹۷۸۴۷فرزندعلي 
شش��دانگ  یکبابخانه بمس��احت ۲0۶مترمربع واقع دربلوارجمهوري اسالمي شهربم 

ازمالکیت محمداحساني.
پالک ۹فرعي از ۴۷۴۷اصلي پیمان قاسمي قیومتاً ازطرف فرزند صغیرخود علي قاسمي 
باکدملي ۳۱00۹۵۹۵۲۳فرزندپیمان شش��دانگ یکبابخانه بمساحت ۴۷0مترمربع واقع 

دربلوارجمهوري اسالمي شهربم ازمالکیت فاطمه بهرامي وعباس بالنگي.
پالک ۶۶فرعي از۴۹۴۹اصلي نجمه جزیني زاده کدملي ۳۱۱0۳۲۶۹۸فرزندخدابخش  
درشش��دانگ کارگاه بمس��احت ۶۵مترمربع واقع درش��هر بم بلوار شهیدمحمدآبادي 

ازمالکیت مشاعي خودمتقاضي.
اماک تقاضاشده واقع دربخش 3۰کرمان

پالک ۱۵فرع��ي از۶۵۲اصل��ي  ابراهی��م دارش کدمل��ي ۳۲0۹۵۵۹۱۳۹فرزندعباس 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۴۵مترمربع واقع دراسفیکان روبروي پمپ بنزین شهربم 
ازمالکیت خدارحم امیغي وبهرام پورنشیب.

پالک یکفرعي از۱۳۸۱اصلي پروانه زابلي زاده کدمل��ي ۳۱۱۱0۴۳۱۸۵فرزندرمضان 
ششدانگ یکبابخانه  بمس��احت ۲۱۱مترمربع واقع درخیابانش��هیدجزیني زاده شهربم 

ازمالکیت ورثه رمضان زابلي.
پالک ۶فرعي از۱۸۴۷اصلي عل��ي فرامرزپور دارزیني کدمل��ي ۳۱۱۱۳۴۱۹۵۱فرزند 
محمدشش��دانگ  یکبابخانه بمس��احت ۴۷۱مترمربع واقع درخواجه عس��کر ش��هربم 

ازمالکیت علي کمال الدیني.
پ��الک یکفرعي از ۱۸۶۳اصلي رضاکمال الدیني کدملي ۳۱۱0۶۷۲۸۸۱فرزندمحمود 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت ۲۹۳مترمربع واقع در خواجه عسکرشهربم ازمالکیت 

محمودکمال الدیني.
کدمل��ي  الدین��ي  اخترکم��ال  اصل��ي   ۱۸۶۴ از  ۷فرع��ي  پ��الک 
۳۱۱0۶۷۲۹۲۸فرزندمحمودششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۹۵مترمربع واقع در خواجه 

عسکرشهربم ازمالکیت محمودکمال الدیني.
پالک ۸فرعي از۱۸۶۴اصلي احمدکمال الدیني کدمي ۳۱۱0۶۱۲۵۷۷۳۱۱0۶۷۲۹۲۸فر

زندمحمودششدانگ یکبابخانه بمس��احت ۳۶۵مترمربع واقع در خواجه عسکرشهربم 
ازمالکیت محمودکمال الدیني.

اماک تقاضاشده واقع دربخش 3۱کرمان
کدمل��ي  بروات��ي  قربان��ي  مرتض��ي  از۱۳۱۵اصل��ي  فرع��ي  پ��الک 
۳۱۱۱۲۵۴۳۷۲فرزنداحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت ۳۷0مترمربع واقع دربروات بم 

بلوارآزادي کوچه ۱۲ازمالکیت تدین.
اماک تقاضاشده واقع دربخش 32کرمان

پالک ۱۲۴۸فرعي از۱0۲۸اصلي حسن رستم آبادي کدملي ۲۹۹۳۷0۴۷0۲فرزندعلي 
ششدانگ یکبابمغازه بمساحت ۲0مترمربع واقع درنرماشیر رستم آباد ازمالکیت روح 

اهلل زابلي زاده .
پالک۱0۵۳فرعي تاز ۱0۳۳اصلي سامره حجت آبادي کدملي 

۳۱00۱۲۶۸۹0فرزندحسین ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت ۹۳0مترمربع واقع 
درروداب غربي دولت آباد انصاري شهربم ازمالکیت عباس دهقان دولتي.

پالک یکفرعي از۲۸۲0اصلي وحیدرضادهقان کروکي کدملي 

۳۱۱0۵۲۳۲0۵فرزندعباس ششدانگ یکبابخانه وباغچه بمساحت ۲۶۱۵مترمربع واقع در 
شهرستان بم روستاي سروند ازمالکیت عباس دهقان دولتي.

پالک ۳0فرعي از۴0۹۹اصلي منصوردولتي کدملي 
۳۲0۹۸۵۹۵0۷فرزندمحمدششدانگ زمین زراعي بمساحت ۵۸۱۴۱مترمربع واقع در 

نرماشیر علي آباد اعالازمالکیت سیروس ساالربهزادي.
پالک ۱0۲۲فرعي از ۴۲۳۱اصلي معصومه حسن خاني جاللي کدملي 

۳۱۱۱۲۴0۱۲۶فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۵۱۴مترمربع واقع 
درنرماشیرروستاي حسن آبادازمالکیت حسن عزیزآبادي.

پالک ۱0۲۳فرعي از۴۲۳۱اصلي فاطمه عباسي کدملي ۳۲0۹۷۵۶0۸۲فرزندعلي 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۳۶۸مترمربع واقع درنرماشیر دولت آباد عزیزآباد 

ازموردمالکیت فردین سروشیان.
اماک تقاضاشده واقع دربخش 33کرمان

پالک ۲فرعي از ۱۹۷اصلي بیژن پاپلي برواتي کدملي 
۳۱0000۸۹۷۹فرزندمحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۷۴مترمربع واقع دردهبکري  

دهباغ شهربم ازمالکیت طاهره خیره دست.
پالک ۲فرعي از ۱۳۲۵اصلي محمدرضاجبالبارزي کدملي 

۳0۳۱۳۱۳۷۲فرزندعبداالمیر ششدانگ یکبابخانه و باغچه  بمساحت ۹۶۲مترمربع واقع 
در دهبکري شهربم ازمالکیت نورعلي وطنخواه.

پالک ۱0۶فرعي از ۱۵۵0اصلي رضامالئي تم گاوان کدملي ۳0۳00۸۲۱۲۱فرزنداله 
مراد ششدانگ یکبابمغازه بمساحت ۳۹مترمربع واقع دردهبکري بم دهنوخیابان قدیم 

جیرفت ازمالکیت عباسقلي کریمي افشار.
پالک ۱0۷فرعي از ۱۵۵0اصلي محمدرضاسیماکار کدملي 

۳۱۱0۶۴۷0۹0۵فرزندجمعه ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۱۵مترمربع واقع در 
دهبکري بم ازمالکیت عباسقلي افشاري .

تاریخ انتشارنوبت اول: ۹۹/0۴/۱۸
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/0۵/0۱ 

محمدامیری خواه 
رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان بم

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

علی احس�انی: فراز و ف��رود زندگی برای آدمی 
در ط��ول حیات کوتاه مدتش بر پهنه کره خاکی با 
آموزه هایی همراه اس��ت که بی ش��ک او را به اهرم 
تجربه مس��لح می کند. اشرف مخلوقات با گل واژه 
»امید« مسیر پرتالطم حیات را طی می کند و از میان 
تلخی و رنج ها همیشه به سپیدی و آرامش نظر دارد. 
یکی از همین افراد کودک معلول اهل فهرج کرمان 
اس��ت که اخیراً مورد توجه مستندس��از مازندرانی 
قرار گرفته است. پیام میرتبریزیان، تیمور نوربخش، 
حسن سیدی پریش��ان، رضا اکبریان گالشکالیی و 
علیرضا سعیدی کیاسری در ساخت و پرداخت این 
مستند با »مهدی زمانپور کیاسری« همراهی دارند.با 
این مستندساز شناخته ش��ده اهل شهرستان ساری، 
پروسه تولید »آب، باد،خاک، نان« را مرور کرده ایم:

گویا در تجربه تازه تان فضای محرومیت را بیشتر 
به تصویر کشیدید

مستند تازه ام را در منطقه ای روستایی در فهرج کار کردیم. 
فهرج در استان کرمان و در نزدیکی بم قرار دارد. این شهر 
هم مرز با استان سیس��تان و بلوچستان است و روستاهای 

زیادی اطراف آن وجود دارد که این روس��تاها در منطقه 
کویرنشین قرار دارند. وضع اقتصادی مردم نامناسب است. 
گویی که از حوزه خدمات دولتی خارج ش��ده اند. اصاًل 
کسی توجه خاصی به این هموطنان ندارد و حضور خیران 
در این منطقه بس��یار کمرنگ است. تبلیغی در این منطقه 
صورت نگرفته و رسانه ها هم ورود پیدا نکرده اند. گویی 
در منطقه فهرج چند س��الی اس��ت که گرد و غبار مرگ 

پاشیده اند و کسی به آنجا نمی رود.
در این منطقه چه معضالتی بیش�تر محسوس و 

ملموس است؟
تعداد اوالد در خانواده های این منطقه بسیار است. میانگین 
بین ۵ تا ۱0 فرزند در منازل دیده می شود. این بچه ها حامی 
ندارند. برخی از اهالی بدون شناسنامه هستند، آن تعداد هم 
که صاحب هویت و شناسنامه اند با همین آب باریکه یارانه 

گذارن زندگی می کنند.
طبق بررسی هایی که داشتم دریافتم متاسفانه باالترین آمار 
طالق در ایران به منطقه فهرج اختصاص دارد؛ نبود شغل، 
زندگی بسیار سخت، تعداد اوالد باال و ناتوانی در گذران 
زندگی باعث شده مردها زندگی را رها کنند. در نهایت 
زن ها می مانند با بچه های ش��ان! وضیع��ت خاصی بر این 

منطقه حاکم است.
س�اختار اثرتان مستند–داستانی است یا مستند 

گزارشی؟  
به گونه ای مستند محض محس��وب می شود. راوی ما در 
فیلم پسر کوچک هشت ساله ای به نام ابوالفضل است که 
از نعمت دو دست محروم اس��ت. در همان منطقه فهرج 
زندگی می کند. ش��اید اگر زمانی که ابوالفضل در شکم 
مادرش بود، بیمارستانی وجود داشت و عکس و آزمایش 
می گرفتند، متوجه نقص عضو جنین می ش��دند و جلوی 
تولد او را می گرفتند. اما قس��مت ای��ن بود که ابوالفضل 
ب��دون دس��ت گام در این کره خاکی بگ��ذارد. اما نکته 
خاص ابوالفضل این اس��ت که بس��یار توانمند و امیدوار 

زندگی می کند. نگاهش به زندگی جذاب است.
در ای�ن فیلم فقط فقر را زیر ذره بین بردید یا بر 

معضالت دیگر هم نظر داشتید؟
به هر حال موضوعی که در آن منطقه عیان اس��ت، با فقر 
اهال��ی رابطه تنگاتنگی دارد. اما خیل��ی یک بُعدی نگاه 
نکردیم. ظرفیت هایی که منطقه فهرج دارد را هم مد نظر 
قرار دادیم. برخی ها این منطقه را طلس��م شده خوانده یا 
زمین آن را مرده می دانس��تند و می گفتند قابلیت کش��ت 
و زرع ندارد. اما در این مس��تند آدم هایی را نشان داده ایم 

که ت��الش کرده و ب��ا حمایت دیگ��ران روی پای خود 
ایستاده اند و به زندگی خود رونق بخشیدند. برخی از زمین 
کشاورزی بهره بردند و حتی خرما و پرتقال به کشورهای 

مختلف صادر می کنند.
بُزهای این منطقه خاص و بس��یار ش��یرده هستند. خیّری 
تعدادی بُز خرید و بُزه��ا را به خانواده هایی اهدا کرد که 
در پرورش بز مهارت داشتند. با همین بُزهای شیرده برخی 
خانواده ها تامین شدند. به فردی دستگاه جوجه کشی دادند 
که به این وسیله کس��ب درآمد کند، همین آدم به مرور 
زمان با خرید گوسفند و گاو چرخ  اقتصاد زندگی خود 

را به حرکت در آورد.
فقر فرهنگی و آموزشی منطقه را در مستندتان 

پوشش دادید؟
تقریبا می توان اذعان کرد که پروسه آموزشی هم در آن 
منطقه زیر خط فقر است. فهرج منطقه فراموش شده است 
و کسی نیست به این جماعت مسائل آموزشی را یادآور 

شود و چگونه زیستن را بیاموزد تا زاد و ولد انبوه خود را 
کنترل کنند. دولت هم در مقطعی حضور داشت که خیلی 
مستقیم در مس��تند به این مسائل اشاره نکردیم. همین که 
بن��ده خدایی می آید منزل خود را نش��ان می دهد و اعالم 
می کن��د دولت برای او چاردیواری درس��ت کرده که نه 
دستش��ویی دارد و نه حمام حرف های نگفته خود به خود 

پیداست.
قب��ال آمار می دادند که به فرض ه��زار چاردیواری  برای 

منطقه فهرج ساخته اند. خانه ها را از نزدیک دیدیم؛ منازلی 
که فقط اس��کلت آن ها سرپاس��ت؛ واحده��ای ۴0 و ۶0 
متری سیمانی! این اسکلت هیچ چیز دیگری ندارد. سقف 
ایزوگام نیس��ت، دستش��ویی و حمام ندارد. آشپزخانه ها 
کاشی ندارد و کف سرامیک نیست و حتی دیوارها سفید 
کاری نش��ده؛ یک زندان به تمام معناست. ما به هر خانه 

سیمانی می رفتیم، فکر می کردیم داخل زندان هستیم.
کش�ف موضوع، نخس�تین گام در مستندسازی 
است. این مهم برای شما چگونه رقم می خورد؟ 
برخ�ی از مستندس�ازان ب�ه س�بب امکانات 
دوربین ه�ای دیجیت�ال و س�هل الوصول بودن 

کار، خیلی عجوالنه با ای�ن مقوله مهم برخورد 
می کنند.

به نظر من نخستین گام برای ساخت مستند دغدغه 
است. ش��خص باید بداند چه دغدغه ای دارد. یعنی 
همه چیز به درون انسان باز می گردد. وقتی فرد آگاه 
باشد چرا می خواهد اقدام به مستندسازی کند، این 
موضوع تا حدی مسیر را مشخص می کند و فرد به 

همان مس��یر می رود. ما در این مس��یر با دو شاخصه 
خالقیت و نوآوری مواجه هس��تیم که با هم تفاوت 
دارند. خالقیت یعنی شما در جایگاه فیلمساز دنبال 
خلق موضوعی برود که خاص، بکر و جذاب باشد. 
نوآوری هم آن است که ایده ای که مد نظر دارید به 
روشی نو و بهترین شکل ممکن پیاده کنید تا برای 

مخاطب جذاب به نظر رسد.
این پروسه خالقیت و نوآوری را در مستند »آب، 

باد، نان، خاک« چگونه عملیاتی کردید؟
احساس کردم باید مس��تندی ساخته شود که برای 
مردم آن منطق��ه اتفاق های مثبتی رقم بخورد. حاال 
موضوع ما هم آنچنان بکر نیس��ت، ولی باید با اهرم 
نوآوری در مس��یر جذب مخاطب حرکت کنم. از 
طریق راوی، یک فضای ش��اعرانه نیز به اثرم داده ام 
تا کار از حالت گزارش��ی صرف و خش��ک فاصله 
بگیرد. به هر حال اثر برای پخش تلویزیونی ساخته 
ش��ده و مخاطب نمی پذیرد مدام ضج��ه و آه و ناله 
ببیند و بش��نود. خاصیت فیلم این است که با نوعی 
ن��گاه دیگر به موضوع نزدیک ش��ود تا به مخاطب 

حال بد ندهد اما او را منقلب کند.
تمام این داستان ها سبب شد حس کنم که به عنوان 
مستندساز وظیفه دارم برای آن منطقه گام کوچکی 
بردارم. در پروس��ه تحقیق پی بردم که مشکل آن ها 
چیست و از طرفی چه ظرفیت هایی دارد که ما به آن 
توجه نمی کنیم. باور دارم مستند باید به مسیری برود 
که بی تفاوتی از زندگی یکسری آدم ها کنار گذاشته 
ش��ود و احساس مس��ئولیت جای آن را بگیرد؛ اگر 
می توانن��د گام مثبتی برای مردم بردارند، پروردگار 

نیز گام پربرکت برای آن ها برمی دارد.
این نشانگر تعهد اجتماعی شما در مقام مستندساز 

است؟
من به پیش��نهاد دوس��ت عزیزم »پیام میرتبریزیان« و 
دعوت یکی از خیرین ب��ه نام حاج آقا فضیلتی که 

زندگی خود را وقف هم نوعانش کرد به آن منطقه 
رفتم. آن زمان خیلی با انگیزه به محیط وارد نشدم، 
ولی اکنون می دانم تا پایان عمرم مردم منطقه فهرج 
را نمی توانم از یاد ببرم. دیگر بخشی از زندگی من 
ش��ده اند و تا آخرین لحظه زندگی برای کمک به 
آن ها ایس��تادگی خواهم کرد. با کمک خود مردم 
و خیرین در مسیر تغییر بخشی از زندگی آن ها گام 

برخواهم داشت.
موضوعی که طی یک ده�ه اخیر درباره چنین 
فیلم های�ی زیاد مطرح ش�ده، س�نجاق کردن 
برچسب »س�یاه نمایی« به این گونه آثار است. 
نگران نیستید که این برچسب هم به مستند شما 

الصاق شود؟
یک س��ری موضوع ها تلخ هستند و شما نمی توانید 
تلخی شان را نشان ندهید. مِن مستندساز تلخی را به 
امید بهتر شدن ش��رایط نشان می دهم. در عین حال 
اگر روزنه امی��دی در این فضای تلخی که تصویر 
می کنم وجود دارد باید نمایش دهم؛ راه ها را نباید 
بس��ت. در مرحله بع��د باید دلیل و بره��ان آورد و 
راهکار نشان داد تا وضیعت تغییر کند. »سیاه نمایی« 
یعنی اصرار داش��ته باش��یم فضا را تلخ نشان دهیم و 
قصدمان این باشد که فضا را از حالت عادی خارج 
کرده و یکس��ری از اف��راد را متهم کنی��م. با چنین 
رویه ای در خود اثر کاماًل مش��خص می ش��ود که 
فیلمساز قصد س��یاه نمایی دارد یا واقعاً نیت اش این 
است که گرفتاری و مصائب را نشان دهد تا به گام 

های مثبتی منتج شود.
پروس�ه تولید و فیلمبرداری این مستند چه قدر 

زمان برد؟
تحقیقات خود را از اسفند ۱۳۹۷ آغاز کردیم. پاییز 
امس��ال ۱۵ روز تصویربرداری انجام دادیم و مجدد 
زمس��تان هم ۷ روز در منطقه فهرج حاضر شدیم و 

پروسه تصویری را پیش بردیم.
منبع: واژه روز

فقر و محرومیت در فهرج
گفت و گو با مجتبی زمانپورکیاسری مستندساز در مورد جدیدترین اثرش »آب، باد، 

خاک، نان« که در آن به فقر و محرومیت در شهرستان فهرج می پردازد
 »مهدی زمانپور کیاسری« در تازه ترین تجربه مستند خود با انگشت گذاشتن روی 

زندگی کودکی معلول در شهرستان محروم »فهرج« در استان کرمان جوانه های امید و 
هوشمندی بشر هزاره سومی را با جادوی سینما به تصویر کشیده است.
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بالغ بر یک قرن است که در اکثر کشورهای جهان موسسات خیریه ای با عنوان انجمن حمایت از زندانیان و خانواده 
آنها ش�کل گرفته اس�ت. از جمله وظایف این انجمن ها کمک مادی و معنوی به خانواده زندانیان، اشتغالزایی برای 
زندانیان و خانواده آنها، حمایتهای مادی و معنوی در زمینه مس�ائل حقوقی، انس�انی، بهداش�ت، درمان، آموزش، 
انجام اقدامات مناسب برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی زندانیان و خانواده آنها و جلوگیری از ارتکاب مجدد 
جرائم و نظایر آن بوده است که با عضویت مس�ئولین ارشد و قضایی و معتم�دان هر منطقه در هیئت مدیره آن در 
مقر ه�ر دادگاه عموم�ی،  دادگاه شهرس�تان یا دادگاه بخ�ش در صورت وجود زندان در آن شهرستان تش�کیل 
می ش��ود. انجم�ن حمای�ت از زندانی�ان ایران در س��ال 1320 شمس�ی تحت ریاس�ت عالی وزیر دادگس�تری 
وقت تاس��یس ش��د. این انجمن بعد از انقالب به دلی�ل کارک�رد و ه�دف مثبت�ی که داش��ت ب�ا یک س�ری 

تغییرات ب�ه کار خود ادام�ه داد.
در اینجا نگاه ما به لحاظ زمانی و شرایط، معطوف به زمانی است که پدر یا مادر خانواده در زندان بسر می برد و این 

وظیفه اخالقی مردم، مسئولین دولتی و خصوصی و سازمانهای مردم نهاد است تا با حمایت از قشر محروم جامعه از 
جمله خانواده زندانیان، آنها و جامعه را از انواع آسیبهای اجتماعی مصون نگه دارند و زمینه ساز بازگشت زندانیان، 
همسر و فرزندان آنها به جامعه شوند. بنا به آمارهای رسمی بیش از 90 درصد زندانیان از تمکن مالی الزم برخوردار 

نیستند و اکثر آنها به دلیل مشکالت اقتصادی و شغلی زمینه بازگشت به جرم پس از خروج از زندان را دارند. 
انجم�ن حمای�ت از زندانی�ان ب�م نیز از هم�ان س�الهای اول تاس�یس قب�ل از انقالب تحت نظارت و زیرمجموعه 
انجمن مرکز تاس�یس ش�ده اس�ت. ای�ن انجم�ن از هم�ان بدو تاس�یس علی رغ�م اینکه س�ازمان غیرانتفاعی 
اس��ت ام�ا طب�ق اساس��نامه آن و به جهت س��هولت در انج�ام ام�ور مربوط ب�ه زندانی�ان و خان�واده آنه�ا، 
مس��ئولین عال��ی قضایی ه�م در آن حض�ور ج��دی دارند. اعضای حقوقی هیئت مدیره انجمن متش��کل از 
دادس�تان محترم، فرماندار محترم، معاون محترم دادس�تان، ریاست محترم اداره اوقاف و ریاست محترم زن�دان 

م�ی باش�د. در این شماره از طلوع بم مصاحبه ما با علی غالمی مدیرعامل انجمن را مطالعه می کنید.

علی غامی حدود دو س�ال است که مدیرعاملی انجمن حمایت 
از زندانی�ان را در ب�م بر عهده دارد. مدی�ری جوان و پرتاش که 
ای�ن انجم�ن را از اس�اس دچار تغیی�ر و تحول کرده اس�ت. وی 
توانس�ته ب�ا حمایتهای هیئت مدی�ره انجمن، رخوت و خاموش�ی 
س�الهای س�اِل انجمن در بم را تبدیل به پویایی نموده و با جذب 
بیشتر کمکهای خیریه و فراهم نمودن زمینه های اشتغال، این نهاد 
باسابقه را متحول کند و این باعث شده تعداد بیشتری از زندانیان 
و خانواده های آنان تحت پوشش کمکهای مادی و معنوی انجمن 

قرار گیرند.
همین تغییر و تحول و افزایش خدمات به نیروهای تحت پوشش 
باعث ش�ده تا هیئت مدیره و مدیرعامل تصمیم بگیرند شفافسازی 
الزم را در خصوص تامین منابع درآمدهای انجمن و ارائه کمک 
به مددجویان تحت پوشش انجام دهند تا مردم بم بیشتر در جریان 

خدمات این انجمن در طول دو سال گذشته قرار بگیرند.

آق��ای غالم��ی در م��ورد می��زان و نح��وه هزین��ه کرد 
درآمدهای مالی تان در انجمن بیشتر توضیح دهید.

تا پیش از ش��یوع کرونا ح��دود  ۱۷00 زندانی در زندان بم داش��تیم که حدود 
۵00 نف��ر از آنها با نظر قوه قضاییه و برای جلوگیری از ش��یوع کرونا در زندان 
فعال به مرخصی رفته اند. هم اکنون بی��ش از ۱000 زندانی داریم که ۹0 درصد 
آنه��ا تمکن مالی خوبی ندارند. با معرف��ی اداره زندان و اجرای احکام کیفری 
دادسرا افراد مستحق کمک تحت پوشش قرار گرفته اند. درآمد کلی انجمن از 
زمان تصدی مدیرعاملی آن توسط اینجانب افزایش چشمگیری داشته، درآمد 
انجمن یا مستقیما از طریق خیّرین تامین می شود یا بطور غیرمستقیم از طریق منابع 
تولیدی و انسانی که تشکیل داده ایم و در اختیار شرکتهای دولتی و خصوصی 
ق��رار می دهیم. مثال ما ی��ک کارگاه بلوک زنی دای��ر کردهایم که درآن هم 
تعدادی از زندانیان رای باز مش��غول به کارن��د و هم باعث افزایش درآمدهای 
انجمن از قِبل فروش بلوک به مردم می ش��وند. بخشی از این زندانیان در چنین 
کارگاه های تولیدی ریز و درشتی که دایر کردیم و برخی در نهادهای دولتی 
و غیردولتی و برخی نیز در صنایع تولیدی  بزرگتر مش��غول به کار هستند و در 
قبال اقدامات مددجویان ه��م به آنها حقوق می دهیم و هم حمایت های مالی 
و معیش��تی از خانواده های آنها را داریم و هم اینکه درآمدهای انجمن جهت 

حمایتهای گسترده تر از اقشار آسیب پذیر باالتر می رود.
در سال گذشته بواس��طه اقدامات انجمن و افزایش درآمدها اقدامات حمایتی 
اعم از کمک های نقدی و غیر نقدی به افراد تحت پوشش افزایش چشمگیری 
داش��ته و این جدا از س��رمایه گذاری های انجام شده برای استمرار درآمدهای 

انجمن می باشد.
در خصوص دیگر موارد هزینه کرد درآمدها این نکته را باید بگویم که ما تنها 
موسسه غیرانتفاعی و سازمان مردم نهادی هستیم که می توانیم با نظر هیئت مدیره 
که از مدیران ارش��د قضایی و دولتی هر منطقه هستند، بخشی از درآمدها را با 
تشخیص آنها در مواردی همچون امورات عام المنفعه مرتبط با زندانیان جهت 
پیش��گیری از بزهکاری مجدد آنها، کمک به س��اخت و تجهیز زیرساختهای 
رفاهی در زندان، س��اخت مراکز ترک اعتی��اد و... هزینه کنیم که در ادامه ریز 
جزیی��ات این هزینه ها را اعالم می کنم. همه این هزینه کردها قانونی اس��ت و 
با س��ند و مدرک موجود و با امضای هیئت مدیره که باالترین مراجع قضایی و 

دولتی منطقه هستند انجام می شود.
آقای غالمی بیشترین شایعات درخصوص کمک نقدی 
کارگاه داران یا همان کس��انی اس��ت که پسماندهای 
شهری را جمع می کنند و پس از تفکیک می فروشند. 

در این خصوص توضیح می فرمایید؟
بله. با ش��روع طرح تفکیک از مبدأ طبق تعامل وتفاهمنامه ای که با ش��هرداری 
داشتیم با تعدادی از این کارگاه داران آشنا شدیم و بعد فهمیدیم کارگاه جمع 
آوری ضایعات یعنی چه؟! بنابراین  تعدادی از صاحبان کارگاه ها را به انجمن 
دعوت کردیم و از آنها خواستیم تا مبلغی را تحت کمک خیرخواهانه در اختیار 
انجمن قرار دهند تا ما بتوانیم صرف امورات مختلف کنیم و آنها با درخواست 

انجمن موافقت کردند. 
بعضاً پیش می آید که ادارات درخواس��تی به هیئت مدیره ارائه می دهند تا این 
انجمن خدماتی عام المنفعه ارائه نماید و دادستان طبق اختیاراتی که دارد هرجا 
که صالح ببیند در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و کمک به اقشار آسیب 

دیده دستور مقتضی صادر می نماید. 
تا کنون از مبالغ نقدی در چه  مواردی اس��تفاده شده 

است؟ 
با عنایت به اینکه اخیرا شایعاتی در خصوص سوءاستفاده از کمک های نقدی 
خیرین به انجمن توسط اشخاصی که فعالیت های انجمن در تعارض با منافع آنها 
بوده در برخی محافل به گوش می رس��د جهت تنویر افکار عمومی و ش��فاف 

سازی تمامی دریافتی های نقدی از خیرین، خدمت مردم عزیز اعالم می گردد 
اوال تمامی کمک های نقدی دریافتی از خیرین دارای اسناد و مدارک دریافت 
بوده ثانیا محل هزینه کرد این دریافتی ها با تصمیم هیئت مدیره انجمن مشخص 
می باش��د ثالثا در راس��تای غرض و نیت خیرین منابع دریافتی در مسیر و محل 
مرتبط با نیت خیرین هزینه می گردد کما اینکه خیرین محترم حین اهداء کمک 
های خود به صراحت اختی��ار هزینه کرد پرداختی ها را در امور عام المنفعه به 
مدیر عامل انجمن و هیئت مدیره تفویض نموده اند و در این راستا موارد عدیده 
ای نواقص امکانات برای بهره برداری عام المنفعه رفع و هزینه های الزم نیز از 
محل این کمک ها تامین ش��ده است افزون بر این مدارک و مستندات مربوط 
اعم از س��ند دریافت مبالغ و محل هزینه ای��ن منابع به صورت کامل در انجمن 
موجود و در صورت صالحدید مراجع و مس��ئولین ذیصالح ارائه خواهند شد. 
ع��الوه بر اینکه مقدار زیادی از درآمدهای حاصل از کمکهای خیریه کارگاه 
داران را صرف کمکهای مالی به زندانیان و خانواده زندانیان بی بضاعت کرده 
ایم و مبالغی از این منابع را در موارد زیر هزینه کرده ایم که به ش��رح ذیل می 

باشد :
الف( مساعدت ۹00 میلیون ریالی به مجموعه فرماندهی انتظامی جهت ساخت تحت 
نظ��رگاه و تامین مایحتاج اداری جهت رفاه ح��ال زندانیان و متهمین تحت نظر که طی 
دستور مراجع قضائی در مرجع انتظامی تحت نظر قرار می گیرند تا مانع از ثبت سوء سابقه 

قبل از صدور حکم محکومیت برای آنها گردد.
ب( احداث کمپ ترک اعتیاد ماده ۱۶ برای اولین بار در شرق استان با هزینه ای قریب 
ب��ه ۱.۵ میلی��ارد ریال جهت تحت درمان قرار دادن زندانیان رها ش��ده از تحمل کیفر و 
همچنین پذیرش افراد معتاد متجاهر افزون بر ظرفیت نگهداری مددجویان تحت پوشش 

برای پیشگیری از وقوع جرایم و بزهکاری مجدد زندانیان.
پ( مس��اعدت مالی جهت تامین امکانات و خدمات رفاهی ش��ورای حل اختالف در 
راستای هدف انجمن مبنی بر تالش برای استمرار زندگی مشترک مددجویان در بند که 
با همسر و خانواده خود به اختالف برخورده و شورای حل اختالف با تعامل با انجمن و 
برگزاری جلسات متعدد از هم گسیختن پیوند های خانوادگی پیشگیری نموده اند عالوه 

بر این مساعدت های فراوانی در جهت کسب رضایت شکات مددجویان داشته اند. 
ت( تامین وسیله سرمایشی برای شورای حل اختالف بروات 

ث( پرداخت قریب به یک و نیم میلیارد ریال بابت هزینه های جاری انجمن
ج( نوسازی و ساخت ساختمان اداری و مخروبه انجمن واقع در خیابان بهشتی

اف��زون بر این موارد کمک ه��ای نقدی موردی به مددجویان مس��تحق کمک پس از 
شناسایی توسط مددکاران پرداخت می گردد.

چ��ه اقداماتی ب��رای زندانیان زندان شهرس��تان بم 
انجام داده اید؟

* م���ا در ابت�دا توجه خ�ود را به بخش درم�ان زندان معطوف کردی�م و برای ش���روع 
بخ���ش متادون درمان�ی را تقویت کردیم بطوریک��ه ام�روز هر معتادی که بخواه�د در 

زن�دان ترک نماید بس�تر کامل برای او آماده اس�ت. 
* بدلی�ل مس�افت طوالنی زن�دان جدی�د ت�ا داخل ش�هر و ب�ا توجه ب�ه نیاز مب�رم زن�دان 
به ی�ک دس�تگاه آمبوالنس ب�رای انتق�ال مریض های اورژانس�ی ب�ه بیمارس�تان، اقدام�ات 
الزم ب�رای راه ان�دازی ی�ک دس���تگاه آمبوالنس انجام گردی�د و ام�روز زن�دان ب�م از 

مع�دود زن�دان ه�ای در س�طح کش�ور اس�ت که مجه�ز ب�ه آمبوالنس می باش�د.
* ب�ا توج�ه ب�ه نی�از ج�دی زندانی�ان داخل بن�د به مالقات ش�رعی، انجمن ب�ا همکاری 
مس�ئولین زندان، س�اخت هش�ت واح�د جهت مالقات ش�رعی در دس�تور کار قرار داد و 

تا االن ش�اهد پیش�رفت قابل توجهی از آن هستیم.
* همچنین انجمن حمایت از زندانیان توانس���ت با قرار دادن ملزومات س���اختمانی در 
اختیار زندان ش�اهد س�اخت مهمانس���را در محل زندان قدیم باشد و توانس�تیم با خرید 
لوازم سرمایش���ی و گرمایش���ی و خرید ابزارهای مورد اس�تفاده در کارگاه های صنایع 
دس���تی و خری�د اکث�ر ملزومات مورد نی�از در زندان بازویی توانمند و گره گش�ا برای 
زندان باش���یم. تحقق این امور و خدمات ارایه شده به زندان میسر نبود مگر با همکاری 
و تعامل ریاست محترم زندان که الزم می دانم از زحمات گرانبهای ایشان که به معنای 

واقعی کلمه مدیری توانمند و مش��اوری دلسوز برای انجمن و خانواده زندانیان بوده اند 
تقدیر و تشکر ویژه نمایم.

انجمن چ��ه خدمات دیگری ب��ه خانواده های زندانیان 
ارائه می دهد؟

تا کنون در حوزه های مختلفی اقداماتی صورت گرفته است از جمله:
 تحصیل رایگان

یک�ی از بزرگتری�ن افتخ�ارات م�ا در ط�ول این م�دت مرتفع ک�ردن بزرگترین 
دغدغ���ه اجتماع�ی و فرهنگ�ی یعن�ی مب�ارزه ب�ا بی س���وادی م�ی باش���د. ۹۵ 
درص���د اف�راد داخ�ل زن�دان افرادی هس���تند ک�ه یا بی س���وادند ی�ا از لحاظ 
تحصیالت در س�طح پایین�ی ق�رار دارند و دلیل عمده ای که یک فرد به س�مت 
ارت���کاب ج�رم ق�دم برمی دارد جهل و ع���دم برخورداری از اطالعات کافی 
اس�ت ل�ذا م�ا با اس�تعانت از پ�روردگار متعال و ب�ا همت و جدیت تمام به س�مت 
حل ای�ن مش�کل حرکت کردی�م و امروز تحصی�ل کلیه خان�واده ه�ای زندانیان 
بی بضاع���ت بص�ورت کاماًل رایگان انجام می ش���ود و هیچ ف�ردی در زمینه 

تحصیل ب�ه انجم�ن مراجع�ه نمی کند مگر اینکه مش�کل او مرتفع می شود.
درمان رایگان

 افتخ�ار دیگ�ر که ش���امل ح�ال پرس�نل زحمتکش انجمن ش�ده اس�ت مرتفع 
کردن مش�کل بیماری و س�هولت درمان برای زندانیان و خانواده آنهاس�ت. می 
دانی�م ک�ه از مهمترین دغدغه های هرانس�انی مس�اله حفظ سالمتی و درمان می 
باش���د و قش�ر ضعیف و آس�یب پذیر زندانیان بی بضاعت و خانواده آنها نیز از 
ای�ن قاع�ده مس�تثنی نیس�تد. به فض�ل پروردگار متع�ال و ب�ا رایزنی های انجم�ن 
ب�ا پزش���کان مش�هور و حاذق این شهرس�تان ام�روز زندانی�ان وخانواده آنه�ا از 
لحاظ درمانی مش�کلی ندارند و درم�ان آنها ۱00 درص�د رایگان انجام می ش�ود.

استفاده از امکانات ورزشی رایگان
 یک�ی دیگ�ر از زمین�ه ه�ا و زیرس�اخت ه�ای حوزه سالمت بح�ث ورزش می 
باش�د ک�ه انجم�ن در ای�ن ح�وزه نی�ز گام ه�ای مهم�ی ب�رای قش�ر ضعی�ف و 
آس�یب دی�ده ی زندانیان و خانواده آنان برداش�ته اس�ت به ط�وری که می توان 
ب�ه صراح�ت بی�ان ک�رد ام�روزه احدی از این قش�ر ب�رای ورزش در س�الن های 
ورزش�ی مثل اس�تخر، فوتبال، فوتس�ال، تنی�س، بدمینتون و ... با مش�کل روبه رو 
نیس�ت و ای�ن مس���ئله ممکن نب�ود مگر با رایزن�ی های ش�بانه روزی انجمن با 
مس�ئولین شهرس�تان و مس�ئولین اماکن ورزش�ی مربوطه که می توان آن را ب�رگ 

زرین�ی در کارنامه انجمن قلم�داد کرد.
ایجاد ساختمان اداری

 اح�داث س���اختمان اداری انجم�ن ک�ه ب�ا ی�ک اق�دام جه�ادی پ�س از س�الها 
معطل�ی و نیم�ه کاره ب�ودن ب�ه اتمام رس�ید و انجم�ن حمای�ت از زندانیانی که 
چندی پیش حتی ی�ک اتاق ب�رای خود نداش�ت و در مل�ک اس�تیجاری فعالیت 
می نم�ود ام�روز صاحب ی�ک واحد اداری مناسب به مس�احت ۱000 متر مربع 
زی���ر بن�ا می باش��د و محوریت این اق�دام جهادی ع���زم و اراده مصمم هیئت 

مدی�ره انجم�ن با به�ره گی�ری از توان و حرف�ه مددجوی�ان رای باز بوده اس�ت.
ایجاد اشتغال

 حمای�ت از زندانی�ان و خان�واده آنه�ا ک�ه رس���الت اصل�ی انجمن محس���وب 
میش�ود در هم�ه ی زمین�ه ها مس�تلزم برنام�ه ری�زی و درآمدزایی اس�ت. یکی از 
عم�ده فعالی�ت ه�ا و اقدام�ات انجم�ن ب�رای تحق�ق این رس�الت، اح�داث یک 
کارگاه چند منظوره لوازم س�اختمانی، همکاری با شرکت های خودرو سازی 
ارگ جدید و... بوده اس�ت که رش�د چشمگیر و روزافزون درآم�د انجم�ن را 

در پی داش�ته اس�ت.
راه اندازی کمپ ماده ۱۶

ایج�اد کم�پ ت�رک اعتیاد م�اده ۱۶ ب�رای اولین بار توس�ط انجم�ن حمایت از 
زندانی�ان ب�م در جن�وب ش�رق کش�ورکه این مه�م با ه�دف ترک اعتی�اد برای 

حمای�ت از زندانی�ان و خان�واده آن�ان و بهبود آنها جهت بازگش�ت به جامعه پی 
ری�زی و بنا ش�د به گون�ه ای که بهب�ود کامل مددجویان کم�پ مذکور، نتیجه 
این اقدام مهم را در کاهش آس�یب های اجتماعی شهرس�تان مش�هود و آش�کار 
س���اخته اس�ت و امروز ن�ه تنها ترک اعتی�اد مددجویان انجمن بلکه کلیه قش�ر 

آس�یب پذی�ر جامع�ه را به ص�ورت رایگان تحت پوش�ش ق�رار می دهد. 
پرداخت کمک نقدی

 عالوه ب�ر اقدامات ذکر ش�ده، ماهیان�ه مبالغ قابل توجه�ی از درآم�د انجم�ن به 
عن�وان مس�اعدت به حس���اب زندانی�ان و خانواده ه�ای تحت پوش�ش انجمن 
واریز می گردد و خوش���بختانه این اقدام مش���کالت زی�ادی را از دوش ای�ن 

خانواده ها برداش�ته اس�ت. 
دیگ��ر مناب��ع مال��ی انجمن ب��رای حمای��ت از خانواده 

زندانیان از کجا تامین می شود؟
ب�ه لط�ف ایزد منان و ب�ا تالش های ش�بانه روزی مس�ئولین انجمن و ج�ذب 
کمک ه�ای خیری�ن درآمد انجمن در قیاس با گذش�ته رش�د چشمگیری 
داش���ته ک�ه ای�ن افزای�ش درآم�د رش���د دارای�ی مثبت و کاه�ش دارایی 
منفی انجمن را درپ�ی دارد، در حالیکه میزان مطالبات وصول نش���ده بطور 
چش�مگیری افزایش و بدهی های تحمیلی س�ابق بط�ور کامل تس�ویه گردیده 
اند. همچنی�ن انجمن توانس�ته در حوزه ه�ای مختلف با خدمات رس�انی ب�ه 
زن�دان، زندانیان و خان�واده آنها حائ�ز رتبه مطلوبی درس�طح کش�ور ش�ود و 
این پیش�رفت ماحصل دوراندیش�ی، اخالص و خدمتگ�زاری بی دریغ هیئ�ت 
مدیره محترم انجمن اس�ت، همچنین تع�دادی از بان�وان زن�دان ب�ا کارعضو 
انجمن ب�ا همکاری برخ�ی از افراد فعال درحوزه کش�اورزی و صنایع بس�ته 
بندی خرما در حال فعالیت و کس���ب درآمد هس�تند. از طرفی ب�ا اح�داث 
پارکین���گ، کارگاه بل�وک زن���ی، ی�ک کارگاه چندمنظ��وره و برخ�ی 
فعالیته�ای دیگر توانس�ته ایم فرصتهای ش���غلی و درآمده�ای روزافزون را 
ب�رای انجم�ن ب�ه ارمغ�ان بیاوری�م و تم�ام تالش م�ا ب�ر این اس���ت ت�ا انواع 
خدم�ات و نیازهای�ی ک�ه زندانیان خصوص�ا زندانیان رای ب�از )زندان ب�ا کار( 
و خان�واده آنه�ا دارن�د را به آنها ارائه دهیم یا در جهت اش���تغالزایی ب�رای 
زندانی��ان و خان�واده آنه�ا تالش کنیم. صحبته��ا و رایزنی های خوبی نیز با 
معدن روی خانخاتون و برخی کارخانجات خودروس��ازی انجام شده که 
امیدواریم بتوانیم بیش از ۱00 نفر دیگر از زندانیان رای باز را در واحدهای 
معدنی و تولیدی شغل برایشان بوجود آوریم. خدا را ش�کر دادس�تان محترم 
شهرس���تان جناب آق�ای ضیاءالدین�ی حمایت بس���یار خوب�ی از انجمن و 
اعض�ای آن دارند و نهایت س�عی ش�ان ب�ر این اس�ت ت�ا در چارچوب قان�ون 
و تعامل ب�ا س�ایر ارگان های خصوص�ی و دولت�ی ب�رای خدم�ات رس�انی و 
اش�تغال مددجوی�ان انجمن قدم بردارن�د من از ایش�ان کم�ال تقدیر و تش�کر 

را دارم. 
گفتنی اس��ت که فعالیته��ای انجمن خصوصا امور مالی آن ش���فاف و ب�ه 
ط�ور ج�دی تحت نظارت دادس�تان و فرمان�دار محترم ق�رار دارد و تمامی 
ام�ورات خاصه برداش���ت از حس���اب فقط ب�ا امضاء هیئت مدی�ره محترم 

امکان پذیر می باش�د. 
متاس�فانه درگذش�ته اطالع رس�انی کاف�ی از انجم�ن و فعالی�ت ه�ا و نیازهای آن 
در س�طح شهرس�تان انج�ام نش�ده اس�ت ام�ا امیدواری�م ب�ا همکاری ش�ما اهال�ی 
رس�انه، م�ردم شهرس�تان به حساس�یت و مهم ب�ودن موض�وع حمایت از زندانی�ان 
و خان�واده آنه�ا پ�ی ببرن�د و به هر ش�کلی که در توانش�ان هس�ت به  کمک آنها 
بش���تابند. در می�ان این خانواده ها هس�تند کس�انی که صاحب خان�ه، آنه�ا را به 
خاط�ر ۶0 هزار تومان از محل زندگیش���ان بیرون کرده اس�ت. کس�انی هس�تند 
که ب�رای تامین هزینه درم�ان فرزند خود مجبور ب�ه تن دادن ب�ه خالف و حم�ل 
مواد مخدر ش�ده و از چاله به چ�اه افتاده اند.خان�واده هایی هس�تند ک�ه اگ�ر به 
طور ریش�ه ای ب�ه زندگی آنه�ا بنگریم به دلیل مش�کالت اقتص�ادی و بی�کاری 

۶ نف�ر از اعض�ای خانواده زندانی ش�ده اند م�وارد زیادی از این دس�ت داریم.
و صحبت پایانی؟

خداون�د را ش���اکریم که به م�ا نعم��ت قدردان�ی و تقدی�ر از عزیزانی ک�ه هم�واره 
با عزمی راس���خ و تبلوری از مش�ارکت با رویکرد آفری�دن فرداهایی بهت�ر و برت�ر 
تالش می کنن�د را ارزان�ی فرم�ود. در همی�ن راس���تا برخ�ود الزم میدان�م از تالش 
و کوش���ش ب�ی وقف�ه همه مس���ئولین خصوصا جن�اب آقایان محم�د ضیاءالدینی 
دادس��تان شهرستان بم و هادی شهس���وارپور فرماندار شهرستان بم و سایر اعضای 
هیئت مدیره آقایان عیس��ی مجیدی، محمدرضا پرناک و علی ستوده تقدیر وی�ژه 
نمای��م و به هم�ه عزی��زان ع�رض کن�م اگ�ر همت، درای�ت و کمک دادس���تان و 
فرماندار شهرس�تان بم نب�ود امکان نداش�ت هیچ یک از اقدامات ارزش�مند مذکور 
با این س���رعت انجام پذی�رد. امی�د اس���ت ب�ا تدب�ر، تعم�ق و ب�ا توانمندیه�ای ای�ن 
بزرگواران س�هم شایس���ته ای درتحق�ق چش�م انداز آینده انجمن داش�ته باش�یم و 
از م��ردم و خیرین عزیز هم دعوت می کنم تا زندانیان و خانواده های نیازمند و بی 
بضاع��ت آنها را از نگاه پرمهرش��ان دور نکنند و به کم��ک و یاری آنها در انجمن 
حمایت از زندانیان بش��تابند تا ما بتوانیم بهترین خدمات را به این افراد آسیب پذیر 

ارائه دهیم.

سکوتی که شکست
گفت و گو با علی غالمی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان بم و بیان ناگفته هایی از عملکرد این انجمن و پاسخی به شایعه سازان


