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این جهانگرد به راهنمای خود گفته:
به من توصیه شده بود که به دیدن ارگ راین بروم!

دادستان بم خبر داد:

موسسه فرهنگی هنری استاد ایرج بسطامی در کرمان برگزار می کند 

نیروی خانم و آقا
ش�رکت آرم�ان الکتری�ک ارگ واقع در 
منطق�ه ارگ جدی�د جه�ت راه ان�دازی 
زی�ر  ش�رح  ب�ه  تولی�دات جدی�د خ�ود 

استخدام می نماید:

مدارک مورد پذیرش: 
دیپل�م ریاض�ی و فنی – ف�وق دیپلم کلیه 
رشته های فنی و مهندسی – لیسانس کلیه 
رش�ته های فنی و مهندس�ی – در شرایط 
مس�اوی اولوی�ت ب�ا خانمه�ا می باش�د – 
داش�تن کارت پای�ان خدم�ت ی�ا معافیت 
دائم ) غیر پزش�کی( ب�رای آقایان الزامی 

است.
اف�راد پذیرفت�ه ش�ده پ�س از ط�ی دوره 
آموزش�ی و قبولی در آزمون به استخدام 
ش�رکت در م�ی آین�د. واجدین ش�رایط 
میتوانند جهت تکمیل فرم و مصاحبه با در 
دست داشتن مدرک تحصیلی، شناسنامه، 
کارت مل�ی و کارت پایان خدمت )برای 
آقایان( از تاریخ 25 آبان الی 2 آذر )حتی 
در روزهای تعطیل( از ساعت 8 الی 16 به 

شرکت مراجعه نمایند. 
آدرس: ارگ جدید بم، روبروی ش�رکت 
ق�وای محرکه، بل�وار پارس ش�رقی، دور 
گرد دوم، شرکت آرمان الکتریک ارگ.

ی�ک واح�د ت�االر پذیرایی ت�ازه راه اندازی ش�ده در ش�هر بم، به 
تعدادی نی�روی کار خانم و آقا جهت انجام امور خدماتی نیازمند 

است.
لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام و انجام مراحل گزینش 

با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید.
  09133442031

انگلیسی
آلمانی - فرانسوی

مردم بم الیق بهترین ها هستند

مدیریت: علی دریجانی    آدرس: بم، میدان 
بسیج)ژاندارمری(، خیابان دلگشا

09132441353  و  44220702 - 034

لزوم حفظ آرامش در زرند
هماهنگی و آمادگی کامل نیروهای امدادی استان و کشور در مناطق زلزله خیز

دکتر فریبا هابیل زاده معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی بم:

مهندس مسلم قادری رئیس اداره راه و شهرسازی بم تشریح کرد:

آمادگی کامل برای کنترل و 
مقابله با آنفلوآنزا

عملکرد اداره راه و شهرسازی بم در شش ماهه 

نخست سال 95 در حوزه راهداری

گزارش سفر استاندار 
کرمان به بم

مقدمات طرح جمع آوری فرهنگ عامه بم 
توسط استاد محمدعلی علومی 

با حمایت شهرداری و شورای شهر بم

آموزش در کنار پرورش موجب 
تعالی می شود

فرهنگ دوری از حسادت را در 
جامعه رواج دهیم

260 میلیارد تومان یارانه پرداختی سالیانه 
به مردم شرق استان

240 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای 
تکمیل طرح های توسعه شرق استان

40 میلیارد تومان بودجه عمرانی دولتی 
شرق استان

ابوالقاسم سیف الهی جانشین ستاد مدیریت بحران استان با حضور در مناطق زلزله خیز زرند ضمن اعالم اینکه جای هیچ نگرانی نیست؛ خواستار شد:

بازداشت سه شکارچی غیر مجاز و مسلح

کارگاه آموزش آواز ایرانی با حضور محمد معتمدی

پرده سرا
و تزیینات ساختمان
ظریـــــف

انواع پرده عمودی، بامبو، تصویری و پارچه ای
نقاشی ساختمان، پارکت، موکت و...

بم - خیابان صدوقی، روبروی بانک ملی مرکزی - بحرینی
09131440314

جناب آقای پژمان زین الصالحین ریاست محترم اداره آب و فاضالب روستایی بم 

و جناب آقای حامد معارف

جناب آقای مهندس مهدی حقیقی

اهالی روستا ، اعضای شورا و دهیاری خواجه نظام

امین اله جاویدان

از تالش ها و زحمات ش�ما بزرگواران در جهت برطرف کردن مش�کالت کم آبی و آبرسانی هر چه 
بیشتر به مناطق روستای خواجه نظام شهرستان بم تقدیر و تشکر می نماییم.

باکمال مسرت انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان ریاست اداره راه وشهرسازی ریگان که بحق از 
سرمایه های ارزشمند این شهرستان می باشید را تبریک عرض نموده و رجای واثق داریم که این 
انتخاب سرآغاز راهی پرامید به سمت دستیابی به قله های رفیع توسعه شهرستان خوهدبود. موفقیت 
وس�ربلندی ش�ما وکلیه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اس�المی ایران را از درگاه باریتعالی 

مسئلت می نماییم.

بدینوسیله به محمود دستیار حقیقی  فرزند اکبر فاقد مشخصات دیگری وفق ماده 174 قانون آئین دادرسی در امور کیفری احضار و ابالغ می گردد ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابالغ جهت دفاع از بزه انتسابی بی احتیاطی در امر رانندگی نسبت به شاکیان ابوطالب علیزاده و علی جهانگیری  در دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ریگان حاضر شوید در غیر این صورت به اتهام شما غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد شد.

رزم حسینی در مراسم افتتاح مدرسه شهید فوالدی بم:

رزم حسینی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شرق استان:

صفحه 2

صفحه 2

به منظور گردآوری و تالیف مجموعه فرهنگ عامه 
ب��م، روز دوش��نبه مهندس رضا اش��ک فرماندار و 
اعضای شورای اسالمی شهر بم میزبان محمدعلی 
علومی چهره نام آش��نای ادبیات داس��تانی ایران، 
اسطوره شناس و پژوهشگر فرهنگ عامه بودند. در 
هر کدام از این دیدارها هم فرماندار بم و هم اعضا 
و رئیس شورای ش��هر بم موافقت ابتدایی خود با 
انجام این کار ارزشمند را اعالم کردند و قرار شد تا 
در جلسه بعدی شورای شهر، جزییات این طرح و 
راه اندازی »خانه فرهنگ عامه« و همچنین برگزاری 
جش��نواره های ادبی و داستانی با محوریت استاد 
علومی بررسی شود. فرهنگ غنی مردم در بم، یکی 
از ارکان و دالی��ل اصلی ثبت منظر فرهنگی بم در 
فهرست میراث جهانی یونسکو است که می طلبد با 
برنامه ریزی های منسجم و متمرکز جمع آوری شود.

محمد ضیاالدینی در تشریح جزئیات این خبر ابرازداشت: طی اخبار واصله مبنی بر شکار 
غیرمجاز حیوانات وحشی در حوزه استحفاظی شهرستان بم مامورین گشت یگان حفاظت 
از محیط زیس��ت حین گشت با سه نفر ش��کارچی غیرمجاز و مسلح مواجه گردیدند. وی 
بیان داشت:  مامورین بالفاصله جهت بازداشت آنها وارد عمل و با رعایت موازین قانونی 
و دادن اخطار ایس��ت، نسبت به دستگیری آنها اقدام نموده اند. وی خاطر نشان کرد: در 
این عملیات تعداد دو قبضه سالح  که مجوز آنها به نام شکارچیان نبوده و همچنین الشه 

دو رأس قوچ کوهی نیز کشف و ضبط گردید. در حین بازپرسی از متهمین، شکارچیان به 
بزه ارتکابی خود اقرار نموده اند. ضیاالدینی با بیان اینکه متهمان به اتهام شکار غیرمجاز 
ب��ا صدور قرار تأمین روان��ه زندان گردیده اند، گفت: دارندگان مجوز س��الح هایی که به 
وسیله آنها شکار صورت گرفته تحت تعقیب قرار گرفته و بالفاصله دستگیر و درخصوص 
معاونت در حمل سالح غیرمجاز بدین نحو که سالح خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار 

داده اند، تفهیم اتهام شدند.

موسس��ه فرهنگی هنری اس��تاد ایرج بس��طامی به منظور آموزش اصولی و فنی آواز ایرانی، یک دوره کارگاه آموزشی ویژه را در تاریخ 27 آبان برگزار می کند. فاطمه بسطامی مدیر این 
موسسه  با اعالم این خبر گفت: محمد معتمدی از خواننده های مطرح موسیقی ایرانی استاد این کارگاه آموزشی است و عالقه مندان جهت شرکت در این دوره آموزشی می توانند به 

دفتر موسسه در کرمان خیابان صدوقی )جاده تهران(، کوچه 14 اولین فرعی سمت راست مراجعه و یا با شماره تلفن های 09364836050 و 32110202 تماس حاصل فرمایند.
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خبرخبر

راه اندازی کمیته امداد امام 
خمینی در بروات

گزارش سفر استاندار کرمان به بم

خبر و جامعه

آقای محمد علیزاده اولین 
رئیس کمیته ام��داد امام 
خمین��ی )ره( در ب��روات 
است که با 25 سال سابقه 
کاری درپست های مختلف 
مدیریت��ی در کمیته امداد 
اس��تان، هم اکنون مشغول 
خدم��ت در ش��هر بروات 
است. کمیته امداد بخش 
ب��روات شهرس��تان بم به 
تازگ��ی راه ان��دازی ش��ده  

است.
آقای علیزاده سابقه معاونت اشتغال و خود کفایی اداره کل کمیته 
امداد اس��تان را نیز در کارنامه کاری خود دارد. وی دارای مدرک 
کارشناسی ارشد مدیریت است. به بهانه راه اندازی کمیته امداد 
بروات و به منظور آش��نایی هرچه بیشتر با اهداف و برنامه های 

این اداره گفت وگوی کوتاهی با ایشان داشتیم.
آق��ای علیزاده در ابتدای این گفت وگو با اش��اره به اینکه 2100 
خانوار تحت حمایت کمیته امداد در بخش بروات حضور دارد 
گفت: برای یک زندگی ایده آل که از رفاه نسبی برخوردار است، 
بایس��تی خانوارها از نظر مالی و معیشتی تامین گردند که این 
مهم فقط با ایجاد اش��تغال میس��ر خواهد بود که امیدواریم با 
یک برنامه زمانی مشخص کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 
بتوانیم سیاس��ت های اشتغالزایی و توانمندسازی را برای افراد 
تحت حمایت بکار بندیم تا انشاا... گره ای از کار مردم بگشاییم.
حوزه بخش بروات از قدمت تاریخی زیادی بهره مند است و این 
سابقه درخشان و مردمی متدیّن و متمّکن کمک می کند که با یک 
هم افزایی و تشریک مساعی انشاا... فقیر و نیازمند نداشته باشیم 
و بنده هم شناخت کاملی از وضعیت جغرافیایی بخش بروات 
از ابتدای روداب غربی تا انتهای حوزه استحفاظی بروات دارم. 

یکی از برنامه های مهم کاری احیای زکات منطقه است انشاا... 
با محوریت امام جمعه محترم بعنوان رئیس ستاد زکات و سایر 
اعضا بتوانیم در جهت احیای این واجب تقریبا فراموش شده 

تالشی داشته باشیم. 
آقای علیزاده در ادامه به اولویت های کاری خود در بخش بروات 
اشاره کرد:  1- استعدادسنجی منطقه ای و تعیین میزان توانایی  ها 
و رش��ته های جامعه هدف. 2 - فراه��م نمودن زمینه آموزش و 
مش��اوره شغلی و ایجاد ش��غل پایدار برای خانواده ها بطوریکه 
خانواده با دریافت تسهیالت چه از محل منابع داخلی امداد و چه 
منابع بانکی به استقالل مالی برسند. 3 - پیگیری وضعیت مسکن 
خانواده ها به کمک بخش��داری و ادارات ذیربط. 4 - پیگیری در 
خصوص ایتام، سالمندان، دانش آموزان و نخبگان با ارائه برنامه 

در جهت کرامت انسانی و عزت نفس.
وی در پایان گفت: از امام جمعه و بخش��دار و ش��ورای اسالمی 
شهر بروات و همه عزیزانی که در راستای استقرار کمیته امداد 
شهر بروات همکاری صمیمانه و مجدانه داشته اند تقدیر و تشکر 
می نمای��م و از همکاران عزیزم تقاض��ا دارم که با یک حرکت 
انقالب��ی جهت تحقق مطالبات به حق مردم بروات اینجانب را 

یاری نمایند.

طلوع ب��م: در دو هفته اخیر دهه��ا زمین لرزه با 
قدرت های مختلف مناطقی از شهرستان زرند را 
لرزانده است. کانون این زمین لرزه ها شهر زرند و 
شدیدترین آنها زمین لرزه ای با قدرت 4/6 ریشتر 
بود که بعد از ظهر دو ش��نبه دهم آبان در عمق 10 

کیلومتری زمین اتفاق افتاد.
ش��هر زرند طبق آمار سرشماری س��ال 85 دارای 
جمعیت 54 هزاری است که تخمین زده می شود 
جمعیت کنونی این ش��هر به 70 هزار نفر رسیده 

باشد.
دو س��ال پس از زلزله ویرانگر بم یعنی در س��ال 
84، زمین لرزه ش��دیدی برخی مناطق روستایی 
شهرستان زرند را لرزاند که در نتیجه آن بیش از 

هزار نفر کشته شدند.
مردم زرند و استان کرمان باپیش زمینه زیادی که 
این استان در خصوص بروز انواع زلزله با قدرت ها 
و ویرانی های مختلف در طول سالهای متمادی را 
داشته است، این روزها بیش از پیش نگران وقوع 
زلزله ویرانگر دیگری هس��تند. اینبار اما در شمال 

پهناورترین استان کش��ور و در شهرستان زرند و 
با کانونی دقیقا زیر ش��هر زرند و نقاط پرجمعیت 

شهری.
تحلیل ها، شایعات و اخبار ضد و نقیض سطح شهر 
را پر کرده است و به گفته رسانه های محلی، مردم 
ش��هر نگرانی و اضطراب زیادی در خصوص بروز 

بحران احتمالی را می دهند.
در ای��ن بین امام جمعه این ش��هر نیز مردم را به 
خواندن نماز اس��تغفار و دع��ای فرج دعوت کرده 

است.
در میان این هیاهو و جو نس��بتا غبارآلود و ناآرام، 
جانشین س��تاد مدیریت بحران استان و معاون 
استاندار کرمان دوشنبه دهم آبان به زرند سفر کرد 
تا از نزدیک در جریان اتفاقات و آمادگی نیروهای 

امدادی قرار بگیرد.
ابوالقاس��م س��یف الهی به خبرنگار ایسنا گفته:    
احتمال اینکه زلزله ها مربوط به گس��ل فرعی می 
باشد، هس��ت و کارشناس��ان ژئوفیزیک در حال 
بررسی این که زمین لرزه ها اخیر منتصب به گسل 

جدید یا گسل کوهبنان می باشد، همچنین زلزله 
نگارهای جدیدی نصب نم��وده و در حال تحلیل 
نتایج می باشند و ظرف دو روز آینده نتایج مشخص 

می گردد.
جانش��ین ستاد بحران اس��تان کرمان با اشاره به 
تشکیل ستاد بحران در شهرستان زرند و حضور 
ایشان در این س��تاد، اظهار کرد: بنده امشب در 
شهرستان زرند خواهم ماند،  ضمن آنکه هماهنگی 
ه��ای الزم از طریق اس��تاندار و بنده با ریاس��ت 
جمعیت هالل احمر کشور، س��تاد بحران وزارت 
کشور و دستگاه های مربوطه صورت گرفته است 
تا امش��ب در زرند در خص��وص برنامه ریزی برای 
مدارس فردا، اسکان موقت و کسانیکه نیاز به چادر 
دارند و امکان تامین چادر برای آنها نمی باش��د، 

تصمیم گیری می شود.
وی از حض��ور معاون جمعیت هالل احمر کش��ور 
در شهرستان زرند تا ساعاتی دیگر سخن گفت و 
تصریح کرد: به جهت مدیریت ستاد بحران استان 
در زرند حضور دارم، امیدواریم که اتفاقی رخ نخواهد 

داد، اما تمهیدات الزم در نظر گرفته شده است.
س��یف الهی برای مدارس شهرس��تان زرند فردا 
صبح تصمیم گیری الزم گرفته می ش��ود، عنوان 
کرد: حدود 3 نفر مصدوم به علت فرار از منزل بوده 
است، تعدادی دیوار خشت و گلی فرو ریخته است.

وی در خصوص اینکه این زلزله ها منتسب به کدام 
گسل می باشند، اعالم کرد: کارشناسان ژئوفیزیک 
در حال بررسی این که زمین لرزه ها اخیر منتصب 
به گسل جدید یا گسل کوهبنان می باشد، همچنین 
زلزله نگارهای جدیدی نصب نموده و در حال تحلیل 
نتایج می باشند، ظرف دو روز آینده نتایج مشخص 

می گردد.
جانشین ستاد بحران استان کرمان احتمال اینکه 
زلزله ها مربوط به گسل فرعی می باشد، اشاره کرد 
و افزود: جای هیچ نگرانی نیست و مهمترین عامل 
در اتخاذ تصمیم های مناسب و برنامه ریزی اصولی 
حفظ آرامش روانی جامعه اس��ت. از طرفی تمامی 
نیروهای امدادی سطح استان و کشور خدا را شکر 

در آمادگی کامل بسر می برند.

گفت و گو با آقای محمد علیزاده اولین 
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( بروات

مهندس امین باقری فرماندار ریگان خبر داد:

عکاسی
بم - بلوار امام

بعد از کلینیک سپاه - نبش کوچه 27 
حسین بنی اسدی
09139460210

ِکلک

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی اس��تانداری کرم��ان، علیرضا 
رزم حس��ینی صبح شنبه هش��تم آبان به اتفاق جمعی از 
مس��ئولین اس��تان به شهرستان بم س��فر کرده و در بدو 
ورود به این شهرستان مورد استقبال فرماندار و جمعی از 

مسئولین قرار گرفت.
استاندار کرمان در آئین افتتاح مدرسه شش کالسه شهید 
ف��والدی افزود: می توان با اس��تفاده از امکانات موجود از 
جمل��ه اینترنت با بزرگترین دانش��گاه ه��ای دنیا ارتباط 
داش��ت و عل��م را فرا گرفت اما اگر پ��رورش در کنار آن 

نباشد، فایده ای بر آن مترتب نیست.
رزم حسینی ادامه داد: مدارس محل پرورش هستند و این 

اصل باید همواره مد نظر قرارگیرد.
وی بر توسعه فرهنگ دوری از حسادت تاکید کرد و گفت: 
اگر از موفقیت های یکدیگر خوش��حال شویم، می توانیم 

مسیر توسعه و پیشرفت را هر چه بهتر طی کرد.
استاندارکرمان از شهدا به عنوان افرادی بی ریا یاد کرد و 
گفت: ش��هید ناصر فوالدی زمانی که بخشدار جبالبارز بود 
بسته های سیمان و کیسه های قند و شکر را بر دوش می 
گرفت و زمانی که به خانه بر می گشت شانه های وی کبود 
بود. رزم حس��ینی اظهار کرد: در زیر پوست جامعه با جود 
همه آسیب هایی که وجود دارد، خیران گرانقدری را داریم 

که برای تعالی این جامعه تالش می کنند.
استاندارکرمان در سفری که ششم مهرماه سال گذشته به 
شهرستان بم داشته اند، پس از بازدید از مدرسه کانکسی 
جابر ابن حیان، احداث مدرسه شهید فوالدی را با هزینه 
شخصی خود تقبل کرده اند. دبستان پسرانه شهید فوالدی 
با شش کالس در زمینی به مساحت 3 هزار و 400 مترمربع 

و با 810 مترمربع زیربنا احداث شده است.
برای احداث این مدرسه 13 میلیارد ریال هزینه شده و با 
احداث این واحد آموزشی زمینه تحصیل 130 نفر از دانش 
آموزان این شهرس��تان درفضایی امن و استاندارد فراهم 

شده است.
علیرض��ا رزم حس��ینی بعد از ظهر ش��نبه در ادامه س��فر 
یکروزه به شهرستان بم، در جلسه مثلث توسعه اقتصادی 
و ستاد اقتصاد مقاومتی منطقه سه )گام دوم مثلث توسعه 
اقتصادی شهرس��تان های بم، ریگان، فهرج و نرماش��یر( 
افزود: 262 میلیارد و 100 میلیون تومان یارانه در هر س��ال 
برای شهرس��تان های شرقی اس��تان پرداخت می شود و 
مجموع بودجه عمرانی این شهرس��تان ها در یک سال 39 
میلیارد و 18 میلیون تومان بوده اس��ت. وی با اش��اره به 
اینکه در ش��رق استان کرمان حداقل ش��ش برابر بودجه 
عمرانی به م��ردم یارانه پرداخت می کنیم، تاکید کرد: در 

راستای مثلث توس��عه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی  239 
میلیارد تومان موافقت نامه در ش��رق استان کرمان امضا 

شده که معادل یارانه پرداختی به مردم است.
استاندار کرمان ادامه داد: این ظرفیت ها در همه دوره ها 
وجود داش��ته اما به دلیل نبود مثلث توسعه اقتصادی این 

میزان سرمایه گذاری محقق نشده است.
رزم حس��ینی با تاکید بر اینکه با اختالف نمی توان کشور 
را اداره ک��رد، گفت: واقعیت این اس��ت که نظام مقدس 
جمهوری اس��المی زیرس��اخت های خوبی را در توس��عه 
روس��تایی و شهری ایجاد کرده اما در توان افزایی مردم به 

ویژه در حوزه روستائی به میزان کافی اقدام نشده است.
وی با اش��اره به اینکه حاشیه نش��ینی در کشور نشان می 
دهد که روستاهای ما در حال خالی شدن هستند و اقتصاد 
مقاومتی به دنبال برگرداندن مردم به روس��تاها هس��تند، 
اف��زود: بزرگ ش��دن دولت موجب کوچک ش��دن مردم و 
تحقیر آنها می ش��ود و چرا باید سرمایه گذاران را درگیر 

بروکراسی اداری کرد.
نماین��ده عال��ی دولت یازدهم در اس��تان کرمان با تاکید 
براینکه مثلث توس��عه اقتصادی در اس��تان کرمان پایدار 

شود، نجاتبخش خواهد بود، خاطرنشان کرد: راز موفقیت 
در هر کاری، پیگیری و پشتکار است بنابراین فرهنگسازی 
ب��ا هم��کاری ائمه جمع��ه و روحانیون در تحق��ق اقتصاد 

مقاومتی و رسیدن به موفقیت بسیار اثرگذار است.
رزم حس��ینی گف��ت: همدلی و هماهنگ��ی ائمه جمعه در 
شرق استان می تواند الگویی برای سایر نقاط باشد. وی بر 
استفاده از ظرفیت های مردمی در تحقق اقتصاد مقاومتی 
تاکید کرد و گفت: در شهرس��تان قلعه گنج طرحی علمی 
و تجربه ش��ده را در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی اجرایی 
کردیم و به گونه ای این طرح را پیش بردیم که این طرح 
در نشس��تی با حضور ریاست جمهوری به الگویی کشوری 

برای رفع محرومیت مطرح شد.
اس��تاندار کرمان در این جلسه بصورت تلفنی و با تماس با 
تعدادی از معاونین رئیس جمهور و مسئولین کشوری پیگیر 
اجرای برخی طرح های مهم در حال اجرای شرق استان شد. 
در ادامه این جلسه فرمانداران، ائمه جمعه، تعدادی از فعاالن 
بخش خصوصی و نماینده مردم ش��رق استان در مجلس به 
سخنرانی و ارائه توانمندی و فعالیت های اقتصاد مقاومتی 

در حال انجام در شهرستانها پرداختند. 

ابالغ وقت دادرسی )اصالحیه(
بدینوسیله به آقای محمد بامری فرزند اشرف به آدرس مجهول المکان ابالغ می گردد 
مبنی بر اینکه آقای مهدی صوفی آبادی فرزند محمد دادخواستی به خواسته الزام به 
تنظیم سند خودرو پژو GLX 405  به رنگ سفید روغنی 1800 و مدل 1391 به شماره 
پالک 188 ج 81 - ایران 65 شورا تقدیم که بکالسه 950234 ثبت و برای روز شنبه 
مورخ 95/7/24 ساعت 16:00 در وقت تعیین شده در شورای  حل اختالف شهرستان بم 

حاضر و در غیر اینصورت تصمیم مقتضی برابر مقررات اتخاذ خواهد شد.
76 م الف- رئیس شورای حل اختالف شماره 4

آگهی حصر وراثت
خانم زینب جاللی نسب دارای شناسنامه شماره 6050048266 بشرح دادخواست به 
کالسه ... از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان بهرام جاللی به شناسنامه 485 در تاریخ 1395/03/27 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به 1- درمحمد جاللی فرزند حسن به 
شماره ملی 3390179641 ت ت 1315/04/01 صادره از بندرعباس نسبت با متوفی پدر 
2- جان بی بی شهیکی فرزند گلزار به شماره شناسنامه 376 شماره ملی 6059620337 
ت ت 1330/01/01 صادره از ریگان نسبت با متوفی مادر 3- زینب جاللی نسب به شماره 
شناسنامه 6050048266 ت ت 1372/10/23 صادره از ریگان نسبت با متوفی همسر 
4- نادیا جاللی فرزند بهرام به شماره ملی 6050457913 ت ت 1395/03/07 صادره از 
ریگان نسبت متوفی فرزند 5- نازیال جاللی فرزند بهرام به شماره ملی 6050396825 

ت ت 1391/08/29 صادره از ریگان نسبت با متوفی فرزند. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
مرتضی دهقانیان- رئیس شورای حل اختالف عباس آباد سردار

آگهی حصر وراثت
آقای احمد برائی نژاد فرزند علی دارای شناسنامه .... بشرح دادخواست شماره 950337 
مورخ 2 / 8 / 95 توضیح داده که شادروان مهدی برائی نژاد فرزند احمد به شناسنامه .... 
در تاریخ 1395/6/6  در شهر بم فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند از: 

1- آقای احمد برائی نژاد به ش ش 71 پدر متوفی
2- خانم مریم جهانشاهی به ش ش 81 مادر متوفی

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی اگهی می شو د چنانچه کسی 
اعتراض یا وصین نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی 
به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز 

رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.  
شورای حل اختالف شماره سه شهرستان بم

احضار متهم
بدینوسیله به مسلم جاللی  فرزند موسی فاقد مشخصات دیگری وفق ماده 115 قانون 
آئین دادرسی در امر کیفری احضار و ابالغ می گردد ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابالغ 
جهت دفاع از بزه انتسابی دائربر ضرب و جرح عمدی  در شعبه بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان ریگان حاضر شوید در غیر این صورت به اتهام شما غیابا 

رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد شد.

امین سلطانی زرندی - بازپرس دادسرای عمومی وانقالب شهرستان 
ریگان

احضار متهم
بدینوسیله به آقای یوسف شهیکی  فرزند مزار فاقد مشخصات دیگری وفق ماده 115 
قانون آئین دادرسی در امر کیفری احضار و ابالغ می گردد ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
ابالغ جهت دفاع از بزه انتسابی دائربر مساعدت در فراری دادن متهم  در شعبه بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ریگان حاضر شوید در غیر این صورت به اتهام شما 

غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد شد.

امین سلطانی زرندی - بازپرس دادسرای عمومی وانقالب شهرستان ریگان

احضار متهم
بدینوسیله به محمود دستیار حقیقی  فرزند اکبر فاقد مشخصات دیگری وفق ماده 174 
قانون آئین دادرسی در امور کیفری احضار و ابالغ می گردد ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
ابالغ جهت دفاع از بزه انتسابی بی احتیاطی در امر رانندگی نسبت به شاکیان ابوطالب 
علیزاده و علی جهانگیری  در دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ریگان حاضر شوید 

در غیر این صورت به اتهام شما غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد شد.

امین سلطانی زرندی - بازپرس دادسرای عمومی وانقالب شهرستان ریگان

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای حامد ژولیده قشالقی فرزند ذلفعلی اهل ارومیه فعال مجهول المکان مبنی بر 
کالهبرداری مبلغ 73000000 میلیون ریال وفق شکایت شاکی آقای ممتاز ملک آبادی دادگاه با عنایت به 
مجموع اوراق و محتویات پرونده و اینکه متهم از چک غیر برای معامله خود سوءاستفاده و بدین وسیله 
شاکی را فریب داده و متواری شده است و نظر به اینکه علی رغم ابالغ حضور نیافته دفاعی بعمل نیاورده 
است، فلذا بزه کاری وی محرز و مسلم می باشدعمل وی منطبق با ماده 1 قانون تشدید مرتکبین اختالس و 
ارتشا و کالهبرداری می باشد، وی را به تحمل 5 سال حبس درجه 4 و رد مال ماخوذه و جزای نقدی معادل 
مال ماخوذه محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف 10 روز پس از ابالغ قابلیت واخواهی در این دادگاه و 

پس از انقضا ظرف 20 روز قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان کرمان را دارد.
حمید کریمی - رئیس حوزه قضایی شهرستان ریگان

ابالغ دادنامه
المکان  .... مجهول  به شماره شناسنامه  فرزند شیرمحمد  نارویی  مزاری  به خانم شیما  بدینوسیله 
ابالغ می گردد مبنی بر اینکه در خصوص دعوی آقای علی رنجبر فرزند ماشاا... با وکالت آقای علی 
ریگانی موضوع تنظیم سند خودروی سواری پژو 405 به شماره موتور 124K0418116 مدل 93 به 
شماره انتظامی 77-574ج76 محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال قطعی 
سند فوق الذکر و پرداخت هزینه دادرسی و وکیل. حکم به نفع خواهان صادر و حکم صادره غیابی 

و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا می باشد.
شورای حل اختالف شماره اول 

احضار متهم
بدینوسیله به آقای محمد شهیکی نیا  فرزند میرزا فاقد مشخصات دیگری وفق ماده 115 قانون آئین دادرسی 
در امر کیفری احضار و ابالغ می گردد ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابالغ جهت دفاع از بزه انتسابی دائر بر 
حمل ده کیلو گرم تریاک در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ریگان حاضر شوید در غیر 

این صورت به اتهام شما غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد شد.
امین سلطانی زرندی - بازپرس دادسرای عمومی وانقالب شهرستان ریگان

احضار متهم
بدینوسیله به آقای محمدرضا شجاعی راد  فرزند حمید فاقد مشخصات دیگری وفق ماده 115 قانون آئین دادرسی در 
امر کیفری احضار و ابالغ می گردد ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابالغ جهت دفاع از بزه انتسابی دائر بر فروش مال غیر 
موضوع شکایت علی عوضی راد فرزند ابراهیم  در شعبه دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ریگان حاضر 

شوید در غیر این صورت به اتهام شما غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد شد.
امین سلطانی زرندی - بازپرس دادسرای عمومی وانقالب شهرستان ریگان

لزوم حفظ آرامش در زرند
هماهنگی و آمادگی کامل نیروهای امدادی استان و کشور در مناطق زلزله خیز

ابوالقاسم سیف الهی جانشین ستاد مدیریت بحران استان با حضور در مناطق زلزله خیز زرند ضمن اعالم اینکه جای هیچ نگرانی نیست؛ تاکید کرد:

آموزش در کنار پرورش موجب تعالی می شود / فرهنگ دوری از حسادت را در جامعه رواج دهیم
رزم حسینی در مراسم افتتاح مدرسه شهید فوالدی بم:

رزم حسینی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی منطقه سه استان ) چهار شهرستان شرق استان(:

260 میلیارد تومان یارانه پرداختی سالیانه به مردم شرق استان / 240 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح های توسعه شرق استان / 
40 میلیارد تومان بودجه عمرانی دولتی شرق استان

آگهی مزایده نوبت دوم
به موجب اجرائیه کالسه940961 اجرای احکام حقوقی دادگستری بم صادره 
از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بم له عیسی رضائی مقدم وعلیه حسین 
برجی مبنی بر فروش دو باب دهنه مغازه که توسط محکوم علیه معرفی و 
توسط کارشناس دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توقیف احتمالی گردیده 

است.
ملک مورد بازدید دو باب دهنه مغازه فاقد سند رسمی ملکی آقای حسین 
برجی فرزند رضا واقع در خیابان زینبیه نبش کوچه زینبیه شماره 3 عرصه 
تجاری به متراژ 21/90متر مربع به ارزش هر متر هشت میلیون ریال ابناء 
تجاری به متراژ 21/90 متر مربع با پیشرفت فیزیکی 90 درصد به ارزش 
هر متر پنج میلیون ریال محدود است شماال بطول 3/60 متربه ملک آقای 
محمود غالمی جنوبا بطول 3/70 متر به ملک آقای محمود غالمی و شرقا 
بطول 6 متر به ملک آقای محمود غالمی و غربا بطول 6 متربه خیابان زینبیه 
که با عنایت به موارد ذکر شده و موقعیت جغرافیایی و مکانی و نوع کاربری و 
کلیه عوامل موثر در ارزش ملک فوق مبلغ دویست  و هشتاد وچهار میلیون 
وپانصد هزار ریال ارزیابی گردیده نظر به اینکه ملک مذکور فاقد سند رسمی 
میباشد ودارای سند خصوصی دست نویس ودارای پروانه تجاری به شماره 
84030113 صادره از شهرداری میباشد مقرر گردید ملک موصوف در روز 
سه شنبه مورخ 1395/09/16 از ساعت 9 تا 11 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 شد 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده دریافت و نامبرده 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 می گردد.
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک موثر مزایده داده شود.
احکام مدنی دادگستری  اجرای  الف- علی دوستعلی- مدیر  91 م 

شهرستان بم

رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای خرم حسین پور ماهانی فرزند غالمرضا 
با وکالت علی ریگانی به طرفیت 1- آقای یارجان حسین پور ماهانی 
2- آقای اسماعیل عامری فرزند سلیمان به خواسته تقاضای الزام به 
تنظیم سند رسمی موازی یک ساعت آب قنات کاخ به پالک 4897 
بخش 29 کرمان نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله 
مالحظه متن دادخواست تقدیمی تصویر قرارداد خرید و اظهارات 
بعدی خواهان و وکیل ایشان مبنی بر اینکه خواندگان دلیل و مدرک 
محکمه پسندی که مبین عدم صحت ادعای خواهان باشد ارائه نکرده 
اند، لذا دادگاه با عنایت به استماع اظهارات خواهان و استعالم واصله 
از اداره ثبت اسناد بم، دعوی خواهان را وارد دانسته مستند به مواد 
محکومیت  به  حکم  قراردادها  لزوم  اصل  و  مدنی  قانون   10  ،1257
خواندگان به تنظیم و انتقال سند رسمی موازی یک ساعت آب قنات 
کاخ به پالک 4897 اصلی بخش 29 کرمان در حق خواهان را صادر و 
اعالم می نماید رای صادره در خصوص خوانده ردیف اول آقای یارجان 
حسینی پور ماهانی حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان کرمان و در 
خصوص خوانده ردیف دوم آقای اسماعیل عامری غیابی ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 
مهلت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان کرمان می باشد.  
محمدرضا کلهر - دادرس شعبه دوم حقوقی شهرستان بم

بهره برداری از ۱۶ پروژه مثلث 
توسعه اقتصادی ریگان

معرفی رئیس جدید اداره راه و 
شهرسازی شهرستان ریگان

به گزارش رواب��ط عمومی فرمانداری ریگان با حضور معاون 
مدیر کل راه وشهرس��ازی اس��تان، مهندس باقری فرماندار 
ریگان و محمد رحیمی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری 
و مهندس مس��لم قادری نسب رئیس اداره راه و شهرسازی 
شهرستان بم، مهندس مهدی حقیقی به عنوان رئیس اداره 
راه وشهرس��ازی ریگان معرفی و از خدمات مهندس سعید 

شهسوار پور تجلیل شد.
گفتنی است آقای شهسوارپور به عنوان رئیس اداره راهداری 

شهرستان بم معرفی شدند.

فرمان��دار ریگان گف��ت: 43 طرح در قالب مثلث توس��عه 
اقتصادی شهرستان ریگان به تصویب رسید که 16 طرح مورد 

بهره برداری قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ریگان:امین باقری صبح 
امروز در جلسه س��تاد اقتصاد مقاومتی بم، ریگان، فهرج و 
نرماش��یر اظهار داش��ت: 43 طرح در قالب مثلث توسعه 
اقتصادی شهرستان ریگان به تصویب رسید که 16 طرح مورد 

بهره برداری قرار گرفته است.
وی بی��ان داش��ت: هفت ط��رح مثلث توس��عه اقتصادی 
شهرس��تان ریگان باالی 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 

تاکنون 17 جلسه توسعه اقتصادی برگزار شده است.
فرماندار ریگان ادامه داد: بیش��تر طرح های مثلث توس��عه 
اقتصادی شهرس��تان ریگان در حوزه کش��اورزی است و 20 

پروژه کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
باقری ابراز داش��ت: اختصاص آب اصلی ترین مش��کل در 
اجرای پروژه های اقتصادی شهرستان ریگان و زیرساخت های 

زیربنایی است
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خبر

سالمتی

قانون

پنجره

فرهنگ و آموزش

بیماری مشترک انسان و حیوان

ساماندهی بلوارهای سطح شهر و شروع عملیات 
تسطیح و ساماندهی معابر خاکی شهر

تب مالت

تامین نیروی انسانی کارآفرین و با مهارت در آموزشکده فنی حرفه ای بم

رئیس دادگس��تری شهرستان بم گفت: در مورد طالق جهت 
کاهش عوارض و آس��یب های اجتماعی ناش��ی از آن واحد 
مشاوره خانواده دادگستری فعال گردیده و به اشخاص مرتبط 
ارائه خدمات می نماید. مصطفی عارف کیا عنوان کرد: برای راه 
اندازی این مراکز از واحدهای مش��اوره خانوادگی و اجتماعی 
بهزیستی نیز کمک گرفته شده است. این مقام قضائی بیان 
داشت: تعامل بسیار خوبی در راستای استفاده از ظرفیت های 
مذهبی)امام جمعه و ائمه جماعت( برای ارشاد و هدایت ارباب 

رجوع مربوط به اختالفات خانوادگی ایجاد شده است.
وی ادام��ه داد:همچنین از نهاده��ای مردمی و مؤثر در کاهش 
موارد طالق از جمله ش��وراهای حل اختالف محلی- ش��ورای 
اسالمی روستا و شهر جهت اصالح ذات البین و رفع اختالفات 

بکارگیری شده اند.

آسیب های ناشی از فضای مجازی 
ناشناخته  است

عارف کیا همچنین به بحث آس��یب های اجتماعی ناشی از 
فضای مجازی وشبکه های اجتماعی پرداخت وافزود: جلساتی 
جهت آگاه س��ازی عمومی در مساجد و محافل مردمی برگزار 
گردیده و با توجه به شروع مدارس برنامه ریزی جهت حضور در 
مدارس و برگزاری جلسات توجیهی برای دانش آموزان صورت 
گرفته اس��ت. وی گفت: آسیب های ناشی از فن آوری های 
نوی��ن ارتباطی و فضای مجازی ب��ا توجه به نوظهور بودن هنوز 
دربس��یاری از موارد  آسیب های ناشی از آن ناشناخته مانده 

است.
وی ادام��ه داد: افزون بر این جذابیت های کاذب و خاص آن 
برای اقش��ار آسیب پذیر،در غالب موارد بالفعل شدن آسیب 
های این فن آوری ناشی از جهل و ناآگاهی استفاده کنندگان 

از این فضاها بوده است.

طلوع بم - زهرا دهقان زاده: با حضور آقای فتوت معاون توسعه 
مدیریت ومنابع انسانی استانداری کرمان، رضا اشک فرماندار و 
مدیر کل استاندارد کرمان در تاریخ سوم آبان سالجاری ساختمان 

جدید اداره استاندارد بم افتتاح شد.
در حاش��یه این مراس��م مهندس پیمان آزمون رئی��س اداره 
استاندارد شهرستان بم اظهار داشت:  امروز با حضور مسووالن 

استانی و شهرستانی ساختمان اداره استاندارد شهرستان بم 
افتتاح شد. پیمان آزمون بیان داشت: این ساختمان با 766 
متر مربع در دو طبقه و در زمینی به مساحت 2 هزار متر مربع 
احداث شده است. وی افزود: مجری احداث این ساختمان اداره 
راه و شهرسازی و عملیات احداث آن از سال 87 آغاز و به دلیل 

کمبود اعتبار تاکنون به طول انجامیده است.
رئیس اداره استاندارد بم با بیان اینکه برای احداث این ساختمان 
حدود یک میلیارد تومان هزینه شده است، خاطرنشان کرد: ما 
هم اکنون نیازمند تجهیزات الزم برای آزمایش��گاه ها هستیم 
که امیدواریم توس��ط رئیس سازمان، مسؤوالن استان کرمان و 

شهرستان بم تامین  اعتبار شود.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری بم معاون استاندار و مدیر کل 
اس��تاندارد کرمان در این سفر از کارخانجات خودروسازی ارگ 

جدید بم بازدید می کند.

واحد مشاوره خانواده درجهت 
کاهش طالق در بم راه اندازی شد

واحد بیماری های
مرکز بهداشت شهرستان بم

گرچه ما همسایه ایم، اما حسابت را بده!

چن��دی پی��ش اداره ب��رق 
کهنوج بدلیل عدم پرداخت 
بدهی شهرداری این شهر به 
برق س��اختمان  برق،  اداره 
ش��هرداری را قط��ع ک��رد. 
بع��د از آن ش��هرداری هم 
در اقدام��ی تالف��ی جویانه! 
)همانط��ور که در تصویر می 
کامی��ون خاک  دو  بینی��د( 

جل��وی درب اداره ب��رق کهنوج خال��ی کرد تا مان��ع از رفت و آمد 
خودروه��ا به داخل این اداره ش��ود. این اتف��اق و تصویر آن بازدید 
زیادی در س��طح رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشت. شعر طنزی 
از زبان رئیس اداره برق کهنوج توس��ط یکی از ش��عرای خوش ذوق 
جنوب اس��تان )که نام ایش��ان را نمی دانیم( نی��ز در فضای مجازی 

دست به دست می شود که خوانش آن خالی از لطف نیست.
گرچه ما همسایه ایم، اما حسابت را بده

پول برق مصرفیه چند سالت را بده
صبر ما هم اندک است و خالی آن صندوق پو
تو همان کارتی که هست عضو شتابت را بده

شهردارا، ای عزیزم، مرِگ من ُکن تسویه
برگی از دسته ِچکه الِی کتابت را بده

هر چه گفتم من، به پشت گوِش خود انداختی
الجرم قطعش نمودیم، پول کابلت را بده

صبح زود دیدم که راه رفت و آمد بسته ای
نزِد قاضی، پاسِخ کار خرابت را بده،

من نمیدانم چه شد رسم رفاقت های ما
یک نشان از روِی خوش یا آن جمالت را بده
دیدی آخر دوستی ما خاله خرسی شد تمام

ُحسِن پایان از برای این فالکت را بده
گشته ایم ما سوژه شعِر ابوذر این کنون

نزِد افکارِ عموم آی و جوابَت را بده

کیمیای شرق: مهندس مهدی 
قائمی ش��هردار فهرج گفت: 
معابر شهر فهرج ساماندهی و 
به زودی عملیات ش��ن ریزی و 
تسطیح تعدادی از معابر آغاز 

می شود.
قائمی اظهار داشت: معابر شهر ساماندهی و به زودی عملیات 

شن ریزی و تسطیح تعدادی از معابر آن آغاز می شود.
وی در ادامه بیان داش��ت: عملی��ات تکمیل جدول گذاری 
ورودی ش��هر، خیابان شریعتی و  بلوار خلیج فارس نیز در 

دستور کار است و به زودی انجام می شود.
قائمی ابراز داشت: پیگیر دریافت قیر یارانه ای هستیم تا 

تعدادی از معابر شهر فهرج نیز آسفالت شوند.
شهرستان جدیدالتاسیس فهرج که از بخش به شهرستان 
ارتقا پیدا کرده از محرومیت رنج می برد. این شهرستان نیاز 
به اعتبارات اختصاصی برای عمران شهری دارد و توجه ویژه 

مسؤوالن استانی را می طلبد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بم - هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 3744 مورخه 27 / 05 / 1395 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اشرف عظیمی برواتی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 3004  شماره ملی 
3110431572 صادره از بم در ششدانگ باغ به مساحت  3409/35 مترمربع پالک 3 فرعی از 4181 اصلی واقع در شهرستان بم بروات اکبرآباد بخش 31  کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای اکبر عظیمی  محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

محمد امیری خواه - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بم - هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 4464 مورخه 14 / 06 / 1395 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی باغخانی کروتی فرزند محمود بشماره شناسنامه 1478  شماره ملی 
3111117707 صادره از بم در سه دانگ از شش دانگ یک باب خانه به مساحت  287 مترمربع پالک 1 فرعی از 4051 اصلی واقع در شهرستان بم خیابان آزادگان 
بخش 29  کرمان خریداری از مالک رسمی آقای ماشاا... یزدانفر و خانم زهرا کشوری  محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 89 م الف

محمد امیری خواه - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بم - هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1002606 مورخه 31 / 03 / 1395 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم پری دخت نادری فرزند جعفر بشماره شناسنامه 12274  صادره از بم در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  632/86 مترمربع پالک 3 فرعی از 4338 اصلی واقع در شهرستان بم خیابان 22 بهمن بخش 29  کرمان خریداری از مالک 
رسمی و مشاعی خود متقاضی محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 85 م الف

محمد امیری خواه - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بم - هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 4261 مورخه 24 / 06 / 1395 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا رحمی زاده فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 189  شماره ملی 3110859981 
صادره از بم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  338 مترمربع پالک 5 فرعی از 5060 اصلی واقع در شهرستان بم صاحب الزمان چهارده بخش 29  کرمان خریداری از مالک رسمی آقای قاسم باغخانی پور  محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.                     محمد امیری خواه - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بم - هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 2455 مورخه 23 / 03 / 1395 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی حافظ  آبادی  پور فرزند قنبر بشماره شناسنامه 16  شماره ملی 3110833646 
صادره از بم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  430/66 مترمربع پالک 431 فرعی از 1024 اصلی واقع در شهرستان بم خیابان مولوی کوچه7 بخش 29  
کرمان خریداری از مالک رسمی آقای سید عبدالحسین ظهیر  محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.77م الف

محمد امیری خواه - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بم - هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 4507 مورخه 15 / 06 / 1395 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهدیه باغخانی کروتی فرزند محمود بشماره شناسنامه 733  شماره ملی 
3111037029 صادره از بم در سه دانگ از شش دانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت  287 مترمربع پالک 1 فرعی از 4051 اصلی واقع در 
شهرستان بم خیابان آزادگان کوچه هفده بخش 29  کرمان خریداری از مالک رسمی آقای ماشاا... یزدانفر و خانم زهرا کشوری  محرزگردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.88 م الف

محمد امیری خواه - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بم - هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 4810 مورخه 27 / 06 / 1395 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جمشید محمدی آمیس فرزند مهدی بشماره شناسنامه 3100196007  صادره 
از بم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  797/6 مترمربع پالک 1 فرعی از 1445 اصلی واقع در شهرستان بم بروات میدان زاهدی کنار پارک مریم  بخش 31  
کرمان خریداری از مالک رسمی آقای علی بنی اسدی محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 93 م الف

محمد امیری خواه - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

فرناز گلپایگانی

عباس امینی

اداره استاندارد بم یازده شهرستان جنوبی و شرقی استان را پوشش می دهد

مهندس امین باقری فرماندار ریگان خبر داد:

زهرا دهقان زاده

به بهانه انتشار آخرین آلبوم استاد شجریان؛ با یادی از شادروان بسطامی

ساختمان جدید اداره استاندارد شهرستان بم با حضور 
معاون استاندار و مدیرکل استاندارد استان افتتاح شد

کش��ور م��ا در بعضی از زمینه ه��ا رتب��ه اول را در جهان 
دارد. مثال بیش��ترین مصرف مشتّقات تریاک و هروئین، 
بیش��ترین آمار طالق، بیش��ترین آمار فرار مغزها و قس 
علی هذا )معنی دقیقش را نمی دانم اما اس��تفاده از آن 
کالس دارد(. در کنار همه ی این افتخارات من فکر می کنم 
که می توان کشورمان را در صدر کشورهای جهان در زمینه 
"ریخت��ن هزار هنر از هر انگش��ت همه ی هموطنان" 
دانست. می گویید نه؟ االن برایتان ثابت می کنم. آن هم با 
مثال! )خودم می دانم این ضرب المثل را برای دخترها در 
خواستگاری استفاده می کنند، اما مگر بقیه دل و انگشت 

و هنر ندارند؟(
یکی از آشناهایمان در »کشیدن« مهارت باالیی دارد. بله 
کشیدن. اما نه روی بوم و کاغذ و نه با مداد و رنگ روغن. 
بلکه در قلیان کشیدن، سیگار کشیدن و تریاک کشیدن! 
آنقدر می کشد، می کشد، می کشد تا همه بگویند خجالت 
نمی کشی؟ الزم به ذکر است که ایشان در کشیدن خجالت 
تبحر ندارد. تبحرشان فقط در همان کشیدن هاست. این 

از هنر اول.
آقای ایکس در سیاس��ت هم دس��تی دارد. می نش��یند 
پای بعضی از ش��بکه ها و بعد از دیدنشان سر صحبت را 
باز می کن��د، کل دولت و مردانش را می برد زیر س��وال و 
از سیاس��ت های بدشان حرف می زند. یک بار که داشت 
عالمت سوال را روی سر وزیر راه وشهرسازی جاسازی می 

کرد، از او پرسیدم: »راستی اسم وزیر راه چی بود؟«
گفت: »من نمی دونم چکارم به این کارا؟«

می خواس��تم بگویم خدا پ��درت را بیامرزد، تو که خودت 
می گویی چکارت به این کارها، تو که حتی اس��م وزیر را 
ه��م نمی دانی چطوری عملکردش را تحلیل می کنی؟ این 

هم هنر دوم!
جان��م برایت��ان بگوید ک��ه چند ماه پیش یک مس��ابقه 
خوانندگی پخش می ش��د. نود درص��د هموطنان از جمله 
همین آقای ایکس در طول پخش این برنامه موسیقیدان 
ش��ده بودند برای خودش��ان. طوری که باخ و بتهوون را در 
جیب هایشان هم نمی گذاشتند. یادم می آید که یک شب 
شرکت کننده ای آمد روی صحنه. ایکس خان شروع کرد 
به تحلیل: »این تحریراش بده. نفس گیریش به موقع نبود. 

اجرای صحنه ایش هم افتضاح!«
اما برخالف انتظار، نظر این موس��یقیدان با نظر داورهای 
مسابقه یکی نبود و همان فرد که تحریرها، اجرای صحنه ای 
و نف��س گی��ری اش بد ب��ود رفت مرحله بع��د. حاضران 
می گفتند که هرش��ب این تضاد نظرها بین آقای ایکس 

و داوران اتفاق می افتد. این هم از هنر سوم!
چهارم��ی را می گویم، فقط برای این که کامال ثابت ش��ود 
جناب ایکس فوق تخصص خود درمانی هم دارد. مثال یک 
بار به خودش آمپول زده بود. اگر از لنگیدن و بدتر ش��دن 
حال��ش صرف نظر کنیم، انصافاً حالش خوب ش��ده بود. 
یک بار هم قرص اشتباهی خورده بود در حدی که شتر را 
خودش خوابانده بود در خانه اش.اما شانس آورد که شتر 

خوابش نمی آمد؛ زود بلند شد. این هم هنر چهارم!
یقین پیدا کردید ما ایرانی ها از هر انگش��تمان هزار هنر 
می ریزد؟! من چهارتایش را گفتم. بقیه ش��ان را خودتان 

می دانید دیگر!

ایرانی ها و هنرهای 
اعجاب انگیزشان

چندی پیش، همایون ش��جریان در رونمایی آلبوم جدید اس��تاد محمدرضا شجریان به نام »طریق 
عش��ق« تصنیف اال یا ایّها الّس��اقی را - که یکی از تصنیف های همین آلبوم جدید استاد شجریان 

است - اجرا کرد.
از آنجا که هنرمندانی نظیر همایون شجریان خواسته یا ناخواسته الگوی مردم و جوانان جویای هنر 
هستند، انتظاری که شیفتگان استاد زنده یاد بسطامی خصوصن همشهری های ایشان داشتند، این 
بود که جناب همایون یادی کنند از استاد بسطامی که در زمستان 68 طی همکاری با استاد مشکاتیان 
این تصنیف را اجرا و در اولین آلبوم استاد بسطامی به نام »افشاری مرکب« به هنر ایران عرضه نمود.

امید است هنرمندهای ما در رعایت امانتداری نیز الگو باشند. چرا که عصر، عصر اینترنت است و 
دیگر چیزی از چشم مردم پنهان نمی ماند.

شایان ذکر است که اگر چه پیشتر از استاد بسطامی، استاد محمدرضا شجریان این تصنیف را خوانده است 
ولی در زمان زنده بودن صاحب اثر که همان آهنگساز آن، استاد مشکاتیان می باشد، این اثر به صالحدید 

ایشان به  صورت رسمی و در قالب آلبوم با صدای استاد بسطامی مجوز گرفته و انتشار یافته بود.

تب مالت )بروسلوز( بیماری است که: 
میکروب آن از حیوان آلوده به انس��ان منتقل می شود. 
نام میکروب عامل بیماری بروس��ال، بیماری ناشی از آن 

در حیوان بروسلوز و در انسان تب مالت نامیده می شود.
باکتری بروسال می تواند از گاو، بز، گوسفند یا شتر آلوده 
به میکروب بروسال به انسانها منتقل شود و ایجاد بیماری 
نماید. به ت��ب مالت بیماری هزار چهره نیز می گویند. 
بدلی��ل اینکه بیماری باعث آس��یب به دس��تگاههای 
مختلف بدن می ش��ود. ) آسیب چشم، مغز و پیدایش 
عالئم عصب��ی، بیماری های مفاصل، کلی��وی و مجاری 

ادراری، گوارش، کبد و...(
نام دیگر این بیماری تب مواج می باش��د. زیرا بیماری 
گاهی به مدت چند هفته شدید شده و چند هفته آرام 
تر می گردد. در طول شبانه روز، روزها حال بیماران بهتر 
است و غروب و شبها تب بیماران باالتر می رود و گاهی 

شدیدا عرق می کنند.

روش سالم سازی شیر: 
میکروب تب مالت در اثر حرارت مناسب از بین می رود. 
بنابراین اندازه مناسب حرارت دادن شیر بعد از رسیدن 
به نقطه جوش و غل زدن، حداقل بایستی پنج دقیقه در 

این دما بجوشد و در حین جوشیدن همزده شود.

راههای انتقال تب مالت از دام به انسان:
 1- از راه تنفس��ی ) هوای آلوده آغل( 2- از راه خوراکی 
) ش��یر و لبنیات غیربهداشتی و گوش��ت و بافت نیم 
پ��ز دامها( 3- از راه پوس��ت زخمی و مخ��اط ) هنگام 
شیردوشی، ذبح دام، لمس حیوانات بیمار و تماس با اشیا 

آلوده به میکروب(

اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ابتال به 
تب مالت در انسان:

1- افزایش آگاهی افراد جامعه از راههای ورود میکروب 
تب مالت به بدن 2- همکاری با س��ازمان دامپزشکی در 
واکسیناسیون مناسب دامها 3- شست و شوی صحیح 
دست ها با آب و صابون  بعد از تماس با محیط آلوده 4- 
استفاده از لباس کار، کفش مخصوص و ماسک در صورت 
ورود به محل زندگی دامها 5- متفاوت بودن کفش مورد 
استفاده برای ورود به محل نگهداری دامها با کفش مورد 
استفاده در محیط زندگی روزمره 6- استفاده از دستکش 
برای پاک کردن و قطعه قطعه کردن گوشت 7- خودداری 
از آوردن دس��تکش و لباس کار به محل زندگی انسانها 
8- پیشگیری از تماس مواد آلوده با بدن از طریق شست 
و ش��وی صحیح و به موقع دستها و استفاده از دستکش 
شیردوشی، دستکش بلند زایمان، دستکش کار در آغل 
برای جمع آوری فضوالت و ماسک و عینک محافظ چشم 
9- ضدعفونی نمودن محل زایمان دامها 10- شست و شو 
و ضدعفونی نمودن ظروف حمل و نقل و نگهداری شیر 
دام 11- ضدعفونی کش��تارگاه به طور منظم 12- بهسازی 
مح��ل زندگی دامها به طوری که قابل شس��ت و ش��و و 
ضدعفونی کردن باشد 13- داشتن نورگیری کافی و تهویه 
مناسب هوا در محل زندگی دامها 14- مبارزه با جوندگان 
و حش��رات در مح��ل زندگی دامه��ا 15- عدم نگهداری 
فضوالت دام در کوچه و خیابان  و دور نگه داش��تن این 
مواد بیماری زا از محل زندگی انس��ان و رعایت ضوابط 
بهداشتی در انبار کردن کود دامداری ها 16- انجام ندادن 

ذبح حرام در محل زندگی شخصی

مهندس علیرضا قربانی رئیس جدید آموزشکده فنی حرفه ای علی ابن ابیطالب بم:

مهندس علیرضا قربانی در گفت و گو 
با خبرنگار طلوع بم گفت: آموزشکده 
فنی وحرفه ای بم دربهمن ماه س��ال 
1380 ب��ا دورش��ته کاردانی پیوس��ته 
کامپیوت��ر وگرافی��ک با 72دانش��جو 
فعالیت خودراشروع کرد وهم اکنون 
با هفت رش��ته کاردانی پیوسته ویک 
رشته کارشناس��ی ناپیوسته با تعداد 

640دانشجو به کارخوادامه می دهد.
وی افزود: دانش��گاه فن��ی وحرفه ای 
تقریبا با یکصدوهشتاد مرکز بصورت 
دانش��کده وآموزش��کده فنی وحرفه 
ای درس��طح کش��ور تنها دانش��گاه 
تک جنسیتی مش��غول به امر تربیت 
دانش��جو دردوره ه��ای کارشناس��ی 
پیوسته وناپیوسته همچنین کاردانی 

پیوسته می باشد میدانیم که سیاست 
وزارت عل��وم تحقیق��ات وفناوری به 
س��مت دانش��گاه ماموریت گراست 
بدین منظور که هردانش��گاهی متولی 
یک ام��ر خاص می باش��د. به عنوان 
نمونه دانشگاه فرهنگیان به امرتربیت 
نیروی انس��انی مورد نی��از آموزش و 
پروش مش��غول است و دانشگاه فنی 
وحرف��ه ای ه��م یک��ی از بزرگترین 
دانش��گاه های ماموریت گراست که 
درس��الیان گذش��ته به ام��ر تعلیم و 
تربیت تکنسین یعنی پرکردن فضای 
خالی بین صنعت ودانشگاه را عهده 
داربوده اس��ت . م��ی دانیم که امروزه 
کسب مهارت از ضروریات هر جامعه 
ای اس��ت گذراندن درس کارآفرینی 

توسط دانش��جویان یکی از سیاست 
های وزارت علوم درهمین راستاست 
و تکلیف دانشگاه فنی وحرفه ای یک 
تکلیف مدیریتی و حاکمیتی اس��ت 
بدین منظور م��ا متول��ی کارآفرینی 
هستیم. طبق فرمایشات مقام معظم 
رهب��ری که م��ی فرمایند م��ا به علم 
نیاز داری��م اما به پنج��ه کارآمد هم 
نیاز داریم. این آموزش��کده های فنی 
وحرف��ه ای باید ارتقاء پیدا کنند و در 
سال اقتصاد مقاومتی همراه با اقدام و 
عمل که از س��وی معظم له نامگذاری 
شده برای توس��عه آن باید بکوشیم. 
برای این منظور باید مشکالت جانبی 
این ام��ر درخصوص نیروی انس��انی 
کارآمد و منابع مالی دانشگاه با همدلی 

مسئوالن مرتفع گردد. آموزشکده فنی 
وحرف��ه ای دختران نیز با دو رش��ته 
کاردانی پیوس��ته کامپیوتر وگرافیک 
کرده  ش��روع  کارخودراازمهرامس��ال 
وامی��دوارم که بتوانیم ش��اهد ارتقاء 
هردومجموعه پسران ودختران باشیم 
ازاه��داف اینجانب می توان به ارتقاء 
س��طح علمی ه��ر دو مرکز همچنین 
ارتقاءکیف��ی  و درآمدزای��ی ه��ر دو 
مجموع��ه اش��اره کرد برخ��ود واجب 
میبینم که پیگیر افزایش رشته برای 
هر دو مرکز بطوریکه مورد نیاز منطقه 
و جوابگوی هنرجویان فارغ التحصیل 
هنرس��تان های منطقه جنوب شرق 
وجنوب اس��تان کرمان باشه را باشم 

نشاا...

آموزشکده فنی وحرفه ای دختران نیز 
با دورشته کارخودراازمهرامسال شروع 
کرده وامی��دوارم که بتوانیم ش��اهد 
ارتقاء هردومجموعه پسران ودختران 

باشیم.

تسطیح و آماده سازی 
معابر شهر فهرج
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توصیه های مهندس صادق رهی  مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بم

پیشگیری از آنفلوآنزا

دکتر فریبا هابیل زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بم

آمادگی کامل برای کنترل و
مقابله با آنفلوآنزا

دومین برنامه پاکسازی محیط زیست گروه کوهنوردی آریاز بم برگزار شد
این برنامه در دهبکری و با همکاری بخشداری مرکزی، دهیاری و شورای اسالمی این روستا برگزار شد

گزارش عملکرد اداره راه و شهرسازی شهرستان بم
در  شش ماهه نخست سال 95 

جناب آقای مهندس صادق رهی با توجه 
به اینکه ش��ما از آغاز شیوع آنفلوآنزای 
س��ال گذش��ته در بم و کنترل آن، بطور 
مرتب در جری��ان و درگیر این بیماری 
بوده ای��د چه توصیه هایی ب��رای مردم 

دارید؟
قبل از هر چیز جا دارد از همه همکارانم 
در معاون��ت های مختلف دانش��گاه و 
پرس��نل درمان��ی دانش��گاه و خصوصا 
معاونت بهداش��ت و مراکز بهداش��ت 
شهرس��تان های بم، ری��گان، فهرج و 
نرماشیر که با زحمات شبانه روزی خود و 
همراهی مردم خوب شرق استان کرمان 
توانستند از شیوع گسترده آنفلوآنزا در 

سال گذشته جلوگیری کنند، کمال تشکر 
را داشته باشم.

همچنین جا دارد از حمایتها و راهنمایی 
های ریاس��ت محت��رم دانش��گاه علوم 
پزشکی جناب آقای دکتر مکارم که نگاه 
ویژه ای به بخش بهداشت و پیشگیری 

دارند نیز تشکر نمایم.
توصیه ه��ای بنده قطعا هم��ان توصیه 
هایی است که مردم این روزها از طریق 
مختلف کس��ب می کنند ول��ی باز هم 
باید گوشزد کنیم تا در بین همه اقشار 
مختلف م��ردم از ک��ودکان و نوجوانان 
گرفته تا افراد سالخورده ملکه ذهنشان 
ش��ود و به پیش��گیری خود ادامه دهند 
تا در زمس��تان پی��ش رو نیز در جهت 
پیش��گیری و کنترل آنفلوآنزا اقدامات 
خوبی توس��ط پرسنل بهداشت و درمان 
و مردم صورت پذی��رد. اهم مواردی که 
موجب پیشگیری از این بیماری می شود 

عبارتند از:
1- از دست دادن وروبوسی  تاحد امکان 

بکاهند.
2- در صورت داشتن عالئم سرماخوردگی 
از حض��ور در اجتماع��ات بپرهیزیدتا 

دیگران را بیمار ننمایند.
3- دس��تهای خود را مرتب و با دقت با 
آب و صابون بشویند به ویژه هنگامی که  

از بیرون به منزل برمی گردند.
4- در مدارس سعی شود دانش آموزان 
مبتال به عالئم س��رماخوردگی وآنفلوانزا 
تا زمان بهب��ودی کامل به منزل هدایت 
شوند و همچنین این اصل در مهد کودک 

ها رعایت شود.
5- در صورت بروز عالئم سرما خوردگی 
با مصرف مایعات سبب تسریع در بهبود 

بیماری شوید.
6- در ص��ورت ش��دید ب��ودن عالئ��م 

سرماخوردگی به پزشک مراجعه شود.
7- استفاده از ماسک در بیماران 
به منظور پیشگیری از گسترش ویروس 

در جامعه توصیه می شود.
8- هنگام عطس��ه وس��رفه جلوی دهان  
وبین��ی خ��ود را ب��ا دس��تمال گرفته و 
دس��تمال را در پالس��تیک گذاش��ته و 
سپس در س��طل بیندازید و در صورت 
نبودن دس��تمال  با گ��ودی آرنج جلوی 

ترشحات را  بگیرید.
9- خان��م های ب��اردار در رعایت اصول 

پیشگیری دقت کامل را داشته باشند
لطف��ا در خصوص بیمار یاب��ی  و نمونه 

گیری توضیحاتی بفرمایید.
هر بیماری که تب باالی 38 درجه و گلو 
درد و یا سرفه و همچنین بدن درد داشته 
باشد مورد مشکوک آنفلوانزا محسوب می 

شود. نمونه گیری فقط در بیماران بستری 
وآنه��م در موارد وخام��ت حال عمومی 
انجام می شود. همکاران مبارزه با بیماری 
ها با هماهنگی همکاران بیمارستان از 
موارد بستری نمونه گیری انجام  و نمونه 
به آزمایشگاه ملی آنفلوانزا در تهر ان یا 
آزمایشگاه جواد االئمه در کرمان ارسال 

می گردد.
آقای رهی ضمن تشکر از شما در پایان 
بفرمایید چه افرادی بیش��تر در معرض 

خطر هستند؟
جا دارد بنده هم از ش��ما و رسانه هایی 
که بطور مسئوالنه در این راستا  پرسنل 
بهداشت و درمان را یاری کردند تشکر 

کنم.
کودکان زیر 5 سال . افراد باالی 65 سال. 
افراد زیر 19س��ال تح��ت درمان طوالنی 
مدت با آس��پرین. بیم��اری نگهداری  
ش��ونده در مراک��ز مراقب��ت )س��رای 
سالمندان(. بیماران دارای بیماری های 
مزمن ریوی ، قلبی بجز ) فش��ار خون ( 
کبدی، کلیوی و متابولیک. بیماران دچار 
نق��ص ایمنی )مثل ایدز و س��رطان و..( 
و زنان باردار بیش��تر از اف��راد دیگر در 

معرض بیماری قرار دارند.

دکتر فریبا هابیل زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در گفت و 
گو با خبرنگار طلوع ب��م از آمادگی کامل مجموعه 
معاونت بهداشتی دانشگاه برای کنترل و مبارزه و 
اقدامات پیشگیرانه در فصل سرما در مقابل بیماری 
آنفلوآنزای فصلی یا نوع حاد آن خبر داد و افزود: با 
توجه به تجربه سال گذشته و اقدامات مناسبی که 
انجام شد و به منظور ترویج فرهنگ پیشگیری در 
مقابل با بیماریها، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 

پزشکی بم اقدامات مناسبی در دست انجام دارد.
وی ضم��ن توصیه به خانواده ها، افراد س��الخورده 
و زن��ان ب��اردار و همچنین کودکان ب��رای رعایت 
بهداشت فردی و نکات ایمنی گفته شده اظهارکرد: 
جای هیچ نگرانی نیست و خانواده ها بدانند ممکن 

است در فصل زمستان و پاییز آنفلوآنزای فصلی و 
معمولی شیوع پیدا کند که براحتی قابل پیشگیری 
و حتی در صورت ابتال به این بیماری، قابل درمان 
اس��ت. وی ادامه داد: حتی اگر کس��ی به انواع حاد 
آنفلوآنزا مبتال شود، قابل درمان است و جای نگرانی 
بی مورد نیس��ت و فقط کافی است مردم به نکات 

گفته شده عمل نمایند.
وی در پایان ضمن تشکر از تمامی همکاران خود در 
مجموعه های بهداشتی در سطح شرق استان کرمان 
برای تمامی تالش هایی که بصورت ش��بانه روز در 
جهت پیشگیری از ابتال مردم به انواع بیماریها انجام 
می دهند، بار دیگر ش��هروندان را به رعایت نکات 

بهداشتی و پیشگیرانه دعوت کرد. 

بهنام خداشناس - محمدحسین خراسانی: وقتی 
که از محیط زیس��ت صحبت می کنیم 
موضوع، پدی��ده ای خارج و با فاصله از 
زندگی ما نیس��ت. محیط زیس��ت در 
رابطه ای دو س��ویه و تنگاتنگ با آدمی 
بستر رشد و بالندگی ما را فراهم می کند 
و بدون آن زندگی امکان پذیر نیس��ت. 
گرچه در دل هر کوهنورد حفظ و تعامل 
با محیط زیست حک شده است اما با 
توجه به فراگیر ش��دن تخریب محیط 
زیست به اشکال گوناگون ریختن زباله، 
قطع درختان و حتی س��اخت و ساز با 
مصالح مخرب و بازگشت ناپذیر، لزوم 
انجام برنامه هایی ب��رای ابالغ این باور 

وجود دارد.
گروه کوهنوردی آریاز بم مدتی اس��ت 
که با تش��کیل کمیته محیط زیس��ت 
فعالیت های فراگیر خود را در راستای 
ترویج اهمیت محیط زیست و حفاظت 
از آن ش��روع ک��رده اس��ت. به همین 
منظور دومین برنامه پاکسازی رودخانه 
دهبکری ب��م از توابع بخ��ش مرکزی 
شهرس��تان با هم��کاری بخش��داری 
مرکزی، شهرداری بم، دهیاری و شورای 
اسالمی دهبکری برنامه ریزی شد. این 
برنام��ه همزم��ان با کل کش��ور در روز 
جمعه 30 مهر 1395 به سرپرستی خانم 
اکرم سپه دوست انجام شد که تصاویری 

از این برنامه از نظر شما می گذرد.

طلوع بم: مهندس مس��لم قادری رییس اداره راه و 
شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار طلوع بم ضمن 
بیان اه��داف و سیاس��ت های کاری وزارت راه و 
شهرسازی در شهرستان بم به برخی از عملکرد اداره 
راه و شهرسازی شهرس��تان بم در حوزه راهداری 
و حفاظت از راهها پرداخت که مهمترین آنها در 
شش ماهه نخست سال جاری به شرح زیر می باشد: 

- شانه سازی محور بم - کرمان 15 کیلومتر
- شانه سازی محوردهبکری 20 کیلومتر

- باربرداری شانه های محور دهبکری  30 کیلومتر
- تیغ زنی و بوته کنی و تس��طیح شیب شیروانی 

محورهای اصلی 250 کیلومتر
- نصب 2000 عدد تابلو اخطاری مسیر نما، خطر نمای 

پل و بال کبوتری
- نصب 1200 عدد چشم گربه ای

- نصب 15 عدد برج نور در نقاط فرعی به اصلی
- نصب 15 عدد چراغ چشمک زن

- اجرای عالئم افقی در محورهای اصلی 30 مورد
- نصب تابلوی اطالعاتی 232 متر مربع

- نصب تابلوی اطالعاتی کیلومتر بم 75 مترمربع
- خط کشی محورهای اصلی و فرعی و روستایی در 

چند مرحله مجموعاً 350 کیلومتر
- نصب بشکه های ایمنی در محورهای اصلی 60 عدد
- نصب اس��توانه های ایمنی درمحورهای اصلی 100 

مورد
- شستشوی تابلوهای محورهای اصلی 200 کیلومتر

- اصالح حفاظ گاردریل در محورهای اصلی 500 متر
- پاکس��ازی محورهای اصلی بعد از تصادفات 76 

مورد
- قیر پاشی و فوگسیل محور دهبکری 35 کیلومتر

- لکه گیری آس��فالت محورهای اصلی و روستایی 
500 تن

- اصالح رگالژی آس��فالت راههای روس��تایی 15 
کیلومتر

- تولید 700 تن آسفالت ردمیکس جهت لکه گیری
- ایمن سازی 12 نقطه حادثه خیز 

- تنقیه پل های محور اصلی 200 دستگاه
- تعمیر پل های محور اصلی 2 دستگاه

- تیغ زنی و تسطیح راههای روستایی 560 کیلومتر
- برخورد قضایی با تجاوز به حریم جاده 6 مورد

- جلوگیری از تجاوز به حریم جاده 50 مورد
الزم بذکر است با توجه به مصوبه شورای عالی اداری و 
انتزاع معاونت راهداری از ادارات کل راه وشهرسازی 
و ادغ��ام ب��ا ادارات کل راه��داری و حمل ونقل در 
مراکز اس��تانها و شهرستان ها این وظایف نیز از 
حوزه کاری ادارات راه و شهرس��ازی جدا ش��ده و 
ادارات راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستانها 
تشکیل می شود. همچنین وظایف مربوط به حریم 
راهها، نگهداری و ابنیه و ایمنی ج��اده ای، از این 
پس در حوزه اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 

شهرستان بم انجام خواهد شد.

شهرآباد

فروشی
یک واحد تجاری مسکونی )واحد مسکونی آپارتمانی و 
همکف تجاری( واقع در خیابان ش�هید چمران بم نبش 
کوچه 16، با زیربنای 180 مترمربع به فروش می رسد.

جهت کس�ب اطالعات بیشتر و بازدید از ملک با شماره 
زیر تماس حاصل فرمایید.

09133442031

جناب آقای دکتر رضا ارجمند
جراح و متخصص ارتوپدی

رضا ذاکری نیا

خداوند را به جهت حضور پزشک خدمتگزار و متعهدی 
همچون جنابعالی در شهرم بم، سپاسگزارم و بدینوسیله 

از زحمات شما در درمان اینجانب تشکر می نمایم. 


