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 داانیی

 ساغر از چشم تو

آشنایی با شهرام فلکی
خواننده بمی موسیقی اصیل به بهانه 

انتشار اولین آلبوم وی با نام 
»ساغر از چشم تو«

صفحه 3

مقصران پروژه مسکن ملی استان 
به دادستانی معرفی شوند

استاندار کرمان عنوان کرد:

علی زینی وند شامگاه شنبه در نشست شورای مسکن 
استان افزود: مسئوالن، متقاضیان و همه مردم به تعلل 
بی دلیل در اجرای پروژه اقدام ملی مســکن در استان 

گالیه مندند.
به گفته وی هفت هزار نفر متقاضی در اســتان کرمان 
هزینــِه آورده متقاضی را در طرح اقدام ملی مســکن 
پرداخت کردند امــا زمانی که عملیات اجرایی طرح 

جلو نرود، فعالیت کل  استان زیر سوال است.
وی با اشــاره به عقب ماندگی پروژه های اقدام ملی 
مسکن در استان در ادامه انتقادهای خود تصریح کرد: 
برخی نهادهای دســت اندرکار به بهانه های مختلف، 
دیگر دســتگاه ها را مانع ایــن کار معرفی می کنند یا 

مطالبه مردم را به ســمت دولت و مسئوالن سوق می 
دهنــد؛ همچنین پروژه را نگه داشــته اند درحالی که 

هیچ مانعی پیش رو ندارند.
اســتاندار کرمان نداشــتن پاســخگویی دستگاه های 
مربوطه، مانع تراشــی  و کوتاهــی در اجرای وظایف 
محمولــه را در طرحــی که مردم منتظر آن هســتند، 
غیرقابل قبول دانست و تاکید کرد: این سومین جلسه 
آن هم برای پروژه اقدام ملی مسکن است که به افراد 
کم درآمد و مستضعف جامعه اختصاص دارد اما در 
کرمان هنوز هیچ اقدام موثری برای آن انجام نشــده 
در حالی که در برخی اســتان ها همچون یزد واحدها 

به متقاضیان تحویل شده است.

زینی ونــد همچنین با اشــاره به نقش ســتاد اجرایی 
فرمــان امام در اجرای این پروژه و نیز ضمن تشــریح 
ظرفیت های این نهاد گفت: عوارض ساخت و ساز از 
۵۰ به 3۰ درصد رسیده و ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( نیز نهادی است که هرجا دولت توان کمتری 
در طرح هایی همچون اشــتغالزایی و مسکن داشته، با 
توجه به ظرفیت هایش به دســتور مقام معظم رهبری 
پای کار آمده و ذهنیت متقاضیان نیز نباید نســبت به 

خدمات گسترده این نهاد مخدوش شود.
اســتاندار کرمان در ادامه دستور داد که دستگاه های 
مختلــف گــردش کار در ایــن پــروژه را دریافت و 
گزارش کنند تا مشــکالت پیــش روی آن با فوریت 

رفع شود.
وی گفــت: ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امام با 
باالترین درصد  بنیادهــای زیرمجموعــه  همــکاری 
اشتغال کشور را در استان کرمان انجام می دهند، این 
ســتاد طی تفاهم نامه دوجانبه با شــرکت های مس و 
گل گهر ۱۸ هزار شغل را در این استان متعهد شده و 

از برنامه حتی جلوتر هستیم.
زینی وند یادآور شــد: همچنین ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امــام )ره( عالوه بر کمک های معیشــتی و 
مومنانه، مســئولیت های اجتماعی را نیــز بخوبی در 

استان انجام می دهد... ادامه در صفحه 2

شرح در صفحه4

با حمایت شهرداری بم اولین محفل خوانش، شرح و تحلیل شاهنامه در حوزه داستانی، تاریخی و 
اسطوره ای در بم آغاز شد 

عصراهی شاهناهم
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خبر

تریلی حامل ۱۰۶ کیلوگرم مواد 
روانگردان شیشه در نرماشیر 

توقیف شد

قریب به 3 هزار دانش آموز 
فهرجی گوشی و تبلت ندارند

نگرانی از افزایش موج کرونا به 
دنبال بازگشت زائران اربعین و 

کاهش محدودیت ها

فرمانده انتظامی شهرســتان نرماشــیر گفت: تریلی 
حامل ۱۰۶ کیلوگــرم مواد روانگردان شیشــه در 

نرماشیر توقیف شد.
ســرهنگ رضا زیدآبادی هشــتم مهرمــاه درباره 
جزئیــات این خبــر اظهار کــرد: مامــوران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی هنگام بازرسی 
خودروهای عبوری در محور نرماشــیر-بم به یک 
دستگاه خودرو تریلر کانتینردار که از سمت شرق 
کشــور به مقصد اســتان های مرکزی در حرکت 
بود مشکوک و جهت بازرسی به پارکینگ منتقل 

کردند.
وی افزود: ماموران در بازرسی فنی و تخصصی از 
تریلر مقدار ۱۰۶ کیلو و ۶۰۰ گرم مواد روانگردان 
شیشــه را که به طرز بســیار ماهرانــه و حرفه ای در 
خــودرو جاســازی شــده بــود را کشــف و یک 

قاچاقچی را دستگیر کردند.
زیدآبادی در پایان ضمن اشاره به  عزم راسخ پلیس 
در راســتای مبارزه بی امان و گسترده با سوداگران 
مرگ، بیان کرد: تهدید گرایش به ســوء مصرف 
مــواد مخدر صنعتی در بین جوانان بســیار جدی و 
خطرناک اســت که مشــارکت شــهروندان نقش 
مهمی در شناســایی و برخورد با سوداگران مرگ 
و نجات نسل آینده از این پدیده شوم  اجتماعی ایفا 

می کند.

مجتبــی شــهمرادزاده مدیــر آمــوزش و پرورش 
شهرســتان فهرج در آیین جشــن عاطفه ها که به 
صــورت نمادین در مدرســه دخترانه قدســیه و با 
حضــور امام جمعــه، معاون فرمانــدار و جمعی از 
مسئوالن برگزار شد بیان کرد: متاسفانه دومین سال 
پیاپی بازگشــایی مدارس با شــیوع ویروس کرونا 
همزمان شــده و این شرایط را برای تحصیل دانش 

آموزان سخت کرده است.
وی افزود: قبال دغدغه خانواده ها تامین پوشــاک 
و لوازم التحریر فرزندان خود بود اما امســال عالوه 
بر این که آموزش به صورت حضوری اســت در 
کنار آن با توجه به آموزش های مجازی باید تبلت 

و گوشی هوشمند نیز تهیه کنند.
شهمرادزاده با بیان اینکه خانواده های نیازمند شرایط 
سختی را در این وضعیت پشت سر میگذارند اضافه 
کرد: طبق آمار اخذ شــده از مدارس بیش از یک 
چهارم دانش آموزان فهــرج )حدود 2۸۵۰ نفر( به 

تبلت و گوشی هوشمند دسترسی ندارند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان فهرج گفت: این 
مسئله یکی از دغدغه های اصلی آموزش و پرورش 
است؛ لذا از مسئوالن و خیرین استدعا داریم در این 
زمینــه خانواده های نیازمنــد را جهت تهیه تبلت و 

گوشی هوشمند یاری کنند.
وی عدم بازماندن دانش آموزان از تحصیل را مسئله 
اولویت دار آموزش و پرورش عنوان و تاکید کرد: 
بازمانده از تحصیل زیبنده نظام نمقدس جمهورس 
اســلمی ایران نیست و خدا را شــاکریم درصد بی 
سوادی در شهرســتان فهرج طی سال های اخیر به 

شدت کاهش یافته است.
شــهمرادزاده با اشــاره به دایر بودن مدارس فهرج 
اظهار کرد: مطابق با دســتورالعمل ها، مدارس کم 
جمعیت به صورت هفته ای 2 تا 3 روز بازگشــایی 
و مدارس با جمعیت بیشــتر نیز از آبان ماه آغاز به 

کار خواهند کرد.
مدیر آموزش و پرورش شهرســتان فهرج همچنین 
با ابراز خرســندی از قبولی دانش آموزان فهرج در 
دانشــگاه های دولتی و فرهنگیــان گفت: درصد 
قبولــی دانشــگاه فرهنگیان ما از برخی شهرســتان 
های برخوردار باالتر بوده که این مهم نتیجه همت 
معلمان، تــالش و پیگیری خانواده هــا و فرزندان 

آنهاست.        

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با ابراز نگرانی 
از افزایش موج بیماری کرونا در پی بازگشایی های 
بعد از ماه صفر و برگشت زائران اربعین، گفت: »نیاز 
به همکاری دو ســه دســتگاه برای گرفتن تست از 
افرادی که از عراق برگشته اند، داریم و باید اسامی 
و آدرس این افراد به ما داده شود که از آن ها تست 

رپید گرفته شود«.
 دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد، ۱۰ مهرماه در جلسه ی 
ســتاد اســتانی مدیریت کرونا اظهــار کرد: »کمی 
نگران افزایش موج بیماری هستیم که شاید به ایام 
پیش رو، بازگشــایی هایی که بعد از ماه صفر انجام 
می شود و افرادی که از زیارت برگشته اند، مربوط 

باشد«.
وی افزود: »نیاز به همکاری دو ســه دستگاه داریم 
برای گرفتن تست از افرادی که از عراق برگشته اند 
و باید اســامی و آدرس این افراد به ما داده شود که 

از آن ها تست رپید گرفته می شود«.
رشیدی نژاد در ادامه با اشاره به روند واکسیناسیون 
کرونا در اســتان کرمان، بیان کرد: »ظرفیت تزریق 
واکســن دو تا ســه برابر کاری اســت که در حال 
حاضر انجام می شــود، واکســن تامین شده و هیچ 

محدودیتی نداریم«.
وی یادآور شد: »در اوج پیک کرونا مرگ ومیرها 
در ســطح استان به ۱۸۰ نفر در هفته رسید و اکنون 
به 4۸ نفر رســیده که امیدواریم این روند کاهشی 

همچنان ادامه داشته باشد«.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به روند 
نزولی بیماری در استان کرمان اظهار کرد: »کاهش 

موارد ابتال به کرونا در استان مشهود است«.

علی زینی وند شــامگاه شنبه در نشست شورای مسکن 
استان افزود: مســئوالن، متقاضیان و همه مردم به تعلل 
بی دلیل در اجرای پروژه اقدام ملی مســکن در اســتان 

گالیه مندند.
بــه گفته وی هفت هزار نفر متقاضی در اســتان کرمان 
هزینــِه آورده متقاضــی را در طرح اقدام ملی مســکن 
پرداخت کردند اما زمانی که عملیات اجرایی طرح جلو 

نرود، فعالیت کل  استان زیر سوال است.
وی با اشــاره بــه عقب ماندگی پروژه هــای اقدام ملی 
مسکن در استان در ادامه انتقادهای خود تصریح کرد: 
برخی نهادهای دســت اندرکار به بهانه های مختلف، 
دیگر دســتگاه ها را مانع ایــن کار معرفی می کنند یا 
مطالبه مردم را به ســمت دولت و مســئوالن سوق می 
دهند؛ همچنین پروژه را نگه داشته اند درحالی که هیچ 

مانعی پیش رو ندارند.
استاندار کرمان نداشتن پاسخگویی دستگاه های مربوطه، 
مانع تراشی  و کوتاهی در اجرای وظایف محموله را در 
طرحی که مردم منتظر آن هستند، غیرقابل قبول دانست 
و تاکید کرد: این سومین جلسه آن هم برای پروژه اقدام 
ملی مسکن اســت که به افراد کم درآمد و مستضعف 
جامعــه اختصاص دارد اما در کرمــان هنوز هیچ اقدام 
موثری برای آن انجام نشده در حالی که در برخی استان 

ها همچون یزد واحدها به متقاضیان تحویل شده است.
زینی وند همچنین با اشــاره به نقش ستاد اجرایی فرمان 
امــام در اجرای این پروژه و نیز ضمن تشــریح ظرفیت 
های این نهاد گفت: عوارض ساخت و ساز از ۵۰ به 3۰ 
درصد رسیده و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( نیز 
نهادی است که هرجا دولت توان کمتری در طرح هایی 
همچون اشتغالزایی و مسکن داشته، با توجه به ظرفیت 
هایش به دســتور مقام معظم رهبری پــای کار آمده و 
ذهنیت متقاضیان نیز نباید نسبت به خدمات گسترده این 

نهاد مخدوش شود.
اســتاندار کرمان در ادامه دســتور داد که دستگاه های 
مختلف گردش کار در این پروژه را دریافت و گزارش 

کنند تا مشکالت پیش روی آن با فوریت رفع شود.
وی گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با همکاری 
بنیادهای زیرمجموعه باالترین درصد اشتغال کشور را 
در استان کرمان انجام می دهند، این ستاد طی تفاهم نامه 
دوجانبه با شرکت های مس و گل گهر ۱۸ هزار شغل را 
در این استان متعهد شده و از برنامه حتی جلوتر هستیم.

زینــی وند یادآور شــد: همچنین ســتاد اجرایی فرمان 
حضــرت امام )ره( عــالوه بر کمک های معیشــتی و 
مومنانه، مسئولیت های اجتماعی را نیز بخوبی در استان 

انجام می دهد.
ساخت یکهزار و ۵۰۰ مورد از چهار هزار و ۵۰۰ واحد 

مسکونی شهر کرمان در دست ستاد اجرایی است.

طــرح جهش تولید مســکن موفــق تر از 
طرح های مسکن گذشته

استاندار کرمان همچنین با اشاره به طرح های مختلف 

در بخش مسکن در کشــور گفت: در طرح اقدام ملی 
مسکن اســتان اقدامات خوبی انجام شده و پروژه شهر 
کرمــان اگر پابه پای شهرســتان ها پیش می رفت جزو 
اســتان های پیشــتاز در این حوزه بودیــم و امیدواریم 
نشست فعلی شورای مسکن آخرین جلسه برای اجرای 

طرح باشد و موانع رفع شود.
زینــی  وند بــا اشــاره به قانــون جهش تولید مســکن 
ظهارداشت: شــعار محوری رئیس جمهوری نیز تولید 
یک میلیون مســکن است و این قانون مجلس نوید می 
دهــد که دولت در تولید مســکن و با توجه به تجارب 
دوره های قبلی و پشــتیبانی تســهیالت بانکی و شعار 

محوری دولت سیزدهم موفق تر خواهد بود.
وی تصریــح کــرد: ۷۰ درصــد حرف ها در نشســت 
هــا تکراری و مبتنی بر قوانین قبلی اســت، ســه چهار 
وزارتخانــه از جملــه راه و شهرســازی، نیــرو، نفت و 
ارتباطات را موظف کرده اند که زیرساخت ها را بدون 

هیچ قید و شرطی تامین کنند و فقط انشعاب بگیرند.

مشکالت مردم را حل کنید
اســتاندار کرمان در ادامه با بیان اینکه از ظرفیت قانون 
می توانیم برای تعیین تکلیف بسیاری از مسائل استفاده 
کنیم گفت: تحویل و تحول بین راه و شهرسازی و منابع 
طبیعی یکی از ایرادهای اساســی در طرح های سرمایه 
گذاری است که مردم را کالفه کرده و حتی مسئوالن 
از اجرای آن خســته می شــوند، مشکالت مردم را حل 

کنید.
وی یادآور شــد: به واســطه قانون طرح های مسکن را 
تعیین تکلیف کنید و دیگر اینکه در بافت های فرسوده 
ستاد بازآفرینی اقدامات خوبی انجام داده و این طرح در 
کرمان و شــهرهای بزرگ باید سرعت گیرد زیرا برای 

آن برنامه داریم.
استاندار کرمان عنوان کرد: سکونت گاه های غیررسمی 
و حاشیه ها با محوریت شهر کرمان باید از ظرفیت قانون 
اســتفاده کنند زیرا در ایــن مناطق به مشــکل اراضی 
برخــورد کردیم اما عمــده گرفتاری مــا در محدوده 
شــهری و در حریم روستاهاست لذا با استفاده از قانون 
می توان راهکار یافت و از این مسیر مشکالت طرح ها 

را رفع کرد.
زینــی وند یادآور شــد: مــی توانیم ســکونتگاه ها را 
ســاماندهی کنیم و اجازه گســترش به آنهــا ندهیم اما 
باید شــهرداری ها و دهیاری ها پــای کار بیایند چون 
یکی از دالیل کندی ساماندهی شهرهای کرمان بحث 
شــهرداری بود و ســفر آینده رئیس جمهوری فرصتی 

است که در قالب قانون مسائل را رفع کنیم.
وی ابراز داشــت: یکی از گره های کور طرح تفصیلی 
شهرهاست که باید در جلسات رفع شود و در این زمینه 
باید در شناســایی اراضی دقیق تر شــویم، شناسایی ما 

مستمر باشد و قطع نشود.
استاندار کرمان افزود: سهمیه ۱۵۰ هزار واحد استان در 
طرح جهش تولید مسکن را بین شهرستان ها تقسیم کنید 

و مصوب شود که فرمانداران موظفند نهایت همکاری 
را بــرای اجرای آن انجام دهند، فرمانــداران میدان دار 
باشند، رفع معارض کنند و شورای مسکن در فرمانداری 

ها ایجاد شود.
وی تاکید کرد: برخی اراضی ناب در شــهرها با مالک 
خصوصــی را باید به چرخه تولید مســکن وارد کنیم 
و یکــی از راهکارهــا را مشــارکت بخش خصوصی 
بگذاریم و در دل آیین نامه اجرایی این مشارکت اعمال 

شود.
زینی وند گفت: زمین شهرک ها باید با دید مساعدت 
واگذار شود؛ نهایت تالش خود را انجام دهید تا از دل 
ظرفیت های شــهر کار را انجام دهید یرا اراضی اطراف 
حریم شــهرها نیازمند بازنگری طرح تفصیلی هستند و 

نیاز به انشعاب دارند.
وی خاطرنشان کرد: برای شهرهای صنعتی سیرجان و 
بردسیر باید شهرک سازی شود اما تا حد توان بایستی از 
توسعه شهرها جلوگیری شود؛ به طور مثال در این زمینه 
صدها قطعه زمین خالی در دل کرمان وجود دارد که با 

انجام تعامل، مناسب اجرای طرح مسکن دولت است.

سهم کرمان از طرح جهش مسکن
به گزارش ایرنا مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان 
نیز در این نشســت گفت: سهمیه استان از طرح جهش 
تولید مسکن احداث ۱۵۰ هزار واحد طی چهار سال و 
4۷ هزار واحد در سال اول است که عملیات اجرایی آن 

بزودی در استان آغاز می شود.
علی حاجی زاده افزود: طرح جهش تولید مسکن استان 
کرمان در مجمــوع به ۶ هزار هکتار زمین نیاز دارد که 
زمین مناسب 3۰۰ هکتار آن در استان تامین شده و قابل 

دسترسی است.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان کرمــان گفت: این 
اراضی خام اســت اما زمین های مناســبی برای اجرای 
پروژه جهش تولید مســکن در اســتان کرمان به شمار 

می رود.
وی با بیان اینکه طرح اقدام ملی مسکن در کرمان باید 
بازنگری شــود عنوان کرد: برای قانــون جهش تولید 
مسکن مطالعات صورت گرفته و درباره سکونتگاه ها 

نیز گزارش اقدامات گذشته می تواند راهگشا باشد.
حاجی زاده با اشــاره به تخفیف عوارض ۵۰ درصدی 
برای اجرای این طرح ساخت مسکن گفت: مشکالت 

اجرای پروژه حل شده است و اکنون پای کار هستیم.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان کرمان گفت: طرح 
هادی برای هفت شهر شمال استان کرمان باقی مانده که 

بر عهده معاونت عمرانی استانداری است.
وی بیان داشت: درباره تحویل اراضی جانمایی در طرح 
شهرک سازی از طرف سازمان جنگل ها و مراتع باید 
پیگیری شود، در سیرجان شهرک سمنگان و در بردسیر 

اماکن مورد نظر مصوب نشده است.
حاجی زاده با اشــاره به کمبود زمین مســتعد به منظور 
احداث مسکن در برخی شهرهای استان کرمان پیشنهاد 
کرد تامین مسکن ســرریز جمعیت شهرها به تقاضای 

افراد به شهرهای اقماری ارجاع شود.
حاجی زاده افزود: مطالعات طرح در برخی شهرها انجام 
شده و محدوده های بزرگی همچون شهرهای جوپار و 
باغین در شهرستان کرمان با کمبود زمین مواجه هستند 

که می تواند در این طرح ها پیش بینی شود.
وی در ادامه با اشــاره به تامین زمین مازاد دســتگاه ها 
براساس قانون ساماندهی راه و شهرسازی تصریح کرد: 

مقرر شده این اسناد توسط سازمان ثبت صادر شود.
این مسئول گفت: همکاری خارج وقت دستگاه ها در 
زمینه صدور اســناد دولتی، اســتاد ملی و جهش تولید 
مســکن ضروری است لذا کارگروهی متشکل از اداره 
 ثبت اسناد و راه و شهرسازی پیگیر واگذاری اراضی در 

شهرستان ها خواهند بود.

جلســه شــورای اداری شهرســتان بم با حضور حجت 
االسالم غضنفرآبادی نمایندهمردم شرق استان، حجت 
االسالم دانشی امام جمعه،سردار ناظری فرمانده انتظامی 
اســتان کرمان، هادی شهســوارپور فرماندار بم و دیگر 
روسای ادارات سه شــنبه 3۰ شهریور در اردوگاه فجر 

دهبکری برگزار شد.

به گــزارش طلوع بم، در این جلســه حجت االســالم 
غضنفرآبادی نماینده شرق استان ضمن تسلیت اربعین 
حسینی گفت: از ســردار ناظری به خاطر حضور چند 
روزه در منطقــه و نظارت بر اجرای طرح امنیت شــرق 

استان تشکر میکنم.

وی در ادامه در خصوص پل ناتمام دهبکری گفت: این 
پروژه نزدیک به ۱۸ سال مشکل دارد و اخیرا هم مشکل 
حضور پیمانکار برای آن پیش آمده زیرا تاکنون چهار 
بار وارد مناقصه شــده اما پیمانکارها انصراف می دهند 
که مجدد پیمانــکار دیگری برای این پل درنظر گرفته 

شده است.
وی افزود: همه باید تالش کنیم به اندازه ظرفیت کشور 
کاراهــا را پیش ببریم تا بتوانیم اعتبــار بهتری دریافت 
کنیم. مشــکل اشتغال باید با برنامه ریزی حل شود و ما 

باید نعمتهای خدا را، به فرصت تبدیل کنیم.
وی از پیگیری دو بانده شدن جاده دارزین – دهبکری، 
تسریع در سرعت گازرسانی و همچنین از دریافت ۵۰۰ 
میلیون تومــان اعتبار نقدی برای تامین روشــنایی پنج 

کیلومتر از نقطه حادثه خیز جاده دهبکری خبر داد.
حجت االســالم دانشی امام جمعه بم ضمن تسلیت ایام 
اربعین حســینی گفت: امروز این جلسه باید برای مردم 
دهبکری خروجی داشته باشد. ما باید مشکالت مردم را 
در سریعترین حالت ممکن حل کنیم و اما مسئولین هم 
نباید بین مناطق استان فرق بگذارند. وی افزود: در منطقه 
ای پروژه ها ســریع انجام میشود اما پل دهبکری از ۱۸ 

سال پیش همچنان نا تمام مانده است.

در این جلســه هادی شهســوارپور فرمانــدار بم ضمن 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: مهمترین مساله ای 
که طی 2 سال با آن درگیر هستیم بیماری کرونا است. 
و تمامی همشهریان ما باید واکسیناسیون را انجام دهند و 
همان طور که استاندار کرمان گفتند محدودیت سنی در 
واکسیناسیون نداریم. وضعیت بیماری در منطقه نزولی 

شده اما شکننده است.
وی ضمن تقدیر از عملکرد بخشــدار دهبکری گفت: 
پیگیری های زیادی در بخشــداری دهبکری در جهت 
شهر شدن انجام شــده اما یک مشکل قانونی از اینکار 

جلوگیری میکند که در حال رفع این مشکل هستیم.
وی از نامشخص بودن کد های روستاهای دهبکری به 
عنوان مشــکل اصلی این منطقه یاد کرد و گفت: شهر 

دهبکری بزودی محقق میشود.
شهســوارپور از ضرورت ایجاد خانه های بوم گردی به 
جهت مهم بودن بخش دهبکری در حوزه گردشگری 

نام برد.
حسن پور باقری بخشدار دهبکری ضمن ارائه گزارش 
عملکرد بخشداری، تقاضای پیگیری مشکالتی از قبیل: 
راه اندازی دادگاه دهبکری، اعتبار جهت آسفالت جاده 
های روســتایی، احیای کد اعتبار ملی برای پروژه های 
زیــر گذر ابارق و جاده دارزین دهبکری، ایجاد فضای 
ورزشــی و همچنین اتمام پل ۱4 ســاله دهبکری را از 

نماینده مردم شرق استان درخواست کرد.
کریم غضنفرآبادی رئیس شورای شهر بم در این جلسه 
گفت: بنده و تمامی اعضا شورا افتخار میکنیم که حکم 
خود را از مردم گرفتیم و سوگند خوردیم نوکری مردم 
را بکنیم و یکی از اصلی ترین اهداف ما مبارزه با رانت 

و رانت بازی است.
وی خطاب به نماینده مردم شرق استان گفت: خواسته 
مــردم بم در شــرایط فعلی، آســفالت معابــر و کوچه 
هاســت، شــهر بم بیش از 3 هزار کوچه خاکی دارد و 

انتظار مردم از دولت مردمی چیز دیگری است.
وی همچنیــن از توقــف پروژه پل والیــت خبر داد و 
گفت: این پل با همکاری شهرداری بم و اداره کل راه 
و شهرســازی قرار بوده انجام شود و تاکنون شهرداری 
بم حدود ۵ میلیارد تومان هزینه کرده اما طرف مقابل به 
هیچ تعهدی عمل نکرده و ما پیگیر قانونی خود را آغاز 

کرده ایم و آنها باید پاسخگوی حق مردم بم باشند.
وی همچینین از زیاد شــدن حاشــیه نشینی در بم انتقاد 

میکند و عدم نظارت ادارات مرتبط را از عوامل اصلی 
ایــن پدیده می داند وی در ادامــه میگوید: این راهش 
نیســت که جلســه بگیرم و تقصیر را گــردن دیگران 

بیاندازیم ما در بم نیروی ضعیف نمیخواهیم.
وی که به عنوان رئیس دفتر نماینده مردم شــرق استان 
هم مســئولیت دارد از درخواست مردم دهبکری برای 

تخصیص نفت ســفید به ایــن منطقه با توجه به ســرد 
شدن هوا و کند بودن سرعت گاز کشی خبر میدهد و 
تقاضای پیگیری این مساله را توسط نماینده مردم دارد.

مهدی باقری از اعضای شورای شهر بروات نیز خوستار 
رفع مشکالتی از قبیل: دریافت اعتبارات شهرهای زیر 
۵۰ هزار نفر، تبدیل نمایندگــی ادارات به اداره، ایجاد 
ناحیه انتظامی بروات، تبدیل شــهر بروات به شهرستان، 
اعتبــار برای زمین چمن بروات از نماینده مردم شــرق 

استان شد.
گفتنی اســت در پایان این مراســم از معصومه راسخ، 
کتابدار و مســئول کتابخانه شهید بهشتی دهبکری و از 
کتابداران فعال شهرستان بم و بخش دهبکری است که 
با طرح های پیشــنهادی و اجرای آن در سطح منطقه با 
بهره مندی از مشارکت عموم و ظرفیت های این منطقه 
گردشگری در سه سال متوالی در طرح ملی روستاهای 
دوســتدار کتاب کشور در ســطح ملی برگزیده شده 

تقدیر و لوح سپاس اعطا گردید.

یادداشت

امام شهیدان خمیني قدس  بر  با سالم و درود 
از صدر اسالم  سره و شهدای جنگ تحمیلي 
نایب  و  موعود  امام  برمهدی،  و سالم  تاکنون 
یکسری  خواستم  خامنهای؛  امام  حقش  بر 
و  زلزله  بدو  از  که  شهرمان  رابطه  در  نکات 
کارکن  و  وارسته  انساني  زلزله،  از  قبل  حتي 
این  و  است  ندیده  خود  به  بم  برنامهریز،  و 
شخصیت، محمد بني اسدیاست و این شهر به 
واسطه سهلانگاریها یا عدم نبود بودجه کافي 

شهرداران سابق آنطور که ميبایست به شهر
برسند، نتوانستند کار باالیي انجام دهند.

نميگویم کار نکردند، اما کافي نبوده. آری، 
درست است آنقدر حجم خرابي شهر بعد از 
زلزله ۵ دی ۸2 زیاد بود، هر قدر کار ميکردند 
و  کرد  کار  بیشتر  ميشد  اما  نداشت،  نمود 
اینکه  نه  البته  بودجه،  بدون  شهرداری  حال 
کاری  بتواند  اینکه  حد  در  اما  ندارد  بودجه 
اما  نداشت،  امکان  برایش  دهد،  انجام  بزرگ 
با  شهرستان،  نجیب  و   عزیز  مردم  شراکت  با 
کمک مردمي خدمت بسیار باالیي انجام دهند 
و در یک نوشتهای که در هفتــه نامه طلوع قبل 
از۱4۰۰ داشتم، گفتم شهر رنگ و ساختار آن 
عوض شده و شهر جلوه خوبي داده شده و این 
بسیاری  و  ميباشد  شهرداری  برادران  زحمت 
از مردم در این برنامه که سهیم شدند، کمک 
اند  مردمي در آسفالت کوچهها استقبالکرده 
اینطوری  عده  یک  شاید  یا  و  راضياند  و 
خودش  است،  شهرداری  وظیفه  که  بگویند 

باید انجام دهد.
ميگویند  اما  ميزنند  را  شما  حرف  خیليها 
تنهایي  و  دارد  بودجه  کسری  شهرداری 
به  حال  شود.  موفق  کار  این  در  نميتواند 
وظیفه  ميگویند  که  ميگویم  عزیزاني  آن 
آباد  شهری  ميخواهید  اگر  است؛  شهرداری 
شهرداری  با  باشید،  داشته  خوب  و  زیبا  و 
اهالي  از  خیلي  این حرف  که  کنید  همکاری 

مردم بم است.
در  دست  همیاری  و  همکاری  برای  بیایید 
دست هم بگذاریم و از هیچگونه کمکي دریغ 
بشتابیم؛  یاری و کمک شهرداری  به  و  نکنیم 
نميدانم 2۰درصد یا 2۵درصد هزینه آسفالت 
کوچه را بپردازیم و شهرمان را از این وضعیت 
خمودگي و بيحالي درآوریم و آنهایي که 
وارد این شهر ميشوند، بر مردم این شهرستان 

احسنت بگویند.
ویران  شهر  همان  این  بگویید  ضمن  در 
زلزلهزده ۸2 است و هم به مجموعه شهرداری 
که توانسته وضعیت شهر را دگرگون کند و بر 

مأمورین شهرداری دستمریزاد بگویید.
در پایان عزت و سربلندی برای نظام جمهوری 
از خداوند  فرزانهمان  رهبر  و سالمتي  اسالمي 

متعال خواهانم.

مقصران پروژه مسکن ملی استان به دادستانی معرفی شوند

مشکل اشتغال باید با برنامه ریزی حل شود و ما باید نعمتهای 
خدا را، به فرصت تبدیل کنیم

استاندار کرمان عنوان کرد:

حجت االسالم غضنفرآبادی نماینده مردم شرق استان عنوان کرد:

مردم در نهضت آسفالت
مشارکت کنند

به قلم مرتضی مکارم

پیام مردم

-گازکشی خیابان امام

سالم وقت بخیر لطف کنید در مورد گاز کشی 
خیابــان امام دوباره مطلب بزارید نصف ســال 
رفت هیچ خبری نشد متاسفانه کار ما وابستگی 
کامل به انرژی گاز داره و گذشته از مشکالت 
و هزینه بیشتر گاز مایع خطرات استفاده صنعتی 
از گاز مایع چند برابر گاز شــهری هست االن 
نزدیک ۶ ســاله که ما مالکین و ساکنین بلوار 
امام بعد از میدان ۱۷ شهریور منتظر لوله کشی 

گاز شهری هستیم

-کپسول گاز دهبکری

ســالم چرا کپســول گاز دهبکری که جیرفت 
گاز است 2۵۰۰۰ تومان بفروش میرسد ده روز 
قبل بیســت هزارتومان بود پیگیــری بفرمائید.

تشــکر ازطلــوع بم.بازهم تشــکرمیکنم برای 
زحماتی که میکشید.خدا یار یاورتان باشد

- اداره آب بروات

ســالم وخســته نباشــید خدمت کانال مردمی 
طلوع بــم ، جمعه دوم مهر ازصبح تا ســاعت 
۶ غروب آب نداشــتیم حداقــل میتونید قبلش 
اطالع رســانی کنید کــه آب بــرای خوردن 
برداریــم بخدا آب خوردن نداشــتیم بخوریم. 

بروات بلوارمعلم ممنون
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 تمریــن بازیکنــان تیــم منتخــب امیدهای 
شهرســتان ریگان در تپه های شــنی ریگان 
درحالــی اســت که هــم ایــن بازیکنان از 
انتخــاب محل مذکور برای تمرین رضایت 
دارند و هم مســئوالن شهرستان می گویند 
که این تپــه ها اســتعداد و ظرفیت میزبانی 
برای مسابقات کشــوری فوتبال ساحلی را 

داراست.
تپه های شــنی شهرستان ریگان - در شرقی 
ترین نقطه اســتان کرمان و در همســایگی 
استان سیستان و بلوچستان- از جمله مناطق 
منحصربه فرد گردشــگری نیز به شمار می 

رود.
کارشناســان  کویرشناســان،  برخــی 
گردشــگری و مسئوالن شهرســتان ریگان 
تاکنــون بارها ایــن تپه هــا را بلندترین تپه 
های شــنی در ایران و حتــی جهان معرفی 
کرده اند؛ این تپه ها دارای وســعتی افزون 
بر 3۰ کیلومترمربع و در برخی نقاط ارتفاع 
۷۵ متری هســتند که محلی برای برگزاری 
مســابقات مختلف مانند شترسواری، رالی 
ســرعت، موتور ســواری و ... نیز محسوب 

می شوند.
آنطور که اهالی و مسئوالن شهرستان ریگان 
مــی گویند با توجه به وزش بادهایی که در 
این منطقه در ایام مختلف سال جریان دارد 
و نیز حرکت های شن های روان، تپه های 
شــنی گاه شکل هایی زیبا و ارتفاع بسیاری 
به خود می گیرند که گمان می شود نقاشی 

شده اند.
صرفنظــر از زیبایــی های تپه های شــنی و 
محل برگزاری مســابقات مختلف ورزشی 
یا بومــی، از این تپه های شــنی بــه عنوان 
شــن درمانی نیز استفاده می شود و برخی با 
کندن چاله داخل شن، قسمت هایی از بدن 
خود را زیر شــن برای ساعت هایی نگه می 
دارنــد و معتقدند که خاصیت درمانی حتی 

بهتر از چشمه های آب گرم دارد.
مســئول هیات فوتبال ریگان روز شــنبه در 
گفت وگــو با خبرنگار ایرنــا در این زمینه 
توضیــح داد: طی روزهای اخیــر بازیکنان 
و کادر فنــی تیم منتخب فوتبــال امیدهای 
ریگان، بلندترین تپه های شــنی ایران واقع 
در این شهرســتان را برای تمرین های خود 
انتخاب کــرده اند و در آنجــا تمرین های 

خود را انجام می دهند.
محمد رضا نوابی افزود: این تمرین ها همه 
روزه در این مکان بکر برگزار می شــود و 
مورد توجه این ورزشکاران نیز قرار گرفته 

است .
مسئول هیات فوتبال ریگان با اشاره به اینکه 
بلندترین تپه های شنی ریگان یکی از مناطق 
گردشگری و ورزشی به شمار می رود بیان 
کرد:  این تپه های شــنی ظرفیت برگزاری 
مسابقات کشــوری فوتبال ساحلی را دارد. 
نوابــی با اشــاره به قابلیت هــای تیم فوتبال 
امید ریــگان باوجود محرومیــت های این 
شهرســتان گفت: تیم فوتبال امید شهرستان 
ریگان سابقه قهرمانی و نایب قهرمانی استان 

را در کارنامه دارد.
مسول هیات فوتبال ریگان عنوان کرد: این 
تیم همچنین اخیرا در اســتان های همجوار 
شهرستان ریگان مسابقاتی را انجام داده که 

قهرمانی را در پی داشته است.
نوابی در عین حال با اشــاره به ظرفیت ها و 
اســتعدادهای جوانان و نوجوانان ورزشکار 
در این شهرســتان محروم ، حمایت اســتان 
و کشــور از تیــم فوتبال امید شهرســتان را 

خواستار شد.
شهرســتان ریــگان بــا باالتریــن ضریــب 
محرومیت در ســطح کشور در فاصله 2۸۵ 
کیلومتری جنوب شرق مرکز استان کرمان 

قرار دارد.

به گزارش طلوع بم، محســن قاســمی ا از رونمایی 
چهار اثر در بزرگترین بنای خشــت و گلی جهان با 
حضــر وزیر میراث فرهنگی خبــر داد و اظهار کرد: 
رونمایی بــرج فرمانده قشــون، بــرج کاله فرنگی، 
عمــارت دروازه دوم و مجموعــه پایگاه پژوهشــی 
میراث فرهنگی در خانه سیستانی به زودی با حضور 

وزیر میراث فرهنگی در ارگ بم رونمایی می شود.
وی افزود: از آنجا که مردم بم دوست داشتند عمارت 
کاله فرنگی زودتر به پایان برســد تا خاطرات قدیم 
برایشان تداعی شــده و از باال بتوانند شاهد نخلستان 
ها و باغشــهر زیبای بم باشــند، ما طبق خواسته مردم 
عمل کردیم ولی درســت این بود که اول حصار را 
تکمیل می کردیم که در حال حاضر تکمیل حصار 
در دســتور کار قرار گرفته و آنچه که بعد از تکمیل 

خواهید دید متفاوت تر از حال خواهد بود.
قاسمی تصریح کرد: مرمت فاز اول خانه سیستانی ها 
توسط آلمانی ها بیش از هفت سال به طول انجامید، 
فاز دوم آن توسط خود مجموعه پایگاه جهانی کمتر 
از هفت ماه تکمیل شــد و سعی کردیم سرعت عمل 
را باال ببریم تا شاکله ارگ نمایان شود و بتوانیم کار 

را هرچه سریع تر به پایان برسانیم.
مدیــر پایگاه میراث جهانی بم افزود: مرمت چایخانه 
ارگ را کــه روزانــه پذیــرای صدها نفر توریســت 

خارجی و ایرانی بود به پایان رساندیم و به زودی این 
مجموعه نیز فعال خواهد شد.

وی از تکمیل خانه میرزااکبر و یخدان بیرونی ارگ 
بم خبر داد و گفــت: این دو مجموعه  تاریخی جزو 
بهترین ها هستند که اگر بتوانیم مجموعه یخدان را به 
پایان برسانیم، جلسات و محفل شعرخوانی را در آنجا 
بــر پا کرده و این محفل و بنای تاریخی در هم ادغام  

شده و جان می گیرند.
قاســمی به برج اصطبل اشــاره و بیــان کرد: اصطبل 
ارگ یکی از زیباترین مجموعه های ارگ است که 
در بیشتر عکس ها و فیلم صحرایی تاتارها خودنمایی 
می کند  که بناست تا پایان سال جاری به اتمام برسد .

مدیــر پایگاه میــراث جهانی بم با اشــاره بــه اینکه 
کارهای کارشناسی و پژوهشــی در دستور کار این 
پایگاه قرار خواهد گرفت، افــزود: در دولت جدید 
امیدواریم اعتبارات خوبی به این مجموعه تخصیص 
داده شود تا شاهد اتمام سریع تر و بازسازی مجموعه 
ارگ بم و حضور گردشــگران از سراسر دنیا در این 

مجموعه باشیم .
وی خاطرنشــان کرد: درب بزرگترین بنای خشــتی 
و گلــی جهان به روی تمامی گردشــگران داخلی و 
خارجــی باز اســت و می توانند لحظات خوشــی از 

بازدید در این مکان داشته باشند.

طلوع بم  ناهید ذاکری نیا: شهرام فلکی متولد 
۱3۶۶ در شهرســتان بم اســت. او در خانه ای 
بزرگ شده که صدای موسیقی همیشه در آن 
به گوش می رسیده و پدرش به موسیقی اصیل 
عالقه مند بوده است. شــهرام از پنج سالگی با 
صدای موســیقی اصیل ایرانــی مأنوس بوده 
است. آلبوم »ســاغر از چشم تو« عنوان اولین 
آلبوم اوســت که اخیرا منتشــر شده است. با 
دکتر فلکی که پزشک متخصص بیهوشی است، 

گفت وگوی کوتاهی انجام داده ایم.

عالقۀ شما به موسیقی از چه زمانی شروع 
شد؟

در دوران راهنمایی به ســاز سنتور عالقه مند شدم 
و در کنار نوازندگانی که در بم حضور داشــتند، 
مقدمات موســیقی را آموختم و بعدها به صورت 
خودآمــوز بــه دلیل عالقه شــدید به این ســاز و 
موسیقی، کتابهای زیادی را تهیه کردم و ساعت ها 
در روز بــه مطالعه و تمریــن می پرداختم. چند ماه 
قبل از زلزلۀ سال ۸2 با مرحوم زنده یاد استاد ایرج 
بسطامی آشنا شــدم و چندین بار با ایشان مالقات 
داشتم و در مجالس خصوصی، من ساز می زدم و 
ایشــان آواز می خواندند و من مورد تشویق ایشان 
واقع شــدم و حتی من را به اســتاد پشنگ کامکار 
معرفی کردند و چند جلســه هــم از راهنماییهای 
ایشــان بهره مند شــدم. از همان زمان بــه خواندن 
آواز هــم روی آوردم و قــرار بود کــه بعداً آواز 

را نزد استاد بســطامی به صورت حرفه ای بیاموزم 
که متاسفانه ایشان را در زلزله دی ماه ۸2 از دست 
دادیم. یک ســال بعــد موضوع ســاخت باغ هنر 
توسط استاد شــجریان در بم مطرح شد و نماینده 
ایشان اســتاد علی جهاندار بود که مدرس آواز و 
یکی از بهترین و برجسته ترین شاگردان ایشان بود. 
به اتفاق اســتاد محمدعلی جوشــایی، شاعر عزیز 
بمی، با آقای جهاندار مالقاتی داشــتیم و در همان 
مالقــات آواز خواندم و قرار شــد که کالس های 
آموزشــی آواز را نزد ایشان به صورت کالسیک 
و حرفــه ای بگذرانم که این آمــوزش، به من در 

یادگیری آواز ایرانی کمک بسیاري نمود.
از دوران دبیرســتان به پزشــکی عالقه مند بودم اما 
دوســت داشــتم همگام با درس، موســیقی را هم 
ادامه دهم و خدا را شکر فکر می کنم تا حدی در 
این کار موفق بودم. در کنکور ســال ۸4 در رشته 

پزشکی قبول شــدم و از ســال ۸۵ به مدت چهار 
ســال در دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان هر سال 
روز ســالگرد زلزله بم بیاد رفتگان و مرحوم زنده 
یاد ایرج بسطامی کنســرت برگزار می کردیم. در 
ســال ۹۶ هم با اســتاد میرجاللی که یگانه شاگرد 
اســتاد جلیل شــهناز )نوازنده تــار( و خانم حریر 
شــریعت زاده )نوازنده خــوب پیانــو( در کرمان 
کنسرت برگزار کردیم که با استقبال هم استانی ها 

و همشهریان بمی روبرو شد.
.

آیا در جشنواره هم شرکت کرده اید؟
چند ماه بعد از کنســرت، جشــنواره بیــن المللی 
سیمرغ در تهران برگزار شد و من در استان کرمان 
در رشــته آواز برگزیده شدم و در تهران هم مقام 

اول کشوری را کسب کردم.

چه شــد کــه به تهیــه آلبوم موســیقی 
پرداختید؟

بعد از برگزاری جشــنواره به این فکــر افتادم که 
یک کار فاخرهنری برای مردم کرمان و هموطنان 
عزیزم انجام دهم بنابراین تصمیم گرفتم یک آلبوم 
موسیقی با اســتاد حســین پرنیا که از آهنگسازان 
معــروف بود و با زنده یاد ایرج بســطامی هم کار 
کرده بودند با اشعار خواجوی بزرگ کرمانی تهیه 
کنم. خیلی سخت بود چون این امر دوباره همزمان 
شــده بود با دوره تحصیل مــن در مقطع تخصص 
پزشــکی و همه اقدامات آلبوم در این مقطع و در 
تهران انجام شــد و آلبوم ما در تابستان ۱4۰۰ با نام 
»ساغر از چشم تو« منتشر و تقدیم مردم نجیب بم و 

دیار کریمان و هموطنان عزیزم شد.

در حــال حاضر به چه فعالیتی مشــغول 
هستید؟

پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه هستم 
و بعد از فارغ التحصیلی، طرح دوران تخصصی را 
در دانشگاه علوم پزشکی بم در خدمت همشهریان 
عزیــز بمــی شــروع کــردم و چندین مــاه از آن 

می گذرد.

در زمینه موســیقی چه برنامه ای پیش رو 
دارید؟

در آینــده نزدیک کاری ارائــه خواهم داد که در 
مورد ایران عزیز اســت و به صورت تک آهنگ 

منتشر می شود.

اهمیت هنر و موسیقی از دیدگاه شما؟
قلندران حقیقت به نیم جو نخرند

قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست
)حافظ(

زیربنا، پایه و اســاس هر جامعۀ را فرهنگ شــکل 
می دهد و این فرهنگ دربرگیرنده طیف وســیعی 
از هنرها و در صدر آنها موسیقی است. پس نقش 
موسیقی در جامعه و در رشد و تعالی فرهنگی آن 
غیرقابل اجتناب است. جامعه بدون موسیقی ساکن 
و بدون حرکت است. نقش هنرمندان تولید هنر و 
موســیقی خوب و باالبردن سطح سلیقه موسیقایی 
جامعه است و مخاطب هم باید در این راستا تالش 
کند ضمن اینکه حق اوست که موسیقی خوب و 

با کیفیت گوش کند.
خواننده و نوازنده بودن با هنرمند شدن خیلی فرق 
دارد و در واقع اینها فقط یکی از معیارهای هنرمند 
بودن است. کسی که نام هنرمند را یدک می کشد 
به عقیده من بایــد از قید و بند خیلی عناصر مادی 
رها شده باشــد تا هنرش در مخاطب تاثیر بسزایی 
داشــته باشــد. به صرف داشــتن صدای خوب یا 
نوازندگــی خوب، نمی شــود اثر هنــری مطلوب 

تولید کرد.

تمرین فوتبال در بلندترین 
تپه های شنی ایران

به زودی از چهار مجموعه مرمت شده ارگ بم رونمایی می شود

ساغر از چشم تو

مدیر پایگاه میراث جهانی بم خبر داد:

آشنایی با شهرام فلکی خواننده بمی موسیقی اصیل به بهانه انتشار اولین آلبوم وی با نام »ساغر از چشم تو«

آگهی مفقودی
به اطالع می رساند برگ سبز خودروی سواری پژو ۴۰۵ به پالک ۴۹۲ج۴۶ ایران۷۵ به نام اسحاق 

دستیارحقیقی و به شماره موتور 124K1141030 شاسی NAAM11VE1HK020369 مفقود شده 
است. این آگهی به درخواست مالک خودرو و جهت اطالع عموم و صدور المثنی منتشر می شود.

متن آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۶۰۰۲۶۳ متعهد: فریبرز ناصری و محمود باغستانی بفروئی - متعهدله: بانک پاسارگاد ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری صنعتی واقع در بم ارگ جدید منقه ۴ ویژه صنعتی پالک 
۲۴۳ فرعی از ۴۲۷۹ -اصلی بخش ۳۱ کرمان که سند آن در صفحه ۳۵۷ دفتر ۳۲ امالک بنام فریبرز ناصری فرزند قدرت اله به مساحت ۶۵۰۰ متر مربع ثبت و صادر شده است که طبق نظر کارشناس رسمی به 
مبلغ نه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال )۹۷۵۰۰۰۰۰۰۰( ریال ارزیابی شده و زمین پالک ۱۴۵۷ فرعی از ۴۲۷۹-اصلی بخش ۳۱ کرمان با کاربری مسکونی به مساحت ۶۰۹/۴۷ متر مربع به آدرس بم ارگ 
جدید خیابان سایه جنوبی خیابان فروردین غربی خیابان هشتم غربی جنب ساختمان دانشگاه علمی کاربردی که بخشی از آن گود برداری شده به مبلغ دو میلیارد و هفتصد و چهل و دو میلیون و ششصد و پانزده 
هزار ریال )۲۷۴۲۶۱۵۰۰۰ ریال( ارزیابی شده اند و پالکهای فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱8 در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم واقع در بم بلوار جمهوری اسالمی واحد اجرا از طریق 
مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبالغ فوق الذکر )نظریه کارشناس( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض مربوطه و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز 

اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنا شرکت در مزایده منوط به واریز ده درصد پایه مزایده میباشد./ م الف ۲8

سعید نظری
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان بم

گواهی حصر وراثت
خواهان خانم اشرف قطب آبادی ولندی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۳۱۰۰۲۲8۳8۳ رونوشت حصر وراثت به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 

چنین توضیح داده که شادروان یاسر موردانی فرزند علی به شماره شناسنامه ۳۱۰۰۰۴۵۴۹۱ در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۷در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن ۴ نفر منحصر است به
۱- اشرف قطب آبای ولندی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۳۱۰۰۲۲8۳8۳ متولد ۱۳۷۰ همسر متوفی ۲- محمد سبحان موردانی فرزند یاسر به شماره شناسنامه ۳۱۰۱۰۱۳۲۳۲ متولد ۱۳۹۶ فرزند متوفی 

۳- معصومه قطب آبادی ولندی فرزند عباس به شماره شناسنامه ۳۱۱۰۴۰8۶۱۹ متولد ۱۳۲۶ مادر متوفی ۴- علی موردانی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۳۱۱۱۱8۷۰۷۱ متولد ۱۳۳۰ پدر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصي اعتراضی دارد و یا وصیت نامه اي از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابرار شود از درجه اعتبار ساقط است ./ م الف ۲۷

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۱ شورای حل اختالف بروات  - مهدیه دهقان کروکی 

استان کرمان- شهرستان بم - بخش بروات - بلوار معلم)جنوبی( - جنب میدان ولی عصر - پالک ۳۰۱ -                               کد پستي: ۷۶۷۱8۱8۱۴۶

آگهی مزایده فروش لوازم اسقاطی هتل جهانگردی بم
)نوبت دوم( 

هتل جهانگردی بم وابسته به شرکت سرمایه گذاری ایران گردی و جهانگردی در نظر دارد 
تعدادی از لوازم اسقاطی و مستعمل خود را از طریق مزایده به فروش برساند لذا متقایان 

می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۷ روز جهت رویت لوازم و دریافت فرم شرکت در 
مزایده به امور مالی اداری هتل جهانگردی بم مراجعه نمایند .

۱.تمام هزینه های مزایده شامل ) هزینه کارشناسی و آگهی ( به عهده برنده مزایده میباشد 
۲.زمان بازگشایی پاکات ۱۴ روز بعد از انتشار این آگهی در دفتر گروه هتلهای جنوب شرق 

میباشد.
۳.سپرده شرکت در مزایده مبلغ ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال میباشد.

۴.نرخ پایه بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری مبلغ ۷۷.۵8۰.۰۰۰ ریال میباشد.
۵. زمان بازدید ۹ الی ۱۴ میباشد.

شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد هیچگونه هیچگونه حقی برای متقضی ایجاد نخواهد کرد و 
شرکت در قبول یا رد پیشنهاد مختار است . 

آدرس: بم بلوار امام خمینی جنب میدان ۱۷ شهریور
۰۳۴۴۴۳۱۳۳۲۱/۰۳۴۴۴۳۱۱۳۶۰

هتل جهانگردی بم 

عکس: محمد حسین خراسانی
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با حمایت شهرداری بم اولین محفل خوانش، شرح و تحلیل شاهنامه در حوزه داستانی، تاریخی و اسطوره ای در بم آغاز شد 

این محفل فرهنگی و ادبی کاری از حوزه فرهنگی اجتماعی شهرداری بم است که توسط 
تعدادی ازفعاالن فرهنگی و با همکاری اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی و پایگاه میراث 

جهانی بم در ارگ بم برگزار می شود.
جلسه اول این محفل عصر چهارشنبه 3۱ شهریور با حضور جمعی از عالقه مندان به فرهنگ 
و ادب پارســی و استاد محمدعلی علومی، شهردار بم، اعظم جوشایی رییس اداره ارشاد 
و رضا رحیم نژاد پیشکســوت فرهنگی  در ارگ بم برگزار شــد. این برنامه با ارائه استاد 
محمدعلی علومی و حضور چهره ها و پیشکسوتان فرهنگی و ادبی و هنری برگزار خواهد 

شد. در مراسم افتتاحیه این محفل، محمد بنی اسدی شهردار بم به پاس یک عمر خدمات 
استاد سیدعباس موسوی در حوزه آموزش ادبیات به عنوان دبیر و مدرس دانشگاه از ایشان 

تقدیر کرد.
جلســه دوم این محفل نیز چهارشنبه هفتم مهر در تکیه ارگ قدیم بم برگزار شد و دکتر 
محســن قاســمی مدیر پایگاه میراث جهانی بم به ارایــه توضیحاتی در خصوص آخرین 

وضعیت بازسازی ارگ بم پرداخت.
در ادامه گزارش تصویری از جلسه اول و دوم عصرهای شاهنامه را می بینید.

عصراهی شاهناهم


