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 داانیی

عرصه

گزارش تصویری از عملیات بتن ریزی مجتمع آپاراتمانی پردیس به حجم 

400 مترمکعب از پروژه های مسکونی انبوه سازان بهار در ارگ جدید

8 آذر 1399 - عکس: طلوع بم - محمدحسین خراسانی

بازدید حاج محمدحسین شفیعی مدیر ارشد انبوه سازان 
مسکن و ساختمان بهار از روند اجرایی پروژه و انتصاب آقای  
علی حسین زاده به سمت مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری 

در مجموعه بهار- 9 آذر 99

هادی شهسوارپور فرماندار بم خبر داد:

مراقبباشید؛درصورتعدمرعایتپروتکلهایبهداشتیمجددابهوضعیتقرمزبرمیگردیم

طلوع بم - س�عید افروغ : هادی شهس�واری پور فرماندار بم در 
گفتگ�و با طلوع  در خصوص رنگبندی جدید که در کش�ور ابالغ 
ش�ده است گفت: با توجه به محدودیت هایی که در شهرستان بم 
اعمال شد ش�اهد روند نزولی هستیم و وضعیت قرمز به نارنجی 

تبدیل شده است.
وی افزود: از ش�نبه 15 آذر محدودیت ها هم بر اس�اس وضعیِت 
نارنجی اعمال خواهد ش�د و گروه ش�غلی 2 می تواند ش�روع به 
فعالیت کند و فعالیت این گروه از ساعت ۶ صبح تا 30: 1۶ دقیقه 
بعد از ظهر می باش�د که در ستاد کرونای شهرستان تعریف شده 

است.
 شهس�وارپور ادامه داد: در کش�ور هر هفته رنگ بندی ها تغییر 
خواهد کرد ما باید کماکان مراقبت های شدید را داشته باشیم، اگر 
رعایت کنیم قطعاً روند نزولی را در پیش رو خواهیم داش�ت.اگر 
اکنون بتوانیم مثل فصِل تابستان با رعایت پروتکل های بهداشتی 
روند بیماری را کنترل و مهار کنیم  و شاهد رونِد نزولِی بیماری در 
شهرستان باشیم فعالیت ها و کسب و کارها می توانند باز باشند و 
رونق بگیرند اما اگر با سیِر صعودی بیماری روبرو شویم مجبوریم 

مجدداً محدودیت ها را اعمال کنیم.
 فرماندار بم تاکید کرد: هم اکنون ورودی بیمارس�تاِن ما به دلیل 
اینکه 4 شهرستان را پوش�ش می دهد قرمز می باشد ولی سطح 
شهرس�تان با توجه ب�ه اقداماتی که انجام ش�ده از جمله »طرح 
ش�هید حاج قاسم سلیمانی« که محله محور هست و چند روزی 
اس�ت که انجام شده و هدف طرح این اس�ت که توسط دانشگاه 
علوم پزش�کی، بهداشت، بس�یج و هالل احمر افراد را شناسایی 
کنی�م و خدمات را به خانه ها ببریم به همین منظور قرارگاه هایی 

تشکیل شده است و خدمات را در هر محله ارائه می دهند. بر آنیم 
تا افراد بیمار را قبل از اینکه دچار مشکالتی شوند شناسایی کنیم 
و این امر به خوبی در حال انجام می باش�د و تاکنون نتایج خوبی 
داشته است و افرادی که مبتال بودند ولی خودشان نمی دانستند 
که مبتال هس�تند از افراد خانواده جدا ش�دند. مبنای کاِر تیم ها 
آموزش می باشد که خیلی مهم است و هدف کاهش این بیماری 

می باشد.
 شهس�وارپور تصریح کرد: اگر هم�ه مراقبت کنند محدودیت ها 
کمتر خواهد ش�د ولی اگر مراقب�ت نکنند مجدد با تعطیلی روبه 
رو خواهیم بود بنابراین به همه ی  عزیزان توصیه می کنم رعایت 

پروتکل های بهداش�تی را حتماً در دستور کار خود و خانواده ی  
خود قرار دهند تا شاهد رونِد نزولی و حفظ آن باشیم و به مرحله 
ی  زرد، س�فید و بعد هم به سبز برس�یم و این کار با همت مردم 

حتماً اتفاق خواهد افتاد.
وی در خصوص تردد های ش�بانه گف�ت: یکی از محدودیت هایی 
که اعمال ش�ده تردد شبانه از ساعت 9 شب تا 4 صبح می باشد 
این محدودیت همچنان ادام�ه دارد و جرائم نیز اعمال می گردد 
این محدودیت در رنگبندی نارنجی جزو مقررات می باشد و باید 
اعمال شود حتی در بحث ِ مسافرت ها این کار ممنوع میباشد تا 
ستاد ملی کرونا مجدد مصوب شود و اجازه رفت و آمد داده شود.

بمدروضعیتهشدارنارنجیقرارگرفت

صفحه دوم

کاهشتصادفاتفوتیوجرحی
درششماههنخستسال99

فرمانده پلیس راه بم در مصاحبه با طلوع خبر داد:
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مدیر بیمارستان شفای کرمان گفت: در جنوبشرق 
کش�ور در مواردی از جمله مراسم ترحیم توقعات 
زیادی وج�ود دارد که درخواس�ت دارم مردم این 
م�وارد را کن�ار بگذارند. کن�ار گذاش�تن توقعات 
خ�ودش یک ن�وع درمان اس�ت و کم ش�دن این 
توقعات در بین مردم کمک بزرگی به کادر درمان و 

مقابله با کرونا است. .

 دکتر محمدحس��ین مصدق درباره عالئم متفاوت کرونا 
در افراد مختلف اظهار کرد: سیستم ایمنی افراد متفاوت 
است و تنها راه مقابله با کرونا تقویت سیستم ایمنی بدن 

از طریق مواد غذائی و راه های دیگر است.
وی اف��زود: یکی از مواردی ک��ه در مقابله با کرونا کمتر 
مورد توجه واقع می شود، نداشتن استرس است؛ استرس 
مرب��وط به کرونا جای خ��ود را دارد اما افرادی که ترس 
زیادی دارند، موجب اُفت سیس��تم ایمنی بدنش��ان می 
شوند و ویروس قدرت و نفوذ بیشتری پیدا کرده و عالئم 
بیش��تر بروز داده و طول م��دت بیماری نیز افزایش پیدا 

می کند.
مصدق تصریح کرد: متاسفانه شاهد هستیم این استرس 
ها افراد را به سمت بیماری های روانی و افسردگی سوق 

می دهد که هرچه بیشتر شود، سیستم ایمنی را ضعیف 
و راه مقابله با بیماری را سخت تر می کند.

مدیر بیمارستان شفای کرمان بیان کرد: باید استرس را 

ک��م کنیم، کرونا یک بیماری در کنار بیماری های دیگر 
اس��ت و انشاءاهلل هرچه زودتر واکسن این بیماری نیز به 
مرحل��ه اجرا می آید و در بیماری ه��ای دیگر نیز مانند 
آنفلوانزا اگر اس��ترس زیاد باشد، مقابله سخت تر خواهد 
بود و با کم کردن اس��ترس اطمینان می دهم کار برخی 

افراد به پزشک هم نمی کشد.
وی در ادام��ه اظهار کرد: بیماری های زمینه ای موجب 
ضعف سیس��تم ایمنی بدن می ش��ود و احتمال درگیر 
ش��دن این افراد با بیماری نس��بت به افراد سالم بیشتر 
اس��ت؛ هرچند کرونا قدرت خ��ود را در همه افراد دارای 
بیماری زمینه ای و سالم ثابت کرد اما مبتالیان به دیابت 
و فش��ارخون بیشتر در معرض خطر کرونا هستند و باید 
بیشتر رعایت کنند و در صورت ابتالء، خطر بیشتری آنها 

را تهدید می کند.
مصدق تصریح کرد: اگر افراد سالمی که در کنار بیماران 
زمینه ای زندگی می کنند، سیستم ایمنی بدنشان را باال 
برده و مراقبت داشته باشند کمک بزرگی به افراد دیابتی 

و فشارخونی می کنند تا آنها مبتال نشوند.
مدیر بیمارس��تان شفای کرمان با اش��اره به اینکه کرونا 
بیماری سختی است و تا مبتال نشویم متوجه نمی شویم 
چقدر این بیماری س��خت است و همین که فاصله بین 

ش��ما و خانواده ایجاد و محدود می شویم، افسردگی می 
آورد گف��ت: از مردم خواهش می کن��م در این روزها با 
یکدیگر رفت و آمد نداش��ته باش��ند و به مجالس نروند 

زیرا بیش��تر موارد تکثیر و نفوذ ویروس کرونا در مراسم 
بوده است.

وی افزود: در جنوبشرق کشور در مواردی از جمله مراسم 
ترحیم توقع��ات زیادی وجود دارد که درخواس��ت دارم 
مردم این موارد را کنار بگذارند. کنار گذاش��تن توقعات 
خودش یک نوع درمان است و کم شدن این توقعات در 
بی��ن مردم کمک بزرگی به کادر درمان و مقابله با کرونا 
اس��ت. مصدق تصریح کرد: کادر درمان دارد خسته می 
ش��ود که انش��اءاهلل به لطف خداوند خسته نخواهند شد 

اما یاری مردم خیلی به کادر درمان کمک خواهد کرد.
وی درباره احتمال ناقل ب��ودن مبتالیان به کرونا بعد از 
1۴ روز بیان کرد: این 1۴ روز عدد متوس��طی هست که 
ویروس قدرت انتقال دارد اما آنچه مسلم است شاید بعد 
از این هنوز ویروس وجود داشته باشد لذا باید مبنا را بر 

این بگذاریم که مدت مدیدی ناقل هستیم.
مدیر بیمارس��تان شفای کرمان گفت: برخی مواقع افراد 
زمانی برای تست مراجعه می کنند که عالمتی ندارند و 
آزمایش منفی کاذب می ش��ود که خط��ر زیادی دارد و 
شاید فرد مبتال باشد اما رعایت رفت و آمدها را ندارد در 

حالی که ناقل است.
وی اظه��ار کرد: برای حضور در محل کار نیز مس��ائل و 
شرایط بالینی ش��خص مهم تر از آزمایش است و تاکید 
ما این است سیستم ایمنی خود را قوی کنند و نداشتن 

رفت و آمد بهترین کار در این برهه از زمان است.
مصدق در پاس��خ به اینکه هر عالمت و سرماخوردگی را 
باید به حساب کرونا بگذاریم؟ افزود: وقتی بنا را بر کووید 
19 بگذاریم اگر عالئم آنفلوانزا و س��رماخوردگی باشد را 

پوشش می دهد.
وی با اش��اره به اینکه با توجه به شرایط کنونی که بعضا 
افرادی بیخیال هس��تند و از ماسک استفاده نمی کنند 
مس��لم است که پیشگیری و ریشه کن شدن کرونا طول 
خواهد کش��ید، بیان کرد: با توجه به پیشگیری هایی که 
اکنون صورت می گیرد، موارد آنفلوانزا و س��رماخوردگی 
نیز کاهش می یابد و ما در موارد س��رماخوردگی نیز می 

گوییم کووید 19 است مگر اینکه خالفش ثابت شود.
مصدق با اش��اره به اینکه اکنون به زدن ماسک به عنوان 
ی��ک فرهنگ و ش��عور اجتماعی نگاه می ش��ود، گفت: 
توصیه من به مردم این اس��ت آرامش، تغذیه مناس��ب و 
خواب خوب داش��ته باش��یم و موراد بهداشتی را رعایت 
کنی��م که در این صورت و رفت و آمد نداش��تن، هر چه 

زودتر ریشه این بیماری را بکنیم.

طلوع بم- محمد حس�ین خراسانی: س��رهنگ دوم حسین 
مالحس��ینی در مصاحبه با هفته نامه طلوع بم با اشاره به 
آمار عملکرد شش ماهه نخست سال 99 پلیس راه بم در 
مقایسه با شش ماهه نخست سال قبل گفت: 18 درصد 
تصادفات فوتی، 35 درصد تصادفات جرحی و ۴6 درصد 
تعداد افراد مجروح در حوزه پلیس راه بم کاهش داشته و 
تنها در تعداد افراد فوت شده 9 درصد افزایش داشته ایم 
که به دلیل دو س��ه حادثه  ی واژگونی خودروهای قاچاق 
اتباع بیگانه اس��ت که متاسفانه تعدادی از مسافران آنها 
فوت کردند. وی تصریح کرد: حدود نیمی از کل حوادث 
حوزه پلیس راه بم-زاهدان واژگونی وس��یله نقلیه است 
ک��ه دلیل اصلی آن خواب آلودگی و س��پس عدم توانایی 
کنترل وسیله نقلیه بدلیل سرعت باال یا استفاده از گوشی 
تلفن همراه حین رانندگی و... است. گفتنی است بلحاظ 
جغرافیایی نیز نیمی از حوادث ما در مناطق روس��تایی و 

جاده های فرعی رخ می دهد.

نقاطحادثهخیز
در ادام��ه مصاحبه با این مقام انتظامی از وی توضیحاتی 
درخصوص نقاط حادثه خیز حوزه شهرستان بم خواستیم 
که سرهنگ مالحس��ینی پاس��خ داد: »تقریبا در عمده 
راههای شهرستان مش��کل خاصی نداریم و فقط نقاطی 
هس��تد که باید هرچه زودتر تعیین تکلیف یا نوسازی یا 
ساخته ش��وند. مثال در جاده دولت آباد که چندی پیش 
تصادف مرگباری ش��د و متاسفانه دو خواهر را )گرچه به 
دلیل انحراف به چپ خودروی خودشان( از دست دادیم 
اما خ��ب عرض این جاده پرتردد که در فصل برداش��ت 
خرما و مدارس هم تردد بیشتری پیدا می کند، کم است 
و همچون یک جاده روس��تایی دیده ش��ده است. عرض 
جاده های روس��تایی طبق قانون 6/5 )ش��ش ونیم( متر 
هست اما این جاده به نوعی روستایی محسوب نمی شود. 
جدا از اینکه شانه خاکی آن هم در بخشی از جاده وجود 
ندارد و موجب واژگونی تعدادی از خودروها ش��ده است. 
در خواجه عس��کر هم باالخره مردم راه می خواهند و ما 
بای��د این راه را برای عبور و مرور آنها فراهم می کردیم تا 
هر روز ش��اهد کندن جدوله��ا و گاردریلهای جاده برای 

ایجاد راه توسط مردم نباش��یم. محور دارزین-دهبکری 
هم خطرزاس��ت. امیدواریم هم ط��رح دوبانده کردن آن 
سرعت بیشتری بگیرد هم طرح ساخت پل دهبکری که 
برعهده اداره کل راه و شهرس��ازی اس��ت. البته راهداری 
هم تالشهای خوبی برای عریض کردن قطعه کوهستانی 

مسیر انجام داده است.«

احداثپایگاهشماره1پلیسراهبم-زاهدان
آقای مالحس��ینی اظهار کرد: یک��ی از تدابیر پلیس راه 
استان، راه اندازی پایگاه شماره یک پلیس راه بم-زاهدان 
مقابل پاس��گاه  ته��رود بود که خوش��بختانه با حمایت 
مسئولین شهرستان و فرماندهی محترم انتظامی استان 
کرمان س��ردار ناظ��ری؛ رئیس پلیس راه اس��تان جناب 
س��رهنگ علیرضایی و همچنین خیرین امنیت س��از که 
چندی پیش هم از پایگاه بازدید داشتند؛ توانسته ایم روند 
نوسازی ساختمان ایس��ت بازرسی مرصاد قدیم را پیش 
ببریم که امیدواریم تا پایان سال جاری شاهد راه اندازی 
این پایگاه باشیم. انرژی و توان زیادی از تیمهای گشتی 
ما به دلیل وسعت باالی منطقه و طوالنی بودن مسیر تا 
پایگاه اصلی پلیس راه هدر م��ی رود و قطعا با راه اندازی 

این پایگاه توان مانور نیروهای ما بیشتر می شود. 

رانندگیتهاجمیوموتورسیکلتهایخطرآفرین
سرهنگ دوم حس��ین مالحسینی فرمانده پاسگاه پلیس 
راه بم-زاهدان در پایان این مصاحبه ضمن تقدیر و تشکر 
از مردم و رانندگان قانونمدار و مس��ئولین شهرستان بم 
و نرماش��یر بابت تعامل خوبی که با پلیس راه دارند ابراز 
امی��دواری کرد که دیگر نهاده��ای دولتی و غیردولتی و 
همچنین سازمانهای مردم نهاد و رسانه ها تالش بیشتری 
برای فرهنگسازی و تقویت زیرساختهای مادی و معنوی 
حوزه ترافیک و حمل و نقل دورن شهری و برون شهری 
داش��ته باش��ند تا ش��اهد جاده ها و خیابانهای��ی ایمن و 
آرامش بخش برای مردم باشیم. وی همچنین با اشاره به 
»تهاجمی« بودن نوع رانندگی برخی از رانندگان در بم و 
ش��رق استان کرمان از مردم و خصوصا والدین و معلمان 
خواس��ت تا در این زمینه کودکان، نوجوانان و جوانان را 
به س��مت رانندگی »آرام و بدون هیجان« هدایت کنند 
و ب��ر روی رانندگ��ی فرزندانش��ان با موتورس��یکلت نیز 
نظارت ویژه ای داش��ته باش��ند و به راحتی و غیرقانونی 

موتورسیکلت و خودرو در اختیار آنها قرار ندهند.

پیاممخاطبینطلوع

ابارق-اینترنت
با س��الم به اطالع مسؤلین محترم شهرس��تان بم می رساند که روستای 
ابارق با جمعیت بالغ بر 5000 نفر و با داشتن حدود 700 نفر دانش آموز 
و دانشجو از دسترسی به اینترنت همراه با سرعت مناسب بهره مند نمی 
باش��د و علی رغم پیگیری های مستمر مردم و مسئولین محلی تا کنون 
نتیجه مثبتی اتخاذ نشده است لذا از طلوع بم خواهشمندیم که پیام مارا 
به گوش مسؤلین شهرستان برسانند تا شاید مردم این منطقه هم بتوانند 
در دوران ش��یوع کرونا از خدمات غیر حضوری تحت وب و آموزش 

آنالین استفاده کنند.

کودکانکار
این کودکان کار دور میدان امام رسیدگی کنن نه ماسک دارن و اینکه 
دور همه ماشین ها هم میان ، اینا ممکنه خودشون عامل انتقال ویروس 

کرونا بشن، لطفا مسئولین مربوطه رسیدگی کنن

اینترنتقلعهشهید
 باس��الم خسته نباشید اینترنت قلعه ش��هید خیلی ضعیف هست لطفاً به 
گوش مس��ئولین برس��انید روستاش��هیدچمن همچنین اینترنتش خیلی 

ضعیف است

نفتتهرود
س��الم ما س��اکن تهرود س��بزوییه 70 کیلومتری بم هنوز به روس��تا ما 
نفت ندادن به ش��رکت تعاونی میگم میگه کدپس��تی درس��ت نش��ده 

خداروخوش نمیاد هوا سرد شده 

پرستاران
سالم وخسته نباشید خدمت شما یه عرض کوچک داشتم خدمت شما 
من یه پرستارم که تو این روزای سخت و شیفتای فشرده واقعا هممون 
خس��ته ش��دیم ولی با این حال در خدمت مردم عزیزمان هس��تیم من 
عرضم اینه که هر زمان آمار رو می گذارین من همه کامنتا رو میخونم 
خیلیا هس��تن که آمار مرگ ومیر در بیمارستان را مقصر پرستار وکادر 
درمان میدونه. آخه چرا؟؟؟ چرا باید تاوان ندانم کاریش��ون رو ما بدیم 

ومقصر باشیم؟مگه اونا اونجا هستن که ما چکار میکنیم؟ 

کرایهتاکسیهایبینشهری
س��الم خسته نباشید لطفا یک نظارتی هم به ماشین های بین شهری بم 
و کرمان هم داشته باشین که چرا کرایه شده نفری 55 هزار تومان باید 
سه مسافر سوار کنن که این کار نمی کنن و چهار مسافر سوار می کنن 

به هیچ عنوان کرونا رعایت نمیشه این پیام به مسئولین برسونین ممنون

بهشتزهرابروات
م��دت زیادی بود که باعث بی نظمی های فراوانی از جمله کندن گل 
و گی��اه یا تخریب حجله های اموات که معموال  در آن عکس مرحوم 
و قرآن گذاشته میش��د بودیم وحال نیز با توجه به بیماری کرونا شاهد 
بی توجه ای افرادی هس��تیم که تعداد زیادی ماسک و لباس های یک 
بار مصرف پزش��کی استفاده شده در محوطه بهشت زهرای بروات در 
بین قبور روی زمین انداخته اند که این امر باعث رشد و تشدید بیماری 
کرونا در بین مردم میش��ود و هیچ کس مس��ئولیت جلو گیری یا جمع 
آوری آنهارا عهده دار نیست در حالی که فردی از طرف شهرداری در 
آن مکان مشغول به کار میباشد ولی متاسفانه در مقابل کارش مسئولیت 
پذی��ری ندارد و ه��ر اتفاقی رخ میدهد میگوید کس��ی از من حمایت 
نمیکند به شهرداری بگویید  خواهشمند است مسئولین مربوطه نظارت 

بیشتری داشته باشند.)تصویر باال(

بهشتزهرابم
س��الم درب ورودی بهشت زهرا بم هس��ت، لطفا مردم رعایت بکنن 

)تصویر پایین(

اتحادیهنانوایان
 سالم خسته نباشید میخواستم یه گله در مورد برخی نانوایی های شهر 

بم بکنم کیفیت نون ها افتضاحه خواهش میکنم پیگیری کنید

اینترنتمومنآباد
 با س��الم خواهش��اً پیگیری کنید چرا نزدیک به یک س��اله ما در نظام 
شهر/دهستان مومن آباد شبکه ها اچ دی تلویزیون نداریم اصأل دریافت 

نمی کنیم این شبکه ها رو خواهشاً پیگیری کنید ممنون

اینترنتنارتیچ
 سالم خسته نباشید یه خواهش داشتم اول از نماینده بم دوم از مسولین 
تو را خدا یه فکری به حال نارتیج بکنن آنتن دهی خوبی نداره اینجا و 
بچه هامون تو شاد نمیتونن باشن چون اینترنت هم نداریم بخدا موندیم 

یادداشت

طلوع بم – سعید افروغ: کرونا در بم، ریگان، فهرج و نرماشیر 
تاخت و ت��از می کند و بع��د از نه ماه همچنان جان بیش��تری 
می گیرد و به مراحل خطرناکتری رسیده است. روزهای سرخ 
به روزهای س��یاه بدل شده و تعداد خانواده های داغدار رو به 
افزایش اس��ت و این روزها شما هم حتما متوجه شده اید که 
اگر قبال کسی فوت می کرد یا به کرونا مبتال می شد، به سختی 
برای ما آشنا می نمود اما این روزها افرادی که فوت می کنند 
یا کسانی که مبتال می شوند را می شناسیم که این نشان می دهد 

کرونا چه مقدار به ما نزدیک شده است.
دیروز در اولین روز آذر، ۶ نفر دیگر از همش��هریانمان جان 
خ��ود را از دس��ت دادند که از این تعداد ۲ نف��ر مرد و ۴ نفر 
زن بودندکه در اینجا دو نکته وجود دارد. نکته اول این است 
که فوتی ها دیروز و ماقبل متعلق به هر چهار شهرستان شرقی 
استان می ش��وند که نش��ان می دهد کرونا در همه جا هست 
خصوصا که مردم این چهار شهرس��تان با هم ارتباط نزدیکی 
دارند و رنگ بندی های مناطق صرفا به جهت مشخص کردن 
مقررات خاصی است نه اینکه این بیماری در جایی کمتر باشد 
و یا نباش��د و از س��وی دیگر با توجه به اعالم رسمی وزارت 
بهداش��ت بیش از ۸5 درصد فوتی ها باالی ۶5 س��ال هستند. 
۴ نف��ر از ای��ن فوتی های دیروز بین ۴۲ و 5۸ س��ال بودند و ۲ 
نفر ازآنها باالی ۶5 س��ال بوده است. این اعداد و ارقام کامال 
مش��هود اس��ت که کرونا برای گرفتن جان عزیزان ما استثنا 
ندارد و آیا این صحیح اس��ت که با سهل انگاری ما جوانان، 
پدر و مادر و پدربزرگ و مادر بزرگ خود را بکش��یم؟! بله 
درست خواندید کشتن، وقتی که ما فاصله اجتماعی و خیلی 
از مواردی را که به خودمان فقط مربوط می ش��ود را رعایت 
نکنیم و ناقل بیماری شویم دقیقا در از دست دادن عزیزانمان، 
آنهایی که س��الیان زیاد برای ما زحمت کش��یدند، مس��ئول 
هس��تیم و خون آنها برگردن ماست. توجه کنید هر شخصی 
هم مسئول سالمت خود و هم اطرافیانش هست و دنبال بهانه 
نباش��ید. این ویروس در این نه ماه توانسته بیش از ۲ هزار نفر 
را در بم و اطرف مبتال کند و اکنون نیز روزانه بیش از 50 نفر 
به این ویروس کشنده مبتال می شوند. امیدوارم با خواندن این 
اعداد و ارقام و اطالعات بیش از پیش به رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و استفاده از ماسک اهمیت قائل شویم؛ هم به خاطر 
خودم��ان هم به خاطر پدران و م��ادران و عزیزانی که به آنها 
دلبس��تگی داریم. پس زنجیره ارتباط را از شخص خود قطع 

کنیم.

روزهایسیاهکرونادربم

مدیربیمارستانشفایکرمان:

کنارگذاشتنتوقعاتدرایامکرونایییکنوعدرمان
بیماریکووید۱9است اخبارکوتاه

دستگیریسارقحرفهایدر
پوششُرفتگرشهرداریدربم

ماندندرخانه،زنجیرهانتقالراکاهشمیدهد

پس،درخانهمیمانیم

فرمانده انتظامی بم از دستگیری یک سارق در پوشش ُرفتگر 
شهرداری در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "اکبر نجفی" در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع 
چندین سرقت از کابل های برق و وسایل ساختمان های نیمه 
کاره، موض��وع به ص��ورت ویژه در دس��تور کار پلیس قرار 

گرفت.
وی افزود: ماموران کالنتری ۱۱ این فرماندهی هنگام گشت 
زنی در سطح حوزه اس��تحفاظی به یک شخص در پوشش 
ُرفتگر شهرداری مشکوک شده و در بازرسی از وی مقداری 
سیم برق، المپ و یک عدد سیم چین کشف کردند و سپس 

متهم را جهت بررسی بیشتر به کالنتری محل انتقال دادند.
س��رهنگ نجفی ادامه داد: با بررس��ی به عمل آمده توس��ط 
ماموران مشخص شد فرد دستگیر شده یکی از سارقان سابقه 
دار شهرستان می باشد که در پوشش رفتگر شهرداری اقدام 

به سرقت از منازل نیمه کاره و اماکن خصوصی می نماید.
فرمانده انتظامی بم با بی��ان اینکه در این رابطه یک نفر متهم 
دس��تگیر و به همراه پرون��ده به مراجع قضایی معرفی ش��د، 
تصریح کرد: صاحبان س��اختمان های نیم��ه کاره و مدیران 
ادارات وشرکت ها، هشدارهای پلیس را در حفظ و نگهداری 
اموال خود جدی بگیرند و هرگونه موارد مشکوک موضوع 
را سریعاً از طریق مرکز فوریت های ۱۱0 به پلیس اطالع دهند.

فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج شهرس��تان بم گفت: طرح 
عملیاتی شهید سلیمانی با هدف مقابله با ویروس کرونا با 
همکاری 7 هزار بسیجی از امروز در بم آغاز به کار کرده 

است.

س��رهنگ احمد بدرآب��ادی، فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج 
شهرستان بم گفت: طرح ش��هید سلیمانی به منظور مبارزه با 
ویروس کرونا با همکاری بس��یجیان از ۶ آذر در محله س��ید 

طاهرالدین شهرستان بم آغاز شده است.
او اف��زود: این طرح به ص��ورت خانه به خانه و محله به محله 
با همکاری بس��یج، هالل احمر، دانش��گاه علوم پزش��کی و 
فرماندهان پایگا ه های مقاومت بس��یج خواهران و برادران در 

بم اجرا می شود.
س��رهنگ بدرآبادی از همکاری 7 هزار بسیجی برای اجرای 
این طرح در بم خبر داد و بیان کرد: شهرستان بم به ۹ قرارگاه 

عملیاتی بر ضد ویروس کرونا تقسیم شده است.
او از آزادی ۱۳ زندانی به دلیل بدهی مالی به مناس��بت هفته 
بسیج در بم خبر داد و گفت: این تعداد زندانی در ادامه اجرای 
طرح جامع شهید حاج قاسم سلیمانی با کمک ۲ میلیارد ریالی 

خیران و مجموعه بسیج حقوق دانان از زندان بم آزاد شدند.

فرمانده پلیس راه بم در مصاحبه با طلوع خبر داد:

کاهشتصادفاتفوتیوجرحیدرششماههنخستسال
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بیمهریروزگاربر»آسیابآبی«ریگان
ع��دم توجه به آس��یاب آبی ری��گان با قدمت ۲500 س��اله که 
تامین کننده آرد اهالی روستاهای شهرستان و مقبره شاه خورشید 
ریگان بوده این روزها حال خوبی ندارد و به تلی از خاک تبدیل 
شده اس��ت. بی مهری روزگار بر »آسیاب آبی« ریگان/میراث 

۲500 ساله ای که حال و روز خوبی ندارد

به گ��زارش خبرگزاری فارس از ریگان، آس��یاب آبی ریگان که 
در کنار رودخانه فصلی روس��تای س��لطان آباد ق��رار دارد، به دلیل 
عدم توجه تخریب شده است. این آسیاب با قدمت ۲500ساله که 
تامین کننده آرد اهالی روس��تاهای شهرستان و مقبره شاه خورشید 
ریگان ب��وده این روزها حال خوبی ندارد و به تلی از خاک تبدیل 

شده است.
در گذشته های دور قرارگرفتن این آسیاب با سنگ های بزرگ آرد 
مقبره شاه خورشید را تامین می کرد، آثار به جا مانده از این آسیاب 

آبی گواه آن را دارد که از رونق بسیار باالیی برخوردار بود.
س��نگ های به جا مانده از این آسیاب تا س��ال ها قبل در این مکان 
وجود داش��ت اما افراد س��ودجو این سنگ ها را س��رقت کرده اما 
آثار به جا مانده در آنها وجود دارد، آس��یاب های آبی سلطان آباد 
ریگان  یکی از آثار ارزشمند تاریخی شهرستان به به شمار می رود 

که نیازمند ثبت ملی است.
فاصله این آسیاب ابی تا مقبره شاه خورشید تنها اثر ثبتی ریگان 500 
متر است که این اثر با قدمتی باالی ۲500ساله است و  این آسیاب با 

قدمتی باالتر از مقبره شاه خورشید تخمین زده شده است.
در گذش��ته های دور این آسیاب آبی در میان جنگل های انبوه قرار 
داشت که طوفان های شدید مانع ا ز تخریب آن می شد اما با از بین 
رفتن پوشش گیاهی، آسیاب در معرض طوفان های شدید شن قرار 

گرفت و تخریب شد اما آثار به جا مانده از آن هم اکنون در حاشیه 
رودخانه فصلی ریگان وجود دارد که می طلبد مابقی این اثر تاریخی 

مورد توجه جدی مسئوالن قرار گیرد.

رونقگذشتهروستاباوجودآسیابآبی
محمد رشیدی یکی از اهالی ریگان می گوید: خیلی دلمان می گیرد 
که این میراث ملی که از گذشتگان ماست، به چنین روزی گرفتار 
شده است، اجداد ما در گذشته به این آسیاب ها مراجعه کرده و آرد 

خود را تامین می کردند.
رضا مالک پور دیگر شهروند ریگانی تصریح کرد: پدر بزرگ ما 
در این آسیاب پدرش مشغول به کار بوده و اعالم می کند که بهترین 

آسیاب آبی ریگان در روستای سلطان آباد وجود داشت.
هوشنگ ده رضا تصریح کرد: صدای آب و آسیاب آبی از دور به 
گوش ما می رسید و موجب می شد که از روستاهای اطراف جهت 

تولید آرد به این آسیاب مراجعه کنند
وی افزود: این آسیاب در مقایسه با سایر آسیاب های ایران از زیبایی 
فوق العاده ای برخوردار بود چون در کنار بزرگترین رودخانه پر آب 

شهرستان قرار داشت.
مصطف��ی آبیار یک��ی از افرادی ک��ه اقوام وی هدای��ت آب را به 
آسیاب داشتند، ابراز کرد: در شهرستان ریگان در گذشته های دور 
بارندگی های خوبی صورت می گرفت و این رودخانه آب دائمی 

داشت.
وی گفت: صدای دلنش��ین این آس��یاب آبی انس��ان را آن قدر به 
وجد می آورد که به صورت شبانه روزی کار و تالش می کردیم و 

هیچ گاه خسته نمی شدیم.

آسیابآبیسلطانآبادثبتملیمیشود
امیر ابراهیمی نماینده میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهرس��تان ریگان اظهار داشت: در شهرستان ریگان بیش از 50 اثر 
تاریخ��ی وجود دارد که تنها 5 اثر به ثبت رس��یده و 5 اثر دیگر در 
شهرس��تان در شرف ثبت اس��ت که یکی از این آثار آسیاب آبی 

روستای سلطان آباد است.
وی خاطرنشان کرد: این آسیاب قدمت آن همزاد مقبره شاه خورشید 
شهرس��تان ریگان اس��ت که تامین کننده آرد مقبره شاه خورشید و 
روس��تاهای همجوار بود. نماینده میراث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دس��تی ریگان ابراز کرد: وجود این آس��یاب آبی حکایت 
از اس��تقرار جمعیت زی��اد و رونق کس��ب و کار در این منطقه در 

گذشته به مرکزیت شهر قدیم ریگان دارد.
وی بیان داش��ت: این آس��یاب آبی تا مرکز شهر ریگان ۶ کیلومتر 
فاصله دارد که در بهترین نقطه شهرستان و در جنگل کهور منحصر 
به ف��رد ایرانی قرار گرفته اس��ت. برای احیای این آس��یاب آبی به 

اعتباراتی نیاز است تا کار مرمت و بازسازی آن انجام شود.
ابراهیمی خواستار تخصیص اعتبار جهت بازسازی ومرمت این اثر 

تاریخی در شهرستان ریگان شد.
حسین ابراهیمی بخش��دار مرکزی ریگان بیان داشت: امسال برای 
احیای آسیاب آبی روستای س��لطان آباد اعتباراتی تخصیص داده 
خواهد شد و تمام تالش خود را برای احیای این اثر تاریخی در این 

روستای تاریخی خواهیم کرد.

اخبارشهرستانهایشرقیمیراث 2500 ساله ای که حال و روز خوبی ندارد

عزمجدیدستگاهقضاییفهرج
دربرخوردباناقضاناصول
بهداشتی/واحدهایصنفی

متخلفپلمپشدند

رونقتولیدمحصولگلخانهای
هیدروپونیکدرَنرماشیر

در راس��تای مصوبات ستاد ملی کرونا مبنی بر محدودیت های 
جدید، دستگاه قضایی فهرج با همکاری گشت ویژه کرونا اقدام 

به پلمپ واحدهای صنفی متخلف کرد.

رحمان مزی��دی رئیس دادگاه عمومی فه��رج گفت: با توجه 
به ش��یوع کرونا و مصوبات س��تاد ملی کرونا دستگاه قضایی با 
جدی��ت در کارزار مقابل��ه با این وی��روس ورود کرده و بدون 
اغماض با افرادی که تهدید علیه س��المت عامه مردم محسوب 

شوند برخورد می کند.
وی با تاکید بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی بیان کرد:از ابتدای 
محدودیت های جدید گش��ت ویژه کرونا در سطح شهرستان 
فعال و طی آن واحدهایی که نسبت به رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی بی توجه بودند پلمپ شدند.
رئیس حوزه قضایی فهرج با اشاره به استمرار فعالیت گشت ویژه 
کرونا در راستای برخورد با ناقضان اصول بهداشتی اظهار کرد: 
سالمت عامه مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با جدیت با 
افرادی که نسبت به این امر توجه جدی ندارند برخورد می شود.

 مزیدی در پایان برگزاری مراسمات ختم و عروسی را منوط به 
اخذ مجوز از مجموعه های تحت امر وزارت بهداشت دانست 
و خاطرنش��ان کرد: در صورتی که افراد خالف قانون و ش��رع 
و اخالق رفتار کنند با آنها طبق دس��تورالعمل قضایی کش��ور 

برخورد قانونی در دستور کار است.

طرح کشت گلخانه ای هیدروپونیک) بدون استفاده از خاک(
در نَرماشیر موفقیت آمیز بوده و توسعه این نوع کشت در دستور 

کار است.

به گزارش صدا و سس��یما، برای خارج شدن نرماشیر از  اقتصاد 
کش��اورزی تک محصولی خرما  ؛در س��الهای اخیر با کمک 
جهادکشاورزی کشت گلخانه ای  در این شهرستان توسعه یافته 

است.
  مدیر جهادکش��اورزی شهرستان نرماشیر گفت: تا کنون بیش 
از ۲5هکتار از زمین های کش��اورزی این شهرستان زیر کشت 
گلخانه ای هیدروپونیک رفته که با توجه به شرایط آب وهوایی 
شهرستان کمک بسیار خوبی برای ذخیره آب های زیر زمینی 

خواهد بود
   رض��ا قهری افزود: تا یکس��ال آینده ۲5هکت��ار دیگر نیز زیر 
کش��ت خواهد رفت که کارهای پرونده سازی آنها اتمام شده 

و در نوبت اخذ وام قرار دارند.
هیدروپونیک به معنی کاشت گیاهان در آب و محلول غذایي 
بدون اس��تفاده از خاک  است وبرداشت محصول در این روش 

باراندمان بیشتر وسریع تر از روش های مرسوم گلخانه ای است .

 معامالت گواهی س��پرده خرما پ��س از انجام اقدامات 
الزم و پذیرش نخستین انبار به زودی در بورس کاالی 
ایران راه اندازی می شود که خرمای مضافتی بم شروع 

کننده این معامالت در بورس کاال است.

علیرضا ناصرپور معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس 
کاالی ایران از آغاز معامالت گواهی سپرده خرما در آینده ای 
نزدیک خبر داد و عنوان کرد: گواهی سپرده خرما در ادامه راه 
اندازی گواهی سپرده گروه محصوالت کشاورزی در حال راه 
اندازی اس��ت که برای امکان سنجی و تعیین کاال، بررسی های 
زیادی با مش��ارکت مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان 
تعاون روستایی، انجمن خرما و تولیدکنندگان بخش خصوصی 
انجام ش��د و در نهایت مقرر گردید در فاز اول، نخس��تین نماد 

گواهی سپرده این حوزه با خرمای مضافتی بم بازگشایی شود.
ناصرپور افزود: در همین راس��تا نخس��تین انبار متعلق به سازمان 
تعاون روس��تایی در شهرستان نرماش��یر در فاصله ۳5 کیلومتری 

شهرس��تان بم پس از ارائه تضامین و بررسی مدارک در بورس 
کاالی ایران پذیرش ش��د و به زودی ش��اهد بازگشایی نخستین 

نماد معامالت گواهی سپرده خرما خواهیم بود.
به گفته وی، معامالت گواهی س��پرده خرما با محصول مضافتی 
بم آغاز می ش��ود و ورود ان��واع دیگر خرما ب��ه این معامالت 
ب��ه همراه پذی��رش انبارهای جدی��د به منظور تکمیل پوش��ش 
جغرافیای��ی انبارهای تحت کلید ب��ورس کاال عموما در مناطق 

جنوبی کشور در دستور کار بورس کاال قرار دارد.

مزایایمعامالتگواهیسپردهخرما
معاون توس��عه ب��ازار و مطالعات اقتصادی ب��ورس کاالی ایران 
در خصوص مزایای راه اندازی معامالت گواهی س��پرده خرما 
در بورس کاال گفت: کش��ف نرخ شفاف و عادالنه، کمک به 
ایجاد بازاررس��انی بهتر محصول، استانداردس��ازی محصول در 
بلندمدت، کنار رفتن واسطه ها با امکان فروش مستقیم محصول 
کشاورز در بورس و تبدیل شدن ایران به مرجع قیمت خرما در 

منطقه و حتی دنیا با توجه به حجم تولید مطلوب، از جمله مزایا 
و اهداف ورود خرما به بورس کاالی ایران است.

فرآیندعرضهمحصولازسویکشاورزان
ناصرپور ب��ه چگونگی بهره مندی کش��اورزان و فرآیند معامله 
خرما در بورس کاال اش��اره کرد و گف��ت: فرآیند عرضه خرما 
در بستر گواهی س��پرده کاالیی به این صورت است که پس از 
پذیرش یک یا چند انبار، کش��اورزان می توانند محصول خود 
که با استانداردهای تعیین شده از سوی بورس کاال منطبق است، 
به انبار بس��پارند. در این مرحله یک قبض انبار به نام کش��اورز 
صادر می شود که این قبض انبار در حکم گواهی سپرده کاالیی 
بوده و امکان معامله آن به صورت مس��تقیم توس��ط کشاورز در 
بستر آنالین یا توسط کارگزاران در بازار گواهی سپرده بورس 
کاال وج��ود دارد. ب��ه گزارش کاال خبر، معاون توس��عه بازار و 
مطالع��ات اقتصادی ب��ورس کاالی ایران تصریح ک��رد: به این 
ترتیب کش��اورز می تواند به صورت مس��تقیم و ب��دون حضور 

واس��طه ها محصول خود را از طریق تابلوی بورس به کل کشور 
عرضه کند، این موضوع عالوه بر حذف واس��طه ها به کش��ف 

نرخ واقعی  قیمت نیز کمک می کند.

آموزشبهکشاورزان
 وی در پایان در خصوص سطح آشنایی کشاورزان با معامالت 
ب��ورس کاال اظهار داش��ت: با توجه به محدودی��ت های ایجاد 
شده در پی شیوع ویروس کرونا، امکان برگزاری کارگاه های 
آموزشی حضوری برای کشاروزان همانند گذشته فراهم نیست 
ک��ه البته ب��ورس کاال آمادگی خود را در ای��ن زمینه با رعایت 
پروتکل های بهداش��تی اعالم کرده است. اما مجموعه وزارت 
جهاد کش��اورزی و سازمان تعاون روس��تایی و بورس کاال در 
حال اطالع رس��انی و آموزش به کش��اورزان هس��تند و ش��بکه 
کارگزاری ها نیز در استان کرمان مستقر است تا خدماتی مانند 
دریافت کد معامالتی، مش��اوره و آموزش را به کشاورزان ارائه 

دهند.

بازگشایینخستیننمادباخرمایمضافتیبم

براب�رآراءصادرههیئ�تاولموضوعقانونتعیینتکلی�فوضعیتثبتیاراضی
وس�اختمانهایفاقدسندرسمیمس�تقردرواحدثبتیحوزهثبتیملکبمتصرفات
مالکان�هبالمع�ارضمتقاضی�انذی�لواق�عدرشهرس�تانب�مبخ�ش29کرم�ان
محرزگردیدهاستلذابمنظوراطالععموممراجعیندردونوبتبهفاصله15روز
آگهیمیشودودرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاناعتراضی
داشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابه
ای�نادارهتس�لیموپسازاخذرس�یدظرفم�دتیکماهازتاریختس�لیماعتراض
دادخواس�تخودرابهمراجعقضائیتقدیمنمایندبدیهیاستدرصورتانقضاء
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امالکتقاضاشدهواقعدربخش29کرمان
پالک ۱0فرعي از۴۲۱۲اصلي نفیسه خاک زاد کدملي 

۳۱۱۱۱۳۲5۶0فرزندمحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲7۲مترمربع واقع درخیابان 
۲۲بهمن کوچه ۸شهربم ازمالکیت معصومه مومن زاده .

پالک یکفرعي از۴۴۳۳اصلي بهزاد طبسي نژاد کدملي ۳۱00۱۴۸7۶فرزندمنصور 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۶۱مترمربع واقع درخیابان امام رضاشهربم ازمالکیت 

مهدي رهنما.
پالک ۱۴۹۲فرعي از۴۴۴۶اصلي محمودافشاري پور کدملي 

۳۱۱۱۳۸7577فرزندحسین ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۶۴مترمربع واقع 
دربلوارجمهوري اسالمي کوچه سپهرازمالکیت امیرآتشي.

پالک ۱۴۹۳فرعي از۴۴۴۶اصلي اسمعیل آرایشخواه اصل کدملي 
۱۴۶0۸۹۹5۲0فرزندعلي ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲50مترمربع واقع 

دربلوارجمهوري اسالمي بم  کوچه اقبال ازمالکیت ورثه بي بي نساء رحمي زاده.
پالک یکفرعي از۴5۹۹اصلي علي دریجاني کدملي ۳۱000۳۸۲07فرزنداحمد 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۳00مترمربع واقع درخیابان پروین اعتصامي شهربم 

ازمالکیت اکبر کریمي.
پالک 7۳فرعي از۴775اصلي سحرافشارپور۳0۲00۳۹5۸۹فرزندیداهلل ششدانگ 
یکبابمغازه بمساحت ۴۹مترمربع واقع درخیابان طالقاني شهربم ازمالکیت ماشاهلل 

افشارپور.
پالک ۲۹۹فرعي از ۴۸۳۹اصلي عباس بلوچ آبادي کدملي 

۲۹۹۱۶۶۲557فرزندغالمرضا ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۳۸۱مترمربع واقع دربلوار 
مالک اشترشهربم  ازمالکیت محمدجواد وسیروس ومنوچهر ساالربهزادي.

پالک ۱۹7فرعي از 5۱۸۱اصلي محبوبه طحاني کدملي 
۳۱۱۱0۶57۳۱فرزندرضاششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۴0مترمربع واقع دربلوارباهنر 

شهربم ازمالکیت حسن وحمیدوغزل و شهنازفرهنگ دوست .
پالک ۲0۱فرعي از5۱۸۱اصلي علي طحاني کدملي ۳۱۱0۱7۲۶۳۱فرزندنعمت اهلل 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲50مترمربع واقع در بلوارباهنر شهربم ازمالکیت ورثه 

فرهنگ دوست .

امالکتقاضاشدهواقعدربخش30کرمان
پالک ۴فرعي از ۴۳7اصلي سیدابوالقاسم سجادي کدملي ۳۱۱0۸۲55۶۲فرزندسیدعلي 
ششدانگ یکقطعه زمین زراعتي بمساحت ۸۱۶۴۹مترمربع واقع درپشترود بم ازمالکیت 

سیدعلي سجادي.
پالک ۴فرعي از57۲اصلي حسین پیدایش کدملي ۳۱۱۱0۴۸5۳5فرزندرضا سه دانگ 

ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 7۴0مترمربع واقع دراسفیکان بم ازمالکیت حسین 
امیري.

پالک ۴فرعي از 57۲اصلي  مریم رنجبرماهاني کدملي ۳۱۱۱۲75۶۶۹فرزندابراهیم سه 
دانگ ازششدانگ یکبابخانه 7۴0مترمربع واقع دراسفیکان بم ازمالکیت  حسین امیري .
پالک ۳فرعي از ۶55اصلي امیراحمدي کدملي ۶05۹۶0۱۸7۱فرزندعباس ششدانگ 

یکبابخانه  بمساحت ۲۶7مترمربع واقع دراسفیکان بم توحید 5ازمالکیت صاحبجان 
پرنده وش.

پالک۴7فرعي از ۸۴۲اصلي محمدرضافاضلي رئوف کدلي ۶07۹۹۶7۱۸۹فرزندبیژن 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲75مترمربع واقع درچهل تخم زیدآباد بم ازمالکیت 

عباس دامي.
پالک۴فرعي از ۸۸۸اصلي رضاطبسي نژاد باغچمکي کدملي ۳۱0005۳۳0۳فرزندعلي 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۴0۴مترمربع واقع درزیدآباد چهل تخم بم ازمالکیت 
حسن چهل تخمي.

پالک یکفرعي از۱0۸۲اصلي علي رنجبر کدملي ۳۱۱0۱5575۳فرزندغالمحسین 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۸۲مترمربع واقع دردهشتربم ازمالکیت روح اهلل رنجبر.

پالک ۲فرعي از۱۱۸۲اصلي فاطمه کارگران کدملي ۳۱00۲۱۶۶۴۴فرزندابراهیم 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲5۲مترمربع واقع درخیابان شهیدبهشتي شهربم ازمالکیت 

محمودباقري.
پالک ۱۸۶فرعي از ۱۳۶۲اصلي حسین تاوانه کدملي ۴۸۲۹۹۳5۳75فرزندمحمدعلي 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۴5مترمربع واقع درخیابان بوعلي غربي شهربم 
ازمالکیت ورثه ساالربهزادي.

پالک ۲۱۱۱اصلي منصور رنجبر کدملي ۳۱۱۱0۸۶۸۲۸فرزندعباس ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت ۴0۱مترمربع واقع درباغچمک بم ازمالکیت اکبروغالمحسین 

ومحمدوفضه طبسي پور  باغچمکي.

امالکتقاضاشدهواقعدربخش31کرمان
پالک یکفرعي از ۸۶7اصلي معظمه صوفي آبادي کدملي 

۳۱۴۹۹۱07۴۹فرزندجهانگیرششدانگ یکبابخانه بمساحت ۴۱۴مترمربع واقع دربروات 
بم بلوارآزادي ازمالکیت محمدزنگي .

پالک یکفرعي از۸7۶اصلي حمیده بني اسدي کدملي 
۳۱۱0۴7۶۳۳۹فرزندمحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲0۳مترمربع واقعدربروات بم 

بلوارشهداازمالکیت ورثه علي عسکري.
پالک یکفرعي از ۹۹۱اصلي نسرین مدرس کیا کدملي 

۳۱۱۱۲۶۲0۶5فرزندمحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۱۸مترمربع واقع دربروات بم 
خیابان ملک الشعراي بهارازمالکیت سکینه اعتمادي ومالکیت مشاعي خودمتقاضي.

پالک ۱۴فرعي از ۲755اصلي مصطفي دوست کام کدملي ۳۱۱0۴۶0505فرزندعلي 
نسبت به سه دانگ وفاطمه بني اسدي بشماره ملي ۳۱۱۱۲۴۴۲۹۶فرزندمهدي نسبت به 
سه دانگ ازششدانگ یکبابمغازه بمساحت ۲۸/5مترمربع واقع دربروات بم خیابان امام 

جنب داروخانه ازمالکیت جنجال زاده
پالک ۱۱فرعي از ۲75۶اصلي محمدصابرقلعه خاني کدملي 

۳۱۱۱۴۳۸5۳۸فرزندعبدالکریم ششدانگ یکبابمغازه مغازه قدیمي  مشتمل برمحوطه 
بمساحت ۲۲۱مترمربع واقع دربروات بم بلوارامام ازمالکیت علي رضایي زاده.

پالک ۴فرعي از ۳0۱7اصلي فاطمه اماندادي کدملي ۳۱۱۱۳۱۶۶5۳فرزندعباس 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۸77مترمربع واقعدربروات بم خیابان شهیدموسوي 

ازمالکیت سیدمرادبرائي نژاد.

تاریخ انتشارنوبت اول:۹۹/۹/۱۲
تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۹/۹/۲۶

محمدامیریخواه
رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانبم

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی و برابر آرا اصالحی هیئت اول مستقر در واحد ثبتی شهرستان بم که در آگهی قبلی مساحت ملک اشتباه آگهی شده است که به شرح ذیل جهت اطالع عموم 
در یک نوبت آگهی می گردد که مدت اعتراض آن از تاریخ انتشار به مدت یکماه می باشد

پالک 1۲ فرعی از 1۲۴5 اصلی ناصر افسری ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 3۴/9 متر مربع )سی و چهار متر مربع و 9۰ سانتیمتر مربع( واقع در میدان آزادی شهر بم بخش 3۰ کرمان از مورد مالکیت موسی حبیب الهی 
که در آگهی قبلی مساحت ملک اشتباها 3۴ مترمربع آکهی شده است.

محمدامیریخواه
رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانبم www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

معامالت گواهی سپرده خرما به زودی راه اندازی می شود
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اش��اره: یکی از مهمترین بخشهای ش��هرداری، حوزه ارایه خدمات 
در امور نظافت و پاکس��ازی، فوریتهای شهری، رسیدگی به اتفاقات 
شهری، جلوگیری از قطع درختان، پلیس معابر و ساختمان، اجراییات، 
نظارت بر حسن اجرای خدمات شهری به مردم و گردشگران، نظارت 
بر حس��ن اجرای امور آرامستانها و فضای سبز، زیباسازی و خدمات 
رفاهی شهری و... است که همه اینها بر عهده معاونت خدمات شهری 
است. در واقع اصلی ترین تابلوی نمود و حضور شهرداری پیش چشم 
ش��هروندان که نظافت و پاکیزگی شهر هست نیز برعهده خدمات 
ش��هری و نیروهای پاکبان تحت مدیریت آن اس��ت. بنا به اهمیت 
جایگاه خدمات شهری و سروکارش با زندگی روزمره مردم، گفت و 
گویی داشته ایم با محسن حدادیان معاون خدمات شهری شهرداری 
بم که تقریبا یک س��ال است در این سمت حضور دارد. حدادیان با 
مدرک فوق لیسانس و با 18 سال سابقه کاری در کارنامه خود رئیس 
سازمان پارکها و معاونت اجرایی شهرداری و همچنین  به مدت سه 

سال شهردار پابدانا )کیانشهر( را داشته است.

در ابتدای بگویید خدمات شهری شامل چه حوزه 
هایی می شود؟

خدمات ش��هری شامل تنظیف شهر مش��اغل، میادین تره بار، سد 
معبر، پلیس ساختمانی و کشتارگاه می باشد که بصورت مستقیم و 
سازمان های آتش نشانی و سازمان پارکها به صورت غیر مستقیم زیر 

مجموعه ی معاونت خدمات شهری هستند.

چه برنامه هایی را در  حوزه های زیر مجموعه، در 
دستور کار دارید؟

با توجه به موقعیتی که اکنون بر شهر حاکم می باشد بیشتر در زمینه 
ی  تنظیف شهر کار انجام می دهیم )نظافت شهر، جمع آوری نخاله 
های س��اختمانی، جمع آوری زباله های سطح شهر در سه شیفت 
کاری ص��ورت می گیرد. همچنین در زمینه ی پلیس س��اختمانی 
جلوگیری از س��اخت و س��ازهای غیرمجاز را پیگیری می کنیم که 
متاسفانه با توجه به باغ شهر بودن شهر و بحث اعمال حداکثر ارتفاع 
مردم به سمت تخریب باغها پیش رفته اند که به صورت جدی پیگیر 
هستیم و چند روز پیش با حضور دادستان و معاون ایشان بازدیدی 

از شهر در زمینه ی  جلوگیری از تخریب باغات داشتیم.
بازسازی و ساماندهی میادین میوه و تره بار نیز در حال انجام است 
و فاز اول) آس��فالت آن( شروع ش��ده است. باورود بخش خصوصی 
مشاغل،دس��تفروش ها و س��د معبر ه��ا در بازارچه ی ش��هرداری  

ساماندهی و به آنها غرفه ای واگذار می شود.
 وجود کشتارگاه برگ زرینی برای استان کرمان و همچنین شهرداری 
بم می باشد چون این کشتارگاه یکی از بهترین کشتارگاههای کشور 
است و در استان شهرداری بم اولین شهرداری است که مجوز پروانه 

بهره برداری بهداشتی کشتارگاه را اخذ کرده است.
در حاش��یه ش��هر تعدادی افراد قانون گریز به ص��ورت غیرقانونی 
مبادرت به تخلیه نخاله های ساختمانی کرده اند که ساماندهی اطراف 
ش��هر از سید طاهر الدین شروع شده و ورودی شهر پاکسازی شده 
و منطقه بین دانش��گاه آزاد و فنی حرفه ای هم تسطیح شده است. 
وجود نخاله های س��اختمانی در سطح شهر واقعا آزاردهنده است و 

ماهیانه 5۰۰ تراکتور نخاله ی  محدود را از س��طح شهر جمع آوری 
می کنیم در حالی که این مس��ئولیت شهرداری نیست و مردم خود 
باید به جابجایی این نخاله ها اقدام کنند وجود زمین های خالی هم 
باعث شده تا شهروندان و نخاله های خود را به آنجا منتقل کنند که 

این کار صحیح نمی باشد.

در حوزه جمع آوری زباله های س�طح ش�هر با چه 
مشکالتی روبرو هستید؟

در این حوزه ما با دو مش��کل روبرو هس��تیم یکی کمبود امکانات و 
نیروی کارگری هست و دیگری هم بحث فرهنگی است که متاسفانه 
م��ردم رعایت نمی کنند ب��ا توجه به اینکه واحد خدمات ش��هری 
پرکارترین واحد شهرداری است و در سه شیفت کاری فعالیت دارد 
و روزانه 85 تن زباله جمع آوری می ش��ود و بیش��ترین فعالیت در 
شیفت شب می باشد برای پوشش کامل شهر به ۴5 ماشین احتیاج 
داریم که در حال حاضر ما 1۷ ماشین برای شیفت شب فعال داریم 
و به تناس��ب هم نیروی کارگری کم می ش��ود برای تنظیف معابر 
سطح شهر )حدود 1۷۰ خیابان که در شهر وجود دارد( اگر برای هر 
خیابان دو نفر کارگر در نظر بگیریم حدود 3۰۰ کارگر برای نظافت 
شهر احتیاج داریم در حالی که با حدود 6۰ نفر این کار انجام می شود 
از طرفی هم جدا از این مشکالت مردم پای کارِ ما نیامدند و همیشه 
از ش��هرداری گله کردند! حدود ۴ سال است که از مردم درخواست 
کردیم تا ساعت 9 شب زباله ها را بیرون بگذارند اما این فرهنگ هنوز 
جا نیفتاده که پیگیر باش��ند تا بدانند ماشین حمل زباله تقریباً چه 
ساعتی به منطقه آنها می رسد بعد اقدام به گذاشتن زباله ها کنند. 
اکثراً تماس می گیرند که ما ساعت 9 زباله ها را بیرون گذاشتیم اما 
ماشین حمل زباله نیامده است و آنها را به داخل منزل برگرداندیم. 
مردم باید در این زمینه همکاری کنند، در استان کرمان طرح شهِر 
بدون زباله استارت خورده است و در سطح شهر کرمان سطل زباله 
به ندرت پیدا می ش��ود و این به خاطر این است که مردم ساعت 9 
شب زباله ها را بیرون می گذارند. اگر این اقدام در میان شهروندان ما 
نیز نهادینه شود با همین امکانات کم می توانیم وضعیت مناسب تری 

را برای شهر به وجود آوریم.
موضوع دیگری که قابل ذکر اس��ت وجود حدود ۲۰۰۰ سِگ ولگرد 
در س��طح ش��هر اس��ت که باید در این زمینه هم اقداماتی در نظر 
گرفته ش��ود از آنجایی که زباله ها در روستاها محدودتر است اکثر 
این حیوانات به دنبال غذا وارد ش��هر می شوند که در این زمینه هم 
مثل کرمان پیگیری هستیم تا Ngo در این زمینه ورود پیدا کنند 
و ای��ن حیوانات را جمع آوری و به صورت زنده تحویل آنها دهیم تا 
از آنها نگهداری ش��ود با منابع طبیعی و جهاد کشاورزی برای تهیه 
زمین در حال رایزنی هس��تیم. باید کاری کرد تا به صورت مقطعی 
با گذاش��تن طعمه به صورت باز و بدون دستگیری آنها را به مکان 
مورد نظر هدایت کنیم اما مش��کل ما این است که زمین هایی که 
برای این موضوع پیشنهاد داده شده در حوالی ُکرک و نارتیچ هست 
و آوردن این حیوانات که در سطح شهر پخش هستند به این روش 
کار سختی می باشد و باید به سمت زنده گیری آنها برویم در حال 
حاضر یک Ngo درخواست خود را برای نگهداری این حیوانات ارائه 
داده است. با تامین زمین از جهاد و منابع طبیعی قسمت اعظم کار 
انجام ش��ده است و از ما خواستند که این مسئله را در بودجه سال 
بگنجانیم که ماهم به ش��ورا پیش��نهاد داده ایم تا برای این موضوع 
بودجه ای در نظر گرفته ش��ود. بعد از تحویل زمین زنده گیری این 

حیوانات شروع خواهد شد.

لطفاً در زمینه قطع درختان توضیحاتی بفرمایید و 
تاکنون چند مورد مشاهده شده است؟

ما در واحد خدمات ش��هری بحث پیشگیری را داریم و اگر موردی 
را مش��اهده کنیم که هن��وز اتفاق نیفتاده پیش��گیری می کنیم و 
اگر هم اتفاق افتاده باش��د صورت جلسه و بحث حقوقی شهرداری 
اجرا می ش��ود چند موردی که هم مش��اهده شد قصدشان هرس 

درختان اوکالیپتوس بوده نه حذف آنها، که در این مورد هم قرار شد 
راهکارهای اصولی هرس کردن آموزش داده شود. همچنین کسانی 
که برای ساخت و ساز اقدام می کنند باید جایی ساخت و ساز کنند 
که موجب حذف و قطع درخت نش��ود. قبل و بعد از بازس��ازی به 
همی��ن منظ��ور از محل بازدید به عمل می آی��د تا از قطع و حذف 
درخت��ان طبق ماده 1۴ جلوگی��ری به عمل آید. در مناطق کویری 
کاشت و نگه داش��تن درخت بسیار سخت است اوکالیپتوس هایی 
هم که در سطح شهر هست به صورت مقطعی در حال حذف کردن 
می باشند که پیگیر هستیم و برخورد می کنیم و عامالن جریمه می 
ش��وند. نظر من جایگزین کردن هس��ت، اگر همه در سطح شهر به 
اس��م خودمان یک نهال بکاریم بر اس��اس جمعیت با رقم خوبی از 
درخت مواجه خواهیم ش��د. باید درختان��ی را انتخاب کنیم که در 
آینده مشکلی ایجاد نکنند.و همچنین با توجه به ثبت جهانی بودن 
ش��هر بم باید اقداماتی در خصوص تامین زمین شهروندان صورت 

گیرد تا مسئله حذف و خشکاندن درختان کمتر صورت گیرد.

برای رفع آبگرفتگی های سطح شهر چه اقداماتی 
صورت گرفته است؟

 ب��رای رفع آبگرفتگی میدان فرمانداری با همکاری معاونت عمرانی 
تعویض پل انجام شده و بقیه پلها) مدنی، حناسایی و بوعلی( مرحله 

به مرحله در دستور کار قرار دارند.
بهشت زهرا جز کدام حوزه می باشد؟

بهشت زهرا تحت عنوان سازمان آرامستانها زیر نظر خدمات شهری 
می باشد و استارت جابجایی بهشت زهرا نیز زده شده است و دنبال 
مشاوره هستیم که محدوده ای را انتخاب کنیم تا آیتم های زیست 
محیطی را تحت تاثیر قرار ندهد. ظرفیت کنونی بهشت زهرا رو به 

اتمام است و قطعاً دو سال دیگر این ظرفیت تکمیل خواهد شد.

از دیگر اقدامات خدمات شهری بگویید؟
نیروهای خدمات ش��هری بعد از کادر درمان ب��ه صورت گمنام در 
خدمت مردم بوده و هستند آنها هم به نوعی با جمع آوری زباله ها 
تعطیلی نداش��ته اند. با توجه به حساس بودن زباله ها کمترین آمار 
مبتالیان را به خاطر اس��تفاده از امکاناتی مثل ماس��ک و دستکش 

تاکنون داشتیم.
با بیمارستان ها تعامل داریم با توجه به اینکه مصرف لباس بیشتر به 
تولید زباله های بیشتر در بیمارستان شهید است به صورت مستمر 
بیمارس��تان ها را سرکشی و زباله ها را تخلیه می کنیم تا مشکلی به 

وجود نیاید.
 با سازمان حمل و نقل در زمینه ی ضدعفونی ماشین های حمل و 
نقل همکاری داریم. در خود مجموعه هم از دستگاه و مواد ضدعفونی 

کننده استفاده می شود.

خطاب به مردم چه صحبتی دارید؟
 مردم شهر را از خود بدانند. دست ما در جیب مردم است و حقوق 
ما از مردم می باشد. شهر هم از آنها است امروز اگر مردم  شهرداری 
را در زمینه ی جمع آوری نخاله های ساختمانی، آسفالت، پارک ها و 
زیباسازی حمایت کنند شهرداری هزینه هایی که بابت این کار می 
پردازد صرف کارهای مهم تر میکند و  اعتبارات شهرداری به سمتی 

میرود که مفید باشد.
ش��ماره ی 3513۷ ش��ماره معاونت خدمات ش��هری است و مردم 
می توانند گزارش ها ی خود را در زمینه ی نخاله های س��اختمانی، 
جمع آوری زباله ها و ساخت و ساز های غیر مجاز را با این شماره با 
ما در میان بگذارند.برای جابجایی نخاله ها توسط شرکت خصوصی 

نیز میتوانید با همین شماره تماس بگیرید.
 از مردم می خواهیم رأس ساعت 9 شب زباله ها را بیرون ببرند. اگر 
زباله ها ساماندهی شوند خودبخود مسئله سگ های ولگرد نیز حل 

خواهد شد.

تنظیف شهرک رزمندگان
 تنظیف شهرک امام

تنظیف خیابان بعثت
 تنظیف خیابان مکتب الزهرا

 تنظیف خیابان کشاورز
 تنظیف میادین میوه و تره بار

بارگیری خاکها و ضایعات کشاورزی خیابان های شهید رحیمی 
ن�ژاد ، بعث�ت ، کمیل ، تختی ، مدن�ی ، ارگ ، مطهری ،فرهنگ 
،دلگش�ا ، ش�هریار ، س�خایی ، ابوذر ، خیام، امیرکبیر ، چمران 
، ش�هید بهش�تی، امام رض�ا)ع( ، المهدی ، طباطبای�ی ، بلوار 
جمهوری ، بلوار پاس�داران ، بلوار شهدا ، بلوار صدوقی ، کوچه 

انصاری ، کوچه بوعلی 1۷ ، کوچه امام رضا)ع( 13 

واحدخدماتشهریپرکارترینواحدشهرداریاستکهدرسه
شیفتکاری،روزانه۸۵تنزبالهراجمعآوریمیکند

گزیدهایازعملکرد۴۸ساعت
واحدخدماتشهریشهرداریبم

محسن حدادیان معاون خدمات شهری شهرداری بم عنوان کرد:

گزارشتصویریازطرحنهضتآسفالتباکمکپرداختسهمهمیاریمردمتوسطسازمانعمرانوبازآفرینیشهریشهرداریبم

کوچه ۴ بلوار جمهوری اسالمی کوچه 3 بلوار باهنر کوچه ۲6 بلوار باهنر کوچه های شماره 5 بلوار باهنر و کوچه 1۰ خیابان شهید مطهری
شماره 8 خیابان کوثر 


