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هفته نامه  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان کرمان
سال سیزدهم | شماره  223 | سه شنبه 30 اردیبهشت 1399 | قیمت: 2000 تومان

| صفحه سوم || صفحه دوم |

خداحافظ بم
شهروندان برای آسفالت 

کوچه ها مشارکت کنند

هفته نامه محلی استان کرمان - خبری، تحلیلی، سیاسی و فرهنگی         چهارفصلهشدار
  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

جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر گروه انبوه سازان بهار در ارگ جدید بم 
مراجعه کنید یا با شماره تلفن دفتر تماس بگیرید.

۰۳۴ - ۴۴۲۵۲۳۳۱

 داانیی

شهردار بم با تاکید بر مشکالت مالی 
شهرداری خواستار شد:

گزارش کاملی از آخرین نشست خبری حبیب اله 
نیکزادی پناه نماینده مردم شرق کرمان در مجلس دهم 
و پاسخ وی به این سوال طلوع بم که فکر می کنید چرا 

دوباره در انتخابات مجلس رای نیاوردید؟

راه اندازی آزمایشگاه پیشرفته تشخیص کرونا

فقط در ده روز گذشته بیش 50 نفر به آمار مبتالیان به کووید 19 در شرق استان کرمان اضافه شده است. 
وزارت بهداشت استان کرمان خصوصا جنوب و شرق آن را در وضعیت هشدار قرار داده است. آیا اوضاع 

بهترمی شود یا اینکه وضعیت قرمز خواهد شد؟ کرونا درمان ندارد اما راه حل اجتماعی دارد.

| صفحه چهارم |

گزارش آگهی

ادامه عملیات ساخت پروژه های انبوه سازان 
 مسکن و ساختمان بهار در سال ۱۳۹۹

روند عملی��ات اجرایی بزرگترین پروژه س��اختمانی 
ش��رق اس��تان کرمان توس��ط انبوه س��ازان مسکن و 
ساختمان بهار در ارگ جدید بم پس از پایان دوران 
قرنطین��ه و با رعایت پروتکلهای بهداش��تی و با توانی 
مضاعف از سرگرفته شده است تا شعار "جهش تولید" 
که برای س��ال جدید انتخاب ش��ده است، در بخش 
مس��کن شرق استان کرمان توسط بخش خصوصی و 
 با حمایتهای مسئولین محلی و استانی عملیاتی گردد.

همزمان با آغاز همه گیری بیماری کرونا در کش��ور، 
انبوه س��ازان بهار جز اولی��ن بنگاهه��ای تولیدی بود 
ک��ه به منظ��ور رفاه ح��ال بیش از ۱۵۰ پرس��نل خود 
در بخش��های مهندس��ی، اجرای��ی و اداری همچنین 
هم افزای��ی و هماهنگ��ی بیش��تر ب��ا س��ایر ارگانها و 
نهاده��ا و مراکز تولی��دی منطقه در جه��ت مقابله با 
 این بیم��اری در ب��م، فعالیت خ��ود را متوقف نمود.

بعد از خبر شروع مجدد فعالیت ها و همچنین دریافت 
پیامهایی از سوی شهروندان در مورد روند ساخت و 
س��از و شرایط واحدهای انبوه س��ازان بهار، به منظور 
آگاه��ی از آخری��ن وضعیت پروژه های مس��کن و 
ساختمان، خبرنگار طلوع بم به محل اجرای این طرح 
 عمرانی در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید رفته است. 
ب��ه گزارش طلوع بم، از اوایل اردیبهش��ت ماه س��ال 
ج��اری، قب��ل از ش��روع کار، واحد س��ازماندهی و 
پش��تیبانی به��ار براس��اس مصوب��ات و پروتکل های 
وزارت بهداش��ت اقدامات اولی��ه را جهت تجهیز  و 
آماده سازی کارگاه ها با شرایط جدید در دستور کار 
قرار داده است و با آموزش های الزم و تجهیز کاملتر 
و به روزرسانی مجموعه به لوازم و تجهیزات بهداشت 
فردی، جمعی و صنعتی که تا پیش از این نیز در جریان 
بود؛ کارگاهها و بخش��های اداری و پشتیبانی فعالیت 
 ه��ای خود را از پانزدهم اردیبهش��ت از س��رگرفتند.

در گفتگو با آقای مهندس رمضانی سرپرس��ت پروژه 
ها؛ ایش��ان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعلی کار 
گفت: یکی از مهم ترین دغدغه و تالش های ما این 
اس��ت که با توجه به تاخیر اجباری تحمیل ش��ده، با 
تالشی مضاعف، از برنامه زمان بندی خود فاصله زیاد 
نگرفت��ه و بتوانیم به وعده های خود جهت خدمت به 
 مردم ش��ریف شرق اس��تان کرمان پاس��خ گو باشیم. 

همچنی��ن گفتن��ی اس��ت ک��ه ه��م اکن��ون عملیات 
اجرای��ی پ��روژه های ویالی��ی و آپارتمان��ی به طور 
منظ��م و اصول��ی، زی��ر نظ��ر مهندس��ین مج��رب و  
 موردتایید نظام مهندس��ی اس��تان کرمان ادامه دارد.

مهندس طباطبایی سرپرس��ت پروژه ه��ای آپارتمانی 
بهار ضمن اش��اره به فع��ال بودن کلی��ه کارگاه های 
آپارتمان��ی، تاکی��د نمودن��د ک��ه در ح��ال حاض��ر 
پ��روژه پردیس در مراحل جلوت��ری از لحاظ کاری 
ق��رار دارد. ط��وری ک��ه بخش��ی از واحده��ای این 
 پروژه آم��اده انجام عملی��ات بتن ریزی می باش��ند.

در ادامه ای��ن گفت و گو مهندس زابلی سرپرس��ت 
پروژه های ویالیی ضمن اشاره به فعال بودن کارگاه 
ویالیی خب��ر دادند که در روزهای اخیر عملیات بتن 
ریزی س��قف تعدادی دیگ��ر از واحدهای دوبلکس 
 مجتم��ع مس��کونی ترنج و تیارا انجام ش��ده اس��ت.

ش��هروندان و متقاضی��ان محت��رم، از ش��ما عزی��زان 
خواهش��مندیم در قب��ال تالش های بی وقفه پرس��نل 
و مدی��ران این مجموع��ه که با هدف تامین مس��کن 
م��ورد نی��از م��ا در ش��رق اس��تان کرم��ان همچون 
س��ال گذش��ته مش��غول به س��اخت و س��از پ��روژه 
ه��ای مس��کونی م��ی باش��ند، آن ه��ا را همراه��ی 
نم��وده و ب��ا حمایت ه��ای خ��ود ای��ن مجموعه را 
 در س��اخت پروژه های مس��کونی دلگرم ت��ر کنیم.

همچنین اخبار و اطالعیه های رس��می این مجموعه را 
تنها در س��ایت و صفحات رسمی انبوه سازان مسکن 
و س��اختمان بهار و هفته نامه طلوع بم به آدرس های 
زیر دنبال کنید و س��واالت و ابهامات خود را با ما در 

میان بگذارید.

بم - ارگ جدید - مجتمع تجاری نگین
۰34 - 442۵233۱
www.bahar-housing.com

آیدی کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام:
Bahar_Housing

آیدی کانال تلگرام هفته نامه طلوع بم:
TolueBam

آیدی صفحه اینستاگرام هفته نامه طلوع بم:
TolueBam_۱368

دکتر عباس زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی بم خبر داد:



سال سیزدهم  شماره   223  سه شنبه 30 اردیبهشت 21399 جامعه و سیاست

خداحافظ بم
محمدحسین خراس�انی: نماینده مردم بم، ریگان، فهرج 
و نرماش�یر در مجلس دهم، شنبه و یکشنبه 27 و 28 
اردیبهش�ت با حضور در نشس�ت خب�ری و همچنین 
ش�ورای اداری این شهرس�تانها آخرین س�خنان خود 
را با مردم و مس�ئولین در میان گذاش�ت و ضمن دفاع 
از عملک�رد چهارس�اله خود، به نوعی ب�ا موکلین خود 
خداحافظی کرد تا حجت االسالم موس�ی غضنفرآبادی 
س�کان نمایندگی مردم را تا چند روز آینده به دس�ت 

بگیرد.
ضمن تقدیر از تالشهای آقای نیکزادی پناه در این مدت، 
به ایش�ان خسته نباش�ید می گوییم و برایشان آرزوی 
توفیق بیش�تر در خدمتگزاری برای م�ردم داریم. وی 
از انتخابات میان دوره ای س�ال 84 وارد کارزار انتخابات 
مجلس ش�ورای اس�المی شد. در آن س�ال وی و اصغر 
مکارم و موس�ی غضنفرآبادی رقبای یکدیگر بودند که 
پ�س از ابطال انتخابات بم در آن س�ال که دکتر مکارم 
نفر اول و مهندس نیکزادی نفر دوم آن انتخابات ش�ده 
بودن�د )پیش از ابط�ال( دیگر نتوانس�تند در انتخابات 
میان دوره ای س�ال 85 ش�رکت کنند و حجت االسالم 
غضنفرآب�ادی به مجلس هفتم راه یاف�ت. نیکزادی در 
انتخابات مجلس هشتم شرکت نکرد و در رقابت موسی 
غضنفرآب�ادی و اصغر مکارم باز هم ش�یخ اصولگرا به 
مجلس هش�تم در س�ال 1386 راه یافت. در انتخابات 
مجلس نهم در س�ال 90 مکارم نیامد ام�ا نیکزادی که 
در ابتدا صالحیت اش احراز نش�ده ب�ود، دو روز قبل از 
انتخابات تایید صالحیت شد و با اختالف زیادی از رقیب 
خود موسی غضنفرآبادی شکس�ت خورد. در سال 94 
مهندس نیکزادی تنها کاندیدای تایید صالحیت ش�ده 
جبه�ه اصالح طلبان و اعتدالگرایان در ش�رق اس�تان 
کرمان بود و با اتحاد و ائتالف دیگر جریانها و کاندیدای 
تایید نش�ده اصالحات از جمله دکتر مکارم با او، آقای 
نیکزادی توانست با اختالف حدود سی هزار رای با شیخ 
موس�ی غضنفرآبادی پیروز انتخابات شود. در سال 98 
نیز پس از چهار س�اِل پرکش و قوس و از هم پاش�یدن 
اتحاد و ائتالف تمدن، در رخدادی بی س�ابقه در کشور 
این بار مکارم و جمعی از اصالح طلبان با اتحاد با رقیب 
اصولگرای خود در مقابل نیکزادی و سایر اصالح طلبان 
صف کش�یدند و ب�ه چهار س�ال نمایندگ�ی مهندس 
نیکزادی پایان دادند. )شرح این ماجرا مفصل است ...!(

این خالصه ای از س�ابقه برگ�زاری انتخابات مجلس در 
منطقه ش�رق اس�تان کرمان در چهارده س�ال گذشته 
بود و بررس�ی جزییات رویدادهای آن زمان بیش�تری 
می طلبد. در ادامه آخرین سخنان مهندس نیکزادی پناه 
را به طورکامل و عین همان س�خنان را بدون هیچگونه 

توضیح یا تحلیل یا نقدی به آنها می خوانید.

شنبه 2۷ اردیبهش��ت حبیب ا... نیکزادی پناه در خصوص 
عملکرد چهار س��اله خ��ود در یک نشس��ت خبری در 
فرمانداری بم گفت: در س��ال ۱3۹۵ که ش��روع مجلس 
ده��م ب��ود ما ب��ا چند مش��کل اصلی در ش��رق اس��تان 
کرم��ان مواجه بودیم. اول مردم ما ب��ا وجود غم و اندوه 
مطالبه گری خود را از دس��ت داده بودند. به همین دلیل 
مدیران کشوری و استانی مردم را فراموش کرده بودند. 
بطور مثال از دوره آقای احمدی نژاد تا دو سال اول آقای 
روحانی چند مدیر ارشد کشوری در شرق استان کرمان 
حضور پیدا کرد؟ اما اکنون بررسی کنید تا به امروز چند 

وزیر به بم س��فر کردند قابل مقایسه با گذشته است؟ این 
نشان میدهد که مسئوالن به داد بم رسیدند، در این دولت 
بی پول توانستیم به اندازه 3۰ سال گذشته از دولت اعتبار 
دریافت کنیم که خالصه ای در این نشست خبری برای 

شما بازگو خواهم کرد.
آق��ای نیکزادی در خصوص عملکرد چهار س��اله خود 
در حوزه کشاورزی افزود:کشاورزی ما توجیه اقتصادی 
نداشت اما امروزه اقتصاد ما خدا را شکر دوباره فعال شده 
است. خرمای ما با مدیریت صحیح به چند برابر افزایش 
قیمت پیدا کرد. در بحث گلخانه ها ما در نرماش��یر فقط 
2۰۰ هکتار ایجاد کردیم و در حال توس��عه هس��تیم و به 
زودی به قطب گلخانه ای تبدیل خواهیم ش��د. توانستیم 
دهکده خرما را مصوب کنیم که با فعال ش��دن دهکده 
خرما و زیرساخت ها قیمت خرما را کشاورز ما تعیین و 

افزایش پیدا خواهد کرد.
نماینده ش��رق اس��تان کرمان به عملکرد خود در حوزه 
س��المت و درمان اشاره کرد و افزود: ما در بحث درمان 
بطور خالصه یک انقالب در ش��رق استان کرمان ایجاد 
کردیم. بطور مثال بیمارس��تان های فهرج، ریگان و 2۰2 
تختخواب��ی بم در س��ال ۹2 در آن دولت پر پول )دولت 
احمدی نژاد( کلنگ آن زده شد اما عملیات اجرایی این 
سه بیمارستان در سال ۹۵ ش��روع شد. امروزه بیمارستان 
ریگان یکی از بهترین بیمارستان های استان کرمان است. 
ظرفیت آن از 32 تخت ب��ه 8۰ تخت افزایش پیدا کرده 
است. بیمارس��تان فهرج نیز اورژانس آن در حال حاضر 
در حال بهره برداری است و ظرف 3،4 ماه آینده به پایان 
خواهد رس��ید و تجهیزات آن نیز تامین و ظرفیت آن از 
32 تخت به ۷۰ تخت افزایش پیدا کرده است. بیمارستان 
2۰2 تختخواب��ی بم هم با اخذ وام تا س��ال ۱4۰۰ به بهره 
برداری خواهد رسید و همچنین بیمارستان پاستور نیز از 
۹6 تخت در سال ۹2 به 4۰۰ تخت رسیده است و در حال 
حاضر به یکی از بهترین بیمارس��تان کرمان تبدیل شده 
است. در مجموع ما به 8۰۰ تخت بیمارستانی رسیدیم و 
این یک انقالب در حوزه درمان است. امروزه ما بهترین 
و به روزترین آمبوالنس های س��طح کشور را در اختیار 
داریم.مراکز درمانی روستایی ما هم پیشرفت چشمگیری 
داش��تند که بیش از 3۵ پروژه درمانی فقط در همین 22 

بهمن سال گذشته افتتاح شد.
این ها کارهایی بود که ما ده سال پیش با آن همه پول هم 
می توانستیم انجام بدیم اما نشد ولی ما در دولت بی پول 
)دولت روحانی( توانستیم انقالبی در حوزه درمان انجام 

دهیم.
نیکزادی پناه در رابطه با بحث گردشگری گفت: بم در 
حوزه گردش��گری یکی از شهرهای مهم ایران و جهان 
است. شرق اس��تان کرمان کلکس��یونی از آثار باستانی 
در ایران اس��ت. ش��هری که بیش از ۷۰۰۰ سال ریشه در 
تاریخ دارد ، ما مدعی هس��تیم همیشه شهرنشین بوده ایم 
، اما متاس��فانه در گذش��ته با نگاه های منفی زیرساخت 
مناسب نداش��تیم. اما در این دوره توانس��تیم ۱4 میلیارد 
توم��ان اعتبار برای ارگ قدیم در اولین قدم جذب کنیم 
که باید گزارشی بدهند که این ۱4 میلیارد تومان را کجا 

هزین��ه کردند؟ که در این دولت بی پول ۱4 میلیارد پول 
کمی نبود ، اما همینجا اعالم میکنم قسمتی از این اعتبار 
هزینه نش��ده است که باید پاسخگو باش��ند ، با توجه به 
کویرنوردی ، کوچه باغ ها ، سد نسا می توانیم از ظرفیت 

آن ها استفاده کنیم.
در بحث روستاها نیز ما پیشرفت چشمگیری داشتیم. در 
دورترین مناطق روس��تایی نگین کویر ،فهرج ،نرماش��یر 
و ریگان هش��ت هزار تن قیر رای��گان دریافت کردیم و 
روشنایی خیابان ها را تامین کردیم،در بحث اب روستایی 
که بزرگترین دغدغه ما بود دیگر روستایی نداریم که با 
تانکر آب شود، و امروزه روستاهای ما بسیار آباد هستند 
و جمعیت روستایی ما 8۰ درصد و جمعیت شهری ما 2ج 
درصد که برخالف میانگین کشوری هست ، حال در نظر 
گرفته شود اگر روستایان ما به شهر مهاجرت میکردند با 

چه مشکلی مواجه شدیم
مهندس نیکزادی عملکرد چهارساله خود در بحث گاز 
رس��انی ، انتقال گاز از ماهان تا بم ۱2 س��ال طول کشید 
اما طی این 4 س��ال هزاران کیلومتر لوله گاز رفت داخل 
این خاک از بم تا دورترین روس��تاهای ریگان،فهرج و 
نرماش��یر و به زودی گازرسانی در دهبکری نیز صورت 

خواهد گرفت.
حبیب اهلل نیکزادی در حوزه آب نیز افزود: در س��ال ۹۵ 
پیشرفت فیزیکی سد نس��ا به بم 6 درصد بود، اما امروزه 
ظرف چهار س��ال نزدیک ۷۰ درصد پیش��رفت رسیده 
اس��ت. امس��ال فقط ۹۰ میلیارد توم��ان اعتبار تخصیص 
یافته اس��ت جالب است بدانید انتقال آب فقط برای بم و 
بروات بوده اس��ت اما امروز مصوب شده است نه تنها بم 
به شهرستان های فهرج،ریگان و نرماشیر نیز داده شود که 
مهندس رش��یدی قول مساعد داده است تا شهریور ماه با 
منابع پیش بینی شده آب را به بم و بروات و پس از آن به 

دیگر شهرستان ها برساند.
نماینده مردم بم ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس دهم 
در بحث ارگ جدید تاکید کرد: اگر پیگیری های ما نبود 
،صنعت خودروس��ازی ارگ جدید بطور کامل تعطیل 
شده بود و با سفر های اخیر توانستیم از پایان اردیبهشت 
ماه با وجود ورشکستگی شرکت کرمان موتور از طریق 
مدیریت بحران مجوز تس��هیالت را دریافت کنیم و طی 
این چهار س��ال سه ش��رکت دیگر نیز به مجموعه ارگ 
جدید اضافه ش��د و تالش کردیم صنعت خودرو سازی 

را حفظ نماییم.
مهندس نیکزادی در خصوص عملکرد مخابرات و جاده 
و راه ه��ا گفت: امروزه در حوزه مخابرات به اندازه طول 

تاریخ بم برای منطقه کار شده است. بیش از ۱2۰ میلیارد 
تومان در جهت توس��عه مخابرات اعتبار تخصیص یافت 
امروزه در دورترین نقطه روس��تایی م��ا آنتن و اینترنت 
داریم، در بحث راه روستایی ما یک متر روکش آسفالت 
نیز نداشتیم و با این بی پولی دولت فعلی بیش از حد کار 
انجام شده است. ما یک راهی داریم از ریگان به جاسک 
این راه مس��تقیم به دریا می رس��د، ما در این چهار سال 
توانستیم 2۰ کیلومتر  زیرساخت آن را آماده کنیم و ۱۰ 
کیلومتر آن را نیز آسفالت کنیم که دو  پیمانکار در حال 
حاضر در حال کار هستند ، و آبادانی و اشتغال با این جاده 

ها ایجاد می شود.

در پایان این جلسه آقای نیکزادی در 
پاسخ به این سوال خبرنگار طلوع بم 

که به نظر شما علت رای نیاوردن شما 
در انتخاب اخیر مجلس چه بود گفت:

اجازه بدین ورود نکنم چون خیلی چیزها را باید بگویم. 
اول اینک��ه یک عزم ملی بود که م��ردم تصمیم گرفتند 
مشارکتش��ان را بیاورند پایین که در بم آق��ای فرماندار 
می گوین��د 33  درصد مش��ارکت ب��وده در صورتی که 

نیست!
این 33 درصد چه کسانی هستند همانهایی که رای شان 
م��ال من بود چون گروه مقابل ما یک نفر هم بدون رای 

دادن نبوده چون رای آنها اعتقادی است.
در واقع م��ردم میخواس��تند از دولت انتق��ام بگیرند در 
صورتی که در مردم ش��رق اس��تان ای��ن انتقام گیری در 
خص��وص دولت بی دلیل بود ب��رای اینکه این دولت به 
اندازه 3۰ س��ال به مردم کمک کرد و شماها )رسانه ها( 
مقصرید نتوانستید خدمات این دولت را به مردم بگویید.

عزیزان م��ن، در این دوره اتفاق��ات بزرگی افتاد. امنیت 

با توس��عه دو بال در کنار هم هس��تند. آرامش زندگی، 
مسالمت آمیز، شما در این 4 سال هیچ طایفه ای را ندیدید 
که با هم درگیر ش��وند. هیچ بحث اعتقادی بین شیعه و 
سنی وجود نداش��ت ، توی شهر بم مردم ما چقدر تغییر 
کردند بعد از زلزله مردم بم نابود ش��دند. امروز مردم بم 
خودشان را پیدا کردند. مردم دارند برمیگردند به گذشته 
دیرینه خودشان. شما نمیدانید من به چه مصیبتی اینها را 

فراهم کردم.
ش��ما میدانید در ش��هر بم ع��ده ای بودند ع��رض اندام 
میکردند. مرش��د و ... نمیدونم چی چیه و... شما در این 
مدت دیدید از این خبرا باشد؟ کسی را که ظلم کند؟ نه 
همه با هم بودن هیچکس نمیدید کسی به کسی ظلم کند. 
مردم آرامش داش��تند به همین دلیل مهاجرت معکوس 

شروع شد. اینقدر آمدند بم که دیگر در بم خانه نیست.
امی��دوارم مردم بمانند و شهرش��ان را ترک نکنند. یک 
مس��اله ای هم هس��ت اجازه میخوام نگم چون نمیخوام 

نمیخوام مردمم آزرده خاطر کنم ...
دلم پر خون هست نمی خواهم بگویم. نقل قول از شاعر 
عزیزمان: گرچه از آتش غم، چون خم می در جوشم...

مهر بر لب زده خون می خورم و خاموشم.
اما می گویم. می نویسم برای بچه های شما می نویسم که 

بفهمند چی بودیم چی شد. بگذارید فعال نگویم.
من خودم را از مردمم جدا نمیدانم. روحم اینجاست. تنها 
کاندیدایی ک��ه در همه ادوار متعلق به همه جا بوده منم. 
اینو در جریان باشید. من تنها کاندیدی بودم که متعلق به 
همه جا ب��ودم و در همه جا اقوام من بودند. خیلی تالش 
کردم عزت مردمم را حفظ کنم.  من خیلی تالش کردم 
که حاش��یه امنی را برای خودروس��ازان ایجاد کنم. شما 
دیدید من اصال سیاسی کاری نکردم. اهل معامله نبودم. 
عزیزترین کس��انم را بدلیل کار نک��ردن حذف کردم. 
چهار س��ال از زندگی ام رااز دست دادم. از مسایل مالی 
هیچ چیزی از مجلس عاید من نشد. بخاطر رضای خدا و 

مردم کار کردم. مردمی که امروز خوشحالند. کشاورزی 
که ضرر نمیکند. وقتی می بینم جوان ما دیگر سراغ کار 
خالف نمی رود خوشحالم. من قطار توسعه بم را روشن 
کردم.امیدوارم بقیه بتوانند آن را پیش ببرند. بله من امروز 
خوشحالم. به همان اندازه از رای نیاوردنم خوشحالم که 

اگر رای آورده بودم.
برای دو س��ه موضوع خیلی س��ختی کش��یدم )همراه با 
آه کش��یدن بلند( یکی این بود حام��ی مدیران بودم که 

بعضیاشون لغزیدن )احتماال در انتخابات( ...
جرم دومم این بود که من از خودروسازی خیلی حمایت 
کردم تا جایی که یک روحانی میگفت به نیکزادی رای 
ندید دستش نجسه چون تو دست فالن نجس بوده. اون 
نجس کیه اون نجس کسی که ده هزار شغل ایجاد کرده 

این یک نگاه هست کاری هم نمیشود کرد.
یک��ی دیگه از گناهانم این بود که س��عی کردم دس��ت 
دالالن را کوتاه کنم از کشاورزی، دیدید در شبکه های 
مجازی پیام دادند که رای ندین به نیکزادی که کارتون 
خراب میشود. به سردخانه داران و کشاورزان پیام دادن به 
ایشان رای ندید که فردا برامون دردسر درست میکند. من 
جرمم این است که درخدمت مردم بودم من تالش کردم 
حقی از مردم ضایع نشود. به همین دلیل فالن شخصیت 
میگوید یکی از قاتلین شهید سلیمانی نیکزادی هست. من 
اینه��ا را واگذار می کنم به خدای خودم. من هیچکاری 
نک��ردم همینکه م��ردم را مطالبه گر ک��ردم کار بزرگی 
کردم. مردم نمره باید بدهند به من. خودم نمره نمیدم ولی 

رضایت دارم از خودم. 
خب من یک جمله ای هم با مردمم صحبت کنم. چهار 
سال با سرعت باد گذشت. شماها خیلی کمک کردید. از 
مردم تشکر میکنم. از مدیران جوان تشکر میکنم. از این 

دولت خیلی تشکر می کنم. که واقعا به بم کمک کرد.

براب�رآراء ص�ادره هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلی�ف وضعیت ثبتی اراضی 
وس�اختمانهای فاقدسندرسمی مس�تقردرواحدثبتی حوزه ثبتی ملک بم تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل واقع درشهرستان بم بخش  ۲9کرمان محرزگردیده 
است لذابمنظور اطالع عموم مراجعین دردونوبت به فاصله ۱۵روز آگهی میشود 
ودرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
میتوانند ازتاریخ انتش�اراولین آگهی به مدت دوماه اعت�راض خودرابه این اداره 
تس�لیم وپس ازاخذ رسیدظرف مدت یکماه ازتاریخ تس�لیم اعتراض دادخواست 
خودرابه مراجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضاء مدت مذکور 
وع�دم وص�ول اعتراض طبق مق�ررات س�ندمالکیت صادرخواهدش�د. برابرآراء 
صادره هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبتی ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی�ان ذی�ل واق�ع درشهرس�تان بم بخ�ش  ۲9کرم�ان محرزگردیده اس�ت 
لذابمنظ�ور اط�الع عموم مراجعی�ن دردونوبت ب�ه فاصله ۱۵روز آگهی میش�ود 
ودرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
میتوانند ازتاریخ انتش�اراولین آگهی به مدت دوماه اعت�راض خودرابه این اداره 
تس�لیم وپس ازاخذ رسیدظرف 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 ۲9کرمان
پ��الک 33فرعی از۷۰6اصلی بتول موس��ائی کدمل��ی 3۱۱۰۹۰۹۰۹۰6۵فرزندعزیزاهلل 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۵۱8مترمربع واقع درخیابان ابوذرشهربم ازمالکیت عزیزاهلل 

موسائی.
پالک 6۵۰فرعی از۱۰24اصلی حسین عزیزآبادی کدملی 32۰۹۷۵2۷2۹فرزنددرویش 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 368مترمربع واقع در خیابان سیدطاهرالدین محمدواقع 

درشهربم ازمالکیت وجیهه السادات وحشمت السادات ظهیر.
پالک ۱۹۹6اصلی مجیددریجانی کدملی 3۱۱۱3۹۷343فرزندمحمدششدانگ پمپ 
بنزین بمس��احت 26۱4متر مربع واقع در خیابان ولی عصر ش��هربم ازمالکیت عشرت 

ونصرت رفیعی ومهدی مطلبی.
پالک 6فرعی از2۰2۵اصلی علی س��ینائی کدملی 3۱۱۱۰۷۰۰42فرزندرضاششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت ۱8۹مترمربع واقع درکمربندی ولیعصر ش��هربم ازمالکیت فاطمه 

درزاده.
پالک 3۵فرعی از 223۰اصلی حسن وفادارکدملی 3۱۱۱42۹24۵فرزنداحمدششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 248مترمربع واقع درخیابان شهیدجزینی کوچه ۱۱شهربم ازمالکیت 

رضاشجاع الدینی.
کدمل��ی  ش��ریفیان  طاه��ره  23۵6اصل��ی  از  848فرع��ی  پ��الک 
32۰۹۷۵23۷۰فرزندغالمرضاششدانگ یکقطعه  زمین جهت ادغام درپالک ۷6۷اصلی 
از23۵6اصلی بمساحت ۹/۷2متر مربع  واقع درخیابان جانبازان شهربم ازمالکیت یداهلل 

امانی.
پالک8۵2فرع��ی از23۵6اصلی عل��ی قایم آبادی کدملی 32۰۹۵6۱4۰۰فرزندقاس��م 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 26۱مترمربع واقع درخیابان کمیل شهربم ازمالکیت یداهلل 

امانی .
پالک 8۵4فرعی از23۵6اصلی زهرانظام آبادی کدملی 3۱۱۱۰4۰3۵8۷ فرزندمحمود 
شش��دانگ مغازه مشتمل برطبقه فوقانی  بمساحت ۹6مترمربع واقع در خیابان جانبازان 

شهربم ازمالکیت یداهلل امانی.
پالک 8۵۵فرعی از 23۵6اصلی  عصمت آفریدون کدملی 6۰۵۹6466۵4فرزندابراهیم 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت ۱۷8مترمربع واق��ع درخیابان ولی اهلل امیری ش��هربم 

ازمالکیت محمدمحمدی.

پالک ۱3۱3فرعی از28۱۰اصلی حس��ن امیرزاده کدملی 32۰۹6۵۷2۷۰فرزند محمد 
ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 462مترمربع واقع درخیابان مالک اشتر شهربم ازمالکیت 

کبری فروهمند.
پالک 682فرعی از28۱۱اصلی حس��ین پورولندیاری کدمل��ی 3۱۱۱28663۵ فرزند 
محمدشش��دانگ یکبابخان��ه  بمس��احت 2۵6مترمربع واقع درخیابان المهدی ش��رقی 

بعدازپمپ بنزین ازمالکیت حسین اکبری.
کدمل��ی  بروات��ی  جهانش��اهی  مصطف��ی  2۹83اصل��ی  از  یکفرع��ی  پ��الک 
3۱۰۰۰2۹3۱3فرزندمحمدشش��دانگ یکبابخانه بمساحت 266مترمربع واقع درخیابان 

طالقانی شهربم ازمالکیت محمدشهسواری .
کدمل��ی  آب��ادی  صوف��ی  ن��واب  3۹8۹اصل��ی  از  2فرع��ی  پ��الک 
3۱۱۱۵28۰36فرزندمحمدشش��دانگ یکبابخانه بمساحت ۱66مترمربع واقع درخیابان 

22بهمن شهربم ازمالکیت محموداقدامی.
پالک ۱4فرعی از4۱88اصلی ابرهیم زین الصالحین کدملی 3۱۱۰8۰4۷3۵فرزندعباس  
ششدانگ یکقطعه زمین جهت ادغام درمغازه بمساحت ۱۱/6۷مترمربع واقع درکمربندی 

مهداب ازمالکیت حسین بهرامی.
۱۵فرع��ی از42۱4اصلی زهراباغگلی س��بزواران کدملی 3۰3۰۱6۵۰۷8فرزندحس��ین 
ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 24۰مترمربع واقع درخیابان 22بهمن شهربم ازمالکیت 

محمودافغانی پور.
پالک 3فرعی از4۵3۱اصلی صدیقه جزینی زاده کدملی 3۱۱۰۹43۷3۵فرزندماش��اهلل 
شش��دانگ یکبابمغازه بمس��احت 23مترمربع واقع درخیابان پروین اعتصامی ش��هربم 

ازمالکیت سیدنساءجزینی زاده.
کدمل��ی  ن��ژاد  س��یدمحمدبرائی  از۵۱6۹اصل��ی  ۱24فرع��ی   پ��الک 
3۱۱۱۰2۰۰۷۱فرزندس��یدمرتضی شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 4۱۵مترمربع واقع 

دربلوارصاحب الزمان کوچه ۱۱ازمالکیت محمدتدین.
پ��الک ۱2۵فرعی از۵۱6۹اصل��ی مهری قلندری کدمل��ی 3۱۰۷۰۱۱46فرزندپنجعلی 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 2۹۰متر مبع واقع دربلوارصاحب الزمان کوچه ۷شهربم 

ازمالکیت محمدتدین.
امالک تقاضاشده واقع دربخش ۳۰کرمان

پالک ۱۵فرعی از64۹اصلی  معصومه جوش��ائی کدملی 3۰3۰4۱4۹4۹فرزندحس��ین 
شش��دانگ قسمتی ازیکبابخانه جهت ادغام درپالک 8فرعی از یکفرعی از 64۹اصلی 

بمساحت ۱۰8مترمربع واقع دراسفیکان بلوارشهربم ازمالکیت سلمان باقری
پالک 2فرع��ی از6۵۵اصلی صغری رزم پ��وش کدمل��ی 3۱۱۰3۷2۷۷۰فرزندعباس 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 264مترمربع واقع دراسفیکان شهربم ازمالکیت صاحبجان 

برنده وش.
پالک یکفرعی از۷2۵اصلی محسن دهقانی کدملی 3۱۱۱423۵22فرزندمحمودششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت 24۷مترمربع واقع دراس��فیکان شهربم ازمالکیت سیدغالمحسین 

احمدی.
پ��الک 3فرعی از888اصلی اکبریوس��ف زاده کدمل��ی 3۱۱۰66۹۵۵2فرزندقربانعلی 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 44۱مترمربع واقع درزیدآباد چهل تخم شهربم ازمالکیت 

مشاعی خودمتقاضی .
پ��الک یکفرعی از۹۷2اصل��ی راضی��ه رنجبرکدمل��ی 3۱۰۰۱۹6۷24فرزندمصطفی 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت ۱82متر مربع واقع در پل دهش��تر ش��هربم ازمالکیت 

محمدرنجبر.
پ��الک 2  فرع��ی از۱۵66اصلی رویافانی ملک��ی  کدمل��ی 3۱۱۱62۰344فرزندعلی 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 2۷8مترمربع واقع درخواجه عس��کر امیرآباد شهربم 

ازمالکیت احمدفانی ملکی.

آبادکدمل��ی  رحم��ت  مج��ازی  پروان��ه  از۱8۱۱اصل��ی  ۷فرع��ی  پ��الک 
3۱۱۱62۱۷3۱فرزندمحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت 234مترمربع واقع درخواجه 

عسکر هراران شهربم ازمالکیت روح اهلل شجاع حیدری.
پالک ۱2فرعی از۱8۱۷اصلی مرضیه شجاع حیدری کدملی 3۱۰۰۱336۵۱فرزنداحمد 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 26۱مترمربع واقع درخواجه عس��کر هراران شهربم 

ازمالکیت علی شجاع حیدری.
امالک تقاضاشده واقع دربخش ۳۱کرمان

پالک 2۰8فرعی از ۱3۱۵اصلی مهدیه باقری برواتی  کدملی 3۱۱۱26۹222فرزندمحمد 
ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 4۱8مترمربع واقع دربروات بم بلوارشمالی  ازمالکیت 

محمدعلی مشیری.
کدمل��ی  بروات��ی  باران��ی  حدی��ث  از۱3۱۵اصل��ی  2۰۹فرع��ی  پ��الک 
3۱۱۱6۰36۷۹فرزندمحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت 36۰مترمربع واقع دربروات  بم 

کوچه امام خمینی 3ازمالکیت محمدعلی مشیری وتدین.
پالک ۱3فرعی از2666اصلی طاهره باراني برواتی کدملی 3۱۱۰44۹۵۰۱فرزندامان  اهلل  
ششدانگ یکبابخانه وباغچه بمساحت ۹3۹مترمربع واقع دربروات بم بلوارامام خمینی 

کوچه ۱6ازمالکیت امان اهلل بارانی.
پالک ۵فرع��ي از3۵8۹اصلي احمدپاپلي برواتي کدملي 3۱۱۰428۵3۹فرزندحس��ین 
نسبت به سه دانگ وخانم جمیله قرباني زاده برائي کدملي 3۱۱۰43۱۷8۵فرزندحسین 
نس��بت به س��ه دانگ ازشش��دانگ یکبابخانه بمس��احت ۵۹۵متر مربع واقع دربروات 

بلوارجنوبي ازمالکیت معصومه برائي نژاد.
پالک 4فرعي از 3۷۰4 اصلي کبري رضازاده مهدابي کدملي 3۱۱۰43۱6۹6فرزندرحمت 
اهلل ششدانگ یکبابخانه بمساحت 3۰8مترمربع واقع دربروات  بم بلوارولي عصرخیابان 

المهدي ازمالکیت زینت آبیار.
پالک ۵فرعی از3۷۰4اصلی س��جادپاپلی برواتی کدملی3۱۱۰۰۰23۰64فرزندابراهیم 
ششدانگ  یکبابخانه بمس��احت ۵3۵مترمربع واقع دربروات بلوارولی عصرازمالکیت 

زینت آبیار.
پالک ۱۱فرعی از3864اصلی محمدجوادبنی اس��دی کدملی 3۱۱۰۰33۵3فرزندعلی 
شش��دانگ  یکبابخانه بمس��احت ۵2۵مترمربع واقع دربروات  بم بلواربعثت ازمالکیت 

موسی بنی اسدی .
پ��الک  4 فرعی از4۱6۷اصلی  نصرت اهلل عظیمی کدمل��ی 3۱۱۰436۹3۰فرزندعلی 
اکبرشش��دانگ یکقطعه باغ بمس��احت 3۹۱۰3مترمرب��ع واقع دربروات ب��م اکبرآباد 

ازمالکیت علی اکبرعظیمی.
امالک تقاضاشده واقع دربخش ۳۲کرمان

پالک 34فرعی از ۱68اصلی میثم رستمی مجد کدملی 3۱۱۱3۱۷۹۰۰فرزندمهدی 
ششدانگ  یکبابخانه بمساحت  28۵مترمربع واقع درنرماشیررستم آباد ازمالکیت 

عصمت زابلي.
پالک ۱۱83فرعي از۱۰28اصلي الهام جاللي ریگي کدملي 32۰۰2623۵فرزندمراد 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت 3۱2مترمربع واقع در شهرستان نرماشیر رستم آباد 
ازمالکیت حسین زابلي.

پالک ۱2۵4فرعي از ۱۰28اصلي جالل عبدالرضازاده کدملي 
32۰۹8336۵6فرزندرضاششدانگ  یکباب سالن بسته بندي وانبار بمساحت 

۱83۰مترمربع واقع در شهرستان نرماشیر رستم آباد ازمالکیت عبدالرضافتاحي.
پالک ۱28فرعي از 38۷۰اصلي علي زارع کدملي 3۱۱۱2۱23۱۹فرزند  ششدانگ 

یکقطعه باغ مشتمل برخانه بمساحت 4383۵        مترمربع واقع درنرماشیر روستاي 
جرجند ازمالکیت عبدالحسین ظهیر.

پالک ۱۰۱2فرعي از423۱اصلي حسن دستي کدملي 32۰۹۹4۱2۱۱فرزندعلي 

ششدانگ یکبابخانه و باغ بمساحت ۵۷3۱مترمربع واقع درنرماشیر عزیزآباد ازمالکیت 
غالمرضاعزیزآبادي .

پالک ۱۰۱3فرعي از423۱اصلي علي دستي کدملي 32۰۹۷۵44۱۱فرزندمحمد  
ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت ۱44۱مترمربع واقع درنرماشیر عزیزآباد 

باالازمالکیت عباس غالمحسیني نسب .
پالک ۱۰۱4فرعي از423۱اصلي حسین دستي کدملي 32۰۹۹۵2۷۰۱فرزندعلي 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۵۷۰مترمربع واقع درنرماشیر دولت آباد عزیزآبادباال 
ازمالکیت غالمرضاعزیزآبادي .

پالک ۱۰۱۵فرعي از423۱اصلي حسین دستي کدملي 
32۰۹۹۵2۷۰۱32۰۹۹4۱2۱۱فرزندعلي ششدانگ یکبابمغازه بمساحت 4۱مترمربع واقع 

درنرماشیر دولت آباد عزیزآباد  ازمالکیت پرویز سروشیان.
پالک ۱۰۱6فرعي از423۱اصلي زهره عزیزآبادي کدملي 

32۰۰6626۱فرزندغالمرضاششدانگ  یکبابخانه وباغ بمساحت ۵62۹مترمربع واقع 
درنرماشیرعزیزآباد ازمالکیت غالمرضاعزیزآباد ي.

پالک ۱۰۱۷فرعي از423۱اصلي حسن دستي کدملي 32۰۹۹4۱2۱۱فرزندعلي 
ششدانگ یکبابمغازه بمساحت 4۱مترمربع واقع درنرماشیر عزیزآباد ازمالکیت 

غالمرضاعزیزآبادي.
امالک تقاضاشده واقع دربخش ۳۳کرمان

پالک یکفرعي از 66اصلي سیناعسکري برواتي کدملي ۰۰6842۰3۵فرزندحسن 
ششدانگ یکبابخانه ومغازه بمساحت 23۵مترمربع واقع دردهبکري بم دهباغ ازمالکیت 

شرفائي دهبکري.
پالک 2فرعي از4۹6اصلي عباس سیدي کدملي 3۱۰۰۱۹2۵4۰فرزندامین اهلل 

ششدانگ یکبابخانه وباغچه بمساحت  ۵۵3مترمربع واقع دردهبکري بم کلستان بم 
ازمالکیت گرگعلي کریمي افشار.

پالک 3فرعي از882اصلي حمیده عظیمي کدملي ۹۰۱۰83623فرزندامین ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 228مترمربع  واقع درصولوئیه دهبکري بم ازمالکیت محمدابراهیم 

عامري.
پالک33فرعي از8۹3اصلي عباس حجت آبادي کدملي 

3۱۱۰۵۰6۵8۰فرزنداصغرششدانگ یکبابخانه بمساحت 436مترمربع واقع دردهبکري 
بم سرمیدان مرادخاني ازمالکیت جعفرافشاري.

پالک 2فرعي از۱۱۱6اصلي سیمامشکي کدملي 3۱۱۰48۷86فرزندابراهیم ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 2۵۱مترمربع واقع دردهبکري بم خیابان انقالب ازمالکیت شکراهلل 

افشاري پور.
پالک یکفرعي از ۱3۱2اصلي علیرضا حاج امیني کدملي 

3۰3۱644263فرزندرضاششدانگ یکبابخانه وباغچه بمکساحت 63۹مترمربع واقع 
دردهبکري بم محله قنبري ازمالکیت ورثه درویش حاج امیني.

پالک 2فرعي از۱3۱2اصلي پوران حاج امیني کدملي 
3۱۱۰۱۵2۰۵3فرزندرضاششدانگ یکبابخانه وباغچه بمساحت 4۱۵مترمربع واقع 

دردهبکري بم محله قنبري ازمالکیت ورثه درویش حاج امیني.
پالک ۷64فرعي از 3۱۰3اصلي شهنازدریجاني کدملي 3۱۱۰68۱26۹فرزنددادخدا 

ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 3۹۹مترمربع واقع دردریجان بم ازمالکیت مرادصدیقي.
تاریخ انتشارنوبت اول: ۹۹/۰2/3۰

تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۰3/۱3 
محمدامیری خواه 

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بم

آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

گزارش کاملی  از آخرین نشست خبری حبیب اله نیکزادی پناه نماینده مردم 
شرق کرمان در مجلس دهم و پاسخ وی به این سوال طلوع بم که فکر می کنید 

چرا در انتخابات اخیر دوباره رای نیاوردید؟
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آگهی حصر وراثت 
محمد بندری فرزند حسن دارای شناسنامه 455  به شرح دادخواست شماره 99/3/71 مورخ  99/02/23 توضیح داده 

شادروان حسن بندری فرزند غالمرضا به شناسنامه 148 در تاریخ 98/11/30 در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین 
الفوت وی عبارتست از :1- عباس بندری  فرزند حسن  به ش.ش 281 فرزند متوفی2- مهران بندری  فرزند حسن  به ش.ش 
301 فرزند متوفی3- محمد بندری  فرزند حسن  به ش.ش 455 فرزند متوفی4- عشرت بندری  فرزند حسن  به ش.ش 
273 فرزند متوفی5- حمیده بندری  فرزند حسن  به ش.ش 13 فرزند متوفی6- صدیقه بندری  فرزند حسن  به ش.ش 9 
فرزند متوفی7- حبیبه بندری  فرزند حسن  به ش.ش 49 فرزند متوفی 8- حوری بندری  فرزند محمد  به ش.ش  149 
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 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.
 اعتبار ساقط است./ م الف44       شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت 
زهرا جوشایی فرزند یداله  دارای شناسنامه 416 به شرح دادخواست شماره 99/3/40  مورخ 99/2/28توضیح داده 

شادروان کبری چهل تخمی  ذوالفعلی به شناسنامه 63 در تاریخ 88/5/1 در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت 
وی عبارتست از :1- روح اله جوشائی فرزند یداله به ش.ش 3110883597  فرزند متوفی2- حبیب اله جوشائی فرزند یداله 
به ش.ش 544  فرزند متوفی3- حمیدرضا جوشائی فرزند یداله به ش.ش 734  فرزند متوفی4- هادی جوشائی فرزند یداله 
به ش.ش 11856  فرزند متوفی5- مهدی جوشائی فرزند یداله به ش.ش 1754  فرزند متوفی6- زهرا جوشائی فرزند یداله 
به ش.ش 416  فرزند متوفی7- فاطمه جوشائی فرزند یداله به ش.ش 15636  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. اعتبار ساقط است./ م الف46       
شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت کبري فتح آبادي نژاد فرزند قنبر به شرح دادخواست تقدیمي ثبت شده به کالسه 

9909983904100030 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمید 
رودباری کریم آبادی فرزند رضا به شماره شناسنامه 124 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 
منحصر است به:1-سجاد رودباری کریم آبادی ف حمید به شماره ملی 3100095103 صادره از بم فرزند متوفي2-فرخنده 
عسکری نژاد ف امان اله به شماره ملی 3110459264 صادره ازبم همسر متوفي3-کبری فتح آبادی نژاد ف قنبر به شماره 
ملی 3209821739 صادره از فهرج مادر متوفی4-رضا رودباری کریم آبادی ف گمی به شماره شناسنامه 124 صادره از 
فهرج پدر متوفي اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصي اعتراضي 
دارد و یا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. و هر وصیت نامه ای جزء رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
 اعتبار ساقط است./ م الف45   مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه 1 شوراي حل اختالف بروات مهدیه دهقان کروکي

آگهی حصر وراثت

بشرح   6 شناسنامه  دارای  علی  فرزند  باغچمکی  نژاد  طبسی  فاطمه 
دادخواست شماره 990024 مورخ99/2/23 توضیح داده شادروان سلمان 
طبسی نژاد باغچمکی فرزند نصراله بشناسنامه 7 در تاریخ 84/7/10 در 
الفوت عبارتند از:1- محمود  شهر بم فوت شده و وراثت منحصر حین 
طبسی نژاد باغچمکی ف سلمان به ش.ش  3111364658 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 43
        شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی مزایده نوبت دوم 
به موجب اجرائیه کالسه 980562 اجرای احکام حقوقی دادگستری بم نیابت صادره از اجرای احکام شعبه سوم کرمان له محمد حسن 

سهرابی شعبجره و علیه محمد حسین اسدآبادی مبنی بر فروش شش دانگ یک قطعه زمین با کاربری تجاری که توسط شخص ثالث )عباس 
صادقی ( معرفی و توسط کارشناس دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توقیف احتمالی گردیده است ملک مورد بازدید جهت فروش شش دانگ 
یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت عرصه 24 متر مربع با کاربری تجاری و اعیانی به مساحت 24 متر مربع دارای پالک ثبتی 315 
فرعی از 2 و 64 فرعی از 1024 اصلی بخش 29 کرمان ملکی عباس صادقی واقع در بم خیابان سید طاهر الدین نبش چهارراه روبروی مدرسه که 
با عنایت به موارد ذکر شده و موقعیت جغرافیایی و مکانی و نوع کاربری وکلیه عوامل موثر در ارزش شش دانگ یک قطعه زمین با کابری تجاری 
به مبلغ 960/000/000 ریال معادل نودوشش میلیون تومان ارزیابی گردیده مقرر گردید ملک موصوف در روز دوشنبه مورخ 99/03/19 از ساعت 
9 الی 11 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بم واقع در بلوار خلیج فارس به فروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شدن شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد10 در صد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 10 در صد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط 
ومزایده تجدید میگردد متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مؤثر 

مزایده داده شود./م الف 49 علیرضا شیده -  مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم

آگهی مزایده نوبت اول
به موجب اجرائیه کالسه 940453 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم صادره از اجرای احکام شعبه نهم حقوقی دادگستری کرمان له عباس عدیم المثالي فرزند 

علی با وکالت سید مهدی موسوی و علیهم 1- رحیم رشیدی پورزومین فرزند نور اهلل و صدیقه رشیدی دهنه فرزند جالل با وکالت علی اکبر صباحی مبنی بر فروش یک باب منزل 
مسکونی که توسط محکوم له معرفی و توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توقیف احتمالی گردیده است. ملک مورد بازدید جهت فروش شش 
دانگ منزل مسکونی دارای پالک ثبتی شماره 3 فرعی از 5178 اصلی بخش 29 کرمان ملکی رحیم رشیدی پورزمین واقع در شهرستان بم ضلع شمالی بلوار شهید باهنر نرسیده 
به میدان باغ دشت روبروی کوچه 8 باهنر پالک 397 کد پستی 7661651768 که دارای پروانة ساختمانی بشماره 91001248 مورخه 91/08/23 جهت یک طبقه ساختمان 
بمساحت 120 متر مربع با حدود اربعه 25*10 متر مربع میباشد و عرصه با موقعیت تجاری مسکونی بمساحت 250 متر مربع به مبلغ 3/000/000/000 ریال ساختمان اصلی 
اسکلت فلزی با سقف تیرچه بلوک ،نمای طرح رومی -کف ها سرامیک - کابینت و هود و آبگرمکن و سفید کاری با گچ کاری های پیش ساخته در سقف و دیوار به مساحت 
120 متر مربع به مبلغ 1/002/600/000 ریال حیاط سازی - دیواری های حیاط -تراس -سرویس بهداشتی -حیاط-حق االمتیاز آب و برق یک خط تلفن متفرقه ساختمان 
جمعا به مبلغ124/450/000 ریال با توجه به مراتب فوق ارزش کل شش دانگ ملک فوق جمعا به مبلغ چهار میلیارد و یکصد و بیست و هفت میلیون و پنجاه هزار ریال ) مبلغ 
4/127/050/000 ریال ( برآورد میگردد مقررگردید ملک موصوف در روز دوشنبه مورخ 99/03/12 از ساعت 9تا 11 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 
بم واقع در بلوار خلیج فارس به فروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شدن شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد10 در صد مبلغ پیشنهادی 
في المجلس از برنده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 10 در صد اولیه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده تجدید میگرددمتقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مؤثر مزایده داده شود./م الف 2

علیرضا شیده -  مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم

آگهی حصر وراثت 
مریم فخارزاده فرزند عباس دارای شناسنامه 19536 به شرح دادخواست شماره 99/3/52  مورخ 99/2/16 توضیح 

داده شادروان عباس فخارزاده فرزند اکبر به شناسنامه 3110731258 در تاریخ 82/10/05 در شهر بم  فوت شده و وراثت 
منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- رسول فخارزاده فرزند عباس به  ش.ش343 فرزند متوفی2- منصور فخارزاده فرزند 
عباس به  ش.ش 103 فرزند متوفی3- محمد فخارزاده فرزند عباس به  ش.ش 18618فرزند متوفی4- علی فخارزاده فرزند 
عباس به  ش.ش16266 فرزند متوفی5- اکبر فخارزاده فرزند عباس به  ش.ش 338 فرزند متوفی6- فرهاد فخارزاده فرزند 

عباس به  ش.ش 6651 فرزند متوفی
7- طاهره فخارزاده فرزند عباس به  ش.ش 1444 فرزند متوفی8- طیبه فخارزاده فرزند عباس به  ش.ش 432 فرزند متوفی

9- تهمینه فخارزاده فرزند عباس به  ش.ش 15630 فرزند متوفی10- مریم فخارزاده فرزند عباس به  ش.ش 19536فرزند 
متوفی

11- معظمه فخارزاده فرزند عباس به  ش.ش 1631 فرزند متوفی12- زهرا کوپالی فرزند اکبر به  ش.ش 320 همسر متوفی
13- نرجس خاتون فخارزاده فرزند عباس به  ش.ش 141 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 23 شورای حل اختالف شماره 3 بم

شهردار بم با تاکید بر مشکالت مالی شهرداری خواستار شد:

شهروندان برای آسفالت کوچه ها مشارکت کنند
س�عید افروغ: در اولین روز هفت�ه و همزمان با 
روز ارتباطات و روابط عمومی )۲۷ اردیبهش�ت( 
محمد بنی اس�دی شهردار بم که حدود پنج ماه 
از انتخابش به عنوان شهردار بم می گذرد؛ اولین 
نشس�ت خبری خود را برگزار کرد. این نشست 
خبری که با حضور جمعی از خبرنگاران نشریات 
و پایگاههای خبری برگزار شد بیش از دو ساعت 
به طول انجامید که مهمترین مسایل مطرح شده 
در آن از سوی شهردار بم و در پاسخ به سواالت 

خبرنگاران به شرح زیر است:

پل والیت در ورودی شهر
یکی از دغدغه های اصلی ما در شورای شهر هم، وضعیت پل والیت 
و س��رانجام این پروژه بزرگ در شهر بم بود. این پروژه در مقاطعی از 
زمان فعال، تعطیل یا نهایتا به صورت نیمه فعال یا نیمه تعطیل بوده است. 
یکسری اقدامات جزیی انجام شده است. مبلغ قرارداد اولیه ای که بسته 
شده است تقریباً 23 میلیارد تومان تعریف می شود و در شرایطی قرارداد 
این پروژه بس��ته شد که شرایط مالی ش��هرداری خوب بود. با توجه به 
مصوباتی که در مجلس شورای اسالمی در خصوص مالیات بر ارزش 
افزوده و تعریف اس��تانی آن به جای منطقه ای و شهرستانی اتفاق افتاد، 
هیچ کس چنین شرایط سخت مالی را برای شهرداری بم پیش بینی نمی 

کرد که اکثر پروژه ها دچار مشکل شوند.
با پیمانکار و مشاور این پروژه به یکسری توافقات در خصوص پیشرفت، 
ادامه و انجام این پروژه داش��ته ایم. این پروژه متوقف، حذف و یا جمع 
آوری نخواهد شد اما نحوه ادامه و تکمیل این پروژه با توجه به قرارداد 
فعلی در توان شهرداری نیست. قرار بر این شد با توجه به پرداخت هایی 
که تا امروز به پیمانکار صورت گرفته اس��ت تا امروز مبلغ پرداختی با 
توج��ه به صورت وضعیت ها و درص��د پیش پرداخت، بیش از کاری 
اس��ت که تا به امروز انجام شده اس��ت. پیمانکار طبق شرایط عمومی 
پیمان مدعی است که مبلغ پیش پرداخت جزء مبلغ پرداخت به حساب 
نمی آید و باید در طول پروژه مس��تهلک بشود که قانوناً صحیح است 
اما با توجه به ش��رایط فعلی ما، برنام��ه اتمام قرارداد را با پیمانکار فعلی 
به توافق رس��یدیم که درصد پیش پرداخت به همراه پرداخت های ما 
محاسبه شود و به اندازه سرجمع پرداختی مجموعه شهرداری کار را از 
پیمانکار تحویل بگیریم. بخش های تخصصی پروژه )ستون ها و دال ها( 
با همین پیمانکار پیش خواهد رفت و در ادامه کار توسط خود شهرداری 
)خاکریزی و اجرای رمپ ها  و … ( همچنین با استفاده از پیمانکاران 
مقطعی پروژه پیش خواهد رفت تا بر حس��ب توان فعلی آن چه را که 

می توانیم هزینه کنیم پیش ببریم و پیشرفت کار را تعریف کنیم.
زمان اتمام پروژه مشخص نیست. چون از زمان بندی اولیه بسیار فاصله 
گرفت��ه ایم و توان فعلی ما هم اکنون این اجازه را به ما نمی دهد که در 

قالب همین قرارداد و یا قرارداد جدید پروژه را پیش ببریم.
ورودی های شهر بم

آنچه که مصوبه شورای ترافیک و مصوبه شورای تامین شهرستان باشد 
را شهرداری می تواند به اجرا در آورد. آنچه تا به امروز از طرف شورای 
تامین در خصوص ورودی و خروجی های ش��هر ابالغ شده اگر طبق 
طرح تفصیلی شهر ورودی های شهر تعریف شوند و آنچه را که خارج 

از طرح تفصیلی اجرا شده حذف می شود.
اقداماتی که تا امروز ما انجام دادیم بر اساس همین مصوبه شورای تامین 
و طرح تفصیلی بوده اس��ت در کنار آن باید اصالحات بعدی صورت 
بگی��رد و ورودی های بین بروات و میدان مهدویت که االن مس��دود 
شده و جدول گذاری ها انجام شده،ِکنارگذر و باندُکندروی این اتوبان 
تعریف شده است و باید به مرحله اجرا در بیاید و دسترسی محلی را برای 
محالت مختلف شهر ایجاد کند. این موضوع در شورای ترافیک مورد 
بحث قرار گرفت و قرار ش��د نظریه نهایی توسط متخصصین شورای 
ترافیک جمع بندی و باز به شورای تامین ارسال شود که در خصوص 
ادامه روند اجرا و بازگشایی ورودی و خروجی شهر تصمیم نهایی شکل 

بگیرد و ما هم منتظر ابالغ های این دو جایگاه هستیم.
آخرین وضعیت آسفالت کوچه و ۲۵ درصد 

سهم مردم
یکی از مهمترین دغدغه های ما مرتفع کردن مش��کل آس��فالت معابر 
است و در این زمینه برنامه داشتیم و بر حسب برنامه هایی که در دستور 
کار قرار گرفته است در حال اجرا می باشد یکی از اقدامات با توجه به 
توان فعلی مالی ش��هرداری این بود که حضور بخش خصوصی را در 
کنار شهرداری داشته باشیم تا بتوانیم از توان بخش خصوصی در زمینه 

تولید و پخش آسفالت اس��تفاده کنیم. مزایده ای را برگزار کردیم در 
خصوص واگذاری کارخانجات آسفالت و دستگاه های سنگ شکن 
ش��هرداری به بخش خصوصی برای تولید آسفالت که به نتیجه رسید، 
پیمانکار مش��خص ش��ده و در همین هفته قرارداد این واگذاری هم به 
امضا خواهد رسید. شرکتی که به عنوان پخش خصوصی با ما همکاری 
خواهد داشت با توان مالی خوب و گردش مالی باالیی است. از جمله 
محدودیت هایی که برای شرکت در جهت رسیدن به هدف شهرداری 
ایجاد کردیم این بود که حق فروش آسفالت را به غیر از شهرداری بم 
نخواهد داش��ت و متعهد شده که روزانه بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تن آسفالت 
را تولید کند و به ش��هرداری بم تحویل ده��د. برای ادامه کار و پخش 
آسفالت هم دو پیشنهاد را به صحنه شورای شهر فرستادیم که پیمانکار 
پخش آسفالت را در کنار اکیپ شهرداری بم انتخاب کنیم. بخش های 
خصوصی محلی در قالب قرارداده��ای جداگانه در خصوص بخش 
آسفالت در سطح شهر فعال هستند. یکی از مسائل عمده ای که می تواند 
در این زمینه به ما کمک کند همکاری و مشارکت خود مردم در پروژه 

آسفالت معابر و کوچه ها است.
طبق مصوبه شورای شهر که قیمت 6۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع 
قیمت تمام شده نرخ آسفالت امروز می باشد که 2۵ درصد این مبلغ بر 
عهده همشهریان عزیز با عنوان خودیاری تعریف شده است و ۷۵ درصد 
آن بر عهده ش��هرداری اس��ت. برآنیم فرهنگ مشارکت و همکاری 
مردم را همراه با پروژه آسفالت نهادینه کنیم چرا که در اکثر شهرهای 
کوچک و متوس��ط اکثر پروژه های شهرداری و پروژه های عمرانی با 

مشارکت شهروندان انجام می شود.
شهر بم به دلیل اینکه باالی ۵۰ هزار نفر جمعیت تعریف شده است هیچ 
گونه تسهیالت دولتی به آن تعلق نمی گیرد نه در خصوص قیررایگان و 
نه در خصوص تسهیالت دیگری که به شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر تعلق 
می گی��رد، به بم تعلق نمی گیرد پس می طلبد ک��ه مردم خود پای کار 
باشند و مثل شهرهای بزرگ و حتی کالنشهرها که در محالت و مناطق 
مختلف پروژه های عمرانی از قبیل ایجاد پارک ها و فضای سبز شهری 
و حتی انجام جدول گذاری و پیاده رو و آسفالت معابر را با مشارکت و 
همکاری مردم انجام می دهند و ما هم باید به همین سمت و سو برویم و 
برای استقبال بیشتر همشهریان شرایط تقسیط را نیز در این زمینه در نظر 
گرفته ایم تا س��رعت آسفالت با سرعت خوبی پیش برود و اگر کسی 
هم در خصوص مصوبات و قوانین مجموعه ش��هرداری در خصوص 
همیاری آسفالت کوتاهی انجام دهد در سیستم شهرداری بدهکار می 
ش��ود و طبق قانون عالوه بر میزان بدهی ۱۵ درصد جریمه نیز محاسبه 
خواهد ش��د و من بعد ساالنه ۱۵ درصد جریمه اضافه خواهد شد و در 
سیستم ثبت می شود و امیدواریم که مردم پای کار باشند و مشارکت و 
همکاری کنند باید فرهنگ مشارکت قبلی )قبل از زلزله( را زنده کنیم و 

دغدغه مردم بعد از ۱6 سال مرتفع شود.
روان آبهای جاری در سطح شهر

این موضوع مشکل اساسی در شهر بم است و به راحتی قابل حل نیست. 
جوی های سطح شهر بم متاسفانه استاندارد نیست. با توجه به اینکه بم باغ 
شهر است اکثر مسیرهایی که مسیر هدایت سطحی بودند اکنون برای 
انتقال آب کشاورزی استفاده می شوند که با توجه به عدم وجود پل های 
استاندارد مشکالتی به وجود می آید. ما از مسیر اصلی آبها که مشخص 
شده است در حال تخریب پل ها و جایگزین کردن پل های فلزی یا بتنی 
هستیم تا مسائل مربوط به آب گرفتگی رفع شود، می طلبد که مردم در 
این زمینه کمک کنند و به خصوص کسانی که می خواهند پل جدید 
احداث کنند باید با هماهنگی حوزه عمرانی شهرداری انجام دهند و هیچ 
مالکی مجاز نیست که تصمیم بگیرد که پُلی را با مشخصات خود اجرا 
کند چون بعداً دچار مشکل می شود تخریب این پل ها در دستور کار 
شهرداری قرار گرفته و ضرر و زیان آن بر عهده مالک است که بدون 
هماهنگ��ی اقدام به این کار کرده اس��ت این موضوع و اصالح عرض 
جوی ها در پروژه های اصالحی در نظر گرفته ش��ده اس��ت و اصالح 
پ��ل ها هم در چند خیابان پروین اعتصام��ی و مطهری و بوعلی و … 

شروع شده است.
جمع آوری زباله های سطح شهر

برنامه قبلی خدمات شهری در حال انجام است و امروز وضعیت مناسبی 
از لحاظ نظافت شهر و جمع آوری زباله ها در سطح شهر داریم. یکسری 
اقدامات اصالحی هم مدنظر هس��ت. با توج��ه به اینکه جمع آوری به 
صورت خانه به خانه می باش��د یکی از نگرانی های مردم ساعت بیرون 
گذاشتن زباله است چون از ساعت بین ۹ تا ۱2 شب امکان پخش زباله 
وجود دارد که رفع این مشکل در دستورکار خدمات شهری قرار گرفته 
است وقرار است از چراغ های گردان و ملودی استفاده شود تا ساعت 
جمع آوری هر کوچه بر اساس نور گردان و ملودی مشخص شود. در 
خصوص نخاله های س��اختمانی هم  نیاز هست کار فرهنگی صورت 
بگیرد به همین منظور ش��رکتی را به عنوان ش��رکت حمل نخاله های 

س��اختمانی و ضایعات کشاورزی با تشریفات مزایده انتخاب می کنیم 
و این شرکت متعهد می شود تمامی افرادی که تولید نخاله ساختمانی 
دارند را شناسایی کند و با توجه به تعرفه مناسبی که برای آن تعریف می 
شود که قطعا کمتر از مبلغی است که امروز بابت حمل نخاله توسط افراد 
و ماش��ین های خصوصی در حال انجام است؛ افراد می توانند با تماس 
با این ش��رکت نخاله ها را جابجا کند و در صورتی که به این شرکت 
مراجعه نشود باید طبق قانون ماده ۱6 پسماند افراد خاطی که نخاله های 
ساختمان و یا ضایعات کشاورزی را در معابر سطح شهر رها می کنند به 
دادستانی معرفی می شوند و بر اساس قانون جریمه و این مشکل به زودی 

نیز مرتفع خواهد شد.
پارک بانوان و شهربازی

پارک بانوان هم یکی از پروژه های نیمه تمام شهرداری مثل پل والیت 
و ش��هربازی است که به دلیل مشکالت مالی با وقفه مواجه شده است. 
فاز یک این پروژه نیمه تمام هنوز تکمیل نشده و در صورت تکمیل قابل 
بهره برداری نخواهد بود چون باید فاز 2 هم آماده شود. شهرداری یک 
میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است و طبق توافقی که با پیمانکار 
صورت گرفته مبلغی را در نظر گرفتیم تا به پیمانکار تزریق کنیم تا فاز 
یک را از پیمانکار تحویل بگیریم در ادامه کار توسط همین پیمانکار 
بخش��ی از کار تقریب��اً ۵۰ درصد پ��ارک را به بهره برداری برس��انیم. 
تجهیزاتی نیز باید خریداری شود و نمازخانه و سرویس بهداشتی هم در 

فاز دوم توافق شده است که ساخته شوند.
فعال ش��هربازی با توجه به ورود ما به بحث آس��فالت در دس��تور کار 
ش��هرداری قرار ندارد به دنبال این هستیم از بخش خصوصی در قالب 
یک سرمایه گذار در قالب قراردادهای مشارکتی بتوانیم پروژه شهربازی 
را هم به سرانجام برسانیم تا کنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته 
است، اولویت اول آسفالت معابر و پارک بانوان و در فاز بعد سراغ این 

پروژه هم خواهیم رفت.
راه های برون رفت ش�هرداری در خصوص 

مشکالت مالی
در این حوزه اقدامات خوبی در دستور کار شهرداری قرار گرفته است. 
آنچه که مد نظر ما اس��ت توجه به کدهای درآمدی داخلی شهرداری 
است آنچه که تا امروز از آن غافل بودیم فعال کردن کدهای درآمدی 
ش��هرداری و شناسایی امالک ش��هرداری که تعیین تکلیف نشده اند. 
قطعات و زمینهای زیر حد نصاب و زمین های با قابلیت کاربری تجاری 
و مسکونی در ش��هر داریم می توان از فروش امالک شهرداری که به 
نوعی قابل استفاده خود شهرداری نمی باشد منابعی را برای شهرداری 
تعریف کنیم. بحث ممیزی امالک تجاری و مسکونی را در دستور کار 
داریم که می توانند در ایجاد درآمد برای مجموعه ش��هرداری کمک 
کننده باش��د در بودجه سال ۹۹ تسهیالت بانکی را در برنامه دیده ایم و 
نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان طبق رایزنی هایی که با بانک ها و س��ازمان 
شهرداریهای کشور صورت گرفته بتوانیم در قالب تسهیالت دریافت 

کنیم در سال جاری و مصوبه ای را که در خصوص ساخت و سازهای 
غیرمجاز در شهر بم داریم که به عنوان یک محل درآمد برای شهرداری 

تعریف شده است.
یکی از معضالت امروز شهر ما که شعار بم مستحکم ترین شهر را زیر 
سوال برده است وجود تعداد زیادی از سازه های سقف سبک به صورت 
تجاری و مس��کونی است که هم دید بصری شهر را مورد آسیب قرار 
داده و هم در خصوص تخریب باغات اقدامات مش��کل س��ازی را در 
سطح شهر شاهد هس��تیم که در خصوص بازدارندگی این موضوع و 
تخریب باغات و بحث ساخت و سازهای سبک و غیرمجاز مصوبه ای 
را در شورای شهر داشتیم که این ساخت و سازهای فعلی با اخذ تعهد 
مبنی بر جمع آوری آنها به واسطه بهره برداری که تا امروز داشتند و مدت 
زمانی که در تعهد برای آنها به میزان حداکثر یکسال تعریف می شود 
جریمه ای طبق ماده ۱۰۰ شهرداری باید به شهرداری پرداخت کنند که 
در حال انجام است و این جریمه ها در قالب قبوض واحد درآمد صادر 
می شود و توس��ط مالکین در حال پرداخت است که این باید سرعت 
بیش��تری بگیرد تا در کنار طرح ممیزی امالک که به صورت اصولی 
س��اخته شده اند امالکی هم که به صورت غیر اصولی ساخته شده اند 
دریافت جریمه ها برای آنها انجام خواهد شد که این هم در واقع یکی از 
محل های درآمدی ما در کدهای درآمدی است که تحت عنوان درآمد 

سطح شهر از این امالک دریافت خواهد شد.
دیگر اینکه دفتر سرمایه گذاری شهرداری راه اندازی و ستاد عالی سرمایه 
گذاری تشکیل شد و پروژه هایی که در قالب پروژه های سرمایه گذاری 
چه در قالب طرح خارج از مجموعه و چه به عنوان ظرفیت و پتانس��یل 
داخلی مجموعه شهرداری هست در حال شناسایی هستند و از شورای 
عالی کار می گیرند و به فراخوان گذاشته می شوند یا پیشنهاداتی در قالب 
طرح های اقتصادی داریم تا جذب سرمایه گذار به سمت شهرداری را 

داشته باشیم.
این قضیه هم می توانند در اجرای پروژه های سطح شهرستان که بیشتر 
به س��مت و سوی ظرفیت هایی مثل گردش��گری سوق داده می شوند 
چون هم می توانیم مشارکتهای شهرداری را داشته باشیم تا کمکی برای 
شهرستان باشیم هم  اینکه درآمدی برای شهرداری تعریف میشود با این 
قبیل اقدامات امیدواریم شاهد رونق شهر با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل 
های خوبی که دارد باشیم این نکته را هم اشاره کنم که شهری می تواند 
موفق باشد که شهرداری قوی و توانمندی داشته باشد شهرداری به عنوان 
یک نهاد خدمت رسان، زیربنایی و مادر می تواند برای سایر حوزه های 
شهرس��تان مفید و ارائه خدمات داشته باشد، تجربیات علمی نشان می 
دهد که اگر یک شهر موفق بوده پتانسیل های آن شهر شناسایی شدند 
و به فعل رس��یدند می طلبد که همه دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم 
ش��هرداری بیش از پیش قوی تر داشته باشیم و در کنار آن بتوانیم هم 

رضایتمندی مردم و هم پیشرفت و آبادانی شهر را به دنبال داشته باشیم
که بخش عمده آن به رس��التی بر می گردد که برعهده اصحاب رسانه 
اس��ت آنچه را که در مجموعه شهرداری انجام می شود باید به اطالع 
مردم برسانیم و امیدواری را در مردم ایجاد کنیم تا به واسطه امیدوارِی 
مردم مشارکت آنها را در بر داشته باشد همچنین اعتمادسازی را بین مردم 

ایجاد کنیم تا مردم و مسئولین با هم شاهد شهری آبادتر از پیش باشیم.
رسیدگی به میدان میوه و تره بار و همچنین 

چرای گوسفندان در سطح شهر
طرح��ی برای محصور کردن می��دان تره بار و ایجاد نگهبانی همچنین 
ایجاد ورودی و خروجی داریم که در دس��تور کار حوزه اداره مشاغل 
حوزه معاونت خدمات شهری قرار گرفته است که اجرایی خواهد شد. 
با محصور ش��دن این میدان از باری که به س��طح شهر و میدان تره بار 
می آید دریافت عوارض قانونی را خواهیم داشت تا هزینه های مربوط 
به نگهداری و نظافت محل پوش��ش داده شوند. همچنین در خصوص 
دام های س��طح شهر که در خیابان ها و کوچه ها مشاهده می شود افراد 
شناسایی شدند و با مشارکت دامپزشکی و جهاد کشاورزی در جهت 
س��اماندهی و ممنوعیت هایی در خصوص تردد جلسه برگزار خواهد 
شد. سعی می شود دور از مناطق مسکونی سطح شهر ساماندهی شوند 
هر موردی هم که تاکنون دیده ش��ده است از تردد آنها در سطح شهر 
جلوگیری شده است بنابراین به محض گزارشی در این زمینه برخورد 
قانونی صورت می گیرد اما برای اینکه یک جابجایی کامل انجام شود 
باید یک کار بین بخشی صورت گیرد که به زودی با حضور دامپزشکی 

و جهاد کشاورزی تعیین تکلیف خواهد شد.
چند متر فضای سبز در طول روز با چه تعداد 

نیرو و چه هزینه آبیاری می شود؟
هنوز بخش عظیمی از فضای سبز ما با آب شرب آبیاری می شود بنابراین 
کار تفکیک آب شرب از غیرش��رب را در دستور کار سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری قرار داده ایم و چند پروژه را نیز در این زمینه 

اعالم کردند و متاس��فانه بار مالی زیادی را برای مجموعه ش��هرداری 
خواهند داشت که شاید در محدوده زمانی کم نتوانیم آن را اجرا کنیم 
اما دو پروژه انتقال آب از خیابان قدس به س��مت میدان ۵ دی و سه راه 
ارگ در دس��تور کار برای اجرایی ش��دن در سال جاری تعریف شده 
است. همچنین آبیاری بهش��ت زهرا و شهرک های امام و رزمندگان با 
اجرای پروژه موتورآب قدس بخش عظیمی از سطح فضای سبز ما از 

طریق آب غیر شرب تأمین خواهد شد.
با توجه به تغییر و تحوالتی که در شهرداری 
اتفاق افتاده است آیا این مسئله بار مالی هم 

برای شهرداری دارد یا خیر؟
تغییر و تحوالتی که در مجموعه ش��هرداری انجام دادیم در خصوص 
ساختار مجموعه شهرداری با رویکرد مدیریت و کاهش هزینه ها بوده 
اس��ت. بنابراین بار مالی برای شهرداری نداشته است. یکی از تحوالتی 
که در مجموعه شهرداری انجام شد تجمیع حوزه های مالی سازمان ها 
و همچنین تجمیع کارپردازی های س��ازمان ه��ا و حوزه ها و معاونت 
های زیرمجموعه شهرداری با ستاد شهرداری بوده است که این قاعدتاً 
باعث کاهش هزینه های ما خواهد شد و پایش، نظارت و مدیریت دقیق 
ت��ری را به دنبال خواهد داش��ت و در ادامه جابجایی که در حوزه های 
مختلف صورت گرفته بر اساس چارت سازمانی حوزه های مختلف را 
که زیر مجموعه هر کدام از معاونت های شهرداری تعریف شده بودند 
را احیا کردیم تا بتوانیم پوش��ش کامل تری از شرح وظایف شهرداری 
داشته باشیم و ایجاد رضایتمندی بیشتری برای همشهریان داشته باشیم. 
گاهی حجم باالی کار در یک حوزه باعث شده بود که در معاونت های 
مختلف به صورت تک بعدی پیش برویم و از س��ایر وظایف تعریف 
شده و تشکیالت و چارت سازمانی غافل باشیم. بنابراین بدون بار مالی 
برای مجموعه با توجه به نیروها و منابع انسانی موجود در شهرداری این 
پستهای سازمانی احیا شدند تا خدمات را به صورت وسیع تر به مجموعه 

شهروندان داشته باشیم.
قطع درختان اکالیپتوس در هفته های اخیر

ما هیچ گونه قطعِی درخت نداش��تیم مگ��ر اینکه به صورت تخلف از 
جانب ش��هروندان صورت گرفته اس��ت که به دادستانی معرفی شدند 
و حتی پرونده ش��کایتی نسبت به این متخلفین شکل گرفته و در حال 
بررس��ی می باشد اگر قطعی یا هرسی به صورت غیر متعارف صورت 
گیرد توسط مصوبات کمیسیون ماده ۱4 شهرداری اگر بعد از بازدیدها 
مزاحمتی را در خصوص احداث بنا در محله های مختلف داشته اند و یا 
اینکه خطر ساز بودن این درختان در مسیر مشخص شده اثبات شود باید 

با رعایت اصول در مورد آنان اقدام شود.
همچنین اقداماتی که توس��ط اداره برق صورت می گیرد با هماهنگی 
شهرداری انجام خواهد شد موضوع دیگر هرس اکالیپتوس هایی است 
که با ارتفاع زیاد هستند با نظر کارشناسان در دستور کار قرار گرفته اند 
در این زمینه با دو شرکت خصوصی مذاکره شده و بدون داشتن بار مالی 
و حتی درآمدزایی که برای مجموعه فضای سبز ما دارد حاضر هستند 
که این اقدام را انجام دهند. بر آنیم تا ش��اهد شادابی این درختان باشیم 
اگر به همین شکل باقی بمانند شاهد خشکیدگی و خطرساز بودن آنها 
هستیم. این موضوع را نیز با هماهنگی با جهادکشاورزی اقدام خواهیم 

کرد.
تیم های فوتبال شهرداری

پیرو مسائل و مش��کالت اقتصادی امروز جامعه و شهرداری تاکنون 
توانس��ته ایم درصد کمی از پرداخت ها را در این زمینه پوشش دهیم. 
۷۰ درص��د این پرداخت ها هنوز باق��ی مانده که با توجه به وضعیت 
امروز می طلب��د که با برنامه ریزی این موض��وع را پیش ببریم. برای 
فصل جاری تعهدی که شهرداری دارد قطعاً پوشش داده خواهد شد 
و پرداخت ها صورت خواهد گرفت اما برای فصل آینده این ورزش، 
مذاکراتی با خودروس��ازی منطقه صورت گرفته که بتوانند به عنوان 
حمایت از ورزش منطقه از ظرفیت قانونی معافیت مالیاتی در خصوص 
هزینه کرد در زمینه ورزش استفاده کنند بدون آنکه بار مالی آنچنانی 
برای آنها در بر داشته باشد تیم ها تحت پوشش خودروسازی های بم 
یا به عنوان اسپانسر در کنار شهرداری بم قرار بگیرد که هنوز تصمیم 
قطعی گرفته نش��ده است و هدف ما این است که این دو تیم برای بم 
حفظ ش��وند و تحت عنوان تیم های بم در بازی های کش��ور حضور 
خواهند داشت. در فصل قبل فوتبال نزدیک 3 میلیارد تومان بار مالی 
برای شهرداری داشت برای فصل جدید هم به همین منوال است که 
متاسفانه با توجه به مشکالت مالی برای مجموعه ایجاد دغدغه کرده 
اس��ت در حال رایزنی هستیم تا اسپانسر جذب کنیم یا توسط بخش 
خصوصی و خودروسازی منطقه ارگ جدید بتوانیم این تیم ها را برای 

شهر بم حفظ کنیم.

پس از پایان اولین نشست مطبوعاتی مهندس بنی اسدی شهردار بم که مصادف بود با روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی ها از آقایان شهرام جرجندی مسئول روابط عمومی و حسین سهرابی و رضا میرزایی نیروهای روابط عمومی شهرداری توسط شهردار بم با اهدای لوح یادبود تقدیر به عمل آمد
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رونمایی از خدمت دیگری در دانشگاه علوم پزشکی بم با حضور دکتر عباس زاده ریاست دانشگاه و مسئولین شهرستان بم

راه اندازی آزمایشگاه پیشرفته سلولی ملکولی و تشخیص کرونا
با راه اندازی این آزمایشگاه جامع سلولی ملکولی در بم، عملیات بیماریابی سرعت بیشتری خواهد گرفت و می توان امیدوار بود 

که در آینده  موج دوم شیوع کرونا در بم سریعتر کنترل و مدیریت شود

وضعیت بم هم اکنون در حالت هشدار قرار دارد
فقط در ده روز گذشته بیش 50 نفر به آمار مبتالیان به کووید 19 در شرق استان کرمان اضافه شده است. وزارت بهداشت استان کرمان خصوصا جنوب و 

شرق آن را در وضعیت هشدار قرار داده است. آیا اوضاع بهترمی شود یا اینکه وضعیت قرمز خواهد شد؟ کرونا درمان ندارد اما راه حل اجتماعی دارد.
پس از آنکه با همت و تالش پرسنل بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی بم و رعایت 
جدی قرنطینه و طرح فاصله گذاری فیزیکی از سوی شهروندان بمی، توانستیم موج اول 
همه گیری کرونا را با کمترین آسیب ممکن به پایان برسانیم. حاال اما ده روزی است که 
آمار مبتالیان به این بیماری غیرقابل درمان در ش�رق اس�تان کرمان خصوصا ش�هر بم در 
حال افزایش است. این آمار در کل استان کرمان خصوصا در جنوب و شرق آن به یک 
باره آنچنان باال رفت که وزارت بهداشت آن را در وضعیت هشدار قرار داده است و این 
احتمال را نیز بیان کرده اند که وضعیت شیوع این بیماری در استان کرمان چیزی شبیه 
به آنچه که در خوزستان و لرستان و سیستان و بلوچستان شاهدش هستیم بشود. از همین 
رو دکتر عباس زاده رییس دانش�گاه علوم پزش�کی بم در گفت و گو با طلوع بم از مردم 
خواست تا خطر کرونا جدی بگیرند و همچون روزهای ابتدایی موج اول که رفتار خوب 
مردم بم به الگویی در سراسر کشور تبدیل شد، پروتکلهای بهداشتی و طرح فاصله گذاری 

فیزیکی را به طور کامل اجرا کنند..

دکتر عباس زاده ضمن تاکید بر اینکه امکانات بهداشتی و درمانی منطقه در صورت تشدید 
اوضاع فعلی برای پاسخگویی به نیازهای مردمی محدود است گفت: مردم عزیز ما بهتر 
اس�ت شرایط احتمالی پیش رو درک کنند و با جدی گرفتن توصیه های بهداشتی نقش 
ارزن�ده خود در کاهش ش�یوع این بیماری بدون درم�ان را ایفا کنند تا کرونا را به طور 

کامل در منطقه شکست دهیم.
وی همچنین ضمن اعالم خبر راه اندازی و تجهیز آزمایش�گاه کرونا توسط دانشگاه علوم 
پزش�کی ب�م گف�ت: پیش بینی های الزم ب�رای افزای�ش ظرفیت درمانی بخ�ش کرونای 
بیمارس�تان پاستور بم ش�ده است و همکاران پرتالش ما در بخش�های بهداشتی و درمانی 
همچون روزهای اول ش�یوع کرونا در حال خدمت رس�انی و فداکاری برای شکس�ت 

کامل این بیماری هستند.
مهندس صادق رهی مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی بم نیز در 
گفت و گو با طلوع بم ضمن تقدیر از تالش همکارانش در جهت بیماریابی و بررسی موارد 

مشکوک از افزایش سه برابری تعداد نمونه گیری ها خبر داد و گفت: عدم رعایت قوانین 
بهداشتی توسط عده ای از مردم و مشاغل، افزایش بیماریابی و همچنین نبود نظارت کافی 
دستگاههای اجرایی عضو ستاد کرونا بر رعایت پروتکلهای بهداشتی در حوزه مربوط به 
خود را از جمله دالیل افزایش آمار مبتالیان دانست و افزود: همکاران بهداشتی و درمانی 
ما تا آخر در راه مبارزه و پیشگیری از این بیماری لحظه ای از پای نمی نشینند اما با توجه 
به گستردگی جامعه و محدود بودن امکانات و نیروها می طلبد که هم مردم و هم مسئولین 
دستگاههای اجرایی و نهادها نظارت کافی بر اجرای پروتکلهای بهداشتی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا  در حوزه مسئولیت خود را داشته باشند. مثال آیا به واقع تاکسی های ما در صندلی 
عقب دو نفر سوار می کنند؟ آیا وقتی پاسخگوی ارباب رجوع از محوطه اداره )از پنجره( 
هستیم فقط به فکر حفظ سالمت کارکنان خود هستیم؟ آیا بر رفتار اجتماعی و بهداشتی 

کسبه در بازار یا مردم در تجمعات مذهبی نظارت می کنیم؟

ناهید ذاکری: در مراس��می که با حضور حجت 
االس��الم دانش��ی امام جمعه، هادی شهس��وارپور 
فرماندار بم، دکتر عباس زاده رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی و دیگر مسئولین محلی در دانشکده پزشکی 
بم در ارگ جدید برگزار شد؛ آزمایشگاه تشخیص 
س��لولی مولکولی کووید 19 جهت انجام آزمایش 
تش��خیص کرونا ویروس جدید ب��ا توجه به تایید 
فنی انستیتو پاستور ایران به بهره برداری رسید. به 
گزارش طلوع بم  این آزمایشگاه با دقت تشخیصی 
باال قادر اس��ت پاسخ نمونههای دریافت شده را در 

مدت زمان کوتاهی ارائه دهد.
دکتر عباس عباس زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداش��تی درمانی بم گفت: با راه اندازی 
این آزمایش��گاه روزانه  می توان 50 آزمایش را در 
دو ش��یفت کاری انجام داد و با توس��عه و تکمیل 
تجهیزات در آینده ای نزدیک روزانه تعداد آزمایش 
ها بی��ن 200 تا 500 آزمایش افزایش پیدا خواهد 

کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم همچنین از تجهیز 
آزمایشگاه پیشرفته سم شناسی با هزینه ای بالغ 
بر هفت میلیارد تومان در معاونت تحقیقات و فن 
آوری این دانشگاه خبر داد و افزود: پیشرفته ترین 
آزمایشهای تحقیقاتی در حوزه پزشکی و سایر رشته 
ها را می توان در این آزمایشگاه انجام داد و در آینده 
ای نزدیک پیشرفت بسیار خوبی در آزمایشگاه جامع 
تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی خواهیم داشت.

مهندس شهس��وار پور فرماندار بم نیز در مراس��م 
افتتاح آزمایش��گاه کووید 19 گفت: بم جز محدود 
شهرس��تان هایی اس��ت که بعد از مرکز اس��تان 
آزمایشگاه تش��خیصی بیماری کرونا را راه اندازی 
کرده است که تعداد آزمایش ها در منطفه افزایش 
و نتیجه آزمایشات سریعتر مشخص خواهد شد. وی 
همچنین از زحمات دکتر عباس زاده رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی و کادر بهداشت و درمان در راه اندازی 

این آزمایشگاه تقدیر و تشکر کرد.
شهس��وارپور در خصوص پروژه بیمارس��تان 202 
تختخوابی گفت: این پروژه با سرعت خوبی در حال 
انجام است و زمینی در حدود 50 هکتار نیز به این 
بیمارستان واگذار شده است و با اتمام و بهره برداری 
این پروژه فوق تخصصی در آینده رشد و پیشرفت 
بس��یار خوبی در حوزه پزشکی در منطقه خواهیم 

داشت.
دکتر عب��اس زاده در خصوص این آزمایش��گاه و 
تجهیزات آن گفت: این آزمایشگاه که امروز افتتاح 
شد آزمایشگاه تشخیص س��لولی مولکولی است 
که برای تجهی��ز آن نزدیک به یک میلیارد تومان 
هزینه و تغییرات ساختمانی را اعمال کردیم و محل 
آزمایشگاه طی قرارداد و تفاهمی از سوی ارگ جدید 
در اختیار دانش��گاه قرار گرفت و در مدت کوتاهی 
تغییرات فیزیکی را برای راه اندازی یک آزمایشگاه 
مجهز که تمام آزمایشهای سلولی و ملکولی را جهت 
امور درمانی، آموزشی و تحقیقای انجام دهد اعمال 

کردیم.

وی در خصوص دانش��کده پزش��کی این دانشگاه 
گفت: در این مجموعه کالس های درس استاندارد 
و مطابق با اصول آموزشی آزمایشگاههای مورد نیاز 
دانشکده های پزش��کی، داروسازی و دندانپزشکی 
دایر شد و کلینیک دندانپزشکی تحت عنوان مرکز 
جامع خدمات دندانپزش��کی با 40 دستگاه یونیت 
دندانپزشکی برای ارائه خدمات آموزشی و درمانی 

آماده شده است.
دکتر عباس زاده با اش��اره به دانشگاه بین المللی 
پزشکی که قبل از دانشگاه علوم پزشکی در بم فعال 
بود کفت: دانش��جویانی که در آن سال ها مشغول 
تحصیل بودند در رشته خود فارغ التحصیل شدند 
بعضی آنها در مناطقی از ش��رق اس��تان در حال 
ارائه خدمت هس��تند و در آن بُرهه از زمان کارنامه 
آموزش��ِی پزش��کی خوبی در منطقه ارائه شد که 
بعدها همین کارنامه منجر ش��د تا مجوزِ دانشگاه 
علوم پزشکی در سال 90 توسط شورای گسترِش 
دانشگاههای علوم پزشکی به ما داده شود از آن سال 
به بعد این مجموعه ها و این تشکیالت در اختیار 

علوم پزشکی بم قرار گرفت.
دکتر عب��اس زاده افزود: در حال حاضر دانش��گاه 
علوم پزش��کی بم سه دانشکده پزشکی، پرستاری 
و بهداش��ت دارد که دانشکده پرستاری از سال 70 
فعالیت دارد و اولین مرکز آموزش عالی شرق استان 
است که شروع به کار کرده است. دانشکده بهداشت 
و پرستاری- مامایی هم در پردیس خلیج فارس واقع 
هستند. دانشگاه پزشکی اکنون بر طبق سایت علم 
سنجی وزارت بهداشت 38 استاد عضو هیئت علمی 

را در دو گروه بالینی و علوم پایه دارد.
وی با اشاره به اولین دوره پذیرش در رشته پزشکی 
گفت: س��ال 91 اولین دوره پذیرش در رشته های 
پزش��کی اتفاق افتاد و در همان سال اول تعداد 2 
نفر از فارغ التحصیالن در رش��ته های دستیاری و 
بیهوش��ی پذیرفته ش��دند و اکنون هم در مقطع 
دستیاری هستند که این حاکی از کیفیت کار در 

دانشکده پزشکی است.
رئیس دانشگاه علوم پزش��کی بیان کرد: در حوزه 
توسعه این مجموعه خوابگاه 400 نفری دانشجویان 
را در ح��ال اح��داث داریم که این ط��رح از پروژه 
هایی اس��ت که 60 درصد آن را وزارت بهداشت و 
40 درصد دیگر را مجموع��ه ارگ جدید به پایان 
می رساند، در سفر اخیر معاون دانشجویی فرهنگی 
وزارت بهداشت خانم دکتر الری به اینجا توافقی را 
امضا کردیم که با استفاده از تسهیالت بانک ملت 
بقیه کار پیش رود. طی جلس��ه ای که با پیمانکار 
این پروژه داشتیم سازه پروژه آماده شده و در کارگاه 
می باشد و به زودی برای نصب انتقال پیدا می کند 
سعی ما بر این است که یک مجموعه علمی تمام 
عیار را در دانش��کده پزشکی که در شان فرهنگ 
با اصالت ش��رق اس��تان کرمان و بم می باشد را در 
این مجموعه در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید 

راه اندازی کنیم.
عباس زاده تاکید کرد: از ابتدا میثاق ما بر این بود که 
کارها را به بهترین وجه انجام دهیم ما از ابتدای اولین 
دوره ف��ارغ التحصیلی بدون اینکه نیاز به برگزاری 

امتحان پایانی در دانشکده دیگری داشته باشیم این 
محل را آماده کردیم و امتحان در همان دوره اول با 
تایید نمایندگان وزارت بهداشت در اینجا برگزار شد 
و ما توانستیم اولین دوره را با کیفیت بسیار خوب 
فارغ التحصیل داش��ته باشیم  که دو نفر از آنها به 
صورت مستقیم در رشته دستیاری در حال ادامه 

تحصیل هستند.
وی همچنین ب��ه حائز اهمیت بودن مش��کالت 
دانشجویان اشاره کرد و گفت: در سال 97 یکی از 
مهمترین دغدغه های دانشجویان این بود که چرا 
باید به دلیل عدم وجود اساتید در دانشگاه کالس 
ها باید در تعطیالت آخر هفته برگزار ش��ود که در 
خصوص این امر مهم با کمک دکتر آقا عس��گری 
و کمک بسیار شایسته وزارت بهداشت کادر نیروی 
انسانی را تکمیل کردیم و تمام تخصص های مورد 
نیاز دانش��گاه را به صورت استخدام  و عضو هیئت 
علمی دانشگاه علوم پزش��کی در دانشگاه داریم و 
نیازها در خود مجموعه برطرف می ش��ود که این 
یک افتخار بزرگ اس��ت در این زمینه هم ریاست 
دانش��کده هم معاون آموزشی تالش زیادی کردند 
حضور دکتر نجات از س��ال قبل و همکاری ایشان 
دکتر مرتضوی و فروتن باعث شد تا پروژه آزمایشگاه 
تشخیص سلولی مولکولی در دانشگاه شروع به کار 

کند.
با معرفی تیم آموزشی وزارت بهداشت آنها خواستار 
اولین آزمایش برای تعیین شدند با تکمیل تجهیزات 
در هفته قبل و ارسال اولین نتایج آزمایشها تاییدیه 
آزمایشگاه تشخیص سلولی مولکولی به دست ما 
رس��ید و امروز این خبر را اعالم می کنیم که ما از 
لحاظ انستیتو پاستور ایران و آزمایشگاه مرجع وزارت 
بهداش��ت این توان را داریم که در ش��هر خودمان 
آزمایش سلولی مولکولی تشخیص کرونا و همچنین 
ایدز، هپاتیت بی، هپاتیت سی و سایر آزمایش های 
ویروس شناسی را در دانشگاه انجام دهیم و امروز  به 
دلیل پیگیری ها ساختار دانشگاه علوم پزشکی برای 

مقابله با بیماری ها ساختار خوبی است.
دکتر عباس زاده تصریح کرد: در حوزه بهداش��ت 
توانسته ایم مدیریت بیماریها را به شکلی بسیار خوبی 
انجام دهیم و بیماری سالک که یکی از بناهای اصلی 
و آسیب رسان به جمعیت بود همچنین بیماری اچ 
آی وی تا حد زیادی مدیریت ش��ده است. یکی از 
بهترین اقدام��ات دولت جمهوری اس��المی برای 
مردم شرق اس��تان در حوزه بهداشت و درمان که 
می توانست ایجاد کند ساختاری به نام دانشگاه علوم 
پزشکی با پایه های خوب بود که توانسته زمینه را 
برای رشد در کارهای مختلف فراهم کند. ما حتی 
در بخش تحقیقات و فناوری توانسته ایم رتبه دوم در 

سطح منطقه را کسب کنیم.
استدعا دارم جوانان در جریان پیشرفت های دانشگاه 
قرار بگیرند تا به خودباوری برسند و احساس کنند 
که ما هیچ کمبودی نداریم جز اینکه باید یک عزم و 
اراده داشته باشیم و با عنایت و توکل به خدا کارهای 
بس��یار خوبی را انجام دهیم این آزمایشگاه قابلیت 
توس��عه دارد که ظرفیت ها هم رو به افزایش است 
که هم اکنون در دو شیفت کاری می توانیم حدود 

50 نمون��ه آزمایش کنیم که ب��ه زودی با تکمیل 
دس��تگاهها می توانیم روزانه 200 و 500 آزمایش 
را در مرکز انجام دهیم این مجموعه دارای 38 عضو 
هیئت علمی اس��ت که به 101 نف��ر افزایش پیدا 

می کند.  1012 نفر دانشجو در مجموعه دانشگاه 
هستند. 370 نفر هم دانشجوی دانشکده پزشکی 
داریم که 260 نفر از آنها در رشته پزشکی مشغول 

تحصیل هستند.

مهندس سیدکرامت اکرمیان به عنوان سرپرست
 مدیریت برق شهرستان فهرج منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت توزیع جنوب کرمان، آقای 
مهندس سید کرامت اکرمیان بعنوان سرپرست مدیریت برق شهرستان 

فهرج منصوب شدند. گفتنی است مهندس اکرمیان شانزدهمین سال 
خدمت را در شهرستان فهرج شروع بکار کردند. وی پیش از این در بم به 

عنوان رییس اتفاقات و مدیر عملیات برق و جانشین مدیر اداره برق مشغول 
بکار بودند. وی طی مراسمی با حضور مسئولین شهرستان فهرج معارفه شد. 


