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هفته انمه

آگهی تقدیر و تشکر
جناب آقای محمدرضا پرناک
رییس محترم اداره زندان بم

ما جمعی از مردم دارالصابرین بم از اینکه در ش��هر خود از وجود مدیران شایسته، دلسوز 
و مدبری همچون حضرتعالی بهره مند هس��تیم؛ خوشحالیم و موفقیت هرچه بیشتر شما 
خدمتگزاران این نظام مقدس و مردم ش��ریف شهرستانهای ش��رقی استان کرمان را از از 

جمعی از مردم بمدرگاه خداوند متعال آرزو می کنیم.

با حضور معاون وزیر کشور در بم برگزار شد:

صفحه چهارم

اخطاریه اداره جهاد کشاورزی شهرستان بم
  

زمان طالیی مبارزه با 
آفت زنجره خرما در 

شهرستان بم

طل�وع ب�م – س�عید اف�روغ: مهندس مری��م خاکپورمدی��ر جهاد 
کشاورزی شهرس��تان بم با بیان اینکه این آفت چند سالی است از گروه 
آفته��ای عمومی خ��ارج  و جزء آفات خصوصی قرار گرفته اس��ت بیان 
کرد: وقتی آفات از حال��ت عمومی به حالت خصوصی  در بیاید دولت  
در مقابل این حش��رات هیچ تعهدی  ندارد و کش��اورزان باید به صورت 
مس��تقیم با آنان مبارزه کنند. خاکپور در خصوص این آفت گفت: آفت 
خرما دو نسل دارد که یکی در اردیبهشت و دیگری اواخر شهریور طغیان 
می کند و به طور معمول اردیبهشت که برداشت محصول انجام نمی شود 
مبارزه شیمیایی کاربرد بیش��تری دارد. وی درخصوص این آفت گفت، 
حش��ره بالغ به وسیله خرطوم خود از ش��یره نباتی تغذیه و با دفع عسلک 
و ش��یره موجب ضعف عمومی درخت و اختالل در فتوس��نتز و کاهش 
کمی و کیفی و عملکرد محصول شده و اجرای عملیات باغبانی به ویژه 

برداشت و بسته بندی را مختل می کند.  وی اظهار کرد: در راستای 
تولید محصول س��الم  در جهت کنترل آفت در باغ های نخل بکارگیری 
روش های مبارزه مناس��ب در طالیی تری��ن زمان ممکن، می توان میزان 
خس��ارت آفت و زیان اقتصادی را  برای کشاورزان به طور باور نکردنی 
کاهش ده��د. وی ادامه داد،  کارشناس��ان کش��اورزی به این دس��ته از 
باغداران اس��تفاده به موقع از سموم و سم پاشی درزمان مناسب را تاکید 

داش��تند وی بیان کرد،  با توجه به آخرین بازدید ها ی کارشناسان اداره 
جهاد کشاورزی این آفت هم اکنون در سن 3 قرار دارد که طالیی ترین  
زمان  برای س��م پاش��ی  و جلو گیری از رشد این آفت به شمار میاید. به 
دلیل کاهش دمای هوا از  8 اردیبهشت ماه  به بعد   بهترین زمان  مبازره با 
این آفت  شمار میآید. خاکپور به کشاورزان توصیه کرد ،  برای سم پاشی 
به کلینیک های مدیریت جهاد کشاورزی مراجعه کنند و به هیچ وجه از  
افراد غیر مطلع و  سموم نا آشنا  برای سم زدایی استفاده نکنند که جبران 
خسارات آن غیر ممکن است. وی اظهار  داشت، کشاورزان به هیچ وجه 
ممکن از س��موم ریشه ای اس��تفاده نکنند چرا که این سموم سیستمیک  
و خس��ارات زی��ادی درپیش دارد. این مدیر فعال  اداره کش��اورزی بیان 
کرد، استفاده از نوارهای زرد رنگ آغشته به چسب  بهترین نحوه مبارزه 
با آفات زنجره خرما در این دوره اس��ت ک��ه در این طرح نوارهای زرد 
رنگ زیر نظر کارشناس��ان در محل تاج درخت نصب می ش��ود. وی به 
کشاورزان توصیه کرد، با نصب پوشش توری بر روی خوشه های خرما 
از آغشته شدن احتمالی خوشه ها به شیره چسبنده زنجره جلوگیری کنند. 
گفتنی است، آفت زنجره چندین س��ال است که به محصول خرمای بم 
خس��ارت وارد می کند. برا اساس  این گزارش، زنجره خرما که یکی از 

آفات مهم نخیالت در ایران می باشد.

با توجه به هجوم ملخ صحرایی »ملخ دریایی« به اس��تانها و شهرس��تان های همجوار  شهرستان بم از تمامی مردم  
تقاضا داریم در صورت مش��اهده کارشناسان جهاد کش��اورزی را از این مهم مطلع نمایند. مریم خاکپور رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی شهر ستان بم بیان کرد: عشایر حاضر در مراتع  در صورت مشاهده این ملخ ها  ادارات 

مربوطه را مطلع تا مبارزه با انان هر چه سریع تر آغاز شود.
وی گفت، در صورت گسترش آنان و مطلع نشدن مسؤلین مربوطه  کنترل آنان سخت و شاید ناممکن شود .وی 
ادامه داد: با توجه به اینکه کش��ور عربس��تان مبارزه جدی در کنترل مبارزه با ملخ را در سال گذشته انجام نداد، 
ملخ ها به سمت ایران هجوم آورده و وارد کشور شدند. ملخ ها از تنگه هرمز عبور و استان های جنوبی کشور از 

جمله خوزستان، بوشهر، فارس و جنوب استان کرمان را آلوده کردند.

مدیر اداره جهادکشاورزی بم تشریح کرد:

گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر  همدان از این رویداد را بخوانید:
رئیس و اعضای ش��ورا در سفر امروز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت به بم ضمن 
نشس��ت صمیمی با اعضای شورای شهر بم از اماکن تاریخی و سطح شهر و نیز 
واحدهای تولید از جمله کارخانه خودروسازی )کرمان موتور ( بازدید کرده و 
نیز در مراس��م نام گذاری یکی از بلوارهای اصلی ش��هر بم به نام همدان حضور 
داش��تند. رئیس شورای اس��المی ش��هر همدان در این دیدار گفت: با توجه به 
هدف گذاری هایی که ش��ورای اسالمی شهر همدان در بخش سرمایه گذاری و 
گردشگری داش��ته و مورد وثوق مدیریت ارشد استان نیز بوده است در بخش 

جذب گردشگر سعی کردیم با ارائه راهکارها، اقدامات مفیدی انجام دهیم.
کامران گردان افزود: با توجه به تاریخی بودن شهرهای بم و همدان، در راستای 
استفاده از ظرفیت های هر دو ش��هر، تفاهم نامه خواهرخواندگی توسط شورا و 

شهرداری های شهرهای همدان و بم منعقد شد.
گردان: نام گذاری یکی از بلوارهای اصلی شهر بم به نام همدان

گردان تصریح کرد: در راس��تای خواهرخواندگی دو ش��هر  ، یکی از بلوارهای 
اصلی ش��هر بم به نام همدان نام گذاری شد که این اقدام در شناساندن و معرفی 
پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین در شهر گردشگری بم بسیار مؤثر است. وی 
در ادامه بیان کرد: تبلیغات مهمترین مقوله در امر گردشگری است که در انعقاد 
تفاهم نامه با شهر بم، انجام تبلیغات دو جانبه لحاظ شده است؛ به گونه ای که در 
هر دو ش��هر مقرر ش��د تبلیغات محیطی برای جذب گردشگر و معرفی شهرها 
صورت پذیرد. گردان گفت: ش��هر بم علیرغم حادثه ناگوار زلزله در سال های 

گذشته، توانسته بازسازی را آغاز و تا حدودی موفق عمل کند و در حال حاضر 
دارای صنای��ع مختلف اقتصادی از جمله صنعت خودروس��ازی اس��ت. رئیس 
شورای اسالمی ش��هر همدان در ادامه با بیان اینکه ۶ کارخانه خودروسازی در 
بلوار ۴۵ متری ورودی شهر بم توسط بخش خصوصی احداث شده اضافه کرد: 
یکی از این واحدهای تولیدی برای حدود ۵ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است 
و ما می توانیم از ظرفیت و تجربیات این واحدهای اقتصادی و سرمایه گذاری به 

منظور رونق اقتصادی شهرمان بهره مند شویم.
قراباغی: مجتمع فرهنگی به نام بوعلی س�ینا در بم نام گذاری می 

شود
رئیس کمیس��یون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردش��گری شورای اسالمی شهر 
همدان نیز در بازدید از ش��هر بم گفت: شهر بم دارای ظرفیت های گردشگری 
خوبی است که از جمله آنها می توان به ارگ قدیم آن با سابقه ۲هزار و ۵۰۰ ساله 
اشاره کرد.حس��ین قراباغی تصریح کرد: بم دارای چهار اثر تاریخی ثبت شده 

جهانی اس��ت و این در حالی است که همدان با داشتن ۱8۰۰ آثر تاریخی حتی 
یک مورد ثبت شده جهانی ندارد و این جای تأسف است و امیدواریم با پیگیری 
مس��ؤوالن حداقل یکی از آثار تاریخی پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین ثبت 
جهانی ش��ود. وی گفت: ورود گردشگران خارجی یکی از ظرفیت های خوب 
و بالقوه شهر بم است، به گونه ای که در نوروز سال ۹8 حدود 8 هزار گردشگر 
خارجی داش��ته اس��ت.قراباغی اضافه کرد: ما می توانیم با توجه به اش��تراکات 
تاریخی بین همدان و بم از ظرفیت های گردشگری هر دو شهر استفاده کنیم به 
گونه ای که با استفاده از تبلیغات محیطی و تعامل با مسؤوالن، مکان های مشترک 

گردشگری را به گردشگران داخلی و خارجی معرفی کنیم.
رئیس کمیس��یون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردش��گری شورای اسالمی شهر 
همدان در ادامه بیان کرد: به همت و لطف ش��ورای اس��المی ش��هر بم یکی از 
بلوارهای اصلی در این شهر به نام همدان نام گذاری شد و ما نیز در همدان یکی 
از خیابان ها را به نام بم نام گذاری خواهیم کرد. وی در ادامه گفت: همچنین طبق 

تفاهم نامه خواهرخواندگی شهرهای بم و همدان مدرسه ای به نام باباطاهر شاعر 
بنام همدانی، مجتمع فرهنگی به نام بوعلی سینا در شهر بم نام گذاری خواهد شد.
قراباغ��ی اف��زود: انتظار می رود با تعاملی که بین ش��وراهای اس��المی ش��هر و 
ش��هردارهای بم و همدان ایجاد شد بتوانیم از پیوست فرهنگی به خوبی استفاده 
کنیم و سفر ما به شهر بم برکات خوبی برای همشهریان همدانی به دنبال داشته 

باشد.
صوفی:  توسعه گردشگری وتعامالت فرهنگی  از اهداف مدیریت 

شهری همدان
شهردار همدان نیز با بیان اینکه جلسه خوبی در شورای اسالمی شهر بم برگزار 
شد، گفت: نتیجه این جلسه انعقاد تفاهم نامه خواهرخواندگی شهرهای همدان 
و بم بود تا در زمینه  توسعه گردشگری بتوانیم تعامالت فرهنگی و گردشگری با 
هم داشته باشیم.عباس صوفی با بیان اینکه شهر بم در حوزه زمینه تاریخی شهری 
است که افتخارات زیادی دارد یادآور شد: در کنار این مباحث بحث گردشگری 
آن نیز مطرح بوده به گونه ای که گردشگران داخلی و خارجی ساالنه زیادی دارد. 
صوفی با اشاره به تشابهات فرهنگی شهر بم با همدان اظهار کرد: بنابر پیشنهاد و 
پیگیری های کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسالمی شهر همدان 
دیروز جلسه ای در شورای شهر بم برگزار و تفاهم نامه خواهرخواندگی دو شهر 
منعقد شد. وی همچنین نام گذاری یکی از بلوارهای اصلی شهر بم به نام همدان 
را اقدامی ارزشمند دانست و اضافه کرد: این امر موجب افتخار پایتخت تاریخ و 
تمدن ایران زمین است که در نقاط مختلف ایران نام همدان مطرح شود و ما سعی 
می کنیم این کار را در دیگر شهرها توسعه دهیم. وی افزود: همدان شروع مبحث 
گردشگری را در سال گذشته با رویداد بزرگ و مهم پایتخت گردشگری ۲۰۱8 
رقم زد که امیدواریم در این راستا بتوانیم حوزه گردشگری داخلی و خارجی را 
توسعه دهیم.گفتنی است؛ این دیدار به همت و پیگیری های کمیسیون اقتصاد، 

سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسالمی شهر همدان صورت گرفت .

همایش شهرداران و روسای شوراهای اسالمی استان کرمان به میزبانی شهرداری بم

شهرهای تاریخی بم و همدان 
خواهرخوانده شدند



سال دوازدهم  شماره   203  چهارشنبه 11 اردیبهشت 21398 جامعه و سیاست

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

آگهی حصر وراثت
آقای منصور پورسعیدی فرزند حسین دارای شناسنامه 3111362531 بشرح دادخواست شماره 98060 مورخ 98/2/3 
توضیح داده شادروان داریوش پورسعیدی فرزند ناصر بشناسنامه 673 در تاریخ 1388/9/12 در شهر کرمان فوت شده و 

وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/عبارتست از: 
1- ناصر پورسعیدی فرزند حسین به ش.ش 4 پدر متوفی 2- فرشته قلندری فرزند پنجعلی به ش.ش 2 مادر متوفی 
3- ابوالفضل پورسعیدی فرزند داریوش به ش.ش 2981387810 فرزند متوفی 4- معصومه پورسعیدی فرزند منصور به 
ش.ش 6 همسر متوفی. لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. )م الف 10(

دفتر شورای حل اختالف شماره ۳ شهرستان بم

آگهی ابالغ ارزیابی )ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی(

 در خصوص پرونده اجرایی کالسه 6057 متعهدین )ورثه مرحوم کریم نادعلی زاده فرزند جعفر (: عالیه نادعلی زاده و منوره نادعلی زاده و آذر نادعلی زاده و والیه نادعلی زاده و فاطمه نادعلی زاده و مطهره نادعلی زاده و امان اله نادعلی زاده و نیره 
وطنخواه - متعهدله: فاطمه مهرابی به موجب گزارش مورخ  98/1/18 کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست، ششدانگ پالکهای ثبتی 176 فرعی 2802اصلی بخش 29 کرمان ملکی مرحوم کریم نادعلی زاده واقع در بم بلوار معلم به مبلغ 
1/550/000/000 ریال و40 فرعی از 3 فرعی 5211-اصلی بخش 29 کرمان ملکی مرحوم کریم نادعلی زاده واقع در بم تقاطع بلوار سردار محمد ابادی و خ 22 بهمن به مبلغ  3/577/005/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالکهای 
مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 9/775/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد 

فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بم - محمد امیری خواه

سفری به بم، شهر نخل های سرفراز

حس�ین مس�ّرت - نویسنده یزدی|  پسین چهارشنبه ۱۵ اس��فند ۱3۹7 بود که به 
همراه خانم ونوس عامری، رئیس گروه فرهنگی ش��ورای ش��هر یزد و خودرو سازمان 
فرهنگی اجتماعی ش��هرداری ی��زد و یاری رئیس آن آقای عبّ��اس مالزینلی که خود 
بس��تری بود و ما را همراهی نکرد، به رانندگی آقای س��لطانی نیا عازم شهر تاریخی بم 
ش��دیم. تا ماهان رفته بودم، امّا نخس��تین بار بود که به آن سوی ایران می رفتم. سال ها 
پیش که آوازۀ ارگ هفت طبقۀ بم در ایران فراگیر ش��ده بود و پس از آن از برگزاری 
کنگره های چند گانۀ معماری در بم با خبر شده بودم و خودم توفیق شرکت در آن را 
نداشتم؛ و پس ازآنکه نسخۀ خّطی سفر به جنوب ایران، نگارش آلبرت هوتوم شیندلر 
را خوانده بودم، و می دانستم سده هاست مازاری های یزد با برگ های درختان حنای 
بم و نرماش��یر اس��ت که رونق  دارد. از این رو بسیار مشتاق شده بودم که به شهر بم ره 
بسپارم؛ تا اینکه آوار زلزلۀ سهمگین بم همه را در غمی بزرگ فروبرد .امّا این بار اشارۀ 
دوس��تان شورای شهر یزد و آقای مالزینلی باعث شد که با پژوهش و نگارش گفتاری 
ب��ا عنوان:»پیونده��ای فرهنگی یزد و بم« بیش از پیش با اوض��اع فرهنگی ، اقتصادی و 
اجتماعی این ش��هر بویژه رّد پای یزدی ها در رش��د و شکوفایی اقتصادی، فرهنگی و 
علمی آن شهر آشنا شوم  و بم را چون شهر خودم یزد بدانم. شهری که معماران یزدی، 
آب انباره��ای آن را س��اخته اند و مقنّی های یزدی قنات ه��ای آن را آباد کرده اند. به 
هر روی پس از پش��ت سرنهادن ش��هرهای مهریز، انار، رفسنجان، باغین و ماهان از راه 
کمربندی کرمان، شبانگاه به هتل پارسیان بم که در محاصرۀ درختان نخل و اُکالیپتوس 
بود، رس��یدیم. اتوبوس هنرمندان یزد زودتر از ما آمده بود. ش��بانگاه بر اثر خس��تگی، 
خواب س��نگینی مرا درربود. صبح گاهان راهی تاالر ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسالمی بم 
در کنار بنای یادبود استاد محّمدرضا شجریان شدیم. تاالر پر بود از مردم مشتاق بم که 
از س��اعت ها پیش در آنجا نشسته بودند. عنوان همایش، فضای آشنا بود که پوستر آن 
با تلفیق معماری بم و یزد اجرا ش��ده بود و به مناسبت پیمان خواهر خواندگی یزد و بم 
طّراحی ش��ده بود. چندین خیر مقدم شهردار و رئیس شورای شهر و غیره را پشت سر 
نهادیم تا به پخش کلیپی زیبا از یزد و سپس شهر بم رسید و آن گاه آیین بزرگداشت 
پروفس��ور عبّاس افالطونیان،پزش��ک  یزدتباری که پدرش از مردم یزد بود و خود در 
بم به دنیا آمده بود، برگزار ش��د. پخش فیلم کوتاهی از زندگی او و س��پس سخنرانی 
کوتاه��ش با عن��وان درس هایی که از زندگ��ی و آدم ها گرفته بود، ش��نیدنی بود.او 
بیمارستانی در بم ساخته و از نامداران مبارزه با نازایی در ایران است که بیمارستان مادر 
را در یزد با همین انگیزه ساخته است.پایان بخش برنامه، عقد پیمان خواهر خواندگی از 
سوی دکتر محسن عبّاسی، استاد دانشکدۀ معماری یزد و نایب رئیس شورای شهر یزد 
و دکتر عزیزآبادی، رئیس ش��ورای شهر بم بود. سپس راهی مکانی شدیم. حرکت از 
البه الی بلوارهای پوشیده از نخل  و باغ های کوچک و بزرگ نخل با آن قامت های 
برافرشته، حّس خوبی به همه می داد؛ هرچند در بافق یزد، نخلستان های فراوانی را دیده 
بودم، امّا ارتفاع درختان آن حّداکثر پنج متر بود، امّا اینجا گاه به ده متر هم می رس��ید. 
با رنگ سبز روشن و تنه های قهوه ای پررنگ.شهر، انگاری هیچ وقت زلزله را ندیده 
اس��ت، آفرین بر هّمت و تالش مدیران و مردان این ش��هر. در هیچ نقطه اثری از زلزله 
نبود. ش��هر نونوار و بر خالف بسیاری از شهرهای ایران بسیار پاکیزه بود. پس از دیدن 
آیین  کلنگ زنی پارک آبی اهدایی دکتر افالطونیان، همگی برای گشایش و رونمایی 
از بلوار یزد آماده شدیم که به یاد خدمات یزدی ها به این نام، نامیده شده است. چند تن 
از اعضای شورای شهر یزد مانند: آقایان دکتر عبّاسی، مهندس حسین آزادی ،خانم ها 
ونوس عامری و الهۀ جورابی، مدیر کّل فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد و اعضای شورای 
اسالمی شهر بم ، شهردار بم ، آقای رامین ولندیاری، رئیس گروه فرهنگی شورای شهر 
بم، خانم جوشایی، مدیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بم ، دکتر عبّاس افالطونیان و گروهی 
از مقامات اداری بم با ما بودند .عکس��ی به یادگار گرفتیم.س��پس با همراهی کارمندان 
س��ازمان فرهنگی هنری شهرداری یزد که با اتوبوس هنرمندان از شهر یزد آمده بودند، 
راهی شهر شدیم تا من طبق سنّت همیشۀ خودم در سفر به شهرهای ایران، بستنی سنّتی 
آن شهر را بخورم. امّا در این شهر بزرگ ، فقط چهار تا بستنی فروشی بود که یکی بسته 
بود و سه تای دیگر بستنی ماشینی داشتند.به ناچار همان را خوردیم. در آن مغازه نوشته 
ای زیبا دیدم: بس��تنی برای مس��تضعفین رایگان. سپس به سوی ارگ کهن بم حرکت 
کردیم. بسیار ویرانه شده بود و از آن صالبت قدیم اثری نبود. از همان دور، عکسی به 
یادگار گرفتیم و از کنار درختان اُکالیپتوس که شبیه بید مجنون بود، رد شدیم. شهر پر 
بود از این درختان ستبر که گویا پس از زلزله کاشته بودند و با سرعتی زیاد رشد کرده 
بود. وقت نبود که گش��تی در نخلستان ها بزنیم . خیلی دوست داشتم وقت بود از آب 
انبارهای بم دیدن می کردم.  برخالف تصّور من در کنار خیابان به جای خرما و رطب، 
فقط پرتقال بمی می فروختند . درهتل با خوش آمد اعضای ش��ورای شهر و شهردار و 
مدیر ادارۀ فرهنگ و ارش��اد اس��المی بم و کارکنان این س��ازمان ها روبرو شدیم. بم،  
ب��ه مانند کرمان، مردمی خونگرم و مهربان دارد. عصری س��اعت چهار، راهی کارگاه 
حناسابی)مازاری( محّمدحسن ببران )یزدی( شدیم که اکنون در تملّک میراث فرهنگی 
بم است و قرار است تبدیل به یک مرکز فرهنگی شود. در آنجا جشنوارۀ حنا با حضور 
مردم بم برپا بود. ابتدا دکتر محس��ن عبّاسی، دربارۀ اهمیّت معماری خشتی و بایستگی 
رویکرد بدان صحبت خوبی کرد. خوانندۀ محلّی استان کرمان چند ترانه پاپ را خواند. 
آنگاه نوبت به حرکت نمادین کاروان ش��تر بار حنا از بم به یزد بود که مردان بومی بم 
با لباس محلّی زیبا اجرا کردند . س��پس از این جانب دعوت ش��د تا س��خنرانی خود را 
ب��ا عنوان »پیوندهای فرهنگی یزد و بم« بخوانم .آنگاه گروه موس��یقی وصال از یزد به 
رهبری عرفان کوچه باغی چند ترانۀ س��نّتی از زنده یاد ایرج بسطامی ، هنرمند نامی بم 
که در آوار زلزلۀ بم جانش را ازدست داده بود،خواند و سپس آیین سنّتی حنابندان که 
با موسیقی شرق کرمان همراه بود، اجرا شد .گویا برای پرهیز از برخی واکنش ها بخش 
رقص آن را حذف کرده بودند، امّا صدای ُس��رنا و ُدهل آن ش��نیدنی بود. در کنار این 
آیین، نمایش کارهای سنّتی بم مانند: سفال کاری، پَته دوزی و خوراکی ها، آش سنّتی 
و ش��یرینی های محلّی در مازاری برقرار بود. این مازاری را استاد احمد دلجو)گویا از 
معماران یزد( در اواخر دورۀ قاجار و اوایل دورۀ پهلوی ساخته و مالک آن یزدی بوده 
است. طاق ضربی آن بسیار رفیع و دیدنی است. این بنا تنها مازاری این شهر است و جزء 
چند بنایی اس��ت که در زلزلۀ سهمناک بم بر خالف تصّور همگان، هیچ آسیبی ندیده 
است.گفته می شود بیشترین تلفات شهر بم در بخش جدیدساز شهر بوده که ساختمان 
ها غیر اصولی س��اخته شده بوده است. نمایش خیابانی، کار بچه های یزد هم اجرا شد. 
هنرمن��دان یزدی چند کار هنری جدید را هم در محّل مازاری اجرا کردند.هوای بم بر 
خالف بقیۀ شهرهایی که در مسیر بودند، صاف و دلپذیر بود، بویژه آنکه شب قبل هم 
بارانی شهر را شسته بود. شبانگاه پس از آسایشی کوتاه، مهمان شهردار و شورای شهر 
بم در هتل ارگ جدید بودیم و پس از آن در محّل چایخانۀ س��نّتی هتل، گپی دوستانه 
با آن ها و زمینه های فرهنگی و هنری مشترک و اجرای آن برپا شد. گویش مردم بم، 
بسیار شبیه به گویش مردم کرمان است. برای ما یزدی ها تفاوت آن دشوار بود. ولی با 
گویش مردم شهربابک فرق داشت.در حیاط هتل، درختان زیبای آکاسیا و مورت سبز 
کاش��ته ش��ده بود که بر زیبایی مکان که به صورت سنّتی ساخته بود، دوچندان افزوده 
ب��ود.در صفاییۀ یزد هم هت��ل ارگ جدید وجود دارد و گویا در ارتباط باهم هس��تند. 
صبح اّول وقت از همان مس��یر به س��وی یزد برگشتیم. فقط چون با خبر شده بودیم که 
دهستان کبوتر خان، بستنی خوبی دارد در آنجا توقف کردیم. جالب بود در آنجا  3۵ 
مغازۀ بس��تنی فروشی چسبیده به هم داش��ت و امّا هیچ کدام بستنی سنّتی نداشتند، همه 
ماش��ینی امّا خوشمزه بود و جالب بود که فروشنده می گفت: کاسبی مان خوب است، 
زیرا هرکس از کرمان خارج می ش��ود ، اینجا می ایستد و بستنی می خورد. فکر نکنم 
در شهر کرمان این اندازه بستنی فروشی باشد. در برگشت آقای عرفان کوچه باغی که 
جوان��ی خوش صدا هم بود،هم��راه ما بود. چند قطعه تکنوازی تار را برای ما نواخت و 
حظ کردیم.در انار خودرو ما خراب شد و یک ساعتی معطل شدیم و سرانجام ساعت 

چهار به یزد رسیدیم و این سفر خاطره انگیز به پایان رسید. 

قیمت محصوالت کشاورزی با پرداخت یارانه کاهش داده شود
نیکزادی نماینده مردم شرق استان کرمان در مجلس: 

بارندگی های اخیر در کرمان جای خوشحالی ندارد؟
استان کرمان با وسعتی بالغ بر ۱8۰۰۰۰ کیلومتر مربع بعنوان 
پهناورترین اس��تان در جنوب کشورقرار دارد، این استان با 
متوسط بارندگی س��الیانه ۱۲۹ میلیمتر، در سطح کشور در 
زمره مناطق خشک محسوب می شود ضمن آنکه کاهش 
نزوالت جوی، تداوم خشکسالی، رشد جمعیت و افزایش 
سطح زیر کشت باغات باعث شده حجم ذخیره سفره های 
آب زیرزمین��ی کاهش یافت��ه و تداوم ای��ن روند موجب 
افت کمی و کیفی منابع آب و بحرانی ش��دن بس��یاری از 
دشت های استان شده اس��ت.عدم امکان تأمین آب شرب 
مطمئن، برداش��ت بی رویه از منابع آب زیرزمینی، نشست 
زمین، عدم امکان استفاده از ظرفیت معادن و امکانات بالقوه 
اس��تان و ... از جمله اثرات ناشی از این بحران می باشد. اما 
نزول رحمت الهی که در سال جاری در تمامی سطح استان 
ک��ه در برخی نقاط ب��ا مالیمت و برخی نقاط با ش��دت، 
موجب شادمانی مردم این استان کویری شده است. "حسن 
اشرف گنجویی" کارشناس رسمی و محقق تامین آب در 
گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به بارندگی های امسال 
در سطح استان کرمان، گفت: نباید با توجه ب بارندگی های 
که امس��ال رخ داده خوشبین به رفع مشکل کم آبی استان 
بود. وی با تاکید برآنکه این بارندگی ها مشکل آبی استان 
را حل نکرده اس��ت، اظهار کرد: به یک شرط این موضوع 
امکان پذیر بود که یک شرکت سهامی آب منطقه ای بسیار 
قوی در اس��تان داشتیم که حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ سد خاکی در 
سطح استان ایجاد می کرد که هر یک از این سدها ظرفیت 
ذخیره حداقل 3 میلیون آب را داشتند یا سیستم های پخش 
سیالب وجود داشت که آب هایی به کویر منتهی می شدند 
پشت آنها ذخیره می شد تا وسیله ای برای تغذیه سفره های 
آب زیرزمینی و قنوات می بودند؛ در این شکل می توانستیم 
مقداری به این بارندگی ها خوش��بین باشیم. این کارشناس 
رس��می و محقق تامین آب با انتقاد ش��دید از شرکت آب 
منطقه ای، مطرح کرد: وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای 
در اس��تان کرمان به جزء برنامه برای تخلیه آب سفره های 
زیرزمینی کار دیگری نداش��تند؛ لذا ای��ن بارندگی ها مایه 
خوشحالی نیست. وی ادامه داد: این بارندگی ها اثری روی 
س��فره های آب زیرزمینی نمی گذارد زیرا آب س��فره های 

زیرزمین��ی تقریبا در عمق ۱8۰ تا ۲3۰ متری زمین هس��تند 
و بارندگ��ی که در س��طح زمین می ش��ود علی الخصوص 
با شرایط اقلیمی اس��تان کرمان، بخشی از آن به سرعت به 
مناطق کویری سرازیر و از مدار خارج و بخش عمده دیگر 
آن تبخیر می ش��ود، ضمن آنکه با تابش نور خورشید آبی 
که در الیه های پایین زمین ذخیره شده اند از طریق لوله های 
ش��عریه)منافذ زمی��ن( مانن��د فتیله چراغ عم��ل می کنند و 
آب هایی که از اعماق زمین به سطح زمین می آیند را تبخیر 
می کنند؛ لذا خوشبین بودن به این بارندگی برای آینده آب 
اس��تان کرمان یک خیال بافی بیش نیست.اشرف گنجویی 
اضافه کرد: این تفکر باعث ایجاد شرایط خوبی برای آب 
منطقه ای به منظور افزایش چاه زنی ش��ده به طوری که آنها 
از این موقعیت خوب اس��تفاده می کنند و حرف های مبنی 
بر افزایش ذخیره آبی در پش��ت سدها و ... را مطرح کرده 
این در حالی است که در کنار این موضوعات هنوز مسئله 
پروانه چاه و حفر چاه های غیرمجاز به س��ر و سامان نرسیده 
و این چاه های غیرمجاز و افزایش برداش��ت از چاه ها بالی 

خانمان سوزی برای کرمانیان شده است.

معنی وزارت نیرو چیست؟ 
وی ورود به ترسالی و این ترسالی خدمتی به استان کرمان 
می کن��د را یک خیال بافی دانس��ت و عنوان کرد: اگر همه 
این سیالب ها بدون ایجاد خسارت، پشت سدها ذخیره یا در 
برخی نقاط بوسیله تونل آنها را منحرف و به سمت دشت ها 
و مناطقی که نیاز به آب دارن��د، هدایت کرده بودیم؛ می 
توانستیم ادعا کنیم که این بارندگی ها در راستای خدمت به 
این مردم بود و در مجموع اگر چنین وزارت نیرویی داشتیم 
که این دیدگاه و عملکردی داش��ت بایس��تی امروز از این 
بارندگی ها جشن می گرفتیم ولی اکنون این بارندگی های 
جای خوشحالی ندارد. این کارشناس رسمی و محقق تامین 
آب با بیان این مطلب که از این بارندگی ها تازه متوجه شدیم 
که باید وزارت نیرو را معنا کنیم، ادامه داد: آیا وزارت نیرو 
یعنی سوءاستفاده؟! یعنی تخلیه آب سفره های زیرزمینی؟! 
یعنی بی تفاوت بودن در مقابل سیالب ها؟! یعنی بی تفاوت 

بودن در مقابل آب دهی حوزه های آبریز یا روان آب ها؟!

آیا تصور می کنید که به سادگی می توانیم به ترک 
و نشست زمین خاتمه دهیم؟ 

وی نشس��ت زمین را مرتبط با تخلیه آب زیرزمینی دانست 
و در ادام��ه به ایس��نا گفت: بهره برداری از س��فره های آب 
زیرزمینی به طوری در استان کرمان نهادیه شده که به همان 
نسبت ترک ها، شکاف ها و نشست های زمین نهادینه شدند؛ 
لذا این تفکر که چون امس��ال بارندگی داشتیم حداقل در 
سال جاری نشست و شکاف زمین در استان نخواهیم داشت، 
کامال اشتباه است. اشرف گنجویی با تاکید برآنکه در استان 
کرمان برداشت آب از سفره های آب زیرزمینی غیراصولی 
بوده است، اظهار کرد: طبق اعالم شرکت آب منطقه ای؛ در 
استان کرمان بیش از ۱۱ هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد 
که آمار آنها به مراتب بیشتر از این است، با فرض اینکه ۱۰ 
هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان وجود دارد که به طور مثال 
هر یک از این چاه ها ۲۰ لیتر در ثانیه آب برداشت کنند، لذا 
این ۱۰ هزار حلقه چاه به طورمتوسط ۲۰۰ مترمکعب در ثانیه 
آب برداشت می کنند، بنابراین درمی یابیم که چه فاجعه ای 
در استان کرمان رخ داده است و هیچ نیرو، قدرت، شخص، 
دادگاه و کمیسیونی نمی تواند جلوی این کار را بگیرد. وی 
با بیان اینکه با توجه به بارندگی های اخیر مطمئن باشید روال 
مجوز دادن و پروانه دادن ب��رای حفر چاه ها عادی خواهد 
شد، افزود:انتظار دارم مردم خودشان این تصور را کنند که 
برداشت ۲۰۰ مترمکعب در ثانیه از سفره های آب زیرزمینی 
چه بر س��ر س��اختار این زمین به وجود خواهد آورد؟ نباید 
انتظار نشست داشته باشیم؟ آیا تصور می کنید که به سادگی 
می توانیم به ترک و نشس��ت زمین خاتمه دهیم؟ خیر؛ ما با 

این کار خود در آفرینش دخالت غیرمنصفانه کردیم.

تاکنون وزارت نیرویی در کشور نداشته ایم 
این کارش��ناس رس��می و محقق تامی��ن آب تاکید کرد: 
معتقدم ما تاکنون وزارت نیرو در کش��ورمان نداش��ته ایم. 
وزارت نیرو، وزارتی اس که بتواند مسایل آب را مدیریت، 
ساماندهی و سال های خشکسالی با سال های ترسالی را با هم 

مدیریت کرده و نظامی ایجاد کند که امروز مردم مش��کل 
آب شرب نداشته باشند و کش��اورزی مدیریت شود. وی 
اظهار کرد: متاسفانه شاهد هستیم در استان کرمان شرکت 
آب منطقه ای یا وزارت نیرو عملکرد مخرب و منفی داشته 
و نتوانس��ته جامعه را از لحاظ تامین آب شرب، کشاورزی 
و جلوگیری از خس��ارات س��یل مدیریت کنند و از سوی 
دیگر نیز نمایندگان وزارت نیرو در اس��تان کرمان تاکنون 
در فک��ر مدیریت آب اس��تان نبوده و اکنون نیز نیس��تند. 
اشرف گنجویی بیان کرد: هرگاه توانستیم لجام گسیختگی 
وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای را مهار کنیم توانسته ایم 
مش��کل آب را نیز حل کرده ای��م در غیراین صورت هیچ 
انتظاری برای رفع مشکل آب استان نباید داشته باشیم. وی 
بر لزوم توجه کشوری در سطح مجلس و ریاست جمهوری 
به مشکل آب اس��تان کرمان تاکید کرد و ادامه داد: تعیین 
تکلیف چاه های غیرمجاز، تعیین تکلیف چاه های صنعتی، 
مهار آب های سطحی، انطباق همه طرح های آب و خاک 
و ... از جمله اقداماتی اس��ت که باید در استان کرمان انجام 
شود. این کارشناس حوزه آب با بیان این مطلب که بایستی 
روی اقدام��ات آبخی��زداری و آبخ��وان داری تحقیقات و 
بررس��ی های کارشناس��ی صورت گیرد، اظه��ار کرد: با 
بررسی های کارشناسی هر جا که پروژه ای غیراصولی بوده 
را مشخص و قبول کنیم که اشتباه انجام داده ایم به طورمثال 
سدی ساخته ایم که یک سال بعد از احداث دچار مشکل یا 
پشت آن آب جمع نمی شود یا در زمان پر شدن دریاچه آن 
مجبور به تخلیه ساکنین اطراف آن سد می شویم و ... . وی 
با تاکید بر اینکه باید احداث سده ها با موقعیت خشکسالی 
استان منطبق باشد اضافه کرد: تا زمانی که نتوانیم طرح های 
آب و خاک را سازماندهی کنیم و تا زمانی که یاد نگیریم 
باید درس��ت برای اس��تان کار کنیم نمی توانی��م به اهداف 
طرح ها دس��ت پیدا کنیم و اگر چنین اقداماتی را توانستیم 
انج��ام دهیم می توان مدعی بود که گام های اولیه برای رفع 
مشکل آب اس��تان را برداش��ته ایم؛ در غیراین صورت این 

چرخه مشکل آب هرساله تکرار خواهد شد./ایسنا

حبیب ا... نیکزادی پناه  عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیس��ت مجلس شورای اس��المی در گفت وگو با خبرنگار 
خبرگ��زاری خانه مل��ت، در خصوص باال ب��ودن قیمت محصوالت 
کشاورزی در بازار، گفت: دغدغهی که امروز متاسفانه دولت و مردم 
پیدا کرده اند قیمت کاالهای تولیدی بخش کشاورزی است در حالی 
که هیچ کس به فکر افزایش قیمت خودرو و محصول سایر بخش های 

تولیدی نیست.

عدم حمایت از تولید کشور را به واردات وابسته می کند
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینک��ه افزایش قیمت مرغ تابعی از میزان مصرف دانه، ضریب 
تبدیل آن به گوش��ت و قیمت گوشت مرغ است، تصریح کرد: همه 
به فکر مصرف کنندگان هستند اما به فکر تولیدکنندگان نیستند، اگر 
تولیدکنن��ده داخلی تقویت و حمایت نش��ود با توجه به اینکه س��ال 

حمایت و رونق تولید است نیازمند به واردات کاال می شویم.

قیمت محصوالت کشاورزی با پرداخت یارانه کاهش داده 
شود

این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به اینکه اگر 
احس��اس می کنیم قیمت محصوالت کش��اورزی باال اس��ت دولت 
محص��والت را با قیم��ت واقعی خری��داری و با پرداخ��ت یارانه به 
دست مصرف کننده برساند، اضافه کرد: درحال حاضر با ممنوعیت 
صادرات محصوالت کش��اورزی به دنبال کاهش قیمت محصوالت 

تولیدی بخش کشاورزی هستند اما این اقدام ناصحیحی است.
دولت باید س��ازکاری را در نظر بگیرد تا در آن از تولیدکننده بخش 

کشاورزی با توجه به سرمایه گذاری و قیمت تمام شده حمایت شود
وی ب��ا بیان اینک��ه ممنوعیت صادرات ب��ه معنای رضای��ت از زیان 
تولیدکننده و توقف تولید و تشویق واردات است، اضافه کرد: عده ای 
خاص اقدام به واردات می کنند و از این مس��یر کسب درآمد دارند، 
دولت باید س��ازکاری را در نظر بگیرد تا در آن از تولیدکننده بخش 

کشاورزی با توجه به سرمایه گذاری و قیمت تمام شده حمایت شود.

دولت باید پتانسیل تنظیم قیمت و بازار را داشته باشد
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس 
شورای اس��المی در پایان با تاکید بر اینکه کشاورز تمامی نهاده ها و 
خدم��ات مورد نیاز خود را با قیمت آزاد تهیه می کند اما انتظار داریم 
با قیمت تعیین شده دولتی به بازار عرضه کند، خاطرنشان کرد: دولت 
باید پتانس��یل تنظیم قیمت و بازار را داش��ته باش��د اگر قیمت واقعی 
محصوالت به دس��ت تولیدکنندگان برسد کاالهای خود را در بازار 

داخلی به فروش می رساند.

آگهی حصر وراثت
خانم سمیه بی غم فرزند عباس دارای شناسنامه 3111012628 بشرح دادخواست شماره 98/3/082 مورخ 98/2/8 توضیح داده شادروان امیرحسین محمدی افشار فرزند حسین بشناسنامه 3100528107 در تاریخ 1397/12/16 در شهر بم فوت 

شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/عبارتست از: 
1-سمیه بی غم فرزند عباس به ش.ش 3111012628 مادر متوفی 

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و هر 
وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. )م الف 16(

دفتر شورای حل اختالف شماره ۳ شهرستان بم

آگهی حصر وراثت
آقای فاطمه سلیمانی فرزند علی دارای شناسنامه 3100363493 بشرح دادخواست شماره 98/3/076 مورخ 98/2/8 توضیح 
داده شادروان امید کرمی فرزند نجف علی بشناسنامه 3100151593 در تاریخ 1398/1/14 در شهر بم فوت شده و وراثت 

منحصر حین الفوت وی عبارتند/عبارتست از: 
1- آراد کرمی فرزند امید به ش.ش 3101000572 فرزند متوفی 2- فاطمه سلیمانی فرزند علی به ش.ش 3100363493 

همسر متوفی 3- پروین یوسف زاده قطب آبادی فرزند عباس به ش.ش 586 مادر متوفی 
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و هر 

وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. )م الف 13(

دفتر شورای حل اختالف شماره ۳ شهرستان بم

یادداشت
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تقویت سرمایه اجتماعی
ضرورتی برای توسعه بم

همزمان با برگزاری یک کارگاه آموزشی مطرح شد: 

رونمایی از پژوهشهای میدانی و مطالعاتی 20 ساله عباس سبزواری پژوهشگر، فعال اجتماعی و بنیانگذار 
سازمان مردم نهاد و خیریه همراهان بم

کارگاه آموزش��ی "نقش س��رمایه های اجتماعی در 
توس��عه" با نگاه بومی به منطقه بم، روز جمعه ششم 
اردیبهشت س��ال جاری با حضور تعدادی از فعاالن 
رس��انه ای، اجتماعی و فرهنگی بم در سازمان مردم 

نهاد )خیریه( همراهان بم برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری طلوع ارگ؛ کمیته اجرایی 
این کارگاه تعدادی از روزنامه نگاران و اهالی رسانه 
بم؛ آقایان بهنام خداش��ناس، امین میراس��دی، حامد 
م��رادی، مهدی مصطفایی و محمدج��واد رحیم نژاد 

بودند.
مدرس این کارگاه عباس سبزواری بنیانگذار سازمان 
همراه��ان، فعال و پژوهش��گر اجتماعی ب��ود که به 
دع��وت تعدادی از اهالی رس��انه ها و روزنامه نگاران 
بمی )کمیته اجرایی( در این کارگاه به تدریس نظری 
و عملی مباحث مربوط به س��رمایه های غیراقتصادی 
با تاکید بر س��رمایه های اجتماع��ی و نمادین و نقش 

بی بدیل آنها در توسعه پایدار پرداخت.
او ک��ه در این کارگاه آموزش��ی برای نخس��تین بار 
از ح��دود دو ده��ه پژوهش��های اجتماع��ی خویش 
در خص��وص موضوع "توس��عه"،  موان��ع و عوامل 
تاثیرگذار بر آن رونمایی کرد، س��رمایه اجتماعی و 
سرمایه نمادین را س��رمایه های ضروری برای توسعه 

یک جامعه برشمرد.
آقای سبزواری تاکید دارد که مفهوم سرمایه اجتماعی 
مفهومی چند بعدی اس��ت و آموختن و درک آن به 
وق��ت و آم��وزش کارگاهی نیاز دارد و بس��یاری از 
افراد به اش��تباه تصور می کنند مفهوم آن را می دانند؛ 
در نتیجه پذیرفتن همین نکته ظریف یعنی  مشکل در 
تفهیم مفهوم آن، یک قدم رو به جلو است زیرا دلیل 
اصلی توجه نکردن به این سرمایه مهم، درک اندک 
از این سرمایه ضروری و کارکردهای معجزه آسای 

آن در ابعاد مختلف توسعه است !
او معتقد است باید کارهایی که پیوندهای بین فردی 
و اجتماعی جامعه و دوس��تی ها و ارتباطات عمیق را 
بوجود می آورد و اعتماد را در جامعه توسعه می دهد 
تقویت ش��وند و جوامعی که اعتماد بین مردم از بین 

رفته باش��د و مردم از هم فاصله گرفته باش��ند، رنگ 
توسعه و سعادت را نخواهد دید!

این فعال اجتماعی معتقد است در جوامع عقب مانده، 
وقتی مصلحین اجتماعی برای کمک و مش��ارکت، 
اقدامی می کنند، بعضا به دلیل فقر آگاهی مورد حمله 
قرار می گیرن��د، در حالیکه هدفش��ان خدمت بوده 
است! مثل واکس��یناتورهایی که در برخی کشور ها 
برای خدمت به روس��تاها مراجعه می کنند اما توسط 
برخی افراد کشته می شوند. در نتیجه جامعه و مسئولین 
باید اول از ارزش مش��ارکت آگاه شوند تا بستر الزم 

برای مشارکت فراهم شود.
برخ��الف اینکه در س��الهای اخیر برخی نشس��ت، 
همایش، جلسات آموزشی و سمینارهایی در شهر بم 
اش��تباها با عنوان کارگاه آموزشی برگزار شده است 
در حالیکه عمال ش��یوه اجرا کارگاهی نبوده اس��ت؛ 
اما این رویداد فرهنگی و برنامه آموزش��ی به معنای 
واقعی بصورت کامال کارگاهی و با اس��تانداردهای 
واقعی آموزش کارگاهی برگزار شد که مورد توجه 

شرکت کنندگان قرار گرفت.
تعداد شرکت کنندگان در آموزشهای کارگاهی  بین 
۲۰ ت��ا حداکثر 3۰ نفر می تواند باش��ند و نحوه اجرا 
بوسیله انواع فعالیتهای گروهی و مشارکتی، بازی های 
مفهومی و... در یک زمان هش��ت ساعته و در فضای 
مناس��ب برگ��زاری کارگاه و با چیدمانی ش��به گرد 

برگزار می شود.
مکان برگزاری این کارگاه نیز سالن آموزشی خیریه 
همراهان بم بود که اساس��ا با توج��ه به رویکرد های 
توانمند س��ازی این خیریه طراحی و س��اخته شده و 
به نظر می رسد تنها س��الن استاندارد برگزاری چنین 

کارگاههایی در بم باشد.

برابرآراه صادره هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبتی 
ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل واقع درشهرستان 
بم  ونرماش��یر بخش��های  ۲8لغایت 33کرمان محرزگردیده است 
لذابمنظور اطالع عموم مراجعین دردونوبت به فاصله ۱۵روز آگهی 
میشود ودرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داش��ته باشند میتوانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��یدظرف 
مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع 
قضائی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضاء مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.

امالک تقاضاشده واقع دربخش 29کرمان شهربم
پالک ۶۴۰فرعی از۱۰۲۴-اصلی هادی گرگندی کدملی 3۱۱۰۵3۹7۴8 فرزنداهلل 
مراد ششدانگ یکبابخانه بمساحت 38۱/۵مترمربع واقع درخیابان امیرالمونین شهربم 

ازمالکیت سیدعبدالحسین ظهیر.
کدمل��ی  پ��ور  زابل��ی  احس��ان  ۱۰۲۶اصل��ی  از  37فرع��ی  پ��الک 
3۱۱۱۴۴3۶۲۰فرزندعلیرضاششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۰۶/۴۰مترمربع واقع 

درخیابان مولوی شهربم ازمالکیت ورثه اصغرجعفری نرماشیری.
پالک 3فرعی از۱78۱اصلی نیره ابراهیم نژاد کدملی 3۱۱۰877۴۲۲فرزندغالمحسین 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 3۴۵مترمربع واقع درخیابان ولی عصر شهربم 

ازمالکیت آرزوومهردادباقری زاده.
کدمل��ی  زاده  سیدرضاسیدحس��ینی   ۲3۵۶اصل��ی  از  83۵فرع��ی  پ��الک 
3۱۱۱۰۴۰۱8۶فرزندسیداکبرششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۰3مترمربع واقع در 

خیابان زینبیه شهربم ازمالکیت داریوش روشنی.
کدمل��ی  پ��ور  افغان��ی  ه��ادی  از۲3۶۱اصل��ی  ۲۲۲فرع��ی  پ��الک 
3۱۱۱۰۲۶8۱7فرزندمرتضی ششدانگ یکبابخانه بمس��احت ۴3۰مترمربع واقع 

درخیابان جانبازان شهربم ازمالکیت ورثه امانی.
پ��الک ۲۰فرع��ی از ۲3۶۲اصلی طیب��ه وکیل��ی زارع کدمل��ی 3۲۰۹۶۹7۹۵7 
فرزندغالمرضاششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۲۶مترمربع واقع درخیابان ابوالفضل 

کوچه ۱3شهربم ازمالکیت ورثه حسن جان روشنی.
پالک 7فرعی از ۲7۴۱اصلی هادی افغانی پور کدملی 3۱۱۱۰۲۶8۱7فرزندمرتضی 
وخدیجه عیش آبادی کدملی 3۱۰۰۱۶۲۱7۱و3۱۰۰۱۴۱7۱فرزندرضابالمناصفه 
هرکدام نسبت به سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت ۴۴۶/۹ مترمربع واقع 

درخیابان جانبازان شهربم ازمالکیت ورثه محمدامانی.
پ��الک ۱۲8۰فرعی از ۲8۱۰اصلی محمودمومن آبادی کدمل��ی 3۱۱۱۲۵۲۰۲7 
فرزندعلی شش��دانگ ساختمان تجاری مسکونی بمساحت ۵۰/۲۰مترمربع واقع 

دربلوار کارگرشهربم ازمالکیت هاشم بیرجندی.
کدمل��ی  نس��ب  جالل��ی  احس��ان  ۲8۱۰اصل��ی  از  ۱۲8۱فرع��ی  پ��الک 
3۱۱۱۵۱۵۲۲۲فرزندامیدعلی ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 3۲7/۶۵مترمربع واقع 

درخیابان مالک اشتر عارف ۴شهربم ازمالکیت مهدی فروتن وفاطمه فرومند.
کدمل��ی  نس��ب  یاس��رجاللی  ۲8۱۰اصل��ی  از  ۱۲8۲فرع��ی  پ��الک 
3۱۱۱۴737۴۰فرزندامیدعلی ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۹7/3۵مترمربع واقع 
درخیابان مالک اش��تر کوچه عارف ۴ش��هربم ازمالکیت مهدی فروتن وفاطمه 

فرومند.
پالک ۶۶۱فرعی از ۲8۱۱اصلی کبری خدادوست کدملی 3۱۱۰8۶37۴۱نسبت به 
سه  دانگ وفاطمه خدادوست کدملی 3۱۱۰8۱۶8۹۹فرزندجان محمدنسبت به سه 
دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 3۲۲/3۰مترمربع واقع درخیابان سیدجمال 

الدین کوچه ۱7شهربم ازمالکیت حسین اکبری.
پورکدمل��ی  خیرآب��ادی  خدیج��ه   3۰۹۲اصل��ی  از  یکفرع��ی  پ��الک 
۲۹۹۲۲7۰۹۹7فرزندمحمودشش��دانگ یکبابخانه بمساحت ۹۶مترمربع واقع در 

خیابان طالقانی کوچه 7شهربم ازمالکیت مریم خیرآبادی پور.
پالک 7۵فرعی از3۲33اصلی حمیدرضامینائی کدملی 37۰۹7۴878فرزندذبیح اهلل 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۹۱۱/۴3مترمربع واقع درخیابان امام کوچه قصرحمید 

شهربم ازمالکیت علی حمیدی پور ونصرت قدم زاده.
کدمل��ی  آب��ادی  زم��ان  مهدی��ه  3۴۰3اصل��ی  از  یکفرع��ی  پ��الک 
3۲۰۹۵3۵۲۴8فرزندمحمدشش��دانگ یکبابخانه بمس��احت ۱۴۶مترمربع واقع 

درخیابان طالقانی کوچه ۲۱شهربم ازمالکیت نعمت اهلل پوررستمی.
پ��الک 7فرع��ی از 37۲3اصل��ی امی��ن محم��دی حبی��ب زاده بم��ی کدملی 
3۱۱۱۴۴۵3۶۴فرزندمحمدشش��دانگ یکبابخانه بمساحت 7۹۵مترمربع واقع در 

خیابان چمران کوچه 3۱شهربم ازمالکیت محمدوزهرارستم پور.
پالک ۲فرعی از ۴۱۲۴اصلی مهنازبی غم کدملی 3۱۱۱۴7۵8۵۹فرزنداحمدششدانگ 
مغازه تجاری و مسکونی بمساحت 7۶/۱۶مترمربع واقع درخیابان آزادگان شهربم 

ازمالکیت ورثه محمدباقری.
پالک یکفرعی از۴۲3۶اصلی ربابه عیش آبادی کدملی 3۱۱۰8۴787۶فرزندعلی 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۲۵8/۴۵مترمربع واقع درخیابان ۲۲بهمن شهربم 

ازمالکیت علی و حسین شهربابکی.
پالک ۱۲فرعی از۴3۶۲اصلی فروغ عظیمی کدمل��ی 3۱۱۱۲۵۴۲۱۶فرزندامین 
ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 3۶۱/۱۰مترمربع واقع درخیابان ۲۲بهمن کوچه 

۱3شهربم ازمالکیت امین اهلل ملکی نژاد.
پالک 7۱فرع��ی از ۴77۵اصلی الهه رنجبر کدملی 3۱۰۰۱۶۹37۹فرزندقاس��م 
ششدانگ یکبابمغازه بمساحت 77/3مترمربع واقع درمیدان آزادی ابتدای کمربندی 

مهداب شهربم ازمالکیت حسین افشارمنش.
پالک ۱۰8فرعی از ۴838اصلی جعفردری جانی کدملی 3۱۱۰۲۲۱۰۹8فرزندحسن 
ششدانگ یکبابخانه مشتمل برطبقه فوقانی بمس��احت 3۵۶/۴۵مترمربع واقع در 

بلوارجمهوری کوچه ۲۰عالمه مجلسی شهربم ازمالکیت اسحاق عامری.
کدمل��ی  مق��دم  محمدعارف��ی  ۴83۹اصل��ی  از  ۲88فرع��ی  پ��الک 

3۱۱۱۴۲۲۱8۶فرزندغالمحسین ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲3۱/۲۵مترمربع 
واقع دربلوار مالک اشتر شهربم ازمالکیت سیروس ساالربهزادی.

پالک ۲۵فرعی از ۴8۶8اصلی محمدجزینی زاده کدملی 3۱۱۱۴۰۱۱۶۲فرزندحسین 
ششدانگ یکبابخانه بمس��احت ۲3۰/۴۲مترمربع واقع در خیابان امیرکبیرکوچه 

۱8شهربم ازمالکیت محمدقاسمی.
کدمل��ی  زاده  محمودجزین��ی  ۴8۶8اصل��ی  از  ۲۶فرع��ی  پ��الک 
3۱۱۰۶۹۱۰۰۰فرزندحسین ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲88/۲۶مترمربع واقع 

درخیابان امیرکبیرکوچه ۱8شهربم ازمالکیت محمدقاسمی.
کدمل��ی  ابارق��ی  افس��انه  ۴۹۱۵اصل��ی  از  ۲فرع��ی  پ��الک 
۶۰7۹7۶۶۱۶7فرزندجوادششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۹7مترمربع واقع درخیابان 

شهیدبهشتی کوچه 8شهربم ازمالکیت ابراهیم حسینی بمی.

امالک تقاضاشده واقع دربخش 30کرمان
پ��الک ۴3فرعی از 8۲۹اصلی فاطمه بالنگی کدمل��ی 3۱۱۰۴38۵۰۱فرزندعلی 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت ۲۹۴مترمربع واقع درروستای اسفیکان شهربم 

ازمالکیت رمضان حجت آبادی.
پالک ۴۵فرعی از8۴۲اصلی ریحانه مسگرزاده کرمانی کدملی ۶۰7۰۰3۲۹8۵فرزند 
علیرضاششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲3۱/۴۹مترمربع واقع درروستای چهل تخم 

شهربم ازمالکیت ناصردامی.
کدمل��ی  دس��تیارحقیقی  کب��ری  از۱۶۰۲اصل��ی  یکفرع��ی  پ��الک 
۶۰۵۹۶۱8۲78فرزنددرگوش ششدانگ یکبابخانه بمساحت 3۱۰/۲۵مترمربع واقع 

درامیرآباد شهربم ازمالکیت قاسم رنجبر.
پالک8فرعی از ۱۴۱۲اصلی روح اهلل رنجبر کدملی 3۱۱۰۹۴۹۹7۰فرزندماشاهلل 
یکبابخانه بمس��احت ۵۲3مترمربع واقع در ده شتر بم خیابان شهیدمهدی رنجبر 

ازمالکیت ماشاهلل رنجبر.
علیرضامهرآس��اکدملی  ۱۹۰7اصل��ی  از  ۴فرع��ی  پ��الک 
3۱۱۱۴۱۶87۹فرزندرضاششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۲۰مترمربع واقع درخواجه 

عسکرشهربم ازمالکیت محمدکمال الدینی.
مهرآس��اکدملی  مری��م  از۱۹۰7اصل��ی  ۵فرع��ی  پ��الک 
3۱۱۱۴۰۶۵۵۵فرزندرضاششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۵۲مترمربع واقع درخواجه 

عسکرشهربم ازمالکیت محمدکمال الدینی.

امالک تقاضاشده واقع دربخش 31کرمان 
کدمل��ی  ریگ��ی  جالل��ی  راضی��ه  از۹۰۴اصل��ی  3فرع��ی  پ��الک 
۶۰۵۰۰۹۵۱۱۶فرزندشهریارشش��دانگ یکبابخانه  بمس��احت ۲3۹مترمربع واقع 

درشهرستان بم بروات بلوارشمالی ازمالکیت فیض محمدبرخورداربرواتی.
کدمل��ی  کش��یتی  امیرعس��کری  ۲۶3۰اصل��ی  از  ۱3فرع��ی  پ��الک 
3۱۱۱۶۰۱۰۰۵فرزندمحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۹8/۲۰مترمربع واقع 

درشهرستان بم بروات خیابان شهیدموسوی ازمالکیت عذری همت آبادی.
پ��الک ۶فرع��ی از ۲8۴7اصل��ی جمیل��ه ثم��ره رضائ��ی بروات��ی کدمل��ی 

3۱۱۰۴۵۲۶۵۰فرزندمحمدشش��دانگ یکبابمغازه بمساحت ۲7مترمربع واقع در 
شهرستان بم بروات بلوارجنوبی ازمالکیت درویش حسن زاده جشاری.

کدمل��ی  بروات��ی  باق��ری  طاه��ره  از3۲۰۶اصل��ی  ۴۴فرع��ی  پ��الک 
3۱۱۰۴۵۴8۵8فرزندمحمدشش��دانگ یکبابخانه بمس��احت ۱8۲مترمربع واقع 

درشهرستان بم بروات بلوارجنوبی خیابان ولی عصر ازمالکیت حاجی جرجندی.

امالک تقاضاشده واقع دربخش 32کرمان
پالک یکفرعی از۵۱اصلی مجتبی کاظمی کدملی ۲۹۹۱7۶3۹3۰فرزندعوض 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 3۵۶/۴۰مترمربع واقع درشهرستان نرماشیر روستای 

سید آباد ازمالکیت سیدهادی جعفریان.
کدمل��ی  آش��فتگان  هم��ت  ۱۰۲8اصل��ی  از  ۱۲۲۲فرع��ی  پ��الک 
3۲۰۹۵۵۲۲3۱فرزندعلیجان شش��دانگ یکبابخانه  بمساحت 3۲۱مترمربع واقع 

درشهرستان نرماشیررستم آباد خیابان تختی ازمالکیت حسین زابلی.
کدمل��ی  آش��فتگان  هم��ت  ۱۰۲8اصل��ی  از  ۱۲۲3فرع��ی  پ��الک 
3۲۰۹۵۵۲۲3۱فرزندعلیجان ششدانگ یکبابخانه  بمساحت ۴۱7/8مترمربع واقع 

درشهرستان نرماشیررستم آباد خیابان تختی ازمالکیت حسین زابلی.
کدمل��ی  آش��فتگان  محمدرض��ا  ۱۰۲8اصل��ی  از  ۱۲۲۴فرع��ی  پ��الک 
3۲۰۹8۶۹۴۵۶فرزندعلیجان ششدانگ یکبابخانه  بمساحت ۲۵8/8۵مترمربع واقع 

درشهرستان نرماشیررستم آباد ازمالکیت حسین زابلی.

امالک تقاضاشده واقع دربخش 33کرمان
پالک 8فرعی از 3۰۴اصلی اکبرحیدری پورکدملی 3۱۱۰۶3838۱فرزندمرتضی 
ششدانگ یکبابخانه وباغچه بمساحت ۶۴۹/۹مترمربع واقع درشهرستان بم دهبکری 

خیابان افشارمنش ازمالکیت مرتضی حیدری.
کدمل��ی  پ��ور  حی��دری  حس��ین  از3۰۴اصل��ی  ۹فرع��ی  پ��الک 
3۱۱۱۶۲33۵۱فرزنداکبرشش��دانگ یکبابخانه بمس��احت ۴8۰/۹مترمربع واقع 
درشهرستان بم دهبکری کلستان خیابان شهیدافشارمنش ازمالکیت مرتضی حیدری 

پور.
پالک ۲۴فرعی از7۰۰اصلی فریده افشارمنش کدمکلی ۶۰۶۹7۹۵۰۰8فرزندعزیزاهلل 
شش��دانگ یکبابخانه وباغچه بمس��احت ۶۲۱/88مترمربع واقع درشهرستان بم 

دهبکری سرمیدان آقاجانی ازمالکیت صغری افشارمنش.
پالک 3فرع��ی از۱3۹۲اصلی الهام یزدانفرکدملی 3۱۱۱۵۱۹7۹۱فرزندماش��اهلل 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت ۴73/۵مترمربع واقع درشهرستان بم دهبکری 

عبدالصمدیه ازمالکیت طاهره بوستانی.

تاریخ انتشارنوبت اول: ۹8/۲/۱۱
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹8/۲/۲۵

محمدامیری خواه
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بم

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

کد QR روبرو را با گوش�ی اسکن 
کنی�د ت�ا گ�زارش تلویزیون�ی بم 

تیوی از این کارگاه را نیز  ببینید.
ن�رم  از  یک�ی  ابت�دا  اس�ت  الزم 
افزارهای اس�کن کدهای QR را 
روی گوش�ی خود دانلود و نصب 
کنید. )از کافه بازار یا گوگل پلی(



هفته نامه محلی استان کرمان - خبری، تحلیلی، سیاسی و فرهنگی         چهارفصل
  سال دوازدهم  شماره   203 چهارشنبه 11 اردیبهشت  1398 قیمت: 500 تومان

هفته نامه خبری- تحلیلی- سیاسی و فرهنگی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا رحیم نژاد   سردبیر: محمدجواد رحیم نژاد  

مدیر شبکه های اجتماعی:  صادق مالیی   مدیرداخلی و رییس سازمان آگهی ها: سعید افروغ 
مدیر واحد چندرسانه ای و شبکه بم تیوی: امین رزاززاده چاپ: طاها - کرمان  توزیع کرمان: صانعی

جهت عضویت در کانال تلگرام طلوع بم و دریافت آخرین اخبار و عکس ها و ویدئوی های استان کرمان می توانید 
www.را در تلگرام جست و جو کنید و یا به آدرس @Toluebam بعد از به روز کردن تلگرام خود شناسه
JOIN را کلیک کنید. همچنین شما می توانید عکس ها  telegram.me/Toluebam رفته و عبارت 

وگزارشات خود از اخبار، وقایع و مشکالت شهری که در آن زندگی می کنید را به پیامگیر طلوع بم در تلگرام با 
شماره:   09210428379   جهت پیگیری و درج در نشریه بفرستید.

نشانی: بم، بلوار امام خمینی )ره( - نبش کوچه 7 )روبروی بم تحریر( تلفن همراه: ۰۹۲۱۰۴۲837۹
        تلفاکس: ۴۴3۲۰۱۹۵-۰3۴ صندوق پستی- بم : 7۶۶۱۱۱۱۱۱۱

همایش شهرداران استان کرمان به میزبانی شهرداری بم

طلوع بم – مونا موسی نژاد| همایش روز ملی شوراها  با حضور روسای 
ش��وراهای اسالمی شهرها و روستاها و همچنین ش��هرداران استان کرمان در 
تاریخ سه ش��نبه دهم اردیبهش��ت به میزبانی ش��هرداری بم و با حضور معاون 

وزیر کشور برگزار شد.

در این مراسم مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر 
کش��ور و رئیس سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور،  دکتر مصطفی 
آیت الهی موس��وی معاون هماهنگی ام��ور عمرانی اس��تانداری کرمان، رضا  
نژادخالقی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان، اسالمی معاون 
دادگستری اس��تان کرمان، هادی شهسوارپور فرماندا  شهر ستان بم، حبیب اله 
نیکزادی پناه نماینده شرق اس��تان کرمان در مجلس شورای اسالمی، علیرضا 
پشتیبان شهردار بم و منصور عزیزآبادی رییس شورای اسالمی شهر بم و دیگر 

مسئولین استانی و محلی حضور داشتند.
توزیع عادالنه امکانات در شهر و روستاها مهم ترین هدف دولت

در این مراسم رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور  با اشاره به 
رویکرد دولت در راس��تای محرومیت زدایی و ایجاد توسعه پایدار و همچنین 
ب��ا تاکید بر توزیع عادالنه خدمات و امکانات در مناطق ش��هری و روس��تایی 
بیان کرد: امس��ال سال رونق تولید نامگذاری ش��ده پس تمامی بخش ها باید 
در راس��تای این ش��عار و اهداف آن قدم بردارند و با تقویت زیرساخت های 
ش��هرهای کوچک و بزرگ و توسعه عادالنه ثروت و امکانات در تحقق این 

شعار می توان گام های موثری برداشت.
وی با اش��اره به اینکه اس��تان کرمان در چندسال اخیر خیز خوبی برای توسعه 
عمرانی برداش��ته اس��ت ادامه داد:  مشکل اساسی این اس��تان توزیع ناعادالنه 
خدمات بین شمال و ش��رق  است. این در حالی است که بسیاری از شهرها و 

روستاهای شرق استان هنوز شاخص پایداری و توسعه ندارند.
جمال��ی نژاد با بیا اینکه اگر توزیع عادالنه خدمات و امکانات نباش��د، توزیع 
مت��وازن جمعیت نخواهیم داش��ت افزود: در چنین ش��رایطی  همه به س��مت 
کالن شهرها و شهرهای بزرگ هجوم می آورند و روستا و شهرهای دور خالی 
از سکنه می شوند. وی گفت: در بودجه امسال  بسیاری از مشکالت شهرداریها 
خصوصا در مورد نیروی انس��انی، وضعیت قیر و درآمد ش��هرداریها مطرح و 

آیین نامه جدید طراحی ش��ده و به رفع این مشکالت تاکید شده است. سهمیه 
قیری که به سازمان ش��هرداری ها داده می شود، بسیار ناچیز است و شهرداران 

می توانند از ظرفیت قیر راه و شهرسازی استفاده کنند.
معاون عمرانی توس��عه شهری وروستایی وزیر کش��ور ادامه داد: در یک سال 
سخت اقتصادی قرار داریم و تالش می کنیم روستاها و شهرهای استان کرمان 
را جه��ت محرومی��ت زدایی در اولویت قرار دهیم و طرحی که توس��ط بنیاد 
مس��تضعفان به عنوان پایلوت در روس��تاهای قلعه گنج در حال انجام است را 

در شهرها و روستاهای دیگر نیز انجام دهیم و امید داریم نتیجه بخش باشد.
جمالی ن��ژاد  ب��م را  نمادصب��ر و بردباری دانس��ت و افزود: این ش��هر با تمام 
مش��کالت ساخته شد و در حال حاضر ۲۵ استان درگیر سیل و بالهای طبیعی 

می توانند از تجربیات سازندگی و بازسازی بم بهره گیرند.
وی به برنامه های توس��عه و عمران استان سیس��تان و بلوچستان اشاره داشت و 
گفت:  قرار اس��ت همان کار در جنوب و شرق استان کرمان نیز اجرایی شود. 
بای��د دید در چه حوزه هایی محرومیت وجود دارد و باید در این بخش��ها چه 
کارهای مفیدی انجام داد. رئیس س��ازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
در پایان به کمبود اعتبارات ش��هرداری ها بخصوص در شهرهای کوچک و 
دور از مرکز اش��اره داشت  و گفت: در س��ال جاری با تدبیر مسئوالن بودجه 
ش��هرداری ها با توجه به مشکالت در کشور بسیار خوب است و دغدغه های 

شهرهای کوچک و میانی به امید خدا رفع خواهد شد. 
مکانیسم تایید مصوبات در شوراها در شکل فعلی ایراد دارد 

در ادامه این مراسم  مهران عالم زاده شهردار کرمان که مهمان  شهردار بم بود 
با اینکه بهتر آن اس��ت از همه تخصص های اصلی و مورد نیاز در اداره شهرها 
استفاده شود افزود: باید  افراد متخصص و مجرب در شوراهای شهرها حاضر 

باشند تا در تمامی شرایط بتوانند بهترین تصمیمات گرفته شود.
ش��هردار کرمان گفت: با توجه به اهمیت جایگاه شوراها همه ی ارکان نظام، 
مخصوصا مجلس محترم ش��ورای اس��المی بایس��تی به تکامل قانون شوراها 
کمک کنند چرا که در برخی موارد شاهدیم اختیارات و وظایف شورا با هم 

همخوانی الزم را ندارند.
عالم زاده افزود: از سوی دیگر مکانیسم تایید مصوبات در شکل فعلی ایراداتی 
دارد که بایس��تی به آن توجه ش��ود، چرا که در ش��کل فعلی امکان برخورد 

سلیقه ای با مصوبات شورا میسر است.
شهردار کرمان گفت: همچنین ش��اهدیم که مکانیسمی برای نظارت مستقیم  
ش��هروندان بر نحوه ی عملکرد نهاد ش��ورا پس از انتخاب اعضا وجود ندارد 
و در وضع فعلی ش��هروندی که به مصوبه ای ش��خصا یا به نیابت از مجموعه 
ای مردمی و عمومی اعتراض دارد؛ بایس��تی از مکانیس��م های موجود در قوه 
قضائی��ه اس��تفاده کند که عمدتا این نوع رس��یدگی ها، زمان ب��ر بوده و همین 
اطاله ی دادرس��ی خود یک عامل بازدارن��ده در طرح دعوی خواهد بود. وی 
تصریح ک��رد: عالوه بر این در حال حاضر مرجعی ب��رای حصول اطمینان از 

تطابق مصوبات شورا با شرع مقدس نیز وجود ندارد. 
ش��هردار کرمان ادامه داد: در وضع فعلی مصوبات ش��ورای ش��هر صرفا برای 
شهرداری الزام آور است.آن هم منوط به تایید مصوبات در هیئت های تطبیق 
و این مطلب شوراهای شهر را در سراسر کشور به »شوراهای شهرداری« تقلیل 

داده است.
وی گف��ت: دولت محترم می تواند بخش��ی از وظای��ف و تکالیف خود را به 
شوراهای شهر یعنی یکی از مردمی ترین نهادهای عمومی واگذار کند که قطعا 

این موضوع ثمرات مثبتی به همراه خواهد داشت. 
بم؛ شهر بدون آسفالت

نماینده ش��رق اس��تان کرمان نیز در این مراس��م بر توزیع عادالن��ه اعتبارات 
وامکانات در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به ِویژه در شرق کرمان تاکید 

کرد.
حبیب ال��ه نیکزادی پن��اه گفت: با یک گش��ت و گذار کوتاه  در ش��هر بم به 
خصوص در تنها  بیمارس��تان  دولتی این شهر  به عمق فاصله ایجاد شده شهر 
بم با دیگر شهر های استان کرمان پی می بریم و این فاصله  به دلیل زلزله بم و 

حوادث پس از آن  است.
نیکزادی پناه  با بیان اینکه چند سالی است اعالم شده عملیات بازسازی شهر بم 
بعد از زلزله  به پایان رسیده افزود: تنها 3۰  درصد از عملیاتهای عمرانی  پس 
از زلزله آن هم در سالهای اول در بم انجام شده است و پس از آن متاسفانه با 
اعالم به پایان رسیدن بازسازی، کار آسفالت کوچه های خاکی و خیابان های 

نامناسب شهر به پایان نرسید.
وی با بیان اینکه برخی مس��ؤلین کشوری بم را رها کردند و تمام بار مسولیت 

بر عهده خود مردم گذاش��ته ش��ده افزود: وقتی خود مردم توان  امرار معاش 
خانواده خود را ندارند چگونه به بازسازی بم کمک کنند.

ش��هردار ما و ش��ورای شهر بدون بودجه ش��هر ویران را چه کنند؟ تمامی این 
مشکالت به خاطر فاصله ای است که پس از زلزله  در جهت پیشرفت این شهر 

در مقایسه با دیگر شهرهای استان کرمان ایجاد  شده است.
وی ادامه داد: متأس��فانه بعد از زلزله  مردم  این ش��هر فرو رفتن در غم و اندوه 
و احس��اس مطالبه گری نداش��تند و یک شکاف بس��یار عمیق بین ما و دیگر 

شهرهای استان کرمان ایجاد شد.
  بیش از 3  میلیون متر مربع کوچه خاکی در شهر بم

در ادامه این جلس��ه هادی شهس��وار پور فرماندار شهرستان بم رفع مشکالت  
خاکی بودن کوچه های بم، معابر و کوچه باغها در این ش��هر را خواستار شد. 
وی گف��ت: بیش از 3 میلی��ون و ۲۰۰ هزار مترمربع کوچه خاکی در بم وجود 
دارد. وی ادامه داد: این در حالی اس��ت که س��ال گذشته از 8۵ میلیارد تومان 
بودجه ش��هرداری تنها 3۶ میلیارد آن محقق شده اس��ت و شهرداری بم توان 

آسفالت کوچه ها را ندارد.
وی با اشاره به اینکه حقوق ورودی و کل مالیات و عوارض پرداختی شهرستان 
بم به خزانه ۲۹ هزار میلیارد تومان اس��ت که از مس��ؤلین محترم تقاضا داریم 
بخشی از این مبلغ که به حساب دولت ریخته می شود برگردانده شود تا بدین 

شکل بتوانیم کارهای عمرانی و خدماتی رها شده پس از زلزله  پایان یابد.
فرماندار بم در پایان س��خنان خود گفت: مردم  شهر بم به خاطر خاکی بودن 
سطح شهر اغلب دچار بیماری آسم و تنگی نفس هستند و از آن رنج می برند.

در ادامه این مراس��م منصور عزیزآبادی رئیس ش��ورای شهر بم  با بیان اینکه 
تجلیل از بزرگان ش��هر در راس��تای ارائه ظرفیتهای گردشگری بم از اولویت 
های برنامه های ش��ورایی شهر اس��ت افزود: در همین راستا  ما  دکتر جمالی 
نژاد را شهروند افتخاری شهر ستان بم اعالم می کنیم. وی گفت: ایشان سومین 

فردی هستند که لوح شهروند افتخاری بم را از آن خود کردند.
شهرداران و روسای شوراهای اسالمی استان کرمان در پایان این همایش یک 

روزه بازدیدی از سطه باغشهر بم و ارگ تاریخی بم داشتند.

با حضور معاون وزیر کشور برگزار شد

شهرهای تاریخی همدان و بم خواهرخوانده شدند
تفاهم نامه همکاری بین شورای اسالمی و شهرداری بم و همدان با حضور هادی شهسوارپور فرماندار بم ، علیرضا پشتیبان شهردار 

و دیگر اعضای شورای اسالمی بم و شهردار و اعضای شورای اسالمی همدان امضا شد


