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 تالش بی وقفه برای ارتقای 
شاخصهای بهداشتی و درمانی

افتتاح پروژه های شهرداری بم؛
 نهضت عمران و سازندگی 

به مناسبت دهه فجر

 آخرین وضعیت تهیه طرح 
تفصیلی بم از زبان مشاور 

و مجری طرح

سده در کرمان از ساسانیان تا 
ثبت جهانی

۶ پروژه  عمرانی،خدماتی و کشاورزی در بم افتتاح ، کلنگ زنی و به بهره برداری رسید

3۷ پروژه با اعتبار 11 میلیارد تومان در بخش 
مرکزی بم در ایام دهه فجر افتتاح و مورد 

بهره برداری قرار گرفت

ه شت پروژه عمرانی شهرداری بروات
 افتتاح شدند

13 پروژه عمرانی بخش بروات شهرستان بم 
در ایام دهه فجر افتتاح ،کلنگ زنی و به بهره 

برداری رسید

برای نهمین بار؛ خاتون بم قهرمان لیگ فوتبال زنان شد

ــان  ــتانداری کرم ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــت هماهنگ معاون
ــا  گفــت: ۶ پــروژه عمرانی،خدماتــی ، کشــاورزی در بــم ب
اعتبــاری بالــغ بــر ۵۱ میلیــارد تومــان افتتــاح، کلنــگ زنــی 

ــرداری رســید. ــه بهــره ب و. ب
ــم  ــر ب ــه فج ــای ده ــروژه ه ــیه پ ــن زاده در حاش ــر حس  امی
ــع  ــارق از تواب ــتان اب ــانی دهس ــروژه گازرس ــرد: پ ــان ک بی
ــا  ــه گــذاری و ب ــر لول ــه طــول ۱۵۰ کیلومت ــم ب شهرســتان ب
ــید  ــرداری رس ــره ب ــاح و به ــان افتت ــارد توم ــار ۱۵ میلی اعتب
ــا  ــزار انشــعاب دارد کــه ب ــروژه هفــت ه ــن پ ــزود: ای .او اف
افتتــاح آن بیــش از ۱۵ روســتا از نعمــت گاز برخــوردار 

ــی شــود . م
ــان  ــتانداری کرم ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــت هماهنگ معاون
ورودی  روشــنایی  پــروژه  کلنــگ  کــرد:  خاطرنشــان 
روســتای پشــت قلعــه از توابــع دهســتان ابــارق نیــز بــه طــول 

یک هــزار و ۵۰۰ متــر بــه زمیــن زده شــد.
ــارد و  ــک میلی ــار ی ــا اعتب ــروژه ب ــن پ ــرد: ای ــه ک او اضاف
۵۰۰ میلیــون تومــان و در راســتای مســیولیت اجتماعــی 
صــورت  خاتــون  خــان  فــرآوری  و  معدنــی  مجتمــع 
ــل  ــذاری ، کاب ــروژه تیرگ ــن پ ــه او در ای ــه گفت ــرد. ب میگی

ــه  ــود ک ــام میش ــی انج ــع معدن ــن مجتم ــط ای ــپ توس و الم
ــه  ــه شــرایط اقلیمــی و فضــای منطق ــا توجــه ب ــا ب ــپ ه الم
توســط مجموعــه ایبکــو و بــا اوکــی ایــن مجموعــه ســاخته 

. می شــود 
ــان  ــتانداری کرم ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــت هماهنگ معاون
تاکیدکــرد: آســفالت محلــه تختــی نیــز بــا اعتبــار ۲۲ 
ــع افتتــاح  ــه مســاحت هشــت هــزار مترمرب میلیــارد تومــان ب

ــد. ش
ــه  ــداد ۱۰۴ کوچ ــه تع ــن محل ــفالت ای ــا آس ــه او ب ــه گفت ب
ــط  ــن کار توس ــدند و ای ــوردار ش ــفالت برخ ــت آس از نعم

ــت. ــه اس ــام گرفت ــم انج ــهرداری ب ش
ــوار  ــرآن در بل ــاح دروازه ق ــت: افتت ــن زاده اظهارداش حس
بهشــت زهــرا بــا اعتبــار ۴۰۰ میلیــون تومــان از دیگــر پــروژه 
هــای شــهرداری بــم بــود کــه افتتــاح و مــورد بهــره بــرداری 
ــت  ــرآن جه ــن دروازه ق ــد ای ــی گوی ــت. او م ــرار گرف ق

ــه قطعــه شــهدا احــداث شــده اســت . ورود ب

ــان  ــتانداری کرم ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــت هماهنگ معاون
ــز  ــاری نی ــا عص ــردخانه حمیدرض ــدی و س ــته بن گفت:بس
ــن  ــت ۵۰۰ ت ــدی و ظرفی ــته بن ــن بس ــزار و ۳۰۰ ت ــا یک ه ب

ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــاح و ب ــردخانه افتت س
ســرمایه  بــا  ســردخانه  ایــن  اظهارداشــت:  زاده  حســن 
گــذاری هشــت میلیــارد تومــان و اشــتغال زایــی ۲۰ نفــر در 
راســتای شــعار امســال تولیــد اشــتغالزایی و دانــش بنیــان راه 

ــدازی شــد. ان
ــان  ــتانداری کرم ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــت هماهنگ معاون
در ســفر خــود بــه بــم دیــدار بــا خانــواده شــهید توکلــی از 
ــور در  ــا حض ــتند و ب ــارق داش ــتان اب ــایر دهس ــهدای عش ش
ــه مقــام شــامخ شــهیدان ادای احتــرام کــرد گلــزار شــهدا ب

ــان  ــتانداری کرم ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــت هماهنگ معاون
توضیــح داد: بــه مناســبت دهــه فجــر، ســه پــروژه بــه 
صــورت نمادیــن از بیــن ۴۲ پــروژه شــهرداری بــم بــا اعتبــار 

ــد. ــاح ش ــان افتت ــون توم ــارد و ۵۰۰ میلی ۳۲ میلی

در فاصلــه دو هفتــه مانــده بــه پایــان پانزدهمیــن فصــل 
لیــگ برتــر فوتبــال زنــان، خاتــون بــم بــا کســب 
پیــروزی 9 بــر ۱ برابــر پیــکان البــرز، موفــق بــه کســب 
نهمیــن جــام خــودش در ادوار لیــگ برتــر شــد!خاتون 

بــم، قهرمــان فصــل بــا بــرد 9 گلــه!
بــه گــزارش »ورزش ســه«، درحالــی ظهــر هفتــه 
ــه  ــد ک ــاز ش ــان آغ ــال زن ــر فوتب ــگ برت ــانزدهم لی ش
دیــدار زارع باتــری ســنندج و بــادرود تهــران بــه علــت 
بــارش بــرف لغــو شــد و دیــدار ســپاهان نیــز بــه دلیــل 
ــزار  ــدی برگ ــدول رده بن ــابور از ج ــان نیش ــذف کی ح

نگردیــد. بنابرایــن شــش تیــم دیگــر حاضــر در جــدول 
ــه در  ــد ک ــر رفتن ــاف یکدیگ ــه مص ــدار ب ــه دی در س
ــگاه  ــون در ورزش ــه، خات ــن هفت ــدار ای ــن دی مهمتری
بــود.  پیــکان  تیــم  مهمــان  کــرج  شــهر  انقــاب 
خاتونی هــا بــرای مســجل کــردن عنــوان قهرمانی شــان 
در پانزدهمیــن دوره از برگــزاری لیــگ نیــاز به کســب 
ــه در  ــتند ک ــی داش ــدار آت ــه دی ــروزی در س ــک پی ی
پایــان نیــز موفــق بــه یــک پیــروزی پــرگل برابــر ایــن 

تیــم شــدند.
دیــدار تیم هــای پیــکان و خاتــون در شــرایطی در 

ورزشــگاه انقــاب کــرج آغــاز شــد کــه تــا پیــش از 
آغــاز ایــن دیــدار، خاتونــی هــا بــا ۴۱ امتیــاز در صــدر 
جــدول رده بنــدی قــرار داشــتند و در مقابــل پیــکان نیــز 
ــرار داشــت. شــاگردان  ــه ششــم ق ــاز در رتب ــا ۲۴ امتی ب
ــدای  ــان ابت ــون، در هم ــم خات ــری در تی ــه جعف مرضی
ــدی در  ــن زن ــه ای نگی ــک 9 دقیق ــا هت تری ــابقه ب مس
دقایــق ۱۲ و ۲۰ و ۲۳ از حریــف خــود پیــش افتادنــد. 
ــه  ــد ک ــا بودن ــی ه ــن خاتون ــز ای ــابقه نی ــه مس در ادام
ــل  ــف تحمی ــه حری ــود را ب ــری خ ــدند برت ــق ش موف
ــه  ــر یــک ب ــا نتیجــه پنــج ب ــد و نیمــه نخســت را ب کنن

اتمــام برســانند. در شــروع نیمــه دوم ایــن نگیــن زنــدی 
ــاز کــردن  ــه ب ــق ب ــار موف ــن ب ــرای چهارمی ــود کــه ب ب
دروازه پیــکان شــد و در ادامــه نیــز هت تریــک زهــرا 
ــی،  ــه گراییل ــودی و فاطم ــا حم ــری و دو گل مون قنب
ــا در شــب مســجل  ــر گل خاتونی ه ــروزی پ ســبب پی
شــدن قهرمانی شــان شــد. خاتونی هــا بــا پیــروزی 
در ایــن دیــدار کســب نهمیــن جــام خــود را در طــی 
ــد و دو  ــن گرفتن ــگ جش ــزاری لی ــل برگ ــزده فص پان
ــا تشــریفاتی  ــه رقابت ه ــم در ادام ــن تی ــی ای ــدار آت دی

ــود. خواهــد ب
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و  چهــل  مناســبت  گفت:بــه  بــروات  بخشــدار 
ــامی ۱۳  ــاب اس ــروزی انق ــالروز پی ــن س چهارمی
پــروژه عمرانــی بخــش بــروات بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
۲۳ میلیــارد تومــان افتتــاح، کلنــگ زنــی و بــه بهــره 

ــید. ــرداری رس ب
 شــاهرخ دهقــان در حاشــیه افتتــاح پروژه هــای دهه 
فجــر گفــت: ســالن ورزشــی چند منظــوره بــه متراژ 
۷۵۰ مترمربــع و ســاختمان غســالخانه بــا ۸۰ مترمربع 
مســاحت در روســتای تورنــج بــا همکاری شــرکت 

جنــرال مکانیــک کلنــگ آن بــه زمین زده شــد .
ــار  ــا اعتب ــاز اول ب ــروژه در ف ــن پ ــد ای ــی گوی او م
۲ میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون تومــان شــروع بــه کار 

ــرد. ــد ک خواه
بخشــدار بــروات ادامــه داد: پــروژه احــداث ســالن 
ــد منظــوره حضــرت زینــب)س(  اجتماعــات و چن
ــع و  ــراژ ۸۰۰ مترمرب ــه مت ــز ب ــروند نی ــتای س روس
ــل  ــان از مح ــون توم ــارد و ۵۰۰ میلی ــار ۲ میلی اعتب
کمــک هــای خیریــن و اهالــی روســتا افتتــاح شــد.

او اظهارداشــت: پــروژه احــداث اورژانــس ۱۱۵ 
جــاده ای روداب غربــی روســتای کــروک نیــز بــه 
متــراژ ۱۰۸ مترمربــع و اعتبــار 9۰۰ میلیــون تومــان از 
ــاح  ــا کروکــی نســب افتت ــر ورق محــل کمــک خی

شــد.
دهقــان توضیــح داد: کلنــگ پــروژه دبیرســتان 

چهــار کاســه پســرانه امــام ســجاد روســتای قطــب 
ابــاد بــا زیربنــای ۲۸۰ مترمربــع و اعتبــار ۳ میلیــارد و 
۷۰۰ میلیــون تومــان از محــل اعتبــارات نوســازی بــه 

زمیــن زده شــد.
او مــی گویــد دبیرســتان چهــار کاســه شــهید 
جرجنــدی روســتای لطــف آبــاد و قادرآبــاد بروات 
نیــز بــه متــراژ ۲۷۵ مترمربــع بــا اعتبــار ســه میلیــارد 
و ۷۰۰ میلیــون تومــان از محــل اعتبــارات نوســازی 

ــن زده شــد. ــه زمی کلنــگ آن ب
بخشــدار بــروات تصریــح کــرد: کلنــگ زنــی 

مجموعــه ورزشــی شــهید قاســم ســلیمانی روســتای 
ــاد انصــاری و چمــن مصنوعــی آن کــه  ــت آب دول
شــامل زیرســازی و حصــار دور و نصــب چمــن می 
شــود در ایــام دهــه فجــر کلنــگ آن بــه زمیــن زده 

شــد.
او تاکیدکــرد: فــاز اول ایــن پــروژه بــا اعتبــار یــک 
میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان که شــامل زیرســازی 
اســت از محــل اعتبــارات دهیــاری در حــال انجــام 
اســت و ظــرف دو مــاه آینــده بــه بهــره بــرداری مــی 

رســد .

او افــزود: ســاختمان دهیــاری روســتای قطــب آبــاد 
ــا  بــه متــراژ ۷۰ مترمربــع و زیربنــای ۷۰۰ مترمربــع ب
اعتبــار یــک میلیــارد تومــان خریــداری و بازســازی 

شــده اســت .
دهقــان گفــت: پــروژه پیــاده روســازی و موزاییــک 
ــت  ــتای دول ــی )ره( روس ــام خمین ــوار ام ــرش بل ف
ــع  ــزار و ۵۰۰ مترمرب ــراژ ۳ه ــا مت ــاری ب ــاد انص آب
ــارات  ــل اعتب ــان از مح ــون توم ــار 9۵۰ میلی و اعتب

ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــاح و ب ــاری افتت دهی
المــان و  پــروژه  بیــان کــرد:  بــروات  بخشــدار 
روشــنایی بلــوار ورودی روســتای کــروک نیــز 
ــارات  ــل اعتب ــان از مح ــون توم ــار ۵۰۰ میلی ــا اعتب ب

ــد . ــاح ش ــاری افتت دهی
او عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه مشــکل نبــود بــرق در 
ــاری  ــاد انص ــت آب ــتای دول ــد روس ــهرک جدی ش
ــار  ــا اعتب ــهرک ب ــن ش ــه ای ــانی ب ــرق رس ــروژه ب پ
ــاح شــد . ــان افتت ــون توم ــارد و ۵۰۰ میلی ــک میلی ی

ــاز دوم  ــل ف ــت: تکمی ــروات اظهارداش ــدار ب بخش
شــبکه آب شــهرک امــام علــی بــروات نیز بــه متراژ 
ــت  ــارد و دویس ــک میلی ــار ی ــر و اعتب ــه کیلومت س
میلیــون تومــان و همچنیــن تکمیــل طــرح آبرســانی 
روســتای دولــت آبــاد نیــز بــه طــول هفــت کیلومتــر 
و بــا اعتبــار ۳ میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون تومــان از محل 

تامیــن اعتبــار عمرانــی و داخلــی افتتــاح شــد.

در  مرکــزی  بخشــدار  جاویــدان  علیرضــا 
خصــوص افتتــاح پــروژه هــای عمرانــی بخــش 
ــام دهــه فجــر گفــت:  ــا  ای مرکــزی همزمــان ب
تعــداد ۳۷ پــروژه بــا اعتبــار  ۱۱ میلیــارد تومــان 
ــره  ــورد به ــاح و م ــم افتت ــزی ب ــش مرک در بخ

ــت. ــرداری قرارگرف ب
وی افــزود: ایــن پروژه هــا کــه بــه همــت 
دهیــاران و شــوراهای اســامی اجــرا شــده 
ــدول  ــر، ج ــفالت معاب ــازی و آس ــامل زیرس ش
گــذاری ، پیــاده روســازی، احــداث بوســتان و 

احــداث ســاختمان دهیــاری می باشــد.
ــروژه  ــر پ ــه داد: از دیگ ــزی ادام ــدار مرک بخش
هــای افتتــاح شــده، پــروژه احــداث کانــال آب 
کشــاورزی، اجــرای روشــنایی معابــر، الیــه 

ــی باشــد. ــات و...م ــی قن روی
همچنیــن بــا حضــور محمــد برزنــگ فرمانــدار 
شهرســتان بــم ،صــادق داداهلل پــور معــاون 
عمرانــی فرمانــداری، روســای ادارات بــرق 

و آب و فاضــاب دهیــار، اعضــای شــورای 
اســامی روســتا و جمعــی از اهالــی روســتا 
افتتــاح برق رســانی بــه روســتای مهرآبــاد انجام 
ــروژه کــه حــدود ۴ و  ــن پ و جهــت اجــرای ای
نیــم کیلومتــر خــط انتقال و شــبکه داخلــی اجرا 
شــده اعتبــاری بالــغ بــر ۲۶ میلیــارد ریال توســط 
اداره بــرق هزینــه شــده اســت. در ادامــه در 
جمــع اهالــی روســتای باغچمــک بوســتان ایــن 
روســتا کــه در زمینــی بــه مســاحت ۲۶۰۰ متــر 
ــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۳ میلیــارد ریــال  مربــع و ب
توســط دهیــاری و شــورای اســامی باغچمک 

احــداث شــده اســت نیــز افتتــاح شــد. 
همچنیــن از رونــد بازســازی ســاختمان امامزاده 
ــکر و  ــه عس ــکرِی خواج ــن عس ــه حس خواج
ــر  ــاورزی امی ــوالت کش ــه محص ــه عرض غرف
آبــاد واقــع در نمایشــگاه جانبــی همایــش 

ــد. ــل آم ــد  بعم ــاران بازدی ــوراها و دهی ش

۱۳ پروژه عمرانی بخش بروات شهرستان بم افتتاح ،کلنگ زنی و به بهره برداری رسید

۳۷ پروژه با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان در بخش مرکزی بم در ایام دهه فجر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت

به مناسبت دهه فجر
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ــی  ــت هماهنگ ــت معاون ــن زاده سرپرس ــر حس امی
ــا همراهــی  و امــور اقتصــادی اســتانداری کرمــان ب
مدیرعامــل منطقــه ویــژه ارگ جدیــد بــم و مدیــر 
پشــتیبانی و ارتباطــات  کرمــان موتــور از ایــن 

ــود. ــد نم ــدی بازدی ــه تولی کارخان
ــر  ــد ،منصــور عســکریان مدی ــن بازدی ــد ای  در رون
پشــتیبانی و ارتباطــات مجموعــه کرمان موتــور بیان 
داشــت: مجموعــه کرمــان موتــور بــا هدف اشــتغال 
ــواری در  ــای س ــد خودروه ــم و تولی ــه ب در منطق

ســال ۱۳۷۳ تاســیس شــده اســت. 
ــون  ــی چ ــرکت های ــا ش ــدا ب ــه داد: از ابت وی ادام
دوو فولیکــس و هیونــدا همــکاری هایــی صــورت 
گرفتــه و در حــال حاضــر خودروهــای چینــی 

ــود. ــی ش ــد م ــرکت تولی ــن ش ــک در ای ج
وی افــزود: مجموعــه کرمــان موتور اولیــن کارخانه 
ــیس  ــم تاس ــد ب ــل ارگ جدی ــه داخ ــت ک ای اس

شــده اســت و اکنــون بــا چهــار هــزار پرســنل خــط 
تولیــد آن فعــال مــی باشــد که برآورد میشــود ســال 
آینــده قریــب بــه پنــج هــزار نیــروی انســانی جــذب 
ایــن شــرکت شــوند کــه اشــتعال بســیار خوبــی در 

منطقــه ایجــاد میگــردد.
مدیــر پشــتیبانی مجموعــه کرمــان موتــور تشــریح 
ــد  ــش درص ــی افزای ــد و آت ــال جدی ــرد: در س ک
ــی  ــرآورد م ــت وب ــم داش ــازی راخواهی ــی س داخل
شــود کــه امســال حــدود ۳۴ الــی ۳۵ هــزار ماشــین 
تولیــد شــود کــه ان شــااهلل در ســال آینــده بــه تولیــد 

ــم رســید. 9۰ هــزار دســتگاه را خواهی
ــاره  ــور اش ــان موت ــی کرم ــای آت ــه ه ــه برنام وی ب
نمــود و افــزود: ایــن مجموعــه در حــال حاضــر  بــر 
روی تولیــد ماشــین هــای برقــی نیــز کار مــی کنــد 
ک ان شــااهلل در ســال آینــده صــادرات خــودرو را 

نیــز خواهیــم داشــت.

بازدید سرپرست معاونت هماهنگی و امور اقتصادی استانداری کرمان
 از مجموعه تولیدی کرمان موتور

آگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجرای ماده 3 قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی وپیرو آگهی های روزنامه پیام ما  شماره 2439 مورخ 1401/09/01 و 2451 مورخ 1401/09/15 

و روزنامه طلوع بم شماره 299 مورخ 1401/09/01 و شماره 300 مورخ 1401/09/15 برابر رای شماره 140160319001004746 مورخ 1401/06/16 
هیات مستقر در واحد ثبتی شهرستان بم  که در آگهی قبلی پالک اصلی ملک اشتباه ذکر شده به شرح ذیل جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی اصالح می 

گردد که مدت اعتراض آن از تاریخ انتشار به مدت یکماه می باشد. پالک 7 فرعی  از 2697 اصلی خانم طیبه قربانی برواتی کد ملی 3621039090 فرزند 
یداهلل ششدانگ یکبابخانه به مساحت 185.6 متر مربع واقع در چهار راه جانبازان خیابان مهرآوران   بخش 29 کرمان از مورد مالکیت دادعلی مدنی.که درآگهی 

قبلی اشتباها پالک اصلی 2967 اصلی درج  شده است. 

حسین فتحی زاده چناری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی ثبت شرکت 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه صنعتی ارگ الکتریک درتاریخ 1401/11/19 به شماره ثبت 2392 به شناسه ملی 14011966593 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی و ساخت دستگاه 
و تجهیزات صنعتی طراحی و اجرای سیستم های اتوماسیون صنعتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان، شهرستان بم، بخش مرکزی، شهر بم، فرمانداری، خیابان مطهری، کوچه مطهری 
1، پالک 2، طبقه همکف کدپستی 7661718315 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10.000.000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فهیمه کاظمی پور برواتی به شماره ملی 3111604578 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه آقای محمدحسن 
پورعاشوری برواتی به شماره ملی 3111608174 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فهیمه کاظمی پور برواتی به شماره ملی 3111604578 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای محمدحسن 

پورعاشوری برواتی به شماره ملی 3111608174 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری باامضاء فهیمه کاظمی پور برواتی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.بدیهی است اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی فوق متناسب با نیاز شرکت بالمانع است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار طلوع بم جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )1455379(

آگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجرای ماده 3 قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی وپیرو آگهی های روزنامه پیام ما  شماره 2439 مورخ 1401/09/01 و 2451 مورخ 1401/09/15 

و روزنامه طلوع بم مورخ 1401/09/01 و 1401/09/15 برابر رای شماره 140160319001005529 مورخ 1401/07/12 هیات مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان بم  که در آگهی قبلی پالک اصلی ملک اشتباه ذکر شده به شرح ذیل جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی اصالح می گردد که مدت اعتراض آن از 
تاریخ انتشار به مدت یکماه می باشد. پالک 3 فرعی  از 2274 اصلی مهر عبدالحسین زاده دشتویی کد ملی 3110944391 فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 144.5 متر مربع واقع درلوار تختی تختی 11 از مورد مالکیت سکینه چپ کوری که درآگهی قبلی پالک اصلی ملک اشتباه درج  شده است. 

حسین فتحی زاده چناری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم



به گزارش طلوع بم، چهارشــنبه نوزدهم بهمن در جریان 
افتتاح پروژه های دهه فجر شهرستان بم، از میان ۴۲ پروژه 
عمرانی شــهرداری بــم، طرحهای بهســازی میادین امام 
حسین ع و بســیج، فاز ۲ نهضت آسفالت و دروازه قرآن 
قطعه شهدای بهشــت زهرا به صورت نمادین از میان ۴۲ 

پروژه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفتند.
نماینــده و فرماندار، مهندس ریاضی شــهردار، برخی از 
اعضای شورای شهر، معاون اقتصادی استاندار و تعدادی 
مقامات محلی شهرستان بم در آیین امروز حضور داشتند.
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افتتاح پروژه های شهرداری بم؛ نهضت عمران و سازندگی 
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 طلــوع بــم - ســعید افروغ: جلســه شــورای 
شــهر بــم بــا حضــور شــش عضــو و 
علیرضــا ریاضــی شــهردار بــا دســتور 
شــنبه  شــهردار  از  ســوال  طــرح  کار 

ــد. ــکیل ش ــاه تش ــن م ــم بهم دوازده
  منصــور عزیزآبــادی رئیــس شــورای 
ــرح  ــه ط ــه ب ــدای جلس ــم در ابت ــهر ب ش
ســوال پنــج عضــو شــورا از شــهردار 
مهلــت  طــی  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
قانونــی ســواالت بــرای شــهردار ارســال 
ــه  ــخ ب ــرای پاس ــروز ب ــان ام ــد و ایش ش
حضــور  شــورا  صحــن  در  ســواالت 

دارنــد.
  کریــم غضنفرابــادی ضمــن تبریــک 
دهــه فجــر بــه ارائــه ســواالت پرداخــت 
ــدم  ــا ع ــی ه ــی از نگران ــت: یک وی گف
حسابرســی شــهرداری اســت. وی در 
ادامــه افــزود: از شــهردار طــرح ایــن 
خصــوص  در  کــه  دارم  را  ســواالت 
برخــی  میــزان  قبیــل:  از  ی  مــوارد 
ــی و  ــن اجتماع ــه تامی ــکاری ها)بیم بده
...( ، پرداخــت تعهــدات پیمانــکاران، 
مصوبــات  برخــی  نشــدن  انجــام 
بازدیدهــای میدانــی، ریــز درامدهــای 
فرهنگــی،  هــای  شــهرداری)هزینه 
ورزشــی و جشــنها( را پاســخ دهنــد؟

ــن  ــم در ای ــهردار ب ــی ش ــا ریاض علیرض
ــرای پاســخگویی  ــده ب جلســه گفــت: بن
بــه ســواالت مطــرح شــده از طــرف 
اعضــای شــورا بــه صحــن آمــده ام و 
ــود. ــم ب ــا خواه ــه اعض ــخگوی هم پاس

 ۲9۷ امســال  مــاه   9 در  افــزود:  وی 
ــد  ــان درآم ــون توم ــارد و ۵۰۰ میلی میلی
داشــته ایــم کــه از ایــن مقــدار ۱۶۲ 
میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان ارزش 
ــای  ــده آن درآمده ــوده و مان ــزوده ب اف
شــهرداری از قبیــل واحــد اماکی)پایــان 
ــارد و  ــهر و ..( 9۵ میلی ــعه ش کار و توس
نقــل  و  حمــل  تومــان،  میلیــون   ۵۰۰
یــک میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون تومــان، 
بهــره بــرداری از فضاهــای شــهری ۱ 
میلیــارد و ۶۵۰ میلیــون تومــان، عــوارض 
 ۸۳۵ و  میلیــارد   ۲ شــهر  اختصاصــی 
انتفاعــی)  موسســات  تومــان،  میلیــون 
تبلیغــات شــهری و ...( ۳ میلیــارد و ۲9۷ 
میلیــون تومــان و کمکهــای ســازمانی ۱۷ 
ــان و برخــی  ــون توم ــارد و ۶۷۲ میلی میلی

ــت. ــوده اس ــر ب ــای دیگ ــز درآمده ری
وی در ادامــه در خصــوص هزینــه هــای 
شــهرداری گفــت: در حــوزه جــاری 
و عمــران ۱۳۲ میلیــارد تومــان، پیــش 
ــفالت ۱۸  ــکاران آس ــه پیمان ــت ب پرداخ
میلیــارد تومــان، حــوزه کارپــردازی هــا 
و تنخــواه ۲۴ میلیــارد و پیــش پرداخــت 
 ۵۷ عمرانــی  پیمانــکاران  دیگــر  بــه 

میلیــارد تومــان و دیگــر حــوزه هــا بــوده 
ــت. اس

مزایــده  خصــوص  در  بــم  شــهردار 
شــهرداری  تشــریفات  هــای  ماشــین 
ــامانه  ــق س ــینها از طری ــن ماش ــت: ای گف
ــی  ــده گذاشــته شــدند ول ــه مزای ســتاد ب
پیشــنهادی ارائــه نشــد مجــددا بــا توجــه 
ــدد  ــی مج ــازار کارشناس ــت ب ــه وضعی ب
آگهــی  دوبــاره  بــزودی  و  شــدند 

خواندشــد.
جایــی  جابــه  خصــوص  در  ریاضــی 
ــکوباید  ــن س ــت: ای ــه گف ــکوی زبال س
ــود  ــع آوری ش ــه جم ــن منطق کا از ای
ــد  ــا نیازمن ــرود ام ــر ب ــی دیگ ــه محل و ب
و  کارشناســی  و  دقیــق  مطالعــات 
مجــوزات الزم از ادارات مرتبــط اســت 
ــاز  کــه پیشــنهاد دارم اعضــای شــورا اغ
مطالعــات ایــن پــروژه را مصــوب کننــد 
ــود. وی  ــاز ش ــهرداری آغ ــا کار در ش ت
ــماند  ــوزه پس ــرد در ح ــان ک ــر نش خاط
ــت  ــی اس ــال رایزن ــرکت در ح ــا دو ش ب
ــا شــورا  ــد ت ــا اسنادشــان را کامــل کنن ت
در خصــوص فعالیتشــان تصمیــم گیــری 

ــد. کن
شــهردار بــم در خصــوص واگــذاری 
کشــتارگاه، فضــای ســبز، شــهربازی، 
ــه  ــز معاین ــاه و مرک ــگاه رف ــل فروش مح
مــدارک الزم  و  اســناد  فنــی گفــت: 
در  و  شــده  آمــاده  واگــذاری  بــرای 
ــه پیــش رو در ســامانه ســتاد جهــت  هفت
ــد.  ــد ش ــزاری خواهن ــذاری،  بارگ واگ
شــهردار بــم در خصــوص نامــه شــرکت 
ــوص  ــهری در خص ــات ش ــوزه خدم ح
بایــد  گفــت:  تحمیلــی  نیــروی   ۳۰
مســئولین ایــن شــرکت را دعــوت کنیــم 
تــا تمامــی مســائل شــفاف در صحــن 

ــود. ــرح ش مط
مرکــز  پرونــده  خصــوص  در  وی 
خریــد اطلــس گفــت: مســئولین اطلــس 
تقاضــای پایــان کار داده انــد و طبــق 
نامــه شــورا منتظــر تعییــن تکلیــف وکیــل 

ــتم. ــده هس ــن پرون ــرای ای ب
در پایــان ایــن جلســه شــورا رای گیــری 
در خصــوص پاســخهای شــهردار بــم 
انجــام شــد کــه در نتیجــه ۴ عضــو شــورا 
ــتور  ــوال از دس ــرح س ــدند و ط ــع ش قان
ــت  ــی اس ــد. گفتن ــارج ش ــورا خ کار ش
کریــم غضنفرآبــادی و محمــد تقــی 
ــد کــه از جــواب  ــور اعــام کردن جهانپ

ــدند. ــع نش ــهردار قان ــای ش ه
 الزم بــه ذکــر اســت طــرح ســوال از 
شــهردار بــا امضــا ۵ عضــو شــورا آقایــان 
تقــی  محمــد  غضنفرآبــادی،  کریــم 
ــه  ــب قلع ــی، حبی ــی جزین ــور، عل جهانپ
خانــی و حامــد ســلجوقیان مطــرح شــده 

 طرح سوال از شهردار بم با ۴ رای افتتاح پروژه های شهرداری بم؛ نهضت عمران و سازندگی 
از دستور کار شورا شهر خارج شد
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ــی  ــاهنامه خوانی هفتگ ــناس: ش ــام خداش ــم - بهن ــوع ب طل
ــرای  ــی ب ــن محفــل، محل ــه دارد کــه ای ــی ادام ــم در حال ب
گفــت و شــنود ادبــی و تاریخــی و هویتــی، در ســطح 
ــخ  ــه تاری عمومــی و تخصصــی اســت. در محفــل دهــم ب
هفدهــم بهمــن مــاه هزاروچهارصدویــک، در ضمــن ادامه 
ــورد  ــی در م ــپندیار« مبحث ــتم و اس ــتان »رس ــش داس خوان
شــاهنامه و انگیزه هــای ســرایش آن از طــرف اســتاد عبــاس 
موســوی از دبیــران قدیمــی ادبیــات مطــرح شــد. در ادامــه 
ایــن موضــوع نیــز اســتاد محمد علــی علومــی ضمن اشــاره 
بــه ســبک داســتان های شــاهنامه، مــروری بــر جنبش هــای 

ادبــی جهــان و نویســندگان پیشــرو هــر جنبــش کردنــد. 
ــه  ــت ک ــیده اس ــا رس ــه اینج ــپندیار ب ــتم و اس ــتان رس داس
اســپندیار بعــد از خبــر کشــته شــدن دو فرزنــدش بــه دســت 
ــاره  ــرد دوب ــه نب ســپاه رســتم بســیار آشــفته و خشــمگین ب
رســتم برخیزیــده و ایــن بــار نــه در یــک زورآزمایــی 
ــر  ــر از او ه ــوی و چیره ت ــیار ق ــه بس ــتم بلک ــا رس ــر ب براب
گونــه ضربــه کاری را نصیــب رســتم و رخــش مــی کنــد. 
هــوا رو تاریکــی گذاشــته و رســتم قصــد دارد از ایــن 
فرصــت اســتفاده کنــد و از اســپندیار زمــان بخــرد. رخــش 
ــا دیــدن اســب  رخشــان از رســتم دور مــی افتــد و زواره ب
ــی رود.  ــل کارزار م ــمت مح ــه س ــران ب ــوار دل نگ ــی س ب
زواره بــا دیــدن زخــم و خســتگی هــای رســتم بــه ســرعت 
اســب خــود را بــه ســمت رســتم راهــی کــرده و از او مــی 
ــاره او از محــل دور شــود. رســتم  خواهــد کــه ســوار بــر ب
بــه بــرادر خــود مــی گویــد کــه موضــوع را بــه زال بگویــد 
تــا چــاره ای بــرای خــود و رخــش بیابــد وگرنــه دودمــان 
مــا بــه بــاد مــی رود.  اســپندیار بــا دیــدن ناتوانــی و زخــم 
هــای رســتم بــه او مــی گویــد کــه تــا کــی مــی خواهــی بــه 
مبــارزه ادامــه دهــی و بهتــر اســت دســت بســته بــه نــزد شــاه 
برویــم. و بــاز تکــرار مــی کنــد کــه شــفاعت او را نــزد شــاه 
ــا حیلــه  کــرده و برایــش طلــب عفــو مــی نمایــد. رســتم ب
همیشــگی حیــن کارزار حــرف اســپندیار را بــه ظاهــر مــی 
پذیــرد و مــی گویــد کــه بگــذار شــب بــه صبــح برســد و 

ــزد او بازگشــته و هرچــه  ــه ن ــار و اســتراحت ب ــد از تیم بع
اســپندیار بگویــد بــه گــوش مــی ســپارد. اســپندیار هــم بــا 
هوشــمندی بــه رســتم اشــاره مــی کنــد که تــو مــرد جنگی 
و حیلــه را خــوب بلــدی مــن فریــب تــو را مــی خــورم و بــه 
تــو اجــازه مــی دهــم. )اســپندیار بــه خــود اطمینــان دارد که 
بــاز هــم در جنــگ رســتم را شکســت مــی دهــد.( رســتم 
حیــن بازگشــت بــه خانــه اســت. اســپندیار نــزد بــرادر خود 
پشــوتن او را تحســین کــرده و مــی گویــد کــه مــردی بــه 
جنــگاوری و پهلوانــی او ندیــده اســت و در تعجبــم کــه از 
ایــن همــه زخــم هنــوز ســرپا هســت و راه مــی رود امــا بــه 
گمانــم تــا بــه صبــح دوام نیــاورده و مــی میــرد. در صحنــه 
ــواده شــیون و  ــه خــود رســیده و خان ــه خان دیگــر رســتم ب
ــگ  ــتم از جن ــد. رس ــی کنن ــتقبال م ــان از او اس ــه کن گری
خیلــی ســخت خــود مــی گویــد و اشــاره مــی کنــد کــه هر 
چــه تیــر و تیــز بــه اســپندیار زدم کارگــر نیافتــاد )اشــاره ای 
بــه روییــن تنــی اســپندیار(. و فــرار را چــاره کار خــود مــی 
دانــد. زال کــه خــود نیــز در قبــل فــرار را یــک چــاره کار 
بــه رســتم پیشــنهاد داده بــود ایــن امــر را بــه صــاح ندانســته 
ــر بالیــن رســتم و دل نگــران از وقــوع فتنــه ای بــزرگ  و ب

ســیمرغ را چــاره جــو کار مــی دانــد...
در رابطــه بــا مواجهــه رســتم و اســپندیار 
ــه اســت.  ــد صــورت گرفت ــی چن پژوهــش های
یکــی از آنهــا کتابــی  بــا نــام »داســتاِن 
ــی اســامی  ــر محمــد عل ــر دکت داســتان ها« اث
ــن  ــی از ای ــه بخش ــه در ادام ــت ک ــن اس ندوش

ــم. ــی کنی ــرور م ــاب را م کت
دکتــر ندوشــن دربــاره ی نوشــتن ایــن کتــاب می گویــد: » 
زمانــی  کــه  درس  فردوســی  در دانشــکده ادبیــاّت  دانشــگاه  
ــب   ــرای  دانشــجویان  ترتی ــن  آن  را ب ــن  بود،مت ــا م ــران  ب ته

دادم ، و اندکــی  بعــد بــه  صــورت  کتــاب  در آمــد«.
ــن   داســتان  رســتم  و اســفندیار حــاوی تعــدادی از مهم تری
ــرار  ــای  باســتانی ق ــر انســان  دنی مســائلی اســت  کــه  در براب
ــن   ــوز هــم  ای ــن  اســت  کــه  هن داشــته  اســت ، و عجیــب  ای

ــر  ــرف  ب ــد ح ــت  نداده ان ــود را از دس ــی خ ــائل  تازگ مس
ــک  کلمــه   ــر ســر چیســت ؟ در ی ــگ  ب ســر چیســت ؟ جن
می تــوان  گفــت : بــر ســر آزادی  و اســارت . در این  داســتان ، 
ــزرگ  اســت ، روح   ــای ب ــراژدی ه ــاص ت ــه  خ ــه  ک آنگون
آدمــی  بــه  باالتریــن  حــد کشــش  و تقــای  خــود می رســد. 
در آن  تیره هــای  ســه  گانــه  فکــر، کــه  هــر یــک رکنــی  از 
طبیعــت  بشــری  را تشــکیل  می دهنــد، بــه  تحلیــل  گــذارده  
شــده اند: تیــره  رســتمی  فکــر، تیــره  اســفندیاری  فکــر، تیــره 
گشتاســبی  فکــر. جنــگ  رســتم  و اســفندیار بیــش  از هــر 
جنــگ  دیگــر در شــاهنامه ، جنــگ  معنــوی  اســت ، برخورد 
ــم   ــن  رو می بینی ــت . از ای ــم  درون  اس َ ــت  و دو عال دو طبیع
ــا حــرف  همــراه  مــی گــردد،  کــه  در آن،  آن قــدر عمــل  ب
گفــت  و شــنود جریــان  مــی یابــد و بــاز، از همیــن  رو همــه  
چیــز آنقــدر کنایــه  دار می شــود، حتــی شــیهه اســبان  کــه  
گویــی نهیبــی  اســت  کــه  از حلقــوم  روزگار بیــرون  می آید 
تــا اعــام  فاجعــه  بکنــد و ایــن  دو پهلــوان  نــه  محــدود بــه  
خــود، بلکــه  نماینــده  دو تیــره  و گــروه  هســتند. وجــود هــر 
یــک  تجســمی  اســت  از جهــان  بینــی ای  کــه  می کوشــد تــا 

بــر کرســی  بنشــیند، و یــا از موجودیـّـت  خــود دفــاع  کنــد. 
ــده  ــه  نماین ــت  ک ــوری او در آن  اس ــی  و نام ــتم ، توانای رس
مــردم  اســت . پــرورده  تخیـّـل  هــزاران  هــزار آدمیــزاد، کــه  
در طــی زمــان هــای  دراز او را بــه  عنــوان  کســی  کــه  بایــد 
ــد.   ــد، آفریده ان ــان « باش ــا و آرزوهایش ــمی  از »رؤیاه تجس
اســفندیار، نماینــده  اتحــاد دیــن  و دولــت  اســت . وی  
ــد مشــکل  رســتم  را  ــد اســت ، نمی توان ــرورده  تعبّ چــون  پ
دریابــد. متعجــب  اســت  کــه  چــرا دســت  بــه  بنــد نمی دهــد.

ــد صباحــی  بیشــتر پادشــاهی  ــرای  آنکــه  چن گشتاســب ، ب
کــرده  باشــد، پسرش )اســفندیار( را بــه  زوال  گاه  زابــل  
ــود را از  ــاداش  خ ــان  پ ــک از این ــر ی ــد. ه ــی کن ــه  م روان
زمانــه  می گیرنــد؛ نــه  تعبـّـد اســفندیار کارســاز می شــود، نــه  
جاه طلبــی  گشتاســب . برنــده  نهایــی  رســتم  اســت  کــه  »نــام « 
را نجــات  داده  اســت ، »آزادگــی « را. ایــن  داســتان  می نمایــد 
ــناخته   ــز ش ــر چی ــر از ه ــز برت ــک  چی ــاهنامه  ی ــه  در ش ک
می شــود، برتــر از قــدرت  مُلکــداری ، برتــر از همــه  آنچــه  
مواهــب  زندگــی  خوانــده  شــده ، حتــی  از جــان ، و آن  نــام  

اســت ، شــرف  انســانی .

»داستاِن داستان ها«

تاریخ خلق: بین سالهای 1530 تا 1535 میالدی.
محل خلق: کشور ایران، تبریز - رسانه: آبرنگ، جوهر، نقره و طال روی کاغذ مات
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محمــد بنــی اســدی در آییــن افتتــاح پــروژه هــای 
ــاص  ــرایط خ ــم ش ــی رغ ــزود: عل ــهرداری اف ش
اقتصــادی کشــور و پاییــن بــودن درآمــد داخلــی 
در  ارزشــمندی  اقدامــات  بــروات،  شــهرداری 
ســطح شــهر صــورت گرفتــه اســت کــه بــه 
ــی  ــروژه عمران ــر، ۸ پ ــه فج ــام اهلل ده ــبت ای مناس
ــا اعتبــار ۸ میلیــارد  شــاخص شــهرداری بــروات ب
ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــان ب ــون توم و ۵۰۰ میلی

ــورد  ــای م ــن پروژه ه ــت: از مهم تری ــان داش او بی
اجــرای آســفالت الیــن دوم خیابــان  افتتــاح، 
ــت  ــا هف ــر و ب ــه طــول ۷۰۰ مت شــهید اعتمــادی ب
هــزار مترمربــع زیرســازی و آســفالت و اعتبــار ۲ 

ــت . ــان اس ــون توم ــد میلی ــارد و یکص میلی
ــار ایــن پــروژه لکــه گیــری و  ــه گفتــه او در کن ب
ــده  ــام ش ــز انج ــل نی ــن مقاب ــذاری الی ــدول گ ج

اســت.
شــهردار بــروات ادامــه داد:پــروژه احــداث میــدان 
ــورای  ــات ش ــزو مصوب ــه ج ــام ک ــهدای گمن ش
ــه مســاحت ۳۵۰  ــوده ب ــز ب ــک شهرســتان نی ترافی
مترمربــع انجــام شــده و همچنیــن بهســازی خیابــان 
باقرالعلــوم کــه ســنگ فــرش ،جدولگــذاری، 
اجــرای فــرش موزاییــک و کار تاسیســاتی آن 

ــه اســت. ــز صــورت گرفت نی
او می گویــد اعتبــار هــر دو پــروژه جمعــا بــه 

مبلــغ ۲ میلیــارد تومــان بــوده اســت .
ــان رازی  ــاح خیاب ــح داد: افتت ــدی توضی ــی اس بن
ــع  ــر مرب ــزار و ۵۰۰ مت ــر و یکه ــول ۲۰۰ مت ــه ط ب
ــری  ــه گی ــذاری و لک ــرش موزاییک،جدول گ ف

ــت . ــوده اس ــان ب ــون توم ــار ۴۵۰ میلی ــا اعتب ب
ولیعصــر  میــدان  احــداث  خاطرنشــان کرد:  او 
کــه  متــر   ۳۰۰ و  هــزار  یــک  وســعت  بــه 
بهســازی، فضــای ســبز، تاسیســات ، روشــنایی و 

جدول گــذاری آن بــا اعتبــار ۶۰۰ میلیــون تومــان 
ــد. ــاح ش افتت

شــهردار بــروات بیــان داشــت: افتتــاح دو خیابــان 
ــا  ــار جمع ــا اعتب ــی ب ــی و فردوس ــن اعتصام پروی
یــک میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون تومــان کــه هــر 
کــدام از ایــن پــروژه هــا بــه طــول ۷۰۰ متــر 
و ۲ هــزار مترمربــع فــرش موزاییــک ، پیــاده 

لکــه  و  جدول گــذاری  بهســازی،  روســازی، 
گیــری در آن انجــام شــده اســت.

ــت:  ــاز گف ــوار نم ــاح بل ــاره افتت ــن درب او همچنی
ــزار و  ــک ه ــفالت و ی ــع آس ــزار مترمرب ــج ه پن
۶۰۰ متــر جدول گــذاری بــا اعتبــار ۲ میلیــارد 
ــن  ــت و همچنی ــوده اس ــروژه ب ــن پ ــان در ای توم
زیرســازی ،آســفالت و جدول گــذاری چهــار 

الیــن و رفیــوژ وســط نیــز از جملــه اقدامــات 
ــت . ــروژه اس ــن پ ــده در ای ــام ش انج

او بیــان داشــت: افتتــاح پروژه هــا بــه منظــور 
باالبــردن ســطح  توســعه، پیشــرفت شــهری و 
کیفــی زندگــی بــرای شــهروندان انجــام می شــود 
ــه نیاز هــای  ــرای پاســخگویی ب و همــه تاش هــا ب

ــردم اســت. ــه حــق م ــی و ب واقع

ه شت پروژه عمرانی شهرداری بروات افتتاح شدند
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 تالش بی وقفه برای ارتقای شاخصهای بهداشتی و درمانی

از دهها پروژه بهداشتی، درمانی، آموزشی، دانشجویی 
و... در دست اقدام و احداِث دانشگاه علوم پزشکی بم 
در سرتاسر شرق استان کرمان، تعدادی از آنها بصورت 
نمادین امروز سه شنبه و همزمان با دهه فجر و با حضور 
امام جمعه، فرماندار و دکتر اویسی رییس دانشگاه علوم 
پزشکی و دیگر مسئولین محلی و دانشگاهی افتتاح و 

مورد بهره برداری قرار گرفتند.
بیمارستان  هراتی  امیره  بانو  ناباروری  درمان  مرکز 
پاستور، خوابگاه دخترانه نور، پایگاه موتورالنس شهری 
مرکز  اجتماعات  سالن  و  کروک  روستایی  اورژانس  و 
بهداشت بم پروژه هایی بودند که به بهره برداری رسیدند.

دکتر مازیار اویسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم در 
مراسم افتتاح این مرکز گفت: ساختمان مرکز ناباروری 
میلیارد  )دو  تومان  میلیارد  هشت  بر  بالغ  اعتباری  با 
آن  توسط خیر و شش میلیارد تومان توسط وزارت 
بهداشت ودانشگاه علوم پزشکی( تجهیز و تکمیل شده 

است .
وی بیان کرد: دو پزشک در این مجموعه حضور دارند و 
این مرکز دومین مرکز ناباروری در استان کرمان است. 
در  نابارور  زوج   1200 اکنون  هم  شد:  یادآور  اویسی 

حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم وجود دارد.
 همچنین به مناسبت ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی 
خوابگاه جدید دانشجویی نور با ظرفیت قریب به 280 

نفر در بم به بهره برداری رسید .
وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  معاون  رئیسی  دکتر 
آمار  به  توجه  با  کرد:  اظهار  مراسم  این  در  بهداشت 
34 هزار دانشجوی متاهل در کشور، با کمبود خوابگاه 

مواجه هستیم.
برای  تخت  هزار  کشور85  کل  در  کرد:  بیان  وی   
دانشجویان موجود است که آمار دانشجویان  264 هزار 
در دانشگاه های سراسر کشور است. ضمن اینکه 60 
درصد تخت ها مستهلک است و احتیاج به بازسازی 

دارد .
رئیسی گفت: حدود 807 باب خوابگاه متاهلی در کشور 
داریم که در برابر 34 هزار دانشجوی متاهل آمار بسیار 

کمی است .
خوابگاه  تعدادی  دارد  نظر  در  وزارتخانه  افزود:  وی 
متاهلی با حمایت سازمان برنامه و بودجه در دانشگاه 
های کشور احداث کند و با توجه به اعتباری که در نظر 

گرفته شده، به دانشگاه بم هم  تعلق می گیرد.


