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با حضور فرماندار و رئیس شورای شهر بم 
صورت گرفت:

جناب آقای اکبر مشکی

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت ریاست محترم 
حوزه شعب بانک ملت شهرستان های شرق استان کرمان 

تبریک و تهنیت عرض مینمایم.  امید است در ظل توجهات 
امام عصر )عج( و سایر رهنمودهای مقام معظم رهبری )مد 

ظله العالی(موفق و موید باشید

جناب آقای مهندس رضا مشکی

انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت فرماندار محترم 
نرماشیر صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم. امید است 
در پرتوی عنایات باریتعالی و توجهات امام عصر )عج( و 
رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی؛ 

اقدام و عمل، پیروز و سربلند باشید.

جناب آقای دکتر مازیار اویسی

انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی بم تبریک عرض نموده و عزت و توفیق 
روزافزون شما را در جهت خدمت به نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران خواستاریم 

جناب آقای سیدمحمد حبیب الهی
رئیس محترم آموزش و پرورش بم

جناب آقای فرساد
مسئول محترم گزینش آموزش و پرورش بم

جناب آقای مهندس ریاضی
شهردار محترم بم دارالصابرین

ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده محترم حبیب الهی تسلیت 
عرض نموده و برای ایشان طلب علو درجات را از درگاه ایزد منان خواستاریم 
رضا رحیم نژاد - بخشدار مرکزی و مدیر مسئول هفته نامه طلوع بم 

ضایعه درگذشت داماد عزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و 
برای ایشان طلب علو درجات و برای بازماندگان صبر جزیل را از درگاه خداوند خواستاریم

رضا رحیم نژاد - بخشدار مرکزی و مدیر مسئول هفته نامه طلوع بم 

ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده محترم حبیب الهی تسلیت 
عرض نموده و برای ایشان طلب علو درجات را از درگاه ایزد منان خواستاریم 

مهرداد یعقوبی

رییس نظام پرستاری شهرستان های شرق استان کرمان - محمدتقی جهانپور

رییس نظام پرستاری شهرستان های شرق استان کرمان - محمدتقی جهانپور

مجتمع خدماتی رفاهی ارگ جدید و سید ابوفاضل اماندادی

دبستان و پیش دبستانی افق
غیر انتفاعی پسرانه

تاسیس  1395
با مدیریت آقای محمدی فــر با 25 سال سابقه خدمت 

در مدارس ابتدایی و 12 سال بازرس مدارس
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استفاده از کادری مجرب و کارآزمودهکالس های ریاضیات کانگورو و آزمون های تستی

کالس هـای چرتـکـه ریـاضی گامی نوین برای تعلیم و تربیت با آموزش

روش های نوین مجهز به سیستم هوشمند همگام با نظام جدید آموزش و پرورش

کالس های تستی بر اساس طرح کیفی توضیحی برگزاری اردو، کالس های فوق برنامه

برای سال تحصیلی 96-95 آماده پذیرش فرزندان عزیز شماست

آدرس: بم - خیابان شهید مطهری)کمربندی عیش آباد( نبش خیابان قدس )دبیرستان ایران سابق(

آماده خدمت گذاری به همشهریان عزیز می باشد

تلفن تماس :
   034-44319812

 09132447242
09139462674 

ثبت نام: 
تابستان 95 

هر روز

کمترین آمار جرائم خشن را در شهرستان بم شاهدیم
آزادی مطبوعات در نظام جمهوری اسالمی جایگاه مهمی دارد

مصطفی عارف کیا رئیس دادگستری شهرستان بم در گفت و گو با طلوع بم عنوان کرد:

بررسی مسائل مربوط به 
صدور کارت ملی هوشمند 

در گفت و گو با رییس 
اداره پست بم

آغاز طرح بخشودگی 
جرائم کارفرمایان 

تامین اجتماعی

هنوز هم 
افتتاح مرکزمعاینه فنی مرغ همسایه غاز است

شهرداری بم

طلوع بم-گروه جامعه: هر ساله و همزمان با ایام شهادت 
دکتر بهشتی و یارانش از تاریخ اول تا هفتم تیرماه به نام 
هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است. در این هفته برنامه 
های مختلفی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قوه 
قضاییه و همچنین برنامه هایی برای آشنایی بیشتر جامعه با 

اهداف و رسالت های مهم قوه قضاییه صورت می پذیرد.
به همین مناسبت جمعه چهارم تیرماه مصطفی عارف کیا 
رئیس دادگستری شهرستان بم به همراه تعدادی از قضات 
و  کردند  نماز جمعه شرکت  در  دادگستری  کارکنان  و 
هفته  پیرامون  سخنانی  جمعه  نماز  خطبه های  از  قبل  وی 

قوه قضاییه ایراد نمود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری شهرستان بم آقای 
و خاطره  یاد  گرامیداشت  با  در سخنان خود  کیا  عارف 
بهشتی  دکتر  اله  آیت  مظلوم  شهید  و  تیر  هفتم  شهدای 
و خدمات ارزنده ای که این شهید بزرگوار به انقالب و 
نظام کرده است، گفت: در مدت یک سال گذشته عالوه 
از 31  بیش  قبل،  باقیمانده سال  بر رسیدگی پرونده های 
هزار پرونده ورودی داشتیم و تعداد 32 هزار پرونده مورد 

رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است.
وی همچنین نوید داد که با اقدامات انجام شده و پیگیری 
بزودی دادگاه  استان  های رئیس کل محترم دادگستری 
هم  اقدام  این  که  شد  خواهد  راه اندازی  بروات  شهر 
مردم  هم  و  شود  می  بم  در  قضایی  سنگین  بار  کاهش 

را  قضایی شان  مشکالت  توانند  می  آسانی  به  بروات 
برطرف نمایند.

عارف کیا در ادامه سخنان خود از کمبودها و مشکالت 
دستگاه قضایی در شهرستان بم سخن گفت و اعالم نمود: 
ما اکنون با کمبود کادر قضایی و اداری روبرو هستیم و 
با تالش شبانه روزی خود می  بنده  همکاران زحمتکش 
کوشند تا هرچه سریعتر مشکالت قضایی مردم را برطرف 
نمایند. از جهتی دیگر با کمبود فضای فیزیکی اداری هم 
که  گردیده  معمول  رفع  جهت  اقداماتی  هستیم  روبرو 

امیدواریم این مشکالت برطرف گردند.
رئیس دادگستری بم در ادامه سخنان خود بعد از تشریح 
برنامه های روزانه هفته قوه قضاییه در خصوص آسیب های 
اجتماعی اظهار نمود: هیچکس از آسیب های اجتماعی 
مصون نیست و باید خانواده های محترم مراقب فرزندان 
شان باشند تا گرفتار انسان های ناباب نشوند و بهترین راه 
آشنا  بیشتر  معنوی  مسائل  با  را  فرزندانمان  که  است  آن 
کنیم و آنان را به پای سخنان وعاظ محترم ببریم و سعی 
نماز جماعت و سایر  نماز جمعه و  بیشتر در  کنند هرچه 
برنامه های مذهبی و فرهنگی شرکت کنند و از رفتار ائمه 

بزرگوار الگو بگیرند.
به بهانه گرامیداشت هفته قوه قضاییه گفت و گویی داشته 

افتتاح کلینیک تخصصی فاطمه الزهرا )س( تا پایان سال جاریایم با آقای عارف کیا که در ادامه می خوانید.
دکتر گردان رییس دانشگاه علوم پزشکی بم خبرداد

صفحه 2

نگاهی به دو طرح »انقالب مرغی« بیل گیتس که در 
سال 2016 و طرح »تولید مرغ پاک« موسسه خیریه 
همراهان بمکه در سال 2010 پایه گذاری شد

بیانیه مهم رئیس جمهور 
خطاب به ملت ایران

بیانیه مهم رئیس جمهور خطاب به 
ملت شریف ایران

با کسی عقد اخوت نبسته ام

مبارزه با فساد و رانت در نظام 
اداری و اقتصادی را تا ریشه کن 

شدن ادامه می دهیم

دستگاهها موظف به انتشار 
حداقل و حداکثر حقوق

مدیران می شوند

صفحه 1

ایران که در پی گزارش  به ملت شریف  بیانیه مهمی خطاب  رییس جمهوری در 
مربوط به پرداخت های نا متعارف به برخی مدیران صادر شد، تاکید کرد: با کسی 
عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه 

کن شدن ادامه می دهیم.
این  در  روحانی  حسن  دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت  »انتخاب«؛   گزارش  به 
'الیحه اصالح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خالء  با ابالغ این دستور که  بیانیه 
های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاهها موظف به انتشار حداقل و حداکثر 
حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند' تصریح کرده است: با کسی عقد اخوت 
نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه 

می دهیم. متن کامل بیانیه رییس جمهور به شرح زیر است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

ملّت شریف ایران
غیرمنصفانه،  حقوق های  و  نامتعارف  پرداخت های  موضوع  که  است  هفته  ای  چند 
وجدان ملّی را حساس و خاطر مردممان را مکدر ساخته است؛ این مسئله از  آن 
جهت برای اینجانب رنج  آور است که صرفنظر از کم و کِیف، ابعاد و زمینه  های 
آن، می تواند پیوندهای عمیق میان دولت و ملت و جوانه  های امید که حیاتی تازه 
به جامعه ایران داده است را خدشه  دار نموده و خدای ناکرده استواری رابطه میان 
مردم و نظام را نشانه رود. در همین راستا، به محض طرح موضوع و بروز حساسیت ها 
و صرفنظر از تمایز میان مطالبه اجتماعی به حق و برخی غرض ورزی  های سیاسی 
غیر عدالت خواهانه، دستور دادم کمیته ویژه  ای به ریاست معاون اول محترم رئیس  

جمهور برای سه هدف:
1- بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده؛

2- انجام اقدامات قاطع درخصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف؛
3- تنظیم تصمیمات الزم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی؛

تشکیل و گزارش اقدامات خود را برای اینجانب ارسال نماید. امروز گزارش این 
بررسی ها، تصمیمات و اقدامات کمیته مذکور را از طرف معاون اول دریافت نمودم. 
ضمن تشکر از زحمات ایشان، بر همین مبنا الزم می دانم نتایج آن را به اطالع شما 

ملت شریف برسانم.
قانون  پیشین،  قوانین  و  سیاست ها  ناکارآمدی  و  نارسایی ها  به  اشاره  با  گزارش  این 
مدیریت  قانون  و   )1370 سال  )مصوب  دولت  کارکنان  پرداخت  هماهنگ  نظام 
که  می داند  عناصری  مهمترین  از  یکی  را   )1386 سال  )مصوب  خدمات کشوری 
متعارف شدن گریزگاه  های قانونی در گذشته و حال را به دنبال داشته است. من 
کامالً دریافته  ام که میراث ساختاری معیوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه و یا 
عدم اجرای دقیق قانون، کم  کاری و عدم توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی، 
و  عجوالنه  اجرای  و   1386 سال  در  مدیریت خدمات کشوری  قانون  تصویب  و 
ناقص آن در سال 1388 که حکم یکسان و کلی برای همه دستگاه های اجرایی 
به مستثنی  تفاوت های آشکار صادر کرد، منجر  تمایزات و  با دایره شمول وسیع و 
الزام همه دستگاه  های مشمول  کردن بسیاری از دستگاه ها و سپس صدور حکم 
در  و  پرداخت ها  کلیه  برای  و دستمزد  با شورای حقوق  به هماهنگی  غیرمشمول  و 
نتیجه نوعی بی انضباطی و آشفتگی جدید قانونی در اثر عدم تشکیل شورای مذکور 
گردید، که آثار آن هنوز پابرجاست. بیان این واقعیت در گزارش فوق که پرداخت-
های غیرمتعارف در دستگاه ها به افراد کمی محدود می شود و شأن اکثریّت مدیران 
ایفای  به  قناعت  با  و همراه  فراوان  با جدیت  اداری که  نظام  و زحمتکش  دلسوز 
مسئولیت می  پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور بوده است و اقدام خارج از 
قانون و سوءاستفاده از خأل قانونی برخی افراد نمی  تواند به این جایگاه ضربه وارد 
نماید؛ سبب دلگرمی و آرامش خاطر مردم است. الزم می دانم در این راستا، نکات 

زیر را به اطالع شما مردم عزیز برسانم:
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خبرخبر

خبر و جامعه

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

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 1548 مورخه 21 / 02 / 1395 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمعباس خراسانی نژاد فرزند احمد بشماره شناسنامه 45 شماره ملی 3110877791 صادره از بم در سه دانگ یک 
باب خانه به مساحت 1011.20   مترمربع پالک 2 فرعی از 2654 اصلی واقع در شهرستان بم خیابان شهید مطهری مطهری 3 بخش 29 کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای یداله و روح اله و اسفندیار و عشرت امانی 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.
26 م الف - محمد امیری خواه - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

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

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 9206 مورخه 16 / 10 / 1392 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
بشماره شناسنامه  ا...  روح  فرزند  آبادی  آقای محمدحسین عباس  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بم  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر 
3100312802 صادره از بم در ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مساحت 250 مترمربع پالک 3 فرعی از 4212 اصلی واقع در بخش 29 
کرمان خریداری از مالک رسمی غالمحسین عامری 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.
24 م الف - محمد امیری خواه - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

آگهی اصالحی ماده 147 و 148 اصالحی ثبت مربوط به بخش 29 کرمان
آگهی اصالحی قانون ثبت مربوط به امالک واقع در حوزه ثبت اداره ثبت بم در اجرای بند 6 ماده یک قانون اصالح و حذف 
موادی از قانون ثبت ششدانگ خانه و باغچه بمساحت 848 متر مربع پالک 2 فرعی از 2842 اصلی واقع در شهرستان 
بم محله قنبرآباد بخش 29 کرمان بنام ابراهیم بدرآبادی که در آگهی قبلی محل وقوع ملک بجای قنبرآباد، فخرآباد 
آگهی شده است. بدیهی است مهلت اعتراض از تاریخ انتشار به مدت یک ماه می باشد. پس از انقضای مهلت اعتراض 

برابر مقررات در جهت صدور سند مالکیت پالک اعالم شده اقدام خواهد شد.  
  31 م الف - تاریخ انتشار: 1395/4/15

محمد امیری خواه – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به 1- آقای رحیم رشیدی پور فرزند نورا... 2- خانم فاطمه شجاع حیدری فرزند عباس 3- خانم صدیقه رشیدی فرزند جالل 
4- آقای مسعود برخورداری فرزند محمد به آدرس مجهول المکان ابالغ می گردد مبنی بر اینکه مؤسسه اعتباری عسکریه دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه علیه شما به این شورا تقدیم که به کالسه 9509983487800032 ثبت و برای روز دوشنبه مورخ 95/05/20 ساعت 17 

در وقت تعیین شده در شورای حل اختالف شهرستان بم حاضر و در غیر اینصورت تصمیم مقتضی برابر مقررات اتخاذ خواهد شد
رئیس شورای حل اختالف شماره 8 بم

ابالغ وقت رسیدگی
خواهان/شاکی مالی و اعتباری عسکریه دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم نادیا مرادیان کازرونی و احمدرضا صمیمی و مسلم عباس زاده به خواسته 
مطالبه وجه بابت... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان بم نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان 
 – – کد پستی: 7661674485 تلفن: 03444340397  – بزرگراه خلیج فارس - دادگستری شهرستان بم  – شهرستان بم  بم واقع در استان کرمان 
03444340402 ارجاع و به کالسه 9509983429200147 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/13 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 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.
مدیر دفتردادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان بم – رضا گودری

ابالغ وقت رسیدگی
خواهان/شاکی مهری دخت مومن زاده دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم حمید حسنی دارستانی به خواسته طالق به درخواست زوجه 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 
9409983429300638 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/13 و ساعت 09:00 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/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.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان بم – محبوبه ساعدی

ابالغ وقت رسیدگی
خواهان/شاکی مالی و اعتباری عسکریه دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم عباس حسینی بهمن آبادی و محمدعلی دهقان کرکی و فاطمه حسینی و زهرا مداوم 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 9509983429200146 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/05/16 و ساعت 10:00 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 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.
مدیر دفتردادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان بم – رضا گودری

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

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 1555 مورخه 95/2/21 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 طیبه بیرجندی فرزند کاظم بشماره شناسنامه 402 
شماره ملی 3110908204 صادره از بم در سه دانگ یک باب خانه به مساحت 1011.25 مترمربع پالک 2 فرعی از 2654 اصلی واقع در شهرستان 
بم خیابان شهید مطهری مطهری 3 بخش 29 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای یداله روح اله و خانم عشرت امانی محرز گردیده 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.
25 م الف - محمد امیری خواه - رئیس ثبت اسناد و امالک بم

آغاز طرح بخشودگی جرائم 
کارفرمایان تامین اجتماعی

اخاذي یک میلیاردي از 
مالباخته در فهرج

کشف60 کیلو تریاک پس از 
تعقیب خودروي قاچاقچیان 

افتتاح مرکز معاینه فنی
شهرداری بم

تحویل هشت واحد مسکونی

به مددجویان کمیته امداد در نرماشیر

جدید  سرپرست  خالقی  حمید  نیا:  ذاکری  ناهید 
گو  و  گفت  در  بم  شهرستان  اجتماعی  تامین  اداره 
جرائم  بخشودگی  طرح  آغاز  از  طلوع  خبرنگار  با 
و  خبرداد  بم  در  اجتماعی  تامین  بیمه  کارفرمایان 
گفت: این طرح از تاریخ 27 خرداد آغاز و حداکثر 
طرح  این  افزود:  وی  دارد.  ادامه  ماه   3 مدت  به 
حق  که  می شود  حسابی  خوش  کارفرمایان  شامل 
پرداخت  کامل  بطور  هرماه  را  خود  کارکنان  بیمه 
به دالیل غیر  بنا  کرده ولی در فاصله زمانی خاصی 
ارزی،  نوسانات  غیرمترقبه،  حوادث  مانند  ارادی 
بیمه  پرداخت حق  به  موفق  ظالمانه  تحریم های  آثار 

کارکنان خود نشده و سپس جریمه شده اند.
رهنمودهای  راستای  در  این طرح  داد:  ادامه  خالقی 
اقدام  مقاومتی؛  »اقتصاد  سال  در  رهبری  معظم  مقام 
محترم  کارفرمایان  و  است  شده  اجرایی  عمل«  و 
ارائه  با  و  بم  اجتماعی  تامین  به  مراجعه  با  می توانند 

درخواست کتبی از مزایای این طرح استفاده کنند.

انتظامي  فرمانده 
از  فهرج  شهرستان 
دستگیري فردي که با 
همراه  گوشي  سرقت 
درسرقت  تاپ  لپ  و 
با  مالباخته  از  منزل 
اخاذي  قصد  تهدید 
را  ریالي  میلیارد  یک 

داشت خبر داد. 
سرهنگ مهدي پنجعلي زاده گفت: در پي گزارش 
تهدیدآمیز  تماس  و  شهروند  یک  منزل  از  سرقت 
سارق با مالباخته و اخاذي از آن و با عنایت به اینکه 
هاي  فیلم  و  عکس  مسروقه  تاپ  لپ  و  گوشي  در 
براي  اي  ویژه  طرح  داشته  وجود  نامبرده  شخصي 
پي گیري موضوع در دستور کار کاراگاهان پلیس 

آگاهي قرار گرفت. 
تلفن  گوشي  با  مالباخته  که  تماسي  در  افزود:  وي 
یک  مبلغ  درخواست  سارق  داشت  خود  مسروقه 
میلیارد ریال در قبال تحویل گوشي و لپ تاپ مي 
هوشیاري  داشت:با  عنوان  انتظامي  مقام  این  کند. 
ماموران و رد گیري به موقع گوشي همراه، مخفیگاه 
متهم  ضربتي  عملیات  یک  در  و  شناسایي  سارق 

دستگیر شد. 
وي ابراز داشت: در بازرسي از مخفیگاه متهم ضمن 
اموال  مقادیري  همراه  گوشي  و  تاپ  لپ  کشف 
مسروقه که متعلق به مال باخته است نیز کشف شد. 

اموال  با  همراه  متهم  کرد:  تصریح  زاده  پنجعلي 
انتقال  آگاهي  پلیس  به  بیشتر  بررسي  براي  مسروقه 

داده شد.
با  نماییم  افزود:سعي  فهرج  انتظامي  فرمانده 
سیستم  ارتقا  و  پلیسي  نکات  رعایت  و  خودمراقبتي 
شیاد  افراد  براي  همراه  گوشي  و  تاپ  لپ  امنیتي 

فرصت سوء استفاده و اخاذي را ایجاد نکنیم.

جانشین فرمانده انتظامي بم از کشف 60 کیلو و 400 
گرم تریاک در عملیات شب گذشته ماموران پلیس 

مبارزه با مواد مخدر این شهرستان خبر داد. 
بم  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاونت  گزارش  به 
پلیس  ماموران  گفت:  بهروزه  غالمرضا  سرهنگ 
هنگام  گذشته  شب  چند  بم  مخدر  مواد  با  مبارزه 
گشت زني نامحسوس در محور بم - کرمان به یک 
دستگاه خودرو پژو مشکوک شدند و به آن دستور 

ایست دادند. 
با  ماموران  رویت  از  پس  خودرو  این  افزود:  وي 
افزودن بر سرعت خود اقدام به فرار کرد اما ماموران 

پس از طي مسافتي خودرو را متوقف کردند. 
بهروزه تصریح کرد: در بازرسي از خودرو  ماموران 
را  تریاک  گرم   400 و  کیلو   60 مقدار  شدند  موفق 

کشف کنند. 
شهروندان خواست  از  پایان  در  بم  انتظامي  جانشین 
در  مشکوک  موارد  هرگونه  مشاهده  صورت  در 
زمینه خرید، فروش و حمل مواد مخدر سریعأ مراتب 
به  و دستگیري سوداگران مرگ  را جهت شناسایي 

مرکز فوریت هاي پلیسي110 اطالع دهند. 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بم عصر یکشنبه  
رضا اشک فرماندار ،معاون عمرانی وبرنامه ریزی و 
سبک  خودروها  فنی  معاینه  از  شهر  شورای  رئیس 
حاشیه  در   . آوردند  بعمل  بازدید  بم  شهرستان  در 
مسئول  زاده  پنجعلی  حسن  محمد  آقای  بازدید  این 
به  مرکز  این   : افزود  بم  شهرستان  فنی  مرکزمعاینه 
منظور رفاه حال شهروندان در شرق استان راه اندازی 
شده است وی افزود: این مرکز از ساعت 8 صبح الی 
الی 19شیفت عصربه   17 وازساعت  13شیفت صبح 
می  رسانی  خدمات  بم  دارالصابرین  شریف  مردم 
کند.گفتنی است : هزینه این مرکز به ازا هر خودرو  
داشتن  همراه  به  که  باشد  می  ریال  230هزار  مبلغ 

کارت شناسایی خودرو الزامی است.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ناصر فهرجی فرزند ابراهیم با تقدیم یک برگ استشهادیه مصدق به شرح 
وارده به شماره 95/11017/4169 – 95/3/31 اعالم نموده است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک یک فرعی از 2902 اصلی واقع در بخش 29 کرمان صفحه /صفحات 
یک دفتر جلد 75 ذیل ثبت 13529 به نام متقاضی فوق الذکر صادر گردیده است 
و به شماره چاپی 398423 ب/91 تسلیم گردیده است و برابر خالصه سند شماره 
88806- 93/11/2 دفترخانه 44 به رهن بانک کشاورزی در قبال مبلغ هشتصد و 
ده میلیون ریال انتقال یافته است و بر طبق گواهی دفتر امالک در رهن به علت 
جابجایی مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت نموده است لذا طبق 
تبصره یک الحاقی به ماده 120 آئین نامه ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میشود تا 
هرکس مدعی انجام معامله با وجود سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی 
ظرف مدت ده روز واهی خود را به این اداره تسلیم نموده و رسید دریافت دارد و اال 

پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
محمد امیری خواه – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

احضار متهم
در پرونده کالسه 9509983451700030 این شعبه سعید براهوئی زندی فرزند 
جمعه به اتهام صدور چک بالمحل تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از 
انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهم انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در 

صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ریگان – قربان شاهینی

حصر وراثت
خانم سمیرا رزمگه فرزند محمد ساکن رحمت آباد فوت نموده و وراثت حین الفوت 
ایشان عبارت اند از: 1-محمد رزمگه پدر متوفی 2- عصمت کارگران فرزند محمد، 
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 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.
رئیس شورای حل اختالف رحمت آباد

کمترین آمار جرائم خشن را در شهرستان بم شاهدیم
آزادی مطبوعات در نظام جمهوری اسالمی جایگاه مهمی دارد

مصطفی عارف کیا رئیس دادگستری شهرستان بم در گفت و گو با طلوع بم عنوان کرد:

جن�اب آق�ای عارف کی�ا عرض 
و  ش�ما  ب�ه  تبری�ک  و  س�ام 
همکارانت�ان به مناس�بت هفته 
قوه قضاییه بابت تاش هایی که 
در ط�ول س�ال در جهت اجرای 
عدالت و رسیدگی به پرونده های 

مردم دارید. 
و  طاعات  قبولی  ضمن  سالم.  عرض  با 
هفته  گرامیداشت  و  مومنین  همه  عبادات 
قوه قضائیه. درود می فرستیم به ارواح طیبه 
شهداء ،امام شهداء ، علی الخصوص شهدای 
هفتم تیر 1360 و در رأس آنها شهید مظلوم 
از  نماییم  می  تشکر  بهشتی.  دکتر  اله  آیت 
اطالع  در  که  رسانه  اصحاب  دیگر  و  شما 

رسانی نقش مهمی دارید.
بفرمایی�د ه�دف از نامگ�ذاری 

هفته قوه قضائیه چه بود ؟
قضاوت  واالی  مقام  به  نهادن  ارج  جهت 
اله  آیت  مظلوم  شهید  شامخ  مقام  تکریم  و 
کشور  عالی  دیوان  رئیس  که  بهشتی  دکتر 
و  ،تبیین  بودند  ایران  اسالمی  جمهوری 
تشریح وظایف قوه قضائیه ارزیابی و بررسی 
عملکرد دستگاه قضایی ایضاً معرفی و ارائه 
های  حوزه  در  آن   اقدامات  و  دستاوردها 
امر  به  بیشتر  توجه  راستای  در  و  مختلف 
بردن  باال  به جهت  قضاوت،  و  قضا   خطیر 
شورای  کشور  در  عدالت  و  امنیت  ضریب 
طی   73/4/27 مورخه  در  عمومی  فرهنگ 
مصوبه ای هفته اول تیر ماه را به عنوان هفته 

قوه قضائیه نامگذاری نمود.
نق�ش و ه�دف ق�وه قضائیه در 

جامعه اسامی چیست؟
رسیدگی  اساسی  قانون   156 اصل  براساس 
تظلمات،  مورد  در  حکم  صدور  و 
دعاوی  فصل  و  حل  شکایات  تعدیات، 
امور  در  تصمیم  اتخاذ  خصومات،  رفع  و 
گسترش  و  عامه  حقوق  احیای  حسبیه، 
بر  نظارت  عمومی،  های  آزادی  و  عدل 
تعقیب،  قوانین،کشف جرم و  حسن اجرای 
مجازات مجرمین و اجرای حدود و مقررات 
جزایی اسالمی و همچنین پیشگیری و وقوع 
جرم و اصالح مجرمین از و ظایف مهم قوه 

قضائیه می باشند.
ک�دام ارگانها جزء ق�وه قضائیه 

هستند؟
دادگستری )مجموعه دادسرا و دادگاهها (، 
اداره ثبت اسناد و امالک ، پزشکی قانونی 
دیوان  اداری،  ،دیوان عدالت  زندان  اداره   ،
سازمان  و  بازرسی  سازمان  کشور،  عالی 
و  حل  شوراهای   ، مسلح  نیروهای  قضایی 

اختالف و...
قوه  هفته  در  شما  های  برنامه 
چه  بم  شهرستان  در  قضاییه 

بود؟
بود،  هفته  روز  اولین  که  تیر  اول  روز  در 
زندانیان  آزادی  جهت  گلریزان  جشن 
در  و  کردیم  برگزار  را  غیرعمدی  جرائم 
روز دوم دیدار با نماینده محترم ولی فقیهو 
امام جمعه محترم بم، در روز سوم گلباران 
و عطرافشانی گلزار شهداء، مصاحبه خبری 
شرکت  چهارم  روز  رسانه،  اصحاب  با 
نماز  در  اداری   و  قضایی  محترم  همکاران 
روز  دادگستری،  رئیس  سخنرانی  و  جمعه 
پنجم دیدار با خانواده معظم شهداء دستگاه 
و  مردمی  دیدار  نیز  ششم  روز  و  قضایی 
قضایی  مشکالت  و  سواالت  به  رسیدگی 
و  دادستان  و  دادگستری  رئیس  توسط 
همچنین دیدار بعضی از مسئولین شهرستان 
از مجموعه قضایی را نیز در برنامه ها داشتیم.

هدف از قضاوت چیست؟
طب��ق مبانی ش��رعی ه��دف از قض��اوت رفع 
خصوم��ت، ایج��اد نظم و امنی��ت در جامعه و 
تضمی��ن حقوق ف��ردی و اجتماع��ی و تحقق 

عدالت است.
نق�ش مطبوع�ات در جامع�ه و 
آزادی مطبوع�ات در چهارچوب 
قانون از نظر حضرتعالی چه می 

باشد؟
اهمیت زیاد مطبوعات و رسانه های گروهی 
بحث  که  دهد  می  نشان  اساسی  قانون  در 
آزادی مطبوعات در نظام جمهوری اسالمی 
چشم  مطبوعات  دارد.  مهمی  جایگاه  ایران 
مهمی  نقش  و  مردم محسوب شده  وگوش 
عملکرد  نقد  و  صحیح  رسانی  اطالع  در 
اساس  براین  دارند.  مقررات  طبق  مسئوالن 

اساسی و  قانون  مطبوعات همانگونه که در 
موثری  نقش  شده  تصریح  مطبوعات  قانون 

در اعتالی جامعه دارد.
آمار جرائم خشن در شهرستان 

بم افزایش داشته یا کاهش؟
این  مردم  فرهنگ  سطح  بودن  باال  بدلیل 
منطقه و همکاری مردم با مسئولین و تالش 
و  انتظامی  نظامی،  نیروهای  روزی  شبانه 
خشن  جرائم  آمار  قضایی  محترم  همکاران 
قتل  و  مسلحانه  ربایی،سرقت  آدم  جمله  از 
مسلحانه کاهش یافته و در اینجا الزم است 
روحانیت  و  شهرستان  محترم  جمعه  امام  از 
ارتقاء  جهت  در  که  افرادی  سایر  و  معزز 
فرماندار  همچنین  و  عمومی  فرهنگ  سطح 
تامین  شورای  اعضای  مجموعه  و  محترم 
که جهت برقراری امنیت تالش می نمایند، 
از  یکی  بم  شهرستان  نمایم. ضمناً  قدردانی 
آمار  کمترین  که  باشد  می  هایی  شهرستان 

جرائم خشن را دارا می باشد .
که  شد  خواهد  اندیشیده  تدابیری  مضافاً  
شاهد کاهش جرائم در این شهرستان باشیم 
و  شمرده  مغتنم  را  فرصت  جا  همین  در  و 
با  به شدت  نمایم دستگاه قضایی  اعالم می 
مجرمان و کسانیکه قصد دارند نظم و امنیت 
با  و  شدت  به  کنند  دار  خدشه  را  عمومی 

قاطعیت برخورد خواهد کرد.
دس�تگاه  در  کمبوده�ای  چ�ه 

قضایی بم احساس می شود؟
کمبود کادر قضایی، اداری و کمبود فضای 

باشند.  می  مشکالت  اهم  اداری  فیزیکی 
قضائیه  قوه  تالشهای  و  خدمات  مجموعه 
ارائه  شرایطی  در  آن  تابعه  های  سازمان   و 
محدودیتهای  با  دستگاه  این  که  شود  می 
مواجه  انسانی  نیروی  و  ای  بودجه  شدید 
است. با این حال در این شهرستان اینجانب 
و همکاران همواره در راه تحقق اهداف قوه 
قضائیه با روحیه جهادی و با ایثار همکاران 
این  ماحصل  که  نمائیم  می  وظیفه  انجام 
ریاست  طریق  از  الزم  پیگیرهای  اقدامات 
محترم کل دادگستری استان در جهت تامین 
کادر قضایی و اداری گردیده که بخشی از 
آن با جذب چند نفر همکار قضایی محقق و 
بخش دیگر آن مبنی بر جذب کادر اداری 
و  انجام  آزمون  طریق  از  آینده  در  انشااله 
می  مرتفع  نیز  خصوص  این  در  کمبودها 

گردد.
های  رایزنی  با  اداری  فضای  مورد  در 
با  متعدد  جلسات  تشکیل  و  گرفته  صورت 
فرماندار  الخصوص  علی  محلی  مسئولین 
با  فیزیکی  فضای  کمبود  انشااله  محترم 
احداث  جهت  زمین  قطعه  یک  اختصاص 
نزدیک  ای  آینده  در  نیز  دادسرا  ساختمان 
مرتفع می گردد و اینجانب از رئیس محترم 
کل دادگستری استان و معاونین محترم که 
توجه خاصی به این منطقه دارند و همچنین 
از تمامی  همکاران محترم قضایی و اداری 
و اعضای محترم شوراهای حل اختالف این 

شهرستان  قدردانی مینمایم.

ادامه از صفحه اول

موحدی رییس کمیته امداد در اخرین روزهای ماه 
مبارک رمضان و در طرح مفتاح الجنه اعالم نمود: 
وجود  نرماشیر  در  تحویل  آماده  مسکونی  واحد   8
دارد که امروز دوشنبه به مناسبت عید سعید فطر این 
منزل مسکونی ساخته و تحویل این خانواده نیازمند 
گردید است. الزم به ذکر است طرح مفتاح الجنه به 
مدت 30 روز در ایام ماه مبارک رمضان در روستاها  
و محافل انس باقران نیز در روستاهای بخش مرکزی 
نرماشیر و در مجموع مدت 12سال است که انجام 

می گیرد.

مسئول کاروان کشوری شمیم وحی روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: کاروان قرآنی 
برنامه  ریگان  برجسته جهان حامد شاکرنژاد در شهرستان  قاری  با حضور  شمیم وحی 

های خود را اجرا کرد.
جمال بافرانی اظهار کرد: در پی تدابیر و توصیه های مقام معظم رهبری مبنی بر کرسی 
های تالوت قرآن در اقصی نقاط کشور برای دومین سال این برنامه در شهرستان ریگان 
اجرا شد. وی گفت: با توجه به اینکه ریگان یکی از شهرستانهای محروم استان کرمان 
برنامه  این  با هم در این شهرستان زندگی می کنند  برادران اهل تسنن و تشیع  است و 

قرآنی اجرایی شد.
وی افزود: یکی از اهداف کاروان شمیم وحی، ایجاد وحدت و همدلی بین برادران اهل 

تسنن و تشیع و مسئولین شهرستانی است.
بافرانی گفت: یکی دیگر از اهداف ما تالوت قرآن در روستاهای محروم شهرستان و 

بین برادران اهل تسنن می باشد.
به خانواده های بی بضاعت و  بیان کرد: آزادی زندانیان جرائم غیر عمد، کمک  وی 

تالوت قرآن در زندان از دیگر برنامه های کاروان قرآنی شمیم وحی است.
وی افزود: یکی دیگر از اهداف ما استعدادیابی است که استعدادهای قرآنی شناسایی و 

به مراکز آموزشی معرفی می شوند.
کاروان قرآنی شمیم وحی به مدت دو روز در شهرستان ریگان مستقر بود.

ریگان در 285 کیلومتری مرکز استان قرار دارد.

نامشروع مرد  ارتباط  انقالب کرمان گفت:  دادستان عمومی و 
به سرانجام شومی شد و جان سه  با زن شوهردار منجر  متاهل 

نفر را در کرمان گرفت.
استان  کل  دادگستری  عمومی  روابط  دوشنبه  روز  گزارش  به 
کرمان دادخدا ساالری افزود: در این حادثه متاسفانه دو نفر به 

قتل رسیدند و یک نفر نیز خودکشی کرد.
وی گفت: در پی گزارش مفقودی یک خانم از طرف خانواده 
وی و با توجه به اهمیت موضوع، پرونده به طور ویژه در دستور 
کار دادستانی و شعب سه و هفت بازپرسی کرمان قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقالب کرمان ادامه داد: در ادامه تحقیقات 
اقدامات قضایی مشخص شد قاتل )ب.خ( که  و طی یکسری 
با  نامشروع  ارتباط  علت  به  باشد  می  ساله   35 و  متاهل  فردی 
به قتل فجیع همسر خود می کند و جسد  اقدام  زن شوهردار، 

همسرش را درون چاهی در اطراف کرمان می اندازد.
وی علت و منشاء اصلی قتل از سوی متهم را ارتباط نامشروع و 
اغوای شیطان دانست و گفت: قاتل با قساوت قلب اقدام به خفه 
کردن همسر خود که دختر عموی وی می باشد، کرده و سپس 

مقتول را داخل چاه 50 متری پرتاب می نماید.

ساالری تصریح کرد: در ادامه پس از اینکه خانم )م.ح( که با 
نامشروع داشته است از حوادث پیش آمده مطلع  ارتباط  قاتل 

می شود، اقدام به قتل دختر بچه پنج ساله خود می کند.
وی گفت: متاسفانه در ادامه این خانم پس از قتل فرزند خود، 

اقدام به خودکشی می کند و این حادثه تلخ رقم می خورد.
کرده  اقرار  خود  همسر  قتل  به  متهم  افزود:  کرمان  دادستان 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  سوم  شعبه  در  پرونده  و 

کرمان در حال رسیدگی است.

ندای کاروان شمیم وحی در ریگان طنین انداز شد

ارتباط نامشروع در کرمان سه قربانی گرفت
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ذره بین

شعرانه

سخن دل

فرهنگ و آموزش

بررسی مسائل مربوط به صدور 
کارت ملی هوشمند در گفت و گو 

با رییس اداره پست بم

عید فطر

سفیر نور

اگ��ر مراد طریقت، رن��ج روزگاران را به بقای عمری پر 
محنت در ازای رسالت خرید و به »صبر« عزت بخشید 
من چه توانم گفت، که مرید را اگر تاب تعلیم نباش��د 
پس چون موس��ی )ع( در جوار خضر )ع( اس��ت که با 
اعت��راض، از پی نکته های نگفته از دایره ش��اگردی و 
همراهی بیرون ش��د. حضرت ح��ق )رب جلیل( آنگاه 
که دس��تور کتابت را به برترین خلقش، صفی ا... اعظم 
ابالغ کرد، فرمان گس��ترده ترین منشور مقدس تأدیب 
و ش��رافت را بر اوج شکوه عشق صادر نمود. تأللو انوار 
این شبستان تا بدان جای رسید که مسبب خلقت شد 

و بازتابش جنّت را فرا گرفت.
اگ��ر اکنون می نگاریم، م��ی خوانیم، ادراک می کنیم و 
بر یافته هامان مغرورانه می نگریم، تماماً لطفی اس��ت 
از ناحی��ه آن ذات مقدس که خ��ود فرمود: »َو َعلََّم آَدَم 

اسماَء ُکلَّها«. 
در حیرتم چگونه س��رگردان خواهیم بود با مصباح لوح 
و قلم و چرا محو خواهیم ش��د در زین��ت فانی دنیای 
وسوس��ه گر؟! که اگر غیر از این بود همه مدام معترف 

بودیم: الحمدا... رب العالمین.
غور دریای معرفت را هرکس نتواند، اما خوب می دانم 
که دلی دریایی م��دام در فحص مروارید نایاب کمال و 
فهم، با تعب می تپد و پیوسته در پی حصول نتیجه ای 
ناب و شیرین، روزگار را عقب می زند تا بگوید: تبّسم، 
جایزه ی دردی اس��ت که از خار جهل و کژی بر جانش 
خلی��ده اما با نور معاوضه کرده و زالل رفتارش و اقتدار 
کردارش و صداقت گفتارش تائیدی است توسط آنان 
که به مقصد رس��یده اند ک��ه از ِگل خاک به اوج افالک 

پریده اند و به میقات رسیده اند.
مهربانا! به یُمن داش��تنت، خدای را به توان بی نهایت 
ش��اکرم و بدین سب هرگاه نیایش کنم بعد از ثنایش، 
دعایم، آرزوی س��المتی توس��ت و عاقبت نیکو که جز 
این از دستم نیاید و من در مقام این معاوضه چه دارم 
ج��ز پاالیش روح که تو خواس��تی و افزایش بینش که 
تو در وجودم کاش��تی و طاقت و رویش که تو در جانم 
تزری��ق ک��ردی و حفظ دیانتی که ت��و تعلیمم کردی و 
آموزشی که تو افاضه نمودی و مشق عشقی که تو تحریر 
ک��ردی تا با آن بدان جای رس��م که مرتبه ی آدمیت را 

شایسته است.
دع��ای تمامی آموخت��گان مکتب دان��ش و نگارش و 
ش��رافت و اصالت بدرق��ه راهت ک��ه واالترینی. بارها 
نگاش��ته ام و باز می گویم: در تقویم س��ال نه یک روز و 
هفته که همه ی عمر متعلق به توست. "روزت مبارک"

رمضان رفت گل و پونه هرس گردیده
دل عشاق بیادش به جرس گردیده

رمضان ماه تولی نکوکاران بود
رمضان ماه سعادت بر رهپویان بود
آخر هر رمضان خانه دلدار ببین

نور حق بر رخ عشاق گرفتار ببین
رمضان ماه شکوفا شدن گلها بود
رمضان ماه فرو ریختن غمها بود

کاش هرگز رمضان آخر دلدار نبود
چشم عشاق ز بزم رمضان بار نبود

دل سودا زدگان در رمضان بیدار است
می و خمار بوقت رمضان هوشیار است
کاش این فطر بما فطرت پر باری بود
در رها گشتن هر غصه و غمخواری بود
عید فطر آمد و فطرت کده بیدارم کرد
جلوه عشق سوی میکده رهپارم کرد

عید فطر، عاشق نوازی ها زنو پرداختیم
عشوه ها در می گساری ها زتو آموختیم
عید فطر شاید زخوبی ها خبر آورده ای؟

از شکوفا گشت گلها خبر آورده ای؟
عید فطر، آذوقه غم را ببر از خاطرم

عید فطرت، بنده سازی کن پریشان خاطرم
عید فطر، شیرین ترین فرهادها را دیده است
همچو یوسف اشک در چشم زلیخا دیده است

تا سماء چشم بگرد رمضان دوخته بود
ناگهان فطرت عید آمد و افروخته بود

هنوز هم مرغ همسایه غاز است !

جلسه بررسی مشکالت و موانع پیش روی حوزه هنری بم؛ به عنوان 
تنها حوزه هنری شهرستان های استان کرمان

محمد  ابراهیمی

فاطمه عباس زاده - دبیر آموزش و پرورش
یادداشتی در گرامیداشت مقام شامخ معلم

انحصار وراثت
خانم کبری میرآبادی فرزند حاجی دارای ش ش 334 بشرح دادخواست شماره 1118 
مورخ 95/3/4 توضیح داده شادروان غالمحسین رحمت آبادی فرزند عیسی ش ش 
205 در تاریخ 1391/4/14 در شهر ریگان روستای 800 متری فوت شده و وراثت 
حین الفوت ایشان عبارت اند از: 1- کبری میرآبادی فرزند حاجی ش ش 334 همسر 

دائمی متوفی 2- گلی افراء فرزند مراد ش ش 135 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 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.
رئیس شورای حل اختالف شماره 2 ریگان

احضار متهم
بدینوسیله به آقای مجتبی شهریاری فرزند علی فاقد مشخصات دیگری وفق ماده 174 
قانون آئین دادرسی در امور کیفری احضار و ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
ابالغ جهت دفاع از بزه انتسابی دائر بر نگهداری 2/355 گرم تریاک در دادسرای عمومی 
و انقالب ریگان حاضر شوید در غیر اینصورت به اتهام شما غیابا رسیدگی و تصمیم 

مقتضی صادر خواهد شد./.
علی سخنگو – معاون دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ریگان

نگاهی به دو طرح »انقالب مرغی« بیل گیتس که در سال 2016 و طرح »تولید مرغ پاک« موسسه خیریه همراهان بم
که در سال 2010 پایه گذاری شد

فاطمه شیرخانی: اخیراً در فضای مجازی و 
خبری  خارجی،  و  داخلی  خبری  رسانه های 
)ثروتمندترین  گیتس  بیل  تصمیم  بر  مبنی 
فرد دنیا( و همسرش برای اجرای طرح توزیع 
مرغ زنده بین مردم محروم دوازده کشور دنیا 
به منظور  - که اکثر آنها آفریقایی هستند و 
پرورش طیور و کسب درآمد برای خانواده 
های محروم این کشورها -، دست به دست 

می شود.
قرار  که  طرح  این  مشابه  بدانید  است  جالب 
ملیندا گیتس  بیل و  بنیاد خیریه  است توسط 
توسط  قبل  سال  شش  حدود  شود،  اجرایی 
مؤسسه خیریه همراهان بم و با ایده اولیه ای از 
مؤسسه  این  بنیانگذار  عباس سبزواری  سوی 
پایه گذاری، اجرا و هم اکنون نیز ادامه دارد.
سال  زلزله  از  بعد  بم  همراهان  خیریه  بنیاد   (
سازی  توانمند  منظور  به  و  شهر  این   1382
زنان  همچنین  و  پوشش  تحت  خانوارهای 

سرپرست خانوار شکل گرفته است.(
موشکافی  با  تا  داشت  آن  بر  را  ما  خبر  این 
طرح  در  تحقیق  به  و  بنگریم  آن  به  بیشتری 
خیریه  بنیاد  ساله ی   6 شده ی  اجرایی  ایده ی 
در  که  گیتس  بیل  نوپای  طرح  و  همراهان 
خبرگزاری های خارجی و حتی داخلی از آن 
نام  Revolution )انقالب(  به عنوان یک 
می برند، بپردازیم. حتی برخی خبرگزاری ها 
و  فرهنگی  انقالب های  با  را  انقالب  این 
این  به  شاید  کرده اند!  مقایسه  نیز  سیاسی 
دلیل که قرار است این طرح پس از اجرایی 
بزرگی  تحول  فقیر،  کشورهای  در  شدنش 
بین  اشتغال  ایجاد  و  فقر  بردن  بین  از  در  را 

خانواده های مستمند بوجود آورد.
اینکه طرح نوظهور بیل گیتس تا این حد در 
دنیا خبرساز شد و به طور مفصل و ویژه ای به 
مجریان طرح  برای  پرداخته شده، کمی  آن 
تولید مرغ پاک خیریه همراهان بم و کسانی 
تأمل  بودند  خبر  با  طرح  این  اجرای  از  که 
برانگیز شد؛ که چطور ایده ی خیریه همراهان 
که هم اکنون به فاز 3 خود نزدیک است، در 

کشور یا حتی استان کرمان باید کاماَل گمنام 
به خود  انقالب  نام  بیل گیتس  باشد و طرح 
اقتصادی  بسیج  سازمان  بین  این  در  بگیرد؟! 
هم در گزارشاتی اعالم داشته که مشابه این 
اقتصاد مقاومتی، 3 سال  طرح را در راستای 
اجرایی  روستائیان  برخی  بین  در  که  است 
از  پس  سال  سه  حدودا  )یعنی  کرده است. 

طرح تولید مرغ پاک( 
در این گزارش سعی شده است تا به معرفی 
طرح تولید مرغ پاک خیریه همراهان بم، به 
عنوان یکی از جامع ترین طرح های  بازتوانی 
زلزله  از  بعد  بِم  در  خانوار  سرپرست  زنان 

بپردازیم.
و  همراهان  خیریه  مدیر  سبزواری  عباس 
از  گوید:  می  طرح  این  مجری  و  ایده پرداز 
مرغ  تولید  ایده  بار  اولین  برای  که   89 سال 
و  توانمندسازی  جهت  در  خانگی  پاک 
شکل  خانوار  سرپرست  زنان  اشتغالزایی 
گرفت، به مدت دو سال به تحقیقات گسترده 
علمی، فنی و و توجیهی آن پرداختیم و در 

سال 91 رسما طرح اجرایی شد.
طرح،  اجرای  بر  مقدم  داد:  ادامه  وی 
مهندسین و مشاورانی گردهم  کارشناسان و 
اهداف  و  مقدمات  و  جزییات  و  شده  جمع 
گفت  بتوان  شاید  کردند.  بررسی  را  طرح 
درآمد  ایجاد  طرح،  این  هدف  ترین  اصلی 
و  موانع  کمترین  با  کارآفرینی  و  پایدار 
قابل  نکته  بود.  خانواده ها  این  برای  سرمایه 
بود  این  اشتغال و درآمدزایی  نوع  این  تأمل 
بود،  توجه شده  آن   مادی  بعد  به  تنها  نه  که 
بلکه با توجه به آسیبی که جامعه هدف طرح 
در زلزله دیده بودند، بعد روانی این افراد هم 
در نظر گرفته شد. لذا در مراحل اولیه اجرای 
کالس های  خیریه  مؤسسه  محل  در  طرح 
اهداف  راستای  در  آموزشی  و  انگیزشی 
رایگان  صورت  به  طرح  جمعی  و  فردی 

برگزار شد.
طرح  شدن  اجرایی  از  بعد  افزود:  سبزواری 
قبلی  مصوبات  طبق   91 سال  اردیبهشت  در 

موانع  شورای کارشناسی طرح، مشکالت و 
احتمالی هم که ممکن بود به دلزدگی افراد 
رسانده  حداقل  به  بی انجامد،  شرایط  واجد 
شد. از جمله اینکه اعطای وام و تسهیالت در 
محل مؤسسه انجام شد تا روند خسته کننده ی 
بروکراسی اداری به حداقل برسد تا موجب 
در  بودن،  بدیع  به علت  نشود.  افراد  ناامیدی 
تمامی مراحل اجرایی طرح از ساخت قفس 
فروش  بازار  تا  ها  جوجه  واکسیناسیون  و 
مرتباَ  مؤسسه  طرف  از  کارشناسانی  مرغ ها، 
سرکشی  با  و  بوده  ارتباط  در  خانواده ها  با 
و  نگهداری  بهداشتی،  وضعیت  از  مکرر، 

مراقبت جوجه ها اطالع کسب می کند.
عملیات  و  مطالعات  گزارش  چنین  هم 
طی  مؤسسه  دقیق  حال  عین  در  و  گسترده 
آنها  با  با حضور مسئولین ذی ربط،  برنامه ای 
با استقبال و تأییدات  در میان گذاشته شد و 
فراوان مسئولین روبرو می شد. اگرچه به گفته 
برخی  نیز  موارد  برخی  در  سبزواری  آقای 
کنار  از  مهری  بی  و  تفاوتی  بی  با  مسئولین 

طرح می گذشتند.
در هر صورت، بعد از اجرایی شدن موفقیت 
دادن  قرار  پوشش  تحت  با  یک  فاز  آمیز 
به  طرح  این  نفر،   103 شامل  خانواده   35
رسیده  بیشتری  خانوار  تعداد  با  خود   2 فاز 
)ایجاد  طرح  سه  فاز  نزدیک  آینده ای  در  و 

کشتارگاه بهداشتی( هم اجرایی خواهد شد.
در  که  مکتوبی  طرح  در  اینکه  جالب  نکته 
همان سال ) 1391(  از سوی مؤسسه خیریه 
پایانی  صفحه  در  بود،  منتشرشده  همراهان 
چنین درج شده است که: با توجه به قابلیت 
کشور،  جای  جای  در  طرح  این  استفاده 
میتوان از این طرح به عنوان یک طرح اشتغال 

زایی ملی بهره جست.
در  همکارانشان  و  سبزواری  آقای  الغرض: 
این  بم و در راستای اجرای  خیریه همراهان 
در  را  طرح  اجرای  امید  پیش  سال   6 طرح، 
سطح ملی داشتند. طرحی که هم اکنون و در 
سال »اقتصاد مقاومتی؛اقدام و عمل« یکی از 
پیشروترین و نمونه های بارز طرح های مولد، 

درون زا و توانمندساز است. 
افرادی که در این سازمان خیریه مردم نهاد در 
یکی از شهرهای کوچک ایران، با ایده هایی 
آینده نگر و پیشرو 6 سال زودتر از بیل گیتس 
- که در طبقه شصت و هشتم آسمانخراش 
یک  در  و  نیویورک  جهانی  تجارت  مرکز 
نشست خبری و با سر و صدای زیادی طرح 
به  – موفق  ای کرد  رسانه  را  مرغی  انقالب 
عملیاتی کردن این طرح شدند، گمنام تر از 
اهمیت  گزارش  این  با  بتوان  که  هستند  آن 

کار آنها را شرح داد.
و گویا هنوز باید مرغ همسایه را غاز پنداشت!

هنری  حوزه  مسئول  نظامی  خواجه  علیرضا 
نامه  هفته  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  بم 
با  خود  جلسه  برگزاری  اعالم  با  بم  طلوع 
شرق  مردم  نماینده  پناه  نیکزادی  اله  حبیب 
اسالمی   شورای  مجلس  در  کرمان  استان 
در موضوع مسائل و مشکالت حوزه هنری 
دفتر بم گفت: با وجود گذشت چند سال از 
افتتاح تنها دفتر شهرستانی حوزه هنری استان 
کرمان در بم )و چهارمین دفتر شهرستانی در 
کشور که این امتیاز ویژه با تالش مسئوالن 
جهت  در  هنری  حوزه  مسئوالن   عنایت  و 
و  قوی  پشتوانه  آن  با  بم  هنری  بنیه  تقویت 
همچنین بازسازی روحیه مردم بم با استفاده 
هنری  آثار  تولید  و  هنر  باالی  ظرفیت  از 
و  بم،گرفته  هنرمندان   از  حمایت  و  فاخر 
به  دفتر  این  متاسفانه  اما  شد(  کار  به  شروع 
برای  کافی  بودجه  نتوانست  مختلف  دالیل 
ادامه کار را جذب نماید و با توجه به اینکه 
اختصاص  دفتر  این  به  مناسبی  ساختمان 
نشد  تجهیز  نیز  ساختمان  این  ولی  شد  داده 
رسالت  انجام  از   دفتر  های  فعالیت  عمال  و 
کتاب  مانند  آثاری  تولید  یعنی  خود  واقعی 

در  مقدس  دفاع  و  انقالب  زمینه  در  هایی 
بم، تولید آلبوم موسیقی و تولید فیلم کوتاه 
و  نمایش  اجرای  و  تولید  و  سینمایی  بلند  و 
فراوان  فعالیت های تجسمی در شاخه های 
آن، فعالیت در حوزه شعر و ادبیات و اجرای 
برنامه هایی مانند »بم خند« که فقط 1 دوره 
رشدی  به  رو  روند  و  ماند  باز  شد،  برگزار 

پیدا نکرد. 
به  توجه  با  امروزه  افزود:  نظامی  خواجه 
خصوص  در  رهبری  معظم  مقام  سخنان 

خصوص  در  ایشان  تاکید  و  نرم  جنگ 
عنوان  به  جوانان  خصوص  به  همه  شرکت 
مسائل  به  داشتن  توجه  این جنگ،  سربازان 
فرهنگی بیش از گذشته مهم جلوه می کند 
و همگان باید این موارد را در صدر مسائل 
و  کافی  بودجه  اختصاص  با  و  داده  قرار 
حمایت از نهاد های فرهنگی در این میدان 
جنگ که دشمن با تمام امکانات وتا دندان 
با آن بپردازند  مسلح حضور دارد، به مقابله 
و حوزه هنری هم با تمام امکانات و حمایت 

مسئولین در کنار مردم و مسئولین بم خواهد  
بود.

بم و شهرستانهای  نماینده  نیکزادی  مهندس 
مردم  جلسه گفت:  این  در  نیز  استان  شرقی 
روحیه   بازسازی  به  نیاز  زلزله  از  پس  بم 
خود دارند و حوزه هنری می تواند در این 
امر به بم کمک کند. وی با اشاره به سابقه 
بزرگی که  بم و هنرمندان  درخشان هنر در 
بم داشته است، مردم بم را مردمی فرهنگی 
جلسه  با  کرد:  اضافه  و  دانست  وهنردوست 
حوزه  رئیس  با  نزدیک  آینده  در  که  ای 
با  نزدیک  از  داشت  خواهند  کرمان  هنری 
مشکالت دفتر بم آشنا و در صدد رفع  آنها 

برخواهندآمد.
شهر  شورای  با  ای  جلسه  طی  گفت:  وی 
جهت  در  جدیدی  تفاهمنامه  فرمانداری  و 
همکاری با حوزه هنری منعقد خواهد شد تا 
حوزه هنری پر توان تر بتواند رسالت اصلی 
خود را در بم ادامه دهد.همچنین قرار بر این 
شد تا در سفر آینده ایشان به بم جلسه ای با 
حضور هنرمندان و فرهیختگان بم در حوزه 

هنری داشته باشند.

چند ماهی است که اداره پست بم با ازدحام و شلوغی 
نام  ثبت  فرآیند  تکمیل  برای  مردم  مراجعات  از  ناشی 
برای  را  ملی هوشمند روبرو است که سواالتی  کارت 
ایجاد  برخی مسئولین و شهروندان  مراجعه کنندگان و 

کرده است.
بم  پست  اداره  رییس  حسانی  آقای  خصوص  این  در 
ارائه  از  بم  نامه طلوع  هفته  با خبرنگار  در گفت و گو 
خدمات به بیش از 250 نفر بطور روزانه فقط در بحث 
»تکمیل ثبت نام« کارت ملی خبرداد و گفت: با ظرفیت 
300 تایی که اداره کل ثبت احوال استان در اختیار اداره 
پست بم برای تکمیل مراحل ثبت نام قرارداده روزانه به 
امیدواریم  که  می شود  رسانی  نفر خدمات  حدود 250 
مورد  پست  اداره  در  ما  های مجموعه همکاران  تالش 

رضایت شهروندان گرامی بوده باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تنها دو گروه شامل طرح 
 15 باالی  که  کسانی  می باشند.  ملی  کارت  صدور 
همچنین  و  ندارند  اصال  ملی  کارت  و  دارند  سن  سال 
کسانی که کارت ملی خود را مفقود نموده یا یکی از 
مشخصات مندرج در کارت ملی را تغییر داده اند. اما در 
مصاحبه ای که یکی از مسئولین کشوری در سال گذشته 
از طریق صدا و سیما داشت و عنوان کرد که کارت ملی 
موجب  می شود،  اول  فاز  در  افراد  همه  شامل  هوشمند 
هجوم مردم بر ادارات ثبت احوال و پست شد که یکی 

از دالیل شلوغی روند ثبت نام نیز همین است.
شامل  هوشمند  ملی  کارت  صدور  مراحل  افزود:  وی 
ثبت نام، نوبت گیری، تکمیل ثبت نام، صدور کارت و 
نهایتاَ تحویل کارت است که از این مراحل تنها مرحله 
تکمیل ثبت نام مربوط به حضور مردم در ادارات پست 
یا برخی از دفاتر ارتباطی مجاز می شود که متاسفانه به 
دلیل نداشتن مجوز انجام این مرحله در دفاتر خدمات 
ارتباطی سطح شهر بم و در نظر نگرفتن سهمیه مناسب 
نام«  ثبت  »تکمیل  مرحله  انجام  بار  همه ی  آنها،  برای 
امیدواریم  که  می باشد  بم  پست  اداره  دوش  روی  بر 
مسئوالن اداره کل ثبت احوال استان هرچه زودتر نسبت 
به این مهم اقدام نمایند. در سطح شهر بم تنها یک دفتر 
محدود  خیلی  آزمایشی  ظرفیت  با  ارتباطی  خدمات 
آینده ای  در  امیدواریم  که  است  کار  این  به  مشغول 
نزدیک در راستای افزایش ایستگاهها و افزایش ظرفیت 
خدمات رسانی آنها این شلوغی و ازدحام کمی برطرف 

شود.
حسانی با اشاره به اینکه اداره پست بم چهارماه است در 
باجه خدمات رسانی  یا  ایستگاه  نمودن  اضافه  خواست 
است گفت:  داده  هوشمند  ملی  کارت  متقاضیان  برای 
استان  پست  و  احوال  ثبت  کل  ادارات  در  امیدواریم 
هم  شود.  اقدام  زودتر  هرچه  درخواست  این  به  نسبت 
اکنون با سه ایستگاه درحال فعالیت هستیم و یکی دیگر 
از علت های ازدحام مردم در پست، الزام برای حضور 
فرد در مرحله تکمیل ثبت نام و انگشت نگاری و گرفتن 

عکس مخصوص است.
مرحله  در  افراد  از  شده  اخذ  هزینه  کرد:  اظهار  وی 
که  است  هزارتومان   12 فرد  هر  برای  نام  ثبت  تکمیل 
نهادهای قانونی این نرخ را تعیین کرده اند که این جدای 
از 20 هزارتومان اولیه در مرحله ثبت نام است که خود 

فرد باید بصورت آنالین و از طریق سایت بپردازد.
حسانی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با اشاره 
استان  سطح  در  بم  پست  اداره  عملکرد  خوب  رتبه  به 
خدمات  برای  را  خود  تالش  تمام  ما  گفت:  کرمان 
لحاظ  به  و  می دهیم  انجام  عزیز  مردم  به  بهتر  رسانی 
آماده  همچنین  و  مناسب  و  بزرگ  فیزیکی  ساختار 
برای  روستا  و  شهر  از  که  مردمی  برای  شرایط  سازی 
انجام کارهای کارت ملی می آیند، در جایگاه مناسبی 
هستیم و برخی مراکز شهرستانها در این خصوص با ما 
جمله  از  جانبی  خدمات  بحث  در  نیستند.  مقایسه  قابل 
باجه پست بانک، دستگاه خودپرداز، تلویزیون LCD و 
تعبیه صندلی مناسب برای ارباب رجوع و تهویه مطبوع 
در اداره پست نیز در شرایط مناسبی در استان قرار داریم 
که همه این کارها را در جهت آسایش خاطر شهروندان 

عزیز انجام داده ایم.
گفت:  کنندگان  مراجعه  صبوری  از  تشکر  ضمن  وی 
و  استانی  محترم  مسئولین  زودتر  هرچه  امیدواریم 
محترم  نماینده  همکاری های  با  همچنین  و  شهرستانی 
هرچه  تقویت  و  اندازی  راه  شاهد  کرمان  استان  شرق 
سه  در  تر  مناسب  زیرساخت های  و  ادارات  بیشتر 
خصوص  در  نرماشیر  و  فهرج،  ریگان،  شهرستان 
فعالیت های پست، خدمات ارتباطی و ثبت احوال باشیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه خیلی از مراجعه کنندگان 
از  ملی  کارت  صدور  کنندگان  مراجعه  یا  و  بم  بازار 
روستای اطراف و دور یا نزدیک به بم مراجعه می کنند 
گفت: از شهردار محترم و اعضای گرامی شورای شهر 
می خواهم تا نسبت به احداث امکانات رفاهی بیشتر در 
مرکز شهر اقدام الزم را بعمل آورند. چرا که برخی از 
مشکالت ناشی از مراجعه مردم مناطق اطراف به پست 
یا بازار را از نزدیک دیده ایم و نبود این امکانات رفاهی 
رفتن  باال  به  منجر  که  است  مشکالتی  از  دیگر  یکی 
نارضایتی مراجعین این اداره شده است و در بسیاری از 
مواقع این مشکالت اختالالتی را در روند ارایه خدمات 

این اداره به شهروندان عزیز داشته است.
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عرصه

افتتاح کلینیک تخصصی فاطمه الزهرا )س( تا پایان سال جاری

چهره های نورانی ، مهمان مهربانی

دکتر گردان رییس دانشگاه علوم پزشکی بم خبرداد

روز یکشنبه هفته جاری طی مراسمی با حضور تعدادی از مسئولین شهرستان بم، مددجویان، مددکاران 
و اعضای هیات امنای بنیاد کودک ضیافت افطاری این بنیاد برگزار شد. در این مراسم عالوه بر تقدیر 
از مددکاران س��خت کوش بنیاد، از خیریه محترم از جمله آقای علیرضا ش��اهرخی خیری که یک قطعه 

زمین برای احداث ساختمان بنیاد اهدا کرده بود، تقدیر به عمل آمد.
بنیاد رفاه کودک موسس��ه خیریه ای بین المللی اس��ت که فعالیت های خود در بم را بعد از زلزله آغاز 

کرد. این بنیاد دانش آموزان و دانشجویان کم بضاعت را تحت پوشش قرار می دهد.
ش��عار این موسس��ه خیریه این اس��ت: »بنیاد کودک همواره به این می اندیش��د: هیچ دانش آموز با 

استعدادی نباید به دلیل مشکالت اقتصادی از تحصیل باز بماند«

ضیافت افطاری خانواده بزرگ بنیاد کودک

عدالت آمریکایی 
 =

پیروزی آمریکایی

طرح: طلوع بم - مجتبی زارع پور

آگهی مزایده

مبلغ کارشناسی ماهیانه 
به ریال )قیمت پایه(

مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده)ریال(

ردیف نام مکان نشانی

جمعیت هال احمر شهرس�تان بم  در نظر دارد اماک تجاری را با وضعیت موجود به اش�خاص 
حقیقی و حقوقی بصورت اجاره یک ساله واگذار نماید. متقاضیان واجد شرایط می توانند ضمن 
هماهنگی از محل اماکن مزبور بازدید و اسناد مزایده را از دبیرخانه جمعیت هال احمر دریافت 
و حداکثر بمدت 10 روز از تاریخ انتش�ار آگهی پیش�نهادات را به همراه مدارک مربوطه حس�ب 
مورد در پاکت های سربس�ته و الک و مهر )امضا( ش�ده با درج نشانی، مشخصات دقیق و کامل 
خود و مکان مورد نظر به دبیرخانه جمعیت تحویل دهند . بدیهی اس�ت به پیش�نهادات بعد از 

تاریخ یاد شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7/920/000             4/752/000                      بم-خيابان آيت ا... كاشاني پاساژ هالل احمر   1       مغازه شماره 1 به مساحت 61/ 9 متر مربع همكف 
3/840/000          2/304/000               بم-خيابان آيت ا... كاشاني  2       مغازه شماره 2 به مساحت 9 / 9 متر مربع همكف  

2/640/000          1/584/000               بم-خيابان آيت ا... كاشاني پاساژ هالل احمر  3       مغازه شماره 3 به مساحت 10/54 متر مربع همكف 
2/400/000          1/440/000             بم-خيابان آيت ا... كاشاني پاساژ هالل احمر  4       مغازه شماره 4 به مساحت 10/56 متر مربع همكف 
8/040/000          4/824/000             بم-خيابان آيت ا... كاشاني پاساژ هالل احمر  5       مغازه شماره 5 به مساحت 13/3 متر مربع همكف 
3/840/000          2/304/000             بم-خيابان آيت ا... كاشاني پاساژ هالل احمر  6       مغازه شماره 6 به مساحت 9/6 متر مربع همكف 
720/000          432/000           بم-خيابان آيت ا... كاشاني پاساژ هالل احمر  7       مغازه شماره 7 به مساحت 21/ 12 متر مربع طبقه اول 
840/000          504/000          بم-خيابان آيت ا... كاشاني پاساژ هالل احمر  8       مغازه شماره 8 به مساحت 57 / 9متر مربع طبقه اول 
720/000          432/000           بم-خيابان آيت ا... كاشاني پاساژ هالل احمر  9       مغازه شماره 9 به مساحت 24 / 9متر مربع طبقه اول 
660/000          396/000            بم-خيابان آيت ا... كاشاني پاساژ هالل احمر 10      مغازه شماره 10 به مساحت 22 / 11 متر مربع طبقه اول 
720/000          432/000           بم-خيابان آيت ا... كاشاني پاساژ هالل احمر 11      مغازه شماره 11 به مساحت 2 / 15 متر مربع طبقه اول 

12      مغازه شماره 12 به 16 / 12 متر مربع طبقه اول                   840/000          504/000           بم-خيابان آيت ا... كاشاني پاساژ هالل احمر
1/800/000          1/080/000          بم-خيابان آيت ا... كاشاني پاساژ هالل احمر  13      مغازه شماره 13 به مساحت 76 / 97متر مربع زيرزمين 

15/600/000         9/360/000           بم-خيابان شهيد صدوقي جنب آتش نشاني  14      ساختمان داروخانه به مساحت242 متر مربع)تجاري2( 
4/800/000          2/880/000            بم-خيابان شهيد صدوقي جنب آتش نشاني 15      ساختمان داروخانه به مساحت242 متر مربع زيرزمين 

12/000/000         7/200/000           بم -كمربندي طالقاني روبروي پمپ بنزين 16      ساختمان مدرسه امداد و نجات  )631/55(  متر مربع  

شرایط متقاضی: 
1. التزام و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی و تابعیت ایران 

2. عدم سوء پیشینه کیفری موثر و عدم اعتیاد 
3. عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی 

4. کلیه هزینه های قانونی و هزینه درج آگهی و کارشناس رسمی برعهده برنده مزایده می باشد. 
5. سایر شرایط مزایده مطابق شرح مندرج در برگ شرایط مزایده می باشد.

در صورت وجود هرگونه ابهام با تلفن2-44211701 – 034 )جمعیت هالل احمر( تماس حاصل فرمایید.

نوبت اول

جمعیت هالل احمر شهرستان بم

دکتر اسدا... گردان رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمان�ی بم در گفت وگو با طلوع بم خبر از افتتاح کلینیک تخصصی 
درمان�ی فاطم�ه الزهرا تا پایان س�ال ج�اری خب�رداد و گفت: بنای 
س�اختمان این کلینیک ب�ا متراژ 3131 متر مربع مس�احت از جمله 
پروژه ه�ای عمرانی درمانی طرح تحول نظام س�امت کش�ور اس�ت 
ک�ه با اعتبارات دولتی در بم در حال احداث اس�ت ک�ه بعد از پایان 
ساختمان آن اکثر پزشکان متخصص مستقر در کلینیک امام رضا به 
این کلینیک منتقل می ش�وند و تعدادی دیگر از پزش�کان تخصصی 
رش�ته های عفونی، قلب، اورول�وژی و... نیز به کلینی�ک امام محمد 

باقر)ع( واقع در خیابان بوعلی منتقل می شوند.
وی با اش�اره به اینکه بیش از 64 پزشک متخصص در حوزه دانشگاه 
علوم پزش�کی بم مش�غول طبابت اند که 40 نفر از آنها با دانشگاه در 
ط�رح تحول نظام س�امت همکاری دارند افزود: س�اختمان در حال 

احداث کلینیک فاطمه الزهرا دارای امکاناتی ش�امل: 40 مطب در دو 
طبقه، واحدهای آزمایش�گاهی، تصویربرداری و همچنین اتاق عمل 

و... می باشد.
وی در پایان گفت: با پایان روند س�اخت این کلینیک در سطح شهر 
بم س�ه کلینیک امام محمد باقر)ع(، حض�رت علی اصغر)ع( )که هم 
اکنون نیز در حوزه تخصصی کودکان فعالیت دارد( و کلینیک فاطمه 
الزهرا را خواهیم داش�ت که در راس�تای تکمیل روند چرخه درمانی 

شهروندان عزیز امیدواریم مفید باشد.
وی همچنین از پیگیری های دانشگاه علوم پزشکی بم برای تخصیص 
اعتبار برای س�اخت بیمارستان 220 تخت خوابی بم خبرداد و گفت: 
طرح مطالعاتی و نقش�ه های بیمارستان انجام شده و همچنین پروانه 
بیمارس�تان با همکاری ش�هرداری بم صادر گردی�د و هم اکنون در 

مرحله اخذ امتیاز آب و برق و دیگر مراحل اجرایی آن هستیم.

ستایش  قابل  حساسیت  و  مردم  هوشیاری   -1
افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت-
حوزه  در  نظرآزادانه  ابراز  و  غیرمتعارف  های 
 های عمومی و فضای مجازی و رسانه  ها، سرمایه 
می کوشم  و  نهاده  ارج  بدان  که  است  گرانقدری 
با  و  عزیز،  مردم  و حمایت شما  یاری  بر  تکیه  با 
عقد  هیچ کس  با  راه  این  در  من  اینکه  بر  تأکید 
نظام  در  رانت  و  فساد  با  مبارزه  ام،  نبسته   اخوت 
اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این 
جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمت گزاری 
کشور ریشه کن نمایم. در این جهت ضمن توجه 
این  از  استقبال  با  دولت  گذشته،  قصورهای  به 
توقف  برای  فوری  اقدامات  بر  و عالوه  فرصت، 
اقدامات ناصحیح به عمل آمده و اتخاذ تصمیمات 
ناسالم  ساختار  بنیادین  اصالح  مسیر  در  الزم، 
نهادهای  مقررات که در طول سالیان گذشته در 
عمومی ریشه دوانده است، گام برخواهد داشت.

هرگونه  درخصوص  تا  خواسته ام  وزراء  از   -2
پرداخت، به ویژه حقوق و مزایا، از بیت  المال که 
شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، 
حداکثر دقت را صورت دهند، تا خدای ناکرده 
مالی  بی  انضباطی  شده  تعمیق  های  ریشه   دوباره 
و رانت  خواری مجدداً از گوشه  ای سربرنیاورد، 
و  دولتی  مسئوالن  همه  نشود.  توجیه  تخلّف،  و 
نهادهای  و  غیردولتی  عمومی  بنگاه های  مدیران 
نظارتی در اجرای این امر در رابطه با حیطه کار 

خود مسئولند.
3- وزراء، معاونین، مسئوالن و مدیران دستگاه ها 
در قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همه نهادهایی که 
به هر نحو از بیت  المال استفاده می کنند نسبت به 
اعمال دقّت و نظارت در واحدهای زیرمجموعه 
گذاشتن  اجرا  به  ضمن  باید  و  مسئولند،  خود 
اداری  نظام  اصالح  درخصوص  الزم،  اقدامات 
اقدام  حوزه خود و شفاف نمودن تصمیمات آن 
دقیق  اعمال  بر  عالوه  دارد  ضرورت  لذا  نمایند. 
ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 که از جمله بر 
ممنوعیت  و  ذینفعان  تصمیم گیری  از  جلوگیری 
دو شغله بودن مدیران و کارمندان تأکید می کند، 

به  دارد،  وجود  دیگری  مقررات  به  نیاز  چنانچه 
فوریت جهت تصویب به دولت پیشنهاد کنند.

4- از هیأت دولت و وزرای محترم خواسته ام تا 
عالوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه

ها و بانک ها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، 
اجرایی  دستگاه های  کلیه  در  دیگر  مشابه  موارد 
و  اصالح  بررسی،  ماه  یک  ظرف  حداکثر  را 
به بعد تمامی دستگاه- نمایند. از آن تاریخ  اجرا 

دریافتی  مزایای  و  حقوق  تمام  اند  موظف   ها 
صورت  به  را  لشکری  و  کشوری  مقامات  کلیه 
در  ماهانه  پرداختی  و  و حداکثر دستمزد  حداقل 
همچنین  و  ذیربط،  سازمان  یا  وزارتخانه  سایت 
در سایت سازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشور 
برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی 
موجب  و  آمده  شمار  به  تخلف  مبالغ  این  ورای 

ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.
5- کلیه دستگاه های اداری، به ویژه آن دسته از 
شرکت ها و بانک های دولتی که برای انجام وظایف 
عناوین  یا  شرکت  ثبت  یا  ایجاد  به  اقدام  قانونی 
مشابه در داخل و یا خارج از کشور می کنند، باید 
هیأت  عضو  عنوان  به  ستادی  مدیران  انتخاب  از 
موارد  در  و  کنند  خودداری  نحو  هر  به  مدیره 
ضرور نیز که با تایید باالترین مقام دستگاه تعیین 
می شود حق دریافت هیچگونه حقوق یا پاداش را 

نخواهند داشت.
6- شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون، 
مسئولیت بررسی و هرگونه تصمیم گیری در مورد 
است  موظف  دارد،  عهده  به  را  مزایا  و  حقوق 
ضمن بررسی کلیه نظام های پرداخت دستگاه های 
خدمات  مدیریت  قانون  غیرمشمول  و  مشمول 
پرداخت ها و عادالنه  به هماهنگی  نسبت  کشوری، 
سال  در  که  آنجایی  از  نماید.  اقدام  آن  کردن 
و  حقوق  شورای  مجوز  بدون  پرداخت های   1395
است،  اعالم شده  ممنوع  در کل کشور  دستمزد 
کلیه دستگاه ها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی 
برخوردار  مزایا  و  حقوق  تعیین  برای  متفاوتی 
این شورا هماهنگ  با  را  پرداخت های خود  باشند، 

نموده و موافقت آن را اخذ نمایند.

نظام  در  یکپارچگی  اعمال  منظور  به  دولت   -7
ابهام  یا  خأل  هرگونه  رفع  و  پرداخت ها  حقوقی 
با  و  تهیه  فوریت  به  را  مربوطه  الیحه  قانونی، 
اسالمی  شورای  مجلس  تقدیم  آن،  تصویب 

خواهد کرد.
رسانه   و  مطبوعات  ذیربط،  دستگاه های  از   -8
های جمعی می خواهم تا در خصوص مواردی که 
نادرست و تحت عنوان فیش  حقوقی  به صورت 
یا پرداخت غیرمتعارف، مطرح شده ولی ماهیّت 
متخلّفانه نداشته است، افکار عمومی را در جریان 
این چشمه زالل،  تا گل  آلود کردن  دهند؛  قرار 
دولت  عدالت جویانه  اقدامات  پیگیری  از  مانع 
نگردد، و برخورد با موارد تخلّف، بهانه تخریب 
و ناسپاسی نسبت به خیل عظیم کارکنان و مدیران 
و  لشکری  دستگاه های  تمامی  پرتالش  و  امین 

کشوری خدمتگزار مردم نشود.
و  برنامه  ریزی  برای  فرصت  این  از  دولت   -9
منابع  در  اطالعات«  شفافیت  »نظام  ساماندهی 
قانون  اجرای  در  تسریع  و  عمومی  مصارف  و 
استفاده  اطالعات  آزادانه  انتشار  و  دسترسی 
اصلی سرمایه  ولی نعمتان  مردم که  تا  خواهد کرد 
 ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال 
خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئوالن، 

سالمت و استحکام نظام را تضمین کنند.
موظفند  اجرائی  های  دستگاه  مسئوالن  و  وزراء 
را  ویژه  کمیته  گزارش  در  مقرر  اقدامات  همه 
نتیجه  ظرف مهلت تعیین شده به انجام رسانده و 
را گزارش نمایند. معاون اول محترم بر سرعت و 

دقت کار نظارت خواهد کرد.
خدای بزرگ را شاکریم که در ماه رحمت خود 
که ماه شهادت امام عدالت، حضرت علی )ع( نیز 
امید  و  تدبیر  دولت  که  داد  را  آن  توفیق  هست، 
این  کردن  باز  و  پرداخت ها  نظام  اصالح  مسیر  در 
گره کور، کهنه و برجا مانده از سالیان دور قدمی 

بردارد و عهد خود بامردم را تجدید نماید.
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