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هفته انمه

سرمقاله

معاون قضایی رئیس کل دادگس��تری و رئیس شوراهای 
حل اختالف اس��تان کرمان با اش��اره به پرونده هایی که 
در س��ال جاری در حوزه ی شرق استان به صلح و سازش 
مختوم شده اند گفت که آمار نش��ان می دهد مردم شرق 
اس��تان در س��ال های گذش��ته در زمینه ی صلح و سازش 

پیش گام بوده اند.
به گزارش طل��وع ارگ به نقل از روابط عمومی اداه کل 
دادگستری استان کرمان، مهدی تقی زاده در جریان بازدید 
از شوراهای حل اختالف شهرستان های شرق استان کرمان 
بیان کرد: »از ابتدای سال جاری تاکنون شعب حل اختالف 
ش��رق استان کرمان موفق شده اند بالغ بر شش هزار و ۸۹۳ 

فقره پرونده را از طریق صلح و سازش به پایان برسانند«.
وی اف��زود: »طی ۹ ماهه ی گذش��ته ۱۵ هزار و ۷۵ پرونده 

وارد شعب حل اختالف شرق استان شده است و در مقابل 
۱۴ هزار و ۵۹۶ پرونده مختومه شده است«.

رئیس شوراهای حل اختالف استان کرمان گفت: »طبق 
آمار ش��وراهای حل اختالف اس��تان، مردم ش��رق استان 
کرمان طی چند س��ال گذش��ته همواره در زمینه صلح و 

سازش پیش گام بوده اند«.
تق��ی زاده یکی از مهم تری��ن برنامه های ش��وراهای حل 
اختالف در سال جاری را ترویج فرهنگ صلح و سازش 
در جامعه دانست و از همه ی کارکنان خواست که با ایجاد 
صلح و س��ازش میان طرفین دعوا از تشکیل پرونده های 
احتمالی بعدی و کاهش مراجعه ی مردم به محاکم قضایی 

جلوگیری کنند.

فاجعه تأس��فبار و گرانبار کرمان تحت  تأثیر حمله به 
پایگاه های آمریکایی و سقوط هواپیما قرار گرفت و 
کمتر در مورد آن بحث شد و از این نظر ظلم مضاعفی 
ب��ه آن کشته ش��دگان و بازماندگان آنان ش��د. اجازه 
دهید که مسأله را طور دیگری ببینیم. به نظر می رسید 
که ظاهرا فرقی میان انواع مرگ نیس��ت. کسی که به 
علت س��قوط یک شهاب س��نگ فوت کند با کسی 
که به علت س��کته قلبی در خواب بمیرد با کس��ی که 
به علت قتل یا کسی که به علت سقوط هواپیما فوت 
می کند، فرقی ندارند و در نهایت آنها فوت کرده اند و 
دست شان به یک اندازه از دنیا کوتاه شده است. ولی 
معنا و اثر این م��وارد برای بازماندگان به کلی تفاوت 
دارد.  در سال ۱۹۸۹ در ورزشگاه هیلزبورو انگلیس بر 
اثر ازدحام جمعیت، پلیس در تصمیمی اشتباه یکی از 
دروازه های مخصوص خروج از ورزشگاه را باز کرد 
و س��یل تماشاگر به سوی داخل سرازیر شد، در حالی 
که نمی دانستند در حال لگدکردن افرادی هستند که 
زیردس��ت وپا افتاده اند. بازی متوقف شد و طرفداران 
لیورپول برای فرار از له شدن به آب و آتش زدند، نتیجه 
چه بود؟ ۹۵ نفر کشته و حدود ۸٠٠ نفر مصدوم؛ یکی 
از مرگبارترین حوادث فوتبالی. خانواده های قربانیان 
اقدام به پیگیری کردند. درنهایت در سال ٢٠۱٢ یعنی 
٢۳ سال بعد و با پیگیری مستمر خانواده ها، ناکارآمدی 
پلیس مقصر اصلی فاجعه معرفی ش��د. نخس��ت وزیر 
وق��ت بریتانیا دیوید کامرون که در زمان حادثه جوان 
بود و  فقط ٢۳ سال داشت، از مردم عذرخواهی کرد. 
کس��انی که پیگیر ماجرا بودند نه تنها اعضای خانواده 
خود را از دست داده بودند، بلکه ٢۳ سال پیگیر بودند 
تا حقیقت ماجرا روشن شود؛ زیرا پلیس تماشاگران را 
مقصر ای��ن حادثه معرفی کرده بود. حجم این پرونده 

هزاران صفحه بود و درنهایت حکم صادره منجر به 

]زهرا جعفرزاده - روزنامه شهروند[ میدان آزادی 
کرمان، ساعت ۹ صبح هفدهم دی؛ صدها هزار نفر 
از شرق، غرب، شمال و جنوب وارد  میدان آزادی 
ش��دند؛ میدان تازه افتتاح شده شهر، میدان اصلی. 
 از س��اعت ۱٢ ش��ب قبل، تمام خیابان های منتهی 
به میدان بس��ته  ش��ده اس��ت. ورودی خیابان های 
بهمنیار در بخش شمالی،  خیابان استقالل در بخش 
جنوبی، خیابان جمهوری و جاده  تهران در بخش 
غربی و خیابان ش��ریعتی در بخش شرقی میدان، 
 با داربس��ت و پارچه های )گونی( آبی بس��ته شده 
است. ورودی  برخی کوچه های فرعی مثل کوچه 
بهش��تی ٢ معروف به ش��رکت   ۳۸، با دیواره های 
بتونی یا همان نیوجرس��ی مسدود ش��ده است تا 
 خودرویی داخل آن تردد نکند. قرار است ساعت 
۹ صبح همان  روز، بزرگترین مراس��م تشییع پیکر 
دو شهید یعنی قاسم  سلیمانی و حسین پورجعفری 
برگزارشود. صدها هزار مس��افر از  شب قبل وارد 
استان شده اند. جاده های منتهی به کرمان از  دو روز 
پیش ظرفیت ش��ان تکمیل شده است، خودروها از 
بندرعباس،  بوشهر، یزد، اصفهان و شیراز به سمت 
کرمان رانده بودند. قرار  بود کرمانی ها میزبان آنها 

شوند. 
س��اعت ۴ صبح همان روز )۶ س��اعت و نیم قبل 
از حادثه(؛  ش��هر کبود بود که »احمد نوربخش« 
پنجاه وی��ک س��اله راه افت��اد؛ هم��راه  دو نف��ر از 
دوستانش سوار ماشین ش��دند و ۱۱۴ کیلومتر از 
 رفسنجان به کرمان راندند. احمد بازنشسته شرکت 
مس یک  هفته قبل را با چش��مانی که از اشک پر 
و خالی می شد، جلوی  تصاویر پخش شده سردار 
قاسم س��لیمانی در تلویزیون گذرانده  بود و حاال 
می رفت تا در مراسم تشییع پیکرش شرکت کند. 

در  همان مسیر، خانواده چهار نفره اسماعیلی سوار 
اتوب��وس بودند؛  پ��در، مادر، دختر، پس��ر و داماد 
خانواده. آنها س��اعت ۸ و ۳٠ دقیق��ه وارد  میدان 
آزادی شدند. موجی از میان جمعیت به سمت شان 
آمد و  آنها را به خیابان ش��ریعتی هل داد. دست ها 
از هم جدا ش��د و  مادر )مریم مرتضوی( و پسرش 
طاها )اسماعیلی( دیگر هیچ  وقت مسیر بازگشت 

به خانه را ندیدند. 
میدان آزادی ساعت ۱٠ همان روز )۳٠ دقیقه قبل 
از  حادثه(؛ صدای »حس��ین سالمی«، فرمانده سپاه 
پاس��داران از  جایگاه بلند ش��ده بود، بلندگوها اما 
زور رساندن صدایش به  تمامی بخش های میدان 
را نداش��تند. او درست میان خیابان های  جمهوری 
و جاده تهران ایس��تاده ب��ود. از آن بلندی درباره 
مقام  قاس��م س��لیمانی صحبت می ک��رد. کامیون 
بزرگی در ابتدای  خیابان ش��ریعتی ایستاده بود تا 
صدا را به گوش اهالی ضلع  شرقی میدان برساند. 

دو کامی��ون ۱۸ چرخ و ۱٠ چرخ دیگر  درس��ت 
در ضل��ع غربی میدان متوقف ش��ده بودند. یکی 
حامل  پیکر دو ش��هید بود و یک��ی دیگر قرار بود 
کار پشتیبانی از  کامیون پیکرها را به عهده گیرد. 
صحبت های سالمی طوالنی  شد و هر ثانیه به تعداد 

تشییع کنندگان اضافه می شد. 
ساعت ۶ صبح، همان روز )۴ساعت قبل از حادثه(؛ 
آفتاب  هنوز افق را داغ نکرده بود که »الهام پی پر«، 
دس��ت دخترش  زهرا )تیرگر( را گرفت و با مادر 
و عروس ش��ان به س��مت می��دان  آزادی حرکت 
کردند. الهام همراه همس��ر و س��ه فرزندش شب 
 قبل خودش��ان را از بم به خان��ه غالم عباس-برادر 
وسطی-  رسانده بودند تا در مراسم شرکت کنند. 
مردان خواب بودند که  زنان چادر به س��ر کردند 
و راه افتادند. س��اعت ۸ و۳٠ دقیقه پیاده به  میدان 

رسیدند.
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آگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین و تکلیف وضعبث 
ثبتي و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در اجرای 
ماده 3 قانون مذکور و در اجرای اختیارات تعویضی و برابر 
آرا اصالحی هیئت اول مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
بم که در آگهی قبلی پالک ملک اشتباه آگهی شده است 
که به شرح ذیل جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی 
می گردد که مدت اعتراض آن از تاریخ انتشار به مدت 

یکماه می باشند.

پالک 44 فرعی از 1256 اصلي زینب زارع دارستانی کد ملی 
خانه  باغ  یک  ششدانگ  غالمحسین  فرزند   ۳2۰۹۸۳4466
بمساحت 4۰۳ متر مربع واقع در خیابان مدنی شهر بم کوچه 
1 بخش 2۹ کرمان از مالکیت علی جهانی که در آگهی قبلی نام 

خانوادگی مالک زارع پورآگهی شده است

 پالک 12۸ فرعي از ۳۸26 اصلی مجید عباس زاده بارانی کد 
ملی ۳111۰6۹۹41 فرزند محمد ششدانگ یک باب مغازه 
با کاربری تجاری مسکونی به مساحت 5۹ متر مربع واقع در 
خیابان آزادگان شهر بم بخش  2۹ کرمان از مالکیت اسداا... زین 

الصالحین که در آگهی قبلی نوع ملک خانه اگهی شده است.

محمد امیری خواه 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

مردان ساعتی بعد در میدان بودند. ساعت ۱٠ و  ۳٠ دقیقه 
ویدا، همسر غالم عباس با او تماس گرفت: »بچه ها گم 

 شدند.« 
می��دان آزادی س��اعت ۱٠ و ۱۵ دقیقه؛ گلزار ش��هدا 
ساعت ۱۱  صبح انتظار کامیون ها را می کشید، قرار بود 
به وصیت شهید قاسم  سلیمانی عمل شود و او را کنار 
قبر شهید محمدحسین یوسف  الهی به خاک بسپارند، 
در همس��ایگی محمدحس��ین قهاری   )شهید عملیات 
والفجر ۸( و حس��ین بادپا )شهید مدافع حرم(. ساعت 
 از ۱٠ گذش��ته بود که کامیون حرکت کرد: »حرکت 
کنید،  حرکت کنید.« کامیون ها از ضلع غربی به سمت 
ضلع شرقی  حرکت کردند، قراربود جمیعت عظیمی 
که دور میدان و  خیابان های اطراف جمع ش��ده بودند، 
از خیابان ۱۸متری  ش��ریعتی خارج شوند؛ تنها خیابانی 
ک��ه گیت بازرس��ی نداش��ت،  هم ورودی ب��ود و هم 
خروجی. وس��ط خیابان، نرده های  جداکننده بود و در 
نخستین کوچه اش که همان کوچه بهشتی ٢  معروف به 
شرکت ۳۸ است، میان دو دیوار تنها ۸ متر  فاصله است. 
سر همان کوچه گیت بزرگی قرار داشت، جلوی  آن 
نیوجرسی کاشته ش��ده بود و میله های نیم متری برای 
 ممانعت از ورود موتور و ماشین از روی زمین باال آمده 
بودند.  چرخ های کامیون که به حرکت درآمد، موجی 

در جمعیت  افتاد. 
س��اعت ۷ صبح می��دان آزادی )۳ س��اعت و نیم قبل 
از  حادثه(؛ آفتاب انتظارش��ان را می کش��ید؛ س��کینه 
مقصودی دس��ت  دو دخترش الهه )خواج��ه( و  هانیه 
)خواجه( را گرفته و از  جیرفت به خانه فاطمه خواهرش 
آمده بود، فاطمه سه پسرش  محمدصالح، محمدصادق 
و محمدمهدی را در خانه گذاشت و  صبح سه شنبه، از 
شهرک مطهری به سمت میدان آزادی  حرکت کردند. 
ساعت ۱٠ صبح همراه صدها هزار نفر دیگر دور  میدان 
آزادی بودند، دست دردس��ت هم. موجی در جمعیت 
 افتاد، پاهایشان در اختیار خودشان نبود، جمعیت آنها را 
به  سمت خیابان شریعتی هل داد. موج بعدی آنها را به 
داخل  کوچه شرکت ۳۸ راند؛ واقعه همان جا، در همان 

لحظه رخ داد.  صدای تقال بلند شد. 
ساعت ۱٠ و ۱۵ دقیقه ابتدای کوچه شرکت ۳۸ )چند 
دقیقه قبل از  حادثه(؛ زنان و کودکان کنار دیوار آجری 
تکیه داده اند، برخ��ی  روی صندوق عقب پراید و پژو 
پارس که در همان کوچه توقف کرده بودند، نشس��ته 
بودند در انتظار کامیون حامل پیکر شهدا.  پارچه هایشان 
آماده در دست بود، برای تبرک گرفتن. عده ای  روی 
زمین نشس��ته بودند، با کودکان��ی در آغوش و زنانی 
مشغول  ش��یردادن به کودکان شان که ناگهان جمعیت 
غرید. چند ثانیه  بعد همه آنه��ا زیر صدها نفر ماندند، 
نفس شان  قطع شد و جان  دادند. شاهدان عینی می گویند 
با حرکت کامیون های حامل  پیکر سردار قاسم سلیمانی 
و حس��ین پورجعفری به سمت  خیابان شریعتی موجی 
به میان جمعیت افتاد، موجی که از  ضلع غربی ش��روع 
ش��د و در کوچه شرکت ۳۸ به اوج رسید.  تعدادی در 
میانه راه جان شان را از دست دادند، درست زیر  درهای 
بانک در بخش جنوبی میدان، چند متر مانده به خیابان 
 ش��ریعتی. تعداد زیادی هم به ش��دت مصدوم شدند؛ 
مثل احمد  محمدآبادی، مرد پنجاه وهشت ساله ای که 
درس��ت در همان نقطه روی  زمین افتاد، بیهوش شد و 
از ش��وک واردشده در بیمارستان  سکته مغزی کرد. او 
یک هفته در بیمارس��تان شفا بستری بود و  حاال با تمام 
عوارض س��کته مغزی و فلج اندام در خانه اش در  شهر 
ماهان بس��تری شده اس��ت. او هنوز خاطره دیدارهای 
گاه و بی گاه  س��ردار قاس��م س��لیمانی از خانواده شان 
را در یاد دارد.  محمدآبادی جانباز اس��ت و برادر س��ه 
ش��هید.  نفس های  خیلی های دیگر اما در همان کوچه 
باریک ۳۸ قطع  ش��د، صورت هایشان سیاه شد و هیچ 
وقت دیگر به خانه هایشان  برنگشتند. فریبا مهدی زاده از 
این حادثه نجات پیدا کرده و  می گوید وقتی از جمعیت 
بیرون آمد، نه کفش داشت، نه چادر.  این شرایط بیشتر 
کسانی بود که در آن کوچه نجات پیدا کرده  بودند. او 
می گوید درست سر همین کوچه داربست هایی  نصب 
ش��ده بود برای بازرس��ی. در کنارش ه��م دیواره های 
بتونی.  کوچه از س��مت خیابان اصلی ُسر می خورد به 
پایین. م��وج  جمعیت که به این کوچه رس��ید، تعداد 
زیادی پایشان به نرده ها  گیر کرد و به دیواره های بتونی 
خوردن��د و افتادن��د. آنها که  افتادن��د، چندین ردیف 
آدم رویش��ان افتاد، هر گ��روه، روی گروه  قبلی. آنها 
ک��ه از نزدیک آن اتفاق را دیده اند، می گویند ش��اید 
تا  دو س��ه متر آدم روی هم افت��اده بود. صدای جیغ و 
فریادها به  آس��مان رس��یده بود. آدم ها گرفتار ش��ده 

بودند. دو خودرو  متوقف ش��ده در کوچه، له شد بس 
که آدم ها روی آن س��وار  شدند تا خودشان را نجات 
دهند. درس��ت مثل حادثه منا در  مکه بود. آنهایی که 
آن زیر مانده بودند، همان لحظه تمام کردند. آنهایی که 
یک الیه باالتر بودند، جان دادند، الیه بعدی  هم. تنها 
آخرین گروه بودند که توانس��تند نفس بکشند. عباس 
 در گروه نجات یافته ها بود، پسرش )سعید مالحسینی( 
اما در  الیه س��وم قرار گرفته بود. تا وقتی پدر صورت 
کبودشده پسر را  ندیده بود، دستش هنوز در دستان او 
بود. سعید یازده س��اله  در میان همان موج گرفتار شد 
و در آغوش پدر ایس��تاده جان  داد. اهالی کوچه آزاده 
که از فرعی های کوچه ش��رکت ۳۸ است،  آن روز به 
ص��دای جیغ و فریادهای مردم در خانه هایش��ان را باز 
 کردند، بیشتر کشته ها همان هایی بودند که کنار دیوار 
نشسته  بودند، آنها راه نجاتی نداشتند. فریبا مهدی زاده 
می گوید وضع  به شدت وخیم بود، آنهایی که نجات 
پیدا ک��رده بودند، لوالی در  طوس��ی رنگ موسس��ه 
قلم چی را که در همان کوچه ق��رار دارد،  باز کردند، 
اجس��اد و مصدومان را به حیاط بردند، شیلنگ آب را 
 باز کردند و روی سر و صورت شان ریختند. مردم خفه 
شده  بودند. او می گوید بیشتر آنها که در میان دست و 
پا ماندند و  جان دادن��د، زنان بودند، اما محمدصابری 
که رئیس اورژانس   پیش بیمارس��تانی و مدیر حوادث 
دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان  اس��ت، به »شهروند« 
می گوی��د تعداد زنان و مردان جان باخته در  این حادثه 
تقریبا ب��ا هم برابری می ک��رد؛ ۳۱ م��رد و ۳٠ زن. در 

 مجموع براساس آمارهای رسمی ۶۱ نفر.  
س��اعت ۱٠ و ۳٠ دقیقه س��ر خیابان ش��ریعتی )پس از 
حادثه(؛  کامیون ها جمعیت را کنار زدند، خودشان را 
به خیابان شریعتی  رس��اندند و از آن گذشتند. عده ای 
همچنان دنبال کامیون بودند،  در ادامه مس��یر نرس��یده 
به میدان ش��هدا معروف به مشتاق به  یکی از کامیون ها 
رس��یدند، پارچه ه��ا را ب��ه آنه��ا که باالی ماش��ین ها 
 ایس��تاده بودند، دادند، تا تبرک بگیرند، اما آن لحظه 
نمی دانس��تند  که خودرو حامل پیکرها با دیدن سیاهی 
جمعی��ت و آنچه س��ر  کوچ��ه ۳۸ رخ داد، فرمان را به 
س��مت غرب میدان مش��تاق  گردانده و رفته و آنها به 
کامیون خالی دخیل بس��ته اند.  کامیون خالی تا گلزار 
شهدا هم پیش رفت و ساعت ۱۱  خودش را به بلندای 
شهر رساند. آنجا اما ملت منتظر، دست  خالی ماندند. از 
پیکرها خبری نبود، چند ساعت پس از مراسم  تشییع، 
سردار ش��ریف که سخنگوی سپاه پاس��داران است، 
برنامه  مراسم تشییع سردار س��لیمانی را لغوشده اعالم 
کرد: »برای  اینکه آبرو و س��رافرازی شهیدان دستمایه 
حوادث رخ داده  نش��ود، برنامه مراسم تشییع در تاریخ 
دیگری برگزارمی شود.«  مهدی صدفی مسئول کمیته 
تشییع هم اعالم کرد  با توجه به ازدحام جمعیت امکان 
خاکسپاری ش��هدا وجود ندارد.  موج جمعیت بی خبر 
و کالف��ه از انتظار و راهپیمایی ۱۱  کیلومتری از میدان 
آزادی تا گلزار ش��هدا، آنجا هم دچار  حادثه ش��د. به 
گفته شاهدان عینی، تعدادی از منتظران از  بلندی کوه 
به زمین افتادند و با سقوط داربست در بخش  سرویس 
بهداشتی، میله های آهنی روی سر زنان افتاد و  تعدادی 
را هم��ان جا کش��ت و مصدوم کرد. )آم��ار دقیقی از 
 کشته ها و مصدومان گلزار شهدا وجود ندارد.( ساعت 
۴بعدازظهر همان روز؛ بیمارس��تان ش��فا؛ پدر، طاهای 
 سیزده ساله را از زیر  آدم ها بیرون کشید و به بیمارستان 
رساند.  قبل از این در همان کوچه جهنمی، چندین بار 
فرزندش را  تکان داده بود، دست بر سینه کبود پسرش 
کشیده بود، تنفس  مصنوعی داده بود اما بی فایده بود. 
تصاویر تقالی پدر برای  نجات پسرش، ویدیویی شد 
و همان روز در شبکه های اجتماعی  چرخید. پدر پیر، 
فرزند را به پرستاران آی سی یو سپرد و رفت  سراغ مادر؛ 
مریم مرتض��وی. زن چهل ودو س��اله ای که به تازگی 
دخت��ر   بیست س��اله اش را عروس کرده ب��ود. مادر در 
میان جمعیت گم  شده بود. همه به کمک آمدند، هیچ 
ردی از مادر نبود، آخر  نش��انش را در پزشکی قانونی 
پیدا کردند. وقتی پدر برای  شناسایی مادر رفت، جسد 
پس��ر نوجوانش را همان جا کنار  مادر دید: »خاک بر 
سر شدم.« و اشک هایش جاری شد. تن  بی جان سعید 
مالحسینی را هم به بیمارستان شفا بردند. پدر،  پسرش 
را با صورتی سیاه شده به بیمارستان برد: »پاهای  خودم 
بین جمعیت گیر کرده بود، چندین نفر می خواستند من 
 را بیرون بکشند، نمی توانستند، تمام دست و پاهای من 
کبود  ش��ده بود. پسرم حدود ٢٠دقیقه گرفتار جمعیت 
بود، ٢٠ دقیقه نتوانسته بود نفس بکشد، وقتی خلوت شد 
و توانستم  بیرون بیاورمش، سیاه شده بود. در بیمارستان 

گفتند ٢٠دقیقه اکسیژن به مغزش نرسیده، درحالی که 
دو بار توانستند  قلبش را احیا کنند.« 

هجدهم دی، پزش��کی قانون��ی کرمان)یک روز بعد 
از حادثه( ؛ س��کینه چهل ودوس��اله،  فاطمه مقصودی 
چهل ویک ساله، هانیه خواجه یازده ساله و الهه خواجه 
  هشت ساله را به عنوان اجساد مجهول الهویه به پزشکی 
قانون��ی  منتقل کردند. خانواده هایش��ان س��اعت ها در 
بیمارستان ها به  دنبال ش��ان بودند تا اینکه درنهایت سر 
از پزش��کی قانونی  درآوردند. علت مرگ روی همه 
پرونده ها یکی بود: »خفگی«.  عل��ی مقصودی، برادر 
آنه��ا در س��یرجان کیلومترها دورت��ر از  محل حادثه، 
خب��ر را در تلفن همراهش خواند. اجس��اد الهام پی  پر 
سی وپنج س��اله و زهرا تیرگر ۱٠س��اله را هم در همین 
مکان به  خانواده هایش��ان تحویل دادن��د. خانواده آنها 
تا س��اعت ۴و۳٠ بعد ازظهر روز تشییع از ماجرا بی خبر 
بودند، وقتی هم باخبر شدند،  مادر الهام از غصه بیهوش 
شده بود و خواهر و خواهرزاده اش در  دنیا نبودند. مادر 
قبلش تلفن کرده بود: »خاک بر س��ر شدیم،  بچه هایم 
رفتند زیر دست و پا.« همس��ر الهام از روی لباس های 
 پاره، زنش را شناخته بود:  »لباس بیشتر مردم، زیر دست 
و  پا، پاره شده بود.« خانواده پی پر می گویند نوه شان را 
زنده  به بیمارس��تان منتقل کرده و زیر دستگاه هم برده 
بودند ام��ا آن  روز، آن قدر مصدوم و کش��ته زیاد بود 
که نیروهای امدادی وقت  رس��یدگی نداشتند. به گفته 
یکی از کارکنان س��الن تشریح  پزشکی قانونی، برای 
خیل��ی از قربانیان لوله ساکش��ن زده بودن��د،  اما وقتی 
آنها را به پزش��کی قانونی منتقل کردند، ساکشن ها را 
 برداشته و فقط چسب های نوار قلب را نگه داشته بودند. 
 درحالی که باید تمام اجس��اد را با همان تجهیزاتی که 
در  بیمارستان برایشان استفاده شده، به پزشکی قانونی 
منتقل  کنن��د. خانواده قربانیان فقط از رس��یدگی های 
بیمارس��تان گالیه  ندارند، آنها می گویند شب حادثه، 
وقتی برای تحویل جسد به  پزشکی قانونی رفته بودند، 
آمبوالنس ها کاس��بی راه انداخته  بودن��د، از آنها برای 
انتقال تنها یک جس��د به بم، ۷۵٠ هزار تومان  گرفتند: 
»هر کس زودتر کارت می کشید و پول بیشتری  می داد، 
زودتر هم آمبوالنس می گرفت.« محمد صابری، رئیس 
 اورژانس پیش بیمارس��تانی و مدیرحوادث دانش��گاه 
علوم پزش��کی  کرم��ان می گوید ای��ن آمبوالنس ها، 
خصوصی بوده اند. هر  کس��ی که آن شب جسدها را 
تحوی��ل گرفت، پول داد، اما از روز  بعد، پس از اینکه 
پیکر دو شهید خاکسپاری شد، آمبوالنس ها  هم آزاد 
ش��دند و از آن لحظه، تمام اجس��اد به صورت رایگان 
 منتقل ش��دند: »آمبوالنس ه��ا طبق تعرف��ه هزینه ها را 
گرفته  بودند. افرادی که شب اول برای گرفتن اجساد 
رفته بودند،  بدون هماهنگی با اس��تانداری این کار را 
ک��رده بودند، درحالی ک��ه  از روز بعد آمبوالنس های 
ش��هرداری و سایر ارگان ها در  اختیارشان قرار گرفت. 
کمتر از ۱٠ پیکر، بدون هماهنگی  منتقل شد.« صابری 
می گوید تمام اجس��اد تا دو روز بعد از  حادثه، تحویل 
خانواده ه��ا ش��د و درح��ال حاضر ه��م مصدومی  در 
بیمارستان بستری نیست. او درباره اینکه گفته می شود 
 مصدومان را به جای اینکه به بیمارس��تان های نزدیک 
به محل  حادثه یعنی سیدالشهدا)ع( و فاطمه زهرا)س( 
منتقل کنند، به جای  دورتری یعنی بیمارس��تان ش��فا 
ک��ه نزدیک به هف��ت کیلومتر با  مح��ل حادثه فاصله 
دارد، منتق��ل کرده اند، توضیح می ده��د: » مصدومان 
که ح��دود ٢٠٠ نفر بودن��د، در کوتاه تری��ن زمان به 
 بیمارستان ها منتقل شدند. خیلی ها را به بیمارستان شفا 
بردن��د، چون خیابان جمهوری باز بود. بعدا که س��ایر 
خیابان ها  باز شد، مصدومان به بیمارستان های دیگر هم 
منتقل شدند.  اتفاقا ۴٠ مصدوم به بیمارستان سیدالشهدا 
منتقل شدند.«  آمبوالنس های اورژانس در روز حادثه، 
اجساد زیادی را  منتقل کردند. به گفته صابری، تعداد 
کل کش��ته ها ۶۱ نفر یعنی   ۳۱ مرد و ۳٠ زن اس��ت که 
۵۷ نفرش��ان در همان محل حادثه  جان شان را از دست 
داده بودند و چهار نفر هم در بیمارس��تان.  علت مرگ 
در بیمارس��تان هم مرگ مغزی بود. اما آنهایی که در 
 محل جان شان را از دست داده بودند، به دلیل خفگی و 
نرسیدن  اکسیژن بوده است. او تأکید می کند که افراد 
به دلیل قرار  گرفتن زیر دست و پا جان شان را از دست 
نداده اند:   »س��الخورده ترین فوت شده، ۶۹ سال داشت، 
در می��ان قربانیان  تعدادی کودک هم دیده می ش��ود 
که آمار دقیق آن را ن��دارم.«  رئیس اورژانس کرمان، 
انتقادها درباره نرسیدن نیروهای امدادی  را نمی پذیرد و 
این توضیح را می دهد که ٢۶آمبوالنس در طول  مسیر 
تشییع، ۱٢آمبوالنس در الیه دوم )خیابان های پایین تر( 

 و ۱۳ آمبوالنس در الیه  سوم مستقر شده بودند که در 
کل  می شود ۵۱دس��تگاه آمبوالنس، هر آمبوالنس با 
حداقل دو نیرو.  در پنج نقطه مس��یر تشییع هم اتوبوس 
آمبوالنس مستقر شده  بود که هر کدام امکان بستری 
کردن ۱۳مص��دوم را دارد. در  طول خیابان اصلی هم 
۴٠نی��روی پیاده فوریت های پزش��کی  مس��تقر بودند: 
»وقتی حادثه رخ داد، چهاردس��تگاه آمبوالنس و  یک 
دستگاه اتوبوس آمبوالنس دور میدان آزادی به سمت 
محل  حادثه حرکت کرد. چند دستگاه هم از نیروهای 
ام��دادی  هالل احمر در محل حاضر بود. وقتی مس��یر 
باز شد، آمبوالنس ها  هم رسیدند. به هر حال جمعیت 
زیادی در محل بودند و وضع  طوری شده بود که خیلی 
از مصدومان روی آمبوالنس ها حمل  شدند تا زودتر به 

بیمارستان برسند.« 
بیس��ت ونهم دی، بیمارستان شفا )س��یزده روز پس از 
 حادثه(؛ روز حادثه، ۳۸جس��د یعن��ی ۱۵زن و ٢۳مرد 
و همچنین ۵۷ مصدوم به بیمارس��تان ش��فا منتقل شده 
بودند. چند روز بعد اما  یک نفر از مصدومان کم و به 
تعداد جان باختگان اضافه شد.  آنجا نخستین بیمارستانی 
بود که حادثه دیدگان را پذیرش کرد.  محمدحس��ین 
مصدق، مدیر بیمارس��تان آن روز را وضع قرمز  اعالم 
ک��رده بود: »ما در این بیمارس��تان ۳۵ ت��ا ۴٠ مصدوم 
 داش��تیم که به صورت س��رپایی رایگان درمان شدند. 
بیشتر آنها  دچار تروما ش��ده بودند یعنی ضربه به سر، 
تنگی نفس  و ... بود.«  به گفته او مسیر بیمارستان شفا، 
راحت ترین و خلوت ترین  مس��یر از میدان آزادی بود: 
»انتقال مصدومان و کش��ته ها به این  بیمارستان توجیه 
منطقی داش��ت، ش��اید زمان رس��یدن  آمبوالنس ها به 
بیمارستان نزدیک تر ۱٠دقیقه طول می کشید اما  انتقال 
به بیمارس��تان ما یک دقیقه.« از می��ان مصدومانی که 
به  این بیمارس��تان انتقال داده ش��دند، کودک دوازده 
س��اله ای به نام  متین هم بود. متی��ن دچار مرگ مغزی 
ش��ده بود و در هفته  گذش��ته هم جانش را از دس��ت 
داد: »متین قبل از اینکه به  بیمارستان منتقل شود، دچار 
مرگ مغزی شده و در  آی سی یو  بستری بود.« به گفته 
او علت مرگ جان باختگان این حادثه  خفگی بود: »در 
سردخانه دیگر جایی برای اجساد نداشتیم،  تعدادی از 
آنه��ا را در فضای دیگری که مخص��وص این موارد 
 اس��ت، قرار دادیم. تعدادی هم به سردخانه شهرداری 
منتقل  شدند. سه پزشک از پزشکی قانونی هم آمدند و 
همان جا  اجساد را بررسی و مرگ آنها را تأیید کردند. 
بیشتر جان باختگان  اهل کرمان بودند.« مصدق می گوید 
وضع اجساد طوری نبود که  نتوان آنها را شناسایی کرد. 
بیشترش��ان از طریق کارت  شناس��ایی، شناخته شدند: 
»بیشتر مصدومان و جان باختگان  متولدان دهه ۶٠ به بعد 

بودند. در میان آنها متولد دهه ۹٠ هم  بودند.« 
از  پ��س  بیس��ت ونهم دی )۱٢ روز  می��دان آزادی، 
حادثه(؛  میدان مثل هر روز دیگر، ش��لوغ از ماش��ین و 
آدم هاست. سِر  خیابان شریعتی، همان کوچه شرکت 
۳۸ یا بهش��تی دو، هی��چ  خبر نگران کننده ای نیس��ت. 
ماشین ها به دیوارهای آجری تکیه  داده اند، یک سمت 
کوچه، مغازه لوازم التحریری اس��ت به اس��م  شرکت 
۳۸ و ط��رف دیگر، مغازه بدلی جات. عماد محس��نی، 
مدیر زیباس��ازی  ش��هرداری کرمان ک��ه روز حادثه، 
در بخش��ی از میدان بوده،  دس��تش را به این س��مت و 
آن سمت نش��انه می گیرد: »همان  روز در بلندگوها از 
مردم خواسته می شود تا به خیابان های  فرعی بروند اما 
دیگر دیر شده بود. موج جمعیت در کوچه  جمع شده 
بود. تمام مس��یرها شلوغ بود و شرایط بحرانی داشتند. 
 بیشتر کس��انی که دچار حادثه شدند، پایشان به یکی 
از موانع  یعنی بتون ها یا میله ها خورده بود، روی زمین 
افتاده بودند و  بقیه رویشان.« مدیر زیباسازی شهرداری 
کرمان می گوید قرار  اس��ت دو ط��رف همین کوچه، 
دیوارنگاری شود: »می خواهیم  یاد جان باختگان حادثه 

را زنده نگه داریم.«  
گلزار شهدا، بیست ونهم دی )۱٢ روز پس از حادثه(؛ 
۱۹  جسد شانه به شانه هم دفن شده اند. رویشان پارچه ای 
مشکی  کشیده و هر چهار طرف هم با سنگ نگه داشته 
شده تا باد  پارچه ها را نبرد. روی پارچه ها هیچ نوشته ای 
دیده نمی ش��ود.  باالی دیوار بتونی به سختی چند اسم 
دیده می ش��ود ک��ه با  ماژیک و خودکار حک ش��ده 
است. به زحمت می توان اسم  سکینه مقصودی، فاطمه 
مقصودی، اله��ه خواجه و  هانیه خواجه  را خواند. اینها 
درس��ت در کنار هم دفن شده اند؛ چهار نفر از  اعضای 
ی��ک خانواده. همان ش��ب، علی مقصودی س��ر مزار 
 خواهران و خواهرزاده هایش رفت تا کیسه پالستیکی 
رویشان  بکش��د؛ باران باریده بود، نگران خیس شدن 
آنها بودند. ۱۹ جس��د  تنگ هم، در محوطه ای خارج 
از قطعه جانبازان خاکسپاری  شده اند؛ در جایی غریب 
و تنها. در کنار آنها چندین قبر خالی  با س��قفی بتونی 
دیده می شود. آنها انتظار دیگران را می کشند.  فرماندار، 
استاندار و امام جمعه به خانواده ها سر زده اند، به برخی 
 از خانواده ها ۱٠ میلی��ون تومان هزینه کفن و دفن داده 
شده است. می گویند قرار است دیه ای به آنها پرداخت 
ش��ود. یکی از  خانواده ها می گوید که شنیده ۳میلیارد 

تومان به اس��تاندار پول  داده شده تا به خانواده قربانیان 
داده شود.  

روایت رسمی
 در ح�ال بررس�ی عل�ت وق�وع 

حادثه ایم
اس��تانداری کرمان هنوز   درباره حادثه اخیر در ش��هر 
کرمان، صحبتی نکرده، با این حال از تشکیل کمیسیون 
پیگیری حادثه تش��ییع پیکر س��ردار قاسم سلیمانی در 
کرمان خبر داده اس��ت. به گزارش ایرنا، محمد جواد 
فدائی گفته اس��ت ک��ه گروه های مختل��ف در حال 
بررسی موضوع هستند و نتایج به اطالع مردم می رسد. 
او از تالش اس��تانداری برای نامگ��ذاری جانباختگان 
به عنوان ش��هید هم خبر داده است. از سوی دیگر، به 
گزارش مهر، سیدمصطفی آیت اللهی موسوی معاون 
استاندار کرمان هم گفته است تا زمان اتمام بررسی ها و 
مشخص شدن جزئیات امکان اظهار نظر قطعی در این 
باره وجود ندارد:» در صورتی که ایراد و اش��کالی در 
کار باشد قطعاً با مسببان آن برخورد می شود و صد در 
صد از مردم عذرخواهی می کنیم.« رئیس دادگستری 
کرمان هم وعده رس��یدگی ویژه به پرونده این حادثه 
را داده اس��ت. یدا... موحد، ب��ا اعالم اینکه تحقیقات 
تکمیلی و تخصصی از سوی دادسرای کرمان در حال 
انجام است، گفت که با دستور آیت ا... رئیسی، ریاست 
قوه قضائیه رس��یدگی به حادثه کرمان در دستور کار 
ویژه دستگاه قضائی در استان کرمان قرار دارد. او اینها 
را در دی��دار با خانواده های مرحوم حمزه نژاد و ایران 
پور در شهرس��تان بافت اعالم کرد. به گزارش ایس��نا، 
موحد ادامه داد:»دستگاه قضائی استان کرمان بالفاصله 
پ��س از وقوع این حادثه تلخ، اقدامات قضائی خود را 
آغاز ک��رد و در همین رابطه پرونده ای در دادس��رای 
مرکز اس��تان کرمان تشکیل شده اس��ت.« به گفته او، 
قوه قضائیه در استان کرمان با جدیت پیگیر مطالبات و 
حقوق قانونی جانباختگان و آسیب دیدگان این حادثه 

است.
همچنین حجت االس��الم والمسلمین حسن علیدادی 
س��لیمانی، امام جمعه کرمان در خطبه های نماز جمعه 
، جان باختن   ۶۱ تن در تشییع شهید سردار حاج قاسم 
سلیمانی عذرخواهی کرد و گفت:  »جای عذر خواهی 
است، به  علت قصور، عذرخواهی می کنیم و امور این 

خانواده ها توسط مسئوالن در حال پیگیری است.«

٢٠ نکته از روز حادثه
بیس��ت ونهم دی، س��یزده روز بعد از حادثه، دانشگاه 
باهنر  کرمان؛  محمد امینی زاده، اس��تاد حقوق و عضو 
هیأت علمی  دانشگاه باهنر کرمان، درباره حادثه تشییع، 
تحقیقی انجام داده  است. بررسی های او نشان داده که 
جان باختگان تنها در کوچه  ش��رکت ۳۸ جان ش��ان را 
از دست نداده اند، تعدادی از تشییع  کنندگان در مسیر 
گلزار ش��هدا و به صورت دقیق در زیر پل  گنبدجبلیه، 
جان شان را از دست داده اند. او در بررسی هایی که  قبل، 
حین و بعد از حادثه مراسم تشییع انجام داده و چندین 

نکته را مطرح کرده است:   
 »اول؛ چه��ار پن��ج روز بعد از ش��هادت حاج قاس��م، 
چندین  ش��هر، یعنی در قم، تهران و اهواز و ... مراسم 
تشییع برگزار شده  بود، بنابراین مسئوالن برگزار کننده 
نمی توانن��د بگویند انتظ��ار  حضور س��یل جمعیت را 
نداش��تند. شورای تأمین اس��تان  حضور جمعیت ٢٠٠ 
تا   ۳٠٠ هزار نف��ری را تخمین زده بود، درحالی که این 
جمعیت  حتی به اندازه مس��افران نوروزی اس��تان هم 
نیست. به همه اینها  باید این موضوع را هم اضافه کرد 
ک��ه هیأت دول��ت، هفدهم دی  را تعطیل رس��می در 
استان کرمان اعالم کرده بود، بنابراین برای حضور این 

جمعیت تدبیری نشده بود.  
دوم؛ مسیری که برای تشییع انتخاب شده بود، متناسب 
با این  جمعیت نبود. مس��ئوالن برگزاری این مراس��م، 
ساده ترین و  مستقیم ترین مسیر را انتخاب کرده بودند، 
درحالی که مراس��م نه  س��اده بود و نه عادی. یعنی مثل 
راه پیمایی های دیگر یا تشییع  جنازه های دیگر نبود. تنها 
هدفی که دنبال شد این بود که  مراسم حتما در میدان 

بزرگ آزادی و با شکوه برگزار شود.  
  س��وم؛ ورودی های میدان از چهارطرف، با گیت های 
بازرسی  بسته شده بود و هر کس که وارد میدان می شد 
باید بازرس��ی  می ش��د، این درحالی بود که از طرف 
خیابان ش��ریعتی که یکی از  اصلی ترین خروجی ها به 
سمت گلزار شهدا بود، گیت بازرسی  وجود نداشت، 
بنابراین اگر گیت ها برای مسائل امنیتی در نظر  گرفته 
ش��ده بودند، این بخش ایراد اساس��ی داش��ت. چون 

جمعیت  زیادی از همان خیابان وارد میدان می شد.  
چهارم؛ خیابان ش��ریعتی مس��تقیم ترین مسیر به سمت 
گلزار  شهدا بود، اما حکم یک قیف را پیدا کرده بود، 
یعنی قرار بود  جمعی��ت از میدان آزادی و خیابان های 
اطراف از همین خیابان  نه چندان عریض که با در نظر 
گرفتن سکوی بتونی در میانه  خیابان، حدود ۱۴ متر پهنا 

داشت، خارج شوند که این مسیر اصال  منطقی نبود. 
  پنجم؛ نزدیک به یک سوم از جمعیت حاضر در مراسم 
تش��ییع،  غیر کرمان��ی بودند درحالی ک��ه هیچ تابلوی 
اعالم مسیری در  خیابان ها قرار نگرفته بود. تریبون دار 
می گفت به س��مت فالن  خیابان نروی��د، درحالی  که 

خیلی ها نمی دانستند منظورش  کدام خیابان است.  
شش��م؛ از میدان آزادی ت��ا گلزار ش��هدا، حدود ۱٠ 
کیلومتر بود.  اگر حس��اب کنید ک��ه در هر متر مربع، 
نهایت هش��ت نفر جا  می شوند، کل این مسیر ظرفیت 
حضور نزدیک به یک میلیون  نفر را دارد و بیش از این 
جوابگو نیست، درحالی  که جمعیت  حاضر در مراسم 

تشییع خیلی بیشتر از یک میلیون نفر بود. 
هفت��م؛ گیت ها، نرده ه��ا و دیواره های بتونی که س��ر 
کوچه ه��ا قرار  گرفته بود، تحمل جمعیت را نداش��ت 
و در هم��ان کوچ��ه   ۳۸، همین میله ها، ج��ان مردم را 
گرفت. ش��اهدان عینی اع��الم  کرده اند که تا پنج الیه 
مردم روی هم افت��اده بودند. ش��هرداری  می گوید ما 
نقشی نداشتیم؛ چطور می توانند چنین چیزی  بگویند؟ 
آنها حداق��ل می توانس��تند گیت ها را ب��ا فاصله قرار 
دهن��د،  یا این دیواره های بتون��ی را بردارند و در جای 
دیگری بگذارند.  این میله های جداکننده را می توانستند 
بردارند، مثل حاال که  بعد از حادثه، آنها را برداشته اند.  

هش��تم؛ اجازه ورود جمعیت به گلزار ش��هدا، اش��تباه 
بزرگی بود.  آن منطقه یک آرامس��تان س��نتی و روی 
بلندی و در محاصره  کوه اس��ت. خیلی ها آنجا دچار 
حادثه ش��دند. اگر پیکر ش��هید را  هم��ان روز به آنجا 
می بردند، قطعا فاجعه دیگری اتفاق می افتاد  و خیلی ها 

از بلندی می افتادند و جان می دادند.  
نهم؛ اعالم ش��ده بود که ۱٠٠ اتوبوس برای بازگشت 
شرکت  کنندگان از مراس��م در نظر گرفته شده است. 
۱٠٠ اتوب��وس برای چ��ه  تعداد جمعی��ت؟ حتی اگر 
ظرفی��ت اتوبوس را ۵٠ نفر در نظ��ر  بگیریم، آنها تنها 
می توانند ۵ هزار نفر را جابه جا کنند. بقیه چه  می کردند؟ 

متأسفانه محاسبات شان با واقعیت جور درنمی آمد.  
دهم؛ هیچ تیم مسئولی برای راهنمایی مردم در اطراف 

میدان و  سِر خیابان ها وجود نداشت.  
یازده��م؛ آن روز خط��وط تلفن هم��راه را قطع کرده 
بودند،  درحالی  که خطوط ایرانس��ل کار می کرد. این 
نش��ان می دهد که  تیم حتی توانایی اقدامات امنیتی را 

نداشته است.  
دوازدهم؛ تیم های امدادی با یکدیگر ارتباط بی سیمی 
 نداشتند، این باعث ش��د تا ٢۵ دقیقه بعد از این اتفاق، 
نیروهای  اورژانس باالی سر مصدومان و کشته شدگان 

برسند.  
س��یزدهم؛ در جلس��ه هایی که قبل از مراس��م برگزار 
 شد، گفته ش��ده بود بهتر است مراس��م روز پنجشنبه 
 یعنی نوزدهم دی مصادف با شهادت حضرت فاطمه 
زهرا)س( برپا  ش��ود تا آمادگی برگزاری مراسم بیشتر 
ش��ود و در این فاصله،  مراس��م در شهرهای دیگر هم 
برگزار و از حجم جمعیت  در استان کرمان کم شود، 

اما قبول نکردند.
چهاردهم؛ به  مسئوالن برگزار کننده پیشنهاد شده بود 
که مسیر تشییع از  فرودگاه کرمان تا میدان آزادی باشد، 
ختم مراسم در گلزار  شهدا اشتباه و غیر منطقی است، یا 
حتی اعالم شده بود که از  مسیرهای کمربندی استفاده 

شود، اما توجهی نشد. 
پانزدهم؛ هیچ وسیله رفاهی برای شرکت کنندگان در 
مراسم  در نظر گرفته نش��ده بود. گروه های مردمی از 
ش��ب قبل دِر  خانه های مردم را زده و از آنها خواس��ته 
بودند برای اس��تفاده  از س��رویس بهداشتی، مردم را به 

خانه هایشان راه دهند.  
ش��انزدهم؛ در خیابان شریعتی با آن پهنا، موکب هایی 
قرار داش��ت که خوِد این موکب ها خیابان  را تنگ تر 

کرده بود.  
هفدهم؛ سکوت مسئوالن در برابر این حادثه. در نهایت 
این ش��ورای تأمین استان اس��ت که تصمیم می گیرد 
 مراسم چطور برگزار شود، در صورت جلسه های آنها، 
تنها  صحبت از رسیدگی به میهمانان ویژه است، اصال 

فکری برای  مردم نکرده بودند. 
هجدهم؛ زمانی که حادث��ه رخ داد، نیروهای امدادی 
نتوانس��تند  سریعا به محل برس��ند چون ارتباط بی سیم 
نداش��تند. نیروهای  مردمی دس��ت به کار شده بودند. 
نیروهای امدادی قبل از  مراس��م، با هم هماهنگ نشده 

بودند.   
نوزدهم؛ ب��ا اینکه ۱۵ روز از حادث��ه می گذرد، هنوز 
هیچ ک��س نه  توضیحی به م��ردم داده، نه عذرخواهی 
کرده اس��ت. حتی  دادستانی ورود مشخصی در ماجرا 

نداشته، درحالی  که مردم نیاز  به پاسخگویی دارند.  
بیستم؛ باید هر چه سریع تر، مقصران ماجرا معرفی شوند 
و  ماجرای پرداخت دیه به خانواده ها و ش��هید قلمداد 

کردن  قربانیان پیگیری شود.« 
این اس��تاد دانش��گاه می گوید او و تع��داد دیگری از 
اس��تادان، تصمیم  گرفتند  نتیجه بررسی هایش��ان را به 

ارگان های مختلف هم  داده اند.  

ادامه از صفحه اول

ابعاد جدیدی از حادثه کرمان

سرمقاله

مصیبت مضاعف ادامه از صفحه اول

آرامش خانواده های قربانیان و ختم به خیر شد. مسأله 
خانواده ها فقط از دست دادن عزیزان شان نیست؛ بلکه 
آنان خواهان روشن شدن عدالت و مجازات مقصران 
نیز هستند. قضیه قربانیان تشییع جنازه سردارسلیمانی 
در کرمان نیز تا حدی مش��ابه آن حادثه است؛ تعداد 
قربانیان ۶۱ نفر اس��ت و تعداد مصدوم��ان  هم ٢۱٢ 
نفر اعالم ش��ده است.  ولی تأس��ف بارتر از این ارقام 
کمرنگ ش��دن اخبار مرب��وط به این فاجع��ه در دل 
حوادث بعدی اس��ت؛ بمباران پای��گاه آمریکایی و 
س��قوط هواپیمای اوکراینی موجب به حاش��یه رفتن 
این اتفاق ناگوار ش��د. حتی س��خنان آقای مطهری، 
نماینده تهران، درباره اظهارات و تصمیمات خالف 
منطق کس��انی که درباره تش��ییع جنازه برنامه ریزی 
می کردند نیز موجب نشد که پاسخ مستدلی به علت 
بروز این فاجعه داده شود. متأسفانه برای نادیده گرفتن 
مس��ئولیت ماجرا به اطالق عنوان شهید به هر کسی 
که بر اثر حوادثی از این نوع کش��ته می ش��ود، اقدام 
می کنن��د. )ظاهرا در ای��ن مورد هنوز انجام نش��ده 
است.( همچنین به این علت است که نمی خواهند یا 
نمی توانند مسأله را حل کنند. این کار استفاده از منابع 
ارزشی برای اموری غیر از آن است. در واقع کسانی 

که این عناوین را اعطا می کنند، هدف شان به نوعی 
نادیده گرفتن مسئولیت وقوع چنین حوادثی است واالاّ 
کیست که نداند معنای شهید با نوعی انتخاب مرگ 
خودخواس��ته همراه است یا حداقل اینکه مستقیم یا 
غیرمستقیم به دست دشمن کش��ته شود، ولی اینکه 
مردم عادی برای حضور در تش��ییع جنازه بیایند و به 
علت خطای برنامه ریزان دچار فاجعه ش��وند و فوت 
کنند را نمی توان با دادن عنوان ش��هید این مس��اله را 
مدیریت کرد. هرچند کشته شدن این افراد می تواند 
موجب آمرزش آنان باشد که خارج از بحث است. 
خان��واده و بازماندگان حادثه کرم��ان دوبار عزادار 
و دچار مصیبت ش��دند؛ یک بار برای از دست دادن 
عزیزان ش��ان، یک بار هم برای این  همه بی توجهی.  
این یادداش��ت را با نقلی از گ��زارش امروز روزنامه 
درباره این حادثه تلخ ب��ه پایان می بریم. »با اینکه ۱۵ 
روز از حادث��ه می گ��ذرد،  هنوز هیچ کس   توضیح 
دقیقی به مردم نداده اس��ت. در حالی که مردم نیاز به 
پاسخگویی دارند. باید هر چه سریع تر، مقصران ماجرا 
معرفی ش��وند، ماجرای پرداخت دیه به خانواده ها و 

شهید قلمدادکردن قربانیان پیگیری شود.«
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محمدحسین خراسانی نژاد

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

آگهی حصر وراثت 
آقای علی نژاد دهبکری فرزند ابراهیم دارای شناسنامه 6 به شرح دادخواست شماره ۹۸۰612 مورخ ۹۸/1۰/2۹ توضیح داده شادروان صنم قاسمی دهبکری  فرزند مراد به 

شناسنامه ۳11۰5۹2266 در تاریخ ۹۸/۰۹/26 در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از : 1- مریم نژاد دهبکری فرزند ابراهیم ش.ش  2556  فرزند 
متوفی2- ابراهیم نژاد دهبکری فرزند جعفر ش.ش 1۳1۸ همسر متوفی ۳- فاطمه  نژاد دهبکری فرزند ابراهیم  ش.ش ۳ فرزند متوفی 4- طاهره نژاد دهبکری فرزند ابراهیم  ش.ش 
11 فرزند متوفی 5- علی  نژاد دهبکری فرزند ابراهیم  ش.ش 6 فرزند متوفی. لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد 

از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است./ م الف 1۳6                            شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت 
خانم زهرا پورامینایی فرزند علی دارای شناسنامه 1۳4 به شرح دادخواست شماره ۹۸۰5۸۹ مورخ ۹۸/1۰/24 توضیح داده شادروان سهراب نظام آبادی پور فرزند نورمحمد به شناسنامه 1۳۹۰6 در تاریخ ۹7/۰۹/۰۹ در شهر کرمان  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از : 1- زهرا پورامینایی فرزند علی ش.ش  1۳4  
همسر متوفی2- فرحناز نظام آبادی پور فرزند سهراب ش.ش ۳11۰۹۹۳۳51 فرزند متوفی ۳- مهدی نظام آبادی پور فرزند سهراب ش.ش ۳1111۰۳617 فرزند متوفی 4- محمد نظام آبادی پور فرزند سهراب ش.ش ۳111۰65677 فرزند متوفی 5- لیال نظام آبادی پور فرزند سهراب ش.ش ۳111۰16۳۹۰ فرزند متوفی/. لذا مراتب 
یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است./ م الف 1۳۹
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خاطره



خاطرات زلزله بم

بعد از وق��وع زلزله مهیب بم افراد معدودی وارد بم ش��دند و تا 
توانستند مال مردم را به غارت بردند و آنچه از خود باقی گذاشتند 
پس��تی و دنائت بود. اینها آمدند و دیدند که اینها که از راه حالل 
بدست آوردند در عرض ۱٢ ثانیه خداوند تمام آنها را نابود کرد. 
پس خدایا چرا مردم ما متوجه نمی شودند، پند و اندرز نمی گیرند!

می گویند دست برخی از خانمهایی که زیر آوار بودند را بریدند 
و طالهای آنها را با خود بردند و یا در مغازه های بی صاحب قرار 
می گرفتند، تذکر میدادیم نکن خدا را خوش نمی آید، این حق 
الناس است میگفتند خدا براتمان کرده است. آیا تاریخ باز تکرار 
خواهد شد و این بشر دو پا خواهد گفت اینجا باید انتقام بگیری که 
چرا دراین موقع انسانهازز زیر آوار می میرند یا زیر خاک مدفون 
شدند اما شما به فکر مال دنیایی؟! عجب قیامتی بود چرا بعضی ها 
عبرت نگرفتند و چرا دور و برشان را نگاه نکردند که شهر بم دیروز 
و بم امروز که در هر گوشه آن مردمش هزاران خاطره داشتند و 
رفتند و با این دنیا وداع گفتند و با همه آرزوهایشان خداحافظی 
کردند. امیدوارم تاریخ آینده این مصیبت بزرگ و ظلم دیگران 
را روشن کند و به نسل آینده منتقل کند اینطور انسانهایی بودند 
و اینگونه به هم نوع خود جفا کردند و عوض اینکه برای نجات 

جانشان بشتابند آمدند برای چپاول اموال آنها دست به کار شدند.
آری بم ویرانه ش��د اما ع��ده ای ماندند در مقابل یک تل خاک 
ویرانه و نظاره گر طبیعت قهار شدند. باعث این فاجعه ساخت و 
سازهای غیر اصولی و غیرمستحکم بود اما آیا برخی ساختمان های 
دولتی چرا فرونریختند اما در همین شهر چه بانکهایی از جا ریشه 
کن شدند و ادارات و مدارس به همچنین. یک لحظه فکر کنید 
انسان دیوانه می شود که انسان ها با دست خود، خود را به هالکت 

رساندند بااین ساخت و ساز غیر اصولی خانه هایشان.
آیا ارگ بم با قدمت ٢۵٠٠ سال دیدید که چگونه این بنای عظیم 
خش��ت و گلی با خاک یکسان شده اس��ت. آیا زلزله در تاریخ 
٢۵٠٠ ساله بی سابقه بوده است که این بنا توانسته سراپا بایستد؟ ای 
مسئولین به پا خیزید و از خواب غفلت بیدار شوید خائنین متولی 
ساخت و س��از غیراصولی را به سزای اعمالشان برسانید تا دیگر 
کسی پیدا نشود خیانت بکند و اگر قانون ساخت و ساز اجرا می 
شد دیگر حادثه بم تکرار نمی شد. خدایا این حادثه هر چه قدر تلخ 
و ناگوار بود اما یک سودی برای انسان ها داشت که بفهمند که 
معیارهای معماری را باید حتما رعایت کرد و گرنه سرنوشتی مثل 

مردم بم در انتظار آنهاست.
هر گوش��ه ش��هر بم یک تراژدی اس��ت. وقتی در خیابان های 
بم حرکت می کنیم هر قس��مت آن خاطره خوش��ی است که با 
دوستانمان می گفتیم و می شنیدیم و میخندیدیم ولی دو ماه بود 
بعد از زلزله خنده از لبهای همه رخت بر بس��ته بود. اگر از کسی 
می پرس��یدی حالت چگونه است میگوید خدا مرگم بدهد چرا 
همسرو فرزنم زیر آوار ماندند و سرود مرگ را خواندند و بدون 

خداحافظی از من رفتند و از چه بگویم.
هر پنج شنبه که محل گردش مردم شده گورستان که هر کدام 
جداگانه بر س��ر قبر زن و خانواده خود می آیند و گریه می کنند. 
از همه گذشته وقتی هر پنجشنبه آوای صدای زنده یاد بسطامی 
را در بهش��ت زهرا می شنوی، همه چیز برایت تداعی میشود و یا 
وقتی یک ساختمان فرو ریخته که کشته داده است را می بینی که 

صاحبش در فغان خانواده اش سرود جدایی سرمی دهد.
صبح جمعه ۵ دیماه ۸٢ که هر کدام از مردم به سویی می دویدند 
که شاید بتوانند افراد را از زیر آوار نجات دهندکه متاسفانه ابزار 
خاکبرداری نداشتند و چه غریبانه مردند و جان دادند، آری میشود 
انس��ان غریبانه بمیرد و آنها مردند و رفتند به سفری بی بازگشت. 
آری باید به دنبال علت و معلول گشت و ببینند کجای این حادثه 
لنگ بوده و ش��هری با آن عظمت ویران شد نمیدانم مهندسین 
شهرداری سختگیری نکردند، جلوی ساخت و سازها را نگرفتند 
وی ا ادارات مختل��ف مانند فرمانداری و ش��هرداری که متولی 
ساخت و ساز بودند خودشان ویرانه شدند اینها نه پیمانکار داشتند 
نه مهندس ناظر و یا مساجد این شهر که فقط یک مسجد سرپا ماند 
و آن هم مسجد جامع شهرمان که برپایه  اصول مهندسی ساخته 
شده بود و یا مهمانسرای جهانگردی که ۵٠ سال پیش مهندسان 
خارجی ساختند برپا ماند. ما مدعی مسلمان بودن هستیم باید از 
خارجی انصاف را بیش��تر رعایت کنیم. شما را به خدا در رابطه 
با س��اخت و ساز قوانین را رعایت کنید و با کمال تاسف افرادی 
به عنوان ش��هردار پذیرفته ش��ده بودند که اکثر اتفاق رشته راه و 
ساختمان نبودند و این معضل بدست افراد غیرمتخصص بوجود 
آمد در هر صورت بم یک تراژدی اس��ت که پند و عبرت برای 

بقیه کشورها و شهرها در نظر گرفته است.
با توجه به اینکه م��ردم بم ضربه روحی خوردند با اینکه چندین 
مرتبه مقامات کشوری از جمله رهبر معزز و چندین مرتبه به بم 
آمدند و از مردم دلجویی کردند و در حالیکه زخم مردم آن قدر 

وسیع بود اما این آمدن ها خیلی موثر بود.

مرتضی مکارم

قسمت دوم

رضااسماعیلی مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در جلسه شورای اداری ،اداره کل 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان به میزبانی شهرستان بم گفت: ان شاهلل دهکده خرما 
که ایده جناب فرماندار هس��ت مثل فعالیت های گذشته ایشان موفق باشد و الگویی باشد 
برای دیگر شهرستان های استان، گردشگری بم نیز ظرفیت بزرگی در سطح کشور دارد که 
به شکل جدیدی در سطح استان معرفی شده است، که اندازه تمام صنایع استان کرمان می 
تواند پتانسیل داشته باشد، شهرستان بم در چند جهت برای ما حائز اهمیت است، خصوصا 

اقتصاد، که ۱٠ درصد اقتصاد استان، در بم شکل می گیرد که این عدد بزرگی است.
وی در ادامه افزود: شهرستان بم بهترین شهرستان استان کرمان است که توانسته در حوزه 
کشاورزی و صنعت با هم جلو برود و بحث دیگر نیز بحث امنیتی است که امنیت جنوب 

شرق کشور در بم تامین شده است.

در ابتدای جلسه هادی شهسوار پور فرماندار بم گفت: شهرستان بم ،شهرستانی دارای ظرفیت 
های و جایگاه های ویژه بوده و در زمانی که اس��تان هشت شکل گرفت و پس از کرمان، 
بم اولین شهرستانی بوده که از لحاظ جایگاه اقتصادی، استراتژیکی بخاطر موقعیت مکانی 
که داشته جایگاه ویژه ای دارد،وی افزود: کشاورزی شهرستان بم بر پایه تولیدخرماست و 
س��االنه ٢٠٠ هزار تن خرما تولید میشود. اتفاقی که در حال حاضر پیگیری میکنیم دهکده 
خرما هس��ت که در مرحله عملیاتی قرار دارد، در بحث کیفیت و ارائه محصول به بازار تا 
بسته بندی مدرن و جدید که باعث ایجاد ارزش افزوده می شود می تواند این اتفاق بیفتد 
و حلقه های گم شده در سطح بازار را بهم وصل کنیم، دهکده خرما زمینی به وسعت ٢٠٠ 

هکتار برنامه ریزی شده است که به زودی کارش را شروع می کند.

مرضیه قاضی زاده: هشتمین جلسه از ش��ورای برنامه ریزی و توسعه استان با انتقاد استاندار 
کرمان از عدم مشارکت دستگاه های اجرایی در جلسات شروع شد.

به گزارش گفتارنو، محمد جواد فدایی اظهار داشت: صد نفر در جلسات عضو هستند اما 
کمتر از ٢٠ نفر در جلسات مشارکت می کنند و اظهار نظر می کنند.

در این جلس��ه به طور خاص به جزییات بودجه و نحوه تخصیص اعتبارات پرداخته ش��د. 
رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی در ارتباط با "بند واو" تبصره ۵ اسناد تسویه بدهی 
دستگاه ها به پروژه ها گفت: جلسه قبل ۷۶ میلیارد تومان تعیین شد که ۴۶ میلیارد تومان آن 

از محل اسناد بند واو ملی بود.
جعفر رودری افزود: تاکنون از ۳٠ میلیارد تومان امکان پذیر استانی ۹.۵ میلیارد تومان ارسال 

شده است.
رودری خاطر نش��ان کردند: در بحث ملی ۷٠۵ میلیارد تومان دس��تگاه ها اعالم کردند و 
مجموع عملکرد اس��تان ۱۷ میلیارد تومان که خود نشان می دهد که ما با ۷۶ میلیارد تومان 
فاصله داریم. او به صراحت افزود: با جلسه قبل تنها دو میلیارد تومان افزایش داشتیم و عمال 

اتفاق خاصی نیفتاده است.
استاندار کرمان در واکنش به این موضوع گفت: در یک ماه گذشته تقریبا کاری در استان 

انجام نشده و رقم ٢۵ درصد، ٢۸ درصد شده است.
فدایی ادامه داد: با توجه به مدت باقی مانده ما باید ماهی ۱٠ درصد جذب داشته باشیم اما 

تاکنون تنها ۳ درصد جذب شده است.

اس��تاندار کرمان همچنین با اشاره به اعتبارات جذب شده در تملک دارایی ها گفت: ۷۴۴ 
میلیارد تومان تملک دارایی ها بوده اما از مرداد ماه تا االن صد دس��تگاه اجرایی استان تنها 

٢٠٠ میلیارد تومان جدب کردند که اصال قابل قبول نیست.
در این جلس��ه مقرر شد تا دستگاه هایی که تاکنون هیچ اعتباری را جذب نکردند تا آخر 
بهمن ماه در خصوص آن ها تصمیم گیری شود و مابقی دستگاه ها نیز تا پایان فروردین ماه 

فرصت داشته باشند.
بنا به اعالم استاندار کرمان اگر دستگاه اجرایی تا پایان فروردین ماه زیر ۸٠ درصد جذب 

داشته باشد، ٢٠ درصد اعتبارش به دستگاه های متقاضی داده می شود.          

مدیر پایگاه جهانی قنات های اکبرآباد و قاسم آباد 
بروات شهرس��تان بم روز یکش��نبه بیست ونهم دی 
سالجاری در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: 
از مجموع ۱۱ قنات ایرانی ثبت ش��ده در فهرس��ت 
جهانی یونسکو در قالب قنوات ایرانی، دو قنات بم 

و یک قنات جوپار مربوط به استان کرمان هستند.
منیره س��تارزاده اظهار کرد: قنوات اکبرآباد و قاسم 
آباد به دلی��ل دارا بودن ویژگیهای منحصر به فردی 
همچ��ون جوان ب��ودن )حدودا ٢٠٠ س��ال قدمت(، 
دو قل��و ب��ودن و پرآبی ثبت جهانی ش��دند. وی در 
خص��وص دو قلو بودن این قناتها نیز افزود: مادرچاه 
این دو قنات در فاصله نزدیک بهم )حدودا ۱٠٠ متر( 
قرار دارد و مسیر آنها نیز در طول ۵ کیلومتر در جوار 
یکدیگر قرار دارد و مظهر این دو قنات نیز در باغشهر 
بروات در کنار همدیگر است به همین دلیل آنها را 
دوقلو می نامند. دوقلو بودن قنات اکبرآباد و قاس��م 
آب��اد حکایت از تعامل و نظم و انس��جام فرهنگی و 
اجتماعی بین مالکین آب در روزگار قدیم و جدید 
است که از نگاه یونسکو شاخص بسیار مهمی برای 

ثبت جهانی آنها بوده است.
خانم س��تارزاده در ادامه اظهار ک��رد: در مجموع ۷ 
پای��گاه جهانی قنوات در ایران برای ۱۱ قنات ایرانی 

ثبت شده در شهرهای مختلف کشور وجود دارد و 
ما در پایگاه قناتهای بم در یک س��الی که گذشت 
توانستم تعامل و ارتباط خوبی با مسئولین شهرستان، 
اس��تان و کشور برقرار کنیم، از جمله در اسفند سال 
گذشته  با همکاری فرمانداری و شهرداری های بم و 
بروات و با مشارکت اصحاب رسانه توانستیم  اطالع 
رسانی های زیادی در خصوص قنات های اکبرآباد 
و قاسم آباد انجام بدهیم که خوشبختانه بیش از ۱۶ 
هزار نفر در نوروز امس��ال از قنات اکبرآباد و قاسم 

آباد بازدید کردند.
وی همچنی��ن افزود: نس��بت به س��الهای قبل مردم 
اطالعاتشان در خصوص قنوات بیشتر شده است ولی 
کماکان باید تالش بیشتری در راستای فرهنگسازی 
و حفظ قناتها و رونق گردشگری باید داشته باشیم. 
بعد از انتخاب مسیر گردشگری قنات، نظرات خیلی 
مثبتی دریافت کردیم و ایده های بیشتری در سطح 

شهرستان و استان در این راستا ارائه شد.
مدیر پایگاه جهانی قناتهای بم اظهار کرد: دفتر قنات 
ایرانی با اعتباراتی که دارد؛ تجهیزات دفتر پایگاه را 
خریداری کرده است  و به زودی دفتر پایگاه تجهیز 
خواهد ش��د. طرح بعدی محوطه سازی قنات است 
که منتظر تایید و اجرای این طرح هستیم. امیدواریم 

از س��ال آین��ده بودجه الزم را تامین کنی��م و  برای 
اجرای آن تا ایام نوروز با همکاری شهرداری بروات 
یکسری برنامه ریزی هایی انجام داده ایم که بتوانیم 

مشکالت موجود را حل کنیم.
یک گام خیلی بزرگ در اواخر مهرماه امس��ال نیز 
انجام ش��د که یک طرح با همکاری محیط زیست، 
جهاد کش��اورزی و آموزش پرورش برای اولین بار 
در کشور برگزار کردیم به نام “زنگ قنات” که در 
مدارس ب��م و بروات در جهت فرهنگس��ازی برای 

دانش آموزان اجرا شد.
هدف ما از این طرح فرهنگسازی از پایه بود و در این 
طرح آموزش های الزم و اطالعات مربوط به قنات 
به کودکان انتقال داده شد و همچنین دانش آموزان 
از قنات های اکبرآباد و قاسم آباد بازدید کردند. کار 
مهم دیگر پایگاه، تهیه نقش��ه قنات بود که طراحی 
ش��ده  و در حال تکمیل است و این کمک می کند 
به ادارات شهرستان ها که از فعالیت هایی که به قنات 

های ما آسیب می زند جلوگیری نماید.
وی در پایان گفت: فعالیت مهم دیگر ما، شناس��ایی 
مقنی های شهرستان بود که بدون هیچ کدام دارای  
اطالعات علمی نیستند ولی دارای اطالعات تجربی 
ارزشمندی هستند که مستندات مهمی از مقنی ها طی 

یکسال گذش��ته را جمع آوری کردیم که متاسفانه 
تعداد مقنی های ایرانی خصوصا شهرستان بم دچار 
کمبود اس��ت و در تالش هستیم کالس مقنی گری 
در سه نقطه از شهرستان بم برگزار کنیم و همچنین 
در تدارک تهیه کتابی هستیم که مستندات مقنی های 

منطقه را چاپ کنیم. الزم به ذکر اس��ت که آخرین 
دبی آب گرفته شده از قنوات اکبرآباد و قاسم آباد 
بروات بم مربوط به سال ۹۷ است که ۱۱٠ لیتر بر ثانیه 

یک قنات و قنات دیگر ۱۱۴ لیتر بر ثانیه می باشد.

 ۱۰ درصد اقتصاد استان 
کرمان در بم شکل می گیرد

تالش برای حفظ قنات های جهانی بم
گزارشی از عملکرد پایگاه جهانی قناتهای دوقلوی اکبرآباد و قاسم آباد بروات شهرستان بم

آگه�ی موض�وع م�اده 3قانون وم�اده ١3آئین نام�ه قانون تعی�ن تکلیف وضعیت ثبت�ی واراضی 
وس�اختمانهای فاقد سندرسمی برابرآراه صادره هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبتی ملک بم تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضیان ذیل واقع درشهرس�تان بم بخشهاي 29  لغایت 33کرمان محرزگردیده است 
لذابمنظور اطالع عموم مراجعین دردونوبت به فاصله ١5روز آگهی میشود ودرصورتیکه اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسیدظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواس�ت خودرابه مراجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی اس�ت درصورت انقضاء مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.

امالک تقاضاشده واقع دربخش 29کرمان
پالک  فرعی از۱۶اصلی  س��یروس نیک بخش کدملی ٢۹۹۱۹۵۸۵۶۱فرزندرش��ید ششدانگ یکبابخانه 
بمس��احت ۴۸۱مترمربع واقع در ش��هربم خیاب��ان امام کوچه رضوی ازمالکیت ش��یرین اش��یری وورثه 

هرمزیاراشیری.
پ��الک ٢فرعی از۱۷۱اصل��ی  طه اکبری یزدی کدملی ۳۱۱۱۵۱٠۷۸۶فرزند علی نس��بت به س��ه دانگ 
ومعصومه قنبری پور کدملی ۳۱٠٠٠۷۱۴۹٢فرزندبیژن نس��بت به س��ه دانگ ازشش��دانگ یکباب خانه 

بمساحت ٢۶۳مترمربع واقع درشهربم خیابان طباطبائی کوچه انصاری ازمالکیت مریم خواجه نصیری.
یکفرعی از ۷۴۷اصلی علی حسین زاده مومن آبادی کدملی ۳۱۱٠۸۹٢۵۹۶فرزنداصغرششدانگ یکبابخانه 
بمس��احت ٢۷۶متر مربع واقع درش��هربم خیابان ابوذر کوچه کایناتی ازمالکیت امیرحمزه وسمیراشمس 

الدینی.
پالک ۶۴۵فرعی از۱٠٢۴اصلی علی عاطفی کدملی ۳٢٠۹۶٠۶۷۹۱فرزندرحمان شش��دانگ  یکبابخانه 
بمساحت ۳۵٠/۷۸مترمربع واقع درخیابان امیرالمومنین شهربم ازمالکیت وجیهه السادات وحشمت السادات 

ظهیر.
پالک ۴۴فرعی از ۱٢۵۶اصلی زینت زارع پور کدملی ۳٢٠۹۸۳۴۴۶۶فرزندغالمحسین ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت ۴٠۳مترمربع واقع درخیابان مدنی شهربم کوچه ۱ بخش ٢۹ کرمان ازمالکیت علی جهانی.
پالک ۳فرعی از ۱۹۴۱اصلی مژگان پیشکار۳۱٠٠۱۳۸٢٢۷۹فرزندمحمد ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۳٢٢مترمربع واقع درکمربندی ولی عصرکوچه ۱۱شهربم ازمالکیت بی بی جان باقری.
پ��الک ۴۹فرعی از ۱۸۸۶اصلی معصومه درویش زاده صالح آبادی کدملی ۶٠۵۹۸٠۹۵۵۳فرزندعلیمراد 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۳٠۵مترمربع واقع درخیابان تحتی کوچه ۱٠شهربم ازمالکیت صادق احمدی.

پالک ۳٢فرعی از ٢٠٢۱اصلی محمدجمشیدی نیاکدملی ۶٠۵۹۹۱۴۱۷۹فرزندعلی ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت ۴٢۴مترمربع واقع درخیابان ولیعصر خیابان مصطفی خمینی شهربم ازمالکیت عیسی ساحلی.

پ��الک ۱۱٢فرع��ی از٢٢۵۹اصلی عصمت زابلی مظف��ری کدملی ۶٠۵۹۷۸۸۵٠۵فرزندرضاشش��دانگ 
یکبابخانه بمساحت ٢۴۴مترمربع واقع دربلوارتختی کوچه ۱۵شهربم ازمالکیت احمدرمضانی نژاد.

پالک   از٢۳۶۱اصلی مهدی گوری کدملی ۳۱۱٠۹۵۷۸٠۹فرزندمحمدشش��دانگ یکبابخانه بمساحت 
۶۴۱مترمربع واقع درخیابان سیدجمال الدین کوچه ٢۱شهربم ازمالکیت زهراروشنی.

پالک ۱٢۹۷فرعی از ٢۸۱٠اصلی مهدی حجت آبادی کدملی ۳۱۱٠۹۸٢٠۷٢فرزندحس��ین شش��دانگ 
یکبابخانه بمساحت ۳۱۵مترمربع بمساحت ۳۱۵مترمربع واقع درخیابان مالک اشترشهربم ازمالکیت مهدی 

فروتن.
پالک ۶۳۶فرعی از ٢۸۱۱اصلی روح ا... حافظ آبادی نژاد کدملی ۳۱۱۱٠٠٠۵۸۶٠فرزندرمضان ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت ۱۶۸مترمربع واقع درخیابان کمیل شهربم ازمالکیت حسین اکبری.
پالک ۶۷٠فرعی از ٢۸۱۱اصلی محس��ن ب��رون آبادیان کدملی ۳۱۱۱٠۶۷۱۶۵فرزندعباس شش��دانگ 

یکبابخانه بمساحت ۵۴۷مترمربع واقع درخیابان گلدشت شهربم ازمالکیت حسین اکبری.
پالک   فرعی از٢۹۷۱اصلی رسول بیغم کدملی ۳۱۱۱٠٠۵۶۳۸فرزندداودششدانگ یکبابمغازه بمساحت 

٢۶مترمربع واقع درخیابان طالقانی شهربم ازمالکیت مهدی کمشکی.

پ��الک فرعی  از۳۳٠٠اصلی محمددان��ش پور کدملی ۳۱۱۱٠۸۵۱۱٢فرزندحمیدشش��دانگ یکبابخانه 
بمساحت ۶۷۳مترمربع واقع در خیابان فردوسی شهربم کوچه ۱۵ازمالکیت بدرالملوک عامری.

پ��الک ٢فرعی از۳۳۸۱اصل��ی اعظم قرائی کدملی ٢۹۹٠۳۶۹۴۷۳فرزند حس��ین شش��دانگ یکبابخانه 
بمساحت ۱٢۹مترمربع واقع درکوچه شهیدصدیقی شهربم ازمالکیت معصومه گوری.

پالک۳فرع��ی از ۳۳۸۱اصلی مظفرگ��وری کدملی ۳۱۱٠۸۹۶۶٠۴۴ فرزندمحمد شش��دانگ یکبابخانه 
۱۴۸مترمربع واقع درخیابان شهیدصدیقی شهربم ازمالکیت معصومه گوری.

پالک ۷۸فرعی از۳۵۳۵اصلی حس��ین علی نسب کدملی ۳٢٠۹۵۷۱۴٠فرزندابراهیم ششدانگ یکبابخانه 
۱۱٠مترمربع واقع درشهربم بلوارهادی ساعی ازمالکیت روح اهلل زندوکیلی.

پ��الک     فرعی از۳۵۶۳اصلی یداهلل کاوه ای کدملی ۳۱۱٠۸٠۷٢۹۷فرزندمحمدشش��دانگ یکبابمغازه 
۳۹مترمربع واقع در بلوارباهنرشهربم ازمالکیت کرمعلی عیش آبادی.

پالک ۱٢۸فرعی از۳۸٢۶اصلی مجیدعباس زاده بارانی کدملی ۳۱۱۱٠۶۹۹۴۱فرزندمحمدششدانگ یک 
باب مغازه باکاربری تجاری مس��کونی بمس��احت ۵۹متر مربع واقع درخیابان آزادگان شهربم ازمالکیت 

اسدا... زین الصالحین.
پالک ۱۳فرعی از ۳۸۴٠اصلی نس��رین ستارزاده کدملی ۳۱۱۱۱٠۳۹٠٠فرزندعیسی ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت ٢۹۷مترمربع واقع درخیابان کمربندی طالقانی کوچه ٢۷شهربم ازمالکیت فاطمه کمشکی.
پالک ۶فرعی از ۳۸۷۵اصلی ژینوس میراحمدی کدملی ۳۱۱٠۹۵۹۳۴۸فرزنداحمدششدانگ یکبابخانه 

بمساحت ۱۵۳۶مترمربع واقع درکمربندی مهداب خیابان مفتح شهربم ازمالکیت باقرثمره فکری.
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۸/۹۸/۱٠
تاریخ انتشارنوبت دوم: ٢/۹۸/۱۱

محمدامیری خواه 
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بم

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده ١3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

استاندار کرمان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح کرد: 
از ۷۴۴ میلیارد تومان تملک دارایی ، فقط ۲۰۰ میلیارد تومان جدب شده است

اولتیماتوم به دستگاه های اجرایی برای جذب اعتبار
صد نفر در جلسات عضو هستند اما کمتر از ۲۰ نفر در جلسات مشارکت می کنند



هفته نامه محلی استان کرمان - خبری، تحلیلی، سیاسی و فرهنگی                                                                                                                                      سال دوازدهم  شماره   218 چهارشنبه 2 بهمن  1398 قیمت: 1000 تومان         چهارفصل

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

مدیر داخلی و بم تیوی:  صادق مالیی    مدیر اجرایی و رییس سازمان آگهی ها: سعید افروغ 
چاپ: طاها - کرمان     دبیر سرویس عکس: محمدحسین خراسانی نژاد   چندرسانه ای: ایمان طبسی

جهت عضویت در کانال تلگرام طلوع بم و دریافت آخرین اخبار و عکس ها و ویدئوی های استان کرمان می توانید بعد 
www.telegram.را در تلگرام جست و جو کنید و یا به آدرس @Toluebam از به روز کردن تلگرام خود شناسه
me/Toluebam رفته و عبارت JOIN را کلیک کنید. همچنین شما می توانید عکس ها وگزارشات خود از اخبار، 
وقایع و مشکالت شهری که در آن زندگی می کنید را به پیامگیر طلوع بم در تلگرام با شماره:   092١0428379   

جهت پیگیری و درج در نشریه بفرستید.
نشانی: بم، بلوار امام خمینی )ره( - نبش کوچه ۷ )روبروی بم تحریر( 

تلفن همراه: ٠۹٢۱٠۴٢۸۳۷۹ - ٠۹٢۱۷۸٢۳٠۳٠
        تلفاکس: ۴۴۳٢٠۱۹۵-٠۳۴ صندوق پستی- بم : ۷۶۶۱۱۱۱۱۱۱

هفته نامه محلی استان کرمان - خبری، تحلیلی، سیاسی و فرهنگی         چهارفصل
  سال دوازدهم  شماره   209 دوشنبه 28 مرداد  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 
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 بعد 
www.telegram.را در تلگرام جست و جو کنید و یا به آدرس @Toluebam از به روز کردن تلگرام خود شناسه
me/Toluebam رفته و عبارت JOIN را کلیک کنید. همچنین شما می توانید عکس ها 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: 09210428379 - 09217823030
        تلفن: 44320195-034 صندوق پستی- بم : 7661111111

گزارش تصویری

دیدار با امام جمعه محترم بم

تصاویر به روز عملیات اجرایی احداث واحدهای مسکونی توسط پرسنل زحمتکش گروه بهار

دیــدار و رایزنی با ســرمایه گــذاران حوزه 
گردشــگری ایرانی و خارجی جهت سرمایه 
گذاری مشــترک با گروه بهار برای توســعه 
گردشگری در منطقه و ارگ جدید. در یکی 
از این اقدامها ضمن موافقت مدیرعامل محترم 
ارگ جدید با انتقال تاالر حافظ به مکانی دیگر 
در ارگ جدید، گروه بهار این تاالر را به یک 
مجتمــع تجاری تفریحی مــدرن که درارگ 
جدید و حاشــیه جاده بین المللــی قرار دارد 

تبدیل خواهد کرد. 

دیدار با نماینده محترم شرق استان

حضور فرماندار محترم بم، مهندس فاضل مدیرعامل محترم منطقه ویژه، ریاست محترم دادگستری، فرمانده محترم انتظامی، رییس محترم شورای شهر بم، مهندس فهمی 
مدیر محترم شهرک ارگ جدید و حجت االسالم دهقان امام جمعه بروات در آیین افتتاحیه و کلنگ زنی طرح در ششم فروردین سال جاری در ارگ جدید

دیدار با شهردار محترم بمدیدار با فرماندار محترم بم

تمامی اخبار و اطالعیه های پروژه بزرگ انبوه ســازی واحدهای مســکونی در 
ارگ جدید را می توانید در کانال، صفحه اینســتاگرام و ســایت این پروژه 

ببینید و بخوانید:

کانال تلگرام

@bahar_housing
صفحه اینستاگرام

@bahar_housing
آدرس سایت

www.bahar-co.com

شماره تماس:

دفتر ارگ جدید بم:
034 - 44۲۵۲33۱

 دفتر تهران:
0۲۱ - ۲۲۶3۸۹۹۱

دفتر مرکزی:
0۲۵ - 3۶۷04۶۹0

آدرس دفتر بم:
ارگ جدید خیابان سایه، مجتمع تجاری نگین

با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم انبوه سازان بهار اشتغالزایی و رونق تولید بومی و تقویت 
کسب وکارهای محلی جنوبشرق کشور خصوصا شهرستانهای شرقی استان کرمان است؛ از 

تمامی فعاالن مرتبط با صنعت ساختمان و تولیدکنندگان مصالح، لوازم و تاسیسات و... دعوت 
می شود تا در این پروژه با ما همکاری کنند.

دفتر: ارگ جدید بم - مجتمع تجاری نگین
034 - 4425233١

صنعت ساختمان مهم ترین رکن تولید است که در صورت حمایت و رونق آن، بیش از 70 
نوع کسب وکار مرتبط با آن را تقویت و فعال می کند و گامی بلند در جهت اشتغالزایی است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر گروه انبوه سازان بهار در ارگ جدید بم مراجعه کنید یا 

با شماره تلفن دفتر تماس بگیرید.

فــــــــراخــوان

1-  سابقه کاری انبوه سازان بهار 
چیست؟

این مجموعه از سال ۱۳۷٢ با مدیریت پروژه هتل 
ارگ جدی��د فعالیت خ��ود را در بم آغاز نمود و 
از س��ال ۷۵ که کار ساخت هتل را به پایان رساند، 
تاکنون نیز به طور مداوم و مس��تمر با منطقه ویژه 
اقتص��ادی ارگ جدید در پ��روژه های عمرانی و 
شهرس��ازی متعددی در ارگ جدی��د همکاری 
داشته است. پروژه های مسکونی، صنعتی، تجاری، 
اداری و همچنین ساخت مسجد جامع و هتل ارگ 
جدید از جمله اقدامات انجام شده توسط مجموعه 
بهار در این منطقه برای مردم شریف بم می باشد. 
جدای از فعالیت و س��ابقه بیش از ٢۵ ساله در بم، 
این گروه عمرانی در سی سال گذشته پروژه های 
زیادی را در نقاط مختلف کشور انجام داده است. 
از دیگر اقدامات ما س��اخت بیش از ۱٠٠٠ واحد 
مس��کوني، پروژه هاي بزرگ عمراني و زیربنایي 
و گردش��گری در ش��هرهاي قم، ته��ران، کیش، 
رامسر، سلفچگان مي باشد که به زودی همه اینها 
در س��ایت بارگ��ذاری می ش��ود و در دفتر ارگ 
جدی��د و قم و تهران مجموعه نیز موجود اس��ت. 
همچنین مدیر ارش��د انبوه سازان بهار یعنی آقای 
محمدحسین شفیعی در س��ال ۹۶ به عنوان مشاور 
مس��کن متروی تهران انتخاب ش��دند و توانستند 
گامهای موثری را در زمینه تامین مس��کن چندین 

هزار نفر از پرسنل مترو بردارند.
 

٢-  مجوز انبوه سازان بهار برای 
ساخت و ساز به چه صورت است؟

انبوه سازان بهار در سال ۱۳۸٠ و با دریافت مجوز 
رس��می و پروانه انبوه سازی مسکن و ساختمان به 
ش��ماره ٢٠۸۵ - ۱۱٠٠۱۳۶۱ از انجمن انبوه سازان 
ساختمان و مسکن ایران )تحت نظر سازمان نظام 
مهندسی و وزارت راه و شهرسازی( فعالیت خود 

را به طور جدی تر پیش گرفت و تاکنون به عنوان 
یک��ی از اعضای مهم و فعال انجمن انبوه س��ازان 

ایران است. 

3- چـه زمـان هزینـه پیش 
پرداخت واحدهـا دریافت می 

شود؟
نح��وه و می��زان پرداخت وجه پی��ش پرداخت و 
قیمت هر واحد س��اختمانی آپارتمان��ی در اوایل 
س��ال ۹۹ اعالم و قراردادها در همان س��ال منعقد 
می گردد. انبوه س��ازان بهار زمانی پیش پرداخت 
را از مردم می گیرد که حداقل عملیات اس��کلت 
بتونی س��اختمانها انجام شده باشد و مصالح مورد 
نیاز تامین و قراردادها با پیمانکاران  انجام شده باشد 
تا اطمینان کافی برای مردم داشته باشیم برای آغاز 
مرحله نهایی س��اخت و س��ازها و مثال اگر ۱٠٠٠ 
تومان خرج کرده باش��یم ۸٠٠ تومان می گیریم و 
مرحله دوم پروژه را پس از دریافت پیش پرداخت 
و واگذاری منازل ب��ه متقاضیان آغاز میکنیم و تا 

اتمام واحدها پیش می رویم. 

4- پیـش ثبت نـام واحدهای 
ویالیی در چـه تاریخی و با چه 

شرایطی انجام می شود؟
مراحل ثبت نام واحد ویالیی از اول بهمن ماه ۹۸ 
آغاز خواهد شد. اطالعیه های گروه بهار در کانال 
تلگرام، اینس��تاگرام و س��ایت بهار و همچنین در 
کانال تلگرام، نشریه و اینستاگرام طلوع بم به طور 

مرتب منتشر می شود.

5- نحوه قـرارداد و واگذاری 
واحد ها چگونه است؟

همزم��ان ب��ا پرداخ��ت پی��ش پرداخت، ق��راداد 

محضری و ثبتی رسمی مابین شخص مدیر ارشد 
پروژه و متقاضی با نظارت مس��تقیم ارگ جدید 
بس��ته می ش��ود و واحد مس��کونی به طور کامال 
قانونی به متقاضی واگذار می گردد و از این به بعد 
متقاضی، مالک واحد مس��کونی با شماره پالک 
ثبت��ی اختصاصی خواهد بود. بع��د از آن نیز طبق 
قرارداد مراحل نهایی و پایانی س��اخت آپارتمانها 

ادامه پیدا می کند.

6- فقط مرحله اول ثبت نام 
کرده ام و االن متقاضی هستم. 

چه باید انجام دهم؟
در لیس��ت ذخیره و اولویت تا زمان انصراف ثبت 
نامی ه��ای اصلی بای��د صبر کنید. لطف��ا به دفتر 
ارگ جدی��د مراجع��ه نمایید یا تم��اس بگیرید. 

٠۳۴۴۴٢۵٢۳۳۱

7- در هیـچ مرحله ای ثبت نام 
نکرده ام و االن متقاضی هستم. 

چه باید انجام دهم؟
در لیس��ت ذخیره و اولویت تا زمان انصراف ثبت 

نامی های اصلی باید صبر کنید.

8- چـرا سـاخت واحدهـای 
کشـیده  طول  کمی  آپارتمانی 

است؟
در واقع طول نکش��یده اس��ت. ما به دنب��ال کارهای 
اساس��ی و زیربنایی خصوصا کارهای ثبتی و سندی 
بودیم تا بعدا برای واگذاری شش��دانگ واحدها به 
مردم مش��کلی نداشته باش��یم. از حدود سه ماه پیش 
مراحل تفکیک بلوکهای آپارتمانی آغاز شد که با 
پیگیریهای جدی توانستیم بیش از ۸٠ درصد مراحل 

اداری تفکیک بلوکها را انجام دهیم و هم اکنون نیز 
در حال تهیه صورتجلسه های تفکیکی واحدهای هر 

بلوک هستیم.
از طرف��ی بر خالف روال ع��ادی پروژه های انبوه 
سازی، در طول انجام پروژه و با مشورت با گروه 
مشاورین خود به این نتیجه رسیدیم که اگر عالوه 
بر تفکیک س��ندی واحدهای مس��کونی مستقر 
در ی��ک بل��وک، بلوکهای مس��تقر در هر بخش 
از پروژه را  هم بصورت س��ندی و ثبتی تفکیک 
کنیم و هم به صورت س��اختاری و فیزیکی، این 
یک اقدام خوب در جهت رضایتمندی س��اکنین 
و شهروندان ساکن در واحدهای آپارتمانی است. 
این اقدام بصورت فیزیکی به این صورت است که 
ه��ر بلوک ۴ طبقه که دارای ۱۶ واحد مس��کونی 
اس��ت، در یک زمین و محوطه اختصاصی خود 
و ب��ا امکان��ات مناس��ب طراحی می ش��ود. بدین 
ترتیب س��اکنان هر بلوک به صورت شایس��ته تر 
و با آرامش بیش��تری با هم تعامل و ارتباط برقرار 
می کنند و برای اداره بلوک و محوطه اختصاصی 
خود تصمیم گی��ری و برنامه ریزی می  نمایند. این 
یکی از اساس��ی ترین اقدامات ما بود که نسبتاً هم 
زمان زیادی صرف آن کردیم و مراحل نهایی آن 
نیز به زودی به پایان می رس��د. در پایان باید گفت 
که روند اداری تفکیک س��ندی، ثبتی و فیزیکی 
واحده��ای آپارتمانی کمی زم��ان برده و مراحل 
اجرایی و عمرانی نیز اخیرا با قدرت و جدیت آغاز 

شده است.

9- پروژه 88٠٠ واحدی از چه 
زمانی شروع می شود؟

از آنجایی که این مجموعه واحدها قرار اس��ت با 
مساعدت وام های دولتی ساخته شوند و تا کنون 
مساعدتی از س��وی دولت صورت نگرفته است، 
تاریخ ثبت نام و  ش��روع این واحدها نامش��خص 

است.

1٠- مراسم عیدانه بهار چیست؟
از آنجایی که حق خریدار این است که محصول 
م��ورد نظر خ��ود را ازنزدی��ک ببین��د؛ از ۵ تا ٢۵ 
فروردین مراس��م بازدید از واحدها و نمایشگاه از 
صبح تا بعدازظهر برقرار است. در این مدت ویژه 
برنامه هایی تدارک می بینیم که اجرا خواهند شد.

11- قبل از سال جدید هیچ 
واگذاری و فروشی ندارید. 

چرا؟
تاکنون هیچ انبوه س��ازی در کشور همانند گروه 
بهار در عرضه و ساخت واحدهای مسکونی خود 
اینگونه عمل نکرده است و اکثر آنها قبل از شروع 
به ساخت و س��از، مبلغ پیش پرداخت را از مردم 
دریافت می نمایند، اما م��ا اعتقاد داریم جوانان و 
مردم بم و ش��رق استان که مردمی نجیب و صبور 
هس��تند و کم و بیش آالم و رنج زلزله را به دوش 
می کشند باید با خیال راحت و آسوده صاحبخانه 

شوند.
باید گفت، از آنجایی که رویکرد انبوه سازان بهار 
فروش س��اختمان اس��ت نه زمین و هوا، به همین 
خاطر تا واحدها به مرحله ای از ساخت نرسند هیچ 

فروشی انجام نخواهد شد.

حرف آخر ...
تمام واحدهای مسکونی، صنعتی، اداری، تجاری 
و راهس��ازی مس��تقر در ارگ جدید چه آنها که 
در س��الیان قبل توسط گروه بهار احداث شدند و 
چه آنها که قرار اس��ت در آینده احداث ش��وند، 
با رعایت قوانین س��خت گیران��ه مدیریت محترم 
ش��هرک ارگ جدید، مهندس��ین و ناظرین این 

منطقه ساخته می شوند.

مردم و فعاالن رس��انه ای و مس��ئولین شرق استان 
کرمان جهت کس��ب هر گونه اطالعات بیشتر در 
مورد م��دارک فعالیت ها، س��وابق آزاد مدیران، 
س��وابق انبوه س��ازان بهار و رف��ع ابهامات موجود 
می توانن��د به دفتر این مجموعه در اس��تان کرمان 
واق��ع در ارگ جدید بم مراجعه نمایند. همچنین 
تمامی مستندات پروژه ارگ جدید نیز از آغاز در 
سایت و کانال این مجموعه و رسانه های وابسته به 

هفته نامه طلوع بم موجود است.
بار دیگر ضمن تقدیر و تشکر از شما، انبوه سازان 
بهار اعالم می کند نوع و نحوه اجرای این پروژه و 
اساساً هدف آن، قابل قیاس با پروژه های شکست 
خ��ورده و پروژه های��ی که درگیر فس��اد مالی و 
اقتصادی ش��دند، نیس��ت. این پروژه حتی در بین 
انبوه س��ازان ایران نیز مزیت خاص��ی دارد که در 
نحوه دریافت و پیش فروش واحدهاست و اساس 
آن بر پایه شفافیت کامل و اعتماد عمومی بنا نهاده 

شده است.
در این روزها که خدا را ش��کر اقدامات خوب و 
گس��ترده ای در کش��ور در زمینه مبارزه با فساد و 
اختالس و کالهبرداری آغاز ش��ده اس��ت، انبوه 
سازان مسکن و س��اختمان بهار با اعتماد عمومی 
مردم ش��ریف ش��رق اس��تان کرمان، راه خود را 
مصمم تر از قبل برای رس��یدن به اهداف خود که 
همانا رونق تولید و اشتغال در منطقه محروم شرق 
اس��تان کرمان است ادامه می دهد و امیدوار است 
که فعاالن رسانه ای و شهروندان عزیز نیز سرمایه 
گذاران و فعاالن اقتصادی را جهت سرمایه گذاری 
و تولید و اش��تغال در این شرایط ناگوار اقتصادی 
دلگرم تر کنند و آماده پاسخگویی در همه زمینه ها 
به شهروندان محترم، مسئولین و نهادهای نظارتی 
و قضایی هستیم. قطعا این پروژه هدیه ای به نسل 
امروز و فردای منطقه با استعداد و با ظرفیت شرق 

استان کرمان است.

سواالت متداول مردمی از  در مورد پروژه های انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار در ارگ جدید بم
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