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طی کاوشهای باستانشناسان در «منظر فرهنگی بم
و دشتهای نرماشیر ،فهرج و ریگان» کشفیات تازه
متعلق به دور ه پارینهس��نگی به ص��ورت پراکنده اما
در مقیاس��ی بزرگتر به دست آمدهاند که یافتههای
به دس��تآمده آن را میتوان مرب��وط به دوره پارینه
س��نگی قدیم یعنی حدود  ۳۰۰تا  ۲۵۰هزار سال قبل
دانست.
به گزارش طلوع ارگ به نقل از ایس��نا ،بررسیهای
باستانشناس��ی در منظ��ر فرهنگی بم و دش��تهای
نرماشیر ،فهرج و ریگان از نیمههای ده ه  ۱۳۸۰آغاز
شده و پس از وقفههایی تا امروز ادامهدار بوده است.
این اقدامات س��ال گذش��ته ( )۱۳۹۹در منطق ه فهرج
ادامه پیدا کرد که در آن تعداد قابل توجهی محوطه
از دوران پیش از تاریخ تا دور ه معاصر مورد شناسایی
و مطالعه قرار گرفت.
در فصله��ای اخی��ر مطالعات��ی و در بررس��یهای
باستانشناسی در این محوطهها در جنوب شرق ایران
ش��واهد جالب توجهی از فرهنگهای پارینهسنگی
قدیم و میانه شناسایی ش��دهاند .حتی میتوان گفت
کشفیات مربوط به دور ه پارینهسنگی هرچند به طور

پراکنده در این منطقه سابقه داشته ولی در این مقیاس
تاکنون شناسایی و گزارش نشده بود.
نتایج مقدماتی مربوط به این تحقیقات که مدتی قبل
در مجل ه « »IRJMETSتوس��ط س��ه باستانشناس
محسن زیدی ،سیروس برفی و شهرام زارع منتشر شده
به معرفی اجمالی  ۱۲محوط ه پارینهسنگی پرداخته که
در مناطق فهرج و ریگان شناسایی شدهاند .بر اساس
ای��ن مقاله ،بیش��تر محوطههای شناساییش��ده روی
نهشتههای آبرفتی رودخانههای «نسا» و «گز بهمن» و
مسیلهای منتهی به بستر این رودخانهها قرار گرفتهاند.
تعدادی از محوطهها نیز روی تراسهای رودخانههای
فصل��ی مانند «دش��توک» در م��رز اس��تان کرمان و
سیس��تان و بلوچس��تان قرار گرفتهاند که این نش��ان
میدهد دسترس��ی به منابع آب از جمله عوامل مهم
در پراکندگی محوطههای پارینهسنگی شناساییشده
در این مناطق است.
محدود ه جغرافیایی بررسیشده را میتوان مربوط به
حاشی ه جنوبی کویر لوت و از نظر تقسیمات اداری و
سیاس��ی ،بخش وسیعی از دشتهای بم – نرماشیر و
ریگان در شرق استان کرمان دانست

صفحه 3

قرارداد نهایی واگذاری تیم فوتبال بانوان شهرداری بم به مجتمع معدنی و
فرآوری روی خان خاتون امضا شد

جلس��ه بررس��ی واگذاری تیم فوتبال بانوان ش��هرداری بم و
ورزش��گاه فجر به مجتمع معدنی و فرآوری روی خان خاتون
بم ظهر یکش��نبه  19اردیبهشت با حضور هادی شهسوارپور
فرماندار بم ،محمد بنی اس��دی ش��هردار ب��م ،محمد ترکان
رئیس اداره ورزش و جوانان و بابک اس��ماعیلی مدیر مجتمع
خان خاتون و تعدادی از اعضای فنی تیم فوتبال بانوان برگزار
شد.
طلوع بم -س�عید افروغ :هادی شهسوارپور فرماندار بم در
این جلس��ه گفت :این جلسه با دو محور واگذاری تیم فوتبال
بانوان و ورزش��گاه فجر به مجتمع خان خاتون برگزار ش��ده
ت��ا بتوانیم همه ب��ا هم بهترین تصمیم را ب��رای موفقیت هر
چه بیش��تر هم تیم و هم ش��هر داشته باش��یم و امیدواریم
ای��ن واگذاری های باعث برداش��تن قدم خی��ری برای مردم
شهرستان بم باشد.
محمد بنی اسدی ش��هردار بم در این جلسه ضمن یادآوری
تیمداری  ۱۴س��اله شهرداری بم گفت :شهرداری در مقطعی
از زمان درآمد باالیی داشته و جوابگوی هزینه های تیمداری
بوده اس��ت ،اما امسال و چند سال گذشته با مشکالت زیادی
روبه رو ش��ده و نتوانس��ته به خوبی به تعهداتش عمل کند و
همین امر باعث شد تا به دنبال راه حل اساسی باشیم.
وی گفت :دکتر اس��ماعیلی به عنوان اسپانسر درکنار ما بوده
است اما حاال با واگذاری کامل تیم ،وضعیت این تیم به مراتب
بهتر خواهد شد و شرایط برای تبدیل شدن به یک برند ملی
را سریعتر طی خواهد کرد.
وی اف��زود :طب��ق مذاک��رات و جلس��اتی که ب��ا دکتر بابک
اس��ماعیلی مدیر مجموع��ه خان خاتون ،فرمان��دار و اعضای
شورای شهر برگزار شد و با اتفاق نظر نسبت به انتقال موافقت
صورت گرف��ت و ظرف هفته آینده این ام��ر بزرگ در حوزه
ورزش بان��وان در جهت تقویت ورزش فوتبال بانوان ش��کل
خواهد گرفت.
بنی اس��دی اف��زود :این امتیاز با نام بم ب��ه مجموعه معدن
خاتون منتقل خواهد ش��د و تیم به عنوان تیم شهرستان بم
در شهرستان باقی خواهد ماند.
وی ادام��ه داد :با توجه به بنیه مالی ک��ه مجموعه جدید به
عنوان اسپانسر و همراهی تیم فوتبال بانوان در فصل گذشته

و ش��ناختی که از ایشان داریم تصور بر این است که وضعیت
مالی تیم تقویت و ش��رایط بازیکنان و تیم فوتبال بانوان نیز
بهتر خواهد شد.
شهردار بم تاکید کرد :هدف از این نقل و انتقال مرتفع شدن
معایب فعلی تیم است که با مدیریت دکتر اسماعیلی و ورود
حرفه ای ایش��ان تیم بم را همچون گذش��ته در اوج فوتبال
خواهی��م دید و ش��اهد حض��ور قویتر آن��ان در فصل آینده
بازیهای آسیایی خواهیم بود.
دکتر بابک اس��ماعیلی مدیر مجتم��ع معدنی و فرآوری روی
خان خاتون نیز در این جلس��ه گفت :تیم ش��هرداری بم یک
تیم بسیار قوی و منسجم است و من فقط میخواهم از لحاظ
مالی این تیم را س��اپورت کنم تا دغدغه ای در این خصوص
نداشته باش��ند و در مس��ائل مدیریتی و فنی فعال تغییراتی
ایجاد نخواهم کرد.
وی در ادامه تاکید کرد :یکی از دالیل که من این کار را قبول
ک��ردم حمایت از بانوان بوده چون میدان��م ورزش بانوان به
صورت جدی حمایت نمیشوند.
وی اف��زود :حف��ظ ی��ک تیم ورزش��ی در س��طح اول و دوم
مس��ابقاتی کش��ور ایران که فوتبال خوبی هم در آس��یا دارد
مستلزم همکاری منس��جم ،تیمی و مدیریتی است تا بتوان
یک تیم را طی س��الهای س��ال در مقام های اول و دوم نگه
داشت.
وی افزود :برای من هیجان انگیز است که یک تیم با این بنیه
به مجموعه من واگذار می شود.
وی یادآور ش��د :ما باید سعی کنیم این نتیجه را حفظ کنیم
قطعاً جای این تیم بم هس��ت و بم باق��ی خواهد بود ما باید
تالش کنیم تا تیم ورزش فوتبال بانوان را در مقام اول حفظ
کنیم.
وی در پای��ان گفت :من هیچ گاه دید انتفاعی به این مس��اله
نداشته و ندارم و برای من فقط مردم بم مهم هستند.
در پایان این جلسه قرارداد نهایی واگذاری تیم فوتبال بانوان
ش��هرداری بم به امضا دو طرف رس��ید و همچنین مقرر شد
اداره ورزش و جوانان شهرس��تان بم ب��ا هماهنگی اداره کل
اس��تان قراردادی را برای واگذاری استادیوم فجر به مجتمع
خان خاتون نیز آماده کند.
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رد صالحیت  ۲۰نفر از داوطلبان
انتخابات شوراهای شهر در
شهرستان بم
هادی شهس��وارپور روز شنبه  ۱۱اردیبهشت مجموع
تعداد ثبت نام کنندگان ش��وراهای اسالمی شهر در
شهرستان بم را  ۸۹نفر برشمرد و گفت :از این تعداد
 ۵نفر قبل از اع�لام تایید صالحیت ها انصراف داده
و  ۲۰نفر نیز صالحیتش��ان احراز نشده و مابقی تایید
صالحیت شدند.
او افزود :این نامزدها در ش��هر ب��م و بروات ثبت نام
کرده بودند که صالحیت آن ها توسط هیات نظارت
و اجرایی بررسی شد.
فرماندار بم ادامه داد :احراز صالحیت نشدن داوطلبان
انتخابات ش��وراهای اسالمی شهرهای بم و بروات به
افراد جهت اعتراض اعالم شد.
او ب��ا بیان اینکه اف��راد احراز صالحیت نش��ده فقط
یکش��نبه  ۱۲اردیبهش��ت ماه مهلت اعتراض دارند،
تصریح کرد :معترضان جهت ثبت اعتراض به هیات
نظارت استان کرمان مراجعه کنند.
شهسوارپور نسبت به انتشار فهرست جعلی افراد تایید
یا ردصالحیت ش��ده در فضای مجازی هشدار داد و
از برخورد قانونی با هنجارش��کنان در این زمینه خبر
داد.
او حفظ آبروی افراد را بس��یار مهم برشمرد و گفت:
لیست افراد تایید یا رد صالحیت ها محرمانه است.
فرماندار شهرس��تان بم با بیان اینکه انتخابات ششمین
دوره شوراهای اسالمی ش��هر و روستا در تاریخ ۲۸
خرداد  ۱۴۰۰همزمان با انتخابات س��یزدهمین دوره
ریاستجمهوری ایران برگزار می شود ،بر مشارکت
بیشتر مردم در این انتخابات تاکید کرد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت اس��امی کاندیده��ای انتخابات
شورای اسالمی ش��هر مورخ  ۱۷الی  ۱۹خردادماه بر
روی سایت فرمانداری بم قابل مشاهده است.

تاکنون  2700کرمانی داوطلب
تزریق واکسن ایرانی – کوبایی
شدهاند
از ش��نبه  18اردیبهش��ت ،مرحل��هی س��وم آزمایش
واکس��ن کرونای ایرانی ـ کوبایی در کرمان رس��ما
آغاز ش��ده است .تا روز گذشته ،دو هزار و  700نفر
برای دریافت این واکسن در سایت مربوطه نامنویسی
کردهاند و تاکنون ،به  50نفر نیز تزریق صورت گرفته
است.
به گفتهی دکتر نخعی ،مش��اور ارشد رئیس دانشگاه
علومپزش��کی کرمان تا روز ش��نبه ،ش��ش هزار نفر
در کش��ور این واکس��ن را دریاف��ت کردهاند و در
هیچکدام نیز عارضهی خاصی ایجاد نشده است.
واکس��ن ایرانی ـ کوبایی همزمان با ایران ،در کشور
کوبا نیز در حال طی مرحلهی سوم آزمایشات است.
قرار است این واکسن در ایران ،به  24هزار نفر تزریق
شود .کرمان هم یکی از شهرهایی است که در کنار
هفت ش��هر دیگر برای ش��رکت در ای��ن مرحله از
آزمایشات انتخاب ش��ده است .سهم هر شهر هشت
هزار نفر تعیین شده است.
دکتر نوذر نخعی ،اس��تاد پزشکیاجتماعی و مشاور
ارشد رئیس دانش��گاه علومپزشکی کرمان ،شنبه 18
اردیبهش��تماه ،در گفتوگ��و ب��ا فردایکرمان ،از
ثبتن��ام دو ه��زار و  700نفر در اس��تان کرمان برای
ش��رکت در ف��از س��وم کارآزمایی بالینی واکس��ن
کرونای ایرانی – کوبایی خبر داد و گفت که شرکت
در این کارآزمایی فرصت خوبی برای کسانی است
که با توجه به ردهی سنیشان به این زودی در اولویت
دریافت واکسن نخواهند بود.
به گفتهی وی ،افراد در ردهی س��نی  18تا  80س��ال
میتوانند برای دریافت این واکسن نامنویسی کنند.
دکت��ر نوذر نخعی در گفتوگو ب��ا خبرنگار فردای
کرمان با اش��اره به آغاز مرحلهی سوم تست انسانی
واکس��ن کرونای ایرانی – کوبایی در استان کرمان،
بی��ان کرد« :تا روز گذش��ته دو ه��زار و  700نفر در
استان کرمان برای شرکت در این کارآزمایی ثبتنام
کردند».
وی افزود« :روز گذشته  50نفر در کرمان این واکسن
را دریاف��ت کردند و امروز نیز به تع��داد دیگری از
شهروندان واکسن تزریق خواهد شد».
مشاور ارش��د رئیس دانش��گاه علومپزشکی کرمان
ادامه داد« :شرکت در این کارآزمایی خصوصا برای
اف��رادی که با توجه به سنش��ان ط��ی ماههای آینده
واجد شرایط واکسن نمیشوند ،فرصت بسیار خوبی
است و نباید این فرصت را از دست بدهند».
وی اظهار کرد« :همس��رم ،خواهرم و همسرش��ان و
فرزندان آنها نیز برای ش��رکت در این کارآزمایی
نامنویسی کردهاند و منتظر دریافت واکسن هستند».
نخعی با بیان اینکه افراد در ردهی سنی  18تا  80سال
میتوانن��د در این کارآزمای��ی ثبتنام کنند ،گفت:
«تاکنون به شش هزار نفر در کشور واکسن کرونای
ایرانی – کوبایی تزریق شده که خوشبختانه هیچیک
از این افراد عارضهی خاصی نداشتند»

کرمان نارنجی شد ۵/شهرستان قرمز و  ۷شهرستان نارنجی
در استان کرمان
دکتر علی زینیوند اس��تاندار کرمان در این جلسه
گفت :ش��یب نزولی بیماری در استان کند است،
مراقبتها بای��د همچنان باید انجام ش��ود به ویژه
دورهمیها و مراسمها به هیچ وجه اجازه برگزاری
داده نشود ،حتی در شهرهای زرد و وضعیت عادی
ممکن است تجمعات ما را درگیر پیک جدید کند.
وی ،همجواری مناطق جنوبی با استانهای درگیر
کرون��ای هندی و جهش یافته را یادآور ش��د و بر
ممنوعیت ترددها در ایام تعطیالت عید فطر تاکید
ک��رد و گفت :ترددها و س��فرها در تمام ش��هرها
ممنوع اس��ت ک��ه در عید فط��ر چرخش ویروس
صورت نگیرد.
اس��تاندار کرمان به فاز واکسیناس��یون س��المندان
اش��اره داش��ت و عنوان کرد :واکس��ن ب��ه اندازه
کافی وجود دارد ،این س��ن در معرض خطر بیشتر
هستند و دانشگاه علوم پزشکی شرایط خوبی برای
واکسیناسیون فراهم کرده است.
زینیون��د گفت :ب��ه هیچ وج��ه فراخ��وان برای
برگ��زاری نماز عید فطر در مکان خاص نباید داده
شود.
وی همچنین خطاب به مدیران آمورش و پرورش
اس��تان گف��ت :برای کنک��ور و امتحان��ات نهایی
آموزش و پرورش مکانهای الزم را تدارک ببیند

تاریخ انتشار :سه شنبه  21اردیبهشت

سعید نظری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

دیپلم در زمان خود با رعایت پروتکلها به صورت
حضوری برگزار خواهد شد.
بصیری همچنین گفت :به منظور مدیریت و مقابله
دقیقتر و ویژه در کنترل پیک چهارم ،کلیه سفرها
در سراسر کش��ور در همه رنگبندیها از ساعت
 ۱۲روز سه شنبه  ۲۱اردیبهشت ماه تا ظهر روز شنبه
 ۲۵اردیبهشت مصادف با تعطیالت عید سعید فطر
ممنوع خواهد بود.
براساس این گزارش حمیدرضا رشیدینژاد رئیس
دانش��گاه علوم پزش��کی کرم��ان از رون��د نزولی

بیماری در کل استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد
با این روند هفته خوبی را خواهیم داش��ت و تعداد
موارد بس��تری کاسته میش��ود ،آنچنان که روند
مراجعهکنندگان و مبتالیان سرپایی نشان میدهد
که روند بیماری رو به کاهش است.
رشیدینژاد با اشاره به تداوم فاز دوم واکسیناسیون
اف��راد باالی  80س��ال گفت 18 :ه��زار نفر جامعه
هدف دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان اس��ت که
تاکن��ون بی��ش از  6هزار نفر آنها واکس��ن تزریق
کردهاند.

کشف یافتههای جدید پارینهسنگی از جنوب شرق ایران
طی کاوشهای باستانشناس��ان در «منظر فرهنگی بم
و دشتهای نرماش��یر ،فهرج و ریگان» کشفیات تازه
متعلق به دور ه پارینهس��نگی به صورت پراکنده اما در
مقیاس��ی بزرگتر به دس��ت آمدهاند که یافتههای به
دستآمده آن را میتوان مربوط به دوره پارینه سنگی
قدیم یعنی حدود  ۳۰۰تا  ۲۵۰هزار سال قبل دانست.

فصلی مانند «دشتوک» در مرز استان کرمان و سیستان و
بلوچستان قرار گرفتهاند که این نشان میدهد دسترسی
ب��ه مناب��ع آب از جمله عوام��ل مه��م در پراکندگی
محوطههای پارینهس��نگی شناساییشده در این مناطق
است.
محدود ه جغرافیایی بررسیش��ده را میتوان مربوط به
حاش��ی ه جنوبی کویر لوت و از نظر تقس��یمات اداری
و سیاس��ی ،بخش وسیعی از دش��تهای بم – نرماشیر
و ریگان در شرق اس��تان کرمان دانست .منطق ه مورد
بررس��ی از ش��مال و ش��مال غرب به کویر لوت ،و از
غرب و جنوب به رش��ته کوه بارز محدود میشود که
همین عامل باعث شده تنوع آب و هوایی ّبری ،خیلی
خشک ،گرم و معتدل داشته باشد.
دس��تابزارهای سنگیِ گردآوریش��ده از سطح این
محوطهها که بیش��تر از جنس س��نگهای آتشفشانی
موجود در منطقه هس��تند ،عمدتاً با تکنیک لوالوا و با
ضرب ه مس��تقیم ساخته ش��دهاند و قابل انتساب به دوره
پارینهسنگی قدیم و به ویژه پارینهسنگی میانی هستند.
ای��ن منطق��ه در پژوهشهای مربوط به خروج انس��ان
اولیه از آفریقا و مهاجرت به مناطق دیگر اهمیت قابل
توجهی دارد ،از س��وی دیگر کش��ف این محوطهها
همچنی��ن این فرضیه را که فالت ای��ران به طور اعم و
جنوب ش��رق ایران ب��ه طور اخص به عن��وان یکی از
کریدورها و مسیرهای اصلی ارتباطی که غرب و شرق
را در دوران پارینه س��نگی به هم پیوند میداده ،قوت
میدهد.
مطالع ه باستانشناختی مناطق مذکور در چارچوب طرح
بررسیهای باستانشناس��ی با مجوز پژوهشگاه میراث
فرهنگی ،پژوهشکده باستانشناسی و اداره کل میراث
فرهنگی اس��تان کرمان و توسط تیمی باستانشناس به
سرپرستی شهرام زارع در حال انجام است.

به گزارش طلوع ارگ به نقل از ایس��نا ،بررس��یهای
باستانشناس��ی در منظ��ر فرهنگ��ی بم و دش��تهای
نرماش��یر ،فهرج و ریگان از نیمههای ده ه  ۱۳۸۰آغاز
ش��ده و پس از وقفههایی تا امروز ادامهدار بوده است.
این اقدامات سال گذشته ( )۱۳۹۹در منطق ه فهرج ادامه
پیدا کرد که در آن تعداد قابل توجهی محوطه از دوران
پیش از تاریخ تا دور ه معاصر مورد شناس��ایی و مطالعه
قرار گرفت.
در فصله��ای اخی��ر مطالعات��ی و در بررس��یهای
باستانشناس��ی در این محوطهها در جنوب شرق ایران
ش��واهد جالب توجهی از فرهنگهای پارینهس��نگی
قدیم و میانه شناس��ایی ش��دهاند .حتی میتوان گفت
کش��فیات مربوط به دور ه پارینهسنگی هرچند به طور
پراکنده در این منطقه سابقه داشته ولی در این مقیاس
تاکنون شناسایی و گزارش نشده بود.
نتایج مقدماتی مربوط به این تحقیقات که مدتی قبل در
مجل ه « »IRJMETSتوس��ط سه باستانشناس محسن
زیدی ،س��یروس برفی و ش��هرام زارع منتش��ر شده به
معرفی اجمالی  ۱۲محوط ه پارینهسنگی پرداخته که در
مناطق فهرج و ریگان شناس��ایی شدهاند .بر اساس این
مقاله ،بیشتر محوطههای شناساییشده روی نهشتههای
آبرفتی رودخانههای «نس��ا» و «گز بهمن» و مسیلهای
منتهی به بستر این رودخانهها قرار گرفتهاند.
تعدادی از محوطهها نیز روی تراسهای رودخانههای

استاندار کرمان در ستاد تنظیم بازار:

تعزیرات با مفسدان شبکۀ تولید و توزیع مرغ بیرحمانه برخورد کند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اس��تاندار کرمان با بیان اینکه در تولید و توزیع
نظر به اینکه آقای  /خانم آقای مهدی اکبری کتبا در خواست مرغ در اس��تان دو خالء وج��ود دارد ،گفت« :به
تحدید حدود اختصاصی با هزینه شخصی نموده لذا عمليات میزان جوجهریزی و نه��ادهای که به مرغداریها
تحدید حدود شش دانگ یکباب خانه پالک  ۱۶فرعی از
داده میش��ود ،م��رغ تحوی��ل کش��تارگاه داده
 ۵۷۴اصلی واقع در دهبکری روستای جدکان بخش ۳۳
نمیش��ود و به میزان مرغی هم که به کشتارگاهها

کرمان بمساحت  ۷۸۱.۳۱متر مربع از ساعت  ۸صبح مورخ
 ۱۴۰0/03/12شروع و بعمل خواهد آمد لذا از کلیه مجاورین
طبق ماده  ۱۴قانون ثبت دعوت می شود که در وقت مقرر
در محل وقوع ملک حضور بهمرسانند ،واخواهی مجاورین
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده  ۲۰قانون ثبت
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت  ۳۰روز
پذیرفته خواهد شد که باید کتبا به اداره ثبت استاد تسلیم
نمایند معترض مکلف است طبق تبصره دو ماده واحده قانون
نسبت به تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی مصوب
 1373/2/25ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم به اداره ثبت
دادخواست به مرجع قضایی تقدیم نماید و اال حق وی ساقط
خواهد شد .

که به لحاظ تهویه و فاصلهگذاری مناسب باشند و
حوزه های امتحانی به تایید دانشگاه علوم پزشکی
برسد.
**برداشته شدن ممنوعیت فعالیت مشاغل گروه دو
در تمام شهرها
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان دکتر
محمدص��ادق بصیری مع��اون سیاس��ی ،امنیتی و
اجتماعی استاندار کرمان نیز در این جلسه با اشاره
به رنگبندی جدید ش��هرها و سیر نزولی بیماری
و موارد بس��تریها عنوان کرد :از  18اردیبهش��ت
ماه ممنوعیت فعالیت مش��اغل گ��روه دو در تمام
شهرها برداش��ته شده است ،اما دیگر ضوابط مانند
دورکاری و غیره باید با قوت اجرا شود.
ی در
وی با اعالم سیر نزولی موارد بستری و سرپای 
استان کرمان ادامه داد :در حال حاضر  5شهرستان
س��یرجان ،جیرف��ت ،کهن��وج ،رودب��ار جنوب و
قلعهگن��ج در وضعیت قرمز 7 ،شهرس��تان کرمان،
رفسنجان ،شهربابک ،بردس��یر ،بافت ،عنبرآباد و
زرند در وضعیت نارنجی و  11شهرستان دیگر در
وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان
تصریح کرد :آزمون پایه نهم آموزش و پرورش با
توجه به نقش هدایت تحصیلی آنها و آزمون نهایی

آگهی فقدان سند مالکیت

برای کش��تار تحویل داده میشود ،گوشت وارد
بازار نمیشود».
وی تاکید کرد« :فس��اد از شبکهی تولید و توزیع
مرغ اس��تان کرم��ان باید جمع ش��ود و تعزیرات
حکومت��ی نیز باید با مفس��دان ش��بکهی تولید و

نظریه اینکه ورثه آقای جواد روحانی به استناد دوبرگ استشهادیه گواهی امضاء شده منظم به
تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالكيت المثنی ششدانگ دکان پالک  12اصلی واقع در بخش  ۲۹کرمان
و به علت جا به جایی مفقود شده با بررسی معلوم گردید ذیل ثبت  12دفتر اول صفحه  33بنام تابنده
طاهریان صادر و تسلیم شده و طبق سند  20563مورخ  1364/03/12دفترخانه  42بم تمامی ششدانگ به
جواد روحانی انتقال قطعی داده شده و از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده
لذا بنا به درخواست نامبرده وبرحسب دستور اصالح تبصره یک ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت مراتب در
یک نوبت آگهی ،تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود اصل
سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار این آگهی (یک نوبت است) ظرف مدت  ۱۰روز
مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله كتبا" به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم اعالم
نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در اگهی (  ۱۰روز) هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع
نخواهد بود و این اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد
نمود /.م الف 6
سعید نظری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

توزیع مرغ بیرحمانه برخورد کند».
ب��ه گ��زارش ف��ردای کرمان ب��ه نق��ل از پایگاه
اطالعرسانی استانداری کرمان ،علی زینیوند ۱۳
اردیبهشت ماه در جلسهی ستاد تنظیم بازار استان
کرمان بیان کرد« :تعزیرات حکومتی پروندههای
تخلف و فس��اد در شبکهی تولید و توزیع مرغ را
به سرعت بررسی کند».
وی با تاکید بر اینکه فساد از شبکهی توزیع مرغ
اس��تان کرمان باید جمعآوری ش��ود ،ادامه داد:
«اگر الزم باش��د تا سالمسازی ش��بکهی تولید و
توزیع مرغ اس��تان کرمان هر روز جلسه خواهیم
گذاشت».
اس��تاندار کرمان ب��ا بیان اینکه نبای��د مانع ورود
مرغ از س��ایر استانها ش��وید ،گفت« :میزان مرغ
کشتار شدهی استان به تفکیک کشتارگاهها باید

آگهی فقدان سند مالکیت

به اس��تانداری اعالم شود ضمن آنکه بر شبکهی
سنتی توزیع مرغ استان نیز باید نظارت شود».
وی با بیان اینکه اس��تان تولیدکنندهی جوجهی
یکروزه اس��ت و نباید در اس��تان دچار کمبود
باش��یم ،یاداور ش��د« :در تولی��د و توزیع مرغ در
استان دو خالء وجود دارد ،یکی اینکه به میزان
جوجهری��زی و نهادهای که ب��ه مرغداریها داده
میش��ود به همان نس��بت مرغ تحویل کشتارگاه
داده نمیش��ود و دومی��ن خالء ما این اس��ت که
به میزان مرغی که به کش��تارگاهها برای کش��تار
تحویل داده میشود به همان نسبت گوشت وارد
بازار نمیشود».
زینیون��د تاکید کرد« :تعزی��رات حکومتی نیز با
مفس��دان ش��بکهی تولید و توزیع مرغ بیرحمانه
برخورد کند و ما نیز حمایت میکنیم».
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظریه اینکه آقای محمد حسين عبد الهی فرزند محمد مهدی به استناد دوبرگ استشهادیه
نظر به اینکه آقای  /خانم آقای علی فهرجی کتبا درخواست تحدید حدود اختصاصی با
گواهی امضاء شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالكيت المثنی ششدانگ پالک
باقی مانده  ۱۳۰۹اصلی واقع در بخش  ۲۹کرمان به شماره چاپی  ۰۶۳۹۸۵۴الف  ۸۷متعلق بوی هزینه شخصی نموده لذا عملیات تحدید حدود شش دانگ یکباب خانه پالک  0فرعی
از  ۵2۳۴اصلی واقع در بلوار باهنر کوچه  ۲۵بخش  ۲۹کرمان بمساحت  ۸۳متر مربع
به علت جابجایی مفقود شده با بررسی معلوم گردید ذیل ثبت  ۱۲۶۱۳دفتر جلد  ۷۰صفحه ۳۷
از ساعت  ۸صبح مورخ 1400/3/10شروع و بعمل خواهد آمد لذا از کلیه مجاورین
بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده واز این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق را
طبق ماده  ۱۴قانون ثبت دعوت می شود که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور
نموده لذا بنا به درخواست نامبرده وبرحسب دستور اصالح تبصره یک ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون
بهمرسانند واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده  ۲۰قانون ثبت
ملک
ثبت مراتب در یک نوبت آگهی ،تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت  ۳۰روز پذیرفته خواهد شد که باید
مرقوم و یا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار این آگهی (یک کتبا به اداره ثبت اسناد بم تسلیم نمایند معترض مکلف است طبق تبصره دو ماده واحده
نوبت است) ظرف مدت  ۱۰روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله كتبا" به اداره
قانون نسبت به تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی مصوب  1375/2/25ظرف
ثبت اسناد و امالک شهرستان بم اعالم نمایند .بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در اگهی ( مدت یک ماه از تاریخ تسلیم به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضایی تقدیم نماید و اال
حق وی ساقط خواهد شد .
 ۱۰روز) هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد بود و این اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت
تاریخ انتشار :سه شنبه  21اردیبهشت
به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود /.م الف 5
سعید نظری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
سعید نظری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

نو آوران بم

تاسیس فرمانداری بم
(  ۱۳۱۶ه.ش)

س��ابقه فرمانداری بم تحت عنوان حاک��م (والی) به
 ۲۸۰۰سالی یعنی یکی از دوره های ماد بر می گردد
که مقر آن در بلندای ارگ بم مشهود است .در سال
 ۱۲۸۵ه ش (  ۱۳۲۴ه ق) ک��ه مجلس مقننه تأس��یس
ش��د ،وزارت امور خارجه شامل سازمان های ایاالت
(اس��تانداری ها) ،اداره تلگراف ،اداره پس��ت ،اداره
نظمیه(ش��هربانی) ،مجلس (زندان) اداره قره سواران،
اداره بلديه (شهرداری) ،اداره پلیس و ژاندارم و اداره
حفظ الصحه تشکیل شد.
ام��ا در اولین تقس��یم بن��دی کش��وری در آبان ماه
 ۱۳۱۶خورش��یدی ،وزارت کش��ور ،بم را به عنوان
مرکز شهرس��تان تعیین کرده و بخش های سبزواران
(جیرف��ت) ،س��اردوئیه ،کهن��و (كهن��وج) ،مش��يز،
بندرعباس ،میناب ،جاس��ک ،قشم ،خاش ،قصر قند
و ایرانشهر تبع آن ش��دند .محدوده شهر بم تا حدود
مح��دوده اواخر قاجار می باش��د ،به عالوه قس��مت
جنوبی رودخانه وسط شهر(از میدان آزادی تا بهشت
زهرای فعلی) یعنی مح�لات قصرحمید و مهداب و
عیش آباد کنونی ناگفته نماند که شهرداری بم تحت
عنوان (بلديه ) در سال  ۱۳۰4شمسی تاسیس گردید و
اولین شهردار آقای منصوری کرمانی بود که چندین
فرماندار ،ش��هردار ش��هر بوده اند ک��ه در تاریخچه
شهرداری معرفی خواهند شد.
اسامی فرمانداران بم از اول انقالب اسالمی بصورت
زیر می باشد:
محمد ابوس��عیدی ،مهدی قاض��ی زاده ،محمد ضیاء
سعیدی ،س��ید مهدی مصطفوی ،علی پنجعلی زاده،
عباس ش��ادروان ،محم��د رضا فاطم��ی ،ناصر تقی
زاده ،محم��ود وفایی ،محمد عل��ی توحیدی ،محمد
علی فارس��ی ،علی ش��فیعی ،محد علی رفی��ع زاده،
مجید اعتمادی ،حسین شایق ،حسین زین الصالحین،
محمود ذوالفقاری ،مهندس رضا اشک
فرمانداران بم تا اول انقالب اسالمی:
مسنن زاده ،میزانی ،لنگری ،رضوی ،کیان پور ،محمد
صادق وزیری ،حسن فرنام ،توسلی ،فتح اله دهقان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه آقای  /خانم آقای عطا پورطاری کتبا
درخواست تحدید حدود اختصاصی با هزینه شخصی
نموده لذا عملیات تحدید حدود شش دانگ یکباب خانه
پالک  ۱۰فرعی از  ۳۰۴اصلی واقع در دهبکری بخش ۳۳
کرمان بمساحت  ۷۳۹متر مربع از ساعت  ۸صبح مورخ
 1400/3/۱۲شروع و بعمل خواهد آمد لذا از کلیه مجاورین
طبق ماده  ۱۴قانون ثبت دعوت می شود که در وقت مقرر
در محل وقوع ملک حضور بهمرسانند واخواهی مجاورین
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده  ۲۰قانون ثبت
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت  ۳۰روز
پذیرفته خواهد شد که باید کتبا به اداره ثبت اسناد یم
تسلیم نمایند معترض مکلف است طبق تبصره دو ماده
واحده قانون نسبت به تعیین تکلیف پرونده های معترضین
ثبتی مصوب  1373/2/25ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضایی تقدیم
نماید و اال حق وی ساقط خواهد شد .
تاریخ انتشار :سه شنبه  21اردیبهشت

سعید نظری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه آقای  /خانم آقای محمد جوزاک نژاد کتبا
درخواست تحدید حدود اختصاصی با هزینه شخصی
نموده لذا عمليات تحدید حدود شش دانگ یکباب خانه
پالک  ۱۶فرعی از  ۳۰۶۸اصلی واقع در بو علی بخش ۳۰
کرمان بمساحت  ۱۳۳متر مربع از ساعت  ۸صبح مورخ
 1400/3/11شروع و بعمل خواهد آمد لذا از کلیه مجاورین
طبق ماده  ۱۴قانون ثبت دعوت می شود که در وقت مقرر
در محل وقوع ملک حضور بهمرسانند واخواهی مجاورین
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده  ۲۰قانون ثبت
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت  ۳۰روز
پذیرفته خواهد شد که باید کتبا به اداره ثبت اسناد بم
تسلیم نمایند معترض مکلف است طبق تبصره دو ماده
واحده قانون نسبت به تعیین تکلیف پرونده های معترضین
ثبتی مصوب  1373/2/25ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضایی تقدیم
نماید و اال حق وی ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار :سه شنبه  21اردیبهشت

سعید نظری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه آقای  /خانم آقای حامد حدیدی کتبا درخواست
تحدید حدود اختصاصی با هزینه شخصی نموده لذا عمليات
تحدید حدود شش دانگ یکباب خانه و باغچه پالک  ۳فرعی
از  ۱۲۹۴اصلی واقع در دهبکری محله قنبری بخش ۳۳
کرمان بمساحت  ۱۴۷۲متر مربع از ساعت  ۸صبح مورخ
 1400/3/12شروع و بعمل خواهد آمد لذا از کلیه مجاورین
طبق ماده  ۱۴قانون ثبت دعوت می شود که در وقت مقرر
در محل وقوع ملک حضور بهمرسانند واخواهی مجاورین
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده  ۲۰قانون ثبت
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت  ۳۰روز
پذیرفته خواهد شد که باید کتبا به اداره ثبت اسناد بم تسلیم
نمایند معترض مکلف است طبق تبصره دو ماده واحده قانون
نسبت به تعیین تکلیف پرونده های معترضین لبنی مصوب
 1373/2/25ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم به اداره ثبت
دادخواست به مرجع قضایی تقدیم نماید و اال حق وی ساقط
خواهد شد .
تاریخ انتشار :سه شنبه  21اردیبهشت

سعید نظری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

فرهنگی ،ورزشی

سال چهاردهم  شمار ه   257سه شنبه  21اردیبهشت 1400

اخبار شرق استان

دستگیری  3گروگانگیر مسلح
در نرماشیر و آزادی گروگان
 50ساله
فرمان��ده انتظام��ی اس��تان کرمان از دس��تگیری 3
گروگانگی��ر مس��لح ،آزادی گ��روگان 50س��اله
و بازگش��ت  3میلی��ارد ریال پ��ول از چنگال آدم
ربایان در عملیات مش��ترک پلیس استان سیستان و
بلوچستان و نرماشیر خبر داد.
سردار "عبدالرضا ناظری"  13اردیبهشت ماه اظهار
کرد :در  23فروردین ماه سال جاری یکی از مغازه
داران شهرس��تان نرماشیر توس��ط افرادی مسلح با
هدف اخ��اذی ،به گ��روگان گرفته می ش��ود که
بالفاصله موضوع به صورت ویژه در دس��تور کار
پلیس شهرستان نرماشیر قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه آدم ربایان ضمن تماس با خانواده
این فرد بوده شده ،در قبال آزادی او مبلغ  3میلیارد
ریال پول نقد درخواس��ت کرده بودن��د؛ افزود :با
تالش ش��بانه روزی ماموران پلیس آگاهی نرماشیر
محل اخفت��ای آدم ربایان در یکی از مناطق صعب
العبور استان سیستان و بلوچستان شناسایی شد.
فرمانده انتظامی اس��تان کرمان با بیان اینکه اعضای
این باند با تهدیدات پی در پی مبلغ در خواس��تی را
از خانواده گروگان دریافت کردند؛ افزود :با رصد
م��داوم اطالعاتی و تحقیقات گس��ترده ،طی یک
عملیات مشترک و منسجم پلیسی  3نفر از اعضای
این باند در منطقه مذکور دستگیر و گروگان آزاد
شد.
وی بی��ان ک��رد :بالفاصل��ه در اقدام بع��دی پلیس
نرماش��یر مبل��غ  3میلیارد ریال پول گرفته ش��ده از
سوی آدم ربایان برگش��ت داده شد و تالش برای
دستگیری عامالن متواری نیز ادامه دارد.

 ۲۴روستای استان کرمان آبرسانی شدند
آبرسانی به  ۲۴روستای استان کرمان در شهرستانهای سیرجان ،بردسیر ،رودبار جنوب ،ریگان و کوهبنان در قالب هفته پنجم پویش هرهفته الف _ ب_ایران با حضور
وزیر نیرو به صورت ویدیو کنفرانسی به بهرهبرداری رسید.

"علی زینی وند" اس��تاندار کرمان  ۱۳اردیبهشت
در مراس��م افتتاح آبرس��انی به  24روستای استان
کرمان که ب��ه طور همزم��ان و ویدئوکنفرانس با
حضور وزیر نیرو و مدیرعامل ش��رکت مهندسی
آب و فاضالب کشور برگزار شد ،ضمن قدردانی
از وزیر نیرو و مجموعه وزارتخانه از توجه به استان
کرم��ان و اقدامات موثری که مجموعه وزارتخانه
در تامین آب پایدار داشته ،گفت :سند سازگاری
با کم آبی در تمامی جلسات مطرح بوده و نهایت

حل مشکل گردوغبار نیازمند برنامۀ درازمدت است

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
و کمیته امداد امام خمینی
(ره) شهرستان فهرج
تفاهم نامه همکاری بین س��جاد رکن آبادی رئیس
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهمرادخت رئیس
کمیته امداد امام خمینی رحمت اهلل شهرستان فهرج
منعقد شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل فرهنگ
وارش��اد اس�لامی کرمان ،رئی��س اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی شهرستان فهرج گفت :بر اساس این
تفاهم نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی از ظرفیت
فعالیته��ای قرآنی ،فرهنگی و هن��ری و از طریق
کانون های فرهنگی هنری مساجد برای مددجویان
در شهرس��تان اقداماتی نظیر توانمندسازی و دوره
آموزشی برگزار می نماید.
ش��همرادخت رئیس کمیت��ه امداد حض��رت امام
خمین��ی(ره) ه��م ضمن ابراز هم��کاری در جهت
اعطای تس��هیالت برای هنرمندان مددجو و اعطای
کمکه��ای مومنانه ب��رای هنرمن��دان بیبضاعت و
آسیبدیده از کرونا قول مساعدت دادند.

ت�لاش خود را ب��رای اجرای این س��ند در کرمان
خواهیم کرد.
وی به خشکس��الی و تنش های آبی استان کرمان
اش��اره کرد و اف��زود :در حوزه آب س��تاد بحران
تش��کیل و پی��ش بینیه��ای الزم انج��ام ش��ده تا
مشکالت مردم در تابستان را به حداقل برسانیم.
اس��تاندار کرمان میزان بارندگی را در سال جاری
 52میلیمتر عنوان کرد و افزود :میزان آب موردنیاز
ما در شهر و روستا  13هزار و  711لیتر بر ثانیه است
ک��ه از این مقدار فقط  11ه��زار و  275لیتر تولید
می ش��ود و در ش��هر کرمان حداکثر ت��وان تولید
 1950لیتر بر ثانیه است و این در حالیست در پیک
مصرف  3هزار و  79لیتر بر ثانیه مورد نیاز است.
وی به آبرس��انی سیار  750روستا در استان کرمان
اشاره کرد و ادامه داد :تمامی دستگاه های نظامی
و انتظامی را برای آبرسانی با تانکر بسیج کرده ایم
تا مشکالت را کمتر کنیم.
به گ��زارش ایس��نا" ،محمد طاه��ری" مدیرعامل

شرکت آب و فاضالب اس��تان کرمان نیز در این
مراسم گفت :با بهره برداری از این پروژه ها 4946
نفر در شهرس��تانهای سیرجان ،بردس��یر ،رودبار
جنوب ،ریگان و کوهبنان به آب آشامیدنی سالم
و پایدار دسترسی خواهند داشت.
وی اظه��ار کرد :ب��رای اجرای این پ��روژه ها 96
میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان با
بیان اینکه برای تأمین آب این روستاها  70کیلومتر
خط انتقال و ش��بکه توزیع اجرا شده ،افزود200 :
مترمکع��ب مخ��زن ذخی��ره از نوع بتن��ی آماده و
همچنین دو حلقه چاه حف��ر ،تجهیز و راه اندازی
شده و آماده بهره برداری است.
وی اضاف��ه ک��رد :عالوه بر مش��کالت کمی آب
بحث کیفیت هم یکی از چالش های اصلی استان
کرمان است که در همین روستاها دو دستگاه آب
ش��یرین کن برای رفاه روستانش��ینان با ظرفیت هر
دس��تگاه آب ش��یرین کن  10مترمکعب در شبانه

روز نصب و امروز به صورت رسمی افتتاح شد.
طاهری افزود :از این دو حلقه چاه  40لیتر بر ثانیه
آب اس��تحصال می شود که بخش��ی از آن دچار
کیفیت نامطلوب اس��ت که به وس��یله آب شیرین
کن ها تصفیه خواهد شد.
وی ی��ادآور ش��د :پروژه ه��ای مذک��ور در پنج
شهرس��تان س��یرجان ،بردس��یر ،رودبار ،ریگان و
کوهبنان اجرا شده است.
طاهری گفت :در اس��تان کرمان امس��ال باید 750
روستا با تانکر آبرسانی شود و در استان شهرستانی
داریم که از شهرس��تان دیگر باید برای ش��هرها و
روستاهایش آب تامین کنیم.
وی خاطر نشان کرد :س��ال بسیار سختی در پیش
داریم اما ب��ا حمایت های همه جانبه وزارت نیرو،
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و استاندار
امیدواری��م بتوانیم به صورت وی��ژه بحث آب را
پیگیری و بتوانیم با کمترین مش��کل و حاش��یه از
مسائل عبور کنیم.

س��اکنان مناطق شمالی اس��تان کرمان و بیشتر در
ش��هرهای انار و زرند و راور و کرمان ،یکش��نبهی
خود را با هوای آلوده ش��روع کردند؛ آلودگیای
که منش��اء آن به گفتهی شاکری ،مدیرکل محیط
زیس��ت اس��تان ،از یزد و کویر مرکزی است .این
گردوغبار ابتدا ش��هرهای ش��مالی را درنوردید و
کمکم وارد مرکز استان ش��د .اواخر فروردینماه
سال گذش��ته نیز ،همین پدیده در کرمان رخ داد.
آن زمان هم ،منشاء آلودگی یزد اعالم شد.
ش��اکری به فردایکرمان میگوی��د :این وضعیت
نشان میدهد مشکالت زیستمحیطی مرز سیاسی
نمیشناس��ند و همه از شرایط مناطق یکدیگر متاثر
هستیم.
در پی تعطیل��ی ادارات و برخ��ی اماکن دیگر در
شهرهای آلودهی شمالی؛ از ش��رق استان نیز خبر
رس��ید که با پدیدهی گردوغبار مواجه ش��دهاند،

ادارات در فه��رج تعطیل و تعدادی از ش��هروندان
ی راهی بیمارستان شدهاند 120 .روستا نیز به
ریگان 
گفتهی فرماندار ری��گان در محاصرهی گردوغبار
هستند .منش��اء این آلودگی اما به گفتهی شاکری،
کویر لوت است.
مدیرکل محیط زیست اس��تان در پاسخ به پرسش
فردایکرمان که با توجه به تکرار آلودگیای که
از سمت یزد میآید؛ برای پیشگیری از آن چه باید
کرد؟ توضیح میدهد« :این پدیده ،محصول امسال
نیست .خشکس��الیهای پی در پی ،عدم مدیریت
مناس��ب منابع آبی ،کاهش پوش��شهای گیاهی،
تغییرات اقلیمی و افزایش سکونتگاههای انسانی و
تخریبها ،طی دهههای متمادی باعث بروز چنین
ش��رایطی ش��ده و رفع آن هم کار یک��ی ،دو روز
نیست .این کار نیاز به برنامهای بلندمدت و کارآمد
دارد و با تصمیمات احساسی نمیتوان این مشکل
را حل کرد».
مرجان ش��اکری در پاسخ به این پرسش که محیط
زیس��ت در این زمینه چه برنامهای دارد؟ میگوید:
«محیط زیس��ت برنامهریز نیست و دستگاهی 100
درصد نظارتی است .تنها برنامهی اجرایی ما خرید
ایس��تگاه پایش کیفی هواست که هرچه تعدادشان
بیشتر باشد کانونهای فرسایشی را بهتر میتوانیم
شناس��ایی کنیم .آن بخش از کار که دست محیط
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زیست بوده انجام شده است و  29کانون فرسایشی
را تاکنون در استان شناسایی کردهایم».
وی با بیان اینکه پسماندهای برداشت معادن هم در
اس��تان از کانونهای مستعد گردوغبار است ،ادامه
میده��د« :اگر برنامهی مدیریتی ب��رای تثبیت این
مناطق نداش��ته باش��یم ،در آینده با گردوغباری با
منشاء این معادن قطعا مواجه خواهیم شد».
مدیرکل محیط زیست اس��تان کرمان در پاسخ به
این پرس��ش که برای حل مشکل گردوغباری که
از خارج از استان میآید ،چه باید کرد؟ میگوید:
«اداره کل منابع طبیعی بیشترین جذب اعتبارات را
برای تثبیت کانونهای گردوغبار را داشتند».
وی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد کارشناسی
ش��ما چیس��ت؟ آی��ا کرم��ان و همس��ایگان باید
کارگروه��ی مش��ترک ب��رای ح��ل این مش��کل
تشکیل دهند؟ اظهار میکند« :خیر .کارگروه ملی
گردوغبار وجود دارد که محیط زیس��ت هم دبیر
آن است و همهی دستگاههای اجرایی ،برنامههایی
که در ای��ن زمینه دارند را ارائه میکنند .در س��ال
گذشته ،ما بالغ بر  100میلیارد تومان اعتبار داشتیم
که بخ��ش عمدهی آن ب��ه منابع طبیعی ش��مال و
جن��وب اختصاص یافت ت��ا کانونهای گردوغبار
را تثبیت کنند .اینکه چه برنامهای داش��تند و اینکه
چهقدر برنامههای آنها نتیجهبخش بوده است را از

خود دوستان منابع طبیعی بپرسید».
شاکری در پاسخ به این پرسش که برای پیشگیری
از تکرار این پدی��ده ،آیا کرمان باید موضوع را به
کارگروه ملی گردوغبار ببرد؟ میگوید« :در استان
هم ،کارگروه گردوغبار را داریم و اینطور نیست
که هر مش��کلی بود آن را به کارگروه ملی ببریم.
موضوع اصلی این اس��ت که باید بودجهای وجود
داش��ته باشد .س��ال  98بودجه داش��تیم ولی امسال
نداشتیم» .وی ادامه میدهد« :براساس اولویتهایی
ک��ه در کش��ور وج��ود دارد ،حمایته��ای ملی
در اینب��اره ص��ورت میگیرد و خوزس��تان چند
س��الی در اولویت بود اما در دو ،س��ه سال گذشته
برای اس��تانهای کرم��ان و سیستانوبلوچس��تان و
خراس��انجنوبی تصمیمات خوبی گرفته ش��د اما
اینکه چه برنامههایی اجرا ش��ده و چهقدر اثربخش
بوده؟ چیزی اس��ت که منابع طبیعی باید دربارهی
آن توضیح بدهد».
وی البت��ه این را ه��م یادآور میش��ود که کرمان
مثل شمال کشور ،پوش��یده از جنگل نیست که از
گردوغب��ار تعجب کنیم .اینجا کویر اس��ت و باید
ش��رایط کویر را بپذیریم و اضافه میکند« :ش��اید
 20س��ال قبل هم این گردوغباره��ا رخ میداده اما
آن زمان ،مثل االن ابزارهای سنجش وجود نداشته
است»
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سخن دل

قربانی جنگ
احساس و عقلم با تو شد در حالت جنگ
من آن لهستانم تو استالین سرهنگ
باور نکن این جنگ پایان می پذیرد
وقتی که در یادم تویی و عقل دلتنگ
کوبیده شد بر شیشه عمرم غم تو
هفتاد رنگ غم شده با اشک یک رنگ
هر چند دوری تو ،برایم حرف باقیست
در بغض هایم حرف تو...فرسنگ ،فرسنگ
در عکسهای سلفی ام جای تو خالیست
پر می کنم جای تو را با آه و آهنگ
باید برای گوشی ام قبری بسازم
یاد تو در خاک و منم قربانی جنگ
شاعر :محمد بهزادی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه آقای  /خانم آقای معین حاتمی گروه کتبا
درخواست تحدید حدود اختصاصی با هزینه شخصی
نموده لذا عمليات تحدید حدود شش دانگ یکباب خانه
پالک  ۱فرعی از  ۸2۶اصلی واقع در اسفیکان بخش
 ۳۰کرمان بمساحت  ۴۰۰متر مربع از ساعت  ۸صبح
مورخ  1400/3/11شروع و بعمل خواهد آمد لذا از کلیه
مجاورین طبق ماده  ۱۴قانون ثبت دعوت می شود که در
وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهمرسانند واخواهی
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده ۲۰
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی به
مدت  ۳۰روز پذیرفته خواهد شد که باید کتبا به اداره
ثبت اسناد بم تسلیم نمایند معترض مكلف است طبق
تبصره دو ماده واحده قانون نسبت به تعیین تکلیف پرونده
های معترضین ثبتی مصوب  1373/2/25ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم به اداره ثبت دادخواست به مرجع
قضایی تقدیم نماید و اال حق وی ساقط خواهد شد .
تاریخ انتشار :سه شنبه  21اردیبهشت
سعید نظری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

هفته نامه خبری -تحلیلی -سیاسی و فرهنگی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا رحیم نژاد سردبیر :محمدجواد رحیم نژاد

مدیر داخلی :صادق مالیی مدیر اجرایی و رییس سازمان آگهی ها :سعید افروغ

چاپ :طاها  -کرمان مدیر بم تیوی :محمدحسین خراسانی نژاد عکاس :علی معتمدی
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سال چهاردهم  شمار ه   257سه شنبه  21اردیبهشت   1400قیمت 2000 :تومان

هادی شهسوارپور فرماندار بم در جلسه کمیته تخصصی تسهیل و رفع موانع تولید استان عنوان کرد:

تالش میکنیم تا خرمای منطقه جایگاه خوبی در دنیا پیدا کند
فرماندار بم ادامه داد :زمان شروع کار عملیاتی
االن اس��ت ک��ه باید با جدیت ص��ورت گیرد و
س��رمایهگذار زمان��ی حدود  ۵تا  ۷س��ال برای
ای��ن کار در نظر گرفته اس��ت ای��ن امر تکمیل
کنن��ده فرآیند صادرات اس��ت و باید به دنبال
آن بازاره��ای جدید صادراتی در دنیا را رصد و
در وقت اسرع وقت صورت گیرد .برای محصول
مهمی مثل خرما حتما زمان صرف خواهد شد
امیدواری��م ب��ا پیگیری این کار ص��ورت بگیرد
و ش��اهد رقاب��ت صادراتی محص��ول خرما در
کشورهای دنیا همراه با سایر برنامههایی که از
سایر کشورها صادر میشود باشیم.

تالش میکنیم تا انتفاع به س�مت
کشاورز باشد

به گزارش طلوع بم ،هادی شهسوارپور فرماندار
شهرستان بم در جلسه کمیته تخصصی تسهیل
و رف��ع موانع تولید با هدف بررس��ی مس��ائل و
مش��کالت دهکده خرما در بم گفت :مهمترین
رکن اقتصادی اس��تان کرمان خرما می باش��د
م��ا در طول س��ال حدود  ۲۰۰ه��زار تن خرما
تولید میکنیم .محصول خرما در طول س��الیان
متم��ادی ف��راز و نش��یب های زیادی داش��ته
اس��ت و این ب��ه ضرر کش��اورزان تمام ش��ده
اس��ت .موضوع تعیین تکلیف خرما از سه سال
پیش ش��روع شد .س��ال  ۹۶بیش از  ۴۰درصد
خرم��ای س��ال  ۹۵فروخته نش��د و این باعث
ش��د تا خرما در س��ال  ۹۶هم قیمت خود را از
دس��ت بدهد بنابراین یک بحران به وجود آمد
و به این نتیجه رس��یدیم که باید فرایند کنونی
برداش��ت ،بازاریابی و فروش خرم��ا تغییر پیدا
کند .بنابراین بحث دهکده خرما مطرح ش��د و
هدف این بود که در فرآیند برداشت بستهبندی
بازاریاب��ی فروش خرم��ا تاثیرگذار باش��د .کل
منطقه اس��تان کرم��ان س��االنه  ۳۵۰هزار تن
خرمای مضافتی( بخش��ی در جنوب و بخش��ی
در سیس��تان) تولید میش��ود و در شهرستان
بم دپ��و و بعد صادر می ش��وند .وجود دهکده
خرم��ا با برن��د ،بس��تهبندی و کیفی��ت جدید
ض��رورت پیدا کرد .در حال حاضر اس��تعالمات
در بحث دهکده خرما انجام ش��ده و اکنون در
مرحل��ه عملیات��ی و نیازمند همت اس��تان می

باش��د چون این طرح یک طرح یکساله نیست
و بعد از س��ه س��ال به اینجا رسیدهایم و تقریباً
قرار اس��ت یک جراحی در بخش خرما صورت
بگیرد .ش��اید ریسک باالیی هم داشته باشد اما
آقای دکتر اس��ماعیلی قبول کردند تا وارد این
بازار ش��وند این اتفاق باعث اشتغال هزاران نفر،
ایجاد ب��ازار صادرات جدید ،رفع حلقه مفقودی
ارزش افزوده و رسیدن سود به کشاورزان را در
پی دارد و در حال حاضر نیازهای زیرس��اختی
مثل برق ،آب ،گاز و مجوزهای الزم را نیاز دارد
که آقای دکتر اس��ماعیلی کار عملیاتی را انجام
دهند .ضمن اینکه عمده س��رمایه گذاری ثابت
را ایشان خودشان بر عهده گرفتند و قرار است
تس��هیالتی هم به ایشان واگذار شود .با محقق
شدن این امر کار بزرگی در بحث صادرات خرما
صورت میگیرد این محصول استراتژیک که در
منطقه تولید میشود باید بتواند جایگاه خوبی
در دنیا را تصاحب کند.
وی افزود :این جلس��ه تش��کیل و مقرر شد که
تمامی دس��تگاههای اجرای��ی کار را با جدیت
پیگیری و مجوزها صادرش��ود تا کار عملیاتی
توس��ط س��رمایهگذار به صورت وی��ژه پیگیری
ش��ود و همچنین در جلسه ای که در تهران با
حضور معاون وزیر تع��اون کار و رفاه اجتماعی
و معاونت توس��عه روس��تایی و مناطق محروم
برگزار ش��د مقرر شد تا تس��هیالتی در اختیار
سرمایهگذار قرار گیرد.

دکتر بابک اسماعیلی مدیرعامل مجتمع معدنی
و ف��رآوری خاتون نیز در خص��وص راه اندازی
خانه ف��راوری خرما در بم گفت :در جلس��های
که با مدیریت آقای دکت��ر محرابی در معاونت
اقتصادی اس��تانداری برگزار ش��د قرار شد این
امر تس��ریع ش��ود و نکته ای که روی آن تاکید
شد این بود که دهکده خرما و مجتمع فرآوری
خرم��ا دو موض��وع متف��اوت هس��تند .دهکده
خرم��ا با همان ایده قبلی در حال انجام اس��ت
و متقاضی��ان م��ی توانن��د پیگی��ری کنند وی
افزود :مجتمع فرآوری خرما یک نگاه جدید به
خرم��ا و نحوه فروش خرما اس��ت .تالش کنیم
محص��ول خرما را برای تولید و فرآوری ش��دن
محصوالت دیگری که در محصوالت باالدس��ت
مورد اس��تفاده ق��رار میگیرد اس��تفاده کنیم و
این محصوالت با قیمت بیش��تری فروخته شود
و هدف این اس��ت که بتوانیم متوس��ط قیمت
جهانی محصولی که نهایتا می رسد به محصول
اولیه خرما باال باش��د ت��ا بتوانیم قیمت فروش
خرما را در دل این محصول باالببریم.
وی ادامه داد :ت�لاش ما بر این خواهد بود که
انتفاع به سمت تولید کنندگان اول (کشاورزان)
برگ��ردد تا توان مالی بیش��تری پی��دا کنند و
بتوانند در آینده کارش��ان را گس��ترش دهند و
برایش��ان س��ودآوری داشته باش��د و این امر از
طریق فروش خرما با قیمت بیشتر به خریداران
خارج��ی ایجاد خواهد ش��د و ت�لاش میکنیم
زنجی��ره خرید و فروش را که در داخل کش��ور
اتفاق می افتد سود بیشتری ببرد.
دکتر اس��ماعیلی عنوان ک��رد :فکر میکنم در
مسیر کاالهای جدید زیادی باید تولید شود .ما
در تالش��یم قبل از گرفتن زمین واحد تحقیق

و توس��عه را فع��ال کنیم و ه��م اکنون درحال
تولید در مقیاس آش��پزخانه ای هس��تیم تا به
محصوالت نهایی برسیم که از یکسری محصول
باالدس��ت خرم��ا در حال تولید می باش��د این
کار کامال جدید اس��ت و میتواند برای دیگران
هم پایه باش��د .ما میخواهیم کل زنجیره خرما
را در ب��م درگیر این عم��ل کنیم .هدف حذف
کردن کس��ی نیس��ت! بلکه هدف جهت دادن
و آوردن همه درون مس��یری اس��ت که در دل
این اقدام بشود سودآوری بیشتری درست کرد
تا س��ود بین همه توزیع و تقس��یم شود دکتر
اسماعیلی اظهار کرد :تصور من این است که با
یک مدیریت واحد و سیستمی که هم تجربه و
هم امکان فروش و تبلیغ بینالمللی را دارد این
اتف��اق بیفتد و امیدوارم در  ۴یا  ۵س��ال آینده
به نقطهای برس��یم که کل زنجیره از مهمترین
کس��ی که در تولید خرما کار میکند کشاورز و
مه��م به کمترین س��ود را میبرد و وارد چرخه
سود شود نه تنها در زندگی اش بلکه در کشت
خرم��ا و فرآوری آن نیز نمود کن��د .ما بر آنیم
تا به نحوه کش��ت و داش��ت خرم��ا و کمک به
نهادها و تولیدکنندگان خرما عالوه بر مشارکت
در سود برای داشتن محصول بهتر و علمی تر با
حداقل استفاده از سموم و موادی که بعدا ً برای
محصوالت صادراتی مضر محس��وب میشود و

همچنین توجه به جزئیات��ی که تاکنون به آن
توجه نشده اس��ت کمک کنیم .این واحد فقط
یک واحد بس��ته بندی خرما نیست تالش ما بر
این اس��ت که خرما را از بستهبندی به فرآوری
برس��انیم .دکتر اس��ماعیلی تاکی��د کرد :یک
مجتمع باید بعد از  ۱۰س��ال به جایی برسد که
در پاسخ به این سوال که چقدر خرما صادر می
شود؟ دیگر از واژه تُن استفاده نکند .ما در پاسخ
به این سوال باید بتوانیم بگوییم که اینقدر دالر
ص��ادر کردیم .ما باید واحد صادرات را از تُن به
سمت دالر ببریم یعنی آنچه که مهم است این
اس��ت که چقدر پول و ارز وارد کشور می کنیم
ن��ه اینکه چند تن خرما صادر کردیم .هر چقدر
تناژ را پایین و پول را باال ببریم بهتر است چون
هم منابع زیرزمینی کمتری اس��تفاده کردیم و
هم پول بیشتری را برای کل زنجیره آوردهایم.
این اقدام مثل یک چیز جدید اس��ت شاید هم
بع��دا ً در درازمدت یک س��ری محصوالت بیاید
که اکنون در ذهنمان وج��ود ندارد و این نیاز
مجموعه به یک واحد تحقیق و توسعه را نشان
میده��د .ما تالش میکنیم این کار را ش��روع
کنیم و امیدواریم به جایی برس��د اگر هم برسد
یکسری َجوها و مقاومتهایی هم در جلوی راه
وجود دارد .اگر این امر به س��رانجام برس��د از
دید من هر کس��ی که در زنجیره خرما هس��ت

انتفاع خوب خواهد داش��ت.نه تنها در بم بلکه
در خوزس��تان هم این اتفاق می تواند رخ دهد
و بُرد آن برای همه ایران اس��ت .نگاه به خرما و
فرآوری خرما یک نگاه جدید اس��ت که ریسک
هم دارد و باید تحمل این ریسک را داشت ولی
از نظر من کار درست و خوبی است امیدواریم
مجتمع فرآوری خرما و دهکده خرما در امتداد
هم بتوانند باعث تغییر بزرگ و حیاتی باش��ند.
چ��ون این روش کنونی دائماً رو به بدتر ش��دن
است و نهایتا تولیدکننده اول به زمین میخورد
و وقتی کاالی تولید نش��ود کاالیی وجود ندارد
و بقیه زنجی��ره هم خود به خود از بین میرود
که این اتفاق دارد میافت��د .امیدواریم این امر
موجب تغییر در رویه ش��ود تا باعث ش��ود پول
بیش��تری بیاید و توان بیشتری در تولید ایجاد
ش��ود و همه در ایران راحت تر استفاده کنند.
در این جلسه مقرر ش��د بعد از مشخص شدن
زمین(برای اس��تفاده از تس��هیالت زمین باید
خارج از محدوده شهر باشد) و گرفتن استعالم
ها با هم��کاری ارگانه��ا مجوز آب ،ب��رق و...
صادر و بعد از آن مجوز تاس��یس صادر ش��ود.
به گ��زارش خبرن��گار طلوع در این جلس��ه به
موضوعاتی همچون شفاف بودن مکاتبات اشاره
ش��د تا بعدا ً مشکلی پیش نیاید و اینکه باید در
همین دولت کلنگ آن زده و کار شروع شود.
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