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هفته انمه

به دنبال برگزاری انتخاباتی سالم و قانون مدار با مشارکت حداکثری هستیم
استاندار کرمان خواستار همکاری دستگاه های اجرایی در برگزاری انتخابات شد و گفت: »به دنبال برگزاری انتخاباتی سالم و قانون مدار با مشارکت حداکثری هستیم«.

 محمدجواد فدای��ی در کارگروه اجتماعی و 
فرهنگی اس��تان با اشاره به اهمیت انتخابات و 
مشارکت مردم، بیان کرد: »قانون دستگاه های 
اجرای��ی را موظف کرده ک��ه برای برگزاری 
انتخاب��ات همکاری کنن��د«. وی اف��زود: »به 
دنبال برگزاری انتخاباتی سالم و قانون مدار با 

مشارکت حداکثری هستیم«.
استاندار کرمان اضافه کرد: »متوسط مشارکت 
واجدی��ن ش��رایط در دوره های گذش��ته ی 
انتخاب��ات  حدود ۶۴ درصد ب��وده و ما انتظار 
داریم این میزان امس��ال نیز مش��ارکت داشته 
باشند«. وی ادامه داد: »الزمه ی مشارکت مردم 
در انتخابات این است که دستگاه های اجرایی 
کمک کنند و منتظر نباشند که فرمانداری ها 
درخواست کنند بلکه خود آن ها داوطلبانه به 
فرمانداری ها مراجع��ه کنند و اعالم کنند چه 
کمکی می توانند انجام دهند«. فدایی یادآور 
شد: »شرکت در این انتخابات منجر به تشکیل 
مجلسی توانمند که بتواند با تدوین قانون های 

کارا ب��ه حل مش��کالت م��ردم کمک کند، 
می انجامد«.

وی خاطرنش��ان ک��رد: »حض��ور م��ردم در 
انتخابات نیز با توجه به شرایط فعلی کشور و 
دنیا تاثیر زیادی هم در انس��جام ملی و هم در 

برخورد با قدرت های جهانی دارد«.
دس��تگاه ها  »از  گف��ت:  کرم��ان  اس��تاندار 
می خواهی��م که زمینه ی مش��ارکت مردم در 

انتخابات را فراهم کنند«.

آمار رای اولی های انتخابات یازدهم 
در اس�تان کرمان۶۹ هزار نفر اعالم 

شد.
ه گفت��ه ریی��س کمیته اطالع رس��انی س��تاد 
یازدهمی��ن دوره انتخابات مجلس ش��ورای 
اسالمی استان کرمان بالغ بر ۲ میلیون و یکصد 
هزار نفر در این استان واجد شرایط رای دادن 
می باش��ند که بیش از ۶۹ ه��زار نفر آنها رای 

اولی هستند.

عباس تقی زاده  روز س��ه شنبه در گفت  و گو 
با خبرنگار ایرنا از برگ��زاری مانور انتخابات 
بمنظور آمادگی هر چه بیشتر برای انجام این 
رویداد ملی خبر داد و اظهار داشت : به لحاظ 

اینکه در این دوره از ۲۷مرحله
انتخابات ۲۵مرحله الکترونیکی است و احراز 
هوی��ت افراد در این قال��ب صورت می گیرد 
این مانور بالحاظ س��نجش زیرس��اخت های 

الزم برگزار شد.
وی به گس��تردگی جغرافیایی استان کرمان و 
پراکندگ��ی جمعیتی آن اش��اره کرد و اظهار 
داش��ت : برای جم��ع آوری آرای ش��رکت 
کنندگان  ۹۹۲ صندوق اخذ رای سیار و یک 
هزار ۳۲۸ صن��دوق ثابت اخذ رای پیش بینی 

شده است .
تق��ی زاده گفت : برای ای��ن دور از انتخابات 
مجلس شورای اس��المی بیش از ۴۰ هزار نفر 
در قالب اعضای شعب، نمایندگان فرمانداران 
و بخشداران، محافظان شعب و صندوق های 

رای، بازرسان شعب، اعضای هیات
نظارت و نمایندگان نامزدها در امر برگزاری 

انتخابات همکاری دارند.
تقی زاده با تاکید بر اینکه در هیچ شعب استان 
اخ��ذ رای الکترونیکی نداریم اظهار داش��ت 
:  تنه��ا دو مرحله از انتخاب��ات یعنی اخذ رای 
و ش��مارش آرا ب��ه صورت دس��تی و مرحله 

تشخیص افراد الکترونیکی و آنالین انجام
می شود.

اس��تان کرمان ۹حوزه انتخابیه دارد که در این 
حوزه ه��ا تعداد ۱۹۰نام��زد در قالب ۲۴زن و 
۱۶۶مرد برای ۱۰ کرسی نمایندگی این استان 
در مجلس شورای اس��المی با هم رقابت می 

کنند.
یازدهمی��ن دوره انتخابات مجلس ش��ورای 
اس��المی روز جمعه دوم اس��فندماه در استان 
کرمان همزمان با دیگر نقاط کش��ور برگزار 

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

مدیر شبکه های اجتماعی:  صادق مالیی   مدیرداخلی و رییس سازمان آگهی ها: سعید افروغ 
چاپ: طاها - کرمان  توزیع کرمان: صانعی

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 7 )روبروی بم تحریر( 

تلفن همراه: 09210428379 - 09217823030
        تلفن: 44320195-034 صندوق پستی- بم : 7661111111

گزارش تصویری

دیدار با امام جمعه محترم بم

تصاویر به روز عملیات اجرایی احداث واحدهای مسکونی توسط پرسنل زحمتکش گروه بهار

دیــدار و رایزنی با ســرمایه گــذاران حوزه 
گردشــگری ایرانی و خارجی جهت سرمایه 
گذاری مشــترک با گروه بهار برای توســعه 
گردشگری در منطقه و ارگ جدید. در یکی 
از این اقدامها ضمن موافقت مدیرعامل محترم 
ارگ جدید با انتقال تاالر حافظ به مکانی دیگر 
در ارگ جدید، گروه بهار این تاالر را به یک 
مجتمــع تجاری تفریحی مــدرن که درارگ 
جدید و حاشــیه جاده بین المللــی قرار دارد 

تبدیل خواهد کرد. 

دیدار با نماینده محترم شرق استان

حضور فرماندار محترم بم، مهندس فاضل مدیرعامل محترم منطقه ویژه، ریاست محترم دادگستری، فرمانده محترم انتظامی، رییس محترم شورای شهر بم، مهندس فهمی 
مدیر محترم شهرک ارگ جدید و حجت االسالم دهقان امام جمعه بروات در آیین افتتاحیه و کلنگ زنی طرح در ششم فروردین سال جاری در ارگ جدید

دیدار با شهردار محترم بمدیدار با فرماندار محترم بم

تمامی اخبار و اطالعیه های پروژه بزرگ انبوه ســازی واحدهای مســکونی در 
ارگ جدید را می توانید در کانال، صفحه اینســتاگرام و ســایت این پروژه 

ببینید و بخوانید:

کانال تلگرام

@bahar_housing
صفحه اینستاگرام

@bahar_housing
آدرس سایت

www.bahar-co.com

شماره تماس:

دفتر ارگ جدید بم:
034 - 44۲۵۲33۱

 دفتر تهران:
0۲۱ - ۲۲۶3۸۹۹۱

دفتر مرکزی:
0۲۵ - 3۶۷04۶۹0

آدرس دفتر بم:
ارگ جدید خیابان سایه، مجتمع تجاری نگین

www.bahar-co.com

انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار

ما آنچه را می گوییم، می سازیم

گامی بلند در جهت رونق تولید و اشتغال در بم بزرگ

محمد جواد فدایی استاندار کرمان:
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آیت اهلل رئیسی  رئیس قوه قضائیه  ظهر امروز در  جمع برخی از »خانواده های 
جان باختگان مراس��م تشییع پیکر سپهبد س��لیمانی در کرمان« در حسینیه 

بیت الزهرا)س( حاضر شد و با آن ها دیدار و گفت وگو کرد.
آیت اهلل رئیس��ی در این دیدار گفت: مجاهد در جبهه چه می کند؟ او در 
مقابل دش��من است و دشمن را می بیند. کار اول او آن است که بجنگد تا 

پیروز شود؛ لذا کار او عقب نشینی نیست.
وی ادامه داد: هر کسی هر کجا که هست باید در سنگر دفاع از دین و در 
سنگر محبت اهلبیت )ع( و در سنگر وظیفه شناسی باشد. انسان تا لحظه ای 
که جان دارد، باید در آن س��نگر باشد و دشمن را ببیند و درمقابل دشمن 

بایستد و تا پایان، در سنگر وظیفه شناسی و انجام وظیفه باشد.
رئیس دس��تگاه قضا افزود: امروز همه احساس کردند وظیفه شان تجلیل 
از این ش��هید و این مجاهد است. امروز خار در چشم دشمن آن است که 
آمریکایی ها ببینند که قضیه حاج قاسم قضیه یک فرد و سرباز نیست؛ بلکه 
قضیه ملت بزرگ ایران است. رئیس قوه قضائیه گفت: کار های تبلیغاتی و 
ژورنالیستی که در دنیا انجام می دهند برای اینکه نگاه ها را به خودشان متوجه 

کنند، کار های زودگذری است. نگاهی که ماندگار است، نگاه کربالی 
امام حسین علیه السالم است که روز به روز این نگاه رونق می گیرد.

وی ادامه داد: هرکس حس��ینی زندگی کند، خداون��د دل ها را متوجه او 
خواهد کرد. حرکت چنین فردی در جهت امری است که حسین بن علی 

)ع( آن را می خواست و این راه، راه خدا بود که شهید سلیمانی رفت.
وی ادامه داد: مراسم تشییع پیکر شهید سلیمانی، حقیقتا تجلیل از یک شهید 
در مسیر عاشورای ابی عبداهلل )ع( بود، کسانی که در این مسیر برای تجلیل 
از حاج قاسم آمدند، هر گامی که برداشتند در مسیر خداست. طبق روایات 
هر گامی که به طرف جهاد فی س��بیل اهلل و اینگونه امور برداش��ته شود، 
خداوند به صاحبش پاداش کربالئیان و پاداش کسانی را که در راه خداوند 

گام برداشتند، می دهد.
آیت اهلل رئیسی گفت: تردید نکنید حضور بزرگ و کوچک شما در این 
مسیر، حضور در مسیری بود که مورد پسند و رضایت خداست. خداوند 
قلب های آن ها را به این جهت متوج��ه کرد. دل بود که به گام های آن ها 
فرمان داد که با سختی، پای پیاده و تحمل مشقت به همراه جمعیت کثیری 

به مراسم بروند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه گفت: تمام مردم کشور و حتی خارج از کشور 
هم احس��اس کردند که باید در مقابل ترامپ و دشمنان اسالم جلوه ای از 
اینکه همراه حاج قاسم هستیم را نشان دهند. حاج قاسم یک فرد نبود؛ بلکه 
یک ملت بود. گاهی این توسعه وجودی یک شخص به نحوی است که 
او در یک خانواده، محله، روستا، شهر، استان و منطقه نمی گنجد؛ او وسعت 

وجودی اش یک امت و ملت می شود.
آیت اهلل رئیسی افزود: آن روز نشان دادن این حقیقت به دشمن در این بود 
که هرکس می تواند و پای و توان دارد، به خیابان بیاید و جلوه ای عظیم و بی 
بدیل در مقابل آمریکایی ها و دشمنان نشان دهد که هم دوستان را امیدوار 
و هم دشمنان را ناامید کند؛ لذا نماد وظیفه شناسی آن روز این حضور بود.

رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: اینکه انسان با اخالص، اراده و تصمیم گام 
بردارد و خودش را در دریایی از انسان ها قرار دهد و بخواهد با یک هدف 
مق��دس که آن تجلیل از دین و ارزش های دینی، جهاد، ایثار و ش��هادت 
است، نام خودش را در این طومار ثبت کند و دچار حادثه ای شود، پاداشش 

با خداست.
وی افزود: برای شما خانواده معزز این افتخاری است که کسان و عزیزان 
دل شما در جایی با تصمیم و اراده گام نهادند که جان دادن در سنگر دفاع 
از دین و ارزش های الهی و تجلیل از ش��عائر ب��ود. آن ها تا آخرین لحظه 
که در این س��نگر حضور داش��تند، اهل وظیفه شناسی و اهل دلدادگی به 
خداوند متعال بودند. یقین بدانید بر اساس آنچه که در روایات و لسان ائمه 
معصومین)ع( داریم، ایشان انسان های برگزیده ای بودند که خداوند متعال 
با آن عزیز، حاج قاس��م س��لیمانی و همه آن ها را با اربابشان حضرت ابی 

عبداهلل)ع( محشور خواهد کرد.
آیت اهلل رئیسی در رابطه با دغدغه بازماندگان که عزیزانشان شهید محسوب 

شوند، گفت: حتما خواست شما را پیگیری خواهم کرد.
وی تصریح کرد: بعد از قضیه کرمان با رییس کل دادگستری تماس گرفته 
و تاکید کردم از طرف بنده به تک تک خانواده ها سالم برسانید و انچه که 

الزم است پیگیری کنید.
رئی��س قوه قضاییه خاطرنش��ان کرد: قبل از اینک��ه در اینجا حضور یابم، 
خواست شما را پیگیری کردم و بعد از سفر نیز حتما پیگیری می کنم و از 

استاندار خواستم این موضوع را از طریق دولت دنبال کند.

آیت اهلل رئیس��ی برای خانواده جانباختگان صبر و حلم از درگاه خداوند 
متعال مسئلت کرد.

رئیس قوه قضائیه با برخی از »خانواده های جان باختگان مراسم تشییع پیکر سپهبد سلیمانی در کرمان« دیدار کرد

آگهی مناقصه احداث گلخانه 
هیدرو پونیک

1-  دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم
 2-  موض�وع و میزان مناقصه: اح�داث گلخانه هیدرو پونیک در 
مساحت حدود ده هزار متر مربع واقع در سایت  دانشگاه شامل 
تاسیسات و تجهیزات برقی،مکانیکی،گلخانه های تولید و سیستم 

آبیاری و سایر مواردی که گلخانه  نیاز دارد. 
 3-  مبلغ سپرده 300/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی 
و یا واریز به حساب 0105599170001 به  نام دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد بم با شناسه واریز 1010019035877 
 4-  مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقصه: بلوار حوزه و دانشگاه 
– دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم-دبیرخانه و یا مراجعه  به سایت 

/http://iaubam.ac.ir 
 5-  مهل�ت تحوی�ل اس�ناد مناقص�ه:از روز چهارش�نبه مورخ 

98/11/30لغایت یکشنبه 98/12/11 ساعت 12:00 
 6-  زمان بازگشایی پاکات یکشنبه 98/12/11 ساعت 14:00 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم

آگهی مزایده اجاره 
اماکن )کافی شاپ-انتشارات( 

 1-دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم
 2-موضوع: اجاره اماکن دانشگاه )کافی شاپ- انتشارات - آژانس( 
 3-مبلغ س�پرده 7/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و 
یا واریز به حس�اب 0105599170001 به  نام دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد بم با شناسه واریز 1010019035877 
 4-مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : بم بلوار حوزه و دانشگاه- 

دبیرخانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم و یا  مراجعه به سایت 
http://iaubam.ac.ir/ 

  5 مهلت و تحویل اسناد مزایده از روز چهارشنبه 98/11/30 لغایت 
یکشنبه 98/12/11 ساعت 14 

 6- زمان بازگشایی پاکات یکشنبه 98/12/11 ساعت 14 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم
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آگهی مزایده نوبت اول
 

به موجب اجراییه کالسه 980625اجرای احکام حقوقی دادگستری بم صادره از شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی بم  له فاطمه جزینی زاده به وکالت حسین بهزادی قصری و علیه محمد جواد جزینی زاده مبنی بر فروش یک دستگاه خودرو پژو 206 به شماره انتظامی 
441ج96ایران 38 که توسط محکوم له معرفی و توسط کارشناس دادگستری به شرح زیل ارزیابی و توقیف احتمالی گردیده است 

مورد بازدید جهت فروش یک دستگاه خودروی پزو 206 هاجبک مدل 1388 به  رنگ خاکستری به شماره انتظامی 441ج96 ایران 38 با شماره شاسی 8484000 که در پارکینگ ارگ واقع در بلوار دانشگاه آزاد توقیف میباشد و مشاهده گردید خودرو با مشخصات 1-موتور 
خاموش 2-اتاق سالم3- خودرو فاقد رنگ خوردگی 4-شیشه ها سالم 5- الستیک ها جلو 60 درصد 6- الستیک های عقب 60 درصد 7-درب موتور به مقدار پنجاه سانتی متر از جلو دارای ضربه و برامدگی میباشد ونیاز به صافکاری دارد 8- اعتبار بیمه نامه شخص ثالث در تاریخ 
98/10/06 به پایان رسیده هست مبلغ قیمت ارزیابی حاصل از بازار به روز خودرو مقدار 455/000/000 ریال معادل مبلغ 45/500/000 تومان براورد واعالم میگردد خودروی فوق در روز چهارشنبه مورخ 98/12/14 از ساعت 8/30 تا 10/30 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای 
احکام مدنی دادگستری بم واقع در بلوار خلیج فارس به فروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شدن شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد10 در صد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از پرنده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از خودروی مورد مزایده داده شود /م الف 155

شيده مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم

یک قبضه اسلحه غيرمجاز از شکارچيان در 

کوههای بم کشف شد کرمان به مناسبت آغاز چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، ۱۰۰ نفر از محکومین جرائم غیرعمد 
زندان های استان کرمان با حضور استاندار کرمان، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر کرمان و جمعی 

از مسئولین استانی، آزاد شدند.
"اکبر افضلی" مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان کرمان صبح امروز دوش��نبه ۲۸ بهمن ماه در حاش��یه این 
مراس��م گفت: به مناسبت دهه فجر امسال انجمن حمایت از زندانیان به هر خانواده تحت پوشش این انجمن 
س��بد کاالیی به ارزش ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و در مجموع به ارزش یک میلیارد ۹۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار 

ریال کمک کرده است.
وی از واریز ۵ میلیون ریال به حساب خانواده های تحت پوشش این انجمن خبر داد و اظهار کرد: در این ایام 
برای آزادی ۳۰ زندانی بدهکار مالی، مبلغ یک میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۲۵۰ ریال پرداخت کردیم.

مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان کرمان از دیگر اقدامات انجمن حمایت از زندانیان نیازمند سخن به میان 
آورد و اظه��ار کرد: انجمن حمایت از زندانیان کرمان بدون بودجه دولتی با همکاری هیات مدیره انجمن و 
کمک خیرین و مس��ئولین از ابتدای س��ال جاری تا ۲۴ بهمن ماه، ۲۲ میلیارد و ۳۶۴ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۳۹۸ 

ریال به خانواده های زندانیان نیازمند تحت پوشش این انجمن کمک کرده است.
افضلی به سایر کمک های انجمن حمایت از زندانیان استان کرمان اشاره کرد و افزود: معرفی ۶۹ خانواده تحت 
پوش��ش انجمن به بانک برای دریافت تسهیالت، پیگیری برای ثبت نام رایگان فرزندان محصل زندانی های 
تحت پوش��ش این انجم��ن از طریق آموزش و پرورش، پیگیری درمان رای��گان خانواده های زندانیان تحت 
پوشش این انجمن از طریق مرکز بهداشت و بیمارستان امام حسین )ع( و ... از دیگر اقدامات صورت گرفته 

توسط این انجمن در سال جاری می باشد.

آزادی ۱۰۰ نفر از محکومین جرائم غیرعمد زندان های استان کرمان

برابرآراه صادره هيئت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقدسندرسمی 
مستقردرواحدثبتی حوزه ثبتی ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضيان ذیل واقع درشهرستان بم بخشهاي 
29  لغایت 33کرمان محرزگردیده است لذابمنظور اطالع عموم مراجعين دردونوبت به فاصله 15روز آگهی 
ميش�ود ودرصورتيکه اش�خاص نسبت به صدورس�ند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند ميتوانند ازتاریخ 
انتش�اراولين آگهی ب�ه مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس�ليم وپس ازاخذ رس�يدظرف مدت یکماه 
ازتاریخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضاء مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکيت صادرخواهدشد.

امالک تقاضاشده واقع دربخش 29کرمان
پالک یکفرعی  از۴۵۵اصلی فاطمه رس��ولیان کدملی ۳۱۱۰۱۸۲۶۶۱فرزندعوض شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 

۱۳۰متر مربع واقع درشهربم کوچه انصاری ازمالکیت ورثه گوهررنجبر.
پالک ۲فرع��ی از۵۶۷اصلی حمیدعالی زاده کدملی ۳۱۱۰۹۰۱۴۸۱فرزندمحمودشش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 

۱۳۹مترمربع واقع درشهربم خیابان پاسداران کوچه ۹ازمالکیت ورثه محمودعالی زاده.
پالک ۱۶فرعی از۷۶۵اصلی فاطمه ش��هیکی نیاده اس��معیل کدملی ۶۰۵۹۹۱۲۰۷۹فرزندعیسی ششدانگ یکبابخانه  

بمساحت ۳۳۸مترمربع واقع درشهربم خیابان ابوذرکوچه نعیمی ازمالکیت شهربانورنجبرواکبراجاغی.
پالک ۲۷فرعی از۷۸۱اصلی مجیدرئیسی سیدی کدملی ۴۸۲۹۷۶۵۰۴۶فرزندعباس ششدانگ یکبابمغازه بمساحت 

۲۲مترمربع واقع درشهربم خیابان ابوذرازمالکیت نمک هاشمی پور نصری.
پ��الک ۶فرعی از۸۳۰اصلی وحیدزنگی دارس��تانی کدملی ۳۱۱۱۴۸۲فرزندعلی شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 

۸۱مترمربع واقع درشهربم میدان زیدازمالکیت رضاافغانی.
پ��الک ۱۲۸فرع��ی از  ۸۳۴اصل��ی امین کریم��ی رادکدمل��ی ۳۱۱۱۴۶۱۷۳۴فرزنددرویش شش��دانگ یکبابمغازه 

وانبارباکاربری تجاری مسکونی بمساحت ۱۲۸مترمربع واقع درشهربم خیابان ارگ ازمالکیت حمیدافغانی.
پ��الک ۶۴۶فرع��ی از ۱۰۲۴اصلی رضامرادی جرجندی کدملی ۳۱۱۰۵۱۴۶۱۳فرزندحس��ن شش��دانگ یکبابخانه 

بمساحت ۳۶۲مترمربع واقع درشهربم ستارالدین محمدکوچه امیرالمومنین ۶ازمالکیت سیدغالمحسین ظهیر.
پالک ۶۴۷فرعی از ۱۰۲۴اصلی قاس��م حس��نی کدملی ۳۱۱۱۲۲۷۹۵۲فرزندعلی شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 

۵۲۶مترمربع واقع درشهربم بلوارسیدطاهرالدین محمدازمالکیت زهرامیرزاپورنگاری.

پالک 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.

پ��الک ۳فرع��ی از۱۵۸۷اصلی غالمعلی میراحمدی پورکدمل��ی ۶۰۶۹۵۷۸۲۴۴فرزندرحمن شش��دانگ یکبابخانه 
بمساحت ۲۶۱مترمربع واقع درشهربم خیابان بوعلی کوچه شهیدپرچمی ۷ازمالکیت گوهرکریمی افشار واصغرنژاد 

ستاری.
پ��الک ۸۹فرع��ی از ۲۲۷۳اصلی احمدمحمدآبادی نژاد وس��عیده محمدآب��ادی کدمل��ی ۳۱۱۱۴۸۵۱۰۳وکدملی 
۳۱۱۱۱۰۵۷۹۳فرزندان درویش وغالمرضا بالمناصفه هرکدام نس��بت به س��ه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۲۳۲مترمربع واقع درشهربم خیابان سرگردسخائی ازمالکیت فاطمه جاللی.
پ��الک ۱۰۱فرعی از۲۳۲۴اصلی حمیداهلل ش��هریاری کدملی ۳۱۱۰۸۷۱۷۲۶فرزندحس��ین شش��دانگ یکقطعه باغ 

بمساحت ۲۵۲۹مترمربع واقع درشهربم حافظ آباد خیابان بهمن ازمالکیت علی قشمی.
پالک ۸۴۴فرعی از ۲۳۵۶اصلی احمدپورغالمش��اهی کرکی کدملی ۳۱۱۰۵۱۰۳۷۸فرزندملک محمدشش��دانگ 

یکبابخانه بمساحت ۴۸۹مترمربع واقع درشهربم خیابان جانبازان ازمالکیت عیسی تدین.
پالک ۸۴۷فرعی از۲۳۵۶اصلی مریم دهقانیان کدملی ۶۰۵۹۶۸۴۰۷۶فرزندعباس شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 

۳۱۶مترمربع واقع درشهربم خیابان ابوالفضل کوچه ۱ازمالکیت یداهلل امانی.
پالک ۲فرعی از ۲۴۷۳اصلی رضاتهرودی کدملی ۳۱۱۰۴۰۱۱۱۸فرزنداس��فندیار شش��دانگ یکقطعه باغ بمساحت 

۲۶۸۴مترمربع واقع درشهربم کمربندی مطهری کوچه ۵ازمالکیت محمدحسن برهانی.
پالک ۱۸۱فرع��ی از ۲۸۰۲اصلی مهدی امی��رزاده قصری کدملی ۳۲۰۹۶۸۷۴۶۳فرزندمحمدشش��دانگ یکبابخانه 

بمساحت ۳۰۷مترمربع واقع درشهربم خیابان بعثت کوچه ۱۲ازمالکیت حسن شمس الدینی.
پالک ۱۲۶۷فرعی از۲۸۱۰اصلی محمدجوادمشکی کدملی ۳۱۱۱۵۵۲۵۶۱فرزنداحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۳۳۵مترمربع واقع درشهربم بلوارمعلم کوچه ۳ازمالکیت مهدی وکبری فروتن.
پالک ۱۲۹۹فرعی از۲۸۱۰اصلی آمنه حس��ین ش��اهی برواتی کدملی ۳۱۱۰۴۶۰۴۳۲فرزنداسق ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت ۲۲۳مترمربع واقع درشهربم خیابان کشاورز خیابان عارف ازمالکیت کبری فرومند.
پالک ۱۳۰۰فرعی از ۲۸۱۰اصلی قربانعلی میناب کدملی ۳۱۱۱۹۸۱۹۷ فرزندحسین  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 

۴۳۴مترمربع واقع درشهربم خیابان کشاورز کوچه ۱۱ازمالکیت مهدی فروتن.
پالک ۱۳۰۲فرعی از۲۸۱۰اصلی تهمینه زارع کدملی ۳۱۱۰۵۵۰۰۸۳فرزندخیراهلل شش��دانگ یکبابمغازه بمس��احت 

۵۲مترمربع واقع در شهربم خیابان سیدجمال الدین ازمالکیت ورثه اکبر رستم آبادی.
پ��الک  ۱۳۰۳فرعی از۲۸۱۰اصلی بختیار اس��ماعیلی زاده کدملی ۳۰۳۰۷۳۶۴۳۱فرزندمحمدشش��دانگ یکبابخانه  

بمساحت ۲۰۹مترمربع واقع در شهربم فخرآبادخیابان مالک اشترازمالکیت کبری فرومند.
پالک۶۷۷فرع��ی  از۲۸۱۱اصل��ی مجیدچاهخویان دهنوی کدمل��ی ۳۲۰۹۷۰۶۰۵۰فرزندقنبرشش��دانگ یکبابخانه 

بمساحت ۶۸۰مترمربع واقع درشهربم خیابان گلدشت ازمالکیت حسین اکبری.
پالک ۳فرعی از ۳۱۹۰اصلی محمداحمدی دخت کدملی ۳۱۱۱۱۰۴۲۸۱فرزندابراهیم ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۲۶۰مترمربع واقع درشهربم خیابان فردوسی ازمالکیت محمدآیار.
پالک ۲فرعی از ۳۵۶۱اصلی حس��ین ایثارکدملی ۳۱۱۰۸۴۴۴۵۱فرزندابراهیم چهاردانگ ازششدانگ باغ بمساحت 

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

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

۲۲۸مترمربع واقع درشهربم خیابان پروین اعتصامی خیابان الزهراکوچه ۲ازمالکیت محمدابراهیم عامری.
پالک ۱۰۹فرعی از۴۸۳۸اصلی محمدجرجندی کدملی ۳۱۱۰۳۸۹۹۴۰فرزندسلیمان ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۲۵۹مترمربع واقع درشهربم بلوارجمهوری کوچه شهاب ۱۸ازمالکیت اسحاق عامری.
پالک ۱۴۷فرعی از ۴۸۴۳اصلی حسین جهانشاهزاده کدملی ۳۱۱۱۹۸۱۶۹فرزندحسن ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۲۵۱مترمربع واقع درشهربم بلوارمالک اشتر ازمالکیت محمدجوادفکری.
پالک ۲۹۶فرعی از ۴۸۳۹اصلی مهدی ش��جاع الدین��ی کدملی ۳۱۱۰۱۹۳۵۲۸۷فرزندمحمدشش��دانگ یکبابخانه 

بمساحت ۳۵۴مترمربع واقع دربم میدان امام حسین انتهای وصال ازمالکیت سیروس ومنوچهرساالربهزادی.
پالک ۶۵فرعی از ۴۹۴۹اصلی   حس��ین کریمیان  کدملی ۳۱۱۱۴۶۲۵۸۷فرزنداحمد ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۲۰۸مترمربع واقع دربم خیابان ۲۲بهمن کوچه ۲۸ازمالکیت محمدصنعتی.
تاریخ انتشارنوبت اول: ۹۸/۱۱/۱۶
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۸/۱۱/۳۰

محمداميری خواه  -  رئيس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بم

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

))آگهي دعوت به همکاري(( 
یک شرکت ساختماني به منظور تکمیل کادر فني و دفتري خود از افراد واجد 

شرایط ذیل دعوت به همکاري مي نماید.

1( مهندس معماري؛ آشنا به نرم افزارهاي وورد  و  معماري  ؛ حداقل یک سال 
سابقه کار

2( حسابدار ؛ آشنا با نرم افزارهاي حسابداري و حداقل یک سال سابقه کار

تلفن هاي تماس : 09139469066 - 09131407992

مشکلی در برگزاری انتخابات مجلس در
استان کرمان وجود ندارد 

اس��تاندار کرم��ان ب��ا بیان اینکه مش��کلی 
در برگ��زاری انتخابات در اس��تان کرمان 
وجود ندارد تصریح کرد: مشارکت مردم 
در انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی در 
ای��ن دوره، تاثیر بس��یزایی در برنامه های 
آینده کش��ور دارد و توصیه می کنیم همه 
م��ردم به ویژه مردم دی��ار کریمان در این 

انتخابات ش��رکت کنند.

دکت��ر "محمدج��واد فدایی" در حاش��یه 
نشس��ت س��تاد انتخاب��ات صداوس��یمای 
مرکز کرمان در جم��ع خبرنگاران گفت: 
تمام��ی تهمیدات الزم با کمک دس��تگاه 
های اجرای��ی، اعضای س��تاد انتخابات و 
هی��ات نظارت اس��تان پیش بینی ش��ده و 
این امکانات هم اکن��ون در اختیار تمامی 
شهرستانهای استان قرار گرفته شده است.

وی ب��ا بی��ان اینکه مش��کلی در برگزاری 
انتخابات در اس��تان کرم��ان وجود ندارد 
تصریح کرد: مشارکت مردم در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی در این دوره، تاثیر 
بس��یزایی در برنامه های آینده کشور دارد 
و  توصیه می کنیم همه مردم به ویژه مردم 
دیار کریم��ان در این انتخابات ش��رکت 

کنن��د.

نش��ان ک��رد:  اس��تاندار کرم��ان خاط��ر 
امیدواری��م انتخابات��ی س��الم، قانونی و با 
مشارکت حداکثری مردم را در روز دوم 

اس��فندماه س��ال جاری ش��اهد باش��یم.

عارف کیا روز س��ه ش��نبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:در راستای اهداف سازمانی در 
حوزه کاریمان همراه نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بم  حین گشت وکنترل در 

ارتفاعات کوه های کفوتی متوجه ورود گروه هایی به منطقه شده بودیم .

وی گفت :این افراد ورود و خروجش��ان بدون اس��لحه بود اما به آن ها مشکوک شده و متوجه 
ش��دیم اهداف دیگری در س��ر دارند و احتماال در کوه اسحله غیرمجاز  پنهان کرده اند و چون 

بدون اسلحه دیده می شدندو به عنوان شکارچی به حساب نمی آمدند.
عارف کیا اضافه کرد : باالخره با کمک اهالی منطقه متوجه پنهان کردن سالح این شکارچیان 

شده و اقدام به ضبط ان کردیم .
وی گفت : در سال جاری این هشتمین اسلحه ای است که به صورت قاچاق ضبط  شده و تمام 

موارد دیگر با مجرم دستگیر شدند و فقط دو اسلحه بدون متهم ضبط شده است.
وی اضافه کرد: به شهروندان توصیه می کنیم کاری که قانون جرم محسوب کرده انجام ندهند 
زیرا دیر یا زود خالف قانون آشکار خواهد شد و اگر کسی به صورت داوطلبانه اسلحه غیرمجاز 
خود را تحویل مقامات قضایی و انتظامی دهد قطعا از تخفیف در مجازاتشان برخوردار خواهد 

شد .
رئیس محیط زیست بم  تصریح کرد: اکثر افرادی که دستگیر شدند بدون شکار بودند اما چون 
ماموران یگان محیط زیس��ت ضابطین قانون بحساب می آیند هر شخصی که اسلحه غیرمجاز 

داشته باشد اسلحه آن شخص ضبط و فرد دستگیر خواهد شد.
 عارف کیا تاکید کرد: مردم محیط زیس��ت را از خود بدانند و در راستای حفظ محیط زیست 
همکاری کنند زیرا در قبال نسل های حال و آینده مسئولیم و بدانیم محیط زیست آلوده مانند 

محیط زیست سالم متعلق به همه است.
وی اضافه کرد: به شهروندان توصیه می کنیم کاری که قانون جرم محسوب کرده انجام ندهند 
زیرا دیر یا زود خالف قانون آشکار خواهد شد و اگر کسی به صورت داوطلبانه اسلحه غیرمجاز 
خود را تحویل مقامات قضایی و انتظامی دهد قطعا از تخفیف در مجازاتشان برخوردار خواهد 

شد .
این مقام مسوول در پایان گفت:از شهروندان می خواهیم فریب افرادی که ادعا می کنند اسلحه 
ش��ان مجوز دارد و نصف پ��ول را در ابتدا دریافت می کنند یا فکر می کنند طرحی از س��وی 
مقامات کشوری صادر خواهد شد و اسلحه غیرمجاز ،قانونی خواهد شد را نخورند چنین اتفاقی 

رخ نخواهد داد.

آگهی حصر وراثت 
معصومه صابری نارتیچی فرزند محمد  دارای  شناسنامه 834 به شرح دادخواست شماره 98/3/668  مورخ 98/11/29 توضیح داده شادروان ناصر محبوبیان  فرزند غالمرضا به شناسنامه 1969 در تاریخ 
98/11/09 در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از : 1- معین محبوبیان فرزند ناصر  ش.ش  3100363159  فرزند متوفی2- آیلین محبوبیان  فرزند ناصر ش.ش 3100520378 

فرزند  متوفی3- آسیه محبوبیان  فرزند ناصر ش.ش 3100796561 فرزند متوفی 4-معصومه صابری نارتیچی  فرزند محمد  ش.ش 834 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 164

شورای حل اختالف شماره 3 بم

هيات اجرایی برگزاری انتخابات  اتحادیه های صنفی 

آگهی فراخوان انتخابات هيات مدیره و بازرس اتحادیه صنف مصالح و خدمات ساختمانی

 در اجرای ماده 11 آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری اتخابات هیئت مدیره و بازرس  اتحادیه های صنفی  
)موضوع  تبصره 3 ماده 22و 23 ق ن ص( بدینوسیله از کلیه اعضای  دارای پروانه کسب معتبر  آن 
اتحادیه دعوت میگردد  با در دست داشتن اصل  یا تصویر پروانه معتبر  و یا کارت شناسایی معتبر از 
ساعت 9:30 لغایت  12:00 روز دوشنبه مورخ 98/12/05   جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره  و 
بازرس شخصا  به نشانی فهرج – بلوار قائم اتاق اصناف شهرستان  مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود 
را  ازبین افراد ذیل  به تعداد پنج  نفر اعضای اصلی  هیئت مدیره و یک نفر بازرس اصلی انتخاب نمایند  
شایان ذکر است  تعداد اعضای اصلی  هیئت مدیره پنج نفر ،تعداد اعضای علی البدل هیئت مدیره دونفر 

و همچنین تعداد بازرس اصلی یک نفر و بازرس علی البدل  نیز یک نفر میباشد 

رئيس هيئت اجرایی برگزاری انتخابات

  اتحادیه های صنفی شهرستان فهرج 

 کاميبز توحيدی

 

 2009/1:شماره  جمهوری اسالمی اریان 

   98/11/28اترخی: 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

کلیه وسیله از ینق ن ص( بد 23و 22ماده  3تبصره آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری اتخابات هیئت مدیره و بازرس  اتحادیه های صنفی  )موضوع   11در اجرای ماده 
 12:00ایت  لغ 9:30 ساعت اعضای  دارای پروانه کسب معتبر  آن اتحادیه دعوت میگردد  با در دست داشتن اصل  یا تصویر پروانه معتبر  و یا کارت شناسایی معتبر از

 ایندگان مورداصناف شهرستان  مراجعه و نم بلوار قائم اتاق –جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره  و بازرس شخصا  به نشانی فهرج    98/12/05مورخ  دوشنبه روز
مدیره  ی اصلی  هیئتشایان ذکر است  تعداد اعضانفر بازرس اصلی انتخاب نمایند   نفر اعضای اصلی  هیئت مدیره و یک پنج تعداد ه نظر خود را  ازبین افراد ذیل  ب

 س اصلی یک نفر و بازرس علی البدل  نیز یک نفر میباشد پنج نفر ،تعداد اعضای علی البدل هیئت مدیره دونفر و همچنین تعداد بازر

 اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره                                              

 کد داوطلب نام خانوادگی نام ردیف
 406  امامعلی نژاد محمد رضا 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 داوطلب نام خانوادگی نام  ردیف 
 843 جاللی  سید محمد تقی 1
 151 یوسف آبادی  حسین 2

 

 اتحادیه های صنفی شهرستان فهرج ئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات   ر                                                                                                                                         

 کامیبز توحیدی                                                                          

        



هفته نامه محلی استان کرمان - خبری، تحلیلی، سیاسی و فرهنگی                                                                                                                                      سال دوازدهم  شماره   220 چهارشنبه 30 بهمن  1398 قیمت: 1000 تومان         چهارفصل

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

مدیر داخلی و بم تيوی:  صادق مالیی    مدیر اجرایی و ریيس سازمان آگهی ها: سعید افروغ 
چاپ: طاها - کرمان     دبير 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 توانيد بعد 
www.telegram.را در تلگرام جست و جو کنيد و یا به آدرس @Toluebam از به روز کردن تلگرام خود شناسه
me/Toluebam رفته و عبارت JOIN را کليک کنيد. همچنين شما می توانيد عکس ها وگزارشات خود از اخبار، 
وقایع و مشکالت شهری که در آن زندگی می کنيد را به پيامگير طلوع بم در تلگرام با شماره:   09210428379   

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

تلفن همراه: ۰۹۲۱۰۴۲۸۳۷۹ - ۰۹۲۱۷۸۲۳۰۳۰
        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

 

قاس��م تقی زاده خامس��ی در خصوص اقدامات انجام ش��ده برای توسعه ی 
گردش��گری در حوزه ی آب بیان کرد: »با چند آژانس گردش��گری برای 
ایج��اد توره��ای آبی مذاکره کرده ایم و به نظر می رس��د ک��ه مردم تمایل 

زیادی برای آشنایی با نحوه ی تأمین آب آشامیدنی داشته باشند«.
معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو با بیان این که در کش��ور ۱۸۲ سد ملی و 
بزرگ وجود دارد، ادامه داد: »منظور از س��د ملی س��دهای بزرگی است و 

تعداد س��دهای موجود در کشور بسیار بیشتر از این تعداد می شود که غالباً 
این سدها ظرفیت استفاده گردشگری را دارند«.

وی اضافه کرد: »اخیراً که رئیس جمهور به این مساله تاکید داشتند استفاده 
از ظرفیت گردش��گری س��دها را مورد توجه قرار داده ایم؛ این در شرایطی 
اس��ت که برای احداث یک سد بیش از چند هزار میلیارد تومان هزینه باید 
صرف ش��ود و ما باید بتوانیم از این س��رمایه گذاری های بزرگ در جهت 

توسعه ی گردشگری کشور بهره بگیریم«.
ب��ه گفته ی تقی زاده خامس��ی ایران به لحاظ آب و هوا و اقلیم در ش��رایطی 
قرار دارد که در تمام فصول می توان از سدهای آن استفاده کرد و در تمام 

استان های سدهایی وجود دارد که قابلیت گردشگری را دارند.
معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو با تاکید بر این مس��اله که اکنون مطالعه 
روی س��دها را آغاز کرده ایم و امیدواریم نهایتاً تا پایان س��ال چند س��د را 
در اختیار بخش خصوصی برای توس��عه ی گردش��گری قرار دهیم، افزود: 
»سد سردشت اولین سدی اس��ت که در این حوزه تمام کار آن انجام شده 
و نهایتاً تا پایان س��ال در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد و تاکنون نیز 
۲۵ ش��رکت از این طرح اس��تقبال کرده اند که به زودی کارهای مناقصه ی 

آن انجام خواهد شد«.
وی یادآور ش��د: »تنها درخصوص س��دهایی که آب شرب از آن ها تأمین 
می ش��ود، سخت گیری خواهیم داش��ت، اما برای مابقی سدها وزارت نیرو 
به جز لزوم توجه به مس��ائل زیس��ت محیطی سخت گیری چندانی به بخش 

خصوصی نمی کند«.
تقی زاده خامس��ی با بیان این که دریاچه سد کرخه دو برابر سد ارومیه است، 
اظهار کرد: »این مساله نشان می دهد که حتی می توانیم در جذب گردشگر 
خارجی نیز فعال باش��یم. آن چیزی که ما به دنبال آن هس��تیم این است که 
از این فضاها و ظرفیت ها اس��تفاده شود و مردم ش��ناخت بیشتری نسبت به 

نحوه ی تأمین آب پیدا کنند«

گردشگری سدها تا پایان سال کلید می خورد
 معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو گفت: »تا پایان سال چند سد برای توسعه ی گردشگری در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد«

به دنبال افزایش ماندگاری گردشگران در بم هستیم
شهرام جرجندی معاون فرهنگی شهردار بم:

معاون فرهنگی ش��هرداری بم با اش��اره به اینکه جشنواره ارگ 
جدید در نوروز ۱۰ شب برگزار می شود، گفت: تالش می کنیم 
ماندگاری گردش��گرانی که به مقصد چابهار و بندرعباس از بم 

عبور می کنند، در بم بیشتر شود.
به گزارش طلوع ارگ، ش��هرام جرجندی در حاشیه سیزدهمین 
نمایش��گاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی 
صنایع دس��تی اظهار کرد: ش��هرداری بم سه س��ال است که در 
نمایشگاه گردشگری شرکت می کند و بازخورد این حضور را 

دیده ایم.
وی افزود: بعد از زلزله سال ۸۲، بم به صورت اتوماتیک با تخریب 
ارگ از فهرس��ت گردشگری خارج ش��د و بعد مورد بی مهری 
هایی قرار گرفت اما امروز با چهار اثر ثبت جهانی ش��امل دروازه 
کهن لوت )کویر بم(، دو قنات و منظر فرهنگی بم وضعیت خیلی 

متفاوت است.
جرجن��دی تصری��ح ک��رد: در ح��ال حاض��ر ارگ ب��م مقصد 
گردشگری خارجی و داخلی با کیفیت فوق العاده باال با نظارت 
مس��تقیم یونسکو و پایگاه جهانی مستقر در بم کار می کند و در 
سال های اخیر سعی کردیم ارگ به چرخه گردشگری بازگردد 
اما در نمایشگاه گردشگری تالش می کنیم تا آثار دیگر از جمله 
کویر بم، ریگ یالن و … را معرفی کنیم که فرصت بی نظیری 

برای گردشگران داخلی و خارجی است.
معاون شهرداربم با اشاره به اینکه بزرگ ترین تپه های ریگی دنیا 
را در شهرستان بم داریم که ارتفاع بعضی از تپه ها به ۴۵۰ متر می 
رس��د افزود: بم نمره ۱۰۰ را در اس��تقبال از گردشگران نوروزی 
دارد که در کنار شهرهایی مثل اصفهان و شیراز قرار گرفت و هر 
سال این فعالیت ها در ایام نوروز گسترده تر می شود که تورهای 

بم گردی رایگان یک روزه توسط شهرداری برگزار می شود و 
جاذبه های متفاوتی ایجاد کرده ایم.

جرجندی با اش��اره به اینکه در شهر بم ۲۳ خانه بوم گردی داریم 
اما همه فعال نیستند، اظهار کرد: نوروز ۹۸ سه برابر نوروز ۹۷ در 
بم گردش��گر داشتیم و پیش بینی می شود امسال هم شاهد رشد 

ورود گردشگر باشیم.
وی با اش��اره به اینکه جش��نواره ارگ جدید در نوروز ۱۰ شب 
برگزار می شود، گفت: تالش می کنیم ماندگاری گردشگرانی 
که به مقصد چابهار و بندرعباس از بم عبور می کنند، در بم بیشتر 

شود.
 استقبال مدیرکل گردشگری و میراث فرهنگی استان کرمان از 

غرفه شهرداری بم در نمایشگاه گردشگری تهران
فعالی مدی��رکل گردش��گری و میراث فرهنگی اس��تان کرمان 

ضمن حضور در غرفه استان کرمان و شهرداری بم از کار زیبای 
ش��هرداری اس��تقبال نمود و تصریح کرد که مهمانان ویژه استان 
کرمان جلس��ات خود را در غرفه ش��هرداری بم برگزار خواهند 

کرد.
وی با اشاره به بحث گردشگری و ظرفیت های بالقوه ای که در 
اس��تان کرمان وجود دارد خاطرنش��ان کرد: استان پهناور کرمان 
ظرفیت های بسیار زیادی در زمینه گردشگری دارد که ما باید آن 

را به جهانیان معرفی نماییم.
وی ادامه داد نوروز امسال گردشگران ویژه ای خواهیم داشت که 
به خاطر وجود مرقد مطهر س��ردار سلیمانی به کرمان می آیند و 
این فرصتی هست برای شناساندن ظرفیتهای منطقه به گردشگران 
داخل��ی و خارجی که باید از آن اس��تفاده ش��ود. در این بازدید 

بهرامی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز حضور داشتند.


