
دکتر مازیار اویس��ی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم در ستاد کرونا شهرستان 
بم گفت: »با توجه به میزان ش��یوع و اینکه بم، دروازه ی ورود از ش��هرهای 
قرمز استان سیستان وبلوچستان است، به نظر می رسد کرونای هندی در منطقه 
شیوع پیدا کرده اس��ت« .وی خاطرنشان کردص: »اما نمونه ها برای آزمایش 

به تهران ارسال شده تا دقیق بررسی و نتیجه اعالم شود«.

به گزارش طلوع بم،  دکتر رئیسی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بم
 سه شنبه 8 تیر در گفتگو با طلوع، با ابراز نگرانی از وضعیت شیوع کرونا در 
شهرس��تان افزود: »در حال حاضر 83 بیمار قطعی و مش��کوک در بیمارستان 
بس��تری هس��تند که از این تعداد 46 بیمار مثبت قطعی و 37 بیمار مشکوک 

هستند«.
وی ادامه داد: »در ۲4 س��اعت گذشته450تس��ت گرفته شده که از این تعداد 

68 مورد مثبت بوده اند، که آمار باالیی محسوب می شود«.
پیککرونادراستانتاپایانتیرماهفروکشنمیکند

دکتر نوذر نخعی، سه شنبه هشتم تیرماه درباره ی شیوع گونه ی هندی کرونا اظهار 
کرد: »با توجه به آزمایشاتی که در کشورهای دنیا از جمله انگستان، کشورهای 
آمریکایی و ... صورت گرفته اکنون س��ویه غالب بیش تر کش��ورها دارد هندی 

می شود«.
وی ب��ا بیان اینکه س��رایت پذیری ویروس دلتا )هندی( زیاد اس��ت، افزود: »باید 

مدنظر داش��ت که ویروس کرونای انگلیسی و آفریقایی در همه کشورها غالب 
نش��د اما ویروس هندی با توجه به میزان س��رایت پذیری که دارد، در کش��ورها 
غالب ش��ده است«. مشاور ارشد رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: 
»در س��ویه هندی، احتمال بستری شدن افراد مبتال در بیمارستان ها بیش تر است 
و طبق مطالعاتی که در کشور انگلستان صورت گرفته احتمال ابتالی کودکان، 
نوجوانان و جوانان تا سن حدود 30 سال در سویه هندی بیش تر از سویه انگلیسی 
است، همچنین اثربخشی واکسن در سویه هندی کمتر از کرونای انگلیسی است«. 
وی بیان کرد: »براساس بررسی ها احتمال بستری شدن افراد مبتال به سویه هندی 
دو برابر سایر سویه هاس��ت و همواره هر زمان که میزان بستری ها بیش تر باشد، 
تعداد فوتی ها نیز افزایش پیدا می کند«. این متخصص پزشکی اجتماعی در بخش 
دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه متاسفانه مردم دیگر از کرونا ترسی ندارند و 
پروتکل های بهداشتی را مانند قبل رعایت نمی کنند، خاطرنشان کرد: »همچنین 
در فصل گرما رفت و آمدها و مراس��م جشن نسبت به سایر فصول بیش تر است 

اما نکته مثبت فصل گرما این است که مردم در فضای باز بیش تر قرار دارند«.
وی واکسیناس��یون افراد باالی 70 س��ال را یکی از نقاط قوت اس��تان دانست و 
پیش بینی کرد: »با توجه به نقاط قوت و ضعف، قطعا این پیک در تیرماه در استان 
کرمان فروکش نخواهد کرد«. وی گفت: »باتوجه به تجهیز بیمارستان های استان 
در پیک ه��ای قبلی، فعال از نظر تجهیزات وضعیت مناس��بی داریم اما همواره با 

کمبود نیروی پرستاری روبه رو بوده ایم«.
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آغاز محدودیت های سختگیرانه در شهرهای قرمز استان کرمان

خبر

برگزاریجلسهکارگروه
تسهیلورفعموانعتولیدویژه

شهرستانبم

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ویژه شهرستان با 
حضور دکتر مهرابی معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری، حجت االسالم دانشی امام جمعه، هادی 
شهس��وارپور فرماندار بم، محمدی دبیر ش��ورای 
هماهنگی بانک ها، روسای ادارات، سرمایه گذاران 
بخش خصوصی، اصحاب رسانه و جمعی دیگر از 
مسئولین شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری 

بم برگزار شد.

به گزارش طلوع بم، هادی شهس��وارپور فرماندار 
شهرس��تان بم در این جلس��ه ضمن تشکر از دکتر 
مهرابیان و مدیران کل که در جلسه حضور داشتند 
گفت: تا زمانی که در خدمت مردم هستیم شعبه ای 
از حوزه اقتصادی در شهرستان خواهیم بود و پیگیر 

کارهای اقتصادی هستیم.
وی با اشاره به شرکت های ) ریگان خودرو، راین 
خ��ودرو، کارمانیا ( افزود: این ش��رکت ها موجود 
هس��تند و مش��کالتی دارند و باید مشکل آنها حل 

شود.
وی تأکید کرد: به نظر من هم برای ش��رق اس��تان 
کرم��ان و هم کش��ور پیگیری این مس��ئله حیاتی 
اس��ت. بزرگترین تولید کننده های خودرو بخش 
خصوص��ی در این منطقه هس��تند اگر م��ا آن ها را 
تقویت کنیم مشکل اش��تغال برای  35 سال آینده 
کاماًل حل خواهد ش��د. االن ظرفیت برای 35 هزار 
نیروی انسانی وجود دارد که آنجا کار کنند و فقط 
باید تدبیری اندیشیده شود  اکنون که برای مشکل 
تحری��م راه حل هایی پیدا ش��ده اس��ت می توانیم 
با کمِک خود دوس��تان و س��رمایه گ��ذاری هایی 
که در زیر س��اخت ها انجام ش��ده است رو به جلو 
پیش برویم. اخیراً ش��رکِت ۲000 که مسیر آن در 
حال هموار ش��دن است هزار میلیارد تومان سرمایه 
گذاری اولیه انجام داده اس��ت باید فرصت ها را از 

دست ندهیم تا شاهد یک حرکت کلی باشیم.
وی یادآور ش��د: باید برای منطقه ویژه، یک جلسه 
ویژه داشته باش��یم چون یکسری س��رمایه گذار و 
یکس��ری فرصت ها در منطقه ویژه از جمله همین 
قرارداد ایران و چین و تقاضای س��رمایه گذاری در 

این منطقه ایجاد شده است.
وی ادام��ه داد: اتف��اق دیگ��ری را هم ک��ه پیگیر 
بودیم و به نتیجه رس��یده اس��ت ملحق شدن منطقه 
وی��ژه اقتصادی ب��ه روداب غربی اس��ت که جزو 
مناطق محروم محس��وب و به دنبال آن باعث رونق 

سرمایه گذاری در منطقه می شود.
مهرابی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
گفت: انتظار ما از فرمانداران این است که معاونت 
برنامه ریزی آن ها فعال باش��ند چون این جلسه که 
برگزار ش��د یکی از جلساتی است که ما داریم آن 
را شهرستانی می کنیم و می خواهیم شهرستانها در 
ریز مس��ائل دخیل باش��ند ما در جیرفت یک شعبه 
مرکز خدمات سرمایه گذاری احداث کردیم اگر 
بم نیز نیاز داشته باشد حاضریم برای 4 شهرستان آن 

احداث کنیم.
مهراب��ی افزود: کم کم جلس��ات کارگ��روه های 
دیگر مثل اشتغال، توسعه بازار، کار آفرینی، توسعه 
ص��ادرات، گندم، آرد، نان و… در شهرس��تان ها 
اجرا و شهرس��تان ها در ای��ن کارگروه ها دخیل و 

درگیر هستند.
مهرابی ادامه داد: در استان کرمان یکسری شهرها) 
4 ش��هر شرقی، 7شهر جنوبِی رابر، بافت و ارزوئیه( 
را داریم که محروم هستند و شهرستان های شمالی 
و غربی پولدار هستند. باید کاری کنیم که در شرق 
و جنوب استان توسعه متوازن تر شود.خواهشم این 
است که همه همکاری کنیم وقت بگذاریم و این 

تفکر را دنبال کنیم تا وضعیت بهتر پیش برود.
مهرابی خطاب به کارگروه ها گفت: اگر دستگاهی 
با شهرستان مکاتبه کرد و ظرف مدت حداکثر دو 
هفته پاس��خ خود را از دستگاه شهرستانی دریافت 
نکرد مکتوب اط��الع بدهید ما وظیف��ه داریم که 

موضوع را پیگیری کنیم.
وی در خص��وص دهک��ده خرم��ا گف��ت: افراد 
مشارکت کننده در دهکده خرما اگر متقاضی ادامه 
فعالیت در همان دهکده یا واحد های مجزای جدید 
هستند و متقاضی سرمایه گذاری میباشند می توانند 
به فرمان��داری مراجعه کنند و مراحل کار پیگیری 

می شود.
مهرابی در خصوص گلخانه داران شرق استان گفت: 
هر فعالیتی ریسک مخصوص به خود را دارد یک 
بخشی هم از مشکالت می توانند بابت سیاست های 
لحظه ای دولت )ممنوع کردن صادرات واردات( 
می باش��د که بحث خاص خودش را دارد. کسانی 
ک��ه در این زمینه س��رمایه گذاری کردن��د و بنا به  
دلیلی برایشان نوس��ان به وجود آمده است، جهاد 
کشاورزی به عنوان صادر کننده مجوز می باشد و 
مبنای ما در این مورد دس��تگاه صادر کننده مجوز 
که همان جهاد کش��اورزی می باشد است. گلخانه 
داران باید از جهاد کشاورزی نامه یا لیستی مبنی بر 

خسارت را ارائه دهند.
وی اظهار کرد: کمیته های تخصصی کش��اورزی 
)چه گلخانه ای و چه غیر گلخانه ای( در نظر گرفته 
شده اس��ت که در آن به تمام طرح ها پرداخته می 

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

به گزارش طلوع ارگ به نقل از ایس��نا، علی زینی 
وند ظهر پنجم تیرماه در هشتاد و دومین جلسه ستاد 
مقابله با کرونای اس��تان کرمان با اشاره به انتخابات 
۲8 خ��رداد گفت: در ح��وزه ش��وراها اعتراضاتی 
وجود دارد و همه اعتراضات باید در مس��یر قانونی 
خودش مطرح شود و کش��اندن آن به رسانه بدون 

استناد قانونی جرم محسوب می شود.
وی ادامه داد: انتخابات تمام ش��ده و مدیران در این 
ب��ازه زمانی تا پایان دولت به لحاظ قانونی، اخالقی 
و ش��رعی مجاز نیس��تند کار مردم را رها کنند و با 

پایان یافت��ن انتخابات، مق��داری از حجم کارهای 
آنها کاهش یافته و حق ندارند یک ذره در کارهای 

خود کوتاه بیایند.
اس��تاندار کرم��ان تاکید ک��رد: از فرمان��داران می 
خواهم که بر کار مدیران نظارت کنند، ضمن آنکه 
معاونت سیاس��ی اس��تانداری نیز بر کار فرمانداران 
نظارت داشته باشد و هیچ گونه کوتاهی از مدیران 
پذیرفته نیست و جایی که خودم می توانم برخورد 

و فرماندار کم کار را حتما عزل می کنم.

وی با اش��اره ب��ه وضعیت کرونا در اس��تان کرمان 
بیان کرد: استان کرمان در وضعیت خوبی به لحاظ 
بیماری کرونا قرار ندارد و آمار ابتال به ش��دت در 

حال رشد است.
زین��ی ون��د ب��ا تاکی��د برآنک��ه در نقاط آس��یب 
بای��د تدابی��ر س��ختگیرانه را حتی باالت��ر از طرح 
محدودیت های هوش��مند ب��ه کار گیریم، تصریح 
کرد: از فرمانده انتظامی اس��تان کرمان درخواست 
داریم محدودیت های ترددی از س��مت سیستان و 
بلوچستان و هرمزگان به داخل شهرها را سختگیرانه 

لحاظ کنند. وی با بیان اینکه اکنون مهمترین مساله 
ج��ان مردم اس��ت و بای��د م��ردم را در برابر کرونا 
محافظت کنیم، افزود: هرگونه تجمع و مراس��می 
در ش��هرهای قرمز خارج از چارچوب  های ابالغی 
وزارت بهداش��ت مجاز نیست و نمازهای جمعه نیز 
باید طبق پروتکل ها در فضای باز و با رعایت تعداد 
70 تا ۱00 نفر باش��د و پیش��نهاد م��ی کنم که نماز 
جمعه ها در شهرهای قرمز و نارنجی دیگر برگزار 

نشود یا در فضای باز برگزار شود.
اس��تاندار کرمان ب��ا تاکید برآنک��ه فرماندارن اگر 
مش��اهده کردند که در خانه ای مراس��می برگزار 
می شود داماد و پدر داماد را به دستگاه قضا معرفی 
کنند، اظه��ار ک��رد: تاالرها در ش��هرهای قرمز و 

نارنجی باید تعطیل شوند.
زینی وند با اش��اره به ش��یوع کرونا در کشورهایی 
که واکسیناس��یون انجام داده اند، عنوان کرد: طبق 
شواهد واکسن ها نتوانستند از شیوع بیماری بکاهند 
ام��ا در میزان مرگ و میر موثر بوده اس��ت بنابراین 

فعال تنها راه ما رعایت مسایل بهداشتی است.
وی بی��ان ک��رد: به عن��وان حاکمی��ت، اول باید از 

خودمان در تعطیلی مراسم و همایش ها شروع کنیم، 
دعوت به مراسم به هیچ عنوان نداریم و تفرجگاه و 
بوستان ها هم در شهرهای قرمز و نارنجی باید بسته 

باشند.
اس��تاندار کرمان بر لزوم تش��دید نظارت ها تاکید 
کرد و افزود: دانشگاه های علوم پزشکی تجهیزات 

ها خود را تکمیل کنند.
وی خطاب به نیروی انتظامی گفت: تا اطالع ثانوی 
هیچ جریمه ای از تردد بین ش��هری و شبانه بخشیده 
نشود و فرمانداران نیز موظف هستند همه بازارهای 
ش��لوغ را تعطیل کنند و برای س��ایر صنوف هم در 
کمیت��ه اقتصادی س��تاد مقابله با کرونای اس��تان با 

سقف محدودیت فعالیت ها برنامه ریزی شود.
زینی وند با تاکید بر اینک��ه اگر فرمانداری کنترل 
مباحث را در حوزه کاری خود انجام ندهد، ما برای 
او تصمیم گی��ری می کنیم، اظه��ار کرد: موضوعی 
مهمتر از ج��ان مردم نداریم. اس��تان کرمان بعد از 
استان سیستان و بلوچس��تان در وضعیت خطرناک 
کرونایی قرار دارد، لذا هیجگونه تس��امحی نداشته 

باشید.

دادستان بم: با کسانی که خرید و فروش رای کرده اند برخورد می شود / 
رییس دادگستری: کاهش سرقت و افزایش پرونده های خانوادگی

نشست خبری دادستان و رییس دادگستری بم برگزار شد

استاندار کرمان عنوان کرد:

به مناس��بت هفته قوه قضاییه نشس��ت خبری 
حس��ین رمضان��ی زاده رییس دادگس��تری و 
محم��د ضیاالدینی دادس��تان شهرس��تان بم 

دوشنبه یکم تیر برگزار شد.

به گزارش هفته نامه طلوع بم؛ حسین رمضانی 
زاده رئی��س دادگس��تری شهرس��تان بم در 
خص��وص آمار کل وارده ب��ه حوزه قضایی 
طی یک س��ال گذشته گفت: تقریبا 30 هزار 
و 500 فقره پرونده شامل )دادگاه، دادسرا و 
مجموعه ش��وراهای حل اخت��الف( ورودی 
به مجموعه دادگس��تری شهرستان بم داشتیم 
که همی��ن تع��داد خروجی پرون��ده هم در 
مجموعه داشتیم که تعیین تکلیف و به نتیجه 
نهایی رس��یدند. تع��داد پرونده های ورودی 
به مجموعه دادگس��تری شهرس��تان ۲ درصد 
کاهش داشته اس��ت و این عملکردی مثبت 
از حیث واحد فناوری قوه قضاییه محس��وب 

می شود.
وی اف��زود: به تفکی��ک در مجموعه دادگاه 
پرون��ده و در  فق��ره  ب��م 8370  شهرس��تان 
مجموعه دادس��رای شهرستان بم 6340 فقره 
پرونده و در مجموعه شوراهای حل اختالف 
6۹80 فق��ره پرونده طی یک س��ال گذش��ته 

وارد شده است.
وی ادام��ه داد: در خص��وص ش��ورای حل 
اختالف ما نس��بت به دوره مشابه سال قبل با 
افزایش پرونده روبرو بودیم با توجه به اینکه 
فلسفه ش��ورای حل اختالف صلح و سازش 
می باش��د بر اساس بخش��نامه ای که ریاست 
مرکز قوه قضاییه مبنی بر ارجاع پرونده های 
کیف��ری و حقوقی به ش��ورای حل اختالف 
ص��ادر کردند درص��د پرونده های��ی که به 
شوراها برای سازش ارجاع شده بیشتر بوده و 
عملکرد شوراهای شهر بم در خصوص میزان 
س��ازش در استان در س��ال ۹۹ مطلوب بوده 
است و نکته ای که قابل توجه است با آماری 
که در بحث س��رقت ها اس��تخراج کردیم با 
۱8 درصد کاهش نس��بت به سال قبل مواجه 
بودیم که این سرقت شامل سرقت مسلحانه، 
س��رقت مستوجب هتک، س��رقت مستوجب 
تعزی��ر هس��تند و در کل ۱8 درص��د کاهش 
داش��تیم که نش��انگر وضعیت امنیتی مطلوب 
است، منتها در بحث دعاوی خانواده )طالق، 
اختالفات خانوادگ��ی( با ۱5 درصد افزایش 
روبه رو شدیم که باید در این زمینه بیشتر کار 
انجام ش��ود. س��عی می کنیم در مشاوره های 
قب��ل از ازدواج ورود پیدا کنیم و بخش های 
آموزش��ی نهادهایی مثل آموزش و پرورش، 
بهزیستی و دیگر ادارات کمک بگیریم تا در 
جهت جلوگیری از بروز اختالفات آموزش 
خص��وص  در  زاده  رمضان��ی  ش��ود.  داده 

تخلفاتی ک��ه در انتخاب��ات خردادماه اتفاق 
افتاده اس��ت گفت: یکس��ری اقدامات انجام 
ش��ده از جمله اینکه هم��کاران قضایی ما در 
صندوق های��ی که احتم��ال تخلف، تنش و 
مسائل حاشیه ای وجود داشت حضور داشتند 
و از نزدیک کنترل می کردند و با دادس��تان 
در ارتباط بودند و تخلفات گزارش می شد و 
آقای دادس��تان بنا به وظایف قانونی نسبت به 
برخورد اقدام می کردند. جاهایی که به دلیل 
کمبود همکاران میس��ر نب��ود قاضی حضور 
داشته باش��د همکاران اداری حضور داشتند 
و قری��ب ب��ه اتفاق صندوق های که مش��کل 
داشتند و احتمال ایجاد تنش و تخلف بود از 

نزدیک رصد می شدند.
را  تخلف��ات  یکس��ری  ش��د:  ی��ادآور  وی 
که بی��رون از صندوق انجام ش��ده اس��ت با 
آنها برخورد ش��د و شهرس��تان ب��م از لحاظ 
برخ��ورد ج��زء شهرس��تان های اول اس��تان 
می باش��د م��واردی که اعالم تخلف ش��ده 
اس��ت هم باید بررسی ش��ود. رمضانی زاده 
در خص��وص صح��ت انتخاب��ات گفت من 
و آقای دادس��تان از نظر قانون��ی جزء هیئت 
اجرایی انتخابات ش��ورا نبودیم و جزء هیئت 
اجرایی ریاست جمهوری بودیم که اعتراضی 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری نبود ولی در 
انتخابات شورا ایشان به عنوان مدعی العموم 
در بح��ث بازش��ماری بعض��ی از صندوق ها 
ورود پیدا کردن��د و اختیارات قانونی اعمال 
و در نهایت انتخابات تایید شده است و روال 
قانونی هم هست اگر اعتراضی هم هست در 
چارچوب آنچه قان��ون تعیین کرده اعتراض 
خ��ود را مط��رح کنند تا بررس��ی ش��ود اگر 
تخلفی هم باشد برابر مقررات اقدام می شود.

وی در خص��وص حفظ باغ ش��هر جهانی بم 
گفت: در این زمینه جلس��اتی با اداره ثبت و 
مجموعه ش��هرداری برگزار شده و به برخی 
از تخلف��ات مخصوصاً تغییر کاربری اش��اره 
ش��د که نهایت��اً منتهی به از بی��ن رفتن حالت 
باغشهر می ش��ود که ثبت ملی و جهانی شده 
است و الزم اس��ت همه با هم با برنامه ای که 
داری��م یک��ی از اولویت های ما در ش��ورای 
حفظ حقوق بیت المال و ش��ورای پیشگیری 
از وقوع جرم باش��د. باید راهکار ارائه ش��ود 
که چط��ور جلوگیری کنیم باید کارگروهی 
جهت بررسی این مش��کل تشکیل شود اگر 
اق��دام قانونی در جهت جلوگی��ری از انجام 
هرگونه تخل��ف از جمله تغیی��ر کاربری ها 

میسر باشد اقدام خواهد شد.
محم��د ضیاالدینی دادس��تان شهرس��تان بم 
نی��ز در خصوص تخلف��ات انتخابات گفت: 
دس��تگاه قضایی در بحث اجرای��ی دخالتی 
نداش��ت و در راس��تای وظایفی که در قانون 

انتخاب��ات تعیین ک��رده بود سیس��تم قضایی 
شهرس��تان بم برای پیشگیری از وقوع جرم و 
جرایم انتخاباتی ش��ورای پیشگیری از وقوع 
جرم و جرای��م انتخاباتی را مثل کل اس��تان 
تش��کیل داد و جلسات متعددی با کاندیداها 
و هیئ��ت نظارت و هیئ��ت اجرایی و اعضای 
صندوقها برگ��زار کرد و م��واردی که طبق 
قانون می بایس��ت تذک��ر داده ش��ود قبل از 

انتخابات تذکر داده شد.
وی در خصوص جرائم حین انتخابات افزود: 
تدبیر این بود که شورای پیشگیری از جرایم 
انتخابات��ی و مصوبه ای که از ش��ورای تامین 
در کمیته امنیتی انتخابات گرفته شد دستگاه 
قضایی ورود پیدا ک��رد و صندوق هایی که 
در س��نوات قبل مشکل داشتند رصد می شد 
تا اگر جرم��ی اتفاق افت��اد برخورد صورت 
گیرد و نس��بت به افرادی که در س��طح شهر 
اعتراض دارند گفت: ممکن است کسانی در 
سطح ش��هر اعتراض داشته باشند اعتراضاتی 
که مطرح می کنند در خصوص مسائلی است 
که بیرون از صندوق مثل خرید و فروش رای 
میباش��د. اگر به هیئت اجرایی مدرک مستند 
ارائه دهند موضوع مطرح می شود و اگر قرار 
باشد اقدام خاصی انجام شود از ناحیه اجرایی 
انجام می ش��ود و اگر جرم و تخلفی صورت 
گرفته باش��د قطعاً تش��کیل پرونده می دهیم 
و برخ��ورد می کنی��م. در حی��ن انتخابات با 
افرادی که توصیه می کردند به نوش��تن اسم 
کاندیداه��ای خاص مواجه ش��دیم تدبیر بر 
این بود که این اشخاص را همان زمان جایی 
نگه داشته شوند تا بعد از انتخابات رسیدگی 
شود. تدبیری انجام دادیم تا پیشگیری کنیم و 
تا جایی که می توانستیم حتی بیشتر از وظیفه 
قانونی خود در راستای صیانت از آراء مردم 

کمک کردیم.
ضیا الدینی در خصوص استفاده از شناسنامه 

ه��ای افراد غیر بوم��ی در انتخابات گفت: بر 
اساس قانون در شهرهای باالی ۱00 هزار نفر 
رای دادن افراد غیربوم��ی از لحاظ مقررات 
ای��رادی ندارد و قانوناً نمی توان در آن مکان 

خاص جلوگیری کرد.
وی در خصوص برنامه های دس��تگاه قضایی 
در هفته قوه قضایی��ه هم افزود: به ما هم مثل 
اس��تان برنامه پیش��نهادی ابالغ شده است که 
در حال اجرا می باشد از جمله تجدید میثاق 
با ش��هدا و دیدار با سازمان های تابعه دستگاه 
قضایی )پزشکی قانونی، اداره ثبت، سازمان 
زندان ها( و روز جمعه قبل از خطبه های نماز 
جمعه هم گ��زارش عملک��ردی از اقدامات 
دس��تگاه قضایی را در س��الی که گذشت به 
مردم ارائه خواهیم که از اواس��ط هفته آینده 

هم مالقات مردمی خواهیم داشت.
قبل از نماز جمعه میزگردی برای پاسخگویی 
به س��واالت مردم برگزار خواهد ش��د مردم 
عزی��ز می توانن��د برای طرح س��واالت خود 

مراجعه کنند.
ضیاءالدین��ی در خص��وص حفظ باغ ش��هر 
ب��م گفت: در ب��م زمینی ب��رای واگذاری به 
اش��خاص وجود ندارد و کمبود زمین باعث 
ش��ده برخی خانواده هایی که باغ دارند اقدام 
به تفکیک زمین کنند. توجه به طرح تفصیلی 
که ش��هرداری اس��تارت آن را زده است می 
تواند به این امر کمک کند و زمین در جایی 
دیگر به مردم واگذار شود تا از تغییر کاربری 
و تفکیک باغها جلوگیری ش��ود. دس��تگاه 
قضایی هم با کارگروه هایی که قرار اس��ت 
تشکیل شود به سهم خود در پیشگیری از این 
امر و حفظ باغشهر بودن شهر کمک خواهد 
کرد ولی نیاز هس��ت یک سری اقدامات از 

ناحیه دولت و شهرداری هم انجام پذیرد.

نوآورانبم

خبر

از اول وجود انس��ان که قابی��ل حضرت هابیل 
را ب��ه قتل رس��اند و حیران و متحی��ر ماند که 
جنازه ب��رادرش را چکار کند ت��ا اینکه به امر 
خداون��د متع��ال دو کالغ در براب��رش حاضر 
ش��دند و یک��ی از کالغ ه��ا، کالغ دیگ��ری 
را کش��ت و با منقارش زمی��ن را کند و کالغ 
کش��ته را در آنجا دفن کرد تا قابیل یاد بگیرد 
جنازه برادرش را چگونه دفن کند، گورس��تان 
و انس��ان الزم و ملزوم یکدیگر ش��دند. اکنون 
نیز جنازه های پنج و شش هزار سال در حوالی 
تل آتش��ی دارستان و پنج هزار و دویست ساله 
در گورس��تان قدیمی خواجه عس��کر اس��ت. 
و قدیم��ی ترین گورس��تان در اط��راف ارگ 
در ش��مال مسجد رس��ول )ص( و شرق ارگ 
مش��هور به باغ گلش��ن و بعد از آن در اطراف 
خواجه آفاق، واقع در پارک ارگ بوده است. 
در اواخ��ر قاجار و س��کنی گرفت��ن تدریجی 
م��ردم در مح��الت مختلف، قبرس��تانها نیز در 
همان محالت و معم��وال در اطراف زیارتگاه 
ی��ا امامزاده ها یا گذرگاه ها ش��کل گرفتند اما 
در س��ال ۱34۹ ه. ش از نظر بهداش��تی تدفین 
در محالت منع ش��د و ش��هردار وق��ت، آقای 
زعمی بهش��ت زهرای بم را که در قدیم میدان 
اس��ب س��واری بوده، مبادرت به قطعه بندی و 
حصارکش��ی ک��رد و اولین جن��ازه ای که در 
آن دفن ش��د، جنازه وکیل باشی باغخانی بود 
که قطعه اول آن ش��اهد این ادعاس��ت. ضمنا 
غسالخانه و س��النی نیز جهت برگزاری مراسم 

در آنجا بنا نهاد.
در س��ال ۱3۹۱ ه.ش آقای دکتر ایرج جباری 
خیر بمی که در امریکا دندانپزش��ک معروفی 
می باشد جلوی ورودی بهش��ت زهرا حسینیه 
» حض��رت زهرا)س(« را جهت مراس��م تعزیه 
و ختم و در ورودی جنوب ش��رقی آن مکانی 
مسقف را برای برگزاری نماز میت بنا نهاد که 
برای رفاه و آس��ایش صاحبان عزا نقش بسیار 
مؤثری ایفا نموده اس��ت. ضمنا در سال ۲0۱6 

در ایالتی که در آمریکا زندگی می کند.

ه��ادی میرزای��ی مدیرعام��ل صن��دوق حفظ و 
احیای بناهای تاریخی و فرهنگی کش��ور در سفر 
روز جمعه به بم: بر اس��اس مصوبه هیات وزیران 
ب��زودی این ۲ بنای تاریخ��ی خانه عامری و خانه 
سیس��تانی در بم با کاربری مناسب توسط بخش 

خصوصی مرمت و احیا می شود.
طی ۱5 س��ال گذش��ته چهار بنای تاریخی استان 
کرمان ب��رای مرمت و احیا ب��ه بخش خصوصی 
واگذار شده است.وی تصریح کرد: در این سفر 
وضعیت و ش��رایط س��رمایه گذاران و متقاضیان 
ب��رای س��رمایه گذاری در بناهای این شهرس��تان 

مورد بررسی قرار می گیرد.
وی ب��ا بیان اینکه احیای بناهای تاریخی بر مرمت 
آنها مقدم تر اس��ت و باید ماموریت ها و وظایف 
دولت را که ش��امل مرمت و احیای ابنیه تاریخی 
می ش��ود را به مردم منتقل ک��رد گفت: در حال 
حاضر دولت نق��ش حاکمیتی و سیاس��تگذاری 
خ��ود را در زمین��ه حفاظت و صیان��ت از بناهای 

تاریخی به انجام رسانده است
میرزایی با اشاره به اینکه ارگ تاریخی بم بیانگر 
تمدن و تاریخ س��رزمین ای��ران و فرهنگ مردم 
این شهرستان اس��ت خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
در دو دهه اخیر متخصص��ان داخلی با همکاری 
توانس��ته اند  خارج��ی  کارشناس��ان  مش��اوره  و 
قس��مت های زیادی از ارگ تاریخی بم را مرمت 

کنند.

اولینساختبهشتزهرایبم
)۱۳۴۹ه.ش(

۲بنایتاریخیبمبهبخش
خصوصیواگذارمیشود

 
به اطالع کلیه اعضا محترم صنف مذکور میرساند

 مجمع عمومی عادی انتخابات اعضا هیات مدیره وبازرسین 
انجمن صنفی کارگری رانندگان جادای حمل نقل مسافر 
شرق استان کرمان, در تا ریخ 1400/4/18 راس ساعت 2

بعد ازظهر در مسجد ابولفضل العباس عربخانه برگزار میشود.
لذا از کسانی که مایل به کاندیداتوری در انتخابات مذکور 
هستند خواهشمند است با همراه داشتن کارت عضویت, 

و تاییدیه از تامین اجتماعی شهرستان بم و قرار داد کار به 
انجمن مراجعه کنند. 

برای اطالع بیشتر با شماره تلفن 09133446383 
تماس بگیرید
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اخبارشرقاستان

معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی 
مدارس اس��تان کرمان گفت: طی سفر مهندس 
صبری به اس��تان کرمان یکی از پروژه های نیمه 
تمام که در شهرس��تان نرماش��یر وجود داشت با 
امضای تفاهم نامه با خیر و گروههای جهادی و 
سپاه نرماشیر تعیین و تکلیف شد و به زودی کار 

ساخت آغاز می شود.
 وی همچنی��ن از حض��ور داوطلبانه گروه های 
جهادی و سپاه شهرس��تان نرماشیرقدردانی کرد 
و گفت: طی تفاهم نامه ای که با س��ازمان بسیج 
سازندگی کش��ور منعقد شده است، گروه های 
جهادی زیر نظر س��ازمان بسیج س��ازندگی در 
س��اخت مدارس به صورت داوطلبانه مشارکت 
می کنند که این اقدام کمک شایانی به پیشرفت 

پروژه ها خواهد کرد.
 فرحبخش اظهار داش��ت: این پروژه با 3 کالس 
درس و ۱37 متر زیر بنای آموزشی با مشارکت 
۲ میلی��ارد و 600 میلی��ون ریالی خی��ر نیکوکار 

حاج اکبر ابراهیمی تکمیل خواهد شد.

رئیس شبکه و مرکز بهداشت و درمان شهرستان 
ریگان گفت: س��ه تیم درمانی ب��ه منظور انجام 
ویزیت رایگان بیماران به ۱0 روس��تای محروم 

این شهرستان اعزام شدند.
فردین حش��متی روز دوش��نبه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: تیم های درمانی اعزامی به 
روستاهای محروم ریگان به دلیل افزایش دما و 
شیوع بیماری های گوارش��ی به روستاهای این 
شهرستان عزیمت کردند. وی تصریح کرد: تیم 
های اعزامی به روستاهای ریگان عالوه بر انجام 
ویزیت بیماران، آزمایش کرونا را نیز برای افراد 
مش��کوک به ابتال انجام می دهند. رئیس شبکه 
و مرکز بهداش��ت و درمان ریگان اظهار داشت: 
تاکنون 500 بیمار توس��ط تی��م های درمانی در 
روس��تاهای محروم شهرستان ریگان به صورت 
رایگان مداوا شده اند. حشمتی با اشاره به اینکه 
طی ۲ هفته گذشته دمای هوا در ریگان افزایش 
یاف��ت تصریح کرد: تیم ه��ای درمانی به مناطق 
کوهس��تانی و س��خت گذر این شهرستان اعزام 
ش��ده اند. وی عنوان کرد: تیم پزشکی بیمارانی 
را ک��ه نیاز به مداوا در مراک��ز درمانی دارند به 

بیمارستان شهرستان ریگان اعزام می کنند.

رئیس حوزه قضایی بخش بروات دوش��نبه هفتم 
تی��ر ضمن تبری��ک هفته قوه قضائیه در نشس��تی 
به همین منظ��ور با اصحاب رس��انه در خصوص 
عملک��رد این حوزه گف��ت: تع��داد پرونده های 
ورودی ب��ه حوزه قضایی ازتاری��خ ۱/۱/۱3۹۹ تا 
تاریخ 3۱/3/۱400 تع��داد ۹7۹۹ پرونده بوده که 
5806 پرونده به ش��ورای ح��ل اختالف و 3۹۹3 

پرونده هم در دادگاه ثبت شده است.

به گزارش طلوع بم؛ دکتر معین افش��اری افزود: 
دادگاه عمومی بروات تلفیقی از دادگاه و دادسرا 
اس��ت و تمامی پرون��ده هایی که ام��کان ثبت و 
مطرح ش��دن در دادگاه و دادسرا را داشته باشند 
در اینج��ا هم قابل ثبت می باش��د. ع��الوه بر آن 
به پرون��ده های ش��عبه سرپرس��تی و پرونده های 

خانوادگی هم رسیدگی می شود.
دکتر افشاری با اش��اره به نقش و جایگاه دادگاه 
و قوه قضاییه در موضوع انتخابات اخیر گفت: با 
توجه به پیشینه ذهنی که از قبل در ذهن اشخاص 
در خصوص انتخابات نقش بس��ته اس��ت و انجام 
یکس��ری اقدامات که در قانون، تقلب انتخاباتی 
شناخته ش��ده اس��ت مردم به این موضوع واقف 
بودند ک��ه این موضوع تخلف اس��ت و می تواند 
مجازات قانونی داش��ته باش��د و این باعث ش��ده 
بود که ش��اهد اجرای خوبی ب��رای انتخابات در 
س��ال های قبل نباش��یم. اقدامات خاص و زیادی 
در ای��ن دوره ق��وه قضاییه جهت افزایش س��طح 
س��المت انتخابات انجام شد و قوه قضاییه مکلف 
ش��د در ای��ن موض��وع ورود پیدا کن��د. دادگاه 
عموم��ی بخش بروات با توجه به ش��ناختی که از 
ح��وزه های انتخاباتی و تخلفات��ی که ممکن بود 
ایجاد ش��ود در 5 ح��وزه انتخاباتی از جمله طرز، 
ت��اج آباد، قطب آباد یک قاضی را به عنوان ناظر 
وی��ژه انتخابات انتخاب ک��رد. همچنین ۱5 نفر از 
کادر اداری بر صحت و سالمت انتخابات نظارت 
داشتند. وی افزود: در حوزه هایی که در سال های 
قب��ل دارای تنش و تخلف بوده اس��ت، امس��ال 
هیچ گونه تخلفی مشاهده نشد و سالمت انتخابات 
تا زمان معین ش��ده به نحو احسن تضمین شد اما 
در س��اعات پایانی انتخابات از س��اعت 3 بامداد 
به بعد بعضی اش��خاص از عدم حضور نماینده و 
ناظر دادگاه س��وء اس��تفاده کردند و در شمارش 
آرا انتخابات یکسری شیطنت های صورت گرفته 
بود که بازنگری شد اما چون در انتخابات پنج نفر 

اول این شمارش بی تأثیر بود و جابجایی صورت 
نگرف��ت پس به انتخابات خدش��ه وارد نش��د اما 
مصوب شد که فرماندار به عنوان مسئول اجرایی 
شهرس��تان گ��زارش انجام تخلفی ک��ه در بحث 
ش��مارش آرا ص��ورت گرفته ب��ود را ارائه دهند 
تا اش��خاص متخلف شناس��ایی و دع��وت و این 
موضوع پیگیری خواهد ش��د ت��ا دو هدف دنبال 
شود یکی این که عامه مردم بدانند از انتخابات و 
س��المت آن صیانت می شود و دوم اینکه سالمت 
انتخابات بعدی را تضمین کنیم چون اش��خاصی 
که مسئول صندوق بودند افرادی بودند که ثابت 
بودن��د و صالحی��ت آنها در پای صن��دوق های 

انتخاباتی آینده تایید نخواهد شد.
 وی در خص��وص حوزه قضای��ی بخش بروات 
گفت: حوزه قضایی بروات حوزه خاصی اس��ت. 
حساس��یت و اهمی��ت این حوزه قضای��ی به دلیل 
وجود تنها سد خصوصی کشور، قسمت عمده ای 
از باغات و نخیالت، زندان، فرودگاه، منطقه ویژه 
اقتص��ادی که پنجمین گمرک پول س��از کش��ور 
اس��ت و حساس��یت ها و توجه و مشکالت خاص 
خود را به دنبال خواهد داش��ت، همچنین پدافند 
هوایی، یگان پهپ��ادی و همچنین مراکز آموزش 
حساس و اس��تراتژیک از بقیه حوزه های قضایی 

مرکز شهرستان هم بیشتر است.
آقای افش��اری در زمینه شعار امس��ال مقام معظم 
رهب��ری و اقداماتی که این ح��وزه قضایی انجام 
داده اس��ت افزود: یکی از وظایف��ی که بر دوش 
قضات گذاش��ته ش��ده اس��ت، بحث حمایت از 
تولی��د کنندگان و دف��ع موانع تولید اس��ت. این 
ح��وزه قضایی به اندازه ت��وان خود در خصوص 
حل مش��کالت مکانهای صنعت��ی و کارخانجات 
صنعتی که در این حوزه است اقداماتی انجام داده 
اس��ت و باعث شده تا از توقف تولید کارخانه ها 
جلوگیری ش��ود و در وصول مطالبات آنها سهم 
بسزایی داشته باشد. برگشت پول عامل بقای یک 
واحد صنعتی اس��ت که در این زمینه این حوزه به 
تناسب خود توانسته است برای بعضی شرکت ها 
مفید و دلیل پابرجا ماندن آنها باش��د و در وصول 
مطالبات ش��رکتها حامی ش��رکت ها ب��وده ایم تا 
وظیفه خودمان را در واقع حمایت از تولید انجام 

داده باشیم.
این مق��ام قضای��ی در خصوص کاه��ش امنیت 
ج��اده ای ب��ه حاملین اتب��اع بیگان��ه و قاچاقچیان 
س��وخت اش��اره کرد و گفت: ما در مسیری واقع 

ش��ده ایم که جاده های ما جوالنگاه اش��خاصی 
از ش��هرها و اس��تان های مرزی ش��ده است و این 
باعث کاهش امنیت جاده ای ما ش��ده است و در 
این زمینه اس��تان کرمان در زمینه تصادفات منجر 
به فوت در جایگاه دوم اس��تان اس��ت و عامل آن 
هم این افراد هس��تند. ای��ن دادگاه به نوبه خود از 
ظرفیت شورای پیش��گیری از وقوع جرم استفاده 
کرده اس��ت و به پلیس اطالع��ات و راهور اجازه 
داده اس��ت ک��ه تمامی ماش��ین هایی ک��ه تغییر 
وضعیت )موتور تقویت ش��ده، آهن کشی شده، 
تغیی��ر در ارتفاع( داده ان��د را توقیف کنند که در 
این خصوص ۱36 ماش��ین که تغییر وضعیت داده 
بودن��د توقیف و ب��ه پارکینگ منتقل ش��دند که 

شاهد کاهش چشمگیری در این زمینه بودیم.
دکتر افش��اری در خصوص مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز گف��ت: در مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز هم 
نزدی��ک به 5 تن مرغ منجم��د و ۱8۲0 قطعه مرغ 
زن��ده و اقالم دیگر کش��ف ش��د که به س��ازمان 

امالک تملیکی منتقل شد و در بازار توزیع شد.
وی ب��ه تصرف��ات عدوانی اش��اره ک��رد و ادامه 
داد: دادگاه جه��ت حمای��ت از اراضی ملی آنها 
را در دس��تور کار خود قرار داد و با نشس��تهایی 
که با مدیران شهرس��تان برگزار شد با استفاده از 
ظرفیت ه��ای قانونی توانس��تیم در ای��ن زمینه هم 
ورود پیدا کنیم و به منابع طبیعی اجازه داده ش��د 
تا خود بدون نیاز به مجوز قانونی به تخریب اقدام 
کند و بسیار بازدارنده بوده و 4۹ هزار و ۱74 متر 
از اراضی ملی رفع تصرف ش��د و به اراضی ملی 

برگشت داده شد.
رییس حوزه قضایی بخ��ش بروات در خصوص 
تغییر رنگ بندی شهرس��تان ب��م و بروات از زرد 
ب��ه قرمز گفت: عامل اصلی این تغییر رنگ بندی 
برگزاری جلسات و نشس��ت های انتخاباتی بود. 
م��ا در این زمینه به تمامی مراج��ع انتظامی حوزه 
قضای��ی جلوگیری از برگزاری هرگونه مراس��م 
عزا و جشن را که تهدید علیه بهداشت عمومی را 
ابالغ کردیم و اگر کسی تخلف انجام دهد قطعاً 

با او برخورد خواهد شد.
وی ی��اد آورش��د: مثل س��ابق نس��بت ب��ه انجام 
محدودیت های��ی در خصوص ت��ردد و همچنین 
مس��دود ک��ردن بعض��ی از مس��یرها هم��گام با 
شهرستان بم و هماهنگی با بسیج در بروات اعمال 

خواهد شد.
 دکتر افش��اری در این نشست به افزایش ازدواج 

دخترهای زیر ۱3 س��ال اشاره کرد و گفت: طبق 
قانون س��ن قانونی ازدواج ۱3 س��ال است هرچند 
که اقداماتی در حال انجام اس��ت که تا س��ن ۱5 
س��الگی افزایش داده ش��ود اما هنوز محقق نشده 
اس��ت و متاس��فانه در حوزه قضایی به خصوص 
قس��مت های روس��تایی هنوز هم به س��نت های 
قدیم��ی پایبند هس��تند و از کودک��ی فرزندان را 
به هم نس��بت می دهند و در بزرگس��الی در عمل 
انجام ش��ده قرار می گیرن��د و برای ازدواج اقدام 
می کنند چون با منع قانونی روبرو می شوند سعی 
می کنند به دادگاه مراجعه کنند تا یک تاییدیه از 
دادگاه داشته باش��ند دادگاه با توجه به مشکالت 
بع��د از ازدواج که برای این اف��راد پیش می آید 
و محدودیت ه��ای قانونی هم اج��ازه این کار را 
نمی ده��د که ب��ا ازدواج این اش��خاص موافقت 
ش��ود. متأس��فانه خانواده ه��ا به عاقدی��ن محلی 
مراجعه و عق��د نکاح منعقد می ش��ود و به دنبال 
آن ب��ه دادگاه مراجعه می کنن��د و تن به مجازات 
می دهند تا از وام ازدواج اس��تفاده کنند چون به 
س��ن قانونی نرس��یده اند و ۱8 س��ال کامل ندارند 
بانک از اعط��ای وام ازدواج به آنها ممانعت می 
کند تنه��ا در صورتی وام پرداخت می ش��ود که 
تاییدیه صدور حکم رش��د از طرف دادگاه ارائه 
ش��ود ک��ه در اینج��ا دادگاه با نوع��ی دوگانگی 
روبه رو می ش��ود از طرفی با یک خانواده روبه رو 
اس��ت که اگر مخالفت ش��ود وام ازدواج آنها از 
دس��ت می رود و اگر موافقت کند وام را دریافت 

می کنند ام��ا با توجه به تجربه ای که در این زمینه 
وجود دارد بالغ ب��ر 50 درصد این ازدواج ها بعد 
از 6 ماه منتهی به دادخواس��ت طالق شده است و 
اگر دادگاه تاییدیه حکم رش��د را داده باشد خود 
خانم می تواند در دفترخانه یا با س��ند عادی اقدام 
به بذل مس��ائل و حقوق مالی کند اما چون از این 
مس��ائل آگاهی ندارد مورد سوء استفاده قرار می 
گیرد. در این زمین��ه خانواده ها باید با جلوگیری 
از اینگونه ازدواج ها و تبعاتی که می تواند در پی 

داشته باشد آگاه باشند.
وی در خص��وص فضای کم حوزه قضایی بخش 
بروات با توجه به وج��ود بیماری کرونا و کثرت 
ارباب رج��وع گف��ت: اتاق های ح��وزه قضایی 
کوچک اس��ت. با توج��ه به ازدح��ام جمعیت و 
بیم��اری کرونا این ح��وزه قدرت پاس��خگویی 
ب��ه این حج��م از جمعی��ت را نخواهد داش��ت و 
کارمندان ما در چند نوبت به کرونا مبتال ش��دند. 
اف��راد آس��یب م��ی بین��د در این خص��وص اگر 
ساختمان های بالاستفاده هست که بتوان تا مدتی 
از آن به صورت موقت اس��تفاده کرد بهتر اس��ت 

مدیران شهرستان و بخش ما را یاری کنند.
س��ال آینده کلنگ اح��داث دادگاه بروات زده 
خواهد ش��د تا آن زمان واقفین یا مس��ئولین اگر 
کمک کنند دادگاه به س��اختمانی منتقل شود که 
بال استفاده است کمک شایانی به دستگاه قضایی 
و مردم می ش��ود و خدمات رسانی هم بهتر انجام 

می شود.

انعقادتفاهمنامهتکمیلمدرسه
۳کالسهدرنرماشیر

رئیسشبکهبهداشت:سهتیمدرمانی
بهروستاهایریگاناعزامشدند

از پیگیری تخلفات انتخاباتی تا افزایش کودک همسری در روستاهای بخش 
نشست خبری رئیس حوزه قضایی بخش بروات برگزار شد

 
 

   هفته نامه طلوع بممدیــر مسئول محتــرم 
    با سالم                                                                                                                      

شن و ماسه این  یو دانه بند یفرآور ساتیاجاره معدن و تأسمزایده  آگهیتجدید احتراماً خواهشمند است در خصوص چاپ و انتشار   
 اقدامات الزم را مبذول فرمائید% 10/04/1400 شهرداری بشرح ذیل و در تاریخ

 مسعود فاطمی مقدم
 شهردار بروات

 24000مزایده اجاره شماره  آگهیتجدید 
شورای  12/02/1400مورخ  270ماره آیین نامه مالی و معامالتی شهرداری ها و مجوز ش 13شهرداری بروات در نظر دارد باستناد ماده 

کیلومتری جنوب غربی  12اجاره محل معدن و بهره برداری از تأسیسات دانه بندی شن و ماسه واقع در محترم اسالمی شهر بروات نسبت به 
را برای مدت  ج در ذیلجاده دولت آباد و در پشت ضلع غربی ارگ جدید با کلیه تأسیسات، دستگاه ها و تجهیزات به شرح مندر 7بم، کیلومتر 

با شماره مزایده  )www.setadiran.ir(یکسال از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
 .به صورت الکترونیکی با شرایط زیر واگذار نماید 5000093055000001

هشتاد میلیون ریال( به صورت  ریال به حروف )پانصد و 000/000/580تأسیسات دانه بندی شن و ماسه مبلغ قیمت پایه اجاره معدن و  -1
 انه می باشد.ماه

 مدت قرارداد اجاره یک سال شمسی می باشد.  -2
و یا ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری  0108623363008ریال به حساب شماره  000/000/696ارائه فیش واریزی به مبلغ  -3

 بروات به عنوان سپرده شرکت در مزایده الزامی می باشد.
 شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. -4

  8:00ساعت  10/04/1400زمان انتشار در سایت: مورخ 
 17:00ساعت  24/04/1400مهلت دریافت اسناد مزایده: مورخ 

 24/04/1400تا  12/04/1400بازدید: از تاریخ  تاریخ
 17:00ساعت  26/04/1400آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: مورخ 

  10:00ساعت  27/04/1400زمان بازگشایی: مورخ 
 10:00ساعت  28/04/1400زمان اعالم به برنده: مورخ 

 ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است :
سامانه تدارکات الترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده،  برگزاری مزایده صرفا از طریق-1

پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان 
 پذیر می باشد.

ایده شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب کلیه اطالعات موضوع مز-2
                           می باشد.                                                                                                                     

 قه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره ذیل تماس حاصل نمایند.عال -3
 021-41934مرکز پپشتیبانی و راهبردی سامانه:              

 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

 به موجب پرونده اجرائی کالسه 9۵00238 متعهد: محمدعلی نظام آبادی و لیال رمضان زاده متعهدله :موسسه مالی اعتباری نور ششدانگ 991 فرعی از 3۵69 - اصلی بخش 29 کرمان که سند آن در صفحه 136 دفتر جلد ۷8ذیل ثبت 141۷4 به نام لیال 
رمضان زاده که طبق نظر کارشناس رسمی مبلغ 11/038/310/000 ریال ) یازده میلیارد و سی و هشت میلیون و سیصد و ده هزار ریال( ارزیابی شده و پالک فوق خانه مسکونی به مساحت 3۵1/11 متر مربع و نقشه مطابق اصول فنی میباشد و دارای امتیاز برق 
و آب و گاز و تلفن می باشد و دارای پروانه ساخت میباشد و دارای پایان کار نمیباشد و مساحت اعیان 100 متر مربع مسکونی به اضافه 33 متر مربع کانکس و ساختمان آجری به عنوان انبار میباشد و اسکلت سازه فلزی می باشد و نوع سقف تیرچه بلوک و نما 

سوفال و سیمان میباشد و پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1400/04/23 در اداره ثبت اسناد و امالک واقع در بم بلوار  جمهوری اسالمی از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ 11/038/310/000 ریال)یازده میلیارد و سی و هشت 
میلیون و سیصد و ده هزار ریال( شروع و به باال ترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود . 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 نقدا وصول میگردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزاده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. شرکت در مزایده حضوری و منوط به سپرده نموندن ده درصد پایه مزایده به حساب سپرده ثبت میباشد .

سعیدنظری
رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانبم

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی برابر رای شماره 820000۷1 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ریگان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی فرهمندی 
فرزند حسین به شماره شناسنامه 210 کد ملی 60۵9۷81624 صادره از محمد آباد ششدانگ باغ به مساحت 4۷331/۷۵ متر مربع پالک 4 فرعی از 4920 - اصلی واقع در 
ریگان - روستای میراباد امام قلی بخش 32 کرمان خریداری از مالک رسمی خانم فروغ ابوعامری محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی هست در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ چاپ اول : 8 تیر - تاریخ چاپ دوم 22 تیر

بهروزبرائینژاد
رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانریگان
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 ب�ه گ�زارش طلوع ب�م، جلس�ه عملیات�ی طرح 
تفصیل�ی بم صبح دوش�نبه ۷ تیر با حضور هادی 
شهس�وارپور فرمان�دار ب�م، محم�د بنی اس�دی 
ش�هردار ب�م و ک�وروش افضلی نماینده ش�رکت 
آمودان )مجری طرح( و تعدادی از روسای ادارات 

در سالن فرماندار بم برگزار شد.
در این جلسه کوروش افضلی در خصوص آخرین 
روند پ�روژه طرح تفصیلی گف�ت: طی هفته های 
گذش�ته با 5 محل�ه بم جلس�ه برگ�زار کردیم و 
نیازه�ا و ظرفیت های موجود رو بررس�ی کردیم 
و خوش�بختانه مشارکت مردم بس�یار خوب بود. 
در ش�ورای عملیات�ی که ش�امل تمام�ی ادارات، 
شهرداری، نماینده اصناف و نظام مهندسی بودند، 
تقریب�ا تمام اطالع�ات الزم را آماده کرده اند. وی 
در ادامه از تشکیل شورای متخصصین در مقیاس 
کش�وری و از برگزاری نشست ها مجازی با افراد 
صاحب نظر در این حوزه از جمله مهندس بهشتی 
رئیس اسبق میراث فرهنگی کشور، دکتر مختاری 
رئیس اسبق پایگاه جهانی بم، دکتر ایزدی معاون 

سابق وزیر راه وشهرسازی کشور و دکتر طالبیان 
معاون وزارت میراث فرهنگی و گردشگری کشور 

خبر داد.
 وی خاط�ر نش�ان ک�رد: ش�ش کارگ�روه اصلی 
از جمل�ه باغ�ات، اس�کانهای غیررس�می، نظ�ام 
مهندسی، ش�هرداری، زمین و مسکن و کارگروه 
میراث فرهنگی را تشکیل داده ایم. وی همچنین 
از دریافت اطالعات قنوات و مسیرهای آب در بم 
ت�ا 12 تیر خبر داد. در ادامه جلس�ه دکتر افضلی 
اطالعات�ی در خص�وص آخری�ن وضعی�ت باغات 
بم ارائ�ه کرد ک�ه در این خصوص ب�ه تبادل نظر 

پرداخته شد.
 در ادام�ه طرح ای�ن موضوع، محمد بنی اس�دی 
ش�هردار بم به نیاز مردم اش�اره کرد و گفت باید 
ب�ه گونه ای موضوع باغ ها پی�ش رود که مردم و 
وارثان واقعی ش�هر متضرر نشده و بتوانند با نفع 
عموم�ی به گونه ای خود حامی این میراث جهانی 

باغ و قنات ها باشند.
ه�ادی شهس�وارپور فرمان�دار بم در پای�ان این 

جلسه خواستار تمرکز و دقت بیشتر برای تدوین 
طرح تفصیلی بم به خصوص در مورد باغ ها شد.

گفتنی است که جلسات و گفت وگوهای مسئولین، 
مجری طرح و نماین�دگان جامعه محلی جهت به 
س�رانجام رسیدن و تدوین سازنده طرح همچنان 

ادامه دارد.

جمع اوری پایه های قدیمی و فرس��وده میدان فرمانداری و جایگزینی انها با پایه های 
COB100w جدید و چراغ های روشنایی

️*تامین روش��نایی مس��یر فرعی انتهای خیابان فردوسی به س��مت خیابان مدرس با 
همکاری اداره محترم برق 

️* نصب پروژکتور های COB200W جهت برج های نوری پارک ش��هدای گمنام و 
تعمیر وتامین روشنایی پایه های کوتاه پارک

️*نصب پروژکتور های COB200W جهت تامین روش��نای پیس��ک ورزشی  اسکی 
،مسیر آب نمای در حال اجرا و قسمتی از مسیر پیاده روی پارک 22 بهمن

  W 1۵0 COBاجرای فنداس��یون و نصب برج نوری 16 متری کامل ب��ا پروژکتور*️
جهت تامین روشنایی پارک واقع در ولیعصر

️* جمع اوری پایه های قدیمی و فرسوده پارک ارگ قدیم و جایگزینی انها با پایه های 
COB100w جدید و چراغ های روشنایی

️* جمع اوری پایه های قدیمی و فرسوده پارک کاکتوس  و جایگزینی انها با پایه های 
W 1۵0 COB جدید و چراغ های روشنایی

️*جمع اوری پایه های قدیمی و فرسوده پارک واقع در کوچه الزهرا  و جایگزینی انها با 
W 1۵0 COB پایه های جدید و چراغ های روشنایی

 COB اجرای فنداس��یون،نصب پایه چراغ،کابل کشی فش��ار قوی و نصب پروژکتور ⚡
100W جهت تامین روشنایی بلوار جلوی دادگستری

 COB اجرای فنداس��یون،نصب پایه چراغ،کابل کشی فشار قوی و نصب پروژکتور *️
100W جهت تامین روشنایی بلوار های شهربازی

️*متراژ کابل کشی فشار ضعیف6000متر 
متراژ کابل کشی فشارقوی 3۵00متر 

تعداد المپ تعویض شده در پارکهای سطح شهر، میادین،ساختمان اداری،سازمان ها و 
واحدهای تابعه شهرداری به تعداد 400عدد 

تامین پروژکتور های بزرگ و LED جهت روشنایی به تعداد 110 عدد 
حجم کار انجام شده جهت رفع اتصالی سطح شهر به متراژ 8۵00متر طول 

️*تعمیر تابلو برق و تجهیزات مکانیکی و تامین روشنایی  پارکهای:
22 بهمن،ایثارگران،افالطونیان،پ��ارک ش��هدای گمنام،ش��هید محمد ابادی،ش��هید 
کاویانی،پارک مهتاب،پارک عباسعلی،پارک چمران 34،دوستدار کودک،یونیسف،پارک 

جنب یگان امداد،پارک ارگ،مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری پارک 22 بهمن
️*می��دان امام حس��ین،میدان محم��د )ص(و زوایه های اطراف،می��دان والیت،میدان 
مهدویت،می��دان امام،میدان ازادی،بس��یج،فرمانداری،میدان پنجعل��ی زاده،میدان ۵ 
دی،میدان سرداران و آبنمای میدان سرداران،پارکینگ های ترمینال،پارکینگ استقبال 

و مجموعه شهربازی 
️*تعمیر و کابل کش��ی خط روشنایی خیابان امام)ره(،خیابان شهید صدوقی،بلوار امام 

خمینی)ره(
️* تامین روشنایی،رفع اتصالی و تامین روشنایی،نصب لوازم و شیرآالت و کابل شی از 

سرویس های بهداشتی  داخل پارک های سطح شهر....

دغدغه اصلی مردم و مسئولین در تهیه طرح تفصیلی
گزارش کار واحد تاسیسات شهرداری 

شهر جهانی بم تعیین تکلیف باغ ها


