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 داانیی

فرماندار بم تشریح کرد:

ظرفیت های دانش بنیان شدن 
قطب خرمای مضافتی کشور

بــم به عنوان قطــب خرمای 
مضافتی کشــور ظرفیت های 
بسیاری برای توسعه بهره وری ها 
نیز ســایر  و  در همین بخش 
زمینه ها مانند صنعت، معدن و 

گردشگری دارد.
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طلوع بم - سعید افروغ:  بعد از دو سال تاخت 
و تاز کرونــا، حضور کم نظیر گردشــگران 
در تعطیالت نوروز امســال مسئولین و مردم 
شهرســتان بم را غافلگیر کرد و در ســومین 
نــوروز کرونایــی بــا فروکش کــردن موج 

امیکرون اکثر هموطنان بار سفر بستند.

هادی شهســوار پور فرماندار شهرستان بم با 
اشــاره به نوروز و کم شدن محدودیت های 
کرونایی در سطح کشور در این ایام  گفت:  
شهرســتان بم با وجود ارگ تاریخی همیشه 
یکی از مقاصِد گردشــگری بوده اســت و از 
آنجا که ۴ اثر ثبت جهانی در بم داشتیم برآن 
شدیم تا برای میهمانان نوروزی میزبان خوبی 
باشــیم. بنابراین قبل از ســال جلســات ستاد 
تســهیالت نوروزی در ســطح شهرستان بم 
تشــکیل و تصمیماتی که مرتبط با این حوزه 

بود گرفته شد.
وی افــزود: از جملــه اقداماتی کــه یک ماه 
قبــل برای ایام نــوروز برنامه ریــزی کردیم 
راه اندازی ســتاد اســتقبال در ورودی شهر، 
برگزاری مراســم در مکانهای تاریخی بم از 
جمله ارگ بــم و قنوات بروات بود. یکی از 
اتفاقات خوبی که امســال رقم خورد این بود 
که شــهر بم و ارگ تاریخی بم در لیســِت ۵ 
کالن شــهری بود کــه به عنوان نــوروزگاه 
انتخاب شــدند. برنامه هــای خوبی تدارک 
دیده شــد که میتوانــد منجر بــه اقدامات و 
برنامه ریزی هاِی بهتری برای ســالهای آینده 
باشــد. امســال هم با وجود محدودیت های 
کرونایی تا یک ماه قبل از ســال نمی دانستیم 
که ایــن محدودیت ها ادامــه دارد یا نه. بعد 
از اعالم اتمــام محدودیت ها برنامه های الزم 
را انجــام دادیم. اما بــرای  اینکه بتوانیم همه 
ظرفیتهای گردشــگری را فعــال کنیم نیاز به 

برنامه ریزی دراز مدت بود.

*کمبوِد خانه های بوم گردی احساس 
شد

 شهســوار پور ادامه داد: امسال بم نوروزگاه 
بود و مســافران زیادی از اقصی نقاط کشور 
داشــتیم و با وجود داشــتن باغهــای زیاد در 
اطراف ارگ، بــاغ های بروات و روســتاها 
می توانستیم خانه های بوم گردی را با مصالح 
بومی و محلی در برنامه داشته باشیم تا ایجاد 

جاذبه بتوانیم همسافران را نگه داریم.
وی عنوان کرد: ما طرح جامع گردشگری را 
در شهرســتان بم در دستور کار قرار دادیم و 

مشاور آن مشــخص و قرارداد آن با شرکت 
کرمان موتور منعقد شــده است و قرار است 
طرح جامع گردشگری بم با توجه به ظرفیت 
های گردشگری اجرا شود. همچنین استفاده 
از حضور گردشگران خارجی برای ایام سال 
پیــش بینی و در دســتور کار قــرار گرفته و 

امیدواریم که هرچه زودتر آماده شود.
شهسوار پور تأکید کرد: ضمن اینکه هتل ها 
و مهمانسراهای ما باید همیشه فعال باشند باید 
روی ظرفیت های بوم گردی زیاد کار شود و 
برنامه ریزی بلند مدت داشته باشیم تا بتوانیم 
در آینده برای گردشگری حرف برای گفتن 

داشته باشیم.
وی اظهــار کرد: با توجه بــه زلزله ای که در 
بم اتفاق افتاد از این حیث ضررهای بسیاری 
کردیم چون گردشــگران مسیرشان را تغییر 
دادند و مشکالتی برای ما به وجود آوردند اما 
تالش می کنیم تا جایگاه خودمان را بدســت 
آوریم و این امر تنها با همدلی و همکاری بین 
مردم و مسئولین میسر خواهد شد . امیدواریم 
در ســالهای آینده تداوم حضور گردشگران 
را در سطح شهرستان بم داشته باشیم  و یکی 
از ظرفیت های اشــتغال زایی و درآمدزایی ما 

بحث گردشگری باشد.

* از بیســتم اسفند به پیشــواز نوروز 
رفتیم

دکتر محســن قاســمی مدیر پایــگاه میراث 
جهانی بم و منظر فرهنگی آن گفت: امســال 
وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع 
دســتی تصمیم گرفت که بحــث نوروزگاه 
را بــه پایگاههای ملی و جهانی در اســتانها و 
شهرســتان های مختلف در کشــور واگذار 
کند. پایگاه میراث جهانی بم با منظر فرهنگی 
طبق این دســتور از ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ به آماده 
سازی فضای داخل ارگ تاریخی بم، فضای 
پیرامون ارگ و ســایر جاهایــی که در منظر 
فرهنگی بم وجود دارند و می توانستند مقصد 
گردشگری گردشگران قرار بگیرند اقداماتی 

انجام داد.

وی افزود: ما از ۲۰ اســفند ۱۴۰۰ به پیشــواز 
نــوروز رفتیم و در طول این مدت برنامه های 
مختلفــی را برگــزار کردیــم. برنامــه های 
آماده سازی ارگ تاریخی بم و منظِر فرهنگی 
شامل رســیدگی به تاسیســات گردشگری، 
بهســازی و ســازماندهی نــور و نورپردازی 
ارگ تاریخــی بــم و حصــار پیرامــون آن، 
نظافت و آیین خانه تکانی و چیدمان ســفره 
هفت سین و ساماندهی سرویس های بهداشتی 
که برای گردشــگر اهمیت دارد مورد توجه 

قرار گرفت.
همچنین پاسداری آیین میراث ناملموس قبل 
از ســال تحویل بود که مورد نظر قرارگرفت 
و به پاسداشــت این اتفاق روز درختکاری را 
در برنامه داشتیم . همچنین آیین خانه تکانی و 
غبار روبی را در ارگ تاریخِی بم و شــاهنامه 

خوانی را نیز قبل از سال در برنامه داشتیم.
ارگ تاریخــی بم  به دلیل کرونا به مدت دو 
ســال تعطیل بود و در این مدت ساختارهای 
اصلی و کالبدی آن ســر و ســامان گرفت و 
شــاکله ی اصلی خودش را پیــدا کرده بود 
و ایــام نــوروز ۱۴۰۱ با همت شــهرداری بم 
فرصت خوبی بــود برای نمایش هرآنچه که 
در ایــن دو ســال در ارگ تاریخــی بم رقم 

خورده بود.
با برنامه ای که با همکاری شهرداری و پایگاه 
میراث جهانی بــم و فرمانداری انجام شــد، 
لحظه سال تحویل بصورت پخش زنده روی 
آنتن رفت بسیاری از اقدامات خوب و موفق 

دیده شد
وی ادامه داد: مهمترین کاری که ما امســال 
انجام دادیم این بود کــه ارگ بم را به ایران 
و تمــام مردم با برنامه زنــده ای که از صدا و 
ســیمای مرکز استان پخش شــد نشان دهیم. 
برنامه های بعدی جشــنواره هایی بود که بعد 
از سال تحویل در ارگ بم رقم خورد.امسال 
ما برنامه های مختلفی از جمله جشنواره های 
عشایری، آموزش خشِت ِگل به کودکان،راه 
اندازی رادیو ارگ که بصورت دائم در طول 
ساعات بازدید گردشگران به ارگ تاریخی 
بم در ارگ فعالیت خودش را به خوبی انجام 

داد.
 همچنین جشــنواره موسیقی نواحی و محلی 
را در گوشــه گوشــه  داخــل ارگ و بیرون 
ارگ داشــتیم که از صبح تا بعدازظهر برنامه 
های مختلفی را ارایه میدادند. در ادامه برنامه 
شــاهنامه خوانــی و شــب شــعر را در ارگ 
تاریخی بم بعد از سال تحویل برگزار کردیم. 

برگزاری جشنواره صنایع دستی و راه اندازی 
بازارچه صنایع دســتی در خارج ارگ بم با 
همکاری اداره میراث فرهنگی شهرســتان بم 
و اداره کل میراث فرهنگی یکی از کارهای 
خــوب بــود. راه اندازی غرفه هــای  جدید 
صنایع دســتی که در داخل ارگ داشتیم از 
دیگر برنامه های بعد از تحویل ســال بود که 
بصــورت دائــم در طول ســاعات بازدید به 

بازدیدکنندگان خدمت رسانی کرده است.

*شــبی بیاد ماندنی در جواِر ارگ 
تاریخِی بم

قاسمی یادآور شد: از آنجا که پایگاه میراث 
جهانی بم هم به عنــوان یکی از پایگاه هایی  
که در مقیاس ملی می بایست در طول نوروز 
یک جشنواره ی موسیقی را راه اندازی کند 
اقــدام بــه دعــوت از آقای ســاالر عقیلی و 
گروهشــون کردیم تا یک شب بیاد ماندنی 
را در جــوار ارگ تاریخی بــم  برنامه اجرا 
کنند. برنامه ی ســنگینی بود اما یک شــب 
بیاد ماندنــی در تاریخ بم رقم خورد. باتوجه 
به آماری کــه میراث فرهنگی اعالم کرد ۲۵ 
هزارنفر از کنســرت اســتقبال کردند و بعد 
از زلزله بم ایــن مهمترین اتفاق و بزرگترین 
دورهمی مــردم در کنــار بزرگتریــن بنای 
تاریخی خشــت و گلِی دنیابود که نشان داد 
مردم شــهر بم همچنان عاشق هنر،موسیقی و 
کارهای فرهنگی هســتند و این اتفاق خوب 
می توانــد امیــد مــا را به آینده صــد چندان 
کند و بــم میتواند ظرفیت خیلی خوبی برای 
برگزاری فستیوال های موســیقی در مقیاس 

بزرگتر باشد.
وی بیــان کرد: مردم بعد از دو ســال به دلیل 
شــیوع بیماری کرونا نتوانســتند به ســفر و 
گردش بروندهمانطور که پیش بینی میشد ما 
سونامی گردشگری را داشتیم یعنی در اکثر 
محوطه های تاریخی و سایتهای گردشگری 
کشور آمار گردشگری نسبت به قبل از کرونا 
حالت صعودی فوق العاده ای داشت. ما از ۲۵ 
اســفند خیل عظیم جمعیت و گردشگران به 
ارگ تاریخی بم را داشــتیم و روزانه بالغ بر 
۳تــا۴ هــزار و حتی ۵ هزار گردشــگر را در 
ارگ تاریخی بم داشتیم که این اتفاِق ویژه و 
منحصربفردی بود که بزودی آمار دقیق آن 
از طریق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی کشور اعالم خواهد شد.
ادامه در صفحه ۴

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بم 
عنوان کرد:

آمار طرح اسکان 
فرهنگیان امسال، با قبل 

از کرونا برابر شد

حسین اهلل آبادی رئیس اداره آموزش و پرورش 
شهرستان بم در خصوص پذیرش و اسکان مسافران 
نوروزی در گفتگو با طلوع بم گفت: در ایام نوروز 
تعداد ۶۸۱۶ نفر از مسافران نوروزی در ستاد اسکان 
فرهنگیان پذیرش واسکان داده شدند و تعداد ۱۵۵۶ 

کالس در اختیار ۱۶۶۰ خانوار قرار گرفت.
وی افزود : درابتدای کار ۱۴ مدرسه برای اسکان 
مسافرین نوروزی در نظر گرفته شد اما با توجه به 

افزایش تعداد مسافران مجدد، ۸ مدرسه دیگر برای 
اسکان درنظر گرفته شد که ۶ مدرسه مورد استفاده و 

۲ مدرسه هم در حالت آماده باش قرارگرفت.وی ادامه 
داد: در چند روز گذشته که به دلیل وزش باد شدید 

جاده بم - چابهار بسته شد تعداد زیادی از مسافرین در 
مدارس و نمازخانه های مدارس اسکان داده شدند.

وی در خصوص افزایش آمار اسکاِن نوروز امسال 
نسبت به سال ۹۷)قبل از شیوع کرونا( گفت: آمار 

اسکاِن امسال در مقایسه با سال ۹۷ در ۱۵ روزی که 
ستاد اسکان خدمات ارائه میداد تقریبا برابری می کند.

نوروزگاه بم
نگاهی به فعالیتهای نوروزی انجام شده در بم در گفتگوهایی با فرماندار، شهردار و

 مدیر پایگاه جهانی ارگ بم 

عکس: علی معتمدی
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محفل ادبی »عصرهای شاهنامه« بم ویژه ی نوروز با حمایت و همکاری دکتر محسن قاسمی رییس پایگاه میراث جهانی بم، مهندس مسعود قمری و پرسنل پرتالش این پایگاه عصر چهارشنبه 
دهم فروردین با استقبال شهروندان و مسافران نوروزی در ارگ تاریخی و اسطوره ای بم برگزار شد.

سخنرانی استاد علومی و دکتر قاسمی، اجرای ورزشهای باستانی با حضور نوجوانان پهلوان زورخانه تختی بم، شاهنامه خوانی مهندس خداشناس، نقالی هدیه نظام آبادی و اجرای موسیقی 
سنتی آقای بهکام و... بخشهایی از این برنامه بود.

فصل اول محفل ادبی »عصرهای شاهنامه« از شهریور سال گذشته با همراهی شهرداری، پایگاه میراث جهانی و ارشاد بم توسط تعدادی از فعاالن فرهنگی و رسانه ای )هفته نامه طلوع بم( با 
محوریت استاد محمدعلی علومی نویسنده ارزنده بمی و پژوهشگر اسطوره  آغاز شد و تاکنون بیش از سه هزار بیت از شاهنامه خوانده و شخصیتها و داستانهای آن تحلیل و بررسی شده است.

ظرفیت های دانش بنیان شدن قطب خرمای مضافتی کشور

ایــن خطــه از اســتان کرمــان همچنین بــه عنوان 
بزرگتریــن تولیدکننده خــودرو بخش خصوصی 
کشــور و نیز از جمله قطب های مهم گردشگری 
با چند اثر ثبت جهانی به شمار می رود که به گفته 
فرماندار بــم در صورت تالش بــرای دانش بنیان 
کــردن فعالیت هــا در همه بخش ها و اســتفاده از 
ظرفیت های علمی بیشتر مسیر توسعه و بهره وری 

آن بهبود پیدا می کند.
آنطور که آمارها گواهند ســال گذشــته افزون بر 
۱۰۰ هزار تن صادرات خرما از این خطه نشــانگر 
توانمندی های خاص و منحصر به فرد این منطقه و 
این درحالی است که همزمان با صادرات این میزان 
محصول، نیاز بــازار داخلی را نیز تامین و به تعادل 

بخشی بازار بسیار کمک کرده است.

امــا هرچقدر از ایــن توانمندی هــا صحبت کنیم 
واقعیت موجود اینکه همچنان محصول خرما خام 
فروشــی زیــادی دارد؛ زنجیره هــای تکمیلی این 
بخش آنچنان که باید تکمیل نشده و با بهره گیری 
از تــوان دانش بنیان ها می توان در بخش فرآوری 
این محصول بویژه در انواع خرمای درجه ۲ و ۳ به 

تولید محصوالت بسیاری همت گماشت.
بگذریم که ظرفیت های توســعه در این منطقه در 
بخش های صنعتی و گردشــگری نیز خود حرف 

های بسیاری برای گفتن دارد.
در همین زمینه پای صحبت فرماندار بم نشسته ایم 
تا به واکاوی مســائل از ایــن منظر بپردازیم؛ هادی 
شهســوارپور معتقد است که فرآیندهای تولید چه 
در بخش کشاورزی و چه دیگر بخش های صنعتی 

و گردشــگری را بیش از آنچه که هســت در این 
خطه می توان توسعه بخشید.

فرماندار بم با بیان اینکه رهبر معظم انقالب اسالمی 
بــر روی مســایل اقتصــادی تاکید دارنــد که این 
امر نشــان می دهد اقتصاد موضوع بنیادی کشــور 
اســت گفت: تحقق شــعار امســال ما را به سمت 
عدالت محوری و رقابت پذیری در تولید نیز ســوق 
می دهد که ثمرات بسیاری به همراه خواهد داشت.

وی روز جمعــه در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا با 
اشاره به نامگذاری سال توسط رهبر معظم انقالب 
اســالمی با عنوان تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین 
افزود: شهرســتان بم با توجه بــه جایگاه و ظرفیت 
هایــی که دارد می تواند تحوالت خوبی در بخش 
های صنعت، کشاورزی و گردشگری در افق های 

اســتانی و کشــوری ایجاد کند و بهترین استفاده و 
بهره را نیز از این نامگذاری داشته باشد.

وی بیــان کرد: زمانــی که تولید با شــرایط دانش 
بنیان عجین شود، بهره وری، اشتغال و صرفه جویی 
صورت خواهد گرفت و همچنین تولید با کیفیت 

تری نیز وارد بازار می شود.
فرماندار بم ادامه داد: ســه ظرفیت مهم کشاورزی، 
گردشــگری و صنعت در شهرستان بم وجود دارد 
که اگــر از اســاس و پایه دانش بنیان شــوند تاثیر 

بیشتری خواهند داشت.

فرآیندهای دانش بنیان تولید کشاورزی
ســطح زیر کشت خرما در شهرســتان های شرقی 
اســتان کرمان از جمله بم ۳۰ هزار هکتار اســت و 

خرمای این خطه به ۷۰ کشور دنیا صادر می شود.
به گفته فرماندار بم با توجه به اینکه این شهرســتان 
بزرگترین تولید کننده خرما در کشــور است اگر 
بخواهیــم کشــاورزی را دانــش بنیان کنیــم باید 
تغییــرات بهتــری در فرآینــد تولیــد محصوالت 
کشــاورزی که اینک در حال انجام است ایجاد تا 
در برداشت، بازاریابی و فروش محصول بهتر عمل 

شود.
شهســوارپور تاکید کرد: در تولیدات کشــاورزی 
اســاس کار ما آب اســت و اگر بهره وری درستی 
از آب داشته باشیم می توانیم در کیفیت و کمیت 

محصوالتمان نیز تحول ایجاد کنیم.
وی اظهار داشــت: سال گذشــته در حالی بیش از 
یکصد هزار تُن صادرات خرما داشــتیم که نشــان 
می دهد بازار را متعادل کرده ایم و محصولمان در 
ســردخانه ها باقی نماند که موجب خسران و ضرر 
شــود اما اکنون باید روی کیفیت و بازدهی بیشتر 

محصوالت نیز کار کنیم.
فرمانــدار بــم توضیــح داد: محصول خرمــا، خام 
فروشــی دارد اما می توانیــم خرماهای درجه دو و 
ســه را به فــرآورده هایی مانند قند خرما، شــیره و 
ســرکه خرما تبدیل کنیم زیرا اســتفاده از شکر در 
محصوالت و پخت شیرینی کمتر مورد توجه قرار 

دارد.

منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید توسعه می یابد
وی با اشــاره به ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی 
ارگ جدیــد بم تصریح کرد: با وجود منطقه ویژه 
اقتصــادی ارگ جدیــد در بم و گســترش صنایع 
خودروســازی که بزرگترین قطــب تولید کننده 
بخش خصوصی است توانستیم سال گذشته تولید 

خودرو را به  ۶۰ هزار دستگاه برسانیم.
وی می گوید امســال نیز بخــش خصوصی برنامه 
دارد تا تولید خودروســازی را به ۲ برابر برســاند و 
همچنین قرار است در ســال ۱۴۰۵ به تولید ساالنه 

۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برسد.
شهسوارپور عنوان کرد: یکی از برنامه های امسال، 
توســعه منطقه ویژه اقتصادی اســت که با تقاضای 
۲ هزار هکتار زمین برای این منطقه موافقت شــده 

است و بزودی الحاق می شود.
فرماندار بم گفت: توســعه منطقــه ویژه اقتصادی، 
همچنین توســعه کارخانه های خودروسازی و نیز 
قطعه ســازی که از سیاســت های تولیــد قطعه در 

کشور است را به همراه خواهد داشت.
بــه گفته وی توســعه صنعت عالوه بــر تحول در 
اقتصاد منطقه، اشــتغال آفرینی پایــدار را به همراه 
خواهد داشــت و از اتالف آب نیــز جلوگیری به 

عمل می آورد.
شهسوارپور ادامه داد: اگر کشاورزی ما توسعه پیدا 
کند مصرف آب نیز باالتر خواهد رفت و با توجه 
به مشــکل کمبود آب و خشکســالی که در سطح 
کشــور وجود دارد باید نگاه مــا به بخش صنعت 

بیشتر باشد.

گردشگری بم بومی سازی شود
وی در ادامه با اشاره به دیگر ظرفیت های منحصربه 
فرد بم نیز مســائل مرتبط با تحقق شــعار امسال در 
بحث گردشگری خاطرنشان کرد: گردشگری در 
شهرســتان بم نیاز به کار بســیار و طرح های جامع 
گردشــگری دارد و به همین دلیل مشــاوری برای 
تنظیم طرح های گردشگری نیز انتخاب شده است.

فرماندار بم افزود: باید ظرفیت های گردشگری در 
شرق استان کرمان بخصوص شهرستان بم شناسایی 

شــود تا به منظور بومی سازی شعار امسال با برنامه 
ریزی و جذب ســرمایه گــذار بتوانیــم گام های 

موثری را در گردشگری برداریم.
ارگ ثبــت جهانی بم بــه عنوان بزرگترین شــهر 
خشتی در دنیا که پس از زلزله سال ۸۲ این منطقه، 
اینک کار بازســازی آن به مراحل خوبی رسیده و 
پذیرای گردشگران است از جمله مظاهر منحصر به 

فرد گردشگری در این منطقه است.
همچنین بم در صنایع دســتی از قطب های مهم و 
بزرگ کشور به شــمار می رود و می تواند بخش 
قابل توجهی از توسعه، اشتغال و افزایش درآمدها 

را نصیب اهالی منطقه کند.
این درحالی اســت که ۲ قنات ثبت جهانی در این 
شهرستان وجود دارد و نیز منظر و باغ شهر جهانی 
این شــهر خــود از جمله دیگر ظرفیــت های مهم 

کشوری هستند.
بخشی از کویر جهانی لوت نیز در شهرستان بم قرار 
دارد و برنامه های مختلف گردشگری و ورزشی از 

این خطه برنامه ریزی می شود./ایرنا

بم به عنوان قطب خرمای مضافتی کشور ظرفیت های بسیاری برای توسعه بهره وری ها در همین بخش و
 نیز سایر زمینه ها مانند صنعت، معدن و گردشگری دارد.

در گفت وگو با فرماندار بم واکاوی شد

نوروز با شاهنامه
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 آنطور که مســئوالن میــراث فرهنگــی کرمان 
آمار می دهند در ایام نوروز امســال گردشگران 
از ۲۶ اســتان کشور به این اســتان آمدند و حاال 
اعالم می شــود که دیار کریمان به مقصد ســفر 
و گردشگری برای شهروندان اغلب نقاط کشور 

تبدیل شده است.
البتــه این درحالی اســت که وقتــی پای صحبت 
پیشکسوتان حوزه گردشگری می نشینیم، کرمان 
چندســال پیش در دهــه ۷۰ یا اوایــل دهه ۸۰ از 
مقاصد مهم و با اولویت گردشــگری در ســطح 
کشــوری به شــمار می رفت و آنطور که اعالم 
شــده زلزله مهیــب بم از جمله دالیــل کم رونق 

شدن حوزه گردشگری این خطه بوده است.
دربــاره اینکه کرمان با آثــار متعدد و متنوع ثبت 
جهانی از نظر گردشگران خارجی در کدام رتبه 
بندی برای ســفر قرار دارد، هنــوز جای بحث و 
بررســی های بیشــتر وجود دارد اما همین که از 
نظر گردشــگران داخلی کرمان به یکی از استان 
های بــا اولویــت برای ســفر انتخاب می شــود 
گویای ظرفیت های بی شــمار متنــوع در حوزه 

های طبیعی، تاریخی و صنایع دستی است.
واقع امر اینکه استان کرمان صرفنظر از هشت اثر 
ثبــت جهانی که فرصتی بی بدیــل و کم نظیر را 
در سطح کشوری و جهانی برای این خطه ایجاد 

کرده، بعد از شهادت ســردار سپهبد شهید قاسم 
ســلیمانی به میزبــان زائران گلزار مطهر ســردار 
دل ها نیــز تبدیل که خود همین موضوع ســبب 

افزایش سفر گردشگران به این خطه شده است.

تیک آف کرمان برای تبدیل به مقصد 
بااولویت گردشگران

بــاغ ثبت جهانــی شــاهزاده در ماهــان کرمان، 
پربازدیدترین اثر گردشگری استان در ایام نوروز

کرمان با هشــت اثــر ثبت جهانی بیشــترین آمار 
آثــار ثبت جهانی کشــور را در بین اســتان ها به 
خود اختصاص داده اســت. ارگ بم )بزرگترین 
ســازه خشتی جهان(، روســتای دست َکند میمند 
بــا چندهزار ســال قدمــت، باغ زیبای شــازده یا 
شــاهزاده ماهان بــا ویژگی هــای منحصر به فرد 
باغ و معماری عمارت آن، دشت کویر لوت که 
قدیمی ترین درفش جهان از این کویر در منطقه 
شــهداد به دســت آمده و ســه قنات »گوهرریز« 
جوپار در شهرســتان کرمان، »اکبرآباد« و »قاسم 
آباد« در شهرســتان بم و نیز روســتای دارســتان 
سیرجان و این شهرستان به عنوان خاستگاه بافت 
گلیم شــیرکی سیرجان از آثار ثبت جهانی استان 

کرمان به شمار می روند.
بررســی آمــاری ســفرهای گردشــگران نوروز 

به کرمان حــاوی نکات قابل توجهی اســت؛ از 
جمله اینکه بیشــتر مســافران از استان تهران عازم 
کرمــان بوده اند؛ نوع وســیله مســافرت و دیگر 
ابعاد این مســافرت ها در نظرسنجی انجام شده از 

گردشگران تحلیل شده است.
فریــدون فعالــی مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دســتی استان کرمان ضمن 
تشــریح نتایج نظرسنجی از مســافران نوروزی به 
این اســتان و رضایت مناسب آنان از سفر به دیار 
کریمــان توضیح داد: در این نظرســنجی که ایام 
تعطیالت نوروزی توســط کارشناسان اداره کل 
میراث فرهنگی استان انجام گرفت مشخص شد 
که ۵۹.۸۲ درصد مسافران مرد و بقیه خانم بودند.

وی بیان کرد: در این نظر ســنجی، استان تهران با 
۳۱.۵۸ درصد باالترین آمار استان های مبدا سفر 
به کرمان را داشــت و نکته قابل توجه آن حضور 
مسافران از ۲۶ استان بود که نشان می دهد استان 
کرمان به مقصد ســفر و گردشگری اغلب نقاط 

کشور تبدیل شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی اســتان کرمان بیان کرد: گردشــگران و 
مســافران نوروزی در این سنجش میزان رضایت 
از امنیــت محل اقامــت را ۷۴.۳۶ درصد در حد 

عالی اعالم کردند.
وی ادامــه داد: ۳۴۸ راهنمــای گردشــگری در 
موزه هــا و اماکن تاریخی زیرپوشــش این اداره 
کل به منظور معرفی به مسافران نوروزی طی ایام 
نوروز ۱۴۰۱ فعالیت داشــتند کــه میزان رضایت 
گردشــگران از آنان ۵۰.۸۹ درصد در حد عالی 

اعالم شد.

اهالی  نوازی  میهمــان  آمارها گواه 
دیار کریمان

فعالــی با اشــاره به میهمــان نوازی مردم اســتان 
کرمان از مســافران و میهمانــان نوروزی تصریح 
کرد: ۷۱.۱۳ درصد از گردشــگرانی که در طرح 
نظرســنجی شرکت کردند از نحوه برخورد افراد 
بومی رضایت داشــتند که از فرهنگ باالی مردم 

کرمان در برخورد با گردشگران خبر می دهد.

 وی اظهارداشــت: در طول تعطیــالت نوروزی 
۱۰ اکیپ )گروه( بازرســی و نظارتی از تاسیسات 
گردشــگری ایــن اســتان بازدید و نظــارت می 
کردند که مســافران و میهمانان در پاسخ به میزان 
رضایت از وضعیت بهداشــتی محل اقامت خود 
۴۵.۳۰ درصــد در حد متوســط و ۴۲.۷۴ درصد 
عالی و از نظر کیفیت ســرویس های بهداشــتی 
و آب آشــامیدنی ۴۵.۸۳ درصد در حد متوسط 

اعالم رضایت کردند.

استقبال از نوروزگاه های کرمان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی اســتان کرمان افزود: در این نظرســنجی 
رضایت گردشــگران از تورهــای کرمان گردی 
۴۷.۳۷ درصــد در حد متوســط و ۴۶.۳۲ درصد 
در حــد عالی اعالم شــده اســت و در پاســخ به 
میزان رضایت از نوروزگاه های استان نیز ۹۴.۸۲ 
درصد پاسخگویان در حد متوسط و عالی اعالم 

رضایت داشتند.
وی گفــت: همچنیــن ۵۰ درصــد از مســافران 
نــوروزی شــرکت کننده در این نظرســنجی در 
پاسخ به میزان رضایت از کیفیت عالئم راهنمایی 
و گردشگری در حد متوسط و ۴۰.۸۳ درصد در 

حد عالی اعالم رضایت کرده اند.
فعالی با اشــاره به آمــار ورودی ۲ میلیون و ۷۰۰ 
هزار مســافر نوروزی به اســتان کرمان ادامه داد: 
مسافران و گردشــگران در سفر به کرمان ۴۸.۳۶ 
درصد از وسیله نقلیه شــخصی، ۲۹.۵۱ درصد با 
ســواری های بین شــهری، ۹.۲ درصد اتوبوس، 
۶.۵۶ درصــد هواپیمــا و ۶.۵۶ درصــد از قطــار 

استفاده کردند.
وی تصریح کرد: گردشگران و میهمانان در این 
نظرســنجی در پاســخ به هدف از ســفر به استان 
کرمان، گردش را با ۵۲.۴۶ درصد و دیدن مظاهر 
تاریخی را با ۳۳.۳۰ درصد بیشــترین انگیزه خود 
از سفر به این استان را اعالم کردند و در پاسخ به 
ویژگی برجسته شهر کرمان به عنوان مقصد سفر، 
تاریــخ و فرهنــگ را با ۷۳.۱۷ درصــد به عنوان 

باالترین آمار پاسخ دادند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی اســتان کرمان بیان کرد: گردشگران در 
پاســخ به ســوال نحوه انتخاب اســتان کرمان به 
عنوان مقصد سفر، معرفی دوستان و آشنایان را با 
۶۳.۰۳ درصد به عنوان نخستین گزینه برگزیدند 
و مقصــد بین ســفر، اینترنت و رســانه هــا را در 

مراحل بعدی اعالم کردند.

وی گفــت: در این ســنجش میــزان رضایت از 
مراکز خرید و بازارهای ســنتی ۴۷.۳۷ درصد در 
حد عالی اعالم و میزان رضایت از امکانات تردد 
و پارک خودرو نیز ۵۳.۷۸ درصد در حد متوسط 

بیان شد.
فعالــی با بیان اینکه بیــش از ۱۷۰ هزار نفر اقامت 
در تعطیالت نوروزی در استان کرمان ثبت شده 
اســت افزود:  افراد نظرسنجی شــده در پاسخ به 
ســوال مدت اقامــت در کرمان بیشــترین میزان 
اقامت را ۲ تا ســه شــب بــا ۴۱.۸۰ درصد اعالم 

کردند.
به گفته وی همچنین این افراد  در پاســخ به نحوه 
اقامت اینگونه اعالم کردند:  ۳۲.۴۸ درصد منزل 
آشنایان، ۱۵.۳۸ درصد مراکز اسکان فرهنگیان، 
۱۱.۱۱ درصــد اقامتگاه هــای بومگردی، ۱۱.۹۷ 
درصــد میهمانپذیر،  ۱۵.۳۸ درصد هتل و ۱۳.۶۸ 

درصد هتل آپارتمان.

به گزارش ایرنا بر اســاس اعالم مسئوالن میراث 
فرهنگی و گردشــگری استان کرمان آمار ورود 
مســافران نوروزی به این استان از ۲۸ اسفند سال 
گذشــته تا ۱۳ فروردیــن امســال ۳۹ درصد در 
مقایســه با شــرایط قبل از کرونا در سال ۹۸ رشد 

داشته است.
۱۸۲ هزار و ۶۶۷ نفــر نیز طی تعطیالت نوروزی 

در مراکــز اقامتــی پیش بینی شــده در سراســر 
اســتان کرمان اســکان یافتند که آمار اقامت در 
تاسیسات گردشگری، ستادهای اسکان آموزش 
و پرورش، طرح شهید ســلیمانی و زائرسراها نیز 

۲۹ درصد رشد را نشان می دهد.
هزاران جاذبه تاریخــی، طبیعی و نیز تربت پاک 
ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی، موقعیت 
ممتازی به اســتان کرمان در حوزه گردشــگری 
بخشــیده و ایــن خطه را به یکــی از مقاصد مهم 

گردشگران داخلی و خارجی بدل کرده است.
براســاس اعالم میراث فرهنگی آمــار بازدید از 
اماکن تاریخی و موزه ای اســتان کرمان امســال 
در ایام نــوروز از مرز ۲۶۶ هــزار نفر عبور کرد 
و بیشــترین بازدید گردشــگران نیز به ترتیب از 
بــاغ شــاهزاده ماهان، ارگ تاریخــی بم و حمام 

گنجعلیخان کرمان بوده است./ایرنا

قنات های جهانی بروات بم؛  پذیرای ۱۰ هزار گردشگر نوروزی

طلوع بم - محمد حسین خراسانی: منیره ستارزاده 

مدیــر پایگاه جهانــی قناتهــای اکبرآباد و 
قاســم آباد در گفت و گو با خبرنگار طلوع 
اقدامات صــورت گرفتــه جهت  گفــت: 
ســاماندهی محوطــه قناتهــای جهانــی در 
مراســم نوروزگاه ۱۴۰۱ با همکاری شورا 
اسالمی شــهر و شهرداری بروات  صورت 
گرفت که از جمله این فعالیت ها میتوان به 
بارریزی، تسطیح، پاکسازی، گل کاری و 
درخت کاری و جــدول گذاری جویهای 

آب در مســیر قنات ها بود، که از ۱۵ اسفند 
ماه شــروع و به مدت دو هفتــه فعالیت ها 
بصورت مســتمر انجام شد و همچنین برای 
نورپردازی محوطه قنات ها چهار برج نور 
احداث گردید که بــرای اولین بار بازدید 
گردشــگران در شــب از قنات ها صورت 
گیرد و همچنین جانمایی تعدادی نیمکت، 
ســطل زباله، رنگ آمیزی و نیوجرســی در 
محوطه قنــات از دیگر برنامــه های انجام 

شده برای ایام نوروز بود.

وی همچنیــن افزود: در مراســم نوروزگاه 
۱۴۰۱ نیــز فعالیت های از جمله راه اندازی 
ایســتگاه رادیویی از ابتدای فروردین تا ۱۳ 
فروردین، اجرای موســیقی زنــده برادران 
شرفایی که مورد استقبال پرشور مردم قرار 
گرفت و همچنین مســابقات شاد و سرگرم 
کننده و نقاشــی برای کــودکان و ورزش 
زورخانه ای نیــز در محل قنات ها در یک 

روز صورت گرفت.
مدیــر پایگاه جهانــی قناتهــای اکبرآباد و 

قاسم آباد خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰ هزار 
بازدیدکننــده از قنات های جهانی اکبرآباد 

و قاسم آباد در ایام نوروز بازدید نمودند.
وی در پایان گفــت: تورهای بم گردی و 
گردشــگران از قنات هــای جهانی بازدید 
نمودند و در مجــاورت قنات های جهانی 
با همکاری یکــی از مالکین بــاغ ها برای 
اولین بار باغ گردشــگری برای خدمات به 

گردشگران ساماندهی شد.

خیز استان کرمان برای بازگشت 
به صدر مقصد گردشگران

پیشتر مسئوالن می گفتند استان کرمان مقصد سفر گردشگران نیست یا مقصد و اولویت 
اول طیفی از گردشگران محسوب نمی شود اما حاال وضعیت متفاوت شده و باتوجه به شمار 

مسافران نوروز و بررسی آماری سفرها می گویند دیار کریمان مقصد سفر شده است.

عکس: علی معتمدی

گ قدیم بم - علی معتمدی
س:  ار

عک

گ قدیم بم - علی معتمدی
س:  ار

عک
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ادامــه از صفحه 1 -در پایان از مهندس شهســوار پور 
و همکاری فوق العاده ایشــان و معاون ایشان قدردانی 
میکنــم. چون فرمانداری بم باعث شــد که ما اتفاقات 
خوبی را در ایام نوروز در ارگ تاریخی بم شاهد باشیم.

همچنین از شــهرداری و شــورای شــهر که در طول 
برگــزاری این مراســم کنار ما بودند تشــکر میکنیم. 
آماده ســازی محوطه پیرامون ارگ تاریخی بم با کمک 
شــهرداری بم صورت گرفت.همچنین از همکاری اتاق 
اصنــاف، نیرو های انتظامــی، امنیتی و بســیج، اداره 
میراث فرهنگی، اداره برق، هالل احمر، علوم پزشکی و 
سایر ارگانها تشکر میکنیم.از مهندس فعالی مدیر کل 
میراث فرهنگی اســتان کرمان و دکتر عزیزی مدیرکل 
امور پایگاه های میراث  ملی و جهانی کشور و همچنین 
وزیر محترم میراث فرهنگی که در رأس همه مجموعه ها 
با نهایت تالش خودشان باعث شدند که اتفاقات ویژه ای 
در سایت موزه های تاریخی کشور ما در سال1۴۰1 رقم 
بخورد و فســتیوال بزرگی از جشــن باستانی نوروز در 

سراسر سرزمین ایران اتفاق بیفتد تشکر ویژه دارم.
خانم جعفــری مدیر اداره میراث فرهنگی شهرســتان 
بم هم با اشــاره به استقبال گردشگران قبل از سال نو 
گفت: برنامه ریزی و تبلیغات برای جذب گردشگر بسیار 
اهمیت دارد و مهمترین اصل همدلی و همفکری اعضاء 

ستاد می باشد.
وی به برخی از برنامه های نوروزی از جمله راه اندازی 
ایستگاه اســتقبال نوروزی در ورودی شهر بم از سمت 
کرمان و زاهدان همراه با رادیوی اســتقبال،پذیرایی با 
چای و خرما، موســیقی و رقص ســنتی، شتر سواری، 
برپایی سیاه چادر، برپایی سفره هفت سین، راه اندازی 
ایستگاه نوروزی در مجاورت قنات های جهانی اکبر آباد 
و قاسم آباد همراه با رادیوی قنات،راه اندازی ۳۵ غرفه 

نمایشگاه صنایع دستی و سوغات و... اشاره کرد.
آنچه که برای آمادگی شهر در نوروز نیاز بود انجام 

دادیم
علیرضا ریاضی شــهردار بم دربــاره رویکرد و فعالیت 
های شــهرداری و اقداماتی که شهرداری در ایام نوروز 
انجام داده اســت گفت: باتوجه به شــرح وظیفه های 
ذاتِی شهرداری ها  در خصوص آماده سازی محیط های 
شــهری برای استقبال از ســال جدید که هر ساله در 
همه جای ایران در دو ماه پایانی ســال انجام میگیرد و 
شــهرداری ها برای امادگی در ایام نوروز بیشتر تمرکز 
میکننــد تا اقدامات و برنامه های مربوط به شــب عید 
انجام گیرد  . در همین راســتا چند جلسه ی میدانی و 
ستادی با شورای شــهر و همکاران برگزار شد.کارها را 
گروه بندی کردیم و مســئولیت ها تعریف شد و ما هم 
بصورت  میدانی و پابه پای همکاران مدیریت کالن انجام 
دادیم. قبل از سال اقداماتی چون لکه گیری و آسفالت 
کوچه های اصلی شــهر، خط کشِی معابِر اصلی سطح 
شــهر، رنگ آمیزی جداول، روشنایی میادین،پارکها و 
بلوارهای ســطح شهر، خرید و نصب چراغهای »ال ای 

دی« جدید و کم مصرف با رنگ سفید و سرویس دهی 
اتوبوس هاِی بــم گردی مد نظر قرار گرفت و  آنچه که 
برای آمادگی شــهر نیاز بود انجام دادیم. بروشــورهای  
راهنماِی گردشگرِی شــرق استان را هم برای استفاده 
مسافرین تهیه کردیم تا به سهولت به مکان های تاریخی 
و گردشگری  دسترسی پیداکنند. برای نظافت شهر در 
مســیرهای اصلی اقدامات خوبی انجام شد تا اگر زباله 
ای باشــد ســریع از محیط جمع آوری شود. در زمینه 
خرید و کاشــت گل و گیاه و درختچه اقدامات خوبی 
صورت گرفت به گونــه ای که هنوز هم گل های فصلِی 
اطلســی باعث زیبایی سطح شهر هســتند. بازسازی 

ســاماندهی و مدیریت اجرایی سرویس های بهداشتی 
از دیگر اقداماتی بود که در دســتورکار قرار داشــت و 
برای پارک ارگ، پارک۲۲بهمن و ایســتگاه اســتقبال 
ســرویس بهداشتی ایجاد و تانکر آب و پمپ برق  مهیا 
و ایستگاه استقبال را تکمیل کردیم و در ادامه ایستگاه 
استقبال،پارک ارگ و ۲۲بهمن بصورت شاخص از لحاظ 
روشنایی، سرویس بهداشتی، رنگ آمیزی جداول، لکه 
گیری اسفالت،نظافت محیط و نمازخانه ساماندهی شد. 
بصورت ویژه برنامه هایی از طریق واحد روابط عمومی و 
تشریفات برنامه ریزی کردیم تا مسافران استفاده کنند. 

از مسافران با چای)بهارنارنج( و خرما پذیرایی کردیم.
وی افزود: با همکاری صدا و سیمای مرکز استان لحظه 
تحویل سال روبروی ارگ برنامه زنده اجرا شد. همچنین 
اجرای کنســرت با حضور ساالر عقیلی و تیم ایشان را 
در برنامه داشــتیم که قســمتی از بخش اجرایی آن را 
شــهرداری انجام داد. این کنسرت با استقبال گسترده 
ای روبرو شد. جا دارد که از کسانی که بم را برای سفر 

انتخاب کردند و همچنین شهروندان عزیز تشکر کنم.
وی در خصوص بهره برداری از پارک شــهید سلیمانی 

گفت: بهره برداری از پارک شــهید سلیمانی در مسیر 
بزرگراه خلیج فارس جنب دانشــگاه علوم پزشکی در 
هفته منابع طبیعی انجام شــد. با توجه به اینکه مالک 
این پــارک اداره کل و اداره منابع طبیعی شهرســتان 
هست یک مقوله چندســاله ای را شهرداری براساس 
قوانین و مقررات هوایی که منابع طبیعی دارد. چون در 
محدوده شهری هستند می توانست به شهرداری واگذار 
کند مــا هم به عنوان بهره بــردار متقاضی بودیم. این 
پارک شامل ۴۳ هکتار پارک است و به  نام سردار دلها 
شهید سلیمانی عزیز نامگذاری شده و شروع بهره برداری 
این پارک در ۲۲ اسفند با حضور مسئولین برگزار شد.

گزیده ای از اقدامات نوروزی شهرداری بم

کاشت نهال نارنج و خرمن های گل در سطح فضای سبز، رنگ آمیزی جداول و خطوط، لکه گیری و 
آسفالت کوچه ها و خیابان ها ري،خیابان ها، پاکسازی محوطه اطراف شهربازی و محل برگزاری نمایشگاه 
بهاره، جمع آوری نخاله ها و زباله های رها شده در خیابان های بوعلی، زینبیه، شهدا، مالک اشتر و شهریار، 

آماده سازی محوطه روبروی ارگ تاریخی بم توسط واحد تاسیسات شهرداری برای برنامه های ویژه نوروزی 
از جمله پخش زنده مراسم سال تحویل، بزرگترین سفره هفت سین استان کرمان

گ قدیم بم - علی معتمدی
س: ار

عک

اگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده ۳ قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی و برابر آراء اصالحی هیئت اول مستقر در واحد ثبتی شهرستان بم که از تجمیع دو پالک ۲۷۰1 
اصلي و ۲۷۰۲ اصلي بوده که در آگهی قبلی آگهي اشاره اي به پالک ۲۷۰1 اصلي نشده است که به شرح ذیل جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی می گردد 
که مدت اعتراض آن از تاریخ انتشار به مدت یکماه می باشد.پالک ۵ فرعي از ۲۷۰۲ مرضیه اکبري کدملي ۳111۵۰۲۰۷۴ ششدانگ یکبابخانه بمساحت18۲/۳ 
مترمربع واقع در شهرستان بم بلوار امام کوچه مهرآوران بخش ۲۹ کرمان بمیزان 18/ ۳8 مترمربع پالک ۲۷۰1 اصلي از محل مالکیت موسي مرادزاده رحمت 
آبادي وموازي 1۴۴/1۲ مترمربع از پالک ۲۷۰۲ اصلي از محل مالکیت صدیقه افغاني که در آگهی قبلي پالک ۲۷۰1 مالکیت موسي مرادزاده رحمت آبادي 

ذکرنگردیده بود. 
سعید نظری - رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان بم

اگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده ۳ قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی و پیرو آگهی های روزنامه اقتصاد به شماره های 1۲۷۴ مورخ 1۴۰۰/1۰/۲8
و 1۲8۶ مورخ 1۴۰۰/11/1۲ و طلوع بم به شماره های ۲۷۴ مورخ 1۴۰۰/1۰/۲8 و ۲۷۵ مورخ 1۴۰۰/11/1۲ در آگهی قبلی پالک اشتباه قید شده که به شرح 

ذیل جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی می گردد که مدت اعتراض آن از تاریخ انتشار به مدت یکماه می باشد.
پالک 1۵۲ فرعی مجزی شده از ۲ فرعی از ۴8۴۳ اصلی آقای امیر غالمحسین نژاد کدملی ۳111۰۹8۶۴8 فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۶۰.1۰ 

مترمربع واقع در بلوار صاحب الزمان بخش ۲۹ کرمان از مالکیت غالمحسین بمی که در آگهی قبلی پالک ۲ فرعی از ۴8۴۳ اصلی اگهی نگردیده بود.
 سعید نظری - رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان بم

اگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
در اجرای ماده ۳ قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی و پیرو آگهی های روزنامه اقتصاد به شماره های 1۲۷۴ مورخ 1۴۰۰/1۰/۲8

و 1۲8۶ مورخ 1۴۰۰/11/1۲ و طلوع بم به شماره های ۲۷۴ مورخ 1۴۰۰/1۰/۲8 و ۲۷۵ مورخ 1۴۰۰/11/1۲ در آگهی قبلی پالک اشتباه قید شده که به شرح 
ذیل جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی می گردد که مدت اعتراض آن از تاریخ انتشار به مدت یکماه می باشد.

پالک 1۷ فرعی مجزی شده از ۲ فرعی از ۳۰۶۶ اصلی آقای سید محسن جالل الدینی کدملی ۳111۰۰۵۷۹8 فرزند سید جواد سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 11۵۳.8 مترمربع واقع در کمربندی طالقانی روبروی مسجد امام حسن بخش ۲۹ کرمان از مالکیت سیدجواد جالل الدینی و معصومه نمکشناس که 

در آگهی قبلی پالک ۲ فرعی از ۳۰۶۶ اصلی اگهی نگردیده بود.
سعید نظری - رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی انتخابات مسئوالن کانون کارگران 
بازنشسته شهرستان بم

بدینوسیله به اطالع می رساند به موجب مدارک تسلیمی از 
سوی کانون مذکور اسامی و سمت هریک از اعضاء اصلی و 

علی البدل هیئت مدیره و بازرسان که از تاریخ 1۴۰۰/1۲/۲۴ 
انتخاب شده و به مدت چهار سال دارای اعتبار می باشند ، به 

شرح ذیل می باشد.

1-عباس بهزادی راد رییس هیئت مدیره
۲-جواد بخشعلی زاده نایب رئیس

۳-علی رود مشکی خزانه دار
۴- ابراهیم صائبی دبیر

۵- قاسم حاجی زاده عضو اصلی
۶- جواد رمضانی - حسین خورشیدی جاللی علی البدل 

هیئت مدیره
۷- حسین برون آبادیان - محمد رضا حمزه بازرسان اصلی

8- علی میرزاده قصری بازرس علی البدل
ضمنا مطابق ماده ۲۰ اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و 
بهادار با امضای مشترک رئیس یا نایب رئیس و خزانه دار 

معتبر خواهد بود.

مجتبی مصباح
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان کرمان


