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کرونامهربان

محمدحسین خراسانی:  پس از گذشت بیش از شصت 
روز از شیوع بیماری کرونا به داخل کشور، حاال وارد 
فاز دوم مبارزه با این بیماری ش��ده ایم. به همین بهانه 
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی بم در نشستی خبری 
با اهالی رس��انه، ضمن پاسخ به س��واالت خبرنگاران 
آخری��ن وضعی��ت این بیم��اری را در س��طح حوزه 
دانشگاه علوم پزش��کی بم )شرق استان کرمان شامل 
شهرستانهای بم، ریگان، فهرج و نرماشیر( تشریح کرد. 
دکتر عباس عباس زاده در ابتدای این نشس��ت خبری 

با تقدیر از خبرنگاران و اهالی رس��انه در زمان شیوع 
کرونا و نقش بسزای آنها در مدیریت و پیشگیری این 
بیماری گفت: ما در موج اول کرونا به دلیل آمادگی و 
فراهم بودن زیر ساختهایی که در طرح تحول سالمت 
در طی سالهای اخیر فراهم شده بود توانستیم کمترین 
آس��یب را ببینیم و اگر ده سال پیش با بیماری کرونا 
مواجه می ش��دیم معلوم نبود وضعیت چه می شد. در 
یکی دو سال گذش��ته ما تالش کردیم بدون در نظر 
گرفتن گرایشهای سیاسی بهترین تیمهای بهداشتی و 

درمانی را پای کار بیاوریم که خوشبختانه با همکاری 
مردم با کمترین آسیب از موج اول کرونا عبور کردم. 
این در حالی اس��ت که برخی دانشگاههای استانهای 
دیگر با چالش جدی مواجهه ش��دند. ما این دستاورد 
را اوال مدی��ون لطف خداوند، همکاری مردم، فراهم 
بودن زیرس��اختها و تالش و مجاهدتهای شبانه روزی 
پرسنل بهداشتی و درمانی خود هستیم. رییس دانشگاه 

علوم پزشکی بم ادامه داد: ....

رکورد بی سابقه و کسب مقام 
دوم کشوری توسط شرکت گاز 

استان کرمان 
محفل انس

عبور از موج اول کرونا
با کمترین آسیب

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

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

شرکت گاز استان کرمان طی س��ال 1398 با اجرای بیش از 
2275 کیلومتر خطوط انتقال، تغذیه و شبکه توزیع که از زمان 
تاس��یس این شرکت تا کنون بی س��ابقه بوده است رتبه دوم 
کشوری را در لوله گذاری اخذ نموده است که نسبت به سال 

های 96 و 97 ارتقاء سه پله ای داشته است.
از قاریان برگزیده و بین المللی جمهوری اس��المی ایران و 

اهل بم است که سالهاست مردم بم ...

مصاحبه با هادی حافظ آبادی 
قاری بین المللی قرآن

گفت وگو با پدر یک خانواده چهار نفره بمی که هم خودش به کرونا مبتال شد،
هم همسر و هم یکی از فرزندانش

او ضمن گالیه از مس�ئولین بم بخاطر بی توجهی هایش�ان، دوران قرنطینه و نحوه 
ابتالیشان به ویروس کووید 19 را شرح داد

بیش از شصت روز را طوری گذراندیم که هیچکدام در طول زندگیمان تجربه نکرده 
بودیم. در سال نویی که کرونای نامهربان به سراغ ما آمد، چقدر با هم مهربان و همدل 
بودیم؟عکسهای طلوع از حال و هوای این روزهای شهر بم را در صفحه آخر ببینید.

عکاس: علی معتمدی

کرونای خانوادگی

| صفحه دوم |

| صفحه چهارم |

رییس دانشگاه علوم پزشکی بم باتاکید بر لزوم ادامه رعایت نکات بهداشتی توسط مردم شرق استان کرمان اعالم کرد: 
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کرونامه

گفت وگو با پدر خانواده ای چهار نفره که هم خودش به کرونا مبتال شد، هم همسر و هم یکی از فرزندانش

از مسئولین بم بابت بی توجهی ها  گالیه مندم

به یاد دو شهید

با تشکر - داوود دشتی )دبیر بازنشسته(

به قلم: مرتضی مکارم

معاون وزیر نیرو عنوان کرد:

باند قاچاق سوخت زیر زمینی در بم متالشی شد

دو خواسته یک دبیر بازنشسته بمی
از مسئولین

کرونای خانوادگی

پروژه برق خط »بم – زاهدان« هرچه زودتر تکمیل شود

محمدجواد رحیم ن�ژاد: کرونا وقتی می آمد؛ 
گفتن��د زن و م��رد، پیر و ج��وان و فقی��ر و غنی 
نمی شناسد. راست هم می گفتند؛ به صغیر و کبیر 
رحم نمی کند. سید مرتضی موسوی شهروند 39 
ساله بمی این حال را خوب درک کرده است. در 
اوج اپیدمی این بیماری در کشورمان، او و همسر 
سی ساله و پسر دوازده ساله اش به این بیماری مبتال 
ش��دند و فقط دختر ش��ش س��اله اش از گزند این 

بیماری در امان ماند.

آقای موس�وی امیدواری�م حالتان خوب 
باش�د. چن�د روز از آزمای�ش کرونای 
شما گذشته اس�ت و هم اکنون حال شما و 

خانواده تان چگونه است؟
ممنونم. ما 16 اردیبهشت آزمایش دادیم و دو روز 
بع��د جواب آزمایش ما آمد و مثبت ش��د. حدود 
ی��ک ماه از آغ��از بیماری ما و ب��روز عالئم اولیه 
می گ��ذرد و حدود 20 روز هم در قرطینه خانگی 
بودیم و در تاریخ دوم اردیبهش��ت با نظر رس��می 
مرکز بهداشت بم، قرنطینه خانگی ما به پایان رسید 
و هم اکنون بنده، همسرم و پسرم حدود 90 درصد 
بهبودی کامل یافته ایم. گاهی اوقات شبها بدن درد 
و س��رگیجه داریم که گویا آن هم به مرور زمان 

برطرف می شود.
چطور شد که مبتال شدید؟ 

قبل از هر چیزی اعالم می کنم که ما در طول ایام 
نوروز یا قبل و بعد از آن هیچگونه مسافری از جایی 
نداشتیم. هیچ کسی از اقوام به خانه ما نیامد. به این 
دلیل می گوییم که بعضی از همشهریان و دوستان 
گمان می کردند یکی از دوس��تان خانوادگی ما از 
قم به بم س��فر کرده و به منزل ما آمده است. اصال 

چنین چیزی نبوده است.
در روزه��ای پایانی تعطیالت نوروز یکی از اقوام 
م��ا به رحمت خدا رفت و من برای تش��ییع جنازه 
رفتم. ع��ده ای دیگر از اقوام متوف��ی از کرمان به 
ب��م آمده بودند. در طول مراس��م غس��ل وکفن و 
دفن و تشییع، بنده به کمک اقوام رفتم و متاسفانه 
اش��تباه کردم و برای مدت کوتاهی دستکش های 
خود را درآوردم و به س��طوح مختلف غسالخانه، 
تابوت، دستگیره و درب و پنجره زدم که احتمال 
زیاد می دهم دلیل ابتالی بنده و بالفاصله همسر و 

فرزندم همین باشد. 
اولین عالئم بروز بیماری در شما چه بود؟

یکی دو روز بعد از این اتفاق هر س��ه نفر ما تقریبا 
ح��س بویایی و حس چش��ایی خود را از دس��ت 
دادیم و رفته رفته عالئم ما بیش��تر ش��د. تا این که 
روز 16 فروردین به مرکز بهداش��ت بم مراجعه و 

اعالم کردیم که ما برخی از عالئم را داریم و از ما 
تست گرفته شد. در روزهای بعد دچار بدن درد، 
تنگی نفس و سرگیجه و حالت تهوع شدیم و تب 

زیادی نداشتیم.
بعد از ب�روز عالئم و مثبت ش�دن جواب 

کرونا چه کردید؟
بعد از آن آقای اس��دآبادی مدیرگروه بیماریهای 
مرکز بهداشت بم از آنجایی که عالئم و وضعیت 
بالین��ی ما طوری نبود که در بیمارس��تان بس��تری 
شویم؛ به ما توصیه کرد حداقل 17روز خود را در 
منزل قرنطینه کنیم. ما وارد قرنطینه ش��دیم و تا 17 

روز کامل از خانه بیرون نیامدیم.
وضعیت رس�یدگی ب�ه ش�ما در دوران 
قرنطینه چگونه بود؟ خودتان چه اقدامی 

انجام دادید؟
متاس��فانه من از وضعیت رس��یدگی ب��ه خودم و 
خانواده ام بس��یار گالیه من��دم. در این مدت حتی 
یک قرص هم به ما ندادند و پیگیر حال ما نبودند. 
دختر شش ساله من که مبتال نشده بود هم در کنار 
ما بود و خیلی مس��ئله ما حساس بود. خدا را شکر 
او مبتال نش��د. اما توقع داشتیم که بیشتر رسیدگی 
کنند و جویای احوال ما باش��ند. از تنها کسی که 
راضی هس��تم آقای اس��دآبادی و همکاران او در 
واحد بیماریها هس��تند که انصافا ه��ر زمان که با 
وی تماس می گرفتم به خوبی پاسخ می داد. تلفن 
4030 ب��ا اینکه چند بار با ما تم��اس گرفت اما به 
نظرم رفتارش حرفه ای نبود و خیلی س��طحی با ما 
صحبت می کرد. یعنی ب��ه نظرم چیزی بلد نبود و 
توصیه ای نداش��ت. در پایان هم از ما می خواست 
که باالترین نمره رضایت را برایش پیامک کنیم. 
از اورژان��س هم چندان راضی نیس��تم. یکبار که 
حالم رو به وخامت رفت؛ زنگ زدم و به اورژانس 
گفتم اما اپراتور اورژانس نمی دانم چرا دائم سعی 
داش��ت به من بقبوالند که من حالم خوب است و 
الکی زنگ زده ام. به م��دت زیادی حرف زد که 
نهایت��ا به م��ن بگوید حالت خوب اس��ت و نهایتا 
پرستارهایشان را برای جویا شدن حال من نفرستاد. 
صبح روز بعد ناگهان صدای آمبوالنس را شنیدم 
که آژیرکشان و با یک حالت خاص وارد کوچه 
شد و زنگ خانه ما به صدا در آمد. همه همسایه ها 
بیرون ریختن��د. آبرویمان رفت! چ��را باید به این 
ش��کل به منزل م��ن مراجعت کنن��د؟! بعد اصرار  
می کردند که شما هر سه باید در بیمارستان بستری 
شوید و ما آمدیم شما را به بیمارستان منتقل کنیم. 
دو فرزند خردسال من وحشت کرده بودند و مدام 
گریه می کردند. می گفتند پزشکان دستور دادند. 
دلیل اقدامشان را نفهمیدم امام من مقاومت کردم و 

حالم نسبت به روز گذشته خوب شده بود و اصال 
نیازی به بستری در بیمارستان نداشتیم. از خانه هم 
که اصال بیرون نمی آمدیم که خطری برای کسی 
داشته باشیم. خالصه به بیمارستان نرفتم. خودشان 
گفته بودند خودتان را در خانه قرنطینه کنید ولی 
م��ن از اورژان��س نیز به دلیل همین ک��ه با حالتی 
عجیب به محله ما آمد گالیه مندم. اینجور رفتارها 
روی دیدگاه مردم خصوصا هم محلی ها نس��بت 
به ما خیلی تاثیر بدی داش��ته اس��ت. در مجموع با 
این که من در جریان تالش��های رییس و مسئولین 
دانش��گاه علوم پزشکی برای مقابله با کرونا در بم 
هس��تم و از کادر درمانی نیز صمیمان��ه قدردانی 
می کنم، اما فکر می کردم ما که این بیماری جهانی 
را گرفتیم قطعا به ما توجه بیش��تری می شود. حتی 
یک بسته قرص یا دارو هم کسی به دست ما نداد. 
روزی هم که رفتم نامه پایان قرنطینه را بگیرم به من 
گفتند برو مرکز طب کار و آزمایش بده و جواب 
آزمایش طب فیزیک��ی را برای اصناف ببر. چهل 
هزار تومان هم آنجا از من هزینه گرفتند. من شغلم 
آزاد است. فکر می کنم همان نامه پایان قرنطینه که 

مرکز بهداشت داده بود کافی بود. 
آیا در خصوص دیگر مس�ئولین و اعضای 

ستاد کرونای بم نیز صحبتی دارید؟
بله قطعا. من از همه آنها گالیه دارم. مگر مبتالیان 
ب��ه کرونا در بم چند نف��ر بودند. در کل مجموعه 
دانش��گاه علوم پزش��کی بم تقریبا 30 نفر و در بم 
نهایتا 20 نفر هستیم. سه نفرشان هم که در خانواده 
من هس��تند! حاال این تعداد به نوعی بیماری مبتال 
ش��دند که در کل جهان همه گیر شده است. من 
فق��ط دنبال این بودم ببینم که آیا به من ش��هروند 
توجهی می ش��ود یا خیر! آیا کس��ی از مس��ئولین 
ح��ال من و خانواده ام را می پرس��د ی��ا خیر؟ آدم 
دلش می گیرد. من خیلی تالش کردم فرزندانم را 
جوری تربیت کنم که شهروند خوبی برای جامعه 
باش��ند ولی در موقع مصیبت و گرفتاری بیماری، 
اصال هیچ مس��ئولی ب��ه قول بمی ها ب��ه خلقت ما 
نگاه هم نکرد. اال همان مس��ئول واحد بیماریها و 
حاج آقای ذاکری امام جمعه بم که تا همین االن 
خودشان جویای حال من و خانواده ام هستند. واقعا 
برایشان هیچ اهمیتی نداشت که سه نفر از اعضای 
یک خانواده چهار نفره در شهرشان کرونا گرفته 
اند؟! کجا بودند آقایان فرماندار، شهردار، اعضای 
شورای ش��هر و رییس ش��ورای ش��هر و نماینده 

مجلس و... .
آقای موسوی آیا وضع مالی مناسبی برای 
گذراندن این دو س�ه ماهه اخیر و دوران 
حدود 20 روزه قرنطینه سخت را داشتید؟

به هیچ عنوان. من نمی دانم بقیه مبتالیان چه نظراتی 
دارن��د و چه وضع مالی داش��تند؛ اما من از همین 
لحاظ هم خیلی اوضاع دردناکی داشتم. بیش از دو 
ماه است که کارگاه ام دی اف کاری ما تعطیل شده 
است. هیچ درآمدی نداشتم. اجاره خانه و شهریه 
فرزندانم بر زمین مانده. در این مدت مجبور شدم 
پول مردم را که جهت خرید چوب سفارشاتشان 
گرفت��ه بودم را خرج کنم. س��ه نفر مبتال بودیم. با 
این گرانی باید ه��ر روز کلی میوه می خریدیم و 
آبمیوه درس��ت می کردیم. لیمو کیلویی 48 هزار 
تومان اس��ت. پرتقال و گریپ فروت گران ش��ده. 
ما ک��ه داروی خاصی برایمان تجویز نش��ده بود. 
دکتر کاشانی یکی از پزشکان محترم در قم ما را 
راهنمایی و مشاوره می کرد. من از ایشان و خانواده 
و اقوام خوبم که اگر نبودند معلوم نبود سرنوست 

ما چه می شد خیلی ممنونم.
و سخن پایانی:

آرزوی س��المتی دارم ب��رای تمام همش��هریان و 
مردم س��رزمینم. امیدوارم به هی��چ دردی از جمله 
ویروس کرونا مبتال  نش��وند. م��ن علی رغم همه 
توصیه ها متاسفانه با یک سهل انگاری و حضور در 
تجمعات آلوده ش��دم و دو نفر دیگر از خانواده ام 
را ب��ه این بیماری مبتال کردم. از همه می خواهم تا 
پایان قطعی کرونا ای��ن توصیه ها را رعایت کنند. 
این وی��روس زندگی آدم را ش��دیدا تحت تاثیر 
ق��رار می دهد. زمانی که بیم��اری ما پایان یافت و 
از قرنطینه خارج شدیم، متاسفانه برخی شهروندان 
و دوس��تانم رفتار خوبی با ما نداشتند. عده  زیادی 
هم به خوبی رفتار کردند. س��عی کنیم با یکدیگر 
همدلی کنی��م و در ای��ن روزگار کرونایی هوای 

همدیگر را داشته باشیم.

میخواس��تم بموضوعی بپ��ردازم و دو زندگی و 
دو ه��دف در یک نگاه به آن توجه ش��ود. آری 
این دو رادمرد ش��هید محمدعلی رجائی رئیس 
جمهوری محبوب دلها و همچنین س��ردار دلها 
س��رباز والیت س��پهبد حاج قاسم س��لیمانی را 
برش��ته تحریر دربیاورم. وجه های مشترک این 
دو اس��طوره مقاومت و ایستادگی را برایتان اگر 
خداوند یاری نماید برشته تحریر درآورم. بروح  
بلند و ملکوتی این دو س��ردار اخالق و اخالص 
و جهت آنها رضایت خداون��د و ائمه بود آری 
شهید رجائی از قزوین آمد و با دروگری و کاسه 
بش��قابی وارد تهران مدتی اینکار ادامه داد و بعداً 
وارد نیروی هوائی ش��د چون درس از کالسهای 
شبانه زمان اس��تفاده می کرد با اخذ دیپلم و بعد 
قبولی دانشگاه این انسان وارسته با خلوص پاکش 
با آیت ا... طالقانی  مشورت می  کند آقا فرمودند 
از نیروی هوایی استعفا بده برو معلم شو آن زمان 
و حال معلم با کمترین حقوق آموزش و پرورش 
قبول کرد و استعفاد داد وارد آموزش و پرورش 
ش��د رفت بش��هر بیجار و از آنجا به قزوین و در 
تهران با اخذ لیس��انس ریاضی و بعد ارشد آمار 
موفق ش��د و بعد از مدتی برگشت تهران تا اینجا 
داش��ته باشید. حاج قاسم سلیمانی از قنات ملک 
رابر وارد کرمان شد و برای کار و تحصیل روزها 
کار میکرد و ش��بها شبانه می رفت. بعد از مدتی 
وارد اداره آب ش��د و همگام با پیروزی انقالب 
از آنجا این اینقدر در فضائل اخالقی رش��د کرد 
که خیلی ها شیفته اخالقش شد و خیلی زود در 
س��پاه مشغول بکار ش��د آنجا خیلی زود خود را 
بجائی رساند که دیگران سالها می بایست این قله 
پرپیچ فتح کنند و در هر حال شد فرمانده لشکر 
ثاراله اینها خیلی مراحل می خواست بتواند بانجا 
برس��د. هیچ وقت از خ��ودش تعریف نمی کرد 
فق��ط رضایت خدا و انقالب در نظرش و جنگ 
هشت ساله را با موفقیت به پایان رساند و اینقدر 
محتاط بود اگر به زیر دستش نهیب یا عتابی می 
کرد زود می آمد بقول دوس��تانش او را در بغل 
می گرفت و او را تشویق و ترغیب می کرد باید 
بجایی برسی و خوب بتوانی از عهده برآئی. آری 
او خودش را هیچ وقت مدنظر نداشت و همیشه 
سعی داش��ت رضایت خداوند و انقالب مدنظر 
قرار بگیرد و همیش��ه خود را سربازی کوچک 
برای وطن می دانس��ت. بیایید خوب بی اندیشید 
که یک انس��ان پاک باخته چگونه این قله های 
مخلص بودن را فتح و بر دل ها حکومت کرد شد 
حاج قاسم سلیمانی چون هیچ را برای خودش و 
فقط بر رضایت خدا و مردم را می خواس��ت. و 
همیشه گوش به فرمان مقام عظمای والیت بود 
و همی��ن مخلصی او اینق��در او را محبوب مردم 
قرار داد چون بی آالیش و هیچگاه صداقت رو 

فراموش می کرد.
اما شهید رجائی معلم دلسوخته و دوست داشتنی 
در موقع درس آنقدر دقیق درس می داد و کالس 
شصت نفری را تحت کنترل داشت البته شاگردان 
تهرانی او را دوست می داشتند و به برایش به حد 
بی حد وصفی احترامش را داشتند. او همیشه در 

کالس بشاگردانش میفهماند که رئیس نشوی و 
درس بخوانید از درس خواندنتان به مردم خدمت 
کنی این خیلی به ش��ما بها می دهد چون س��عی 
کنید راهتان خدائی باشد شهید رجائی در توسعه 
فرهنگ قرآنی زیاد تالش داشت البته ناگفته نماند 
زمان حاج قاس��م با زمان ش��هید رجائی تفاوت 
داشت. رجائی با طاغوت درگیر بود و دو مرتبه به 
زندان افتاد  ضمناً طاغوت سعی داشت از گسترش 

دین جلوگیری نماید.
دفعه اول روز آزاد ش��د اما مرتبه دوم در اذر ماه 
1352 بمدت چهار س��ال و با بدترین ش��کنجه 
ت��ا حتی یکمرتبه با یک آه داغ  بر دل س��اواک 
گذاش��ت یادتان باشد موقعی که رئیس جمهور 
ش��د در سازمان ملل جراحات پایش را نشان داد 
و گف��ت اینها یادگار ش��اگردان آمریکا در این 
ش��کنجه ها هستن و شما دخیلید بلی این رادمرد 
تاریخ تاریخ ساز شد و به همه مستضعفین فهماند 

چگونه کار کنید که مایه افتخار شوید.
از قول خانمش میگوید گفتم خسته نباشید گفت 
خسته آن است که به امید اجر و مزدی کار کند 
کسی  برای اعتقادش کار میکند خسته نمیشود 
آری و این اس��ت راه انس��انهای خدائی و یا باز 
همسرش او در زندگی من یک معلم واقعی بود 
چ��را که فقط حرف نمی زد بلکه عمل می کرد 
و بهترین ویژگی ی��ک معلم خوب همان عمل 

اوست.
آری در مقایسه این دو ابرمرد حاج قاسم و شهید 
رجائی هر دو اسطوره ای بود که می توانستند به 
پهنای تاریخ برای این ملت اثرگذار باشند و جای 
هر دو خالی اس��ت که شهید حاج قاسم رزمنده 
ای ب��ی ادعا بود و هرجا م��ن بو نبود و هرچا من 
نبود وجود داشت و بخاطر این نظام زحمات بی 
حد و حصری کش��ید و همیشه در پهنه بیابانهای 
سوریه و عراق و لبنان و فلسطین انسانیت و برادری 
را برای این والیات به ارمغان آورد و همیشه فردی 
فرامنطق��ه ای بود و برای پیروزی مس��لمانان در 
هرکجا بودند برای آنها دل می سوخت اینها وجه 

مشترک برای این دو شهید بود از نظر دو رهبر
1- سخنان امام در جمع خانواده های شهید رجائی 
و باهنر امام فرمودند امیدوارم راهی که رجائی و 
باهنر رفتند ما هم برویم من نمی دانم بشما تسلیت 
بگویم یا ش��ما به من این آقایان متعهد با سالم و 
مفید برای جامعه بودند آنچه موجب تسلی است 
که کار برای خداس��ت و چیزی برای خداست 

محفوظ است اگر رجائی رفت خدا هست.
2- آری وقتیکه رهبر معظم و مکرم نماز بر جسم 
مطهر س��لیمانی نماز میخواند با گری��ه آرزوی 
شهادت می کرد و نش��ان میداد که شهید قاسم 
برای امام خامنه ای بسیار عزیز و دوست داشتنی 
بود و بارها از او بزرگی و به سرداری او افتخار می 
کردند. و جای او را در صحنه دیپلماسی و جبهه و 
جهاد خالی ماند. خدایا بروح شهید رجائی و حاج 
قاسم درود می فرستیم برایشان آرزوی آمرزش و 

غفران الهی را از خداوند خواهانم.

با سالم
به نماینده محترم شهرستان و مسئولین یادآور شوید که آب اشامیدنی بم سرشار از گچ و 
مواد مضری می باشد که آشامیدن آن موجب بیماری سنگ کلیه خواهد بود و با توجه 
به اینکه چند سال است پروژه آب سد نسا که باید برای آشامیدن مردم مورد استفاده قرار 
گیرد،  با گذشت چندین سال این پروژه همچنان مورد استفاده قرار نگرفته است. خوب 
است مسئولین و نماینده محترم فعلی و آینده در این مورد پیگیری الزم را به عمل آورند.

زیرا با سالمتی و تندرستی مردم سرکار دارد. باشد که دعای خیر مردم بدرقه راه زندگی 
آنها باشد.

با عرض سالم 
می خواستم در مورد مجسمه مرد آزاده و آزادیخواه دوره مشروطه رفعت نظام که مجسمه 
وی در اول خیابان سید طاهرالدین نصب گردید به عرض مسئولین شهرستان برسانم که 

حاوی نکات ذیل است:
1- خیابانی که به نام رفعت نظام در بم می باشد در اول خیابان ارگ باستانی بم بوده که می 

باسیتی مجسمه در آن محل نصب گردد.
2- خوب بود که لوحی از س��نگ یا فلز که حاوی مشخصات و مبارزات وی بود کنار 
مجسمه برای معرفی گردشگران و همشهریان کار گذاشته می شود. او قصد ازبین بردن 
چوب و فلک مستبدین در بم و تسخیر تهران و جمع آوری تعدادی هم رزم و هم فکر 
و مبارزه با استبداد را داشت که عازم فتح تهران بوده و در بردسیر کرمان به وسیله خدعه 
و نیرنگ دستگیر و وی را به دار می کشند که 5 مرتبه ریسمان پاره گردیده و سرانجام به 
زندگی حیات بخش وی پایان می دهند. فکر او چون ستارخان و باقرخان و میرزا کوچک 

خان بوده که از سرزمین جنوب برخاسته و ندای آزادی و مبارزه با استبداد سر می دهد.

آقای داوود دشتی دبیر بازنشسته ادبیات در بم در آستانه روز معلم 
باارسال نامه ای به دفتر هفته نامه طلوع بم برای مسئولین دو خواسته 
خود را بازگو کرده است. امیدواریم درد و دل این معلم گرامی در روز 

معلم شنیده شود.

دادستان بم با بیان اینکه بزرگ ترین باند قاچاق سوخت شرق استان کرمان به همت سربازان گمنام امام زمان )عج( در بم 
متالشی شد، گفت: این باند به صورت زیر زمینی، مخازن بیش از 1۵0 هزار لیتر، سوخت قاچاق را نگهداری می کرد

طی یک کار عملیاتی از سوی سربازان گمنام امام زمان )عج( در شهرستان بم  مبنی بر حمل و نگهداری سوخت قاچاق در 
روستای خواجه عسکر، یکی از روستاهای شهرستان بم، 30 محل دپو و نگهداری سوخت قاچاق شناسایی، ۸ نفر متهم 

دستگیر و بیش از ۷0 هزار لیتر سوخت قاچاق، ادوات و مخازن زیرزمینی کشف و ضبط شد.

به گزارش طلوع ارگ؛  معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی با اشاره به لزوم توسعه انرژی های نو اظهار کرد: 
کرمان یکی از نقاط بسیار خوب و مطلوب برای توسعه 
انرژی های خورشیدی است و با توسعه فعالیت ها در 
این زمینه، برق کرمان را باید قطب انرژی های نو بدانیم.

“همایون حائری” امروز دوشنبه اول اردیبهشت ماه در 
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای اس��تان کرمان از طریق ارتب��اط ویدئوکنفرانس با 
تش��کر از زحمات آقای »نصراللهی« در شرکت برق 
منطقه ای اس��تان کرمان اظهار کرد: آقای نصراللهی 
نقش ماندگاری در صنعت برق استان کرمان ایفا کرده 
و آقای حبیبی)مدیرعامل جدید( شبکه بسیار خوبی را 

تحویل می گیرند و باید کارها را به اتمام برسانند.
وی با اش��اره به اینکه از تجربیات آقای نصراللهی در 
صنعت برق اس��تفاده خواهیم کرد، افزود: با توجه به 
شرایط خاصی که وجود دارد، برق کرمان از اهمیت 
زیادی برخوردار اس��ت و جایگاه مهمی در تعادل نُرم 

کشور دارد.
حائ��ری تصریح کرد: باید برنام��ه ریزی های مکمل 

ب��رای کار و طرح های آغاز ش��ده در زمان مدیریت 
آقای نصراللهی صورت بگیرد و طرح ها را کامل کند 
ک��ه یکی از پروژه های اصلی برق کرمان، خط »بم – 
زاهدان« )خط جنوبشرق( است که باید هرچه زودتر 

تکمیل شود.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی بیان کرد: در سال 
جهش تولید باید صنعت برق که همیشه بخش زیادی 
از زیرساخت های اقتصاد کشور را انجام می داد، فعال 
باش��د و امیدواریم با تالش همه همکاران سال بسیار 

خوبی داشته باشیم.
وی با اش��اره به لزوم توسعه انرژی های نو اظهار کرد: 
کرم��ان جای بس��یار خوبی برای توس��عه انرژی های 
خورش��یدی است و با توسعه فعالیت ها در این زمینه، 

برق کرمان را باید قطب انرژی های نو بدانیم.
“محمدحسن متولی زاده” مدیرعامل شرکت توانیر نیز 
در این ارتباط ویدئوکنفرانس��ی بیان کرد: اظهار کرد: 
برق منطقه ای و اس��تان کرمان یک��ی از بزرگ ترین 
شرکت های برق منطقه ای در ایران است و از شرکت 
ه��ای موفق در این مدت ب��وده و صنعت برق کرمان 

صنعت موفقی است.
متولی زاده با اش��اره به اینکه درخواست بازنشستگی 
آقای نصراللهی را ناچ��ارا پذیرفتیم، افزود: انتظار این 
است این تالش و فعالیت همچنان با حضور مدیرعامل 

جدید ادامه پیدا کند.

مدیرعامل ش��رکت توانی��ر تصریح ک��رد: در دوره 
مدیریت جدید، همکاران م��ا در صنعت برق کرمان 
باید تالش مضاعفی برای تامین زیرس��اخت ها انجام 

داده و پیک 99 را مدیریت کنند.
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آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم مهين السادات سجادی زاده با تقديم استشهادپه ۱۱۰۱۷/ ۶۰۲ مورخ  

۰4/۰۲/99 اعالم نموده سند مالکيت ششدانگ پالک 9۶9 اصلی واقع در بخش ۲9 
کرمان دفتر ۲ صفحه ۲۰9 ثبت ۲۰۳ به شماره چاپی ۲/۰95859 ملکی بانو مهين 
السادات سجادی زاده صادر و تموم شده و طبق سند ۲۷۶۱۶ مورخ ۱۳85/ ۱۲ / ۱۰ 
دفتر خانه ۲99 تهران در قبال مبلغ 4 ميليارد ريال نزد بانک صادرات در رهن برگزار 
شده و به علت جابجايی مفقود گرديده و تقاضای سند المثنی نموده لذا طبق تبصره 
يک الحالي ماده ۱۲۰ آيين نامه قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهی تا هر کس مدعی 
انجام معامله يا سند نزد خود می باشد از تاريخ انتشار به مدت ده روز واخواهی خود 
را به اداره ثبت تسليم و رسيد دريافت نمايد و اال پس از انقضای مدت قانونی و عدم 

وصول واخواهي وفق مقررات اقدام خواهد شد
محمد امیری خواه 

رئیس اداره ثبت اسناد امالک شهرستان بم

آگهی فقدان سند مالکیت 
فاطمه مازندرانی با تقديم استشهاديه ۱۱۰۱۷/ 58۳ مورخ ۱۳9۶/ ۲ / ۳ اعالم نموده سند مالکيت ششدانگ پالک 

4 فرعی از يک فرعی از ۱598 واقع در بخش ۲9 کرمان به شماره چايی 48۲59. الف/9۶ ملکي فاطمه مازندرانی به علت 
جابجايی مفقود گرديده و تقاضای سد العثنی نمودهلذا طبق تبصره يک الحالي ماده ۱۲۰ آيين نامه قانون ثبت مراتب يک 
نوبت آگهی تا هر کس مدعی انجام معامله يا سند نزد خود می باشد از تاريخ انتشار به مدت ده روز واخواهی خود را به اداره 

ثبت تسليم و رسيد دريافت نمايد و اال پس از انقضای مدت قانونی و عدم وصول واخواهي وفق مقررات اقدام خواهد شد
محمد امیری خواه رئیس اداره ثبت اسناد امالک شهرستان بم

آگهی حصر وراثت 
آقای عرفان نظری فرزند داود به شماره شناسنامه ۳4۷ به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی 

شناسنامه ورثه در خواستی به شماره ۳558۰۱ف/۲۱ تقديم شورای حل اختالف شعبه سه بروات نموده چنين 
اشعار داشته است که شادروان علی نظری شهيکی فرزند داود شماره شناسنامه 589۲ در تاريخ 98/۱۲/۰4 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وی عبارتند از:۱-داود نظری شهيکی فرزند قنبر ش 
ش 45 متولد۱۳۱9پدر متوفی۲-فاطمه نظری دخت برواتی فرزند حسين ش ش ۳۶ متولد۱۳۳۰ مادر متوفی۳-

مهديه برخوردار برواتی فرزند مرتضی ش ش ۱۳۶ متولد ۱۳۶۲ همسر متوفی4-امير عباس نظری شهيکی فرزند 
علی شماره ملی ۳۱۰۰۷۳4۲4۶ متولد ۱۳88 فرزند متوفی 5- امير طاها نظری شهيکی فررند علی شماره ملی  
۳۱۰۰9۲۲5۲۲ متولد ۱۳94 فرزند متوفی. اينک با انجام تشريفات مقدماتی در خواست مزبور يک نوبت آگهي 
مي گردد تا چنانچه شخصي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه ای ار متوفي نزد او مي باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف 
مدت يکماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصيت نامه ای جز رسمی و سری که بعد 

از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است../ م الف ۱۱
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 3 شورای حل اختالف بروات – رقیه 

عدالتی

آگهی حصر وراثت 
خانم سميرا تاج آبادی پور فرزند روح اله دارای شناسنامه ۳۱۰۰۲۳8۱۰9 به شرح دادخواست شماره 99/۱/۰۰۰۱5 

مورخ 99/۱/۳۱  توضيح داده شادروان روح اله تاج آبادی فرزند عباس  به شناسنامه ۱۷ در تاريخ 98/۱۱/۲۲ در شهر بم  فوت 
شده و وراثت منحصر حين الفوت وی عبارتست از :۱- داود تاج آبادی فرزند روح اله ش.ش ۳9۳ ) فرزند متوفی(۲- اسماعيل 
تاج آبادی پور فرزند روح اله ش.ش ۳۱۱۱59۳۲8۲  ) فرزند متوفی(۳- محمود تاج آبادی پور فرزند روح اله ش.ش ۱۳۰ 
)فرزند متوفی(4- ايمان تاج آبادی پور فرزند روح اله ش.ش ۳۱۰۰۰5۳۰۱۱ ) فرزند متوفی(5- احسان تاج آبادی پور فرزند 
روح اله ش.ش ۳۱۰۰۱۷۰۰۱۶ ) فرزند متوفی(۶- راحله تاج آبادی فرزند روح اله ش.ش ۳9۲ ) فرزند متوفی(۷- اعظم تاج 
آبادی پور فرزند روح اله ش.ش 45۱ ) فرزند متوفی( 8- عهديه تاج آبادی پور فرزند روح اله ش.ش ۲۶۲ ) فرزند متوفی(9- 
سميرا تاج آبادی پور فرزند روح اله ش.ش ۳۱۰۰۲۳8۱۰9 ) فرزند متوفی(۱۰- معصومه تاج آبادی پور فرزند روح اله ش.ش 
۳۱۰۰۳۳۰8۰۳ ) فرزند متوفی(۱۱- صديقه مرادی کروکی فرزند عزيز اله ش.ش 4۶ ) همسر متوفی(۱۲- نصرت حسين 
زاده فرزند حسين ش.ش 5۱8 ) همسر متوفی(. لذا مراتب يک نوبت در روزنامه های کثيراالنتشار محلی آگهی می شود 
چنانچه کسی اعتراض دارد يا وصيت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورا حل 
اختالف تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصيتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط است./ م الف 9       شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت 
ماشاا... سروستانی فرزند عباس دارای شناسنامه 5 به شرح دادخواست شماره 99/۳/۶5۷  مورخ 

99/۰۲/۰۲ توضيح داده شادروان عباس سروستانی فرزند حسين به شناسنامه ۲5 در تاريخ 8۲/۱۰/۰5 
در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حين الفوت وی عبارتست از :۱- غالمرضا سروستانی فرزند 
عباس ش.ش ۳4۰ فرزند متوفی۲- علی سروستانی فرزند عباس ش.ش ۳5۰ فرزند متوفی۳- ماشاهلل 
سروستانی فرزند عباس ش.ش 5 فرزند متوفی4- موسی سروستانی فرزند عباس ش.ش 4 فرزند 
متوفی5- کنيز سروستانی فرزند عباس ش.ش ۲ فرزند متوفی۶- زهرا سروستانی فرزند عباس ش.ش 
۳۱۱۰۷۰۷۷8۰ فرزند متوفی۷- مريم سروستانی فرزند عباس ش.ش ۲99۱45۶۶98 فرزند متوفی8- 
فاطمه سروستانی فرزند عباس ش.ش ۳45 فرزند متوفی9- عذری ابارقی فرزند اسداهلل ش.ش ۲۱ 
همسر متوفی. لذا مراتب يک نوبت در روزنامه های کثيراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی 
اعتراض دارد يا وصيت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورا حل 
اختالف تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصيتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است./ م الف ۱۲
شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت 
ماشاا... سروستانی فرزند عباس دارای شناسنامه 5 به شرح دادخواست شماره 99/۳/۶58  

مورخ 99/۰۲/۰۲ توضيح داده شادروان عذری ابارقی فرزند اسدا... به شناسنامه ۲۱ در تاريخ 
95/۰۶/۰۱ در شهر کرمان  فوت شده و وراثت منحصر حين الفوت وی عبارتست از :۱- غالمرضا 
سروستانی فرزند عباس ش.ش ۳4۰ فرزند متوفی۲- علی سروستانی فرزند عباس ش.ش ۳5۰ 
فرزند متوفی۳- ماشاهلل سروستانی فرزند عباس ش.ش 5 فرزند متوفی4- موسی سروستانی 
فرزند عباس ش.ش 4 فرزند متوفی5- کنيز سروستانی فرزند عباس ش.ش ۲ فرزند متوفی۶- 
زهرا سروستانی فرزند عباس ش.ش ۳۱۱۰۷۰۷۷8۰ فرزند متوفی ۷- مريم سروستانی فرزند 
عباس ش.ش ۲99۱45۶۶98 فرزند متوفی8- فاطمه سروستانی فرزند عباس ش.ش ۳45 
فرزند متوفی. لذا مراتب يک نوبت در روزنامه های کثيراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه 
کسی اعتراض دارد يا وصيت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی 
به شورا حل اختالف تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصيتنامه ای جز رسمی و 

سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است./ م الف ۱۳
شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت 
آقای نادر دهقان کروکی فرزند عزيزا... به شماره شناسنامه ۳۱۰۰۱۰۶۶8۷ به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و 

فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره ۳5۲۰5۶ف/۲۱تقديم شورای حل اختالف شعبه سه بروات نموده چنين اشعار 
داشته است که شادروان فاطمه ملک آبادی فرزند سهراب شماره شناسنامه ۳۰۲ در تاريخ 98/۱۰/۲8 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وی عبارتند از:۱- عزيز ا... دهقان کروکی فرزند حسين به شماره شناسنامه ۲۰ متولد 
۱۳۳۱ )نسبت با متوفي: همسر(۲-نادر دهقان کروکی فرزند عزيزا... به شماره شناسنامه۳۱۰۰۱۰۶۶8۷متولد۱۳۷۰ نسبت با 
متوفی فررند( ۳-مهدی بيان کروکی فرزند عزيزا... به شماره شناسنامه ۲4۲ متولد ۱۳54 )نسبت با متوفي: فرزند( 4-هادی 
دهقان کروکی فرزند عزيزا... به شماره شناسنامه ۲4۳ متولد ۱۳55 )نسبت با متوفي: فرزند( 5-صغری دهقان کروکی فرزند 
عزيزا... به شماره شناسنامه ۶5 متولد ۱۳59 )نسبت به متوفي: فررند( ۶-سهيال دهقان کروکی فرزند عزيزا... به شماره 
شناسنامه ۳۰5۶ متولد ۱۳۶۳ )نسبت با متوفي: فرزند(۷-ليال دهقان کروکی فرزند عزيزا... به شماره شناسنامه ۲9۳ متولد 
۱۳5۷ )نسبت با متوفي: فرزند(8- سميرا هقان کروکی فرزند  عزيزا...  به شماره شناسنامه ۳۱۰۰۰۱۲4۰۲ متولد ۱۳۶8 
)نسبت با متوفي: فرزند( 9- مريم دهقان کروکي فرزند عزيزا... به شماره شناسنامه 8 متولد ۱۳۶۱ )نسبت با متوفي: فرزند( . 
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور يک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه 
ای از متوفی نزد او مي باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يکماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شدوهر 

وصيت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است../ م الف ۱۳
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 3 شورای حل اختالف بروات – رقیه عدالتی 

مصاحبه با هادی حافظ آبادی قاری بین المللی قرآن

محفل انس

مونا موس�ی نژاد: از قاریان برگزیده و بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران و اهل بم است که سالهاست 
مردم بم از ش��نیدن آیات وح��ی با صدای این قاری 
برجسته در محافل و برنامه های گوناگون قرآنی در 
مساجد، صدا و سیمای اس��تان کرمان و برنامه  زنده 
جمع خوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان لذت 
ب��رده و روح و جانش��ان را جال می دهن��د. او هادی 
حافظ آبادی متولد اردیبهش��ت ماه 1359، متاهل و 
دارای سه فرزند به نام های فاطمه زهرا، محمدهادی 
و محمدمهدی اس��ت و افتخار پوش��یدن لباس سبز 
پاسداری را دارد. آقای حافظ آبادی کارشناس ارشد 
فقه و مبانی حقوق اسالمی است و همزمان به تدریس 
علوم و متون قرائت قرآن کریم در سطوح مختلف 
)روخوان��ی، روانخوان��ی، تجوید، ص��وت و لحن، 
مفاهیم و تفسیر( قرآن کریم در موسسات قرآنی و 

در محل کار خود مشغول به فعالیت است.
در ماه مبارک رمضان سال گذشته به عنوان نماینده 
جمهوری اسالمی ایران از طرف شورای عالی قرآن 
در تهران جهت تبلیغ و تالوت قرآن کریم در محافل 
انس با قرآن اهل س��نت و شیعه به کشور هندوستان 
اعزام شد و در جمع مشتاقان استماع کالم وحی، به 

تالوت پرداخت.

آقای حافظ آبادی ممن�ون که در گفتگو 
با هفته نامه طلوع بم شرکت کردید. لطفًا 
بفرمایید انس و آش�نایی شما با قرآن در 
چه سالی شروع شد و آموزش قرآن را از 

چه سنی و چگونه آغاز کردید؟
از ش��ما ممنونم که وقتت��ان را در اختیار من حقیر 
قرار دادی��د. من در خان��واده ای قرآنی و مذهبی 
متولد ش��دم.  پدربزرگ مرحوم بن��ده از قاریان 
قرآن بودند که در مجالس ترحیم به تالوت قرآن 
می پرداختن��د. لذا من از هم��ان دوران کودکی با 
کتاب آسمانی قرآن آشنا ش��دم. مراحل ابتدایی 
قرائت قرآن مانند روخوانی، روانخوانی و مباحثی 
از تجوید و صوت و لحن را نظر مربیان خودم در 
شهرستان بم فراگرفتم. جا دارد در اینجا از زحمات 
همه اساتیدم در شهرستان بم از جمله استاد قزوینی، 
استاد داوود برایی نژاد، استاد فرزانی، استاد مرحوم 
خواجه نصیری که حقی��ر را در ادامه راهم در این 
مس��یر یاری و تشویق کردند تش��کر و قدردانی 

می کنم.

اما مراحل تخصصی علوم و متون قرائت قرآن را 
نزد استاد دکتر سیدمحمد شمس الدین از سال 75 
آغاز و فراگرفتم و در ادامه در طول سالیانی که در 
محضر قرآن بوده ام از اساتید دیگر تهران، مشهد و 
قم از جمله استاد ابوالقاسمی، استاد شهیدی، استاد 

سلیمی، استاد موس��وی بلده، استاد عباسی، استاد 
شاه میوه، استاد ملک شاهی، استاد سادات فاطمی، 
استاد پناهی و اساتید دیگر بهره برده ام و همچنان 
تا آخر عمر افتخار شاگردی همه اساتید قرآنی را 

دارم و از محضر ایشان استفاده می کنم.

ظرف چ�ه مدت مهارت کاف�ی در زمینه 
قرائت قرآن را به دست آوردید؟ 

نخست باید بدانیم قرائت قرآن و متن تالوت آیات 
کالم وحی دریایی اس��ت که پایان ندارد و انسان 
هرچه پیش می رود به این نتیجه می رسد که باز هم 
باید فراگیرد و پایانی برای آن نیست. همانطور که 
گفتم حقیر همچنان شاگرد بوده و هستم اما زمانی 
که بنده در سال 75 تالوت تخصصی قرآن را نزد 
استاد بزرگوار دکتر سیدمحمد شمس الدین آغاز 
کردم آن قدر اس��تعداد صوتی سرشار و عالقه به 
یادگیری صوت و لحن را داش��تم که با تمرینات 
شبانه روزی ظرف مدت یک ماه تجوید و صوت 
و لح��ن تخصصی، لغت تخصص��ی و قرائت را 

فراگرفتم.

برای تمرین قرائت از چه شیوه ای استفاده 
کردید؟ 

ابتدا به صورت تقلیدی از اساتیدی مثل عبدالباسط، 
س��عید مس��لم ، راغب مصطفی غلوش، مصطفی 
اسماعیل، شحات محمد انور، شیخ محمد رفعت، 
عبدالفتاح طاروطی، شعش��امی و محمد رفعت، 
ش��روع کردم )که هر قاری  در ابتدا باید با تقلید 
شروع کند( و هم اکنون هم به صورت ترکیبی از 

اساتید دیگر در تالوتم استفاده می کنم.

چه مدت در روز را تمرین می کنید؟ 
زمانیک��ه فن تالوت را به ص��ورت تخصصی آغاز 
ک��ردم؛ روزانه بیش از 10 س��اعت تمرین می کردم 
اما هم اکنون به دلیل مشغله کاری تمریناتم نسبت به 
گذشته بسیار کم شده است. یعنی به صورت متمرکز 
نیست و ساعت تالوت و تمرین حقیر به طور پراکنده 
در طول روز اس��ت که البته باید س��عی شود به طور 
متمرکز باشد که نتیجه آن چند برابر می شود اما در 

مجموع  یک ساعت در روز می باشد.

تاکنون حائز چ�ه مقام ها و افتخاراتی در 
تالوت قرآن شده اید؟

از همان ابتدا در مسابقات گوناگونی شرکت کردم و 
حائز رتبه های برتر شهرستان، استان و کشور شدم از 
جمله مسابقات اوقاف و امور خیریه، تبلیغات اسالمی، 

ارشاد اسالمی، ورزشکاران، دانشجویان، کانونهای 
مساجد، هالل احمر، سپاه پاسداران، نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی، بسیج و... به لطف خداوند در سال 
96 رتبه اول کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی و 
امسال هم رتبه اول مسابقات کشوری قرآن کریم در 
رشته ترتیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی را کسب 

نمودم. 

آیا از حمایت خاص ارگانها و سازمانهای 
دولتی و غیردولتی بهره برده اید؟ 

بله جا دارد که تش��کر کنم از بعض��ی از ارگان ها، 
ادارات و س��ازمانهای دولتی شهرمان از جمله اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اداره، اوقاف و امور خیریه 
ک��ه حقیر و جامع��ه قرآنی را در جهت رس��یدن به 
اهداف قرآنی مورد حمایت و لطف خود قرار دادند 
و تشکر ویژه از امام جمعه محبوب و والیی شهرستان 
دارالصابرین بم حضرت حجت االسالم و المسلمین 
حاج آقای دانشی که همواره بچه های قرآنی را مورد 

لطف و توجه خود قرار می دهند ان شاا... .
امیدوارم همه مس��ئولین بزرگوار ارگان ها و ادارات 
و س��ازمان های دولتی و غیردولت��ی چه آنهایی که 
حامی ما بودند و چه آنهایی که نبودند در مسیر نشر 
و ارتقای فرهنگ قرآنی و آموزش های متون قرائت 

قرآن و برگزاری کرسی های تالوت قرآن کریم در 
شهرس��تان بم که نیاز به حمایت های مالی دارد؛ این 

حقیر و جامعه قرآنی را یاری فرمایند.

ق�رآن چه تأثی�ری در زندگ�ی فردی و 
اجتماعی شما داشته و دارد؟

قرآن کتاب زندگی، کتاب اخالق و معرفت است؛ 
فلذا، در زندگی بنده بسیار تأثیر داشته است. خداوند 
می فرماید: ی��اد خدا و کالم خدا باع��ث آرامش و 
رحمت می ش��ود و باعث هدایت تمام بشر از ابتدا تا 
انتها. قرآن کالم خداست؛ پس چه خوب است که 
در زندگی ف��ردی و اجتماعی به آن رجوع کنیم تا 
به س��رمنزل حقیقت که همان سعادت جاوید است 

برسیم ان شاا... .

برنامه آموزش�ی در حال اجرایی هم در 
سطح شهرستان بم دارید؟

بله. جلسات و کالسهای آموزش��ی برای برادران و 
خواهران در سطوح مختلف )روانخوانی، روخوانی، 

صوت و لح��ن( دارم و ش��اگردانی را در این زمینه 
تربیت کرده  و خواهم کرد که در سطح شهرستان و 
استان و کشور رتبه های خوبی را در سطوح مختلف 
کس��ب کردند که امیدوارم مورد رضایت خداوند 
واقع گردد و ما اینگونه زکات علم خود را ادا کرده 

باشیم.

فرزن�دان خ�ود را از چه س�نی و با چه 
شیوه ای تشویق به خواندن قرآن کنیم؟

از هم��ان زمانی که در رحم مادر هس��تند. پدر و 
مادر اگر انس با قرآن داشته باشند و در خانه  قرآن 
تالوت ش��ود روی جنین تاثیر می گذارد. پس از 

بدو تولد همین تالوت کردن باعث می شود گوش 
آنها با کالم وحی آرامش و انس بگیرد و بعد هم 
در سنی که درک مناسبی از قرآن داشته باشند در 
کالس های قرآن ش��رکت و آموزش قرآن را فرا 

گیرند.

چه روشی را برای جذب کودکان به قرآن 
توصیه می کنید؟

این نکته مهمی اس��ت. هر س��نی روشی خاصی 
را می طلبد. روش��هایی باید ب��رای کودکان مورد 
اس��تفاده قرار گیرد که برای آنها جذاب باش��د تا 
انگیزه کافی را در آنه��ا بوجود بیاورد. مثال برای 
کودکان هدیه دادن جهت تشویق آنها به پشتکار 
در یادگیری قرآن موثر است .این هدیه دادن خیلی 
تاثیر دارد. خداون��د به بندگانش در مقابل اعمال 
شایس��ته پاداش هدیه می دهد. مثال وعده  بهشتی 
را می دهد که نعمت و آس��ایش و آرامش در آن 
وج��ود دارد و این همان هدی��ه و پاداش خداوند 

است به بندگان شایسته اش.

چه روشهایی برای جذب نسل جوان امروز 
به سمت قرآن پیشنهاد می دهید؟ 

زیب��ا خوان��دن ق��رآن، برگ��زاری و راه ان��دازی 
کرسی های تالوت قرآن کریم در سطح شهرستان 
و دعوت از اس��اتید بین الملل��ی جهت تالوت در 
محافل قرآنی، جا انداختن تالوت قرآنی و نهادینه 
کردن این امر در مراسمات مختلف به غیر از مراسم 
ترحیم، برگزاری برنامه های جانبی جهت تشویق 
مربی��ان قرآنی مثل برنامه های ورزش��ی اردوهای 
مس��ابقات قرآنی و غیره، آس��ان کردن روشهای 
تدریس قرآن کریم و استفاده از روش های نوین، 
برخورد زیبای قاریان و دس��ت اندرکاران قرآن با 
جوانان و اعتقاد به اینکه آنچه اس��الم را پیش برد 

اخالق پیامبر اکرم )ص( بود. 

چگونه به عنوان قاری جمع خوانی قرآن 
برای شبکه استانی معرفی شدید؟

با تأیید ش��ورای عالی قرآن در تهران در سال اول 
این برنامه از صدا و سیمای مرکز کرمان به صورت 
زنده پخش ش��د. پس از تس��ت و قبول��ی در آن 
تاکنون جز قاریانی هس��تم که به اجرای برنامه در 
صدا و س��یمای مرکز کرمان به صورت زنده می 
پردازم. بر پایه همین برنامه ها هر سه شنبه از رادیو 
کرم��ان تالوت اذان ظهر با ص��دای بنده حقیر به 

صورت مستقیم روی آنتن می رود. 

اجرای زنده قرائت قرآن در تلویزیون با 
توجه به حضور جمعیت فراوان و همچنین 
پخش مس�تقیم رادیویی برای شما مشکل 

نیست؟
خی��ر. اما به هر حال برنامه زنده اس��ت مخصوصاً 
برنامه جمع خوانی ق��رآن در ماه مبارک رمضان 
چون  به صورت ترتیل اس��ت و سرعت بیشتر از 
تحقیق، فلذا مقداری اس��ترس ایجاد می شود. اما 
خوب با توجه به اینکه چندین سال است که حقیر 
توفی��ق حضور در این برنامه را دارم این اس��ترس 

دیگر وجود ندارد.

 چ�را برنامه جمع خوانی قرآن به قرائت 
از آن  محاف�ل کوچک ت�ر  و  انف�رادی 

ارجحیت دارد؟ 
جلوه گر شدن آیات زیبای قرآن با حضور تعداد 
زیادی از مردم و پخش در رس��انه عمومی باعث 
ترغیب عموم مردم جهان به دین اس��الم می شود 
و کالم دلنشین و اعجاز انگیز قرآن باعث خواهد 
شد نفس تازه ای در روح و روان عموم مردم دمیده 
شود. مانند نماز جماعت که جماعتش چندین برابر 

ثواب دارد.

کمی در خصوص س�فرتان به هندوستان 
توضیح می دهید؟ 

ب��ا توجه به اینک��ه در س��ال 97 گواهینامه قاریان 
برگزیده جمهوری اس��المی را از ش��ورای عالی 
قرآن دریافت نمودم توفیق شد که در ماه مبارک 
امسال به عنوان قاری برگزیده جمهوری اسالمی 
ایران از طرف شورای عالی قرآن به عنوان تبلیغ و 
تالوت قرآن کریم به کشور هندوستان اعزام شوم 
و تالوتهای زیادی را در بین مشتاقان استماع کالم 
وحی از اهل س��نت و شیعه انجام دادم و به لطف 
خداوند مبارک و متعالی و اهل بیت علیهم السالم 
و ب��ه برکت این محافل قرآنی 40  نفر به اس��الم 

گرویدند.
جلسات و محافل آنجا از 10 شب شروع می شد و 
تا اذان صبح روز بعد با شور و شوق فراوان مستمعین 
ادامه داشت و قاریان قرآن به تالوت می پرداختند 
و مشتاقان استماع کالم وحی هم به طور پرشور از 
کوچک و بزرگ تا آخرین لحظه برنامه در محل 
حضور داشتند و قاریان را مرتبا مورد تشویق گرم 
خود قرار می دادند. با اینکه بنده شیعه بودم و اکثر 
حاضران در جلسه از برادران اهل سنت بودند، بنده 
را بسیار مورد لطف قرار می دادند. جلسات قرآن 
پرشور و حرارتی بود که به ندرت در جایی دیده 

بودم.

جای�گاه محافل قرآنی در شهرس�تان بم 
چگونه است؟ 

خوب اس��ت اما باید توجه ویژه تری به آن شود و 
انشاا... مس��ئولین و خیرین بزرگوار و دوستداران 
قرآن همت و مساعدت کنند تا بتوانیم یک دستگاه 
صوتی خوب با تجهیزات مناسب جهت راه اندازی 
کرسی های تالوت قرآن کریم در سطح شهرستان 
خریداری کنیم. این امر باعث می ش��ود فرهنگ 
قرآن و پیشرفت بچه های قرآنی در امر فن تالوت 

قرآن کریم افزایش یابد.

سخن پایانی شما چیست؟
ضم��ن آرزوی تعجیل در فرج و س��المتی مقام 
والیت حضرت امام خامنه ای، آرزوی س��المتی 
و عاقب��ت بخیری برای خودم، خان��واده ام و همه 
همش��هریان و هموطنان عزیزم در سراس��ر میهن 
اس��المی را از خداون��د تبارک و تعال��ی دارم و 
در آخ��ر هم جا دارد که از پ��در و مادر عزیزم و 
همچنین همس��ر خوب و مهربانم و اس��اتیدم که 
همواره پشتیبان و حامی و مشوق حقیر در این مسیر 

بوده اند تقدیر و تشکر کنم.

رکورد بی سابقه و کسب مقام دوم کشوری توسط شرکت گاز استان کرمان 

ش��رکت گاز استان کرمان طی س��ال 1398 با 
اجرای بی��ش از 2275 کیلومتر خطوط انتقال، 
تغذیه و ش��بکه توزیع که از زمان تاس��یس این 
ش��رکت تا کنون بی سابقه بوده است رتبه دوم 
کش��وری را در لوله گذاری اخذ نموده اس��ت 
که نس��بت به س��ال های 96 و 97 ارتقاء سه پله 

ای داشته است.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز استان 
کرمان مدیرعامل این شرکت ضمن اعالم این 
خبر گفت: مسئله محرومیت و محرومیت زدایی 
از نواحی ش��هری و روس��تایی به عنوان مقدمه 
دستیابی به توسعه پایدار از مسائل مهم و مطرح 
در اس��تان و کش��ور اس��ت ، به طوری که رفع 

محرومیت و توس��عه مناطق محروم از اولویت 
های اصلی دولت تدبیر و امید است.

مدیر عامل گاز اس��تان ، گازرس��انی بی سابقه 
به 467 صنعت در س��ال 98 را که باعث صرفه 
جویی 51 میلیون لیتری در سوخت مایع استان 
و کاه��ش 40درصدی کل س��همیه س��وخت 
مایع اس��تان شده است را گامی مهم در راستای 
جلوگی��ری ریش��ه از معضل قاچاق س��وخت 

برشمرد.
مهندس ف��الح تعداد ش��هرهای به��ره مند از 
گازطبیعی را 56 و تعداد روس��تا را 1281 مورد 
عنوان نمود و ادام��ه داد، با اقدامات زیربنایی و 
برنامه ریزی های که انجام شده است گاز رسانی 

به 2047 روستای حائز شرایط باقیمانده استان در 
دست اجرا، طراحی و انتخاب پیمانکار می باشد 
و همچنین گازرس��انی به 15 شهر باقیمانده در 

دست اجرا و طراحی قراردارد.
مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان نوید بهره 
مندی 10 ش��هر و 148 روس��تا را از نعمت گاز 
طبیعی در سال 1399 که به فرمایش رهبر معظم 
انقالب اسالمی س��ال جهش تولید نامگذاری 
ش��ده اس��ت دادند و با اجرای این مهم ان شاا... 
در پایان س��ال 99 درصد خانوار تحت پوشش 
کل استان کرمان از 75 درصد به 82 درصد ارتقا 

خواهد یافت.
www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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چاپ: طاها - کرمان     دبیر تحریریه و مدیر بم تیوی: محمدحسین خراسانی نژاد   عکس: علی معتمدی

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:   ۰9۲۱۰۴۲8۳79   

جهت پیگیری و درج در نشریه بفرستید.
نشانی: بم، بلوار امام خمینی )ره( - نبش کوچه 7 )روبروی بم تحریر( 

تلفن همراه: 09210428379  تلفن سازمان آگهی ها:  09217823030
        تلفاکس: 44320195-034 صندوق پستی- بم : 7661111111

محمدحسین خراسانی: پس از گذشت بیش از شصت روز از شیوع 
بیماری کرونا به داخل کش��ور، حاال وارد فاز دوم مبارزه با این بیماری 
شده ایم. به همین بهانه رییس دانشگاه علوم پزشکی بم در نشستی خبری 
با اهالی رسانه، ضمن پاسخ به سواالت خبرنگاران آخرین وضعیت این 
بیماری را در سطح حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم )شرق استان کرمان 

شامل شهرستانهای بم، ریگان، فهرج و نرماشیر( تشریح کرد.
دکتر عباس عباس زاده در ابتدای این نشست خبری با تقدیر از خبرنگاران 
و اهالی رس��انه در زمان ش��یوع کرونا و نقش بسزای آنها در مدیریت و 
پیش��گیری این بیماری گفت: ما در م��وج اول کرونا به دلیل آمادگی و 
فراهم بودن زیر س��اختهایی که در طرح تحول سالمت در طی سالهای 
اخیر فراهم شده بود توانستیم کمترین آسیب را ببینیم و اگر 10 سال پیش 
با بیماری کرونا مواجه می شدیم معلوم نبود وضعیت چه می شد. در یکی 
دو سال گذشته ما تالش کردیم بدون در نظر گرفتن گرایشهای سیاسی 
بهترین تیمهای بهداش��تی و درمانی را پای کار بیاوریم که خوشبختانه 
با همکاری مردم با کمترین آس��یب از موج اول کرونا عبور کردم. این 
در حالی است که برخی دانش��گاههای استانهای دیگر با چالش جدی 
مواجهه شدند. ما این دس��تاورد را اوال مدیون لطف خداوند، همکاری 
مردم، فراهم بودن زیرساختها و تالش و مجاهدتهای شبانه روزی پرسنل 

بهداشتی و درمانی خود هستیم.

آخرین وضعیت آمار کرونا در شرق استان کرمان
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی بم ادامه داد: طی دو ماه اخیر از روز اول 
ورود کرونا به کش��ور، ما در حوزه دانش��گاه بم 536 مورد مشکوک به 
کرونا را )مراجعه به مراکز درمانی یا بیماریابی( بررسی کردیم که تعداد 
208 مورد بس��تری، 171 مورد انجام تست، 28 مورد مثبت ابتال به کرونا 
و 2 فوتی و 10 بهبودی کامل تا امروز )ظهر چهارشنبه سوم اردیبهشت( 
داشته ایم. 110 مورد از کل موارد مشکوک را نیز اورژانس دانشگاه پس 

از تماس مردم به مراکز درمانی منتقل کرده است.
دکتر عباس زاده در پاس��خ به سوال خبرنگار هفته نامه طلوع بم مبنی بر 
تعداد درگذشتگان بیماریهای حاد تنفسی و انجام تست کووید 19 از این 
بیماران در دو ماه گذش��ته گفت: در این مدت ما از 14 مورد فوت شده 
در بحث بیماران حاد تنفسی تنها 2 مورد آنها به بیماری کرونا مبتال بودند 

و مابقی پاسخ آزمایششان منفی شد.
وی در خص��وص درم��ان بیماران کرونایی در من��زل نیز گفت: ما طبق 
پروتکلهای وزارت بهداش��ت و سازمان جهانی بهداشت، عمده بیماران 
را در من��زل تحت درمان قرار دادیم که از روز اول در حوزه بهداش��ت 
با نمونه گیری و بیماریابی توانستیم اولین بیمار مبتال به کرونا را در منزل 
شناسایی کنیم و از این حیث در سطح کشور جز رتبه های برتر بودیم. در 

مجموع 20 مورد از 28 مورد مثبت مبتال به کرونا در منزل درمان شدند 
و یا در حال درمانند.

 راه اندازی آزمایشگاه تست کرونا در بم
دکتر عباس زاده از خرید تجهیزات و راه اندازی آزمایشگاه تست کرونا 
در بم خبر داد و گفت: با خریداری تجهیزات به روز آزمایش��گاهی در 
تشخیص تس��ت کرونا به ارزش 5 میلیارد تومان آماده جهشی در موج 
دوم مبارزه با این بیماری هستیم. ساختمان این آزمایشگاه بازپیرایی شده 
است و کارشناسان ما زیر نظر وزرات بهداشت در حال آموزش هستند 
که طی چند روز آینده این آزمایشگاه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. 
در بحث سم شناسی دو دستگاه فوق پیشرفته و مجهز خریداری نموده ایم 
که مجبور بودیم به دلیل نبود این دستگاه در کرمان،  نمونه آزمایشگاهی 
را به تهران ارسال کنیم که جا دارد از خیرین و هیئت امنا دانشگاه تقدیر 
و تشکر کنم. چراکه این دستگاه در استان کرمان موجود نیست و برای 

اولین بار در بم خریداری و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 پیشگیری و غربال صد در صدی جامعه با ۳00 هزار تماس 
توسط نیروهای بهداشتی

این مقام مس��ئول با تاکید بر همدلی و همیاری مردم برای پیش��گیری از 
این بیماری گفت: دوران خیلی خوبی را در منطقه پشت سر گذاشتیم و 
شاهد همکاری خوب مردم بم در ایام قرنطینه خانگی بودیم و همکاران 

ما در حوزه بهداشت نیز برای پیشگیری و غربال جامعه و بیماریابی حدود 
300 هزار مورد تماس برقرار کردند که این شامل 100 درصد جمعیت 
ش��رق استان کرمان است که بیماران خاص در طرح بسیج ملی مقابله با 
کرونا در اولویت تماس قرار گرفتن��د. وی افزود: در مرحله دوم غربال 
که از روزهای گذش��ته آغاز ش��ده اس��ت مجددا با مردم تماس گرفته 
خواهد شد. وی در ادامه افزود: در ورودی شهرهای شرق استان کرمان با 
همکاری بسیج، هالل احمر، نیروی انتظامی و اورژانس تب سنجی را از 
روزهای اول شیوع کرونا آغاز نمودیم که 100 مورد تب دار را توانسیم 
بررسی کنیم که هیچکدام به کرونا مبتال نبودند. در همین جا الزم است 
از همکاران پرتالش بهداشتی و تمام مسئولین شهرستان بم و ستاد مقابله 

با کرونا به جهت همکاری با دانشگاه تشکر نمایم.

هیچگونه کمبود تجهیزات برای کادر درمان نداریم
آقای عباس زاده ضمن تقدیر و تش��کر از تالش��های شبانه روزی پرسنل 
درمانی دانش��گاه بم در دو ماه اخیر گفت: ما از روز اول با تعیین دو تیم 
ش��امل یک تیم برای توزیع تجهیزات و یک تیم برای تامین تجهیزات 
خوش��بختانه با کمبود تجهیزات مواجه نشدیم که به خوبی توانستیم از 
پرسنل و کادر درمان محافظت کنیم. همچنین توانستیم در واحد فناوری 
و تحقیقات دانشگاه، ماسک، لباس مخصوص مراقبت و شیلد را بر اساس 
اس��تانداردهای وزارت بهداش��ت تولید کنیم. وی ادام��ه داد: در بخش 
نقاهتگاهها نیز با راه اندازی 3 مرکز توانس��تیم 100 تخت را آماده کنیم 

که خوشبختانه تاکنون تنها در یک مورد از یک تخت نقاهتگاه استفاده 
کردی��م. ما باید آمادگی خود را برای درمان احتمالی تعداد بیش��تری از 

بیماران باال می بردیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی بم با بیان اینکه حدود 60 مورد مبتال به کرونا 
در استان کرمان از پرسنل درمان هستند افزود: خوشبختانه هیچکدام از 
کادر درمان حوزه شرق استان کرمان به این بیماری مبتال نشدند. در این 
خصوص ما کالس��های فشرده آموزش��ی را برای پرسنل درمان برگزار 
کردیم و تجهیزات مناسب و کافی حفاظتی را نیز برای آنها تامین کردیم.

اطالعات نرم افزار ماسک در حوزه بم، ریگان، فهرج و 
نرماشیر را لزوما معتبر نمی دانیم

دکتر عباس زاده رییس دانش��گاه علوم پزشکی بم در این نشست خبری 
و در پاس��خ به س��وال خبرنگار هفته نامه طلوع ب��م در خصوص برخی 
مغایرتهای اطالعات اپلیکیش��ن ماسک با آمار اعالم شده رسمی شیوع 
کرونا در حوزه شهرس��تان بم و دیگر شهرس��تانهای شرق استان کرمان 
گفت: در مورد ماهیت و تکنولوژی نرم افزار ماسک اظهارنظر نمی کنم 
اما آماری که تاکنون از سوی دانشگاه علوم پزشکی اعالم شده براساس 
یافته های آزمایشگاهی تست کرونا می باشد و داده ها و اطالعات نرم افزار 
ماسک خصوصا نقشه های پراکندگی این اپلیکیشن درخصوص شیوع 
کرونا از سوی دانشگاه علوم پزشکی بم مورد تایید نیست و کامال دقیق 
نیست و بهتر اس��ت شهروندان محترم در هر جایی که زندگی می کنند 

بهداشت فردی را بطور کامل رعایت کنند.
)توضیحات طلوع: برخی از اطالعات متناقض نرم افزار ماسک و سایت 
https://corona.( دیگری ک��ه محالت پرخط��ر را نش��ان م��ی داد

research.ac.ir/suspects( به وضوح قابل مش��اهده است. مثال در 
نرماشیر که هنوز هیچ مبتالی به کرونایی نداشته عالمت ابتالی قطعی را 
نشان می دهد یا سایت باال برخی محالتی مثل ارگ جدید را در روزهای 
اخیر )تعطی��الت نوروزی و تعطیلی کارخانجات( به عنوان محله ای که 
بیش��ترین خطر را در بم داشت نشان می داد. پیش از این نیز صادق رهی 
مدیر گروه بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی بم نیز اطالعات سایت 
مذکور با آنچه که واقعیت س��کونت مبتالیان شرق استان و شهر بم در 
مح��الت خود بود را غیردقیق خوانده ب��ود و به طلوع بم گفته بود: مثال 
در یکی از محالت ما چهار ابتالی به کووید19 داش��تیم درحالیکه هیچ 
اسمی از این محله در آن نقشه پراکندگی کرونای آن سایت یا اپلیکیشن 
ماس��ک نیست. ساز و کار درونی این س��ایت یا نزم افزار ماسک شاید 
صحیح عمل کند اما با واقعیت قطعی و بیرونی وضعیت شیوع کرونا در 
منطقه شرق استان کرمان نسبتا همخوانی ندارد و نمی توان به طور قطعی 

نسبت به داده های آنها عمل کرد.(

بیش از شصت روز را طوری گذراندیم که هیچکدام در طول زندگیمان تجربه نکرده بودیم. در سال نویی که کرونای نامهربان به سراغ ما آمد، چقدر با هم مهربان و کرونامهربان
همدل بودیم؟ عکسهای طلوع از حال و هوای این روزهای شهر بم را در ببینید. عکسهای بیشتر نیز بزودی در سایت خبری طلوع ارگ بارگذاری می شوند.

عکاس: علی معتمدی

عبور از موج اول کرونا با کمترین آسیب
دکتر عباس زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی بم باتاکید بر لزوم ادامه رعایت نکات بهداشتی توسط مردم شرق استان کرمان اعالم کرد: 

تشکیل شورای عالی سرمایه گذاری و مشارکت 
در شهرداری بم

روابط عمومی شهرداری بم گزارش داده امروز چهارشنبه با حضور فرماندار بم این شورا تشکیل شده تا جذب 
سرمایه گذاری برای خلق درآمد پایدار صورت بگیرد. اعضای هیات شورای عالی شهرداری بم عبارتند از :

 1_هادی شهسوار پورفرماندار بم  نماینده تام اختیاردولت
2_شهردار بعنوان رئیس شورای هیات عالی 

3-مهندس جهانپور بعنوان ناظر هیات شورای عالی 
۴-آقای کمشکی بعنوان دبیر شورای هیات  عالی 

۵- غالم رضا شجاع حیدری بعنوان مشاور حقوقی کارگروه کمیسیون سرمایه گذاری
۶ _سر کار خانم عرفانی معاون اداری مالی

۷_ آقای یوسف سجادی بعنوان سرمایه گذاری بخش خصوصی
۸_مهندس هرندی بعنوان کارشناس دادگستری


