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هفته انمه

کلنگ زنی احداث مجتمع فرآوری سنگ روی و تولید شمش بم
با سرمایه گذاری بخش خصوصی 

با حضور حجت االسالم علوی وزیر اطالعات صورت گرفت:

همزمللان با ایللام ا... دهه مبارک فجر با حضور حجت االسللام 
سیدمحمود علوی وزیر اطاعات کلنگ احداث مجتمع فرآوری 
سنگ روی و تولید شللمش دارزین شهرستان بم در شرق استان 

کرمان به زمین زده شد.
 مدیر مجموعه کارخانه شمش و روی دارزین بم روز دوشنبه در 
مراسم کلنگ زنی این مجتمع با اشاره به تحریم های ناعادالنه علیه 
کشورمان گفت : حمایت بیشتر از فعاالن اقتصادی موجب رونق 
تولید و خلق فرصت های جدید شغلی در مناطق مختلف کشور 

از جمله شرق استان کرمان خواهد شد.

دکتر بابک اسللماعیلی  افللزود: احداث این مجتمللع فرآوری با 
اعتبللاری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان ضمللن تقویت بنیه اقتصادی 
کشور در فازهای اولیه اشتغال  ۵۰۰ نفر را به دنبال خواهد داشت .

وزیر اطاعات هم در این مراسم با اظهار خوشحالی از اینکه امروز 
در این آیین کلنگ زنی مجتمع حضور داشللته، گفت : امیدوارم 
طرح با موفقیت از آغاز تا پایان با کمترین مشللکلی کارش ادامه 
پیدا کند و در آینده ای نه چندان  دور شللاهد بهره وری  و بهره 

برداری آن باشیم.
حجت االسللام و المسلمین سید محمود علوی افزود : کشور ما 

از جهت گنج های الهی سللرزمین پرثروتی اسللت و انواع معادن 
و ذخایللر را درخللود نهفته دارد و  اسللتفاده از  این ثروت ها نیاز 
به همت و جدیت دارد. وزیر اطاعات گفت: اسللتان کرمان در 
بین استان های کشور از مناطق ممتاز به لحاظ  داشتن معادن غنی 
اسللت که  فعال کردن این معادن سرمایه گذارنی را می طلبد که 

برخوردار از سه ویژگی همت، ثروت  و  استقامت باشند.
وی با بیان اینکه در جامعه ما داشتن ثروت نباید مورد نفرت قرار 
گیرد،  بلکه  کسب ثروت از راه غیرمشروع ناپسند است ، اظهار 
داشت : مسئوالن برای رونق سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال باید از 

فعاالن اقتصادی حمایت جدی داشته باشند.
حجت االسللام علوی با  تاکید بر اینکه به عنوان دستگاه امنیتی 
در خدمت سرمایه گذاران هستیم، اظهار داشت : اگر اشکالی در 
کار فعاالن اقتصادی مشاهده شود پیش از هر گونه اقدام قضایی با 

هشدارهای الزم سعی در رفع اشکال کار داریم.
وی ادامه داد:  با همین کار بیشللتر واحدهای تولیدی که در حال 
زمین خوردن بودند و یا در مسیر انحرافی قرار گرفته بودند  را از 

خطر نابودی نجات دادیم.

بیش از ده ماه از آغاز پروژه بزرگ ساخت واحدهای 
مسکونی انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار در ارگ 
جدید بم می گذرد و مراحل فنی، عمرانی و اداری این 
طرح یکی پللس از دیگری با دقت، کیفیت و نظارت 
بسیار خوبی از سوی مهندسین ناظر، مدیران و پرسنل 
انبوه سازان بهار به اجرا درآمده است. هم اکنون مراحل 
عمرانی طرح با به اجرا درآمدن اسکلت بتنی ساختمان 
های ویایللی، گودبرداری و قالب چینللی تعدادی از 

بلوکهای آپارتمانی باقوت در حال انجام می باشد.
مهندس رمضانی سرپرسللت پروژه با اعام این خبر به 

طلوع بم گفت: گروه مهندسین و مشاورین پروژه های 
انبوه سازان بهار برای اینکه شرایط بهتری برای سکونت 
و آرامش شهروندان سللاکن در واحدهای احداثی به 
وجود آید و اقدام اساسللی تری برای واحدها به لحاظ 
مالکیت و سندی انجام شود؛ تصمیم گرفتند بلوکهای 
آپارتمانی به صللورت مجزا اجرا گردد. به همین دلیل 
تللا پایللان روال اداری این موضللوع، عملیات عمرانی 
واحدهای آپارتمانی را با سللرعت کمتری انجام و در 
عوض توانستیم عملیات عمرانی واحدهای ویایی را 
از قبل فعال تر نماییللم. و هم اکنون نیز با قدرت، نظم 
و نظارت بسللیار زیاد در حال اجرای عملیات عمرانی 
واحدهای ویایی و آپارتمانی بصورت همزمان هستیم. 
وی در ادامه افزود: در طول انجام پروژه با رهنمودهای 
مدیریت ارشد بهار به این نتیجه رسیدیم که اگر عاوه 
بر تفکیک سندی واحدهای مسکونی مستقر در یک 
بلوک، بلوکهای مسللتقر در هر بخش از پروژه را نیز، 
هللم بصورت سللندی و ثبتی تفکیک کنیللم و هم به 
صورت سللاختاری و فیزیکی، یک اقللدام خوب در 
جهت رضایتمندی سللاکنین و شللهروندان ساکن در 
واحدهای آپارتمانی انجام داده ایم. این اقدام بصورت 

فیزیکی به این صورت اسللت که هللر بلوک ۴ طبقه 
که دارای ۱۶ واحد مسللکونی اسللت، در یک زمین و 
محوطه اختصاصی خود و با امکانات مناسب طراحی 
و با مدیریت اختصاصی سللاخته و اداره می شود. بدین 
ترتیب سللاکنان هر بلوک به صورت شایسللته تر و با 
آرامش بیشللتری با هم تعامل و ارتباط برقرار می کنند 
و برای اداره بلوک و محوطه اختصاصی خود تصمیم 
گیری و برنامه ریزی می  نمایند. عاوه بر اینها به لحاظ 
سللندی و مالکیت نیز زمین هر بلوک از دیگر بلوکها 
تفکیک می شللود و ارزش اماک مردم نیز بیشتر می 
شود. این یکی از اساسی ترین اقدامات انبوه سازان بهار 

بود که واقعا ارزشمند است.
ایشللان در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره 
به مصالح سللاختمانی اسللتفاده شللده در این پروژه ها 
گفت: در سللاخت پروژه های مسللکونی از بهترین و 
با کیفیت ترین مصالح، لوازم و تاسیسللات ساختمانی 
استفاده می شود. طبق فراخوانی که مرتباً در حال انتشار 
آن هستیم، ترجیح ما این است که همه مصالح و لوازم 
ساختمانی و نیروی انسانی مورد نیاز از منطقه شرق استان 
تهیه شود و در غیر این صورت مجبور هستیم تجهیزات 

مورد نیاز خود را از استان های دیگر تامین نماییم. وی 
همچنین افزود: هم اکنون افراد بسللیاری در این پروژه 
بزرگ فعال می باشند که اکثر آنها بومی منطقه هستند. 
و امیدواریم با سرعت گرفتن هرچه بیشتر پروژه تعداد 

اشتغالزایی در منطقه بیشتر هم شود.
سرپرست پروژه انبوه سازان بهار اظهار کرد: کلیه نقشه 
های اجرایی پروژه ها اعم از مسکونی، تجاری و اداری 
و ... توسط مشاورین و مهندسین مجموعه تهیه شده و 
به تایید مهندسین نظام مهندسی استان کرمان درآمده 
اسللت. همچنین باید گفت تمام ساختمانهای احداث 
شده در ارگ جدید با همین جدیت و نظارت ساخته 
شللده اند. وی در پایان گفللت: از همه تولیدکنندگان 
مصالح، لوازم و تاسیسللات سللاختمانی، پیمانکاران و 
شللرکت های سللاختمانی اسللتان کرمان و سیستان و 
بلوچسللتان دعوت به عمل می آوریم که در سللاخت 
پروژه های بزرگ انبوه سازان بهار با ما همکاری نمایند 
و همچنین به اطاع می رسانیم که همه روزه می توانند 
با مراجعه به دفتر ما در ارگ جدید همراه کارشناسان 
به بازدید از پروژه و نحوه ساخت واحدهای مسکونی 

اقدام نمایند.

تسریع در احداث واحدهای مسکونی انبوه سازان بهار
مهندس رمضانی سرپرست پروژه انبوه سازان بهار در ارگ جدید:

وزیر اطالعات در همایش آیین برادری استان کرمان در ریگان:

* برگزاری نمایشگاه راهی برای تعادل بازار است
* شهرهای همجوار هم در حال برگزاری آن هستند

* برگزاری نمایشگاه جز سیاستهای کشوری و ابالغیه
    ستاد تنظیم بازار است

صفحه دوم

همزمان با برخی اعتراضات به برگزاری نمایشگاه فصلی عرضه مستقیم کاال
رییس اتاق اصناف بم بیان کرد:
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اشاره: چند سالی است که طبق روال سالیان قبل و خصوصا سالهای 
قبل از زلزله، نمایشللگاه فصلی عرضه مسللتقیم کاال در شهریور و 
اسفندماه هر سال با تصمیم کمیته نمایشگاهی  و با حضور تعدادی 
از کسبه بومی و  غیربومی در قالب یک شرکت نمایشگاهی برگزار 
می شود. برگزاری این نمایشللگاه موافقان و مخالفان زیادی دارد. 
موافقان آن را راهی برای کنترل بازار اول مهر و شللب عید و به نفع 
شهروندان می دانند و مخالفان طرح که عمده آنها تعدادی از اصناف 
بمی هستند. مخالفان معتقدند که این اقدام موجب خسران به بازار بم 
در فصل فروش می شود و بار مالی زیادی را به جیب کسبه غیربومی 

وارد می کند و مقداری از سرمایه بمی ها از بم خارج می کند.
به منظور بررسللی این موضوع و پاسللخ به چرایی و علت اصلی و 
هدف  از برگزاری نمایشگاه؛ طلوع بم با مظفر بنی اسدی رییس اتاق 
اصناف  این نهاد صنفی غیردولتی گفت وگویی انجام داده است که 
در ادامه می خوانید.                                                            صفحه دوم
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وزیللر اطاعات با بیان این که بللرای حرکت و 
پیشللرفت نیاز به وحدت داریم و هر ملتی که با 
یکدیگر یک دست شوند به موفقیت های زیادی 
دسللت پیدا می کنند، گفت: »انقاب اسللامی 
چهللره ی واقعی اسللام را نشللان داد و باید این 

وحدت و همدلی را حفظ کنیم«.
به گزارش طلوع بم به نقل از ایرنا، حجت االسام 
سللیدمحمود علللوی در نهمیللن همایش آیین 
بللرادری اسللتان کرمان که دوشللنبه چهاردهم 
بهمن در ریگان برگزار شللد با اشللاره به این که 
وحدت الزمه ی پیشللرفت و توسللعه است بیان 
کرد: »برنامه ی آیین برادری به عنوان یک اقدام 
فرهنگی ارزشمند از هشت سال قبل آغاز شده و 
هدف از برگزاری این آیین کاشتن بذر محبت 
در میان مردم، در راسللتای پیشللرفت، رشللد و 

توسعه ی کشور است«.
وی افزود: »عزت در سایه ی همدلی و هم افزایی 
پدیدار خواهد شد و انقاب اسامی تنها متعلق 
به امت ایرانی نیست و هر مسلمانی در هر جای 

دنیا برادر و خواهر ماست«.
علللوی اداملله داد: »انقاب اسللامی متعلق به 
همه ی دنیای اسللام است و جمهوری اسامی 
طی ۴۰ سللال گذشته از مردم فلسطین حمایت 
کرده و در برابر اسللرائیل اشغال گر قرار گرفته 

است«.
وی یادآور شد: »جمهوری اسامی می داند این 

موضع برای او هزینه دارد اما حاضر شللده این 
هزینه را بدهد تا از مسلمانان دفاع کند«.

وزیللر اطاعات با بیللان این که مقللرر بود در 
هفته ی وحدت این مراسللم برگزار شود که به 
دلیل مسللایلی نتوانسللتیم در آن زمان در جمع 
شما حضور یابم، بیان کرد: »دهه فجر محصول 
وحدت است و اگر وحدت و یکپارچگی شیعه 
و سنی و اقوام مختلف کشور نبود، امکان داشت 
به سادگی رژیم شاهنشاهی تا دندان مسلح، در 
مقابل دستان خالی مردم ایران به پیروزی برسد 
اما با شعار ا...  اکبر پیروزی انقاب اسامی در 

سایه ی رهبری امام راحل شکل گرفت«.
وی گفت: »با ایسللتادگی مللردم، درایت ها و 
هدایت هللای امام راحللل )ره( و مقللام معظم 
رهبری، توانسته ایم توطئه های دشمنان در این 
سال ها را پشت سللر بگذاریم و با رهنمودهای 
رهبللری امللروز در اوج اقتللدار در جهان قرار 

بگیریم«.
علوی با اشللاره به وحدتی که در دنیای اسام 
با عنوان مقاومت اسللامی وجود دارد، افزود: 
»امروز دنیللای کفر بیش از هللر زمان دیگری 
احسللاس خطر می کند و همه تللاش خود را 
به کار گرفته بین مسلللمانان اختاف بیندازد و 
بللر روی موضوع اختاف افکنی بین مسلللمان 
سللرمایه گذاری می کند لذا نبایللد تحت تاثیر 

توطئه های دشمنان قرار گیریم«.

وی اضافلله کللرد: »تاریللخ نشللان داده که هر 
زمانی بین مسلمانان وحدت وجود داشته باشد، 
دشمنان در موقعیت ضعف قرار گرفته و جلوی 
ما به زانو در آمده اند اما در مقابل عدم وحدت 
میان مسلللمانان باعث جان گرفتن مستکبرین 
شللده به طوری که قبل از سال ۲۰۱۲ می گفتند 
که اسرائیل آخرین نفس های خود را می کشد 
اما از سال ۲۰۱۲ میادی که مسایلی در سوریه 
پیش آمد، سللبب شد اسللرائیل در سال ۲۰۱۳ 
اعام کند که امن ترین سال اسرائیل بود و این 
امنیت اسللرائیل به دلیل اختاف بین مسلمانان 

صورت گرفت«.
وزیر اطاعات بر لزوم وحدت بین مسلللمانان 
تاکید کرد و افزود: »مسلللمانان همواره باید با 
یکدیگر متحد باشللند چه خطر دشللمن باشد 
چه نباشد زیرا وحدت ضمن این که دفع خطر 
و تهدیللد به همراه خواهد داشللت، برکاتی را 
ازجمله پیشللرفت و توسللعه ی جامعه را نیز به 

دنبال دارد«.
وزیر اطاعات وحدت و برادری را همانند غذا 
دانسللت و بیان کرد: »برای حرکت و پیشرفت 
نیاز به وحدت داریم و هر ملتی که با یکدیگر 
یک دست شوند به موفقیت های زیادی دست 
پیدا می کنند و اگر وحدت نباشد نه تنها چیزی 
عایللد آن جامعه نخواهد شللد، بلکه جامعه نیز 
خیلی از چیزهای خود را از دست خواهد داد«.

وی با تاکید بر این که برای جمهوری اسامی 
شللیعه و سللنی فرقی ندارد، افزود: »جمهوری 
اسللامی از مللردم تحت سللتم در بوسللنی و 

هرزگوین حمایت کرد«.
علوی اداملله داد: »مردم بوسللنی و هرزگوین 
برادران اهل سنت بوده و شیعه نبودند اما بدانید 
که برای ما شیعه و سنی تفاوت ندارد همچنان 
که در افغانسللتان بیللش از ۷۰ درصد مردم این 
کشور اهل سنت هستند اما جمهوری اسامی 
در ایللن سللال ها بیشللترین حمایللت را از این 

کشورها کرده است«.
وزیر اطاعات با بیللان این که تاریخ یک قرن 
گذشته نشان می دهد که همه ی بزرگان جهان 
اسام )شیعه و سللنی( از اسام واحد سخن به 
میان آورده اند، با اشاره به تاریخ اختاف افکنی 
دشمنان بین مسلمانان بیان کرد: »استعمار برای 
آن که بتواند بر مسلللمانان تسلللط پیدا کند، به 
دنبللال اختاف افکنللی مذهبی بین مسلللمانان 

رفت«.
وی یللادآور شللد: »همللواره در بیللن مذاهب 
افراط  گراهایی وجود داشللته اسللت که باعث 
کشته شللدن افراد زیادی شللده اند اما انقاب 
اسللامی ایران به این چیزها پایان داد و شیعه و 
سنی امروز در زیر سللایه ی جمهوری اسامی 
با عزت و در کنار همدیگللر در ایران زندگی 

می کنند«.

علوی با بیللان این که الزمه ی نظریات مختلف 
داشللتن، به جان یکدیگر افتادن نیسللت بلکه 
همواره می توان با گفتمان مواضع خود را مطرح 
کرد زیرا دعوا غیر از ضرر نتیجه ای ندارد اظهار 
کرد: »انقاب اسامی چهره ی واقعی اسام را 
نشان داد و باید این وحدت و همدلی را حفظ 

کنیم«.
امللام جمعه ریگان نیز در ابتللدای این همایش 
ضمن تبریک ایام ا... دهه فجر و گرامیداشت یاد 
و خاطره امام)ره( و شللهدا به ویژه سردار شهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت 
گفت : برادران اهل تسللنن و تشیع در پیروزی 
شکوهمند انقاب اسامی و دیگر عرصه های 
این انقاب و نظام نقش مهم و موثری داشته اند. 
حجت االسللام علی رنجبرماهانی با اشللاره به 
نقللش پررنگ بللرادران اهل تسللنن در دوران 
هشت ساله جنگ تحمیلی اظهار داشت : تقدیم 
۱۱هزار شهید اهل تسنن در دفاع از نظام مقدس 
جمهوری اسامی کشورمان نمونه روشن این 

ادعاست .
مولوی عبدالقادر حبشللی پور از متنفذین اهل 
سللنت در این همایش با بیان اینکه رهبر فرزانه 
انقاب ناخدای کشتی مسلمانان و ایران اسامی 
و منور به نور سللنت اسللت، گفللت: همه باید 
افراد را به پیللروی از پیام وحدت بخش پیامبر 

اسام)ص( سوق دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان 
گفت: اخوت اسللامی مطالبه قللرآن کریم و 
پیامبر عظیم الشللان اسام است که همه باید به 

آن پایبند باشیم.
 حجت االسللام والمسلمین حسللن علیدادی 
سلللیمانی در نهمین همایش آیین بللرادری و 
اخوت اسامی در شهرستان ریگان با بیان اینکه 
قرآن کریللم آیات زیادی در مللورد اخوت و 
بللرادری دارد افزود: تاکید بر اخوت و برادری 
در تمام مکاتب باالترین موضوعی اسللت که 

مطرح می شود.
وی بیان داشللت: موضوع اخوت و برادری در 
جامعه اسامی از اهمیت زیادی برخوردار است 
و می توان بر اساس آیات و روایات این موضع 

را تشریح کرد. 
امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه مسلمانان باید 
پیونللد اخوت و برادری را نسللبت به یکدیگر 
رعایت کنند و لغزش های یکدیگر را ببخشند 
ادامه داد: مسلللمانان باید در زمللان ناراحتی با 
یکدیگللر مهربان باشللند و اسللرار یکدیگر را 
حفظ کنند. وی تاکید کرد: برادران مسلللمان 
بایللد عذرخواهی یکدیگر را بپذیرند، در برابر 
بدگوئللی ها از یکدیگر دفللاع کنند و همواره 

خیرخواه یکدیگر باشند.

باید وحدت و همدلی را حفظ کنیم

در مراسللمی که با حضور نماینده شرق اسللتان کرمان  در مجلس شورای 
اسللامی، ائمه جمعه شرق اسللتان، معاون عمرانی و مدیرکل امور شهری 
اسللتانداری کرمان، فرماندار و جمعی از مسللئولین و مردم شهر بم در روز 
سیزدهم بهمن در سالن ارشاد بم برگزار شد؛ محمد بنی اسدی عضو و رییس 
سللابق شورای اسامی شهر بم که پیش از این با هفت رای اعضای شورای 
شهر بم به عنوان شهردار بم و پس از استعفای علیرضا پشتیبان به این سمت 
انتخاب شده بود؛ معارفه شد و حکم وی از سوی استاندار کرمان امضا و با 

حضور مسئولین محلی و استانی به وی اعطا شد.
به گزارش طلوع بم؛ آقای بنی اسدی در سخنانی با بیان اینکه من مسئولیت 
شللهری را به عهده گرفتم که شهرت جهانی دارند گفت: شهر تاریخی بم 
دارای مردمان شللریف، تاریخساز و تمدنساز است که این را به تمام جهان 
ثابت  کرده است. وي با اشاره به اولویتهای شهرداری و اهمیت اجرایی آن 
در قالب احیای اعتماد بین مردم و شهرداری افزود: نظافت و پاکیزگی شهر 
اولویت های نخسللت شهرداری و آسللفالت معابر و خیابان ها با همکاری 
مردم از دیگر اولویتهای بنده به شمار می آید. وی گفت : ۱۶ سال از حادثه 
دلخراش زلزله بم می گذرد و برخی امور عمرانی این شهر همچنان نیمه تمام 
باقی مانده است و حل  مشکات شهری نیازمند حمایت مسئولین و مردم در 
تمامی بخش ها  است. وی اظهار کرد: باید به دنبال این امر باشیم که مسئولین 
و مردم در کنار هم و با یک هدف  قرار بگیرند تا بتوانیم دغدغه های اصلی  

شهری مردم را حل کنیم.
وی از دیگر برنامه های شللهری خود به حفظ و احیای باغات و زیباسللازی 
شهری عنوان کرد و گفت: بم به عنوان یک باغ شهر به ثبت جهانی رسیده 
و برای نگهداری این افتخار باید تمام سللعی خود را انجام دهیم که در این 
راسللتا نیز المان های شهری، زیباسازی  و فضای داخلی شهر باید نمایانگر 

این عنوان باشد.
بنی اسدی با اشاره به صنعت گردشگری که از مهمترین صنعت ها در جهان 

است افزود: ما در این بخش از نخبگان و جوانان طلب همکاری می کنیم تا 
توسعه گردشگری و احیای صنعت توریسم و اقتصاد آن در بم گسترش یابد 
و سایت گردشگری شهر بم که دو زبانه است  قبل از سال جدید، بخش زبان 

فارسی آن راه اندازی خواهد شد.
وی اظهار کرد : متاسللفانه در مجموعه شهرداری بم، خیلی از مکاتبات در 
قالب روال سنتی انجام می شود که بر اساس برنامه ریزی ها  مکاتبات، بخش 
مالی و خدمات شهرداری به سمت سیستم های نوین و خدمات الکترونیکی 

پیش خواهند رفت.
وی اداملله داد: در صللورت اجرای موفق طرحهللای دولت الکترونیک در 
شهرداری بم می توان  خدمات را در کمترین زمان ممکن و به بهترین شیوه 
به شهروندان ارائه کنیم و از هرگونه خطا جلوگیری کنیم. وی متذکر شد: 
ما در شهرداری به دنبال جلب اعتماد مردم و مشارکت آنان هستیم چنانچه 
مردم در کنار  شللهرداری قرار گیرند می توانند از پس تمامی مشللکات 

شهری به بهترین شکل برآییم.
وی با بیان اینکه در وضعیت اقتصادی کنونی باید بر داشته های خودمان در 
شهرداری تکیه کنیم و بر همین اساس تصمیم گیری کنیم افزود: شهر بم تنها 
شهری هستی که با ۲۳ هزار هکتار اراضی شهری و باغی منظر فرهنگی آن 
ثبت جهانی شده است پس باید شهرمان را در حد یک شهر جهانی باال ببریم 

و با وحدت، همدلی، همکاری و همراهی با شهردار ی شهر بم را بسازیم.
 شللهردار بم گفت: مردم بایللد برای ارایه خدمات شللهری و فعالیت های 
عمرانی مشللارکت داشللته و به شهرداری اعتماد داشللته باشند. محمد بنی 
اسدی در پایان با تشکر از تاشها و خدمات علیرضا پشتیبان شهردار پیشین 
از اعضای شورای شهر و دیگر مسئولین حاضر در این مراسم تشکر کرد و 
ابراز امیدواری کرد که بتواند با همکاری و تعامل و تاش پرسنل پرتاش 
شهرداری بم و دیگر نهادها و اعضای شورای شهر خدمات قابل توجهی را 

به شهروندان بمی در مدت مسئولیتش ارایه کند. 

* برگزاری نمایشگاه راهی برای تعادل بازار است
* شهرهای همجوار هم در حال برگزاری آن هستند

* برگزاری نمایشگاه جز سیاستهای کشوری و ابالغیه ستاد تنظیم بازار است
س�الم آقای بنی اس�دی. با وجود برخی 
اعتراضات به برگزاری نمایش�گاه، هدف 
اصلی اتاق اصناف از برگزاری آن چیست؟

سام و عرض تبریک به مناسبت دهه فجر انقاب 
اسامی. نمایشگاهها در قالب سیاست های تنظیم 
بازار و به جهت تعادل بخشللی بلله بازار و بهرمند 
شدن اقشللار آسللیب پذیر برگزار می گردد. این 
سیاستها بصورت کشوری به شهرستانها اباغ می 
شود و در واقع اتاق اصناف بم نقش عمده ای در 
آن ندارد و مجری تصمیمات است . در شهرستان 
و استان هم سللتاد تنظیم بازار وجود دارد که این 
ستاد متشکل از نهادهای مختلف تاکید زیادی بر 
برگزاری نمایشگاه دارند و برگزاری نمایشگاه که 

از قدیم مرسوم بوده را تصویب می کنند.

برخی از کسبه و مرم معتقدند برگزاری مدام 
این نمایش�گاه در فصل فروش )ش�هریور – 
اسفند( آسیب زیادی به اقتصاد منطقه می زند 
و فقط نفع تعداد اندکی را در پی دارد که بمی 
نیستند و پول مردم بم را از بم خارج می کنند. 
آیا نمی شود فقط یک بار نمایشگاه را در طول 

سال برگزار کرد؟
برابر با سیاست های اباغی، نمایشگاه پاییزه جهت 
کنترل بازار و تخلیه شللوک قیمتی ناشللی از شروع 
مدارس و همچنین نمایشللگاه بهللاره جهت تنظیم 
بازار شللب عیللد برگللزار می گردد که بللا توجه به 
برنامه ی سللتاد تنظیم بازار کشللور ، دو بار در سللال 
برگزار می گردد. بهرحال بایللد فضا را برای رقابت 
بین کسللبه در جهللت منفعت مردم باز کللرد. مردم 
خود نیز مختارنللد از هرکجا که تمایل دارند خرید 
کنند. ما امسال نمایشللگاه بهاره را در بهمن برگزار 
می کنیم تا بازار اواخر اسفند برای کسبه محترم بمی 
آزادتر باشد. در شهر ما تعداد زیادی از پرسنل محترم 
ارگ جدید بیکار شللده اند و توان مالی آنها کاهش 
پیدا کرده اسللت. ما باید شرایطی را فراهم کنیم که 
هر خانواده ای با هر توان مالی بتواند متناسللب با بنیه 
اقتصادی اش خرید شللب عید یا فصل مدارس خود 
را انجللام دهد. افللرادی هم که وضع مناسللب تری 
بلحاظ مالللی دارند درصورتیکه چلله در بازار بم و 
چه در نمایشگاه اجناس مورد دلخواه خود با قیمت 
و کیفیت مورد نظرشللان را پیدا کننللد قطعا خرید 
می کننللد. ما نباید قدرت خریللد و انتخاب مردم را 
کاهش دهیم. مردم خود تصمیم می گیرند. و در این 
بین بازار باید آزاد باشد تا رقابت سالمی به نفع مردم 

شکل بگیرد.

سهم کسبه بمی از غرفه های نمایشگاه 

چقدر است و آیا محدودیتی دارند؟
طبیعتا کسبه بم از برگزاری نمایشگاه مطلع هستند 
و هیچ محدودیتی برای دریافت غرفه ندارد که در 
بعد مالی هم تسللهیاتی برای غرفه داران بمی در 
نظر گرفته شده است. اما استقبال چندانی صورت 

نمی گیرد.

مردم و کسبه بومی معتقدند اجناس ارائه 
شده در این نمایشگاه بی کیفیت هستند 

نظر شما چیست؟
طبیعتللا هر اقدامللی که انجام می شللود موافقان و 
مخالفللان و مزایا و معایبی دارد. سللطح فرهنگی 
مردم فهیم بم باالتر از این هاست و این نوع اظهار 
نظرها نوعی توهین به فرهنگ و تمدن بم بزرگ 
اسللت. ببینید نمایشللگاه جهت بهره مندی اقشار 
آسللیب پذیری است به طور مثال یک پیراهن در 
بازار با قیمت مثا ۷۰ هزار تومان بفروش می رسد 
امللا یک خانواده با همچین مبلغی می تواند ۲ یا ۳ 

پیراهن در نمایشگاه خریدار کند.

وضعیت نظارت اتاق اصناف بم بر قیمتها و 
بازار شب عید چگونه است؟

اتاق اصناف با تمللام توان نظارت خود را بر بازار 
انجام می دهد اما ما بایللد بدانیم که اتاق اصناف 
هیچگونه بودجلله دولتی دریافللت نمی کند و با 
توجه به منابع و امکانللات انجام وظیفه می نماید 
که تاکنون در سللطح اسللتان رتبه های اول و دوم 
را کسللب نموده است و انشاا... امسال هم نظارت 
کافللی بر بللازار خواهیم داشللت و مللردم نیز در 
صورت مشاهده تخلف با سامانه ۱۲۴ اداره صمت 

و ۴۴۲۱۳۳۲۶ اتاق اصناف تماس حاصل نمایند.

آی�ا نمی ش�ود ی�ک نمایش�گاه بزرگ 
اختصاصی کسبه بم راه انداخت؟

 در صورت همکاری کسللبه امکان پذیر است. اتاق 
اصنللاف بارها اعللام آمادگی کرده اسللت. اما در 
عین حال بازار بم خود یک نمایشللگاه دایمی است 
و اصناف محترم می توانند در این نمایشللگاه دایمی 
رقابت خوبی داشته باشند. هم سود خودشان را ببرند 
و هم به همشللهریان خود سود برسللانند که الحق و 
االنصاف اکثر کسللبه عزیز بمی در جهت رفاه حال 
همشللهریان گام برمی دارند و جا دارد از آنها تقدیر 

کنم.
کسبه می گویند چرا در بسیاری از شهرهای 
همجوار و استان این نمایشگاه برگزار نمی شود 

و فقط در بم برگزار می شود؟

خوب اسللت نگاهی به تقویم نمایشگاهی امسال استان  
داشللته باشللیم. همین االن نمایشللگاه بزرگ جیرفت، 
کرمان، سیرجان، زرند در حال برگزاری است و تقریبا 
تمام شهرستانهای کشوری در حال برگزاری هستند یا تا 
پایان سال برگزار می کنند و این از سیاستهای دولت و 
بخش خصوصی است. برگزاری نمایشگاه از وظایف 
کمیته نمایشگاهی شهرسللتان با ۱۲ عضو می باشد که 
اتاق اصناف هم یک عضو از آن است و براساس اباغ 
باالدستی و نیاز بازار برنامه ریزی می شود و هیچ اداره ای 
به تنهایی دارای قادر به تصمیم گیری در این مورد نیست 
و طبیعتا همه جوانللب کار برای تصمیم خوب، گرفته 
می شللود تا هم مردم و هم کسبه منتفع گردند. اما اتاق 
اصناف بم در زمانی نمایشللگاه بهاره امسال را برگزار 

می کندکه نفع کسبه بمی هم در نظر گرفته شود.

چه سخنی با خوانندگان ما و کسبه بمی 
دارید؟

برگللزاری نمایشللگاه فللارغ از معایب و مزایللای آن، 
طرفداران بسللیار زیادی دارد که اقشللار مختلف مردم 
هسللتند و البته منتقدانی هم دارد که گاها از  کسللبه و 
بازار یان نیسللتند  که مسللائل خاصی را دنبال می کنند 
و همینطور برخی از کسللبه که    فکر می کنند موجب 
کسللادی بازار می شود؛ اما برگزاری نمایشگاه موجب 
به کار افتادن و رونق هتلها و اجاره کوتاه مدت سوئیت 
ها،  اشتغال کارگران فصلی واغذیه فروشی ها،حمل و 
نقل و رستوران ها و بسیاری از مشاغل دیگر می شود و 
نفع ملی آن هم متوجه قشللر آسیب پذیر جامعه و قشر 
متوسللط شهری شللده اسللت و زمان برگزاری آن هم 
طوری برنامه ریزی شللده که موجب اجحاف به کسبه 

نگردد.
در هر صورت اتاق اصناف خادم و حامی کسللبه است  
و تمام سعی و تاش خود را جهت حفظ شان و منزلت 
کسللبه و حمایت از آنها  بکار می گیرد و جا دارد که 
از کسبه فهیم بم که در همه عرصه ها پشتیبان و حامی 
اتاق اصنللاف در اجرای وظایف خود بوده اند تقدیر و 

تشکر نمایم.
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آگهی حصر وراثت 
فرخنده فرامرزپور دارزینی فرزند درویش  دارای شناسنامه 74 به شرح دادخواست شماره 980623 مورخ 
98/11/06 توضیح داده شادروان حسین پورصفر فرزند اکبر به شناسنامه 3110847183 در تاریخ 82/10/05 
در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از : 1- نرگس پورصفر فرزند حسین ش.ش 
2981318071 فرزند متوفی 2- مهدی خورشیدی پور بمی  فرزند قنبر ش.ش 2991419636 همسر متوفی

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت 
نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط است./ م الف 143
شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت 
مریم السادات فروزنده فرزند سید امین اهلل دارای شناسنامه 2611 به شرح دادخواست شماره 645/3/98  مورخ 

98/11/15 توضیح داده شادروان زهرا  قلعه خانی  فرزند ناصر به شناسنامه 3100433203 در تاریخ 82/10/05 در شهر 
بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- ناصر قلعه خانی فرزند اصغر ش.ش 112 پدر متوفی 

2- نجمه ذوالفقاری  فرزند قاسم ش.ش 12 مادر متوفی
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و 

هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است./ م الف 151
                       شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت 
مریم السادات فروزنده فرزند سید امین اهلل دارای شناسنامه 2611 به شرح دادخواست شماره 644/3/98  

مورخ 98/11/15 توضیح داده شادروان نجمه ذوالفقاری  فرزند قاسم به شناسنامه 12 در تاریخ 82/10/05 در شهر 
بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از : 1- فاطمه بیگم فرزند سید محمد ش.ش 2520 مادر 
متوفی2- قاسم ذوالفقاری  فرزند علی ش.ش 43 پدر متوفی3- ناصر قلعه خانی فرزند اصغر ش.ش 112 همسر 

متوفی 4- زهرا قلعه خانی  فرزند ناصر ش.ش 31004333203 فرزند متوفی
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است./ م الف 150
شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی فقدان سند مالکیت 
زهره نائب زاده با تقدیم استشهادیه 11017/11364 مورخ 1398/11/15 اعالم نموده سند مالکیت 

ششدانگ پالک 7 فرعی از 3761 اصلی واقع در بخش 29 کرمان به شماره چاپی 170202 الف / 94 ملک زهره 
نائب زاده صادر و تسلیم شده و به علت جا به جایی مفقود گردیده و تقاضای سند المثنی نموده لذا طبق تبصره یک 
الحاقی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی تا هر کس 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 اعتراض وفق مقررات اقدام خواهد شد. /م الف 70
محمد امیری خواه 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی حصر وراثت 
مریم السادات فروزنده فرزند سید امین اهلل دارای شناسنامه 2611 به شرح دادخواست شماره 646/3/98  مورخ 

98/11/15 توضیح داده شادروان ناصر قلعه خانی  فرزند اصغر به شناسنامه 112 در تاریخ 82/10/05 در شهر بم  فوت 
شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از : 1- مریم السادات فروزنده فرزند سید امین اهلل  ش.ش  2611  مادر 
متوفی2- نجمه ذوالفقاری  فرزند قاسم ش.ش 12 همسر متوفی3- زهرا قلعه خانی فرزند ناصر ش.ش 3100433203 فرزند 

متوفی 4- اصغر قلعه خانی فرزند اله مراد ش.ش 213 پدر متوفی
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر 

وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. /م الف 152
شورای حل اختالف شماره 3 بم

مفقودی کارت دانشجویی
اینجانب  دانشجویی  کارت 

مهدیه افراشته  در رشته مشاوره در 
مامایی  مقطع کارشناسی ارشد صادره 
ازدانشگاه علوم پزشکی زاهدان مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

جناب آقای محمد بنی اسدی
شهردار محترم بم

انتصاب شایسته وبجای جنابعالی که ازخمتگزاران خدوم وصدیق این 
شهرمیباشیدوحالدرسنگرشهرداری این انتصاب رابشماتبریک وتهنیت عرض میکنم وبرایتان 

ارزوی موفیقت دارم.          مرتضی مکارم

آگهی حصر وراثت 
محمد سجاد حافظ آبادی نژاد فرزند محمد علی دارای شناسنامه 4069 به شرح دادخواست شماره 980639  مورخ 98/11/13 توضیح داده شادروان عزت گوری 

فرزند حاجی به شناسنامه 394 در تاریخ 95/05/25 در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از : 1- فاطمه حدیدی فرزند علی ش.ش 530 فرزند 
متوفی 2- نصرت حدیدی فرزند علی ش.ش 192 فرزند متوفی 3- مهدی حدیدی فرزند علی ش.ش 413 فرزند متوفی 4- فرشته حدیدی فرزند علی ش.ش 755 فرزند 
متوفی 5- محمد حدیدی فرزند علی ش.ش 72 فرزند متوفی 6- مظفر حدیدی فرزند علی ش.ش 233 فرزند متوفی 7- منیره حدیدی فرزند علی ش.ش 234 فرزند 
متوفی 8- توران حدیدی فرزند علی ش.ش 15394 فرزند متوفی 9- عشرت حدیدی فرزند علی ش.ش 149 فرزند متوفی 10- ناهید حدیدی فرزند علی ش.ش 485 

فرزند متوفی 11- پوران حدیدی فرزند علی ش.ش 107 فرزند متوفی
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر 
آگهی به شورا حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است./ م الف 147

                       شورای حل اختالف شماره 3 بم

یادبود



به یاد سردار دلها

سلللیمانی مردی از دیار کریمللان و از پایین ترین 
زندگی شللروع کرد. او عزیزی بود که با کارهای 
خارق العللاده اش در جبهه های حق علیه باطل می 
توانست راهگشا باشللد. او نابغه ای بی نظیر نظامی 
بود که هر کار سللختی با بودن او آسللان می شد. 
آری او هیچ وقت از خودش تعریف و تمجید نمی 
کرد اگر کسی هم از او تعریف می کرد شاد نمی 
شللد. او مردی بود با مغز و تفکر نخبه اش با یک 
لشکر زرهی برابر بود. او هیچ وقت به دشمن پشت 
نمی کرد او زودتر از دوسللتانش به سللوی دشمن 
حرکت می کرد. آری این شللخصیت بی نظیر که 
همه هم و غمش امنیت ایران بود، دغدغه ای برای 
این کار فراگیر داشت و همیشه به یاد محرومان بود 
چون خودش از جنس همین مردم بود و درد آنها 
را می دانست و برای همه غمخوار بود. مرد کویر 
بود مزه سللختی را چشیده بود و می دانست پایین 
دستی چطور زندگی می کنند. بلی آنجا که حرف 
مردم به میدان می آمد میگفت نتوانسللتیم در حق 
مردم رسللالت خود را خوب انجام دهیم و همیشه 
خدمات خود را کم می دانست او عاشق خدمت 
و بخصوص خدمت به رهبری بود و همیشه کارش 
زیر نظر فرمانده معظم کل قوا بود و افکار و قلبش 
عاوه برای اینکه برای جامعه ایرانی می تپید همیشه 
فرامنطقه ای فکر می کرد و میگفت اسام مرز ندارد.

آری مللرد کویر بود و خوب درخشللید و خود را 
وقف انقاب و امام و رهبری کرد و افتخارش این 
بود که خود را سللرباز والیت می دانست به همین 
خاط وصیت کرد که روی سللنگ قبرم ننویسید 
سردار بنویسید سرباز و افتخار میکرد برای نظام و 
مسللتضعفین کاری بکند. آری او شهرت جهانی 
پیدا کرد حاج قاسللم شد سردار ملی و بین المللی 
شد و هر وقت ندایی می شنید با اجازه فرمانده اش 
به یاری آنها می شتافت. بلی مردم عراق و سوریه و 
ایران و لبنان و افغانستان نامش را به نیکی یاد میکنند 
همین بس که عراقی ها در تشییع جنازه اش سنگ 
تمام گذاشتند و آن جمعیت عظیم در تاریخ به یاد 
ماندنی چه در کربا و نجف و کاظمین واقعیتی را 
به تصویر کشیدند که از عهده این جانب بر نمی آید 
که تصویر این راهپیمایی و تشییع را بتوانم عرضه 
کنم. آری سللرداری بود که دل و قلب را تسخیر 

کرده بود و هیللچ وقت برای خودش کاری نکرد 
بلکه برای خدا و رضایت او گام برداشت او کسی 
بود در بیابان های سوریه و عراق و لبنان با گامهای 
اسللتوار و با لبیک یاحسین)ع( ثابت کرد و مردانه 
ایستاد و سرزمین عراق و سوریه و لبنان را از لوث 

وجود داعش نجات داد.
او مغزی متفکر در جنگ داشللت و میتوانست با 
درایت و هوشللیاری دقیق دشللمن خونخوار را از 
جلو بللردارد آری ما درک میکنیم ملت سللوریه 
و عللراق درک خواهد کللرد آری او در یکی از 
سللخنرانیهایش بیان میکند و می گوید: ترامپ تو 
مدعی هسللتی و ایران را تهدید میکنی نه ترامپ 
تو را من حریفم قدس حریفت هست. تا آنجایی 
که تو تصورش را نمیکنی ما حضور داریم ترامپ 
قمارباز. اما با نقشه ای شیطانی سردار پاکباخته مردم 
را بزدالنه شللهید کردند. آری خون او باعث شد 
جللوش و خروش در مردم بوجود آورد و اینگونه 
باعث وحدت و انسللجام جامعه ایرانی بشود.آری 
حاج قاسللم یک ملت بود که توانست با خونش 
در شریانهای حیاتی مردم ایران دمید و جواز جبهه 
و جهللاد را برای آنها امضا کند. حقیقتا او سللاالر 
شللهیدان مدافع حرم اسللت. این انسللان وارسته و 
بزرگ و بی ادعا برای همیشه در قلوب ملت ایرن 
جای گرفا و زبانزد خاص و عام شد و دیدیم مردم 
در مراسللم تشییع پیکر پاکش در سراسر ایران چه 
کردند. آری مردم ما حاضر بودند به خاطر وجود 
پاکت خود را قربانی کنند و تشللییع شما در اهواز 
و مشللهد، تهران و قم و کرمان چقدر بزرگی ات 
قائل شللدند. ما نمیگذاریم خون پاکت هدر برود 
و انتقامت را از اسللتکبار آمریللکای جهان خوار 
خواهیم گرفت. سللردار عزیز دیدی مردم کرمان 
چه کردند گفتند گرچه از میان ما رفتی اما راهت 
ادامه دارد و این قدر این مردم شللریف و نجیب به 
شما ارادت داشتند در آن هجوم جمعیت تعدادی 
از آنها کشته شدند تا دستشان به تابوت شما برسد و 
با شما عهد و پیمان ببندند و بگویند سردار ما خون 
گریه می کنیم و مردم کرمان به شما افتخار می کنند 
آری این مردم می خواستند جسم مطهر را تا محل 
خاکسپاری مشایعت نمایند و برایتان سرود شهادت 

بخوانند.,والسام

مرتضی مکارم

موسسلله خیریه "روشندالن پوریا آسللمانی" ویژه نابینایان دوشنبه چهاردهم بهمن با حضور جمعی از مردم و 
مسئولین محلی در شهر بروات افتتاح شد.

به گزارش هفته نامه طلوع بم؛ آقای محمد برایی نژاد موسس و مدیر این سازمان مردم نهاد که خود دختری نابینا 
دارد، این موسسه را با هدف پیگیری امور مربوط به جامعه معلولین نابینای منطقه و همچنین آموزش، همگرایی 
و تاش برای ایجاد فرصتهای برابر معیشتی و شغلی روشندالن در جامعه ایجاد کرده و ملک شخصی خود را نیز 
تماما به این موسسه اختصاص داده است. خانواده آقای برایی نژاد موسسه خیریه "روشندالن پوریا آسمانی" را 
به یاد فرزند برومندشان مرحوم پوریا برایی نژاد نامگذاری کرده اند که سه سال پیش در یک تصادف رانندگی 

درگذشت.

علیرضا اشللرف زاده رییس بهزیسللتی شهرستان بم در این مراسللم با اعام اینکه ۱۹۰ معلول نابینا و کم بینا در 
شهرستان بم داریم گفت: انجمنی که امورات روشندالن عزیز را پیگیری کند در شهرستان بم وجود نداشت 

که با همت خانواده برایی نژاد این امر محقق شده است و آماده همکاری همه جانبه با موسسه هستیم.
محمد قربان زاده بخشدار بروات و آقای صوفی آبادی روشندل بمی از دیگر سخنرانان این مراسم بودند. جمعی 
از مدیران موسسات خیریه بم، شهروندان برواتی و فعاالن اجتماعی و رسانه ای نیز در این مراسم حضور داشتند.

تاسیس این موسسه یک اقدام ارزشمند مدنی از سوی خانواده آقای محمد برایی نژاد و در راستای مسئولیتهای 
اجتماعی و شهروندی، فصلی جدید در حوزه فعالیتهای مردم نهاد بم  و همچنین جامعه معلولین است.

عکس: حکیمه موسی زاده

مدیرکل امور مالیاتی اس�تان کرم�ان اعالم کرد: 30 
بهمن ماه ، آخرین مهلت مش�اغل پزشکی برای ثبت 

نام در سامانه پایانه فروشگاهی است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان 
کرمان ، محمد س�لمانی خاطرنش�ان کرد:  بر اس�اس 

تفاهم نامه منعقده بین سازمان نظام پزشکی و سازمان 
امور مالیاتی کشور ، مشاغل پزشکی که تاکنون موفق 
به ثب�ت پایانه های فروش�گاهی )کارتخ�وان بانکی( 
نش�ده اند، تا 30بهمن ماه س�ال جاری فرصت دارند 
با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور 
https://tax.gov. مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی

ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا 
پایانه های پرداخت متصل به ش�بکه پرداخت بانکی 

خود ) کارتخوان   های بانکی( اقدام کنند .
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان ، شرط بهره مندی 
مشاغل زیرمجموعه نظام پزشکی از تسهیالت قانونی 
را نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی در 

موعد مقرر قانونی دانست.

افتتاح موسسه خیریه ویژه نابینایان در شهرستان بم

 30 بهمن ماه ،آخرین مهلت مشاغل پزشکی برای
ثبت نام در سامانه پایانه فروشگاهی

برابرآراه صادره هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقدسندرسمی 
مستقردرواحدثبتی حوزه ثبتی ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل واقع درشهرستان بم بخشهاي 
29  لغایت 33کرمان محرزگردیده است لذابمنظور اطالع عموم مراجعین دردونوبت به فاصله 15روز آگهی 
میش�ود ودرصورتیکه اش�خاص نسبت به صدورس�ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ 
انتش�اراولین آگهی ب�ه مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس�لیم وپس ازاخذ رس�یدظرف مدت یکماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضاء مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.

امالک تقاضاشده واقع دربخش 29کرمان
پاک یکفرعی  از۴۵۵اصلی فاطمه رسللولیان کدملی ۳۱۱۰۱8۲۶۶۱فرزندعوض ششللدانگ یکبابخانه بمسللاحت 

۱۳۰متر مربع واقع درشهربم کوچه انصاری ازمالکیت ورثه گوهررنجبر.
پاک ۲فرعللی از۵۶۷اصلی حمیدعالی زاده کدملی ۳۱۱۰۹۰۱۴8۱فرزندمحمودششللدانگ یکبابخانه بمسللاحت 

۱۳۹مترمربع واقع درشهربم خیابان پاسداران کوچه ۹ازمالکیت ورثه محمودعالی زاده.
پاک ۱۶فرعی از۷۶۵اصلی فاطمه شللهیکی نیاده اسللمعیل کدملی ۶۰۵۹۹۱۲۰۷۹فرزندعیسی ششدانگ یکبابخانه  

بمساحت ۳۳8مترمربع واقع درشهربم خیابان ابوذرکوچه نعیمی ازمالکیت شهربانورنجبرواکبراجاغی.
پاک ۲۷فرعی از۷8۱اصلی مجیدرئیسی سیدی کدملی ۴8۲۹۷۶۵۰۴۶فرزندعباس ششدانگ یکبابمغازه بمساحت 

۲۲مترمربع واقع درشهربم خیابان ابوذرازمالکیت نمک هاشمی پور نصری.
پللاک ۶فرعی از8۳۰اصلی وحیدزنگی دارسللتانی کدملی ۳۱۱۱۴8۲فرزندعلی ششللدانگ یکبابخانه بمسللاحت 

8۱مترمربع واقع درشهربم میدان زیدازمالکیت رضاافغانی.
پللاک ۱۲8فرعللی از  8۳۴اصلللی امین کریمللی رادکدملللی ۳۱۱۱۴۶۱۷۳۴فرزنددرویش ششللدانگ یکبابمغازه 

وانبارباکاربری تجاری مسکونی بمساحت ۱۲8مترمربع واقع درشهربم خیابان ارگ ازمالکیت حمیدافغانی.
پللاک ۶۴۶فرعللی از ۱۰۲۴اصلی رضامرادی جرجندی کدملی ۳۱۱۰۵۱۴۶۱۳فرزندحسللن ششللدانگ یکبابخانه 

بمساحت ۳۶۲مترمربع واقع درشهربم ستارالدین محمدکوچه امیرالمومنین ۶ازمالکیت سیدغامحسین ظهیر.
پاک ۶۴۷فرعی از ۱۰۲۴اصلی قاسللم حسللنی کدملی ۳۱۱۱۲۲۷۹۵۲فرزندعلی ششللدانگ یکبابخانه بمسللاحت 

۵۲۶مترمربع واقع درشهربم بلوارسیدطاهرالدین محمدازمالکیت زهرامیرزاپورنگاری.

پاک یکفرعی از ۱۱۹۷اصلی حوریه رامیار کدملی ۳۱۱۱۴۴۹۹۵۵فرزندروح اهلل ششدانگ یکبابخانه مشتمل برطبقه 
فوقنی بمساحت ۴۱۶متر مربع واقع درشهربم خیابان صدوقی کوچه بانک ملت ازمالکیت محمدعلی هرندی.

پللاک ۳فرعللی از۱۵8۷اصلی غامعلی میراحمدی پورکدملللی ۶۰۶۹۵۷8۲۴۴فرزندرحمن ششللدانگ یکبابخانه 
بمساحت ۲۶۱مترمربع واقع درشهربم خیابان بوعلی کوچه شهیدپرچمی ۷ازمالکیت گوهرکریمی افشار واصغرنژاد 

ستاری.
پللاک 8۹فرعللی از ۲۲۷۳اصلی احمدمحمدآبادی نژاد وسللعیده محمدآبللادی کدملللی ۳۱۱۱۴8۵۱۰۳وکدملی 
۳۱۱۱۱۰۵۷۹۳فرزندان درویش وغامرضا بالمناصفه هرکدام نسللبت به سلله دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۲۳۲مترمربع واقع درشهربم خیابان سرگردسخائی ازمالکیت فاطمه جالی.
پللاک ۱۰۱فرعی از۲۳۲۴اصلی حمیداهلل شللهریاری کدملی ۳۱۱۰8۷۱۷۲۶فرزندحسللین ششللدانگ یکقطعه باغ 

بمساحت ۲۵۲۹مترمربع واقع درشهربم حافظ آباد خیابان بهمن ازمالکیت علی قشمی.
پاک 8۴۴فرعی از ۲۳۵۶اصلی احمدپورغامشللاهی کرکی کدملی ۳۱۱۰۵۱۰۳۷8فرزندملک محمدششللدانگ 

یکبابخانه بمساحت ۴8۹مترمربع واقع درشهربم خیابان جانبازان ازمالکیت عیسی تدین.
پاک 8۴۷فرعی از۲۳۵۶اصلی مریم دهقانیان کدملی ۶۰۵۹۶8۴۰۷۶فرزندعباس ششللدانگ یکبابخانه بمسللاحت 

۳۱۶مترمربع واقع درشهربم خیابان ابوالفضل کوچه ۱ازمالکیت یداهلل امانی.
پاک ۲فرعی از ۲۴۷۳اصلی رضاتهرودی کدملی ۳۱۱۰۴۰۱۱۱8فرزنداسللفندیار ششللدانگ یکقطعه باغ بمساحت 

۲۶8۴مترمربع واقع درشهربم کمربندی مطهری کوچه ۵ازمالکیت محمدحسن برهانی.
پاک ۱8۱فرعللی از ۲8۰۲اصلی مهدی امیللرزاده قصری کدملی ۳۲۰۹۶8۷۴۶۳فرزندمحمدششللدانگ یکبابخانه 

بمساحت ۳۰۷مترمربع واقع درشهربم خیابان بعثت کوچه ۱۲ازمالکیت حسن شمس الدینی.
پاک ۱۲۶۷فرعی از۲8۱۰اصلی محمدجوادمشکی کدملی ۳۱۱۱۵۵۲۵۶۱فرزنداحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۳۳۵مترمربع واقع درشهربم بلوارمعلم کوچه ۳ازمالکیت مهدی وکبری فروتن.
پاک ۱۲۹۹فرعی از۲8۱۰اصلی آمنه حسللین شللاهی برواتی کدملی ۳۱۱۰۴۶۰۴۳۲فرزنداسق ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت ۲۲۳مترمربع واقع درشهربم خیابان کشاورز خیابان عارف ازمالکیت کبری فرومند.
پاک ۱۳۰۰فرعی از ۲8۱۰اصلی قربانعلی میناب کدملی ۳۱۱۱۹8۱۹۷ فرزندحسین  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 

۴۳۴مترمربع واقع درشهربم خیابان کشاورز کوچه ۱۱ازمالکیت مهدی فروتن.
پاک ۱۳۰۲فرعی از۲8۱۰اصلی تهمینه زارع کدملی ۳۱۱۰۵۵۰۰8۳فرزندخیراهلل ششللدانگ یکبابمغازه بمسللاحت 

۵۲مترمربع واقع در شهربم خیابان سیدجمال الدین ازمالکیت ورثه اکبر رستم آبادی.
پللاک  ۱۳۰۳فرعی از۲8۱۰اصلی بختیار اسللماعیلی زاده کدملی ۳۰۳۰۷۳۶۴۳۱فرزندمحمدششللدانگ یکبابخانه  

بمساحت ۲۰۹مترمربع واقع در شهربم فخرآبادخیابان مالک اشترازمالکیت کبری فرومند.
پاک۶۷۷فرعللی  از۲8۱۱اصلللی مجیدچاهخویان دهنوی کدملللی ۳۲۰۹۷۰۶۰۵۰فرزندقنبرششللدانگ یکبابخانه 

بمساحت ۶8۰مترمربع واقع درشهربم خیابان گلدشت ازمالکیت حسین اکبری.
پاک ۳فرعی از ۳۱۹۰اصلی محمداحمدی دخت کدملی ۳۱۱۱۱۰۴۲8۱فرزندابراهیم ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۲۶۰مترمربع واقع درشهربم خیابان فردوسی ازمالکیت محمدآیار.
پاک ۲فرعی از ۳۵۶۱اصلی حسللین ایثارکدملی ۳۱۱۰8۴۴۴۵۱فرزندابراهیم چهاردانگ ازششدانگ باغ بمساحت 

۱۳۲۴مترمربع واقع درشهربم خیابان چمران کوچه ۱۶ازمالکیت ورثه اسداهلل مهدابی.
پاک ۴فرعی از ۴۴۴۰اصلی اشللرف حدادحافظ پور کدملی ۳۱۱۰۹۵۹۰۰۳فرزندمحمدجواد ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت ۲۶۴مترمربع واقع درشهربم خیابان امام رضا کوچه ۱۶ازمالکیت محمدابراهیم عامری.
 پاک ۷۵فرعی از ۴۵۴۱اصلی اهلل مراددریجانی کدملی ۳۱۱۱۳۷۱۲۱۲فرزنداهلل دادششللدانگ یکبابخانه بمساحت 

۲۲8مترمربع واقع درشهربم خیابان پروین اعتصامی خیابان الزهراکوچه ۲ازمالکیت محمدابراهیم عامری.
پاک ۱۰۹فرعی از۴8۳8اصلی محمدجرجندی کدملی ۳۱۱۰۳8۹۹۴۰فرزندسلیمان ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۲۵۹مترمربع واقع درشهربم بلوارجمهوری کوچه شهاب ۱8ازمالکیت اسحاق عامری.
پاک ۱۴۷فرعی از ۴8۴۳اصلی حسین جهانشاهزاده کدملی ۳۱۱۱۹8۱۶۹فرزندحسن ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۲۵۱مترمربع واقع درشهربم بلوارمالک اشتر ازمالکیت محمدجوادفکری.
پاک ۲۹۶فرعی از ۴8۳۹اصلی مهدی شللجاع الدینللی کدملی ۳۱۱۰۱۹۳۵۲8۷فرزندمحمدششللدانگ یکبابخانه 

بمساحت ۳۵۴مترمربع واقع دربم میدان امام حسین انتهای وصال ازمالکیت سیروس ومنوچهرساالربهزادی.
پاک ۶۵فرعی از ۴۹۴۹اصلی   حسللین کریمیان  کدملی ۳۱۱۱۴۶۲۵8۷فرزنداحمد ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۲۰8مترمربع واقع دربم خیابان ۲۲بهمن کوچه ۲8ازمالکیت محمدصنعتی.
تاریخ انتشارنوبت اول: ۹8/۱۱/۱۶
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹8/۱۱/۳۰

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

 

 2000/1شماره:  جمهوری اسالمی اریان 

 3/9/98اترخی: وزارت صنعت،معدن و تجارت                                                                                                                                سازمان صنعت ،معدن و تجارت 

 کمیسیون نظارت شهرستان فهرج

  هیات اجرایی برگزاری انتخابات  اتحادیه های صنفی

 صنف مواد پروتئینی آگهی فراخوان انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه

یه آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری اتخابات هیئت مدیره و بازرس  اتحاد 11در اجرای ماده 
نه از کلیه اعضای  دارای پرواوسیله ق ن ص( بدین 23و 22ماده  3تبصره های صنفی  )موضوع  

یا  کسب معتبر  آن اتحادیه دعوت میگردد  با در دست داشتن اصل  یا تصویر پروانه معتبر  و
جهت   27/11/1398  مورخ یکشنبه روز 12:00لغایت   9:30کارت شناسایی معتبر از ساعت 

تاق اصناف بلوار قائم ا –شرکت در انتخابات هیئت مدیره  و بازرس شخصا  به نشانی فهرج 
عضای نفر ا پنج تعداد ه شهرستان  مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را  ازبین افراد ذیل  ب

صلی  شایان ذکر است  تعداد اعضای انفر بازرس اصلی انتخاب نمایند   اصلی  هیئت مدیره و یک
ازرس هیئت مدیره پنج نفر ،تعداد اعضای علی البدل هیئت مدیره دونفر و همچنین تعداد ب

 اصلی یک نفر و بازرس علی البدل  نیز یک نفر میباشد 

 اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره

کد  نام خانوادگی نام ردیف
 داوطلب

 406  علی نژادماما محمدرضا 1
 921 امامعلی نژاد مهدی  2
 989 زیدآبادی  مهیار 3
 796 شهمرادزاده  زین العابدین 4
 421 عدلی  علی 5
 139 علیزاده فهرجی  مهدی 6
 783 منعمی  میثم 7

 اسامی داوطلبان عضویت در بازرسی

کد  نام خانوادگی نام  ردیف 
 داوطلب

 843 لیجال  سیدمحمدتقی 1
 151 یوسف آبادی حسین 2

 اتحادیه های صنفی شهرستان فهرجرئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات   

 کامیبز توحیدی

        



روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم

هفته نامه محلی استان کرمان - خبری، تحلیلی، سیاسی و فرهنگی                                                                                                                                      سال دوازدهم  شماره   219 چهارشنبه 16 بهمن  1398 قیمت: 1000 تومان         چهارفصل

هفته نامه خبری- تحلیلی- سیاسی و فرهنگی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا رحیم نژاد   سردبیر: محمدجواد رحیم نژاد  

مدیر داخلی و بم تیوی:  صادق مایی    مدیر اجرایی و رییس سازمان آگهی ها: سعید افروغ 
چاپ: طاها - کرمان     دبیر سرویس عکس: محمدحسین خراسانی نژاد   چندرسانه ای: ایمان طبسی

جهت عضویت در کانال تلگرام طلوع بم و دریافت آخرین اخبار و عکس ها و ویدئوی های استان کرمان می توانید بعد 
www.telegram.را در تلگرام جست و جو کنید و یا به آدرس @Toluebam از به روز کردن تلگرام خود شناسه
me/Toluebam رفته و عبارت JOIN را کلیک کنید. همچنین شما می توانید عکس ها وگزارشات خود از اخبار، 
وقایع و مشکالت شهری که در آن زندگی می کنید را به پیامگیر طلوع بم در تلگرام با شماره:   09210428379   

جهت پیگیری و درج در نشریه بفرستید.
نشانی: بم، بلوار امام خمینی )ره( - نبش کوچه ۷ )روبروی بم تحریر( 

تلفن همراه: ۰۹۲۱۰۴۲8۳۷۹ - ۰۹۲۱۷8۲۳۰۳۰
        تلفاکس: ۴۴۳۲۰۱۹۵-۰۳۴ صندوق پستی- بم : ۷۶۶۱۱۱۱۱۱۱

www.bahar-co.com
انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار 

به شماره پروانه رسمی  2085-11001361  از انجمن انبوه سازان مسکن و 
ساختمان ایران )تحت نظر سازمان نظام مهندسی،  وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی(

دفتر: بم - ارگ جدید - مجتمع تجاری نگین
تلفن تماس:  44252331  - 034

ویروسی که اخیرا در شللهر ووهان چین باعث بیماری و نگرانی های جهانی شده 
است از خانواده ی ویروس های کروناست.

 کرونا ویروس ها در سال ۲۰۰۲ باعث بروز بیماری سارس شدند که بعد از آن، این 
بیماری مدیریت شد.

 در سال ۲۰۱۲ بیماری مرس را ایجاد کردند که اولین بار از طریق شتر در شهرجده 
در کشورعربستان مشاهده شد و انواعی از ویروس کرونا وجود دارند  که بیماری 

های معمولی با شدت کم ایجاد می کنند 
اما این ویروس جدید، تغییر شکل یافته نوع ویروس کروناست و همانطور که اطاع 
دارید، اولین بار ،در شهر ووهان چین مشاهده شد و باعث انتقال  از انسان به انسان 

میشود و چنانچه نکات بهداشتی به خوبی رعایت نشود این بیماری میتواند سرایت 
زیادی داشته باشد و انسان های زیادی را مبتا بکند

 خوشبختانه با اقدامات پیشگیرانه مانند اغلب بیماری های ویروسی میتوان از ابتاء به 
این ویروس و بیماری جلوگیری کرد 

 در همین جا من از مردم خواهش می کنم ضمن اینکه نگرانی بی مورد نداشته باشند
 با رعایت نکاتی که از طرف وزارت بهداشت در خصوص این بیماری اعام میشود 

مواظب سامتی خود باشند
 ما میتوانیم انشاا...  این بیماری را هم مدیریت بکنیم

 خوشبختانه در کشور ما تا به امروز هیچ موردی از ابتا به این ویروس گزارش نشده 
اسللت و البته که وزارت بهداشللت از همان ابتدای اعام خبر شیوع این بیماری در 
چین جلسات مکرری درمعاونت بهداشت، مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت 
بهداشت ، معاونت درمان، معاونت غذا و دارو ،تشکیل و مجموعه وزارت بهداشت 
دستورالعمل های بسیار روشنی را برای دانشگاه های علوم پزشکی تهیه کردند و ما 
هم در دانشللگاه علوم پزشکی بم با استفاده از همین دستورالعمل ها آمادگی های 
الزم را در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی و در ستاد دانشگاه ایجاد کردیم که 
بتوانیم این آمادگی هارا به روز کنیم و انشااهلل ما هم در کنار سایر دانشگاههای علوم 
پزشللکی مطابق با سیاسللت های وزارت بهداشت  به عنوان یک منبع اطمینان برای 

مردم باشیم تا این بیماری در کشور ما خساراتی نداشته باشد
بعضا همشللهریان عزیز  به طور خاص در مللورد منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید 
که عده ای از مهندسین کشور چین در آنجا رفت و آمد و سکونت دارند سواالتی 

مطرح میکنند
که در پاسللخ باید گفت خوشبختانه پروتکل های ورود به کشور از طرف وزارت 
بهداشللت صادر شللده اسللت و همکاران ما در مبادی ورودی کشللور در مزهای 

هوایی،زمینی و دریایی مسللافرین از مبدا چین را تحت پایشی خاص قرار میدهند 
که خوشبختانه این پایشها به نحویست که حتی المقدوراز ورود فرد مبتای به این 

ویروس پیشگیری میکند
مع الوصف ما با مسئولین ارگ جدید جلساتی برگزار و هماهنگی های الزم را  انجام 
داده ایم و بر طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت پایش الزم صورت می گیرد و 

از این جهت جای نگرانی برای مردم ما وجود ندارد.
 اما به عنوان یک توصیه همیشگی ما بر اصل پیشگیری تاکید داریم

 بروشورهایی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهیه گردیده همچنین بنرهایی در سطح 
شللهر جهت اطاع رسانی نصب شده اسللت که بنده خواهش می کنم همشهریان 

عزیز عنایت و توجه داشته باشند
در صورتی که احیاناً از طرف وزارت بهداشت دستورالعملهای جدیدی صادر شود 
یا آمار جدید اعام شود طبیعتاً به اطاع مردم خواهیم رساند وزارت بهداشت بنا را 

بر شفافیت، اطاع رسانی بسیار به موقع و دقیق گذاشته است
از مردم خواهش می کنم به مسللائل متفرقه ای که  غیر از مسللیر وزارت بهداشت 
اعام میشود به هیچ وجه توجه نکنند چون قرار بر این است که وزارت بهداشت به 
عنوان تنها مرجع در زمینه مقابله با این بیماری، سیاستگذاری و اقدام کند. البته همه 
دستگاه های کشور موظفند همکاری های الزم را در این زمینه با وزارت بهداشت 

داشته باشند
 در پایان از همه دستگاه های شهرستان، فرمانداری محترم،  شهرداری محترم  اداره 
آموزش و پرورش و سللایر ادارات و مجموعه اقتصادی ارگ جدید و سایر بخش 
های اجتماعی،  مردم فهیم شهرستان بم  قدردانی و سپاسگزاری می کنم و امیدوارم 

که انشااهلل همیشه سالم و موفق باشند

توضیحات دکتر عباس زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی بم در خصوص
 اقدامات انجام شده برای پیشگیری از ویروس کرونا

برگزاری کمیته بین بخشی در خصوص 
پیشگیری از ویروس کرونا

 با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی بم

در روز 13 بهمن ماه کمیته بین بخشی در خصوص پیشگیری از ویروس 
کرونا، ب�ا توجه به حضور و همچنین ورود اتباع کش�ور چین در منطقه 
ویژه اقتصادی ارگ جدید بم برگزار و تمهیدات و آمادگی الزم دانشگاه 
علوم پزشکی بم در خصوص درمان در صورت مشاهده افراد مبتال به این 

ویروس اندیشیده شده است.
این جلس�ه ظهر امروز با حضور دکتر عباس زاده رییس دانش�گاه علوم 
پزش�کی، نماینده فرمانداری ب�م، دکتر نصری معاون بهداش�تی، دکتر 
پورطاه�ری مع�اون غ�ذا و  دارو، رییس مرک�ز ح�وادث و فوریت های 
پزش�کی، مدیر درمان، کارشناسان بهداش�تی، مسئول مرکز بهداشتی 
منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید و خانم دکتر دریجانی متخصص عفونی 

در حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد. 
منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم با وجود قطب صنعت خودروس�ازی 
و همکاری با کشور چین،  از اتباع این کشور در منطقه برخوردار است.


