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 داانیی

عرصه

گزارش تصویری به روز از اجرای پروژه های گروه انبوه سازان 
مسکن و ساختمان بهار در ارگ جدید بم

24 آذر 1399 - عکس: طلوع بم - محمدحسین خراسانی

اس�تاندار کرمان در س�فر به تهران با 
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی 

دیدار و گفت وگو کرد.

در ای�ن جلس�ه که ام�روز 24 آذرماه 
برگ�زار ش�د، پ�س از بررس�ی روند 
اجرای ط�رح های عمران�ی در حوزه 
راه و شهرسازی استان، وزیر راه برای 
هرگونه هم�کاری به منظور تس�ریع 
طرح های بخش راه و مس�کن استان 

قول مساعد داد.
مهندس اس�المی در پاسخ به دعوت 
اس�تاندار کرمان موافق�ت کرد ظرف 
ماه های آینده به جنوب استان کرمان 

سفر کند. 
طراح�ی و اح�داث راه آه�ن "ب�م – 
جیرف�ت – س�یریک" از جمله طرح 
هایی بود که وزیر برای اجرای آن قول 

مساعد داد.
استاندار کرمان همچنین برای انتقال 
فاری�اب"،   – "جیرف�ت  محوره�ای 
 – "ب�م  و  قلع�ه گن�ج"   – "کهن�وج 
ایرانشهر" از جدول بیست به پیوست 

شماره یک قانون بودجه سال 1400 با 
وزیر راه و شهرسازی رایزنی کرد.

 اختصاص ک�د طبقه بندی مجزا برای 
پروژه های بهسازی راه اصلی "کرمان 
– بافت" و مح�ور "کرمان – دیهوک" 
ب�ه منظور تس�ریع در روند تخصیص 
بودجه و س�رعت اجرای آنها از دیگر 
مطرح شده از س�وی دکتر زینی وند 
بود که وزیر راه قول داد این موارد در 

ساز و کار قانونی بررسی شود. 
اس�تاندار کرمان همچنین از اسالمی 
درخواس�ت ک�رد نس�بت ب�ه تامین 
بودجه طرح های مهم اس�تان از محل 
اعتب�ارات وزارتخانه مس�اعدت کند. 
محور "ریگان – محمدآباد – جاسک" 
یک�ی از همین ط�رح ها اس�ت که با 
مشارکت وزارت نفت در دست احداث 

است. 
اس�المی موافقت کرد به ه�ر میزانی 
که س�ازمان برنام�ه و بودجه و وزارت 
نفت بودجه اختصاص دهند، از س�وی 
وزارت راه ه�م تامی�ن اعتبار صورت 

گیرد.

گفتنی اس�ت احداث محور "ریگان – 
محمدآباد – جاس�ک" از جمله طرح 
های مهم زیربنایی استان به شمار می 
رود که اس�تاندار کرمان اجرای آن را 
در توسعه شرق اس�تان بسیار مهم و 

موثر دانست.
بهس�ازی مح�ور ان�ار به س�یرجان، 
بهس�ازی راه اصلی "باف�ت – حاجی 
آباد" و بهسازی محور "بم – جیرفت" 
از دیگر طرح های مورد بررس�ی قرار 

گرفته در این جلس�ه بود که استاندار 
کرمان خواستار توجه ویژه وزارت راه 

به آنها شد.
احی�ا بافت های فرس�وده، بازآفرینی 
ش�هری، رفع مش�کالت س�کونتگاه 
های غیررس�می، طرح های تفصیلی 
ش�هرهای اس�تان از دیگر محورهای 
جلسه استاندار کرمان و وزیر راه بود.

)ادامه در صفحه دوم(

استاندار کرمان در دیدار با وزیر راه و شهرسازی خواستار شد:

تامین بودجه محور ریگان-جاسک،
 یکی از مهمترین طرحهای توسعه شرق استان کرمان

صفحه سوم

مجموعه اقدامات طرح 
شهید حاج قاسم سلیمانی

 توسط بسیج سپاه بم

سرهنگ احمد بدرآبادی در نشست خبری تشریح کرد:
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استاندار کرمان در سفر به تهران با محمد اسالمی، 
وزیر راه و شهرسازی دیدار و گفت وگو کرد.

در این جلسه که امروز 24 آذرماه برگزار شد، پس 
از بررس�ی روند اجرای طرح های عمرانی در حوزه 
راه و شهرس�ازی اس�تان، وزیر راه ب�رای هرگونه 
همکاری به منظور تس�ریع ط�رح های بخش راه و 

مسکن استان قول مساعد داد.
مهندس اس�المی در پاس�خ ب�ه دعوت اس�تاندار 
کرمان موافقت کرد ظرف ماه های آینده به جنوب 

استان کرمان سفر کند. 
طراح�ی و اح�داث راه آه�ن "ب�م – جیرف�ت – 
س�یریک" از جمله طرح هایی بود ک�ه وزیر برای 

اجرای آن قول مساعد داد.
اس�تاندار کرمان همچنین ب�رای انتقال محورهای 
"جیرفت – فاریاب"، "کهنوج – قلعه گنج" و "بم – 
ایرانش�هر" از جدول بیست به پیوست شماره یک 
قانون بودجه س�ال 1400 با وزیر راه و شهرس�ازی 

رایزنی کرد.
 اختص�اص کد طبقه بندی مجزا ب�رای پروژه های 
بهسازی راه اصلی "کرمان – بافت" و محور "کرمان 
– دیه�وک" ب�ه منظور تس�ریع در روند تخصیص 
بودجه و سرعت اجرای آنها از دیگر مطرح شده از 
س�وی دکتر زینی وند بود که وزیر راه قول داد این 

موارد در ساز و کار قانونی بررسی شود. 
اس�تاندار کرمان همچنین از اس�المی درخواست 
کرد نس�بت به تامین بودجه طرح های مهم استان 
از محل اعتبارات وزارتخانه مس�اعدت کند. محور 
"ری�گان – محمدآباد – جاس�ک" یک�ی از همین 
طرح ها است که با مشارکت وزارت نفت در دست 

احداث است. 
اس�المی موافقت کرد ب�ه هر میزانی که س�ازمان 
برنام�ه و بودج�ه و وزارت نفت بودج�ه اختصاص 
دهند، از س�وی وزارت راه هم تامین اعتبار صورت 

گیرد.
گفتنی اس�ت احداث محور "ریگان – محمدآباد – 
جاس�ک" از جمله طرح های مهم زیربنایی استان 

به ش�مار می رود که اس�تاندار کرمان اجرای آن را 
در توسعه شرق استان بسیار مهم و موثر دانست.

بهس�ازی مح�ور ان�ار به س�یرجان، بهس�ازی راه 
اصل�ی "باف�ت – حاجی آب�اد" و بهس�ازی محور 
"بم – جیرف�ت" از دیگر طرح های مورد بررس�ی 
قرار گرفته در این جلس�ه بود که استاندار کرمان 

خواستار توجه ویژه وزارت راه به آنها شد.
احیا بافت های فرس�وده، بازآفرینی ش�هری، رفع 
مشکالت س�کونتگاه های غیررس�می، طرح های 
تفصیلی شهرهای استان از دیگر محورهای جلسه 

استاندار کرمان و وزیر راه بود.
زین�ی وند با یادآوری اقدامات مثبت وزارت راه در 
بازآفرینی ش�هری بافت های فرس�وده ش�هرهای 
استان سیستان و بلوچستان از وزیر راه تقاضا کرد 
همین رویکرد در مورد شهرهای استان کرمان هم 

در پیش گرفته شود.
وزیر راه نیز در پاسخ به این درخواست، گفت: برای 
اجرای طرح های تفصیلی و بازآفرینی شهری مصر 

هستیم.
"محمد اس�المی" فزود: در مورد شهرهای تاریخی 
مانن�د شهرس�تان بم هم س�عی خواهی�م کرد به 

سرعت رسیدگی های الزم را انجام دهیم.
اس�المی در همی�ن رابط�ه دس�تور الزم را ب�رای 
تشکیل ستاد بازآفرینی شهری ظرف هفته جاری 

با حضور دو تن از مسئوالن وزارت راه صادر کرد.
ب�ر این اس�اس ای�ن گزارش ق�رار اس�ت "مهدی 
عب�وری" مدیرعامل ش�رکت بازآفرینی ش�هری 
ایران و "فرزانه صادق مالواجرد" معاون شهرسازی 
و معماری وزارت به اس�تان کرمان س�فر کرده و با 
حضور آنها طرح های تفصیلی و بازآفرینی شهرها 
بررس�ی شود. بازدید از شهرس�تان بم بخش مهم 

این سفر خواهد بود.

همچنین مطابق اعالم وزیر راه آسفالت و بهسازی 
معابر خاکی و نامطلوب شهر بم تا پایان سال انجام 

می شود.
اسالمی تاکید کرد که در جریان بازآفرینی شهری 
باید هویت بم به عنوان یک باغ شهر تاریخی حفظ 
ش�ود و خطاب به استاندار کرمان گفت: هر طرحی 
که برای احیا بافت های فرس�وده تصویب کنید ما 

در ستاد ملی حمایت و تصویب می کنیم. 

بسته اخبار انتظامی

سارقان اماکن خصوصی و دولتی
 در بم دستگیر شدند

فرمانده انتظامی بم از دستگیری باند ۸ نفره سارقان اماکن خصوصی و 
دولتی با ۲۴ فقره سرقت در شهرستان بم  خبر داد.

س��رهنگ اکب��ر نجفی گفت: در پ��ی وقوع چند فقره س��رقت اماکن 
خصوص��ی و دولتی از جمل��ه خانه باغ ها، س��اختمان های نیمه کاره و 
ادارات، دس��تگیری سارق یا سارقان در دس��تور کار ماموران انتظامی 

شهرستان بم قرار گرفت.
او افزود: ماموران کالنتری ۱۱ این فرماندهی با اش��رافیت اطالعاتی و 
تحقیقات فنی پلیس��ی، ۵ نفر س��ارق را شناس��ایی و پس از اخذ مجوز 
قضایی در چند عملیات غافلگیرانه، متهمان را در داخل مخفیگاهشان 

دستگیر کردند.
فرمان��ده انتظامی شهرس��تان بم تصری��ح کرد: در ای��ن رابطه با تالش 
ماموران، ۳ نفر مالخر نیز که با این س��ارقان به صورت باندی در انجام 
س��رقت ها و خرید اموال مس��روقه مش��ارکت داشتند، دس��تگیر و در 
بازرس��ی از مخفیگاه متهمان وسایل و مصالح زیادی کشف و تحویل 

مال باختگان شد.

کشف ۱۶۰ کیلوگرم مواد مخدر
 در فهرج

فرمانده انتظامی شهرس��تان فهرج از کشف ۱۶۰ کیلوگرم مواد مخدر 
از نوع تریاک، دس��تگیری ۲ متهم و توقیف یک دس��تگاه خودرو در 

عملیات مشترک پلیس فهرج و نرماشیر خبر داد.
س��رهنگ رضا رفیع آبادی گفت: با انجام اقدامات اطالعاتی، ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان فهرج و نرماشیر از قصد قاچاقچیان 
برای انتقال مقادیر زیادی مواد مخدر از محور های شهرس��تان فهرج به 
مرکز کشور مطلع و دستگیری قاچاقچیان را در دستور کار قرار دادند.

او  افزود: طی هماهنگی با مقام قضایی، ماموران پلیس موادمخدر فهرج 
با همکاری شهرستان نرماشیر، به مسیر تردد احتمالی قاچاقچیان اعزام و 
پس از گذشت زمانی در میدان ورودی شهر فهرج، به یک دستگاه پژو 

۴۰۵ مشکوک و دستور توقف دادند.
فرمان��ده انتظامی فهرج بیان کرد: راننده خودرو بدون توجه به ایس��ت 
پلیس اقدام به فرار کرد که با س��رعت عمل ماموران و ش��لیک پلیس، 

خودرو متوقف شد.
او تصریح کرد: ماموران در بازرس��ی از این خ��ودرو ، ۱۶۰ کیلوگرم 
مواد مخدر از نوع تریاک که از مرز های شرقی کشور وارد شده بود را 

کشف و دو متهم را دستگیر کردند.
س��رهنگ رفیع آبادی با اشاره به بازداش��ت متهمان و توقیف خودرو 
مذکور تصریح کرد: مبارزه با س��وداگران مرگ، اولویت اصلی پلیس 
این شهرس��تان اس��ت و ما با هماهنگی مقام قضایی، آرامش را از آنان 

خواهیم گرفت.

انهدام باند قاچاق دام زنده در انار

فرمانده انتظامی شهرس��تان انار از انهدام باند قاچاق احشام و کشف ۳۶ 
راس دام زنده از ۳ دستگاه پژو در شهرستان انار خبر داد.

س��رهنگ رضا خلیلی نژاد گفت: مام��وران پلیس انار  به منظور مبارزه 
با قاچ��اق کاال و ضمن انجام کار اطالعاتی از فعالیت یک باند قاچاق 

احشام مطلع و دستگیری آن ها را در دستور کار قرار دادند.
او افزود: ماموران با گش��ت زنی در محور های مواصالتی به ۳ دستگاه 
پ��ژو ۴۰۵ مش��کوک و آن ه��ا را متوق��ف کردند که در بازرس��ی از 
خودرو ها، ۳۶ راس گوس��فند قاچاق که از اس��تان ی��زد بارگیری و به 

جنوب کشور حمل می شدند، کشف و ۶ متهم دستگیر شدند.

مسافرت خانوادگی با بار شیشه

فرمانده انتظامی س��یرجان از کشف ۳ کیلو و ۷۵۰ گرم شیشه در قالب 
مسافرت خانوادگی در شهرستان سیرجان  خبر داد.

سرهنگ محمدرضا ایران نژاد گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر 
شهرستان س��یرجان در اجرای طرح مبارزه با ورود مواد مخدر، هنگام 
کنترل محور بافت � س��یرجان به یک دس��تگاه خ��ودروی پژو پارس 

مشکوک و آن را متوقف کردند.
او افزود: ماموران در بازرس��ی تخصصی از این خودرو، ۳ کیلو و ۷۵۰ 
گرم شیشه جاس��از شده در وس��ایل مربوط به فرزندان این خانواده را 
کشف و ۳ متهم را به همراه ۳ فرزندشان به پلیس مبارزه با مواد مخدر، 

انتقال دادند.

کالهبرداری۱۰۰ میلیاردی
 با وعده استخدام

س��ردار"عبدالرضا ناظری" در این خصوص اظهار داشت: در پی طرح 
شکایت چند شهروند شهربابکی از فردی که با وعده استخدام اعضای 
خانواده آنان به عناوین مختل��ف مبالغ زیادی دریافت اما خلف وعده 

کرده بود، موضوع تحت بررسی ماموران پلیس قرار گرفت.
وی اف��زود: در ای��ن رابط��ه با ورود س��ریع پلیس به ای��ن پرونده و در 
تحقیقات بعدی مشخص شد فردی با جعل عنوان، خود را مسئول منابع 
انس��انی یک شرکت صنعتی و معدنی معرفی و با دادن وعده استخدام 
به چند شهروند و جلب اعتمادشان از آنها در مجموع ۱۰۰ میلیارد ریال 

برای انجام فعالیت های مختلف دریافت و فرار کرده بود.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به برخی موارد مشابه که طی آنها 
برخ��ی افراد فرصت طلب از طریق اعالم پیام های اس��تخدام کذب و 
غیر واقعی، ش��هروندان را فریب می دهند، تصریح کرد: در این رابطه 
ماموران پلیس امنیت عمومی شهرس��تان "شهربابک" با انجام اقدامات 
اطالعاتی و پی جویی های پلیس��ی موفق ش��دند، عامل طرح ریزی و 
انجام این کالهبرداری را شناسایی و دستگیر کنند که این متهم پس از 

تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد

خبر

در دیدار که بین دکتر زینی وند استاندارکرمان و وزیر نفت 
عصر دوش��نبه ۲۴ آذر در تهران برگزار شد، استاندار کرمان 
خواستار ادامه مشارکت وزارت نفت در تامین اعتبار احداث 

محور ریگان - محمدآباد - جاسک شد.
زنگنه هم در پاسخ به این درخواست، برای پرداخت بخشی از 
تعهدات پروژه محور ریگان - محمدآباد - جاسک بر اساس 

سازکار مشخص قول مساعدت داد.
همچنین در پی درخواس��ت اس��تاندار کرمان برای توس��عه 
زیرس��اخت های جایگاه های CNG در استان، زنگنه برای 
تخصیص و تجهیز جایگاه ها در ۱۰ شهرستان جنوب و جنوب 

شرقی استان که فاقد جایگاه هستند، اعالم آمادگی کرد.
وزیر نفت در این جلسه نظر مساعدش را برای تکمیل مراکز 
سوختگیری هواپیماها در سه شهر سیرجان، بم و کرمان اعالم 

کرد.
تهیه طرح توجیهی اتصال انبار نفت ش��هید احمدی روش��ن 
کرمان به خط راه آهن، ارتقای شرکت منطقه ای نفت کرمان 
و… از دیگر موارد مطرح ش��ده در این نشست بود که وزیر 

نفت قول داد با نظر مثبت دنبال شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: شب یلدا 
به ش��دت می تواند معادالت ما را تکان داده و بهم بزند. باید 
توجه داش��ت که میهمانی و دورهمی ها یکی از اصلی ترین 
عوامل شیوع ویروس کروناست بنابراین مردم باید شب یلدای 
امسال را با سال های گذش��ته متفاوت دانسته و از حضور در 

مهمانی ها و دورهمی ها اجتناب کنند. 
دکتر "س��ید وحید احمدی طباطبایی" ، با اش��اره به وضعیت 
کرونایی اس��تان کرمان گفت: اکثر نقاط اس��تان هم اکنون 
در وضعی��ت نارنجی کرونایی قرار دارن��د. وی تاکید کرد: 
موقعیت نارنجی به این معناس��ت که وضعیت بسیار شکننده 
است و پایدار نیست به  طوری  که سریع می تواند به وضعیت 
قرمز تبدیل شود و باید همه تالش خود را برای سوق دادن این 

وضعیت به زرد بکار گیریم.
 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان پیش بینی رفتار 
این اپیدمی را بس��یار سخت دانس��ت و بیان کرد: آینده این 
اپیدمی به نحوه رعایت پروتکل های بهداش��تی توسط مردم 
بستگی دارد و اگر دستورالعمل های بهداشتی به خوبی اجرا 
شود می توان امیدوار ش��د وضعیت نارنجی مناطق مختلف 

استان به زرد تبدیل شود.
وی با اش��اره به نزدیکی ش��ب یلدا تاکید کرد: شب یلدا به 
ش��دت می تواند معادالت ما را ت��کان داده و بهم بریزد. باید 
توجه داش��ت که میهمانی و دورهمی ها یکی از اصلی ترین 
عوامل شیوع ویروس کروناست بنابراین مردم باید شب یلدای 
امسال را با سال های گذش��ته متفاوت دانسته و از حضور در 

مهمانی ها و دورهمی ها اجتناب کنند.

رییس اداره اطالع رس��انی آموزش و پرورش اس��تان کرمان 
درباره فعالیت ش��بکه شاد و پوشش آن در استان کرمان بیان 
کرد: ۸۱ درصد از دانش آموزان اس��تان کرمان به شبکه شاد 
دسترسی دارند، ۹۱ درصد از همکاران فرهنگی و ۱۰۰ درصد 

مدیران مدارس استان عضو این شبکه هستند.

"مه��ران باهری" درباره نحوه برگ��زاری امتحانات پایان ترم 
دانش آم��وزان اظهار کرد: برای برگ��زاری امتحانات منتظر 
بخشنامه وزارتی هستیم و پنجشنبه هفته جاری جلسه ستاد در 
این زمینه برگزار خواهد شد و نتیجه را به مردم اطالع رسانی 
می کنیم. وی افزود: ش��رایط برگزاری امتحانات بستگی به 
وضعیت مناطق مختلف استان در بحث کرونا )قرمز، نارنجی 
و زرد( دارد. باه��ری در ادامه درباره فعالیت ش��بکه ش��اد و 
پوش��ش آن در اس��تان کرمان بیان کرد: ۸۱ درصد از دانش 
آموزان استان کرمان به شبکه شاد دسترسی دارند، ۹۱ درصد 
از هم��کاران فرهنگی و ۱۰۰ درصد مدیران مدارس اس��تان 

عضو این شبکه هستند.
 رییس اداره اطالع رس��انی آموزش و پرورش استان کرمان 
بیان کرد: براس��اس بررس��ی انجام ش��ده، طی هفته گذشته 
۱۴۶۱ تبلت توسط خیّران در بین دانش آموزان نیازمند استان 
کرمان توزیع ش��د. وی با اشاره به اینکه همچنین ۹۶۱ تبلت 
که توس��ط اداره مش��ارکت های مردم اداره کل آموزش و 
پرورش استان و همکاری خیران تهیه شده بود، در بین دانش 
آموزن توزیع ش��ده است. باهری اظهار کرد: پیگیر هستیم با 
استفاده از ظرفیت بنگاه های اقتصادی، معادن و خیران بتوانیم 
جمعیت بیشتری را در این زمینه پوشش بدهیم زیرا ۱۵۰ هزار 
دانش آموز در مناطق دوردس��ت و حاش��یه ای استان کرمان 
به ابزارهای هوشمند دسترس��ی ندارند که در بین این دانش 

آموزان بسته های یادگیری آموزشی توزیع می شود.

ریی��س اداره اط��الع رس��انی آم��وزش و پ��رورش اس��تان 
کرم��ان تصری��ح ک��رد: تاکن��ون ۶۲۳۵ فیلم آموزش��ی در 
س��امانه جام��ع فن��اوری م��دارس اس��تان کرمان به نش��انی 
FS.KERMANEDU.IR بارگ��ذاری ش��ده و دان��ش 

آموزان می توانند از این محتواهای آموزشی استفاده کنند.

تجهیز جایگاههای CNG در
 ۱۰ شهرستان جنوبی و شرقی

وضعیت نارنجی کرمان شکننده 
است/"یلدا" می تواند معادالت 

را بهم بزند

دسترسی ۸۱ درصد از دانش آموزان 
استان کرمان به شبکه شاد

رییس پلیس راهور استان کرمان اعالم کرد

استاندار کرمان در دیدار با وزیر راه و شهرسازی خواستار شد:

تامین بودجه محور ریگان-جاسک، یکی از مهمترین طرحهای 
توسعه شرق استان کرمان

طرح ترخیص موتورسیکلت های رسوبی تا ۱۷ دی ماه 
ادامه دارد/ ارائه تسهیالت ویژه

مزه گوارای پرتقال بم زیر دندان دالل ها

ریی��س پلیس راهور فرماندهی انتظامی اس��تان کرمان با 
اشاره به اینکه طرح ترخیص موتورسیکلت های رسوبی 
ت��ا ۱۷ دی ماه در سراس��ر کش��ور ادام��ه دارد، گفت: 
تسهیالت بسیار ویژه و بی سابقه ای در این زمینه در نظر 
گرفته ش��ده و بهترین فرصت برای ترخیص موتورهای 

توقیف ش��ده اس��ت.
س��رهنگ "یوس��ف نجفی" صبح ام��روز ۲۵ آذرماه در 
حاش��یه بازدی��د از رون��د ترخیص موتورس��یکلت های 
رس��وبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح ترخیص 
موتورس��یکلت های رس��وبی از ۱۷ آبان ماه در سراسر 
کشور آغاز ش��ده و مربوط به موتورسیکلت هایی است 
که قبل از س��ال ۹۹ توقیف شده و قرار است به ترخیص 
موتورهای توقیف ش��ده در سال جاری نیز کمک شود.

وی با اش��اره به اینکه طرح ترخیص موتورسیکلت های 

رسوبی تا ۱۷ دی ماه در سراسر کشور ادامه دارد، افزود: 
تسهیالت بسیار ویژه و بی سابقه ای در این زمینه در نظر 
گرفته ش��ده و بهترین فرصت برای ترخیص موتورهای 

توقیف ش��ده اس��ت.
نجفی تصریح کرد: کس��انی که فاقد گواهینامه هستند، 
می توانند با یک تعهد اقدام به ترخیص موتورس��یکلت 
خ��ود ک��رده و کس��انی ک��ه فاقد پ��الک هس��تند و یا 
دسترس��ی به مالک امکانپذیر نیس��ت و متصرف بوده و 
قبض پارکینگ به نامشان است می توانند برای ترخیص 

موتورس��یکلت مراجعه کنند.
وی با اش��اره به اینکه برای خالفی نیز تسهیالتی در نظر 
گرفته ش��ده و دو برابری جریمه بخشیده و اصل جریمه 
نیز قابل اعتراض اس��ت، بیان ک��رد: هزینه پارکینگ نیز 
براساس نرخ مصوب هیئت وزیران سال ۹۴ است روزانه 

۵۰۰ تومان دریافت می ش��ود.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اس��تان کرمان گفت: 
متقاضیان باید برای ترخیص موتورس��یکلت ها به دفاتر 
پلیس + ۱۰ مراجعه و پروس��ه اداری ط��ی کنند که بعد 
از آن ب��ه پارکینگ هدایت ش��ده و موت��ور را ترخیص 

م��ی کنن��د.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه توصیه م��ی کنیم همه کس��انی که 
موتورس��یکلت توقیفی دارند، برای ترخیص آن مراجعه 
نمایند، افزود: باقی مانده موتورهای توقیفی بعد از اتمام 

طرح، ب��ا هماهنگی مقام قضائی در مرحله اس��قاط قرار 
خواه��د گرف��ت.

نجفی با اشاره به اینکه کرمان جزو پنج استانی است که 
بیش��ترین ترخیص موتورسیکلت های رسوبی را تاکنون 
داش��ته، اظهار کرد: تاکنون اس��تقبال در اس��تان خوب 
بوده و فعال ب��رای تمدید طرح بحثی نیس��ت زیرا طرح 

سراس��ری و ملی اس��ت.
وی درباره موتورس��یکلت هایی که توسط دیگر مراجع 
انتظامی توقیف ش��ده بیان کرد: صاحب��ان این موتورها 
بای��د ابتدا به همان واحدها مراجعه و مش��کل حقوقی را 

رف��ع کنن��د و بع��د ب��رای ترخی��ص مراجع��ه نماین��د.
ریی��س پلی��س راهور اس��تان کرم��ان با بی��ان اینکه ۹۰ 
پارکین��گ در اس��تان و ۱۷ پارکینگ در ش��هر کرمان 
وجود دارد، اظهار کرد: قریب به ۵۰ هزار موتورسیکلت 
در پارکینگ های اس��تان وج��ود دارد و تاکنون ۳۰۰۰ 

مورد ترخیص ش��ده اس��ت.
وی با اش��اره به اینکه بیش��ترین رس��وبی ها در کرمان، 
رفسنجان و س��یرجان وجود دارد، تصریح کرد: افرادی 
که موتورس��یکلت آنها س��ال های زیادی در پارکینگ 
بوده و اس��قاط ش��ده بای��د ب��ه اداره اجرائی��ات پلیس 

راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند./ایس��نا

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بم گفت:داللی، 
قیمت کم و فروش پرتقال های مناطق دیگر به 

اس��م  پرتقال بم از جمله مش��کالت کشاورزان 
شهرس��تان بم اس��ت.

 معقول،مدی��ر جه��اد کش��اورزی شهرس��تان 
بم گف��ت: برداش��ت مرکبات شهرس��تان بم از 

آبان آغاز ش��ده اس��ت و تا دی ماه ادامه دارد.
او با اش��اره به این ک��ه از هر هکتار ۸ تا ۱۰ تن 
مرکبات برداش��ت می ش��ود افزود: پیش بینی 
می شود امس��ال ۲۰ هزار تن مرکبات از سطح 

زیر کش��ت  ۲۵۰۰هکتار باغ برداش��ت ش��ود.
معق��ول تصریح کرد:در شهرس��تان ب��م انواع 
مرکبات ش��امل پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، 

گریپ فروت و ... برداش��ت می ش��ود.

او گف��ت : شهرس��تان ب��م با توجه به ش��رایط 
خاص آب و هوایی روز های گرم و ش��ب های 
س��رد ، بهترین پرتقال با از لحاظ طعم ش��یرین 
و م��زه خوب تولید می کند ک��ه این محصول 

طرف داران زیادی در کش��ور دارد.

مدیر جهاد کشاورزی بم افزود : داللی، قیمت 
ک��م و فروش پرتقال های مناطق دیگر به اس��م  
پرتقال بم از جمله مش��کالت کش��اورزان این 
منطقه است که باعث لطمه دیدن این محصول 

در شهرس��تان بم ش��ده اس��ت.
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سرهنگ احمد بدرآبادی در نشست خبری تشریح کرد:

مجموعه اقدامات طرح شهید حاج قاسم سلیمانی توسط بسیج سپاه بم

طل��وع بم- صادق مالیی : س��رهنگ احمد بدر آب��ادی فرمانده 
ناحیه مقاومت بس��یج سپاه بم در خصوص اقداماتی که در سطح 
شهرستان صورت گرفته است گفت: در مرحله دوم محدودیت ها 
ک��ه هنوز ادام��ه دارد اولین اقدام ما در ای��ن زمینه ایجاد تورهای 
ایست و بازرسی دو روز قبل از اعمال محدودیت ها در شهرستان 
بود با این هدف که هم مردم متوجه موضوع باشند و هم حساسیت 
کار باال برود این محدودیتها قریب ۱۷ روز وجود داشت و حدود 

۴ هزار نفر نیرو در این حوزه به کار گرفته شد.

وی اف��زود: از دیگر اقدامات��ی که مجموعه بس��یج در ادامه این 
محدودیت ها انجام داد اقناع سازی مردم بود و چندین جلسه هم 
در اصناف برگزار شد. همچنین مجموعه اقداماتی مثل ضدعفونی 
ک��ردن اماکن با حضور نیروهای جه��ادی، انجام عملیات روانی 
در سطح شهرس��تان با راه اندازی بلندگوها، کمک های مومنانه، 
آموزش اف��راد نیازمن��د در برابر وی��روس کرونا، آماده س��ازی 
نقاهتگاه ۲۵ تخت خوابی که با همکاری مجموعه شهرس��تان راه 

اندازی شده در این مرحله صورت گرفته است.
س��رهنگ بدرآبادی ادامه داد: طرحی نیز به عنوان طرح »ش��هید 
س��لیمانی« با تفاهم نامه ای بین سازمان بسیج مستضعفین و وزارت 
بهداش��ت تحت عنوان طرح »شهید س��لیمانی« به منظور مقابله با 

اپیدمی بیماری کرونا امضا شد.
وی یادآور ش��د: هر شهرس��تان یک قرارگاه عملیاتی اس��ت که 

فرماندار شهر به عنوان فرمانده قرارگاه و رئیس دانشگاه به عنوان 
معاونت قرارگاه و فرمانده س��پاه به عن��وان فرمانده عملیات و در 

واقع فرمانده اجرایی و میدانی آن برعهده مجموعه سپاه است.
در هم��ه مجموعه ها برای س��ازماندهی و مدیری��ت چند کمیته 
تش��کیل می ش��ود. کمیته اول کمیته حمای��ت و قرنطینه خانگی 
و غیرخانگی اس��ت که مس��ئولیت آن و کمیته عملیاتی محله با 
مجموعه س��پاه می باش��د. کمیته دوم کمیته رهگیری و مراقبت 
اس��ت که مس��ئولیت آن و کمیته های آموزش همگانی و کمیته 
پایش و نظارت ها دانش��گاه علوم پزشکی می باشد و در همه این 
کمیته ها مجموعه بس��یج عضو فعال می باشد. برای پایش محله 
در هر محله سه تیم »مراقبتی، حمایتی و نظارتی« تشکیل می شود. 
در هر س��ه تیم هم بسیج فعال می باشد. در هر محله یک قرارگاه 
عملیاتی تشکیل می شود که فرماندهان قرارگاه عملیاتی فرمانده 
پایگاه مقاومت بسیج است و در ستاد شهرستانی فرماندار فرمانده 

سپاه رئیس علوم پزشکی شهردار و هالل احمر است.

س��رهنگ بدر آبادی خاطر نشان کرد: ما شهر بم را به ۹ قرارگاه 
عملیاتی بر اساس حوزه استحفاظی مراکِز بهداشتی که در سطح 
شهرس��تان وج��ود دارد تبدیل کردی��م و اولین اقدام م��ا بعد از 
سازماندهی تیم ها قریب به ۱۰۷ تیم »حمایتی، مراقبتی، نظارتی« با 

مجموعه بسیج سازماندهی شده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بم یادآور شد: اولین مرکز ۵ آذر 

مصادف با روز تشکیل بس��یج در منطقه مرکز زید با نام قرارگاه 
عملیاتی شهید پوردهقان که از شهدای همان منطقه است کار را 
به صورت پایش خانه به خانه شروع کردیم و تاکنون تعداد ۲۱۸۷ 
خانوار پایش شدند پایش به این صورت است که تیم های مراقبتی 
بهداشت و بسیج درب منازل مردم حضور پیدا می کنند و مردم را 
بر اساس آموزش هایی که در مجموعه شبکه بهداشت شهرستان 
داده شده است آموزش همگانی را در اختیار مردم قرار می دهند 
در این مرحله گروه ه��اِی پرخطر ) دیابت، بیماری های زمینه ای 
ریوی و قلبی، فش��ارخون ( مورد پایش و بررسی قرار می گیرند 
چون اگر درگیر بیماری شده باشند احتمال خطر برای این گروه 
ها به مراتب بیش��تر از افراد دیگر می باش��د و تعداد تلفات باالتر 
م��ی رود اما اگر این گروه ها مورد حمایت و مراقبت قرار بگیرند 
و در خانه ها قرنطینه شوند قطعاً آمارهای فوتی کمتر خواهد شد. 
یکی از دالیلی که امروز باعث باال رفتن آمار مرگ و میر می شود 
عدم مراجعه به موقع است یعنی شخص مبتال به بیماری شده است 
اما مراجعه نمی کند و زمانی مراجعه می کند که بیماری او وخیم 
ش��ده اس��ت و کار از کار گذش��ته ما باید هر چق��در می توانیم 
وقت)زمان( از ویروس بگیریم تا دسترسی به واکسن و دارو پیدا 

کنیم و آمار سرایت را کم کنیم تا شاهد تلفات کمتری باشیم. 
تاکنون طرح اثِر خوبی داش��ته اس��ت و نهایت آن این اس��ت که 
زنجی��ره س��رایت و اطالع از بی��ن می رود و اگر تع��داد مبتالیان 
کم باش��د قطع��اً میزان مرگ و میر و فوت نی��ز کمتر خواهد بود 
در این طرح برای همه افرادی که درگیر ش��دند و نیازمندان ستاِد 
کمکهای مومنانه شهرستان را فعال کردیم و برآنیم در این مرحله 
با کمک های مومنانه افرادی را که به واسطه درگیری این ویروس 
آس��یب دیده اند را حمایت کنیم این افراد در پایش ها شناسایی 
می ش��وند. ما از ۲۱۸۷ خانواری که شناسایی کردیم ۳۷۲ خانوار 

نیاز به کمک داشتند و به ۲۳۰ خانوار هم ماسک دادیم.

سرهنگ بدرآبادی در خصوص قرنطینه خانگی گفت: نقاهتگاهی 
هم برای اس��تفاده بیماران مبتال به کرونا آماده شده است اما چون 
اکثرا از قرنطینه خانگی اس��تقبال می کنند ما آموزش ها را به افراد 
خانواده می دهیم اما اگر خانواده ای هم به دلیل نامناسب بودن یا 
کوچک بودن مکان نیاز به نقاهتگاه پیدا کند آنها را به آنجا ارجاع 
خواهیم داد. افرادی که شناس��ایی می شوند به مراکز بهداشت ۱۶ 
ساعته معرفی می کنیم بعد از بررسی در صورت نیاز تست گرفته 

می شود و راهنمایی می شوند.
وی در ادامه به دیگر فعالیتها و اقدامات مجموعه بسیج اشاره کرد 

و گفت: ما جزء اولین گروهه��ای بودیم که ضدعفونی مکان ها 
را ب��ا راه ان��دازی ۱۰۷ گروه جهادی ش��روع کردیم و با کمک 
همین گروه توزیع کمکهای مومنانه صورت گرفت و تاکنون سه 
مرحله کمک مومنانه انجام شده است که این مرحله خاص»شهید 
سلیمانی« نیازهای شهرس��تان پیگیری می شود.در همین راستا ۱۰ 
تن مرغ با قیمت مصوب در شهرستان توزیع شد. همچنین توزیع 

روغن را نیز در برنامه داریم که اطالع رسانی خواهد شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج سپاه بم گفت: همچنین سه کارگاه 
تولید ماس��ک راه اندازی کردیم و حدود ۴۲۰ هزار ماس��ک با 
نازلتری��ن قیمت تولید و همچنین حدود ۶ هزار ماس��ک رایگان 
خصوصاً در مناطق کمتر توس��عه یافته در اختیار مردم قرار گرفته 
اس��ت. از دیگ��ر اقدامات هماهنگی با مجموعه بس��یج طالب به 
منظ��ور تجهیز اموات کرونایی) پیگیری گرفتن لباس، مش��خص 
کردن افرادی که هم غسل دهند و هم تدفین( نیز صورت گرفته 
است.همچنین حضوِر فعال در غربالگری مرحله اول از اقدامات 
دیگ��ر ب��ود و کار بزرگی بود که از طریق ظرفیت بس��یج جامعه 
پزش��کی انجام دادیم. مرحله اول تا پایان اسفند ماه خواهد بود و 
اقدامات به طور متوالی پیگیری می ش��ود تا رعایت دستور العمل 

های بهداشتی را به ۹۰ درصد برسانیم.

وی تصریح کرد: اعزام گروه های جهادی پزش��کی را در مناطق 
کمتر توس��عه یافته شهر )اسپیکان، س��ید طاهر الدین، سنگستان( 
جهت پای��ش، غربالگری، دندانپزش��کی، ارتباط ب��ا گروه های 
پرخطر نیز از دیگر اقدامات مجموعه بس��یج می باش��د. در حوزه 
توزیع کاالهای اساس��ی هم در بخش نظارت و هم توزیع جهت 
کنت��رل ب��ازار همکاری داش��تیم و نظارت بر بازار نیز در س��طح 
شهرستان نیز انجام می شود و ۲۱ بازرس افتخاری جهت همکاری 
ب��ا اداره صمت داریم که ح��دود ۱۱۰ بازدید از صنوف مختلف 
مخصوص��اً کاالهای اساس��ی داش��ته اند با صن��وف متخلف هم 
برخورد شده است. در حوزه تولید بروشورهای بهداشتی حدود 
۱۰ هزار بروشور با نظِر دانشگاه علوم پزشکی در محالت مختلف 

توزیع کردیم.
همچنین ۵ آذر همزمان با اجرای طرح »شهید سلیمانی« طرح نذر 
خون بس��یجیان با توجه به نیاز را در برنامه داشتیم که انجام شد و 
دیگ��ر اینکه پیگیر پرونده ه��ای ۱۳ زندانی که محکومیت مالی 
داش��تند بودیم تا آزاد شوند و به خانواده هایشان برسند که هزینه 
ی این امر ۲ میلیارد ریال با کمک خیرین و مجموعه شهرس��تان 

بم در این راستا بود.

براب�رآراء صادره هیئ�ت اول موضوع قانون تعیین تکلی�ف وضعیت ثبتی اراضی 
وس�اختمانهای فاقدسندرسمی مس�تقردرواحدثبتی حوزه ثبتی ملک بم تصرفات 
مالکان�ه بالمع�ارض متقاضی�ان ذی�ل واق�ع درشهرس�تان ب�م بخ�ش  29 کرم�ان 
محرزگردیده است لذابمنظور اطالع عموم مراجعین دردونوبت به فاصله ۱5روز 
آگهی میشود ودرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
ای�ن اداره تس�لیم وپس ازاخذ رس�یدظرف م�دت یکماه ازتاریخ تس�لیم اعتراض 
دادخواس�ت خودرابه مراجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضاء 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.

امالک تقاضاشده واقع دربخش 29کرمان
پالک ۱۰فرعي از۴۲۱۲اصلي نفیسه خاک زاد کدملي 

۳۱۱۱۱۳۲۵۶۰فرزندمحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۷۲مترمربع واقع درخیابان 
۲۲بهمن کوچه ۸شهربم ازمالکیت معصومه مومن زاده .

پالک یکفرعي از۴۴۳۳اصلي بهزاد طبسي نژاد کدملي ۳۱۰۰۱۴۸۷۶فرزندمنصور 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۶۱مترمربع واقع درخیابان امام رضاشهربم ازمالکیت 

مهدي رهنما.
پالک ۱۴۹۲فرعي از۴۴۴۶اصلي محمودافشاري پور کدملي 

۳۱۱۱۳۸۷۵۷۷فرزندحسین ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۶۴مترمربع واقع 
دربلوارجمهوري اسالمي کوچه سپهرازمالکیت امیرآتشي.

پالک ۱۴۹۳فرعي از۴۴۴۶اصلي اسمعیل آرایشخواه اصل کدملي 
۱۴۶۰۸۹۹۵۲۰فرزندعلي ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۵۰مترمربع واقع 

دربلوارجمهوري اسالمي بم  کوچه اقبال ازمالکیت ورثه بي بي نساء رحمي زاده.
پالک یکفرعي از۴۵۹۹اصلي علي دریجاني کدملي ۳۱۰۰۰۳۸۲۰۷فرزنداحمد 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۳۰۰مترمربع واقع درخیابان پروین اعتصامي شهربم 

ازمالکیت اکبر کریمي.
پالک ۷۳فرعي از۴۷۷۵اصلي سحرافشارپور۳۰۲۰۰۳۹۵۸۹فرزندیداهلل ششدانگ 
یکبابمغازه بمساحت ۴۹مترمربع واقع درخیابان طالقاني شهربم ازمالکیت ماشاهلل 

افشارپور.
پالک ۲۹۹فرعي از ۴۸۳۹اصلي عباس بلوچ آبادي کدملي 

۲۹۹۱۶۶۲۵۵۷فرزندغالمرضا ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۳۸۱مترمربع واقع دربلوار 
مالک اشترشهربم  ازمالکیت محمدجواد وسیروس ومنوچهر ساالربهزادي.

پالک ۱۹۷فرعي از ۵۱۸۱اصلي محبوبه طحاني کدملي 
۳۱۱۱۰۶۵۷۳۱فرزندرضاششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۴۰مترمربع واقع دربلوارباهنر 

شهربم ازمالکیت حسن وحمیدوغزل و شهنازفرهنگ دوست .
پالک ۲۰۱فرعي از۵۱۸۱اصلي علي طحاني کدملي ۳۱۱۰۱۷۲۶۳۱فرزندنعمت اهلل 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۵۰مترمربع واقع در بلوارباهنر شهربم ازمالکیت ورثه 

فرهنگ دوست .

امالک تقاضاشده واقع دربخش 3۰کرمان
پالک ۴فرعي از ۴۳۷اصلي سیدابوالقاسم سجادي کدملي ۳۱۱۰۸۲۵۵۶۲فرزندسیدعلي 
ششدانگ یکقطعه زمین زراعتي بمساحت ۸۱۶۴۹مترمربع واقع درپشترود بم ازمالکیت 

سیدعلي سجادي.
پالک ۴فرعي از۵۷۲اصلي حسین پیدایش کدملي ۳۱۱۱۰۴۸۵۳۵فرزندرضا سه دانگ 

ازششدانگ یکبابخانه بمساحت ۷۴۰مترمربع واقع دراسفیکان بم ازمالکیت حسین 
امیري.

پالک ۴فرعي از ۵۷۲اصلي  مریم رنجبرماهاني کدملي ۳۱۱۱۲۷۵۶۶۹فرزندابراهیم سه 
دانگ ازششدانگ یکبابخانه ۷۴۰مترمربع واقع دراسفیکان بم ازمالکیت  حسین امیري .
پالک ۳فرعي از ۶۵۵اصلي امیراحمدي کدملي ۶۰۵۹۶۰۱۸۷۱فرزندعباس ششدانگ 

یکبابخانه  بمساحت ۲۶۷مترمربع واقع دراسفیکان بم توحید ۵ازمالکیت صاحبجان 
پرنده وش.

پالک۴۷فرعي از ۸۴۲اصلي محمدرضافاضلي رئوف کدلي ۶۰۷۹۹۶۷۱۸۹فرزندبیژن 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۷۵مترمربع واقع درچهل تخم زیدآباد بم ازمالکیت 

عباس دامي.
پالک۴فرعي از ۸۸۸اصلي رضاطبسي نژاد باغچمکي کدملي ۳۱۰۰۰۵۳۳۰۳فرزندعلي 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۴۰۴مترمربع واقع درزیدآباد چهل تخم بم ازمالکیت 
حسن چهل تخمي.

پالک یکفرعي از۱۰۸۲اصلي علي رنجبر کدملي ۳۱۱۰۱۵۵۷۵۳فرزندغالمحسین 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۸۲مترمربع واقع دردهشتربم ازمالکیت روح اهلل رنجبر.

پالک ۲فرعي از۱۱۸۲اصلي فاطمه کارگران کدملي ۳۱۰۰۲۱۶۶۴۴فرزندابراهیم 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۵۲مترمربع واقع درخیابان شهیدبهشتي شهربم ازمالکیت 

محمودباقري.
پالک ۱۸۶فرعي از ۱۳۶۲اصلي حسین تاوانه کدملي ۴۸۲۹۹۳۵۳۷۵فرزندمحمدعلي 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۴۵مترمربع واقع درخیابان بوعلي غربي شهربم 
ازمالکیت ورثه ساالربهزادي.

پالک ۲۱۱۱اصلي منصور رنجبر کدملي ۳۱۱۱۰۸۶۸۲۸فرزندعباس ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت ۴۰۱مترمربع واقع درباغچمک بم ازمالکیت اکبروغالمحسین 

ومحمدوفضه طبسي پور  باغچمکي.

امالک تقاضاشده واقع دربخش 3۱کرمان
پالک یکفرعي از ۸۶۷اصلي معظمه صوفي آبادي کدملي 

۳۱۴۹۹۱۰۷۴۹فرزندجهانگیرششدانگ یکبابخانه بمساحت ۴۱۴مترمربع واقع دربروات 
بم بلوارآزادي ازمالکیت محمدزنگي .

پالک یکفرعي از۸۷۶اصلي حمیده بني اسدي کدملي 
۳۱۱۰۴۷۶۳۳۹فرزندمحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۰۳مترمربع واقعدربروات بم 

بلوارشهداازمالکیت ورثه علي عسکري.
پالک یکفرعي از ۹۹۱اصلي نسرین مدرس کیا کدملي 

۳۱۱۱۲۶۲۰۶۵فرزندمحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۱۸مترمربع واقع دربروات بم 
خیابان ملک الشعراي بهارازمالکیت سکینه اعتمادي ومالکیت مشاعي خودمتقاضي.

پالک ۱۴فرعي از ۲۷۵۵اصلي مصطفي دوست کام کدملي ۳۱۱۰۴۶۰۵۰۵فرزندعلي 
نسبت به سه دانگ وفاطمه بني اسدي بشماره ملي ۳۱۱۱۲۴۴۲۹۶فرزندمهدي نسبت به 
سه دانگ ازششدانگ یکبابمغازه بمساحت ۲۸/۵مترمربع واقع دربروات بم خیابان امام 

جنب داروخانه ازمالکیت جنجال زاده
پالک ۱۱فرعي از ۲۷۵۶اصلي محمدصابرقلعه خاني کدملي 

۳۱۱۱۴۳۸۵۳۸فرزندعبدالکریم ششدانگ یکبابمغازه مغازه قدیمي  مشتمل برمحوطه 
بمساحت ۲۲۱مترمربع واقع دربروات بم بلوارامام ازمالکیت علي رضایي زاده.

پالک ۴فرعي از ۳۰۱۷اصلي فاطمه اماندادي کدملي ۳۱۱۱۳۱۶۶۵۳فرزندعباس 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۸۷۷مترمربع واقعدربروات بم خیابان شهیدموسوي 

ازمالکیت سیدمرادبرائي نژاد.

تاریخ انتشارنوبت اول:۹۹/۹/۱۲
تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۹/۹/۲۶

محمدامیری خواه 
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بم

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

آگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی و برابر آراء اصالحی هیئت اول مستقر در واحد ثبتی شهرستان بم که در آگهی قبلی محل مالکیت اشتباه آگهي شده است که به شرح ذیل جهت اطالع عموم در 
یک نوبت آگهی می گردد که مدت اعتراض آن از تاریخ انتشار به مدت یکماه می باشد.

پالک 3 فرعي از 1941 اصلی مژگان پیشکار کدملی 31۰۰13۸22۷9 فرزند محمد ششدانگ یکبابخانه بمساحت 322 مترمربع واقع در شهرستان بم بخش 29 کرمان کمربندی ولی عصر کوچه 11 از مالکیت آقایان حسین 
و علی جوشائی و علیجان محمدآبادی و خانم رخساره جوشائی که در آگهی قبلی فقط حسین جوشائی آگهي شده است.

محمد امیری خواه
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای حسن سجادیان طبق وکالت شماره 3۰43۵ مورخ 1399/۸/2۰ دفترخانه 14۶ بم با تقدیم استشهادیه 11۰1۷/۷۷94 مورخ 1399/9/12 اعالم نموده سند مالکیت ششدانگ پالک 2 فرعی از ۶۵۷ اصلی بخش 29 
کرمان صفحه 1۷1 دفتر ۸۶ ثبت 1۵۷۸۰ ملکی آقای جلیل پور افسری به شماره چاپی ۸1۵۵9۷ صادر و تسلیم به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای سند المثنی نموده لذا طبق تبصره یک الحاقی ماده 12۰ آیین نامه 
قانون ثبت مراتب یک  نوبت آگهی تا هرکس مدعی انجام معامله یا سند نزد خود می باشد از تاریخ انتشار به مدت ده روز اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم و رسید دریافت نماید و اال پس از انقضای مدت قانونی و عدم وصول 

واخواهی وفق مقررات اقدام خواهد شد./ م الف 29
محمد امیری خواه

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
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یک معلم بمی و یک معلم رابری رتبه های برتر
 جشنواره کشوری "جلوه های معلمی" را کسب کردند

احمد اسکندری نسب، مدیرکل آموزش 
وپرورش استان کرمان ضمن قدردانی از 
همه فرهنگیان اس��تان که با آغاز شیوع 
بیماری کرونا با جدیت و پش��تکار مثال 
زدن��ی، امر مق��دس آم��وزش و پرورش 
را ت��داوم دادند، گف��ت: در این دوران، 

جلوه ه��ای بی نظیری از ایثار و فداکاری 
معلمان در عرصه های مختلف را ش��اهد 
بودیم و هس��تیم، معلمان��ی که با وجود 
ابتالی ش��دید به بیماری کرونا دس��ت 
از تدری��س برنم��ی دارن��د و حتی معلم 
دلسوزی که تا س��اعاتی قبل از فوت در 

اثر این بیماری مش��غول تدریس بود.
او اف��زود: همچنین، معلمان��ی که برای 
دان��ش آموزان خود گوش��ی هوش��مند 
ی��ا تبل��ت فراه��م کردن��د، معلمانی که 
بس��ته های حمایتی تهیه و بین خانواده 
دانش آم��وزان نیازمند توزیع می کنند و 
معلمان��ی که با وج��ود تعطیلی آموزش 
حض��وری، خودش��ان را پ��س از ط��ی 
کیلومتر ها مس��افت به دانش آموزانشان 
در مناطق دور دس��ت می رس��اندند تا از 

چرخ��ه آم��وزش عق��ب نمانن��د.
اس��کندری نس��ب عنوان کرد: همه این 
نمونه ها بیانگ��ر تعهد، اخالص و خدمت 
صادقانه معلم��ان کرمانی در این دوران 
است که تا همیش��ه در تاریخ آموزش و 

پرورش این سرزمین ماندگار می ش��ود.
مدی��رکل آم��وزش و پ��رورش اس��تان 
کرمان، تصریح کرد: جشنواره جلوه های 
معلمی فرصت��ی برای تجلی��ل از تعداد 
مح��دودی از این معلم��ان به نمایندگی 
از جامع��ه عظیم فرهنگی��ان پرتالش و 
فداکار است که پس از دریافت اطالعات 
در خص��وص معلمان ایثارگر اس��تان در 

دوران کرونای��ی، پن��ج معلم ب��ه وزارت 
متبوع معرفی ش��د.

او گف��ت: از این تع��داد، دو نفر از آن ها 
برگزیده این جش��نواره ش��دند هر چند 
که همه معلمان در این دوران حس��اس 
و بحران پیش آم��ده، برگزیده، نمونه و 

شایس��ته تجلیل هس��تند.
اسکندری نس��ب گفت: صالح اسدآبادی 
کارشناس اطالع رسانی و روابط عمومی 
مدیری��ت آموزش و پرورش شهرس��تان 
ب��م با همراهی همس��رش مدیر پژوهش 
س��رای دانش آموزی روی��ان بم، در اوج 
بیماری کرونا و کمبود محلول ضدعفونی 
کننده، در ابتدای کار با هزینه ش��خصی 
اقدام به راه اندازی کارگاه تولید محلول 
ضدعفون��ی کنن��ده دس��ت و س��طوح 
)اتیل الکل ۷۰ درص��د( و کارگاه تولید 
با تولید  دس��تگاه های ضدعفونی کننده 
روزان��ه 1۵۰ لیتر اتی��ل الکل ۷۰درصد 

ک��رد.
او افزود: این امر باعث ش��د شهرس��تان 
ب��م به لحاظ رعایت 9۶ درصدی ش��یوه 
نامه های بهداش��تی به ویژه در مدارس، 

موفق به کسب رتبه برتر در این خصوص 
ش��ود و مورد تجلیل رئی��س جمهور در 

س��تاد کرونای کش��ور قرار گیرد.
او بیان داش��ت: دیگ��ر معلم برگزیده در 
این جش��نواره، زهره هاشمی پور رابری 
مدیرآموزگار دبس��تان توحید روس��تای 
رابر است، معلمی  گرینوئیه شهرس��تان 
با 2۸ س��ال س��ابقه خدمت که با وجود 
ابتالی ش��دید به بیماری کووید 19 و با 
وجود اختالالت شدید تنفسی و استفاده 
از کپسول اکسیژن و در حال بستری در 
بیمارستان پیامبر اعظم )ص( کرمان، به 
م��دت 3۰ روز آموزش دانش آموزان در 
فضای مجازی را دنبال کرد و نگذاش��ت 

وقف��ه ای در تدری��س رخ ده��د.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
تصریح کرد: به جرات می توان گفت پس 
از مدافعان سالمت، فرهنگیان بیشترین 
کرون��ا  بح��ران  دوره  در  را  ایثارگ��ری 
دارن��د که با وجود هم��ه تنگنا ها جریان 
یاددهی-یادگی��ری را اس��تمرار دادند و 
جلوه ه��ای زیبای معلم��ی را به نمایش 

گذاش��تند.


