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انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار

ما آنچه را می گوییم، می سازیم

گامی بلند در جهت رونق تولید و اشتغال در بم بزرگ

موزه تاریخ بم راه اندازی می شود
خبربا حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان در بم

حجت االسالم موسی غضنفرآبادی 
نماینده مردم شرق استان کرمان رییس 

کمیسیون قضایی مجلس شد

به گزارش خانه ملت،  سید کاظم دلخوش اباتری، 
از تعیین اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی در 
نخس��تین نشست این کمیسیون خبر داد و گفت: با 
توجه به اینکه تعدادی از نمایندگان از حوزه انتخابیه 
در میان دوره ای وارد مجلس نش��ده  اند و همچنین 
تع��داد اعضای کمیس��یون قضایی ب��ه حد نصاب 
نرسیده بود مجلس مصوبه ای را تصویب کرد که 
بر اس��اس آن کمیسیون قضایی با هر تعداد نماینده 
شروع به کار کند تا با حضور نمایندگان جدید در 

مجلس از آنها بتوان در کمیسیون استفاده کرد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم یادآور 
ش��د: هیأت رئیس��ه مجلس اجازه انتخاب اعضای 
هیأت رئیسه کمیسیون را صادر کرد و بر این اساس 
در نشست امروز کمیس��یون موسی غضنفرآبادی 
نماینده مردم بم به عنوان رئیس، سید محمد موحد 
نماینده مردم کهگیلویه به عنوان نایب رئیس اول، 
حس��ن نوروزی نماینده مردم رباط کریم به عنوان 
نایب رئیس دوم، س��ید کاظم دلخ��وش اباتری به 
عنوان س��خنگو و همچنین هاجر چنارانی نماینده 
فیروزه به عنوان دبیر این کمیسیون انتخاب شدند که 
مقرر شد از روز یکشنبه هفته آینده این کمیسیون 

آغاز به کار کند.

بم - بلوار امام خمینی روبروی تیپ

60 ماه ضمانت

عرصه

گزارش تصویری از بتن ریزی فونداسیون واحدهای آپارتمانی 180 متری، 
جابجایی و نصب قالبهای واحدهای ویالیی جهت بتن ریزی سقف و ستونها 

و نصب تیرچه واحدهای ویالیی انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار در 
ارگ جدید بم  -  دهه اول مهر 1399

  مسلم فتحی رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری بم خبر داد:

بزودی بزرگترین مرکز شارژ کپسول های 
پودری در شرق استان افتتاح می شود

4

 سرپرست پایگاه میراث جهانی بم و منظر فرهنگی آن تشریح کرد:

گزارشی از اقدامات پایگاه میراث جهانی 
بم در 9 ماهه اخیر
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طی روزهای اخیر شیوع کرونا افزایش یافته است، هر چند ۳۰ روز قبل تعداد 
ابتالء در کرمان به تک رقمی شدن نزدیک می شد اما ناگهان گزارش های 
ابت��الء به کرونا روند صعودی به خود گرف��ت و در آخرین آمار در یک روز 
تعداد موارد بستری در استان به ۵۷ نفر رسید و تعداد فوتی ها نیز در حال 

نزدیک شدن به عدد ۱۰ است.

سفرها و بازگشایی مدارس و بی توجهی مردم در رعایت نکات بهداشتی و پروتکل ها دلیل اصلی 
سیر صعودی کرونا در استان کرمان است، در حالی که کرونا در کرمان جوالن می دهد و هر روز 
بر وسعت بخش کرونایی قبرستان شهر کرمان افزوده می شود اما هنوز هم در برخی از ادارات 

برخی از مردم و مسئوالن حتی در رده های مدیریتی اعتقادی به استفاده از ماسک ندارند.
هن�وز هم در برخی از ادارات برخی از مردم و مس�ئوالن حتی در رده های مدیریتی 

اعتقادی به استفاده از ماسک ندارند
از سوی دیگر کرمان که سابقه شدیدترین اپیدمی آنفلوانزا طی سال های اخیر در بین استان های 
کشور را به خود اختصاص داده است خود را برای مقابله با این بیماری هم آماده نکرده و خبری 
از واکسن آنفلوانزا برای گروه های پر خطر نیست و این در حالیست که به گفته متخصصان برای 
ایجاد ایمنی این واکسن حداقل یک ماه قبل باید تزریق می شده و تزریق واکسن در حال حاضر 

کارایی مناسبی ندارد زیرا باالترین سطح ایمنی یک ماه بعد از تزریق ایجاد می شود.

از اجرای پروتکل های بهداشتی در اصناف کرمان نیز فقط چسباندن کاغذی پرینت 
گرفته شده روی شیشه مغازه ها رعایت می شود.

مسئوالن و مردم با یکدیگر اجرای پروتکل ها را فراموش کرده اند و فقط دانشگاه علوم پزشکی 
اس��ت که دغدغه های خود را همچنان فریاد می زند اما گویی ش��نیدن این هشدارها هم برای 

مردم عادی شده است.
برای درک بهتر این مساله کافیست سری به بازار کرمان بزنیم، از قدمگاه وارد بازار می شویم، 
در بهترین حالت ۵۰ درصد از رهگذران و افرادی که در مقابل حجره ها توقف کرده اند ماسک 

دارند و در خوشبینانه ترین حالت ۱۰ درصد دستکش استفاده کرده اند.
خبری از رعایت فاصله گذاری نیس��ت، اجناس و خوراکی ها هم بدون رو کش مقابل چش��م 
همه قرار دارند و وقتی همه اینها را کنار هم بگذاریم یعنی پاییزی نگران کننده مقابل چشم 
مردم کرمان قرار گرفته اس��ت و چراغ قرمزی که س��ه ماه است در کرمان روشن شده قرمز تر 

از همیشه شده است.
مسئوالن و مردم با یکدیگر اجرای پروتکل ها را فراموش کرده اند و فقط دانشگاه علوم پزشکی 
اس��ت که دغدغه های خود را همچنان فریاد می زند اما گویی ش��نیدن این هشدارها هم برای 

مردم عادی شده است
از هر رگذری که در خصوص دلیل عدم استفاده از ماسک سوال می کنم فقط با یک لبخند تلخ 

مواجه می شوم و جالب اینکه همگی هم می دانند که رفتار اجتماعی خطرناکی انجام داده اند.
نکته جالب تر اینکه اکثر صنوف هم هیچ اعتنایی به استفاده از ماسک ندارند و این در حالیست 
که طبق اعالم منابع پزشکی در صورت استفاده از ماسک احتمال ابتالء به این بیماری مهلک 
۸۵ درصد کاهش می یابد و اگر دو نفر از ماسک استفاده کنند احتمال سرایت بیماری بین این 
دو نفر به ۹۵ درصد کاهش می یابد و در یک کالم در صورت استفاده گسترده از ماسک شیوع 

بیماری متوقف خواهد شد.
اگر سری به داروخانه هم بزنید خبری از واکسن آنفلوانزا برای گروه های در معرض خطر نیست 

و شایعه شده که استفاده از واکسن هندی آنفلوانزا هم با اما و اگر همراه است.

مراقب باشید در صف واکسن آنفلوانزا کرونا نگیرید
مریم رهنما فر متخصص بیماری های عفونی کرونا در گفتگو با مهر می گوید: تجربه ای از استفاده 
از واکسن هندی آنفلوانزا در ایران وجود ندارد و بهترین نوع این واکسن که ایمنی مناسبی به 

همراه دارد هلندی، فرانسوی و ایتالیایی است.
وی با اشاره به اینکه کرمان مستعد شیوع آنفلوانزا است گفت: این واکسن در بهترین شرایط باید 

یک ماه قبل تزریق می شد تا در ابتدای پاییز و فصل شیوع بیماری ایمنی ایجاد کند.
ای��ن متخصص بیماری های عفونی گف��ت: از مردم می خوام برای تزریق این واکس��ن مقابل 
داروخانه های صف نبندند چون در صف واکسن آنفلوانزا به کرونا مبتال می شوند که هیچ درمانی 

ندارد.
کمی آن سو تر در بهشت زهرای کرمان جایی که در ابتدای شیوع کرونا در میانه درختان جنگل 
به دفن اموات اختصاص یافت و محل مناقشه رسانه ها شد اما سکانس دیگری از نمایش کرونایی 

در کرمان در حال رقم خوردن است.
جایی که شش ماه قبل حتی یک قبر وجود نداشت در حال حاضر تعداد زیادی قبر حفر شده 

است و همیشه تعدادی از مردم سیاه پوش در حال عزاداری هستند
جایی که شش ماه قبل حتی یک قبر وجود نداشت در حال حاضر تعداد زیادی قبر حفر شده 
است و همیشه تعدادی از مردم سیاه پوش در حال عزاداری هستند. نکته عجیب اینکه در اینجا 
هم نکات بهداشتی رعایت نمی شود و عزاداران افرادی که به دلیل کرونا فوت کرده اند به سادگی 

صندلی کرایه می کنند داخل قبرستان می چینند و مراسم یاد بود برگزار می کنند.
یک کارگر قبرستان: در برخی از شب ها در بخش کرونایی قبرستان چادر می زنند

با یکی از کارگران قبرستان به گفتگو می نشینم می گوید: برخی از شب ها حتی در اینجا چادر 
می زنند و برای شب اول قبر باالی سر متوفی جمع می شوند!

وی می گوید: اینکه روزی چند نفر دفن می ش��ود حساب و کتاب ندارد، اما هر روز چند نفر را 
داریم، روزهای اول مردم رعایت می کردند و حداقل ۱۰ تا ۱۵ نفر در مراسم حضور می یافتند 
اما این روزها مثل اینکه هیچ خطری وجود ندارد و مردم به تعداد زیاد دور هم جمع می شوند 
و اصاًل توجه ندارند افرادی که زیر پایشان دفن هستند به دلیل کرونا فوت کرده اند. و بر تعداد 

دفن های روزانه هم افزوده شده است.

تصمیم می گیرم با یکی از مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی به گفتگو بنشینیم از مسیر کمربندی 
کرمان و میدان پژوهش عبور می کنم در مسیر به بیمارستان افضلی پور می رسم.

چادر زدن همراهان بیماران پشت دیوارهای بیمارستان
اولی��ن چیزی که در ای جا به چش��م می خورد وجود چادرهایی اس��ت ک��ه اطراف دیوارهای 

بیمارستان برپا شده است از نگهبان ماجرای این چادرها را می پرسم.
می گوید که اینها اکثراً همراهان بیماران کرونایی هستند که از شهرستان ها و گاه از سیستان 
و بلوچستان و هرمزگان بیمارشان را به کرمان آورده اند؛ به امید اینکه خدمات بهتری بگیرند 

و درمان شوند.
در ابتدای ورودی ساختمان می توان همراهانی را دید که برخی در حال گریه هستند و برخی 
نگران سرنوشت بیمارانشان دست به دعا برداشته اند در بین این افراد هم می توان کسانی را دید 

که ماسک نزده اند. می توان کسانی را دید که ماسک نزده اند.

8۵1 نفر در کرمان به دلیل کرونا فوت کردند
اینک��ه باید چه کرد که مردم اس��تفاده از ماس��ک را جزو یکی از وظای��ف و رفتارهای معمول 

اجتماعی تلقی کنند جای سوال دارد.
با علی شفیعی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی به گفتگو می نشینیم و می گوید که ۸۵۱ نفر تا 

امروز در استان کرمان به دلیل شیوع کرونا فوت کرده اند.
وی می افزاید: امروز هم چهار نفر فوت کردند اما آمار افراد بستری روزانه در کرمان سیر صعودی 
دارد و وضعیت کرمان همچنان قرمز است و مردم باید نکات بهداشتی را رعایت کنند در غیر 

این صورت با توجه به شیوع آنفلوانزا و کرونا در روزهای آینده وضعیت پیچیده تر می شود.
شفیعی گفت: ما فقط امیدواریم مردم رعایت کنند چون پیشگیری مهمترین عامل کنترل کرونا 

و آنفلوانزا است و در غیر این صورت باید منتظر روزهای نگران کننده پیش رو باشیم.
ما فقط امیدواریم مردم رعایت کنند چون پیش��گیری مهمترین عامل کنترل کرونا و آنفلوانزا 

است و در غیر این صورت باید منتظر روزهای نگران کننده پیش رو باشیم
وی گفت: بعد از افزایش تعداد بستری روند آمار فوتی هم سیر صعودی می گیرد و مردم نباید 

در مقابل کرونا بی تفاوت شوند.
وی ادامه داد: همین که رعایت اجتماعی کم می شود بیماری به سرعت بر می گردد و تخت های 
بیمارس��تانی مملو از بیمار می شود و این درحالیست که پرستاران و پزشکان به شدت خسته 

شده اند و چند روز قبل نیز نخستین پزشک کرمانی به دلیل کرونا فوت کرد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: سفرها، شرکت در تجمعات، رعایت نکردن توسط 

اصناف و کارمندان و ایجاد زنجیره انتقال بسیار تأثیر گذار است.
شفیعی ادامه داد: شش هزار و ۷۲۳ نفر در کرمان به کرونا مبتال شده اند و بخش قابل توجهی 

از آنها با تالش کادر درمان بهبود یافته اند.
وی گفت: مشخصه کرونا در روزهای اخیر تغییر کرده است و کودکان و جوانان بیشتری در کنار 

سالمندان و افراد در معرض خطر به کرونا مبتال می شوند و حتی فوت می کنند.
در آستانه فصل پاییز در کرمان که همیشه با شیوع آنفلوانزا همراه بوده و می تواند شرایط شیوع 
کرونا را هم سبب شود تنها عامل کنترل بیماری پیشگیری و استفاده از ماسک است که این 

روزها مردم کرمان آن را کمتر رعایت می کنند../مهر

خبری از واکسن آنفلوانزا نیست/ مردم استان کرمان روی خط قرمز کرونا

پیام مخاطبین طلوع

آب ریگان
باسالم ما اهالی روستای توکل اباد پشت ریگ به مدت 
چندین سال است که آب اشامیدنی نداریم سال گذشته 

قرار براین شد که از منبع اب علی اباد پشت ریگ به این 
روستا آب انی بشه که کانال حفر شده وچند کیلومتری 

لوله گذاری شده وبارریزی شده واالن قریب به یک 
سال هست که مقداری از لوله های آب رسانی به حال 

خود رهاشده لذا از شما مسئولین محترم شهرستان ریگان 
واداره اب فاضالب تقاضای پیگیری ورسیدگی داریم 

باتشکراهالی روستا )تصویر باال(

شهرداری بم
سالم کوچه صاحب الزمان ۳ انتهای کوچه سطل زباله 

نیست ماشین هم توی کوچه نمیاد مجبوریم زباله ها رو 
ببریم خیابان مالک اشتر بعضیا هم زباله ها رو بخاطر نبودن 
سطل زباله ها رو داخل رودخانه میریزن لطفا پیگیری کنید

اینترنت دولت ابادانصاری
چرا کسی پیگیر اینترنت روستاها نیست بچه های ما باید 

بصورت مجازی آموزش ببینن و با این اینترنت نمیشه 
اینترنت دولت آباد انصاری اصال خوب  و مناسب نیست 

لطفا فکری به حال ما بکنید

اینترنت نارتیچ
سالم توربخدا این بگوش مسئولین برسانید بخاطر ضعیف 

بودن اینترنت  نارتیچ دوسال هسته بازشدن مدارس و 
کالس انالین برای بچه ها م باید هر ظهر 5 کیلومتر ساعت 

12بیایم بم   سال قبل هم استوری هم کردید ولی هیچ 
پیگیری نشد ما چه گناهی کردیم روستایی شدیم و وضع 
مالی نداریم حداقل بیاییم بم تا بچه هامون بتوانن مثل بچه 

ها شهر بم داخل منزل کالس آنالین نگاه کن نه بیارمشون 
داخل ماشین کنار بهشت زهرا بم همش شرمنده باشم  با 

تشکر از شما

آموزش وپرورش
باسالم.می خواستم خواهش کنم به مسئولین آموزش و 
پرورش بفرمایین شما چرا بعداز ۷-۶ماه که تووضعیت 

کرونا هستیم و میدانید که مدارس بیشتر مجبورن کالسارو 
انالین برگزار کنن از این جهت مدارس رو بازدید 

نکردین؟به مدارس پشتیبانی برای برگزاری انالین کالسا 
ندادین؟این صحبت رو در مورد دبیرستان دور دوم 

دخترانه می کنم.

مخابرات بروات
با سالم، االن یک ماه میشه که سیم های تلفن کوچه های 

بلوار آزادی رو به سرقت بردن .اداره مخابراتم با اینکه 
بهشون اطالع دادیم هنوز هیچ کاری نمیکنن.

ما چطور میتونیم بدون اینترنت خونه بصورت آنالین 
درس بخونیم

شرکت نفت
سالم آقا شما که دستتون میرسه لطفا پیگیری کنید 

به گوش رئیس  شرکت نفت که حتی یه سرکشی از 
وضعیت جایگاه های سوخت سطح شهر نداره برسانید 
یعنی چی که تو هر جایگاهی میری دوتا تلمبه که هر 

کدوم دو نازل دارم رو غیر فعال کردن و دوتا رو فعال 
گذاشتن و میگن اون دوتا خرابه یعنی تمامی جایگاه ها 

باید این وضعیت داشته باشه باهم باید خراب بشن این 
عقالنی هست توهین به شهروندان تا کی اصال خراب نباید 

فورا رفع بشه پس وظیفه مسئولین مربوط چیه ؟؟

آموزش و پرورش نرماشیر 
صدای ما را به گوش مسووالن برسانید. بنده وهمکارانم 

از نیروهای مشارکتی آموزش و پرورش شهرستان نرماشیر 
می باشیم. بعد از پنج سال که نه بیمه ونه حقوق درستی 

به  ما می گویند شما دیگر نیایید. واز نیروهای سرباز 
معلم جیرفت جایگزین شما می شوند. آیا انصاف است. 

پنج سال زحمت کشیدیم وخون دلها خوردیم بدون بیمه 
وحقوق درستی به امید اینکه کار ما درست شود نه اینکه 
اخراج شویم. جوابگوی ما کیست؟ از طلوع بم عاجزانه 

خواهشمندم شما به ما کمک کنید.

حوادث

دادستان عمومی و انقالب شهرستان بم گفت: با توجه به اینکه 
شرق استان کرمان یکی از قطب های مهم برداشت محصول 
خرما در کش��ور می باش��د لذا دس��تگاه قضایی با همکاری 
س��ایرنهاد های امنیتی وانتظامی در راستای حمایت از تولید و 

کاهش جرائمی از قبیل سرقت به موضوع ورود کرده است

به گ��زارش طلوع ارگ به نقل از می��زان، محمد ضیاالدینی 
در تش��ریح اقدامات دادستانی در خصوص حمایت از تولید 
و پیش��گیری س��رقت از نخلس��تان های خرما در شرق استان 
گفت:دستگاه قضایی آمادگی الزم را جهت حل مشکالت 

حقوقی و قضایی تولیدکنندگان را دارد.
وی گفت: بانک اطالعاتی شناس��ایی سارقین در بم تشکیل 
ش��ده است و نحوه و چگونگی سرقت و فروش مال مسروقه 
این افراد ثبت می شود و دستگاه قضایی با قاطعیت با سارقین و 

خریداران مال مسروقه برخورد خواهد کرد
این مقام قضایی هشدار داد:خرید و فروش هر گونه محصول 
کش��اورزی خرما در خارج از واحد های صنفی دارای پروانه 

کسب معتبر ممنوع و با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه کش��اورزان و باغ��داران می توانند 
باهمکاری بامراجع انتظامی وامنیتی زمینه ناامنی سارقین خرما 
و خریداران مال مس��روقه را در شهرستان فراهم کنند، افزود: 
کلیه متهمین که به اتهام س��رقت خرما دستگیر شوند تا پایان 

فصل برداشت، بازداشت خواهند بود.
دادس��تان بم بر ضرورت انجام پایش تصویری نخلس��تان ها 
تاکید کرد وگفت:ض��رورت دارد کلیه باغداران تدابیر الزم 

به منظور پیشگیری از وقوع سرقت بکار گیرند.
گفتنی است ساالنه بالغ بر ۸۰ هزار تن انواع خرما در شهرستان 
بم و بروات برداش��ت می شود که این رقم در شهرستان های 
ش��رقی اس��تان به بیش از 2۰۰ هزار تن در س��ال هم می رسد 
که بخش عمده ای از آن در داخل مصرف و مابقی به س��ایر 

کشور ها صادر می شود.

دستگاه قضایی از صنعت خرما حمایت 
حقوقی و قضایی می کند

فرمانده انتظامی اس��تان کرمان از دس��تگیری عامل شهادت 
“هادی رئیس��ی” رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فهرج در 
کمتر از یک س��اعت و کش��ف 5۸۹ کیلو و 5۰۶ گرم مواد 
افیونی در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرس��تان 

خبر داد.

به گزارش طلوع ارگ، س��ردار عبدالرض��ا ناظری در جمع 
خبرنگاران در تشریح جزییات این خبر گفت: ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر شهرس��تان فهرج با اقدامات اطالعاتی از 
عبور محموله سنگینی از مواد افیونی از شهرستان فهرج مطلع 

و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی گفت: ماموران در روستای “علی آباد چاهدگال” به یک 
دستگاه خودرو نیسان برخورد و با سرنشینان مسلح آن درگیر 
شدند که متاسفانه س��توان یکم “هادی رئیسی” رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر شهرستان فهرج در این درگیری به درجه 

رفیع شهادت نائل آمد.
ناظری بیان کرد: خودرو اشرار از محل درگیری متواری شد 
اما با سرعت عمل و هوشیاری ماموران پلیس در کمتر از یک 

ساعت توقیف و قاتل مسلح دستگیر شد.
وی با اشاره به کشف 2 قبضه سالح ممنوعه و مقادیر زیادی 
مهمات در این عملیات تصریح کرد: ماموران در بازرسی از 
خودرو ۴۴۳ کیلو و ۸۰۳ گرم تریاک، 11۹ کیلو و ۴۰1 گرم 
حش��یش، 15 کیلوگرم شیشه و 11 کیلو و ۳۰۰ گرم هروئین 

کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمان در پایان گفت: پلیس کرمان با 
شهادت فرزندان سبز قامتش قد خم نمی کند بلکه قویتر می 

شود و با تمام توان با قاچاقچیان مواد افیونی مقابله می کند

مدیرکل دفت��ر مدیریت عملکرد، بازرس��ی و امور حقوقی 
استانداری کرمان گفت: درصد استفاده از ماسک در وسائل 
نقلیه عمومی در کرمان ۶۸ تا ۷۳ درصد است که برای افزایش 
این پوش��ش تذکر داده ایم و در زمینه استفاده از ماسک در 
اماکن عمومی، رتبه استان کرمان 11 درصد باالتر از متوسط 
کشور و در مجموع رعایت پروتکل های بهداشتی در استان 

کرمان ۹ درصد از متوسط کشوری باالتر است. 

"غالمرضا نویدی" ظهر امروز پنجم مهرماه در جلسه ستاد 
استانی مدیریت کرونا اظهار کرد: در هفته گذشته بیش از 
1۹ هزار مورد بازرس��ی توسط تیم های نظارتی در زمینه 
رعایت پروتکل های بهداش��تی در استان کرمان صورت 

گرفته است.
وی با اشاره به اینکه ۴15۶ مورد بازرسی مربوط به مدارس 
و آموزش��گاه ها بوده، افزود: ۶1۰1 مورد تذکر داده شده 
که  ۴۷۷۸ مورد ش��فاهی و 11۸1 کتبی بوده و 1۴2 مورد 
تعطیلی در پی بازرسی ها صورت گرفته که 1۰۳ مورد از 
تعطیلی ها مربوط به واحدهای صنفی در شمال و جنوب 
استان بوده است.نویدی با اشاره به اینکه ۳۳ مورد تعطیلی 
توسط دانشگاه های علوم پزشکی صورت گرفته، تصریح 
کرد: در ش��هریورماه امسال ۶2 هزار و ۴۷۶ مورد بازرسی 
در سطح استان کرمان انجام شده که 2۰ هزار و ۹۸۳ تذکر 

کتبی و شفاهی در این بازرسی ها داده شده است.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی 
اس��تانداری کرمان بیان کرد: 5۳1۳ م��ورد تذکر کتبی و 
تعطیلی در بازرس��ی های شهریورماه داشته ایم و دانشگاه 
علوم پزشکی در این مدت بیشترین بازرسی را داشته است.

وی اظهار کرد: درصد اس��تفاده از ماسک در وسائل نقلیه 
عمومی ۶۸ تا ۷۳ درصد است که برای افزایش این پوشش 
تذک��ر داده ایم و در زمینه اس��تفاده از ماس��ک در اماکن 
عمومی، رتبه اس��تان کرمان 11 درصد باالتر از متوس��ط 
کشور و در مجموع رعایت پروتکل ها ۹ درصد از متوسط 

کشور باالتر است.
وی با اش��اره به ترانزیت و حمل و نقل زیاد در شهرستان 
های انار، ش��هربابک و س��یرجان بیان کرد: بخشی از کار 
برداش��ت محصول خرما و پسته توس��ط اتباع افغانستانی 
صورت می گیرد و بعضا نظارت نمی ش��ود و ش��اید اگر 
موارد مطرح ش��ده را نداش��تیم، بیماری در استان کرمان 
کامال کنترل شده بود زیرا مردم استان بسیار بیش از استان 

های دیگر رعایت می کنند.

در دومین روز از هفته گردش��گری زنگ گردش��گری با حض��ور مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی اس��تان کرمان،مدیر پایگاه میراث جهانی بم 
و جمعی از مسوالن این شهرستان در مدرسه میرزانعیم ارگ تاریخی بم نواخته شد.

فریدون فعالی مدیر کل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی استان کرمان 
در این مراس��م اظهار داشت: به مناس��بت هفته گردشگری، رشته گردشگری در دو 

هنرستان شهرستان بم تدریس می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این رش��ته جذاب در س��ه هنرس��تان اس��تان کرمان 
آموزش داده می ش��ود، تصریح ک��رد: این فعالیت با هم��کاری آموزش پرورش و 

موسسه آموزشی هفتواد کویر انجام می شود.
 فعالی گفت: در س��ال های گذش��ته عملیات های مرمتی خوبی در ارگ تاریخی بم 
شروع شد که شروع این فعالیت ها در دوران مدیریت سابق پایگاه میراث جهانی بم 

بود و همچنان توسط مدیریت جدید ادامه دارد. 
وی ادامه داد: مرمت و بازس��ازی برج کاله فرنگی، خانه سیستانی و  مرمت عمارت 
دروازه دوم و همچنی��ن نصب دوربین های حفاظ��ت الکترونیک و پایش تصویری 
در مجموعه ارگ قدیم و پیرامون آن از جمله این پروژه ها اس��ت که در حال انجام 

هستند.  
فعالی افزود: خوش��بختانه ش��اهد اتفاقات خوبی در مجموعه ارگ قدیم بم هس��تیم 
که ادامه داش��تن این اتفاقات منوط به تامین اعتبارات مناسب است که در این زمینه 

فرمانداری نقش موثری را ایفا می کند.
 مدیرکل میراث فرهنگی کرمان خاطرنشان کرد: بیشترین اعتبارات اداره کل میراث 
فرهنگی اس��تان به پایگاه میراث جهانی اختصاص می یابد در حالی که این اعتبارت 

کفاف حجم فعالیت های مرمتی این بنای تاریخی را نمی دهد.
فعال��ی تصریح ک��رد: فرمانداری شهرس��تان بم در خصوص تخصی��ص اعتبار برای 
ادامه دار ش��دن فعالیت های مرمتی بم قول مساعد داده است که امیدواریم به زودی 

انجام گیرد.
وی اظهار کرد: برای ساماندهی محیط پیرامونی بم به همکاری شهرداری نیاز داریم 
که شهرداری می تواند با  ساماندهی اطراف این جاذبه تاریخی به جذب گردشگران 

و ارائه خدمات به آنها کمک زیادی کند.
دستگیری عامل شهادت “هادی رئیسی” در کمتر از 

یک ساعت/کشف ۵۸9 کیلو مواد افیونی

کرمانی ها چقدر پروتکل های بهداشتی را رعایت 
می کنند؟

نواختن زنگ گردشگری در مدرسه میرزانعیم ارگ تاریخی بم

با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان

۵0  درصد مردم ماسک نمی زنند
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طلوع بم – سعید افروغ: اولین نشست خبری دکتر محسن قاسمی سرپرست 
پایگاه پژوهشی میراث جهانی بم و منظر فرهنگی آن سه شنبه یکم مهر برگزار 
شد. در ابتدای این نشست خبری که لیال فاضل و مسعود قمری کارشناسان پایگاه 
جهانی بم نیز در آن حضور داشتند؛ محسن قاسمی سرپرست این پایگاه گفت: 
تنها شش ماه پس از زلزله بم مجموعه تاریخی بم بزرگ، با هدف حفاظت از 
آثار باس��تانی و منظر فرهنگی آن در تاریخ 1۷ تیرماه 1۳۸۳ در مساحتی بالغ بر 
2۳ هزار هکتار از اراضی شهرستان بم و حومه آن  به طور همزمان در فهرست 

میراث جهانی و فهرست میراث جهانی در معرض خطر به ثبت رسید.
قاسمی که از نخستین روزهای دی ماه سال ۹۸ به عنوان سرپرست پایگاه جهانی 
ارگ بم منصوب شده با بیان اینکه در این مدت کارهای عمده ای در حوزه های 
مختلف در این پایگاه صورت گرفته اس��ت تاکید کرد: در نخس��تین روزهای 
حضورم در پایگاه یکی از مهمترین  دالیل کند بودن مرمت و بازسازی ارگ 
بم را  فاصله موجود بخش اداری و کارشناسی ما با کارگاه خشتی داخل ارگ 
دانستیم. از همین رو بخش کارشناسی و پژوهشی را به داخل ارگ بم و پایگاه 

را در خانه سیستانی مستقر کردیم.

پروژه های مهم در دست اقدام
دکتر قاس��می با بیان اینکه در بخش پروژه های مرمتی ش��ش پروژه بزرگ در 
دس��تورکار این پایگاه قرارگرفت و بخش زیادی از اهداف و خواس��ته هایمان 
با توجه به این ش��ش هدف رقم خورد افزود: این شش پروژه عبارتند از مرمت 
عمارت دروازه دوم، خانه میراکبر، بازسازی و مرمت برج کاله فرنگی، بازسازی 
فاز دوم خانه سیس��تانی، آغاز بازسازی مجموعه یخدان ارگ قدیم و همچنین 
احداث کارگاه های حفاظت ادواری. یکی دیگر از کارهای مهم ما ساماندهی 

پیاده روهای اطراف ارگ قدیم طی امضای تفاهم نامه ای با شهرداری بود. 
وی ادامه داد: فاز اول س��اماندهی پیاده روهای اطراف ارگ انجام شده و ظرف 
چند روز آینده فاز دوم این پروژه نیز به طول ۳5۰ متر در ضلع جنوبی ارگ قدیم 
شروع خواهد شد. قاسمی گفت: گزارش فعالیتهای سال ۹۸ و شش ماه اول سال 
۹۹ این پایگاه به وزارتخانه مربوطه ارس��ال شده که مهمترین آن طراحی و راه 
اندازی دوربینهای حفاظت الکترونیکی و پایش تصویری ارگ بوده است که با 
اجرا و نصب این دوربین ها توانستیم امنیت بیشتری را در داخل و خارج ارگ بم 

برای گردشگران تأمین نماییم.

ایجاد موزه مشارکتی باستان شناسی و تاریخ بم 
دکتر قاسمی در خصوص مشکالت موجود برای راه اندازی اولین موزه تاریخی 
جنوبشرق کشور در شهرس��تان بم بیان کرد: همین طور که می دانیم ساختمان 
فعلی پایگاه متعلق به شهرداری بم است و  برای اجرای این طرح و تهیه ساختمان 
موزه تاریخ و باس��تان شناسی بعنوان اولین موزه ش��رق کشور، تفاهم نامه ای با 
شهرداری و شورای شهر بم امضا شده که به زودی عملیات اجرایی و راه اندازی 
موزه مش��ارکتی باستان شناسی و تاریخ بم آغاز خواهد شد و تا یک ماه آینده 
کل پایگاه جهانی به داخل ارگ منتقل می ش��ود و ساختمان فعلی برای ایجاد 

موزه آماده می شود.
وی در ادام��ه گفت: مطالعات محتوایی راه اندازی موزه تمام ش��ده و طراحی 
داخلی موزه در دس��تور کار قرار گرفته و بزودی تمام خواهد شد و با توجه به 
انتقال پایگاه به داخل ارگ، این فضا برای عملیات اجرایی طراحی موزه آماده 

می شود.
وی در ادامه افزود: انتقال پایگاه جهانی به داخل ارگ قدیم دو هدف داشت: اول 
اینکه کارشناسان ما بتوانند به صورت مستقیم با کارگاه های مرمتی وکارگاه های 
باستان شناسی و همچنین پژوهشکده داخل ارگ ارتباط برقرار کنند و دوم اینکه 
در ایجاد موزه بم تس��ریع ش��ود تا بتوانیم با تاسیس موزه آثار کشف شده از بم 
بزرگ را برای عموم به نمایش بگذاریم که امیدواریم با همکاری ش��هرداری، 
میراث فرهنگی و شورای شهر و دیگر نهادها شاهد افتتاح این موزه تا پایان سال 

باشیم.

رفع مشکالت کارگران ارگ قدیم 
محسن قاسمی در خصوص  اهمیت مشکالت کارگران فعال در مجموعه  ارگ 
بم و حقوق عقب افتاده آنها افزود: مجموعه میراث جهانی بم به عنوان بزرگترین 
مجموعه درکشور، متاسفانه در بخش پرداخت حقوق پرسنل ارگ با تاخیر چند 
ماهه مواجه بود ولی امروزه با برقراری ارتباط مناسب و پیگیریهای منظم، حقوق 
پرسنل پایگاه تا پایان دی ماه امسال تامین و در حساب استان قرار دارد و البته سند 

حقوق شهریور نیز برای پرداخت و واریز هم اکنون آماده است.

تشکیل هیات امنای ارگ بم
قاس��می در خصوص تشکیل ش��ورای راهبردی این پایگاه بیان کرد: سالهای 
زیادی این ش��ورا تشکیل نش��ده بود و حتی تعدادی از اعضای این شورا نیز در 
طی این سالها به رحمت خدا رفتند و کسی نبود این جلسات را برگزار کند. ما 
با تالش بسیار توانستیم اولین جلسه رسمی این شورا در تیرماه امسال با حضور 

اعضای شورای راهبردی ارگ بم برگزار شد.
در س��ال گذشته به پیش��نهاد وزیر میراث فرهنگی به هیات دولت 21 مجموعه 
تاریخی کشور به صورت هیات امنایی مدیریت می شوند که براساس آن  پایگاه 
جهان��ی بم جز این مجموعه ها ق��رار گرفت و این پایگاه  زی��ر نظر وزیر و به 

صورت مستقیم با دبیرخانه تهران ارتباط خواهد داشت.
قاسمی در ادامه اظهار کرد: مجموعه جهانی بم نزدیک به 12۰  پرسنل فعال دارد 

که ۶۰ نفر از آنها استاد کار و کارگر ساختمانی هستند.
ارگ ب��م را اگ��ر با قبل از  زلزله مقایس��ه کنی��م تنها ح��دود ۴۰ درصد آن از 
دیدگاه مردم بومی شبیه به ساختمان اولیه قبل از زلزله  است؛ هرچند از دیدگاه 
کارشناس��ان به بیش از ۸۰ درصد نیز می رسد و با شرایط کنونی و گذشت 1۶ 
س��ال از بازسازی، مرمت و بازس��ازی آن با  نگاه کارشناسی حدود هفت سال 

دیگر پایان می یابد.

اهمیت ثبت جهانی بم 
دکتر قاسمی درخصوص اهمیت ثبت جهانی بم و منظر فرهنگی آن و اینکه 
چه منافعی را برای مردم بم در بر دارد گفت: چهار ویژگی مهم چون "قرار 
گیری در مس��یر راه های اصلی تج��اری و بازرگانی"، "قرارگیری در محل 
سکونتگاه و مجموعه زیستی در دل کویر"، "داشتن شاخصه معماری ویژه  
مانند قلعه" ، "داش��تن قنوات و باغ شهر و آنچه توسط بشر در طول سالیان 
متمادی ساخته" موجب شده که بم و منظر فرهنگی آن ثبت جهانی شوند که 
این مهم دلیلی شد که به واسته آن کمک های بی شماری به مردم این شهر 
از سوی کشورهای بزرگ جهان  صورت گرفت  و اغلب حمایتها  به خاطر 
داشتن بناهای تاریخی وحفظ و بازسازی آنها بوده است. ما بیش از  بیست 
و چهار اثر ثبت جهانی در کشور داریم که سه اثر قبل انقالب شامل تخت 

جمشید، چغازنبیل و نقش جهان اصفهان  بوده است.
وی  در خص��وص چگونگ��ی حفاظ��ت از بناهای تاریخی و س��ایت ها و 
کش��فیات و زیرخاکی ها اظهارداش��ت :به دلیل وس��عت منطقه و کمبود 
داشته های ما، یگان حفاظت و اداره میراث فرهنگی و پایگاه جهانی قادر به 
حفاظت ازتمام سایت ها نیستند. اعتبار وزارت میراث کشور در سال گذشته 
دویست میلیارد تومان بوده است که این عدد هم صرف بازسازی و مرمت 
و هم نگهداری آنها می شود. وظیفه حفاظت برعهده یگان حفاظت میراث 
فرهنگی اس��ت و مدیریت این یگان ازقالب پایگاه ها خارج و زیرنظر اداره 

کل میراث استان است.

اجرایی نشدن نظارت کارشناسان پایگاه جهانی 
بم بر عمران شهری

در ادامه این نشس��ت آقای قاس��می که عضو ش��ورای ش��هر بم نیز هست 
افزود: با بیان اینکه مدتهاس��ت که در جلس��ات عمران شهری خواستار آن 
هس��تیم که هر طرح عمرانی در شهر قرار است اجرا شود زیر نظر و نظارت 
مستقیم کارشناسان پایگاه اجرایی شود و ما در چارت سازمانی قرار گیریم 
اما متاسفانه هنوز انجام نشده است. وی متذکر شد: اگر امروز سیما و منظر 
شهری ما از کنترل خارج شده و  نگاه کارشناسی  به آن نشده است ضعف 
آن در نبود ش��ورای معماری و دفتر مدیری��ت منظر فرهنگی در مجموعه 

مدیریت شهری است.
وی ادامه داد: المان های مختلف و نماهای ساختمانی زیادی در سطح شهر 
س��اخته می شود بدون اینکه کارشناس��ان پایگاه اطالع داشته باشد. این امر 
مس��اله ای است که همیشه مطرح شده که تمام اتفاقات و المان ها و نماهای 
محدوده تاریخی باید اس��تعالم و مجوز از پایگاه را داشه باشند تا دچار این 

ضعف بزرگ المانها در منظر و سیمای شهر نباشیم.

قیصری�ه زرتش�تیان، کارخانه حناس�ایی و کاله 
فرنگی ارگ

سرپرست پایگاه پژوهشی میراث جهانی بم و منظر فرهنگی به مرمت قیصریه، 
کارخانه حناسایی و خانه عامری که از آثار شاخص ما هستند اشاره کرد و 
گفت:  حناس��ایی حدود ۸۰ درصد مرمت شده و از طریق ماده 2۷ درحال 
واگذاری به بخش خصوصی است و متقاضیان زیادی برای آن درخواست 
داده اند و به محض اینکه قرارداد بسته و نهایی شود، طرح احیای حناسایی به 

متقاضی بخش خصوصی داده و قابل بهره برداری خواهد شد .
وی ب��ا بیان اینکه بخش عظیمی از بازاره��ای تاریخی و مجموعه قیصریه، 
مالکیت خصوصی دارد و ۷5 درصد تملک شخصی و در همان حال مرمت 
شده باید با بخش خصوصی همکاری شود. وی با اشاره به نحوه مرمت کاله 
فرنگی گفت: درخصوص کاله فرنگی اس��ناد و مدارک و تصاویر زیادی 

وجود دارد که قبل زلزله را به نمایش گذاشته است. اما در حال حاضر چون 
حصار جلوی کاله فرهنگی ریخته و مرمت نشده همزمان هم برج و هم پایه 
کاله فرنگی دیده میشود و زمانی حصار مرمت شود شکل اولیه قبل از زلزله 

دیده خواهد شد .

طرح گردشگری باغ های پیرامون ارگ قدیم
سرپرست پایگاه پژوهشی میراث جهانی بم و منظر فرهنگی با اشاره به طرح 
گردشگری باغ های پیرامون ارگ قدیم که مجموعه بزرگ گردشگری را 
می تواند در سال های آینده شامل شود اظهار داشت: با کمک کارشناسان 
پایگاه و راهنمایی اس��اتید معماری دانشگاه آزاد اسالمی این طرح آماده و 
روند اخذ مجوز به زودی انجام می ش��ود و با جذب سرمایه گذار می توان 
اتفاق خوبی را در بخش گردش��گری و صنعت هتلداری در منطقه جنوب 

شرق کشور رقم زد و شاهد حضور گردشگران داخلی و خارجی باشیم.

کرونا و پایگاه جهانی ارگ بم
دکتر قاس��می گفت: یکی از مهمترین اتفاقات اخیر ش��یوع ویروس کرونا 
بود که از اس��فند ماه گردش��گری سراس��ر کش��ور را تعطیل کرد و به تبع 
آن مجموعه تاریخی ارگ بم هم تعطیل ش��د. در این مدت س��عی کردیم 
جاذبه های شهرس��تان بم را از طریق س��ایتها و فضای مجازی معرفی کنیم. 
ما سعی کردیم حاال که گردشگری تعطیل است از قافله معرفی جاذبه های 
گردش��گری عقب نمانیم. وی افزود: یکی از کاره��ای جذابی که در ایام 
ش��یوع کرونا انجام گرفت برگزاری مسابقه نقاش��ی برای کودکان 5 تا 1۳ 
سال بود که این کار با همکاری شورای شهر و بنیاد مطالعات امامی صورت 
گرفت و پایگاه میراث جهانی هم بانی این قضیه بود و این مسابقه در سراسر 

کشور نیز به صورت همزمان نیز برگزار شد.

گزارشی از اقدامات پایگاه میراث جهانی بم در 9 ماهه اخیر

موزه تاریخ بم راه اندازی می شود

سرپرست پایگاه پژوهشی میراث جهانی بم و منظر فرهنگی تشریح کرد:

مدیرکل مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان:

آگهی حصر وراثت
منصور بیغم  فرزند غالمرضا  دارای شناسنامه ۱۰۸۱ به شرح دادخواست شماره ۹۹/۳/46۲ مورخ ۹۹/۰۷/۰6 توضیح داده 

شادروان حسن خداشناس فرزند ابراهیم به شناسنامه ۱6۲ در تاریخ ۸۲/۱۰/۰۵ در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین 
الفوت وی عبارتست از :۱- محمدحسین خداشناس  فرزند ابراهیم به ش.ش ۲64  برادر متوفی۲-مریم خداشناس  فرزند ابراهیم 
به ش.ش ۲۲  خواهر متوفی۳-زهرا خداشناس  فرزند ابراهیم به ش.ش 6۲  خواهر متوفی4-فاطمه خداشناس  فرزند ابراهیم به 
ش.ش 4۵  خواهر متوفی  لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است./م الف ۲۲۵     

شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت
منصور بیغم  فرزند غالمرضا  دارای شناسنامه ۱۰۸۱ به شرح دادخواست شماره ۹۹/۳/46۳ مورخ ۹۹/۰۷/۰6 توضیح داده 

شادروان زین العابدین خداشناس فرزند ابراهیم به شناسنامه ۱۹ در تاریخ ۸۲/۱۰/۰۵ در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین 
الفوت وی عبارتست از :۱- محمدحسین خداشناس  فرزند ابراهیم به ش.ش ۲64  برادر متوفی۲-مریم خداشناس  فرزند ابراهیم 
به ش.ش ۲۲  خواهر متوفی۳-زهرا خداشناس  فرزند ابراهیم به ش.ش 6۲  خواهر متوفی4-فاطمه خداشناس  فرزند ابراهیم به 
ش.ش 4۵  خواهر متوفی  لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است./م الف ۲۲4     

شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت
منصوربیغم فرزند غالمرضا  دارای شناسنامه ۱۰۸۱ به شرح دادخواست شماره ۹۹/۳/4۷۷ مورخ ۹۹/۰۷/۰6 توضیح داده 

شادروان دلبر رستمی فرزند محرم به شناسنامه ۱۱۱۷4 در تاریخ ۸۲/۱۰/۰۵ در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت 
وی عبارتست از :۱- قنبر کردستی فرزند بشارت به ش.ش ۵۳۰  فرزند متوفی۲-فاطمه کردستی فرزند بشارت ش.ش ۲۳۹  فرزند 

متوفی ۳-کبری کردستی فرزند بشارت ش.ش ۱4۲6۰  فرزند متوفی4-فریبا کردستی فرزند بشارت ش.ش ۱۹۰۵۲  فرزند 
متوفی۵-صغری کردستی فرزند بشارت ش.ش ۱۵۲۹6  فرزند متوفی  لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی 

آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا 
حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط است./م الف ۲۲۳     
شورای حل اختالف شماره 3 بم

فریدون فعالی دوشنبه۷ مهر در نشست کارگروه گردشگری شهرستان بم افزود: 
بزودی طرح محتوایی موزه این شهرستان تهیه می شود و به صورت مشارکتی با 

شهرداری در محل پایگاه میراث جهانی بم راه اندازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه کش��ور ایران دارای 22اثر ثبت جهانی اس��ت که سه اثر آن در 
شهرستان بم قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه این شهرستان دارای ظرفیت 
های گردش��گری منحصربفردی است باید به جایگاه گذشته خود برگردد که 
این اتفاق نیازمند به همکاری و همدلی دس��تگاههای مرتبط، سرمایه گذاران و 

همچنین سازمانهای مردم نهاد است.  
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشکری و صنایع دستی استان کرمان تصریح کرد: 
خوش��بختانه تعداد زیادی از کارگاههای داخل ارگ تاریخی بم فعال شده  که 

این اتفاق در سایه مدیران بومی استان رخ داده است.

وی بیان کرد: امنیت یکی از مهمترین مولفه های گردشگری محسوب می شود 
ک��ه  با نصب دوربین های حفاظت الکترونیک در بنای تاریخی ارگ بم لحاظ 

شده است.
فعالی تاکید کرد: باتوجه به ظرفیت های شهرس��تان بم می طلبد مس��ئوالن این 
شهرستان در خصوص تخصیص اعتبار برای حوزه گردشگری تمهیدات الزم را 
به کار گیرند و خوشبختانه ارتباط خوبی بین میراث فرهنگی، شهرداری و ارشاد 
وجود دارد که باید با تهیه برنامه های فرهنگی مشارکتی شرایط را برای جذب 

گردشگران برای دوران پسا کرونا فراهم سازیم.
وی با اش��اره به ایجاد گذر فرهنگ و هنر از چهارراه طباطبایی تا ارگ تاریخی 
بم گفت: گردشگران برای دیدن ارگ تاریخی باید از این مسیر عبور کنند که با 

اجرای برنامه های فرهنگی به جاذبه این بنای تاریخی افزوده خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی استان کرمان با اشاره به 
تهیه طرح ساماندهی محیط پیرامون ارگ تاریخی بم توسط پایگاه میراث جهانی 
افزود: این طرح مصوبه ش��ورای راهبردی را دریافت کرده است که به زودی با 

همکاری شهرداری اجرایی می شود.
وی ادام��ه داد: ب��ا اجرا و اتم��ام 2 پروژه پارک نخل و نارن��ج و پارک آبی در 
شهرستان بم، این دو پروژه به زیرساخت های گردشگری این شهرستان افزوده 

خواهد شد.
فعالی تصریح کرد: کارخانه حناسایی و خانه عامری ها برای واگذاری به  بخش 
خصوصی آماده هستند و اداره کل میراث فرهنگی همکاری الزم در زمینه ارائه 

تسهیالت به سرمایه گذاران  را دارد./ایرنا
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طلوع بم - سعید افروغ: مسلم فتحی مدیرعامل 
سازمان آتشنش��انی و خدمات ایمنی شهرداری بم 
گفت و گو با طلوع بم گفت: پرس��نل این سازمان 
به اهمیت ایمنی دربین ش��هر و شهروندان ارجمند 
آگاه��ی کامل دارند و ب��ا حمایت های همه جانبه 
شورای اسالمی شهر و مهندس بنی اسدی شهردار 
محترم و دید مثبت ایش��ان به امور ایمنی قاطعانه تر 
از پی��ش در راس��تای حفظ امنیت ش��هروندان در 
مقاب��ل حوادث ق��دم برمی دارند. چراکه پرس��نل 
فداکار آتشنشانی عاشق کارشان هستند و در واقع 

آتشنشانی شغل نیست؛ عشق است.
مس��لم فتحی مدیرعامل س��ازمان آتش نش��انی و 
خدمات ایمنی شهرداری بم در خصوص اقداماتی 
که برای نگهداری از ماش��ین آالت آتش نش��انی 
انجام گرفته اس��ت گفت: در ایستگاه شماره یک 
)بلوار شهید صدوقی( با توجه به وجود مشکالتی 
همچ��ون آفتاب،ب��اد وخاک تصمیم به س��اخت 
آشیانه برای نگهداری ماشین ها گرفتیم این آشیانه 
فضای بسته است و برای نگهداری ماشین ها از آن 

استفاده می شود.
 وی اف��زود در خص��وص رعای��ت پروتکل های 
بهداشتی، گند زدای و ضدعفونی کردن به خاطر 
وج��ود ویروس کرونا نیروهای م��ا در مکان های 
پرتردد، ادارات و هرجا که درخواستی بود حضور 

پیدا کرده اند. 
فتحی در خصوص ایس��تگاه ش��ماره 2 که واحد 
ش��ارژ می باشد گفت: س��ال گذشته ما یک سالن 
از ایستگاه شماره 2 را مقاوم سازی کردیم و واحد 
ش��ارژ را از ساختمان آتش نش��انی جدا کردیم و 
پیگیر هس��تیم تا ساختمان بازس��ازی شود و طبقه 

همکف آن به بزرگترین مرکز شارژ کپسول های 
پودری در شرق اس��تان با هدف پیشگیری تبدیل 
شود و شهرس��تان های دیگر را نیز پوشش دهد تا 
ام��روز تمام آموزش هایی که در مدارس و مراکز 
صورت گرفته است واقعا تاثیر گذار بوده خصوصاً 
آموزش آموزش طریقه استفاده از پودر بسیار موثر 
بوده اس��ت در صورت گس��ترش ای��ن واحد می 

توانیم کل شهرستان ها را پوشش دهیم.
فتحی در خصوص راه اندازی ایس��تگاه ش��ماره ۳ 
گفت: ایستگاه شماره ۳ را با سه ماشین راه اندازی 
کردیم. ایس��تگاه ش��ماره ۳ به دلیل وقوع اتفاقات 
ج��اده ای با ه��دف کاهش زمان و ب��ار ترافیک تا 
رسیدن به مقصد راه اندازی شد. در هر سه ایستگاه 
ما ش��یر هیدرات در جلوی ایس��تگاه داریم و اگر 
امکان داش��ته باشد مایلیم تا ایستگاه چهارم هم در 
حوالی دانش��گاه آزاد و بار فروشی داشته باشیم تا 

بتوانیم کل شهر را پوشش دهیم.
وی با اشاره به کمبود نیرو و کمبود ماشین گفت: 
پرسنل آتش نش��انی ما ۴۰ نفر هستند در حالی که 
در مقایس��ه با جایگاه ه��ای دیگر ما به ۶5 نفر نیرو 

احتیاج داریم.
 وی خط��اب به مردم گف��ت: پیش��گیری بهتر از 
درمانع اس��ت حتماً کپس��ول پودری را متناسب با 
متراژ س��اختمان منزل مس��کونی خود تهیه کنند و 
نصب و آموزش آن هم بر عهده ی ما است که به 
صورت رایگان انجام می دهیم وهر سال هم برای 
بازدید می رویم وقتی همه مردم دس��ت به دس��ت 
هم دهند و آگاهی داشته باشند درصد حریق پایین 
م��ی آید. در صورتی که ش��هروندان  قبل ی حین 
رس��یدن آتش نش��انی برای جلوگی��ری از حریق 

بزرگتر از کپسول خود استفاده کنند، آتش نشانی 
کپسول آنها را رایگان شارژ می کند مردم در این 

زمینه نگران نباشند و همکاری کنند.
از دیگ��ر برنام��ه ه��ای ما هم��کاری ب��ا آموزش 
پرورش در خصوص اموزش دانش اموزان مقاطع 
هاومهدک��ودک  دبیرس��تان  ابتدایی،راهنمای��ی، 
هادراولویت کاری س��ازمان قراردارد و همکاری 
الزم راب��ا این ارگان ها داریم زیرافرهنگ س��ازی 
از م��دارس ومهدکودک ها ش��روع م��ی گردد و 
همچنین دراموزش وآش��نایی کودکان باخطرات 
مقابل��ه  ب��ا آت��ش و در جلوگیری ازح��وادث و 
آموزش پرسنل ادارات وسازمان ها ودیگر ارگان 
هانیز همکاری تنگاتنگ داریم .در جهت فرهنگ 
س��ازی بیش��ترمی طلب��د فرهنگ مردم و ش��ان و 
شخصیت وکار آتش نشان اینکه مردم درک کنند 
زمانی ماش��ین از ایس��تگاه حرکت میکند درحال 
انجام ماموریت مهمی اس��ت و راه را برای ماشین 

اتش نشانی باز کنند.
وی در ادام��ه گفت: اصحاب رس��انه وخبرنگاران 
بازوی س��ازمان محس��وب میش��وند و نقش موثر 
دراگاهی مردم وسطح ارتقاوفرهنگ جامعه دارند 
وحضور پررنگ اصحاب رسانه درحوادث میتواند 
زحمات پرس��نل بی ادعای اتشنشانی را رسانه ای 

کرده وبه گوش مردم برسانند بسیار مفید است.
ضمن تشکر از مهندس بنی اسدی شهردار محترم 
شهر بم که با دیدگاه بسیار بازشان نسبت به سازمان 
اتشنش��انی درجهت ایجاد رفاه پرسنل این سازمان 

گام برمی دارند.

عملکرد سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی 
شهرداری بم درشش ماه اول سال 99

آمار کل حریق ها
225

امدادونجات حوادث جاده ای
25

همکاری با واحد های شهرداری
173

حوادث چاه و کانالهای سطح شهر
11

همکاری با واحدهای عمرانی، روابط عمومی و خدمات شهرداری

64

آزادسازی معابر که براثر شکستن درختان اتفاق افتاده بود

112

آموزش به مدارس و اماکن دولتی
150 نفر

بسته شدن دربها
10

گرفتن و رهاسازی حیوانات
308

آبگرفتکی
15

نشت گاز
17

حفاظت حریق و استقرار خودرو
40

مسلم فتحی رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بم خبر داد:

بزودی بزرگترین مرکز شارژ کپسول های پودری در شرق استان افتتاح می شود
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