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 داانیی

مراقب خود و عزیزانتان باشید

اینجا وضعیت قرمز است

عرصه

گزارش تصوی�ری از آغاز مرحله بتن ریزی س�قف طبقه دوم واحدهای 
ویالیی )دوبلکس( انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار در ارگ جدید بم

ملکه فوتبال ایران
احداث سینما امید

از اولویتهای شهرداری است

شهردار بم در گفت و گو با طلوع:

گفت و گو با مرضیه جعفری سرمربی تیم فوتبال 
بانوان شهرداری بم و نایب رییس بانوان هیات 

فوتبال استان کرمان به بهانه هفتمین قهرمانی تیم 
فوتبال بانوان شهرداری در لیگ برتر 

صفحه سوم
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صفحه  دوم

در آس�تانه فصل برداشت خرما و ایام محرم نگرانی ها در خصوص بحرانی شدن اوضاع افزایش پیدا کرده است. امیدواریم 
مردم خصوصا کشاورزان و هیاتهای مذهبی تمامی دستورالعملهای بهداشتی از جمله فاصله فیزیکی را رعایت کنند و بدون 

ماسک فعالیت نکنند و تمامی اعضای ستاد کرونا نیز نظارت خود را جدی تر و بیش از گذشته اعمال کنند.
گزارش طلوع بم از اوضاع کرونایی این روزها را در صفحه دوم بخوانید

گزارش اختصاصی طلوع بم از آمار کلی مبتالیان به کرونا در شرق استان کرمان که با روند خطرناکی در حال صعود است

دکتر برهانی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بم خبر داد:     عضو شورای شهر بم خواستار شد:

ماجرای تیراندازی به شورای شهر بم 
هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود

موافقت اصولی وزارت 
بهداشت با تاسیس مرکز 

تحقیقات بیماریهای غیرواگیر

پاسخ تامین اجتماعی شعبه بم به سواالت مخاطبین طلوع 



سال سیزدهم  شماره   227  چهارشنبه 1 مرداد 21399 جامعه و سیاست

آگهی حصر وراثت
هاجر میرشکاری برائی فروزنده فرزند قنبر دارای شناسنامه 4370 به شرح دادخواست شماره 
99/3/285  مورخ 99/05/05 توضیح داده شادروان لیال بارانی برواتی  فرزند علی به شناسنامه 
3100308638 در تاریخ 99/03/12 در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی 

عبارتست از :1- اهورا الهی فرزند امیر حسین به ش.ش 3100874285 فرزند متوفی2- هورا الهی 
فرزند امیر حسین به ش.ش 2983334521 فرزند متوفی3- امیرحسین الهی فرزند حسین به 
ش.ش 3100097734 همسر متوفی4- هاجر میرشکاری برائی فرزند قنبر ش.ش 4370 مادر 

متوفی5- علی بارانی برواتی فرزند محمد ش.ش 5799 پدر 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. 142 م الف

شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت
شهناز لرستانی نژاد فرزند محمدرضا دارای شناسنامه 1406 به شرح دادخواست شماره 9900236 مورخ 99/04/24 توضیح داده شادروان محمد رضا لرستانی نژاد فرزند رضا به شناسنامه 134 در تاریخ 
73/09/09 در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- مهری لرستانی نژاد فرزند محمدرضا به ش.ش 2103 فرزند متوفی2- شهناز لرستانی نژاد فرزند محمدرضا به ش.ش 
1406 فرزند متوفی3- نورا… لرستانی نژاد فرزند محمدرضا به ش.ش 207 فرزند متوفی4- نبی ا… لرستانی نژاد فرزند محمدرضا به ش.ش 20 فرزند متوفی5- ذبیح ا… لرستانی نژاد فرزند محمدرضا 
به ش.ش 61 فرزند متوفی6- شیرازی لرستانی نژاد فرزند تختی به ش.ش 939 همسر متوفی7- امین ا… لرستانی نژاد فرزند محمدرضا به ش.ش 900 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 139     شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت
فاطمه مازندرانی فرزند حسین دارای شناسنامه 4 به شرح دادخواست شماره 99/03/224 مورخ 99/05/05 توضیح داده شادروان حسین مازندرانی فرزندسلیمان به شناسنامه 239 در تاریخ 

86/01/28 در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- الیاس مازندرانی فرزند حسین به ش.ش 3100094840 فرزند متوفی2-ادریس مازندرانی فرزند حسین به 
ش.ش 3100253061 فرزند متوفی3- عباس مازندرانی فرزند حسین به ش.ش 10291 فرزند متوفی4- محمد علی مازندرانی فرزند حسین به ش.ش 3100595270 فرزند متوفی5- فرشته 
مازندرانی فرزند حسین به ش.ش 3100196236 فرزند متوفی6- نرگس مازندرانی فرزند حسین به ش.ش 3100353617 فرزند متوفی7- فاطمه مازندرانی فرزند حسین به ش.ش 4 فرزند 
متوفی8- جمیله آبگرمی فرزند ماشااهلل به ش.ش 293 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. م الف 141      شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت
دادخدا لرستانی نژاد فرزند شاهرضا دارای شناسنامه 385 به شرح دادخواست شماره 9900237مورخ 

99/04/24 توضیح داده شادروان شاه رضا لرستانی نژاد فرزند رضا به شناسنامه 132 در تاریخ 75/02/08 در 
شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- دادخدا لرستانی نژاد  فرزند شاه رضا به 
ش.ش 385 فرزند متوفی2- محمد لرستانی نژاد  فرزند شاه رضا به ش.ش 8 فرزند متوفی3- آذر لرستانی 
نژاد  فرزند شاه رضا به ش.ش 637 فرزند متوفی4- غالمرضا لرستانی نژاد  فرزند شاه رضا به ش.ش 533 

فرزند متوفی5- حسین لرستانی نژاد  فرزند شاه رضا به ش.ش 21422 فرزند متوفی6- محمدرضا لرستانی نژاد  
فرزند شاه رضا به ش.ش 532 فرزند متوفی7- فرخنده لرستانی نژاد به ش.ش 636 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. م 

الف 140
شورای حل اختالف شماره 3 بم

 

ماجرای تیراندازی به شورای شهر بم
هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود

                        عضو شورای شهر بم خواستار شد:

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

در جریان جلس��ه علنی شورای اسالمی شهر 
بم در روز شنبه بیست وهشتم تیر که با حضور 
تمام اعضا، شهردار و خبرنگاران برگزار شد؛ 
حکیمه خلیلی ب��ا تاکید بر لزوم مطالبه گری 
اعضای ش��ورای ش��هر گفت: بن��ده مطالبه 
دارم که هر چه س��ریعتر جریان تیراندازی به 
شورا و خانه شهردار تعیین تکلیف شود. هر 
زمان خواس��تیم صحبت کنیم گفتند امنیت 
ش��هر را به خطر می اندازید، صحبت نکنید، 

گردشگری شهر تهدید می شود.
محمدتقی جهانپور رییس ش��ورای شهر نیز 
در واکنش به این سخنان خانم خلیلی گفت 
که قطعا پیگیر این ماجرا تا روشن شدن تمام 

ابعاد آن هستیم.
ماج��رای تیراندازی به س��اختمان ش��ورای 
اس��المی ش��هر بم برمی گردد به یک س��ال 
قبل که در ش��ب هنگام هفدهم تی��ر افراد یا 
فرد ناشناسی اقدام به تیراندازی به ساختمان 
ش��ورای شهر بم کردند. ش��هروندان زیادی 
از این ماجرا اطالع نداش��تند تا اینکه دو ماه 
بعد در یازدهم ش��هریور محس��ن قاس��می، 
محمدتقی جهانپور و حکیمه خلیلی سه عضو 
شورای شهر با انتش��ار نامه ای در شبکه های 
اجتماعی خط��اب به رییس دادگس��تری و 
دادس��تان بم خواستار پیگیری هرچه سریعتر 
این ماجرا و شناس��ایی و بازداشت و معرفی 
عوامل دخیل در این حادثه ش��دند. از زمان 

انتش��ار این نامه به طور وس��یع در شبکه های 
اجتماعی افکار عمومی نسبت به این موضوع 

حساس شده است.
اما دکتر خلیلی در جلس��ه هفته قبل شورا به 
ماجرای تیراندازی به خانه محمد بنی اسدی 
شهردار بم نیز اشاره کرده است. در یکی از 
شبهای بهاری امسال بود که به منزل شهردار 
بم نیز س��وقصد شد و فرد یا افرادی به سمت 
منزل ش��هردار ت��ازه کار بم نی��ز تیراندازی 
کردند. بنی اس��دی در گفت وگو با طلوع بم 
ضمن تایید این موضوع از پیگیری این اقدام 

خالف امنیت عمومی خبر داد.
ام��ا موضوع دیگری ک��ه خانم خلیلی به آن 
اشاره نکرده ماجرای تیراندازی شبانه به منزل 
علیرضا شاهرخی روزنامه نگار و فعال سیاسی 
بم در اواخر دی ماه س��ال گذشته بود. اتفاقی 
که این بار هم آقای شاهرخی با انتشار پیامی 
در شبکه های اجتماعی از آن پرده برداشت. 
او در گفت وگ��و با طلوع بم گفت که افراد 
ناش��ناس 9 تیر با س��الح جنگی به ساختمان 
من��زل او زدند که تع��دادی از آنها به داخل 
خان��ه وارد ش��ده اس��ت. این ماج��را مدت 
کوتاه��ی پس از آن اتف��اق افتاد که علیرضا 
ش��اهرخی در گیر و دار اس��تعفای شهردار 
سابق و انتخاب شهردار فعلی مطالب زیادی 
را در فضای مجازی از حاش��یه های شورای 
ش��هر و آنچه که وی پش��ت پ��رده ی برخی 

جریانات سیاسی میدانست، منتشر کرده بود.  
ماجرای تیراندازی به ساختمان شورا و منزل 
روزنامه نگار بم��ی را برای اولین بار اعضای 
شورا و علیرضا شاهرخی رسانه ای کردند و 
حاال نیز حکیمه خلیلی در جلسه علنی شورا 
موضوع تیراندازی به خانه ش��هردار فعلی را 
نیز رسانه ای کرده است و هر بار نیز به نوعی 
برای معرفی عوامل آن مطالبه گری کرده اند.

این مساله مهم با امنیت و آرامش شهروندان 
این شهر ارتباط مس��تقیم دارد و حاال کمتر 
کسی اس��ت که از این اتفاقات تلخ خبر داد 
نشده باشد، اما هنوز از سوی مسئوالن عضو 
ش��ورای تامین شهرس��تان بم پاسخ روشنی 
به س��واالت پیرامون آن به مردم داده نش��ده 
است. س��واالتی از این دست که آیا هر سه 
اتفاق یک منش��ا و عامل مشخص داشته و به 
عبارتی "تیراندازی های زنجیره ای" و مرتبط 
با جریانات و حاشیه های شهرداری و شورای 
شهر بوده اند و یا اینکه پرونده به کجا رسیده 
و آیا اف��راد دخیل در حادثه شناس��ایی و یا 
دستگیر شده اند و انگیزه آنها از این اقدام چه 

بوده است؟
امیدواری��م هرچه زودت��ر خبرهای خوب و 
امیدوارکنن��ده و آرامش بخش��ی برای مردم 
از مس��ئولین قضایی و اعضای شورای تامین 

شهرستان بم بشنویم.

مراقب خود و عزیزانتان باشید

اینجا وضعیت قرمز است

گزارش طلوع بم از آمار کلی مبتالیان به کرونا در شرق استان کرمان که با روند خطرناکی در حال صعود است

طلوع بم: هم اکنون تمام نقاط استان کرمان در کنار 25 استان دیگر در وضعیت قرمز یعنی بدترین 
وضعیت ممکن همه گیری کرونا قرار دارند. موج دوم ش��یوع کرونا که از موج اول آن قوی تر و 
فراگیرتر بود؛ حاال موجب ش��ده ستاد کرونای استان کرمان محدودیتهای بیشتری را اعمال کند. 
تاالرها در سراسر استان تعطیل شدند و هیچ خانواده ای حق برگزاری مراسم شادی یا عزا حتی در 
منازلشان را نیز ندارند. طبق مصوبه ستاد کرونای استان، مردم اگر برگزاری مراسمی را در منازل 
مش��اهده کردند می توانند به پلیس 110 اطالع دهند و پلیس نیز موظف به برخورد با متخلفین و 

متوقف ساختن مراسم است.
بنا به آمار رسمی از ابتدای ورود کرونا به استان تا اول مرداد 348 نفر جان خود را بر اثر این بیماری 
در اس��تان کرمان از دس��ت داده اند. با نزدیک شدن ایام محرم نگرانیها در خصوص عدم رعایت 
موارد بهداشتی از سوی مردم افزایش یافته است. در عین حال سازمانهای متولی مامور شده اند تا 

پروتکلهای بهداشتی ویژه عزاداری ماه محرم را تدوین و اطالع رسانی کنند. 
عالوه بر این نزدیک ش��دن به فصل برداشت خرمای مضافتی در شهرستانهای بم، ریگان، فهرج 
و نرماشیر )شرق استان کرمان( نگرانی هایی را در بین مردم و مسئولین بوجود آورده است. فصل 
برداش��ت خرما از آن جهت حایز اهمیت اس��ت که دو ماه به طول می انجامد و عمده فرآیندهای 

آن توس��ط عوامل انسانی انجام می ش��ود و تجمعاتی از کش��اورزان و کارگران را در نخلستانها 
و س��ردخانه ها و صنایع بس��ته بندی بوجود می آورد. در س��الهای اخیر نیز سهم باالیی از نیروهای 
کارگری برداشت خرما در بم بزرگ را افرادی تشکیل می دهند که عمدتا از جنوب استان کرمان 

یا سیستان و بلوچستان به منطقه وارد می شوند.
دکتر عباس زاده رییس دانش��گاه علوم پزش��کی بم در آخرین جلسه س��تاد کرونا شهرستان بم و 
همچنین جلس��ه فرمانداران و روسای شبکه های بهداشت شرق کرمان از تایید نهایی پروتکلهای 
پیشنهادی این دانشگاه برای فصل برداشت خرما توسط وزارت بهداشت خبر داد و قرار شده این 
موارد به اطالع مردم منطقه برسد. کاری که باید هرچه زودتر انجام شود، همین مساله اطالع رسانی 
و آموزش مردم توس��ط نهاده��ای روابط عمومی و حوزه های فرهنگی تبلیغاتی دانش��گاه علوم 

پزشکی، جهاد کشاورزی، فرمانداریها، بسیج و... است.
تیرماه کرونایی بم

بعد از آغاز موج دوم ش��یوع کرونا از نیمه خرداد سالجاری، این روند در تیرماه به بیشترین میزان 
خود از ابتدای اسفند 98 رسید. وزارت بهداشت از تیرماه دیگر آمار کلی مبتالیان را به طور رسمی 

ارایه نمی داد و فقط موارد فوتی و بستری را گزارش می کرد. بر این اساس و به نقل از آمار رسمی 
ارایه شده در مرکز استان، در تیرماه شاهد 254 مورد بستری و 16 مورد فوتی ناشی از ابتال به کرونا 
در حوزه دانش��گاه علوم پزشکی بم )چهار شهرستان شرقی( بوده ایم که البته درصد باالیی از این 

آمار مربوط به شهرستان بم و شهر بم است.
نظر به انجام محاسبات آماری و تحلیل داده های نرم افزار ماسک و همچنین به نقل از یک منبع آگاه 
در وزارت بهداشت، از ابتدای شیوع کرونا در ابتدای اسفند 98 تا پایان تیر 99 میزان مبتالیان به این 
ویروس در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم به حدود 800 نفر رسیده که تقریبا 500 نفر از آنها در 
تیرماه به این بیماری مبتال شده اند. یعنی بیش از نیمی از مبتالیان در یک ماه از این پنج ماه به این 

بیماری مبتال شده اند که نشان دهنده اوج شیوع فعلی کرونا در جامعه است.
همچنین از 20 نفری که از ابتدا تاکنون به دلیل این بیماری در شرق استان کرمان درگذشته اند 16 
نفر آنها در تیرماه فوت کرده اند که بازهم نشان دهنده وضعیت قرمز و نگران کننده  ای است که در 
آن قرار داریم و چیزی جز رعایت تمام پروتکلهای بهداشتی از جمله شست وشوی مداوم دستها، 

رعایت فاصله فیزیکی و ماسک زدن آن را از بین نمی برد.

پژواک

 

در این قس��مت س��یدصادق 
احم��دی زاده ریی��س تامین 
اجتماعی شعبه بم به سواالت 

مردمی پاسخ داده است

پاسخ به سواالت مخاطبین

شهردار بم:

چگون�ه م�ی توانی�م در کارگاهی که 
مشغول فعالیت هستیم بیمه شویم؟

بر اس��اس ماده 39 و 28 قان��ون تامین اجتماعی تا 
زمانی که افراد در کارگاهی مش��غول کار هستند 
کارفرما موظف اس��ت افراد را بیمه کند و لیست 
حق بیمه ی آنها را به س��ازمان ارس��ال و حق بیمه 
آنها را پرداخت کند توقع بر این اس��ت به منظور 
برخ��ورداری از حمای��ت ه��ای س��ازمان تامین 
اجتماعی این کار توسط کارفرمایان صورت گیرد 
در صورتی ک��ه این اقدام صورت نگرفت افرادی 
که در کارگاه مش��غول فعالیت هستند می توانند با 
مراجعه به واحد بازرس��ی شعبه تامین اجتماعی بم 
مراجع��ه کنند و م��ا هم اقدام به ص��ورت برداری 
اسامی افراد شاغل در کارگاه خواهیم کرد و افراد 
بیمه می شوند و از حمایت های قانونی که حق همه 
ی بیمه شدگان و کارگران است برخوردار خواهند 

شد.

چرا نرخ حق بیمه مش�اغل آزاد و بیمه 
اختیاری افزایش پیدا کرده است؟

نرخ حق بیمه س��ازمان تامی��ن اجتماعی ثابت می 
باش��د در خصوص بیمه اختیاری معادل 1.2 دهم 
حداقل دس��تمزد 2۷ درص��د آن، و در خصوص 
مش��اغل آزاد با توجه به بندهای 12 14 18 درصد 
( که وجود دارد می باشد هر سال نرخ های حق بیمه 
تغییر نمی کند بلکه این دستمزدها هستند که توسط 
شورای عالی کار مش��خص می شود و قطعاً وقتی 
دس��تمزد و حداقل دس��تمزد تغییر و افزایش پیدا 
می کند به تبع آن حق بیمه نیز افزایش پیدا خواهد 

کرد.

اطالع رس�انی در م�ورد انواع بیمه ها 
و خدمات�ی که ارائ�ه می دهند چگونه 

است؟
م��ا در طبق��ه همک��ف اداره و واحده��ا بنرهایی 
را نص��ب کردی��م و کلی��ه بیمه ه��ا و خدمات و 
حمایت های را که می توانند به مشمولین ارائه دهند 
را به اختصار بیان کردیم اگر بازهم همشهریان در 
این زمینه اطالعات و مشاوره ی بیشتری نیاز داشتند 
می توانند به واحد مشاوره در اتاق معاونت بیمه ای 
مراجعه کنند و پاسخ دریافت کنند و عالوه بر این 
می تواند به آدرس سایت tamin.ir  مراجعه و به 
بخشنامه و دستورالعمل های سازمان نیز دسترسی 

داشته باشند.

 چرا مبلغ مستمری ها کم است؟
طبق قانون متوسط دستمزد دو سال آخر خدمت به 
نسبت سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه می شود 
و آنچه را که کارفرمایان به س��ازمان بیمه ارس��ال 
کنند بر اس��اس آن مستمری را پرداخت می کنیم. 
به کارفرمایان توصیه می کنم لیست حق بیمه بیمه 
ش��دگان را به صورت واقعی به س��ازمان ارس��ال 
کنند چون مبنای پرداخت مستمری و حمایت های 
س��ازمان همان لیست های حق بیمه ای میباشد که 
کارفرمایان به سازمان ارسال می کنند بنابراین اگر 
لیس��ت غیر واقعی و با حداقل دستمزد و آنچه که 
وجود ندارد را به س��ازمان ارسال نمایند بیمه شده 
ها که در آینده در زمره مس��تمری بگیران و ما قرار 
خواهند گرفت از حمایت های کمتری برخوردار 
خواهند شد. طبق مصوبه ای که هنوز بخشنامه آن 
نیامده اس��ت  افرادی را که 35 سال سابقه خدمت 
باشند حداقل 3 میلیون تومان دریافت خواهند کرد. 
افرادی که 30 سال خدمت کرده باشند 2 میلیون و 
800 هزار تومان، افرادی که 20 سال سابقه خدمت 
داشته باشند 2 میلیون و 491هزار تومان، افرادی که 
15 سال سابقه داشته باش��ند 2 میلیون و 348 هزار 
تومان و افرادی که 10 س��ال سابقه خدمت داشته 
باشند 2میلیون و 343 هزار تومان پرداخت می شود. 
همسان سازی حقوق مستمری بگیران را خواهیم 
داش��ت، این امر از اول مرداد ماه سال 99 با آمدن 
بخش��نامه و در دس��تورالعمل آن عملیاتی و اجرا 
خواهد شد  تا قسمتی از مشکالت مستمری بگیران 

را بتوانیم حل کنیم.

چرا در مورد بیمه بیکاری سخت گیری 
اعمال می شود؟

همان طور که در صراحت قانون آمده اس��ت بیمه 
بیکاری به افرادی تعلق می گیرد که دارای شرایط 
خاصی باشند و به صورت غیر ارادی از کار بیکار 
شده باشند و تشخیص این غیر ارادی بودن با هیئتی 
متشکل از سازمان تامین اجتماعی و اداره کار است 
و به محض اش��تغال مجدد بیمه ی بیکاری قطع یا 
حذف می ش��ود. مواردی هم بوده که اشتغال فرد 
نیاز به بررسی بیشتری داشته است که انجام دادیم 
و گاه منجر به قطع بیمه بیکاری اش ش��ده اس��ت 
ولی من به همه اطمین��ان می دهم که همکاران ما 
در س��ازمان تامین اجتماعی ش��عبه بم با تمام توان 
خود در حال رصد بیمه های بیکاری هستند حکم 
ها صادر و پرداختی ها هم صورت می پذیرد، کما 
اینکه ما شعبه ای هس��تیم که نسبت به کل کشور 
بیمه بیکاری زیادی پرداخت می کنیم و هرماه متغیر 
به 1200 تا 2400 نفر بیمه بیکاری پرداخت می کنیم 
که قطعاً مستلزم زمان می باشد همشهریان گرامی 
شکیبایی داشته باشند تا ما بتوانیم کارمان را با دقت 

بیشتری انجام دهیم.

اگر شخصی بیکار باشد چگونه می تواند 
بیمه شود؟

قانونگذار مش��خص کرده است که اگر شخصی 
دارای کارت پایان خدمت سربازی باشد می توانند 
با مراجع��ه به س��ازمان تامین اجتماع��ی در زمره 
بیمه شدگان س��ازمان با نرخ 2۷ درصد قرار بگیرد 
و اگر کارت پایان خدمت نداشته باشد می تواند با 

بیمه تامین اجتماعی

یک ماه پرداخت حق بیمه نسبت به انعقاد قرارداد بیمه اختیاری اقدام کند.

 در خصوص مراجعه به تامین اجتماعی و سرگردانی بین اتاق ها توضیحاتی بفرمایید.
اگر ش��ما به س��ایت tamin.ir  مراجعه کنید می توانید تمام خدمات بیمه ای را دریافت کنید و نیاز به حضور در سازمان 

تامین اجتماعی ندارید.
 آیا در خصوص احداث و راه اندازی بیمارستان تامین اجتماعی اقدامی صورت گرفته است؟ در این خصوص مکاتبات 

متعددی انجام شده است و در دست اقدام و پیگیری الزم می باشد.
 تمدید دفترچه های درمانی به چه صورت خواهد بود؟ دیگر تمدید دفترچه درمانی صورت نمی گیرد و بیمه ش��دگان با 
گرفتن کد دستوی#1420*4* می توانند از وضعیت تمدید دفتر خود مطلع شوند و با همین کد دستوری به پزشکان و یا 

داروخانه مراجعه و خدمات دریافت کنند.

درخص�وص تاخی�ر پرداخت بیم�ه بیکاری کارکن�ان ارگ جدی�د خصوصا خودروس�ازان 
توضیحاتی ارایه فرمایید.

بیمه شدگان موصوف طبق معرفی نامه بیمه بیکاری  ازطریق واحد اداره کار مستقر در ارگ جدید به این شعبه ارجاع شده 
اند و باتوجه به تاریخ وقوع بیمه بیکاری از 1/1/99 موضوع باحساس��یت وقید فوریت بررسی و حتی قبل از صدور مجوز 
برقراری بیمه بیکاری از سوی ستاد، احکام مربوطه صادر و مقرری بیکاری فروردین واردیبهشت 99در خرداد99 به حساب 
عزیزان واریز ش��د.اما ازانجاییکه افراد موصوف درس��ایت بیمه بیکاری وزارت کارنیز ثبت نام نموده اند، لذا بررسی یک 
موضوع واحد در دوس��تگاه اجرایی مختلف  مشکالتی را برای پرداخت بیمه بیکاری بدلبل پرداختهای مضاعف بوجود 
اورده و تا رفع همپوشانی و به دستور ستاد مرکزی تهران کلیه احکام بیمه بیکاری افرادی که  بدلیل شیوع ویروس کرونا یا 
بصورت عادی دربازه زمانی1/12/98لغایت 31/2/99 بیکار شده اند، معلق شده است واین مورد مربوط به کل کشوربوده 
ومختص شهرستان بم نمیباشد .علی ایحال با درک حساسیت مسئله واینکه این شعبه بصورت متناوب ماهیانه بالغ بر 1500 
نفر بیمه بیکاری پرداخت میکند موضوع این عزیزان ک به تعداد 42 نفر میباشند رانیز طی مکاتبات متعدد با ستاد اداره کل 

وبصورت روزانه وحتی لحظه ای پیگیری می نماید.

طلوع بم: محمد بنی اسدی شهردار بم در خصوص 
سینما و پروژه در حال ساخت آن به طلوع گفت: در 
حوزه سینمای بم، سینمای امید در قالب قراردادها 
و تفاهم نامه  هایی که بین س��ازمان شهرداری ها و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تعیین شده که از 
اولویتهای ش��هرداری است. یکی از این قراردادها 
مربوط به شهرداری بم است که در سال 9۷ قرارداد 
آن امضا شده است سینمای امید است که با توجه 
به مسائل و مشکالت تاکنون در این زمینه اقدامی 
صورت نگرفته اس��ت. در این تفاهم نامه س��ازمان 
ش��هرداری ها متعهد شده اس��ت مبلغ 500 میلیون 
تومان برای ساخت پروژه بعد از پیشرفت فیزیکی 
30 درصد در قالب تس��هیالت ش��هرداری کمک 
کند و مبلغ ۷00 میلیون تومان هم اداره کل ارش��اد 

برای تجهیز آن هزینه کند.
 وی افزود: زیربنای این سینما 1062متر مربع است 
که شامل سه سالن می باشد. سالن اول 100 مترمربع 
می باشد که 91 نفر، س��الن دوم 125 متر مربع که 
130 نفر و سالن سوم با ۷4 متر مربع 65 نفر ظرفیت 
و جمعاً 286 نفر ظرفیت دارد که این س��الن ها می 
توانند به صورت مجزا سه فیلم متفاوت را هم زمان 
پخش کنند. س��ینمای امید هم ب��ا این تیپ تعیین 
نقشه شده، ما هم براساس همین نقشه شروع به کار 

کردیم.
 بنی اسدی شهردار بم در خصوص اعتبار الزم برای 
این پروژه گفت: با توجه به این که از قبل نتوانستیم 
اعتب��ار مش��خصی را در بودجه برای ای��ن پروژه 
تعریف کنیم کار را به صورت امانی شروع کردیم 
و در صحبتی که با مدیرکل ارش��اد استان داشتیم 
قول مس��اعد گرفتیم که ما یک س��ری مراحل را 
پیش ببریم تا بتوانیم اعتباراتی را کمک بگیریم. در 

حال حاضر گودبرداری سینما تمام شده است و در 
حال اجرای شفته و اجرای مراحل بعدی می باشد 
در عین حال ما به دنبال سرمایه گذار هم هستیم که 
به ما کمک کند چون برآورده مالی این پروژه کار 
را برای ما سخت می کند تا در زمان کوتاهی بتوانیم 
آن را به سرانجام برس��انیم. بر آورده اولیه ما برای 
ساخت ساختمان این پروژه 3 میلیارد و 300 میلیون 
تومان، سیستم تهویه و کارهای برقی و مکانیکی هم 
تقریباً 2 میلیارد هزینه در بر دارد که در نقشه دیده 
نشده است. وی ادامه داد: این پروژه جمعاً 5 میلیارد 
و 300 میلیون تومان هزینه الزم دارد که برای ما در 
این وضعیت از لحاظ هزینه پروژه بزرگی است و 
برای همین اگ��ر بتوانیم در کنار خودمان از بخش 
خصوصی یا خیرین کم��ک میگیریم که رایزنی 
در این زمینه با یک خیّر صورت گرفته اس��ت که 
اگر متقاعد شود ساخت این پروژه سرعت خواهد 
گرفت. در حالیکه سینما یکی از نیازهای مهم شهر 
می باشد اما جذب سرمایه گذار برای سینما مشکل 
است و ما امیدواریم که آنچه دغدغه مردم است را 

بتوانیم انجام دهیم و از آن غافل نشویم.
شهردار ضمن تاکید بر مسئله آسفالت و اهمیت و 
اولویت آن در عمران شهری گفت: شهروندانی که 
هزینه 25 درصد خودیاری را بپردازند کمتر از یک 
ماه کوچه های آن ها آسفالت خواهد شد و بعد از 
آسفالت دغدغه دیگری ما شهربازی می باشد که 
سالها بالتکلیف مانده است امیدواریم با مشارکت 
بخش خصوصی بتوانیم آن را نیز راه اندازی کنیم 
یکی دیگر از اولویت های ما س��ینما ساخت سینما 
بود که جزو طرح های کش��وری اس��ت و پروژه 
آن در حال انجام اس��ت و برآنیم تا با عزم راس��خ 

ساختمان آن را به اتمام برسانیم.

احداث سینما امید
از اولویتهای شهرداری است
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آگهی حصر وراثت
اسماعیل شجاع حیدری  فرزند علی  دارای شناسنامه 884  به شرح دادخواست شماره 99/3/263 مورخ 99/04/29 توضیح داده 

شادروان اشرف جزینی زاده  فرزند غالمحسین به شناسنامه 8  در تاریخ 99/03/28 در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت 
وی عبارتست از: 1- اسماعیل شجاع حیدری فرزند علی ش.ش 884 فرزند متوفی 2- صدیقه جزینی زاده فرزند ماشاله ش.ش 354 
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. 135 م الف

شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت
فاطمه افسری  فرزند رضا  دارای شناسنامه 3100073101  به شرح دادخواست شماره 99/3/220 مورخ 99/04/24 توضیح داده شادروان رضا افسری  فرزند علی به شناسنامه 31  در تاریخ 98/07/09 در شهر بم  فوت شده 
و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از : 1- محمدرضا افسری فرزند رضا ش.ش 528  فرزند متوفی2- محمدحسین افسری فرزند رضا ش.ش 256  فرزند متوفی3- محمدجواد افسری فرزند رضا ش.ش 1273  فرزند 

متوفی4- علی افسری فرزند رضا ش.ش 3100014715  فرزند متوفی5- مهدیه افسری فرزند رضا ش.ش 2509  فرزند متوفی6- ملیحه افسری فرزند رضا ش.ش 1550  فرزند متوفی7- مهتا افسری فرزند رضا ش.ش 7217  
فرزند متوفی8- مهسا افسری فرزند رضا ش.ش 10617  فرزند متوفی9- فاطمه افسری فرزند رضا ش.ش 3100073101  فرزند متوفی10- آفاق احمدیه فرزند غالمحسین ش.ش 318  همسر متوفی11- شیرین جشارتی فرزند 
احمد ش.ش 5  همسر متوفیلذا 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. 127 م الف
شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت
فاطمه اصغری  فرزند عباس  دارای شناسنامه 3110130645  به شرح دادخواست شماره 9900241 مورخ 99/04/24 توضیح داده شادروان رقیه پورحمیدی  فرزند غالمرضا به شناسنامه 261  در تاریخ 

98/12/29 در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- فاطمه اصغری فرزند عباس ش.ش 3110130645  فرزند متوفی 2- علیرضا اصغری فرزند عباس ش.ش 3110906491 
فرزند متوفی 3- بتول اصغری فرزند عباس ش.ش 3110894610 فرزند متوفی 4- علیرضا اصغری فرزند عباس ش.ش 3110920107 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 138
شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت
عباس ترک آبادی  فرزند اسفندیار دارای شناسنامه 451  به شرح دادخواست شماره 9900262 مورخ 99/04/21 توضیح داده 

شادروان خانمجان صباغ زاده  فرزند اکبر به شناسنامه 26  در تاریخ 97/11/05 در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت 
وی عبارتست از : 1- عباس ترک آبادی فرزند اسفندیار ش.ش 451 متولد 1346 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. 125م الف
شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت
روزیتا امیری آذر  فرزند رضا  دارای شناسنامه 3100201647  به شرح دادخواست شماره 99/3/226 مورخ 99/04/24 توضیح داده شادروان نبی اله سیدی مرغکی  فرزند غالمحسین به شناسنامه 962  در 

تاریخ 86/03/17 در شهر مرغک  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- مسعود سیدی فرزند نبی اله به ش.ش 3110718065  فرزند متوفی2- علی سیدی مرغکی فرزند نبی اله به ش.ش 
3110647761  فرزند متوفی3- محمد سیدی مرغکی فرزند نبی اله به ش.ش 3110647771  فرزند متوفی4- ولی اله سیدی مرغکی فرزند نبی اله به ش.ش 3110650584  فرزند متوفی5- ذبیح اله سیدی 

مرغکی فرزند نبی اله به ش.ش 3111422453  فرزند متوفی6- فریده سیدی مرغکی فرزند نبی اله به ش.ش 3110718057  فرزند متوفی7- فریبا سیدی مرغکی فرزند نبی اله به ش.ش 3110648229  فرزند 
متوفی8- فهیمه سیدی مرغکی فرزند نبی اله به ش.ش 3111623815  فرزند متوفی9- فاطمه ده دشتی فرزند غالمرضا به ش.ش 3111351696  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. 128 م الف                      شورای حل اختالف شماره 3 بم

براب�رآرای صادره هیئ�ت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وس�اختمانهای فاقدسندرسمی مس�تقردرواحدثبتی حوزه ثبتی ملک بم تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل واقع درشهرستان بم بخش  29کرمان محرزگردیده 
است لذابمنظور اطالع عموم مراجعین دردونوبت به فاصله 15روز 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  29کرم�ان محرزگردیده اس�ت 
لذابمنظ�ور اط�الع عموم مراجعی�ن دردونوبت ب�ه فاصله 15روز 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 29کرمان
پالک 51فرعي از834اصلي مریم بویاکدملي 3110923653فرزندمحمدرضاششدانگ 
مغازه مشتمل برطبقه فوقاني ومحوطه بمساحت 218مترمربع واقع درخیابان ابوذرشهربم 

ازمالکیت حمیدافغاني.
پالک یکفرعي از10۷2اصلي زبیده احمدي نیا کدملي 0۷60464294فرزندغوث الدین  
ششدانگ یکباب خانه بمس��احت 251مترمربع واقع درخیابان بهمن کوچه 14شهربم 

ازمالکیت ورثه اصغرمعقول.
پالک 14فرعي از1258اصلي هادي صنعتي کدملي 3111019861نسبت به سه دانگ 
وحامد صنعتي کدملي 311104432۷فرزندان قاس��م نس��بت به سه دانگ ازششدانگ  
یکبابمغازه باکاربري صنعتي  ومسکوني بمساحت 5۷مترمربع واقع درخیابان نجات الهي  

شهربم ازمالکیت غالمرضاصنعتي .
کدمل��ي  حی��دري  ش��جاع  محمدج��واد  از1301اصل��ي  یکفرع��ي  پ��الک 
2992290106فرزنداکبر ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 290متر مربع واقع درخیابان 

بوعلي کوچه 22شهربم ازمالکیت ورثه زهراوفاطمه رمضاني نژاد.
پالک یکفرعي از 2645اصلي یوسف حوت رخشاني کدملي 5360135654فرزندعبداهلل 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 4۷0مترمربع واقع رخیابان س��یدجمال الدین شهربم 

ازمالکیت عباس گوري.
پ��الک 5۷فرعي از 26۷4اصل��ي مریم یاراحمدي بمي کدمل��ي 339089۷038فرزند 
عیدمحمدششدانگ یکبابخانه بمس��احت 666مترمربع واقع درخیابان جانبازان شهربم 

ازمالکیت عیدمحمدیاراحمدي.
پ��الک 33فرعي از 32۷8اصلي زهراتاج آبادي کدمل��ي 311048120فرزندنعمت اهلل 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 344مترمربع واقع درخیابان مدرس شهربم ازمالکیت 

رشیدوایراندخت کاویاني .
پالک 34فرعي از32۷8اصلي مجیدس��دري زاده بمي کدملي 31120096فرزندجواد 
ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 341مترمربع واقع درخیابان مدرس 6شهربم ازمالکیت 

رشیدوایراندخت کاویاني.
پالک یکفرعي از3۷41اصلي فاطمه جزیني زاده کدملي 3091255131فرزندقربانعلي 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 243مترمربع واقع درخیابان چمران شهربم ازمالکیت 

قنبرگوري.
پالک 5فرع��ي از3832ه��ادي همت��ي ن��ژاد کدمل��ي 3111053385فرزندمصطفي 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 201مترمربع واقع درخیابان صوفي آباد شهربم ازمالکیت 

محمدقاسمي.
پ��الک 48فرعي از4۷19اصل��ي محمدعلی��دادي کدمل��ي 311019۷84۷فرزندعلي 
شش��دانگ  یکبابخانه بمس��احت 206مترمربع واقع دربلوارجمهوري اسالمي شهربم 

ازمالکیت محمداحساني.
پالک 9فرعي از 4۷4۷اصلي پیمان قاسمي قیومتاً ازطرف فرزند صغیرخود علي قاسمي 
باکدملي 3100959523فرزندپیمان شش��دانگ یکبابخانه بمساحت 4۷0مترمربع واقع 

دربلوارجمهوري اسالمي شهربم ازمالکیت فاطمه بهرامي وعباس بالنگي.
پالک 66فرعي از4949اصلي نجمه جزیني زاده کدملي 311032698فرزندخدابخش  
درشش��دانگ کارگاه بمس��احت 65مترمربع واقع درش��هر بم بلوار شهیدمحمدآبادي 

ازمالکیت مشاعي خودمتقاضي.
امالک تقاضاشده واقع دربخش 30کرمان

پالک 15فرع��ي از652اصل��ي  ابراهی��م دارش کدمل��ي 3209559139فرزندعباس 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت 245مترمربع واقع دراسفیکان روبروي پمپ بنزین شهربم 
ازمالکیت خدارحم امیغي وبهرام پورنشیب.

پالک یکفرعي از1381اصلي پروانه زابلي زاده کدمل��ي 3111043185فرزندرمضان 
ششدانگ یکبابخانه  بمس��احت 211مترمربع واقع درخیابانش��هیدجزیني زاده شهربم 

ازمالکیت ورثه رمضان زابلي.
پالک 6فرعي از184۷اصلي عل��ي فرامرزپور دارزیني کدمل��ي 3111341951فرزند 
محمدشش��دانگ  یکبابخانه بمس��احت 4۷1مترمربع واقع درخواجه عس��کر ش��هربم 

ازمالکیت علي کمال الدیني.
پ��الک یکفرعي از 1863اصلي رضاکمال الدیني کدملي 31106۷2881فرزندمحمود 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 293مترمربع واقع در خواجه عسکرشهربم ازمالکیت 

محمودکمال الدیني.
کدمل��ي  الدین��ي  اخترکم��ال  اصل��ي   1864 از  ۷فرع��ي  پ��الک 
31106۷2928فرزندمحمودششدانگ یکبابخانه بمساحت 295مترمربع واقع در خواجه 

عسکرشهربم ازمالکیت محمودکمال الدیني.
پالک 8فرعي از1864اصلي احمدکمال الدیني کدمي 31106125۷۷31106۷2928فر

زندمحمودششدانگ یکبابخانه بمس��احت 365مترمربع واقع در خواجه عسکرشهربم 
ازمالکیت محمودکمال الدیني.

امالک تقاضاشده واقع دربخش 31کرمان
کدمل��ي  بروات��ي  قربان��ي  مرتض��ي  از1315اصل��ي  فرع��ي  پ��الک 
31112543۷2فرزنداحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت 3۷0مترمربع واقع دربروات بم 

بلوارآزادي کوچه 12ازمالکیت تدین.
امالک تقاضاشده واقع دربخش 32کرمان

پالک 1248فرعي از1028اصلي حسن رستم آبادي کدملي 2993۷04۷02فرزندعلي 
ششدانگ یکبابمغازه بمساحت 20مترمربع واقع درنرماشیر رستم آباد ازمالکیت روح 

اهلل زابلي زاده .
پالک1053فرعي تاز 1033اصلي سامره حجت آبادي کدملي 

3100126890فرزندحسین ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت 930مترمربع واقع 
درروداب غربي دولت آباد انصاري شهربم ازمالکیت عباس دهقان دولتي.

پالک یکفرعي از2820اصلي وحیدرضادهقان کروکي کدملي 

3110523205فرزندعباس ششدانگ یکبابخانه وباغچه بمساحت 2615مترمربع واقع در 
شهرستان بم روستاي سروند ازمالکیت عباس دهقان دولتي.

پالک 30فرعي از4099اصلي منصوردولتي کدملي 
320985950۷فرزندمحمدششدانگ زمین زراعي بمساحت 58141مترمربع واقع در 

نرماشیر علي آباد اعالازمالکیت سیروس ساالربهزادي.
پالک 1022فرعي از 4231اصلي معصومه حسن خاني جاللي کدملي 

3111240126فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه بمساحت 2514مترمربع واقع 
درنرماشیرروستاي حسن آبادازمالکیت حسن عزیزآبادي.

پالک 1023فرعي از4231اصلي فاطمه عباسي کدملي 3209۷56082فرزندعلي 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 368مترمربع واقع درنرماشیر دولت آباد عزیزآباد 

ازموردمالکیت فردین سروشیان.
امالک تقاضاشده واقع دربخش 33کرمان

پالک 2فرعي از 19۷اصلي بیژن پاپلي برواتي کدملي 
31000089۷9فرزندمحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت 2۷4مترمربع واقع دردهبکري  

دهباغ شهربم ازمالکیت طاهره خیره دست.
پالک 2فرعي از 1325اصلي محمدرضاجبالبارزي کدملي 

3031313۷2فرزندعبداالمیر ششدانگ یکبابخانه و باغچه  بمساحت 962مترمربع واقع 
در دهبکري شهربم ازمالکیت نورعلي وطنخواه.

پالک 106فرعي از 1550اصلي رضامالئي تم گاوان کدملي 3030082121فرزنداله 
مراد ششدانگ یکبابمغازه بمساحت 39مترمربع واقع دردهبکري بم دهنوخیابان قدیم 

جیرفت ازمالکیت عباسقلي کریمي افشار.
پالک 10۷فرعي از 1550اصلي محمدرضاسیماکار کدملي 

311064۷0905فرزندجمعه ششدانگ یکبابخانه بمساحت 215مترمربع واقع در 
دهبکري بم ازمالکیت عباسقلي افشاري .

تاریخ انتشارنوبت اول: 99/04/18
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/05/01 

محمدامیری خواه 
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بم

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

قبل از هر چیز ش�رایط و س�طح کیفی 
این دوره از مسابقات لیگ برتر فوتبال 

چگونه بود؟
در س��ال های گذشته دو س��ه تیم برای قهرمانی 
می جنگیدند ولی امس��ال رقابت خیلی نزدیک 
بود. شاید دلیلش این می تواند باشد که بازیکنان 

خوب در تیم های مختلف پخش شده بودند.
خیلی ها بر این نکت�ه اذعان دارند که 
دس�تمزد بانوان فوتبالیس�ت نسبت به 
آقایان بس�یار پایین است. نظر شما در 

این باره چیست؟
مبل��غ کلی که برای کل یک تی��م فوتبال بانوان 
هزینه می شود برابر است با دستمزد یک بازیکن 
متوسط رو به پایین لیگ برترآقایان در یک فصل. 
ای��اب و ذهاب و خورد و خوراک هم هس��ت.  
وقتی چنین هزینه ایی برای کل تیم در نظر گرفته 
می شود مشخص است چقدر به بازیکن می رسد. 
البته من از شرایط تیم های دیگر خبر ندارم  و در 
مورد تیم خودم می گویم. ضمن این که شغل اکثر 

این بازیکنان فقط فوتبال بازی کردن است.
یکی از مس�ائلی که بانوان ورزش�کار 
به ویژه فوتبالیس�ت را نگران می کند، 
مقوله ی ازدواج اس�ت. در باشگاه شما 

با این مساله چگونه رفتار شده است؟
در تیم م��ا بازیکنانی حضور دارند که متاهل اند. 
بعضی از آن ها سه چهار سال است که متاهل اند 
ولی آمادگی بدنی خود را حفظ کرده اند. کاپیتان 
تیم ما زمانی که کاپیتان تیم ملی بود، ازدواج کرد 
و ای��ن امر تاثیری در روند کارش نداش��ته. البته 
می توان گفت در باش��گاه ما برخورد با بازیکنان 

متاهل حتی بهتر است.
مهم ترین عاملی که س�بب شده مرضیه 
جعفری موفق ترین مربی بانوان فوتبال 

ایران باشد چیست؟
خب من در یک خانواده ی کامال ورزشی به دنیا 
آمدم. پدرم در بم مربی فوتبال و برادرم بازیکن 
ب��ود. ضمن این که مربی گری ذاتی هم هس��ت. 
یک س��ری مدارج علمی را ه��م باید طی کرد. 
مدیریت ک��ردن هم نی��از دارد که فکر می کنم 
این ها را از پدرم به ارث بردم و ایشان هم در این 

زمینه بسیار به من کمک کرد.
پس بیایید برگردیم به کمی عقب تر. چه 
شد که راه مربی گری فوتبال را انتخاب 

کردید؟
زمانی که فوتبال بانوان راه افتاد من حدود 1۷ سال 
سن داشتم. از لحاظ درسی هم درسم خوب بود. 
ریاضی می خواندم و  معدل سال سوم دبیرستانم 
98/19 ش��ده بود. از آنجا که در یک خانواده ی 
فوتبالی بزرگ ش��ده ب��ودم و تم��ام وقت های 
بیکاری مان را ب��ا برادرهایم و اق��وام پدری ام به 
فوتبال می پرداختیم، سریع جذب این رشته شدم 
و در س��ن 1۷ س��الگی به عنوان بازیکن و اولین 
مربی فوتس��ال کارم را ش��روع کردم. متاس��فانه 
با وقوع زلزله در س��ال 82 ب��ه جز یک نفر، کل 
بازیکنانم فوت ش��دند. همین اتف��اق تلخ باعث 
انگیزه ی بیش��تر در من ش��د تا شاید بتوانم نقشی 
در باز گرداندن نش��اط به جامعه داشته باشم. این 
بود که تیم را با بچه های جدید راه انداختیم و در 
سال 84 قهرمان استان شدیم. هر روز سخت تر از 
دیروز تمرین کردیم تا بتوانیم بهتر نتیجه بگیریم. 

هر بازی برای ما حکم فینال بود و من به شخصه 
می دیدم که هر برد ما چگونه باعث خوش��حالی 

مردم به ویژه بانوان می شود.
استقبال از بازی های شما در بم چگونه 

است؟
ن��وع و می��زان تبلیغات ما محدودی��ت دارد و ما 

در ای��ن زمینه مش��کل داریم. یعنی ب��ا توجه به 
محدودیت های��ی که برای فوتب��ال بانوان وجود 
دارد، آن طور که بای��د نمی توانیم برای بازی ها 
تبلیغ کنی��م.  وگرنه مردم بم ف��وق العاده به این 
تیم عش��ق می ورزند و ای��ن را با اس��تقبال از ما 
پ��س از پایان هر بازی و ب��ا پیام های محبت آمیز 
نش��ان داده اند. چه این که سال گذشته در جشن 
قهرمانی مان چهار الی پنج هزار نفر به اس��تادیوم 

آمده بودند.

به عن�وان یک مرب�ی موف�ق و مدیر 
ورزش�ی ب�ه فک�ر تربی�ت نیروهایی 

هم سطح خودتان هستید؟
قطع��ا دوس��ت دارم کس��ی بیای��د و ای��ن روند 
موفقیت آمیز حفظ ش��ود. دخترم 12 س��ال سن 

دارد که برای او از همین االن آینده ی خوبی در 
مربی گری برای او متصور هستم. در تمام بازی ها 
با ماست از روی سکو به تیم انگیزه می دهد و به 

نوعی هدایت می کند.
به این نکته اش�اره کردید که امس�ال 
رقابت س�ختی بین تیم ها وجود داشت. 
س�خت ترین بازی تیم ش�ما کدام بازی 

بود؟
بازی با وچان کردستان که به مقام نایب قهرمانی 

رس��ید خیلی سخت بود. ش��رایط آب و هوایی 
وچان با بم کامال متفاوت بود. از س��ه روز قبل از 
بازی برف باریده بود. در حالی که بم کال ش��هر 
بدون برفی اس��ت. بارش برف هم باعث ش��ده 
ب��ود زمین گل آلود ش��ود و این ب��رای بازیکنان 
من که عادت به بازی روی زمین هموار و چمن 
مصنوعی داشتند کار را سخت کرده بود. بچه ها 
روی ای��ن زمین لیز می خوردند و نمی توانس��تند 
ضرب��ات آخر را بزنند. جو اس��تادیوم هم خیلی 
س��نگین بود و مسئولین شهر و استان هم حضور 
داش��تند.  نیمه ی اول علی رغم این که کل بازی 
دست ما بود یک بر صفر عقب افتادیم. با توجه 
ب��ه روحیاتم که اگر پنج گل هم جلو باش��یم در 
اس��تراحت بین دو نیمه با هیجان ایرادات تیم را 
می گویم، خیلی آرام با بازیکنانم صحبت کردم و 
از آنجا که بازی در سالگرد زلزله برگزار می شد 
با چش��مانی اشکبار رو به آسمان کردم و از خدا 
خواس��تم به حرمت آن ها که در زلزله چهره در 
نقاب خاک کشیدند مزد زحمات مان را بگیریم و 
بازی را به نفع خودمان تمام کنیم. همین اتفاق هم 
افتاد و خدا کمک مان کرد و نیمه ی دوم توانستیم 
نتیج��ه ی بازی را عوض کنیم و با برد س��ه بر دو 

قهرمان نیم فصل شویم.
در این مدت بردهای عجیب و غریب کم 

نداشتید!
دقیقا. پارس��ال بازی با سپاهان اصفهان 90درصد 
بچه ها آنفوالنزا گرفته بودند. به طوری که مجبور 
ش��دیم در اتوبوس به بازیکنان سرم وصل کنیم 
و یک س��ره به بیمارس��تان برویم. مردد بودم که 
بازی کنیم یا نه. ش��ب قبل از ب��ازی با بازیکنان 

جلس��ه گرفتیم. کاپیتان گفت خانم خیلی سخته 
بچه ها همه بیمارند. خندیدم و گفتم فردا نتیجه ی 
بازی مال ماست. روز بعد همه بی حال و مریض 
ب��ه میدان رفتند. نیمه ی اول بازی را یک بر صفر 
باختیم اما بی��ن دو نیمه ب��ه بازیکنانم نگفتم که 
مریض هس��تند. گفتیم باید ببریم و می بریم و با 

بازی خوب بچه ها دو بر یک بازی را بردیم.
حمایت شهرداری بم از شما چگونه بود؟

به شدت حمایت معنوی می شویم. ولی از لحاظ 
مالی شرایط چندان خوب نیست.

کار هم زمان مربی گ�ری و عضویت در 
هیات فوتبال سخت نیست؟

حدود هش��ت ماه است که به عنوان نایب رییس 
هیات فوتبال اس��تان انتخاب ش��ده ام. اوایل فکر 
نمی ک��ردم بتوانم از پس این مس��ئولیت برآیم. 
ام��ا بعد از مدت کوتاهی متوج��ه جو فوق العاده 
خوب و منظ��م این هیات ش��دم. مخصوصا در 
خصوص فوتبال بانوان آن قدر که در هیات استان 
به این رشته ی ورزشی بانوان  اهمیت می دهند، در 
اس��تان های دیگر نمی دهند. هر چه برای فوتبال 
بانوان خواس��تم کوتاهی نش��ده و احترام بانوان 

همواره حفظ شده است.
صحبت پایانی…

در پایان الزم اس��ت از آقای��ان قرایی و دادگر از 
اعضای هیات فوتبال تشکر کنم. متاسفانه ما خیلی 
برنامه داش��تیم اما کرونا دامنگیر همه ی دنیا شد. 
وگرنه با حمایت های هیات از فوتبال بانوان خیلی 
بیشتر از این رش��د می کرد و به جرات می گویم 

کرمان قطب فوتبال بانوان کشور است.

ملکه فوتبال ایران
آویدنیوز - ساره نخعی فر: »مگر زن هم فوتبال بازی می کنه؟!«، »اصال چه معنی داره که دختر جلوی چند هزار نفر شوت زیر توپ بزنه؟!« 
این جمالت و جمالت دیگری از این دست سال هاست در خصوص فوتبال بانوان مطرح می شوند. اما این روزها فوتبال ورزشی ست که پا را 
از صرفا یک ورزش فراتر گذاشته و به یک صنعت تبدیل شده است و زن و مرد هم نمی شناسد. بانوان ثابت قدم کشورمان دیگر اهمیتی به 
این حرف ها که از مغزهای بسته شده تراوش می کند، نمی دهند. نمونه اش گروهی از دختران این سرزمین که چند سالی ست در قامت تیم 
فوتبال بانوان شهرداری بم هر چه عنوان و مقام وجود داشته را درو کرده اند. ملکه های فوتبال شهرداری بم در طول 12 سال برگزاری لیگ 

برتر بانوان کشور، شش قهرمانی را از آن خود کرده بودند و در لیگ امسال نیز تا پیش از شیوع کرونا، با کسب 1۸ برد قاطعانه و بدون حتی از 
دست دادن یک امتیاز به صدر جدول چسبیده بودند و با آمار درخشان ۸3 گل زده و ۶ گل خورده شایستگی های خود را برای کسب عنوان 

قهرمانی نشان دادند. تا این که پس از ماه ها بالتکلیفی رسماً از سوی سازمان لیگ به عنوان تیم قهرمان معرفی شدند و هفتمین جام خود 
را به خانه بردند. در این میان نمی توان از نقش »مرضیه جعفری« مربی جوان و توانای این تیم به سادگی گذشت. جعفری که عهده دار پست 

نایب رییسی هیات فوتبال استان کرمان نیز است در نشستی صمیمی به سواالت در خصوص فوتبال بانوان پاسخ داد.

گفت و گو با مرضیه جعفری به بهانه هفتمین قهرمانی تیم فوتبال بانوان شهرداری بم 
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دکتر فریبا برهانی معاون تحقیقات و فناوری دانش��گاه 
علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی بم در گفت 
و گوی اختصاصی با طلوع بم گفت: فعالیتهای پژوهشی 
و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی با استفاده از سامانه 
های علم س��نجی به صورت آنالین پایش می ش��ود و 
دانشگاه ها براساس ش��اخصهای مربوطه در این سامانه 
رتب��ه بندی میش��وند. وی افزود: معاون��ت تحقیقات و 
فناوری در دو حوزه پژوهش��ی و فناوری فعال اس��ت و 
بر اساس شاخص هایی از جمله »اچ ایندکس« )شاخص 
بهره وری و تأثیرگذاری علمی( رتبه بندی می ش��ود که 
هم از نظر کّمی و هم از نظر کیفی مورد بررسی قرار می 
گیرد. ش��اخص  » اچ « برای همه مراکز علمی بر اساس 
پایگاه »اسکوپوس« که یک پایگاه معتبر بین المللی علم 
سنجی اس��ت تعیین می گردد. در سال 9۷ این شاخص 
در دانشگاه علوم پزشکی بم 11 بود اما در سال 99 به 2۷ 
ارتقا پیدا کرده است که نشان می دهد دانشگاه فعالیت 
مناس��بی در زمینه چاپ مقاالت ارزش��مند هم از جنبه 

کمی و هم از جنبه کیفی داشته است.
وی در خصوص ش��اخص های دیگر رتبه بندی گفت:  
یکی دیگر از ش��اخص ها، درصد مق��االت بین المللی 
اس��ت. که نش��ان دهنده درص��د مقاالتی اس��ت که با 
مش��ارکت نویسندگان دانش��گاههای خارجی نگارش 
شده است. در دو سال گذش��ته دانشگاه علوم پزشکی 
ب��م به دلیل کم بودن تعداد مق��االت در این رتبه بندی 
ق��رار نگرفت ولی اکنون رتبه اول کش��وری را در این 
زمینه دارد به نحوی که 32 درصد از مقاالت دانش��گاه 
با مشارکت نویسندگانی از دانشگاههای معتبر دانشگاه 
نوش��ته ش��ده اند. این موفقیت حاصل تالش اس��اتید، 
دانشجویان و پژوهشگران است که توانستند با همکاری 
های بین المللی مقاالت ارزش��مندی را چاپ و در این 

زمینه نقش آفرینی کنند.
دکتر برهانی ادامه داد: ش��اخص دیگری که مبنای رتبه 
بندی دانش��گاهها ق��رار میگیرد، می��زان فعالیت کمیته 

تحقیقات دانشجویی اس��ت که در سال 96 این فعالیت 
صفر بود و در س��ال 9۷ ب��ا چاپ یک مقاله این فعالیت 
آغاز ش��د، در س��ال 98 به 55 مقاله رسید و در سال 99 
تع��داد مقاالت دانش��جویی به 82 مقاله رس��ید و بدین 
ترتیب دانش��گاه از رتبه 60 کشوری در سال 96 به رتبه 

11 در سال 99 رسیده است.
یکی از ش��اخص های نشان دهنده کیفیت فعالیت های 
پژوهش��ی، میزان اس��تناد به مقاله توس��ط پژوهشگران 
دیگر در سراس��ر دنیا اس��ت. بنابراین تعداد مقاالت پر 
اس��تناد مالک دیگ��ری در رتبه بندی اس��ت. تا کنون 
در س��ال 2020 ش��ش مقاله از مقاالت پر استناد دنیا و 
یک مقاله داغ )با استناد زیاد در دوره کوتاه( در اختیار 
دانشگاه علوم پزشکی بم اس��ت. این مطلب بیانگر آن 
است که مقاالت دانشگاه علوم پزشکی بم مورد استناد 

صاحبنظران و پژوهشگران دنیا واقع می شود. 

 معاون��ت تحقیق��ات و فن��اوری علوم پزش��کی بم در 
خصوص ح��وزه فناوری گف��ت: در زمین��ه فناوری با 
موفقی��ت های زی��ادی از جمله تاس��یس مرکز رش��د 
فناوری س��المت روب��رو بودیم این مرکز در س��ال 98 
توانست موافقت اصولی را از شورای گسترش وزارت 
بهداش��ت، اخذ کند. بگیرد وجود این مجموعه به رشد 
کارآفرینی و رشد ایده های خالقانه کمک می¬کند. 
در حال حاضر 9 ش��رکت در این مرکز مستقر هستند. 
در زمان همه گیری کرونا این مرکز توانست در زمانی 
که نیاز فوری به لباس محافظ و ماسک بود جزو اولین 
جاهایی در کش��ور بود که تولید لباس و ماس��ک را به 
صورت انبوه در دس��تور کار قرار داد و کمک زیادی 
به تامین اقالم حفاظتی کرد.. در آن شرایط همکاران ما 
با کمبود ماسک و لباس های بیمارستانی مواجه نبودند 
و حتی توانس��تیم ماسک در اختیار بسیاری از ادارات و 

حتی کارکنان دانشگاه بگذاریم. البته شرکتهای فن آور 
تحت حمایت دانش��گاه در زمینه لب��اس بیمار و محیط 
کشت برای اس��تفاده در آزمایش��گاه¬های میکروب 

شناسی هم فعالیت دارند.
وی خاطرنشان کرد: خرما محصول مهم و استراتژیک 
بم هست و شرکتهای مستقر توانسته اند از ضایعات خرما 

تولیداتی داشته باشند.
 دکتر برهانی در همین زمینه از نخبگان و جوانان شرق 
استان کرمان که ایده های فن آورانه دارند دعوت کرد 
ک��ه در صورتی که طرح های قابل تبدیل به فن آوری 
دارند به مرکز رش��د فناوری س��المت دانشگاه مراجعه 
کنن��د تا از حمایت های این مجموعه بهره مند ش��وند. 
وی ابراز امی��دواری کرد که با حمایت مادی و معنوی 
دانش��گاه هم افزایی، دانش و مهارت صورت گرفته و 

بتوانیم به کارآفرینی کمک کنیم.

وی بی��ان کرد: یک��ی از دس��تاوردهای دیگر معاونت 
تحقیق��ات و فناوری دانش��گاه علوم پزش��کی بم اخذ 
موافقت اصولی از ش��ورای گسترش وزارت بهداشت، 
برای مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر می باش��د. 
این موفقیت بزرگی اس��ت که به اندازه تاس��یس یک 
دانش��کده ارزش دارد و م��ی تواند زمینه س��ازی برای 
فعالیت های پژوهشی و فعالیت پژوهشگران منطقه باشد 
همچنین می تواند به رش��د برون دادهای علمی کمک 
کند این مرکز همانطورکه از اس��مش مش��خص است 
ب��رای پیش��گیری از بیماری های غیر واگیر می باش��د. 
امیدواریم که صاحبنظ��ران و محققین عزیزی که با ما 
همکاری می کنند کمک نمایند که از بیماری های غیر 
واگیر که یکی از مس��ائل مهم در زمینه س��المت مردم 

هست پیشگیری و به ارتقای سالمت مردم بیانجامد
وی تصریح کرد: اق��دام دیگری که در حوزه معاونت 
تحقیقات و فناوری دانشگاه انجام شده است راه اندازی 
آزمایشگاه جامع تحقیقاتی با استفاده از تسهیالت بانکی 
اس��ت. این آزمایش��گاه می تواند برای کلیه کسانی که 
می خواهند آزمایش��ات با تکنولوژی باال و با اس��تفاده 
از دس��تگاههای پیش��رفته از جمله  در زمینه س��المت 
و اس��تاندارد خرم��ا، و حوزه ه��ای دیگر انج��ام دهند، 
تجهی��زات الزم را فراهم کند. این تجهیزات پیش��رفته  
تا یکی دو ماه دیگر در س��اختمانی که به همین منظور 

اختصاص یافته به بهره برداری می رسد. 
وی در پایان گفت: از حمایت مس��ئولین ش��هر، مدیران 
دانشگاه ، و فعالیتهای پژوهشی کلیه اعضای هیئت علمی، 
دانشجویان و کارمندان که باعث رشد چشمگیر و سریع 
شاخصها شده اند و ما را در رتبه بندی دانشگاهی سرافراز 
کردند همچنین از کلیه همکارانم در معاونت تحقیقات 
و فناوری که شبانه روز خدمت صادقانه می کنند و کلیه 
کارشناس��ان و مدیران حوزه پژوهشی و فناوری تشکر و 
قدردانی می کنم و این موفقیتها و دستاوردهای ارزشمند 

را به مردم عزیز منطقه شرق استان تقدیم می نمایم.

موافقت اصولی وزارت بهداشت با تاسیس مرکز 
تحقیقات بیماریهای  غیرواگیر

دکتر فریبا برهانی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بم خبر داد:

موافقت وزارت بهداشت با تاسیس مرکز رشد فناوری 
سالمت دانشگاه علوم پزشکی بم

موافقت وزارت بهداشت با تاسیس مرکز رشد فناوری 
سالمت دانشگاه علوم پزشکی بم

ارتقای چشمگیر شاخص های کمی و کیفی فعالیتهای علمی و پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی بم


