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3 سیدمحمدعلی جمالزاده

افتتاح اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان ریگان

انهدام باند سرقت های سریالی 
اماکن تجاری فهرج

سفر به سرزمین 
فیروزه

گذر و نظری بر
شهر و هنرمندان

اسطوره با طعمکافه

تئاتر بم در مسیر
شکوفایی

افتخارآفرینی بمی ها
در مسابقات بین المللی 

روبوکاپ آزاد ایران

عاقبت کار رجل سیاسی

یادداشتی از
استاد داوود یوسف زاده

یادداشتی از
استاد محمدعلی علومی

شهرآباد

گفتاری از مهندس بهنام خداشناس 
در مورد نقش فضاهای عمومی در 

کیفیت بخشی زندگی جمعی 

گزارش یاسین مشهدی از اجرای 
تئاتر کمدی »ارتفاعات« در بم

پرده آخر روایت زندگی سیاسی 
مش تقی، پنبه زنی که دلش می 

خواست وکیل مجلس شود

توقف حاشیه نشینی 
در محدوده میراث جهانی بم

دفاع همیشگی جامعه کارگری از نظام اسالمی 
هرکس مسئولیتی پذیرفته، باید همه وقت و توان خود را به ادای صحیح آن مسئولیت اختصاص دهد

مواظب باشید دوباره سرتان کاله نرود

رهبر انقالب در دیدار اخیر خود با کارگران به مناسبت روز کارگر با تشکر از زحمات و تالش های جامعه ی کارگری کشور و اظهار ارادت نسبت به کارگران، کار و تالش در جامعه را »ارزش« 
خواندند و گفتند: هر فردی که در جامعه مشغول کار است، اعم از مسئول، وزیر، استاد دانشگاه، دانشجو، طلبه، مدیر و دیگران، به معنای عمومی کلمه کارگر است و در واقع، »تولید ارزش« 
می کند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه از دیدگاه اسالم، »بیکاری، تنبلی و وقت گذرانی بیهوده«، ضّد ارزش است، افزودند: باید همه ی کسانی که در عرصه های مختلف مشغول 
کار هس��تند، عالوه بر باال بردن کیفیت کار، حق آن کار را ادا و خود را وقف کار کنند. رهبر انقالب افزودند: هر کس��ی در کش��ور مس��ئولیتی پذیرفته است، باید همه ی وقت و توان خود را 
به ادای صحیح آن مس��ئولیت اختصاص دهد. ایش��ان با اش��اره به وفاداری و ثبات قدم جامعه ی کارگری نسبت به انقالب و نظام اسالمی در طول ۳۷ سال گذشته خاطرنشان کردند: با وجود 

مشکالت معیشتی، کارگران هیچ گاه به تبلیغات ضد انقالب اعتنا نکردند و در مقابل نظام نایستادند بلکه همواره مدافع نظام اسالمی بوده اند.

برنامه مالقات محمود احمدی نژاد با آیت ا... جعفری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان بنا به دالیل نامشخصی لغو گردید. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گفتارنو در حالی که قرار بود 
محمود احمدی نژاد پس از ورود به کرمان در روز یکشنبه به دیدار امام جمعه کرمان برود در میانه راه این برنامه تغییر و محمود احمدی نژاد به منظور دیدار با مردم جیرفت راهی این شهر شد. 
گزارش ها حکایت از آن دارد طی روزهای گذشته تعداد زیادی از چهره های متنفذ سعی در انجام مالقات میان امام جمعه کرمان و محمود احمدی نژاد داشته اند. امام جمعه کرمان طی سال های 
گذشته انتقادات فراوانی از محمود احمدی نژاد داشته است. وی هفتم اردیبهشت ماه خطاب به کارگران گفته بود: آقای احمدی نژاد با ادبیات خاصی می خواست مملکت را اداره کند. آیت ا... 
جعفری با انتقاد از شعار افزایش یارانه ها توسط احمدی نژاد گفت:این که کسی با چنین شعاری وارد شود حقه بازی است. کاله سر مردم گذاشتن است. من با هیچ دولتی حساب خاصی ندارم 

و به حسب وظیفه ام از همه دولت ها حمایت کرده ام. اما کسی که با شعار چند برابر کردن یارانه ها می آید حقه باز است. مواظب باشید برای بار دوم سرتان کاله نرود.

پنجش��نبه هفته گذش��ته طی مراسمی در 
محل دفتر مهندس رضا اش��ک فرماندار 
ب��م و با حض��ور عباس زورون��ی معاون 
سیاس��ی اجتماع��ی و رض��ا رحی��م نژاد 
بخش��دار مرک��زی و آق��ای پورابراهیم 
بخشدار بروات اعتبارنامه مهندس حبیب 

ا... نیک��زادی پناه نماینده منتخب مردم ش��رق اس��تان کرمان توس��ط 
فرماندار بم به ایش��ان اهدا ش��د. به گزارش روابط عمومی فرمانداری 
بم، حبیب ا... نیکزادی در مراسم دریافت اعتبارنامه نمایندگی خود در 
محل فرمانداری بم اظهار داش��ت: ان شاا... در سال جدید شاهد تحول 
و پیش��رفت در زمینه های  اقتصادی، صنعتی و کش��اروزی باشیم. وی 
افزود: ما مسئوالن شهرستان باید دست در دست هم دهیم و در مرحله 

اول رضایتمندی خداون��د و در مرحله دوم 
رضایتمندی مردم، ش��هداء و امام شهداء را 
جل��ب کنی��م. نیکزادی پن��اه گفت:مردم به 
خواس��ته انقالب و مقام معظم رهبری لبیک 
گفتند و این حرکت ش��کوهمند سیاسی را 
در سراسر کشور رقم زدند در واقع انتخابات 
مشت محکمی به دهان یاوه گویان بود. منتخب مردم شرق کرمان در 
مجلس شورای اس��المی بیان کرد: از حجت االسالم غضنفرآبادی به 
دلیل 10 سال تالش مفید و موثر در مجلس شورای اسالمی تشکر می 
کنم و برایش��ان آروزی موفقیت دارم. نیکزادی پناه اظهار داشت: چه 
کسانی که به من رای دادند و چه کسانی که به من رای نداده اند برایم 

قابل احترام هستند و خدمتگذار آنها هستم.

س��ید محمد حبیب اللهی مدیر آموزش 
وپرورش شهرس��تان بم در مراسم جشن 
بزرگداش��ت روز معل��م این شهرس��تان 
ضمن گرامیداش��ت روز معلم و شهادت 
اس��تاد مرتضی مطهری گف��ت: در نظام 
تعلی��م وتربیت اس��المی، معل��م مایه ی 

حرکت و برکت جامعه اس��ت. معلم همان که سرنوش��ت انسان هایی 
که تحت تعلیم و تربیت اوهستند به دست او رقم می خورد، معلمی که 
تمام مقدرات یک جامعه اس��المی دردستان او می باشد. وی در ادامه 
بنا ب��ه فرمایش حضرت علی)ع( بیان کرد: دانش��مندان تا پایان جهان 
زنده هس��تند هر چند که خودشان حضور ندارند اما آثار آنها در قلب 

ها وجود دارد. حبیب اللهی ابراز داش��ت: در 
روز قیامت اول انبیاء شفاعت می کنند بعد از 
آن علما و س��پس شهداء شفیع امت اسالمی 
هس��تند و این زمانی حاصل خواهد ش��د که 
معلم تهذیب نفس وخودسازی کند و برخود 
حاکم باش��د تا به این مقام برسد. حال  معلم 
با این جایگاه و با این توصیف گاهی توقعاتی  نیز از جامعه دارد.  این 
مقام مس��ئول بیان داش��ت: معلم باید در جامعه دیده شود، معلمی که 
استعدادها را شناسایی و هدایت می کند و جامعه را جهت می دهد این 
توقع یک معلم از جامعه می باش��د. وی گفت: معلم یک الگوی ایده 

آل برای اکثر افراد وخانواده ها می باشد.

فرماندار بم خبر داد: 

رهبر معظم انقالب تبیین کردند

آیت ا... جعفری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان

سردبیر  طلوع بم در ویژه برنامه انتخاباتی 
صداوسیمای مرکز کرمان عنوان کرد:

 www.Telegram.me/Toluebam

سیسمونی

نینی
ست

مجموعه ای منحصر بفرد و متنوع  از انواع 
لوازم نوزاد و کودک برای همه سلیقه ها

نشانی :  بم  -  خیابان  بوعلی ،  بعد از خیابان  لشکرفیروز ) پمپ بنزین (

ست کامل حمام، لوازم بهداشتی ، لباسشویی
ست کامل کمد، تخت خواب و غذاخوری نوزاد

مدیریت : رحیمی   تلفن:  44213618 -034  و  09394901354

معلم همانند شمع می سوزد تا شعله دانش را با عشق در وجود 
دانش آموزان روشن نگه دارد.

با تقدیر فراوان از آقای علی قلعه خانی مدیریت و آقای 
محمدعلی شیرخانی و دیگر همکاران مجموعه دبیرستان بهیاری 

فهرج که طی مدت دو سال آموزش فرزندمان تمام تالش 
و سعی بی دریغشان در جهت تعلیم و تربیت فرزندان این 
مرزوبوم جای تقدیر و سپاس دارد. روز معلم بر شما مبارک

هفته نامه طلوع بم در نظر دارد جهت تکمیل کادر رس�انه ای خود از میان 
افراد واجد ش�رایط یک نفر را به عنوان خبرنگار، گزارش�گر و بازاریاب و 
بصورت تمام وقت آم�وزش و بکارگیرد و بعد از مدتی در صورت کارآیی 

مفید استخدام و بیمه نماید. 
از تمامی افراد عالقه مند به حرفه روزنامه نگاری که دارای حداقل مدرک 
کارشناس�ی )ترجیحا در یکی از رش�ته ه�ای علوم انس�انی( و دارای روابط 
عمومی خوب و موجه در بین اقشار مختلف مردم می باشند دعوت می شود 
تا در صورت تمایل به همکاری با طلوع بم از طریق یکی از روش هایی که 

در باالی صفحه آخر آمده به دفتر نشریه مراجعه یا تماس حاصل فرمایند.

معلمی شغل انبیاء است - روز معلم مبارک

امیدوارم همیشه در سنگر علم ودانش کوشا باشید. تقدیم به 
خواهرانم اکرم دخت دهقان زاده معلم دوره اول فرهنگیان، 
نرجس خاتون دهقان زاده دبیر دبیرستان کوثر النبی وداماد 

گرامی منوچهر خواجه حیدری معاون مدرسه آ یت اهلل کاشانی 
شهرستان بم

ازطرف والدین محمدرضا محمدجعفری

09210428379   _    034 - 44320195

زهرا دهقان زاده

دل عالم
میزبان دولت امید

دکتر حسن روحانی رئیس جمهور سه شنبه هفته آینده به همراه تعدادی 
از وزیران کابینه دولت تدبیر و امید به استان کرمان سفر می کند.
  عالوه بر دیدار های مردمی، قرار است پروژه های مهمی نیز 

در سراسر استان از جمله طرح گازرسانی به بم 
به بهره برداری برسد.

صفحه 2

رضا اشک در جلسه ساماندهی اراضی حاشيه نشين بم گفت: با اقدام به موقع مسئوالن از پيشرفت 
حاشيه نشيني در پنج هكتار از اراضي مجاور به محدوده ميراث جهاني، جلوگيري شد.

پیشخوان

امدادگر و 
کوهنورد بمی در 

راه هیمالیا

هادی رنجبرنسب 
رکورددار صعودهای 

زمستانی به منظور 
شرکت در دوره های 
امدادونجات کوهستان 
به نمایندگی از ایران 

اواخر اردیبهشت به نپال 
خواهد رفت

صفحه 2

نرماشير ؛ یكی از هشت شهرستان 
ميزبان جشنواره موسيقی نواحی 

کشور در استان کرمان

اعطای اعتبارنامه نماینده منتخب شرق استان کرمان توسط فرماندار بم

در نظام تعليم وتربيت اسالمی، معلم مایه ی حرکت و برکت جامعه است

مرکز معاینه فنی شهرداری بم 
در آستانه بهره برداری

کاهش 50 درصدی تلفات حوادث رانندگی در شهر بم
موتورسواران مقصران اصلی

آگهی مزایده شماره 95

دعوت به همکاری

یک س�ازمان دولتی در اس�تان کرمان در نظر دارد اموال مش�روحه ذیل را از طریق مزایده 
عمومی به فروش برس�اند. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم ش�رایط شرکت در 
مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره 

تلفن 32531821 و 32532664 با کد 034 تماس حاصل نمایند.
1- تعدادی خودروی سبک، سنگین و موتورسیکلت

2- تعداد سه باب ملک ) آدرس امالک در سایت WWW.DCHQ.IR و یا با مراجعه حضوری 
،قابل دریافت می باشد.(

3- زمان بازدید : به مدت 5 روز اداری از تاریخ 1395/2/18 لغایت 1395/2/22 از ساعت 
8 الی 14

4- محل بازدید و تس�لیم پیشنهادات )خودرو( : کرمان - خیابان شهید صدوقی)جاده تهران( 
- نرسیده به کارخانه سیمان-سمت راست کیلومتر4 کمربندی امام رضا ع - پارکینگ مرکزی 

خودروهای سبک و سنگین
WWW. ضمنا بازدیدکنندگان محترم جهت اطالع از زمان مزایده استانها می توانند به سایت

نمایند. مراجعه  مناقصه  مزایده،  اصلی-بخش  اصلی-منوی  صفحه  در   DCHQ.IR

کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری، خالفی،مالیات مشاغل و نقل و انتقال 
سند و سهم هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 51م الف
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خبر

خبر

خبر و جامعه

آگهی حصروراثت
آقای حسن بدیع الزمان فرزند اکبر دارای شناسنامه 4 بشرح دادخواست شماره 9500025 مورخ 24 / 01 / 1395 توضیح داده شادروان اکبر بدیع الزمان فرزند محمد بشناسنامه 7178 در تاریخ 12 / 10 / 1394 در شهر 
بم فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند از : 1- آقای حسن بدیع الزمان فرزند اکبر به ش ش 4 صادره از فخرآباد فرزند متوفی 2- آقای علی بدیع الزمان فرزند اکبر به ش ش 58 صادره از بم فرزند متوفی 

3- آقای محمد بدیع الزمان فرزند اکبر به ش ش 15969 صادره از بم فرزند متوفی 4- خانم لیلی بدیع الزمان فرزند اکبر به ش ش 141 صادره از فخرآباد بم فرزند متوفی
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
3 م الف -دفتر شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان بم

ابالغ وقت رسیدگی
خواهان /شاکی موسسه اعتباری عسکریه دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم علیرضا دهقان پشترودی  به خواسته مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرستان بم نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان بم واقع در استان کرمان 
– شهرستان بم – بزرگراه خلیج فارس - دادگستری شهرستان بم – کد پستی: 7661674485 تلفن: 03444340397 – 03444340402 ارجاع 
و به کالسه 9509983429200064 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/09 و ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده /متهم و در خواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
7 م الف - منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان بم - محمدحسین بابایی

ابالغ وقت رسیدگی
خواهان موسسه اعتباری عسکریه دادخواستی به طرفیت خوانده حامد رازه  به خواسته مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان بم نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان بم واقع در استان کرمان – شهرستان بم – 
بزرگراه خلیج فارس - دادگستری شهرستان بم – کد پستی: 7661674485 تلفن: 03444340397 – 03444340402 ارجاع و به کالسه 
9509983429300074 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/17 و ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده /متهم و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
10 م الف - مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان بم - محبوبه ساعدی

ابالغ وقت رسیدگی
خواهان /شاکی موسسه اعتباری عسکریه دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم ایمان عسکریه کشیتی  به خواسته مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرستان بم نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان بم واقع در استان کرمان 
– شهرستان بم – بزرگراه خلیج فارس - دادگستری شهرستان بم – کد پستی: 7661674485 تلفن: 03444340397 – 03444340402 ارجاع 
و به کالسه 9509983429200066 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/12 و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده /متهم و در خواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
6 م الف - منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان بم - محمدحسین بابایی

ابالغ وقت رسیدگی
خواهان /شاکی موسسه اعتباری عسکریه دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم علی صابری  به خواسته مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان بم نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان بم واقع در استان کرمان – شهرستان 
بم – بزرگراه خلیج فارس - دادگستری شهرستان بم – کد پستی: 7661674485 تلفن: 03444340397 – 03444340402 ارجاع و به کالسه 
9509983429200065 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/12 و ساعت 09:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
/متهم و در خواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
5م الف - منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان بم- محمدحسین بابایی

ابالغ وقت رسیدگی
خواهان موسسه اعتباری عسکریه دادخواستی به طرفیت خوانده مجتبی پاپلی برواتی  به خواسته مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان بم نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان بم واقع در استان کرمان – شهرستان 
بم – بزرگراه خلیج فارس - دادگستری شهرستان بم – کد پستی: 7661674485 تلفن: 03444340397 – 03444340402 ارجاع و به کالسه 
9509983429300073 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/17 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
9 م الف - مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان بم - محبوبه ساعدی 

ابالغ وقت رسیدگی
خواهان موسسه اعتباری عسکریه دادخواستی به طرفیت خوانده هنگامه بصیریان به خواسته مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان بم نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان بم واقع در استان کرمان – شهرستان 
بم – بزرگراه خلیج فارس - دادگستری شهرستان بم – کد پستی: 7661674485 تلفن: 03444340397 – 03444340402 ارجاع و به کالسه 
9509983429300072 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/18 و ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
/متهم و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
8 م الف - مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان بم - محبوبه ساعدی

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 11587 مورخه 20 / 12 / 1394 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 عشرت صادری فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 597  شماره ملی 3110826720 صادره از بم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 733  مترمربع پالک 53 فرعی از 4949 اصلی واقع در شهرستان بم خیابان 22 بهمن بخش 29 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمد صنعتی 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.

3 م الف - محمد امیری خواه - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

شماره پيامک : 

فرمانده انتظامی بم خبر داد: فرمانده انتظامی فهرج خبر داد:

س��الم اگر امکان داره پیغام من رو به مس��ئولین مربوطه 
برس��ونید.اکثر خیاب��ان هایی که به دلیل لوله کش��ی گاز 
حفاری ش��ده بود بازسازی ش��ده اما بلوارسیدطاهرالدین 
محمد و خیابان ه��ای این محله از جمله خ امیرالمومنین 
،قط��ب  الدین )به خصوص قط��ب الدین 5( و میرزانعیم 
وکوچه های این محله بازس��ازی نش��ده اینکه میگن مردم 
اس��تان کرمان روحیه مطالبه گری ندارند کامال درس��ته و 
مردم این محله در صدر این مردمند اما دلیل نمیش��ه که 

بین مردم یک شهر ویک جامعه تبعیض قائل بشوند.
اص��ل نوزده��م قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ایران: 
مردم ایران از هرقوم وقبیله که باش��ند از حقوق مس��اوی 
برخوردارند و رنگ،نژاد،زبان و مانند این ها س��بب امتیاز 

نخواهد بود.


پيام مردم

5000  20  100  98432

درخواست برای ساماندهی محله

دریافت  و  بم  طلوع  تلگرام  کانال  در  عضویت  جهت 
آخرین اخبار و عكس ها و ویدئوی های استان کرمان 
شناسه  خود  تلگرام  کردن  روز  به  از  بعد  توانيد  می 
یا  و  کنيد  و جو  تلگرام جست  در  Toluebam@ را 

به آدرس
 www.Telegram.me/Toluebam

رفته و عبارت JOIN را کليک کنيد.
همچنين شما می توانيد عكس ها وگزارشات خود از اخبار، وقایع و 
مشكالت شهری که در آن زندگی می کنيد را به واتس آپ طلوع 

بم با شماره: 09366191125 جهت پيگيری و درج در نشریه بفرستيد.

شهردار بم در بازدید فرماندار و رئیس شورای شهر از مرکز مکانیزه 
معاینه فنی گفت ساختمان این مرکز با اعتبار یک میلیارد تومانی 
تکمیل ش��ده و تا عید مبعث به بهره برداری خواهد رس��ید. به 
گ��زارش روابط عمومی ش��هرداری بم مهندس ریاضی مس��احت 
ای��ن مجموعه را 8500متر اعالم کرد و گف��ت این مرکز مجهز به 
دستگاههای تست کمک فنر، تست ترمز ، تست سوخت وتست 
نور وصدا است وبا بهره برداری از آن تا روزهای آینده اهالی شهر 
بم برای اخذ معاینه فنی خودروهای خود از مراجعه به دیگر شهرها 
بی نیاز می شوند. الزم به ذکراست مرکز معاینه فنی بم با امکانات 

مجهز وپیشرفته یکی از مراکز به روز استان خواهد بود.

حمی��د فرامرزي روز یکش��نبه در گفت و گ��و با خبرنگار 
ایرنا افزود: برداشت گندم از 800 هکتار اراضي شهرستان 
ریگان آغاز شده است و پیش بیني مي شود از هر هکتار 

پنج تن محصول برداش��ت ش��ود. وي بیان ک��رد: در این 
م��زارع ارقام ماکاروني و نان کش��ت ش��ده ک��ه این رقم 
ها با بازده محصول خوب اس��ت. مدیر جهاد کش��اورزي 
ریگان گفت: به دلیل اینکه امس��ال م��زارع الگویي گندم 
توسط کارشناسان جهاد کشاورزي احداث شد این مزارع 
بازدهي خوبي داشتند و آبیاري نوین از دیگر دالیل است. 

وي اظه��ار ک��رد: خرید تضمیني محصول نی��ز همزمان با 
برداش��ت گندم آغاز ش��ده اس��ت. فرامرزي با اشاره به 
خس��ارات توفان و سیل به مزارع کش��اورزي شهرستان 
ریگان از کشاورزان خواست در صورتي که بیمه هستند به 
صندوق بیمه محصوالت کشاورزي در شهرستان مراجعه و 

غرامت محصول خود را دریافت کنند.

به گزارش رواب��ط عمومی اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان 
کرمان از بم، اداره ثبت اس��ناد 
و امالک شهرس��تان ری��گان، با حضور مدیرکل ثبت و اس��ناد و امالک اس��تان کرمان، 
حجت االسالم غضنفرآبادی نماینده مردم شهرستان های بم ، ریگان ، فهرج و نرماشیر 
در مجلس ش��ورای اس��المی و مسئوالن شهرس��تان ریگان راه اندازی شد. مدیرکل ثبت 
اس��ناد و امالک استان در این مراس��م با بیان اینکه از سال 1۳86 که شهرستان ریگان 
از شهرس��تان بم جدا ش��د، عدم اداره ثبت اس��ناد و امالک مش��کالتی برای شهروندان 
شهرس��تان ریگان در مراجعه به اداره ثبت بم به همراه داشت اما راه اندازی اداره ثبت 
اس��ناد و امالک ریگان سبب تسهیل خدمت رس��انی به مردم شریف شهرستان ریگان 
خواهد ش��د. طالبی زاده بیان داش��ت: در شهرس��تان ریگان بیش از شش هزار پرونده 

ثبتی وجود دارد که با توجه به بعد مس��افت نس��بتاً قابل توجه بین بم و ریگان تاکنون 
مردم رغبتی جهت سند دار کردن امالک و مستغالت خود نداشتند، اما از امروز و با راه 
اندازی اداره ثبت ریگان امر خدمت رس��انی ثبتی تسهیل می گردد و شهروندان ریگان 
از طی مس��افت 100 کیلومتری بم-ریگان برای انجام امور ثبتی بی نیاز خواهند ش��د.وی 
تصریح کرد: با تاسیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ریگان شهروندان و ادارات 
دولتی این شهرس��تان می توانند نس��بت به ثبت اراضی و امالک و وصول مطالباتشان از 
طری��ق این اداره اق��دام نمایند. این مقام قضائی با بیان اینک��ه تثبیت مالکیت اراضی 
دولتی و مردم جلوی بسیاری از مشکالت حقوقی مخصوصا زمین خواری را می گیرد ، از 
مسئولین ادارات متولی امر زمین و مسکن و مردم شهرستان خواست با مراجعه به اداره 

ثبت ریگان نسبت به سند دار کردن اراضی و امالک خود اقدام نمایند.

هنرمندان ش��رکت کننده در نهمین جشنواره موس��یقی نواحی در شهر کرمان و هشت 
شهر دیگر این استان برنامه های خود را اجرا می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، هشت 
شهر استان کرمان در طول برگزاری نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران میزبان گروه 

ها و هنرمندان شرکت کننده در این رویداد ملی خواهند بود.

عالوه بر شهر کرمان شهرهای رفسنجان، بم، سیرجان، جیرفت، زرند بافت و نرماشیر از 
دیگر ش��هرهایی هستند که در طول برگزاری جشنواره میزبان هنرمندان موسیقی نواحی 
خواهند بود. نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با دبیری ایرج نعیمایی از روز 1۷ تا 

۲1 اردیبهشت  ماه سال جاری در شهر کرمان برگزار می شود.

به گ��زارش طلوع ب��م دکتر اس��دا... گردان ریاس��ت این 
دانشگاه که از دوستداران فرهنگ و ادب پارسی است طی 
دیداری با استاد محمدعلی علومی از وی تقدیر کرد و گفت: 
بنده چندی پیش با رمان» شاهنشاه در کوچه دلگشا« آقای 
علومی آش��نا ش��دم و بعد   از آن متوجه ش��دم که اس��تاد 
علومی اتفاقا اهل بم هستند و از این بابت که امروز ایشان 
را میبین��م مفتخرم. وی در این دیدار گفت: تکریم بزرگان 
و نخب��گان فرهنگی و ادبی در جامعه امروز ما و برای قش��ر 
جوان و دانشجوی ما الزم است و چیزی که بنده در دانشگاه 
در خصوص دانش��جوهای پزش��کی مان توصیه می کنم این 
اس��ت که باید در پزش��کی و علم خود، با حکمت و طبابت 
حکیمان��ه نیز آش��نایی پیدا کنید و این مهم با بررس��ی و 
مطالعه آثار فاخر بزرگان علمی و ادبی ما میسر خواهد شد.

در حاش��یه این دیدار ش��هرام نارویی مدی��ر روابط عمومی 
دانش��گاه از برنامه ریزی برای برگزاری جش��نواره سراسری 
طنز و کاریکاتور دانش��جویان دانش��گاههای علوم پزش��کی 
کشور در بم و با محوریت استاد محمدعلی علومی خبر داد.

گفتنی اس��ت رمان » شاهنش��اه در کوچه دلگشا « در سال 
86 به عنوان رمان برتر س��ی سال طنز ایران شناخته شد. 
از اس��تاد علومی دهه��ا اثر فاخر در حوزه طنز و داس��تان 
های اس��اطیری منتشر شده است که همگی آنها به نوعی با 
فضای فرهنگی بم قدیم و فرهنگ عامه مردم منطقه کرمان 

در ارتباط است.    

خوانن��ده  احم��دی  رض��ا 
مطرح ش��هر بم در ششمین 
و  خوانن��دگان  جش��نواره 
مجری��ان صحن��ه ای��ران که 
س��عدی  تول��د  س��الروز  در 
ش��یرازی برگزار ش��د موفق 
به دریافت دیپل��م افتخار و 

عنوان میکروفن طالیی و رتبه برتر این دوره از جش��نواره 
در بخش خوانندگی ش��د. در این جشنواره که داوری بخش 
نهایی آن بر عهده مریم اس��دی ترانه سرای مطرح کشور، 
غالمرضا صنعتگر و امید تاجیک خواننده و همچنین فریبا 
علومی بانوی سخن ایران بود خوانندگان، مجریان و مردان 

استندآپ کمدی مطرح کشور حضور داشتند.

جدیدتری��ن آهنگ علیرضا 
خوش  خواننده  کوهس��تانی 
صدای بمی با نام »س��راب« 
منتش��ر ش��د. عالقه مندان 
به موس��یقی می توانند این 
آهنگ زیبا را که ترانه سرای 
آن علی اکرمیان، آهنگس��از 

آن نوید رحیمی و تنظیم و مس��ترینگ آن را امیرحس��ین 
بخشی انجام داده را از وبسایت های معتبر موسیقایی کشور 

دریافت کنند.

با تالش��های مجدانه ش��هرداری و با حمایت شورای اسالمی 
شهر بم و فرمانداری محترم نام بم در کنار و هم تراز پایتخت 
و کالن ش��هرهایی قرار گرفت که در بحث گردشگری بلند 
آوازه هس��تند.به گ��زارش روابط عمومی ش��هرداری بم در 
جدول ارزیابی ش��هرهای برتر در حوزه خدمات س��فرهای 
نوروزی که توس��ط اس��تانداری ها انجام ش��د ، ش��هر بم با 
کس��ب حداکثر امتیاز در رتبه شهرهای موفق و گردشگری 
کشور قرار گرفت.مهندس ریاضی شهردار بم اظهار داشت: 
کس��ب  این موفقیت نتیجه تالش و زحمات ش��بانه روزی 
پرسنل شهرداری می باشد علی الخصوص پرسنلی که چه در 
بحث آماده سازی ستاد استقبال و چه در خود ستاد در ایام 
نوروز ش��بانه روز برای خدمت رسانی و راهنمایی و پذیرایی 
ازهموطنان تالش کردند.از دیگر کمپ های استقبال بزرگ 
شهرس��تان بم می توان به کمپ استقبال نوروزی بخشداری 
مرکزی در بوس��تان پیامبراعظم ص در روستای خواجه نظام 
و همچنین جایگاه های اس��تقبال میراث فرهنگی در مقابل 

ارگ قدیم بم اشاره کرد. 

کسب رتبه برتر و دیپلم افتخار توسط 
رضا احمدی خواننده

جدیدترین اثر علیرضاکوهستانی با 
نام »سراب« منتشر شد

کاهش 50 درصدی تلفات حوادث رانندگی در شهر بم
موتورسواران مقصران اصلی

انهدام باند سرقت های سریالی اماکن تجاری فهرج

بم هم تراز با پایتخت و کالنشهرها

مرکز معاینه فنی شهرداری بم
در آستانه بهره برداری

دیدار و تقدیر ریاست دانشگاه علوم 
پزشکی بم از استاد علومی

یک واحد گلخانه ای ) خیارسبز( در بروات بلوار جنوبی 
ش�یله میرزایی دارای 7 عدد سالن به متراژ 2300 متر و 
200 متر سازه مجموعا 2500 مترمربع و همچنین دارای 1 
عدد اتاق 24 متری نگهبانی، استخر، تعداد 3 عدد هیتر 
گرمایش�ی، برق س�ه فاز اختصاصی و در مجموع 3500 
مترمربع)14َمن( دارای حص�ار کامل دورتادور به فروش 

می رسد. 
تلفن تماس: 09138430487

گلخانه فروشی

به گ��زارش طلوع بم به نق��ل از معاونت 
اجتماع��ی فرماندهی انتظامی شهرس��تان 
فهرج س��رهنگ مه��دی پنجعل��ی زاده 
فرمانده این ناحی��ه انتظامی از پایان دادن 
به سرقت هاي سریالي اماکن تجاري در 
عملیات پلیس این شهرس��تان خبر داد و 
گفت: سارق با استفاده از ضعف قفل ها 

به 10 فقره سرقت دست زده بود. 
س��رهنگ مهدي پنجعلي زاده گفت: در 
پي رخ دادن چندین فقره سرقت از اماکن 
تجاري شهر فهرج تیمي از ماموران ویژه 
پلی��س ه��اي آگاهي،امنی��ت عمومي و 
کالنتري مرک��ز براي رس��یدگي به این 
سرقت ها تشکیل شد.  وي تصریح کرد: 
با توج��ه به این که تمام اماکن تجاري به 
یک روش آن ه��م با بازکردن قفل ها و 
بدون کوچکترین خسارتي مورد سرقت 
قرار گرفته فرضیه مبتني بر سریالي بودن 
س��رقت ها با سواس��تفاده از ضعف قفل 
ها مطرح شد. فرمانده انتظامي شهرستان 
فهرج عنوان داش��ت: از این رو ماموران 

پس از یک س��ري اقدام��ات اطالعاتي 
محل اختفا س��ارق را شناس��ایي کردند 
و وي در یک عملیات ضربتي دس��تگیر 
شد. پنجعلي زاده ابراز داشت: در بازرسي 
از مخفیگاه س��ارق مقادی��ر زیادي اموال 
مس��روقه کش��ف و همراه متهم به پلیس 
آگاهي انتقال داده ش��د.  وي گفت:پس 
از انجام بازجویي فني از متهم ،دو مالخر 
نیز شناسایي و در یک عملیات جداگانه 
دستگیر ش��دند. س��رهنگ پنجعلي زاده 
اذعان داش��ت: با این عملی��ات موفقیت 
آمیز یک س��ارق، دو مالخر دس��تگیر و 
10 فقره س��رقت نیز کش��ف شد. وی در 
پایان افزود: سرقت یکي از جرائمي است 
که در صورت وقوع موجي از احس��اس 
نا امني را در جامعه به ویژه در ش��هرهاي 
کوچک ایجاد مي کند که خوش��بختانه 
پلیس بار دیگر با دس��تگیري این سارقان 
در کمتر از ی��ک هفته اقتدار خود را که 
در راستاي ایجاد امنیت و خدمتگزاري به 

مردم است به نمایش گذاشت.

به گ��زارش طلوع بم به نق��ل از معاونت اجتماعی 
س��رهنگ  ب��م  شهرس��تان  انتظام��ی  فرمانده��ی 
محمدرضا فدا فرمانده انتظامي بم با اشاره به نقش 
آموزش شهروندان، از کاهش 50 درصدي تلفات 
حوادث رانندگي اين شهرستان در سال 1394خبر 
داد و گف��ت: موتورس��واران در بي��ش از نيمي از 

حوادث دخيل بوده اند. 
س��رهنگ محم��د رض��ا ف��داء گف��ت: پليس در 
تمامي زمين��ه ها به اقدامات بازدارنده و عامل مهم 
پيش��گيري از جرائ��م و حوادث توج��ه ويژه دارد 
و ط��رح ها و تدابير انتظامي و ش��دآمدي با همين 
رويکرد برنامه ريزي و اجرا مي شوند. وي تصريح 
کرد: اين امر مه��م در کاهش 50 درصدي تلفات 
حوادث رانندگي طي س��ال 1394 به نس��بت سال 

ماقبل تاثير قابل توجهي داشته است. 
فرمان��ده انتظامي بم بيان داش��ت: يکي از ظرفيت 
هاي موثر در جهت فرهنگ سازي امور شدآمدي 

توجه ويژه به آموزش شهروندان است که در اين 
زمينه از ظرفيت هاي آموزش همگاني در س��طح 
مدارس،مس��اجد، ادارات و نهاده��اي دولت��ي با 
حضور کارشناس��ان انتظام��ي و راهور بهره گيري 

مي شود. 
س��رهنگ"فداء" گفت: بر اس��اس آم��ار و ارقام 
موج��ود، موتورس��واران در وقوع بي��ش از نيمي 
از حوادث رانندگي شهرس��تان دخي��ل بوده اند و 
بيش��ترين صدمات ناشي از حوادث متوجه راکبين 

و ترک نشينان موتورسيکلت ها شده است. 
فرمان��ده انتظامي بم در پايان با اش��اره به در پيش 
ب��ودن فصل تابس��تان و اي��ام فراغ��ت از تحصيل 
خاطرنش��ان ک��رد: همزمان با اين اي��ام طرح هاي 
ش��دآمدي و برخورد با موتورس��يکلت س��واران 
متخلف با جديت بيش��تري انجام خواهد ش��د و از 
ش��هروندان به ويژه قشر نوجوان انتظار است که از 

وسايل نقليه براي تردد بيهوده استفاده نکنند.

افزایش 20 درصدي برداشت 
محصول گندم در ریگان

افتتاح اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان ریگان

نرماشير ؛ یكی از هشت شهرستان ميزبان جشنواره موسيقی نواحی کشور در استان کرمان

 دکتر حس��ن روحانی 
رئیس جمهور سه شنبه 
هفته آین��ده به همراه 
وزی��ران  از  تع��دادی 
کابین��ه دولت تدبیر و 
امید به استان کرمان 

سفر می کند.عالوه بر دیدار های مردمی، قرار است پروژه های مهمی 
نیز در سراسر استان از جمله طرح گازرسانی به بم به بهره برداری برسد. 
محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس جمهور نیز گفت: رییس 
جمهور و اعضای هیات دولت، س��ه شنبه بیست و یکم اردیبهشت 
به استان کرمان سفر می کنند. به گزارش ایلنا، دیدار عمومی با مردم، 
دیدار با علما، ایثارگران و برگزیدگان، شرکت در جلسه توسعه و سرمایه 
گذاران و جلسه شورای اداری استان کرمان از جمله برنامه های سفر دکتر 

روحانی به این استان است.

دل عالم؛ میزبان دولت امید

فرماندار بم گفت: با اقدام به موقع مس��ئوالن از پیش��رفت حاش��یه نشیني در پنج هکتار 
از اراضي مجاور به محدوده میراث جهاني، جلوگیري ش��د. به گزارش روابط عمومی 
فرمانداری بم صبح ش��نبه رضا اشک فرماندار در جلسه ساماندهی اراضی حاشیه نشین 
ضمن تبریک اعیاد ماه رجب حاشیه نشیني را یکي از معضالت عمده به جاي مانده از 
زلزله س��ال 82 عنوان کرد و افزود: اراضي واقع در محدوده میراث جهاني بم یکي از 
نقاطي است که طي سال هاي اخیر، حاشیه نشیني در آن رواج داشته است. وي اظهار 
کرد: صاحبان 160 واحد غیرمجاز با س��اخت و س��ازهاي غی��ر اصولي و بدون مجوز 
قصد تصرف بیش از پنج هکتار از اراضي بیت المال را داش��ته اند که از اقدام و ادامه 
پیشروي آنها جلوگیري شده است. فرماندار بم گفت: با هماهنگي هاي انجام شده در 
جلس��ات متعدد، قرار بر جابجایي افراد س��اکن در این محدوده شد و مجوز واگذاري 
زمین جایگزین به این افراد نیز صادر ش��ده اس��ت. وي از اختصاص 200 قطعه زمین با 
همکاري بنیاد مس��کن و دیگر نهادهاي مرتبط در منطقه ش��مال شهر بم یعني اسفیکان 

براي حاش��یه نشین ها خبر داد و افزود: با جابجایي این افراد، هم به قوانین ثبت جهاني 
پایبند خواهیم بود و هم مس��کن مناسب در اختیار افراد مورد نظر و واجد شرایط قرار 
مي گیرد. اش��ک برخورد جدي با پدیده زمین خ��واري را از برنامه هاي مهم مدیران 
ش��هر تاریخي بم برشمرد و گفت: بر همین اساس، س��ال گذشته بیش از 15 هکتار از 
اراضي ملي از دس��ت متصرفان آزاد ش��د.وي بیان کرد: با برگزاري جلسات متعدد با 
دس��تگاه هاي ذیربط، تمامي مسائل حقوقي واگذاري اراضي و همچنین جلوگیري از 
حاشیه نشیني در بم بررسي مي شود. شهرستان بم به واسطه وجود آثار متعدد تاریخي 
و قرار گرفتن در فهرست میراث جهاني یکي از شهرهایي است که هر گونه ساخت و 
ساز یا انجام امور مربوط به اراضي در آن باید با استعالم از دستگاه هاي مختلف مانند 
میراث فرهنگي انجام ش��ود. بعد از زلزله پنجم دي سال 1382 بواسطه برخي مهاجرت 

ها، حاشیه نشیني در بم بیش از گذشته رواج داشته است.

توقف حاشیه نشینی در محدوده میراث جهانی بم
فرماندار بم خبر داد: 

رئیس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران بم گفت: این 
شهرستان، یک هزار و 400 نفر جانباز از 50 تا 70 
درصد دارد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری 
بم، احمد دانشی ظهر یکشنبه در جلسه برنامه ریزی 
یادواره روز جانباز و پاس��دار شهرس��تان بم ضمن 
گرامیداشت روز معلم و کارگر اظهار داشت: در 
مجموع شهرستان بم یک هزار و 400 جانباز از 50 
درصد تا 70 درصد دارد. رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران شهرستان بم بیان کرد: مراسم روز جانباز 
22 اردیبهش��ت در منطقه گردشگری دهبکری با 
برنامه های متنوع از جمله غبارروبی گلزار ش��هدا، 
پیاده روی و مراس��م جشن برگزار می شود.در این 
جلس��ه امام جمعه بم نیز ضمن گرامیداش��ت روز 

معلم اظهار داشت: یاد و خاطره معلمان جان باخته 
در زلزله پنجم دی ماه در شهرس��تان بم را گرامی 
می داریم. حجت االسالم قاسم دانشی عنوان کرد: 
تکری��م مقام جانباز و پاس��دار که به گردن ما حق 
دارند ضروری اس��ت به ویژه پاسداران و جانبازان 
هش��ت س��ال دفاع مقدس و باید مراسم تجلیل در 

خور شأن آنها برگزار شود.

یكهزار و چهارصد جانباز باالی 50 درصد در بم امدادگر و کوهنورد بمی در 
راه هیمالیا

هادی رنجبرنس��ب رکورددار صعودهای زمستانی به منظور شرکت در دوره 
های امداد و نجات کوهس��تان به نمایندگی از ایران اواخر اردیبهشت به نپال 
خواه��د رفت. به گزارش خبرن��گار طلوع بم در این دوره آموزش��ی که در 
کشور نپال و در رش��ته کوههای هیمالیا و در محیط کوهستانهای آناپورنا به 
ارتفاع بیش از 5663 متر برگزار می ش��ود ش��رکت کنندگانی از کشورهای 
ایران، فرانسه ، اسپانیا و نپال حضور دارند که از ایران فقط آقای رنجبرنسب به 
این دوره آموزشی دعوت شده است. وی که افتخارات و صعودهای بزرگی 
را به قلل مرتفع ایران و دیگر کش��ورها داشته اس��ت گفت: نماد صعودهای 
ورزش��ی من در س��ال 94 » بم ، مهد تمدن « بود که خدارا ش��کر توانستم در 
همه آنها موفق ش��وم. وی ادام��ه داد: جا دارد قبل از اعزام به کش��ور نپال از 
ریاس��ت محترم و اعضای شورای اسالمی شهر بم  و همچنین ریاست محترم 
اداره ورزش و جوانان و مس��ئولین هیات کوهن��وردی خصوصا نائب رئیس 
محترم س��رکار خانم افشاری و مربی دلس��وزم آقای احسان عطارزاده تشکر 

ویژه بخاطر حمایت هایی که از بنده کردند داشته باشم.



3 سال نهم  شماره   140 دوشنبه 13 اردیبهشت 1395

یكی بود یكی نبودسخن دل

عرصه

فرهنگ و آموزش

رجل سیاسی

عاقبت کار رجل سیاسی

زیباترین ماه بزرگ خدا

رأی دادگاه
درخصوص دادخواست سکینه نوری فرزند درویش به طرفیت آقای حسین علیزاده حاجی آبادی فرزند محمد به خواسته صدور گواهی 
عدم امکان سازش جهت طالق غیابی دادگاه از توجه به متن دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق سند ازدواج شماره 217 صادره 
از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 163 حوزه ثبتی جیرفت وجود علقه زوجیت دایم بین زوجین مشارالیهما را محرز و مسلم دانسته 
است. دادگاه و واحد مشاوره و داوران منتخب سعی و تالش خود را جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین انجام که متأسفانه به دلیل 
عدم حضور زوج مؤثر در مقام واقع نگردیده است. زوجه اظهار داشته که مدت دوازده سال است که ازدواج کرده ایم و حاصل آن یک 
فرزند مشترک دختر 10 ساله به اسم کوثر می باشد و اکنون نزدیک به ده سال است که از وی )خوانده( خبر و اطالعی ندارم و خرجی 
و نفقه را پراخت نکرده است و نفقه را حکم گرفته ام امور مالی خود را در قبال طالق به همسرم بذل می کنم چون در عسر و حرج 
قرار دارم تقاضای صدور حکم طالق را دارم  و حضانت فرزندمان با من باشد با قرار مالقات هفته ای 24 ساعت در منزل خودش)زوج(، 
خوانده نیز علی رغم نشر آگهی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دلیل و مدرکی که بیانگر برائت ذمه خود باشد را ارائه نداده است که 
تحقیقات مأمورین وداوران منتخب مؤید صحت اظهارات خواهان است لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده 
به استناد مواد 1119 و 1130 و 1146 قانون مدنی و مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با احراز تخلفات خوانده از 
شروط ضمن العقد بندهای یک و 6 و 7 سند رسمی ازدواج در برگ نه آن گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و به خواهان 
اجازه می دهد که به یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق مراجعه و با توجه به اینکه وی طالق خلعی را انتخاب نموده و مهریه یکصد 
میلیون ریال وجه نقد رایج کشور و تعداد چهارده سکه تمام بهار آزادی می باشد که زوجه از مهریه ی خویش را به تعداد 14 سکه ی 
تمام بهار آزادی در حق شوهرش بذل و به وکالت از وی قبول بذل و پس از اجرای صیغه طالق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق 
شروط ضمن العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را به اصالتأ و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. طالق 
مزبور بائن است و عده آن از تاریخ وقوع طالق سه طهر است. حداکثر مهلت طرفین برای مراجعه به دفتر ثبت طالق از تاریخ دادنامه 
قطعیت یافته راجع به گواهی عدم امکان سازش سه ماه خواهد بود رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طالق و نمایندگی از جمله 
مفاد مواد 1134 – 1135 – 1140 – 1141 قانون مدنی و تبصره ماده 32 قانون حمایت خانواده حسب مورد بر عهده مجری صیغه 

طالق خواهد بود. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و تجدید نظر و فرجام خواهی در این شعبه است.
14 م الف - قربان شاهینی – رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ریگان

آگهی احضار متهم
بدینوسیله به آقای معین غالمشاهی فرزند حسن فرزند خان محمد 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 دائر بر مشارکت در نزاع 
دسته جمعی منتهی به ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای مهرزاد روهینا فرزند محمد در دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان ریگان حاضر شوید در غیر اینصورت به اتهام شما غیاباً رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد شد./. 
13 م الف - علی سخنگو –  معاون دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ریگان

آگهی احضار متهم
بدینوسیله به آقای محمدرضا کریم نیا فرزند حسین فاقد مشخصات دیگری وفق ماده 115 قانون آئین دادرسی در امور کیفری 
احضار و ابالغ می گردد تا در وقت رسیدگی مورخه 1395/02/07 ساعت 9 جهت دفاع از بزه انتسابی دائر بر ایراد ضرب و 
جرح عمدی حسب شکایت آقای نادر شهیکی گل آبادی فرزند شیرهان و کیفرخواست صادره از دادسرای شهرستان ریگان 
اتهام شما غیاباً رسیدگی و تصمیم مقتضی  اینصورت به  در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ریگان حاضر شوید در غیر 

صادر خواهد شد./. 
12 م الف - قربان شاهینی –  رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ریگان

آگهی حصروراثت
خانم صغری دهقانیان فرزند ابراهیم ش ش 1 بشرح دادخواست شماره 1002 مورخ 18 / 01 / 95 توضیح داده شادروان علی دری 
نژاد فرزند غالمحسین ش ش 207 در تاریخ 28 / 12 / 1384 در شهر ریگان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند از : 
1- غالمحسین دری نژاد فرزند قنبر ش ش 124 صادره از ریگان پدر متوفی  2- صغری دهقانیان فرزند ابراهیم ش ش 1 صادره از بم 
همسر دائمی متوفی 3- فاطمه هودیان پور فرزند غالمرضا ش ش 1813 صادره از ریگان مادر متوفی 4- محمدحسین دری نژاد فرزند 

علی ش ش 6050228019 صادره از ریگان فرزند متوفی
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای 

جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
4 م الف - پایداری – رئیس شورای حل اختالف شماره 2 ریگان

آگهی مزایده
به موجب اجرائیه کالسه  940453 از اجرای احکام حقوقی دادگستری بم صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقی کرمان له عباس عدیم 
المثالی و علیه 1-  رحیم رشیدی پور 2- صدیقه رشیدی دهنه مبنی بر فروش یک باب منزل مسکونی توسط محکوم له معرفی و 

توسط کارشناس دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توقیف احتمالی گردیده است
ملک مورد بازدید یک باب منزل مسکونی واقع در بلوار شهید باهنر نبش بلوار به مساحت تقریبی 250 متر مربع با زیر بنای 120 
مترمربع با اسکلت فلزی که با رعایت اصول فنی مهندسی احداث گردیده است با متعلقات آب و برق و پیشرفت فیزیکی صددرصد 
که محدود است شماال به طول 10 مترمربع به پالک همجوار و جنوبا بطول 10 مترمربع به بلوار شهید باهنر و شرقا بطول 25 متر 
مربع به پالک همجوار و غربا بطول 25مترمربع به پالک همجوار به استناد گواهی پایان کار ساختمان به شماره 91001248 به 
تاریخ 1391/08/23 صادره از شهرداری بم ملکی رحیم رشیدی پور فرزند نورا... که دارای پالک ثبتی 3 فرعی از 5178 اصلی بخش 
29 کرمان که با عنایت به موارد ذکر شده و موقعیت جغرافیایی و مکانی ونوع کاربری و کلیه عوامل موثر در ارزش ملک فوق مبلغ 
یکصدوشصت و یک میلیون تومان ارزیابی گردیده که ملک موصوف در روز چهارشنبه مورخ 1395/03/05 از ساعت 9 تا 11 صبح 
از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بم واقع در بلوار خیج فارس به فروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شدن 
شروع و به کسانی که باالترن 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 ومزایده تجدید میگردد./.
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مؤثر مزایده داده 

شود./.
11 م الف - علی دوستعلی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم

باید دس��ت و پایي کرد و دوز و کلکي چید که این دو شاهي آبرو 
که به هزار زحمت دس��ت و پا کرده ایم آب جوي نشود . از منزل 
بیرون آمده و راه مجلس را پیش گرفتم. به مجلس که رسیدم دیدم 
مردم جمعند و داد و ب�ي داد بلند اس��ت. درست دستگیرم نشد که 
مس��ئله سر چیست. همین ق�در اس���م »خیان�ت« و »ح�بس« و »دار« 
بگوش��م رسید و فهمیدم باز رندان سیاسي پا تو کفش یک بیچاره 
اي نموده و تحریک آنها است ک�ه م�ردم را هار کرده است. در این 
بین کم کم باز دور ما را گرفتند و صلوات و س��الم بلند شد و صدا 
پیچید که آقا مش تقی مي خواهد نطق بکند و تا آمدم به خود بجنبم 
که دیدم بلندم کردند و روي یک س�کویي گذاش�تند و جمعیت با 
دهان و چش��م و گوشهاي باز منتظر بود ببینید چطور آقا مش تقی 
سزاي خیانتکاران را به دستشان مي دهد. ما هم خودمان را از تنگ 
و تا نینداخته و هر جور بود به زور و زج�ر هف�ت هش���ت ت�ا از آن 
حرف هایي را که حاج قنبر یادمان داده بود قالب زدیم و پس از آن 
چند تا کلفت هم به دم »خیانتکاران وطن« بس��تیم و آنها را از »قهر 
و غضب ملي« ترس��انده و لبخندي زده و گفتم: خبر تازه این است 
که مي خواهند مرا هم مثل خودش��ان خائن بکنند ولي سوراخ دعا 
را گم کرده اند. ما چش��ممان خیلي از این کیسه پولها دی�ده و اگر 
بجاي صد هزار تومان که مي خواهند به زور توي گلوي ما بطپانند 
کرورها باش��د ما را از جاه وطن پرس��تي خارج نمي کنند. در این 
موقع خیلي دلم مي خواست حکایت مناسبي از وطن پرستي فرنگیها 
چنانکه ع�ادت نطق کنندگاني است که مي خواهند سکه کنند مي 
دانستم به خرج عوام داده و شیرینکاري مي ک�ردم ول�ي چیزي نمي 
دانس��تم و هنوز هم به استادي دیگران نرسیده بودم که همانجا فوراً 
از خودم درآورم له�ذا از ای�ن خیال صرف نظر کرده و ناغافل از ته 
جیب، کیسة پول خاقان السلطنه را بیرون کشیده و خطاب به کیسه 
یک شعر بند تنباني بي مناسبتي که یکدفعه به خاطرم آمد انداختم و 
همین که مردم از دست زدن ف�ارغ ش�دند هاشمي شاگرد دکانم را 
که در میان جمعیت از زور دست زدن غلغله اي راه انداخته بود صدا 
ک�ردم و گف�تم: این کیسة پول را بگیر و ببر به صاحبش برسان و بگو 
فالني گفت دم یک نفر وطن پرس��ت را ب�ا ای�ن چیزه�ا نمي شود 
بست. هاشمي زبان بسته تا آمد بگوید چي و چه که صداي زنده باد 
مش تقی »پاینده باد غی�رت ملي« بلند شد و مردم همانطور که دور 
کوري را که حضرت عباس شفا داده مي گیرند دور م�ا را گرفتن�د 
و وقتي بخود آمدیم که دیدیم از مجلس مبلغي دور افتاده ایم و کم 
کم به کلي تنها مانده ایم. س�رم ه�م درد گرفته بود. خواستم چپقي 
بکشم دیدم در بین گیرو دار همانهایي که صداي زنده بادشان هنوز 
در گوش��م بود به عنوان تبرك چپق و کیسه توتون و بعصي خرت 
و پرت دیگري را که در جیبم داش�تم زده ان�د و از هم�ه بیشتر دلم 
براي یک دو سه هزاري سوخت که از سوراخ کیسة خاقان السلطنه 
در گوش��ه هاي جیبم افتاده بود و مي خواس��تم به خرج نان و آبي 
بزنم ولي ناگهان صداي آش��نایي در پهلوي گوشم بلند شد و بدنم 
را لرزاند. نگاه کردم دیدم یارویي است که از جانب خاقان السلطنه 
پول آورده بود. خواستم چند تا فحش ب�ه خرجش بدهم و حمیت 
وطن پرستي خود را حالیش کنم دیدم جمعیتي که در ب�ین نیس�ت 
و ح�رارت ب�ي فایده و یا به زبان سیاسي چي ها »وجاهت ملي« بیجا 
خواهد بود و اصاًل یارو هم فرصت ندارد و باز قاطر بي چشم و روي 
تملق و چاپلوس��ي را به آسیاي تعارف بست و ورد دیروز را از سر 
گرفت. تعارف که تمام شد بدون آنکه نفسي تازه کند مبلغي سالم 
و دعا از خاقان السلطنه بما رساند و گفت: »ام�روز پ�اي نط�ق ش�ما 
ب�ودم. قیامت کردید البته صالح کار را شما خودتان این طور دیده 
بودید که این جور حرف بزنید. هرچه آن خس�رو کند شیرین بود! 
راستي استادي به خرج دادید. افالطون عهد خود هس�تید . مجس�مة 
ش���ما را حتم�اً از ط�ال خواهند ریخت االن یقیناً در همه فرنگستان 
اسم شما بر سر هر زباني است. من یق�ین دارم ک�ه از مرحم�ت شما 
به همین زودي ها خاقان السلطنه وزیر مي شود و از صدقة سر شما 
س��ر م�ا ه�م ب�ه کاله�ي م�ي رس���د و جمعي را دعاگوي خودتان 
خواهید کرد« خالصه یارو همین طور تا دم در خانه چانه زد و سبزي 
پاك کرد و من نمي دانس��تم شر این پر روي چاخان آپاراتي را به 
چ��ه حقه اي از س��رم رد کنم. همین که وارد خانه ش���دم به عجله 
تمام در را بس��تم و تنها ماندم نفسي کشیدم و مشغول وضو گرفتن 
ش��دم که دیدم جیغ و ویغ زن�م و هاش��مي بلند شد. زنم مي گفت 
»: آقا بیا ببین الیق ریش��ت این پاچه ور مالیده چه غلطه�ا م�ي کن�د 
از پولي که فرستاده اي پانزده هزارش را برداشته مي گوید که مزد 
یک ماهم است. کسي هم گوش�ت را دس�ت گربه مي سپارد؟! مگر 
این چشم دریده را نمي شناسي اگر مي تواني خودت از پسش برآ 
« ... معلوم ش��د هاش��مي کیس��ه پول را که دم مجلس از من گرفته 
چ��ون نفهمیده به کي و به کجا باید بب�رد آورده ب�ه خان�ه و پ�انزده 
هزارش را هم بابت مزد خود برداشته. خوب دیگر خدا خودش این 
ط��ور تقدیر کرده بود و ما هم رضاي خدا را مي خواهیم و تس��لیم 
ارادة او هس��تیم. ولي باز براي حفظ ظاهر دو س��ه توپ و تشري به 
دل هاش�مي بس�تم و هاشمي هم بر روي بزرگواري خود نیاورده و 
پانزده صاحبقران را توي جیب ریخته و جیم ش��د . فردا دیگر اسم 
ما ورد زبانها باش��د. شنیدم توي بازار قسم خورده بودند که با چشم 
خودشان دی�ده ان�د که هزار تومان اشرفي طال را که برایم فرستاده 
بودند نگاه نکرده بودم و حتي گفته بودند که شاه وع�ده داده بود که 
اگر پایم را از توي کفش��ش درآورم یک ده شش دانگي به اسمم 
قباله کند. خالصه جسته جسته براي خودمان از مشاهیر شهر شدیم 
حاج قنبر هم دو س��ه باري آمد و گله من�دي کرد که فراموش��ش 
کرده ام و محلش نگذاشته ام. حساب کار خود را کرد و رفت پي 
کارش و بعدها شنیدم کاسب شده و دماغش چاق است و همین که 
شکمش سیر شده سیاست از یادش رفته است. چند ماه بعد که دورة 
انتخابات رس��ید از طرف دموک��رات و اعتدالي هر دو فرقه با چند 
هزار رأي منتخب شدم ولي چند ماهي که وکالت کردم دیدم کار 
خطرناکي است. اگرچه نان آدم توي روغن است ول�ي انس�ان باید 
دایم خروس جنگي باشد و هي به این و آن بپرد و پاچة خان و وزیر 
را بگیرد و من چون هر چ�ه باش�د چندین سال با آبرومندي زندگي 
ک��رده بودم با این ترتیب بارم بار نمي ش��د این بود که کم ک�م در 
ای�ن ش���هر نائین که از سرو صداي مرکز دور است حکومتي براي 
خودم�ان درس�ت ک�ردیم و دس�ت زن و بچ�ه م�ان را گرفتیم و حاال 
مدتي است زندگاني راحتي داریم و پسرم هم تازگي رئیس معارف 
فارس ش��ده و او هم خوش اس��ت و ما هم خوش��یم و از ش��ما هم 
خواهش دارم دیگر ما را رجل سیاسي ندانید و نخوانید و نخواهید !

اشاره: داستان زیر برگرفته از کتاب 
»یک�ی بود، یکی نب�ود« محمدعلی 
جمالزاده، پدر داستان نویسی کوتاه 
ای�ران و آغازگر س�بک واقع گرایی 
در داستان است. داس�تان های این 
کتاب با لحنی طنزگونه و با استفاده 
از اصطالحات عامیانه و ضرب المثل 
های زبان فارس�ی بیان می ش�ود و 

نخستین اثر داس�تان کوتاه ایرانی به سبک نوین است که در 
سال 1300 شمسی منتشر ش�ده است. در شماره قبل نشریه 
قس�مت شش�م این داستان تقدیم شما ش�د و در این شماره 

قسمت هفتم تقدیم شما می گردد.

داستان پنبه زنی که دلش می خواست 
وکیل مجلس شود

سیدمحمدعلی جمال زاده

  قسمت هفتم و آخر

مرضیه دادگر 



زیباتری��ن م��اه ب��زرگ خدا، رجب اس��ت ش��لیاق. زیبا 
براندازی س��ت برای خودش. آری، رجب نام شهری س��ت 
در بهشت که آبش از ش��یر سفیدتر و از عسل شیرین تر 
اس��ت. گوارای آدمی باد این آب در عطش خیزی لحظه ها 

،در تمنای حظور.
عزیز دلم، خدا مهربان است آنقدر که ما را به هر بهانه ای 

می بخشد، به هر بهانه ای شلیاق.
ای��ن مهربانی فراتر از آن اس��ت که حت��ی به تصّور خیال 
بی انجامد. س��یزدهمین روز از ماه رجب اتفاقی قش��نگ 
ب��ه زمین دل داد و زمین تبلور یافته ی او ش��د. درس��ت 
است ش��لیاق، میالد یگانه مولود کعبه، علی )ع( عصاره ی 
خلقت... به پاس آمدنش اعتکاف به ُگل نشس��ت. چه به 
ُگل نشس��تی. و ت��و بهتر از من می دانی که آن چیس��ت؟ 
چون همیش��ه ی دنیا در اعتکافی شلیاق در اعتکاف. سه 
روز گوش��ه نش��ینی و انعکاس خدا در وجود. سه روزهایی 
از خود و بریدن از تعلقات زمین. س��ه روز اش��ک  عاشقی 
را به پابوس خدا بردن وس��ه روز... . چه لذتی دارد شلیاق 
چه لذتی. س��ر به شانه ی خدا تمام ناسپاسی ها را مویه کنی 
و دلواپس��ِی هر روزه را به آرامش��ی س��یال بسپاری و این 
ناب تری��ن لحظه ای س��ت ش��لیاق وقتی خ��دا را با تمام 
افتادگی ات عاش��قی کنی تا ذره ذره به استیصال در آیی و 
دلداده ی نیاز شوی. صدای شکستن غرور، غرور می آفریند 
برای خدا تا مباهات کند به فرش��تگاِن معترضش از برای 
خلقت آدم. این فرصت خوبی س��ت تا ُگدازه های دل را به 
سترگ گونه ها بسپاری و مطلقاً او شوی. می بینی، خدا تاب 
غصه ی بردل مانده را ندارد ش��لیاق، ندارد شلیاق... عزیز 
من، روزه در س��ه روز آخر این م��اه رحمت غوغا می کند 
در بخش��ایِش ش��گرف خدا که روز قیام��ت ندیمه ی من، 
عبور از پّل صراط آبی س��ت ب��ر آتش. آه! از روزهای َوهم 
خی��ز قیامت با هول های ُرعب انگیزش. ولی امان می دهد 

شلیاق امان می دهد، چه امان دادنی.
باز هم تک��رار مکررات، خدا مهربان اس��ت ولی مهربانی 
جسورمان کرده است و ما، چوپان دروغگو شده ایم شلیاق 
چوپ��ان دروغگو. ای عزی��ز ماندنی، وقتی ک��ه اعتکاف و 
لحظه هایش به ُگذر زمان سپرده می شود دوباره همان آش 
و همان کاس��ه. می بینی، به چه س��ختی کوله بار آخرت را 
پُر می کنیم و به چه راحتی خالی از تهی می ش��ود ش��لیاق 
خالی از تهی. ولی نه! ... نه، ش��لیاق! چگونه ممکن اس��ت 
دعوت شده ی خاص خداوند به همین راحتی به حال خود 
رها شود چگونه ممکن است شلیاق. ولی نه! همین زاللیِت 
جاری ش��ده کافی س��ت تا به بل��ور بودن م��ان بی انجامد، 
همین کافی ست. خدا رها نخواهد کرد آن کسی را که دل 

سپرده ی او باشد. نه! نه!
س��تاره ی قشنگ من، ش��لیاق! این زالل ش��دنی ها کاری 
می کند کارس��تان. فقط کافی س��ت دل را به خدا بسپاری 

فقط خدا شلیاق.

* شلیاق: نام ستاره و صورتی فلکی 

الف- گویا یکی از ش��اخصه های مهم در 
تعیین توسعه ی فرهنگی هر ملت، گسترش 
نمایش اس��ت. این هنر، ارتباط مستقیم و 
رو در رو ب��ا مخاطب��ان، یعنی م��ردم دارد و 
نمایش با رویکرد اجتماعی، بدیهی است که 
بیانگ��ر آرزوها و امیدها و یا حّتی نیک و بد 

رفتارهای انسانها و اجتماع است.
ب- براین اس��اس واقعاً شگفت زده شدم 
وقت��ی که نمای��ش کم��دی » ارتفاعات« را 
ب��ا کارگردانی به��روز توحی��دی و بازیهای 
باورپذیر و تأثیرگذار هنرمندان همش��هری 
دی��دم. هم کارگردانی و ه��م بازیها به نظرم 
فوق الع��اده خوب بود، با دوس��تانم آقایان 
رحیم ن��ژاد و ناروی��ی به تماش��ای نمایش 
رفته بودی��م و نظر همه مان بر قدرت اجرای 

نمایشنامه بود.
پ- درس��ت اس��ت که من نمایش��نامه ای 
ننوشته ام و کارگردان و بازیگر نیستم اّما به 
عن��وان آدمی که بارها نمایش های مختلفی 
را در تهران و کرمان و اصفهان و آبادان و ... 
دیده ام و همچنین تماش��اگر تله تئاترهایی 
با حضور اس��تادانی چون عل��ی نصیریان و 
جمشید مش��ایخی و محمدعلی کشاورز و ... 
ب��وده ام، باز تأکید دارم که اجرا و کارگردانی 
کم��دی »ارتفاع��ات« بس��یار - و حتی فوق 
العاده - خوب و قدرتمند بود، به این دالیل:
ت- نمایش نیز همچ��ون دیگر هنرها، مثالً 
سینما و یا داستان و شعر و امثالهم، شرایطی 
دارد تا خوب و مؤثر باشد، یکی از مهمترین 
شرایط، باورپذیری اس��ت. به عبارتی مانند 
رمان و یا داس��تان کوتاه، در اجرای نمایش 
نیز، مخاطب ش��خصیتی را می پذیرد که باور 
کند این »شخص« در نمایش و یا در سینما 
و یا در داس��تان، چنین رفتاری دارد. همین 
جا به جاست از باورپذیری »کشیش« ریاکار 
و متقلب و حریص یاد ش��ود. موضوع مهمی 
که کارگردان و بازیگر توانس��ته اند از عهده 
برآیند، این اس��ت که ما با »تیپ« کشیش 
ری��اکار و متقلب رو به رو نیس��تیم، بلکه با 
کارگردان��ی قدرتمند و بازی درخش��ان، ما - 
مخاطبان - با تیپ کلیش��ه ای از ش��خصیت 
کش��یش مواجه نیستیم، برعکس در اجرای 
نمایش باورمان می ش��ود که این کش��یش، 
سابقه ی آش��نایی کهن با ما دارد، یعنی هر 
آدم متقلب و دروغگ��و و کالهبردار، چیزی 

شبیه به کشیش نمایش است.

از طریق باورپذیری اس��ت که تأثیر گذاری 
ایجاد می شود. مثالً نقش » منگولفیه «، یک 
ج��وان س��اده دل و نوازن��ده ی دوره گرد را، 
بازیگر به خوبی و به طرزی بسیار باور پذیر و 

اثر گذار به اجرا در آورده است.
خانم ش��هردار نیز با تکب��ر و جاه طلبی باور 
پذیر بود و همچنین است کار و نقش دیگر 
بازیگ��ران، به عب��ارت دیگر، م��ن درحین 
تماشای نمایش، » نقش « کشیش و نوازنده 
و شهردار و یا دختران دم بخت را نمی دیدم، 
بلکه خود زندگی را مش��اهده می کردم که به 
سبک کمدی و یا به طرز طنز به اجرا درآمده 
اس��ت. با این توضیح که در طنز این امکان 
بالق��وه وج��ود دارد که اش��خاص و ماجراها 
مانند کاریکات��ور با اغراق به جلوه درآیند و 
همی��ن امر در کم��دی » ارتفاعات « اتفاق 
افتاده است. به آقای بهروز توحیدی و گروه 
بازیگران و همشهریهامان تبریک می گویم و 
از خ��دا می خواهم که این هنرمندان بی ادعا 
و پرتوان ش��هرمان روز به روز موفقتر از قبل 
باشند، چون که شایستگی های زیادی دارند.

ث- گفت��م » طنز « و جهت یادآوری ش��ما 
همشهریها موضوع نس��بتاً کهنه ای را تکرار 
می کنم، به احتمال زیاد هنوز یادتان هست 
که در س��ال 84، جش��نواره سراسری طنز و 

کاریکاتور در بم برگزار شد.
 در آن زم��ان به چند دلی��ل و از آن جمله 
اثبات این مهم که مردمی با سابقه ی تاریخی 
دیری��ن، مانند مردم بم، ب��ه هر دلیل، حتی 
اگر زلزل��ه ای مهیب و هولناک باش��د، نابود 
نمی ش��وند و از بین نمی رون��د، بلکه حتی با 
روحیه ای قوی و امی��دوار با مصائب برخورد 
می کنند )هنوز مدت زیادی از زلزله نگذشته 
بود که یک مراس��م ازدواج در بم بر پا شد و 
پ��در عروس بر این نکته تأکید کرده بود که 
اگرچه خیلی ها را از دست دادیم اّما زندگی 
در نف��س خود و با ه��زاران امید و آرزوهای 
نی��ک ادامه دارد (. به هر حال جش��نواره به 
طرزی آبرومند و با همکاری آقای محمدعلی 
جوشایی و نظر بس��یار مثبت آقای مالنوری 
مدیرکل ارشاد اجرا شد. استادان شادروان، 
عم��ران صالحی و منوچهر احترامی از جمله 
داوران بودند، آقایان رضا رفیع و ناصر فیض 
و ش��هرام ش��کیبا و سید مس��عود شجاعی 
طباطبایی و بهزاد باش��و نی��ز داوران نهایی 

بودند.

جش��نواره خ��وب برپا ش��د و ق��رار بود که 
هرسال برگزار شود و پیشنهادهایی دادم که 
آث��ار فاخر طنز ایران در همین جا یعنی در 
بم منتشر شوند و در همه حال آقای مالنوری 
همراهی و همکاری پراز صمیمیت داشتند. 
جشنواره تعطیل شد و تا مدتها من که دبیر 
آن جش��نواره بودم تأسف می خوردم که چرا 
کاری از دس��تم در احیاء آن کار ارزش��مند 
بر نمی آید اّما خوش��بختانه، جشنواره دوباره 
برگزار خواهد ش��د با هم��ان رویکرد ملّی و 
گس��ترده و در همین ش��هر و ای��ن بار یک 
انس��ان فرهنگ��ی و فرهیخته، آق��ای دکتر 
گردان، حمایت از طرح را برعهده دارند. بم 
شایستگی های فراوانی داردکه باید از بالقوه 
به بالفعل درآیند، تفریح و سرگرمی و نشاط 
البته ضروری اس��ت اّما» طنز« - در محتوای 
عمیق و انس��انی مانن��د بعضی حکایت های 
مثنوی موالنا و یا در گلستان و بوستان - نیز 
می تواند به یاری خدا و با همراهی و همکاری 
مس��ئوالن در این ش��هر دور افتاده اّما پر از 
اس��تعدادهای عجیب جایگاه کشوری بیابد 

به لطف خدای مهربان.
ج- دو کت��اب، یک��ی مجموعه ای از ش��عر و 
غ��زل و دیگ��ری کتابی تاریخ��ی و البته هر 
دو با ارزش به دس��تم رس��ید. » تذر و طرفه 
« مجموعه ش��عری است از ش��هرام نارویی. 
جهان رمانتیک و پر احساس شهرام در کنار 
تس��لط او بر صنایع ادبی، به نظرم ش��روعی 
موفق است برای ش��اعری جوان آن هم در 
روزگار عس��رت و غربت شعر- چون که شعر 
فقط کالم نیست، مهم و اصل بینش و گفتار 
و کردار ش��اعرانه و زیبا و انس��انی اس��ت - 
س��رودن مثل این که: ای که مرا خوانده ای، 
راه نش��انم بده/ در عطش و آتش��م یک دم 
امانم بده/ در برهوت هوس خس��ته ام از خار 
و خس/ یا بشکن این قفس یا طیرانم بده ...
ما مخاطبان را به س��رعت در فضای قونیه ی 
هش��تصد س��ال قبل و در محضر موالنا قرار 

می دهد.
هم��ه می دانن��د ک��ه ب��م و نرماش��یر پر از 
استعدادهای مختلف در زمینه های متفاوت 
اس��ت و در این میان ش��عر و موسیقی - به 
دلیل ارتباط نزدیک باهم - تا االن برجستگی 

ویژه ای در سطح کشور داشته اند.
شعر جدید شهر، با آثار محمدعلی جوشایی 
و بالفاصله ب��ا کارهای اهورا ایمان ش��روع 

ش��د که هر دو خوش درخش��یدند. از یادم 
نمی رود که وقتی ش��عری از جوشایی را برای 
استاد شفیعی کدکنی خواندم چقدر تحسین 

کردند.
وش��هرام نارویی ادامه ی عزیز و لطیف شعر 

جدید شهرمان است.
کت��اب بعدی ک��ه البته هنوز چا نش��ده، با 
س��خت کوش��ی آقای علیرض��ا خواجه نظام 
فراهم ش��ده اس��ت. کتابی از اسناد معتبر 
تاریخی - و همچنین بعضی اس��ناد بس��یار 
با ارزش خصوصی - درباره یک دوره بس��یار 
مه��م تاریخ ای��ران، یعنی دوره ی مش��روطه 
و قهرمان آن در اس��تان کرم��ان و در بم و 

نرماشیر، رفعت نظام است.
با مشروطه، مردم ایران از جور و ظلم ارباب-

رعیتی و استبداد طوالنی مدت به طرف حق 
و حقوق بدیهی حرکت می کردند و به طرزی 
بدیهی که در تاریخ جه��ان نیز بارها تکرار 
ش��ده اس��ت، قهرمانهایی برای س��ربلندی 
دیگران بوده اند که س��ر ب��ه دار داده اند و از 
آن جمله هس��تند رفعت نظام نرماش��یری 
و دوس��ت وفادارش رئیس نظمی��ه کرمان، 
محمدحس��ین خ��ان ک��ه ه��ر دو را در باغ 
بهادرالملک و در بردس��یر به جرم مهربانی و 
وطن دوستی به طرزی دردناک از بین بردند.

حاال بعد از صد س��ال و بیشتر، یکی از اقوام 
رفعت نظ��ام با گردآوری مدارک مس��تند و 
مس��تقل می کوش��د که از این قهرمان عزیز 
قدردان��ی کند. مطلب این اس��ت که رفعت 
نظ��ام و قی��ام او هیچ دس��ت ک��م از قیام 
ستارخان نداش��ت اما کویر پیرامون استان 
و همسایه هایی نظیر افغانستان و... شرایطی 
بسیار متفاوت نس��بت به تبریز ایجاد کرده 
بود. تبریز و س��تارخان با کش��ورهای قابل 
توجهی همس��ایه بودند و تلفن و تلگراف و 
خطوط ارتباطی و مواصالتی منظم و قدرتمند 
باعث می ش��د که اخبار مربوط به ستارخان 
تقریباً به سراسر دنیا منتقل شود اما رفعت 
نظام در جای��ی جهت حفظ دس��تاوردهای 
مش��روطه قیام کرد که ب��ا بیابانهای پهناور 
و راهه��ای بد ارتباطی محاصره ش��ده بود و 
همس��ایه های ما نیز متش��کل از قبیله های 
چادرنش��ین و بیابانگ��رد بودن��د. کار آقای 
خواج��ه نظ��ام در بازخوانی دوب��اره ی قیام 

رفعت نظام در خور تحسین فراوان است.
با احترام: محمدعلی علومی

گذر و نظری بر شهر و هنرمندان

می خواهم بنویس��م از یک س��فر، از یک س��فر س��یاحتی 
فرهنگی، از س��فری با کوله ب��اری خاطره ی خوب و خوش. 
آری پنجش��نبه ۲6 فروردین به اتفاق دوس��تان نویسنده و 
ش��اعر، اعضای موسس��ه ی فرهنگی و هنری داوودیه ی بم، 
راهی ش��هر تاریخی ش��هربابک و میمند ش��دیم و ماحصل 
این س��فر بود شرکت در شب شعر ش��اعران شهربابک با 
س��نین جوان، میانس��ال، آقا و خانم – البته خانم ها همه 
جوان – آمده بودند در ش��ب شعر و حضوری شوق آفرین 
داش��تند و دوس��تان بمی هم از این ذوق و شوق هنری به 
س��ر ذوق آمدند و ارائه کردند شعرشان را و داستان خوانی 
کردند که همراه ش��د با تحسین دوس��تان شهربابک، این 
شعر خوانی دوس��تان بمی، خالصه آن چه در آن شب زیبا 
گذش��ت به یاد ماندنی بود و دوستان شاعر شهربابکی به ما 
هدایایی بس��یار نفیس –کتاب– اهدا کردند. کتاب های 
خودش��ان را که حاوی اشعاری نغز است و چه خوب است 
این گونه سفرها و شرکت در چنین محفل ها. باید بنویسم 
ای��ن س��فر دو روزه ب��ه حدی دلچس��ب بود ک��ه به وصف 
نمی آید. باید بود و دید چه لذت بخش است. آنجا که صفا 
هس��ت، آنجا که همدلی هست، آنجا که صمیمیت هست، 
آنجا که تبادل نظر فرهنگی هس��ت، آنجا که برخورد خوب 

هس��ت، آنجا که تو را دعوت می کنند به داشته های میراثی 
از گذشتگان ش��ان و دیدن آداب و رس��وم مردمش��ان و به 
دیدن صنایع دس��تی ش��ان. همین قدر بس باید بگویم دو 
روز اقامت در ش��هربابک و میمند و مهمان نوازی دوستان 
ش��هربابکی از جمله ریاس��ت محترم اداره میراث فرهنگی 
ش��هربابک حاج آقا حاج محمدی و آق��ای فروتنی معلّم و 
مدیر مس��وول هفته نامه ی وزین » بابک زمین « به گونه ای 
ب��ود که گذر زم��ان را در آن والیت متوجه نش��وی و بماند 
مزه ی خوش ش��عر ناب در ضمیر و خاطرات. به راستی زیبا 
بود و این تلنگری شد برای دوستان موسسه، تا بعد از این 
بگذاریم از این سفرهای استانی تا با یک تیر دونشان عاید 
گردد. استان گردی سیاحتی و آشنایی با دوستان داستان 

نویس و شاعر هم استانی انشاا... .
وحرف پایانی را بگویم و برچینم این سخن را، ضمن تشکر 
از مهمان نوازی س��روران ش��هربابکی به ویژه جناب آقای 
فروتنی، امید که در بم میزبان عزیزان فرهیخته شهربابک 

باشیم. در انتظار آن روز خوب والسالم.

* س��رزمین فیرزه نام کتابی از زهرا حس��ینی موسوی و با مقدمه 
استاد باستانی پاریزی و با موضوع شهربابک و میمند است.

سفر به سرزمین فیروزه*
به تدریج خواهی مرد اگر سفر نکنی

به بهانه روزهای پایانی ماه مبارک رجب و پایان مراسم معنوی اعتکاف

یادداشتی از استاد داوود یوسف زاده بر حاشیه سفرشان به همراه تعدادی از اهالی 
فرهنگ و ادب بم به شهربابک و میمند

}نوشتاری از استاد محمدعلی علومی نویسنده شهیر بمی درباره اجرای هنرمندانه تئاتر کمدی »ارتفاعات« و چند موضوع فرهنگی-ادبی دیگر {

مسمومیت با س��رب مقوله تازه ای نیست. در واقع سرب در 
بعض��ی از صنایع و محصوالت تجاری مانند باتری س��ازی، 
لحیم کاری، رنگ سازی، سفالگری و لوله کشی و همچنین 
در بنزین به کار می رود و مسمومیت با آن نیز معموالً به دنبال 
تماس مزم��ن )طوالنی مدت( به وج��ود می آید که ممکن 
اس��ت خوراکی یا استنشاقی باش��د و ضایعات آن عمدتاً در 

سیستم عصبی، گوارش و خونسازی ایجاد می گردد.
ام��ا موضوع از جایی جلب نظر می کن��د که موارد متعددی 
از مس��مومیت با س��رب در معتادان به تریاك در هفته های 
گذش��ته اتفاق افتاده و نش��انگر این اس��ت که قاچاقچیان و 
مافیای مواد مخدر با هدف س��ودجویی و س��نگین تر شدن 
تریاك، فلز سرب را به آن می افزایند. این نوع از مسمومیت 
که عالیم خطرناکی را به دنبال دارد، قادر اس��ت اختالالت 

اساسی در سالمتی افراد ایجاد نماید.
عالیم مسموميت با سرب چيست؟

اغلب بدون عالمت بوده یا در مراحل دیررس ، عالیم ایجاد 
مي گردند.

مس��مومیت خفیف تا متوسط- لرزش - اختالالت خواب-
اختالل در تمرکز-سردرد؛ استفراغ ؛ کاهش وزن-ناراحتي 
ش��کمي-رنگ پریدگ��ي ، خس��تگي ، خ��واب آلودگي-

تغییرات رفتاري )مثاًل تحریک پذیري(
مسموميت شدید

احس��اس طع��م فل��زي در دهان-ضعف یا فل��ج عضالني-
کرامپ هاي شدید؛ سفتي جدار شکم-یبوست-مسمومیت 
مغزي یا انسفالوپاتي ناش��ي از سرب )که در کودکان شایع 
تر است ( با عالیم تش��نج ، اغما و عوارض بلندمدت شامل 
نقای��ص عصبي ، عق��ب ماندگي تکامل ذهن��ي ، پرفعالیتي 

مزمن.
البته عالیم مس��مومیت با س��رب ممکن است مدت ها بدون 
تشخیص باقی بماند و باعث رنج بیمار شود، ما شاهد افرادی 
بوده ایم ک��ه با دردهای مبه��م و غیرقابل توجی��ه و درعین 
حال ش��دید و مقاوم به مس��کن ها مراجع��ه می کنند و وقتی 
با احتمال مس��مومیت با سرب آزمایش��اتی انجام می گیرد، 
مشخص می شود که مسمومیت با سرب وجود داشته و نکته 
اینجاست که تمام این افراد معتاد به تریاك و شیره خوراکی 

آن بودند.
گفتنی است که عوارض سرب موجود در تریاك در روش 

خوراکی بیشتر از روش تدخینی است.

مسمومیت با سرب موجود در تریاک را 
جدی بگیریم

زینب سرحدی
مدیر گروه سالمت روانی - اجتماعی و اعتیاد 

دانشگاه علوم پزشکی بم
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افتخارآفرینی بمی ها در 
مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران

تئاتر بم
در مسیر شکوفایی

  بهار فعالیت های فرهنگی و هنری بم

دی
شه

ن م
سی

یا

یاسین مشهدی

تئات�ر کمدی ارتفاع�ات  برای دومین بار توس�ط 
گروه تئاتر سایه متش�کل از هنرمندان بومی، در 
ب�م به نمای�ش درآمد. اجرای خ�وب و قابل قبول 
هنرمندان بمی در این نمایش، باعث اس�تقبال و 
اع�الم رضایت م�ردم و اهالی فرهن�گ و هنر نیز 
ش�د. حضور چشمگیر مردم بم در سالن تئاتر، بار 
دیگر نش�ان داد که این شهر عالوه بر داشتن هنرمندان توانمند 
و دوست داشتنی، مردمی هنردوست نیز دارد. از جمله مهمانان 
این نمایش در طول شب هایی که برگزار شد، آقای اشک فرماندار 
شهرستان بم و رئیس شورای شهر و شهردار بم و همچنین استاد 
محمدعلی علومی نویسنده شهیر بمی بودند که با حضور خود در 

بین هنرمندان و مردم موجب دلگرمی آنان شدند. 
نش�ریه طلوع بم ک�ه از ابتدای فعالیت خود  بن�ا را بر حمایت از 
هنرمن�دان و انعکاس رویداده�ا و فعالیت های فرهنگی و هنری 
قرار داده اس�ت، در راستای آش�نایی هرچه بیشتر با هنرمندان 
تئاتر بم، گفت و گوهای�ی با عوامل کمدی ارتفاعات ترتیب داده 

است که در ادامه می خوانید.
بهروز توحیدی

کارگردان تئاتر کمدی ارتفاعات. متولد مرداد 67 است 
و فعالیت هنری خود را از س��ال 86 در تاالر بسطامی 

آغاز کرد.
در نمایش های " هرکس��ی کار خودش " ، " دو مرد 
و ی��ک نیمکت" و " خواس��تگاری " بعنوان دس��تیار 
کارگردان حضور داشته است. اولین تجربه کارگردانی وی نمایش " شب 
بازنده " به نوش��ته ی حس��ام توحیدی بود که در سال 91 بعنوان یکی 
از 10 نمایش برتر استان انتخاب شد. وی در زمینه عکاسی هم فعالیت 

دارد و داستان کوتاه نیز می نویسد.
به��روز توحیدی در خصوص کم��دی ارتفاعات چنین م��ی گوید : این 
نمایش��نامه پتانس��یل فوق العاده باالیی در جذب مخاطب دارد و دلیل 

انتخاب این نمایش برای اجرا، نوع نگاه "استکبارستیز" آن بود.
توحی��دی در رابطه با اجراهای آینده تیم خ��ود گفت: کمدی ارتفاعات 
برای دومین بار در بم اجرا شد و قطعا این نمایش نامه دیگر در بم اجرا 

نمی شود، اما طبق برنامه ریزی های انجام شده، به زودی این کمدی را 
در چابهار نمایش خواهیم داد و برای اجرای نمایش نامه دیگری در بم ، 

در حال تمرین هستیم. 
کارگردان کمدی ارتفاعات با قدردانی از حضور و استقبال مردم گفت: از 
همشهریان فهیم و هنردوست بم بابت حمایت و توجه به هنر تئاتر تشکر 
می کنم. وی همچنین ضمن تش��کر از اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی و 
حوزه هنری شهرستان بم و تشکر و قدردانی از حضور برخی از مسئولین 
شهرس��تان بم از جمله آقای اش��ک فرماندار و همچنین حضور اس��تاد 
علومی در جمع هنرمندان، خواستار حمایت و توجه بیشتر مسئولین به 

هنر و هنرمندان تئاتر شد.
سعید قلندری

در نقش:  کشیش
متولد اردیبهشت 1350 اس��ت و از دوران راهنمایی با 
فعالیت در حوزه نقاش��ی و موس��یقی، وارد عرصه های 
هنری می شود. تئاتر را از دوران دبیرستان آغاز کرده و 
در سال 68 جایزه برترین بازیگر را در مسابقات استانی 
دریافت می کند و در همان س��ال در نوازندگی تنبک در گروه س��رود و 

موسیقی مراکز تربیت معلم استان کرمان به مقام اول می رسد.
سعید قلندری معلم است و همزمان با اشتغال به شغل شریف معلمی، به 
فعالیت هنری و فرهنگی در مجامع هنری و همچنین کانون فرهنگی و 

هنری آموزش و پرورش بم می پردازد.
حسام الدین توحیدی

در نقش: مونگولفیه
وی متولد اردیبهشت 58 است و فعالیت هنری خود را 
از سال 77 و در انجمن شعر و اهل قلم بم آغاز می کند. 
وی دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی و مسلط به زبان 
انگلیس��ی است. او از شهریور 82 وارد عرصه تئاتر شد و 
در نمایش های  پرده عجایب، شب فاخته ، شنگول و منگول ، هرکسی 
کار خودش، خواس��تگاری ، خرس، شب بازنده و کمدی ارتفاعات حضور 

موفقی داشته است.
محمدرضا رفیع زاده

در نقش: اوریل رایت
متولد آذر 66 اس��ت و نهمین سال حضور خود در هنر 

تئاتر را سپری می کند. البته در عکاسی هم فعال است و موسیقی را هم 
با " دف " دنبال می کند.

رفیع زاده دلیل عالقه مندی اش به هنر را اینگونه بیان می کند: »هنر به 
من آرامش و درس زندگی میدهد، حضور در تئاتر برای من لذت بخش 

است و امیدوارم بتوانم برای مردم بم فعالیت مفیدی انجام دهم.«
آذین  رئیسی

در نقش: خانم شهردار
متولد بهار 73 اس��ت و از س��ال 89 بطور رس��می وارد 

عرصه تئاتر شده است.
وی در نمایش های س��وپر زندگ��ی ، آنجا که ماهی ها 
س��نگ می ش��وند ، پیله و پروانه ، ش��نگول و منگول و 

کمدی ارتفاعات حضور داشته است.
آذین رئیس��ی که به غیر از تئاتر در هنر چرم دوزی نیز فعال اس��ت از 
انگی��زه ه��ای خود در هنر چنین می گوید : »حض��ورم در هنر و عرصه 
تئاتر جدای از عالقه شخصی، در جهت فرهنگ سازی و اعتالی هنر در 
شهرم بم می باشد که امیدوارم بتوانم قدمی در این راه بردارم. همه ی ما 
دلخوش به حمایت های مردم و مسئولین هستیم و با وجود اینکه هیچ 
پشتیبانی مالی از هنر و هنرمندان بم نمی شود ، اما از صمیم قلب برای 

مردم، فعالیت می کنیم.«
مرصاد رهی

در نقش: ویلبر رایت
25 س��ال س��ن دارد و اکنون هشتمین سال حضورش 
در عرصه تئاتر را س��پری می کند. مرصاد رهی که در 
نمای��ش های پرده عجایب، هرکس��ی کار خودش ، دو 
مرد و یک نیمکت، ش��ب بازنده، ش��نگول و منگول و 
کمدی ارتفاعات حضور داشته است، در رابطه با ورودش به هنر می گوید: 
»بعد از گذشت چند سال از زلزله، با بچه های تئاتر بم آشنا شدم و شور 
و شوق آن ها با وجود همه مشکالت و آسیب ها، من را جذب هنر تئاتر 
کرد و اکنون که 8 سال از حضورم در این عرصه میگذرد، امیدوارم بتوانم 

برای فرهنگ و هنر شهرم قدمی بردارم.«
نیلوفر امیری زاده

در نقش: خواهران سایت )1(
متول��د پاییز 72 اس��ت و فعالیت هنری خود در عرصه 

تئاتر را از سال 86 و در سن 14 سالگی آغاز کرده است. نحوه ورود خود 
به عرصه تئاتر را اینگونه شرح می دهد: » از بچگی هر فیلمی که تماشا 
می کردم، نقشی که مرا جذب خود می کرد تا مدت ها در ذهنم باقی می 
مان��د و در آینه تکرارش می کردم ! در دوران راهنمایی توس��ط یکی از 
دوستان مطلع شدم که در بم نیز تئاتر برگزار می شود و از فردای آن روز 
به تاالر بسطامی رفتم و فعالیت هنری خود را آغاز کردم « نیلوفر امیری 
زاده در نمایش های میومی و خاله جون، س��وپر زندگی ، آنجا که ماهی 
ها سنگ می شوند، پیله و پروانه و شنگول و منگول حضور داشته است 

و در کمدی ارتفاعات نیز خوش درخشید.
حدیث امیری زاده

در نقش: خواهران سایت )2(
متولد بهار 78 و کوچک ترین عضو از گروه تئاتر سایه 
است. وی در سال 87 که تنها 9 سال داشت با حمایت 
ه��ای خواهر بزرگترش »نیلوفر امیری زاده « به عرصه 
تئاتر پا گذاشت. حضور در نمایش های میومی و خاله 
جون، س��وپر زندگی ،  گریه شمشیر، آنجا که ماهی ها سنگ می شوند 
، س��گ و گله ، شنگول و منگول و کمدی ارتفاعات را در کارنامه هنری 
خود دارد. امیری زاده که در رش��ته گرافیک مش��غول به تحصیل است، 
در زمینه نقاش��ی ، طراحی آرم و لوگوتای��پ و مونوگرام بطور حرفه ای 
فعالیت می کند. وی دو بار در زمینه های چاپ روی شیش��ه و طراحی 
آرم حائز رتبه اول شده است و در تکنیک نقاشی با مداد رنگی نیز رتبه 

دوم شهرستانی را کسب کرده است.
علی سینا  حسینعلیخان

آهنگساز نمایش کمدی ارتفاعات  
22 س��اله است و اکنون 3 سال از حضور وی در عرصه 
تئاتر می گذرد. وی در نمایش »هرکس��ی کار خودش« 
به ایفای نقش پرداخت��ه و به همراه گروه قاصدک نیز 
اجراهای متعددی در زمینه نمایش کودک داشته است. 
وی که بطور جدی تر و به مدت هش��ت س��ال در حوزه هنر موس��یقی 
فعالیت م��ی کند، عالقه و تخص��ص اصلی اش نوازندگی گیتار اس��ت. 
علی سینا در 22 بهمن 93 اولین کنسرت خود را به کمک تیم موسیقی 

کرمان، در ورزشگاه فجر بم به اجرا گذاشت.

در مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران که از هفدهم تا بیستم فروردین 
ماه س��ال جاری توسط کمیته ملی ربوکاپ  در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران برگزار شد، تیم ربوکاپ MEC  از دانشکده فنی و حرفه 
ای دکتر ش��ریعتی تهران که تمام اعضای آن بمی هستند، در بخش ربات 
های صنعتی مقام دوم را کس��ب کرد. در ادامه گفتگوی طلوع با مهندس 

سید حسام ناصحی سرپرست این گروه را می خوانید.
آقای ناصحی از تاریخچه مسابقات و سطح برگزاری آن توضیحاتی بفرمایید.

این مس��ابقات معتبرترین مسابقات رباتیک ایران است که هر ساله توسط 
کمیته ملی ربوکاپ و با همکاری دانش��گاه آزاد قزوین برگزار می ش��ود و 

امثال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران جریان داشت.
تیم شما در چه رشته ای شرکت کرد و چه رتبه ای کسب کردید ؟

در لی��گ ربات های صنعت��ی با حضور تیم هایی از دانش��گاه های تهران، 
مش��هد، زنجان و کرمان شرکت کردیم و موفق به کسب رتبه دوم در این 

مسابقات شدیم.
از ط��رف کدام نهاد دانش��گاهی و یا مرکز علمی در این مس��ابقات حضور 

یافتید ؟
دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی تهران و آموزشگاه رباتیک ساگاریتا

اگر در این زمینه  صحبتی با مردم و مسئولین دارید بفرمایید.
شهر بم همیشه نخبگان زیادی داشته که پرورش و موفقیت آن ها در گرو  

توجه و حمایت مسئولین است.
قصد ما این اس��ت که چندین تیم رباتیک در رده های س��نی مختلف در 
بم تش��کیل دهیم تا ضمن پرورش دانش آموزان مستعد در این زمینه، راه 
را برای ش��رکت در مس��ابقات معتبر و افتخارآفرینی برای بم هموار کنیم. 
از همه خیرین و مس��ئولین ش��هر تقاضا داریم که در این مسیر ما را یاری 
نمایند. س��رکارخانم صائب و اس��دآبادی از جمله دانش آموزان بمی کوشا 
در این زمینه بودند و همچنین تیم کرمان که در این مس��ابقات رتبه اول 
را کس��ب کرد نیز بنده این افتخار را داش��ته ام که در پژوهشکده های بم 
و کرمان به عنوان اس��تاد راهنما در کنار این عزیزان باش��م و امروز افتخار 

آفرینی می کنند. 
فاطم��ه صائب از اعضای تیم ربوکاپ بم نیز در گفتگو با طلوع در خصوص 
سطح کیفی این مسابقات گفت: این دوره از مسابقات نسبت به دوره قبل 
که در دانشگاه امیرکبیر برگزار و تیم ما نیز موفق به کسب مقام سوم شد، 
از سطح کیفی باالتری برخوردار بود.وی در خصوص عملکرد  ربات تولیدی 
تیم خود نیز چنین گفت: ربات های صنعتی در جهت انجام آسان تر امور 
محوله تولید می شوند و عملکرد آن به این صورت است که ابتدا محل مورد 
نظر را به حافظه ربات داده و س��پس از ربات می خواهیم اجسام را از یک 
مکان برداشته و به مکان دیگری منتقل کند که این عمل به صورت تمام 

اتوماتیک و بدون کنترل از راه دور صورت می گیرد.
صائب ضمن گالیه از عدم حمایت برخی مس��ئولین شهرس��تان بم افزود: 
برای تولید ربات و ش��رکت در مسابقات نیاز به حمایت مسئولین داشتیم، 
اما متاسفانه هیچ حمایتی از تیم ما نشد و در مسابقات اخیر تحت حمایت 

دانشکده شریعتی دانشگاه تهران شرکت کردیم.
: MEC معرفی اعضای تیم ربوکاپ

مهندس س��ید حس��ام ناصحی : کارش��ناس ارش��د برق کنت��رل و طراح 
قس��مت های مکانیک و الکترونیک و برنامه نویس��ی ربات - کس��ب رتبه 

س��وم مسابقات رباتیک دانش��گاه امیرکبیر در آبان 94 - کسب رتبه سوم 
جشنواره خوارزمی در رشته الکترونیک بعنوان استاد راهنما - کسب رتبه 
برتر مس��ابقات رباتیک آزاد ایران در س��ال های 2012 و 2014 در رشته 

دانش آموزی بعنوان سرپرست تیم
مهندس سید هادی ناصحی : کارشناس ارشد برق کنترل و  برنامه نویسی 
ربات و عضو بنیاد نخبگان - کس��ب عنوان سوم در جشنواره خوارزمی  در 
رش��ته الکترونیک - کسب عنوان سوم مسابقات رباتیک دانشگاه امیرکبیر 

بعنوان استاد راهنما
مهندس امین اشرف زاده : کارشناس ارشد برق الکترونیک و طراح قسمت 
های الکترونیکی ربات - کسب رتبه سوم مسابقات رباتیک دانشگاه امیرکبیر

فاطمه صائب : دانشجوی برق الکترونیک  - همکاری در زمینه الکترونیک 
و مکانیک و تامین حامی مالی تیم برای حضور در مسابقات

مهندس س��اره سعادتی:کارش��ناس برق الکترونی��ک و همکاری در زمینه 
الکترونیک و مکانیک - کسب رتبه سوم مسابقات رباتیک دانشگاه امیرکبیر

فائزه اس��دآبای :  همکاری در زمینه مکانیک - کس��ب رتبه برتر مسابقات 
رباتیک آزاد ایران در لیگ دانش آموزی

ساناز محمدی : همکاری در زمینه مکانیک

از راست به چپ :  ساره سعادتی، فائزه اسدابادی، فاطمه صائب، 
سانازمحمدی،سیدهادی ناصحی و سید حسام ناصحی

اجرای هنرمندانه ی تئاتر کمدی » ارتفاعات «
 در بم و استقبال کم نظیر مردم

دانشجویان بمی در این مسابقات مقام دوم لیگ ربات های صنعتی را کسب کردند 

محمود شهریاری مجری مراسم اهدای جوایز 
مسابقات رباتیک هنگام اهدای جایزه تیم دوم 

چنین گفت:
 دوستان توجه کنید تمام اعضای تیم دوم 

که این مقام را کسب کردند دانش پژوهان بم 
هستند که چند سال پیش دچار آن زلزله مهیب  

شدند، بدانید که هیچ چیز حتی زلزله جلوی 
پیشرفت ایرانیان را نخواهد گرفت

به افتخار بمی های عزیز ) تشویق حضار (

شهرآباد

اسطوره
با طعم کافه

گزارشی از برگزاری نمایشگاه گروهی عکس چلیک

فضاهای ش��هری عرصه ای عمومی برای حضور مردم هستند. جایی 
ک��ه فعالیت های آدمی ب��ه منظور رفع  نیازه��ای مختلف به صورت 
رفتارهایی گوناگون بروز می کند. این فضاهای ش��کل گرفته از طرف 
مس��ئولین،  متخصصین و مردم، بیانی غیر کالمی اند و با در معرض 
قرار دادن خود، با همه کس��انی که در محیط قرار  دارند رابطه برقرار 
می کنند. فضاها به زبان خویش با مردم به گفتگو می پردازند و مهم 
اینک��ه فرصت تعام��ل و  گفتگو را فراهم می کنن��د. یکی از فضاهای 

عمومی کافه است. 
دکتر ناصر فکوهی )اس��تاد انس��ان شناسی دانش��گاه تهران( معتقد 
اس��ت که » کافه و کافه نش��ینی ب��ه مثابه فضاهای��ی  عمومی برای 
تعامل میان افراد و رش��د قابلیت همزیس��تی به ویژه در ش��هرهای 
ب��زرگ امروز، ضرورتی حیاتی  دارند، ضمن آنکه باید از آس��یب هایی 
چون محفلی ش��دن پرهیز کرد و آنها را ب��ه مکان هایی برای تخلیه 
 انرژی ه��ای منف��ی و تعامل اجتماعی در جامعه ب��دل کرد .   همین را 
می ت��وان درباره گروهی دیگ��ر از محیط های  عمومی نیز گفت که در 

جامعه ما اغلب محیط های فرهنگی هستند، مثال جلسات دانشگاهی 
س��خنرانی،  جلس��ات نشس��ت و نقد کتاب در انجمن های تخصصی، 
نمایش��گاه ها، کتابفروش��ی ها و مراک��ز فروش محص��والت  فرهنگی، 
مس��اجد و هیات های دینی و... همه اینها نیازهای یک ش��هر بزرگ 
هس��تند که باید بتواند میلیون ها نفر  را برای زیستن با یکدیگر آماده 

کند و تنش را بین آنها به حداقل برساند .  «
حض��ور محمدعلی علومی داس��تان نوی��س، طنزپرداز و پژوهش��گر 
فرهنگ عامه، فرصتی داد تا جمعی از  هنرمندان پیشکسوت و جوان 
بمی به میزبانی کافه کهن دور هم جمع شده و به به گفتگو بپردازند. 
در ای��ن  محفل آقای علوم��ی با بیان تاریخچ��ه ای از وضعیت تاریخ 
و اس��طوره ها به بیان وظیفه هنر و داس��تان نویسی  امروز پرداخت. 
ضمن تش��کر از آقای کهن و خانم کاویانی، مس��ئولین محترم کافه، 
امیدواریم که جای جای این  شهر جهانی بوی فرهنگ کهن در روند 

تکاملی خود دهد. 

طل��وع ب��م: اهالی فرهنگ و هنر بم س��ال جدید را با برنامه های متن��وع و متعدد فرهنگی و هنری 
آغ��از کردن��د. عالوه بر حمایت مس��ئولین، همت و  پیگیری جامعه هنرمن��دان و اهالی فرهنگ در 
پدیدآوردن س��الی نیکو قطعا موثر اس��ت. در این صفح��ه تنها به تعداد مع��دودی از این رویدادها 
پرداخته ایم که در روزهای اخیر توس��ط جامعه هنری و فرهنگی بم اتفاق افتاده اس��ت. آقای سیف 
الدینی رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی بم در گفت و گو با طلوع از فعالیت خوب و هنرمندانه 
تمامی هنرمندان بمی در آغاز سال جدید یاد کرد و گفت: در سال 95 برنامه های مختلف دیگری 
از جمله برپایی نمایش��گاهها، اجرای تئاتر و کنسرت، اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و مذهبی 
در س��طح شهرس��تان همزمان با ماه مبارک رمضان و دیگر اعیاد و تقویت و پیگیری بیش��تر برای 
فعالتر شدن انجمن های هنری و فرهنگی رادر برنامه داریم که امیدواریم با حمایت خوب مسئولین 

شهرس��تان بم که تا کنون یاریگر ما بوده اند و ت��الش امیدوارانه اهالی هنر و فرهنگ این برنامه ها 
اجرا شود تا سال فرهنگی و هنری خوبی را در پیش رو داشته باشیم.

همچنین خانم عارفی کارشناس واحد مطبوعات و رسانه های اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بم نیز 
از برگزاری جلسه ساماندهی آگهی های مطبوعاتی در محل فرمانداری بم و با حضور معاونت محترم 
سیاسی فرماندار، مدیران ادارات ثبت اسناد و دادگستری و تعدادی از مدیران مسئول نشریات خبر 
داد و افزود: در سال جدید ساماندهی امور مطبوعات و همچنین تخصیص عادالنه آگهی های دولتی 
به نش��ریات بومی را در دس��تور کار اداره ارشاد بم می باشد تا اکثر نشریات محلی که بلحاظ تامین 
منابع مالی با مشکالت مالی عدیده ای روبرو هستند، بتوانند بر این مشکالت تا حدودی فائق آیند 
تا زمینه رشد و شکل گیری نشریات و رسانه های قدرتمند و حرفه ای در شرق استان شکل گیرد.

نقش فضاهای عمومی در کیفیت بخشی زندگی جمعی

مهندس بهنام خداشناس
دبیر سرویس معماری و شهرسازی

درود خدمت دوستان بزرگوار. 
در تاري��خ 6 /۲/ 95 نمايش��گاه عک��س گروهی چليک 
با حضور مسئولين محترم شهرس��تان و استاد محمدعلی 
علومی و توس��ط فرماندار محترم شهرس��تان جناب اقای 

اشک افتتاح شد.
خداروشکر استقبال مردم از نمايشگاه عالی بود و خيلی 
ه��ا لذت بردند از کارهايمان. آثاری از دوس��تان و هنرمندان خوب بمی 
از جمل��ه آقاي��ان حميدابراهيم پور، رضا اس��دی، اي��وب قهرمانی، علی 
آهنگران، بهروز توحيدی، مهدی مصطفايی، محمدحس��ين خراس��انی، 
حس��ين بنی اسدی، ابوذر اکبريان، وحيد رحيمی و بنده در اين نمايشگاه 

به نمايش در آمده بود.  

پس از اس��تقبال شايس��ته مردم و هنرمندان بزرگ بمی، اين نمايشگاه در 
تاريخ 95/۲/10 با موسيقی زنده توسط جناب آقای علی اکبر فخارزاده و 

حضور گرم مردم کار خود را به پايان رساند.
من به همراه آقای صدرايی و دوس��تان محترم تصميم تشکيل دفتر کانون 
عکاس��ان را گرفتيم ت��ا در هفته حداقل  يک روز دور هم جمع ش��يم و 
عک��س های يکديگ��ر را نقد کني��م و اردوهای عکاس��ی،کارگاه های 

آموزشی و ... برگزار کنيم.
کسانی هم که عالقه به عکاسی دارند می توانند با کانون هماهنگ کنند 

تا اسمشون در ليست کانون نوشته شود و با ما همراه شوند.
با تش��کر از جناب آقای صدرايی رييس انجمن س��ينمای جوان و جناب 

آقای سيف الدينی رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان بم.
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