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صد سالگی ...
{{

حدود س��ه سال اس��ت به دلیل اینکه توفیق 
خدمتگ��ذاری در جایی غیر از نش��ریه و عالم 
مطبوع��ات و روزنامه ن��گاری را ب��رای ش��ما 
مخاطبی��ن ارزش��مند و ش��هروندان گرامی 

شهرس��تان بم پی��دا ک��رده ام؛ کمتر فرصتی 
پیش آم��ده تا بطور مس��تقیم و بی واس��طه 
با ش��ما همراه��ان گرامی س��خن بگویم. چه 
اینکه مس��ئولیت اجرایی کنونی این حقیر در 
بخش��داری مرکزی شهرس��تان بم، با تمامی 
دوران خدمتم تفاوت هایی دارد؛ اما در تمامی 
این سه سال نیز یک لحظه از تالش و پیگیری 
و ارائ��ه خدمت به بخش زیادی از مردم خوب 
و نجی��ب شهرس��تان بم فروگ��ذاری نکرده  و 
امیدوارم که هم حضرت حق راضی بوده باشد و 

هم مردم که ولی نعمت اند.

رضا رحیم نژاد - مدیرمسئولداوود یوسف زاده

آرش یوسف زاده

برای  نه سالگی طلوع بم و نو شدن سالبه بهانه صدومین سال تاسیس آموزش و پرورش در بم
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طلوع بهارز گهواره تا گور ...

امسال ساِل دم خروس است

طلوع بم| آخرین جلس��ه شورای فرهنگ عمومی شهرس��تان بم در سال 95 
سه ش��نبه 24 اس��فند در محل دفتر امام جمعه بم برگزار ش��د. این جلس��ه به 
ریاس��ت حجت االسالم قاسم دانشی امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی 
بم و با حضور عباس زورونی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری، حجت االسالم 
علی آبادی رئیس اداره تبلیغات اس��المی، علی سیف الدینی رئیس اداره فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی بم و دیگر اعضای شورا برگزار شد. در این نشست امام جمعه 
بم ضمن عرض تبریک پیش��اپیش والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز مادر 
و زن و می��الد امام خمین��ی)ره( و همچنین ایام نوروز و آغاز س��ال نو گفت: از 
خداوند متعال می خواهیم که سال نو که آغاز آن تقریبا همزمان با والدت بانوی 
دو عالم متقارن شده است، سالی پر از خوبی و خوشی و سالمتی و امنیت برای 
همه ش��هروندان و مردم عزیز دارالصابرین بم باش��د. همچنین در ایام نوروز در 
شهرستان بم که میزبان تعداد زیادی از مسافرین و گردشگران داخلی و خارجی 
هستیم؛ می طلبد که شهروندان محترم و مسئولین گرامی از تمامی ظرفیت های 
موجود انسانی، رفاهی، فرهنگی، مذهبی و خدمات شهری برای خدمات رسانی 
به مهمانان و همش��هریان بهره اس��تفاده کنند. حجت االسالم دانشی در بخش 
دیگری از س��خنان خود به موضوع برگزاری مراسم اعتکاف بعد از ایام نوروز 96 
و آغاز ماه مبارک رجب اش��اره کرد و افزود: در این مراس��م برای اولین بار محل 
برگزاری مراس��م مخصوص نوجوانان و جوانان در مسجد جامع و محل برگزاری 

مراس��م وی��ژه بزرگس��االن در محل مس��جد امام 
خمینی)ره( در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: 
هدف از تفکیک س��ازی سنی برای شرکت کنندگان 
در مراس��م معنوی اعتکاف، در نظر گرفتن مراس��م 
و ویژه برنامه های متنوع و متناس��ب برای هر کدام 
از عزیزان شرکت کننده خصوصا جوانان و نوجوانان 
مومن و خداجوی دارالصابرین است که امیدواریم با 
دعوت��ی که از مبلغین و روحانی��ون جوانی کرده ایم 
و برنامه هایی که ترتیب داده ایم؛ مراس��م معنوی و 

پرفیض و برکتی داش��ته باشیم. حجت االسالم دانشی در ادامه این جلسه ضمن 
درخواس��ت مجدد از تمامی اعضای شورای فرهنگ عمومی بخصوص شهرداری 
در خصوص مصوبه شورای فرهنگ عمومی مبنی بر یکسان سازی قبور اموات در 
بهشت زهرای بم گفت: از مسئولین محترم می خواهیم در این خصوص با جدیت 
بیشتری پیگیر این مصوبه باشند. طبق مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
بم از تاریخ اول مرداد س��ال آینده ش��هرداری بم ضمن تسطیح و همسان سازی 
ارتفاع قطعاتی از بهش��ت زهرا که دارای ناهمواری و اختالف ارتفاع قبور اس��ت؛ 

اجازه نصب سنگ قبر بزرگتر از ابعاد 60*120 سانتی متر را نمی دهد.

حجت االسالم دانشی در جهت خدمات رسانی بهتر به مسافران و شهروندان خواستار شد:

پیشاپیش والدت حضرت فاطمه )س( و روز مادر و همچنین سال نو را تبریک می گوییم. 

بهاریه - زهرا صابری| صدای پای بهار و نغمه های  چکاوک ها به گوش جان ها می رسد و تو در هیاهوی این تکاپو به یاد داشته باش که:
سیراب نشوی از سراب دنیایی که وسوسه ی کذاب درون آدمیست ... 

باید بروی و بگذری، باید داشته باشی ...  اما نه هر رفتن و گذری، رفتن و گذر از زندگی کسی است و نه هر داشتنی وسوسه ی داشتن ثروت و قدرت 
و شهرت....

گاهی باید رفت و گذر کرد از رنج ها و آالمی که گرداگردمان حصاری کشیده اند. باید گذر کرد از خطاهای انسانهای اطرافمان نه تنها برای رضای خدا، 
بلکه برای آرامش بی بدیلی که بعد هر گذشتن و گذر کردن، آیینه زنگار گرفته قلب را به زاللی آب مبدل می کند ... 

آری باید تازه شد از حسی نو و لبریز از افکار و احساسات جدید و توانایی های بدیع به عشق آنان که دوستشان داریم و هر از گاهی با نفس  مسیحایی 
شان با وجود رخوت و نخوت تنیده در جان برمی خیزیم  و از نو شروع می کنیم ... 

یادت باشد، در به نفس نفس افتادن ثانیه های آخر زمستان برای تازگی نفس های جام جهان نمای سعادت، اسطوره ی سخاوت، حضرت مهربانی ها "مهدی 
)عج(" دست به سوی ایزد یکتا دراز کنیم و بخواهیم که جهانی را در چشمان اهورایی یک مرد از جنس باران خالصه کند تا او نیز خرامان، ظلم و ستم 

را به صلیب کشیده و صلح را برایمان به ارمغان بیاورد و کتاب مهربانی را ورق به ورق برای ما و دلمان مرور کند ... 

بر دامنش شکوفۀ گیالس ریخته
گلبرگ های کوچکی از یاس ریخته

بر چادر سپید زمستان گل بهار
از ساقه های قرمز ریواس ریخته
بوی بهار و اطلسی و یاس رازقی

معجونی از شمیم پر احساس ریخته
در آسمان به جای ستاره بغل بغل
منجوق های کوچک الماس ریخته

آورده جفت شیش، جهان در حضور عشق
وقتی بهار آمده و تاس ریخته ...

محمدرضا  غضنفری
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در اجرای مواد مذکور بدینوسیله امالکی که 
برابر آرائ هیئت حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند 
رسمی مس��تقر در واحد ثبتی بم، تقاضای ثبت آنها پذیرفته و 
ادام��ه عملیات ثبتی آنها مطابق قان��ون مذکور تجویز گردیده 
است. به ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی و بخش های 29 
و 30 و 31 و32 و33 کرمان حوزه ثبتی بم به شرح ذیل آگهی 
می شود تا در صورتی که شخص یا اشخاصی نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باش��د از تاریخ  انتشار 
اولی��ن آگهی به مدت دو م��اه اعتراض خود را ب��ه این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد شایان 
ذکر اس��ت صدور سند مالکیت بر اساس قانون مانع مراجعه به 

دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضا شده در بخش 29

3 فرع��ی از 479 اصلی، رضا طباطبای��ی فرزند جواد به ش ش 
316 ششدانگ خانه به مساحت 264/84 متر مربع در شهرستان 
بم خیابان اب��وذر، ابوذر 6 از مالکیت پروین مس��احی زاده از 

ورثه قاسم مساحی زاده

امالک تقاضا شده در بخش 30

1 فرعی از 573 اصلی، مرتضی محس��نی زند فرزند حس��ین به 
ش ش 474 شش��دانگ یک ب��اب خانه به مس��احت 238/65 
مت��ر مربع واقع در شهرس��تان بم اس��فیکان از مالکیت محمد 

امیری زاده ردیف 86
150 فرع��ی از 647 اصل��ی، وحید رجب ن��ژاد به ش ش 741 
فهرج فرزند عوض شش��دانگ خانه به مس��احت 229/80 متر 
مربع واقع در شهرس��تان بم خیابان تختی بعد از پل اسفیکان از 

مالکیت حسین مشیری ردیف 500
6 فرع��ی از 651 اصل��ی، نغم��ه ناص��ری گ��وکان به ش ش 
3100277384 بم فرزند الب  ارسالن ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 466/21 متر مربع واقع در شهرستان بم اسفیکان از 

مالکیت احمد منصوری ژند ردیف 435
7 فرع��ی از 651 اصل��ی، فاطم��ه ناص��ری گ��وکان به ش ش 
3100105508 بم فرزند الب  ارسالن ششدانگ یک باب خانه 
به مس��احت 324/26 متر مربع واقع درشهرستان بم اسفیکان از 

مالکیت احمد منصوری ژند ردیف 434    
1 فرعی از 692 اصلی، محمد حس��ین بشردوست به ش ش 84 
بم فرزند عیس��ی شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 204 
متر مرب��ع واقع در بم اس��فیکان کوچه بهداش��ت از مالکیت 

غالمحسین خانبابا ردیف 1724
46 فرع��ی  از 831 اصلی، رضا یوس��ف آبادی به ش ش 653 
فه��رج فرزن��د مراد شش��دانگ یک ب��اب خانه به مس��احت 
398/18 متر مربع واقع در ش��هر بم اس��فیکان از مالکیت علی 

اقبالی زاده ردیف 662
14 فرع��ی از 5 فرعی از 1297 اصلی، کلثوم بهرامی به ش ش 
398 ب��م فرزند محمد شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 
374/60 متر مربع واقع در شهر بم میدان آزادی کوچه آزادی 

از مالکیت ماشاا... بهرامی ردیف 801
17 فرع��ی از 1364 اصلی، مه��دی باقری باغچمکی به ش ش 
787 بم فرزند قنبر شش��دانگ خانه به مس��احت 308/15 متر 
مربع واقع در ش��هر بم خ بوعلی خ ش��هید جزینی از مالکیت 

غالمحسین مهین بهزادی ردیف 853
1 فرع��ی از 1548 اصلی، احمد فرازمند به ش ش 32 بم فرزند 
سلمان ششدانگ یک واحد دامداری به مساحت 5176/5 متر 
مرب��ع واقع در ش��هر بم حمزه ای از مالکی��ت صغری و فاطمه 

رنجبر ردیف 447
5 فرعی از 2 فرعی از 1823 اصلی، محمد محمد آبادی قصری 
به ش ش 2871 بم فرزند علی شش��دانگ مغازه به مساحت 49 
متر مربع واقع در شهر بم خواجه عسکر کوچه از مالکیت ورثه 

غالمحسین کمال الدینی ردیف 911
2فرعی از 1989 اصلی، فاطمه عباسی باغچمکی به ش ش463 
بم فرزند اکبر شش��دانگ خانه و باغ به مساحت 1435/79 متر 
مربع واقع در ش��هر بم خواجه عس��کر کوچه شهید هابیلی از 

مالکیت حسین گنج پور ردیف 705
2 فرعی از 2236 اصلی، رمضان باژیان به ش ش 1218 کرمان 
فرزند علی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 472 متر مربع 
واقع در ش��هر بم باغچمک از مالکیت غالمحسین طبسی نژاد 

ردیف 643
1 فرعی از 2332 اصلی، محمد س��االر بهزادی به ش ش 276 
بم فرزند ابراهیم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 625/75 
مت��ر مربع واقع در ش��هر بم گزدر خواجه عس��کر از مالکیت 

محمد کاظم بهزادی ردیف 971
امالک تقاضا شده واقع در بخش 31 

کرمان
2 فرع��ی از 904 اصلی، مجتب��ی نارویی تراز به ش ش 548 بم 
فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه به مساحت 278/59متر 
مربع  واقع در شهر بم بروات بلوار شهدا کوچه 20 از مالکیت 

فیض محمد برخوردار برواتی ردیف 425
172 فرع��ی از 1315 اصلی، اس��حاق محم��دی به ش ش 65 
فرزند دادخدا شش��دانگ خانه به مس��احت 558/45 متر مربع 
واقع در شهرس��تان بم ش��هر بروات بلوار ش��مالی خ حافظ از 

مالکیت محمدعلی مشیری و تدین ردیف 394
173 فرع��ی از 1315 اصل��ی، مریم زینعل��ی برواتی به ش ش 
4956 بم فرزند محمود شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 
258/94 متر مربع واقع در شهرس��تان بم بروات بلوار شمالی از 

مالکیت محمدعلی مشیری و تدین ردیف 292
174 فرعی از 1315 اصلی، سیدحسین توکلی به ش ش 1563 
بم فرزند س��ید رفیع شش��دانگ  خانه به مساحت 693/20 متر 
مرب��ع واقع در بم بروات بلوار 22 بهم��ن خ حافظ از مالکیت 

محمدعلی مشیری ردیف 873
48 فرع��ی از 2633 اصل��ی، هات��ف باران��ی برواتی به ش ش 

3100220544 ب��م فرزند رضا شش��دانگ یک ب��اب خانه به 
مساحت 570/61 متر مربع واقع در شهرستان بم بروات خ امام 

از مالکیت محمدعلی مشیری و حسین مشیری ردیف 901
4 فرعی از 2847 اصلی، منصوره ثمره رضایی برواتی به ش ش 
617 فرزند علی شش��دانگ مغازه مش��تمل ب��ر طبقه فوقانی به 
مس��احت 88/45 متر مربع واقع در شهرس��تان بم بروات بلوار 

معلم از مالکیت سیدعلی و عباس برایی نژاد ردیف 456
2887 اصل��ی، علی مهر افروز ب��ه ش ش 656 بم فرزند احمد 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 494/80
متر مربع واقع در شهر بم بروات بلوار جنوبی از مالکیت عباس 

هابیلی ردیف 436
3706 اصلی، مرتضی پوراس��ماعیل ن��ژاد برواتی به ش ش 61 
بم فرزند عبدا... ششدانگ یک باب خانه به مساحت 916/30 
مت��ر مربع واق��ع در بم بروات بل��وار معل��م از مالکیت زینب 

عاشورزاده ردیف 836
6 فرعی از 1 فرعی از 3969 اصلی، مهدی عسکری برواتی به 
ش ش 3977 بم فرزند علی ششدانگ خانه و باغچه به مساحت 
8713 متر مرب��ع واقع در بم بروات محل��ه اکبراباد کوچه باغ 

عسکری از مالکیت علی عسکری ردیف 1028

امالک تقاضا شده واقع در بخش32 
کرمان

1172 فرع��ی از 1 فرع��ی از 1028 اصلی، محم��ود نیکپور به 
ش ش 41 فه��رج فرزند داوود شش��دانگ یک ب��اب خانه به 
مس��احت 253 متر مربع واقع در شهرستان  نرماشیر رستم آباد 

از مالکیت عبدالرضا فتاحی ردیف 686
1174 فرع��ی از 1 فرعی از 1028 اصلی، اکبر رس��تم ابادی به 
ش ش 388 فهرج فرزند عباس شش��دانگ ی��ک باب خانه به 
مس��احت 394/45 متر مربع واقع در شهرس��تان نرماشیر رستم 

آباد خ منبع آب از مالکیت حسین زابلی ردیف 278
1175 فرع��ی از 1 فرعی از 1028 اصلی، حس��ین ترک آبادی 
ب��ه ش ش82 فهرج فرزند محمد شش��دانگ یک باب خانه به 

مس��احت 713/50 متر مربع واقع در شهرس��تان نرماشیر رستم 
آباد خ منبع آب از مالکیت حسین زابلی ردیف 259

28 فرع��ی از 2 فرع��ی از 4572 اصل��ی، داوود پورمنعمی به 
ش ش 2 فهرج فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه و باغچه 
به مساحت 4200 متر مربع واقع در شهرستان نرماشیر روستای 

گلشن از مالکیت تدین ردیف 771
امالک تقاضا شده واقع در بخش 33 کرمان

4 فرع��ی از 140 اصل��ی، فاطمه جهانش��اهی برواتی به ش ش 
4617 فرزن��د ابراهیم شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 
498/76 مت��ر مربع واقع در شهرس��تان بم دهبک��ری ده باغاز 

مالکیت محمود کریم نیا ردیف 64
35 فرعی از 510 اصلی، منوره پور عاش��وری برواتی به ش ش 
4834 بم فرزند محمد شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 
280/69 متر مربع واقع در شهرستان بم دهبکری اراضی کهن 
سیراز مالکیت ورثه بی بی سلطنت امیری بهزادی ردیف 888
27 فرع��ی از 893 اصلی، ایمان س��رحدی ریگ اباد به ش ش 
4827فرزند علی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 520/26 
متر مربع واقع در شهرستان بم دهبکری سرمیدان مراد خانی از 

مالکیت حیات افشاری پور ردیف 703
2 فرع��ی از 912 اصل��ی، اک��رم جزینی زاده ب��ه ش ش 1034 
جیرف��ت فرزند مهدی شش��دانگ ی��ک با خانه به مس��احت 
365/60 مت��ر مربع واقع در شهرس��تان بم دهبکری س��رمیدان 

مراد خانی از مالکیت حیات افشاری پور ردیف 784
3 فرعی از930 اصلی، عفت افشارمنشبه ش ش 1699 جیرفت 
فرزند محمود شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 395/42 
متر مربع واقع در شهرس��تان بم دهبکری سر میدان مراد خانی 

از مالکیت حیات افشاری پور ردیف 785
2 فرعی از 961 اصلی، محمدحسین عسکری برواتی به ش ش 
531 ب��م فرزند عباس شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 
845/63 مت��ر مربع واقع در شهرس��تان بم دهبکری س��رمیدان 

مرادخانی از مالکیت عزیزاله افشارمنش ردیف 681
1 فرع��ی از 972 اصل��ی، مریم عباس زاده ب��ه ش ش 18999 

بم فرزند علی شش��دانگ یک ب��اب خانه به 
مساحت 288/42 متر مربع واقع در شهرستان 

بم دهبکری س��ر میدان مراد خانی از مالکیت حیات افش��اری 
پور ردیف 780

1 فرعی از 996 اصلی، مهین عباس زاده افش��اربه ش ش 13بم 
فرزند علی شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 437/15 متر 
مربع واقع در شهرس��تان بم دهبکری س��رمیدان مراد خانی از 

مالکیت حیات افشاری پور ردیف782
2 فرعی از 996 اصلی، مهین عباس زاده افش��اربه ش ش 13 بم 
فرزند علی شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 341/75 متر 
مربع در شهرستان بم دهبکری سر میدان مرادخانی از مالکیت 

حیات افشاری پور ردیف 783
1 فرع��ی از 1109 اصل��ی، مهدی ولندی��اری به ش ش 4338 
فرزند ابراهیم شش��دانگ یک باب خانه و باغچه به مس��احت 
1178/15 متر مربع واقع در شهرس��تان بم دهبکری جاده قدیم 

از مالکیت عباسقلی افشاری ردیف 62
1 فرع��ی از 1116 اصلی، سیدعبدالحس��ین نوری دوگاهی به 
ش ش 6 تنکابن فرزند سید علی اصغر ششدانگ یک باب خانه 
به مس��احت 656/80 متر مربع واقع در شهرستان بم دهبکری 

محله قربانی از مالکیت ورثه سعداله افشاری پور ردیف 670
42 فرع��ی از 1550 اصل��ی، رضا قهری ب��ه ش ش 3 بم فرزند 
اکبر شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 264/71 متر مربع 
واقع در شهرستان بم دهبکری از مالکیت غالمحسین افشارپور 

ردیف 716
5 فرعی از 3332 اصلی، ماش��اا... فرامرزپور دارزینی به ش ش 
483 ب��م فرزند محمد شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 
503/94 متر مربع واقع در شهرس��تان بم دهبکری کهن صفا از 

مالکیت محمدعلی و حسین مشیری ردیف 1462
تاریخ انتشار نوبت اول: 9 / 12 / 95

تاریخ انتشار نوبت دوم: 24 / 12 / 95
محمد امیری خواه

رییس اداره ثبت اسناد و امالک بم

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

سال 1295 هجری شمس��ی یعنی دقیقا صد سال 
پیش، بم، این نگین سبز غنوده در دل کویر جنوب 
شرقی ایران، شاهد یکی از مهم ترین تحوالت تاریخی 
و اجتماع��ی خود در دوران معاص��ر بود. بم که ارگ 
رفیع اش، ش��کوه و عظمت و جاودانگی مردمان این 
دیار را در اعماق تاریخ جلوه گر بود؛ در س��ال 1295 
شمس��ی با افتت��اح و راه اندازی رس��می نمایندگی 
آموزش و پرورش دولتی، بار دیگر دوران ش��کوفایی 

اجتماعی و فرهنگی  آن در دوران معاصر آغاز شد.
ناگفته نماند که این نوش��تار به بهانه صدومین سال 
آغاز فعالیت رس��می نهاد دولت��ی آموزش و پرورش 
در بم اس��ت. چه اینکه هشت سال قبل از راه اندازی 
نمایندگی آموزش و پرورش یعنی در س��ال 1287 
هجری شمس��ی، به هم��ت واالی یکی از روحانیون 
روش��نفکر و آزادیخواه یعنی حاج س��یدجواد عماد 
ملقب به عماداالسالم، اولین مدرسه به سبک نوین 
در بم آغاز بکار کرد. مدرسه ای با چهار کالس درس 
و س��اختمانی با معماری مدرن و آموزشی که اولین 
مدیر آن در دوره اول تاسیس )1290-1287(، استاد 
احمد دهقان معروف به بهمنیار، از معلمان و اساتید 
بزرگ و خوش��نام تاریخ آموزش و پ��رورش کرمان 
بود. مدرس��ه اس��المیه عماد بصورت غیردولتی )که 
چندی بعد ملی و در دوران حاضر غیرانتفاعی نامیده 
می شوند( و از محل سنت حسنه ی اسالمی "وقف" 

و درآمد امالک موقوفی عماداالسالم اداره می شد.
این مدرس��ه زمانی که افتتاح ش��د؛ به نام »مدرسه 
اسالمیه عماد« نامگذاری شد و در سالهای بعد و بعد 
از تعطیلی و راه اندازی مجدد در سال 1301 شمسی 
با نام »مدرس��ه ملی عماد« و در سالهای اخیر نیز با 
نام دبستان عماد به فعالیت خود ادامه داد. بنای این 
مدرسه که عماداالسالم با هزینه شخصی و از محل 
موقوفات خود در روس��تای بیدران بم آن را ساخته 
و اداره می ک��رد؛ در زلزله بم از بین رفت. }طلوع بم 
در سال 87 به بهانه صدومین سال تاسیس مدرسه 
عماد نیز مقاله ای را منتش��ر کرده اس��ت. همچنین 
س��اختمان مدرسه عماد در س��ال 1382 به همراه 
دو مدرس��ه میرزا نعیم در ارگ و مدرس��ه احمدیه 
در خیابان طباطبایی، کوچه قاضی )چهارکوچه( در 
فهرس��ت میراث ملی به ثبت رسیده اند. در سال 84 
نیز به دنبال ثبت جهانی ارگ بم و منظر فرهنگی آن، 

تمامی این آثار ثبت جهانی شد.{
قبل از مدرس��ه عم��اد نیز، مکت��ب خانه های قدیم 
نرماشیر و بم و ارگ قدیم، و قبل تر از آن مدرسه میرزا 
نعیم در ارگ که قدمتش به دویست سال می رسد و 
حتی مکتب خانه ارگ که مربوط به دوران سلجوقی 
و به س��بک "نظامیه"های س��لجوقیان است، همه 
گواه این مدعا اس��ت که مردم این منطقه، روحیه ای 
مترقی، دانش جو و دوس��تدار فرهنگ و علم بوده اند. 
از جمله مکتب خانه داران قدیم و معروف بم می توان 
به ش��یخ االسالم مجتهد، مال علی اکبر طغرلجردی، 
آقا قاسم کرمانی و میرزا عبدالباقی نام برد که محل 
تدریس دو نفر اول در امامزاده اسیری)ع( و دو ُمالی 
بع��دی به ترتیب در محل موقوف��ه میرامان الهی در 
خیابان پاسداران فعلی و کوچه بیدآباد )محله پشت 

مجتمع تجاری فرشته و خیابان یکطرفه( بوده است. 
آنچه که تا اینجا خواندید و آنچه بعد از این می خوانید؛ 
حاصل گفت وگوی ما ب��ا محمدعلی غضنفری دبیر 
بازنشس��ته آموزش و پ��رورش بم، محق��ق و تاریخ 
پژوه اس��ت که بیش از ده س��ال از عمر خود را برای 
جمع آوری و تدوین »تاری��خ آموزش و پرورش بم« 
صرف کرده است. وی از جمله موّرخانی است که در 
طول تحقیقات تاریخی خود در زمینه های مختلف، 
تاکید زیادی بر جمع آوری اس��ناد و مدارک مکتوب 
برای ارائه یک پژوهش تاریخِی علمی و اساسی دارد 
که این یکی از اصول فعالیت در حوزه تاریخ و نگارش 

کتب و مقاالت تاریخی است.
آقای غضنفری که در یک روز س��رِد زمستاِن 95 و 
در حالیکه کس��التی ناشی از شکس��تگی پا داشت، 
بزرگوارانه دعوت م��ا را پذیرفت و با حضور در دفتر 
نش��ریه، در میزگ��ردی که در خص��وص تاریخ صد 
ساله آموزش و پرورش در بم با حضور امین طبسی 
و مهدی خراس��انی دیگر اعضای تحریریه طلوع بم 

ترتیب داده بودیم شرکت کرد. 
محمدعلی غضنفری در سال 1353 و بعد از گذراندن 
دوره دو ساله تکنسین فنی در کرمان و دوره دو ساله 
س��ربازی خود، وارد آموزش و پرورش ش��د و بعد از 
یکس��ال تدریس در بم، بالفاصل��ه در آزمون ورودی 
رشته جغرافیا در دانشگاه اصفهان پذیرفته و در سال 
1358 مدرک لیس��انس خود را از این دانشگاه اخذ 
کرد و بع��د از خدمت در آموزش و پرورش کرمان و 
زاهدان، برای ادامه خدمت در سال 61 به زادگاهش 
بم برگش��ت و تا پایان خدمت��ش در بم ماند. وی در 
تم��ام طول این مدت به تدری��س، پژوهش و تالیف 
دهها مقاله در همایش ها و سمینارهای مختلف علمی 
و تاریخی و آموزشی و همچنین همکاری نزدیک با 
پژوهش��کده تعلیم و تربیت و شورای تحقیقات اداره 
کل آموزش و پرورش اس��تان کرمان پرداخته است. 
حاصل س��الها فعالیت پژوهش��ی وی قرار است در 
آینده ای نزدی��ک رونمایی ش��ود. هم اکنون مرحله 
ویراستاری کتاب مهم »تاریخ آموزش و پرورش بم« 
که به کوش��ش آقای غضنفری و با حمایت اداره کل 
آم��وزش و پرورش اس��تان و اداره آموزش و پرورش 
بم به پایان رس��یده و این کتاب که نزدیک هفتصد 
صفحه  دارد، سال آینده منتشر و رونمایی خواهد شد.

ادامه ماجرای صد س��الگی آموزش و پرورش بم که 
پیش از معرفی آقای غضنفری بیان شد، از زبان وی 
بدین شرح است که بعد از تاسیس دارالفنون در سال 
1230 شمسی -که عمدتا نخبگان و فرزندان اعیان 
و اشراف در آن امکان تحصیل داشتند- و حدود 40 
سال بعد، اولین مدرسه ایرانی به سبک نوین که عامه 
مردم هم در آن امکان تحصیل داشتند، توسط میرزا 

حسن رشدیه در تبریز شروع بکار کرد.
مدرسه اس��المیه عماد هم که آغاز دوران شکوفایی 
فرهنگ معاصر بم است، اولین مدرسه به سبک نوین 
در بِم بزرگ است که در سال 1287 شمسی )حدود 
15 س��ال بعد از تاسیس رشدیه تبریز( توسط حاج 

سیدجواد عماد آغاز به کار کرد.
بعد از س��ه س��ال بدلی��ل برخی تن��گ  نظری ها و 

اختالفات��ی که در جامعه طبقات��ی آن دوران وجود 
داش��ته است، مدرسه اسالمیه عماد تعطیل می شود 
و س��پس اولین مدرس��ه دولتی که نمایندگی اداره 
آم��وزش و پرورش ی��ا وزارت اوق��اف آن دوران نیز 
بوده؛ در سال 1295 با اعزام محمدعلی خان صفوی 
ش��یرازی به بم افتتاح می شود و در واقع صد سال از 
ایجاد اولین مدرس��ه دولتی و اداره آموزش و پرورش 
و صد و هشت سال از افتتاح اولین مدرسه به سبک 

نوین در بم می گذرد.
محمدعلی خان صفوی ش��یرازی به همراه خانواده 
خود ب��ه بم می آی��د و مدیر اولی��ن اداره فرهنگ و 
مدرس��ه دولتی بم در محل مسجد و حسینیه امیر 
واقع در خیابان یکطرفه فعلی )مدرسه عالمه حلی( 

می شود.

صفوی ش��یرازی ملقب ب��ه فخرالدوله ک��ه در بین 
م��ردم بم به »مدیر« معروف بود؛ بعد از چند س��ال، 
از کار دولتی اس��تعفا می دهد و زمانی که در س��ال 
1301 هجری شمسی مدرسه عماد بعد از یک دوره 
تعطیلی، مجدد اما این بار با نام »مدرسه ملی عماد« 
آغاز بکار می کند، با تصمیم عماداالسالم مدیریت آن 
را بر عهده می گیرد و تا سال 1303 که فوت می کند، 

مدیر مدرسه عماد بوده است.
طب��ق آنچه که در گزارش تاریخ 12 اس��فند 1327 
سید عیس��ی عمادزاده فرزند عماداالسالم و متولی 
وقت مدرس��ه ملی عماد و موقوفه ی عمادیه خطاب 
به رئیس فرهنگ بم آمده اس��ت، بعد از درگذش��ت 
فخرالدوله، میرزا علی خان مدرس زاده از س��وی اداره 
فرهنگ و اوقاف کرمان به مدیریت مدرس��ه انتخاب 
می شود. عماداالسالم به این تصمیم اعتراض می کند 
و اعالم می دارد که چ��ون انتصاب آقای مدرس زاده 
بدون هماهنگی موس��س مدرسه بوده است، او باید 
از این س��مت کنار گذاشته شود. س��رانجام با اصرار 
وی، میرزا علی خان مدرس زاده که به نوعی در جامعه 

آن روزه��ای بم که به دو دس��ته اعیان )اش��راف( و 
مردم عادی )رعیت( تقس��یم ش��ده بود -و او که به 
زعم عماداالس��الم نمایندگی جامعه اش��رافی را بر 
عهده داش��ته- از مدیریت مدرسه ملی عماد برکنار 
و همزمان با روی کار آمدن حکومت پهلوی در سال 
1304 به مدیری مدرس��ه تازه تاسیس ملی پهلوی 
منصوب می ش��ود. از این س��ال به بعد دو مدرس��ه 
یاد ش��ده در واقع محل رقابت دو جریان سیاس��ی 
و فکری حاکم بوده اس��ت. سیدعیسی عمادزاده در 
همین گزارش، جریانات فکری و سیاس��ی بم را در 
آن سالها به دو گروه دموکراِت سوسیالیستی منتسب 
به موسس��ان و معلمان مدرس��ه عماد و اعتدالی )نه 
به معنای سیاسی و متداول فعلی( منتسب به اعیان 
و اش��راف و وابس��تگان به حکومت تقسیم می کند. 

در کن��ار مدرس��ه دولتی، وج��ود این دو مدرس��ه 
غی��ر دولتی )ملی( ک��ه ارگانی برای ع��رض اندام و 
رقابت های سیاس��ی، فرهنگی و اجتماعی دو جریان 
اصلی بم بوده، اگرچه برخ��ی اوقات موجبات تنش 
و تنگ نظری های��ی را فراهم می کرده اما در مجموع 
اثرات مثبت این رقابت سیاسی به نفع رشد و توسعه 

فرهنگی بم، کم نبوده است.    
مدرسه ملی پهلوی بعد از مدرسه ملی عماد و مدرسه 
دولتی )نمایندگی فرهنگ(، سومین مدرسه راه اندازی 
ش��ده در بم به سبک نوین و محل آن جنب مسجد 
سعدالدوله در خیابان بوعلی بوده است. مدارس ملی 
از محل پرداخت ش��هریه اداره می شدند. در مدرسه 
ملی عماد بر طبق آنچه که در وقف نامه آن آمده، بنا 
بر این بوده که قس��متی از درآمد موقوفه عمادیه در 
بیدران، صرف تحصیل دانش آموزان بی بضاعت شود 
و بر طبق همین وقف نامه که موجود است، معلمین 
مدرس��ه باید از میان کس��انی انتخاب می شدند که 
متدین، ظاهرالّصالح و غیرمتجاهر به فسق، فجور و 

اسالمی باشند.

آق��ای غضنفری ی��ک نس��خه از پیش نویس کتاب 
»تاری��خ آموزش و پرورش ب��م« را به همراه خود به 
محل دفتر نشریه آورده است و هر از چندگاهی برای 
اطمینان خاطر بیش��تر آن را باز و البه الی آن را نگاه 
و مطالعه می کند. این پیش نویس پر است از اسناد، 
نامه ها و عکس های تاریخی که وی در طول س��الها 
تحقیق آنها را به سختی پیدا کرده است. مثال برخی 
از اسناد مربوط به آموزش و پرورش بم را از کتابخانه 
ملی ایران برای وی فرس��تاده اند و تعدادی دیگر را از 

مراکز اسنادی مهم و معتبر دیگر.
وی ادامه می دهد: از مدرس��ه عماد که بگذریم و باز 
برگردی��م به بحث آموزش و پ��رورش، دومین مدیر 
فرهن��گ بم و مدرس��ه دولتی، می��رزا عبدالمهدی 
مهاجری بود ک��ه برادرش محمد مهاج��ری در آن 
زم��ان در بم درجه اجتهاد داش��ت و ب��ا کمک وی 
اوضاع آموزش و پرورش بم را س��ر و سامانی داد. وی 
از س��ال 1300 تا سال 1306 مدیر فرهنگ بم بود. 
در سال 1305 اولین مدارس روستایی در بم افتتاح 
می شود. یکی در روستای کروک نرماشیر و دیگری 
در روس��تای عزیزآباد و در این س��ال بم دارای پنج 
مدرسه می شود. دو مدرسه روستایی، دو مدرسه ملی 
و یک مدرس��ه دولتی.  مدرس��ه دولتی و نمایندگی 
آموزش و پرورش که به خانه ای در محله چهار کوچه 
در خیابان طباطبایی )مدرس��ه دخترانه فرهنگیان 
قبل از زلزله( منتقل ش��ده ب��ود، ملی پهلوی که در 
خیابان بوعلی روبروی مسجد سعدالدوله بود و رئیس 
آن میرزا علیخان مدرس زاده بود و سومی هم مدرسه 
ملی عماد که مدیریت آن را محمدحسین مجدنوابی 

بر عهده داشت. 
نمایندگی آموزش و پرورش بم که در س��ال 1325 
شمس��ی به اداره آموزش و پرورش بم تبدیل ش��د؛ 
مناطق بزرگ جنوبی و شرقی کرمان و قسمت هایی 
از سیستان و بلوچستان را نیز مدیریت می کرد. چرا 
که از دیرباز و تا س��ال 1326خورشیدی در ساختار 
تقسیمات کشوری، این مناطق این جزئی از بِم بزرگ 

بوده اند.   
بع��د از محمدعلیخ��ان صف��وی ش��یرازی و میرزا 
عبدالمهدی مهاجری، میرزارضا فرجادآزاد س��ومین 
مدیر آم��وزش و پرورش بم بود که از س��ال 1306 
تا 1313 به این س��مت منصوب ش��ده بود. همزمان 
با ورود میرزارضا به بم و به درخواس��ت مردم ش��هر، 
در سال 1306 اولین کالس دخترانه بم در پایه اول 
دبس��تان با 12 دانش آموز و در همان محل مدرسه 
دولتی محله چهارکوچه که مکان زندگی میرزارضا و 
همسرش نیز بوده افتتاح می شود و سال بعد با انتقال 
دانش آم��وزان این کالس و دانش آموزان کالس اولی 
به محل سابق و اولیه نمایندگی آموزش و پرورش در 
خیابان یکطرفه )حسینیه امیر(، رسما اولین دبستان 
دخترانه بم در س��ال 1307 به نام "پروین" تاسیس 
می ش��ود که مدیریت آن را نیز خانم فرجاد همس��ر 

میرزا رضا بر عهده می گیرد.
دوره هفت س��اله مدیریت میرزارضا فرج��ادآزاد بر 
آم��وزش و پرورش بم یکی از دوران درخش��ان صد 
س��اله اخی��ر در آم��وزش و فرهنگ بم اس��ت. روند 

تاسیس مدارس در نقاط شهری و روستایی سرعت 
پیدا کرد و معلمان و دانش آموزان زیادی مش��غول 
تعلیم و تربیت شدند. پایه هفتم سیکل اول دبیرستان 
در همان دبس��تان فردوسی را ه اندازی شد و در سال 
1309 نیز اولین مدرس��ه ب��روات با درآمد حاصل از 
امالک وقفی کربالیی نظر تاسیس شد. فرجادآزاد تا 
سال 1313 در این سمت ماند و سپس جای خود را 
به حس��ن نصیبی داد. در اسفند این سال علی اصغر 
حکم��ت وزیر فرهنگ وقت به بم می آید و در همان 
سفر و با پیگیری لطفعلی رفیعی نماینده وقت مردم 
بم در مجلس شورای ملی، آقای وزیر موافقت خود با 
راه اندازی کامل سیکل اول )پایه هفتم، هشتم، نهم( 
دبیرس��تان در بم را اعالم کرد و این مقدمه ای ش��د 
برای راه اندازی و تاس��یس اولین دبیرستان بم با نام 
"فردوسی" در سال 1315 شمسی، که مدرسه ای 
پسرانه بود. دبیرستان فردوسی در طول هشتاد سالی 
که از عمرش می گذرد، در مقاطعی در بین مردم بم 
به دانشگاه فردوسی معروف بود. نقش دانش آموزان 
و مدیران و معلمان این مدرس��ه در رشد و پیشرفت 
آموزشی و تربیت نسل های فرهیخته ادبی، فرهنگی، 
دانشگاهی و علمی دوران معاصر بم بر کسی پوشیده 

نیست.
کم ک��م م��دارس روس��تایی، م��دارس دختران��ه، 
دبیرستان ها و هنرستان های فنی و کشاورزی و... در 
سراسر حوزه تحت مدیریت آموزش و پرورش بم -که 
از سال 1325 از حالت نمایندگی به اداره ای مستقل 
تبدیل شده بود- گسترش پیدا می کنند. یکی دیگر 
از دوره های طالیی آم��وزش و پرورش بم در قبل از 
انقالب، دوره ی مدیریت حسین بهشتی در سالهای 
1335 تا 1338 و یک��ی از ده ها چهره های ماندگار 
ح��وزه فرهنگ و آم��وزش و پرورش بم، ش��ادروان 
محمدجواد رش��اد معلم نام آش��نایی است که سالها 

عاشقانه معلمی  کرد.
حدود دو ساعت از گفت و گوی ما با آقای غضنفری 
گذش��ته اما صحبت از بِم قدیم و سفر به دل تاریخ 
خصوص��ا اگر با بیان ش��یرین معلمی بازنشس��ته و 

فرهیخته همراه باشد، گذر زمان را حس نمی کنید.
آق��ای غضنفری نیز همچنان بزرگوارانه و مش��تاقانه 
مسائل و روایت های تاریخی زیاد دیگری را بیان می کند 
اما صحبت مفصل از تاریخ صد ساله آموزش و پرورش 
بم در این مجال کم نمی گنجد. ما نیز ضمن تش��کر 
و تقدیر از حضور وی در دفتر نش��ریه و حوصله شما 
خوانندگان محترم بابت مطالعه این نوشتار، امیدواریم 
به بهانه صدومین سال تاسیس آموزش و پرورش بم 
بتوانیم در شماره های بعد نشریه نوشتن در خصوص 
ای��ن موضوع را ادامه دهی��م و چه نیکو بود اگر آیین 
باشکوه یکصدومین س��ال تاسیس آموزش و پرورش 
بم در س��ال جاری )1395( برگزار می شد. امیدواریم 
که سال آینده ضمن برگزاری این بزرگداشت، هر چه 
زودتر شاهد رونمایی از کتاب نفیس »تاریخ آموزش و 
پرورش بم« و تقدیر از زحمات چندین ساله محمدعلی 

غضنفری در آیینی رسمی و شکوهمند باشیم.
صد س��ال به این صدسالگی ها. پیش��اپیش سال نو 

مبارک.

ویژه یکصدومین سال تاسیس آموزش و پرورش بم 1395 - 1295

ویژه یکصدومین سال تاسیس آموزش و پرورش بم

و یکصدوهشتمین سال تاسیس مدرسه عماد ، اولین مدرسه به سبک نوین در بم

همکاران:  امین طبسی - مهدی خراسانی
محمدجواد رحیم نژاد - سردبیر

این نوشتار  حاصل گفت و گو با محمدعلی غضنفری، مورخ و پژوهشگر حوزه تاریخ فرهنگ و 
آموزش و پرورش در خصوص چگونگی شکل گیری اداره دولتی آموزش و پروش در بم است. 
چندین سال است که وی در حال تحقیق و جمع آوری اسناد و مدارک تاریخی برای تالیف کتاب 

»تاریخ آموزش و پرورش بم« است. این کتاب قرار است در سال آینده رونمایی شود.  

صد سالگی
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اطالعیه تاسیس انجمن صنفی کارگری رانندگان حمل نقل جاده ای مسافر شهرستان های بم ریگان فهرج
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گفت و گو با حجت االسالم اصغر دهقان دولتی امام جمعه بروات

اقامه نماز ظهر عاشورا و عزاداری ایام محرم

شرکت در مراسم آغاز سال تحصیلی و زنگ اول مهر

برپایی و افتتاح نمایشگاه دستاوردهای انقالب در بخش بروات

نخلستانهای زیبای مرادیه

زیرسازی جهت آسفالت و جدولگذاری معابر

آسفالت معابر و ورودی روستا

بازسازی و ترمیم شبکه آبرسانی نخلستانها

برق رسانی و زیباسازی ورودی روستا

آثار باستانی و مکانهای زیارتی روستا

دیدار با مدیرکل محترم دادگستری استان و افتتاح نمایندگی 
دادگاه بخش

دیدار و حضور در منازل خانواده معظم شهدای بخش

دیدار با اعضای ستاد تسهیالت نوروزی و بازدید از کمپ نوروزی 

تشکیل جلسات شورای فرهنگ عمومی بخش بروات 

راهپیمایی 22 بهمن و مراسم جشن انقالب بخش بروات

بازدید از روند احداث خط لوله انتقال آب به بروات

دیدار با خانواده معظم شهدا در ستاد نماز جمعه

دیدار صمیمانه با فرهنگیان بخش در ستاد نماز جمعه

پیگیری و ادامه پروژه های  عمرانی مساجد و مسجد جامع 

فرهنگ

برای ترویج فرهنگ اهل بیت )ع( تالش کنیم

برخی از اقدامات فرهنگی و مذهبی ستاد نماز جمعه بروات در سال 95 به روایت تصویر

روستای مرادیه؛ نگین کویر - اقدامات و عملکرد دهیاری و شورای اسالمی روستا در سال 95 به روایت تصویر

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مسلم بردیا و محمدحسین بالنگی نژاد فرزند .... با تقدیم یک برگ استهشادیه 
مصدق به شرح وارده به شماره 11017/17371- 95/12/07 اعالم نموده است که سند 
مالکیت ششدانگ پالک 16 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش 29 کرمان صفحه/صفحات 
218 دفتر جلد 28 ذیل ثبت 3714 به نام آقای حسن کردگاری صادر گردیده است 
و به شماره چاپی 112112 تسلیم گردیده است و برابر خالصه سند شماره 92299 – 
95/02/15 دفترخانه 44 بم به مسلم بردیا و محمدحسین بالنگی بالمناصفه با قید به 
اینکه منافع و حق السکنی مورد معامله متعلق به اصغر بالنگی است فرزند .... انتقال یافته 
است و بر طبق گواهی دفتر امالک در رهن/بازداشت نمی باشد 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 می شود تا هر کس مدعی انجام معامله 
با وجود سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز واخواهی 
خود را به این اداره تسلیم نموده و رسید دریافت دارد واال پس از انقضای مهلت قانونی 

و عدم وصول واخواهی وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف 139
محمد امیری خواه – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

دادنامه
خانم  خواهان:        9509983487200321 پرونده:  کالسه  تاریخ: 95/10/25     به 
فرحناز درویش زاده فرزند مهدی بم- خ شهید بهشتی   خوانده: آقای امیر قاسمی 

پیکانی)مجهول المکان(
خواسته: تقاضای مطالبه مبلغ یک میلیون  و پانصد هزار تومان به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر و تادیه              گردشکار: خواهان به شرح باال و به طرفیت خوانده 
دادخواستی بخواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته را 
به استناد مدارک موجود در پرونده نموده است که پس از قبول درخواست و ثبت آن 
به کالسه فوق حوزه در وقت فوق العاده بتصدی امضاء کنندگان زیر و در حضور/غیاب/ 
خواهان و خوانده تشکیل است و با بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور 

رای می شود
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی خانم فرحناز درویش زاده فرزند مهدی بطرفیت آقای امیر قاسمی 
پیکانی)مجهول المکان( بخواسته مطالبه قسمتی از وجه یک فقره چک به شماره سریال 
040574 عهده بانک ملی سررسید 94/06/26 و خسارات دادرسی و تاخیر و تادیه تا 
اجرای حکم به استناد تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه 
نظر به اینکه چک مستند دعوی بنام خواهان و ذینفع آن منجر به صدور گواهی عدم 
پرداخت گردیده با توجه به اینکه اصل چک موضوع دعوی در ید خواهان که داللت بر 
صدور چک از سوی خوانده دعوی و اشتغال ذمه ایشان در قبال دارنده داشته و خوانده 
علی رغم آگهی وقت رسیدگی از طریق روزنامه ندای بم به شماره 587 مورخ 95/09/01 
در جلسه شورا حضور نیافته و دفاع موثری در قبال دعوی و مستندات آن بعمل نیاورده 
است لذا با وارد تشخیص دادن دعوی به استناد مواد 522،519،515،198 قانون آئین 
دادرسی مدنی و مواد 315،314،313،310 قانون تجارت و ماده واحده قانون استفصاریه 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام رای بر 
محکومیت خوانده به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 610000 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
94/06/26 تا زمان پرداخت با احتساب اجرای احکام مدنی صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای 
مهلت ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگستری محترم شهرستان بم 

می باشد.
سید حسین صباغ جعفری- قاضی شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بم

رضا ذاکری| در راستای گفت و گو با مسئولین بخش بروات و در جریان قرار گرفتن از مجموعه 
فعالیت ها و اقدامات آنان و گزارش آنها به شهروندان محترم بخش بروات، این بار به سراغ حجت 
االسالم اصغر دهقان دولتی امام جمعه بخش بروات رفتیم تا پای سخنان ایشان بنشینیم. گفتنی 
است در این  شماره یادداشت حجت االسالم دهقان که در اختیار ما قرار گرفت و بخشی از گزارش 
اقدامات ستاد نماز جمعه بروات در سال 1395 را به اطالع شما می رسانیم و امیدواریم که در اولین 
ش��ماره س��ال آینده ادامه گزارش اقدامات و عملکرد اعضای ستاد نماز جمعه بروات به اطالع شما 

برسانیم.
بنام خدا 

الحمدا... رب العالمین والعاقبه للمتقین
الهم صل  علی محمد و آله و بلغ بایمان اکمل  االیمان و اجعل یقینی افضل الیقین

نیایش بیستم صحیفه سجادیه
با استعانت از خدای رحمان و نثار سالم و درود و صلوات بر پیامبر مهربانی ها و آل مطهرش و 

آرزوی توفیق برای خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسالمی و طول عمر رهبری معظم انقالب 
اسالمی حضرت آیت ا... االمام الخامنه ای )مدظله العالی(

بخش بزرگ بروات با استعداد قریب به پنجاه هزار نفر یکی از بخش های فرهنگی استان به حساب 

می آید. ش�هروندان بروات مردمی متدین، مومن، دارای س�وابق فرهنگی طوالنی و ش�هید پرور 
می باشند که توفیق خدمتگزاری فرهنگی مذهبی این منطقه نصیب حقیر گردیده است.

واالترین فرهنگ که در جهان وجود دارد؛ فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت اس�ت و افتخار ما 
این اس�ت که پیرو و ش�یعه آن خاندان هستیم و در جهت ترویج این فرهنگ تا به امروز زحمات 
زیادی کش�یده شده اس�ت و پرچم این فرهنگ در دستان ماست و موظفیم در جهت ترویج این 
فرهنگ و نشان دادن این َعَلم پرافتخار نهایت تالش را داشته باشیم. همگان مستحضر هستید که 
در کشورهای همسایه و اطراف ما چه مشکالت و همجمه هایی برپاست، اما در کشور ما امنیت و 
آرامش حرف اول را می زند و این فقط به برکت حضور سایه پر برکت رهبری معظم انقالب که مرّوج 
فرهنگ اهل بیت و هدایت گر این جامعه است که این مملکت را با رهبری خودشان سر پا و دور از 
هرگونه ناامنی که استکبار بخواهد ایجاد کند؛ نگه داشته است. اطاعت محض از رهبری انقالب و 

سرباز حضرتش بودن، این مملکت را در برابر تهاجم دشمن بیمه نموده است و بیمه نگه می دارد.
در پای�ان برخ�ود الزم می دانم از تمامی مردم والیی و متدین بخش بزرگ بروات که در س�ال 95 
تمامی آیین های مذهبی و اعیاد و مناسبت ها حضوری پررنگ و باشکوه داشتند، تشکر و قدردانی 
کنم و ضمن آرزوی س�الی پر از س�المتی و خیر و برکت، سال جدید و والدت حضرت فاطمه زهرا 

)س( را پیشاپیش تبریک می گویم.

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله به آقای علی لقمانی مقدم  طوسی فرزند محمدتقی به شماره شناسنامه .... مجهول المکان 
ابالغ می گردد مبنی بر اینکه در خصوص دعوی آقای احمد پورحمیدی فرزند حسین با وکالت آقای 
علی ریگانی به نشانی بم میدان بسیج موضوع تنظیم سند یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 
جی ال ایکس مدل 1372 به رنگ سفید صدفی معمولی به شماره موتور 12517100253 و شماره 
شاسی 71300241 به شماره انتظامی 45-571 د18 حکم به نفع خواهان صادر و حکم صادره غیابی و 

ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا می باشد.
رضا الهامیان - رئیس شورای حل اختالف شماره یک بم

زهرا دهقان زاده| روستای مرادیه از توابع بخش مرکزی شهرستان بم و همجوار با خواجه عسکر و باغچمک است که 216 
نفر جمعیت دارد و رئیس شورای اسالمی روستا آقای محمد طبسی نژاد و دهیار آن خانم عاطفه طبسی نژاد است که در تمام 
طول این مدت با س��عی و کوش��ش فراوان به همراه دیگر اعضای شورا و مردم روستا در پی رونق و آبادی این روستای کوچک 
بوده اند و توانس��ته اند اقدامات عمرانی درخور توجهی انجام دهند. از جمله اقدامات دهیاری این روس��تا در سال 95 با حمایت 
بخشداری مرکزی بم انجام شده می توان به احداث 95 پل، 500 متر جدول گذاری، 2000 متر مربع زیرسازی آسفالت)که در 
آینده ای نزدیک آسفالت نیز انجام می شود(، تعبیه 3 عدد برج نور در روستا برای روشنایی شب و بسیاری اقدامات دیگر با اعتباری 
نزدیک 200 میلیون تومان اش��اره کرد. عاطفه طبس��ی نژاد در گفت وگو با طلوع بم ضمن اعالم موارد فوق بر برخی از اقدامات 

و فعالیت های فرهنگی انجام ش��ده همچون جش��ن 22 بهمن و جشن و مراسم مذهبی و آیینی و همچنین اقدامات دیگری با 
همکاری کمیته امداد در جمع آوری زکات منطقه در این روستا اشاره کرد. محمد طبسی نژاد رئیس شورای اسالمی مرادیه هم 
ضمن تبریک والدت حضرت فاطمه )س( و تبریک پیشاپیش سال نو و خیرمقدم به مهمانان نوروزی که به شهرستان بم سفر 
می کنند از مسافران محترم و شهروندان گرامی بم دعوت کرد تا در ایام نوروز به منظور بازدید از جاذبه ها و نخلستانهای زیبای 

روستای مرادیه از این روستا بازدید به عمل آورند و مهمان اهالی خونگرم آن باشند. 
در ادامه برخی از اقدامات عمرانی دهیاری این روس�تا که با همکاری شورای اسالمی روستا انجام شده 

است را می بینید.
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از اخبار، وقایع و مشکالت شهری که در آن زندگی می کنید را به واتس آپ طلوع بم با شماره:   09366191125   

جهت پیگیری و درج در نشریه بفرستید.
نشانی: بم، بلوار امام خمینی )ره( - نبش کوچه 7 )روبروی بم تحریر( تلفن همراه: 09210428379 

پیامک:50002010098432         تلفاکس: 44320195-034 صندوق پستی- بم : 7661111111

مهشید یزدانی| چه کردار آگاهانه ای در پس آیین های نیاکان ما نهفته است. مردمانی که ایمان 
داش��ته اند با آب و آفتاب  پیوند جاودانه دارند. پای بر زمین و س��ر بر افالک. در هر بامدادی آتش 
مهر می افروختند برای زندگی و هر  شامگاهی ستیزی در تاریکی. و اینک این باور معنایی در پس 
هزاره ها به ما رس��یده تا خود چگونه از آن  برداشت کنیم. سبک سرانه یا مهرانگیز و مشفقانه؟ آن 
گونه که این آیین برگزار شد؛ با حضور جمعی از اهالی  شعر و ادب )انجمن داوودیه( و حضور گرم 
اساتید محترم ) استاد یوسف زاده و استاد علومی( در پسین روز سه شنبه از ماه اسفند در دل یک 
قلعه باستانی »قلعه دختر در چند قدمی ارگ بزرگ«. یک دید و بازدید  صمیمانه ی خودمانی پیش 
از نوروز، بی هیچ شکستن و سوختنی در کنار نخل های سربلند. بی آنکه زخمی از  سبک سری بر 

چهره این آیین اصیل و ماندگار نقش شود. بم - قلعه دختر - چهارشنبه سوری 1395 شمسی.

پیشاپیش 

فروش ویژه سال نو

نمایندگی  ایران خودرو  کد 4120 بم 

 ف��روش و خدمات پ��س از فروش محص��والت ایرانپنجعلی زاده
خودرو، خدمات گارانتی و کارت طالئی صافکاری ونقاشی

@ikco4120 

بم - بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی
  حدفاصل میدان مهدویت و بروات

تلفن: 44311170-034           فکس: 034-44317483

   اطـالعـیه
   قابل توجه مشترکین محترم برق

به اطالع مي رس��اند شركت توزيع نيروي برق جنوب استان در راستاي 
اج��راي طرح تكريم ارباب رج��وع و بهبود كيفيت خدمات مش��تركين، 
اقدام به راه اندازي لينكارتباط مس��تقيم با مدير عامل در پرتال شركت 

به آدرس
https://sked.co.ir

نموده است.مشتركين محترم برق مي توانند نظرات،پيشنهادات،انتقادات و 
شكايات خود را از مجموعه خدمات اين شركت و كاركنان آن، از طريق 

لينك فوق مستقيماً با مديريت محترم عامل شركت در ميان بگذارند.

سیدمحمد رضوي علوي
مدیر دفتر روابط عمومي

در شماره قبل نشریه که اطالعیه آگهی استخدام شرکت توزیع نیروی برق 
www. جنوب استان کرمان درج شد بود، آدرس سایت ثبت نام به اشتباه
 www.sanjesh.org ذکر شده بود که صحیح آن azmoon-niroo.ir

است و بدینوسیله اصالح می گردد.

اصالحیه

چناچه نگاهی گذرا به آموزش و پرورش و س��ابقه ی 
آن در ایران داش��ته باشیم، به خوبی در می یابیم که 
آموزش وپرورش ایران قدمتی دیرینه دارد. همان طور 
که ایران قدمتی دیرین��ه دارد، آموزش و پرورش آن 
نیز به برکت هوش سرشار ایرانی، سابقه ی دیرینه و 
دراز مدت دارد. دست کم می شود سابقه ی آموزش و 
پرورش در ایران را به سه دوره ی قبل از اسالم و بعد 

از اسالم و معاصر دید.
وقتی می گوییم قبل از اس��الم بنا به شواهد و اسناد، 
می توان گفت آموزش و پرورش در دوره ی هخامنشی 
آغاز می شود و قوام پیدا می کند و تا دوره ی ساسانی 
با همان س��بک و سیاق ادامه دارد. مثال آموزش از 5 
سالگی تا 7 سالگی منحصر به تعلیم از سوی خانواده 
اعمال می ش��ده اس��ت و از هفت تا چهارده سالگی 
دوره عمومی بوده که بنا به رش��د ذهنی و جس��می 
بچه ها بوده است و باالخره در مرحله ی سوم، تعلیم 
اختصاصی ب��وده و در حقیقت، مرحله ی اس��تعداد 
شناسی بوده است که در این مرحله دانش آموزان به 

سه دسته یا گروه تقسیم می شدند.
دس��ته اول دانش آموزان ویژه که همان شاه زادگان و 
بزرگ زادگان باشند که به آنان علوم سیاسی، جنگی 
و آیی��ن کش��ور داری را می آموختن��د. دس��ته دوم 
دانش آموزان حرفه ای بودند که شامل فرزندان مغان، 
موبدان و پیش��ه وران بودند و باالخ��ره دانش آموزان 
عموم��ی بودند که همان فرزندان معلمان و کارکنان 
درباری را ش��امل می ش��د که به آنان امور فرهنگی 
و اداری آموخته می ش��ده اس��ت. الزم به ذکر است 
دانش آموزان به دو دس��ته پسران و دختران تقسیم 
می ش��دند و این نکته ش��ایان توجه و حائز اهمیت 
اس��ت که دختران در آن عصر نه تنها از علم آموزی 
منع نمی ش��ده اند که دارای حق مس��لم نیز بوده اند 
و می بینیم اولین دانش��گاه به دس��تور داریوش برای 
یادگیری در امور مختلف دایر می ش��ود. بد نیس��ت 
بدانی��م در آن هن��گام آنچه به ک��ودکان و نوآموزان 

تلقین می ش��د و اص��رار در جا انداخت��ن در اذهان 
کودکان اعمال می شد؛ این بود که شاه به خواست و 
اراده خداوند بر تخت نشسته است و نماینده خدا بر 
روی زمین اس��ت و لقب ظل السطان را با خود یدک 
می کشیده اس��ت. در دوره اس��المی نیز به آموزش 
اهمیت زیادی داده ش��ده اس��ت. از جمل��ه در دوره 
اسالمی از نیمه دوم قرن پنجم )459( هجری قمری 
نخستین مدرسه خواجه نظام الملک در بغداد دایر و 

فصل نوین و برجسته ای بود.
آموزش اش��کال گوناگونی را ط��ی  کرده و می بینیم 
اس��الم به یادگیری علم بس��یار تاکید کرده است تا 
آنج��ا که نبی اکرم حضرت محمد )ص( می فرمایند: 
زگهواره تا گور دانش بجوی یا اطلبوالعلم ولو بالّسین.

همانط��ور که گفته ش��د س��ابقه ی علم ان��دوزی در 
ایران س��ابقه دراز مدت و طوالنی را طی کرده است 
و زیباس��ت که می بینیم والی��ت ما یعنی بم یکی از 
بالدی است که قدمتی دارد و مردمی دارد که عاشق 
علم و علم اندوزی بوده اند و بسیار خالق و متفکر بوده 
و هس��تند. گویای این س��خن می تواند معماری اش 
باشد، ارگ تاریخی بم باشد، قنات های بم، شاعران، 
نخبگان، مورخان، هنرمندان، ورزش کاران و پهلوانان، 
بازرگانان، صنایع دستی بم و... و می بینیم آموزش و 
پرورش به ش��یوه نوین و امروزی ره صدساله پیموده 
است و با پایتخت ایران در این راه از خود کم نگذاشته 

است و امروز هم این کلمات را رقم می زند.
آموزش و پرورش نوین بم صدساله شده است. بمی ها 
همواره عاش��ق علم اندوزی بوده اند و بی سبب نیست 
که در تمامی زمینه های علمی درخشیده اند و خوب 
هم درخشیده اند. می گویند مشت نمونه خروار است. 
من فقط به ذکر اسامی چند تن از پزشکان بمی اکتفا 
می کنم. پروفسور افالطونیان ها، پروفسور رحمت ها، 
پروفسور منتظری ها. اینان از بم برخواسته اند و افتخار 
مملکت اند. سخن پایانی: سال نو و صدسالگی آموزش 

وپرورش بم بر بمی ها مبارک باد.

داوود یوسف زاده

به بهانه صدومین سال تاسیس آموزش و پرورش در بم














ز گهواره تا گور ...
آرش یوسف زادهرضا رحیم نژاد - مدیرمسئول

برای  نه سالگی طلوع بم و نو شدن سال

امسال ساِل دم خروس استطلوع بهار
ادامه از صفحه اول| در طول این س��الها نیز نشریه طلوع بم به 
لط��ف و مدد الهی، با توجه و همراهی ش��ما عزیزان و تالش و 
کوش��ش خس��تگی ناپذیر تیم تحریری��ه و اداره کننده ی آن 
همچنان با همان خط و مش��ی اولی��ه حرکت کرده تا بتواند با 
تالش بر حفظ جایگاه مستقل خود، به عنوان یک رسانه آگاهی 
بخش، منصف، معتبر و امیدبخش، برای توسعه در تمامی ابعاد 
فرهنگی، سیاس��ی و اجتماعی و... در استان کرمان و خصوصا 
منطقه بزرگ ش��رق اس��تان قدم بردارد. گرچه همیشه فعاالن 
عرصه مطبوعات در این مس��یر با موانع، محدودیت ها، معایب 
و تنگ نظری هایی هم دس��ت وپنجه نرم ک��رده  و می کنند، اما 
امی��دوارم در طول این مدت، برآیند ای��ن اقدام فرهنگی برای 

جامعه مثبت بوده باشد.
جا دارد از تمامی همکارانم در نشریه و کسانی که امسال دست 
در دس��ت طلوع فش��ردند و همچنین خبرنگاران، عکاس��ان و 
هم��کاران جوان و خوش آتیه  در دنیای روزنامه نگاری و رس��انه 
خود، که امس��ال توفیق همکاری با ایشان را پیدا کردیم؛ کمال 
سپاسگزاری را داشته باشم که بار مهمی از فعالیت های مربوط 
به روزنامه نگارِی نوی��ن و آنالیِن هفته نامه طلوع بم را به دوش 
می کشند و امروز نتیجه همین تالشها و مجاهدت های فرهنگی 
رسانه ای این عزیزان است که طلوع، جز موفق ترین رسانه های 
اس��تان در این زمینه اس��ت و این خود فرصت بزرگی است در 
عرصه شکوفایی خبری و اطالع رسانی و ایجاد شبکه های آگاهی 

بخش غیردولتی و غیروابسته در مسیر توسعه.
برای روزنامه نگاران که چیزی جز عشق به این حرفه آنها را در 
برابر تمامی س��ختی های شیرین مقاوم نمی کند، مشکل است 
که تمام حرف نگفته ش��ان را در چند س��طر بگویند. بنده هم 
چندین ش��ماره دوری از ش��ما همراهان همیشگی و گرامی و 
دوری از عالم روزنامه نگاری و سرای قلم مقدس را نمی توانم در 
این یادداشت بگنجانم ولی هر آن، مترّصد فرصتی برای همراهی 
دوب��اره با مخاطبین و همکاران گرامی ام بوده ام که این فرصت، 
بهانه ای است برای تبریک سال نو که در آستانه ی آنیم و تبریک 
نه س��الگی و تولد طلوع بم که هر س��ال همزمان است با پایان 
زمستان و آغاز بهار! پیشاپیش طلوع بهار و والدت بانوی دو عالم 

حضرت فاطمه )س( را تبریک عرض می گویم. دل تان پرامید.

خ��روس روی دیوار باغ پری��د و خواند: » بع بع 
! امس��ال سال منه س��ال آقا خروسه، کسی این 
جا نیست؟«. مشایی با بیل از زیر درخت بیرون 
آمد و گفت: »تو چرا صدات این شکلیه؟! بعد از 
رفت��ن من و محمود و بقای��ی، اعجازِ قرن خون 
مون حس��ابی افتاده بود این صدای تو هم االن 
همون قدر عجیبه «. خروس گفت: »اوه! راست 
می گی اصال حواس��م نبود ای��ن مربوط به صدا 
س��ازی اجرای دیشب استیجم بود. اون قدر اون 
پرودیوس��ر گیر داد که با لهج��ه می خونی منم 
رفتم کلی تمرین ک��ردم که بیام توی مارکت«. 
احمدی نژاد از پشت دوربین بیرون آمد و کاپشن 
معروفش را درآورد و داد زد: »کات آقا کات! این 
جوری که نمی ش��ه. من هی می خوام نگم نگم 
راه بندازم؛ ش��ما نمی ذارین دیگه مجبورم بگم. 
ش��ما بازی ت��ون اصال در نمیاد مقوا س��ت مقوا، 
می فهمین چی می گ��م ؟. این جوری رای های 
بقایی رو دارین بر باد می دین، گفته باش��م. شما 
بله خوِد ش��ما فکر می کنین ما از س��اعت چند 
ای��ن جاییم تا همین یه پ��الن رو بگیریم هان؟ 
از س��اعت ده؟ « عده ای از اهالی روستا که روی 
دیوار خش��تی ِ جنوب باغ نشسته بودند گفتند: 
»نه« احمدی نژاد پرس��ید: » از س��اعت نه ؟ « 
آن ها ج��واب دادن��د: » نه « احم��دی نژاد باز 
پرسید: »از ساعت هش��ت؟« اهالی کف زدند و 
گفتند: »بله« احمدی نژاد ادامه داد: »خب حاال 
ک��ی خس��ته اس؟« جمعیت گفت: »دش��من«. 
بقایی دادش در آمد: »معلوم هست داری چکار 
می کنی؟ من رو گذاش��تی این ج��ا توی جوی 
آب، بع��د هم گفتی برو زی��ر آب و برای این که 
راکوردهای صحنه حفظ بش��ه تا نگفتی بیرون 
نی��ام، اون وقت داری ب��از از اون ادا و اطوارهای 
معروفت رو درمیاری؟ «. احمدی نژاد جواب داد: 
»اوال که تو به زیرآبی رفتن عادت داری، ثانیا یه 
دفع��ه کنترلم رو از دس��ت دادم حالی به حالی 
شدم؛ یاد دوران مهرورزی خودم افتادم. خواستم 
به این شکل یه کم فضا رو تلطیف کنم«. مشایی 
گف��ت: »اتفاقا با این حرکت��ت محمود منم یاد 
بچگیم افتادم یه مسابقه تلویزیونی بود چی بود 
اسمش؟، آهان مسابقه محله، مجریش هم سال 
به س��ال جوان تر می شد اونم همین حرکت ها 

رو درمی آورد«.

احمدی نژاد دس��تور برداشت مجدد داد. خروس 
ب��از روی دیوار پری��د و خوان��د: »قوقولی قوقو، 
امس��ال سال ِ منه س��ال آقا خروسه، کسی این 
جا نیس��ت؟«. مشایی دوباره بیل به دست از زیر 
درخ��ت بیرون آمد و گفت: »عالی جناب ترامپ 
من پیروزی شما را در انتخابات تبریک می گویم. 
شما مرد رو راستی هستید که بر خالف جریان 
حاک��م توانس��تید ... «. احمدی ن��ژاد بلندگوی 
دس��تی اش را پرت کرد و داد زد: »کات آقا کات 
چ��ی داری چرت و پرت می گ��ی برای خودت 
اس��فندیار، تو چرا دیالوگ هات رو حفظ نکردی 
بداه��ه کار می کنی؟« رحیم مش��ایی گفت: » 
محم��ود به خدا اینا رو خودت دادی به رحیمی، 
اونم داد به من گفت دیالوگ های فیلم تبلیغاتی 
بقاییه برو حفظ شون کن، بیا نگاه کن این دست 
خط خودته!«. احمدی نژاد کاغذ رو ورانداز کرد 
و بع��د گفت: »دیدی چی ش��د، این رحیمی باز 
ه��م گیج بازی درآورد از خودش. این که صفحه 
هفت نامه من به ترامپه، اشتباهی به جای صفحه 
هفت فیلم نامه داده به تو، حتما هم صفحه هفت 
فیل��م نامه رو فرس��تاده برای ترامپ«. مش��ایی 
گفت: »آخه تو دوباره چکار کردی بی مش��ورت؟ 
باز رفتی نامه نوشتی؟ این چه نامه ایه که صفحه 
هفتش تازه ش��روع کردی ب��ه تبریک گفتن به 
ترامپ؟ نکن��ه توی اون ش��ش صفحه دعوتش 
ک��ردی به اخالقی��ات، راه راس��ت و دعای خیر 
خواندی براش؟«. احمدی نژاد گفت: » حاال اینا 
رو ولش کن بیا بگیر این نسخه اصلی فیلم نامه رو 
بخون دیالوگ هات رو حفظ کن آماده که شدی 

بیا سکانست رو بگیریم«.
بع��د از تمرین فیل��م نامه، ضبط مج��دد فیلم 
تبلیغاتی شروع ش��د. خروس از روی دیوار پرید 
و خواند: » قوقولی قو قو امسال سال منه، کسی 
این جا نیس��ت؟« مش��ایی بیل به دست از زیر 
درخت بیرون آمد و گفت: » اوال امس��ال س��ال 
انتخاباته، در ثانی من اس��فندیار رحیم مش��ایی 
ام، سبز ِ سبزم ریش��ه دارم«. جنتی پرید وسط 
ح��رف هایش و گف��ت: »کات کات، این س��بز، 
منش��وریه از االن گفته باش��م نمی تونید پروانه 
نمایش بگیرید. حتا با کلی اصالحات اساسی در 
فیلم«. بقایی از زیر آب بیرون آمد و گفت: » آخه 
عل��ی تو چرا جوگیر می ش��ی. تو که دیگه وزیر 

ارشاد نیس��تی چرا یادت میره همش، در ضمن 
االن وقت تبلیغاته خیلی چیزها عوض شده، اون 
موقع خود ِ محمود معتقد بود که توییت کردن 
و فیس بوک داشتن جرمه؛ دادیم فیلترش کردن 
اما االن خودش توییت��ر داره، توییت می کنه و 

فیلم هم می ذاره«.
احمدی نژاد دس��تور برداش��ت مج��دد داد که 
روحان��ی به یک باره وارد باغ ش��د و بلند گفت: 
»درس��ته که باید برای م��ردم فیلم بازی کرد تا 
فرهنگ غنی س��ازی بشه، درسته که باید چرخ 
های صنعت سرگرمی بچرخه اما هم زمانش باید 
به اقتصاد با پایه ی کش��اورزی هم توجه بشه«. 
بقایی شاخه درخت زیتون ِ توی دستش را روی 
زمین انداخت و گفت: »نمی خوام اصال من کلیپ 
نمی خوام. این قرار بود کلیپ تبلیغاتی من باشه 
چرا حس��ن اومد توش؟!«. احمدی نژاد کات داد 
و گفت : » چیه باز چی شده؟ ما که خیلی وقته 
چوب الی چرخ کسی نمی ذاریم چرا باز اومدی 
ای��ن جا چرخ چرخ می کنی برای من؟ نکنه باز 
ته��ش هم می خ��وای بگی من حق��وق دانم؟«. 
روحانی گفت: » اوال آمدم بگم بیل ما گم ش��ده 
که دیدم توی دس��ت مشاییه، بعد هم من االن 
کشاورزم کشاورز، تدبیر می کارم و امید درو می 
کنم«. بقایی پرید وسط حرفش و گفت: »شعار 
نده ش��عار نده ما خودمون این کاره ایم. تو فقط 
اومدی که فیلم تبلیغاتی من رو خراب کنی بعد 
هم بیله بیل می فهمی؟، دکل نفتی نیس��ت که 
گم شه و نشه پیداش کرد. خیلی بهش احتیاج 
داری ب��ه جهانگیری بگو یه کانتینر بیل از چین 
ب��رات س��فارش بده اگ��ه آدرس بیل فروش��ی 
خوبش رو هم نداش��ت به من زنگ بزنه یه برند 

اورجینالش رو توی پکن بهش معرفی کنم«.
احمدی نژاد گفت: » بس��ه دیگ��ه نور رفت داره 
غروب می شه سریع پروژکتورها رو روشن کنین 
این سکانس رو بگیریم بیریم من شب سخنرانی 
دارم«. مشایی رفت دم گوش احمدی نژاد چیزی 
گفت و بعد احمدی نژاد عصبانی داد زد: »یعنی 
چی بودجه فیل��م کم بوده به اج��اره پروژکتور 
نرس��ید؟ این چیزها رو ب��رای من نگین دیگه«. 
اهالی روستا خسته شدند و رفتند خانه هایشان، 
تیم تصویربرداری وسایلش را جمع کرد و رفت؛ 

ادامه ضبط فیلم هم معلق ماند تا اطالع ثانوی.

آدورطنز


