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روزمرگی دستگاههای اجرایی 
استان را از توسعه دور می کند

لغو مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی
بم در میدان امام خمینی)ره(

استاندار کرمان در جلسه مدیران ستادی استانداری عنوان کرد:

صفحه دوم

با تصمیم ستاد مبارزه با کرونا شهرستان بم صورت گرفت:

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

ما آنچه را می گوییم، می سازیم

گامی بلند در جهت رونق تولید و اشتغال در بم بزرگ

طلوع ارگ – س�عید اف�روغ: با تصمیم اکثریت قریب 
به اتفاق اعضای ستاد مبارزه با کرونا شهرستان بم، مراسم 
عزاداری مرکزی تاسوعا و عاشورا حسینی امسال در میدان 

امام خمینی)ره( بم برگزار نمی شود.
ظهر امروز 25 مرداد جلسته ستاد مبارزه با کرونا با حضور 
هادی شهسوارپور فرماندار بم، حجت االسالم دانشی امام 
جمعه، دکتر عباس زاده رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی 
بم، علیرضا جاویدان دبیر س��تاد کرونا و حجت االسالم 
علی آبادی رئیس اداره تبلیغات اسالمی و دیگر مسئولین 

شهرستان بم برگزار شد.
در ابتدای این جلس��ه ک��ه به منظ��ور تصمیم گیری در 
خصوص مراس��م ماه محرم شهرستان و مراسم عزاداری 
ویژه روزهای تاسوعا و عاش��ورای بم تشکیل شده بود، 
دکتر عباس زاده رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی بم در 
خصوص آخرین وضعیت کرونا در ش��رق استان گفت: 
همین جور که همه می دانیم اس��تان کرمان در وضعیت 
کلی قرمز ق��رار دارد ولی این وضعیت خوش��بختانه در 
حالت ثابت شدن است و شهرستان های شرقی نیز نسبت 
به استان شیب افزایشی خیلی کمتری را دارد و خوشبختانه 
آمار مبتالیان ما به صورت انفجاری باال نرفته اس��ت. وی 
در ادامه گفت: شهرس��تان های بم و نرماشیر در وضعیت 
قرمز قرار دارند و ریگان و فهرج در وضعیت هشدار )زرد( 

هستند.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای شیوع کرونا تا امروز 3695  
نمونه گیری انجام شده که 1267 مورد مثبت بوده که 70 
درصد مبتالیان در شهر بم بوده اند اظهار کرد: کل تعداد 
فوتی های ما به 33 نفر می رسد و آمار مبتالیان به کرونا 
به ترتیب در بم 892 مورد مثبت و در نرماشیر 128 مورد 
مثبت و در فهرج 124 مورد مثبت و در ریگان 123 مورد 

مثبت به کرونا داشته ایم.
وی در خص��وص برگزاری مراس��مات در ماه محرم نیز 

گف��ت: 5 نکته اساس��ی و مهم باید حتما رعایت ش��ود؛ 
اول استفاده مستمر از ماسک، دوم رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی که 2 متر تعیین شده، سوم زمان مراسم حداکثر 
2 ساعت می تواند باشد، چهارم ضدعفونی کردن محیط و 
دستها و پنجم ازدحام جمعیت طبق پروتکل ممنوع است. 
وی در ادام��ه تاکید کرد توزیع مواد خوردنی و نذورات 

نیز ممنوع است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی بم ادامه داد: متاسفانه در دو 
محله ای از شهر بم که تعداد مراسم عروسی و جشن باال 
بوده میزان مبتالیان هم باال رفته اس��ت، ما باید با جدیت 
کارمان را مثل قبل انجام دهیم تا کمترین آسیب را ببینیم. 
از همشهریان عزیز بابت کمبود ها و کاستی ها عذرخواهی 
میکنم و از تمامی پرسنل درمان و کادر بیمارستانها و مراکز 
بهداش��ت تشکر می کنم. در ادامه جلسه اعضای ستاد در 
خصوص برگزاری مراسم عزاداری در روزهای تاسوعا 

و عاشورا در میدان امام بم به بحث و تبادل نظر پرداختند.
دکتر رجایی رئیس مرکز بهداشت بم ضمن مخالفت با 
برگزاری مراسم نیز توضیح داد که به دلیل وجود جمعیت 

باالی 5000 هزار نفر و جا به جایی این جمعیت ما موافق 
برگزاری نیستیم.

سرهنگ بدرآبادی فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه بم 
نیز گفت: از نظر ما باید فاصله گذاری اجتماعی انجام شود 
و بنده هم موافق برگزاری مراس��م میان امام نیستم و البته 
ما باید به مس��ائل امنیتی هم توجه کنیم زیرا تمام کسانی 
که وارد محوطه میدان امام می ش��وند باید بازرسی شوند 
و فاصله این بازرس��ی شاید فقط 25 سانتیمتر باشد و البته 
ش��لوغی نزدیک گیتهای بازرسی هم مشکالت خود را 
دارد و در اینجا تقاضا دارم همین گونه که متمرکز روی 
مس��اله عزاداری شدیم روی دیگر مسائل هم همین گونه 
رفتار کنی��م. طبق فرمایش��ات مقام معظ��م رهبری باید 

پروتکلها انجام شود.
حجت االسالم علی آبادی رئیس اداره تبلیغات اسالمی 
نیز گفت: تیم بازرس��ی ما هر شب دو سه مسجد را مورد 
بررسی قرار می دهد و تاکنون بیش از 30 بازدید داشته ایم. 
بهتر است در برگزاری مراسمات عروسی نیز همین قدر 
محکم تصمیم بگیریم، بنده هم مخالف برگزاری مراسم 

در میدان امام هستم چون با وجود جمعیت باال وضعیت 
شهرس��تان بدتر می شود و اگر در بم مراسم برگزار شود، 
در بقیه مناطق شرق اس��تان نیز خواهان برگزاری مراسم 
می ش��وند. وقتی مقام مظعم رهبری می گویند باید طبق 
پروتکلها برگزار ش��ود یعنی این پروتکلها به تایید دفتر 
ایشان هم رسیده پس ما باید حتما طبق همین فرمایشات 

عمل کنیم.
در ادامه حجت االسالم دانشی امام جمعه بم نیز گفت: بنا 
را به برگزاری مراس��م بگذاریم و شیوه ای نامه ای را برای 
آن برنام��ه ریزی کنیم و صورت مس��اله را پاک نکنیم. 
حساسیت ها روی مس��اله عزاداری خیلی باالست کاش 
برای عروسی ها، پاساژها، بازار هم همین گونه بود. ستاد 
کرونا معیار همه تصمیم گیریها است و از دفتر مقام معظم 
رهبری هزینه نکنیم و کم کاریها را پای رهبری ننویسیم تا 
واقعیتها برعکس نشود، بنده پروتکلهای محرم را بررسی 
کردم تقریبا تمام موارد را می ش��ود به نوعی انجام داد اما 
اینکه گفته شده تجمعات حداقلی باشد، دیگر کاری نمی 
شود انجام داد و در هر صورت بنده موافق این هستم که 

رعایت پروتکلها مشکل است.
در پای��ان جلس��ه هادی شهس��وارپور فرماندار ب��م نیز با 
حمع بندی مطالب مطرح ش��ده عنوان ک��رد: با توجه به 
صحبت های مطرح ش��ده و بررسی پروتکلها و اهمیت 
مساله بهداشتی و در کنار آن مساله امنیتی، مراسم عزاداری 
مرکزی تاسوعا و عاشورای حسینی میدان امام خمینی)ره( 
در بم برگزار نمی شود. وی در ادامه گفت: تمامی هیات 
ها باید در س��امانه بیرق ثبت نام کنند و عزاداریها باید در 
محل مناسب و تایید شده توسط کارگروه تعیین شده و با 
رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی برگزار شود و  اگر هر 
هیئتی یک درصد هم رعایت نکند با آن برخورد می شود. 
همچنین پخش نذری در هر حالتی ممنوع است و نذورات 

فقط به صورت کمک مومنانه باید عرضه شود.
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به قلم: مرتضی مکارم 

وی��روس کرونا دیگ��ر دارد خودنمایی میکند و به طور متفاوت انس��ان ها را درگیر 
میکند. تابس��تان شد و هوا گرم ش��د اما خبری از ضعیف شدن ویروس نشد بلکه به 
شکل متفاوتی عرض اندام می کند و خیلی وحشتناک دنیا را درگیر کرده , رو به جلو 
حرکت می کند و ظاهراً دارد قدرتش را به رخ می کشد و بشر دوپا با این همه ترقی 
و تعالی و پیشرفت علمی نتوانس��تند تاکنون دارو یا واکسن این ویروس منحوس را 
کشف نمایند و این جاست که باید با تعمق بیشتری جلو رفت که چرا انسان در برابر 
یک ویروس بی ارزش سر تعظیم فرود بیاورد و همه منتظر تالش بی وقفه او هستند 
که شاید واکسن یا دارویی کشف شود و از مرگ و میر انسانها جلوگیری نماید اما با 
وجود این ویروس خطرناک یک عده در جبهه سالمت در خط مقدم دارند با جان 
خود بازی می کنند. به مریض های درگیر خدمت رسانی می کنند و با کمال تأسف 
تا بحال بیش از 120 نفر از بهترین پرستارها و پزشکان جان خود را روی این بیماری 
گذاشتند و شهیدان این راه محسوب می شوند و حال در مقابل بسیاری از مردم بجای 
اینکه پروتکل های بهداش��تی را رعایت نمایند و جلوی مبتال شدن با این بیماری را 
بگیرند و با کمال تأس��ف عوض جلوگیری از این ویروس باعث انتشار این ویروس 
می شوند. با اینکه می داند این ویروس خطرناک است و احتمال دچار شدن و مرگ 
را در پیش دارند و باز هم بدون توجه به پروتکل های بهداشتی یعنی فاصله گذاری و 
ماسک و شستشوی دست ها بیرون می آیند یا او  ناقل است و یا ناقل نیست دیگران 
ناقلند تا نگاه می کنی میبینی خود و دیگران آلوده می شوند شما را به خدا رحم کنید 
وقتی از تلویزیون چهره های پزشکان و پرستاران را مشاهده می کنید و در این مسیر 

شهید شده اند شما اگر فکر میکنید خوب تجزیه و تحلیل کنید.
کس��انی که باعث این کار ش��ده اند و این عزیزان را با این بیماری مبتال کرده اند چه 
جواب��ی دارند بدهند که چرا این کار را  ک��رده ای می گویند جواب خدا و پیامبر را 
بدهیم که باعث مرگ این جوانان عزیز شده ما امروز عزیزانی را از دست داده ایم و 
پزشک و پرستار و کمک پرستار که می توانستند سالهای سال خدمت به این مملکت 

نمایند رفتند و سرود جدایی خواندند.
اگ��ر من و تو باعث این کار ش��ده ایم وای به حالمان آیا مریض ها کس��انی که بی 
احتیاطی کرده اند جان تعدادی از هموطنان جان باختند امروز شاهد هفده هزار کشته 
و بیمار هستیم به غیر از شهدای راه سالمت و  این رقم کوچکی نیست در صورتی که 
یک نفر در راه بی احتیاطی جانش را از دست داده باشد باز هم زیاد است حال با خود 
عهد ببندیم تا آن جایی که امکان دارد از خانه خارج نشویم مگر برای کار ضروری 
آن هم با ماس��ک و فاصله گذاری و شستشوی دست ببینید این کار نتیجه می دهد. 
دنیا به ما نگوید اینها ملت بی نظم و بی تعهدی هس��تند و به قول رسول خدا در مقابل 
یکدیگر متعهد هستیم و با این فرمان الهی است که در مقابل یکدیگر مسئول باشیم و 
برای همدیگر بسوزیم و دلسوز و مهربان باشیم البته این کار اول خودت را از دست 
این ویروس خطرناک مصون میدارد و دوم دیگران  را به ما س��فارش ش��ده نکات 
بهداش��تی را رعایت کنید با این رعایت کم هزینه و کمتر اگر جلو برویم می توانیم 
به یک جایی برس��یم که خیلی جلو رش��د مرگ و میر را بگیریم. انشاهلل تا شاید بشر 

توانست در آینده با امید خدا دارو و واکسن این ویروس را کشف کند و در اختیار 
جامعه قرار دهد.

 امید به زندگی و نش��اط و خوش��ی را در خانواده بر شوق و شعف برساند و این راه 
طوالن��ی که م��ردم را به انحطاط و خاطره مردم را دچار غم و اندوه بنماید و مردم را 
از گردش و تفریح و مسافرت که برای تغییر ذائقه گردد از همه گذشته دل عزیزمان 
و سربازان جبهه سالمت را شاد نمایم و هرچه زودتر آن ها بتوانند از آرامش بهتری 
برخوردار شوند بیایید با این کار خداپسندانه یعنی ماسک و فاصله گذاری و شستن 
دست کمک کنیم جلوی همه گیر شدن این ویروس منحوس وحشتناک را بگیریم و 
دل و قلب سربازان جبهه سالمت را مسرور و خوشحال کنیم و آنها عزیزانمان هستند 
و برای این عزیزان کاری انجام دهیم باری هر روز از دوش آنها کم کنیم و همچنین 
برای خودمان راه س��المتی و گریز از این راه برای مان سالمتی و سعادت و خوبی به 
بار آید و سعی کنیم که باز دراین راه و مسیر نمره  قبولی عایدمان شود و دنیا برایمان  

احترام وافری قائل شود.
آری امروز گزینه ای که می تواند ما را در این راه به پیروزی برساند با فاصله گذاری 
و ماسک است. فکر کنید اگر این ویروس همه گیر شود یک فاجعه ملی به بار می 
آمد و یا در سالهای خیلی دور یک سوم مردم ایران از مرض طاعون فوت کردند اگر 
همکاری نکنید مشکالت عظیمی برای مردم این منطقه به وجود می آید دیگر کنترل 
آن با مشکالت زیادی روبرو است و باید به وجدان رجوع کرد و از مسائل یکی بودن 
و همدلی بودن و درد همدیگر را از خود دانستند و با رعایت پروتکل بهداشتی از این 
بحران عبور کنیم و دیدید چگونه اول رعایت کرده اید تا حدودی خود را نشان و با 

این کنترل آمار مرگ و میر و مبتال شدن را تا یک رقمی کاهش داد.
خدا را خوش نمی آید یک پزش��ک حاذق رییس  بیمارستان آمل در این راه شهید 
 ش��ود بیاید با دل و جان مسئله ماس��ک و فاصله گذاری را رعایت کنیم. هم خدا و 
هم بنده خدا و پیامبر از این جانفش��انی خوشش خواهد آمد هشدار جدی است اگر 
به توصیه های کارشناس��ان عمل نکنیم باعث ابتال و مرگ می��ر با ابعادی به مراتب 
خطرناک تر از پیش خواهد ش��د اگر ام��روز 200 نفر آینده روزی 1600 نفر مرگ 
ثبت می شود با این پیش بینی ها در صورت عدم رعایت جدی دستورالعمل در سه 
ماه آینده این آمار به 1600 نفر مرگ در روز افزایش خواهد یافت آیا خود را مسئول 
نمی دانید از یک دس��تورالعمل س��اده مانند شستن دست و فاصله گذاری و ماسک 
استفاده کنید تا خود و دیگران را از آسیب جدی این ویروس منحوس و خطرناک 
راهی پیدا کنند و تا زمان تولید دارو و واکسن و به دست همگان برسد و همه ایمن 
و مصون باش��ند ما مسلمان و شیعه و برای این کار کاری نکنیم که دل معصومین از 
این بابت به درد آوریم خالصه هرکس در این راه قصوری و کوتاهی انجام دهد در 
نزد خداوند مسئول است و گناهانی بزرگ مرتکب می شود خدایا به ما کمک کن 
که این همیاری و همکاری و همدلی و یکرنگی در بینمان حاکم باشد و آثار آن در 
جهان باعث ش��ود که سرمشق و مورد تکریم و احترام واقع گردیم. العاقبه للمتقین. 

والسالم .

ما و کرونا 

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

روزمرگی دستگاههای اجرایی، استان را از توسعه دور می کند
دکتر فدائی مراجعه مردم و شکایات آنها به بازرسی و دیگر بخشهای 
استانداری را نش��انه خوب کار نکردن برخی دستگاههای اجرایی و 
مدیران اس��تان دانست و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید به 
گونه ای عمل کنند تا درخواست های مردمی در همان سطح پاسخ 

داده شود و به نتیجه برسد.
استاندار کرمان، شناخت از جایگاه استانداری را مهم خواند و از اینکه 
استانداری به جای کار ستادی و سیاستگذاری باید کم کاری برخی 

دستگاههای اجرایی را جبران کند انتقاد کرد.
وی از استانداری به عنوان دولت استان کرمان نام برد و گفت: همچنان 

تالش می کند سیستم اداری را اصالح کنم.
دکتر فدائی تصریح کرد: اگر سیس��تم اداری کارش را درست انجام 
دهد فکر اس��تاندار برای توسعه آزاد می ش��ود اما در شرایط کنونی 
سیس��تم اداری دچار روزمرگی شده است و تا چنین رویه ای حاکم 

باشد توسعه، شتاب نمی گیرد.

اس��تاندار کرمان تصریح کرد: مردم از استانداری توقع باالیی دارند تا 
دولت را در استان به شایستگی نمایندگی  کند.

وی جایگاه مدیران استانداری در سطح استان را بسیار مهم  ارزیابی 
کرد و گفت: مدیران س��تادی استانداری باید به این سوال پاسخ که 

جایگاه مدیران ستادی استانداری کجاست پاسخ دهند.
وی خواس��تار بازبینی مدیران در حوزه کاری خود و اصالح روندهای 

معیوب شد.
اس��تاندار کرمان از مدیران اس��تانداری درخواست کرد: بر عملکرد 
مدیران دستگاههای اجرایی در حوزه کاری خود نظارت و از جایگاه 

حاکمیتی ورود کنند.
دکتر بصیری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان نیز در 
جلسه در سخنانی با تبریک میالد امام موسی کاظم علیه السالم بر 
پیشه گرفتن صبر توسط مدیران در فعالیتها و امور اداری تاکید کرد.

وی با توجه به بازنشستگی خانم موسی پور از زحمات وی در سمت 

مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان تشکر کرد. دکتر 
بصیری با تبریک انتصاب خانم مرضیه مهدوی به سمت سرپرست 
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان گفت: انتخاب خانم 
مهدوی با حمایت دکتر فدائی صورت گرفت و تقریبا برای اولین بار 
اس��ت که بانویی از کارمندان استانداری در پست مدیریتی منصوب 

می شود.
معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی استاندار از سرپرست دفتر امور 
اجتماعی ب��ه عنوان فردی دارای تخصص در زمینه  علوم اجتماعی 
نام برد که در دوران دانشجویی نیز از فعاالن حوزه فرهنگی، اجتماعی 

بوده است.
همچنین دکتر بصیری انتصاب حمید شمس الدینی را به سمت دبیر 
کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز استان کرمان تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان در این جلسه زهرا موسی 

پور از حمایتها و پش��تیبانی های استاندار، معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار، دیگر معاونان و مدیران ستادی استانداری و مدیران 

دستگاههای اجرایی و دانشگاههای استان تقدیر کرد.
وی گفت دولت روحانی شهامت بررسی و پیگیری آسیبهای اجتماعی 

را داشت و آنها را پنهان نکرد.
وی به ارائه گزارش دولت در این حوزه به رهبر معظم انقالب اش��اره 
کرد و آن را در توجه ویژه به کاهش آسیب های اجتماعی بسیار موثر 

خواند.
وی دفتر اجتماعی و فرهنگی اس��تانداری را دارای جایگاه کش��وری 
دانست و از اینکه چنین سرمایه ای برای استان و استانداری کرمان 

فراهم شده است خدا را شکر گفت.
وی انتصاب خانم مرضیه مهدوی را به س��مت سرپرست دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی اس��تانداری کرمان تبریک گفت و برای ایشان 

آرزوی توفیق نمود.

محمد جواد فدایی استاندار کرمان در جلسه مدیران ستادی استانداری عنوان کرد:

تقدیر

خداوند قادر منان را شاکریم که به ما نعمت قدردانی و تقدیر از عزیزانی که با عزمی راسخ و بارقه هایی از مسئولیت 
پذیری با رویکرد آفریدن فردا هایی بهتر و برتر برای تربیت انسان هایی پاک نیت و توانمند در عرصه های مختلف 

آموزشی و فرهنگیل تالش می کنند را ارزانی نمود.
در همین راستا بر خود الزم می دانم از تالش و کوشش شما همکاران عزیز و کادر اداری ومشاور دبیرستان برای 

کسب رتبه دوم استانی در سال قبل و کسب رتبه اول استانی امتحانات نهایی در بین سه رشته سال جاری )1399( 
تبریک و تهنیت عرض و صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم .

مدیر دبیرستان فرزانگان دور دوم استعداد های درخشان   فاطمه شمس الدینی

سرکار خانم شمس الدینی مدیر دبیرستان فرزانگان دور دوم،کسب رتبه اول در امتحانات نهایی استانی را به شما و 
همکارانتان تبریک عرض می نماییم و امید آن داریم که در سایه الطاف الهی همواره در سنگر خدمت به جوانان این 

مرز و بوم و آینده سازان میهن عزیزمان استوار و سر افراز باشید.

عباس کدوری مدیر آموزش و پرورش شهرستان بم و علی احمدی نیک معاون  آموزشی 
اداره آموزش و پرورش
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آگهی حصر وراثت
الهه بابائی  فرزند عباسعلی دارای شناسنامه 4241 به شرح دادخواست شماره 993298 مورخ 99/5/14 توضیح داده شادروان عباسعلی بابائی فرزند نصرا... به شناسنامه 96 در تاریخ 74/9/4 در شهر بم  فوت شده و وراثت 

منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- پروین محمد بیگی  فرزند محمد  به ش ش 1همسر متوفی 2-  اکرم حسین شاهسوارانی  فرزند حسین  به ش ش 2 فرزند متوفی3- بهروز بابائی فرزند عباسعلی  به ش ش 1110 
فرزند متوفی4- بهنود بابائی فرزند عباسعلی  به ش ش 245 فرزند متوفی5- بهزاد بابائی فرزند عباسعلی  به ش ش 19108 فرزند متوفی6- الهه بابائی فرزند عباسعلی  به ش ش 4241 فرزند متوفی7- اکرم بابائی فرزند 

عباسعلی  به ش ش 8585 فرزند متوفی8- حمیده بابائی فرزند عباسعلی  به ش ش 309 فرزند متوفی9- فروغ بابائی فرزند عباسعلی  به ش ش 5391 فرزند متوفی10- الهام بابائی فرزند عباسعلی  به ش ش 2787 فرزند 
متوفی لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است./م الف 148
شورای حل اختالف شماره ۳ بم

آگهی حصر وراثت
اکبر رجبی فرزند محمد دارای شناسنامه 77 به شرح دادخواست شماره 993313 مورخ 99/5/14 توضیح داده شادروان زهرا واعظی نژاد فرزند سید اصغر به شناسنامه 305 در تاریخ 99/5/1 در شهر بم  فوت شده و وراثت 

منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- رسول رجبی فرزند اکبر  به ش ش 3029 فرزند متوفی 2-  رضا رجبی فرزند اکبر  به ش ش 511 فرزند متوفی3- فاطمه رجبی فرزند اکبر  به ش ش 3100071484 فرزند 
متوفی4-اکبر رجبی فرزند اکبر  به ش ش 77 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 151
شورای حل اختالف شماره ۳ بم

آگهی حصر وراثت
مسعود رنجبر فرزند کاظم دارای شناسنامه16631 به شرح دادخواست شماره 993307مورخ 99/05/21 توضیح داده شادروان کاظم رنجبر فرزند حبیب اله به شناسنامه 162 در تاریخ 95/10/22 
در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- مسعود رنجبر فرزند کاظم به ش ش 16631 فرزند متوفی 2-  نادر رنجبر فرزند کاظم به ش ش 3110990377 فرزند 

متوفی3- ناصر رنجبر فرزند کاظم به ش ش 3111496538 فرزند متوفی4- فاطمه رنجبر فرزند محمد به ش ش 311029590 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 158
شورای حل اختالف شماره ۳ بم

آگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 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 کاربری ملک اشتباه چاپ شده است که به شرح ذیل جهت اطالع عموم در 

یک نوبت آگهی میگردد که مدت اعتراض آن از تاریخ انتشار به مدت یک ماه می باشد. پالک 33 فرعی از 893 اصلی عباس حجت آبادی ششدانگ یک باب خانه با کاربری باغ مسکونی به مساحت 436 متر مربع واقع در بم 
دهبکری سر میدان بخش 33 کرمان از مالکیت جعفر افشاری پور که در آگهی قبلی نوع کاربری ملک اشتباها مسکونی آگهی شده بود. پالک 34 فرعی از 893 اصلی حسن رنجبر ششدانگ یک بابخانه با کاربری باغ مسکونی 

به مساحت 357 متر مربع واقع در بم دهبکری سر میدان بخش 33 کرمان از مالکیت جعفر افشاری پور که در آگهی قبلی نوع کاربری ملک اشتباها مسکونی آگهی شده بود.
محمد امیری خواه - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی حصر وراثت
رضا سفیدگرزاده  فرزند محمد دارای شناسنامه56 به شرح دادخواست شماره 993329 مورخ 99/05/19 توضیح داده شادروان محمد سفیدگرزاده فرزند حسن به شناسنامه 6497 در تاریخ 95/10/26 در شهر بم  فوت 
شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- علی سفیدگرزاده فرزند محمد به ش ش 3110865211 فرزند متوفی 2-  رضا سفیدگرزاده فرزند محمد به ش ش 56 فرزند متوفی3- مهدی سفیدگرزاده فرزند 
محمد به ش ش 549 فرزند متوفی 4- نصرت  سفیدگرزاده فرزند محمد به ش ش 294 فرزند متوفی5- عصمت سفیدگرزاده فرزند محمد به ش ش 541 فرزند متوفی6- بی بی طاهره مبشر فرزند محمد به ش ش 

1757 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 153

شورای حل اختالف شماره ۳ بم

آگهی حصر وراثت
فاطمه مازندرانی فرزند حسین دارای شناسنامه 4 به شرح دادخواست شماره 993224 مورخ 99/5/5 توضیح داده شادروان حسین مازندرانی فرزند سلیمان به شناسنامه 239 در تاریخ 86/01/28 در شهر بم  فوت شده 
و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- الیاس مازندرانی فرزند حسین  به ش ش 3100094840 فرزند متوفی 2-  ادریس مازندرانی فرزند حسین  به ش ش 3100253061 فرزند متوفی3- عباس مازندرانی 

فرزند حسین  به ش ش 10291 فرزند متوفی4- محمد علی مازندرانی فرزند حسین  به ش ش 3100595270 فرزند متوفی5- فرشته مازندرانی فرزند حسین  به ش ش 3100196236 فرزند متوفی
6- نرگس مازندرانی فرزند حسین  به ش ش 3100353617 فرزند متوفی 7- فاطمه مازندرانی فرزند حسین  به ش ش 4 فرزند متوفی 8- جمیله آبگرمی فرزند ماشاا...  به ش ش 293 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 141

شورای حل اختالف شماره ۳ بم

آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت خانم نصرت اماندادی قطب آبادی فرزند اکبر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9909983904100131 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ناصر برواتی پور قطب آبادی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 10 نفر منحصر است به: 1- نصرت اماندادی قطب آبادی فرزند اکبر به شماره ملی 3111003698 متولد 1358 همسر 
متوفی 2- ابوالفضل برواتی پور قطب آبادی فرزند ناصر به شماره ملی 3100769562 متولد 1389 فرزند متوفی 3- ابراهیم برواتی پور قطب آبادی فرزند ناصر به شماره ملی 3100525140 متولد 1383 فرزند متوفی4- 

مالک برواتی پور قطب آبادی فرزند ناصر به شماره ملی 3101065208 متولد 1398 فرزند متوفی 5- فاطمه برواتی پور قطب آبادی فرزند ناصر به شماره ملی 3100993403 متولد 1396 فرزند متوفی6- مهدی برواتی پور 
قطب آبادی فرزند ناصر به شماره ملی 3100854829 متولد 1392 فرزند متوفی 7- علی برواتی پور قطب آبادی فرزند ناصر به شماره ملی 3100401921 متولد 1379 فرزند متوفی 8- فرزانه برواتی پور قطب آبادی فرزند 
ناصر به شماره ملی 3100457137 متولد 1381 فرزند متوفی 9- حسین برواتی پور قطب آبادی فرزند ناصر به شماره ملی 3100252251 متولد 1374 فرزند متوفی10-فرشته برواتی پور قطب آبادی فرزند ناصر به شماره 
ملی 3100327731 متولد 1376 فرزند 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 به 

مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۱ شورای حل اختالف بروات - مهدیه دهقان کروکی

آگهی حصر وراثت
معصومه وفائی فرد فرزنداکبر دارای شناسنامه233 به شرح دادخواست شماره 9900278مورخ 99/04/29 توضیح داده شادروان موسی رئیس آبادی فرزند مراد به شناسنامه 3 در تاریخ 99/04/04 در شهر بم  فوت شده و 
وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- معصومه وفائی فرد فرزند اکبر ش ش 233 همسر متوفی 2- مهدیه عطایی نیا فرزندموسی ش ش 1036 فرزند متوفی 3- سمیه وفائی فرد فرزند موسی ش ش 184 فرزند 

متوفی 4- رضا عطایی نیا فرزند موسی ش ش 1366 فرزند متوفی 5- میالد رئیس آبادی فرزند موسی ش ش 3100126505 فرزند متوفی 6- منور رئیس آبادی  فرزند موسی ش ش 2 فرزند متوفی 
7- مژگان عطایی نیا فرزند موسی ش ش 406 فرزند متوفی 8- معراج رئیس آبادی فرزند موسی ش ش 9747 فرزند متوفی. لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد 
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط است./م الف 147                شورای حل اختالف شماره ۳ بم

آگهی حصر وراثت
محمد سیدی فرزند مرتضی دارای شناسنامه 1306 به شرح دادخواست شماره 9900308مورخ 99/05/19 توضیح داده شادروان مرتضی سیدی مرغکی فرزند مونس به شناسنامه 8404 در تاریخ 60/06/03  در دهبکری  
فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- ابراهیم سیدی فرزند مرتضی ش ش 18 فرزند متوفی 2- محمد سیدی فرزند مرتضی ش ش 1306 فرزند متوفی 3- نصرت سیدی فرزند مرتضی ش ش 5 فرزند 

متوفی 4- عصمت سیدی فرزند مرتضی ش ش 1240 فرزند متوفی 5- لیلی سیدی فرزند مرتضی ش ش 13 فرزند متوفی 6-کبری سیدی فرزند مرتضی ش ش 1082 فرزند متوفی 
7- صغری سیدی فرزند مرتضی ش ش 9 فرزند متوفی 8- گوهر سبحانی مهدابی فرزند عباس ش ش 12550 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 157                شورای حل اختالف شماره ۳ بم

آگهی حصر وراثت
آرزو شاه دوست  فرزند ساکن هودیانی دارای شناسنامه734 به شرح دادخواست شماره 9900277 مورخ 99/04/26 توضیح داده شادروان یدا... نوروزی زاده  فرزند علی اکبر به شناسنامه 150 در تاریخ 1389/03/25 در شهر 
بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از: 1- منصور نوروزی زاده فرزند یدا... کد ملی 3110961611فرزند متوفی 2-افسانه نوروزی زاده فرزند یدا... کد ملی 311094325 ش ش 306 فرزند متوفی3-پیمانه 
نوروزی زاده فرزند یدا... کد ملی 3110961611فرزند متوفی4-آرزو شاهدوست فرزند ساکن هودیانی ش ش 734 نوه متوفی 5-زهرا  شاهدوست فرزند ساکن هودیانی ش ش 3610152060 نوه متوفی6- مریم شاهدوست 

فرزند ساکن هودیانی ش ش 511  نوه متوفی7- حوا شاهدوست فرزند ساکن هودیانی ش ش 2090 نوه متوفی 8-امید شاهدوست فرزند ساکن هودیانی ش ش 735 نوه 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 149          شورای حل اختالف شماره ۳ بم

به گزارش گفتار نو،  سد نساء تنها سد شرق استان کرمان است و یکی 
از مهمترین اهداف ساخت این سد آب رسانی به شهرهای بم، نرماشیر، 
بروات، ریگان و فهرج می باشد که از کمترین سرانه بارندگی در استان 
برخوردارند و تقریباً هیچ منبع آب جاری ندارند، هم اکنون آب شرب 
این ش��هرها از قنات ها و چاه هایی تأمین که در حاشیه کویر وجود دارد 
که البته به گفته ساکنان شرق کرمان اکثراً از کیفیت الزم نیز برخوردار 

نیست و بارها در طول هفته با قطعی آب مواجه هستند.

با وجود اینکه س��د نساء که بر روی رودخانه ای با همین نام ساخته شده 
و بزرگترین س��د س��نگ ریزه ای با رویه بتنی محس��وب می شود طی 
س��ال های اخیر در پی بارندگی های مطلوب کاماًل آبگیری می شود اما 

مشکل تأمین آب شرق کرمان را رفع نکرده است.
حاال یک ذخیره آب 168 میلیون مترمکعبی آب در 80 کیلومتری شهر 
بم قرار گرفته اما مردم حداقل در زمینه آب شرب از آن محروم هستند.

در زمان س��اخت این سد مقرر ش��ده بود حداقل 6 میلیون مترمکعب از 
آب س��د در بخش صنعت، 42 میلیون در بخش کشاورزی، 22 میلیون 
زیست محیطی و 39 میلیون در بخش شرب استفاده شود و مابقی برای 

تغذیه آب های زیرزمینی مورد بهره برداری قرار گیرد.
سال 89 بود که پس از 14 سال از کلنگ زنی، این سازه آبی افتتاح شد 
و مردم شهرستان های شرقی استان انتظار داشتند تحولی در بخش تأمین 
آب در زندگی ش��أن مشاهده کنند، دقیقاً از همان زمان هم طرح انتقال 
آب ش��رب به شهرهای پایین دست در دستور کار قرار گرفت اما حاال 

پس از گذشت 10 سال هنوز مردم شهرهای شرقی کرمان طعم آب سد 
نساء را نچشیده اند و این پروژه به کندی پیش می رود.

یکی از ش��هروندان بم می گوید: س��ال 90 این پروژه کلنگ زنی شد و 
قرار بود ظرف چند سال، تصفیه خانه آب در مجاور شهر احداث و آب 
به بم برسد اما نه تنها این اتفاق روی نداده بلکه کیفیت آب موجود هم 
که به مردم می رسید کاهش یافته و بسیاری از مردم با مشکالت مختلفی 

از جمله عوارض کلیوی مواجه شده اند.
علی باغ چمکی می گوید: بس��یاری از روستاهای شرق کرمان حتی در 
شهرس��تان بم که یکی از بزرگترین شهرستان های کرمان است با تانکر 
آبرسانی می شود و در حالی که سد نساء فقط چند کیلومتر با بم فاصله 
دارد و میلیون ها مترمکعب آب در آن ذخیره شده اما ما باید در برخی از 

محالت شهر با قطعی آب مواجه باشیم.
آبرسانی سیار به روستاهای اطراف سد

وضعیت آبرسانی اما در شهرهای دورتر از سد همچون بروات و ریگان 
بسیار بحرانی تر است و مردم با مشکالت مختلفی مواجه هستند.

محمد عباسی از جمله روستاییان ریگانی است که در محمد آباد زندگی 
می کند و می گوید: هر هفته یک بار تانکر آب برای تأمین آب شرب به 
روستای ما می آید و هر بار باید مدت ها در صف معطل بمانیم تا بتوانیم 
چند ظرف آب برای تأمین آب شرب ذخیره کنیم در برخی موارد هم 

با موتور از روستاهای مجاور آب می آوریم.
وی می گوی��د: راهی نداریم ج��ز اینکه در برخی م��وارد از قنات های 
اطراف آب را تأمین کنیم این در حالیست که قرار بود آب سد نساء به 

شرق کرمان برسد.
زهرا سلیمان فر از دیگر شهروندان شرق کرمان است که در بم زندگی 
می کند و از کیفیت آب شکایت دارد و می گوید: هر بار مسئوالن وعده 
می دهند و بعد از تمام ش��دن تابستان همه چیز فراموش می شود تا سال 

بعد و مردم می مانند و مشکالت فراوانی که در زمینه تأمین آب دارند.
وی با اشاره به قطعی آب در برخی از روستاهای حاشیه بم که فقط چند 
کیلومتر تا س��د فاصله دارند، افزود: می گویند طرح ملی است و باید در 
قالب پروژه ها و اعتبارات ملی رفع مشکل شود اما مساله اصلی این است 
که مردمی که آب خوردن ندارند نمی توانند این موانع ناش��ی از کاغذ 

بازی های مسئوالن را درک کنند.
ه��م اکنون 63 درصد از طرح لوله گذاری مس��یر انتقال آب ش��رب به 
شهر بم انجام ش��ده و هنوز خبری از خط انتقال به سایر شهرهای شرق 
اس��تان نیست این در حالی س��ت که بهره مندی از آب سد نساء به زیر 

ساخت های متعدد دیگری نیز نیاز دارد.
کمبود ۲۳۰ لیتر آب در ثانیه

گفته می ش��ود تنها در ش��هر بم در اوج مصرف 230 لیت��ر آب در ثانیه 
کمب��ود آب وجود دارد و این در حالیس��ت که به دلیل کمبود آب در 
روس��تاها بسیاری از روستاییان نیز در حال مهاجرت به شهرهای بزرگ 

شرق استان از جمله بم هستند.
در آخرین وعده ای که به مردم ش��رق کرمان داده شده عنوان شده که 
در صورت تأمین اعتبار از س��وی دولت 10 کیلومتر از باقیمانده مسیر تا 
شهر بم لوله گذاری می شود و آب تصفیه نشده به این شهر می رسد اما 

این اول کار است چون احداث تصفیه خانه آب و ایجاد تأسیسات برای 
انتقال آب به بروات، فهرج، نرماشیر و ریگان هنوز انجام نشده است!

طرحی که قرار بود تا سال 98 به انتها برسد حاال در پایان دولت دوازدهم 
به عنوان یکی از طرح های نیمه کاره به دولت س��یزدهم به ارث خواهد 

رسید و مشخص نیست سرانجامش چه خواهد شد.
فرمان��دار بم در این خصوص می گوید: بی��ش از 80 درصد از مجموع 
طرح انجام ش��ده و در ص��ورت تأمین اعتبار این ط��رح ملی می توانیم 
امیدوارم باش��یم در آینده نزدیک ش��اهد رس��یدن آب س��د نساء به بم 

خواهیم بود.
شهس��واری افزود: شرط ادامه و پیش��رفت طرح انتقال آب تأمین اعتبار 

است که این امر به مساعدت مسئوالن در سطح ملی نیاز دارد.
وی گفت: هم اکنون با کمبود آب ش��رب در ش��هر بم مواجه هستیم و 
همین امر موجب افت فشار در برخی از ساعت های پیک مصرف شده 

است.
وی ادامه داد: تا کن��ون برای اجرای این طرح 280 میلیارد تومان هزینه 
شده و 300 میلیارد تومان بودجه نیاز است که این طرح به اتمام برسد و 

رایزنی ها برای تخصیص این بودجه در حال انجام است.
در حالی مس��ئوالن همچنان اب��راز امیدواری می کنند که آب به ش��هر 
بم برسد به نظر می رس��د پیگیری های نماینده مجلس در شرق استان و 
استانداری کرمان می تواند راهگش��ای حل مشکل تأمین آب در شرق 

استان کرمان در آینده نزدیک باشد.

فرماندار بم: بیش از ۸۰ درصد از مجموع طرح انجام شده/
۳۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است که این طرح به اتمام برسد

میلیون ها مترمکعب آب در حالی در سد نساء ذخیره شده که پروژه انتقال آب شرب از این سد به 
شهر بم و بروات در پایین دست پشت سد وعده های مسئوالن راکد مانده است.

آب نساء پشت سد وعده های مسئوالن جا ماند

بدینوسیله به اطالع تمامي مدیران واحدهاي مشمول قانون کارشهرستان بم مي رساند که جلسه مجمع مدیران به منظورانتخابات کارفرمایان درهیئت حل اختالف راس ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 99/06/12 درمحل اداره تعاون 
کارورفاه اجتماعي بم برگزار مي گردد. لذا مدیراني که تمایل به شرکت درمجمع مذکور رادارند مي توانند درخواست کتبي خود راحداکثرتا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 99/06/03 به همراه مدارک ذیل به آدرس : بلوار 
جمهوري اسالمي نبش کوچه شماره 4 اداره تعاون کارورفاه اجتماعي بم تسلیم نمایند. توجه : منظور از مدیران اعضاهیئت مدیره ومدیران عامل یا مدیران مسئول کارگاههاي مشمول قانون کار که داراي شخصیت حقوقي هستند مي 

باشد.
مدارک مورد نیاز :

1- مدارک موید عضویت درهیئت مدیره یا انتصاب به عنوان مدیرعامل یا مدیر مسئول کارگاه 2- تصویراخرین لیست بیمه کارگاه .  3- درضمن اسامي داوطلبان عضویت درهیئت حل اختالف به شرح ذیل مي باشد :  1- معصومه 
صدیقي   2- علي دهقاني 3- مصطفي عامري 4- عباس غالمحسین ن ژاد 5- امیدفتاحي 6- صادق مصطفایي

اطالعیه

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بم
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دکت�ر رض�ا علی ن�ژاد مع�اون توس�عه مدیری�ت و منابع  
دانشگاه علوم پزشکی بم با تبریک عید غدیر از برگزاری 
نشس�تهای خبری استقبال و ابراز خرسندی کرد و گفت: 
برگزاری این جلس�ات هم باعث آش�نایی می شود و هم 
بین کارشناسان، منتقدان و صاحب نظران که اصلی ترین 
جامعه هدف هس�تند و نهایتًا مردم عزیز یک ارتباط مؤثر 
ایجاد می ش�ود، باید یک ارتباط دوس�ویه بین دانش�گاه 

پزشکی علوم پزشکی و رسانه ها ایجاد کنیم.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی بم مدتی است که از دانشگاه علوم 
پزش��کی کرمان جدا شده اس��ت و از دهه 90 فعالیت خود را آغاز 
کرد. یکی از اصول مهم در هر شهرستان توسعه ی زیرساخت است 
و بدون توجه به این موضوع نمی توان به اهداف عالی رسید پس باید 
زیرساختها را هم از نظر تجهیزات سرمایه ای و هم از نظر تجهیزات 
س��اختمانی برای حوزه بهداش��ت و درمان  آماده کنیم تا به اهداف 

عالی که خدمت رسانی به مردم هست برسیم.
بیمارستان 2۰2 تختخوابی بم

 علی نژاد در ادامه به اهمیت بیمارستان 202 تختخوابی برای شهرستان 
اش��اره کرد و گفت: از سال 1383 پروژه بیمارستان 220 تختخوابی 
به عنوان جایگزین بیمارس��تان حضرت ام��ام )ره( کلید خورد، اما 
متاس��فانه به مدت 6 س��ال روند مطالعه و طراح��ی آن وقت گرفت 
و در س��ال 1397 حدود 5 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و با 
توجه به مکاتبات زیادی که با وزارت بهداش��ت و سازمان برنامه و 
بودجه کش��ور داشتیم مقرر ش��د که این پروژه از وزارت مسکن و 
شهرس��ازی منفک و به وزارت بهداش��ت داده شود. در اواخر سال 
97 به نتایج خوبی رسیدیم و در سال 98 توانستیم حدود 40 میلیارد 
تومان تس��هیالت از بانک رفاه بگیریم. به دلیل تورمی که ایجاد شد 
پروژه اکنون متوقف شده اما در فاز یک 43 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد بای��د مناقصه جدید برگزار ش��ود و پیمانکار جدید هم معرفی 
ش��ود که پیگیر هستیم. س��ازمان برنامه و بودجه هم تعهد داده که تا 
پایاِن سال 1400 پایان بهره برداری کامل اولین پروژه باشد، فاز یک 
این پروژه باید سال 99 تمام شود. این پروژه عظیم قطعاً بر روند سایر 
اقدامات در شهرستان بم تاثیر دارد و اشتغالزایی باالیی در شغل های 
ثابت و پایدار، مشاغل حرفه ای و تخصصی خواهد داشت. پیشنهاد 
چارت تشکیالتی ش��ده و برای بیش از 1400 نفر در این بیمارستان 
اشتغال زایی خواهد شد همچنین به صورت غیر مستقیم حدود هزار 

نفر دیگر هم در مشاغل دیگر مشغول به کار خواهند شد.
 وی با اشاره به برنامه ریزی هایی که در سال 98 در معاونت توسعه 
دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفته گفت: پروژه هایی در شهرستاِن 
بم، نرماشیر فهرج و ریگان در حوزه ی بهداشت و درمان برای اولین 
بار شناسایی شدند و همه هم کلید خوردند. یک تفاهمنامه از قبل هم 
با استاندار محترم و سازمان برنامه و بودجه استان و دفتر فنی وزارت 
بهداشت به صورت پروژه های 40- 60 درصد، تعریف و منعقد شد 
که 40 درصد در استان با منابع دانشگاه علوم پزشکی بم تامین و 60 
درصد هم با وزارت بهداشت است. این گامی موثر بود در حالی که 
یکی از نقطه ضعف های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی ما این بود 
که ما حتی از ظرفیت این همه آورده ای که در بحث ساخت و ساز 
و امور زیربنایی بعد از زلزله 5 دی ماه بود اس��تفاده نشد ساختمان ها 
ساخته نش��ده بود و یا اصاًل این پروژه ها تعریف نشده بودند حدود 
120 پروژه شناس��ایی و اولویت بندی شد و امروز ما در 4 شهرستان 
پروژه جدید نداریم که تعریف نشده باشد یعنی در حوزه بهداشت 
و درمان همه پروژه ها تعریف ش��ده اند و ط��رح جامع آنها و اینکه 

چگونه باید توسعه پیدا کنند هم مشخص شده است.
علی نژاد ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از اعتبارات باید از طریق 
استانی، طرح های ملی، وزارتخانه و  وزارت بهداشت و درمان تهیه 
می ش��د؛ از محل اعتبارات تو ازن ی��ک برنامه ریزی خوبی صورت 
گرف��ت و تقریباً 82 پروژه از اواخر س��ال 97 در دس��تور کار قرار 
گرفت ولی در س��ال 98 با توجه به همه کمبودهای مالی شاید یکی 
از نادرترین دانشگاهها باشیم که پروژه ها را تعطیل نکرده ایم و این 
عامل باعِث حمایِت وزارت بهداشت و درمان به ویژه اداره کل فنی 

و منابع فیزیکی وزارتخانه و اداره کل بودجه شد.
افتتاح 4۸ پروژه در شهریور

علی ن��ژاد تاکید کرد: ما امروز در ش��هریور ماه ق��ادر به افتتاح 48 
پروژه هس��تیم ک��ه در بین آنها پروژه های بزرگ��ی هم وجود دارد 

بالغ ب��ر 110 میلیارد تومان در این پروژه ها هزینه ش��ده یا در تعهد 
پیمانکار هس��ت که ما باید مطالبات پیمانکار را بپردازیم. این عدد، 
عدد بزرگی بود که توانس��ت در ش��رق استان پروژه ای بزرگ را به 
نمای��ش بگذارد. برای مابقی پروژه ها در حوزه بهداش��ت و درمان  
برنامه های زمان بندی ش��ده داریم که اکثر آنها در سال 99 با همین 
شرایط موجود و مشکالت بیماری کرونا به اتمام می رسد. در شش 
ماهه اول و شش ماهه دوم سال99  تقریباً 100 پروژه شامِل خانه های 
بهداشت، مراکز سالمت، توسعه ی بخش های بیمارستان پاستور و 
تکمیل بیمارستان ها در چهار شهرستان را تحویل مردم خواهیم داد. 
مس��احت کل پروژه هایی که در حال احداث و تکمیل هس��تند 62 
هزار و 400 مترمربع است که ساختمان سازی کردیم و داریم تحویل 
می دهیم که به ج��ز پروژه بیمارس��تان 202 تختخوابی 100 میلیارد 
هزینه ش��ده است. علی نژاد در خصوص بیمارستان 202 تختخوابی 
گفت: 40 میلیارد تومان تس��هیالت از بانک رفاه با پرداخت سازمان 
برنامه و بودجه کشور داریم و در اعتبارات و پیوست قانون در سال 
1399 و پیش بینی س��الهای بعد از آن هم 90 میلیارد تومان در قانون 
پیش بینی شده و در کل 150 میلیارد تومان برای این پروژه پیش بینی 
اعتبار کردیم که با توجه به پیش��رفت فیزیکی پرداخت خواهد شد. 
با توجه به تاخیر در ساخت بیمارستان 202 تختخوابی درخواستمان 
این اس��ت که به دانشگاه علوم پزشکی واگذار شود تا بتوانیم آن را 

زودتر به بهره برداری برسانیم.
بخش های جدید بیمارستان پاستور

 وی افزود: با ش��رایط  و مش��کالتی که در بیمارستان پاستور وجود 
دارد ما متعهد بودیم تا تعدادی تخت اضافه کنیم بنابراین دو بخش 
مهم و توس��عه ای برای بیمارستان در دس��تور کار قرار دادیم یکی 
افزای��ش تختهای اورژانس که باید 65 تخت اضافه کنیم. در س��ال 
98 ما تع��داد 23 تخت اضافه کردیم ب��رای اضافه کردن 42 تخت 
دیگر با مشکالتی از جمله تورم و عدم همکاری پیمانکاران مواجه 
هستیم همچنین ساختمان آی سی یو و آموزشی باید امسال تکمیل 
شوند همچنین مسکن متخصصین در بیمارستان پاستور یکی دیگر 
از مشکالت جدی است که در سال 98 تعداد 8 واحد و در سال 99 

هم 8 واحد دیگر اضافه می شود تا پزشکان بتوانند استفاده کنند.
 وی تصری��ح ک��رد: در حوزه بیمارستان پاس��تور آنچ��ه را که باید 
تعریف می ش��د با مش��ورت معاون معاونت درمان وزارت بهداشت 
و معاونت توس��عه برنامه ریزی ش��ده و ما باید دو پروژه دیگر را در 
پاس��تور تمام کنیم یکی توسعه اورژانس است که باید 42 تخت را 
تحویل دهیم و دیگری مس��کن های پزشکان متخصص را تکمیل 
کنیم همچنین بخش ساختمانی آی سی یو و اِن آی سی یو و تکمیل 
ساختمان آموزش��ی برای دوره های آموزشی است تا تکلیف ما از 
لحاظ س��اخت و ساز در بیمارستان پاس��تور در سال 99 تمام شود و 

مردم در ورودی و خروجی های بیمارستان اذیت نشوند.
علی نژاد بیان کرد: تفاوت بیمارس��تان 202 تختخوابی با بیمارستان 
پاستور در فوق تخصصی بودن آن است و آنچه را که در بیمارستان 
پاستور نداریم در بیمارس��تان 202 تختخوابی دنبال خواهیم کرد و 
به همین دلیل با مش��ورت حوزه درمان در علوم پزش��کی و وزارت 
بهداش��ت اصالحاتی در نقشه و جانمایی ایجاد شده تا بتوانیم بیشتر 

در حوزه ِی فوق تخصصی کار کنیم .
بیمارستان جواداالئمه نرماشیر

وی در حوزه بهداش��ت و درمان شهرس��تان نرماش��یر به بیمارستان 
جواد االئمه اش��اره کرد و گفت: ساختمان این بیمارستان نیمه تمام 
بود که توس��ط خیرین کامل و شروع به کار کرد و امروز اورژانس 
بیمارس��تان جواداالئمه نرماشیر یکی از اورژانس های مهم و فعال ما 
در شرق اس��تان اس��ت در بخش اتاق های عمل حدود 120 متر در 
حال توس��عه، تکمیل و تجهیز هس��تیم که یکی از قدم های بزرگ 
بوده اس��ت، همچنین پانسیون پزش��ک در نرماشیر باالی 50 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد. پروژه های دیگری نیز در روستاها، خانه های 
بهداش��ت، مراکز و آزمایشگاه داریم. میانگین پیشرفت فیزیکی در 
نرماشیر 68 درصد است و تعدادی از آنها به 100 درصد هم رسیده 

است و در شهریور ماه و همچنین پایان سال 99 افتتاح خواهند شد.
بیمارستان فهرج

علی نژاد با اش��اره به شهرس��تان فهرج و مظلومیت این شهر و اینکه 
در آنجا در حوزه بهداشت و درمان ضعیف عمل شده است گفت: 
تمام��ی پروژه ها در س��ال 98 برنامه ریزی ش��د و فهرج یک نقطه 
ِی عطفی در تاریخ دانش��گاه علوم پزش��کی بم قرار گرفت و امروز 
یک��ی از پروژه های مهم ملی در س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور و 
وزارت بهداشت است که همه مصمم هستند که این پروژه با همه ی 

مشکالت مالی و اعتباری که هست به بهره برداری برسد.
وی افزود: پروژه ای که در سال 91 در دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
کلید خ��ورد و با خلعیت پیمانکاران و توقف اعتبارات روبرو بود و 
پیش��رفت این پروژه در سال 98 با گرفتن اعتبارات بود ودر شهریور 
ماه این پروژه افتتاح رس��می خواهد شد در این بیمارستان از مدرن 
ترین تجهیزات روز استفاده شده است که دارای 3100 متر زیربنا و 
چهار بخش و اورژانس اس��ت و 35 میلیارد تومان هزینه دربرداشته 
است. امتیاز انش��عاب آب و برق و گاز با تعرفه های باال از ما گرفته 
می ش��ود که ج��ا دارد در این زمینه مس��اعدتی ص��ورت گیرد. در 
فهرج هیچ خانه بهداش��ت و مرکز جامع سالمتی تعریف نشده بود 
اما امروز مرکز جامع س��المت با 400 متر زیربنا در هر روس��تایی به 
منزله یک ش��به بیمارستان است یعنی پزشک مستقر است داروخانه 
وجود دارد آزمایش��گاه هم هس��ت و خیلی از مشکالت به ویژه در 
خصوص مادران باردار و کنترل بیماریهایی که در آن منطقه وجود 
دارد توسط بهورزان اقدام بزرگی است. در فهرج تمامی پروژه ها از 
جمله خانه های بهداش��ت و مراکز جامع سالمت از جمله برج معاذ 
و روس��تاهای دیگر را انجام دادیم و همه این پروژه ها در ش��هریور 

ماه و ماه های بعد از آن به بهره برداری می رسند.پایگاه های اورژانس 
نگین کویر فهرج هم ش��روع به فعالیت کردند. میانگین پروژه های 
فهرج باالی 75 درصد و بعضی ها صد در صد می باشد. 35 میلیارد 
برای ساخت بیمارستان و 12 و نیم میلیارد هم برای پروژه های دیگر 
هزینه شده است و دانشگاه علوم پزشکی برای امور زیرساخت ها در 
فهرج حدود 50 میلیارد تومان) 35 میلیارد برای بیمارستان و 12 و نیم  

میلیارد( برای پروژه های دیگر سرمایه گذاری شده است.
بیمارستان آیت ا... هاشمی رفسنجانی ریگان

وی به ایجاد بیمارس��تان 32 تختخوابی در ریگان هم اش��اره کرد و 
گفت: در سال 97 و 98 این امر به عنوان یک رکورد ثبت شده است 
که ظرف دو سال این بیمارستان به سرانجام رسید و همه بخش های 
آن فعال هس��تند بیمارس��تان ریگان با 14 میلیارد تومان تکمیل شد 
و جزو پروژه هایی اس��ت که افتتاح رس��می نشده است فقط بحث 
حصارکش��ی و محوطه سازی این پروژه اس��ت که آن هم در حال 
پیگیری می باش��د. پانسیون پزشک در آنجا با پیشرفت فیزیکی 80 
درصد ساخته شده است و تا پایان شهریورماه تحویل پزشکان داده 
خواهد شد در ریگان برای 8840 مترمربع مساحت زیربنا 23 میلیارد 
سرمایه گذاری شده است. معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی بم 
خاطرنش��ان کرد: در نرماش��یر 18 پروژه در حوزه بهداشت به استثنا 

بیمارستان در حال اتمام میباشد.
کلینیک ویژه

علی نژاد در خصوص کلینیک ویژه که از هفته قبل ش��روع به کار 
کرده اس��ت گفت: در س��ال 92 و 93 که طرح تحول سالمت کلید 
خورد کلینیک ویژه یکی از پروژه ه��ای مهم در بم بود. این پروژه 
در س��ال 94 باید تحویل داده می شد که این امر محقق نشد در سال 
95 و 96 پیش��رفت هایی داشت و چون قرارداد آن بر اساس سال 92 
و 93 تنظیم ش��ده بود ولی در موعد مقرر تکمیل نشد حوزه درمان 
وزارت بهداش��ت هم در این زمینه اصالحی��ه زد و تغییراتی هم در 
نقش اعمال ش��د ولی آنچه ک��ه این پروژه را در س��ال 97 متوقف 
ک��رد، عدم همکاری پیمانکار و تورمی بود که ایجاد ش��د. قرارداد 
ای��ن پروژه 7 میلیارد تومان ب��ود که ادامه ی کار معادِل همین ایجاد 
ش��د و پیمانکار فس��خ پیمان ارائه داد و ما هم گفتیم این پروژه را با 
خسارت تحویل می گیریم و این پرونده حدود یک سال در وزارت 
بهداش��ت توس��ط تیم های مختلف از جمله: دفتر فنی، ذیحسابی، 
حقوقی معاونت توس��عه و نهایت��اً به وزارت رس��ید و در فروردین 
م��اه با وجود بیم��اری کرونا که نیاز به تکمیل این پ��روژه بود ماده 
46 به ما ابالغ ش��د و پیمانکار به آن ش��کایت کرد و دستور توقف 
ورود به کارگاه را از قاضی گرفت و عدم همکاری پیمانکار باعث 
ش��د تا ما تامین دلیل کنیم و کارشناس رسمی درخواست کردیم با 
وجود س��ختی ها در تیر ماه تکمیل شد و مصالح با مجوز هیئت امنا 
به صورت امانی خریداری شد و یک پیمانکار تاسیساتی کار پروژه 
را آغاز کرده اس��ت و قرار اس��ت ظرف سه ماه آینده کار کلینیک 
به پایان برس��د. این پروژه جز پروژه هایی اس��ت که تا پایان سال به 

بهره برداری می رسد.
وی بیان کرد: درخواس��ت 22 ونتیالت��ور دادیم که چهار عدد به ما 
رس��یده و دو عدد هم توسط خیرین ارسال شده و 2 عدد دیگر هم 

به زودی می رسد، همچنین درخواست سی تی اسکن هم داده ایم.
نیروی انسانی و استخدامی ها

 علی نژاد در بحث نیروهای انسانی گفت: نیروهای ما با تفاوت سایر 
دستگاه ها نیروهای رس��می، پیمانی و قراردادی هستند اما نیروهای 
دیگر پزشک خانواده، پیام آوران، قرارداد کار معین و اعضای هیات 
علمی اعضای هیات علمی، استخدامی، متعهد به خدمت داریم همه 

اینها کنار هم و تعدادی نیروهای کارگری و شرکتی هم هستند.
 ممکن است فردی در رشته ای درس خوانده و اکنون پیام آور شده 
چون رش��ته دانشگاهی او اورژانس است. شکایت و گالیه هایی در 
خصوص حضور افراد می ش��ود ما که نمی توانیم رش��ته ها را هم در 
کنار افکارعمومی بگوییم. 6 هزار نفر در بانک اطالعاتی دانش��گاه 
ثبت نام کرده اند و باید آنها را ساماندهی کرد گروه های تخصصی 
س��اماندهی می ش��وند علی رغم اینکه آزم��ون می گیریم ولی وقتی 
کسی باید نمره میانگین بیاورد ولی نمی آورد مجبوریم از نیروهای 
غیربومی که نمره میانگین آورده اند بفرستیم سرکار که بعد از مدتی 
تقاضای انتقال می کنند که این خوب نیست و نیروهای  بومی بیکار 
می مانند و کار از دست نیروهای بومی می رود چون نمره اش به حد 
نصاب نرسیده است ما باید دانش مان را باال ببریم. بحث ماندگاری 
بحث مهمی اس��ت نیروهای بومی می توانند 20 حسال خدمت کنند 
در حالی که غیر بومی ها نمی توانند و بعد از مدتی درخواست انتقالی 

می دهند.
وی تصری��ح کرد: در بحث نیروهای ش��رکتی ما ب��ا معضل مواجه 
هستیم همه در این زمینه گله مند هستند ما هم گله مند هستیم! افرادی 
مراجعه می کنند با تحصیالت باال و می گویند ما لیاقت جارو کردن 
را هم نداریم! ُخب جویای کار هست! » برای اشتغال بم اگر فکری 
نش��ود ما بزرگ ترین ظلم را به جوانان کرده ایم« در س��الهای 97 و 
98 تعداد 1200 نفر نیروی متخصص وارد سیستم شدند برای اولین 
بار در خصوص نیروهای ش��رکتی مکاتباتی با وزارتخانه کردیم در 
بحث نیروهای شرکتی عدالت رعایت نمی شود بلکه عدالت را ذبح 
می کنیم. وقتی نیروی شرکتی با یک نامه میاد وبعد مجبورت میکنند 
که ش��ما بگیر و فالن شغل را بده این چه عدالتی است؟ مکاتباتی با 
اداره کل منابع انس��انی و معاونت توسعه و وزارت انجام دادیم همه 
این مجوزها را گرفتیم تا آزمون برگزار کنیم اولین آزمون روز 21 
در ریگان، دومین آزمون در فهرج و س��ومین در نرماشیر و بعد هم 
در بم برگزار می ش��ود که امیدوارم خدا کم��ک کند ورود نیروها 
آزمونی باش��د شاید عدالت رعایت شود، امیدواریم که این آزمون 

بخشی از مشکل را حل کند.

افتتاح 4۸ پروژه عمرانی دانشگاه علوم پزشکی بم در شهریورامسال 
دکتر علی نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع  دانشگاه علوم پزشکی بم در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار عنوان کرد:

گزارش تصوی�ری از آخرین وضعیت برخی پروژههای 
عمرانی بزرگ دانشگاه علوم پزشکی بم 

- بیمارستان 2۰2 تختخوابی بم

- بیمارستان پاستور بم

- بیمارستان فهرج

- بیمارستان آیت ا... هاشمی رفسنجانی ریگان

- کلینیک ویژه بم


