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انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار

ما آنچه را می گوییم، می سازیم

گامی بلند در جهت رونق تولید و اشتغال در بم بزرگ

بم - بلوار امام خمینی)ره( روبروی تیپ
کرمان - خیابان شریعتی - جنب الماس مال

اطالعیه
شهرداری نرماشیر

به اطالع  افرادی که بصورت غیر قانوني اقدام به خريد و فروش 
اراضي خارج از محدوده شهري کرده و متعاقبا از شهرداري 

نرماشیر تقاضاي خدمات دارند مي رساند طبق قانون و بر اساس 
طرح جامع تفصیلي شهر تنها به اراضي که داراي کاربري و در 
محدوده مصوب طرح جامع باشند شهرداري مي تواند خدمات 
دهد و پروانه صادر کند و اينکه بعضا افرادي براي سو استفاده از 
عدم آگاهي مردم و بردن سودهاي کالن اقدام به فروش اراضي 
فاقد کاربري و غیر تفکیک شده مي کنند بی شک عوارض آن 
حاشیه نشیني اجباري در خارج از محدوده مصوب است ، لذا با 
توجه به آينده فرزندان و سالمت جامعه و امنیت شهر نرماشیر 
از عموم شهروندان محترم تقاضا می شود به منظور جلوگیري 
از ضرر مالي و مشکالت اجتماعي و حقوقي بدون اخذ استعالم 
از اداره راه  شهرسازی و شهرداری از خريد اينگونه اراضي که 
فاقد کاربري و تفکیک و به لحاظ مالکیت مجهول هستند جدا 

خوداري فرمايید.

روابط عمومي شهرداري و شوراي اسالمي شهر نرماشیر

به گزارش طلوع بم به نقل از خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ 
فرزانه صادق مالواجرد در سومین سفرش به استان کرمان در دوازدهم 
آذر در ش��هر کرمان گفت: به دستور وزیر محترم راه و شهرسازی 
طرح تفصیلی ویژه ای برای ش��هر بم دیده ش��ده  و به دنبال انتخاب 
مشاور و انعقاد قرارداد برای این طرح هستیم و به محض جمع بندی 
در اس��تان این طرح اجرا می شود که البته این امر در استان به تاخیر 

افتاده است. 
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی افزود: در خرداد 
ماه سال جاری که بم آمدیم قرار بر این شد که مسئولین استان کرمان 
هرچه زودتر نسبت به اقدامات اولیه اقدام کنند و ما در ستاد وزارتخانه 

نیز پشتیبانی الزم را انجام خواهیم داد.
به گزارش طلوع بم پس از گزارش ش��هرداری بم در زمان شهردار 
س��ابق )علیرضاپش��تیبان(  مبنی بر  وجود مغایرتهای فراوان موجود 
در طرح جامع بم و پس از حضور معاونین و مش��اورین وزیر راه و 
شهرسازی به بم در خرداد ماه سالجاری و همچنین پیگیریهای شهردار 
س��ابق  بم و سمانه س��ام نژاد عضو شورا و رییس کمیسیون عمران، 
معماری و شهرسازی در این خصوص و مشاهده گزارش تلویزیونی 
که طلوع بم )بم تیوی(  از وضعیت نابودی باغش��هر تهیه کرده بود 
توس��ط وزیر راه و شهرسازی، آقای اسالمی وزیر در جلسه شورای 
معاونین این وزارتخانه دستوری ویژه برای تهیه طرح تفصیلی ویژه 

بم صادر کرده است که همکاری همه نهادها از جمله اداره کل راه 
و شهرسازی، معاونت عمرانی استانداری، فرمانداری بم و شهرداری 
بم را می طلبد تا در این خصوص تس��ریع شود و حتی دستور تامین 
بودجه تهیه طرح را هم به سازمان بازآفرینی شهری صادر کرده است.

حال سوال این است که به چه دلیلی این طرح از خرداد امسال تا کنون 
مس��کوت مانده است؟ و سوال اساسی تر این است که علت وجود 
مغایرتهای فراوان در طرح جامع شهری بم چه بوده است که شهردار 

سابق آنها را استخراج کرده است؟
طلوع بم در آینده گزارش��های بیش��تری را در نشریه و شبکه های 

اجتماعی خود و بم تیوی  منتشر خواهد کرد.
طرح جامع شهری و طرح تفصیلی که طرح تکامل یافته و همراه با 
جزییات طرح جامع شهری است طبق قانون مبنای عملکرد شهرداری 
ها و دستگاههای مدیریت شهری است. در شهری مثل بم که با خطر 
نابودی باغش��هر و تبدیل و تغییر کاربری های غیرمجاز و ساخت و 
سازهای غیرمجاز در باغ ها و خطر خروج از فهرست میراث جهانی  
روبروس��ت این طرحها اهمیت بیش��تری دارد. وج��ود مغایرتهای 
غیرمعمولی در طرحهای جامع یا تفضیلی می تواند زمینه ساز بروز 
انواع فساد مالی و رانت در سیستمهای مدیریت شهری شود. از همین 
رو است که وزارت راه و شهرسازی تاکید جدی بر تهیه فوری طرح 

تفضیلی شهر بم را دارد.

تصمیم گیری برای طرح تفصیلی ویژه بم 
در استان به تاخیر افتاده است

 معاون وزیر راه وشهرسازی در سفر به کرمان گفت:

آیا داروی درمان آنفلوآنزا در بم 
موجود است؟  / تعداد فوتی های شرق 

استان کرمان چند نفر است؟

راه اندازی حزب جمهوریت در 
استان کرمان

نوشتاری از محمد صدیقی دبیر حزب 
جمهوریت در استان کرمان

گزارشی از مسابقات کشوری پیرایش به 
میزبانی آموزشگاه و پیرایشگاه موکات بم

تشکیل جلسه ستاد بحران شهرداری بم برای 
پیشگیری از حوادث شهری در زمستان

آنچه در زمینه افسردگی دوران 
نوجوانی و جوانی باید بدانیم
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 در حالیک��ه در روزهای اخیر گرچه به گفته مقامات 
وزارت بهداشت موج شیوع آنفلوانزا در حال فروکش 
کردن اس��ت و مردم نباید از ابتال به این بیماری ترس 
و واهمه داشته باشند؛ برخی از منابع خبری به هفته نامه 
طلوع بم خبر داده اند که قرص اوسلتامیویر که برای 
درمان آن دس��ته از بیمارانی که وضعیت آنها وخیم 
است در بیمارستان پاستور وجود ندارد و مردم بایستی 
از کرمان آنهم به سختی این دارو را تهیه کنند. برای 
پیگیری این موضوع با مسئولین مختلفی در دانشگاه 
علوم پزشکی بم تماس برقرار کردیم که پاسخ همه 
آنها به این ادعا منفی بود و به طور مش��خص صادق 
رهی مدیرگروه پیشگیری از بیماریهای واگیر معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بم قویا این موضوع 
را تکذی��ب کرد و گفت: همانط��ور که در اطالعیه 
روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی بم گفته شده 
بود، وزارت بهداشت به هیچ داروخانه ای این واکسن 
یا داروی درمانی را نمی دهد و به طور متمرکز عمل 
می شود و سهمیه هر دانشگاه از این دارو را با توجه به 
جمعیت و فراگیری و شیوع بیماری در آن منطقه در 
اختیار آن دانشگاه می گذارد و سهمیه دانشگاه بم نیز 

مشخص و تحویل داده شده است.
آقای رهی ادامه داد: اوال که ش��هروندان محترم نباید 
بیهوده از ابتال ش��دن به آنفلوانزا بترسند زیرا در بیش 
از ۹۵ درصد موارد آنفلوانزا با اس��تراحت و خوردن 
مایعات گ��رم و نهایتا با توصیه های پزش��ک درمان 
می ش��ود و ویروس از بدن خارج می شود و فقط در 

م��وارد نادری که افراد دچار بیماریهای قلبی، ریوی، 
ضعف سیستم ایمنی و دارای بیماریهای مزمن هستند 
یا کودکان زیر ۵ س��ال یا بانوان باردار باید س��ریعا به 
پزش��ک مراجعه کنند ت��ا تحت درم��ان و آزمایش 
مخصوص در بیمارس��تان قرار بگیرند ودرمان آنها با 
نظر فوکال پوینت )پزشک مرجع( انجام تا بهبود یابند.

مهندس رهی با اش��اره به اینکه بهترین دوران تزریق 
واکس��ن آنفلوانزا شهریور و اوایل مهرماه است و هم 
اکنون نیز دوران اپیدمی این بیماری در کشور در حال 
تمام ش��دن اس��ت اما در عین حال گفت: بهتر است 
ش��هروندان محترم نکات پیشگیرانه را به طور جدی 
رعایت کنند. وی در پایان با اشاره به اینکه تنها یک 
نفر فوتی تایید شده در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم 
داشته ایم که سابقه بیماری مزمن و سخت ریوی داشته 
اس��ت؛ )مرد ۲۹ س��اله( به برخی از نکات پیشگیرانه 
اش��اره کرد: ۱- واکسیناس��یون در زمان مناسب ۲- 

شستن مرتب دستها خصوصا کودکان مدرسه ای 
۳- هم��راه داش��تن محول ضدعفونی کننده دس��ت 
۴- ورزش منظم ۵- پرهیز از مالیدن دس��تهای آلوده 
به بینی و چشم ۶- پرهیز از تماس با مبتالیان ۷- پرهیز 
از مصرف مشروبات و دخانیات که سیستم ایمنی بدن 
را ضعیف می کنند۸ قلیان کش��یدن علی الخصوص 
قلیانهایی که در قهوه خانه ها س��رو میش��وند میتواند 
یکی از راههای انتقال باشد.۹- حتی المقدور از دست 

دادن و روبوسی کردن خودداری نمایید

مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی)مرکز جوار دانشگاهی 
فنی حرفه ای( مجتمع آموزش عالی توس��ط فرماندار بم مهندس هادی 
شهسوار پور روز یکشنبه ۱۷ آذرماه افتتاح و همچنین تفاهم نامه همکاری 

بین مجتمع آموزش عالی و اداره فنی حرفه ای بم منعقد شد.
به گزارش طلوع ارگ،  هادی شهسوار پور فرماندار بم در آیین افتتاح مرکز 
جوار دانشگاهی فنی حرفه ای مجتمع آموزش عالی بم ضمن تبریک روز 
دانشجو گفت: راه اندازی این مرکز و عقد تفاهم نامه همکاری مجتمع با 
اداره فنی حرفه ای بم موضوع بسیار خاص، مهم و مورد نیاز است و آنچه 
که مسلم است دانشجویان با قبول شدن در دانشگاه می توانند جایگاه خود 
را ارتقاء بخشند و در حین تحصیل تجربه و مهارتهای الزم را از طریق این 
مرکز در زمینه تحصیلی کسب و وارد بازار کار شوند. فرماندار بم گفت: 
در حال حاضر نزدیک به ۸۰۰۰ هزار دانشجو در رشته های مختلف فنی 
مهندسی، علوم انسانی، پزشکی در شهرستان بم با هدف اینکه بتواند فرد 

مفیدی برای آینده خود و جامعه باشند مشغول به تحصیل هستند،. وی 
همچنین گفت: یکی از کارهایی که باید اتفاق بیفتد مهارت آموزی و 
مهارت افزایی دانش��جویان است که نیازمند زمینه سازی و فراهم کردن 
امکانات است و بعضی دستگاهها مثل فنی حرفه ای در این راستا گام بر 
می دارند. شهسوار پور گفت در شهرستان بم ظرفیتهای خوب صنعتی، 
خودرو س��ازی و قطعه سازی، کش��اوری و گردشگری وجود دارد که 
دانشجویان می توانند عالوه بر فراگیری و برطرف کردن نیاز علمی در 
دانشگاه با ارتباط با این بخش ها نیازهای مهارتی خود را برطرف ن و بعد 
از دانشگاه وارد بازار کار شوند و در اقتصاد کشور نقش ایفا کنند . دکتر 
محمدعلی نورالهی رئیس مجتمع ضمن تبریک روز دانشجو و خیر مقدم 
خدمت مهمانان گرامی گفت: طی چند سال گذشته دنبال این بودیم که 
در کنار علم و تحصیل دانشگاهی، مهارتهایی را به دانشجویان بیاموزیم 
که بعد از فارغ التحصیلی از این مهارت ها استفاده نمایند. خوشبختانه با انعقاد 
تفاهم نامه بین مجتمع و اداره فنی حرفه ای بم، مرکز مهارت آموزی و 
مشاوره شغلی )مرکزجوار دانشگاهیفنی حرفه ای( را در مجتمع راه اندازی 
کردیم. دکتر نورالهی گفت: دانشجویان خیلی از دروسی را  به صورت 
محض و بدون آنکه تجربه کاف��ی در اجرای آن مطالب فرا بگیرند در 
دانشگاه می گذرانند، دانشجویان می توانند در مراکز فنی حرفه ای دوره 
های مهارت آموزی خود را بیاموزند. انشاهلل دانشجویان با راه ندازی این 
مرکز با توجه به نیاز جامعه و رشته های تحصیلی موجود و دوره هایی که 
در اداره فنی حرفه ای وجود دارد حداکثر استفاده را ببرند و تجربیات خود 
را افزایش دهند که در آینده ش��غلی دانشجویان بسیار تاثیر گذار است. 

رئیس مجتمع در این مراسم گفت: مرکز رشد شهرستان را با همکاری 
فرمانداری بم و تفاهم نامه ای که با پارک علم و فناوری اس��تان کرمان 
منعقد کردیم، راه اندازی و به زودی شاهد افتتاح آن هستیم و همچنین 
دکت��ر هادی فرزان عضو هیأت علمی گروه مکانیک مجتمع  به عنوان 
مدیر مرکز رشد شهرستان بم معرفی شدند موسی دریجانی رئیس اداره 
فنی حرفه ای گفت: مرکز جوار دانشگاهی فنی حرفه ای با این رویکرد 
راه اندازی شد که دروس دانشگاهی نیاز علمی دانشجویان را برطرف می-

کند اما کافی برای ورود به بازار کار نیست و موقعیت مناسبی وجود دارد 
که دانشجویان همراه با یادگیری دروس علمی دروس مهارتی را هم فرا 
بگیرند و بدون هیچ دغدغه ای وارد بازار کار شوند. رئیس اداره فنی حرفه 
ایم بم گفت: مرکز فنی حرفه ای این آمادگی را دارد که دانشجویان هر 
دوره ای را نیاز به فراگیری آن دارند با ارائه از طریق مرکز جوار دانشگاهی 
فنی حرفه ای برگزار و در این راستا از تمام ظرفیتهای استانی چه در بخش 
دولتی  و چه در بخش خصوصی در جهت برطرف کردن نیاز دانشجویان 
مجتمع استفاده نماید. گفتنی است در این آیین که روز یکشنبه ۱۷ آذر در 
سالن بسطامی مجتمع برگزار شد، فرماندار بم مهندس هادی شهسواری 
پور، دکتر محمدعلی نورالهی رئیس مجتمع، دکتر علی دریجانی معاون 
آموزشی، پژوهش��ی و دانشجویی، دکتر حمزه دهقانی معاون توسعه و 
پشتیبانی، سلیمه قنبری مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت مجتمع، دکتر 
دریجانی رئیس اداره فنی حرفه ای بم، اعضای هیأت علمی، دانشجویان 

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

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

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

جهت پیگیری و درج در نشریه بفرستید.
نشانی: بم، بلوار امام خمینی )ره( - نبش کوچه 7 )روبروی بم تحریر( 

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

گزارش تصویری

دیدار با امام جمعه محترم بم

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

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

تبدیل خواهد کرد. 

دیدار با نماینده محترم شرق استان

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

دیدار با شهردار محترم بمدیدار با فرماندار محترم بم

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

ببینید و بخوانید:

کانال تلگرام

@bahar_housing
صفحه اینستاگرام

@bahar_housing
آدرس سایت

www.bahar-co.com

شماره تماس:

دفتر ارگ جدید بم:
034 - 44۲۵۲33۱

 دفتر تهران:
0۲۱ - ۲۲۶3۸۹۹۱

دفتر مرکزی:
0۲۵ - 3۶۷04۶۹0

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

آیا داروی درمان آنفلوآنزا در بم موجود است؟ 
تعداد فوتی های شرق استان کرمان چند نفر است؟ افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی

)مرکز جوار دانشگاهی فنی حرفه ای( مجتمع آموزش عالی بم

جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر گروه انبوه سازان بهار در ارگ جدید بم 
مراجعه کنید یا با شماره تلفن دفتر تماس بگیرید.

۰۳۴ - ۴۴۲۵۲۳۳۱

تصاوير به روز از روند ساخت واحدهای مسکونی انبوه سازان 
مسکن و ساختمان بهار در منطقه ويژه اقتصادی ارگ جديد بم

نوشتاری از محمد صدیقی دبیر حزب جمهوریت در استان کرمانراه اندازی حزب جمهوریت در استان کرمان

خداوند منان را بر نعمتهای بیکرانش سپاسگزاریم و درود بی 
کران خود را نثار روح بنیانگذار انقالب اسالمی امام خمینی 
)ره( کرده و برای پاسداشت خون شهدای وطن گام در جای 
پای آن آزاد اندیش��ان و آزادگان میگذاریم و در این راه از 

موال و مقتدایمان امام عصر )عج( مدد میجوئیم.
حزب جمهوریت ایران اس��المی با رویکرد کامال اصالح 
طلبانه پس از دریافت مجوز تشکیل در مردادماه سال جاری، 
اولین کنگره خود را در آبان ماه سال جاری برگزار نموده و 
پس از رای گیری، اعضای شورای مرکزی حزب انتخاب 
شده و در جلسه ش��ورای مرکزی حزب با رای قاطع اعضا 
جناب آقای حجت االسالم والمسلمین منتجب نیا به عنوان 

دبیرکل حزب انتخاب شدند.
فعالیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی در قالب حزب به دلیل 

تصمیم ه��ای مهم جمعی در مقابل فردی ش��دن جامعه و 
مقابله با پراکندگی برای اتخاذ بهترین تصمیمها با حضور و 

مشارکت باالی سیاسی مردم مورد توجه می باشد.
حزب جمهوریت ایران اسالمی در بحث مشارکت عموم 
ملت ایران بنا را بر فراگیری و تعلق آن به همه ملت ایران قرار 
داده و بر این اساس در قدم اول برای تشکیل هیئت موسس 
از قومیت های مختلف، بانوان و نمایندگانی از مذاهب شیعه 

و سنی و جوانان فعال و… برگزیده شده است.
یکی از انگیزه های حضور خود در این حزب را عملگرایی 
حزب در استفاده از جوانان می دانم و در اولین قدم و تشکیل 
حزب به این شعار جامه عمل پوشاندند و در این راستا برای 
معرفی و حضور نخبگان علمی و سیاسی و…. وبه خصوص 
جوانان عزیز سراسر کشور همت گمارده وبر خالف سایر 

احزاب حلقه فعالیت خود را برای همگان باز نموده اند.
از دالی��ل قبول حضور خود از اس��تان کرمان به عنوان دبیر 
حزب عالوه بر فعالیتهای مرس��وم حزب در سراسر کشور 
معرفی جوانان با انگیزه و نخبه استان در عرصه های تصمیم 
گیری ومدیریتی کشور دانستم چرا که معتقدم ، علی رغم 
شایستگی ها متاسفانه به دالیلی همچون پدرخواندگی ها، 
جای جوانان نخبه در عرصه های مهم تصمیم گیری بسیار 
خالی اس��ت و تالش خود را با اس��تعانت از خداوند متعال 
جهت حضور این شایستگان در میدان عمل انجام میدهم تا 

جوانان استان کرمان به جایگاههایی که استحقاق
آنهاست برسند و در این مسیر بتوانم گامی هر چند کوچک 
در جهت نیروسازی و کادرسازی از استان کرمان برمی دارم 
هرچند به حول و قوه الهی اثراتش در دهه ی بعد برهمگان 

به وضوح روشن باشد.
اح��زاب باید بتوانند به عنوان نمایندگان مردم مس��ئولین را 
در مقام پاس��خگویی ق��رار دهند و صدای ملت باش��ند و 
بدون مالحظات از حق��وق مردم در حوزه های مختلف و 
مش��کالت روز جامعه همچون آزادی بی��ان و پس ازبیان، 

برابری حقوق، رفع فقر و…دفاع کنند.
احزاب و فعالیت آنها باید همیش��گی ب��وده و مختص ایام 
انتخابات نباشند و در صورتی که از افرادی در انتخابات ها 
حمایت میکنند و مردم به دلیل حمای��ت احزاب این افراد 
را م��ورد اقبال قرار داده و در جایگاهی قرار میگیرند عالوه 
بر اینکه نسبت به عملکرد خود پاسخگوی احزاب باشند، 
احزاب نیز نسبت به عملکرد افراد انتخاب شده پس از تصدی 

جایگاه به مردم به طور مداوم پاسخگو باشند.

در بح��ث ورود به انتخابات پیش روی مجلس ش��ورای 
اسالمی قطعا حزب جمهوریت ایران اسالمی نیز مانند سایر 
احزاب لیست افراد مورد وثوق خود را پس از نهایی شدن 
صالحیت ها از شورای محترم نگهبان اعالم خواهد کرد 
و در صورتی که در شورای مرکزی فعالیت با ساز و کار 
ش��ورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان به تصویب 
برسد به عضویت این شورا درآمده و لیست واحد میدهیم 
و در غیر این صورت لیست مستقل خواهیم داشت که در 

استان کرمان نیز مانند سایر استان ها بعد از تایید
صالحیت ها در این مورد صحبت میکنیم.

در پایان نیز از همه هم استانی های عزیز برای اتخاذ بهترین 
تصمیم ها برای تک تک افراد جامعه و داشتن جامعه آگاه 
به حقوق خود و تالش برای ایران اسالمی آباد و سرافراز 
دعوت به مش��ارکت در حزب جمهوریت ایران اسالمی 
مینمایم. امام حسن مجتبي )ع( : هیچ گروهي )در کارهاي 
اجتماعي، سیاسي، اقتصادي، فرهنگي و …( با یکدیگر 
مشورت نکرده اند مگر آن که به رشد فکري و عملي و 

… رسیده اند. ما تَشاَوَر قَْومٌ إالّ ُهُدوا إلي ُرْشِدِهْم.
محمد صدیقی عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت 

ایران اسالمی در تهران و دبیر حزب در استان کرمان



3 سال دوازدهم  شماره   215  سه شنبه 19 آذر 1398

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

آگهی حصر وراثت 

خانم شوکت رمضانی نژاد فرزند احمد دارای شناسنامه 437 به شرح دادخواست شماره 98/3/337  
مورخ 98/06/24 توضیح داده شادروان احمد ترکپور  فرزند علی به شناسنامه 14654 در تاریخ 

98/05/05 در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :
1- سجاد ترکپور فرزند احمد ش.ش  4854  فرزند متوفی2- علی ترکپور فرزند احمد  ش.ش  9744 
فرزند متوفی3- بابک ترکپور فرزند احمد ش.ش 3100098609 فرزند متوفی4- محمد مهدی ترکپور 
فرزند احمد  ش.ش  3100316568  فرزند متوفی5- شوکت رمضانی نژاد  فرزند احمد ش.ش  437 

همسر متوفی6- معصومه رمضانی نژاد فرزند احمد ش.ش  300 مادر متوفی
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد 
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.م الف 60

شورای حل اختالف شماره 3 بم 

خاطره



خاطراتی از زندگی شهید رجایی

وقت��ی که مجلس به بنی صدر رای عدم کفایت داد و او را از ریاس��ت 
جمهوری عزل کردند تمام آزادی خواهان و دوستداران نظام و انقالب 
این مساله را به فال نیک گرفتند که شر یک نفر از سر مردم و نظام برداشته 
ش��د و امیدوار شدند که حق به حق دار میرسد و حکومت مستضعفین 

تحت لوای اسالم عزیز شکل خواهد گرفت.
 بلی تابس��تان آن سال )۱۳۶۰( بسیاری از عزیزان ما را دشمن از دستمان 
گرفت از جمله انفجار حزب جمهوری اسالمی و شهادت شهید بهشتی و 
هفتاد و دو تن از بهترین فرزندان این نظام که امام عزیز فرموده بود بهشتی 
یک ملت بود و شهادت او یک ضایعه بزرگ برای مملکت بود. شهید 
رجایی آن زمان که نخست وزیر بود سعی داشت جوری حرکت کند 
که مملکت کمترین آسیب را ببیند و تعدادی از وزرا و یاران باوفایش را 
در حادثه هفتم تیر از دست داده بود یکی از آنها بنام صادق اسالمی که 

خدایش رحمت کند از دوستان نزدیک من بود.
آن زمان من در بیمارستان بستری بودم و از شنیدن خبر شهادت بهشتی و 
یارانش بسیار گریستم و به یاد اتفاق مسجد ابوذر و سوقصد به جان آیت 
ا...خامنه ای افتادم. آیت ا... هاشمی رفسنجانی را هم در منزل خود ترور 
ک��رده بودند و اینجا بود که به خود نهیب زدم که چرا دور ایس��تاده ای 
و دارند ستونهای اصلی انقالب را شهید می کنند و با خود گفتم بعد از 
بهبودی از بیماری به تهران می روم. به تهران رفتم و رجایی رئیس جمهور 

شده بود او مردی از جنس مردم بود و درد دردمندان را می دانست.
نیمه اول سال با تمام فراز و نشیب هایی که داشت در حال گذشتن بود و 
دشمن سعی داشت انسان های وارسته و دلسوز را از ما بگیرد و انقالب 

را به زمین بزند.

رجایی رئیس جمهور بود و من هم به دفتر او مراجعت کردم و هرچه از 
رئیس دفترش خواستم که اجازه دهد مالقاتی داشته باشم موافقت نکرد 
و با تندی گفت آقای رجایی جلس��ه دارد و نمی تواند به اراجیف های 
شما گوش دهد و خالصه اینکه نا امیدانه برگشتم و بعد از دو هفته خبری 
هولناک را از رادیو و تلویزیون شنیدم. دوستداران انقالب دوباره عزادار 
شده بودند و منافقین رجایی و باهنر را ترور کرده بودند. مدتها خودم را 
گم کرده بودم برای این دو مرد بزرگ تاریخ سوگواری می کردم که 
هرکدامشان برای این انقالب و نظام ستون های مستحکمی بودند و امید 
و آینده این مملکت بودند که به دست مردان شقی که بویی از انسانیت 

نبرده بودند و فقط شقاوت و پستی را آموخته بودند از میان ما رفتند. 
اینجانب س��عی دارم شخصیت وجودی ش��هید رجایی را برای مردم و 
بخصوص جوانان در سطح وسیع تری معرفی کنم که من کوچکتر از 

آن هستم اما در حد توانم تالش می کنم انشاا...
و حال با سخنان گهربار امام و رهبرمان این نوشتار را به پایان می برم: 

امام خمین��ی )ره( در جمع دو خانواده ش��هید رجایی و باهنر فرمودند: 
امیدوارم راهی که شهید رجایی و باهنر رفتند ما هم برویم و این آقایان 
متعهد به اسالم و مفید برای جامعه بودند. آنچه موجب تسلی است کار 

برای خداست و چیزی که برای خدا باشد محفوظ است.
در پایان از دو برادر بزرگوار آقای رحیم نژاد مدیر مسئول نشریه وزین 
طل��وع بم که در جهت فرهنگ س��ازی و اعتالی فرهنگ در این نظام 
اسالمی کار و تالش می کنند و همچنین آقای عبدالناصر رحیمی نژاد 
که باعث شد مصاحبه تلویزیونی طلوع بم انجام شود و همچنین از تمام 

کارکنان این نشریه خوب نهایت قدردانی را دارم. والسالم علیکم

عالمت اصلی افسردگی ، احساس غمگینی مداوم و عدم 
عالقه به انجام اموری اس��ت که فرد پیش از این به راحتی 
انجام میداده اس��ت . در صورتی که این عالئم بیش از دو 
هفته طول بکش��د و در عملکرد روزانه فرد اختالل ایجاد 
کند ، به آن بیماری افسردگی اساسی گفته می شود . عالئم 
دیگری نیز ممکن اس��ت در مبتالیان به افس��ردگی دیده 
شودکه عبارتند از :کاهش سطح انرژی ، کاهش یا افزایش 
یافتن اش��تها، کاهش یا افزایش میزان خواب ، احس��اس 
اضطراب ف بی قراری ، تحریک پذیری و زود از کوره در 
رفتن ، کاهش توان تمرکز ، کاهش قدرت تصمیم گیری 
، احساس بی ارزشی یا پوچی، احساس ناامیدی ، احساس 
گناه و افکار خودکشی و آسیب به خود ، افسردگی ممکن 
است برای هر کس��ی پیش بیاید. افسردگی نشانه ضعف 
نیست و می توان آن را با داروهای ضد افسردگی ، درمان 

های روانشناختی و یا ترکیبی از این دو درمان نمود.

آنچه باید درصورت احس�اس افس�ردگی انجام 
دهید : 

• با افرادی که به انها اعتماد دارید درباره احساسات خود 
حرف بزنید ، بیشتر افراد پس از حرف زدن با فردی که به 

احساسات انها توجه می کند احساس بهتری پیدا می کنند.
• دنبال درمان افسردگی خود باشید . مراجعه به پزشک یا 
روانشناس قدم اول شروع درمان است . فراموش نکنید که 

برای بهبودی نیاز به درمان صحیح دارید.
• تالش کنید به سمت انجام کارهایی بروید که قبالً آنها 

را دوست داشتید.
• ارتباطات اجتماعی خودتان را قطع نکنید . با دوستان و 

اعضای خانواده در تماس باشید.
• سعی کنید حتی اگر در حد یک پیاده روی کوتاه هم که 

باشد به طور منظم ورزش کنید .
• سعی کنید به الگوی غذا خوردن و خواب شبانه روزی 

خود نظم بدهید.
• مص��رف مواد مخ��در و الکل و داروه��ای غیر مجاز ، 

افسردگی را تشدید می کند از،  مصرف آنها بپرهیزید.
• فرد افسرده ممکن است افکار خودکشی و یا آسیب به 
خود داش��ته باش��د در این صورت فوراً به پزشک مراجعه 

کنید.
• تالش کنید نسبت به فکرهای منفی و مخرب که در ذهن 
تان می چرخد ، خود آگاهی پیدا کنید  و آنها را با فکرهای 
مثبت و مشوق جایگزین کنید . برای هر پیشرفتی که در این 

زمینه حاصل می کنید ، خودتان را تشویق کنید.

نوجوانان و جوانان با فرصت های زیادی در زندگی خود 

مواجه می شوند ، مواجهه با آدم ها و ایده های جدید ، رفتن 
به مکان های جالب و ناشناس ، جهت یابی و معنایابی تازه 
در زندگ��ی و ... اما این رخدادهای هیجان انگیز می تواند 

استرس زا و تنش آفرین هم باشند .

یادتان باشد
برای اینکه ذهن و روان خود را س��الم و قوی نگه دارید  ، 
کارهای زیادی می توانید انجام دهید . اگر احس��اس می 
کنید در آستانه افسردگی هستید ، در مورد آن با فردی مورد 
اعتماد صحبت کنید و یا به پزش��ک یا روانشناس مراجعه 

کنید..
 تش��خیص و درمان به موقع افس��ردگی ) پیگیری درمان ، 
مراقبت و حمایت مستمر اطرافیان از افراد در معرض ابتال 

یا مبتال به افسردگی( را جدی بگیریم!

به قلم مرتضی مکارم؛ دوست و شاگرد بمی شهید رجایی

زینب سرحدی 
مدیر گروه سالمت روانی و اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی بم

قسمت چهارم
در شماره ۲۱۰ طلوع بم مصاحبه مفصلی با آقای مکارم انجام داده ایم که در کانال آپارات گروه تلویزیونی 

طلوع بم )بم تیوی( نیز قابل مشاده است.

براب�رآراه ص�ادره هیئت 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 بخش  ۲9کرمان محرزگردیده 
است لذابمنظور اطالع عموم مراجعین دردونوبت به فاصله ۱۵روز آگهی میشود 
ودرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
میتوانند ازتاریخ انتش�اراولین آگهی به مدت دوماه اعت�راض خودرابه این اداره 
تس�لیم وپس ازاخذ رسیدظرف مدت یکماه ازتاریخ تس�لیم اعتراض دادخواست 
خودرابه مراجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضاء مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.

امالک تقاضاشده واقع دربخش ۲9کرمان

پالک ۲۹فرع��ي از۷۸۱اصلي فاطم��ه بزیراکدمل��ي ۳۱۱۰۴۷۱۶۱۲فرزندامین اهلل 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۶۹مترمربع واقع در شهربم خیابان ابوذر ازمالکیت 

علي رحیمي زاده وزهراکمشکي.
کدمل��ي  جنگ��ي  زهراشهس��وارزاده  ۱۱۱۴اصل��ي  از  ۷فرع��ي  پ��الک 
۳۱۱۱۴۷۴۰۸۹فرزندحس��ین ششدانگ یکبابخانه بمس��احت ۲۵۶مترمربع واقع در 

شهربم حافظ آباد کوچه بهمن ۲ازمالکیت حسین حافظي.
پالک    فرعي از ۱۲۵۶اصلي مظفربني اس��دي کدملي ۳۱۱۱۲۲۹۸۸۲فرزندیداهلل 
ششدانگ ساختمان بمس��احت ۱۵۸مترمربع که بمس��احت ۸۰مترمربع باکاربري 
تجاري ومابقي مس��کوني واقع درشهربم خیابان نجات الهي ازمالکیت محمدتقي 

اتابکي.
پالک     فرعي از۱۲۵۶اصلي مظفربني اس��دي کدملي ۳۱۱۱۲۲۹۸۹۲فرزندیداهلل 
شش��دانگ ساختمان بمساحت ۲۸مترمربع که بمس��احت ۱۴مترعمق اول تجاري 

ومابقي مسکوني واقع درشهربم خیابان نجات الهي ازمالکیت محمدتقي اتابکي.

کدمل��ي  فرزن��دداود  اس��دي  رضابن��ي  از۱۳۶۹اصل��ي  ۳فرع��ي  پ��الک 
۳۱۰۰۰۷۷۱۲۲۱ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۳۷۰مترمربع واقع درشهربم خیابن 

بوعلي کوچه مسجدسعدوالدوله ازمالکیت عیسي ساالربهزادي.
پالک        فرعي از۱۷۸۱اصلي بهنام بهرامي کدملي۲۹۹۲۱۶۴۶فرزندمحمدششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت ۳۲۲مترمربع واقع درش��هربم کمربن��دي ولیعصر ازمالکیت 

مهنازهمت آبادي ومحسن باقري.
 ۳۱۱۰۷۹۶۳۷۶ کدمل��ي  کارگ��ران  آمن��ه  از۲۰۹۰اصل��ي  ۳فرع��ي  پ��الک 
فرزنددرویش ششدانگ یکبابخانه بمس��احت ۴۳۶مترمربع واقع درشهربم خیابان 

دلگشاازموردمالکیت محمودوعباس بهرامي.
پالک ۲۲۳فرعي از ۲۳۶۱اصلي محمدافغاني پورکدملي ۳۱۱۰۹۵۲۴۱۶فرزندمرتضي 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۷۹مترمربع واقع درشهربم خیابان سیدجمال الدین 

کوچه ۲۳ازمالکیت ورثه اماني.
پ��الک       فرع��ي از۲۳۶۱اصلي احمدرضائي کدمل��ي ۳۱۱۰۵۴۵۵۲۷فرزندعلي 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۳۶مترمربع واقع در خیابان جانبازان ازمالکیت یداهلل 

و اسفندیار اماني.
پالک ۴فرعي از ۲۴۰۸اصلي خدیجه ضیاءآبادي کدملي ۳۲۹۸۷۳۶۹۰فرزندسلیمان 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت ۲۹۵مترمربع واقع درخیابان پاس��داران ش��هربم 

ازمالکیت محمدرحیمي برجي.
کدمل��ي  برج��ي  مجیدرحیم��ي  ۲۴۰۸اصل��ي  از  ۵فرع��ي  پ��الک 
۳۲۰۹۷۰۴۴۶۵فرزندمحمدشش��دانگ یکبابخانه بمس��احت ۴۲۳مترمربع واقع در 

شهربم خیابان پاسداران ازمالکیت محمدرحیمي.
کدمل��ي  اکب��ري  محمدحس��ین  از۲۵۶۷اصل��ي  فرع��ي  پ��الک 
۳۱۱۰۹۰۰۸۱۵فرزندقنبرششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۵۲مترمربع واقع درشهربم 

خیابان قدس ازمالکیت ملکه مشیري.
پ��الک یکفرع��ي از۲۶۴۹اصل��ي بت��ول بدی��ع الزم��ان فرزن��د محمودکدملي 

۳۱۱۱۰۲۱۷۷۷ششدانگ یکبابخانه بمس��احت ۳۳۳مترمربع واقع درشهربم میدان 
فرمانداري کوچه عیش آباد ازمالکیت محمدافغاني پوروخدیجه نوروززاده.

پالک ۱۲۹۶فرعي از ۲۸۱۰اصلي علي متقي نیا کدملي ۳۲۰۹۵۸۸۹۱۰فرزندحسین 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۲۴مترمربع واقع درشهربم خیابان کشاورز کوچه 

۳ازمالکیت مهدي فروتن یزدیان.
پالک      فرعي از۲۸۱۱اصلي  امان اهلل سرحدي نژاد کدملي ۳۱۱۰۴۸۸۲۰۵فرزندیحیي 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۴۰۶مترمربع واقع درشهربم بلوارمعلم خیابان شکوفه 

ازمالکیت فاطمه مهرابي.
پ��الک ۳فرع��ي از ۲۸۴۶اصلي محمدوف��ادار کدملي ۳۱۱۰۵۳۶۸۷۰شش��دانگ 
یکبابمغازه باکاربري مسکوني بمساحت ۱۱۵مترمربع واقع در شهربم خیابان چمران 

ازمالکیت اسالم وفادار.
پالک ۱۴۶۲فرعي از۳۵۶۹اصلي عباس حکیم الهي کدملي ۳۱۱۰۱۱۶۳۱فرزندحسن 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۶۶مترمربع واقع درشهربم خیابان کوثرازمالکیت 

محمداکبري.
کدمل��ي  ابارق��ي  میث��م  از۳۷۸۳اصل��ي  ۲۶فرع��ي  پ��الک 
۲۹۹۳۷۱۰۶۳۱فرزندمحمدشش��دانگ یکبابخانه بمساحت ۲۷۵مترمربع درشهربم 

خیابان استقالل ازمالکیت غالمرضاقرشي.
پالک ۸۴فرعي از۳۸۰۴اصلي حسن برائي نژاد کدملي ۳۱۱۰۴۶۴۳۸۱فرزندابراهیم 
نسبت به س��ه دانگ واعظم ترکپور کدملي ۳۱۱۰۹۷۹۹۶۹فرزندرضانسبت به سه 
دانگ ازششدانگ محوطه جهت ادغام درپالک ۱۵فرعي از۳۸۰۴اصلي بمساحت 
۵۶مترمربع واقع در خیابان شهید صدوقي کوچه ۲۰ازموردمالکیت ورثه احمدمقدم.

پالک ۹فرع��ي از ۴۱۳۲اصلي ص��ادق رنجبر کدملي ۳۱۱۰۵۶۴۵۷فرزندحس��ن 
ششدانگ یکبابمغازه باکاربري مسکوني بمساحت ۳۱مترمربع واقع درشهربم خیابان 

شهیدبهشتي ازمالکیت شرف بهرامي ونصرت رزاقي.
پالک ۲۴فرعي از ۴۲۱۴اصلي علي حبیب زاده ش��همرادي فرزندرحیم ششدانگ 

یکبابخانه بمس��احت ۲۲۲مترمربع واقع در خیابان ۲۲بهمن ازمالکیت احمدشریف 
زاده ومعصومه وملیحه مومن زاده.

    پالک ۹فرعي از ۴۳۶۴اصلي عباس کمشکي کدملي ۶۰۶۸۸۱۲۴۹۲فرزندمرتضي 
ششدانگ مغازه مشتمل برمحوطه بمس��احت ۹۸۴مترمربع واقع در شهربم خیابان 

۲۲بهمن ازمالکیت مرتضي کمشکي .
پالک ۳فرعي از ۴۴۰۷اصلي محسن اسدآبادي کدملي ۳۲۰۰۰۷۰۹۷۸فرزندقاسم 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۳۰مترمربع واقع در شهربم خیابان امام رضا کوچه 

۷ازمالکیت مریم اصغري.
پ��الک      فرعي از۴۴۴۱اصلي رضارضای��ي زاده کدملي ۳۱۱۱۸۸۸۵۱فرزندعلي 
شش��دانگ یکقطعه ب��اغ بمس��احت ۸۷۳۹مترمربع واقع درش��هربم خیاب��ان امام 

رضاازمالکیت محمدابراهیم عامري.
پالک       فرعي از۴۴۴۶اصلي پرستوشاکرمي ۴۰۶۰۷۲۱۰۷۷فرزندمحمدششدانگ 
یکبابخان��ه بمس��احت ۴۵۲مترمرب��ع واقع درش��هربم خیابان وص��ال ۱ازمالکیت 

محمدابراهیم عامري.
پ��الک      فرعي از۴۴۴۶اصلي رضارضائ��ي زاده کدملي ۳۱۱۱۸۸۸۵۱فرزندعلي 
شش��دانگ یکقطعه ب��اغ بمس��احت ۴۶۰۰مترمربع واقع درش��هربم خیاب��ان امام 

رضاروبروي پمپ بنزین ازمالکیت محمدابراهیم عامري.
پ��الک      فرع��ي از ۴۵۴۱اصل��ي محمدمه��ري حج��ت آب��ادي کدمل��ي 
۳۱۱۱۰۱۵۴۱۶۱فرزندمرحوم قنبر ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۳۰۷مترمربع واقع 

درشهربم خیابان  پروین اعتصامي  خیابان الزهرا۴ازمالکیت فاطمه عامري. 
تاریخ انتشارنوبت اول: ۹۸/۹/۵

تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۸/۹/۱۹ 

محمدامیری خواه 
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بم

آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

آنچه در زمینه افسردگی دوران نوجوانی و جوانی باید بدانیم

افسردگی  نوجوانان

آگهی ابالغ ارزیابی

در خصوص پرونده اجرایی کالسه 9800131 متعهدین ورثه مرحوم ابراهیم قمر الدینی کرکی فرزند حسین: فاضل قمرالدینی کرکی فرزند ابراهیم 
و مهری قمرالدینی کرکی فرزند حسین و مریم قمرالدینی کرکی حسین و شهرام قمرالدینی کرکی ابراهیم و عشرت قمرالدینی کرکی حسین و 
کبری غالمزاده کرکی نعمت اله و مرضیه قمرالدینی کرکی حسین و رضا قمرالدینی کرکی حسین و فاطمه قمرالدینی کرکی حسین و سکینه 
قمرالدینی کرکی حسین - متعهدله: اعظم زعیم آبادی فرزند احمد بدینوسیله ابالغ میگردد، به موجب گزارش مورخ 98/09/07  کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست، ششدانگ پالک ثبتی 1 - فرعی: 1 از پالک اصلی 5191 در بخش: 29 کرمان واقع در: بم به مبلغ 
1/850/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از 

تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ
 5/700/000 ریال واریز به حساب 0105072798002 کانون کارشناسان رسمی به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از 

موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد./ م الف 54

محمد امیری خواه
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بم

فراخوان
مزایده اجاره )مرحله اول و پایانی(

شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد 3  مکان طبق جدول زیر متعلق به هتل 
جهانگردی بم از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید.

1-  مغازه 60 متری مجاور بلوار اصلی هتل نبش خیابان )دو درب از خیابان(
2- مکان 6 متری جهت ورودی هتل نبش خیابان)دستگاه عابر بانک(

3- مکان 10 متری داخل البی هتل- رو بروی رستوران)فروش سوغات و صنایع دستی(

شرکت کنندگان مبلغ 3/000/000 ریال به حساب شماره 44-5955062-10به نام هتل 
جهانگردی بم واریز و درخواست خود را در پاکت سر بسته به همراه فیش واریزی تحویل هتل 
نمایید. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 03444311360-03444313321 

تماس حاصل نمایید.
روی پاکت قید کنید مربوط به کدام مغازه می باشد.
هزینه درج آگهی مغازه بر عهده برندگان می باشد.

فراخوان مناقصه سافت باندری هتل جهانگردی بم
شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر داردجایگاهی جهت سافت الندری از طریق مناقصه برگزار نماید.

1- 30 متر مربع ضلع جنوبی هتل )مکان الندری(

شرکت کنندگان مبلغ 3/000/000 ریال به حساب شماره 44-5955062-10به نام هتل جهانگردی بم واریز و 
درخواست خود را در پاکت سر بسته به همراه فیش واریزی تحویل هتل نمایید. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن های 03444313321-03444311360 تماس حاصل نمایید.
روی پاکت قید کنید مربوط به مناقصه می باشد.
هزینه درج آگهی مغازه بر عهده مشتری می باشد.

آگهی حصر وراثت 

آقای ابراهیم دهقان کروکی  فرزند فرج اله  دارای شناسنامه 78 به شرح دادخواست شماره 98/3/514  
مورخ 98/09/10 توضیح داده شادروان محمدرضا دهقان کروکی  فرزند ابراهیم  به شناسنامه 71 در 

تاریخ 98/08/08 در شهر عنبرآباد  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :
1- سعیده افغانی بمی فرزند داود  ش.ش  7880  همسر متوفی2- فاطمه آورس کروکی فرزند فرج اله 

به ش.ش  101 مادر متوفی3- ابراهیم دهقان کروکی فرزند فرج اله  ش.ش 78 پدر متوفی 
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است./ م الف 117

شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی ابالغ

بدین وسیله به شرکت تعاونی تولید محصوالت کشاورزی مهر 316 ، به نشانی : بم روستای تاج اباد و علی تاج آبادی ، نام پدر : عباس ، شماره 
شناسنامه : 13 ، شماره /شناسه ملی : 3111224007، متولد :1341/06/01 ، به نشانی : بم شهرک رزمندگان ابالغ می شود که بانک توسعه 
تعاون بم به استناد سند رهنی شماره 17631 دفتر 94 بم جهت وصول مبلغ 1/031/208/436 ریال تا تاریخ صدور اجرائیه به انضمام خسارت 
تاخیر متعلقه تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9700776 در این اداره تشکیل شده 
و طبق گزارش مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می 
گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته 

و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد./ م الف 55
محمد امیری خواه

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بم



سرپرست شهرداری بم گفت :يکی از مهمترين کارهايی که شهرداری در اولويت 
خاص خود قرار داده آسفالت معابر شهری در قالب طرح بازآفرينی شهری و آسفالت 
کوچه های خاکی در قالب طرح مشارکتی توسط مردم و شهرداری می باشد که 
در همین راستا امروز صبح آسفالت خیابان آيت ا... شیخ رحمت را شروع کرديم و 
بعد از آن به امید خدا آسفالت خیابان آيت ا... بروجردی را مد نظر قرار داديم که 
امیدواريم بتوانیم در اين مسیر با همکاری  همکاران و اعضای شورای شهر خدمات 

مطلوبی در جهت رضايت شهروندان محترم ارائه بدهیم .

هفته نامه محلی استان کرمان - خبری، تحلیلی، سیاسی و فرهنگی                                                                                                                                      سال دوازدهم  شماره   215 سه شنبه 19 آذر  1398 قیمت: 1000 تومان         چهارفصل

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

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

جهت عضویت در کانال تلگرام طلوع بم و دریافت آخرین اخبار و عکس ها و ویدئوی های استان کرمان می توانید بعد 
www.telegram.را در تلگرام جست و جو کنید و یا به آدرس @Toluebam از به روز کردن تلگرام خود شناسه
me/Toluebam رفته و عبارت JOIN را کلیک کنید. همچنین شما می توانید عکس ها وگزارشات خود از اخبار، 
وقایع و مشکالت شهری که در آن زندگی می کنید را به پیامگیر طلوع بم در تلگرام با شماره:   ۰9۲۱۰۴۲8۳79   

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

تلفن همراه: ۰۹۲۱۰۴۲۸۳۷۹ - ۰۹۲۱۷۸۲۳۰۳۰
        تلفاکس: ۴۴۳۲۰۱۹۵-۰۳۴ صندوق پستی- بم : ۷۶۶۱۱۱۱۱۱۱

اولین دوره مسابقات آزاد مهارت پیرایش مردانه کشور به میزبانی آموزشگاه و پیرایشگاه موکات بم

شروع آسفالت خیابان شیخ رحمت 

آقای مهندس مصطفی چاووش�ی دبیر مس�ابقه و مدير آموزش�گاه و پیرايشگاه 
م�وکات ب�م با بیان اينکه  پ�س از بازديد مدير کل فنی حرفه ای  از آموزش�گاه 

موکات ،درخواست برگزاری  مسابقات  آرايشگری سراسر ايران را  ارائه داديم.
وی ادامه داد: پس از موافقت اين آموزش�گاه توانس�ت برای نخستین بار  مجوز  

برگزاری اين  دوره از  مسابقات در شهرستان بم را دريافت نمايد.
 آقای چاووش�ی گفت:با حمايت دکتر دريجانی رئیس فنی و حرفه ای  توانستیم 

مسابقات کشوری را در اين شهر  برگزار کنیم.
وی در پايان گفت: در اين مسابقات  از شهر های خرم، آباد ،انديمشک، اصفهان، 
کرمان، کهنوج ،جیرفت، يزد، گنبدکاوس ،ش�یراز ،  ش�رکت کردند و بم میزبان  

آنان بود.
موسی دريجانی ريیس فنی حرفه ای بم نیز در خصوص آموزشگاه موکات گفت: با 
توجه به نیاز شهرستان بم به آموزش  فنی و حرفه ای در زمینه آرايش و پیرايش  

مردانه و زنانه آموزشگاه موکات در  25 اسفند ماه 97 راه اندازی شد.
وی افزود: باتوجه به شرايط موجود و حس نیاز و تجربه اين موسسه  آموزشی  در 
زمینه مسابقات کشوری"  آرايش و پیرايش مردانه "  در سطح کشور به میزبانی 

باغ شهر جهانی بم برگزار کرد.

ريی�س فنی حرفه ای ب�م ادامه داد:   برنام�ه ريزی و گرفتن مج�وز های الزم از 
س�ازمان فنی و حرفه ای کش�ور برای اين مس�ابقات يک ماه زمان برد ولی مهم 

نتیجه مطلوب آن است  .
 عباس نجفی داور مسابقه با  بیان اينکه اين مسابقات بین افرادی برگزار می شود 
که جزو بهترين  های شهر خود محسوب می شوند ادامه داد:  افراد شرکت کننده 
در اين مسابقات بايد ظرف مدت زمان 17 دقیقه  اصالح کامل سر را انجام دهند.
وی اظهار کرد:اصالح کامل در اين مدت زمان کار بس�یار دش�واری است اما يک 

آرايشگر حرفه ای قادر به  اجرای آن خواهد بود.
حضور در اين مسابقات دارای  آيتم های مختلف چون بهداشت،ايمنی،کوتاهی،علم 

چهره شناسی بوده است.
نجفی گفت:آرايشگر بايد با توجه به چهره مشتری خود ،فیزيک بدن ،نوع گردن 

مشتری و جمجمه سر بهترين مدل را انتخاب  و اجرا نمايید.
دارو اين مس�ابقات گفت: در پايان اين دوره از مس�ابقات  بهترين های ش�هر بم 
در  غالب ده  نفر  برتر معرفی و مجوز حضور در مسابقات کشوری که  در تهران 

برگزار میشود را خواهد داشت .

تشکیل جلسه ستاد بحران در شهرداری بم
صبح روز دوش��نبه ۱۸ آذرماه ۹۸ در محل ش��هرداری بم با حضور مهندس دهقان شهردار 
بم ،معاونین و مس��ئولین واحدهای شهرداری بم ستاد بحران تشکیل شد و هریک از اعضا 
به نقطه نظرات خود در رابطه با بحران شهری صحبت کردند و همه واحدها اعالم امادگی 
کردند و عنوان نمودند به خصوص در فصل زمستان برنامه ریزی الزم را انجام دادیم تا بر 

مشکالتی از قبیل سیل و بارندگی فائق آئیم .
مهندس دهقان سرپرست شهرداری بم در نشست  ستاد بحران عنوان کردند :از همه واحدها 
خواهش��مندم در مقابله با بحران به خصوص در فصل زمستان هنگام سیل و بارندگی های 
شدید برنامه ریزیهای الزم را انجام داده تا امسال نسبت به سالهای قبل مشکالت کمتری را 
داشته باش��یم .واز همه واحدها خواستند در این راستا همکاری الزم را در مواقع بحرانی با 
مدیریت بحران شهرداری را داشته باشند و در مواقع لزوم تمام امکانات و ماشین آالت خود 

را در اختیار ستاد بحران قرار داده تا بتوانیم با کمک هم موفق عمل نمائیم .

سرپرست شهرداری بم بیان کردند:باید قبل از هرگونه حوادث ناگوار به خصوص از قبیل 
بروز سیل ، مدیریت بحران در اسرع وقت موقعیتی را فراهم کند تا با حضور اعضا ستاد از 
مسیر سیالبها و رودخانه های فصلی بازدیدی داشته باشیم تا  جهت کنترل سیالبهای فصلی 

اقدامات الزم صورت گیرد 
مهندس دهقان در پایان متذکر شد : یکی از مشکالتی که این روزها به خصوص در فصل 
زمس��تان گریبانگیر شهرداری شده است وجود آبهای سرگردان و رها شده در سطح شهر 
می باشد که الزم است در این مسیر برنامه ریزی شود تا بتوانیم با کمک کشاورزان ، آبهای 
سرگردان و رها شده را کنترل نمائیم .با توجه به اینکه جا دارد از همکاران خودم در تمامی 
واحدها که در جهت الیه روبی و نوسازی نهرهای آب تالشهای گسترده ای را دارند تشکر 
و قدر دانی  نمایم و از همه واحدها خواست در این مسیر در کنار هم باشند تا بتوانیم در حد 

مطلوب از ورود ابهای سرگردان و رها شده به سطح خیابان جلوگیری نمائیم .

ادای احترام به مقام شامخ شهدا توسط مهندس حمید دهقان سرپرست شهرداری بم 

محمد بنی اسدی رئیس شورا، 

رامین ولندیاری و خانم سمانه سام نژاد از اعضای شورای اسالمی شهر 

معاونین و مسئولین مربوطه شهرداری بم


