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 داانیی

پدر
قهرمان زندگی من

یادنامه ای برای شهیدان هادی 
رییسی و محمدحسین رییسی

در دیدار با مادر و دختری که در 
فاصله کوتاهی همسرانشان به 

شهادت رسیدند

صفحه 3

مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس با طرح
استان شدن جنوب کرمان

پس از حدود دو دهه مطالبه مردم جنوب استان کرمان براي استان شدن -که از زمان نمايندگي مرحوم زادسر آغاز شد- اهالي جنوب با يک مانع جدي روبرو شده اند. حاال 
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي به عنوان اصلي ترين بازوي کارشناسي مجلس با اين طرح که نماينده فعلي جيرفت آن را مطرح نموده مخالفت کرده است. اگرچه 
نماينده شرق استان کرمان نيز پيش تر به استناد به همين موارد قانوني و کارشناسي استان شدن جيرفت را ملغي دانسته بود اما به کنايه گفته بود که اگر قرار باشد جايي با طرح 
دادن استان شود ما نيز طرح استان شدن بم را ارايه مي کنيم که اين کار را نيز کرد. حاال پيش از ارايه طرح استان شدن سيرجان از سوي نماينده آن، مخالفت مرکز پژوهشها با 

استان شدن جيرفت را می توان اتمام حجتي براي همه کساني که سوداي استقالل از استان کرمان را دارند قلمداد کرد.
گزارش مرکز پژوهشها را در صفحه دوم بخوانيد.

رييس گمرک بم در گفتگو با طلوع اعالم کرد:

افزایش واردات و صادرات و درآمد گمرک 
بم در شش ماهه نخست سال

رئيس دانشگاه علوم پزشکی بم در جلسه ستاد کرونا:

بیش از 6۸ درصد جمعیت شرق استان کرمان
واکسن کرونا تزریق کرده اند

روح الــه بهرامــی رييس گمرک شهرســتان بم در 
گفتگو بــا خبرنگار طلوع در خصــوص صادرات 
گمرک منطقــه ويژه اقتصــادی ارگ جديد  بيان  
کرد: صــادرات  گمرگ اين منطقه در شــش ماه 
نخست ســال جاری  بالغ بر ۹000 تن به ارزش  3۹ 
ميليــون دالر بوده اســت. وی ادامــه داد: اين ميزان 
صادرات که عمدتا محصول خرما بوده، نســبت به 
مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش 170 درصد و  
از لحاظ وزنی141 درصد  با رشد همراه بوده است. 
بهرامــی در ادامه در خصوص واردات شــش ماهه 
نخست ســال جاری از اين گمرک افزود: واردات 
گمــرک بم عمدتا اجزا و قطعات خــودرو به وزن 
24000 تــن و با ارزش بالغ بر 354 ميليون دالر بوده 
که نســبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی 
2۸ درصد و از لحاظ وزنی 21 درصد رشــد داشته 

است. وی در پايان گفت: درآمد گمرک اين منطقه 
شــش ماهه اول  بالغ بر 43۹ ميليارد تومان بوده که 
نســبت به مدت مشــابه سال گذشــته با ۶2 درصد 

افزايش همراه بوده است.

رياســت دانشــگاه علوم پزشکی شهرســتان بم در جلسه ستاد 
مقابله با کرونا شهرســتان بم دوشــنبه 27 مهر، ضمن تشکر از 
حمايت های حجت االســالم دانشــی و فرمانداربم گفت: اگر 
دانشگاه  بم کارنامه موفقی داشته است قطعاً تحت حمايت های 

فرماندار،امام جمعه و ستاد کرونا شهرستان بوده است.
به گزارش خبرنگار طلوع بم دکتر مازيار اويسی افزود: در حال 
حاضر خوشبختانه ســير نزولی از نيمه دوم شهريور در دانشگاه 
اتفاق افتاده اســت اما در 15 روز اخير ثابت مانده يعنی ورودی 
و خروجی بيمار يکســان است که در تمام کشور يکسان اتفاق 
افتاده اســت در حال حاضر ما 41 بيمار بستری داريم که 2۶ نفر 
آنها دائم و 15 نفر موقت هستند. از ابتدای مهرماه کل بستری ما 
3۸۸ بيمار بوده اســت و در مقايسه با شهريور که 1055 و مرداد 
1730 نفر بوده اســت، آمار ما کاهش چشمگيری داشته است. 
اويسی ادامه داد: متأســفانه ديروز به کاهش استفاده از ماسک 
در وزارتخانه اشاره شده که به زير 50 درصد آمار رسيده است. 

آمار  ۹4 درصد  اســتفاده از ماســک در شرق استان هم ريزش 
قابل توجهی داشته است و به نصف رسيده است که با حمايت 

مردم اين امر بايد اصالح شود.
وی تاکيد کرد: واکسيناسيون مغاير با ماسک نيست يعنی بعد از 
زدن واکســن حتماً بايد از ماسک استفاده کرد در همه دنيا اين 
اتفاق افتاده و اميدواريم اين جا هم اجرا شود.     ادامه در صفحه2



سال چهاردهم  شماره   267 سه شنبه 27 مهر 21400 جامعه و سیاست

خبر

هشدار دستگاه قضایی در 
خصوص خرید و فروش امالک 
در محدوده شهرک مشهور به 

قشمی و شهرک امام )ره( شهر بم

به گزارش طلوع ارگ به نقل از ميزان، حســين 
رمضانی زاده، رييس دادگســتری شهرستان بم 
در جلسه شورای پيشــگيری از وقوع جرم اين 
شهرســتان با موضوع تعييــن تکليف وضعيت 
اسناد و مالکيت شهرک های قشمی و امام)ره(، 
افزود: با توجه به اين که حسب اعالم اداره ثبت 
اســناد و امالک بم دولت جمهوری اســالمی 
ايران با نمايندگی سازمان زمين شهری از پالک 
های ثبتی منطبق با اين امالک و اراضی مالکيت 
رسمی دارد و تاکنون هيچ گونه انتقال مالکيتی 
بــه صورت رســمی به نام اشــخاص حقيقی يا 
حقوقی صــورت نپذيرفتــه ، از طرفی مالکيت 
اشــخاص حقيقی و حقوقی در برخی از پالک 
ها به صورت مشاعی بوده و تا کنون هيچگونه 
افراز و تفکيک قانونی صورت نپذيرفته از سوی 
ديگر اخذ مجوز از سازمان ميراث فرهنگی در 
رابطه با قسمت قابل توجهی از اراضی نياز است 
که تا کنون انجام نشــده ،لذا هر گونه خريد و 
فروش بدون اجــازه اداره راه و شهرســازی به 
عنوان مالک رســمی و ســاير نهادهای متولی 
ممنوع و دارای تبعات قانونی می باشد و دستگاه 
قضايی من بعد به صورت جدی به اين موضوع 

ورود خواهد کرد
وی ادامه داد: متاســفانه طی ســال هــای اخير 
معامالتی به صورت عادی و غير رسمی توسط 
برخی اشــخاص در محدوده اين شــهرک ها 
انجام شــده که اين نحوه واگــذاری با توجه به 
وضعيت مالکيت ثبتی ، عــدم افراز و تفکيک 
پالک های مشاعی و عدم تجويز مالک قانونی 
، اساســا مورد تاييد دســتگاه قضايــی و مورد 
حمايت قانونگذار نيست و مشکالت عديده ای 
را برای خريداران و متصرفين امالک به وجود 
آورده و در مــواردی موجب تشــکيل پرونده 
قضايی و صــدور حکم گرديده اســت ضمن 
ايــن که در برخــی موارد فــروش بدون مجوز 
اين اراضی مــی تواند مصداق جرم فروش مال 
غير )کالهبرداری( باشد که قانونگذار مجازات 

شديدی برای بزه مذکور پيش بينی کرده
رييس دادگستری شهرســتان بم عنوان کرد: با 
توجه به اطالع رســانی عمومــی اين موضوع و 
مصوبه شورای پيشگيری شهرستان بم، هرگونه 
خريــد و فروش بدون ضوابــط قانونی مذکور 
موجب پيگرد قضايی خواهد شــد و بنگاه های 
معامالت امالکی که در اين راستا قراردادهای 
خالف قانون تنظيم کنند متخلف محســوب و 
حســب مورد به مراجع قانونی و قضايی معرفی 

خواهند شد.
رمضانــی زاده خاطرنشــان کرد: ايــن اقدام در 
راستای حفظ نظم عمومی و حمايت از حقوق 
قانونی شهروندان گرامی و پيشگيری از تضييع 
حقــوق آن ها صــورت می پذيرد و دســتگاه 
قضايی با همکاری مســوولين اجرايی در سطح 
شهرســتان و اســتان پيگيری الزم را در جهت 
تعيين تکليف و ساماندهی واگذاری ها و انتقال 

اسناد معمول خواهد کرد.

برپايه بررســی مرکز پژوهش هــای مجلس، طبق 
ماده واحــده طرح حاضر، »اســتان کرمان جنوبی 
متشــکل از شهرســتان های جيرفــت، عنبرآبــاد، 
کهنــوج، رودبــار، قلعه گنج، منوجــان و فارياب 
تشکيل می شود« که در اين زمينه نکات ذيل قابل 

تأمل است:
1. به لحاظ حقوقی و قانونی، گذشــته از مغايرت 
طــرح حاضر با اصل هفتــاد و پنجــم )75( قانون 
اساســی و بند »10« اصل ســوم )3( قانون اساسی، 
محدوده پيشــنهادی برای تشــکيل اســتان کرمان 
جنوبــی، براســاس تبصــره »1« مــاده )۹( قانــون 
تعاريف و ضوابط تقســيمات کشــوری )مصوب 
13۶2/04/15(، از حداقــل شــرايط قانونی )يک 
ميليــون نفر جمعيت بــرای هر اســتان( برخوردار 
نيســت. همچنين طرح حاضــر مغاير بنــد »الف« 
ماده )2۸( قانون برنامه ششــم توسعه است که طبق 
آن حجم، اندازه و ســاختار مجموع دســتگاه های 
اجرايی در طول اجــرای قانون برنامه، بايد حداقل 
به ميزان 15 درصد نســبت به وضع موجود کاهش 

يابد.
2. ازآنجاکــه ايجاد اســتان جديد ضرورتاً ســبب 
گســترش تشــکيالت دولت و انــدازه آن خواهد 
شد، از منظر سياست های کلی نظام، طرح حاضر 
مغاير بند »1۶« سياســت های کلی اقتصاد مقاومتی 
که بر »صرفه جويی در هزينه های عمومی کشــور 
با تأکيد بر تحول اساســی در ســاختارها، منطقی 
ســازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی 
و غيرضروری و هزينه های زائد« تأکيد دارد و نيز 
بند »10« سياســت های کلی نظام اداری اســت که 
بر »چابک ســازی، متناسب سازی و منطقی ساختن 

تشکيالت نظام اداری« تأکيد دارد.

3. بررسی تجربيات ســاير کشورها در زمينه تغيير 
و اصالح تقسيمات کشــوری حاکی از اين است 
که روند جهانی غالب گرايش به ســمت »وسيع تر 
کــردن و تجميــع اســتان ها و کاهش ســطوح و 

واحدهای تقسيمات کشوری« است.
4. تصويــب طرح حاضــر پيامدهــای منفی برای 
دولت دربــردارد. ايجاد اســتان جديــد به معنای 
بــار مالی فزاينده بر دوش دولت اســت که به ويژه 
در شــرايط کنونی اقتصادی کشــور که دولت با 
تهديدهای ناشــی از مســائلی همچون تحريم ها، 
کاهش ارزش پول ملی، تورم، پيامدهای اقتصادی 
بحــران کوويــد ـ 1۹ و ... مواجه اســت، به لحاظ 
کارشناســی قابل توجيه نيست. شــايان ذکر است 
که طبق برآوردهای ســازمان اداری و استخدامی 
کشــور و نيز برآورد ســازمان برنامــه و بودجه، با 
توجه به هزينه های فعلی مربــوط به پرداخت های 
پرســنلی و بدون لحــاظ کردن نهادهــای نظامی، 
انتظامی، اطالعاتی و دادگســتری های استانی و نيز 

بدون درنظر گرفتن بودجه مــورد نياز برای ايجاد 
يا تکميل مســتحدثات و تجهيــزات اداری و ... ، 
بار مالی برای پرداخت هزينه های پرسنلی ناشی از 
اضافه شدن يک استان جديد، حدود ۸10 ميليارد 

تومان برای »يک سال« خواهد بود.
گذشــته از بار مالــی، تنش های احتمالــی فرايند 
تفکيک استان کرمان و مطالبه سازی برای تفکيک 
ســاير اســتان ها برای تفکيک از ديگــر پيامدهای 
منفی تصويب طرح حاضر است. شايان ذکر است 
که در حال  حاضر حداقل 2۶ مورد پيشــنهاد برای 
ايجاد استان جديد در وزارت کشور موجود است.

5. داليل توجيهی ارائه شده در مقدمه طرح از وزن 
کافی برخوردار نيســت و با استناد به آنها می توان 

تقسيم ساير استان ها را نيز در کشور توجيه کرد:
مســائلی مانند تمرکز امور در مرکز استان، صرف 
هزينــه برای مراجعه به مرکز اســتان برای پيگيری 
امورات و پيامدهای آن، توسعه نامتوازن ناحيه ای، 
مســافت ميان شهرســتان ها به ويژه مســافت ميان 

شهرســتان ها با مرکز اســتان و ... مختص اســتان 
کرمان نيست، بلکه مســئله ای همه گير در کشور 
اســت که به وي ژه مبتالبه اســتان های وسيع است. 
راهکار اساسی برای رفع معضل های فوق الذکر، نه 
ايجاد استان جديد، بلکه »تمرکززدايی و تفويض 
اختيــارات اداری ـ مالی« به ســطوح و واحدهای 
زيرين تقسيمات کشوری در مجرای قانون )ازجمله 
جزء »4« ذيل بند »الف« ماده )2۶( قانون برنامه ششم 
توسعه( و به ويژه تفويض اختيارات استانداری ها به 
فرمانداری ها و نيز توزيع متوازن بودجه، امکانات، 
زيرساخت ها و ... در شهرستان های کشور، مطابق 
اصل چهل وهشتم )4۸( و بندهای »۹« و »12« اصل 
ســوم )3( قانون اساسی، به گونه ای است که رافع 
مسائل و مشکالت همه شهرستان ها در همه استان 
ها باشد و احســاس نياز و مطالبات پی درپی برای 
ايجاد تغييرات در نظام تقسيماتی را در کل کشور 

کاهش دهد.
۶. از منظر شــاخص های آمايش سرزمين، تقسيم 
اســتان کرمــان بــا چالش هــای متعــدد ازجمله 
متــوازن نبــودن پراکندگــی واحدهــای توليدی 
و زيرســاخت های صنعتــی در ســطح اســتان؛ و 
چالش های منتــج از ضعف در منابــع آب پايدار 

مواجه است.
با عنايت به موارد فوق تشکيل استان کرمان جنوبی 
به لحاظ قانونی و کارشناســی قابل توجيه نيست، 
ازاين رو تصويب کليات طرح حاضر توصيه نمی 
شود. شايسته است، بحث تغيير و اصالح تقسيمات 
کشــوری، به صورت کالن و با هدف ايجاد يک 
سيستم جامع تقســيمات کشوری برای کل کشور 

مورد توجه و بررسی قرار گيرد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
پالک 26 فرعی از 127

چون تحدید حدود ششدانگ باغ پالک ۲۶ فرعی از 
۱۲۷ اصلی به مساحت ۸۳۶۰ متر مربع واقع در بروات 
بخش ۳۱ کرمان مورد تقاضا خانم زهرا رمضانی پور 
فرزند علی به کد ملی ۳۱۱۰۴۷۷۵۴۸ نیاز به تحدید 
حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت 

هم میسر نمی باشد لذا جهت درخواست وارده بشماره 
۵۵۸۵/۱۱۰۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ مالک بدینوسیله 
آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک مرقوم منتشر و 
عملیات تحدیدی آن از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه 

مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ در محل شروع و بعمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
رقبه مزبور اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند . چنانچه کسی به حدود و 

حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 
۲۰ قانون ثبت حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از تنظیم 

صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا و مستقیما 
به این اداره تسلیم نماید ضمنا متذکر می گردد برابر 

ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترض
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با مراجعه به مرجع ذیصالح قضایی نسبت به 
تقدیم دادخواست اقدام و گواهی را به این اداره تقدیم 

نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست دریافت و به این اداره تسلیم 

نمایند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد /م الف ۲۵

سعید نظری
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه صندوق قرض الحسنه ریحانه گستر طبق وکالت 

شماره ۵۰۸۲9 مورخ ۱۳9۶/9/۱۳ دفتر خانه ۵۰۸ تهران 
به استناد دوبرگ استشهادیه گواهی امضاء شده منظم به 

تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی ششدانگ 
پالک ۳۲ فرعی از ۳۱9۸ اصلی واقع در بخش ۲9 کرمان 
به علت جابجایی مفقود شده با بررسی معلوم گردید ذیل 
ثبت ۲۳۴۶۰ صفحه ۳۰۴ دفتر جلد ۱۲۶ به شماره چاپی 
۵۶۲۵۶9 الف 9۰ بنام محمد رضا اکبریان فیروز آبادی 

صادر و تسلیم گردیده و طبق سند انتقال ۱۳9۲۶۲ مورخ 
۱۳9۰/۸/۴ دفتر خانه 9 بم به شرکت سرمایه گذاری و 

تجارت بین المللی پیشرو کرمان انتقال قطعی داده شده و از 
این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق را 
نموده لذا بنا به درخواست نامبرده و بر حسب دستور اصالح 
تبصره یک ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک 
نوبت آگهی ، تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود اصل سند مالکیت 

مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار این آگهی )یک 
نوبت است( ظرف مدت ۱۰ روز مراتب را با ارائه اصل سند 
مالکیت با سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان بم  اعالم نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت 
مقرر در آگهی )۱۰روز( هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع 
نخواهد بود و این اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور 
سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود ./م الف۲۱

سعید نظری
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک

 شهرستان بم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
پالک 2 فرعی از 11۵6

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه با کاربری 
باغ مسکونی پالک ۲ فرعی از ۱۱۵۶ اصلی به مساحت 

۳۳۳/9 متر مربع واقع در دهبکری بخش ۳۳ کرمان مورد 
تقاضا خانم مرضیه مومن زاده فرزند حسین به کد ملی 

۳۱۱۰9۵۷۰۱9 نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره 
ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا جهت 

درخواست وارده بشماره ۵۷۱۱/۱۱۰۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ 
مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک مرقوم 
منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه 

مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۰ در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین رقبه مزبور 

اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
. چنانچه کسی به حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته 

باشد بر طبق ماده ۲۰ قانون ثبت حداکثر ظرف ۳۰ روز 
پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا 
و مستقیما به این اداره تسلیم نماید ضمنا متذکر می گردد 
برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترض ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با 

مراجعه به مرجع ذیصالح قضایی نسبت به تقدیم دادخواست 
اقدام و گواهی را به این اداره تقدیم نماید در غیر این صورت 

متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت و 
به این اداره تسلیم نمایند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد /م الف ۲9

سعید نظری
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک

 شهرستان بم

پیام مردم

-شهرک رزمندگان و منازل آپارتمانی
با ســالم. کی ديگه قرار است به شهرک رزمندگان 
و مجتمع آپارتمانی رســيدگی شود مگر ماجزيی از 
اين شهرنيســتيم چــرا حداقل فضای بــازی و تفريح 
کــودکان مــارا ســاماندهی نميکنيد.ماشــنيديم راه 
وشهرســازی با شهرداری برسر اين موضوع اختالف 
دارند از مسيولين محترم عاجزانه تقاضای رسيدگی و 

زيباسازی شهرک رزمندگان را داريم با تشکر.

-قیمت پایین خرما
ضمن خســته نباشيد و ســالم خدمت زحمت کشان 
طلوع بم تو بخدا اين پيام بگذاريد شايد مسئولين شهر 
بم ببينند و فکری به حال خرمای بم بکنند خرمای من 
کشاورز بايد در طول سال زحمت بکشم و هرچه دارم 
خرج کنم تا موقع برداشــت و فروش محصول نتيجه 
هزينه و زحمتی کشيدم ببينم و االن هم در سردخانه 
ها مانده و صادر نميشــود و دالل هم از اين موقعيت 
اســتفاده ميکند و خرمای مردم می خواهند به قيمت 
پايين ببرند بعضی ها هم مجبورند بخاطر مشــکالتی 
دارند هرچه دالل گفت بفروشند لطفا پيگيری کنيد 
چرا خرمای بم مثل سال گذشته صادر نمی شود لطفاً 
به کمک کشاورزان بيايد و راه صادرات را باز  کنيد 

خرما از اين حالت رکود خارج شود باتشکر

- نیروی انتظامی بم
 با سالم لطفا اگر ميشه اطالع رسانی انجام دهيد برای 
پارک 22 بهمن فکری کنند مســئولين محترم بيشتر 
مــردم جهت پيــاده روی به آنجا می رونــد اما تردد 
موتورســيکلت هايی که در مســير پارک  و پياده رو 
باعث ايجاد مزاحمت ميشوند لطفا رسيدگی بفرماييد 

و گشت دايم انتظامی برای پارک بگذاريد.

-آب روستایی ریگان
 ســالم خسته نباشيد خدمت شما بزرگواران خواستم 
بگم اگر ميشــه شــهر گنبکی روســتای حجت اباد 
شــهرک امين اباد فکــری بحال اب خــوردن مردم 
روســتا بکنين ازمسوالن خواهش ميکنم ما ده خانوار 
در آنجــا زندگــی ميکنيــم بی ابی رنــج ميبريم اب 

اشاميدنی نداريم ممنون از لطف شما

مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس با طرح
استان شدن جنوب کرمان

پس از حدود دو دهه مطالبه مردم جنوب استان کرمان براي استان شدن -که از زمان نمايندگي مرحوم زادسر آغاز شد- اهالي جنوب با يک مانع جدي روبرو شده اند. 
حاال مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي به عنوان اصلي ترين بازوي کارشناسي مجلس با اين طرح که نماينده فعلي جيرفت آن را مطرح نموده مخالفت کرده 

است. اگرچه نماينده شرق استان کرمان نيز پيش تر به استناد به همين موارد قانوني و کارشناسي استان شدن جيرفت را ملغي دانسته بود اما به کنايه گفته بود که اگر قرار 
باشد جايي با طرح دادن استان شود ما نيز طرح استان شدن بم را ارايه مي کنيم که اين کار را نيز کرد. حاال پيش از ارايه طرح استان شدن سيرجان از سوي نماينده آن، 

مخالفت مرکز پژوهشها با استان شدن جيرفت را می توان اتمام حجتي براي همه کساني که سوداي استقالل از استان کرمان را دارند قلمداد کرد.
بخشهای اصلی گزارش مرکز پژوهشها را در ادامه بخوانيد.

رئيس دانشگاه علوم پزشکی بم در جلسه ستاد کرونا:

بیش از 6۸ درصد جمعیت شرق استان کرمان واکسن کرونا تزریق کرده اند
ادامه از صفحه اول:  وی در مورد آمار واکسيناسيون 
گفــت: آمار دانشــگاه با آمار مرکز کشــور کمی 
اختالف دارد آنهم به اين دليل که از 10 سال پيش 
که پروسه تفکيک شهرستان بم به چهار شهرستان 
اتفــاق افتاده اســت  اختالف آماری بيــن وزارت 
بهداشــت و مرکز آمار کشــور اتفاق افتاده است و 
قريب به 140 هزار نفر اختالف آماری داريم و 120 
هزار نفر آن جزء جامعه هدف محســوب می شوند. 
آنچــه که مــا داريم  بــاالی 12 ســال ۶۸.7 درصد 
واکسيناسيون دز اول و در دز دوم 35.3 درصد انجام 
شده و مالک ما در دانشگاه سامانه سيب »سامانه ای 
که افراد خدمات بهداشــتی گرفته اند « می باشد که 
فاکتور قابل توجهی است، بر اساس سامانه سيب ۶۸ 

درصد نوبت اول تزريق واکسن داشتيم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم از نظر تنوع 

و هم از نظر تعداد موجودی قابل توجهی واکســن 
وجود دارد و نزديک به 120 هزار دوز واکســن در 
انبار دانشگاه موجود ميباشد. واکسن های سينوفارم، 
اســپوتنيک، آســترازنکا و برکت موجود هســتند 
و واکسن موسســه پاســتور هم اضافه شده و تنوع 
واکســنی قابل قبولی داريم. روزانه حــدود 5000 
)2500 دز اول و 2500 دوزدوم( دوز واکسن تزريق 
می کنيم. قباًل در دوز اول بيشــتر بود ولی با توجه به 
انجام واکسيناســيون به مرور آمار دوز دوم پيشــی 
گرفته است و در آمار سنی باالی 12 سال ۸0 درصد 
واکسيناســيون انجام و در ســامانه ثبت شده است. 
ميزان واکسيناسيون در ريگان ۶0 درصد، فهرج 70 
درصد، نرماشير 71 درصد و کل دانشگاه ۶۸ درصد 
ثبت سامانه شده است. در بم ۹2 درصد دوز اول را 
تزريق کرده اند و در روستا 5۸ درصد، در ريگان و 

فهرج به واســطه مهاجران باالی 100 درصد شهری 
تزريق شــده ولی روســتايی 3۹ درصد و فهرج 5۶ 
درصد نرماشــير شــهری ۸۸ درصد و روستايی 37 

درصد دوز اول تزريق شده است.
بــرای   افــراد  وی در مــورد تشــويق و ترغيــب 
واکسيناســيون گفت: دانشــگاه به عنــوان يکی از 
اعضای ســتاد کرونا بنر، پيامــک تبليغاتی و کليپ 
های تبليغاتی انجام داده و مراکز ما فعال است مراکز 
سيار ما هم برای معلولين افرادی که نمی توانند برای 
واکســن مراجعه کند فعال ميباشــد. دانشگاه تا حد 
تــوان برای فرهنگ ســازی و تشــويق مردم تالش 

کرده است تا آمار ما به 100 درصد نزديک شود.
فرماندار بم خطاب به بخشداران : بحث واکسيناسيون 
بحثی جدی است و بنابراين هيچ توجيهی پذيرفتنی 

نيست.

هــادی شهســوارپور فرمانداربم در اين جلســه نيز 
ضمن تشــکر پيروی آماری که دکتر اويسی رئيس 
دانشــگاه علوم پزشکی بم ارائه داد به وضعيت کند 
واکسيناســيون در روســتاها اشــاره کرد و گفت: 
علی رغم اينکه تاکيدات فراوانی در اين زمينه داشتيم 
که ستاد کرونای روستاها شکل بگيرد اين کم کاری 
مربوط به بخشــداران است و پذيرفتنی نيست مگر 
اينکه طــی هفته آينده اين ماموريــت انجام و آمار 
باالی 70 درصد را ارائه دهند.بحث واکسيناســيون 
بحثی جدی است و بنابراين هيچ توجيهی پذيرفتنی 
نيست بايد آمار روستا را به سطح شهرستان برسانيم. 
همچنين بايد آمار کميته امداد و بهزيستی را داشته 

باشيم تا وضعيت را به نتيجه مطلوب برسانيم.

مدیرکل دفتر جذب سرمایه گذار استانداری کرمان عنوان کرد:

1۸ هزار میلیارد از منابع بانک های استان کرمان در دست 100 نفر
ايسنا/کرمان: مديرکل دفتر جذب و حمايت 
از ســرمايه گذار اســتانداری کرمان درباره 
بدهکاران بزرگ بانکی اســتان گفت: ميزان 
بدهی های بزرگ اســتان کرمان 1۸ هزار و 
77 ميليارد ريال اســت که در دست 100 نفر 
می باشد که از اين مقدار 1000 ميليارد ريال 

آن مربوط به جنوب استان کرمان است.
غالمرضا نويدی صبح 25 مهرماه در جلســه 
بررسی امور اقتصادی شهرستان های جنوبی 
اســتان کرمان گفت: 21 درصد مســاحت و 
24 درصد جمعيت اســتان کرمــان به هفت 

شهرستان جنوبی اختصاص دارد.
وی بــا ابراز نگرانی از عملکرد ضعيف معين 
های اقتصادی در جنوب استان کرمان، عنوان 
کرد: شهرستان فارياب و همچنين شهرستان 
رودبــار جنوب به جز بخش جازموريان فاقد 

معين اقتصادی هستند.
مديــرکل دفتر جذب و حمايت از ســرمايه 
گذار اســتانداری کرمان بيان کرد: در شش 
ماهه اول امســال 40 درصد تعهد اشتغال در 

شهرســتان های جنوبی محقق شــده، گفتنی 
است که تعهد اشتغال اين منطقه در کل سال 

جاری 15 هزار و 3۸۹ است.
وی در ادامه درباره بدهکاران بزرگ بانکی 
اســتان کرمان ســخن به ميان آورد و عنوان 
کرد: ميزان بدهی های بزرگ اســتان کرمان 
1۸ هزار و 77 ميليارد ريال است که در دست 

100 نفــر می باشــد که از ايــن مقدار 1000 
ميليــارد ريــال آن مربوط به جنوب اســتان 

کرمان است.
نويدی عدم اســتفاده از ظرفيــت های بازار 
ســرمايه و نبود زيرســاخت هــای الزم)راه 
آهن، منطقه ويــژه و ...(، عدم وجود صنايع 
تبديلــی با توجه بــه نيازهای منطقــه و عدم 

برنامه ريــزی و تکميل زنجيره توليد، کمبود 
منابع آبی، اســتفاده غير مناسب از منابع آبی 
منطقــه و بــی توجهی بــه بهــره وری منابع 
آب، عــدم وجود بازار فــروش محصوالت 
کشــاورزی و عدم برنامه ريزی و رفع موانع 
صادرات محصــوالت به بازارهــای جهانی 
را از جمله مشــکالت منطقه جنوب اســتان 

کرمان برشمرد.
به گزارش ايسنا، رضا سنجری مديرکل امور 
اقتصادی استانداری کرمان نيز در اين جلسه 
از تعييــن تکليف نانوايان فاقد مجوز خبر داد 
و گفت: قيمت نان در شهرســتان ها بايد زير 

سقف نرخ تعيين شده در مرکز استان باشد.
وی ادامــه داد: کارخانجــات آرد را ملــزم 
کرديم تا سبوس گندم با قيمت 1400 تومان 
از طريق ســامانه و با نظارت جهادکشاورزی 

توزيع کنند.
مديرکل امور اقتصادی استانداری کرمان در 
پايان خاطرنشــان کرد: سيمان صرفا از طريق 

بورس عرضه خواهد شد.

آگهی مفقودی 

سند  خودرو فرشاد ثمره با کد ملی ۲9۸۰۲۱۸۶۸۵ 
خودرو پارس رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۶ شماره 
پالک ۴۵ ایران ۸۱9 ط ۵۱ شماره شاسی شماره 
موتور۵۰۳۳۴۷۳۳ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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امیرعلی فرزند خردسال شهید محمدحسین رییسی بر سر مزار پدرمراسم تشییع پیکر شهید هادی رییسی با حضور اقشار مختلف مردم بم

ورزشی

مرضيــه جعفری با اعالم ايــن خبر گفت: 
دور جديد تمرينات پيش فصل تيم از روز 
گذشته در شهرستان بم آغاز شده و بدون 
تعطيلی تا آغاز مسابقات فصل جديد ليگ 

کوثر ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به حضور بازيکنان ملی پوش 
در تمرينات خاتون بم افزود: ملی پوشــان 
ما به جز دو نفر همگــی به جمع تمرينات 
ما اضافه شدند و دو بازيکن ديگر هم پس 
از پايان مرخصی شــخصی بــه تيم ملحق 

خواهند شد.
جعفــری در خاتمــه گفت: قصــد داريم 
قبل از شــروع مســابقات فصــل، اردوی 
تدارکاتی را احتمــاالً در اصفهان برگزار 
کرده و با چند مسابقه تدارکاتی به استقبال 
فصل جديد مســابقات ليگ فوتبال بانوان 

)ليگ کوثر( برويم.

محمــد بنــی اســدی مديــر تيــم فوتبال 
شــهرداری بم در اين ديدار گفت: با تمام 
تــوان از تيم حمايت خواهيم کرد و اجازه 

ورود حاشيه به تيم را نخواهيم داد. 
وی همچنين تاکيــد کرد: احيای تيم های 
پايه شــهرداری يکی از مهمترين اقداماتی 
اســت بايد در دســتور کار کادر فنی قرار 

گيرد .

طلوع بم - ناهید ذاکری: برای از دســت 
دادن پدر و همســرت، ســه ســال زمان 
کوتاهی اســت. اگر عنایت خدا و شکر و 
صبوری به درگاهش نباشد و اگر دامن پاک 
مادر و همراهی اطرافیان نباشد، قطعا زیر بار 
این غم کمر خم خواهی کرد. این حکایت 
دختر شهید هادی رییسی شهید شاخص ناجا 
در سال 1400 است که سال گذشته پدرش 
و سه ســال قبل تر از آن نیز همسرش شهید 
محمدحسین رییســی را از دست داد. حاال 
او مانــده و امیرعلی پســرش و مادری که 
همچون دخترش داغ از دست دادن همسر 
به دلش نشسته است. مادری که حاال دامان 

پاک او تنها پناه و آرام دل خانواده است.
به بهانه هفته ناجا که تقریبا همزمان با سالگرد 
شهید هادی رییسی است و به جهت عرض 
ادب و احتــرام، بــه دیدار خانــواده این 
شهیدان واالمقام رسیدیم. آنچه که در ادامه 
و به طور اجمالی می خوانید حاصلی است 
از دیدار کوتاه خبرنگار طلوع بم با خانواده 
شهیدان رییسی و ادای دینی به مقام شامخ 

شهیدان وطن. 
مادر خانواده و همسر شــهيد هادی رييسی 
برای ما گفت: شــهيد هادی رييسی درسال 
1350 در روســتای زرين آبــاد در منطقــه 
روداب شــرقی )بم( چشم به جهان گشود و 
دوران تحصيل خــود را در همانجا گذراند. 
ماحصــل  و  ازدواج کرديــم  ســال 1372 
ازدواجمان 3 فرزند )دو دختر و يک پســر( 
می باشد. شهيد رييسی درســال 1377 وارد 
ناجــا شــدند و درجنوب اســتان کرمان در 
شهرســتان منوجان فعاليت خود را شــروع 

و همچنين در شــهرهای کهنــوج و رودبار 
خدمــت کردند. ســال 13۸3 از شهرســتان 
کهنوج به بم آمد و فعاليت خود را ادامه داد . 
سالها به عنوان جانشين مواد مخدر شهرستان 
بم خدمت کردند و در سال 13۹7 به عنوان 
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی 

انتظامی شهرستان فهرج منصوب گرديد.
31 شــهريور 13۹۹ در روز استراحت خود 
با آگاهی کامل و با چشمی باز به ماموريت 
رفتنــد و در عمليــات مبارزه بــا قاچاقچيان 
موادمخدر و سوداگران مرگ بر اثر اصابت 
گلوله مســتقيم در منطقۀ نگين کوير فهرج، 
پس از کشــف قريب به نيم تن مواد مخدر 
و زخمی نمودن يکی از اشرار مسلح به فيض 

شهادت نائل گرديد.
 ويژگی هــای اخالقــی ايشــان در اوليــن 
برخوردم با ايشــان نمايان بود که مهمترين 
آن مهربانی و ســخاوتش بود به گونه ای که 
همکاران شهيد هم بارها به اين صفت ايشان 
اشــاره کردند. برای همکارانش احترام قائل 
بود و هميشه درصدد ايجاد انگيزه در بين آنها 
بود و نهايت تالش خود را در اين زمينه انجام 
می داد و هميشه پيگير امورات همکاران خود 
و حتــی خانواده های آنان بــود. با همکاران 
ستادی خود نيز مراوده خوبی داشت و بارها 
به اين مطلب اشــاره می کردند که بخشی از 
موفقيتهای من و همکاران عملياتی در اجرای 

ماموريتها، فعاليِت همکاران ستاد است.
قبل از شهادت با هم به زيارت  مزار شهيد 

حاج قاسم سليمانی رفته بوديم. لحظۀ 
وداع با سردار دلها تنها ماند. خيلی دلم 

می خواست بدانم چه زمزمه می کرد. چند 
روز بعد از رفتن به مزار سردار شهيد حاج 
قاسم سليمانی يکی از بستگان با من تماس 

گرفتند و گفتند که ايشان در ماموريتی 
تير خورده و بيمارستان هستند. سريع با  
همکارانش يکی پس از ديگری تماس 

گرفتم اما بغض به آنها اجازه صحبت کردن 
نمی داد و فهميدم که ايشان به شهادت 

رسيدند. لحظۀ بسيار سختی بود؛ در حاليکه 
فرزندانم منتظر خبری در مورد پدرشان 

بودند من نمی دانستم چگونه خبر شهادت 
پدرشان را به آنها بدهم.

ترس از دست دادن همسرم هميشه همراهم 
بود اما هيچوقــت آن را بازگــو نکردم که 
مبادا نگرانی ام باعث دو دل شــدن و سستی 
توان همســرم در خدمت به مردم شود و سر 
کارش مشکلی پيش بيايد. با اينکه ماموريت 
می رفتند و در منزل حضور نداشــتند اما در 
کنار سختی هايی که وجود داشت، روزهای 
خوب زيــادی هم بود و در روزهايی که در 
منزل بودند برايمان وقت می گذاشتند حتی 

اگر خسته بودند.
دختر شــهيد هادی رييســی که همســرش 
محمدحسين رييسی در سال ۹۶ در درگيری 
با اشــرار به شهادت رسيده در وصف وی به 
عالقه فراوان به شغلش  و رابطۀ صميمانه اش 
با خانواده اشاره می کند و می گويد: همسرم 

متولد 1370 در بم اســت. ايشــان در يِگان 
تــکاوری 114 بــم خدمــت می کردنــد و 
عاشــق شغلشــان بودند و آنقــدر در محيط 
کار بــا همکارانش صميمی بــود که بعد از 
شهادتشان همکارانش می گفتند که هر روز 
جای خالی ايشــان را در محل کار احساس 
می کنيم دلتنگش می شــويم. ما دی ماه سال 
13۹3 ازدواج کرديم و خداوند مهربان يک 
فرزند پسر که نامش را اميرعلی گذاشتيم به 

ما هديه داد.
شــهادت پدر برای من خيلی سنگين بود و 
هضم اين حقيقت که پس از شهادت همسرم 
ديگر پدرم هم در کنار ما نخواهد بود برايم 
واقعاً مشکل بود. بعد از شنيدن خبر شهادت 
مطمئن بودم کــه نمی توانــم دوری پدر را 
تحمل کنم امــا با اين حــال خداوند به من 
صبر عطا کردند و صبور ماندم. خدا را شاکر 
هســتم که  پدرم در راهی قدم گذاشتند که 

دوست داشتند و آرزويش را داشتند.
دختر شهيد رييسی درخصوص يک گروه 
جهــادی و فرهنگی کــه با عنوان »دســت 
ياری را قطع نکنيم« که توسط خانواده آنها 
و خصوصــا خواهر کوچکتــرش مديريت 
می شــود توضيحاتــی داد: شــروع اين کار 
جهــادی بعد از شــهادت پدرم بــود و همه 
خانواده و دوستان در اين کار همکاری دارند. 
اما عمــدۀ فعاليت آن بــا خواهر کوچکترم 
است. در ادامه و تکميل صحبتهای خواهر، 
دختر کوچکتر شهيد هادی رييسی می گويد 

گروه جهادی فرهنگی شهيد هادی رييسی با 
هدف شناسايی خانوارهای نيازمند در مناطق 
کم برخوردار شهرســتان بم با عنوان »دست 
ياری را قطع نکنيم« راه اندازی شــد و مبالغ 
جمع آوری شده توســط گروه صرِف تهيۀ 
مايحتاج خانواده های نيازمنِد شناسايی شده 
در مناطق کم برخوردار می شود و گزارشات 
مربوط به فعاليتها هم در صفحه اينســتاگرام 
گروه جهادی و همچنيــن گروه های ديگر 

اطالع رسانی می شود.
خاطــرات کودکی دختر کوچک شــهيد 
رئيســی در ذهنش مرور می شود و در تائيد 
ســخاوتمند بودن پدر می گويد: از کودکی 
هرجــا که همــراه پدر بــودم می ديــدم در 
گوشــه هايی از زندگــی اش هر چــه که در 
توانش بود کمک می کرد. من هم به خودم 
قول دادم مانند پدرم باشم. چون بخشندگی 
پدر را کــه می ديدم لذت شــيرينش به هم 
مــن منتقل می شــد. حتی يــک روز قبل از 
شهادتشــان هم شاهد دســت گيری ايشان 
از نيازمنــدان بودم. هيچوقــت از کمک به 
ديگران دريغ نکردند. وقتی که پدرم شهيد 
شدند من به عنوان فرزند ايشان دوست داشتم 
راه پدر را ادامه بدهم چون می دانم اگر پدر 
بودند خــود ايــن کار را با جــان دل انجام 
می دادند، اما نميدانستم از کجا شروع کنم. 
با کمک خانواده از بهمن ماه ســال گذشته 
شــروع به پخت غذا کرديم و بعد بين افراد 
پخش می کرديم. تصميــم گرفتيم گروه را 

بزرگتر کنيم و کار را گسترش دهيم. بنابراين 
دوستانم به گروه خانوادگی ما اضافه شدند و 
گروه را ثبت کرديم. در حال حاضر گروه به 
غير از افرادی که داخل گروه کمک رسانی 

می کنند 7 عضو اصلی دارد.
بعد از گسترش گروه جهادی اولين فعاليت 
جدی ما اســفند ماه بود که لباسهای تميز و 
نو تهيه و بســته بندی و بين نيازمندان توزيع 
کرديم. بعــد از فعاليت اول، کار پيش رفت 
و توانســتيم بســته مواد غذايی، لوازالتحرير 
و بســته های زيادی از لباس تهيــه کنيم. ما 
بــه تازگی پيج گروه جهــادی را راه اندازی 
کرديم که اگر کسی نيازمندی را می شناسد 
معرفی کند تا بعد از تحقيق رسيدگی شود . 
آخرين کار جهادی هم مهر ماه امســال بعد 
از برگزاری مراســم ســالگرد پــدرم بود. با 
افراد بيشتری آشنا شديم و از تجربيات آنها 
استفاده کرديم. برآنيم تا بتوانيم راه پدرم را 
ادامه دهيم و دلی را شــاد و دســت ياری را 
قطع نکنيم. اين گروه جهادی راه اندازی شد 
تــا هم نام پدرم زنده بماند و هم تا جايی که 
در تــوان داريم به ديگران کمک کنيم. تنها 
هدف من رضايت خدا و پدر و مادرم است. 
دوست دارم مانند پدر باشم چون او قهرمان 

زندگی من است.
صفحه اينســتاگرام گروه جهــادی خانواده 
شهيد رييســی با عنوان »دست ياری را قطع 

نکنيم«
shahid_raeisi_jahadi_group

آغاز دور جدید تمرینات 
پیش فصل تیم فوتبال بانوان 

خاتون بم

دیدار کریم غضنفرآبادی رییس 
شورا شهر بم و محمد بنی اسدی 
مدیر تیم شهرداری بم با مهدی 

نامجو سرمربی جدید و تعدادی از 
بازیکنان تیم

پدر؛ قهرمان زندگی من
يادنامه ای برای شهيدان هادی رييسی و محمدحسين رييسی در ديدار با مادر و دختری که در فاصله کوتاهی همسرانشان به شهادت رسيدند

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 1۸ فرعی از 13۵7
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک ۱۸ فرعی از ۱۳۵۷ اصلی به مساحت ۲۲۰ متر مربع واقع در خیابان جزینی زاده 
بخش ۳۰ کرمان مورد تقاضا خانم فاطمه عزیزی برجی فرزند عزیزاله به کد ملی ۳۱۱۰۱۴9۳۰۳ نیاز به تحدید حدود دارد و 

اعمال تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا جهت درخواست وارده بشماره ۵۶۰۶/۱۱۰۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ 
مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک مرقوم منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه 
مورخ ۱۴۰۰/۸/۱9 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین رقبه مزبور اخطار 

میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند . چنانچه کسی به حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق 
ماده ۲۰ قانون ثبت حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا و مستقیما به این اداره 

تسلیم نماید ضمنا متذکر می گردد برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترض
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با مراجعه به مرجع ذیصالح قضایی نسبت به تقدیم دادخواست 
اقدام و گواهی را به این اداره تقدیم نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 

مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت و به این اداره تسلیم نمایند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه خواهد داد / م الف ۲۳

سعید نظری
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 3 فرعی از 333۵
چون تحدید حدود ششدانگ خانه پالک ۳ فرعی از ۳۳۳۵ اصلی به مساحت ۱۸۱ متر مربع واقع در بروات بلوار معلم پروین 

اعتصامی بخش ۳۱ کرمان مورد تقاضا خانم میترا شهریاری فرزند علی به کد ملی ۳۱۱۱۵۳۴۲۲۷ نیاز به تحدید حدود دارد و 
اعمال تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا جهت درخواست وارده بشماره ۵۶9۷/۱۱۰۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ 

مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک مرقوم منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه 
مورخ ۱۴۰۰/۸/۱9 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین رقبه مزبور اخطار 

میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند . چنانچه کسی به حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق 
ماده ۲۰ قانون ثبت حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا و مستقیما به این اداره 

تسلیم نماید ضمنا متذکر می گردد برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترض
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با مراجعه به مرجع ذیصالح قضایی نسبت به تقدیم دادخواست 
اقدام و گواهی را به این اداره تقدیم نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 

مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت و به این اداره تسلیم نمایند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه خواهد داد /م الف ۲۷

سعید نظری
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 0 فرعی از 321۹
چون تحدید حدود ششدانگ خانه مشتمل بر مغازه قدیمی پالک ۰ فرعی از ۳۲۱9 اصلی به مساحت ۳۰۴/۲۴ متر مربع 

واقع در دهبکری خیابان انقالب سه راهی انقالب ولی عصر بخش ۳۳ کرمان مورد تقاضا خانم عذری عباس زاده افشار فرزند 
امراهلل به کد ملی ۳۱۱۰۶۴۳۲9۴ نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت هم میسر نمی باشد 

لذا جهت درخواست وارده بشماره ۵۶۸۵/۱۱۰۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
مرقوم منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۰ در محل شروع و بعمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین رقبه مزبور اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
. چنانچه کسی به حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده ۲۰ قانون ثبت حداکثر ظرف ۳۰ روز پس 
از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا و مستقیما به این اداره تسلیم نماید ضمنا متذکر می گردد برابر ماده 

۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با مراجعه به مرجع 
ذیصالح قضایی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام و گواهی را به این اداره تقدیم نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت و به این اداره تسلیم نمایند 

اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد /م الف ۲۶

سعید نظری
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه صندوق قرض الحسنه ریحانه گستر طبق وکالت شماره ۵۰۸۲9 مورخ 9۶/9/۱۳ دفتر خانه ۵۰۸ تهران و به 

استناد دوبرگ استشهادیه گواهی امضاء شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی ششدانگ پالک ۳۱ 
فرعی از ۳۱9۸ اصلی واقع در بخش ۲9 کرمان به علت جابجایی مفقود شده با بررسی معلوم گردید ذیل ثبت ۲۳۴۲9 صفحه 
۳9۶ دفتر جلد ۱۲۶ به شماره چایی ۵۶۲۵۷۰الف 9۰ بنام محمد رضا اکبریان فیرو آبادی صادر و تسلیم گردیده و طبق سند 
قطعی شماره ۱۳9۲۶۱ مورخ ۱۳9۰/۸/۴دفتر خانه 9 بم به شرکت سرمایه گذاری و تجارت بین المللی پیشرو کرمان انتقال 
قطعی داده شده و ازین اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده وبرحسب 
دستور اصالح تبصره یک ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی ، تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و با وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار این آگهی )یک 
نوبت است ( ظرف مدت ۱۰ روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
بم اعالم نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی )۱۰ روز( هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد بود و 

این اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود./م الف ۲۲

سعید نظری
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 1۸ فرعی از 13۵7
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک ۱۸ فرعی از ۱۳۵۷ اصلی به مساحت ۲۲۰ متر مربع واقع در خیابان جزینی زاده 
بخش ۳۰ کرمان مورد تقاضا خانم فاطمه عزیزی برجی فرزند عزیزاله به کد ملی ۳۱۱۰۱۴9۳۰۳ نیاز به تحدید حدود دارد و 

اعمال تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا جهت درخواست وارده بشماره ۵۶۰۶/۱۱۰۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ 
مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک مرقوم منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه 
مورخ ۱۴۰۰/۸/۱9 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین رقبه مزبور اخطار 

میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند . چنانچه کسی به حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق 
ماده ۲۰ قانون ثبت حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا و مستقیما به این اداره 

تسلیم نماید ضمنا متذکر می گردد برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترض
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با مراجعه به مرجع ذیصالح قضایی نسبت به تقدیم دادخواست 
اقدام و گواهی را به این اداره تقدیم نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 

مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت و به این اداره تسلیم نمایند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه خواهد داد / م الف ۲۴

سعید نظری
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 2 فرعی از 3776
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالک ۲ فرعی از ۳۷۷۶ اصلی به مساحت ۲۶۴ متر مربع واقع در خیابان صوفی 

آباد بخش ۲9 کرمان مورد تقاضا خانم ساره صوفی آبادی فرزند علیرضا به کد ملی ۳۱۰۰۱۴۰۴۱9 نیاز به تحدید حدود دارد و 
اعمال تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا جهت درخواست وارده بشماره ۵۶۳۱/۱۱۰۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ 
مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک مرقوم منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ 
۱۴۰۰/۸/۲۲ در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین رقبه مزبور اخطار میگردد 

که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند . چنانچه کسی به حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده ۲۰ 
قانون ثبت حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا و مستقیما به این اداره تسلیم نماید 

ضمنا متذکر می گردد برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترض
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با مراجعه به مرجع ذیصالح قضایی نسبت به تقدیم دادخواست 
اقدام و گواهی را به این اداره تقدیم نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 

مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت و به این اداره تسلیم نمایند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه خواهد داد /م الف ۲۸

سعید نظری
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان بم

باغ هنر؛ قدم به قدم همراه با هنرمندان بم
نشســت صميمی علی نعمتی از مسئولين موسسه فرهنگی هنری «باغ هنر بم نوا« به 
نمايندگی از اعضای هيات مديره اين موسســه که متولــی و بهره بردار باغ هنر بم 

است، با جمعی از هنرمندان بمی يکشنبه 25 مهر در باغ هنر برگزار شد. 
در اين نشســت تعدادی از فعاالن مختلف در رشــته های ســينما و عکاسی، شعر، 
خوشنويســی، داستان، رسانه، معماری، گردشــگری، تجسمی، موسيقی نواحی، 
موســيقی سنتی و اجرا و نمايش حضور داشــتند و حاضران نظرات و پيشنهادات 
و دغدغه هــای خود را برای پيشــبرد بهتر و تعامل همدالنه تــر مجموعه باغ هنر و 

هنرمندان بمی ارائه کردند.

به گزارش طلوع بم؛ آقای نعمتی در اين نشســت با تاکيد بر اينکه باغ هنر اساســا 
برای خدمت به مردم بم احداث گرديده  افزود: اميدواريم در ادامه کار شــورايی 
فرهنگی و هنری با کمک يکديگر تشــکيل دهيم تا شاهد بهره گيری از ظرفيت 
اســاتيد ملی و بومی در باغ هنر بم در جهت رشد و شکوفايی استعدادهای هنری 
کودکان و نوجوانان و جوانان اين شــهر هنرپرور باشــيم. وی ابراز اميدواری کرد 
باهمراهی و همکاری همه هنرمندان و هنردوستان شهر بم ، باغ هنر به کانونی برای 

رشد و اعتالی بيش از پيش شهر بم مبدل گردد.

آگهی مزایده کالس درس در
 مدرسه ام البنین

به اطالع میرساند مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بم در 
نظر دارد یک باب کالس درس در مدرسه ام البنین واقع در 
بلوار شهید رجایی به متراژ تقریبی ۲۴ مترمربع را از طریق 
مزایده عمومی به صورت اجاره به واجدین شرایط اجاره دهد 
لذا از تمامی متقاضیان جهت شرکت در این مزایده بعد از ده 

روز از تاریخ درج این آگهی دعوت مینماید.
عباس کدوری 

مدیر آموزش و پرورش بم
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محمد بنی اسدی با تاکيد بر مشکالت مالی شهرداری بم:

سرپرست شهرداری بم در شانزدهمین جلسه شورای اسالمی شهر که 
عصر دوشنبه نوزدهم مهر سالجاری تشکیل شد با تاکید بر کمبودهای 
مالی شــهرداری گفت: حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری بم ۷۰ 
نیروی پاکبــان دارد. وی افزود: این در حالی اســت که برای خدمات 
مناسب در باغشهری با گســتردگی زیاد همچون بم و فارغ از ماشین 
آالت و امکانات سخت افزاری، حداقل به ۲۵۰ نیروی پاکبان نیاز داریم.

به گزارش طلوع بم کریم غضنفرآبادی رییس شورا نیز در این خصوص 
با تاکید بر اینکه نیروهای خدماتی شــهرداری بم که در جای دیگری 
مشغول به کار هستند باید به محل خدمت خود برگردند گفت: خدمات 
شــهری باید به صورت عادالنه و با ساماندهی دقیق در تمام نقاط شهر 
فعالیت کنند. غضنفرآبادی افزود: در هفته آینده با تمام پرسنل خدمات 

شهری دیداری خواهیم داشت.
سمانه سام نژاد دیگر عضو شورای شهر نیز در خصوص موضوع خدمات 
شهری با انتقاد از نحوه ارائه برنامه های معاون خدمات شهری در یکی از 
جلسات قبلی شورا گفت: ما توقع داشتیم با آمادگی کاملتر و ارائه برنامه 
ها به صورت طبقه بندی شــده و سیستمی رو به رو شویم اما درست 
هســت که انتقاداتی نسبت به آقای بنی اسدی دارم اما ایشان همیشه 
برنامه هایشــان به صورت سیستمی و منظم بوده اند در حالیکه برنامه 

های معاون ایشان اینگونه نبود. در ادامه 

سام نژاد پیشنهاد راه اندازی سامانه ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف 
شهرداری را در صحن شورا مطرح کرد.

در ابتدای جلســه شــورا در خصوص انتخاب ســرمربی تیم فوتبال 
شــهرداری بم بحث شد که کریم غضنفرآبادی از اقدام به موقع محمد 
بنی اســدی مدیرعامل تیم تشکر کرد و در ادامه گفت: به زودی تست 
گیری و تمرینات تیم آغاز خواهد شــد تا بتوانیم نتایج قابل قبولی در 
لیگ داشته باشیم و چه بسا بتوانیم به لیگ دسته یک نیز صعود کنیم. 
در ادامه سرپرست شهرداری در خصوص مهدی نامجو سرمربی جدید 
تیم فوتبال شــهرداری بم گفت: آقای نامجو از مربیان بومی اســتان و 
دارای مدرک آ آسیا هستند و دستیار صمد مرفاوی و بالژویچ هم بوده 
و مربیگری در مس کرمان و ذوب آهن اصفهان را هم در کارنامه سالهای 
اخیر خود دارد. نامجو تمامی مربیان و بازیکنان بمی را می شناسد و از 

ظرفیت بومی منطقه استفاده خواهد کرد.
علیرضا ریاضی در این جلســه خواســتار ثبت جزییات با دقت باال در 
قرارداد ســرمربی جدید شهرداری بم شــد. حامد سلوجوقیان رئیس 
کمیسیون ورزش شورا نیز خواستار ارائه ریز برنامه ها و اقداماتی جهت 
کاهش هزینه ها و راه اندازی آکادمی فوتبال شــهرداری شــد. در این 

جلسه محمد تقی جهانپور و منصور عزیزآبادی حضور نداشتند.

۱. شهید صفری ۷ و فرعی
۲.کوچه فردوسی۸

۳. قدس۷
۴. امیرکبیر۴

۵. فردوسی۱۱
۶. مصطفی خمینی ۶

۷. کوچه ۲۲ بهمن ۲۳
۸. طالقانی ۳۸

9. خیابان طباطبایی9
۱۰. کوچه ۲۲ بهمن ۲۲

۱۱. وصال۳
۱۲. وصال۷

۱۳. آزادگان ۴
۱۴. کوچه مالک اشتر ۱۶

۱۵. کوچه ۲۲ بهمن 9
۱۶. کوچه امام خمینی ۸
۱۷. سید جمال الدین ۵

۱۸. مطهری 9
۱9. امام خمینی ۱۰ فرعی دوم سمت راست

۲۰. جمهور ۱۲
۲۱. محمد آبادی ۵ فرعی

۲۲. وصال ۵
۲۳. پروین اعتصامی ۱9
۲۴. شهید صدوقی ۱۷
۲۵. مدرس 9 )آزادی(

۲۶. جمهوری ۱۰ فرعی اول سمت چپ

۲۷. مدرس ۶
۲۸. بوعلی ۴۴

۲9. کوچه ۲۲ بهمن ۲۷
۳۰. شاهرخی ۱۲
۳۱. امیر کبیر ۳۰
۳۲. جمهوری ۲۰

۳۳. کوچه شهید جزینی ۱۷
۳۴. کوچه شــهید هابیلی درمانــگاه دکتر 

صدیقی
۳۵. شهید رجایی ۵

۳۶. خیابان طالقانی ۲۰و چمران ۱9
۳۷. کوچه ۲۲ بهمن ۱۶

۳۸. جمهوری ۲۶
۳9. صدوقی ۷

۴۰. مطهری ۱۰
۴۱. جمهوری ۲ و ۴

۴۲. چمران ۱9 فرعی اول سمت راست
۴۳. مدنی ۳ فرعی اول سمت راست

۴۴. فردوسی ۱۶
۴۵. شهرک رزمندگان

۴۶. مدنی ۳
۴۷. کوثر ۶
۴۸. باهنر ۱
۴9. باهنر ۳
۵۰. باهنر ۵

۵۱. طالقانی ۲۲

۵۲. محمد آبادی 9
۵۳. ۲۲بهمن ۲۸
۵۴. ولی عصر ۱
۵۵. یوعلی ۳۸

۵۶. آزادگان ۶ )استقالل(
۵۷. صدوقی ۲۳

۵۸. خیابان بالل مقابل اتوبان
۵9. مالک اشتر ۱۲

۶۰. ولیعصر ۵
۶۱. ولیعصر۳

۶۲. مالک اشتر ۱۴
۶۳. ولیعصر ۲
۶۴. آزادگان ۶

۶۵. کوثر ۱۲ بن بست
۶۶. صدوقی۱۱
۶۷. بهمن ۱۵
۶۸. بهمن ۱۳
۶9. بهمن 9

۷۰. بهمن ۱۱
۷۱. سرگرد سخائی۲ فرعی اول سمت راست

۷۲. بوعلی ۱۵
۷۳. جمهوری 9

۷۴. امام خمینی ۱۲
۷۵. جمهوری۱۱

۷۶. کوثر ۱۱
۷۷. توحید ۳

۷۸. ابوالفضل ۱۴
۷9. کوثر۵

۸۰. ولیعصر۲
۸۱. مالک اشتر ۱۴

۸۲. بهشتی ۱9
۸۳. مدرس ۸
۸۴. طالقانی ۵

۸۵. فردوسی ۱۶
۸۶. فردوسی ۲۰
۸۷. فردوسی ۱۴

۸۸. کوچه های دهشتر
۸9. بهشتی ۱۱
9۰. گلستان۱

9۱. امام خمینی ۲۷
9۲. کوثر ۵

9۳. شهدای انتظامی ۵
9۴. پاسداران ۸

9۵. زینبیه ۵
9۶. کوچه شهید عنایت کمالی

9۷. طالقانی ۲۳
9۸. ادامه کوثر ۱

99. کمیل ۱۷
۱۰۰. باهنر ۱ فرعی دوم کوچه مسجد ولیعصر

۱۰۱. شهدای انتظامی ۵
۱۰۲. سید طاهر الدینی ۱۴

۱۰۳. زینبیه ۵

۱۰۴. ولی اله امیری ۸
۱۰۵. باهنر ۱ فرعی دوم کوچه مسجد ولیعصر

۱۰۶. طباطبایی ۲
۱۰۷. طباطبایی ۴

۱۰۸. صاحب الزمان ۷
۱۰9. چمران ۱9 فرعی اول سمت راست

۱۱۰. صاحب الزمان ۷ فرعی سوم
۱۱۱. صاحب الزمان ۷  فرعی چهارم

۱۱۲. امام ۱۸
۱۱۳. ارگ ۲۲ کوچه محکمه

۱۱۴. کوثر ۱۲ )بن بست(
۱۱۵. کوثر ۱۲ )بن بست(

۱۱۶. بوعلی ۳9 اخرین بن بست سمت چپ
۱۱۷. صدوقی ۱۰

۱۱۸. جمهوری ۲۴
۱۱9. کوچه شــهید مصطفایــی فرعی اول 

سمت راست
۱۲۰. شهید احمدی پور ۵
۱۲۱. شهید احمدی پور ۳

۱۲۲. شهید ترکپور ۸ )انتهای کوچه سمت 
راست(

۱۲۳. بوعلی ۲۳
۱۲۴. بوعلی کوچه درمانگاه محمد باقر

۱۲۵. تختی ۱ )کوچه انصاری(
۱۲۶. پروین اعتصامی 9

۱۲۷. بوعلی ۲۷

۱۲۸. کوچه های دهشتر
۱۲9. امیر کبیر ۸

۱۳۰. بوعلی ۱۶
۱۳۱. شهید جزینی ۱۰

۱۳۲. گلفام ۲
۱۳۳. مالک اشتر ۲
۱۳۴. امیر کبیر ۷

۱۳۵. جمهوری ۱۴
۱۳۶. امیر کبیر ۲۴
۱۳۷. امیر کبیر ۳

۱۳۸. مالک اشتر ۲۲
۱۳9. امیر کبیر ۱9

۱۴۰. گلفام ۲ فرعی اول سمت راست
۱۴۱. امیر کبیر ۲۸
۱۴۲. ابوالفضل ۲9

۱۴۳. باهنر ۲۵
۱۴۴. باهنر ۱

۱۴۵. محله دهشتر
۱۴۶. شهید احمدی پور ۳
۱۴۷. شهید احمدی پور ۵

۱۴۸. امیر کبیر ۷
۱۴9. بولوار جمهوری ۱۴

۱۵۰. ابوالفضل ۲۵
۱۵۱. ابوالفضل ۵

۱۵۲. کوچه شهید جزینی ۱۰
۱۵۳. شهید باهنر ۲

به ۲۵۰ نیروی پاکبان در حوزه خدمات شهری نیاز داریم که قادر به تامین آن نیستیم

گزیده ای از کوچه های آسفالت شده در طول یکسال و نیم گذشته
 با مساحت بیش از 3۰۰ هزار متر مربع 


