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 داانیی

رفتگان  بی برگشت

دیدار با خانواده مادر و دختری که در 
3حادثه 18 دی کرمان شهید شدند

عرصه

بازدید مهندس بنی اسدی شهردار بم از پروژه های 
مسکونی در حال احداث گروه مسکن و ساختمان بهار 

در ارگ جدید

حجت االسالم غضنفرآبادی در جلسه شورای معاونین دانشگاه خبر داد:

جلسه شورای معاونین دانشگاه علوم پزشکی بم سه شنبه 16 
دی با حضور حجت االسالم غضنفرآبادی نماینده مردم شرق 
استان در مجلس، حجت االسالم دانشی امام جمعه بم، هادی 
شهسوارپور فرماندار بم و دکتر مازیار اویسی رئیس دانشگاه 
علوم پزشلکی بم و دیگر اعضای شلورا در سلالن سلالمت 

دانشگاه برگزار شد.
بله گزارش طلوع بم، دکتر اویسلی رئیس علوم پزشلکی بم 
گفت: احداث کلینیک پاسلتور، سلاختمان سلی سلی یو و 
طبقه باالی آن که خیرسلاز می باشد امروز افتتاح می شوند. 
همچنین کلینیک تخصصی طب سنتی در مرکز سپهر فعال 
میباشد بیمارستان 202 تختخوابی از مشکالت علوم پزشکی 
است که نیاز به حمایت دارد تا پروژه از حالت راکد بیرون آید 
و اسلتارت بخورد، تعیین تکلیف شود و به بهره برداری برسد 
تا خدمات رسلانی اتفاق بیفتد. همچنین مجوز احداث 20000 
متر فضای آموزشلی به روز گرفته شده و به زودی کلنگ زنی 

خواهد شد.

در این بازدید حاج محمدحس��ین شفیعی مدیرارشد و س��رمایه گذار پروژه و همچنین مهندس رمضانی، 
مهندس باقری، شجاع حیدری، طباطبایی و خداشناس سرپرستان و مشاورین مجموعه توضیحاتی در این 

خصوص به شهردار بم ارائه کردند و درخصوص امکان همکاریهای فی مابین تبادل نظر شد.
شهردار بم در این بازدید ضمن تقدیر از تالشهای صورت گرفته توسط عوامل و پرسنل پروژه بهار در ارگ 
جدید، این پروژه را امکانی برای توس��عه پایدار و حفظ برند جهانی باغش��هر بم قلمداد کرد و افزود: ارگ 
جدید ظرفیتهای خوبی برای سکونت دارد که می تواند به حفظ باغشهر بم کمک کند. وی افزود: علی رغم 
اینکه تامین مسکن وظیفه شهرداری نیست ولی ما آمادگی خود را جهت مشارکت با سرمایه گذاران بخش 

خصوصی برای تولید مسکن و انجام دیگر پروژه های عمرانی در شهر بم اعالم می کنیم.

اخذ مجوز احداث ۲۰ هزار متر فضای آموزشی برای 
دانشگاه علوم پزشکی بم

شرح در صفحه 2

اقدامات شهرداری بم  در 
سالگرد شهادت سردار سلیمانی

محمد بنی اسدی شهردار بم خبر داد:

صفحه 4
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طلوع بم - س�عید افروغ: جلس��ه ش��ورای معاونین دانشگاه 
علوم پزشکی بم امروز سه شنبه ۱۶ دی با حضور حجت االسالم 
غضنفرآبادی نماینده مردم شرق استان در مجلس، حجت االسالم 
دانشی امام جمعه بم، هادی شهسوارپور فرماندار بم و دکتر مازیار 
اویس��ی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم و دیگر اعضای شورا در 

سالن سالمت دانشگاه برگزار شد.
 

دکتر مازیار اویس��ی رئیس علوم پزش��کی بم ضمن تسلیت ایام 
فاطمیه و س��الگرد س��ردار دلها حاج قاسم س��لیمانی و تشکر از 
حضور مدعوین به آمار بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: تعداد 
تس��ت های کرونا از ابتدا ۹۰۶۷ مورد ب��وده که 4۱ درصد مثبت 
قطع��ی، 4 درصد در حال درمان، ۹۱ درصد بهبود یافته، ۶ درصد 
موارد بستری سرپایی، ۹.۵ روز متوسط روز بستری و ۳.۸۹ درصد 

فوتی داشتیم.
وی افزود: تا تاریخ ۱۵ دی آمار فوتی ما 4 مورد اس��ت و نس��بت 
به ماه های قبل کاهش زیادی داش��ته اس��ت در حال حاضر ما 2۸ 
بیمار بستری شامل ۱2 مورد مثبت قطعی و ۱۶ مورد مشکوک در 

بیمارستان پاستور داریم.
دکتر اویس��ی ادامه داد: ۱۵ دس��تگاه ونتیالتور، ۵ دستگاه کمک 
تنفس��ی، دو دستگاه PCR اضافه شده و اکنون تعداد 2۰۰ تست 
در روز قابل انجام می باش��د، ۱2 تخت آی سی یو اضافه شده و 
۱4 تخت آی سی یو دیگر نیز امروز اضافه و وارد چرخه بیمارستان 
می ش��ود. یک دستگاه اکسیژن س��از از قبل در بیمارستان وجود 
داشت و یک دستگاه هم با تالش نماینده شرق استان خریداری 
ش��ده است و تا امروز هفت میلیارد برای مواد ضدعفونی کننده و 
2۹ میلیارد برای پرس��نل هزینه کردیم و در کل ۶۵ میلیارد تومان 
)۵۵ میلیارد وزارتخان��ه، 2.۵ میلیارد خیرین و ۷ میلیارد از درآمد 
اختصاصی دانشگاه( از ابتدا تاکنون برای مقابله با کرونا هزینه شده 

است.
اویسی با اش��اره به طرح هوشمند شهید س��لیمانی تاکید کرد: با 

اجرای این طرح از ابتدای ش��روع تا ام��روز 44 درصد در موارد 
مثبت قطعی، ۵4 درصد در بس��تری، 42 درصد سرپایی با کاهش 
روبرو بوده ایم. همچنین درصد رعایت پروتکل های بهداش��تی 
توسط اصناف از ۷۰ درصد به ۹2 درصد و رعایت پروتکل های 
بهداشتی توسط مردم از ۵۹ درصد به ۸۷ درصد افزایش پیدا کرده 

است.
وی در خصوص پروژه هایی که به بهره برداری رسیده اند گفت: 
مهمترین پروژه که در دست اقدام داشتیم و امروز به بهره برداری 
رسیده است بیمارستان علی بن ابیطالب شهرستان فهرج است. وی 
ادامه داد: بیمارستان فهرج می بایست در شهریورماه به بهره برداری 
می رس��ید مقداری از تجهیزات رادیولوژی و آزمایشگاهی آن به 
خاطر گارانتی باید از تهران می آمد چون اگر ما نصب می کردیم 
از گارانتی خارج می ش��دند تجهیزاتی برای بیمارس��تان در نظر 
گرفته نشده بود حتی محوطه س��ازی و مسیر آسفالت، حصار و 
گاز کشی آنجا با مشکل مواجه بود ما تمام تجهیزات تخصصی 
را هفته قبل تحویل گرفتیم. دس��تگاه هایی که هم برای اس��تفاده 
بیمارستان پاس��تور منتقل کرده بودیم امروز مثل همان وسایل با 
همان مارک خریداری ش��ده و در بیمارس��تان فهرج موجود می 
باشد، وقتی بیمارستان فهرج افتتاح شود حتماً به اکسیژن ساز نیاز 
دارد. ب��ر آنیم تا چند روز آینده اورژانس را فعال کنیم و مجوز و 
پروانه های بیمارستان را بگیریم و تخصیص نیروهای متخصص را 
که آبان و آذر هر سال اتفاق می افتد، در ماه شهریور درخواست 
نی��رو می دهیم و آبان و آذر نیروی متخص��ص داریم و به زودی 

اورژانس، آزمایشگاه و رادیولوژی بیمارستان فعال خواهد شد.
اویسی اظهار داش��ت: مراکز خدمات جامع سالمت در روستای 
ابارق، همچنین مرکز جامع سالمت روستای رحمت آباد ریگان، 
پانس��یون پزش��کی روس��تای رحمت آباد ریگان، مرکز جامعه 
سالمت روس��تای محمد آباد گنبکی، پانسیون پزشک روستای 
محمد آباد گنبکی، خانه بهداش��ت خواجه عسکر، مرکز جامع  
سالمت قاس��م آباد،مرکز جامع سالمت روستای اسد آباد علیاء، 
مرکز جامع سالمت روستای برج معاذ، دو پانسیون روستای برج 
معاذ، مرکز جامعه سالمت روستای علی آباد چاهدگال،2 پانسیون 
پزش��ک علی آباد چاهدگال و یک پانس��یون پزش��ک روستای 
رحمت آباد ریگان،تکمیل ساختمان آموزشی بیمارستان پاستور، 
ساختمان الحاقی و سی سی یو بیمارستان پاستور، بخش سی تی 
اسکن بیمارستان پاستور به بهره برداری رسیده اند. از ۶۵ دانشگاه 
کشور و بیش از ۳۰۰ بیمارستان کشور که مورد بررسی قرار گرفته 
اند خوش��بختانه ما در استان تنها شهرستانی هستیم که دو دستگاه 

سی تی اسکن داریم و خدمات ارائه می دهیم.
پروژه هایی هم که تا پایان س��ال به بهره برداری می رس��ند شامل: 

مرکز جامع سالم ده گاوی فهرج، 2 باب پانسیون پزشک روستای 
ده گاوی فه��رج، مرکز جامع س��المت جان ملک، یکدس��تگاه 
پانس��یون پزش��ک رحمت آباد ریگان، دو باب مسکن پزشک 
روس��تای جان ملک ریگان، مرکز جامع سالمت شهری محمد 
آب��اد ریگان، پایگاه ۱۱۵ ریگان، فه��رج و اتاق عمل جواداالئمه 

نرماشیر میباشند.
وی در خصوص رایزنی ها برای دریافت تجهیزات بانک جهانی 
گفت: توانس��تیم ۳ هدیه شامل سی تی اس��کن، دستگاه کمک 
کننده برای لوله گذاری های تنفسی و سونو پرتابل را تهیه و برای 
رفاه حال بیماران در اتاق بیماران مستقر کنیم. اویسی به پروژه های 
خیرین اشاره کرد و تاکید کرد جا دارد از پروفسور منتظری تشکر 
کنم که عالقه ای که به بم داش��تند خانه پدری و ارثیه خود را در 
خیابان فردوس��ی وقف دانشگاه علوم پزشکی بم کردند و مرکز 

تحقیقات بیماری های غیرواگیر در آنجا افتتاح خواهد شد.
رئیس علوم پزش��کی بم یادآور ش��د: احداث کلینیک پاستور، 
ساختمان سی سی یو و طبقه باالی آن که خیرساز می باشد امروز 
افتتاح می شوند. همچنین کلینیک تخصصی طب سنتی در مرکز 
سپهر فعال میباشد بیمارس��تان 2۰2 تختخوابی از مشکالت علوم 
پزش��کی اس��ت که نیاز به حمایت دارد تا پروژه از حالت راکد 
بیرون آید و استارت بخورد، تعیین تکلیف شود و به بهره برداری 
برسد تا خدمات رسانی اتفاق بیفتد. همچنین مجوز احداث 2۰۰۰۰ 
متر فضای آموزش��ی به روز گرفته ش��ده و به زودی کلنگ زنی 
خواهد شد. اویسی گفت: پرداخت پزشکان پاستور زمانی که من 
آمدم ۱2 ماه عقب بود که االن 4 ماه عقب اس��ت و تا قبل از سال 
در این زمینه بروز خواهیم شد، پرداخت پرسنل هم ۹ ماه عقب بود 
که االن سه ماه عقب است، اما پرداخت کارانه پزشکان و پرسنل 

کلینیک امام رضا به روز است.
وی در خص��وص دس��تگاه ام آر آی گفت: رایزنی های صورت 
گرفته و درخواس��ت داده ایم تا دس��تگاه ام آر آی دیگری به ما 
داده ش��ود چون این دس��تگاه ام آر آی فعلی هن��وز بعد از چهار 
ماه به بهره برداری نرس��یده اس��ت، همچنین درخواست دستگاه 
آنژیوگرافی داده ایم و فضای باالی سی سی یو را به آنژیوگرافی 
اختصاص می دهیم چون باالترین اعزام ما به مرکز استان به خاطر 
بیماران قلبی اس��ت که به آنژیوگرافی نیاز دارند امیدواریم به ما 
هم تخصیص داده ش��ود، مشکل بعدی ما آمبوالنس است، چون 
انحصاراً از وزارتخانه وارد می ش��ود و نیاز اس��ت که وزارتخانه 

حمایت کند تا به ما آمبوالنس داده شود.
حجت االسالم غضنفرآبادی نماینده شرق استان نیز با اشاره به ایام 
سوگواری حضرت فاطمه و سالگرد سردار شهید جهان اسالم و 
آی��ت اهلل مصباح این ایام را تس��لیت و از خدمات همه کاردرمان 

تش��کر کرد و گفت: امروز دانش��گاه مثل یک گوهر است که با 
تالش همه شما در شرق استان می درخشد و باعث افتخار همه ما 
است. اگر دانشگاه علوم پزشکی نبود این همه خدمات هم وجود 
نداشت البته در سال های آینده شاهد برکات بیشتری خواهیم بود 
و در آینده بم به خاطر علم،تالش و دانش و س��طح علمی شهره 

خواهد شد.
وی افزود: از تالشها و پیگیریهای دکتر اویسی تشکر می کنم اگر 
شما پیگیر باشید، درخواست بدهید و مشکالت را انتقال دهید ما 

هم در توان خودمان کمک می کنیم.
وی دامه داد: 2۰ هزار متر مربع تحت عنوان مجموعه آموزش��ی 
دانش��گاه علوم پزشکی یک ش��اهکار اس��ت و در آینده شاهد 
ساختمان و امکانات بیش��تری از آن خواهیم بود برای بیمارستان 
22۰ تختخوابی هم پیگیریهایی صورت گرفته است و امیدواریم 
بیمارستان فهرج هم به زودی راه اندازی شود، باید این پیگیری ها 

و تالش های ادامه داشته باشد.
وی تاکید کرد: جای کار و خدمت هست باید شرایط آبرومندی 
را برای درمان منطقه رقم زنیم س��عی کنید برای بیمارس��تان ها و 
نیروهای خدماتی از ظرفیت های خود آن ش��هر یا منطقه استفاده 
کنید اما نیروهای متخص��ص را اگر در آن منطقه نبود، بهترین ها 

را باید انتخاب کرد این خواسته مردم است که به حق می باشد.
غضنفر آبادی تاکید کرد: همه ما کارگریم، یادمان باشد از فرصت 
ها استفاده کنید چون این فرصت ها همیشه وجود ندارد و مسئولین 
ما هیچ شأنی جز نوکری نظام و مردم ندارند، مخصوصاً در بحث 
دانشگاه وظیفه شما بسیار خطیر، پر اهمیت و قابل تحسین است و 
من هم هر کاری از دستم بربیاید انجام می دهم اگر ملت ایران قدر 
نظام را بدانند خداوند برکاتش را بر مردم بیشتر خواهد کرد و از 

تالش همه شما برای مردم که لیاقت آن را دارند تشکر می کنم.
در ادامه با حضور مسئولین محلی ساختمان الحاقی خیرساز بخش 
سی س��ی یو 2، ساختمان آموزشی بیمارستان افتتاح و از دستگاه 

سی تی اسکن جدید در بیمارستان پاستور نیز رونمایی شد.

یادداشت

زلزله هم بسیار وحشتناک اس��ت و هم موقعی که می آید تخریب 
و کش��تار و درهم ریزی وقت هم تعیی��ن نمی کند که کی می آید. 
لحظه های شومی است خانواده ویرانی کشت و کشتار و بالیی غیر 
قابل تصور به ذهن انسان می آید و فقط وقتی نگاه می کنی اطراف 
فقط ویرانی و بدبختی و عده ای زخمی و عده ای کشته شدند. آری 
یادمان نرفته زلزله ۸2 کاری کرده هنوز ش��ادی و نشاط برای خیلی 
دیگر میّسر نشد و از آن مردم سرزنده و بانشاط دیروز را کسی ندیده 
و جایش��ان خالی است و به سوی س��فری بی پایان رفتند و آنها هم 
ماندند بق��ول بعضی ها برای بدبختی ها ماندند و مدتها در س��وگ 
عزیزان عزادار بودند و برایشان سرود جدایی خواندیم. آری عزیزان 
ما رفتند و قبرس��تان ها بزرگ شدند اما حداقل بعدش میتوانستند در 
کنار هم باشند و زیر یک چادر 4 نفر تا ده نفر با هم زندگی میکردند. 
مادر فرزن��دش را در آغوش میگرفت به او دلداری می داد. س��الها 
گذش��ت آن ویروس منحوس کرونا که دنی��ا را درگیر کرد آمد و 
خواب و توان را از همه گرفته است دیگر صفا و صمیمت را از مردم 
گرفته دیگر عادی شده که انسانها در جلسات همدیگر شرکت نکنند 
و برای مرده های همدیگر احساس همدلی و همیاری و سرسالمتی به 
همدیگر بدهند آخر ممنوع است دیگر چهره های بشاش و دوست 
داش��تنی افراد بیمارستانی و پزشک و پرستار شب و روز درگیر این 
بیماری هستند و نیروی کادر درمان با تالش شبانه روزی تعدادی را 
از م��رگ نجات می دهند و بعضی ها دیگر تالش کادر درمان موثر 
نمی ش��ود. با این دنیا وداع میگویند چقدر این مایه تاسف است که 
دارند سفارش میکنند که فاصله و شستشوی دستها را فراموش نکنید 
و در جاهای سربس��ته نروید و حتماً از ماس��ک از خانه تا محل کار 
و از مح��ل کار تا خانه رعایت کنید و اگر انجام ندهید حق¬الناس 
اس��ت. رعایت این موضوع میتواند م��ا و دیگران را از مرگ حتمی 

نجات دهد.
مان��ده ها در کنار همدیگرند و برای همدیگ��ر احترام وافر قائلند یا 
اینکه بعضی ها قباًل میگفتند آدم اگر پولی نداشته باشد این زندگی 
نیست اما اکنون می گویند هیچی نمی خواهیم یک جو سالمتی به 
همه چی می ارزد. بیائید صحنه را یک مقدار مجسم کنید با صحنه 
قیامت که هرکس بفکر خویش اس��ت در تشییع و در جلسه ترحیم 
همدیگر شرکت نمی کنند. اگر یک نفر ناقل باشد می تواند تعداد 
زبادی را درگیر نمایید. میدانی��م زلزله در یک مدت محدودی این 
اتفاق می افتد نه ۱ ساله نزدیک یکسال است کرونا کل دنیا را درگیر 
کند و همه در خوف و رجا بسر می برند. در زلزله مانده ها دیگر از 
همدیگر نمیترسند و میتوانند آالم و دردهای ناشی از زلزله را تسکین 
ببخشند و با همکاری و مساعدت یکدیگر را یاری کنند اما ویروس 
کرونا همانطور که در ابتدا گفتم ماس��ک و شستشوی مرتب دستها 
را در برنامه کاری خود داش��ته باش��ند. با کمال تأس��ف خیلیها این 
دس��تورات را اجرا نمیکنند و تعدادی از بهترین افراد خدوم از جمله 
پرستار و پزشک بخاطر سهل انگاری یک عده از ما مردم آنها را از 
دس��ت دادیم و این شهدای راه سالمت با زحمات شبانه روزی خود 
تا آنجا خود را فدا کردند تا ش��اید جان بیماران از مرگ نجات یابد 
همینطور که گفتم حق الناس است که جان دیگران در خطر است و 
برای پاسداری از جان انسانها کمال رعایت را برای این عزیزان داشته 
باشیم. بپاس خدمات این عزیزان روز تولد بانوی بزرگ اسالم دختر 
علی)ع( روز پرستار است و با پاسداشت این روز مقام شامخ پرستار 
را گرام��ی میداریم و این روز پربرک��ت و مولود زینب کبری )س( 
را به همه راهیان س��المت و پرستاران صبور و زحمتکش تبریک و 
تهنیت میگویم. بعضیها میگویند حقوق میگیرند آری وظیفه است اما 
تو میگویی نیم ساعت برو توی اتاق ایزوله آیا شجاعت و شهامت آن 
را داری آفرین و صدآفرین بر دستهای این عزیزان در همچین راهی 
خدمت رسانی میکنند اما زلزله یک مرتبه ویران میکند و میکشد و 

بعد در کنار هم بودن را دارند.
از خدای عز و جل خواس��تارم نه زلزله باشد نه ویروس کرونا هر دو 
منحوس��ند آری زلزله منفور اما ویروس کرونا منفورتر. خدایا به ما 

صبر و پایداری عطا کن که بتوانیم نمره قبولی دریافت کنیم. 

مقایسه ی بین زلزله 8۲ و کرونای سال 99

اخذ مجوز احداث ۲۰ هزار متر فضای آموزشی برای دانشگاه علوم پزشکی بم به قلم: مرتضی مکارم

 (( آگهی مزایده عمومی))
(  07/99/ 28مورخ    234شماره  و    05/99/ 14مورخ    220،  22/70/59مورخ    261  )شماره  مصوباتبه استناد  رداری بروات در نظر دارد  شه

قطعه زمین مازاد بر نیاز    یازده   واگذاری نسبت به  آیین نامه مالی شهرداری ها    13بروات و بر اساس ماده    شورای محترم اسالمی شهر
لذا از    .به افراد واجدالشرایط اقدام نمایدبا مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی  بروات    مسكونی واقع درخویش با کاربری  

و    جهت دریافت اسناد مزایده  30/10/99های زیر حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  متقاضیان درخواست می شود ضمن بررسی ردیف  
 .مراجعه نمایند ( امور قراردادها -شهرداری بروات  - خیابان باقر العلوم  -بلوار آزادی  - بروات) : ئه قیمت پیشنهادی خود به نشانیارا

( مترمربعمساحت ) شماره قطعه  ردیف  آدرس        پالک ثبتی          کاربری        (ریالقیمت پایه )        
1            254      435 خیابان پرستو  -اکبرآباد شهرک   فرعی 1/    3084       مسكونی               000/000/870  
2          307      435 خیابان پرستو  -اکبرآباد شهرک   فرعی 1/    3084       مسكونی               000/000/870  
3           97       392 19بلوک  -)ع( شهرک امام علی       فرعی 1/    3084       مسكونی               000/000/392  
4            143       406 19بلوک  -)ع( شهرک امام علی       فرعی 1/    3084       مسكونی               000/000/406  
5          144       406 19بلوک  -)ع( شهرک امام علی       فرعی 1/    3084       مسكونی               000/000/406  
6           150       392 19بلوک  -)ع( شهرک امام علی       فرعی 1/    3084       مسكونی               000/000/392  
7           151       392 19بلوک  -)ع( شهرک امام علی       فرعی 1/    3084       مسكونی               000/000/392  
8          153       392 19بلوک  -)ع( شهرک امام علی       فرعی 1/    3084       مسكونی               000/000/392  
9           181     490 19بلوک  -)ع( شهرک امام علی       فرعی 1/    3084       مسكونی               000/000/490  

10            192     490 19بلوک  -)ع( شهرک امام علی       فرعی 1/    3084       مسكونی               000/000/490  
11          194     490 19بلوک  -)ع( شهرک امام علی       فرعی 1/    3084       مسكونی               000/000/490  

بنام شهرداری    0218933404004به حساب    )سیصد هزار ریال(  ریال  300/ 000متقاضیان واجد الشرایط می توانند با پرداخت مبلغ   -1
 .ریافت اسناد مزایده اقدام نمایندبروات نسبت به د

و یا ارائه   0080108623363به حساب شماره    و زمین های مورد درخواست متقاضیان    قیمت پایه %  5ارائه فیش واریزی به میزان   -2
 .ضمانت نامه بانكی در وجه شهرداری بروات به عنوان سپرده شرکت در مزایده الزامی می باشد

 .کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آگهی،  -3
 . نخواهد شد داده  اثر  ترتیب گردد،  واصل  مقرر  مهلت از بعد  یا  و  مخدوش ، به پیشنهاداتی که فاقد سپرده واریزی -4
پرداخت  حداکثر  برنده مزایده موظف است ظرف مدت   -5 یا تلفنی شهرداری جهت  از اعالم کتبی    مبلغ )   زمین  بهاییک هفته پس 

 .شهرداری ضبط خواهد شد نفع  به وی  در غیر اینصورت سپرده شرکت در مزایده  نماید،به شهرداری مراجعه   پیشنهادی(
بازدید از امالک موضوع مزایده و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان ضروری می   -6

 باشد. 
 .ضبط خواهد شد ی به نفع شهردار  ب یآنان به ترت  دهی سپرده شرکت در مزاهرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند  -7
 .شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است -8
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به موضوع معامله در اسناد مزایده مندرج بوده و متقاضیان می بایست جهت کسب اطالعات بیشتر   -9

 به شهرداری بروات )امور قراردادها( مراجعه نمایند. 
 

حجت االسالم غضنفرآبادی در جلسه شورای معاونین دانشگاه  خبر داد:

 ده یمزا یآگه
 

  یاسالم یاز امالک خود واقع در شهرک امام را طبق مجوز شورا ن یبم در نظر دارد چند قطعه زم یشهردار
دعوت    انیمتقاض هیبفروش برساند لذا از کل  دهیمزا  قیرا از طر ۵/۹۹/ ۲۸مورخ   ۵/۳۰۰/۹۹به شماره ص/ش/

  تی، سا ییرجا د یشه  وارامالک به آدرس بم، بل  تی موقع  ی و کروک  دهیاسناد مزا افتیجهت در د یآ  یبعمل م
 . د ییتماس حاصل فرما ۰۳444۳4۵۲11با شماره تماس   شتریمراجعه و جهت اطالع ب   یادار

به شماره حساب  الیر  ۵۰۰.۰۰۰توانند با پرداخت مبلغ   یعالقه مند م   یو شرکت ها  انیمتقاض -1
 .ند یاقدام نما دهیاسناد مزا افت یدربم نسبت به  ی بنام شهردار ۰1۰۵۶۵۹۳۹۰۰۰۳

ده روز پس از درج نوبت   تی( لغا۲۰/1۰/۹۹) ینوبت آگه  نیدرج اول   خیاسناد بعد از تار افت یمهلت در -۲
 باشد ی ( م۰۶/11/۹۹) ی دوم آگه

 باشد  ی م 1۶/11/۹۹ ت یلغا ۰۷/11/۹۹  خیاز تار متیق شنهادیمهلت ارائه پ -۳

  ی الزام ده یبعنوان سپرده شرکت در مزا نیزم قطعه  هر برآورد  مبلغ   ٪۵ زانیبه م  یارائه ضمانتنامه بانک -4
 باشد  یم

 ضبط خواهد شد  بیهرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترت -۵

بم ، امور   ی ، شهردار ی ادار تی، سا ییرجا د یبلوار شه بم ، به  دهیاسناد مزا افتیجهت در انیمتقاض  -۶
 ند یاقدام نما یشهردار تیسا  قی از طر ایقراردادها مراجعه 

 مختار است شنهاداتیاز پ کیقبول هر  ا یدر رد   یشهردار  -۷

 باشد  یدر اسناد درج م  ده یمربوط به مزا  اتیاطالعات و جزئ ریسا -۸

 باشد. یم  ۹۹/ 1۹/11مورخ   1۰:۰۰پاکت ها: ساعت  یی زمان بازگشا -۹

 

 ی اسد  ی بن  محمد

 بم  شهردار



3 سال سیزدهم  شماره   245  سه شنبه 16 دی 1399

رفتگان  بی برگشت
 دیدار با خانواده مادر و دختری که سال گذشته در حادثه 1۸ دی کرمان شهید شدند

براب�رآراه صادره هیئ�ت اول موضوع قانون تعیین تکلی�ف وضعیت ثبتی اراضی 
وس�اختمانهای فاقدسندرسمی مس�تقردرواحدثبتی حوزه ثبتی ملک بم تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل واقع درشهرس�تان های  بم ونرماشیر بخشهاي 29  
لغایت 33کرمان محرزگردیده است لذابمنظور اطالع عموم مراجعین دردونوبت 
به فاصله 15روز آگهی میش�ود ودرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تس�لیم وپس ازاخذ رس�یدظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خودرابه مراجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی اس�ت 
درصورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ندمالکیت 

صادرخواهدشد.

امالک تقاضاشده واقع دربخش 29کرمان
پالک ۳۳فرعی از2۰2۱اصلی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 

ششدانگ اتاق تاسیسات برق بمساحت 24مترمربع واقع درخیابان ولی عصرشهربم 
ازمالکیت حمیدرضابهرامی.

پالک  ۱۷ فرعی از22۹2اصلی عباس دهقانی پور کدملی ۳۱۱۱۳۱۱۱۱2فرزندحسن 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 22۳مترمربع واقع درخیابان تختی شهربم ازمالکیت ورثه 

عباس پیروزی.
پالک  ۱۸ فرعی از22۹2اصلی  فاطمه دهقانی پور کدملی ۳۱۱۱۳۰۸۱۹۷فرزندحسن 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت 2۳2مترمربع واقع در خیابان تختی شهربم ازمالکیت ورثه 
عباس پیروزی.

پالک ۸۶۷فرعی از2۳۵۶اصلی اصغرحسین پوردارستان کدملی 
۳۱۱۰۵4۵۷۷2فرزندمحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت 2۵۹مترمربع واقع درخیابان 

ولی اهلل امیری شهربم ازمالکیت داریوش وحسین روشنی.
پالک ۱۳4۸فرعی از 2۸۱۰اصلی احمدرستم آبادی شه بازی کدملی 

۳2۰۹۶۶۶۸۵فرزنداصغرششدانگ یکبابخانه  بمساحت 4۸۹مترمربع واقع درخیابان 
کمیل شهربم ازمالکیت کبری فرومند ومهدی فروتن.

پالک ۶۹۰فرعی از 2۸۱۱اصلی بهزادموسائی کدملی ۳۱۰۰۰۷4۱۹۱فرزندعلی 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 2۸۹مترمربع واقع درخیابان کمیل شهربم ازمالکیت 

حسین اکبری یزدی.
پالک ۱۵فرعی از۳4۶۳اصلی سولمازسبحانی پور کدملی ۳۱۱۰2۱۳۰۳۶فرزندروح اهلل 

سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت ۵۶۰مترمربع واقع درخیابان طالقانی شهربم 
ازمالکیت روح اهلل سبحانی پور.

پالک ۱۵فرعی از۳4۶۳اصلی نیلوفرسبحانی پور کدملی ۳۱۰۰۱۰2۸۱۹فرزندروح اهلل 
سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت ۵۶۰مترمربع واقع درخیابان طالقانی شهربم 

ازمالکیت روح اهلل سبحانی پور.
پالک ۳فرعی از 4۷42اصلی سعیده خدابخش زاده کدملی 

۳۱۱۰۹۷22۰4فرزندمحمودششدانگ یکبابخانه و مغازه بمساحت ۹۰2مترمربع واقع در 
بلوارجمهوری اسالمی شهربم ازمالکیت ورثه اکبر کریمی .

امالک تقاضاشده واقع دربخش 30کرمان
پالک ۶فرعی از ۱2۰۳اصلی مریم دهقان دولتی کدملی ۳۱۱۰۳۶۰۸2۹فرزندگنجعلی 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 2۷۷مترمربع واقع درخیابان شهیدبهشتی شهربم کوچه 

۱۹ازمالکیت حیات نظام آبادی پور.
پالک ۱۰فرعی از ۱۳۶۵اصلی محمدترکپور کدملی ۳۰۳۱2۸۷2۸2فرزندقاسم 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 24۳مترمربع واقع در خیابان بوعلی غربی شهربم 

ازمالکیت علی صادقیان.
پالک یکفرعی از۱۳۶۸اصلی محسن خوردوستان کدملی 

۳۱۱۰2۰۱۵2۳فرزنداحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت ۳۰۹مترمربع واقع درخیابان 
بوعلی شهربم ازمالکیت محمدلرستانی.

پالک 2فرعی از۱۳۶۸اصلی محسن خوردوستان کدملی 
۳۱۱۰2۰۱۵2۳فرزنداحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت 4۰۸مترمربع واقع درخیابان 

بوعلی شهربم ازمالکیت محمدلرستانی.

امالک تقاضاشده واقع دربخش 31کرمان
پالک 4فرعی از۱۱۸۵اصلی فاطمه بهرامی کدمالی ۳۱۱۰۹2۹۹۵۳فرزندعباس 
ششدانگ اعیانی یکبابخانه بمساتحت ۳۵2مترمربع واقع دربروات بم بلوارآزادی 

ازمالکیت اداره اوقاف.
پالک 2۱۵فرعی از ۱۳۱۵اصلی  حسین حسین پورباقری کدملی 

۳2۰۹۸۳2۶۰۹فرزندعباس ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۷۵۱مترمربع واقع در بروات 

بم بلوارمعلم ازمالکیت محمدعلی و حسین مشیری.
پالک2۱۶فرعی از ۱۳۱۵اصلی  حسین حسین پورباقری کدملی 

۳2۰۹۸۳2۶۰۹فرزندعباس ششدانگ یکبابمغازه  بمساحت ۳2مترمربع واقع در بروات 
بم بلوارخلیج فارس ازمالکیت محمدعلی و حسین مشیری.

پالک ۱2فرعی از 2۷۵۶اصلی محمدصابرقلعه خانی کدملی 
۳۱۱۱4۳۸۵۳۸فرزندعبدالکریم ششدانگ یکبابمغازه بمساحت ۳۶مترمربع واقع 

دربروات بم بلوارامام ازمالکیت علی رضایی.
پالک ۹فرعی از 2۸4۷اصلی احمدحسن زاده جشاری کدملی 

۳۱۱۰۱۵۷۱2۸فرزندعسکرششدانگ یکبابخانه بمساحت 4۵۸مترمربع واقع دربروات بم 
بلوارجنوبی کوچه معلم ۱4ازمالکیت سیدعباس برائی نزاد.

پالک ۱۰فرعی از 2۸4۷اصلی احمدحسن زاده جشاری کدملی 
۳۱۱۰۱۵۷۱2۸فرزندعسکرششدانگ یکبابخانه بمساحت 2۰۹مترمربع واقع در بروات 

بم بلوارجنوبی کوچه معلم ۱4 ازمالکیت سیدعباس برائی نژاد.
پالک ۳فرعی از ۳۶۸۱اصلی سیدمحمودحبیب الهی کدملی 

۳۱۱۰44۶۱4۶فرزندسیدحسین ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۳۶۳مترمربع واقع در 
بروات بم ازمالکیت عبداهلل آبیاری .

امالک تقاضاشده واقع دربخش 32کرمان
پالک ۳4۰فرعی از 4۰۸۸اصلی محمدحسین قلعه خانی کدملی 

۳2۰۹۹۶۱۱2۳فرزندعلی ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۵۹2مترمربع واقع در نرماشیر 
روستای قلعه شهید ازمالکیت نوروزشهریاری.

پالک ۳4۱فرعی از4۰۸۸اصلی مهدی چهاردانگی کدملی 
۳2۰۹۰۳4۷۶فرزندمحمدششدانگ یکبابمغازه بمساحت ۳۷مترمربع واقع در نرماشیر 

قلعه شهید ازمالکیت سیدغالمرضاعماد.
پالک 2۹فرعی از 4۰۹۹اصلی منصوردولتی کدملی 

۳2۰۹۸۵۹۵۰۷فرزندمحمدششدانگ یک قطعه باغ بمساحت ۹۰۶۶۳مترمربع واقع در 
نرماشیر روستای علی آباد اعلی ازمالکیت سیروس ساالربهزادی.

پالک ۶فرعی از4۵۷4اصلی دانشگاه علوم پزشکی بم ششدانگ مرکزبهداشت 
بمساحت ۱۰۹۵۸مترمربع واقع در نرماشیرروستای علی آباد تدین ازمالکیت ابراهیم 

ابراهیم آبادی.

امالک تقاضاشده واقع دربخش 33کرمان
پالک یکفرعی از۱۵۳اصلی ایمان فتاحی کدملی ۳۱۱۱42۶2۸۹فرزندعباس ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 2۳۳مترمربع واقع دردهبکری بم دهباغ ازمالکیت عباسقلی کریمی 

افشار.
پالک 2فرعی از۱۵۳اصلی امیدفتاحی کدملی ۳۱۱۱۰۵۶۷۰۸فرزندعباس ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت 2۳2مترمربع واقع دردهبکری بم دهباغ ازمالکیت عباسقلی کریمی 
افشار.

پالک یکفرعی از۱۱۱۰اصلی محسن خوردوستان کدملی 
۳۱۱۰2۰۱۵۳۶فرزنداحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت ۳۶2مترمربع واقع دردهبکری 

بم دهباغ ازمالکیت حسین کریمی.
پالک  یکفرعی از ۱۱۵۶اصلی محمدمومن زاده کدملی ۳۱۱۰۹42۰۹2فرزندحسین 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۶42مترمربع واقع در دهبکری بم  ده بید ازمالکیت 
طاهره صنعتی.

پالک 2فرعی از۱۱۶۵اصلی مهری بهرامی کدملی ۳۱۱۰۱۶2۶۳۶فرزندحسینعلی 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۳۷۶مترمربع واقع دردهبکری بم خیابان ولی عصر 

ازمالکیت رمضان افشارمنش
پالک 4فرعی از ۱4۶2اصلی فریباقادری ابارقی کدملی ۳۱۱۶22۹۰فرزندمراد 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۳۱۳مترمربع واقع در دهبکری بم ازمالکیت طاهره 
ابراهیمی.

تاریخ انتشارنوبت اول:  ۹۹/۱۰/۱۶
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۱۰/۳۰

 
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

محمدج�واد رحی�م نژاد|  رفتگان بی برگش��ت ش��اید 
مناس��ب ترین عنوان ب��رای زهرا و مادرش باش��د. وقتی 
که شب هفدهم دی س��ال گذشته تصمیم گرفتند برای 
ش��رکت در مراسم تش��ییع پیکر سردار س��لیمانی از بم 
عازم کرمان ش��وند؛ آقای تیرگر پدر خانواده و امیرعلی 
و امیرحس��ین و مادربزرگ فکرش را هم نمی کردند که 

باید بدون مادر و دختر نه ساله خانواده به بم برگردند.
حدود یک سال از حادثه کرمان گذشته و برای دیدار و 
گفت وگو با خانواده دو شهیده این حادثه یعنی خانم الهام 
پی پر و دخترش زهرا تیرگر به منزل پدری مرحومه پی پر 
رفت��م. آقای رضا تیرگر داماد این خانواده و از فرهنگیان 
بم اس��ت که خودش می گوید از سال گذشته تاکنون با 
همراه دو پسرش امیرعلی و امیرحسین بیشتر در این خانه 
و در کنار پدر و مادر همسرش ساکن بوده اند. در خانه، او 
بود و پسرش امیرعلی و مادر و پدر همسرش و امیرحسین 
پسر بزرگتر آقای تیرگر که کالس یازدهم است نیز بعد 

از مدتی به خانه آمد.
س��وز س��رد دی ماهی بم می وزید. وارد خانه شدم و در 
گوشه ای از پذیرایی خانه کنار بخاری نشستم. فاتحه ای 
می خوانم و مجددا س��الم علیکی ب��ا میزبان می کنم. در 
گوش��ه روبرو محلی است که با عکسهای امام و رهبری 
و حاج قاس��م و زهرا و مادرش پر شده است. امیرعلی و 
امیرحسین و پدر و پدربزرگشان دو طرف عکسهای مادر 
و دختر می نشینند. مادربزرگ خانواده یعنی مادر شهیده 
الهام پی پر هم در آش��پزخانه نشسته اس��ت. این را وقتی 
فهمیدم که ب��ا هر بار گریه و زاری آق��ای پی پر و آقای 

تیرگر صدای گریه مادر هم از آنجا شنیده می شد. 
نال��ه و گریه های خانواده در هر ب��ار روایت کردن قصه 
رفتگان بی برگشت توسط آقای تیرگر، آنقدر جانسوز و 
جانکاه هست که انگار حادثه برای آنها هنوز تازگی دارد 
و داغی که بر جگرش نشسته مرهمی نیافته است. روایت 
آن حادثه ناگوار از زبان شاهدان عینی، هر کسی را تحت 

تاثیر قرار می دهد.
آقای تیرگر تابلوی کوچکی را نشانم می دهد که درون 
آن دلنوشته ای از زهرا دخترش خطاب به سردار سلیمانی 
است وقتی که خبر شهادت ایش��ان را شنیده بود. »به نام 
خدا. موضوع: دلنوش��ته. زهرا تیرگر ... س��الم ای حاج 
قاسم. من آرزو داشتم شما را از نزدیک ببینم ولی حیف 
نشد و شما به ش��هادت رسیدی. ای حاج قاسم من انتقام 
ش��ما را از دش��منان می گی��رم. ای حاج قاس��م من از به 
شهادت رسیدنت خیلی غمگین هستم. ما در مدرسه برای 
شما مراسم عزا گرفتیم. حاج قاسم همه از رفتنت ناراحت 

هستند. پایان دلنوشته. ۱۳۹۸/۱۰/۱4. «
آقای تیرگر می گوید: »یک س��ال سخت بر ما گذشت. 
زهرا تنها دخترم نه س��ال داش��ت و دانش آموز مدرس��ه 
شکوفه های رشد بود. همسرم هم لیسانس روانشناسی و 

خانه دار بود. فرزندانمان را با س��ختی به اینجا رساندیم و 
روی تربیت آنها حساس بودیم. انس آنها با مسایل مذهبی 
مثالزدنی بود. همسرم نیمی از قرآن و دخترم جز سی ام را 
حفظ بود. از همان اوایلی که مهدیه صاحب الزمان )عج( 
در نزدیکی خانه مان در حال احداث بود همس��رم یکی 
از خادمان افتخاری مهدیه بود و الهام و زهرا در مراس��م 
مهدیه از مهمان��ان پذیرایی می کردند. مادر چای پخش 
می ک��رد و دختر هم به همراهش قن��د را )بغض و گریه 

آقای تیرگر و مادر و پدر همسرش بلند می شود.(«
صبح جمع سیزدهم دی سال گذشته حوالی ساعت هفت 
صبح امیرعلی پدرش را بیدار می کند و خبر ناگوار ترور 
حاج قاسم را به او می دهد. دقایقی بعد زهرا و مادرش هم 
که به دعای ندبه مهدیه رفته بودند برمی گردند. آنها هم 
خبر را در مهدیه دریافت کرده بودند و همسر آقای تیرگر 
به او می گوید که امروز مردم در مهدیه پس از ش��نیدن 
خبر ش��هادت حاج قاسم، بی نهایت برای او گریستند. از 
ای��ن روز به بعد دیگر خنده ای ب��ر لب این خانواده نیامد 
و آنها همچون خیل عظیمی از مردم استان و دیگر نقاط 
کش��ور برای تس��لی دل خود تصمیم گرفتند در مراسم 
تشییع پیکر حاج قاسم و شهید جعفری در کرمان شرکت 
کنند. پس از ش��رکت در مراسم عزاداری حاج قاسم در 
میدان امام خمینی )ره( بم در صبح روز دوشنبه، سه شنبه 
شب آقای تیرگر، همسر و دخترش و دو پسرش به اتفاق 
مادربزرگ خانواده به سمت کرمان حرکت می کنند تا 
صبح زود چهارشنبه هجدهم دی و همزمان با آغاز مراسم 

تشییع در کرمان باشند.
آقای تیرگر می گوید: »ش��ب را در منزل برادر همس��رم 
خوابیدیم. قبل از طلوع آفتاب بیدار ش��دم و متوجه شدم 
زهرای من به اتفاق مادر و مادربزرگ و زن دایی اش اول 
وقت بیدار شده و نماز خوانده و صبحانه هم خورده بود و 
در حال رفتن بود. به خانمم گفتم خیلی زود است، گفت 
باید برویم تا از اول مراسم در میدان آزادی حضور داشته 
باش��یم. خانه در میدان رس��الت بود و آنها باید تا میدان 
آزادی پیاده می رفتند. لحظه رفتن دخترم کفش��هایش را 
پوش��ید. چادرش را هم پوشیده بود و شوقی در نگاهش 
پیدا بود. به دخترم گفتم باب��ا زهرا مواظب خودت باش 
گفت چش��م بابا )گری��ه و زاری اهالی خانه(... ببینید آقا 
مرگ حق است اما چگونه مردن مهم است. خداوند اجر 
شهادت را به هر کس��ی نمی دهد. این ۶۱ نفری که طبق 
آمار رسمی در حادثه کرمان به شهادت رسیدند همگی 
از انسانهای فوق العاده و پاک بودند. ما با خانواده بسیاری 

از آنها هنوز هم ارتباط داریم.«
ساعتی بعد آقای تیرگر و برادر همسرش و امیرحسین هم 
روانه میدان آزادی می شوند. امیرعلی در خانه می ماند. در 
طول مسیر با همس��رش تماس می گیرد و جویای احوال 
همدیگر می ش��وند و به آنها توصیه می کند که مواظب 

خودش��ان باش��ند. هنگامی که به میدان آزادی رسیدند 
س��ردار س��المی در حال س��خنرانی بود و پس از پایان 
سخنرانی مراسم تشییع حوالی ساعت ۹ آغاز شد. تخمین 
زده شده بیش از سه میلیون نفر برای تشییع سردار دلها به 
کرمان آمده اند. طبق برنامه ریزی صورت گرفته توسط 
س��تاد برگزاری مراسم، پیکر حاج قاسم از میدان آزادی 
باید به خیابان بهشتی و سپس شریعتی وارد شود و به میدان 
مشتاق برسد و بعد روانه گلزار شهدای کرمان در جنگل 
قائم شود. جمعیت در میدان آزادی و خیابان موج می زد 
و به س��ختی راهی برای عبور و مرور پیدا می کردند. بین 
امیرحس��ین که همراه دایی اش بود و آقای تیرگر فاصله  
می افتد. سیل جمعیت از سمت خیابان شریعتی و بهشتی 
که در امتداد هم هس��تند به س��مت می��دان آزادی روانه 
می شود. تمام کسانی هم که در میدان و خیابانهای اطراف 
بودن��د همراه با خ��ودروی حامل جنازه ه��ا وارد خیابان 
بهشتی می شوند. این اتفاق باعث می شود در همین ابتدای 
مراسم جمعیت قفل شود. مراسم متوقف شده و جمعیت 

همچنان از هر دو طرف هجوم سنگینی می آورد.
پدر خانواده در ادامه این روایت می گوید: »ابتدای خیابان 
آزادی نزدیک پل عابر پیاده و کوچه اول س��مت راست 
بودم. امیرحس��ین و دایی اش هم از من جدا ش��ده بودند. 
کوچه به س��مت پایین شیب داشت و در کوچه مانع هم 
ایجاد کرده بودند. همین که خودروی حامل پیکر حاج 
قاس��م به راه افتاد ناگهان جمعیت از هر طرف به س��مت 
خ��ودرو موج زد. هیچ فاصله ای بین افراد نبود و فش��رده 
بهم بودیم. زمانی به خودم آمدم که متوجه ش��دم پاهای 
من روی هواست و جمعیت مرا به هر سمتی می برد. تقریبا 
همه اطرافیان من هم بین زمی��ن و هوا معلق بودند. دلیل 

معلق بودن هم این بود که عده ای در سراشیبی کوچه زیر 
دس��ت و پا بودند و توان باال آمدن را نداش��تند. حادثه ی 
بزرگی در حال رخ دادن بود. صدای داد و فریاد جمعیت 
و آه و ناله کسانی که زیر دست و پا بودند به هوا بلند شده 
بود. هیچ کاری از دس��ت هیچکس بر نمی آمد. درست 
مثل حادثه منا ش��ده بود. لحظه ای نگاهم به بغل دستی ام 
افتاد ک��ه دیدم صورت��ش کبود و چش��مانش از حدقه 
بیرون زده و ناله می کند. یکی از بچه های نیروی انتظامی 
خودش را به محل امنی رس��انده بود و تالش می کرد از 
البه الی جمعیت با زحمت بسیار افراد را باال بکشد تا میان 
جمعیت آزادتر شود. یکی از شاگردانم عباس دارایی را 
دیدم که او هم به کمک جمعیت آمده بود. مامور ناجا با 
کمک دیگران مرا به سختی باال کشید. قیامت شده بود. 
بعد از کمی اس��تراحت برای کمک به جمعیت س��مت 
آنها رفتم. خط��اب به مردمی که در انتهای کوچه بودند 
فری��اد زدم بروید عقب اینجا دارند مردم می میرند. انگار 
همه را به هم چس��ب زده بودند. به سختی می شد کسی 
را از میان جمعیت باال بکش��یم. اف��رادی را می دیدم که 
در حال پر پر ش��دن بودند. عده ای با ش��یلنگ و قوطی، 
آب روی صورت مردم یا کسانی که کف کوچه افتاده 
بودند می پاشیدند تا نفسی تازه کنند. با آنکه زمستان بود 
اما نفس تنگی و احس��اس گرما و خفگی، جمعیت گیر 
افتاده را اذیت می کرد. اگر این حادثه در تابس��تان اتفاق 
افتاده بود قطعا آمار تلفات بیشتر می شد. نیروهای امدادی 
و اورژانس با زحمت خودشان را به محل ابتدای خیابان 
و همین کوچه رس��انده بودند و س��عی در امدادرس��انی 
داشتند. حجم باالی شهدای حادثه و مجروحین و پرسنل 
و امکانات کم نیروهای امدادی کمک چندانی نمی کرد. 

مراس��م متوقف ش��ده بود. همه چیز حدود یک ساعت 
طول کشید تا کمی جمعیت آزاد شود و بشود در منطقه 
ابتدای خیابان بهشتی و میدان آزادی راه رفت. هر کسی 
گوش��ه ای افتاده بود. مردم و نیروه��ای امدادی در حال 
امدادرس��انی بودند. نیروهای امدادرسان امکانات کافی 
نداش��تند. متین مشارقی یکی از ش��هدای نوجوان حادثه 
به دلیل کمبود اکس��یژن بعد از چند روز در بیمارس��تان 
از دنیا رفت. یکی از همش��هریانمان پسر نوجوانی به نام 
ابوالفضل زابلی بود که وقتی او را دیدم و شناختم، ماساژ 
قلبی به او دادم اما متاسفانه شهید شد. مادری را دیدم که 
نوزاد س��ه س��اله  خودش را بغل کرده بود و به هر سویی 
ناله کنان می رف��ت. بعدها فهمی��دم آن کودکی که در 
آغوش مادرش بود کوچکترین ش��هید این حادثه بود و 
از خوزستان به کرمان آمده بود. فرد کفن پوشی را دیدم 
که در مراسم شرکت کرده بود و در جریان حادثه دیدم 
که بر زمین افتاده و شهید شده. دقایق سخت و پرالتهاب 
در حال س��پری ش��دن بود. پیش خودم گفتم خدا کند 
بچه های من از این نقطه عبور کرده باش��ند. با گوش��ی 
همسرم تماس گرفتم اما در دسترس نبود. به سمت مشتاق 
حرکت کردم که ناگه��ان مادرخانمم زنگ زد و گریه 
کن��ان گفت که بچه ها را گم کردم )گریه و زاری اهالی 
خانه(. مادر خانمم را پیدا کردم. هرچه گشتیم هیچ اثری 
از زهرا و الهام ندیدیم. به س��مت بیمارستان باهنر رفتیم. 
مدتی آنجا بودیم اما آنجا هم فایده نداش��ت. به س��مت 
بیمارستان سیدالش��هدا)ع( و حضرت فاطمه)س( رفتیم. 
آنجا هم اثری از همسر و دخترم ندیدم. در این حین یکی 
از دوس��تان به نام آقای کمالی تماس گرفت و گفت بیا 
بریم بیمارستان شفا. انگار خبر داشت و چیزی نمی گفت. 
هراس��ان و نگران به سمت بیمارستان ش��فا رفتیم. آقای 
کمالی هم آمد و مس��تقیم مرا به س��مت جایی بردند که 

پیکر پاک شهدای حادثه آنجا بود. دست و پایم شل شد. 
دیدم تمام جنازه ها را روی زمین داخل کاور پیچیده اند. 
گوشهایم چیزی نمی شنید. دنیا از حرکت ایستاده بود و 
چشمانم تار شده بود و زمین و زمان دور سرم می چرخید. 
به ترتیب همه کاورهای اجساد را گشتم اما چیزی ندیدم. 
حواسم پرت بود. دفعه دوم با دقت شروع به نگاه کردن 
به داخ��ل کاورها کردم. ناگهان زهرای خودم را دیدم و 
ب��ا خودم گفتم این که دختر من اس��ت. )با گریه فراوان 
ادامه می دهد( باز هم بقیه اجس��اد را گش��تم. الهام را هم 

پیدا کردم...«
ش��نیدن این جمالت از زب��ان مردی که س��خت گریه 
می کند، دلت را خالی می کند. من هم دلم می خواس��ت 
بزنم زیر گریه. اولین مصاحبه ای بود که تا این حد تحت 
تاثیر قرار گرفته بودم و با زحمت توانستم خودم را کنترل 
کنم. اما دل من هم زار بود. بعدا مش��خص شد که سیل 
جمعی��ت زهرا و مادرش را از مادربزرگ و زن دایی جدا 
کرده بود و آنها را به س��مت دیوار سمت راستی خیابان 
کشانده بود و در حالتی ایس��تاده بین دیوار و جمعیت و 

"لبیک یاحسین" گویان شهید شده بودند.
همزمانی حادثه مراسم تشییع سردار سلیمانی در کرمان با 
ماجرای عین االسد و هواپیمای اوکراینی و ابعاد بین المللی 
دو حادثه دیگر، متاس��فانه باعث شد تا حادثه کرمان آن 
طور که باید دیده و ش��نیده نشود. آقای تیرگر می گوید 
زمانی که استاندار وقت به دیدن آنها آمده بود به او گفته 
که این رس��مش نبود. ما مهمان ش��ما بودیم. شما وظیفه 
داشتید بهترین شرایط را برای مهمان و مردم فراهم کنید. 
او معتقد است که در این حادثه بی تدبیری و بی مدیریتی 
ستاد برگزاری مراس��م عیان بوده است. آقای تیرگر در 
پایان هم برای کس��انی که احتماال در ب��روز این حادثه 

قصوری داشته اند آرزوی عاقبت به خیری کرد. 
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محمد بنی اس��دی ش��هردار بم در خصوص  اقداماتی که 
ش��هرداری به مناسبت س��الگرد حاج قاسم س��لیمانی در 

گفتگو با طلوع بم گفت: در این زمینه دو بحث مطرح شد، 
یکی فضاس��ازی شهر و دیگری هم انجام یک کار محتوایی 
بود که توس��ط حوزه ی  فرهنگی شهرستان شهرداری بم  
وصیت نامه ی »حاج قاسم سلیمانی« تهیه و ۵ هزار نسخه 

از آن را با هزینه ۲۵ میلیون تومان چاپ کردیم.
از دیگر اقدامات ش��هرداری برگزاری مسابقه ای با موضوع 
س��ردار دلها بود که ۱۳ نفر در پایان مس��ابقه انتخاب و به 
هر کدام یک کارت به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت شد. 
همچنین دو تمثال از »حاج قاس��م« تهیه شد و در میدان 
های اصلی ش��هر )میدان امام و ۱۷ ش��هریور( نصب شده 
اس��ت که هر کدام از  اِلمان های خالی آنها ۱۵ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان، به اضافه ی هزینه های پایه و فونداسیون 

هم که به آن اضافه می شود.
 همچنین در ورودی ش��هر بلوار فلسطین را به بلوار »حاج 
قاس��م س��لیمانی« تغییر نام دادیم و ب��رای آن دو تابلوی 

خاص و ویژه تهیه کرده و نصب شده است.
 همچنین کاش��ی کاری تصویر حاج قاس��م و مقام معظم 
رهبری و امام خمینی)ره( را بر روی دیوار معاونت خدمات 
شهرداری انجام داده ایم که آنهم، ۱۸ میلیون تومان هزینه 
در برداش��ت. همچنین در سطح ش��هر هم بنرهایی نصب 
ش��د. وی همچنین در پایان گفت: حاج قاسم الگو و نمونه 
شاخص و بارز تربیت شدگان مکتب امام خمینی)ره( است. 
ام��روز عمل به ش��اخصه های مکتب حاج قاس��م، نس��خه 

شفابخش جمهوری اسالمی در عرصه های مختلف است.

مهندس بنی اسدی شهردار بم خبر داد:

اقدامات شهرداری بم در سالگرد شهادت سردار سلیمانی

گزارش تصویری از مجموعه اقدامات شهرداری بم در سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی


