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 داانیی

تپش دوباره قلب هنر در بم؛ تئاتر
درکمتر از سه ماه پس از اجرای نمایش »مامور« باز هم با همت هنرمندان تئاتر بم، نمایش »ایوان« طی 21 روز به 
روی صحنه رفت و با استقبال هنردوستان و شهروندان مواجه شد. امیدواریم باز هم شاهد اجرای نمایش در سال 

جاری توسط هنرمندان فعال تئاتر بم باشیم.

عکس: محمد حسین خراسانی صفحه 2

از سوی ستاد مقابله با کرونا شهرستان بم اعالم شد

کاهش رعایت پروتکلهای بهداشتی 
به ۲۹ درصد

 دسته روی هیئت ها مذهبی با رعایت دستورالعملهای 
بهداشتی تا این لحظه محدودیتی ندارند

ســتاد مقابله با بیماری کرونا با حضور محمد برزنــگ فرماندار، دکتر مازیار 
اویسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و دیگر روسای ادارات سه شنبه چهارم 

مرداد در فرمانداری برگزار شد. 
  به گزارش طلوع بم، دکتر اویســی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم با اشاره 
به تغییر رنگ شهرســتان از زرد به قرمز گفت: افت سطح ایمنی واکسنها، 
شیوع گسترده سویه جدید و افت رعایت پروتکلهای بهداشتی از مهمترین 
عوامل تغییر وضعیت شهرستان نام برد. وی افزود: درصد رعایت پروتکلهای 
بهداشــتی به 29 درصد رسیده که اصال آمار خوبی نیست. وی گفت: دردصد 
تست های مثبت ما از زیر 2 درصد به 4۶ درصد افزایش پیدا کرده است. دکتر 
اویســی خاطر نشان کرد: بیشترین فوتی های ما باالی ۶0 سال هستند که یا 
واکسن نزدند یا دوره واکسناســیون را کامل انجام ندادند. وی خاطر نشان 
کرد: مجموعه علوم پزشکی هیچ گونه کمبودی در حوزه های اکسیژن، دارو 
و تســت ندارد. وی متذکر شد: هر شخصی که مبتال میشود می تواند 4 هفته 
بعد واکســن دریافت کند.  محمد برزنگ فرماندار بم ضمن اشاره به تشدید 
رعایت پروتکلها بهداشــتی در ادارات گفت: باید دستورالعملهای بهداشتی 
را جدی بگیریم تا بیماری کنترل شــود تا خدایی نکرده به مرحله ای نرسیم 
که کسب و کار مردم آســیب ببیند و دراین دوره مردم بتوانند به مراسمات 
مذهبیشان برسند.  حجت االسالم علی آبادی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی 
با اشاره به نزدیک بودن ماه محرم گفت: طبق اعالم ستاد استانی کرونا دستور 
العملهایی برای ما ارسال شــده که مراسمات عزاداری امام حسین)ع( طبق 
همین دستورالعملها اجرا می شود. وی خاطر نشان کرد: دسته روی هیئت ها 
و برگزاری مراســمات در مکان مسقف با زمان 2 ساعت با رعایت پروتکلهای 

بهداشتی تا این لحظه محدودیتی ندارند.
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پیام مردم

شــما می توانیــد عکس ها وگزارشــات خود از 
اخبــار، وقایع و مشــکالت شــهری کــه در آن 
زندگــی مــی کنید را بــه ایدی زیــر در تلگرام 

ارسال کنید 
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قدردانی- روستای حمزه ای
سالم خواســتم تشکر کنم از شــورای شهر بم 
شــورا و دهیاری حمزه ای و همچنین شــهردار 
و پرســنل شــهرداری بــم کــه اســفالت جاده 
شــهرک ولیعصر رو به روســتای حمــزه ای و 
بخش مرکزی که باعث کم شــدن بار ترافیک 
جــاده اصلی و همچنین جلوگیــری ازخیلی از 

تصادفات مرگبار این جاده شدند)تصویر باال(

اداره برق
ســالم وقت بخیر ضمن تشــکر لطفــا پیگیری 
فرماییــد در مــورد تیرهای چوبی فشــار قوی 
خیابان کشاورز که با این همه ماشین اگه یکی 
با آنها تصادف کنه یا طوفان شــدید اگه یکی 
از آنها بشــکند و شخصی دچار حادثه شود چه 
کسی پاسخگو می باشــد لطفا پیگیری فرمایید 

جهت تعویض این تیرهای خطرناک تشکر

فرمانداری بم
از فرماندار تقاضــا داریم هر چه زودتر زمین و 
مکان مناسب را در اختیار آقای اسماعیلی قرار 
دهنــد تا این کارخانه در بم احداث شــود لطفاً 
ســهل انگاری نکنیــد تو را خــدا نگذارید این 
موقعیت از بم برود جناب فرماندار از حق مردم 

بم دفاع کنید سپاس

 کمبود آب و پیامهایی که از سراســر 
شهرستان بم به طلوع رسیده: 

دهبکری
ســالم خسته نباشــید ممنون که نگران چاره ای 
غیرمجاز دهبکری هســتید اما چرا توت فرنگی 
کارانی که از شهرستان های همجوار در تابستان 
بــه دهبکــری هجوم میــارن عنــوان نمی کنید 
میدونید  چقدر آب مصــرف میکنند؟ میدونید 
چندهکتار زیر کشت بردن؟ یک درخت میوه 
ماهی یک بــار آب می خواهد اما توت فرنگی 
باید مرطوب باشــد در طــول روز ، تورو بخدا 
مسئولین را متوجه این موضوع کنید کارشناس 
بیارن بــرآورد کنند که هر بوتــه توت فرنگی 
چقــدر آب مصرف می کنــد و  در طول فصل 
جمعا چقدر مصرف می شود تو رو بخدا اطالع 
رســانی کنید. ســالم خدمت مســئولین عرض 
میکنم بــا این اســتوری که گذاشــتین ازثبت 
جهانی باغ شــهربم داغ دل مــردم دارزین تازه 
کردین مســئولینی که دم از جلوگیری تخریب 
باغ و درختان میزنن 15سال باعث شدن دارزین 
کــه قبل از بم بــه ثبت رســید تمامی محصول 
درختــکاری باغــات نابــود بشــن بخاطر یک 
ســهل انگاری بعد هر دفعه مراجعه به مسئولین 
کردیم گفتن مجوز چاه آب نمیدهند این پیام به 
مسئولین برسونین مردم دارزین آب کشاورزی 

ندارن بی درامد هستند

سرنسا
سالم وقت بخیر بنده از اهالی روستای سرنساء از 
توابع بخش روداب غربی هستم که خونه های 
پایین دست روستا از مشکل کم ابی رنج میبرن 
بااین گرمای شدید که همه بچه کوچیک دارن 
واال  یک روز درمیان اب میاد که اونم باید شب 
تاصبح بیدار بمونیم تــا یک تانکر اب برداریم 
این پیام ما رو به گوش مســئولین برسونید شاید 
کاری برای بی ابی ما بکنن ممنون از شــما که 

پیام های مردم روبه اشتراک میذارید.

اسفیکان
لطفا اعالم کنید آب روستای اسفیکان بم بلوار 

فجر هر روز ظهر قطع می شود.

بروات
ســالم وضع آب محله رشــیدی خیابان پرستار 
بخــش بروات خیلی خرابه.لطفا اطالع رســانی 

کنید. ممنون

@

طلوع بم - مونا موسی نژاد: تئاتر یکی از ارکان 
تحول آفرین جامعه محســوب می شود و اهمیت 
آن به حدی است که تمامی کشورها پس از مدتی، 
تقال برای بازگرداندن ایــن هنر متعالی و اجرای 

دوباره آن مطابق با شرایط جدید را آغاز کردند. 
اما  با اجرای نمایش ایوان در تماشاخانه نخل و نارنج 
چراغ سالن تئاتر شهرستان بم یکی پس از دیگری 

روشن می شود.
 کارگردان نمایش ایوان در خصوص این نمایش 
گفت: تئاتــر محدودیت های زیــادی دارد و این 
هنرمندان و اصحاب رسانه هستند که می توانند 

به روشن ماندن چراغ آن کمک کنند.
 سید صادق احمدی بیان کرد:  تئاتر ایوان کاری از 
گروه سایه و براساس نمایش پزشک نازنین نوشته 
نیل ســایمون اســت، اجرای این نمایش حاصل 
چندین ماه تالش قابل توجه اعضای این تیم بوده 

است.
این فعال هنری افــزود:  بازیگران این نمایش با 
اجرایی این تئاتر کمک شــایانی به ارتقای روند 
تولید آثار هنری در بخش نمایش در بم داشتند 
، او می گوید مردم و فعــاالن هنری در بم از این 
نمایش حمایت مناسبی داشتند تا عالقه مندان به 

این هنر دلسرد نشوند.
 این کارگردان با اشــاره به اینکه ،همه ما آدم ها 
از یک قبیله هســتیم، همه کسانی که خودمان 
را متعلق و دوســتدار تئاتر مــی دانیم، بعد از دو 
ســال دوری با تمام اتفاقات تلــخ پیش آمده به 
مدت 2۰ شــب دور هم بودیم و ساعاتی را خوب 
و خوش سپری کردیم ، ادامه داد، زمانی تصمیم 
به برگزاری اجرای این نمایش گرفته شد که تب 
کرونا اندکی فروکش کرده و اجازه داشتیم دور هم 

جمع شویم و این را به فال نیک گرفتیم. 
وی در خصــوص تأثیرات شــیوع کرونا بر تئاتر 
افزود: با شیوع کرونا تمرین های تئاتر و به طبع آن 
اجراهای عمومی تعطیل شد و تمامی اهالی هنر 
درگیر این بحران شدند اما اکنون با گذشت زمان 
و آرام شدن تب و تاب این بحران خواستار حمایت 
مردم و دوست داران هنر از این اجرا هستیم تا با 

انگیزه بیشتر در این عرصه قدم برداریم.
احمدی اظهار داشــت: هنر تئاتر بــه طور ذاتی 
نقش تربیتی دارد که  تاثیرات اجتماعی ماندگار 
و عمیقی در تحــول فردی و در نهایت اجتماعی 

ایجاد می کند .
این کارگــردان تئاتر تاکید کرد: هنر نمایش یک 
ابزار قدرتمند اساســی در انتقال پیام به مخاطب 
است و با توجه به احساس نیاز  شادی و امید  در 
جامعه امروز و سبک طنز کمدی کار نمایش ایوان 

با استقبال خوبی روبرو شد.
رشــد و پیشــرفت هنر در بم در گرو 

حمایت مسئولین 
در ادامه نسرین فرامرز پور تهیه کننده این نمایش 
گفت: تئاتر»ایوان« پس از کرونا برای نخستین بار 

بر روی صحنه نمایش رفته و نیازمند و خواستار 
حمایت دســتگاه های اجرایی، بخش خصوصی و 
همچنین استقبال تماشاگران از این صنعت بودیم.

وی ادامه داد: با ایجاد دلگرمی در گروه های هنری 
رشد و پیشرفت هنر تئاتر در شهرستان اتفاق می 
افتد و امیدواریم شاهد اجرای برنامه های متنوع و 
تاثیرگذار توسط گروه های مختلف هنری در این 

شهرستان باشیم .
فرامرزپور گفت: بسیار خرسندم که حاصل چند 
ماه زحمت گروه به نتیجه رسید و این تئاتر به نحو 

مطلوب به روی صحنه اجرا رفت.
این تهیه کننــده  تصریح کرد: تئاتــر کاری دو 
سویه است و در صورتی که تماشاگر خوب وجود 
نداشته باشد کار نمایش ناقص است و امیدواریم  
با همدلی و همیاری مردم با گروه های نمایشی در 

آینده شاهد کارهای خوبی در این حوزه باشیم

 بازیگر و تماشــاگر نفس به نفس هم 
تمامی گام ها

 در ادامه این گزارش عباس جالل آبادی کارشناس 
بازیگری و کارشــناس ارشــد کارگردانی  که هم 
اکنون  به عنوان مدیر آموزشگاه هنرهای نمایشی 
نقش اول به آموزش دوره های نمایشی، بازیگری، 
نمایش خالق، فن بیان می پردازد، معتقد است: بم 
در رشته های مختلف هنری استعدادهای فراوانی 

دارد .
از جملــه هنــر فاخر تئاتــر، هم اکنــون اندک 
هنرمندانی در این حوزه هنری فعال هستند که 
عاشقانه برای رشــد و تعالی فرهنگ شهر تالش 

می کنند.
وی گفت: کلمه عشــق در این هنر معنا می یابد . 
در نمایش ایوان شاهد بودم که اعضای گروه برای 
تمرین و اجرا عاشــقانه تمرین داشتند تا کار به 
اجرای نهایی برســد. هدف  تمامی اعضای گروه 
روشن نگاه داشــتن چراغ تئاتر بود و این دغدغه 

تک تک اعضا تیم بود.
 جالل آبادی با اشاره به استقبال مردم بم از آثار و 
برنامه های هنری  که همیشه  در حد عالی بوده 
اســت ادامه داد، مردم این دیار  پیشنه ی غنی از 

فرهنگ و هنری دارند. 
 با وجود هنرمندان بزرگ در ســطح کشوری چه 
در گذشته و چه در زمان حال نشان از دید و نگاه 

غنی از توجه به هنر این دیار دارد.
وی ادامه داد، از آنجا که یکی از معیارهای توسعه 
فرهنگی هر جامعــه ای وجود مخاطب تئاتر آن 
جامعه است امیدواریم در این چند اجرا باقی مانده 
مردم شریف بم با حمایت شان از این حوزه نشان 

دهند چقدر به هنر و هنرمند بها می دهند.
مردم این جغرافیا هنوز زنده هستند هم به عنوان 
شــهری زنده وبرخواســته از آوار و هم مردمانی 

اصیل، نجیب، دارای فرهنگ غنی و با ارزش.
جــالل آبادی گفت، نبایــد فراموش کنیم هنر و 

هنرمند با وجود مخاطــب هویت پیدا می کند.
مخصوصا هنــر تئاتر که یک هنر زنده اســت و 
هنرمنــد و مخاطــب در مکانی نفــس در نفس 
یکدیگر یکی می شــوند همچون مراسم آیین و 

قدیمی.
بازیگر نقش شهردار در این اجرا با تاکید بر اینکه 
آینده ای روشنی برای این فعاالن این حوزه پیش 
بینی میشود ادامه داد، امیدواریم نسل جدید که 
نســل باهوش و پر از افکار و ایده های نو هستند 
سکان این هنر فاخر را به دست بگیرند و دوستان 
و هنرمندان تئاتر تالش  کنند که چراغ این هنر 

روشن بماند.
 این فعــال هنرمنــد در پایان گفــت ،حمایت 
مســئولین بسیار مهم هســت چرا که هنر تئاتر 
نیاز به حمایت ها و پشتیبانی های دولتی دارد.به 
امید روزهای خوب برای هنر تئاتر در جای جای 

کشورم مخصوصا شهر تمدن و فرهنگ بم.

حمایت از تئاتر مســیر موفقیت هنر را 
کوتاه میکند

بر اساس این گزارش  آیدا خلوتي از بازیگران این 
تئاتر گفت: نمایش ایوان اولین کار تئاتر بنده است 
و همچنیــن نقش راوي را هــم در  این نمایش 

برعهده دارم.
 ابن بازیگر جــوان در خصوص وضعیت  تئاتر در 
بم گفت: با توجه به استعدادهاي موجود، این امر 
میتواند خیلي روند بهتري را درپیش رو داشــته 

باشد.
به گفتــه وی هرچند فعاالن ایــن بخش نیاز به 
حمایــت چند جانبــه دارند به خصــوص اینکه 
یــک وقفــه ي طوالني بــه خاطر کرونا ســبب 
این شــده کــه اجرایي بــر روی صحنــه وجود 
نداشــته باشــه و ضعف هایــی نیز پدیــد آید.                                                                
 وی تاکید کرد: با توجه به تمامي مشکالت موجود 
محبت مردم بســیار قابل توجه و لطفي که به ما 
دارند بســیار باارزش اســت و ما دست آنان را به 

گرمی می فشاریم.
 وی ادامه داد: کار اســتقبال خوبي را شاهد بود و 
همین امر سبب مي شــود که کار هاي بیشتري  

پس از این اجرا تولید و بر روي صحنه برود.
این بازیگر جوان با بیان اینکه حمایتی که از طرف 
مردم انجام میشود نه تنها حمایت از تک تک ما 
اســت بلکه حمایت از هنر و رشد فرهنگ جامعه 
نیز است ادامه داد،  قاعدتا مسیر هنر مسیریست 
که هرکدام از ما با عشــق، آن را  انتخاب کرده ایم 
و تالشي که داریم نشأت گرفته از این عالقه است.

خلوتــی افزود: نمایش ایوان هــم از این امر جدا 
نیســت چرا که ایوان نتیجه ي تالش شبانه روزي 
و فشرده یک تیم قوي است که امروز شاهد روي 
صحنه آمدن آن هستیم و در نهایت امیدوارم که 

از هنر آن جور که باید حمایت شود.

مرصاد رهی از دیگر بازیگران از تئاتر که سابقه ی 
۱2 ســاله در بخش اجرا نیــز دارد، با بیان اینکه 
وضعیت تئاتر پس از بیمــاری کرونا در وضعیت 
مناسبی قرار دارد افزود: عمال چند سال است که 
هیچ فعال هنری نتوانسته به فکر نمایش و شرایط 

وابسته به آن باشد. 
وی می گوید گروه ما چند ماه پیش برای تمرینات 
اجرایی این نمایش گرد هم آمد و تمرینات فشرده 

ای را برای رفتن به روی صحنه سپری کرد.
رهی ادامــه داد: با وجود ســختی های فراوان و 
مشــکالت پیش رو ، بچه های تیم دلسرد نشده 

و در نهایت این نمایش را به روی صحنه بردند.
این بازیگر فعال هنرمند با بیان اینکه این صنعت 
در شهرســتان بم با وجــود ظرفیت های جوانان 
عالقه مند و وجود پتانســیل های بالقوه می تواند 
جذب اسپانسر مالی به همراه داشته باشد افزود: 
با فراهم شــدن این شرایط می توان نمایش هایی 
درســطح کشــور را به روی صحنه بــرد و جوایز 

بی شماری را برای مردم به ارغوان آورد.
نیلوفر امیری زاده کــه در نمایش ایوان با اجرای 
گرم و مســلط خود بر کیفیت ایــن اثر و جذب 
مخاطب آن بی تاثیر نبــود در خصوص این هنر 
بیان کــرد: اتفاقات خیلی خوبی برای فعاالن این 

بخش پیش بینی می شود.
همان گونه که قبل از ویروس کرونا این صنعت در 
این شهرستان پله های ترقی را یکی پس از دیگری 
سپری می کرد، مجددا فعاالن این حوزه گرد هم 
آمدند تا روزهای طالیــی زیادی را برای مردمان 
فهیم و صبور این شــهر رقم زنند و آینده بسیار 

روشنی را برای آن پیش بینی می کنیم.
این فعال هنرمند با اشــاره بــه اینکه تاریخ ثابت 
کرده تمامی مردم این شــهر اهل هنر و حمایت 
از هنرمندان در رگ خون آنان هستند ادامه داد: 
همین طور که می دانید هنرمندان بزرگی از  بافت 
این شهر برخیزد و بزرگ شدن و در عرصه جهانی 

شکوفا شدند.
 امیری زاده افزود: پیش از انتشــار ویروس کرونا، 
تئاترهای زیادی پشت سر هم به روی صحنه در 
این شــهر رفتند و  اســتقبال و حمایت مردم در 

تمامی صحنه ها بوده است.
به گفته وی در این شرایط تنها مردم بم می توانند 
جان دوباره به این حوزه فرهنگی و هنری بدهند 
تا کارهای با کیفیت تر و در رده های استاندارد بر 

روی صحنه برود.
همچنین مهران توحیدی از فعاالن تئاتر که سالها 
در ایــن بخش فعالیت دارد و در نمایش ایوان نیز 
نقش آفرینی داشته در خصوص آینده  تئاتر در بم 
گفت: با وجود هنرجویان و فعاالن این بخش آینده 
این حوزه بسیار روشن است چرا که ظرفیت ها و 
پتانسیل بسیار باالی در بین نوجوانان و جوانان با 

استعداد این شهر نهفته شده است.
 گروه های تئاتر در شهرستان بم در طول سالهای 
گذشته هر زمان در جشنواره ها کاندید شده است 

و توانسته اند جوایزی را برای مردم  خود به ارمغان 
بیاورند.

توحیدی با بیان اینکه جوانان بم دارای اســتعداد 
زیادی هســتند فقط نیازمند محیط و شــرایط 
مناسب برای شکوفا شدن آنها هستند خاطر نشان 
کرد، باید برای فعال  کردن هر چه بهتر این حوزه 
کســانی ورود کنند که دغدغه کشف استعداد و 

سرمایه گذاری برای جوانان را داشته باشند.
جوانان عالقه مند و با استعداد باید بدانند در این 
حوزه  هم آینده خوب و هم  کسب در آمد ممکن 
است و این امر در شــرایطی ممکن می شود که 

عشق و تالش در کنار هم قرار بگیرد.

به  را  تماشاگر  عادت های  ایوان  نمایش 
چالش می کشد

در ادامه علیرضا افشــاری تماشاگر این نمایش معتقد 
است تماشــاچی در وهله اول به تئاتر می آید که لذت 

ببرد و تفریح کند.
به گفته  وی این اجرا عادت های تماشاگر را به چالش 
می کشــد و او را برخالف  معمول که تماشاگر را خواب 

می کنند، بیدار و هوشیار می کند.
دریجانی نیز از دیگر تماشــا گــران این تئاتر در قالب 
مقایسه این آثر نسبت به کارهایی که چند سال پیش 
در بم برگزار شده بیان کرد، این  نمایش  از لحاظ اجرا 
و فیلم نامه بهتر از دیگر اجراها بوده اســت و به راحتی 

پیشرفت و جذابیت را در خود نهفته دارد.
وی گفت: تئاتر ها  در گذشته در قالب استند آپ کمدی 
بود ، اما خوشــبختانه حرفه نمایش هم اکنون در حال 
پیشرف و حرکت رو به جلو است .این امید وجود دارد  
با این سطح از پیشرفت به زودی شاهد حضور  بازیگران 
و فعاالن این عرصه نمایشــی در جشنواره های بزرگ 
کشوری و شاید جهان نیز باشــیم. وی افزود: شاید با 
دیدن این نمایش تصورات غلطی که از صحنه تا کنون 
داشــتند عوض شــود.وی همچنین ادامه داد: تئاتر و 
صنعت نمایش درس های پنهان بی شماری را در خود 

دارد که با  دیدن آن میتوانیم بیاموزیم.
این عالقه مند به هنر همچنین افزود، با دیدن تاتتر  و 
تماشایی  میتوانیم از همشهری های خود حمایت کنیم 
و این امر می تواند در آینده یه  فرهنگ بم و ارتقای آن 

تأثیر گذار باشد.
بر اســاس این گزارش، عوامل این نمایش بیست روزه 
تشکیل شــده است، تهیه کننده نســرین فرامرزپور ، 
سرپرست گروه بهروز توحیدی، مدیر صحنه ابوالفضل 
موسی زاده، دســتیاران صحنه زینب طبسی و نرجس 
تاج آبادی، منشــی صحنه نرجس تاج آبــادی، طراح 
نور و صدا ایمان طبســی، اجــرای نور و صدا ابوالفضل 
موســی زاده، طراح لبــاس الهه منفــردزاده، انتخاب 
موســیقی بهروز توحیدی، طراح پوستر:ایمان طبسی، 
ساخت تیزر ایمان طبسی و ابوالفضل موسی زاده، طراح 
دکور امین شجاعی، اجرای دکور وحید فرزام فر، دستیار 
کارگردان زینب طبسی و مدیر روابط عمومی،تبلیغات و 
هماهنگی سوها خدیش می باشند.گفتنی است نمایش 
ایوان با کارگردانی سیدصادق احمدی از ۱۰ تیرماه در 

تماشاخانه نخل و نارنج بم روی صحنه رفت.

تپش دوباره قلب هنر در بم؛ تئاتر
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توضیح درخصوص قدردانی از تصمیم سرمایه گذار کارخانه دارزین 
و پیشنهادی به فرماندار بم

استاندار کرمان: محیط ها را برای مجرمان و خالفکاران ناامن می کنیم

طلوع بــم: در طی کمتــر از دو روز پس 
از انتشــار متــن بیانیه و اســامی ۶۰ فعال 
فرهنگی، اجتماعی و کشــاورزی بم که 
از تصمیم دکتر بابک اســماعیلی )اعالم 
داوطلبانــه انصراف از احــداث کارخانه 
فرآوری روی در دشت دارزین( استقبال، 
قدردانی و حمایــت و اعالم همکاری و 
همیاری داوطلبانه کــرده بودند، تعدادی 
دیگــر از فعاالن اجتماعــی و فرهنگی با 
ارســال پیام یا تماس بــا تدوین کنندگان 
این بیانه و طلوع بم، خواســتار گنجاندن 

نام خود در این نامه شدند. 
حق بود که این موضوع را اطالع رســانی 
کنیم اما از ادامه انتشــار اســامی صرفا به 

این دلیل که ممکن اســت بازهم اســامی 
دیگری اضافه شود، خودداری می کنیم. 

در هر صورت آنچه امروز مهم اســت و 
فــارغ از آنچه که بایــد در دارزین اتفاق 
می افتــاد یــا نباید اتفــاق می افتــاد؛ این 
همدلی و آغوش گرم مردم اســت که نه 
تنها به روی ســرمایه گذار این پروژه بلکه 
به روی مســئولین و سیاستگذاران محلی 
بم نیز گشــوده  شده اســت. چه برای این 
پروژه و چه برای هر پروژه و دهها مســاله 
یا چالش دیگری که شهر و دیار عزیز ما 
گرفتار آن هســت و یا خواهد شــد. امید 
است مسئولین قدر این سرمایه ها را بدانند 

و با تدبیر مناسب از آن بهره گیرند.

پی نوشت و پیشنهاد: 
دو هفته قبل از تصمیم آقای اســماعیلی، 
یادداشــتی با عنــوان »شمشــیر دولبه بیخ 
گلوی مردم بم« توســط سردبیر طلوع بم 
منتشر شد که ضمن شرح وضعیت خطیر 
یک ســال گذشــته درخصــوص پروژه 
دارزیــن و تمثیــل آن به شمشــیر دولبه، 
در آخر یادداشــت پیشنهاداتی برای حل 
مســاله داده بود. به طورکلی اســاس آن 
پیشنهادات تشکیل میز مشارکت، مذاکره 
و گفتگو برای حل مسائل و چالشهای بم 

است.
گرچه گفتگو، مطالبه گری و کنشــگری 
داوطلبانــه، مســالمت جویانــه، عاقالنه، 

منصفانه و قانونی هر فــرد یا نهاد مردمی 
از ضروریــات اســت و نبایــد متوقف یا 
منفعل یا ســرکوب شود، اما یک پیشنهاد 
مشخص به باالترین مقام مسئول بم داریم. 
فعــال و تا اینجــای کار و با رصد بیشــتر 
اظهارات و مواضع آقای برزنگ فرماندار 
جدیــد بم دریافته می شــود کــه فارغ از 
مســایل سیاســی و گفتمانــی، وی اهــل 
گفتگــو و مدارا اســت )که بعدا بیشــتر 
و مصداقی تــر بــه این موضــوع خواهیم 
پرداخــت( و علی رغم تالشــهای نیم بند 
و ناقصــی که فرمانــداران قبلــی در این 
خصوص داشــته اند، چه خوب است که 
ایشــان گامی محکــم و اساســی در این 

زمینه بردارد. کدام زمینه؟ همین تشــکیل 
میز مشــارکت و گفتگو برای بم. اگر در 
مرکز اســتان شــورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی وجــود دارد که عمدتا 
در حــوزه ســرمایه گذاریهای اقتصــادی 
تشــکیل می شــود، فرمانــدار بــم مبدع 
اولین شــورای گفتگــوی دولت، بخش 
خصوصی و فعاالن مردمی و مرجع شــود 
تــا در زمینه های مختلف به بحث و تبادل 

نظر برای آینده بم بپردازند.
کمتریــن اثر این شــورا تمریــن گفتگو 
و مــدارا و جلوگیــری از ایجــاد فضایی 
مشوش و مبهم می شــود. فضایی مسموم 
که ســرمایه های اجتماعــی و انرژی همه 

طرفهــا حتی خود مســئولین را برای حل 
حتی ســاده ترین مســایل و چالشهای بم 

هدر می دهد. 
حاال که بــا این تصمیم شایســته ی آقای 
اســماعیلی و ایــن اقدام فعــاالن مردمی 
فضایی مثبت فراهم شــده و شمشیر دولبه 
نیز غالف شــده، ســکه  دو رویــی ایجاد 
کنیــم. می تــوان همین موضــوع انتخاب 
مــکان جدیــد بــرای احــداث کارخانه 
فــرآوری روی را اولیــن موضوع و بهانه 
برای تشــکیل این شورای گفتگو کرد. یا 
هر موضوع دیگری. امیدواریم به شکلی 

صحیح و اصولی، محقق شود./طلوع بم

اســتاندار کرمــان بــا همراهــی رئیس کل 
دادگستری اســتان و فرمانده نیروی انتظامی 
استان از کشــفیات درگیری در پایگاه شهید 
خواجویــی بهرامجــرد از توابــع شهرســتان 
کرمان در قرارگاه انتظامی استان بازدید کرد.

دکتر محمد مهدی فداکار اســتاندار کرمان 
در حاشیه این بازدید با تاکید بر اهمیت نقش 
نیروی انتظامی در حفظ امنیت کشور گفت: 
عزیزان ما در نیروی انتظامی، نظامی و امنیتی 
همــواره در جهت حفظ امنیــت و مبارزه با 
اشــرار جان خود را گذاشته و در این شرایط 
ســخت همچنان به دنبال تامین امنیت کشور 

بوده و هستند.
فداکار در ادامه افزود: اشرار هالک شده در 
عملیات شب گذشــته، در استان های شرقی 
کشــور، اســتان خراســان جنوبی، سیستان و 
اســتان  بلوچســتان و برخی شهرســتان های 
کرمــان درگیر شــرارت بودند کــه با جان 
برکفی نیروهای انتظامی این باند منهدم شد.

وی بــا بیان اینکــه طرح های زیــادی برای 
مبــارزه با مــواد مخــدر در ایــن مناطق در 
دســتور کار اســت، اظهار داشــت: دغدغه 
تمامــی نیروهــای نظامی، امنیتــی و انتظامی 
در این اســت که محیط ها را برای مجرمان و 

خالفکاران ناامن کنیم.
ایــن گــزارش، حجت االســالم  براســاس 
و المســلمین ابراهیــم حمیــدی رئیــس کل 
دادگستری اســتان کرمان نیز در این بازدید 
ضمن قدردانی از نیروهای انتظامی در حفظ 
امنیت کشــور اظهار داشت: رصد و پیگیری 
نیروهای انتظامــی در تامین امنیت مردم قابل 

ستایش است.
وی به درگیری شــب گذشــته و انهدام یک 
بانــد مهم و بزرگ در اســتان کرمان اشــاره 
داشت و گفت: در این درگیری شش نفر از 
اشــراری که جزو اشــرار بین المللی بودن به 

هالکت رسیدند.
حمیدی در ادامه افزود: در شــرق کشــور و 

به ویژه در اســتان کرمان اشرافیت اطالعاتی 
الزم بــر روی گــروه هــا و معاندینی که در 
بحث مــواد مخدر فعالیــت می کنند، وجود 
دارد و همچنین با هماهنگی بسیار خوبی که 
بین دســتگاه قضایی و نیروی انتظامی وجود 
دارد، توفیقــات خوبی در این راه به دســت 
آمــده و امیدواریم که همــواره افزایش پیدا 
کند. رییس کل دادگســتری استان کرمان با 
تاکید بر اینکه عملیات شــب گذشــته درس 
عبرتی بود برای همه اشراری که قصد دارند 
امنیت جامعه و مردم را با اخالل مواجه کنند 
افزود: نظــام جمهوری اســالمی و نیروهای 
عمل کننده برای تامین امنیت مردم همیشــه 

اقدامات الزم را انجام خواهند داد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، 
ســردار عبدالرضــا ناظــری فرمانــده نیروی 
انتظامی اســتان کرمان نیز در ایــن بازدید و 
در تشــریح عملیات شب گذشته گفت: طی 
ایــن عملیات و با تعقیــب و مراقبت ماموران 

انتظامــی؛ بــا توقیف خــودروی وانت، ۶۹۷ 
کیلوگرم مواد مخدر شامل 5۰۸ کیلو و ۸۰۰ 
گرم تریاک و 1۸۸ کیلو و ۴1۰ گرم حشیش 

کشف و یک نیز قاچاقچی دستگیر شد.
وی ادامــه داد: در پی اعزام تیــم کمکی از 
پلیس مرکز استان به محل درگیری سرنشینان 
خــودروی پــژو پارس اشــرار که اقــدام به 
تیراندازی به سمت ماموران پلیس می کردند 
در مواجهه با آتش سنگین ماموران عرصه را 
بر خود تنگ دیدند و به سمت محور »کرمان 
- بم« متواری شــدند و نهایتاً در این محور با 
تعقیب و مراقبت و آتــش پُرحجم ماموران، 
۶ نفر از اشــرار به هالکت رسیدند و طی این 
عملیات عالوه بر کشــف مواد مخدر، ســه 
قبضه سالح کالشــینکف، 1۷ قبضه خشاب 
و مقادیــر زیادی فشــنگ جنگی کشــف و 
متاســفانه پنج تن از همرزمــان مجاهد پلیس 
مجروح و سرهنگ دوم »علی برزگر پور« نیز 

به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

آگهی های تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه ششــدانگ رقبات ذبل در شهرســتان بم بخش های 2۹ لغایت 33 کرمان که در 
اثر تجدید آگهی های نوبتی و با بعلت خارج شدن از نوبت تحدید حدود و یا بدستور هیات 
نظارت ثبت کل استان کرمان که آگهی تحدید حدود و عملیات تحدیدی آنها تجدید می 
شود لذا بنا به درخواســت کتبی مالکین آگهی تحدید حدود اختصاصی رقبات فوق بشرح 

زیر آگهی می شود
امالک تقاضا شده واقع در شهر بم بخش 2۹ 

پــالک 13۸1 فرعی از 2۸1۰ اصلی آقای مهدی کاظمی نیــا کد ملی 311۰۹۷۷۴۶1 فرزند 
حســن ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 335 متر مربع واقع در خیابان کشاورز  شهر بم 

بخش 2۹ کرمان از مورد مالکیت آقای مهدی فروتن یزدیان .
پالک 13۸2 فرعی از 2۸1۰ اصلی  خانم عذری پوردهقان قلعه خان کد ملی 32۰۹۷۴۶55۹ 
فرزند درویش ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 2۰1/۸۰ متر مربع واقع در خیابان کشاورز 

کوچه21  شهر بم بخش 2۹ از مورد مالکیت کبری فرومند.
پــالک یکفرعی از ۴21۸ اصلی اقــای مجتبی همت آبادی کد ملــی 3111۰3۸531 فرزند 
محمد  ششــدانگ مغازه تجاری خدماتی به مســاحت 2۸/5متر مربع واقع در خیابان پروین 

اعتصامی شهر بم بخش 2۹ کرمان از مورد مالکیت تلخه نادری و علی بهرامی.
تاریخ تحدید حدود 1۴۰1/۰۶/۰5شنبه ساعت ۹صبح

امالک تقاضا شده در بخش 3۰
پــالک ۴35 فرعی از ۴۷2 اصلی  آقای علی دهقانی پشــت رودی  کد ملی 31112۶۷121 
فرزند رضا ششــدانگ یکبابخانه با کاربری باغ مســکونی به مســاحت 25۰/۸ متر مربع واقع 
در پشــت رود خیابان مصطفی خمینی  بخش 3۰ کرمان از مورد مالکیت آقای ســید عیسی 

عماد زاده.
پالک 2۰ فرعی از 51۹ اصلی  آقای مســلم ســابکی برجی کد ملــی 32۰۹۹۶۸2۸۹ فرزند 
دادعباس ششدانگ یکباب خانه  به مساحت ۷1۰ متر مربع واقع در اسفیکان بلوار حاج قاسم 

فجر 12 حافظ 1  از مورد مالکیت آقای اکبر محبوبی.
پــالک 21 فرعی از 51۹ اصلی  خانم آمنه ســابکی کد ملــی 35۹1۴۸32۹1 فرزند درویش 
ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 2۴۶/۴۴ متر مربع واقع در اسفیکان بخش 3۰ کرمان از 

مورد مالکیت آقای اکبر محبوبی .

پــالک ۶ فرعی از 1۹۰۷ اصلی  آقای قنبر فدایی نیا کد ملــی 311۰۶۷351۷ فرزند رمضان 
ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 31۶/۸5 متر مربع واقع در خواجه عسکر خیابان تیزرو 

بخش 3۰ کرمان از مورد مالکیت آقای علی کمال الدینی و محمد کمال الدینی .
تاریخ تحدید حدود 1۴۰1/۰۶/۰۶ یکشنبه ساعت ۹صبح

امالک تقاضا شده واقع در بخش 31 
پــالک 231 فرعــی از 1315 اصلی  خانم صغــری بارانی برواتی  کد ملــی 311۰۴3۴1۹۹ 
فرزند علی در ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت   23 متر مربع واقع در بلوار آزادی جنب 

مخابرات بخش 31 کرمان از مورد مالکیت آقای محمد تدین .
پــالک 23۴ فرعی از 1315 اصلی آقای محمد بنی اســدی کد ملــی 311123۰211 فرزند 
اســحق ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 51۰ متر مربع واقع در بروات بلوار شمالی کوچه 

آزادی 12 بخش 31 کرمان از مورد مالکیت آقای احمد تدین.
پــالک ۴ فرعــی از 3335 اصلــی  آقــای محمــد علی موســوی مهــدی آبــادی  کد ملی 
31115۹۸5۹۴ فرزند علی  ششــدانگ یکباب خانه با کاربری تجاری مســکونی به مساحت 
1۷۶/55 متر مربع واقع در بروات خیابان اقاقیا بخش 31 کرمان  از مورد مالکیت خانم فاطمه 

برایی نژاد.
تاریخ تحدید حدود 1۴۰1/۰۶/۰۷ دوشنبه ساعت ۹صبح

پالکهای فوق نیاز به تحدید داشــته و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میســر نمی 
باشدلذا بدین وسیله اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک مرقوم منتشر و عملیات تحدیدی 
ان در تاریخ ذکر شــده در محل شــروع و بعمل خواهد امد.لذا بموجــب این اگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین رقبه مذبور اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند . چنانچه کســی به حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشــته باشــد بر طبق ماده 2۰ 
قانون ثبت حداکثر ظرف 3۰ روز پس از تنظیم صورتجلســه تحدیدی اعتراض خود را کتبا 
و مســتقیما به این اداره تســلیم نماید ضمنا متذکر می گردد برابر ماده ۸۶ ایین نامه اصالحی 
قانون ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با مراجعه 
به مرجع ذی صالح قضایی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام و گواهی را به این اداره تقدیم 
نمایــد در غیر این صورت متقاضــی ثبت یا نماینده قانونی وی می توانــد به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت و به این اداره تسلیم نماید اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض ، عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار :  ۰۴/ 1۴۰1/۰5 م الف -1

سعید نظری - رییس اداره ثبت اسناد و امالک بم

آگهی مزایده )نوبت دوم(

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بم در نظر دارد محصول خرمای 
سال 1401 پارکها و باغات خود را در سطح شهر به مزایده بگذارد، لذا 

متقاضیان محترم میتوانند حداکثر تا ۷ روز پس از چاپ این آگهی جهت 
دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات خود به نشانی بم، میدان شهدای 

گمنام ، سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند . 

1- شرکت کنندگان در مزایده با پرداخت مبلغ 500/000 ریال در محل 
سازمان نسبت به دریافت و اسناد مزایده اقدام نمایند.

2- سازمان فضای سبز در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
3- محل اخذ اسناد و تسلیم پیشنهادات بم ، میدان شهدای گمنام ، 

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری، امور قراردادها می باشد
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج می باشد.

5- هزینه آگهی بر عهده برندگان مزایده می باشد.
۶- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره تلفن 0344421۶۸0۷ 

تماس حاصل فرمایند.
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بم

آگهی تاسیس شرکت

تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه و تجارت میراث خاتون درتاریخ 13/۰3/13۹۹ به شماره ثبت 21۷۸ به شناسه ملی 1۴۰۰۹1۸2۴۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
کــه خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگــردد. موضوع فعالیت :تولید، خرید، فروش، توزیع، پخش، ترخیص، نگهداری، بســته بندی صادرات و واردات 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از محصوالت کشــاورزی، ماشــین آالت و ادوات کشــاورزی، پنل های خورشیدی و دستگاه های اســتخراج ارز دیجیتال) دستگاه های 
ماینر(. تولید، فروش،توزیع انواع لوله و اتصاالت پلیمری و سایر محصوالت پلیمری جهت استفاده در صنایع آبرسانی، گازرسانی، مصارف کشاورزی، عمرانی، ساختمانی، 
صنعتی و سدســازی. مشــارکت در طرح های تولید، کشــاورزی،دامپروری، پرورش ابزیان، خوراک دام و طیور، کشت فراسرزمینی، محصوالت گلخانه ای و آبیاری تحت 
فشــار.مطالعه و فعالیــت های پژوهشــی، اجرا، تدوین و بررســی تکنولوژی های علمــی بازرگانب اقتصادی کشــاورزی و عمرانی برای ایجاد توســعه فناوری.احداث، بهره 
برداری، نگهداری، مشارکت در ساخت و تکمیل پروژه های عمرانیسدسازیکشاورزیراهسازی مجتمع های مسکونی،صنعتی،معدنی،کارخانجات تولیدی تبدیلی و تاسیسات 
نیروگاهی)بادی،خورشیدی(.تامین پنل خورشیدی از برندهای معتبر جهانی،سرمایه گذاری در احداث مولدهای مقیاس کوچک صنعتی و خانگی )تا 1۰۰ کیلووات(.شرکت 
در کلیــه نمایشــگاه های داخلی و خارجی درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان 

کرمان ، شهرســتان بم ، بخش مرکزی ، شــهر بم، محله ارگ جدید ، بلوار شــرقی ، بلوار گمرک ، پالک ۰ ، شــهرک دهکده خرما ، دهکده خرما قطعه 2۰ ، طبقه همکف 
کدپستی ۷۶۷11۴32۸۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به 1۰۰ سهم 1۰۰۰۰ ریالی تعداد 1۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ 35۰۰۰۰ 
ریال توســط موسســین طی گواهی بانکی شماره 13۰1 مورخ 13۹۹/۰2/2۴ نزد بانک مسکن شــعبه مرکزی بم با کد 121۴ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان 
سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد نبی جاللی به شماره ملی ۶۰5۰۰11321 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم 
پروانه جاللی به شماره ملی ۶۰5۹۹1۴5۶1 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مرضیه جاللی به شماره ملی ۶۰5۹۹231۹۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای هادی ابوذرنیا به شماره ملی ۶۰5۰۰5۰۴۸1 به سمت 
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم خاتون جاللی کیا به شماره ملی ۶۰5۹۷۷51۶۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار طلوع بم 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )1356600( - م الف 0

انهدام باند بزرگ اشرار و قاچاقچیان مسلح در کرمان؛



هفته نامه خبری- تحلیلی- سیاسی و فرهنگی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا رحیم نژاد   سردبیر: محمدجواد رحیم نژاد         مدیر اجرایی و رییس سازمان آگهی ها: سعید افروغ        مدیر داخلی:  صادق مالیی       چاپ: طاها - کرمان     مدیر بم تیوی: محمدحسین خراسانی نژاد   عکاس: علی معتمدی

جهت عضویت در کانال تلگرام طلوع بم و دریافت آخرین اخبار و عکس ها و ویدئوی های استان کرمان می توانید بعد از به روز کردن تلگرام خود شناسه Toluebam@ را در تلگرام جست و جو کنید و یا به آدرسwww.telegram.me/Toluebam رفته و عبارت JOIN را کلیک کنید. همچنین شما می توانید عکس ها وگزارشات خود از اخبار، وقایع و مشکالت شهری که در آن 
زندگی می کنید را به پیامگیر طلوع بم در تلگرام با شماره:   09210428379   جهت پیگیری و درج در نشریه بفرستید.

نشانی: بم، بلوار امام خمینی )ره( - نبش کوچه ۷ )روبروی بم تحریر(  تلفن همراه: ۰۹21۰۴2۸3۷۹  تلفن سازمان آگهی ها:  ۰۹21۷۸23۰3۰        تلفاکس: ۴۴32۰1۹5-۰3۴ صندوق پستی- بم : ۷۶۶1111111

  هفته نامه محلی استان کرمان - خبری، تحلیلی، سیاسی و فرهنگی                                                                                     سال پانزدهم  شماره   290 سه شنبه 4 مرداد 1401

مهر و ماهی، برنامه فرهنگی هنری قنات 

عکس: طلوع بم -علی معتمدی 

به مناسبت ثبت قنات های دو قلو قاسم آباد و اکبرآباد بروات بم در فهرست میراث جهانی، شهرداری و شورای شهر بروات با همکاری موسسه فرهنگی و 
هنری مهرتاو اقدام به برگزاری برنامه ای فرهنگی و هنری در کنار این قنات ها نمود. 

 این مراسم با حضور محمد بنی اسدی شهردار بروات، ابوالحسن رحیمی رییس شورای شهر بروات، محمد برشان کارشناس خبره حوزه قنات، محسن قاسمی 
رییس پایگاه میراث جهانی، منیره ستارزاده مدیر پایگاه جهانی قنوات اکبرآباد و قاسم آباد، مهشید جعفری رییس میراث فرهنگی بم، آقای ماهانی مدیر 

پایگاه قنات جوپار و خانواده ها و کودکان و نوجوانان برگزار شد. 
به گزارش طلوع بم، در این برنامه که با رویکرد آموزش و فرهنگ سازی خانواده ها،  کودکان و نوجوانان برگزار شد در کنار صحبت های اساتید حوزه 

قنات و مسئولین و متولیان مربوطه در این حوزه سعی شد که از طریق نقاشی، کار دستی، اوریگامی و مسابقه و بازی گروهی مفهوم قنات شرح داده شود. 
همچنین اهمیت حفظ و ترویج این سیستم مبتکرانه و پایدار که حاصل کار گروهی پیشینیان تا االن است، بیان شود.

امید که با فرهنگ سازی مناسب نه تنها مانع از بین رفتن میراث ارزشمند گذشته شویم بلکه ادامه دهنده مسیر درست گذشتگان باشیم.


