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انتصاب برخی از مدیران پروژه بزرگ 
انبوه سازان بهار در  ارگ جدید

پیشرفت پروژه انبوه سازان بهار در 
ارگ جدید بسیار عالی بود 

در سال پایانی دولت دوازدهم بسیاری از
پروژه های نیمه تمام تکمیل می شود

امام جمعه بروات در بازدید مسئولین بروات از پروژه های انبوه سازان مسکن و با صدور احکامی از سوی مدیر ارشد انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار صورت گرفت:
ساختمان بهار در ارگ جدید عنوان کرد:

استاندار کرمان عنوان کرد:

صفحه چهارمصفحه چهارم

استاندار کرمان گفت: امسال به دالیلی از جمله اینکه سال 
پایانی کار دولت است و از سویی با توجه به نامگذاری 
س��ال که جهش تولید نام گرفته بسیاری از پروژه ها باید 

تکمیل شده و به بهره برداری برسند.
به گزارش ایرنا، محمدجواد فدائی در س��تاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی استان با حضور وزیر نیرو افزود: از سوی 
دیگر  امسال از سوی رهبرمعظم انقالب اسالمی  به عنوان 
سال جهش تولید نامگذاری شده و باید به معنای واقعی 

جهش تولید را محقق سازیم.
وی با اشاره به این مطلب که سفر قبل وزیر نیرو در استان 
نهم دیماه س��ال ۹۸ انجام شده اس��ت، خاطرنشان کرد: 
مکانیسم تبصره ۱۸ به نحوی بود که در سال ۹۸ نتوانستیم 
از این تسهیالت استفاده کنیم و در بخش صنعت از ۹۱۴ 
میلیارد تومان معرفی ش��ده، ۶۱ میلی��ارد تومان پرداخت 
شده اس��ت، در حوزه گردش��گری ۲۶۰ میلیارد تومان 
حدود ۳۰ میلیار تومان پرداخت ش��ده  و در سایر بخش 

ها نیز همین گونه بوده است.
اس��تاندار کرمان بیان ک��رد: در نصب کنتور حجمی در 
اس��تان کرمان عقب هس��تیم و برای کاهش برداشت و 
تعدیل و هر اقدامی در حوزه آب نیاز به اجرای این طرح 

است.
در سفر وزیر نیرو به استان کرمان، عملیات آبگیری سد 

قدرونی با حجم مخزن ۴۴ میلیون مترمکعب و با اعتباری 
بالغ بر ۹۷ میلیارد تومان آغاز شد.

مس��احت حوزه آبخیز س��د قدرونی ۴۴۱ کیلومتر مربع 
اس��ت و مطالعات این سد در سال های ۷۴ و ۷۵ انجام و 

عملیات اجرایی آن سال ۸۷ آغاز شده است.
هدف اج��رای این پ��روژه جلوگیری از س��یالب های 
مخرب دو رودخانه هتکن و قدرونیه و تامین آب ش��هر 

راور است.
همچنین همزمان با س��فر وزیر نیرو به استان کرمان و در 
هفته نوزدهم پویش هر هفته _ الف _ ب _ ایران عالوه 
بر س��د قدردونی، پس��ت ۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت جیرفت، 
پس��ت ۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت کهنوج و چهار پروژه فوق 
توزیع و خط انتقال نیروی برق با جمع س��رمایه گذاری 

۵۰۷ میلیارد تومان افتتاح شد.
آب جنوب و مرکز کرمان از دریای عمان 

تامین می شود
محمدج��واد فدایی در نشس��ت جمع بن��دی پس از 
بازدید طرح انتقال آب، آب شیرین کن تصفیه خانه 
و پست برق در بندرعباس با اشاره به بازدید از پروژه 
ب��زرگ و خوب انتقال آب از خلیج فارس به اس��تان 
های کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان افزود: از 
تمام افراد فعال برای اجرای این طرح از ابتدا تاکنون، 

ایده پردازان و مجریان قدردانی می شود زیرا اقدامی 
مناسب برای استان های خشک و کم آب کرمان، یزد 

و هرمزگان انجام گرفته است.
وی اظهار داشت: استان کرمان با وجود بارندگی های 
بسیار سال آبی جاری مناسبی داشته اما استان بیست و 
ششم کشور است و یزد سیستان و بلوچستان و سمنان 

از ما پایین تر بوده اند.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه برداشت از منابع آبی 
در اس��تان کرمان متکی بر چاه عمیق است گفت: ۳۵ 
هزار چاه در این اس��تان وجود دارد که از این میزان ۹ 

هزار مورد غیرمجاز است.
وی تصریح کرد: برداش��ت آب از س��فره های آبی 
اس��تان کرمان ۶ میلیارد مترمکعب در س��ال ارزیابی 
می شود و حداکثر برداش��ت پنج میلیارد و برداشت 
قابل قبول چهار میلیارد مترمکعب است لذا ۲ میلیارد 

مترمکعب در این استان اضافه برداشت آب داریم.
فدائی افزود: باوجود سرمایه گذاری های انجام شده 
در کرمان، نمی توان برداشت از منابع آبی را کاهش 
داد و بای��د راه های جایگزی��ن را برای تامین آب این 
استان انتخاب کرد که یکی از این راه ها اجرای طرح 

خط انتقال آب از خلیج فارس به کرمان است.

وی با بیان اینکه این اقدام ضمن بی نظیر در کش��ور، 
آغاز مطلوبی برای کارهای مش��ابه اس��ت ادامه داد: 
طرح انتقال آب نش��ان داد این امر قابل اجرا اس��ت و 
آب استان های کم آب جنوب شرق ایران را می توان 
از دریا تامین و س��رمایه گذاری ها را می توانیم با این 
پروژه ها حفظ و طرح های جدید س��رمایه گذاری را 
نیز در استان های کویری ازجمله کرمان آغاز کنیم.

استاندار کرمان گفت: طرح انتقال آب از خلیج فارس 
در ش��رایط تحریم ابرقدرت ها و با وجود مشکالت 
خارجی کاری بس��یار مهم بود ضمن اینکه بخش��ی 
از فناوری اجرای طرح در داخل کش��ور تحقق یافته 
که گامی بزرگ برای اجرای طرح های مش��ابه تلقی 

می شود.
وی عن��وان کرد: امیدواریم به س��رعت این طرح در 
ش��رایط مناسب تا ۲۴ مهرماه امس��ال به بهره برداری 
برسد و ظرف یکی ۲ ماه آینده کلنگ خط دوم این 

طرح نیز زده شود.
استاندار کرمان همچنین از ایستگاه آب شیرین کن، 
خط لوله انتق��ال آب از دریا، تصفیه خانه، ایس��تگاه 
پمپاژ، پست برق و سایر بخش های پروژه انتقال آب 

از خلیج فارس به استان کرمان بازدید کرد.
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به گزارش طلوع ارگ به نقل از ایرنا، سردار عبدالرضا ناظری روز شنبه ۱۵ شهریور در 
حاشیه بازدید از مرکز آموزش��ی درجه داری یگان های تکاوری گفت: مرکز آموزش 
درجه داری یگان های تکاوری را در آینده ای نزدیک در بم راه اندازی خواهیم کرد و 

این مجتمع آموزشی مخصوص نیروهای انتظامی است.
سردار ناظری افزود: نیروهای تکاوری که باید در آینده در یگان های تکاوری از آن ها 
اس��تفاده شود تا زمان گزینش و گذراندن دوره آموزش کشوری در این مرکز آموزش 

های الزم را خواهند دید و سپس در تمام استان ها جذب خواهند شد.
وی اظهارداش��ت: تا زمان بهره برداری و آماده س��ازی مناسب از محیط در حوزه اجرا 
مجوز جهت آموزش یک گردان سرباز از ناجا گرفته شده و امیدواریم در ماه آینده با 
توجه به سهمیه داده شده به همت مسئوالن برگزاری کالس ها و آموزش سربازی را 

در شرق استان داشته باشیم .
به گفته فرمانده انتظامی استان کرمان از این مرکز عالوه بر گذراندن دوره های آموزشی 
سربازان و جوانان شرق استان کرمان آموزش درجه داری یگان های تکاوری از استان 
های سیستان بلوچس��تان ، کرمان ،سمنان و هرمزگان جهت خدمت رسانی به کل 

کشور انجام خواهد گرفت.
وی درباره نقش این مرکز در برقراری امنیت شرق استان کرمان گفت: با راه اندازی این 
مرکز از آنجا که شهر بم شناخته شده و دارای جاذبه های گردشگری بوده و چون از 
تمام نقاط کشور در این مرکز حضور خواهند داشت باعث شناساندن بیشتر و بهتر شهر 
و احساس ارتقای امنیت جغرافیایی بم خواهد شد همچنین آورده ای جهت سرمایه 

اجتماعی و اقتصادی شهرستان بم و شرق استان را به دنبال خواهد داشت.
س��ردار ناظری در پایان درخصوص ارتقای کالنتری ش��هر بروات خاطر نش��ان شد: 
اس��تاندارد این کالنتری با توجه به جرم و جغرافیا متناسب بوده و نیروی انسانی آن 
تقویت شده و دیگر به عنوان دایره خدمات قضایی فعالیت ندارد و به عنوان کالنتری 

مشغول انجام وظیفه است

در نشس��تی با حضور رئیس اتاق کرمان، و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اس��تان کرمان، 
مش��کالت برخی صادرکنندگان کرمانی که موفق به رفع تعهد ارزی نش��ده اند، بررسی شد. 
طبیب زاده در این نشست با اشاره به نزدیک شدن فصل صادرات پسته و خرما استان در مهر 
و آبان ماه به عنوان مهم ترین محصوالت صادراتی اس��تان اظهار کرد: »در این شرایط عده ای 
نگران تعلیق کارت های بازرگانی خود برای صادرات و یا ترخیص کاال از گمرک هستند که باید 

در حد توان به آن ها کمک کرد«.
ب��ه گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
کرمان، رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: »رفع تعهد ارزی دغدغه ی جدی و مهم فعاالن 

اقتصادی شده و در این مسیر با مشکالتی روبه رو هستند که گاهی آن ها را دلسرد می کند«.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: »همه ی مجموعه های مرتبط در تالش هستند با تعامل و همکاری 
صمیمانه، مشکالت ارزی صادرکنندگان را برطرف کنند تا امر مهم صادرات در دست افراد غیر 

این حوزه نیفتد و حاشیه و مشکل ایجاد نکند«.
وی با اشاره به نزدیک شدن فصل صادرات پسته و خرما استان در مهر و آبان ماه سال جاری 
به عنوان مهم ترین محصوالت صادراتی استان اظهار کرد: »در این شرایط عده ای نگران تعلیق 
کارت های بازرگانی خود برای صادرات و یا ترخیص کاال از گمرک هستند که باید در حد توان 

به آن ها کمک کرد«.
مهدی حسینی نژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در ادامه ی این نشست 
گفت: »به تازگی اعالم کرده اند که کارت بازرگانی 92 نفر از صادرکنندگان استان رفع تعلیق و 

یا مشکل آن ها برطرف شده و می توانند فعالیت خود را انجام دهند«.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز گفت: »در صورت همکاری فعاالن اقتصادی برای رفع مشکل 
ارزی صادرکنندگان پیش��نهاد می شود بررسی موارد خاص مربوط به برخی صادرکنندگان و 
اعالم آن به س��ازمان توسعه تجارت، معرفی نماینده ای در بانک مرکزی برای پاسخگویی به 
پرسش های مربوطه برای سرعت بخشیدن به رفع تعلیق ها و همچنین داشتن دیدگاه مثبت به 

صادرکنندگان معتبر و مطرح، مدنظر قرار گیرد«.
آرش عل��وی بیان کرد: »اگر صادرکنندگان دارای مش��کالت ارزی، با مجموعه های مختلف 
همکاری داشته باشند، تالش خواهد شد تا مشکالت بازگشت ارز حاصل از صادرات آن ها در 

سال 97 و 98 برطرف، تعلیق کارت های بازرگانی کمتر شود و یا به تعویق بیفتد«. /پ

س��ردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان در 
نشس��ت کمیته مقابله ب��ا مواد مخدر گف��ت: اقدامات خوب 
حوزه کشف موادمخدر استان باعث شده رکورد بی سابقه ای 
در کش��ف مواد حتی باالتر از استان سیس��تان و بلوچستان 

برای اس��تان کرمان ثبت ش��ود.
او افزود: در این رابطه ما تالش خود را در حد کنترل تردد ها 
و ترانزیت موادمخدر از اس��تان فراتر بردیم ،بلکه برای ارتقاء 
امنی��ت کویر یک س��ری تدابیر و برنام��ه ریزی هایی با بهره 

گیری از تجهیزات هوش��مند و سامانه های الکترونیک انجام 
م��ی دهیم تا کویر اس��تان به عنوان یک ظرفیت ارزش��مند، 
برای اشرار ناامن تر و برای توسعه سرمایه گذاری امن تر شود.

س��ردار ناظری با تاکید بر ضرورت بلوکه ش��دن درآمد های 
ناش��ی از قاچاق و وارد کردن ضربات س��نگین به بنیه مالی 
س��وداگران م��رگ اف��زود: ام��وال قاچاقچیان بنا ب��ه تاکید 

مس��ئوالن ارش��د قضایی کش��ور باید مصادره ش��ود.

مرکز آموزشی درجه داری یگان های 
تکاوری در بم راه اندازی می شود

آگهی مزایده
 ش��هرداری بم در نظر دارد چند قطعه زمین از امالک خود ، واقع در ش��هرک امام را طبق مجوز 
شورای اسالمی به شماره ص/ش/99/300/۵ مورخ 99/0۵/28 را از طریق مزایده بفروش برساند 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کروکی موقعیت امالک 
به آدرس بم - بلوار ش��هید رجائی - سایت اداری - شهرداری بم مراجعه و جهت اطالع بیشتر با 

شماره تماس 034-443334۵2۱۱ تماس حاصل فرمائید .
 ۱- متقاضیان و ش��رکتهای عالقه مند می توانند با پرداخت مبلغ. 000, ۵00 ریال به ش��ماره 

حساب  0۱0۵6۵9390003 بنام شهرداری بم نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند .
 2- مهلت دریافت اس��ناد از تاریخ درج اولین نوبت آگهی)99/06/20( لغایت ده روز پس از درج 

نوبت دوم آگهی)99/07/03( می باشد.
 3- مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ 99/07/0۵ لغایت 99/07/۱7 می باشد.

 4- ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان ۵درصد مبلغ برآورد هر قطعه زمین بعنوان س��پرده ش��رکت 
در مزایده الزامی میباشد.

 ۵- هر گاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
6- متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده به بلوار شهید رجائی - سایت اداری - شهرداری بم -

امور قراردادها مراجعه یا از طریق سایت شهرداری اقدام نمایند .
 7- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

 8- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد درج می باشد.
 9- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱0:00 مورخ99/07/20 می باشد 

محمد بنی اسدی –شهردار بم

  تقدیر از رسول صالح فر غریق نجات داوطلب و باسابقه تیم امداد و نجات هالل احمر بم

امدادگری داوطلبانه هم عشق می خواهد هم مهارت
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان بم از برگزاری مراسم تجلیل از 
رسول صالح فر نجاتگر و نجات غریق داوطلب و با سابقه این جمعیت 
خب��ر داد. به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر شهرس��تان 
بم احمد س��یدی با اعالم این خبر افزود: هدف از برگزاری این جلسه 
قدردانی از تالشهای شبانه روزی نجاتگر زبده این جمعیت در فعالیتهای 
اخیر از جمله بیرون کش��یدن چند جنازه در سدهای استان بوده که 
با روحیه ایثارگری و فداکاری این عزیز و دیگر نجاتگران شهرس��تان 
موجب نجات جان انسانها و مرهم نهادن بر داغ خانواده هایی شده که 
جسد جگرگوشه هایشان پیدا شده است و این روحیه فداکاری و بشر 

دوستانه باید همواره حفظ شود.
رسول صالح فر کیست؟

نجاتگر باس��ابقه جمعیت هالل احمر بم و نجات غریق اس��تخرهای 
شهرستان. هر کجا کار غواصان و تیمهای نجات یا تجسس به مشکل 
برمی خورد؛ موبایل رس��ول صالح فر به صدا درمی آید و وی با اشتیاق 
برای نجات دیگران می شتابد. موبایلش شبانه روز روشن است و به هیچ 
تماسی »نه« نمی گوید. این مرد نه کارمند است و نه حقوق بگیر! تنها 
انگیزه اش از حضور در عملیات   های داوطلبانه و ایثارگرانه اش نجات جان 
دیگران یا خوش��حال کردن خانواده   هایی است که از پیدا شدن جسد 

عزیزانشان ناامید شده اند.
آقای صالح فر می گوید: از نوجوانی عاشق شنا کردن بودم. از همان زمان 
ش��نا را زیر نظر مربی عزیزم مرحوم محمدرضا داریوشی شروع کردم. 
در سال هفتاد و یک  در رشته کرال سینه مقام دوم و مقام سوم رشته 
قورباغه را کسب کردم که همراه من دوست عزیزم علیرضا دهقان هم 
مقام دوم شنای قورباغه را کسب نمود. سال بعد جام مس سرچشمه 

هم مقام آوردیم و دو س��ال پی در پی تیم بم مقام دوم را در اس��تان 
کس��ب کرد. سال هفتاد و چهار زیر نظر استاد محمد پذیرفته، کارت 
نجات غریق درجه دو گرفتم و س��ال 82 در تهران در اس��تخر شهید 

کشوری مدرک نجات غریقی درجه یک را اخذ کردم.
 در طول این سالها با هالل احمر کرمان و بم در ارتباط بودم و دوره های 
تخصصی نجات در س��یالب  را نیز در س��د دز خوزستان با موفقیت 
گذراندم. سال 88 درمسابقات نجات در سیالب به میزبانی اصفهان مقام 
سوم کشور را کسب کردم. سال 92 درمسابقات کشوری رودخانه های 
خروش��ان مقام اول کشور را کسب کردم. چندین مورد مربیگری تیم 
کرمان در مسابقات کشوری هالل احمر را در کشور برعهده داشتم و 
2 بار تیم هالل احمر بم را مربی گری کردم که بچه های تیم بم مقام 

اول را کسب کردند.
 دارای کارت مربیگری ش��نا، تنیس روی میز و داوری تنیس، داوری 
شنا ،کارت بین المللی غواصی و  دوره های هالل احمر و امداد و نجات 

هستم.
این امدادگر هالل احمر ادامه می دهد: ح��دود دوازده مورد جنازه در 
عمق های س��نگین و خیلی عمیق و بدون هیچ چشمداشتی از  زیر 
آب بیرون کشیدم. درپایان امیدوارم بتوانم بیشتر درخدمت مردم عزیز 
شهرس��تان بم و استان باش��م و مطمئنا درهر عملیات و حادثه ای از 
جان و دل درخدمت همه عزیزان و همش��هریان و هموطنانم هستم. 
چرا که من عاشق این کار هستم و این کار هم عشق می خواهد و هم 
مهارت. امیدوارم جوانان همش��هری در این کار خیر داوطلبانه یعنی 
نجات جان انسانها ش��رکت کنند و به عضویت سازمان جوانان هالل 

احمر و گروههای داوطلبانه امداد و نجات هالل احمر درآیند.

نگرانی از تعلیق کارت های بازرگانی در زمان صادرات 
پسته و خرما

کویر استان کرمان امن تر می شود 

در نشست بررسی مشکالت صادرکنندگان استان مطرح شد 

فرمانده انتظامی استان کرمان:



3 سال سیزدهم  شماره   231  دوشنبه 17 شهریور 1399

آگهی حصر وراثت
فاطمه ابارقی فرزند حسن دارای شناسنامه 834  به شرح دادخواست شماره 993279 مورخ 99/06/03 توضیح داده شادروان حسن ابارقی فرزند علی به شناسنامه ۱4۱  در تاریخ 99/04/09 در شهر کرمان  فوت شده 

و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :۱- غالمرضا سبحانی مقدم  فرزند حسن  به ش ش 6  فرزند متوفی 2- فاطمه ابارقی فرزند حسن  به ش ش 834  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 ۱77

شورای حل اختالف شماره 3 بم

به گزارش پایگاه خب��ری طلوع ارگ، صبح 
امروز دوشنبه هفدهم شهریور با حضور دکتر 
حقدوست معاون آموزش��ی وزیر بهداشت، 
دکت��ر رش��یدی و دکت��ر م��کارم روس��ای 
دانش��گاههای کرمان و جیرف��ت، ائمه جمعه 
و فرمانداران ش��رق اس��تان و دیگر مسئولین 
شهرس��تان بم در س��الن اجتماعات پاس��تور 
مراسم تودیع رئیس سابق و معارفه سرپرست 

جدید دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار شد.
در این مراس��م دکتر عباس زاده رئیس پیشین 
دانش��گاه علوم پزش��کی بم ضم��ن تقدیر از 
فداکاریه��ای مدافع��ان س��المت در دوران 
کرون��ا از اجرای ط��رح تحول س��المت در 
دول��ت تدبی��ر و امی��د تقدیر ک��رد و گفت: 
اگ��ر طرح تحول س��المت در کش��ور انجام 
نمی شد و زیرس��اختهای حوزه سالمت ارتقا 
پیدا نمی کرد؛ در این ش��رایط کرونایی حتما 
درگیر مش��کالت بسیاری هم در حوزه شرق 

استان و هم در سطح کالن کشور می شدیم.
وی در ادامه از نقش مهم و تاثیرگذار دانشگاه 
در جامعه یاد کرد و افزود: دانشگاههای علوم 
پزش��کی ب��ه غی��ر از فعالی��ت در حوزه های 
بهداشتی و درمانی باید در حوزه های پژوهش 
و آموزش نیز فعال باش��ند تا بتوانند در جامعه 

تاثیرگذار باشند.
وی در ادام��ه ب��ه ارائه گزارش��ی از عملکرد 
دانش��گاه در زمان مدیریت خود پرداخت و 
گفت: یکی از سیاس��ت های ما در دانش��گاه 
این بود که رشد در همه حوزه ها یکسان باشد 
که خدا را ش��کر همین طور هم بوده است. ما 
پارسال توانسیم چارت تشکیالتی دانشگاه را 
احیا کنیم. همچنین ما توانس��تم از سال ۹۷ تا 
۹۸ پس��تهای اجرایی را از ۶۲۰ به ۱۳۵۰ پست 
برسانیم. ما توانستیم ۶ پایگاه اورژانس مصوب 
را در س��ال ۹۸ به ۲۱ پایگاه اورژانس برسانیم 

و تعداد هیات علمی دانش��گاه را از ۵۲ نفر به 
۱۰۹ نفر افزایش دهیم. وی در ادامه افزود: در 
این دوره توانستیم مجوز مرکز رشد و فناوری 
و همچنی��ن مرک��ز تحقیق��ات بیماری ه��ای 
غیرواگیر را کس��ب کنیم. همچنین توانستیم 
کنگره کش��وری اخالق پرس��تاری را در بم 
برگ��زار کنی��م. وی در خص��وص اعتبارات 
دانشگاه علوم پزشکی بم نیز افزود: اعتبارات 
تمل��ک ملی ما ۱۳۶ درصد افزایش داش��ته و 
اعتبارات ملی ۲۵ درصد نسبت به سال قبل و 
همچنین در تملک اس��تانی نیز ما ۴۹ درصد 

رش��د داش��ته ایم و گردش مالی دانش��گاه به 
روزی ح��دودا ی��ک میلیارد تومان رس��یده 
است. وی افزود: بنده موافق شفافیت هستم و 
همچنین با فس��اد هم برخورد کردم و خواهم 
کرد؛ ۳ یا ۴ شرکت متخلف را با ماده ۴۶ روبه 
رو کردیم که تا همین االن در حال پرداخت 

خسارت به دولت هستند.
رییس س��ابق دانشگاه علوم پزشکی بم تاکید 
ک��رد: در حال حاضر ۳۵ پروژه بهداش��تی و 
درمانی در دانشگاه علوم پزشکی آماده افتتاح 
هستند اما نمی دانم چه عواملی دست به دست 
هم دادند تا این پروژه ها افتتاح نش��وند. بیایید 

به حرفهایی که می زنیم عمل کنیم واال شعار 
دادن آس��انترین کار است. عباس زاده گفت: 
دانشگاه جای علم، جای کار و جای بهداشت 
است نه جای سیاسی بازی. خواهش می کنم 
دیوار بلندی بین سیاس��ی کاری و دانش��گاه 
بکش��ید و بدانید س��ند دانش��گاه به نام کسی 

نخورده است.
وی در ادام��ه س��خنان خود ضم��ن بیان این 
س��خن که “برای اولین بار می خواهم بعد از 
۲۹ س��ال خدمت خودم را ه��م کمی معرفی 
کن��م” گف��ت : بنده در س��ال ۹۲ ب��ه درجه 

استادی رس��یدم و در دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی استاد هستم. بنده بیش از ۱۰۰۰ 
دانشجوی پرستاری را پرورش داده ام. حدود 
۱۵۰ مقاله کارشناس��ی ارشد و ۸۰  پایان نامه 
تخصصی دکت��ری راهنمایی ک��رده ام. ۱۵۰ 
مقاله انگلیسی در سایتهای معتبر جهانی دارم 
و االن در H-index درجه بنده ۱۶ اس��ت. 
وی در ادام��ه افزود: بنده متولد بم هس��تم در 
س��ال ۸۰  فلوشیپ اخالق زیستی در دانشگاه 
ش��هید بهشتی گرفتم و س��پس PHD  خود 
  PHD را در تبری��ز اخذ ک��ردم، در کنکور
رتبه یک ش��دم با ۲۰ نم��ره باالتر از نفر دوم. 

در سال ۶۰ ابتدا وارد تبلیغات اسالمی و بنیاد 
شهید شدم و سپس در گروه های اضطراری 
در جبهه حضور داشتم و در بیمارستان شهید 
بقای��ی اهواز در زمان جن��گ خدمت کردم. 
وی تاکید ک��رد: بنده هیچ س��همیه یا پارتی 
نداش��تم و به ش��دت با مدیریت پارتی بازی 
مخالف��م. چون خ��ودم اینگونه ب��ه مدیریت 
نرس��یده ام. در زمان زلزله در بم بودم و همراه 
ش��ما آوارگی کش��یدم و فرزند خودم را  در 
همین شهر به آغوش خاک سپردم. در شادیها  
و غم ه��ا در کنارت��ان بودم. بن��ده حداقل ۱۱ 

س��ال از دوران خدمتم را در ب��م بوده ام.وی 
در پایان از مس��ئولین و مردم که در این مدت 
همکاری کرده بودند تشکر کرد و در پایان به 
دکتر اویس��ی سرپرست جدید دانشگاه علوم 
پزش��کی بم توصیه هایی ک��رد و گفت: این 
بزرگوار همچون فرزندم هس��تند و برایش��ان 
آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم شایس��ته 
ساالری را در دستور کار خود قرار دهند. در 
انتخاب افراد رزومه آنها را مورد بررسی قرار 
دهند. اخالق را سرلوحه کار خود قرار دهند 
و تکریم مردم را نیز فراموش نکنند و در جمع 
مردم حضور پیدا کنید تا آنها با نگاههایشان از 

شما تقدیر یا گالیه کنند.
در ادامه دکتر مازیار اویسی سرپرست جدید 
دانش��گاه علوم پزش��کی بم که پی��ش از این 
حدود دو ماه رییس بیمارس��تان پاستور بوده 
و عضو هیات علمی دانشگاه و فوق تخصص 
ارتوپدی است؛ ضمن تشکر از وزیر بهداشت، 
حجت االس��الم غضنفرآبادی نماینده مردم 
شرق اس��تان، دکتر رش��یدی رئیس دانشگاه 
علوم پزش��کی کرمان در تایید سخنان دکتر 
عب��اس زاده گفت: امیدوارم جانش��ین خوبی 
برای شما باشم و نصایح شما را آویزه گوشم 

خواهم ک��رد. وی همچنین در ادامه از هادی 
شهس��وارپور فرماندار بم و حجت االس��الم 
دانش��ی امام جمعه بم و همچنین دکتر مکارم 
که همیش��ه برادران و حامیان بن��ده بوده اند 
تشکر می کنم و امیدوارم شاهد پیشرفت بیشتر 
دانشگاه باش��یم.وی افزود: تقاضای همکاری 
مس��ئولین منطقه و همکارانم را در دانش��گاه 
دارمدر این جلس��ه دکتر حقدوس��ت معاون 
آموزش��ی وزارت بهداش��ت نیز گفت: باید 
قدر دانش��گاه این نگین شرق استان کرمان را 
بیشتر دانست. زیرا شهرهایی همانند ایرانشهر 
و آبادان سالهای زیادی در پی بدست آوردن 

این نگین در مناطق خود هس��تند. وی تاکید 
کرد تنها توصیه ای که می توانم به شما بکنم، 
کار، کار و کار اس��ت. چش��مهای خود را به 
روی حاشیه ها ببندید و حاشیه ها را کم کنید 
تا موفق تر باشید. فاقد از زد و بندهای سیاسی 
به کار خود برسید و نه افراط کنید و نه تفریط 

زیرا دانشگاه جای مقدسی است.
ه��ادی شهس��وارپور فرماندار بم نی��ز در این 
مراس��م ضمن تقدی��ر از تالش بی��ش از دو 
س��اله دکتر عباس زاده نیز گفت: ایشان یکی 
از س��رمایه های شرق استان هستند. وی تاکید 
کرد همکاری تنگاتنگ دانشگاه و مجموعه 
مدیری��ت ش��هری بس��یار تاثیرگذار ب��ود تا 
آنجایی که می بینم در زمان کرونا نس��بت به 
همه مناطق اس��تان وضعیت به مراتب بهتری 
را داریم. وی خاطر نش��ان کرد که مجموعه 
مدیری��ت شهرس��تان تالش خواه��د کرد تا 
دانش��گاه همچنان مانن��د گذش��ته در انجام 
برنامه های خ��ود موفق باش��د و همچنین در 
ادامه گفت: افراد الیق و شایس��ته باید بتوانند 

در دانشگاه مستقر شوند.
حج��ت االس��الم دانش��ی امام جمع��ه بم نیز 
ضم��ن تش��کر از زحمات دکتر عب��اس زاده 
گفت: مسئولیت خدمتی برای مردم و نعمتی 
الهی اس��ت و هر آمدنی رفتن��ی دارد. دکتر 
عب��اس زاده، دکتر مکارم و دکتر اویس��ی از 
سرمایه های انس��انی این دیار هستند و در هر 
جا باشند چه در وزارتخانه و چه در سمتهای 
دیگ��ر باید به فک��ر مردم بم باش��ند و ما باید 
بدانیم جای��گاه مختص به افراد نیس��ت. وی 
تاکید کرد که خطوط قرمز ما نظام، والیت، 
رهبری، خون ش��هدا، و حاج قاس��م سلیمانی 
اس��ت و برای دف��اع از آنها هیچ لکنت زبانی 
نداری��م./ منب��ع: پایگاه خبری طل��وع ارگ. 

عکس: علی معتمدی گزارش: سعیدافروغ

گزارش مراسم تکریم از خدمات دکتر عباس زاده 
رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی بم و معارفه 
دکتر مازیار اویسی سرپرست جدید این دانشگاه

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 درشهرستان بم بخشهاي 29  لغایت 33کرمان 
محرزگردیده است لذابمنظور اطالع عموم مراجعین دردونوبت به فاصله 15روز 
آگهی میشود ودرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
ای�ن اداره تس�لیم وپس ازاخذ رس�یدظرف م�دت یکماه ازتاریخ تس�لیم اعتراض 
دادخواس�ت خودرابه مراجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضاء 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.

امالک تقاضاشده واقع دربخش 29کرمان
پالک  ۲فرعي از۲۱۲۹اصلي علي رنجبر کدملي ۳۱۱۰۸۳۵۷۷۰فرزندحسین ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت ۲۰۰مترمربع واقع درخیابان بوعلي شرقي شهربم ازمالکیت حسین 

بهرامي.
پالک ۳فرعي از۲۱۸۹اصلي نادربهرامي نژادکدملي 

۳۱۱۱۵۱۱۵۲۹فرزندعلیرضاششدانگ ساختمان  تجاري مسکوني بمساحت ۴۹متر مربع 
واقع درخیابان بوعلي شهربم ازمالکیت سلمان رنجبر.

پالک ۳۷فرعي از۲۳۴۶اصلي اشرف دادي دهنوي کدملي ۳۲۰۹۵۸۱۰۴۵فرزندعباس 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۵۷مترمربع واقع درخیابان ابوالفضل شهربم ازمالکیت 

صغري عبداهلل پوروقنبر خورشیدي.
پالک ۸۵۹فرعي از۲۳۵۶اصلي حمیدرضازارع دارستاني کدملي 

۳۱۱۱۰۳۰۹۰۳فرزندحسین ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۳۳۲مترمربع واقع درخیابان 
ولي اهلل امیري کوچه ۲شهربم ازمالکیت حسین وداریوش روشني .
پالک ۳۳فرعي از۲۵۸۶اصلي غالمعباس فروتن غزنوي کدملي 

۳۲۰۹۸۵۰۹۵۱فرزنداحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۵۶مترمربع واقع درخیابان 

پاسداران کوچه ۸شهربم ازمالکیت احمدفروتن غزنوي.
پالک ۳۴فرعي از از۲۵۸۶اصلي نصراهلل فروتن غزنوي کدملي 

۳۱۱۰۹۳۴۶۷۱فرزنداحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۸۴مترمربع واقع درخیابان 
پاسداران کوچه ۸شهربم ازمالکیت احمدفروتن غزنوي.

پالک ۱۳۳۳فرعي از۲۸۱۰اصلي مهدي قایم آبادي کدملي 
۳۲۰۹۸۲۶۳۳۹فرزندمحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۵۳مترمربع واقع درخیابان 

تعاون شهربم ازمالکیت مهدي فروتن .
پالک ۱۳۳۸فرعي از۲۸۱۰اصلي عصمت چوپان زاده کروکي کدملي 

۳۱۱۰۵۰۷۸۵۴فرزندعباس  ششدانگ  یکبابخانه باکاربري فرهنگي بمساحت 
۱۳۴مترمربع واقع درخیابان شهداي نیروي انتظامي شهربم ازمالکیت ورثه مهدي فروتن.

پالک ۱۳۳۹فرعي از ۲۸۱۰اصلي عطیه رنجبر کدملي 
۳۱۰۰۱۸۲۴۶۴فرزندجعفرششداتگ یکبابخانه باکاربري فرهنگي بمساحت ۱۰۸متر 

مربع واقع درخیابان شهداي نیروي انتظامي شهربم ازمالکیت ورثه مهدي فروتن.
پالک ۱۳۴۱فرعي از۲۸۱۰اصلي علي حقداد کدملي ۳۱۱۰۹۵۷۳۷۱فرزندحمید 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۹۴مترمربع واقع درخیابان کشاورز شهربم ازمالکیت 
ورثه مهدي فروتن.

پالک ۲۳فرعي از ۳۳۱۰اصلي محسن اخترشناس کدملي ۳۱۱۱۴۵۲۳۷۹فرزندامان 
اهلل ششدانگ یکبابمغازه مشتمل برانبار بمساحت ۱۹۱مترمربع خیابان فردوسي شهربم 

ازمالکیت حسین اکبري.
پالک ۳فرعي از۳۸۶۶اصلي میترامحمدعلي نژادي کدملي 

۳۱۰۰۲۰۸۹۸۶فرزندحمیدرضاششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۷۶مترمربع واقع 
درخیابان طالقاني کوچه غضنفري شهربم ازمالکیت موسي زیادي.

پالک ۱۴۸فرعي از۴۸۴۳اصلي محمدلطفي مهروئیه کدملي ۳۱۶۰۹۰۵۵۸۶فرزندموسي 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۵۹مترمربع واقع درمیدان امام حسین صاحب الزمان 

۳شهربم ازمالکیت جوادفکري .
امالک تقاضاشده واقع دربخش 30کرمان

پالک ۴۳۶فرعي از۴۷۲اصلي  محمدرضافخارزاده کدملي 
۳۱۱۰۹۰۷۶۰۷فرزندمحمدششدانگ کوره آجرپزي بمساحت ۱۷۵۵۰مترمربع واقع 

درپشترود بم ازمالکیت سیدمرتضي اولیا.
پالک ۱۲فرعي از۱۲۴۵اصلي ناصرافسري کدملي۳۱۱۰۱۷۹۶۴۴فرزندموسي 

ششدانگ یکبابمغازه بمساحت ۳۴مترمربع واقع درمیدان آزادي شهربم ازمالکیت 
موسي حبیب الهي.

پالک ۴فرعي از۱۲۸۷اصلي حسین کدوري کدملي ۳۱۱۱۱۷۵۴۳۱فر 
زندمحمدششدانگ یکبابخانه  بمساحت ۱۸۹متر مربع واقع درخیابان بوعلي کوچه 

۳۸شهربم ازمالکیت اکبرصائب.
پالک ۲فرعي از۱۹۹۶اصلي فرشته موسي پوربردسیري کدملي 

۲۹۱۵۰۰۶۹۷فرزندماشاهلل ششدانگ اعیاني خانه بمساحت ۳۱۸مترمربع واقع درخواجه 
عسکربم کوچه بهداشت ازمالکیت اوقاف.

پالک۲فرعي از۲۴۰۳اصلي علیرضارجبي زاده کدملي 
۳۱۰۰۱۹۰۴۲۴فرزندغالمرضاششدانگ یکبابخانه بمساحت ۴۵۷مترمربع واقع دردارزین 

بم ازمالکیت ناصرتدین.
امالک تقاضاشده واقع دربخش 31کرمان

پالک ۳فرعي از۳۹۴۶اصلي  مژگان همت آبادي کدملي ۳۱۱۱۵۱۲۲۵۸فرزندعلي 
ششدانگ یک قطعه باغ بمساحت ۲۲۴۴مترمربع واقع دربروات بم شیله میرزائي 

ازمالکیت مریم عباس زاده .
امالک تقاضاشده واقع دربخش 32کرمان

پالک ۳۳۹فرعي از ۴۰۸۸اصلي حسین نداف زاده کدملي 

۳۲۰۹۷۷۲۷۴۶فرزنداحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۴۸۶مترمربع واقع 
درنرماشیرروستاي قلعه شهید خیابان معلم ازمالکیت سیدغالمرضاعماد.

امالک تقاضاشده واقع دربخش 33کرمان
پالک ۴فرعي از۳۱۱اصلي  رضاوزین کدملي ۳۱۱۱۰۴۴۷۰۱فرزندماش��اهلل ششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت ۵۳۴مترمربع واقع دردهبکري بم کلس��تان کوچ��ه ۱۲ازمالکیت 

محمدبني اسدي.
پ��الک ۳۲فرعي از ۶۶۶اصلي اس��ماعیل جوادي کدمل��ي ۶۰۵۹۹۷۷۸۹۸فرزندجالل 
شش��دانگ یکبابخان��ه بمس��احت ۳۱۰مترمرب��ع واق��ع دردهبک��ري ب��م ازمالکیت 

محمدجوادبهرامي.
پالک ۳فرعي از۱۱۰۹اصلي اش��رف کواروئي کدملي ۳۱۱۰۷۰۷۷۹۵۶فرزندضربعلي 
ششدانگ ساختمان باغ مسکوني بمساحت ۲۵۹مترمربع واقع دردهبکري بم ازمالکیت 

عباسقلي افشارپور.
پ��الک ۲۳فرعي از۲۷۹۰اصل��ي راحله پاری��زي کدمل��ي ۳۱۵۰۰۷۹۷۵۶فرزندعباس 
شش��دانگ یکبابخانه باکاربري باغ مسکوني بمس��احت ۵۲۴مترمربع واقع دردهبکري 

کوچه خلیج فارس ۲۴شهربم ازمالکیت سعداهلل پورسیاه کوهي .

تاریخ انتشارنوبت اول:۹۹/۶/۱۷
تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۹/۶/۳۱
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پیشرفت پروژه انبوه سازان بهار در ارگ جدید بسیار عالی است 

حجت االسالم دکتر دهقان امام جمعه بروات در بازدید مسئولین بخش بروات از پروژه های مسکن و ساختمان انبوه سازان بهار در ارگ جدید:

انتصاب مدیران پروژه بزرگ انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار در  ارگ جدید

                                           با صدور احکامی از سوی حاج محمدحسین شفیعی مدیر ارشد انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار صورت گرفت:

در راستای پیشبرد هرچه بهتر اهداف گروه انبوه سازان بهار در 
پروژه س�اخت مس�کن در ارگ جدید بم، مدیران سه بخش از 

رده های مدیریتی پروژه منصوب شدند.
ب�ه گ�زارش هفته نامه طلوع بم در جلس�ه ای که با حضور حاج 
محمدحسین شفیعی مدیر ارشد انبوه سازان بهار و سرمایه گذار 
این طرح در تاریخ بیست وهفتم مرداد سالجاری برگزار شد ؛ با 
صدور احکامی از سوی ایشان آقایان مهندس رمضانی به سمت 
سرپرست پروژه های مسکن و ساختمان، مهندس معین طباطبایی 
به سمت مشاور امور عمرانی و مهندس بهنام خداشناس به سمت 
مدی�ر پش�تیبانی، مالی و منابع انس�انی در پروژه های مس�کن و 

ساختمان منصوب شدند.
مهندس رمضانی سرپرس�ت پروژه های مس�کن و ساختمان در 
گفت وگو با خبرنگار ما با تقدیر از حس�ن توجه مدیریت ارشد 
مجموعه بیان کرد: تمام تالش ما در انبوه سازان بهار این است 
ک�ه بتوانیم نهایتا خانه ای امن، محکم، زیبا و متناس�ب با س�لیقه 
ش�هروندان عزیز تحوی�ل آنها بدهیم. وی در ادامه با اش�اره به 
مس�اله بیماری کرونا افزود: شیوع این بیماری باعث شد جهت 
رعایت پروتکلهای بهداشتی دو ماه کارگاهها را تعطیل کنیم اما 
پس از آغاز به کار مجدد در اردیبهشت سالجاری، عزم ما برای 
پیشرفت فیزیکی پروژه ها در موعد مقرر جزم تر شد و هم اکنون 
در چندی�ن کارگاه مختل�ف و ب�ا بهره گیری از پرس�نل فنی و 
کارگری مجرب و با تجربه تحت نظارتهای ش�دید خودمان و 
همچنین ارگ جدید و نظام مهندس�ی در حال فعالیت هستیم 

که خدا را شکر کار با سرعت خوبی در حال پیشروی است.
مهن�دس طباطبای�ی نیز که به س�مت مش�اور ام�ور عمرانی در 
پروژه های مس�کن و س�اختمان منصوب ش�ده نیز ضمن تقدیر 
از آقای ش�فیعی مدیر ارش�د مجموعه ابراز امیدواری کرد که 
با همکاری و هماهنگی و هم افزایی بخشهای مختلف مجموعه 

بزرگ انبوه س�ازان بهار در ارگ جدید بتوان نقاط امیدبخشی 
در شکوفایی و رونق تولید در منطقه را روشن کرد. وی با تاکید 
بر بیش از 25 س�ال تجربه مثبت و س�ازنده انبوه س�ازان بهار در 
حوزه ساختمان و مسکن در شهرستان بم و ارگ جدید گفت: 
ما قطعا این قول را به متقاضیان محترم مس�کن انبوه سازان بهار 
خواهیم داد که پروژه های در حال اجرا توس�ط این مجموعه 
)مجتمع ه�ای مس�کونی ویالی�ی و آپارتمانی( همچ�ون دیگر 
پروژه های اجرا ش�ده در این منطقه توسط گروه بهار ماندگار، 

بااصالت و همچون نگینی در دل کویر خواهند شد.
مهن�دس طباطبایی در پایان نیز ب�ا توجه به حکم انتصاب خود 
گفت: علیرغم مشکالت عدیده ای که پیش پای تولیدکنندگان 
و س�رمایه گذار مجموعه برای تامین مصالح و مواد اولیه وجود 
دارد و همچنی�ن باتوجه به تورم باالی محصوالت س�اختمانی، 
تالش می کنیم با بهره گیری از دانش روز، تجربه کافی و حسن 
نظ�ارت بر اج�رای پروژه ه�ا اقدامات خوبی در راس�تای رفع 
نیاز مردم منطقه به مس�کن انجام دهیم و این چیزی اس�ت که 
انبوه س�ازان بهار در سالیان گذشته و در یک سال و نیم گذشته 

در شهرستان بم و در ارگ جدید به اثبات رسانده است. 
مهن�دس خداش�ناس مدی�ر پش�تیبانی، مال�ی و مناب�ع انس�انی 
انبوه س�ازان بهار نیز در حاشیه این مراسم ضمن تشکر از اعتماد 
مدیریت مجموعه گفت: همان طور که مستحضرید انبوه سازان 
مس�کن و س�اختمان بهار با انگیزه و هدف تامین بخش�ی از نیاز 
مس�کن پیش بینی شده شرق اس�تان کرمان، فعالیت خود را در 
منطق�ه ارگ جدید مجددا ش�روع کرده اس�ت. انبوه س�ازان 
به�ار مث�ل هر کس�ب و کار، مجموعه و س�ازمان دیگری، برای 
رسیدن به هدف خود که تامین تقاضای مردم است؛ نیاز به بستر 
و زیرس�اختهایی دارد. بس�تری که در آن اموال، منابع مالی و 
انسانی در یک سوی مشترک و در ارتباطی صحیح با هم منجر 

به بیشترین بهره وری شده تا در نهایت بتواند محصول یا خدمتی 
با کیفیت تحویل مش�تری خود دهد. این امور از طریق بهبود 
کیفیت زندگی کاری کارکنان، ارتقای کیفیت روابط انس�انی 
در مجموعه و همچنین آموزش کارکنان و تالش برای ارتقای 

دانش، مهارت و انگیزه آنان میسر خواهد شد.
وی ادامه داد: باید گفت که مدیریت بخش پش�تیبانی، مالی و 
منابع انسانی ضمن برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین بخشهای 
مختلف سخت افزاری و نرم افزاری، چه داخل مجموعه و چه 
در ارتباط با مجموعه ها و تامین کنندگان خارج از مجموعه به 
دنبال تداوم بلند مدت و با کیفیت فرایند تولید در این مجموعه 
اس�ت و از آنجایی که هدف انبوه س�ازان بهار س�اخت مسکن 
مورد نیاز و تقاضا منطقه ش�رق اس�تان کرمان است، این تداوم 
منج�ر ب�ه تولید و تامین یکی از مهم تری�ن نیازهای این منطقه 

یعنی مسکن خواهد شد. 
مهندس خداش�ناس افزود: از طرف دیگر تمامی این تالش�ها به 
گون�ه ای خواهد بود تا متقاضی مس�کن در آرام�ش و با خیال 
راحت و در شرایطی قانونی و منصفانه به مسکن دست یابد. البته 
همه اینها به شرطی پا برجا خواهد بود که مسئولین و مردم این 
موقعیت را به درستی درک کرده و بتوانند به صورت مناسب از 

این فرصت سرمایه گذاری نهایت استفاده را بکنند.
همچنین در جلس�ه صبح امروز دوش�نبه هفدهم شهریور انبوه 
سازان بهار که به منظور ارزیابی عملکرد و هماهنگی هرچه بیشتر 
برای پیشبرد امور مربوط به ساخت پروژه های بزرگ مسکونی 
با حضور پرسنل و مدیران این مجموعه برگزار گردید؛ از سوی 
حاج محمدحس�ین ش�فیعی مدیر ارش�د بهار با صدور احکامی 
جداگانه، آقایان مهندس باقری به سمت سرپرست پروژه های 
ویالیی و مهندس شجاع حیدری به سمت سرپرست پروژه های 

آپارتمانی منصوب شدند.
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در تاریخ بیست وهشتم مرداد امام جمعه، اعضای شورای اسالمی شهر، 
شهردار و بخشدار بروات از روند کاری و پیشرفت فیزیکی پروژه های 

انبوه سازان بهار در ارگ جدید بازدید کردند.
حجت االسالم دهقان امام جمعه بروات در حاشیه این بازدید به خبرنگار 
طلوع بم گفت: بازدیدی داشتیم از پیشرفت کارِ پروژه انبوه سازان بهار 
که بسیار عالی بود. ساخت واحدهای آپارتمانی و ویالیی در ارگ جدید 
ضرورت داشت چون حجم وسیعی از نیروهای انسانی از شهرستانها و 
روستاهای اطراف در ارگ جدید مشغول به کار هستند. امیدواریم مثل 
همین پروژه در ش��هر بم، بروات و  نرماشیر و در مجموع شرق استان 

پیاده سازی شود.
وی افزود: مس��کن برای جوانان امروز یک��ی از ضروریات و کمبود آن 
یک مشکل است. امیدواریم روزی برسد که جوانان ما دغدغه مسکن 

را نداشته باشند.
حجت االس��الم جرجن��دی رییس ش��ورای بخش ب��روات نیز گفت: 
پروژه انبوه س��ازان بهار طبق اصول مهندس��ی از مرحله فونداس��یون 
تا مرحله س��فتکاری بس��یار مهندس��ی، شیک و ش��کیل بود و این 
خدمتی بس��یار ارزش��مند برای کسانی اس��ت که از اطراف برای کار 
 می آیند و در ش��رکتهای خودرو س��ازی ارگ جدید مش��غول بکارند

بطوری که این واحدها در اختیار آنها و دیگر شهروندان قرار می گیرد 
تا تس��هیلی در ام��ور زندگی آنها اتفاق بیافت��د. وی ادامه داد: از همه 
دست اندرکاران پروژه انبوه سازان بهار خصوصا آقای مهندس شفیعی 
که این خدمت ارزش��مند را در منطقه ارگ جدید اجرا کردند تش��کر 
می کنم و امیدواریم این اتفاق در شهرستان های شرقی استان هم رقم 
بخورد تا اتفاق خوبی در زمینه مسکن برای همشهریان را شاهد باشیم.


