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 شهرداری بم با ۳ گل کیان سام بابل 
را در هم کوبید

 گشت ویژه تخلفات نوروزی شهرداری 
بم در حوزه ساختمان و تخریب باغات 

راه اندازی خواهد شد

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان:

 آخرین وضعیت تهیه طرح 
تفصیلی بم از زبان مشاور 

و مجری طرح

سرمایه گذار نباید در مسیر اداری معطل بماند
 نشســت کســب و کار ســرمایه گذاری خارجــی 8 
اســفند بــه ریاســت سپرســت معاونــت هماهنگــی امــور 
اقتصــادی اســتانداری و بــا حضــور مدیــر ان کل امــور 
اقتصــادی و دارایــی و امــور مالیاتــی و ســرمایه گذاری 
ــل  ــی در مح ــتگاه های اجرای ــدادی از دس ــتان و تع اس
ســالن پیامبــر اعظــم )ص( اســتانداری کرمــان برگــزار 

شــد.
خطــاب  نشســت  ایــن  در  حســن زاده  امیــر 
از  حمایــت  بــرای  اجرایــی  دســتگاه های  بــه 
ســرمایه گذاری  ســازمان  گفــت:  ســرمایه گذاران 
و الزم  بــوده  اســتان  بــرای  فوق العــاده ای  ظرفیــت 
ســرمایه گذاری  مجوزهــای  تســهیل  بــرای  اســت 
ــد  ــرمایه گذار نبای ــرد: س ــد ک ــم. وی تاکی ــاش کنی ت

ــد،  ــل بمان ــا معط ــت مجوزه ــیر اداری و دریاف در مس
تبصره هــای اجرایــی نیــز در مســیر قانونــی جلــو بــرده 
شــود.   حســن زاده گفــت: دنیــای کنونــی، دنیــای 
تجــارت و ارتباطــات تجــاری اســت. ســرمایه گذار 
داخلــی و خارجــی در کنــار هــم بایــد فعالیــت داشــته 
باشــند و در بخش هــای گردشــگری ، کشــاورزی و 
معــدن کــه بهتریــن مــوارد ســرمایه گذاری اســتان 
ــود. ــواره  برقرارش ــاری هم ــاط تج ــن ارتب ــتند، ای هس

ــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری کرمــان،  بنــا ب
دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  مدیــر کل  ســلطانی نژاد 
ــب  ــد کس ــی از رون ــه گزارش ــا ارائ ــان ب ــتان کرم اس
اســتان گفــت:  در  ســرمایه گذاری خارجــی  و کار 
از نــکات مهــم کشــور، رفــع مشــکات در مســیر 

تســهیل  و  ســرمایه گذاری  مجوز هــای  دریافــت 
ملــی  درگاه  در  کار  و  مجوز هــای کســب  صــدور 

اســت. ســرمایه گذاری  مجوزهــای 
ــم  ــی می خواهی ــتگاه های اجرای ــرد: از دس ــان ک وی بی
کــه در ایــن مســیر مــا را همیــاری کننــد و اگــر 
مشــکاتی در دســتگاه های اجرایــی مغایــر قانــون 

ــود. ــیدگی ش ــی و رس ــت معرف اس
ــی  ــتگاه های اجرای ــزود: دس ــه اف ــلطانی نژاد در ادام س
خارجــی   ســرمایه گذاران  از  حمایــت  تــوان  کــه 
را  معــدن  و  صنعــت  کشــاورزی،  بخش هــای  در 
ــاد  ــا ایج ــم ب ــا بتوانی ــد ت ــی کنن ــام آمادگ ــد، اع دارن
ســرمایه گذار،  بــرای  مناســب  زیرســاخت های 

طرح هــا را بــه مرحلــه اجــرا برســانیم.
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ــن پرســش همــواره  ــا گرچــه ای ــه گــزارش ایرن ب
وجــود دارد کــه چــرا موقــع صــدور مجــوز بســته 
بــه شــاخص هــا و اســتانداردهای مشــخص مجــوز 
اقامتــگاه هــای بوم گــردی ارائــه نشــده امــا برخــی 
معتقدنــد توســعه بخــش گردشــگری باتوجــه بــه 
ــت و  ــدر اولوی ــور آنق ــود در کش ــت موج وضعی
ظرفیــت دارد کــه راه انــدازی اقامتــگاه هایــی بــا 
ــز کمــک  ــد نی شــرایط مناســب و ارزان مــی توان
ــا اســتانداردها را  ــاق ب ــده باشــد؛ گرچــه انطب کنن

کســی در هیــچ شــرایطی رد نمــی کنــد.
از  ســبکی  توریســم(  )اکــو  بوم گــردی 
آن  در  کــه  رود  مــی  شــمار  بــه  گردشــگری 
گردشــگران بــه مناطــق بکــر و کمتــر دیــده شــده 
ــا  ــراه ب ــگری هم ــن گردش ــد و ای ــی کنن ــفر م س
ــت و  ــط زیس ــال محی ــئوالنه در قب ــای مس رفتاره
ــه در  ــت ک ــه اس ــی منطق ــع محل ــگ جوام فرهن
ــرار  ــا ق ــتقبال در دنی ــورد اس ــر م ــای اخی ــال ه س

گرفتــه اســت.
ــل  ــج ســال قب ــز از حــدود پن ــران نی در کشــور ای
در  بوم گــردی  هــای  اقامتــگاه  ایجــاد  بحــث 
ــز  ــان نی ــتان کرم ــت و اس ــرار گرف ــتور کار ق دس
بــا ایجــاد ۳۴۰ واحــد بــوم گــردی از ایــن حیــث 

ــرار دارد. ــور ق ــر کش ــای برت ــه ه ــزو رتب ج
مفیــد،  بایــد تجربــه  را  بــوم گــردی  هرچنــد 
ــا  جــذاب و جدیــدی در گردشــگری دانســت ام
رعایــت ملزومــات، تجهیــزات و آداب خــاص 
ــداد  ــر از تع ــز مهمت ــی نی ــای پذیرای ــن واحده ای
ــه  ــاز ب ــی شــود کــه نی ــی م ــا ارزیاب ــرت آنه و کث
ــع  ــا و رف ــگاه ه ــن اقامت بازنگــری در عملکــرد ای
نقــص و مشــکات موجــود در آنهــا احســاس 

ــود. ــی ش م
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایــع دســتی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه برنامــه 
کیفیت بخشــی اقامتــگاه هــای بومگــردی ایــن 
اســتان گفــت: از ابتــدای ســال آینــده اســتاندارد 
ســازی ایــن اقامتــگاه هــا اجــرا مــی شــود کــه ایــن 
اقــدام باعــث جــذب هــر چــه بیشــتر گردشــگر بــه 

ــی شــود. ــژه گردشــگران خارجــی م وی
فریــدون فعالــی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح 
ــردی  ــوم گ ــای ب ــت گاه ه ــازی اقام استانداردس
ایــن اســتان از ســال ۱۴۰۲ بــه خبرنــگار ایرنــا 
گفــت: از ابتــدای ســال جــاری ۶ واحــد بــوم 
گــردی در اســتان کرمــان افتتــاح شــده کــه تعــداد 

ــت. ــیده اس ــد رس ــه ۳۴۰ واح ــا ب آنه
وی تصریــح کــرد: بومگــردی هــا در اســتان 
کرمــان رونــد رو بــه رشــدی را دارنــد و در 
فعالیــت  اســتان  گردشــگری  مناطــق  تمامــی 
ــز  ــی نی ــل قبول ــی قاب ــه از پراکندگ ــد ک ــی کنن م
برخــوردار هســتند و در مناطقــی کــه اماکــن 
اســکان  بحــث  در  نــدارد،  وجــود  اقامتــی 
گردشــگر گزینــه مناســبی محســوب مــی شــوند.

اشتغال بوم گردی ها
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایــع دســتی اســتان کرمــان افــزود: بومگــردی 

ــق  ــز موف ــتغالزایی نی ــث اش ــن در بح ــا همچنی ه
عمــل کــرده انــد و اینــک یــک هــزار و ۲۵ 
ــا  ــردی ه ــوم گ ــتقیم در ب ــورت مس ــه ص ــر ب نف
مشــغول فعالیــت هســتند کــه بــا احتســاب اشــتغال 
غیرمســتقیم آنهــا ایــن عــدد بــه حــدود ســه هــزار 

ــد. ــی رس ــز م ــر نی نف

نواقص بوم گردی ها
وی تاکیدکــرد: نظــارت کامــل بــر امکانــات 
ــات دهــی بومگــردی هــا بــرای حفــظ  و خدم
کیفیــت خدمــات بــه صــورت مســتمر انجــام مــی 

ــن  ــی در ای ــاهد نواقص ــواردی ش ــا در م ــود ام ش
اقامتــگاه هــا از قبیــل کامــل نبــود تجهیــزات، 
ــا و غیــره  کیفیــت پاییــن غــذا، مناســب نبــودن بن
را شــاهد هســتیم کــه بــرای رفــع ایــن مشــکات 
اســتاندارد ســازی در ایــن اماکــن در دســتور کار 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
فعالــی با اشــاره بــه تجربــه موفــق استانداردســازی 
هتــل هــای اســتان کرمــان اظهارداشــت: در طــرح 
گــردی  بــوم  هــای  اقامتــگاه  استانداردســازی 
تمامــی امکانــات و تجهیــزات کمــی و کیفــی 
خدمــات بــا اســتانداردهای روز تطبیــق داده و بــه 

ــوم گــردی  ــان ب روزرســانی مــی شــوند و کارکن
نیــز تحــت آمــوزش قــرار مــی گیرنــد تــا ضمــن 
رضایــت، اقبــال و جــذب گردشــگران نیــز بــرای 

ــوم گــردی هــا افزایــش پیــدا کنــد. اقامــت در ب

پراکندگی در همه نقاط استان

ــردی  ــوم گ ــی ب ــه پراکندگ ــان اینک ــا بی ــی ب فعال
مــی  مشــاهده  اســتان  تمــام  در  تقریبــا  را  هــا 
کنیــم افــزود: محدودیتــی در اعطــای مجــوز 
ــه  ــدارد و ب ــوم گــردی وجــود ن ــرای احــداث ب ب
متقاضیــان طبــق ضوابــط تســهیات ارزان قیمــت 
ــد  ــان بای ــا متقاضی ــود، ام ــی ش ــت م ــز پرداخ نی
حتمــا رعایــت ضوابــط و اســتانداردها را در نظــر 

ــند. ــته باش داش
مناطــق  از  اســتقبال  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
گردشــگری کرمــان رونــق بــوم گــردی و اقتصــاد 
جوامــع محلــی را بــه همــراه دارد، بــه طــور 
ــزار  ــج ه ــش از پن ــر بی ــت اخی ــی چندوق ــال ط مث
ــر  ــای کوی ــه ه ــد از جاذب ــرای بازدی ــگر ب گردش
لــوت وارد شــهداد شــدند کــه ظرفیــت تمــام 
ــد. ــل ش ــه تکمی ــردی متطق ــای بومگ ــگاه ه اقامت

و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
منطقــه  داد: در  ادامــه  صنایــع دســتی کرمــان 
ــال  ــل در ح ــه هت ــهداد س ــد ش ــگری مانن گردش
فعالیــت اســت و ســاختمان یــک هتــل دیگــر 
ــار  ــه در کن ــم ک ــاخت داری ــت س ــز در دس را نی
ــرای  ــه پذی ــوم گــردی منطق ــش از ۴۰ واحــد ب بی

مســافران و گردشــگران هســتتد.
ــطح  ــای س ــرای ارتق ــن ب ــرد: همچنی ــان ک وی بی
خدمــات در اماکــن اقامتــی و پذیرایــی از جملــه 
هــای  دوره  کرمــان  اســتان  هــای  بومگــردی 
ــگری  در  ــاغان گردش ــازی ش ــدد توانمندس متع
ــگاه  ــن اقامت ــان ای ــرای کارکن ــر ب ــال های اخی س

ــت. ــده اس ــزار ش ــا  برگ ه
واحدهــای  تعــداد  بیشــترین  گفــت:  فعالــی 
در  ترتیــب  بــه  اســتان کرمــان  در  بوم گــردی 
روســتاهای شــهداد، بافــت، جیرفــت و شــهربابک 

قــرار دارد.
اســتان کرمــان بــا هشــت اثــر ثبــت جهانــی 
ــن  ــی را در بی ــت جهان ــار ثب ــداد آث ــترین تع بیش
ــن  ــم )بزرگتری اســتان هــای کشــور دارد؛ ارگ ب
دســت کند  روســتای  جهــان(،  خشــتی  ســازه 
میمنــد بــا چندهزارســال قدمــت، بــاغ زیبــای 
فــرد  بــه  منحصــر  هــای  ویژگــی  بــا  شــازده 
لــوت  کویــر  دشــت  آن،  عمــارت  معمــاری 
در منطقــه شــهداد کرمــان کــه قدیمــی تریــن 
ــه  ــده و س ــت آم ــه دس ــا ب ــان از آنج ــش جه درف
قنــات »گوهرریــز« جوپــار در شهرســتان کرمــان، 
ــه  ــم ب ــاد« در شهرســتان ب ــاد« و »قاســم آب »اکبرآب
ــتای  ــن روس ــد و همچنی ــیده ان ــی رس ــت جهان ثب
ــوان شــهر  ــه عن دارســتان و شهرســتان ســیرجان ب
ــه واســطه خاســتگاه  ــم ب ــی گلی ــا دهکــده جهان ی
گلیــم شــیرکی پیــچ آن در فهرســت آثــار جهانــی 

قــرار دارد.

 استانداردسازی بوم گردی های کرمان در دستور کار قرار گرفت
جبران یک خالء گردشگری؛

میراث فرهنگی کرمان می گوید برنامه استانداردسازی بوم گردی ها را آماده اجرا کرده است؛ طرحی که می تواند به کیفیت بخشی فعالیت های این عرصه که زمانی 
تب آن باال فراگرفته بود و هر کس هر جایی را با عنوان بوم گردی آماده پذیرش می کرد کمک زیادی کند.
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ــا  ــان ب ــه در اســتان کرم ــر نمایندگــی ســتاد دی مدی
بیــان این کــه در حــال حاضــر ۲۴۴ مددجــوی 
زندانــی جرایــم غیرعمــد در اســتان کرمــان داریــم، 
ــه  ــه دی ــوط ب ــر مرب ــج نف ــداد پن ــن تع گفــت: »از ای
تصادفــات و حــوادث کارگاهــی، ۱۰ نفــر بدهــکار 
چــک، ۱۱۰ نفــر بدهــکار مهریــه و ۹ نفــر بدهــکار 

نفقــه هســتند«.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوی قوام ب ــیدحجت اهلل موس س
بــه  متعلــق  زندانــی  آمــار  بیشــترین  همچنــان 
شهرســتان کرمــان بــا ۱۱۲ نفــر اســت، افــزود: »۲۲۹ 
مددجــوی جرایــم غیرعمــد از ابتــدای ســال جــاری 
ــال  ــدند و س ــان آزاد ش ــتان کرم ــای اس از زندان ه

ــتیم«. ــر آزادی داش ــل ۳۰8 نف قب
ــعبان و  ــه ش ــبت نیم ــه مناس ــه ب ــان این ک ــا بی وی ب
ــد در  ــم غیرعم ــی جرای ــاه، ۱۹ زندان ــن م ــاد ای اعی
اســتان کرمــان آزاد می شــوند، ادامــه داد: »مبلــغ 
بدهــی ایــن افــراد ۷۷ میلیــارد و ۴۹۲ میلیــون تومــان 
بــوده، کــه ۶۳ میلیــارد تومــان گذشــت شــاکیان را 
داشــتیم، ۳۳۴ میلیــون تومــان مســاعدت ســتاد دیــه 
ــه اســتان از  ــون تومــان ســتاد دی کشــور و ۷۴۶ میلی
ــی  ــردازد و مابق ــردم می پ ــن و م ــای خیری کمک ه
را خــود زندانی هــا در قالــب اقســاط پرداخــت 

می کننــد«.
ــات   موســوی قوام هشــتم اســفندماه در نشســت هی

امنــای ســتاد دیــه اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 
ــارک  ــاه مب ــزان در م ــن های گلری ــزاری جش برگ
رمضــان در ســطح ســتان اظهار کــرد: »طبــق مصوبۀ 
هیــات امنــای ســتاد و براســاس جــدول زمان بنــدی، 
جشــن ها از شهرســتان ارزوئیــه آغــاز خواهــد شــد«.

وی افــزود: »امســال جشــن های گلریــزان را در 
همــۀ ۲۳ شهرســتان و ۳۱ بخــش اســتان کرمــان بــه 
ــردم  ــران و م ــای خی ــع آوری کمک ه ــور جم منظ
در راســتای آزادســازی زندانیــان جرایــم غیرعمــد 

برگــزار می کنیــم«.
مدیــر نمایندگــی ســتاد دیــه در اســتان کرمــان 
ــا بخشــداران شهرســتان  ــه کــرد: »جلســه ای ب اضاف

کرمــان برگــزار و اســتقبال شــد تــا جشــن های 
گلریــزان در ایــن بخش هــا همزمــان بــا مرکــز 

ــود«. ــزار ش ــتان برگ اس

۲۴۴ زندانی جرایم غیرعمد در استان کرمان، ۱۱۰ نفر بدهکار مهریه هستند

آگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجرای ماده 3 قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی وپیرو آگهی های روزنامه پیام ما  شماره 2439 مورخ 1401/09/01 و 2451 مورخ 1401/09/15 

و روزنامه طلوع بم شماره 299 مورخ 1401/09/01 و شماره 300 مورخ 1401/09/15 برابر رای شماره 140160319001004746 مورخ 1401/06/16 
هیات مستقر در واحد ثبتی شهرستان بم  که در آگهی قبلی پالک اصلی ملک اشتباه ذکر شده به شرح ذیل جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی اصالح می 

گردد که مدت اعتراض آن از تاریخ انتشار به مدت یکماه می باشد. پالک 7 فرعی  از 2697 اصلی خانم طیبه قربانی برواتی کد ملی 3621039090 فرزند 
یداهلل ششدانگ یکبابخانه به مساحت 185.6 متر مربع واقع در چهار راه جانبازان خیابان مهرآوران   بخش 29 کرمان از مورد مالکیت دادعلی مدنی.که درآگهی 

قبلی اشتباها پالک اصلی 2967 اصلی درج  شده است. 

حسین فتحی زاده چناری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

آگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجرای ماده 3 قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی وپیرو آگهی های روزنامه پیام ما  شماره 2403 مورخ 1401/07/19 و 2415 مورخ 1401/08/03 
و روزنامه طلوع بمبه شماره 216 مورخ 1401/07/19 وشماره 297مورخ  1401/08/03 برابر رای شماره 1401603190010004337 مورخ 1401/06/02 

هیات مستقر در واحد ثبتی شهرستان بم  که در آگهی قبلی نوع ملک اشتباه یک باب ذکر شده به شرح ذیل جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی اصالح می 
گردد که مدت اعتراض آن از تاریخ انتشار به مدت یکماه می باشد.ملک تقاضا شده واقع در بخش 29 کرمان،  پالک 1358 فرعی  از 2810 اصلی علی حسینی 

پور کد ملی 3110850257 فرزند محمد ششدانگ یک باب مغازه با کاربری تجاری مسکونی به مساحت 95/4 متر مربع واقع در خیابان کشاورز بخش 29 
کرمان از مورد مالکیت مهدی فروتن یزدیان که در آگهی قبلی نوع ملک اشتباها آگهی شده است.

حسین فتحی زاده چناری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم



جلسه شورای شــهر بم با تمام اعضا با دستور 
کار تجلیل روز پاســدار و جانباز شــنبه ششم 

اسفند ماه برگزار شد.
به گزارش طلوع بم، منصور عزیزآبادی رئیس 
شــورای اسامی شــهر بم ضمن گرامیداشت 
روز پاســدار و جانبــاز گفت: از کمیســیون 
فرهنگی درخواســت دارم برای نیمه شــعبان 
جشنی برای شهروندان را برنامه ریزی کنند و 
همچنین از کمیسیون اماک درخواست دارم 
در خصــوص حصار باغات برنامه ریزی الزم 

را انجام دهند.
وی همچنین خاطر نشــان کرد: شــورا شهر و 
شــهرداری بم در ایام عید نوروز گشت ویژه 
ای را بــرای برخــورد با تخلفات ســاختمانی 
و تخریب باغــات در نظر گرفته اســت. وی 
همچنیــن از حضور دکتر افضلی مجری طرح 

تفصیلی در جلسات اینده شورا خبر داد.
در ادامه جلسه شورا از پاسدار جانباز امان اهلل 
تقی زاده، جانباز سرافراز حاج غامرضا برجی 
و پاسدار ســرافراز حاج فضل اهلل دریجانی به 

مناسبت روز پاسدار و جانباز تقدیر شد.

درختان  قطع  موضوع  شاهد  روز  هر 
نخل در سطح شهر هستیم

 کمیســیون اماک شــورای شــهر با حضور 
حامــد جمشــیدی از واحد امــاک و غام 
شــجاع حیدری امــور حقوقی شــهرداری با 

دستور کار وضعیت باغشهر تشکیل شد.
به گزارش طلوع بم، حبیب اهلل قلعه خانی رئیس 
کمیســیون اماک و حقوقی شورای شهر بم 
گفت: هر روز شــاهد موضــوع قطع درختان 
نخل در ســطح شهر هســتیم که در گوشه و 
کنار شــهر به دالیل مختلف قطع این درختان 
آسیب جدی به شهر می رساند. از دالیل این 
کار بحــث کهولت درختان و نخلهای شــهر 

است اما در این خصوص باید سیاستی اعمال 
شــود تا به نوعی جلو افراد ســودجو که برای 

ساخت و ساز غیرمجاز گرفته شود.
محمد تقــی جهانپــور از نهایی شــدن طرح 
تفصیلی طــی ۱-۲ ماه اینده خبر داد و گفت: 
امیدواریم کسانی که باغات را خشک کردند 
و به امید این طرح بودند که اماکشــان تغییر 
مالکیــت پیدا کند به هدفشــان نرســند. وی 
افزود: باید باغشــهر حفظ شــود و  نظارت ها 

بیش از پیش باشد.
غام شــجاع حیدری مســئول امــور حقوقی 
شهرداری بم از قطع بی رویه درختان خبر داد 
و گفت: اقدامات سطح شهرستان کافی نیست 
و این جریمه ها برای افراد ســودجو چیزی در 

مقابل سود آنها نیست.

رفتار  ای  گونه  به  باید  بازرسی  واحد 
به شــهرداری  انتقاد  تا کمترین  کند 

صورت گیرد

کمیســیون تلفیق، نظارت و هماهنگی ارگانها 
شــورای شــهر بم با حضور ســام پور مسئول 
بازرسی شهرداری بم شنبه ششم اسفند برگزار 

شد.
 علی جزینی رئیس کمیسیون تلفیق و نظارت 
با اشــاره به جایگاه مهم بازرســی شهرداری 
گفت: درخواســت دارم نظــارت بر درآمد و 
عملکرد واحدهای شــهرداری بیشــتر شود و 
واحد بازرســی باید به گونــه ای رفتار کند تا 
کمترین انتقاد به شــهرداری صــورت گیرد. 
وی افزود: صندوق انتقادات و پیشنهادات در 
سازمانهای شهرداری بم با سه کلید باید نصب 
گردد که با حضور ســه نفر ایــن صندوق ها 
بازگشایی شوند تا کم کاری در جمع آوری 
انتقادات مردم صورت نگیــرد. وی همچنین 
خواســتار گــزارش ماهیانــه واحد بازرســی 
شــهرداری به شــورای شــهر شــد. در ادامه 
این جلســه در خصوص علل اجرایی نشــدن 
مصوبات شــورا، کنترل وضعیت پیمانکاران، 
وضعیت حسابرســی شــهرداری و... به تبادل 

نظر پرداخته شد.
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 گشت ویژه تخلفات نوروزی شهرداری بم در حوزه ساختمان و تخریب باغات راه اندازی خواهد شد
رئیس شورای شهر بم خبر  داد:
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کمیســیون عمــران، شهرســازی و معمــاری 
شــورای شــهر بم چهارشــنبه ســوم اســفند با 
حضــور رســول  برائــی نــژاد معــاون عمرانی 
ــری رئیــس ســازمان فضــای  ــح حائ و صال

ســبز  شــهرداری تشــکیل شــد.
ــام نژاد  ــمانه س ــم، س ــوع ب ــزارش طل ــه گ ب
ــهر  ــورای ش ــران ش ــیون عم ــس کمیس رئی
از برگــزاری یــک برنامــه فرهنگــی بــا 
ــورا در  ــی ش ــیون فرهنگ ــکاری کمیس هم
روز درختــکاری خبــر داد و گفــت: در 
راســتای ارتقــای روحیــه نشــاط بانــوان 
شــهر برنامه هــای فرهنگــی را بــا همــکاری 

کمیســیون فرهنگــی شــورا در پــارک 
ــارک  ــن پ ــا ای ــم زد ت ــد خواهی ــوان کلی بان
ــم در  ــزود: از همکاران ــر شــود. وی اف پویا ت
شــورای شهر و شــهرداری درخواست دارم 
در تدویــن و اجــرای ایــن برنامه هــا همچون 
گذشــته همراهــی و حمایــت الزم را داشــته 
باشــند. همچنیــن وی در ادامــه خاطر نشــان 
کــرد: واحــد فرهنگــی و بانــوان شــهرداری 
ــر برنامه هــای پیشنهادیشــان  هــر چــه زودت
بــه  را  بانــوان  پــارک  خصــوص  در 
کمیســیون فرهنگــی جهــت تصمیم گیری 
ارائــه نماینــد. در ادامه این کمیســیون نقشــه 
ــرار  ــورد بررســی ق ــوان م ــارک بان ــای پ ه
ــاز ۱  ــای ف ــوص طرح ه ــت و در خص گرف
و ۲ و برنامــه ریــزی در خصــوص جانمایــی 
بهتــر درختــان بــه تبــادل نظــر پرداخته شــد.

ــا  ــم ب ــم ه ــهر ب ــورای ش ــت ش ــی اس گفتن
ــا  شــش عضــو جلســه روز چهارشــنبه را ب
ــی  ــای مردم ــه ه ــی نام ــتور کار بررس دس

تشــکیل داد.

 گشت ویژه تخلفات نوروزی شهرداری بم در حوزه ساختمان و تخریب باغات راه اندازی خواهد شد
رئیس کمیسیون عمران و معماری و شهرسازی خبر داد:

 پارک بانوان بم پویا تر خواهد شد

رئیس شورای شهر بم خبر  داد:



سال پانزدهم   شماره   307 سه شنبه 9 اسفند  61401

ــت  ــی اس ــر کس ــناس. کم ت ــام خداش ــم/ بهن ــوع ب طل
کــه اســم و رســم و رزم رســتم و اســپندیار را نشــنیده 
باشــد. داســتانی کــه محــل نقــل نقالی هــا بــوده و 
ــی  ــگاوری و پهلوان ــه جن ــردم ب ــه م ــت ک ــی اس جای
پهلــوان مردمــی خــود، رســتم، افتخــار می کننــد کــه 
ــاره زال  ــا زور و زار و چ ــگ ب ــن جن ــه در ای چگون
ــره می شــود. اگــر داســتان رســتم و  ــر اســپندیار چی ب
ــه  ــگ خاص ــدان جن ــه روِز رزم در می ــپندیار را ب اس
کنیــم نتیجــه ای جــز ایــن حاصــل نمی شــود. امــا 
ــی شــکل  ــم و چرای ــر برگردی ــه عقب ت اگــر کمــی ب
گیــری چنیــن رخــدادی را بررســی کنیــم در مــی 
یابیــم کــه نبــرد ایــن دو پهلــوان، جنگــی نابجــا اســت 
کــه ریشــه در عقایــد برتربینــی و منفعــت طلبانــه 
زمانــه خــود دارد. از طرفــی وقتــی بــه ادبیــات توســعه 
رجــوع می کنیــم کــه بــرای هــر نــوع توســعه ای 
بــه خصــوص در ســطح کان نیازمنــد ســرمایه و 
ــا ایــن داســتان مقایســه  ــی هســتیم و ب ــع گوناگون مناب
می کنیــم متوجــه می شــویم کــه چطــور ایــن جنــگ 
و نبــرد نه تنهــا کمکــی بــه توســعه ایــران نکــرده بلکــه 
ســرمایه های اقتصــادی، اجتماعــی، انســانی و نمادیــن 
ــوان ملزومــات توســعه در خطــر  ــه عن ــران را هــم ب ای

ــود کــرده اســت. ــرار داده و ناب ق
زمانــی کــه گشتاسپ شــاه، دیــن زرتشــتی را پذیرفتــه 
و بــه دعــوت پیامبــر جدیــد قصــد ترویــج آن در 
ــرای  ــن فرصــت را ب ــو ای ــا را دارد شــاه ن سراســر دنی
ــی  ــدرت طلب ــوران غنیمــت شــمرده و ق ــا ت ــگ ب جن
خــود را بیشــتر بــروز مــی دهــد. گرچــه در ایــن چنــد 
ــا  ــران اســت ام ــر ای ــی ظاه ــروز نهای دوره جنــگ، پی
ــی  ــران ب ــر ای ــانی ب ــادی و انس ــنگین اقتص ــات س تلف
قــرار تحمیــل می شــود. ناگفتــه نمانــد کــه ایــن 
ــد، سپهســاالر و  ــه دســت پســر، ولیعه ــا ب ــروزی ه پی
پهلــوان جــوان ایرانــی، اســپندیار کــه خــود پســندیده 
ــع  ــوان ســرباز مطی ــه عن و برگزیــده زرتشــت اســت ب

دیــن و شــاه انجــام مــی گیــرد و شــاهزاده جــوان، در 
ــف  ــه مخال ــکاری ک ــر اف ــر دیگ ــه را ب ــدان، عرص می
دیــن جدیــد هســتند تنــگ کــرده و بــه بــاور خویــش 
جهــان را آبــاد و ایمــن تــر می کنــد. اســپندیار در 
ــاج  ــرای ت ــده ای ب ــا، وع ــن میدان ه ــدام از ای ــر ک ه
ــود  ــده خ ــدا از عقی ــنود و ج ــدر می ش ــت از پ و تخ
انگیــزه ای مضاعــف پیــدا می کنــد امــا هــر بــار پــس 
از هــر پیــروزی بــزرگ بــا خلــف وعــده پــدر بــرای 

ــود. ــه می ش ــی مواج ــاج بخش ت
ایــن موضــوع تــا زمانــی کــه کــه بــه خــارج مرزهــای 
ــی  ــر زمان ــود مگ ــت درک نمی ش ــط اس ــران مرتب ای
کــه شــاهِ دیــن خواســته پســر خــود، اســپندیار را 
ــی  ــت م ــنی دریاف ــت و روش ــه صراح ــاج ب ــرای ت ب
ــر عقــده  ــد ب ــار گشتاسپ شــاه نمی توان ــن ب ــد و ای کن
ــا حــرص  ــره شــده و ب ــات ناپســند خــود چی و درونی
و آزی کــه در قدرت طلبــی دارد میــدان بــازی را 
عــوض کــرده و زمینــه نابــودی ســرمایه های نمادیــن 
ــگوئی  ــا پیش ــپ ب ــد. گشتاس ــم می کن ــران را فراه ای
جاماســب )وزیــر خــود( متوجــه می شــود کــه عاقبتــی 
ــه  ــرگ او ب ــاج بخشــی اســپندیار نیســت و م ــرای ت ب
دســت رســتم دســتان اســت بــه همیــن خاطــر میــدان 
ــر  ــگ را در براب ــا و جن ــل مرزه ــه داخ ــار ب ــن ب را ای
ــدان  ــتم و خان ــی رس ــی یعن ــال ایران ــرزداران کهنس م

می کشــاند.  او 
بهانــه گشتاســپ، غــرور رســتم و خانــدان اوســت کــه 
از قدیــم، بهایــی بــه او و دیــن جدیــِد بهــی نمی دهنــد 
و بــه اســپندیار می گویــد کــه بایــد دســت بســته آنهــا 
را نــزد مــا بیــاوری. ایــن موضــوع و بهانــه بــرای 
اســپندیار هــم ایــن قــدر غریــب و تعجب برانگیــز 
اســت کــه بــا چنــد دلیــل، بیهــوده بــودن ایــن عمــل را 
بــه پــدر خــود یــادآوری می کنــد امــا بــا توجیه هــای 
بابجــا گشتاســپ متوجــه می شــود کــه موضــوع، تــاج 

و تختــی اســت کــه قــرار نیســت نصیــب او شــود.

ــه  ــدر را متوج ــه پ ــه حیل ــا اینک ــپندیار ب ــرا اس ــا چ ام
ــرای اســیر کــردن رســتم قصــد  ــاز هــم ب می شــود، ب
ــه او  ــد ک ــواب می  ده ــود ج ــپندیار خ ــد؟ اس می کن
ســرباز دیــن و شــاه اســت و نافرمانــی از شــاه کــه بــه 
گونــه ای فرمــان خداســت در دنیــا و عقبــی، عقوبتــی 

ــش دارد.  ســخت برای
ــام  ــود و پیغ ــی ش ــل م ــی زاب ــپندیار راه ــره اس باالخ
ــه  ــوان یــک واســطه ب ــه عن ــدر ب خــود را از طــرف پ
زابلیــان می رســاند. گرچــه رســتم می گویــد کــه 
ــد  ــی کن ــعی م ــا س ــت ام ــنیده اس ــوب ش ــام را خ پیغ
ــراز  ــن اب ــرد و ضم ــنیده بگی ــب را نش ــام غری ــن پی ای
ــوان  ــاهزاده ج ــدار ش ــحالی از دی ــندی و خوش خرس
کــه بــرای رســتم یــادآور ســیاوش اســت از در صلــح 
ــه خــود دعــوت  ــه خان ــار ب و دوســتی او را چندیــن ب
ــه اســپندیار می گویــد کــه مــن همــراه تــو  کــرده و ب
ــن ســر زده از محضــر  ــم و اگــر کوتاهــی از م می آی
ــان  ــراه و هم عن ــا هم ــم ام ــی می کن ــاه عذرخوان پادش

ــو خواهــم آمــد: ت

مگر بند، کز بند عاری بود
                              شکستی بود، زشت کاری بود

نبیند مرا زنده با بند َکس  
                            که روشن روانم بر اینست و بَس

بــا همــه گفت وگوهــای طوالنــی و مذاکره هــای 
ــد  ــِن جدی ــواِن دی ــاهزاده ج ــا ش ــوان، ام ــن دو پهل ای
بــر خــاف بــاور وجدانــی و انســانی خــود و بــا همــه 
مِهــری کــه از رســتم در دل خــود جــای داده، خود را 
مطیــع امــر شــاه می دانــد و آنچــه نبایــد رخ می دهــد.

جنگــی نابجــا و ضــد توســعه ایــران شــکل می گیــرد 
کــه قــدرت و نیــروی داخلــی ایــران را تضعیــف 
نمادیــن  و  انســانی  ســرمایه  و  شــاهزاده  می کنــد. 
ایرانــی را بــه کشــتن می دهــد. رســتم، پهلــوان و 
ــه  ــرده و ب ــف ک ــوم و تضعی ــی را مغم ــرزدار ایران م
ــرای  ــزرگ ب ــران مانعــی ب ــه ای جــای وســعت دادن ب

توســعه حــال و آینــده آن نیــز می شــود.

فرصت سوزی سرمایه ها در جنِگ ضِد توسعه رستم و اسپندیار
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میراث فرهنگــی،  وزارت  رســالت  راســتای  در 
حفــظ  بــر  مبنــی  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
قنات هــا بــه عنــوان مواریــث فرهنگــی بشــری، 
ــتان  ــهرهای اس ــدادی از ش ــات در تع ــه قن دبیرخان
راســتا  ایــن  در  و  می شــود  راه انــدازی  کرمــان 
ششــمین دبیرخانــه ثبــت تمدنــی قنــات هــا در 
شهرســتان جیرفــت تشــکیل شــده اســت کــه ایــن 
ــات  ــرای قن ــی ب ــد بخــش روزهــای خوب ــدام نوی اق
هــای پـُـر آب هنــد کوچــک ایــران یعنــی جیرفــت 
ــر اســاس آنچــه بیــان شــد، محمــد  ــود. ب خواهــد ب
برشــان  بــا اشــاره بــه اهــداف شناســایی و ثبــت ملــی 
قنــات های شهرســتان جیرفت   از تشــکیل دبیرخانه 
ثبــت تمدنــی قنــات هــای شهرســتان جیرفــت خبــر 
ــایی و  ــه  شناس ــن دبیرخان ــدف ای ــت: ه داد و گف
ــه  ــای منطق ــات ه ــی قن ــت مل ــی ثب ــیب شناس آس
ــی در  ــورت کارشناس ــه ص ــه ب ــت ک ــت اس جیرف

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق دس
ــی  ــت مل ــه ثب ــر دبیرخان ــدازی دفت ــان از راه ان برش
ــه  قنــوات جیرفــت خبــرداد و افــزود: دفتــر دبیرخان

ثبــت ملی قنــوات جیرفــت در اردیبهشــت ماه ســال 
آینــده در محــل اداره امــور منابــع آب جیرفــت راه 
ــورد  ــای م ــات ه ــرای قن ــد و ب ــد ش ــدازی خواه ان
نظــر بــرای ثبــت ملــی پرونــده تشــکیل مــی شــود.

ــان  ــا بی ــان ب ــتان کرم ــای اس ــات ه ــز قن ــر مرک مدی
ــت  ــه جیرف ــاخصی در منطق ــای ش ــات ه ــه قن اینک
وجــود دارد کــه مــورد نظــر بــرای ثبــت ملــی 
هســتند، افــزود: قنــات هــای بخــش اســفندقه، قنات 
سیدمســافر بلــوک، قنــات کهــن و آســیاب کهــن و 
بســیاری دیگــر ظرفیــت ثبــت ملــی را دارنــد کــه به 

ــه خواهــد شــد. آن پرداخت
برشــان ثبــت ملــی را عاملــی بــرای حفاظــت بیشــتر 
ــد در  ــت: بای ــت و گف ــت دانس ــای جیرف ــات ه قن
حفــظ و نگهــداری قنــوات تــاش و پیگیری داشــته 
باشــیم و جامعــه محلــی در ایــن زمینــه مــی تواننــد 

ــری باشــند. ــده خــوب و موث کمــک دهن
وی همچنیــن از راه انــدازی دبیرخانــه گردشــگری 
ــرد:  ــار ک ــر داد و اظه ــت خب ــاورزی در جیرف کش
ــوع  ــدات متن ــا تولی ــت ب ــان و جیرف ــوب کرم جن

باغــی و زراعــی ظرفیت گردشــگری کشــاورزی را 
دارنــد. بــه گــزارش ایســنا، قنــات حجــت آبــاد واقع 
در شهرســتان عنبرآبــاد، تنهــا قنــات ثبــت ملی شــده 
ــه در  ــود ک ــی ش ــوب م ــان محس ــوب کرم در جن
رونــق بخــش کشــاورزی و ســبد غذایــی خانوارهــا 

نقــش بســزایی دارد لــذا ثبــت ملــی قنــوات پـُـر آب 
و شــاخص برابــر اســت بــا ترویــج فرهنگ اســتفاده 
بهینــه از منابــع آبــی و حفاظــت از میــراث ملــی کــه 
بایــد بــرای نســل هــای آینــده بــه یــادگار گذاشــته 

شــود.

موســیقی ایــن تحفــه شــیرین دلنــواز مهرآگیــن کــه 
ــه امــروز خــود را بــه  از هــزاران ســال گذشــته تــا ب
اینجــا و ایــن عصــر کشــانده، در کرانــه جازموریــان 

ــه می شــود. ــر نواخت متفــاوت ت
نــوای بنجــو و نی انبــان آنچنــان بلنــد می شــود کــه 
ــرورده ایران زمیــن شــیرین ترین  ــد نازپ گویــی فرزن
شــعر کودکانــه خــود را می خوانــد و در عیــن حــال 
آنچنــان تنهــا و محــروم مانــده بــه ماننــد دورتریــن 
ــن لحظــه دســت  ــا ای ــال بشــریت کــه ت ــر خی جزای

نیافتنــی بــوده اســت.
ــهرهای  ــل و ش ــه هلی ــص در کران ــیقی باالخ موس
جنــوب کرمــان، از جملــه نمادهــای نمایــش هویت 
فرهنگــی اســت کــه مــی توانــد بــا توســعه و ترکیب 
ــت،  ــدار و خاقی ــعه پای ــا، توس ــگ ه ــا فرهن آن ب
ارتباطــات  ایجــاد  و  گردشــگر  جــذب  ســبب 
ــه  ــی صــادرات فرهنگــی را ب فرهنگــی شــود و حت
همــراه داشــته باشــد امــا از آن غفلــت شــده اســت.

کرمــان،  جنــوب  در  هزاررنــگ  گنــج  هفــت 
کاســتی کــم ندارنــد؛ کاســتی هــای اعمــال توســعه 
ــان و  ــوب کرم ــهرهای جن ــی در ش ــدار فرهنگ پای
ــود و  ــم نمی ش ــیقی خت ــه موس ــری از آن ب بهره گی
ــا و  ــی نماده ــن مســاله را در جــای خال ــوان ای می ت

ــز مشــاهده کــرد. مبلمــان شــهری نی
جانــب  از  الزم  فرهنگــی  مدیریــت  نبــود 
جــذب  برابــر  در  بلنــدی  ســد  شــهرداری ها 
ــهرهای  ــی ش ــت فرهنگ ــعه هوی ــگر و توس گردش
ــران در  ــک ای ــد کوچ ــت. هن ــان اس ــوب کرم جن
حالــی کــه عــاوه بــر جاذبــه هــای فرهنــگ بومــی، 
بــه دلیل شــرایط مناســب اقلیمــی، در تمامــی فصول 
ســال مهــد تولیــد انــواع محصــوالت زراعــی، دامی 

و باغــی اســت می توانــد بــه محلــی متفــاوت بــرای 
جــذب گردشــگر و ســرمایه گــذاری در ایــن بخش 
نیــز تبدیــل شــود تــا آنچنــان کــه می گوینــد نگیــن 
خاورمیانــه، بدرخشــد و زندگــی و اقتصــاد ســاکنان 

ــد. ــی کن ــز نوران خــود را نی
ــی  ــای نامدیریت ــرق در فض ــان غ ــرایط آنچن ــا ش ام
شــهری شــده اســت کــه نــه تنهــا فرهنــگ بومــی و 
هویــت فرهنگــی اجتماعــی مردمــش را در راســتای 
معرفــی ارتقــا قــرار نــداده کــه موجــب کــوچ 
ــوده  ــز ب ــود نی ــای خ ــه ه ــان و نخب ــترده جوان گس
ــن زمزمــه هــای اســتقال در قامــت  اســت. همچنی
اســتان هــم در حالــی شــنیده می شــود کــه مدیــران 
شــهر در ســاماندهی کوچــه  و خیابان هــای خاکــی 
ــت و دیگــر شــهرهای  ــه جیرف ــدون ســطل زبال و ب
ــای  ــای ج ــگ ها در ج ــد و س ــه مانده ان ــن منطق ای

آن جــوالن می دهنــد.
ایــن مدیــران تاکنــون اقدامــی بــرای ســاخت مــکان 
ــرای  ــی ب ــی حداقل ــوع تفریح ــب و متن ــای مناس ه
ســاکنان نکــرده انــد؛ چــه برســد بــه ســاخت ســالن 
ــر  ــا دیگ ــه روز ی ــه ب ــهربازی، کتابخان ــرت، ش کنس

ــری. ــی و هن ــن فرهنگ اماک
نکتــه دیگــر دســت ســازه هــای مــردم کرانــه هلیــل 
اســت کــه آوازه آنهــا نــه در کشــور بلکــه در 
ــوزن  ــی، س ــه دوزی، حصیرباف ــده. پت ــان پیچی جه
دوزی، قالیبافــی و… آنچنــان از نظــر شــهرداری هــا 
ــوش شــده  ــا فرام ــراث فرهنگــی شهرســتان ه و می
اســت کــه حتــی دغدغــه برگــزاری کاس هایــی 
ــان و  ــه جوان ــرای آمــوزش و انتقــال ایــن هنرهــا ب ب
نســل جدیــد را آنچنــان کــه انتظــار بــوده بــرآورده 
ــه برگــزاری نمایشــگاه هایــی  نکــرده چــه برســد ب

درخــور بــرای ارائــه و معرفــی هنــر جنــوب کرمــان 
کــه می توانــد رونــق اقتصــادی شــهر و جــذب 

ــه همــراه داشــته باشــد. ــز ب گردشــگر را نی
در ایــن شــرایط امــا کورســویی انــگار دمیــدن 
گرفــت و آهنــگ جشــنواره موســیقی جنــوب 
ــه زیبایــی نواختــه شــد  کرمــان پنــج شــب پیاپــی ب
ــان رســید  ــه پای ــنبه دوم اســفند ب و شــامگاه ســه ش

تــا شــاید یــادآور ســاز ناکوکــی شــود کــه در ایــن 
خطــه مــی بینیــم و یــادآور ضــرورت توجــه بیشــتر 
بــه حــوزه فرهنگــی شــهرهای جنوبــی کرمــان 
ــی  ــای فرهنگ ــت ه ــن حرک ــه ای ــد ک ــد؛ امی باش
ــد و  ــداوم یاب ــف ت ــای مختل ــه ه ــه بهان ــان ب همچن
ــری و  ــای هن ــت ه ــایر حرک ــرای س ــتگاهی ب خاس

ــد. ــز باش ــی نی فرهنگ

قنوات شاخص جنوب کرمان، ثبت ملی می شود

نفسی در میانه مرداب

مدیر مرکز قنات های استان کرمان خبر داد:

به بهانه ششمین جشنواره موسیقی فجر جنوب کرمان
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 شهرداری بم با ۳ گل کیان سام بابل را در هم کوبید
علیرضا آلبوغبیش سرمربی تیم فوتبال شهرداری بم 
ضمن تشکر از حضور دوستداران فوتبال و خبرنگاران 
که فوتبال را پوشش دادند گفت: ما سه بازی را تحت 
فشار بودیم و علیرغم اینکه حق مسلم ما بُرد بود اما 
توپ هایمان گل نمی شد. سه بازی مساوی داشتیم و 

در  7 بازی ُگل نخوردیم.
این بار طوری تمرین کردیم که بازیکنان برای یک 

بازی پر ُگل آماده و مصمم بودند و سه تا گل زدند  که 
از همین جا به تیم مقابل هم خسته نباشید میگوئیم 
و برایشان آرزوی موفقیت داریم. وی افزود: از روزی 
که دور هم جمع شدیم هدفمان در هر لحظه این 
ادامه  در  قطعاً  شویم.  موفق  و  کنیم  تالش  که  بود 
تیم  که  کنیم  نباید شک  و  است  ما صعود  دیدگاه 
شهرداری بم در آینده موفقیت های زیادی خواهد 

داشت فقط ما تنهائیم، واقعاً تنهائیم. وی خطاب به 
مسئولین شهر تاکید کرد: مسئولین شهر باید این تیم 
را حمایت کنند. در کدام تیمی، 9 نفر نیروی بومی در 
لیگ دوِ بازی، آنهم با این کیفیت بازی می کنند؟ تیم 
ما 8 بازیکن زیر 23 سال دارد که اگر حمایت شود 
حرف های زیادی برای گفتن دارد امیدوارم مسئولین 
ورود کنند و در کنار تیم فوتبال شهرشان قرار بگیرند.


