
درجه محرومیت اســتان های کشــور براساس 
شاخص های بخش مســکن محاسبه شده که 
بر اســاس آن استان هایی که تعداد پارامترهای 
زیراســتاندارد در آنهــا زیــاد و از میانگیــن 
کشوری بدتر است، محروم ترین نقاط شناخته 
شــده اند و در این میــان، اوضاع مســکن در 
کرمان و سیســتان و بلوچستان در ۶ شاخص، 

بدترین است...
دفتــر مطالعات رفــاه اجتماعــی زیر مجموعه 
در  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 
جریان تدوین سلسله گزارش های پایش فقر، 
مطالعاتــی را دربــاره محاســبه دقیق جمعیت 
مبتال به فقر مســکن در 31 استان کشور انجام 
و نتایــج آن را منتشــر کــرده اســت.در این 
گزارش، درجه محرومیت اســتان های کشور 
براساس شــاخص های بخش مسکن محاسبه 
شده که بر اســاس آن اســتان هایی که تعداد 
پارامترهــای زیراســتاندارد در آنهــا زیاد و از 

میانگین کشوری بدتر است، محروم ترین نقاط 
شــناخته شده اند و در این میان، اوضاع مسکن 
در سیستان و بلوچستان و کرمان در ۶ شاخص، 

بدترین است.
محرومیت براساس ۷ پارامتر شامل »دسترسی 
به مســکن مقــرون به صرفه، آب لوله کشــی، 
ســرانه اســتاندارد مســاحت خانه، ســرویس 
بهداشتی مناسب، مسکن بادوام، امنیت ملکی 
و فقر شدید« سنجش شده است. »فقر مسکن« 
براســاس نتایج یک مطالعه رسمی بر کیفیت 
زندگــی خانوارها اثر مخــرب دارد. هرچقدر 
فشار هزینه مســکن باال باشــد، تامین کالری 
موردنیــاز خانوارهــا و همچنیــن هزینه هــای 

بهداشتی و آموزشی کاهش می یابد.
نتایج این گزارش رســمی از بررسی وضعیت 
جمعیت مبتال به فقر مســکن در کشــور نشان 
می  دهد: جمعیت محروم از »مسکن مقرون به 
صرفه« در ایران 8/ 1 برابر متوسط جهان است. 

این مطالعات وضعیت بحرانی »فقر مسکن« در 
استان های کشور را نشان می دهد.

نتایج این مطالعه رسمی درباره وضعیت ملکی 
خانوارهای ایران و مقایسه آن با استانداردهای 
جهانی حاکی از آن است: جمعیت محروم از 
»مســکن مقرون به صرفه« در ایران 8/ 1 برابر 

متوسط جهان شده است.
در قالــب این مطالعــات، جمعیت مبتال به فقر 
مســکن براساس دو شــاخص تعریف شده از 
ســوی برنامه اسکان بشر ســازمان ملل متحد 
)هبیتات( سنجش می شــود. شاخص نخست 
مربــوط بــه خانوارهای ســاکن در مســکن 
نامناســب یا خانوارهای »بدمسکن« است. این 
خانوارها اغلب در ســکونتگاه های غیررسمی 
یا حاشیه نشین زندگی می  کنند. »بد مسکن«ها 
در خانه هایــی زندگی می کننــد که وضعیت 
یکی یا همــه پنج پارامتر کلیــدی یک خانه، 
در آنها زیرســطح استاندارد جهانی قرار دارد. 

این پارامترها شــامل وضعیت دسترسی به آب 
شــرب، ســرویس بهداشــتی، مکان زندگی 
کافــی )حداقل 13 مترمربع بــه ازای هر نفر(، 
مسکن با دوام و امنیت حقوقی ملکی )داشتن 

سندمحضری( می شود.
در عین حال شــاخص دوم موردنظر، شاخص 
دسترســی به مســکن در اســتطاعت یا تعداد 
خانوارهای محروم از »مسکن مقرون به صرفه« 
اســت. درواقع خانوارهایی که به »مسکن در 
اســتطاعت« دسترسی ندارند یا فشــار »هزینه 
مسکن« در هزینه های ماهانه آنها بیش از سطح 
استاندارد جهانی اســت. این سطح، 30درصد 
اســت.  جالب آنکــه در این گــزارش برای 
سنجش فقر مسکن در مناطق شهری، شاخص 
دوم یعنی مسکن مقرون به صرفه و برای مناطق 
روســتایی، شاخص اول یعنی مسکن نامناسب 

مدنظر قرار گرفته است.
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کرمان جز محروم ترین استانها در 
شاخصهای مسکن

نقشه استانی »فقر مسکن« منتشر شد
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روند شیوع کرونا فعال نزولی شده اما هنوز قطعی نیست

»المبدا« در همسایگی ایران

کرمان جز محروم ترین استانها در شاخصهای مسکن

خبر

سپیدپوشان اورژانس بم ۲۹۶ 
بیمار کرونامثبت را به مراکز 

درمانی انتقال داده اند

۳ نفر بر اثر برخورد خودرو با 
درخت در ریگان جان باختند

به گزارش طلوع بم، فریدون علیپور سوم شهریورماه 
درمورد عملکرد مرکز فوریت های پزشکی بم در 
مردادماه 1۴00 گفت: اورژانس 11۵ بم در مجموع 
۲3۷۹ ماموریتدرمرداد انجام داده که ۹01 ماموریت 

آن شهری و 1۴۷8 ماموریت جاده ای بوده است.
وی افزود: از این تعــداد ماموریت هایی که مرکز 
اورژانس 11۵بم انجام داده ۲111 بیمار و مصدوم را 

به بیمارستان پاستور بم انتقال داده است.
مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی بم در ادامه گفت: در مردادماه مرکز 
اورژانس بــم ۴۹0 ماموریت تصادفــی انجام داده 
که از این تعــداد ماموریت تصادفی 1۷۷ مورد آن 

شهری و 313 مورد هم جاده ای بوده است.
وی بیــان کرد: بعــد از ماموریت های تصادفی که 
بیشترین ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی 
بم در مردادماه بــود، ماموریت انتقال بیماران قلبی 
108مورد، بیماران  تنفســی 3۵ مــورد و ماموریت 
بیمــاران دچار مســمومیت ۴۵ مورد بوده اســت. 
همچنین در مردادماه امســال، 1۴۷0۹بار تلفن های 
اورژانس 11۵ به صدا در آمد که از این تعداد ۷81 
تماس مزاحمت تلفنی بوده و ۷1۴ تماس مشاوره و 

۲1۲۷ تماس منجر به اعزام آمبوالنس شده است.
علیپــور افزود: در پیک پنجم کرونا، سپیدپوشــان 
اورژانــس ۲۹۶ بیمــار کووید مثبــت را به مراکز 

درمانی بم انتقال دادند.
وی بیان کرد: میانگین متوسط زمان از لحظه تماس 
مددجو با مرکز پیام تا رسیدن تکنسین بر بالین بیمار 
در پایگاه های شــهری هفت دقیقه و ۴۹ ثانیه و در 
پایگاه های جاده ای 13 دقیقه و ۵۲ ثانیه بوده است.

مدیر اورژانس بم ضمن سپاس از مدافعان سالمت 
در مورد عملکرد پرسنل عملیاتی و پرسنل دیسپچ 
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی بم، از 
رضایت باالی ۹0 درصدی نسبت به نحوه خدمات 
رسانی پرسنل این مرکز طی تماس و نظر سنجی از 
دریافت کنندگان خدمات امدادی، درمانی از این 

مرکز خبر داد.

رییس پلیس راه شــمال اســتان کرمان از برخورد 
یک دستگاه سواری پژو ۴0۵ با درخت در یکی از 
محورهای روستایی ریگان خبر داد و گفت: در این 
سانحه یک نفر مجروح و سه نفر دیگر جان باختند.

سرهنگ علی رضایی هفتم شهریورماه با اعالم این 
خبر اظهار کرد: بامداد امروز یک دستگاه سواری 
پــژو ۴0۵ با چهار سرنشــین در کیلومتر 10 محور 
روستایی فتحیه شهرستان ریگان در حال تردد بود 
که پس از خروج از جاده، با یک درخت برخورد 
کرد.وی افزود: بر اثر این سانحه و شدت برخورد، 
راننده  مرد 3۶ ســاله و سرنشــین خانم ۲۷ ساله  در 
صحنه تصادف جان باختند و دو سرنشین دیگر که 
دو پسر بچه ۷ و 1۲ ساله بودند توسط تیم های امداد 
و نجات جاده ای به مرکز درمانی اعزام شــدند که 
متاســفانه علی رغم تالش تیم درمانی، یکی دیگر 
از مجروحان سانحه رانندگی که یک پسر بچه 1۲ 

ساله بود، در بیمارستان جان باخت.
رییس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: بر اساس 
نظر کارشناس تصادفات، بی توجهی راننده به جلو 

در حین رانندگی علت این سانحه بوده است.

جلســه ســتاد مقابله بــا بیمــاری کرونا صبح 
دوشنبه 8 شــهریور با حضور حجت االسالم 
موســی غضنفرآبــادی نماینــده مردم شــرق 
اســتان، حجت االســالم دانشــی امام جمعه، 
هادی شهســوارپور فرماندار و دکتر اویســی 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی بــم و دیگر 
اعضــای ســتاد کرونــا در ســالن اجماعات 

فرمانداری برگزار شد.
دراین جلســه حجت االســالم غضنفرآبادی 

نماینده مردم شرق استان کرمان ضمن تشکر 
از خدمــات بــا ارزش کادر درمــان گفــت: 
خدمت رســانی به بیماران مبتال به کرونا کار 
بسیار ســختی اســت و باید برای هر چه بهتر 
شــدن شــرایط، تمام پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کنیــم.وی افزود: خوشــبختانه در 
خصوص تامین اکسیژن که اولین نیاز بیماران 
مبتال به کرونا اســت، بیمارستان هیچ مشکلی 
نــدارد و با پیگیــری و اختصاص ۴ دســتگاه 

اکسیژن ساز این مساله حل شده است.
وی همچنین از نگرانــی در خصوص فرآیند 
جمــع آوری خرمــا در این شــرایط گفت و 
خاطر نشــان کرد: فرآیند جمــع آوری خرما 
در حــال اتمام اســت و تدابیر خوبی توســط 
فرمانــداران شهرســتان های شــرقی صورت 
گرفت.وی همچنین در خصوص بازگشــایی 
مدارس گفــت: هنوز تصمیــم قطعی در این 
خصــوص گرفته نشــده اما والدیــن نگرانی 

دارند و این نگرانی کامال بجاست.
هــادی شهســوارپور فرماندار بم نیــز در این 
جلســه گفت: اصلی ترین و بزرگترین پیکی 
که بــم را درگیر کرد همین پیکی اســت که 
در آن قرار داریم و باید رعایت پروتکل های 
بهداشــتی را جــدی بگیریم تا دوباره شــاهد 
اوج بیماری نباشــیم وی همچنین تاکید کرد 
افرادی که واکســینه می شوند هم باید تمامی 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.
دکتر اویسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم 
در این جلســه گفت: روند کرونا فعال نزولی 

شده اما هنوز قطعی نیست.
وی افزود: در ماه مرداد تعداد مراجعه بیماران 
ســرپایی مثبت ۲۹۲۶ مورد بــوده و این آمار 
تا هفتم شــهریور ۶۲8 مورد اســت. همچنین 
تعداد بیماران بســتری )مثبت و مشکوک( در 
ماه مرداد 1۷30 مورد بوده و این آمار تا هفتم 

شهریور ۲8۴ مورد است.
وی در خصوص موارد فوتــی گفت: در ماه 
مــرداد متاســفانه ۴8 فوتی مثبت داشــته ایم و 
این آمار تا هفتم شــهریور ۵ فوتی مثبت ثبت 
شده است.اویسی همچنین در خصوص روند 
واکسیناسیون شرق استان گفت: از ابتدا تعداد 
واکســن تحویل داده شده به ما 11۹۶۴1 دوز 
بوده که از این تعــداد ۷۷0۶۶ تزریق در دوز 
اول و ۲۷833 تزریــق در دوز دوم صــورت 
گرفته و در حال حاضر 10۲۴3 دوز واکســن 

موجودی ما است.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی بم در پایان از 
اختصاص یافتن یک دســتگاه آنژیوگرافی به 

بیمارستان پاستور بم خبر داد.

 دکتر علیرضــا ناجی، هفتم شــهریورماه درباره ی 
جهش المبدا، توضیح داد: »المبدا، واریانتی اســت 
که اولیــن بــار در آگوســت ســال ۲0۲0 در پرو 
شناسایی شد و از آن زمان تاکنون بیش از ۴0 کشور 
این واریانت را شناسایی کردند و مطمئنا هم به نظر 
می رسد که بیش از این ها باشد. زیرا تنها تعدادی از 
کشورها پایش ژنتیکی انجام می دهند و ممکن است 
المبدا در تعداد بیش تری از کشورها وارد شده باشد. 
به هر حال در پرو با آمدن المبدا، تعداد مرگ ومیر 
بســیار باال بود و در آن زمان بیــش از ۷0 درصد از 
موارد ابتــال مربوط بــه المبدا بود کــه مرگ ومیر 
باالیی را هم تجربه کرد. البته این میزان مرگ ومیر 
فقــط به دلیل جهــش المبدا نبود، به هــر حال پرو 
کشوری اســت که ساختارهای بهداشتی ضعیف و 
آی ســی یوی پایینی دارد و تعداد تست هایشان هم 
بسیار پایین اســت و تراکم جمعیت دارد، به همین 

دالیل مرگ ومیر در آن باالتر بود«.

زنگ خطر کرونایی برای کودکان
وی افــزود: »واریانت المبدا به این صورت اســت 
که هفت موتاســیون به صورت نقطــه ای در ناحیه 
اســپایک ویروس ایجاد شــده که چند موتاسیون 
آن هم باعث اتصال بهتر ویروس شــده و در نتیجه 
تکثیر باالتر می شوند و در عین حال نسبت به سیستم 
ایمنی گریز باالیی را دارد. گزارشات هم نشان داده 
می تواند در کودکان بیماری بیش تر و شــدیدتری 
ایجاد کند. البته این تصویر نهایی نیست. زیرا ما باید 
در این زمینه در کشــورهایی که المبدا را گزارش 
کردند، تصویرسازی مناســب حاصل از اطالعات 
بالینی آزمایشگاهی انجام دهیم تا ببینیم که بیماری 

شدیدتری می دهد یا خیر«.
المبدا واکسن گریز است؟

ناجی درباره گریز واریانت المبدا از واکسن، گفت: 
»مطالعاتی که در این زمینه انجام شده، نشان داده که 
کاهش کفایت واکسن را در این واریانت می بینیم. 
به عنوان مثال درباره مدرنا و فایزر کار شده و دیده اند 
که دو تا سه برابر کاهش اثربخشی این واکسن ها را 
در برابــر المبدا داریم. به هر صورت می توان گفت 
که با واریانتی مواجهیم که هم احتمال انتقال باالتری 
دارد و هم شکست واکسن و گریز از سیستم ایمنی 

در آن بیش تر است«.
وی دربــاره ورود احتمالی المبدا به ایران نیز اظهار 
کرد: »به هر حال جلو واریانت را با توجه به شرایطی 
کــه ما داریم، نمی توان گرفــت. از آنجایی که این 
واریانت در کشورهایی اعم از هندوستان، ترکیه و 

قطر وجود دارد و ممکن اســت در جاهای دیگری 
هم که ارتباطات با آن ها داریم، باشد و احتمال ورود 
آن به ایران وجود دارد، اما اینکه پیک ششمی را با 
المبدا داشته باشیم، نمی دانم بر چه اساسی پیش بینی 

کرده اند«.
ناجی تاکید کرد: »ما هنوز درباره خصوصیات المبدا 
و اینکه خطرناک تر از دلتا باشــد یا خیر، اطالعات 
دقیقی نداریم. گزارشاتی هم که طی مدت های اخیر 
منتشــر شده، نشان دهنده این است که دلتا همچنان 
پیشــتاز اســت و بیش از المبدا اثرگذاری دارد. در 
هر صورت باید صبر کنیم تا اطالعات بیش تری از 
المبدا به دست آید و ببینیم که ویروس در هر منطقه 
جغرافیایی چه رفتاری از خود نشــان می دهد. نباید 
زود از آن بترسیم یا اینکه آن را دست کم بگیریم، 
بلکه باید صبر کنیم تا اطالعات الزم از آن به دست 
آید و بتوانیم دقیق صحبت کنیم. البته به طور کلی 
می توان گفت که با توجــه به تغییرات ژنتیکی که 
داشته، واریانت بسیار جدی و هشداردهنده است و 

باید مراقبت آن بود«.
وی درباره خطر بیشتر المبدا برای گروه سنی 10 تا 
۲0 سال، توضیح داد: »این مشاهداتی است که دیده 
شده است، اما تصویرســازی مناسب و اینکه واقعا 
به این نتیجه برســیم، نیازمند مطالعه بیش تر و ادغام 
اطالعات بالینی و اطالعات آزمایشــگاهی دارد تا 
بتوانیم به نتیجه قطعی برســیم. گزارش های اولیه بر 
این بوده که در گروه ســنی پایین تر تاثیر بیش تری 

دارد  و مرگ و میر باالتری دارد«.

چگونــه از ورود المبــدا به کشــور 
جلوگیری کنیم؟

ناجی درباره راهکارهای پیشگیری از ورود المبدا به 
کشور، گفت: »درباره کووید یک قانون کلی وجود 
دارد. ما در پیک ســوم و چهارم نتوانستیم از ورود 
واریانت ها هم از عراق و هم از ســایر کشــورهای  
اطراف جلوگیری کنیم. در پیک پنجم هم نتوانستیم 
از ورود دلتا جلوگیری کنیم. مهم این اســت که ما 
باید کنترل مناسبی از ورود مسافران چه به صورت 
هوایی، چه به صورت زمینی و دریایی داشته باشیم. 
در عیــن حال اقدامــات الزم را در کاهش گردش 

ویروس انجام دهیم«.
وی ادامه داد: »همچنان در کشــورمان مدت زیادی 
اســت یعنی از اســفند ســال قبل تاکنون، گردش 
ویروس در کشــور همچنان به صــورت باال وجود 
دارد و متاسفانه بعد هم دلتا آمد و می بینیم که چقدر 
گســترده کشــور را درنوردیده و تعــداد مبتالیان، 
بســتری ها و بیماران نیازمند آی ســی یو زیاد شده و 
همچنین تعداد زیادی از هموطنــان هر روز دارند، 
فوت می کننــد. باید اقدامــات غیردرمانی بســیار 
شدیدی داشت. مرزها و مسافرت ها را کنترل کرد، 
باید به سرعت با قوانین درست و اجرای درست آن 
گردش ویــروس را کاهش داد و در عین حال باید 
بتوانیم با تســت های زیاد اکثر موارد بیماری و افراد 
در تماس با بیماری را شناسایی کنیم. این ها اصولی 
است که برای تمام واریانت ها صدق می کند و باید 

انجام شود«

درجه محرومیت استان های کشور براساس شاخص های 
بخش مسکن محاسبه شده که بر اساس آن استان هایی 
که تعــداد پارامترهای زیراســتاندارد در آنها زیاد و از 
میانگین کشوری بدتر است، محروم ترین نقاط شناخته 
شــده اند و در این میــان، اوضاع مســکن در کرمان و 

سیستان و بلوچستان در ۶ شاخص، بدترین است...

دفتــر مطالعات رفــاه اجتماعی زیر مجموعــه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان تدوین سلســله 
گزارش های پایش فقر، مطالعاتی را درباره محاسبه دقیق 
جمعیت مبتال به فقر مسکن در 31 استان کشور انجام و 
نتایج آن را منتشر کرده اســت.در این گزارش، درجه 
محرومیت اســتان های کشور براســاس شاخص های 
بخش مسکن محاسبه شده که بر اساس آن استان هایی 
که تعــداد پارامترهای زیراســتاندارد در آنها زیاد و از 
میانگین کشوری بدتر است، محروم ترین نقاط شناخته 
شــده اند و در این میان، اوضاع مســکن در سیســتان و 

بلوچستان و کرمان در ۶ شاخص، بدترین است.
محرومیت براساس ۷ پارامتر شامل »دسترسی به مسکن 
مقرون به صرفه، آب لوله کشی، سرانه استاندارد مساحت 
خانه، سرویس بهداشتی مناسب، مسکن بادوام، امنیت 
ملکی و فقر شدید« ســنجش شده است. »فقر مسکن« 
براســاس نتایج یک مطالعه رسمی بر کیفیت زندگی 
خانوارها اثر مخرب دارد. هرچقدر فشار هزینه مسکن 
باال باشــد، تامین کالری موردنیاز خانوارها و همچنین 

هزینه های بهداشتی و آموزشی کاهش می یابد.
نتایج این گزارش رســمی از بررسی وضعیت جمعیت 
مبتال به فقر مسکن در کشــور نشان می  دهد: جمعیت 
محروم از »مســکن مقرون به صرفه« در ایران 8/ 1 برابر 
متوسط جهان است. این مطالعات وضعیت بحرانی »فقر 

مسکن« در استان های کشور را نشان می دهد.
نتایــج ایــن مطالعه رســمی دربــاره وضعیــت ملکی 
خانوارهای ایران و مقایســه آن با استانداردهای جهانی 
حاکی از آن است: جمعیت محروم از »مسکن مقرون 

به صرفه« در ایران 8/ 1 برابر متوسط جهان شده است.
در قالــب این مطالعات، جمعیت مبتال به فقر مســکن 

براساس دو شاخص تعریف شده از سوی برنامه اسکان 
بشــر ســازمان ملل متحد )هبیتات( ســنجش می شود. 
شاخص نخست مربوط به خانوارهای ساکن در مسکن 
نامناسب یا خانوارهای »بدمسکن« است. این خانوارها 
اغلب در ســکونتگاه های غیررســمی یا حاشیه نشــین 
زندگی می  کنند. »بد مســکن«ها در خانه هایی زندگی 
می کنند که وضعیــت یکی یا همه پنج پارامتر کلیدی 
یک خانه، در آنها زیرسطح استاندارد جهانی قرار دارد. 
این پارامترها شــامل وضعیت دسترسی به آب شرب، 
ســرویس بهداشــتی، مکان زندگی کافی )حداقل 13 
مترمربع به ازای هر نفر(، مسکن با دوام و امنیت حقوقی 

ملکی )داشتن سندمحضری( می شود.
در عین حال شاخص دوم موردنظر، شاخص دسترسی 
به مســکن در استطاعت یا تعداد خانوارهای محروم از 
»مســکن مقرون به صرفه« اســت. درواقع خانوارهایی 
که به »مسکن در اســتطاعت« دسترسی ندارند یا فشار 
»هزینه مسکن« در هزینه های ماهانه آنها بیش از سطح 
اســتاندارد جهانی است. این ســطح، 30درصد است.  
جالب آنکه در این گزارش برای ســنجش فقر مسکن 
در مناطق شــهری، شاخص دوم یعنی مسکن مقرون به 
صرفه و برای مناطق روستایی، شاخص اول یعنی مسکن 

نامناسب مدنظر قرار گرفته است.
در شــاخص دوم اگر سهم هزینه تامین مسکن بیش از 
30 درصد هزینه ماهانه خانوار باشــد به این معنی است 
که خانوار به مسکن در استطاعت دسترسی ندارد. براین 
اســاس، در ســال ۹8 معادل 3۶ درصــد از خانوارهای 
ایرانی از »مســکن مقرون به صرفه« محروم هستند این 
در حالی اســت که براســاس گزارش ۲0۲0 هبیتات، 
در این شــاخص، فقط ۲0 درصد از خانوارهای جهان 
به مسکن در استطاعت دسترسی ندارند. به این ترتیب 
میزان محرومیت خانوارهای ایرانی از مسکن مقرون به 
صرفه 8/ 1 برابر متوسط جهانی است.  در این میان فقط 
1۷ درصد خانوارهای بیش از ۲0 کشــور توســعه یافته 
جهان که عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه 
)OECD( هســتند در این شاخص یعنی مسکن مقرون به 

صرفه محروم هستند.

وضعیت شاخص »مســکن مقرون به صرفه« در شهرها 
و روســتاهای ایــران نیز جالب توجه اســت. نتایج این 
مطالعات نشــان می  دهد: در شــهرهای ایران معادل ۴۵ 
درصد خانوارها از مسکن در استطاعت محروم هستند. 
وضعیت این شــاخص در روستاهای کشور مناسب تر 
اســت. به طوری که معــادل 10 درصــد از خانوارهای 
ایرانی به مسکن مقرون به صرفه دسترسی ندارند. مطابق 
با نتایج به دســت آمده استان های تهران و البرز بدترین 
وضعیت را در این شــاخص در میان استان های کشور 
دارند. طوری که در تهران ۷۹ درصد خانوارها به مسکن 
مقرون به صرفه دسترسی ندارند.  اما سنجش وضعیت 
جمعیت مبتال به فقر مسکن براساس شاخص اول یعنی 
خانوارهای بدمســکن نتایج متفاوتی به دست می دهد. 
براین اساس در حالی که مطابق با پنج پارامتر ذکر شده، 
۲۴ درصد خانوارها دارای مســکن مناســب نیستند در 
ایران ۲0 درصد خانوارها به عنوان »بدمســکن« شناخته 
می  شــوند. این شــاخص در شــهرهای ایران وضعیت 
مناسب تری نسبت به روستاهای کشور دارد. به طوری 
که 1۲ درصد خانوارهای شــهری از مســکن مناسب 
محروم هســتند یا به بدمســکنی دچارند اما شــاخص 
بدمسکنی در روستاهای ایران در سطح ۴3 درصد قرار 
دارد. نقشه توزیع استانی درباره شاخص بدمسکنی نشان 
می  دهد استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان بدترین 
اســتان ها در این شــاخص به ترتیب با ۶3درصد و ۵۷ 
درصد میزان خانوارهای ســاکن در شرایط بدمسکنی 

هستند.
خانوارهای بدمســکن در یکی یا چنــد پارامتر مربوط 
به مسکن نامناســب دچار محرومیت هستند. بررسی  ها 
حاکی از آن اســت که از مجموع جمعیت خانوارهای 
بدمســکن، ۵/ 1 درصــد از آب شــرب و ۲ درصد از 
سرویس بهداشــتی محروم هستند. آمارهای مربوط به 
دسترســی  به مکان زندگی مطلــوب نیز جالب توجه 
اســت. مطابق با اســتانداردهای جهانی، متوسط سرانه 
فضای سکونتی در ایران ۲8 مترمربع، در کشورهای فقیر 
۶ مترمربع و در کشورهای توسعه  یافته 3۵مترمربع است. 
هبیتات سرانه استاندارد را 13مترمربع معرفی کرده که 

براین اســاس، جمعیت محروم در ایران از این ســرانه، 
معادل ۵ درصد اســت. در عین حــال میزان 1۵ درصد 
جمعیت خانوارهای ایرانی به مسکن بادوام )آستانه دوام 
خانه های بتنی و فلزی ۴0 سال است( دسترسی ندارد و 

3۶ درصد جمعیت فاقد سند ملکی هستند.
مهم ترین نکته درباره وضعیت زندگی خانوارهای مبتال 
به پدیده فقر مسکن که براساس هر دو شاخص سنجیده 
می شــود این اســت که فقر مســکن به طور مستقیم بر 
کیفیت زندگی این خانوارها اثرگذار است به طوری که 
خانوارهایی که به مســکن مناســب و مقرون به صرفه 
دسترسی ندارند به دلیل فشار هزینه  ای باال ناشی از تامین 
مسکن در هزینه های ماهانه، از سایر هزینه های زندگی 

همچون بهداشــت، آموزش، خوراک یا تغییر سبک 
غذایــی خانوارهای ایرانــی و... می کاهند. در این میان 
بخشــی از خانوارهای ایرانی به »فقر شدید مسکن« در 
ایران مبتال هستند. »فقر شدید مسکن« یعنی خانوارهایی 
که در بیش از یک پارامتر از شاخص های »فقر مسکن«، 
دچار وضعیت زیر سطح استاندارد هستند. آن طور که 
بررســی ها مشــخص کرده جمعیت مبتال به فقر شدید 
مســکن در ایران معــادل 3 درصد خانوارهــای ایرانی 
هستند. در میان استان های کشــور نیز استان سیستان و 
بلوچســتان با 8/ 3۲ درصــد دارای بدترین رتبه در فقر 
شدید مســکن است. فقر مســکن در خانوارهای فقیر 
دو برابر ســایر خانوارها است. در بخش دیگری از این 

گزارش یک تصویر کلی به لحاظ رتبه بندی اســتان ها 
در فقر مسکن ارائه شده است. شاخص  های مطرح شده 
در رتبه بندی شامل هفت مورد شامل شاخص مصالح به 
کاررفته، شاخص دسترسی به آب آشامیدنی لوله کشی، 
شاخص سرانه زیربنای واحد مسکونی، شاخص تراکم 
خانوار در واحد مسکونی، شاخص دسترسی به امکانات 
بهداشتی، شاخص عدم برخورداری از مسکن مقرون به 
صرفه و شاخص حداقل دو محرومیت از مسکن است. 
پنج استانی که براساس این هفت شاخص محروم هستند 
به ترتیب شــامل سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان 

جنوبی، خراسان شمالی و گلستان می شوند.

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی خبر داد

نقشه استانی »فقر مسکن« منتشر شد

نو آوران بمرئیس دانشگاه علوم پزشکی بم در ستاد کرونا عنوان کرد:

امیر قطب الدین امام جماعت مسجد باغ بوده، 
یکی از محــالت قدیمی باغ دروازه موســوم 
بــه قطب الدیــن و طایفه ای را فامیل شــهرت 
قطب الدینی اســت و این محله اولین محله ای 
اســت که پس از خارج شدن مردم از ارگ بنا 
گردیده، و خانه های اعیانی و اشــرافی زیادی 
در آن وجود داشــت که تعــدادی تخریب و 
چند تایی کــه مانده بــود، در زلزله پنجم دی 

ماه ویران گردید.
در مــورد امیر قطب الدین در رســاله مقامات 

عرفای بم چنین نقل شده است
}نقــل{ صفــر خواجــه، کــه حاکم بــم بود 
از قبــل حاجــی محمد غانه شــیرین، پســری 
داشــت ســلطان محمود نام، و نوکری داشت 
ابوالبرکات نام، و حافظی داشت محمود نام. و 
از بی رای صفر خواجه و فرزندانش و یارانش 
خاطر عاطر حضرت سید رنجیده بود و سلطان 
در نســا به حکومت می بود و چون خاطر سید 
غباری داشــت هر شــب در بم خانه ای خالی 
می کردند و قصد زن و فرزند مردم داشتند. از 
جمله سیدی بود که امامت مسجد باغ می کرد 
امیر قطب الدین نام، در شــب ماه رمضان او را 
در محله گودال بیدین بکشتند. القصه شخصی 

آمد و از ظلم ایشان شکایت کرد.
حضــرت ســید در غضــب رفتنــد و عصا در 
دســت داشــتند، از غالف بر کشــیدند و ســه 
نوبــت برطرف سرابســتان افشــاندند که مقام 
صفر خواجه بود و ســه نوبت به طرف نسا که 
مقام ســلطان محمود بود و ســه به طرف خانه 
ابوالبــرکات که خانه اش در جنــب دولتخانه 
حضرت ســید بود بعد از چنــد روز دیگر که 
گذشــت صفر خواجه رنجور شد تا جهتی که 
شــکمش آماس کرد بترکید و بمرد. ســلطان 
محمود به علت استســقا بمرد و ابوالبرکات در 
ســر شــراب حکایتی گفت: احمد میرک در 
بندش کرد و در روز عید رمضان گردنش زد.

امیر قطب الدین

آگهی مفقودی 

برگ سبز خودرو فرشاد ثمره با کد ملی 2980218685 
خودرو پارس رنگ سفید روغنی مدل 1386 شماره 
پالک 45 ایران 819 ط 51 شماره شاسی شماره 

موتور50334733 در تاریخ 1400/06/01 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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اخبار شرق استان

امین باقری، فرماندار ریگان روز ســه شــنبه 
۹ شــهریور در بازدیــد از روند آبرســانی به 
روســتا های فاقد آب آشامیدنی گفت: یکی 
از مشــکالتی که در شهرستان ریگان وجود 
دارد، مشکل آب اشامیدنی در روستا های این 

شهرستان است.
باقــری با بیــان اینکه بــا احــداث ۴ مجتمع 
آبرسانی، 30 روســتای ریگان از نعمت آب 
آشــامیدنی ســالم برخوردار خواهند شــد، 
افزود: با احداث مجتمع آبرسانی حمیدآباد با 
اعتباری بالغ بر 8 میلیارد ریال، ۵00 خانوار از 
مزایای آب آشامیدنی سالم برخوردار خواهند 

شد.
او بیان داشــت: با راه اندازی مجتمع آبرسانی 
علی آباد پشــت ریــگ که با اعتبــاری بالغ 
بر ۷ میلیــارد ریال احداث می شــود، هزار و 
۲00 خانوار از نعمت آب آشــامیدنی ســالم 

برخوردار می شوند.
فرماندار ریگان تصریح کرد: با ساخت مجتمع 
کهور خشک با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال، 
۴00 خانــوار از آب آشــامیدنی بهره مند می 

شوند.
او از احداث مخزن 3 هزار متر مکعبی شــهر 
گنبکی خبر داد و بیان داشــت: این مخزن نیز 
با اعتبار 3۵ میلیــارد ریالی آماده بهره برداری 

است.

محسن قاســمی مدیر پایگاه میراث جهانی و منظر 
فرهنگی بم با اشــاره به شرایطی که شیوع ویروس 
کرونا به مجموعه میراث جهانی تحمیل کرده است، 
گفت: تقریبا می توان گفت حدود یک ســال و نیم 
اســت که به عنوان مدیر پایگاه میــراث جهانی در 
مشغول به کار شــده ام و در تمام این مدت با کرونا 
همراه بودیــم. از این رو تمام تصمیم گیری های مان 
بــرای مجموعه میــراث جهانی تحــت تاثیر کرونا 
قرار داشــت. برنامه ریزی هایــی را برای ارگ بم و 
مجموعه بناهای شــاخص منظر فرهنگی بم در نظر 
گرفتیم و متوجه شــدیم طی حدود 18 سالی که از 
زلزله بم می گذرد تا اواخر دهه 80 شمســی بیشــتر 
فعالیت هایی که در این مجموعه انجام گرفته حول 
کارهای مطالعاتی باستان شناسی و پژوهشی و آوار 
بــرداری بــود و از اواخر دهه 80 شمســی کارهای 
مرمت و بازســازی آغاز شده اســت. البته مرمت و 
بازسازی بر اساس تصورات و تفکر مردم و مسئوالن 
وزارت میراث گردشگری سرعت چندانی نداشت؛ 
از این رو تصمیم ما در سال 13۹8 بر آن شد که تمام 
تمرکزمان را برای پیشرفت فیزیکی به لحاظ مرمت 
و بازسازی در مجموعه میراث جهانی بم قرار دهیم.

او ادامــه داد: از همان زمان فعالیت هایمان در حوزه 
مرمت و بازسازی مجموعه میراث جهانی بم متمرکز 
شــد. پروژه هایی تعریف و مصوبه هیئت راهبردی 
پایــگاه میراث جهانی بــم را دریافت کردیم و کار 
آغاز شد. از این رو مرمت و بازسازی مجموعه هایی 
از جمله یخدان ارگ تاریخی بم، بنای عمارت کاله 
فرنگی مجموعه حاکم نشین، عمارت دروازه دوم، 
اصطبل حکومتی ارگ بم، خانه سیستانی، خانه میر 
اکبر را در دستور کار قرار دادیم. البته همزمان با این 
امر با برنامه ریزی های ستاد ملی کرونا در خصوص 

اعمال تعطیلی ها و حضور یک ســوم کارکنان در 
مجموعــه همراه شــدیم. در طول یک ســال و نیم 
که با کرونا درگیر هســتیم تقریباً بــا کمتر از از ۵0 
درصــد نیروهایمان کار را پیــش برده ایم چراکه با 
شــیفت بندی، دورکاری و تعطیلی های مســتمری 
روبرو بودیم که دائم در استان کرمان تکرار شدند. 
حتا با توجه به وضعیت اســتان کرمان در هفته، دو 
تا ســه روز شهرستان بم به لحاظ اداری و به تبع آن 

کارگاه های مرمتی تعطیل می شود.
بــه گفته او، در حــال حاضر مرمت فــاز دوم خانه 
سیســتانی، عمــارت دروازه دوم برج کاله فرنگی، 
برج فرمانده قشون تمام شده است و منتظر فرصتی 
هستیم تا آیین رونمایی از این مجموعه ها را با حضور 
مســئولین برگزار کنیم. تاکنون پیشــرفت فیزیکی 
خوبی در خصوص مرمت اصطبل تاریخی ارگ بم 
که بزرگترین اثر تاریخی ایران اســت، داشتیم. اگر 
می توانســتم از 100 درصد نیروهای مجموعه برای 
مرمت و بازسازی استفاده کنم مرمت این بخش که 
بزرگ ترین بخش از ارگ بم به حســاب می آید تا 
پایان ســال 1۴00 تمام می شد. مرمت خانه میر اکبر 

بیش از ۷0 درصد انجام شده.
قاسمی همچنین از ساماندهی محوطه اطراف ارگ 
بــم خبر داد و گفــت: زمانی که زلزلــه اتفاق افتاد 
محوطه اطراف ارگ بم تبدیل به مکانی برای جمع 
آوری کانکس ها و انبار برخی چیزها شــده بود. در 
واقع وضعیت آشفته ای را به وجود آورده بود. حدود 
۷ ماه زمان برد تا بتوانیم ســاماندهی و آزادســازی 
محوطه پیرامونی ارگ تاریخــی بم را انجام دهیم. 
در کنــار آواره هایی که جمــع آوری کردیم موفق 
شــدیم ســه مجموعه از جمله کمــپ اقامتی برای 
کارشناســان و مهمانان، ســاماندهی انبارها و واحد 

نقلیــه را انجام دهیم. پایش تصویری و الکترونیکی 
یکی دیگــر از فعالیت های مجموعه میراث جهانی 
بم یک ســال و نیم اخیر است چراکه این مجموعه 
تاکنون مجهز به دوربین های مدار بســته نبود. مدیر 
پایگاه میراث جهانی و منظر فرهنگی بم همچنین از 
احداث موزه تاریخ و باستان شناســی بم خبر داد و 
گفت: با وجود آنکه بم دارای تمدن چند هزارساله 
اســت اما تاکنون موزه نداشت و آنچه که طی این 
ســال ها از این مجموعه کشف شده بود به صورت 
منسجم به نمایش درنیامده بود از این رو با مشارکت 

شهرداری بم ساختمانی را برای احداث موزه در نظر 
گرفتیم. طراحی داخلی و محتوای آن انجام شده و 
امیدوار هســتیم تا پایان سال 1۴00 شاهد بازگشایی 
این موزه باشــیم. او بزرگترین چالش این روزهای 
پایگاه میراث جهانی و منظــر فرهنگی بم را کرونا 
عنــوان کرد و گفت: این مجموعــه در حدود 1۲0 
نفر پرســنل دارد که بیشتر آن ها در حوزه کارگری 
هستند. حقوق می گیرند اما با توجه به وضعیت کرونا 
نمی توانیم از ظرفیت موجود استفاده کنیم و به نوعی 
تعطیل هستیم. تاکنون موفق شــده ایم حقوق ۴ ماه 

نخست کارکنان مجموعه را پرداخت کنیم و عموما 
هر چند ماه یک بار حقوق پرداخت می شود. بودجه 
درخواستی ما حدود ۹ میلیارد تومان در سال است و 
تاکنون حدود 3 میلیارد تومان اختصاص یافته. امسال 
به غیــر از حقوق کارکنان، بودجه دیگری دریافت 
نکرده ایــم و با وجود آنکه حــدود ۲ میلیاردتومان 
درخواست داشتیم تاکنون مبلغی در این خصوص 
دریافت نکرده ایم شاید اگر مصالح مورد نیاز مرمت 
و بازسازی بم خاک و خشت نبود، با مشکل تامین 

مصالح روبه رو می شدیم.
سردار عبدالرضا ناظری در این دیدار ضمن 
بررســی وضعیت و انجام پیگیری های الزم 
در بهبودی این ســرباز انتظامی گفت: تمام 
تــالش خود را در بهبــودی هرچه زوتر این 
عزیزان که سالمتی خود را برای پاسداری از 
جــان و مال مردم فدا کرده اند به کار گرفته 
ایم و از خداوند بزرگ سالمتی این عزیزان 

را خواستاریم.
 وی افــزود: شناســایی و برخورد شــدید با 
افرادی کــه مرتکب این جرم شــده اند در 
دستور کار مجموعه انتظامی استان قرار دارد 
تا هرچه سریعتر این مجرمان دستگیر شوند و 

به سزای اعمالشان برسند.
فرمانده انتظامی استان کرمان ضمن دلجویی 
از والدین این سرباز تصریح کرد: این جوانان 
و عزیزان شــما هســتند که به صورت شبانه 
روزی در تامین امنیت شــهروندان تالش و 
جان و ســالمتی خود را برای ارتقای امنیت 
و آسایش شهروندان فدا می کنند و همواره 
وقــوع اینگونه اتفاقات ناگــوار در برقراری 

امنیت متصور است.
ســردار ناظری با بیان اینکه در ســطح استان 
طــرح پیشــگیری از ســرقت محصــوالت 
کشــاورزی با همکاری ســپاه و بسیج انجام 
می شود و با همکاری گشت های رضویون 
توفیقــات خوبی بــا این تعامالت به دســت 
آورده ایــم گفــت: می طلبد شــهروندان و 
کشــاورزان نیز در برخورد قاطع با ســارقان 

همکاری الزم با پلیس داشته باشند.
به گزارش ایرنا در درگیری عوامل انتظامی 
پاسگاه پشترود شهرســتان نرماشیر سحرگاه 
پنجم شــهریورماه جاری با ســارقان مسلح 
خرما ســرباز وظیفه امیرحسین دهقان مورد 
اصابــت گلولــه قــرار گرفــت و اینک در 

بیمارستان پاستور بم بستری است.

آب به ۳۰ روستا در ریگان 
می رسد

فرمانده انتظامی کرمان با 
خانواده سرباز مجروح در 

نرماشیر دیدار کرد

افتتاح موزه تاریخ و باستان شناسی بم تا پایان ۱۴۰۰
مدیر پایگاه میراث جهانی و منظر فرهنگی بم با اشاره به وضعیت مرمت و بازسازی این مجموعه میراث جهانی گفت: اگر مصالح مرمت ارگ جهانی بم خاک و خشت 

نبود با مشکل تامین مصالح روبه رو می شدیم و درحال حاضر نیز کرونا ظرفیت مرمتی را ۵0 درصد کاهش داد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 140060319082000115 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ریگان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا شهریاری فرزند کریم بشماره شناسنامه 0  کدملی 

6050004250 صادره از محمد آبادریگان در چهاردانگ عرصه وششدانگ اعیان خانه به مساحت 80. 553 مترمربع پالک 316 فرعی از 4526- 
اصلی واقع در ریگان بلوار ولیصر بخش 32 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای کریم شهریاری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 

مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 9 شهریور1400 
 تاریخ انتشار نوبت دوم:23 شهریور 1400

بهروز برائی نژاد - رئیس ثبت اسناد و امالک ریگان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060319082000142 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ریگان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای امیر علی شهریاری پور فرزند سابق بشماره شناسنامه 7 
کد ملی 059923453 6صادره از محمد آباد در چهاردانگ عرصه و ششدانگ اعیان مغازه مشتمل برزیرزمین و طبقه فوقانی( دو دانگ عرصه 
وقف است. به مساحت 179 متر مربع پالک 317 فرعی از 4526- اصلی واقع در ریگان-بلوارایت اله هاشمی بعداز میدان بخش 32 کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای کریم شهریاری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 

شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 9 شهریور1400 
 تاریخ انتشار نوبت دوم:23 شهریور 1400

بهروز برائی نژاد - رئیس ثبت اسناد و امالک ریگان

 مزایده عمومی

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد یک باب کیوسک شیشه ای 
واقع در هتل جهانگردی بم ، جنب میدان 17 شهریور از طریق مزایده عمومی به افراد واجد 

شرایط به صورت اجاره یکساله واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی 
حداکثر به مدت 120 ساعت جهت رویت و دریافت فرم مزایده امور اداری هتل مراجعه نمایند 

ضمنا تاریخ بازگشایی پاکات از تاریخ انتشار این آگهی بمدت 14 روز در کمیسیون معامالت 
شرکت خواهد بود .

1.تمام هزینه های مزایده شامل )هزینه کارشناسی و آگهی( به عهده برنده مزایده میباشد .
2.در صورتیکه حداکثر مبلغ پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده از قیمت کارشناسی پایین 

تر باشد اگهی تجدید خواهد شد .
3.نرخ پایه اجاره بها طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری به صورت ماهیانه 10.000.000 

ریال اعالم می گردد.
شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد هیچگونه هیچگونه حقی برای متقضی ایجاد نخواهد کرد و 

شرکت در قبول یا رد پیشنهاد مختار است . 
آدرس: بم بلوار امام خمینی جنب میدان 17 شهریور

03444313321/03444311360

هتل جهانگردی بم 

 مزایده عمومی

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد یک مغازه واقع در هتل جهانگردی 
بم ، جنب میدان 17 شهریور از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط به صورت اجاره 

یکساله واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت 120 
ساعت جهت رویت و دریافت فرم مزایده به امور اداری هتل مراجعه نمایند .

ضمنا تاریخ بازگشایی پاکات از تاریخ انتشار این آگهی در کمیسیون معامالت شرکت خواهد 
بود .

1.تمام هزینه های مزایده شامل )هزینه کارشناسی و آگهی( به عهده برنده مزایده میباشد .
2.در صورتیکه حداکثر مبلغ پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده از قیمت کارشناسی پایین 

تر باشد اگهی تجدید خواهد شد .
3.نرخ پایه اجاره بها طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری به صورت ماهیانه 15.000.000 

ریال اعالم می گردد.
شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد هیچگونه هیچگونه حقی برای متقضی ایجاد نخواهد کرد و 

شرکت در قبول یا رد پیشنهاد مختار است . 
 

آدرس: بم بلوار امام خمینی جنب میدان 17 شهریور
03444313321/03444311360

هتل جهانگردی بم 

آگهی مزایده فروش لوازم اسقاطی هتل جهانگردی بم 

هتل جهانگردی بم وابسته به شرکت سرمایه گذاری ایران گردی و جهانگردی در نظر دارد 
تعدادی از لوازم اسقاطی و مستعمل خود را از طریق مزایده به فروش برساند لذا متقایان 

می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 7 روز جهت رویت لوازم و دریافت فرم شرکت در 
مزایده به امور مالی اداری هتل جهانگردی بم مراجعه نمایند .

1.تمام هزینه های مزایده شامل ) هزینه کارشناسی و آگهی ( به عهده برنده مزایده میباشد 
2.زمان بازگشایی پاکات 14 روز بعد از انتشار این آگهی در دفتر گروه هتلهای جنوب شرق 

میباشد.
3.سپرده شرکت در مزایده مبلغ 3.500.000 ریال میباشد.

4.نرخ پایه بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری مبلغ 77.580.000 ریال میباشد.
5. زمان بازدید 9 الی 14 میباشد.

شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد هیچگونه هیچگونه حقی برای متقضی ایجاد نخواهد کرد و 
شرکت در قبول یا رد پیشنهاد مختار است . 

آدرس: بم بلوار امام خمینی جنب میدان 17 شهریور
03444313321/03444311360

هتل جهانگردی بم 
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چهارمین جلســه شورای شــهر بم شنبه 
ششم شــهریور به بازدید از جایگاه خدمات 
موتوری شــهرداری بم اختصاص یافت. در 
این بازدید سرپرســت شهرداری و معاونین 
مربوطه حضور داشتند و در خصوص مسائل 
و مشکالت مربوط به ماشین آالت سبک و 
سنگین شــهرداری به تبادل نظر پرداخته 
شد. همچنین محمد تقی جهانپور و سمانه 
ســام نژاد با هماهنگی رئیس شورا در این 

بازدید حضور نداشتند.

به گــزارش طلوع بم؛ کریــم غضنفرآبادی 
رئیس شــورای شــهر بم در حاشــیه این 
بازدیــد گفــت: تعــدادی از ماشــینهای 
تشرفیات شهرداری و شــورا باید فروخته 
شــوند و اعتبارات حاصل از فروش آنها به 
خرید ماشین آالت عمرانی تخصیص یابد. 
برای خدمــت به مردم احتیاج به این گونه 
ماشــینها نیست و بیشتر شــدن اکیپهای 
عمرانی شهرداری اولویت بیشتری هم برای 

ما و هم برای مردم دارد.
وی همچنین در ادامه افزود: باید عدالت در 
بین نیروهای شهرداری بیش از پیش دیده 
شــود و نیروهای ممتاز هر بخش معرفی، 
تا از طرف شــورای شــهر مورد تقدیر قرار 

بگیرد.
وی تاکید کرد که تصمیم داریم جلســات 
شورا محله محور باشد و  بازدیدهای شورا 

نمایشی نیست بلکه گره گشایی است.
محمد بنی اســدی سرپرست شهرداری بم 
در خصوص ماشــین آالت کلیۀ واحدهای 
شــهرداری گفت: تعداد 47 عدد از ماشین 
ها )ســواری، وانت و تشــریفات( هستند. 
11 دستگاه کمپرســی داریم که در حوزه 
معاونت عمرانی مشغول فعالیت هستند.23 
دســتگاه هم شــامل سایر ماشــین آالت 
ســنگین حوزه عمرانی شامل سه گریدر و 
ســه غلتک ویبره و یک غلطک الستیکی 
هستند. غلطک های ویبره برای زیرسازی 
و غلطک های الســتیکی هم برای پخش 

آسفالت استفاده می شوند.
وی افزود: در حــوزۀ عمرانی دو عدد تانکر 
آب پــاش، 4 عدد لودر، یک عدد فنیشــر، 
یک عدد ام ســی فایو، یک عدد میکســر، 
یک عدد بیــل مکانیکی و یک عدد بُلدوزر 
مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد 
یک عدد لُودرحال تعمیر هســت و میکسر 
شــهرداری هم مدت ها بــه دلیل این که 
موتور آن نیاز به تعویض دارد از رده خارج 
اســت. یکی از غلتک ها هــم از رده خارج 

شده است. ماشــین آالت حوزه تشریفات 
و اداری مــا 11 دســتگاه شــامل: 1 عدد 
جــک اس فایو، 2 عدد تیگــو فایو، 2 عدد 
لیفان 820 ، یک عــدد لیفان  ایکس 60 
و 1 عدد زانتیا که تحویل پلیس راهنمایی 
و رانندگی می باشــد. از دو عدد تیگوفایو 
یکی تحویل فرمانداری بوده اســت این دو 
تا ماشینی هســتند که خارج از شهرداری 

هستند که برای آنها درخواست می زنیم.
 بنــی اســدی ادامه داد: یک عــدد تویوتا 
هــاش. 2 عدد پژو 405، 2 عدد ماشــین 
صفر هم خریداری شده است. یک دستگاه 
405 برای ســازمان حمل و نقل خریداری 
شــده است. این سه خودرو 405 و تاکسی 
که اخیراً خریداری شــده اند هنوز از آنها 

استفاده چندانی نشده است.
 دو دســتگاه 405 بــا نامــۀ حــاج آقــا 
غضنفرآبــادی نماینده محترم بر اســاس 
بخشنامه ای که ابالغ شده بود با مساعدت 
ایشــان به قیمــت کارخانه و با شــرایط 
خاصی که به شــهرداری ها تعلق می گرفت 
خریداری شده است. تا کسی هم بر اساس 
امتیاز ســازمان حمل و نقل کشــوری که 
برای سازمان های مربوطه در شهرستان ها 
دیده بود انجام شد. در حوزه عمران شهری 
هم 23 دســتگاه حمله زباله و جمع آوری 
نخاله های ساختمانی و 6 خودرو کامیونت 
به صورت اســتیجاری در ســطح شهر در 
حال فعالیت هســتند. یکی از دغدغه های 
اصلــی ما چه در حوزه خدمات شــهری و 
چه در حوزه عمرانی فرســودگی ماشــین 
ها می باشــد. عمر آنها زیــاد و با توجه به 
فعالیــت باال دچار خرابی می شــوند و بعد 
از تعمیرات مجدد به پروژه ها برمی گردند. 
در حوزه خدمات شــهری هم ماشین ها به 
صورت 24 ســاعته )3 شیفت کاری( فعال 
هستند. یعنی روی هر کدام از خودروها 3 
راننده جابجا می شود و همین امر هم باعث 
شده خرابی ماشــین آالت زیاد باشد چون 
حجم فعالیت ها باال می باشــد. از آنجا که 
خودروها از  نوع خاصی هستند، غالباً برای 
تامین قطعات آنها با مشکل مواجه هستیم 
و تعمیرات خاص نیاز دارند و باید آنها را به 
تهران و اصفهان ارسال کنیم تا تعمیر آنها 
انجام شود و دوباره وارد چرخه کاری شوند.

 وی عنوان کرد: یکی از پیشنهادات ما که 
قبــاًل هم مجوز آن را از شــورای قبل اخذ 
کرده ایم این اســت که ماشــین هایی که 
واقعا مشــکل دارند و خرابی آنها باال است 
را بفروشــیم و با پول خودشان خودرویی 

جایگزین تهیه کنیم و وارد عرصه خدمات 
شــهری شوند. طبق اســتعالمی که انجام 
شــده خودروهای چینی کــه االن در بازار 
هســتند که ِکشنده آنها نزدیک به 800 تا 
900 میلیون ارزش ریالی دارند. خودروهای 
ایسوزو هم باالی یک میلیارد و 300 تومان 
تامین اعتبار برای خرید نیاز دارند. از منابع 
داخلی شــهرداری و شورای قبل خرید سه 
دستگاه ِکشنده را در حوزه خدمات شهری 
برنامه ریزی کرده بودیم که انجام شود اگر 
مورد تایید شورای جدید هم باشد آن را در 
اولویت های کاری قرار می دهیم تا بخشی 
از دغدغــه های حوزه خدمات شــهری و 

ماشین آالت مرتفع شود.
بنی اســدی تاکید کرد: در خصوص حوزه 
خدمات شهری و عمرانی یکی از مسائل و 
مشکالت ما تامین نیروی کاری می باشد. 
بنوعی کمبود نیرو در حوزه خدمات شهری 
برای ُرفت و ُروِب کامل شهر مورد نیاز می 
باشــد. این امر می طلبد با ورود به بخش 
خصوصی و با واگــذاری بحث رفت و روِب 
شــهری و جمع آوری زباله های شــهری 
به بخش خصوصی با نظارت عالیه توســط 
معاونت سر و سامان بگیرد و در این قضیه 
مهنــدس ریاضی با توجه بــه تجربه هایی 
که در شــهرداری کرمان در حوزه سازمان 
پسماند داشــته اند و شــناختی هم که از 
شــهرداری بم دارند بهتر می توانند در این 
امر راهنمایی کنند تا مشــکل رفع شود. با 
توجه به حجم کاری بــاال و تعداد محدود 
نیرو هم کار بســختی انجام می شود و هم 
ایجاد رضایتمندی بیشــتر سخت است و 
نیاز هست تعدادی نیرو را در قالب شرکت 
های خدماتی که هستند به مجموعه اضافه 
شود که مجوز آن از شورای قبل اخذ شده 
و موافقــت اعالم شــده و نیازمند موافقت 

شورای جدید می باشد.
سرپرســت شــهرداری بم اظهار کرد: در 
بحث جمع آوری زباله های شــهری تجربه 
نشــان داده که اگر بخــش خصوصی پای 
کار باشد و امکانات شهرداری هم در قالب 
قرار دادی به بخش خصوصی واگذار شــود 
تا هم ماشین آالت شهرداری به کار گرفته 
شوند و هم مسئولیت تعمیرات و رسیدگی 
به ماشــین آالت از روی دوش شــهرداری 
برداشته شود می تواند بسیار کمک کننده 

باشد.
وی در خصــوص پســماند و تفکیک زباله 
های شهری گفت: تا به امروز حوزۀ پسماند 
و تفکیک زباله هاِی شــهری نداشتیم مگر 

اینکــه بــا فراخوانی این امــر را به بخش 
خصوصی واگذار و از انجمن هم به صورت 
کامــل تحویل بگیریم و به شــرکت دیگر 
تحویل دهیم. در حوزه عمران هم با داشتن 
یک فنیشــر و یک غلطک الســتیکی یک 
اکیپ پخش آســفالت داریم. با سه اکیپ 
پخش آســفالت بومی دیگر هــم قرار داد 
داریم در حــال حاضر 3 اکیپ فعال )یکی 
اکیپ شهرداری و 2 اکیپ بخش خصوصی( 
فعال هســتند. اگر الزم باشد اکیپ چهارم 
را هم می توانیم اســتفاده کنیم. مدتی با 
خرابی کارخانه آسفالت خیلی مواجه بودیم 
که مشکل ســاز شــد و یک اکیپ از حوزۀ 
کاری خارج شــد که مجدداً اضافه می شود 
و با 4 اکیپ پخش آسفالت را در حوزه های 

مختلف خواهیم داشت.
وی بیان کرد: در حوزۀ زیرســازی آسفالت 
هم بــا خرابی گریدرها روبه رو هســتیم و 
در حال حاضر آنهــا را از بخش خصوصی 
تهیه می کنیم اگر در این حوزه هم بتوانیم 
خریدی داشته باشیم یک اکیپ زیرسازی 
هم اضافه میکنیم و از توان خود شهرداری 
هم اســتفاده می شــود. باز هم پیشنهاد 
می دهیــم در بخش آســفالت هم همین 
کاری که االن با پیمانکاران انجام می دهیم 
هم برای کار زیرســازی و هم کار آسفالت 
قــرارداِد صفر تا صد را با آن ها را ببندیم و 
این امر را به عهده بخش خصوصی بگذاریم.

 وی در پایــان گفت:امیدواریم با یک نوع 
ســازی که در بحث ماشــین آالت انجام 
می شــود دغدغه های شــهرداری مرتفع 
شــود. حوزۀ موتوری قلب شهرداری است 
اگر این حوزه روبراه باشد سایر واحدها هم 
فعال هســتند و اگر با مشکل مواجه باشد 
مشکالت آن به ســایر واحدها هم منتقل 
می شــود. تعمیرات بخش ســازمان حمل 
و نقل که شــامل اتوبوس های شــهرداری 
می شــود خــارج از مجموعه شــهرداری 
انجام می شــود مگر اینکــه مورد خاصی 
باشــد. امیدواریم با تصمیماتی که گرفته 
و به شــهرداری ابــالغ می شــود بتوانیم 
رضایتمندی ایجاد کنیم. در پایان جلســه 
مقــرر شــد، در صحن شــورا در خصوص 
تعیین تکلیف وضعیت خودروهای فرسوده 

شهرداری تصمیم نهایی صورت بگیرد.
در پایان جلسه مقرر شد، در صحن شورا در 
خصوص تعیین تکلیف وضعیت خودروهای 
فرسوده شــهرداری تصمیم نهایی صورت 

بگیرد.

بازدید اعضای شورای شهر بم از ناوگان موتوری شهرداری
سرپرست شهرداری بم عنوان کرد: حوزۀ موتوری قلب شهرداری است 


