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اس��تاندار کرمان با تاکید براینکه کرمان در حوزه گردشگری نیازمند یک جهش اساسی است؛ از آمادگی 
استان برای همکاری درخصوص جبران عقب ماندگی های حوزه گردشگری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، دکتر محمدجواد فدائی در دیدار معاون توسعه مدیریت سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری کشور با اش��اره به ظرفیت ها و پتانسیل های فراوان استان 
کرمان در حوزه گردش��گری، افزود: وجود هفت اثر ثبت جهانی )یک س��وم آثار تاریخی( و هفت هزار اثر 

تاریخی شناخته شده نشان از بخشی از امکانات بالقوه استان کرمان در حوزه گردشگری است.
وی با تاکید براینکه نرخ س��رمایه گذاری به ازای هر شغل در حوزه گردشگری استان کرمان پائین است، 
خاطرنشان کرد: کارهای بزرگی در حوزه گردشگری استان کرمان طی سالیان گذشته انجام نگرفته است 
لذا انتظار می رود سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور پیشنهادات و برنامه های خود 

را برای جهش استان کرمان در حوزه گردشگری ارائه نماید.
استاندار کرمان با اشاره به تهیه و تدوین طرح جامع گردشگری شرق استان، یادآورشد: با توجه به اینکه 40 
درصد ارزش افزوده منابع معدنی، در استان کرمان است اما نرخ بیکاری در این استان یازده و نیم درصد 

است که اصال مطلوب نیست.

رشد 50 درصدی ورود گردشگر به استان کرمان در نوروز 98
 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری اس��تان کرمان نیز در این دیدار با تشریح گزارش 
عملکرد این سازمان در ایام نوروز، گفت: از ابتدای سال 98 تا سیزدهمین روز از تعطیالت نوروز، بیش از 
14 و نیم میلیون نفر گردشگر به استان کرمان وارد شده است و این آمار نشان از رشد 50 درصدی ورودی 

گردشگر به استان نسبت به مدت مشابه است.
فرخی با اش��اره به اشغال صد و ده درصدی هتلها و همچنین رش��د 27 درصدی اقامت در استان، افزود: 
بازدید از اماکن تاریخی استان بیش از هفده درصد رشد داشته است و اماکنی همچون باغ شاهزاده ماهان، 
ارگ قدیم بم، حمام گنجعلی خان، باغ فتح آباد و کلوت های ش��هداد به ترتیب بیش��ترین بازدیدها را به 
خود اختصاص داده اند. وی با اشاره به استقرار 70 راهنمای گردشگری در اماکن و ابنیه تاریخی استان، 

یادآورشد: 375 نفر گردشگر خارجی در ایام نوروز به استان کرمان سفر نموده اند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به اطالع رسانی در سطح شهر اشاره و تصریح 
کرد: هزار و 500 مورد بازدید از اماکن تاریخی استان به ثبت رسیده است و این در حالی است که قنوات 

بم بیش از 20 هزار نفر بیننده داشته است.

مهدی قائمی شهردار نرماشیر:

تخریب زیرساخت های مرکز شهرستان نرماشیر بیش از تصور مردم و مسولین در اثر عبور ناوگان
 حمل و نقل جاده ای کشور و ترانزیت بین المللی از بلوار اصلی شهر نرماشیر

مهدی قائمی ش��هردار نرماشیر با بیان اینکه بارش 
رحم��ت الهی باعث خوش��حالی مردم در ش��هر 
نرماشیر شده است خاطر نشان کرد : وجود آسیب 
های جدی در زیرس��اخت ش��هر نرماشیر هنگام 
بارش ب��اران بیش از انتظار معم��ول ، باعث بروز 
مشکالت عمده در سطح معابر این شهر می شود و 
تردد و جان و مال ش��هروندان را با خطرات جدی 

روبرو می سازد.
شهردار مرکز شهرستان نرماشیر تصریح کرد:

عبور مسیر جاده ای و ترانزیت جنوب شرق کشور 
که از مرکز شهر نرماشیر که فاقد کمربندی است 
و ترافیک آن خارج از تصور این شهر محروم می 
باشد سبب شده تا زیرساخت های اولیه این مرکز 
شهرس��تان با این تردد دچار تخریب و خس��ارات 
جدی شود و بروز روان آب ها نیز به این خسارات 
حجم بسیار زیادی را افزوده است که با وجود این 
افزایش قیمته��ا جبران آن خارج از توان مجموعه 

شهرداری و فرمانداری شهرستان نرماشیر می باشد.
قائمی افزود : کماکان قریب به دو س��ال در انتظار 
همکاری ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای و راه و شهرسازی با شهرداری نرماشیر هستیم 
تا شاید بتوانیم حداقل بلوار مرکز شهر که بیش از 
۹۰ درصد تردد و ترافیک آن را ماشین االن سبک 
و سنگین جاده ای و غیر بومی پوشش می دهند را 
با ایجاد توقفگاه های جاده ای و بهسازی و اصالح 
معبر )روکش آسفالت( نماییم و همچنان پیگیر و 
امیدواریم تا این کمترین خواسته بحق شهروندان 

محترم و مسولین بومی شهرستان محقق شود.
مهن��دس قائمی ضم��ن عذرخواهی و تش��کر  از 
مردم بابت صبوری و همکاری آنها با ش��هرداری 
یادآور ش��د : از س��اعات اولیه بارش تا هم اکنون 
ک��ه س��اعت ۲:۳۰ بامداد روز دوش��نبه اس��ت با 
امکانات لجس��تیکی موجود و هماهنگی با س��تاد 
مدیری��ت بحران شهرس��تان نرماش��یر و آمادگی 
مدیریت شهری بویژه همکاران خدوم بخش نقلیه 
و موتوری و آتشنشانی ، خسارات و اختالل روان 
آبها در حد توان ممکن مدیریت ش��ده اس��ت اما 
بی توجهی به کده��ای ارتفاعی و نبود بر و کف 
مناسب و استاندارد در معابر احداث شده این شهر 
و همچنین نداش��تن اعتبارات عمرانی در خور نیاز 
شهر و نبود ماشین آالت عمرانی مناسب برای رفع 
این موانع و نواقص از جمله گریدر و بیل مکانیکی 
و لودر استاندارد سبب تشدید تخریب زیرساخت 

های شهری و آبگرفتگی بیشتر معابر خواهد شد.

ش��هردار نرماش��یر گفت : برآورد اولیه خسارات 
زیرس��اخت شهر نرماشیر انجام ش��ده است که تا 
س��اعاتی بعد به فرمانداری و استانداری نیز اعالم 
خواهند ش��د ایش��ان ضم��ن قدردانی از پرس��نل 
ش��هرداری و اعضا و رئیس محترم ستاد مدیریت 
بحران شهرس��تان نرماشیر از  ستاد مدیریت بحران 
استان و شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان 
برای جب��ران خس��ارات وارده و اقدامات اصولی 
در امر شهرس��ازی و توس��عه و اصالح معابر شهر 
نرماشیر خواستار تخصیص اعتبارات ملی و استانی 
از محل نف��ت و گاز جدا از اعتبارات کمیته برنامه 
ریزی شهرستان به مبلغ ))۵۰ میلیارد ریال(( شدند 
و خاطرنش��ان کرد در صورت تخصیص و تحقق 
اعتبار و هم��کاری ادارات کل نامب��رده می توان 
در عمل از محرومیت س��یمای شهری و نارضایتی 
شهروندان محترم نرماش��یر  در زمینه آسیب های 
جدی زیرس��اخت شهری در اثر ترافیک جاده ای 

و روان آب ها کاست .

پیام تبریک شهردار بم به مناسبت اعیاد شعبانیه
شعبان ماه عیدها و عید ماه هاست. حلول ماه مبارک شعبان المعظم ، ماه پیامبر اعظم 
)ص(، ماه عشق و رحمت خداوندی و فرارسیدن اعیاد خجسته شعبانیه به ویژه سوم 
شعبان سالروز والدت سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین )ع( “روز پاسدار”، 
چهارم شعبان والدت بزرگ جانباز راه عشق، اسطوره وفا حضرت ابوالفضل العباس )ع( 
“روز جانباز” و پنجم ش��عبان والدت چهارمین امام همام حضرت زین العابدین )ع( و 
والدت حضرت علی اکبرع و امام زمان )عج( را از طرف خود و همکاران خدوم شهرداری 
و اعضای محترم شورای اسالمی شهر به تمامی هموطنان عزیز و مردم شریف شهر بم 

به ویژه پاسداران و جانبازان گرامی میهن عزیزمان تبریک عرض می نمایم.

ارادتمند شما - علیرضا پشتیبان شهردار بم

آگهی استخدام 
مجتم��ع آم��وزش عالی ب��م در نظ��ر دارد از بین فارغ 
التحصیالن بومی مرد در  رش��ته حسابداری تعدادی را 
از طری��ق آزمون و مصاحبه بصورت قرارداد کار معین 

بکار گیرد.
متقاضیان جهت اطالع بیشتر به سایت مجتمع به نشانی

www.bam.ac.ir 
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نیکزادی پناه نماینده مردم شرق استان کرمان

جمهوری اسالمی اجازه نمی دهد تروریسم 
مورد حمایت آمریکا امنیت منطقه را تهدید کند

نماینده مردم ش��رق استان کرمان با بیان اینکه آمریکا بداند که نمی تواند سپاه را از مردم 
م��ا جدا کند گفت: نظام جمهوری اس��المی اجازه نمی دهد که تروریس��م مورد حمایت 
دول��ت آمریکا و رژیم اش��غالگر قدس منافع ملی و امنیت منطق��ه را مجدداً مورد تهدید 

ق��رار ده��د.
ب��ه گزارش پایگاه خبری طلوع ارگ، حبیب ال��ه نیکزادی پناه با محکم کردن اقدام اخیر 
آمریکا اظهار داش��ت: این اقدام آمریکا با واکنش س��ازمان ها، نهاده��ا، قوای مختلف و 
افراد و ش��خصیت های مختلف در داخل و خارج کش��ورمان روبه رو شده و بسیاری این 

حرک��ت نابخردان��ه را محک��وم کردن��د.
وی با بیان اینکه این کار امروز و دیروز آمریکا نس��یت و آمریکا همیش��ه دشمنی خود را 
علیه ملت ایران نش��ان داده است گفت: ترامپ نه تنها س��پاه پاسداران انقالب اسالمی را 
یک تروریس��ت خطاب کرده که تمام ملت ایران را به عنوان تروریست نام برده چرا که 

هر ایرانی عضوی از س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی اس��ت.
نماینده مردم ش��رق اس��تان کرمان در مجلس شورای اسالمی با اش��اره به اینکه در اوایل 
پیروزی انقالب اس��المی امام)ره( در س��خنان خود از ارتش بیست میلیونی بسیج نام برده 
و در جای دیگر فرمود اگر س��پاه نبود کشور هم نبود افزود: واقعیت همین است و معمار 
کبی��ر انقالب از هر ایرانی به عنوان یک نفر س��پاهی نام برده اس��ت و همه ملت ایران بر 

این مس��ئله معتقدند.
وی ب��ا بی��ان اینکه آمریکا بداند ک��ه نمی تواند س��پاه را از مردم ما جدا کن��د بیان کرد: 
براس��اس قوانی��ن بین المللی آمریکا نمی توانن��د یکی ارگان های قوای دفاعی کش��ور را 

تروریس��ت اعالم کند که این اقدام آمریکا کاری بس��یار زش��ت و ناپس��ندی اس��ت.
نیکزادی پناه با اش��اره به اینکه این سخنان آمریکا ذره ای در وجود ملت ایران تاثیر ندارد 
گف��ت: ملت ایران پای آرمان های نظام انقالب اس��المی ایس��تاده اند و با این اقدامات از 

ایس��تادن پای نظام کوتاه نمی آیند.
وی با اش��اره به کارنامه درخشان سپاه در دوران انقالب خاطرنشان کرد: کارنامه موفق و 
افتخارآمیز س��پاه پاسداران انقالب اسالمی در مقابله با اشکال مختلف تروریسم در منطقه 
که منجر به شکس��ت تروریسم سازمان یافته و خطر بار داعش شد، نشانه آشکار تمایل و 
تالش جمهوری اسالمی ایران به برقراری امنیت، صلح و ثبات همه جانبه و همزیستی در 

جهان عاری از خش��ونت و تروریس��م اس��ت.
نماینده مردم ش��رق اس��تان کرمان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: نظ��ام جمهوری 
اسالمی با اقتدار و تدبیر این راه را ادامه داده و با اتکای به قدرت اتحاد و همبستگی ملی 
و مقاومت در برابر هر گونه زیاده خواهی، نخواهد گذاش��ت که تروریسم مورد حمایت 
دول��ت آمریکا و رژیم اش��غالگر قدس منافع ملی و امنیت منطق��ه را مجدداً مورد تهدید 

ق��رار ده��د.

بررسی شنوایی آسان ،سریع و قابل
 دسترس می باشد 

پیشگیری از کم شنوایی و اقدامات مراقبتی مربوط به آن در جهت ارتقاء سالمت عمومی 
جامعه و کاهش هزینه های بهداش��تی در کش��ورها  نقش عمده ای را ایفا می نماید.در 
طی س��الهای اخیر روز به روز توجه بیش��تری به موضوع کش��ف بموقع کم شنوایی در 
دوران نوزادی و مراقبت های مربوط به آن معطوف گردیده است.نقص شنوایی به عنوان 
یک��ی از اصلی تری��ن عوامل ناتوانی و معلولیت نوزادان در سراس��ر جهان مطرح بوده و 
عوارض کوتاه و بلند مدتی در زمینه های مختلف رش��د کودک از جمله زبان ،فعالیت 
های فیزیکی ،قوه درک یا شناخت و نیز مهارت های ذهنی –اجتماعی تاثیر گذار بوده 
و نیز در ادامه برس��طح تحصیالت و مهارت های شغلی افراد اثر منفی دارد.حداقل یک 
س��وم کودکان مبتال به نقص شنوایی در آینده مبتال به نقص رشد سیستم عصبی خواهند 
شد.عوامل خطر ابتال به نقص شنوایی بسیار متعدد بوده و مهمترین آن عبارتند از عوامل 
ژنتیک��ی و بروز جهش ه��ای ژنی و ازدواجه��ای فامیلی ،بیماریهای عفون��ی در دوران 
بارداری ،داروهای  اتوتوکسیک ،صدمات وارده حین زایمان ،زردی نوزادی،و عفونت 
گوش و اصوات صدمه زا و مخرب می باشند .الزم به ذکر است که نقص شنوایی نوعی 
معلولیت پنهان و یکی از شایع ترین ناهنجاری های بدو تولد محسوب شده  و در جوامع 
مختلف ب��ه دالیلی نظیر فقدان نمود ظاهری آن در کودک،نا آش��نا بودن خانواده ها با 
عالیم اولیه ،عدم اطالع از مراکز موجود درباره میزان شیوع و عوارض بسیار جدی آن با 
تاخیر بسیار زیاد شناسایی می گردد و اثرات بسیار منفی  بر رشد گفتار ،زبان و شناخت 
بر جای می گذارد .نتایج تحقیقات حاکی از این مطلب است که برنامه های غربالگری 
موثرترین راه برای شناسایی زود هنگام ابتال به نقص شنوایی در میان نوزادان بوده و باعث 
ارتقای رشد آنها می شود .نوزادانی که نقص شنوایی آنها قبل از 6ماهگی تشخیص داده 
شده است دارای توانمندی های بیشتری نسبت به کودکانی هستند که نقص شنوایی آنها  
دیرتر تشخیص داده شده است .مداخله درمانی بموقع به نوزاد امکان توسعه مهارت های 
زبانی و نیز شناختی را برای وی ایجاد می نماید . شیوع باالی کم شنوایی نوزادان از یک 
طرف و امکان تشخیص بموقع و درمان آنان از سوی دیگر ،موید اهمیت برنامه های ملی 

غربالگری می باشد.

مرکز بهداش�ت شهرس�تان بم
واح�د بیم�اری ه�ا

سفر استاندار کرمان به شهرستان های شرقی استان

محمدجواد فدایی استاندار کرمان در سفر به شهرستان های شرقی استان، بر ضرورت 
گسترش مالچ پاشی و تخصیص اعتبارات ویژه برای اجرای این طرح مهم تاکید کرد

ب�ه گ�زارش روابط عموم�ی اس�تانداری کرم�ان، دکتر 
محمدجواد فدائی به همراه جمعی از مس�ئوالن اس�تان به 
شهرستان های شرقی استان سفر و پروژه های این شهرستان 

ها را بازدید و روند اجرای آنها را بررسی کرد.

بازدید از محور ریگان – نرماشیر
اس��تاندار کرمان در بدو ورود به شهرس��تان ری��گان از محور در حال 

احداث ریگان – نرماشیر به طول 4۵ کیلومتر بازدید کرد.
گفتنی اس��ت؛ از مجموع 4۵ کیلومتر، تاکنون ۲ کیلومتر در س��ال ۹7 
به بهره برداری رس��یده و ۵ کیلومتر نیز با پیش��رفت 7۰ درصد از سمت 
شهرس��تان ریگان در حال احداث است که امید می رود امسال به بهره 

برداری برسد.
عملی��ات احداث این محور از س��مت شهرس��تان نرماش��یر به طول 1۰ 
کیلومتر آغاز ش��ده و تاکنون ۲۰ درصد پیش��رفت فیزیکی داشته است 
که با تدبیر استاندار کرمان قرار شد این پروژه از محل اعتبارات ماده ۵6 

تکمیل و بهره برداری شود.
بازدید از محور ریگان – جاسک

اس��تاندار کرمان در ادامه از محور در حال احداث ریگان – جاس��ک 
بازدید کرد.

طول ای��ن محور 4۲۰ کیلومتر ک��ه ۲۲۰ کیلومت��ر آن مربوط به حوزه 
استحفاظی اس��تان کرمان و از این مجموع، 7۰ کیلومتر در حوزه اداره 

کل راه و شهرسازی شمال استان کرمان است.
این گزارش حاکیس��ت:قرارداد اجرای این پروژه با دو ش��رکت منعقد 
ش��ده که در مرحله نخس��ت 47 کیلومتر از این محور در حال احداث 
است و مرحله دیگر آن به اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه فنی برجک 
– ریگان مربوط و از سوی پیمانکار در حال تجهیز کارگاه است که ۲۳ 

کیلومتر از این محور در دست اجرا قرار می گیرد.

بازدید از مجتمع فرهنگی هنری ریگان
دکت��ر فدائی همچنین از مجتمع در حال اح��داث فرهنگی هنری اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ریگان با هزار و ۳7۵ متر مربع زیربنا 

و با ۳4 درصد پیشرفت فیزیکی بازدید کرد.
ب��رای اجرای این پ��روژه حدود یک میلیارد تومان هزینه ش��ده و پیش 
بینی می ش��ود برای تکمیل آن به هزینه ای بالغ بر ۳ و نیم میلیارد تومان 

اعتبار نیاز است.
طرح ساماندهی گلزار مطهر شهدای ریگان

استاندار کرمان در ادامه با حضور در گلزار مطهر شهدای شهر ریگان، 
ب��ا قرائت فاتحه و تقدیم گل با آرمان ه��ای مقدس امام خمینی )ره( و 

شهدای واالمقام تجدید میثاق کرد.
گفتنی است؛ برای ساماندهی گلزار مطهر شهدای شهر ریگان به هزینه 
ای بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز و تاکنون 1۵۰ میلیون تومان آن 

تخصیص یافته است.
بازدید از بیمارستان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی شهرستان 

ریگان
استاندار کرمان همچنین ضمن بازدید از بیمارستان ۳۲ تختخوابی آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی شهرس��تان ریگان، در جریان مسائل و مشکالت 

این مجموعه قرار گرفت.
عملیات اجرایی این پروژه در سال ۹۳ و از محل اعتبارات استانی آغاز 
ش��د که با کم��ک 4 و نیم میلیارد تومانی ارگ جدی��د به بهره برداری 

رسیده است.
برای احداث این بیمارستان بیش از ۲۲ میلیارد تومان هزینه شده و برای 
تکمیل آن به هزینه ۳ میلیارد تومانی و برای تامین تجهیزات نیز به اعتبار 

۵ میلیارد تومانی نیاز است.
بنا بر اعالم نماینده مردم شهرس��تان های شرق استان در مجلس شورای 
اس��المی ، هفت میلیارد تومان از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری 
به تکمیل و تجهیز این بیمارستان اختصاص یافته اما تاکنون محقق نشده 

است.

بازدید از کارگاه های اشتغال خرد روستایی 
بازدید از کارگاه های اشتغال خرد روستایی ویژه مددجویان بهزیستی و 
کمیته امداد امام خمینی )ره( از دیگر برنامه های س��فر یکروزه استاندار 

کرمان به شهرستان ریگان بود.
اداره کل بهزیس��تی اس��تان کرمان تاکنون برای راه اندازی دو کارگاه 
تولیدی ویژه مددجویان خانم در شهرستان ریگان اقدام کرده است که 
در هر کارگاه هش��ت نفر و در مجم��وع 16 نفر در زمینه دوخت لباس 

مشغول فعالیتند.
کمیته امداد امام خمینی )ره(شهرس��تان ریگان نیز پارسال برای اجرای 
۲۲ طرح قالی بافی ویژه مددجویان خانم اقدام کرده است که مواد اولیه 
ب��ه صورت یارانه ای در اختیار ای��ن مددجویان قرار می گیرد و پس از 
تکمیل فرش، به وس��یله کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان ریگان 

به فروش می رسد و پول حاصل از آن به مددجو پرداخت می شود.
افتتاح دبستان تدبیر سپه

استاندار کرمان در ادامه دبستان دوره اول دخترانه تدبیر سپه را با زیربنای 
8۳۰ متر مربع با ش��ش کالس درس و با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 

پانصد میلیون تومان افتتاح کرد.
این مدرس��ه در س��ال ۹7 با نظارت اداره کل نوس��ازی مدارس اس��تان 
تاس��یس ش��ده اس��ت و هم اکنون 14۳ دانش آموز در آن به تحصیل 

مشغولند.

آغاز عملیات گازرسانی به شهر ریگان 
استاندار کرمان همچنین کلنگ آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به شهر 
ریگان و ۵ روستای تابعه را با اعتباری بالغ بر ۲1 میلیارد ریال به زمین زد.

با اجرای این پروژه به طول 16 کیلومتر خط تغذیه، 1۲۹ کیلومتر شبکه 
توزیع و نصب پنج هزار و ۲48 انشعاب؛ 4 هزار و 8۲8 خانوار شهری و 
هزار و 7۳۲ خانوار روس��تایی از نعمت خدادادی گاز بهره مند خواهند 

شد.

بازدید از استخر سرپوشیده در حال ساخت ریگان
بازدید از اس��تخر سرپوشیده در حال ساخت شهرستان ریگان با هزار و 
۳۵۰ مت��ر مربع زیربنا و با اعتب��اری بالغ بر ۲ میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان 

آخرین برنامه سفر استاندار کرمان به شهرستان ریگان بود.
 این پروژه هم اکنون حدود ۳۵ درصد پیش��رفت فیزیکی دارد که برای 
تکمیل آن به اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیاز است.

بازدید استاندار کرمان از مدارس شهر نرماشیر
استاندار کرمان در بدو ورود به شهرستان نرماشیر از دبیرستان دوره دوم 
دخترانه مهدیه با 4 کالس درس و ۳۰ دانش آموز، دبیرس��تان دوره اول 
دخترانه مکتب الزهرا)س( با ۳ کالس درس و 7۵ دانش آموز، دبیرستان 
پس��رانه دوره اول ش��هید س��بزعلی با ۳ کالس درس و 81 دانش آموز 
بازدید و دستور رفع نواقص و ایجاد شرایط بهتر آموزشی را صادر کرد.

بازدید از محور رستم آباد – ریگان
دکتر فدائی در ادامه از بهبود شرایط عبور در محور رستم آباد – ریگان 

به طول ده کیلومتر بازدید کرد.
وجود معارض در بیش از نیمی از مس��یر، وجود لوله آب و گاز در زیر 
مسیر بخش��ی از محدوده ها، کمبود شدید آب در منطقه،مشکالت در 
تامین س��وخت، وجود بیشتر مقادیر باقی مانده خاکبرداری در محدوده 
معارض )تا رفع معارض هیچگونه عملیاتی نمی توان انجام داد( از جمله 

مسائل و مشکالت مطرح شده در حاشیه بازدید از این پروژه بود.
افتتاح دبیرستان خیرساز محدثه 

افتتاح دبیرس��تان دخترانه متوسطه دوره اول محدثه روستای حسن آباد 
کناره با ۳۳۰ متر مربع زیربنا، شش کالس درس، 6۰ دانش آموز و هزینه 

ای بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان از دیگر برنامه های  استاندار کرمان در سفر 
به شهرستان نرماشیر بود.

بازدید از مجتمع ورزشی آموزش و پرورش
استاندار کرمان همچنین از مجتمع ورزشی آموزش و پرورش شهرستان 
نرماش��یر که با نظارت اداره کل نوسازی مدارس استان در حال احداث 

است، بازدید کرد.
پروژه س��الن ورزشی سرپوش��یده با هزار و ۳۲۵ متر مربع زیربنا و هزینه 
هفتصد میلیون تومانی و پیشرفت فیزیکی 6۰ درصد در حال احداث و 

برای تکمیل آن به اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان نیاز است.
پروژه سالن استخر و سالن های جانبی آن نیز در فضای هزار و ۳۰۰ متر 
مربع و با هزینه یک میلیارد و 8۵۰ میلیون تومان و 6۰ درصد پیش��رفت 
فیزیکی در حال احداث و برای تکمیل آن به اعتباری بالغ بر دو میلیارد 

تومان نیاز است.

بازدید از بیمارستان حضرت جواداالئمه)ع(
اس��تاندار کرم��ان همچنین از بخش ه��ای مختلف )اطف��ال، جراحی، 
اورژان��س، دیالیز و ...( بیمارس��تان 64 تختخوابی بیمارس��تان حضرت 
جواداالئمه)ع( و طرح توسعه ای آن بازدید و در گفت و گو با همراهان 

بیماران، چگونگی خدمات رسانی به بیماران را بررسی کرد.

بازدید از شهرک گلخانه ای روداب شهرستان نرماشیر
بازدید از شهرک گلخانه ای روداب با زیربنایی بالغ بر ۳۲ هکتار آخرین 

برنامه رسمی سفر امروز استاندار کرمان به شهرستان نرماشیر بود.
پروژه احداث زیرساخت های این شهرک در سال 86 آغاز شده است 
و پس از توقف، در س��ال ۹4 با اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد ریال از محل 

اعتبارات دولتی، دوباره کلید خورد تا اینکه در سال ۹7 به پایان رسید.
مس��احت مفید قابل واگذاری در این ش��هرک ۲۵ هکتار ) 4۰ قطعه( و 
دارای میزان آب 4۵ س��اعت در دور هفت شبانه روز از یک حلقه چاه 

آب عمیق با دبی ۲۲ لیتر در ثانیه است.
مس��احت مفید قابل واگذاری براس��اس آب موجود در این ش��هرک 
چه��ارده هکتار و تعداد قطعات قابل واگذاری براس��اس آب ۲6 قطعه 
اس��ت.تاکنون هفت واحد به مس��احت ۳۵ هزار متر مربع بهره برداری 
ش��ده و 6 واحد به مس��احت ۳۰ هزار متر مربع در ح��ال احداث و این 
درحالیس��ت که حدود 8۰ میلیارد ریال از محل تسهیالت توسعه پایدار 
روستایی برای احداث واحدها تسهیالت پرداخت شده و توانسته است 

برای 1۲۰ نفر به صورت مستقیم، 1۵۰ نفر غیر مستقیم اشتغالزایی کند.
در این ش��هرک محصوالتی مانند خیارس��بز، ت��وت فرنگی، گل رز و 

گوجه فرنگی تولید و به کشورهای روسیه و عراق صادر می شود.
این گزارش حاکیس��ت : نبود تس��هیالت از محل توس��عه پایدار برای 
پرداخت به سایر واحدهای واگذار شده، نبود گاز در مجتمع و نامناسب 
بودن آس��فالت جاده دسترس��ی از مشکالت این ش��هرک به شمار می 

روند.

بازدید از مدرسه شهید فهمیده 
دکتر فدائی همچنین با حضور در دبس��تان شهید فهمیده روستای گزان 
خ��واص از توابع شهرس��تان ریگان، از کالس های درس این مدرس��ه 

بازدید و با دانش آموزان گفت و گو کرد.
ه��م اکنون ۲17 دانش آموز دختر و پس��ر در ی��ازده کالس درس این 

مدرسه به تحصیل مشغولند.
ب��ه گزارش خبرنگار اعزامی روابط عمومی اس��تانداری، کمبود فضا و 

محوطه و نبود نیروی انسانی متخصص از مشکالت این مدرسه است.

حاشیه سفر استاندار کرمان
اس��تاندار کرمان در حاشیه سفر به شهرستان های شرقی استان در جمع 

خبرنگاران حضور یافت و به پرسش های آنان پاسخ داد.
دکتر محمدجواد فدائی با اشاره به انتصاب اخیر سرپرستان سه فرمانداری 
در جنوب اس��تان، گفت:  هر کجا الزم باشد، برای ارتقاء مدیریت در 
فرمانداری ها و یا  اگر فرماندار شهرس��تانی به ادامه کار عالقمند نباشد، 
ضرورت دارد افراد جدید و با انگیزه بیش��تر در آن حوزه مش��غول کار 

شوند و به مردم خدمت کنند.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در اس��تان کرمان همچنین بر ضرورت 
گسترش مالچ پاش��ی و تخصیص اعتبارات ویژه برای اجرای این طرح 
مهم تاکید و خاطرنش��ان کرد: پروژه های متعددی در شهرس��تان های 
ش��رقی اس��تان اجرا ش��ده که نیازمند اعتبارند و با توجه به محدودیت 
اعتب��ارات اس��تانی و به طول انجامی��دن اجرای این پروژه ه��ا، به دنبال 

راهکارهای جدید برای تکمیل آنها هستیم.
دکت��ر فدائ��ی در ادامه با اش��اره ب��ه بازدید صورت گرفت��ه از مدارس 
شهرستان های ریگان و نرماشیر، بر ضرورت بازسازی و نوسازی برخی 

مدارس شهرستان های شرقی استان تاکید کرد.
استاندار همچنین با اشاره به افتتاح مدرسه خیرساز در شهرستان نرماشیر؛ 
از خیران اس��تان برای مش��ارکت در مدرسه س��ازی در شهرستان های 

شرقی استان دعوت کرد.
به گزارش روابط عمومی اس��تانداری کرمان، جلس��ه مش��ترک س��تاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی منطقه سه استان کرمان، ) شهرستان های بم، 
ریگان، فهرج و نرماشیر( و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از دیگر 
برنامه های سفر رسمی اس��تاندار کرمان به شهرستان های شرقی استان 

است.

     اخبار
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به گزارش فردای کرمان به نقل از اس��تقامت، وي با تاکید بر این که در 
ادبیات امروز »از پشتوانه غني ادبي در خلق آثارمان برخوردار نیستیم«، 
یکي از مشکالت ادبیات را قطع ارتباط نویسندگان با ادبیات کالسیک 
ایران دانس��ت و تصریح کرد: »نویسندگان ایراني بدون در نظر گرفتن 
توجه ي ک��ه اروپاییان به داش��ته هاي ادبي- فرهنگي خود داش��ته اند، 

دنباله ي کار آنان را در نوشته هاي خودشان مي گیرند«.
علوم��ي در این باره اظهار کرد: »م��ا در ادبیات جهان میبینیم که چطور 
نویس��ندگان آغازگر س��بک رئالیس��م جادویي از آداب و رس��وم و 
باورهاي سرخ پوس��تان استفاده کرده و پنجره اي تازه به ادبیات داستاني 
باز مي کنند، س��بکي که آغاز آن به امریکاي التین و حدود یک قرن 
قبل بازمي گ��ردد؛ که اوج آن را مي توان در نوش��ته هاي افرادي چون 
»مارکز« دید. توجه به همین یک نمونه کافي بود تا به خود بگویم چرا 
ما با چنین پیشینه ي ادبي قدرتمندي در قصه ها و افسانه ها، هنوز موفق به 

خلق سبکي خاص خودمان نشده ایم.« !
علومي افزود: »به خود گفتم چرا از س��ابقه ي درخشاني که در فرهنگ 
مردمي نهفته است بهره نگیریم، بویژه که ما از آثار گرانبهایي همچون 
»هزار و یک ش��ب« بهره مندیم؛ که حتي فردي چون »بورخس« آنقدر 
ش��یفته اش مي ش��ود که آن را بزرگترین داس��تان ها در تم��ام زمان ها 

مي خواند و حتي از شیوه ي داستان نویسي اش بهره ي زیادي مي برد«.
وي در خصوص دلیل این مس��أله تشریح کرد: »چند علت بهم پیوسته 
در این خصوص وجود دارد. یکي اینکه ما وقتي با دنیاي جدید آش��نا 

ش��دیم که مصادف با جنبش مش��روطه بود و این آشنایي منجر به دور 
ش��دنمان از داشته هاي خودمان شد. منتهي اتفاق خوبي که رخ مي دهد 
آش��نایي مان با ادبیات جدید و از سویي ورود آدم هاي عامي به ادبیات 
است، درست برخالف گذشته که اغلب شاهان و حاکمان مورد توجه 

اهالي ادبیات بوده اند«.
نویس��نده ي »س��وگ مغان« در ادامه تأکید کرد: »اما اتفاقي که چندان 
خوشایند نیس��ت قطع ارتباطمان با ادبیات کالسیک است. تمام این ها 
را گفت��م که بدانی��د چرا امروز دیگر از آن پش��توانه ي غن��ي ادبي در 
خلق آثارمان برخوردار نیس��تیم؛ از دوره ي مشروطه به بعد این ارتباط 
قطع ش��د. بنابراین نویس��ندگان ایراني بدون در نظر گرفتن توجه ي که 
اروپاییان به داش��ته هاي ادبي- فرهنگي خود داشته اند دنباله ي کار آنان 

را در نوشته هاي خودشان مي گیرند«.
او ادامه داد: »این شیوه هنوز هم در ادبیاتمان رواج دارد، مخالف توجه 
به داش��ته هاي جهاني ادبیات نیس��تم، منتهي تأکید دارم باید حواسمان 
به مس��یري که ادبیات تا قبل از دوره ي مش��روطه طي کرده هم باش��د. 
البته این قطع رابطه در میان همه ي نویس��ندگان همه گیر نیست، آنچنان 
که بوف کور صادق هدایت تداوم ادبیات اس��تعاري فارس��ي است که 
نمونه هاي قبلي آن در کارهاي ش��یخ اش��راق دیده مي شود. در اغلب 
کارهاي غالمحسین ساعدي هم نش��انه هایي از رئالیسم جادویي حتي 

جلوتر از مارکز دیده مي شود«.

نویس�ندگان امروز کتاب هاي گذشتگان را 
بخوانند!

علومي همچنین در بخش دیگري از س��خنان خود با بیان اینکه هشت 
س��ال زمان براي تألیف کتاب »قصه اس��اطیر« صرف شده است، دلیل 
نوش��تن آن را عالقه به رمز و رازهاي ذاتِي افسانه ها و اسطوره ها عنوان 
ک��رد. وي در این ب��اره توضی��ح داد: »راز و رمزي که در افس��انه ها و 
اسطوره هاست یکي از دالیل توجه پژوهشگران به فعالیت در این حوزه 
است. این چرایي بخشي از همان دلیلي بود که من در جواني به دنبال آن 
بودم. بگذارید مثالي بزنم؛ متوجه شده بودم در اغلب افسانه ها صحبت 
از س��ه برادر اس��ت، از خود مي پرسیدم چرا سه! چه رمزي در این عدد 
نهفته اس��ت. از طرفي متوجه ش��ده بودم در اغلب افسانه ها این سومین 
برادر اس��ت که از موانع عبور مي کند، با موجودات اهریمني مي جنگد 
و در نهایت به موفقیت دست پیدا مي کند. حدس مي زدم دالیلي پشت 
این داس��تان ها باشد و الگو ش��دن و تکرار آن ها در افسانه هاي مختلف 

بي جهت نباشد«.
نویس��نده ي کتاب »پریباد« ادامه داد: »خوش��بختانه در آن س��ال ها آثار 
تألیف��ي و ترجمه هاي خوبي در زمینه ي اسطوره شناس��ي از اس��تاداني 
همچون ژاله آموزگار، جالل س��تاري، مهرداد بهار و… در دس��ترس 
بود؛ رد پاي مطالعات آن س��اله ایم حتي در رمان هایي که نوش��ته ام هم 
دیده مي ش��ود. مطالعه ي افس��انه هاي »هزار و یک شب« را هم از همان 

زمان ش��روع کردم، به گمانم نه فقط پژوهشگراني که خواهان مطالعه 
بر داستان ها و اسطوره ها هستند، بلکه حتي نویسندگان هم باید حداقل 
چند کتاب به جاي مانده از گذش��ته را بخوانند که هزار و یک ش��ب، 

شاهنامه، بوستان و گلستان از آن جمله هستند«.

افسانه ها و اسطوره ها در معرض نابودي و 
فراموشي اند!

این پژوهشگر همچنین در سخنان خود، یکي از دالیل ناشناخته ماندن 
نویسندگان ایراني در سطح جهان را محدود بودن دایره جغرافیایي زبان 
فارس��ي دانست و تصریح کرد: »ساراماگو در رمان هایي همچون »بدن 
سنگي« و »کوري« تأکید دارد که هر ملتي بنابر پشتوانه هاي فرهنگي اش 
مي تواند رئالیس��م جادویي خاص خود را داشته باشد؛ در ارتباط با آثار 
س��اعدي هم مي توان به نوعي از رئالیسم جادویي رسید که تحت تأثیر 
پیشینه خودمان اس��ت. منتهي چرا او در سطح جهاني مطرح نمي شود! 
چون زبان فارس��ي دای��ره جغرافیایي محدودي دارد و از س��ویي ما از 
وج��ود آژانس هاي ادبي فعال در زمینه ي معرفي ادبیاتمان و همین طور 
حمایت هاي دولتي محروم هستیم. در ارتباط با همین تعداد فارسي زبان 

فعلي هم بیشتر فرهنگ شفاهي غالب است تا مکتوب«!
وي گفت: »هرچند بتدریج تغییرهایي در جهت عالقه مند ش��دن مردم 
به کتابخواني ایجاد ش��ده، اما ش��رایط نامطلوب اقتصادي فعلي مانعي 

جدي بر س��ر تحقق آن شده است. از سویي ورود بدون فرهنگ سازي 
تکنولوژي هاي نوین ارتباطي هم منجر به کم رنگ شدن فرهنگ مطالعه 
میان مردم ش��ده است. البته نباید فراموش کرد که عمده ي نویسندگان 
م��ا در تالش براي تألیف آثار خود به س��بک غربیان هس��تند و طبیعي 
است که حتي اگر آثارمان ترجمه شود هم جذابیتي براي آنان نخواهد 
داشت. البته در شعر معاصرمان شرایط برعکس داستان است و این پیوند 

تا حد قابل توجهي حفظ شده است«.
علومي اضافه کرد: »غالمحس��ین س��اعدي به انجمن هاي ادبي دوران 
خودش نقد بسیاري داش��ت، این که در آن ها بجز حسادت و بدگویي 
خبري نیس��ت! وقتي محفل هاي ادبي به چنین ش��رایطي دچار ش��وند 
دیگ��ر کارکردي در هدایت نس��ل جوان نویس��ندگان ب��ه راه صحیح 
نخواهند داش��ت. ادبیات امروزمان عالوه بر حمایت بخش خصوصي 
و متولی��ان فرهنگ��ي به ایجاد همدل��ي میان اهالي اش نی��از دارد. زمان 
چنداني از ورودمان به دنیاي مدرن ادبیات داستاني نمي گذرد و طبیعي 
اس��ت که همچن��ان در حال آزمون و خطا و کس��ب تجربه باش��یم. با 
این حال متأس��فانه کار چنداني جهت جمع آوري و حفظ افس��انه ها و 
اس��طوره هایمان انجام نش��ده و اگر بخش خصوصي و مسئوالن کاري 
نکنند باید شاهد فراموشي و نابودي آن باشیم. مدت هاست که فرهنگ 

دیگر اولویت کسي نیست«.
وي اب��راز کرد: »جوان امروز چرا نباید چیزي جز یک نام از آریوبرزن 
سردار ش��جاع ایراني که دالورانه در برابر لشکر اسکندر ایستاد، بداند! 
اطالع از این افس��انه ها و پشتوانه هاي فرهنگي کمک مي کند تا ضمن 
استفاده از داشته هاي جهاني در همه ي حوزه ها هویت مان را گم نکنیم. 
برخالف دوران من و نس��ل هاي قبلتر ک��ه آرمانگرایي برایمان اهمیت 
بس��یاري داش��ت، جوان امروز دچار بي تفاوتي ش��ده؛ و اطالع از این 

افسانه ها ما را بر آن مي دارد که به دنبال معناجویي برویم«.

جدیدترین اثرم یک رمان طنز است
 علوم��ي همچنی��ن از تازه ترین اثر خود خبر داد و گفت: »طي هش��ت 
س��الي که مش��غول کار برروي کتاب قصه اس��اطیر بودم، هر ازگاهي 
هم زم��ان به روي کتاب هاي دیگري هم کار کرده ام. یکي از آن ها که 
در ارتباط با طنز جدید ایران است، بزودي با همکاري انتشارات علمي-

فرهنگي روانه بازار مي شود. بیش از دو سالي صرف تألیف این کتاب 
ش��ده که از دهخدا شروع مي ش��ود و به زمان حاضر مي رسد. در عین 
حال رمان طنزي هم با عنوان »کائوس« نوش��ته ام، که در اس��طوره هاي 
یوناني به معناي هرج و مرج اس��ت. رمان پرحجمي اس��ت که آن هم 
حدود دو س��ال زمان برده است. »کائوس« را مي توان اقتباسي از کتاب 
»حاجي باباي اصفهاني« نوش��ته »جیمز موریه« دانس��ت که در ساختار 
رئالیس��م اجتماعي و همچون دیگر آثارم با بهره گرفتن از تاریخ نوشته 
ش��ده است. مشغول آخرین بازبیني هاي آن هستم، هنوز با ناشري براي 

انتشارش صحبت نکرده ام؛ هرچند که پیشنهادهاي متعددي داشته ام«.

آگهی مزایده نوبت دوم
به موجب اجرائیه کالسه ۹6۰۰۲8 اجرای احکام حقوقی دادگستری بم صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بم له مریم طاهری قطب آبادی و علیه منصور اسد آبادی با وکالت عباس صابری مبنی بر فروش یک دستگاه خودروی سواری ام وی ام 11۰ که توسط محکوم علیه معرفی و 

توسط کارشناس دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توقیف احتمالی گردیده است. مورد بازدید فروش یک دستگاه خودروی ام وی ام 11۰ سه سیلندر به شماره انتظامی ۲۳۵ ج ۲۵ ایران 7۵ به رنگ نوک مدادی مدل 1۳۹۰ واقع در پارکینگ ولی عصر واقع در بلوار خلیج فارس بازدید بعمل 
آمد و مشاهده گردید خودرو با مشخصات 1- الستیکها جلو 8۰ درصد - الستیکها عقب ۵۰ درصد - ۲- شیشه ها سالم ۳- درب موتور دارای رنگ خوردگی 4- گلگیر جلو سمت چپ دارای رنگ خوردگی - ۵- درب صندوق عقب رنگ دارد - 6- مبلغ خالفی هفتصد هزار تومان میباشد 
مبلغ قیمت با توجه به بازار خودرو با کسر خالفی به مبلغ یکصدوهشتاد میلیون ریال ارزیابی گردیده مقرر گردید خودروی موصوف در روز چهارشنبه مورخ 1۳۹8/۰۲/11  از ساعت ۹ تا 11 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بم واقع در بلوار خلیج فارس به فروش 

برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شدن شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 1۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 1۰ در صد اولیه 
بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مؤثر مزایده داده شود./ م الف ۲

 علیرضا شیده
 مدیر اجرای احکام می دادگستری شهرستان بم

هادی شهسوارپور فرماندار بم خبر داد:

احتمال رسیدن ذخیره آب پشت سد 
نسا به 150 میلیون مترمکعب

گفت و گوی »فردای کرمان« با استاد محمد علی علومی، نویسنده و پژوهشگر بمی

فرهنگ دیگر اولویت کسي نیست!
محمدعلي علومي نویسنده، پژوهشگر و طنزپرداز بمي، در تازه ترین سخنان خود، از وضعیت امروز ادبیات ایران انتقاد کرد

به گزارش پایگاه خبری طلوع ارگ به نقل از ایس��نا، هادی شهس��وارپور 
فرماندار شهرس��تان بم درباره وضعیت سد نس��اء بم بیان کرد: ظرفیت سد 
168 میلیون مترمکعب اس��ت که قبل از بارندگی ها ذخیره آب پشت این 
س��د 1۳۰ میلیون مترمکعب بود که با توجه به ورودی آب به س��د که 1۵ 
مترمکع��ب در ثانیه تا دو روز قبل بوده و به احتمال زیاد با بارش های اخیر 
و همچنین بارش برفی که در ارتفاعات رخ داده، ذخیره آب پش��ت سد به 

1۵۰ میلیون مترمکعب برسد.
شهسوارپور درباره وضعیت شهرستان بم پس از بارندگی های روز گذشته 
اظهار کرد: بحمدهلل باران خوبی ش��ب گذش��ته در بم داشتیم و با توجه به 
پیش بینی هایی که از چند روز قبل در شهرستان شده و رودخانه ها، مسیل 
ها، ورودی روس��تاها و روستاهای در معرض تهدید بررسی همه امکانات 
شهرس��تان بسیج و ساماندهی ش��ده بود، مش��کل خاصی در شهرستان بم 

نداشتیم.
وی اف��زود: عالوه بر امکانات ش��هرداری ها، دهیاری ها و دس��تگاه های 
اجرایی، بخش خصوصی نیز به صورت خودجوش پیشنهاد همکاری دادند 

و این اتفاق افتاد و هم در شهرستان بم، هم در شهرستان بروات و روستاهای 
در معرض تهدید، توانس��تیم به درستی کار را مدیریت کرده و بارشی که 
اتفاق افتاد علی رغم ش��دت زیاد آن در س��اعات اولیه، مشکل خاصی در 

شهرستان رخ نداد و فقط موارد جزئی بوده است.
شهس��وارپور در ادامه درباره وضعیت سد نس��اء بم بیان کرد: ظرفیت سد 
168 میلیون مترمکعب اس��ت که قبل از بارندگی ها ذخیره آب پشت این 
س��د 1۳۰ میلیون مترمکعب بود که با توجه به ورودی آب به س��د که 1۵ 
مترمکع��ب در ثانیه تا دو روز قبل بوده و به احتمال زیاد با بارش های اخیر 
و همچنین بارش برفی که در ارتفاعات رخ داده، ذخیره آب پش��ت سد به 

1۵۰ میلیون مترمکعب برسد.
وی درب��اره وضعی��ت ارگ قدیم بم پس از بارندگ��ی دو روز اخیر اظهار 
کرد: در ارگ نیز مش��کلی پیش نیامده و امروز همکاران ما برای بازدید از 
ارگ رفته اند و اعالم کردیم در صورتی که در جاهایی آب جمع ش��ده، 

امکانات برای تخلیه آب در اختیار قرار بگیرد.

سیدعلی معین زاده رییس جامعه هتلداران کرمان:
سیل، دلیل افزایش حضور گردشگران در کرمان نبود

آمار اقامت گردشگران نوروزی در کرمان
به گزارش پایگاه خبری طلوع ارگ به نقل از ایس��نا، س��یدعلی معین 
زاده درباره وضعیت هتل های اس��تان در نوروز ۹8 اظهار کرد: استان 
کرمان در حال حاضر 41 هتل، هتل آپارتمان و اقامتگاه سنتی دارد که 
اقامتگاه های س��نتی با بوم گردی تفاوت دارد. بوم گردی در روستا و 
اقامتگاه سنتی در ساختمان های تغییر کاربری داده شده در شهرهاست.
16 هزار نفر؛ ورودی گردشگران و مسافران به واحدهای اقامتی استان 

کرمان
وی با بیان اینکه در ایام نوروز ۹8 برخالف بس��یاری از استان ها که با 
حادثه سیل روبرو شدند، وضعیت گردشگری استان کرمان خوب بوده 
و در این حوزه افزایش داش��ته ایم تصریح کرد: در ایام نوروز ۹8 کل 
ورودی گردش��گران و مس��افران به واحدهای اقامتی استان کرمان 16 

هزار و 666 نفر بوده است.
معین زاده بیان کرد: برخی افزایش حضور گردش��گر در استان کرمان 
را به دلیل وقوع س��یل در دیگر استان ها اعالم کردند در حالی که این 
مطلب درس��ت نیست و کرمان به وس��یله گردشگران به عنوان مقصد 

گردشگری انتخاب می شود.
رییس جامعه هتلداران استان کرمان گفت: سال گذشته در غرب کشور 
زلزله ش��د و گفتند به این دلیل افزایش گردشگر را کرمان داشتیم اما 
اینگونه نیست و رزروی های ما قبل از وقوع سیل و ایام نوروز بوده و 
طبق تماسی که بنده با هتل های استان کرمان داشتم، بعد از سیل شیراز، 

چندان تغییری در ورودی استان و اقامت در هتل ها را نداشتیم.
1.۵۹ شب؛ متوسط اقامت گردشگران نوروزی استان

وی افزود: واحدهای اقامتی استان کرمان در هفته اول تعطیالت نوروز 
با ظرفیت بیش��تری کار می کنند و متوس��ط اقامت در اس��تان کرمان 
به 1.۵۹ رس��یده که س��ال قبل 1.۲ بوده اس��ت که این آمار نشان می 
دهد گردش��گران بیش از یک ش��ب در استان ما اقامت دارند. به ویژه 
گردش��گران خارجی که اقامت آنها به 1.8۹ رس��یده که در این زمینه 

پیشرفت هایی حاصل شده است.
معین زاده اظهار کرد: در نوروز امس��ال 4 هزار و 881 گردشگر بیشتر 
نس��بت به سال قبل به استان کرمان آمده و در مجموع ۲6 هزار و 6۲۰ 
نفر مقیم در واحدهای اقامتی و هتل های اس��تان داش��ته ایم)به جز سه 

هتل که آمار آنها را دریافت نکرده ایم(.
64.۳1 درصد؛ میزان اشغال هتل ها و واحدهای اقامتی استان

وی تصریح کرد: میزان اشغال هتل ها و واحدهای اقامتی استان کرمان 
64.۳1 درصد و اش��غال تخت ها نیز 71 درصد بوده است و تفاوت این 
اعداد به این دلیل است که بعضا خانواده ها با جمعیت زیادی در اتاق 

های دو و سه نفره حضور می یابند.
رییس جامعه هتلداران استان کرمان در ادامه درباره وضعیت شهرستان 
های استان در جذب گردشگر بیان کرد: بم به عنوان مقصد گردشگری 
به وضعیت خوبی برگشته و در حال پیشرفت است اما بهترین شهرستان 
استان در حوزه ورود گردشگر، سیرجان بوده زیرا در مسیر چند استان 
قرار دارد و با توجه به سرمایه گذاری های صنعتی که در این شهرستان 

رخ داده، وضعیت خوبی دارد.
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 حوزه عمرانی
1-لکه گیری کل مسیر گردشگری ازمیدان والیت تا ارگ قدیم 

به طول 1۰/۵ کیلومتر)شامل ۲1۰۰متر مربع لکه گیری آسفالت(
۲-آسفالت نوارهای حفاری به طول ۹۰۰۰متر مربع

۳-جدولگذاری به طول 1۰۰۰متر
4-تسطیح دو عدد پارکینگ به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع در 

مجاورت ارگ قدیم جهت استفاده و امنیت مسافرین نوروزی
۵-پیاده رو سازی اطراف ارگ قدیم به متراژ  1۵۰۰مترمربع

6-الیروبی ۵دهانه پل رودخانه جهت جلوگیری از خطر تخریب 
پل به حجم ۵۰۰۰ متر مکعب

7-تقسیم مسیر آب رودخانه در باال دست پلها با ادوات 
شهرداری،جهت جلوگیری از تخریب پلها

8-ساب و تمیزکاری نمای خیابان یکطرفه به متراژ ۲4۰۰متر مربع
۹-احداث ۲8 چشمه سرویس بهداشتی در پارکهای 

ارگ،مالیات،شهدای گمنام و خیابان پاسداران
1۰-جمع آوری نخاله های اتوبان خلیج فارس ،آیت اهلل هاشمی 

و معابر اصلی سطح شهر به ویژه مسیر گردشگری ، از بهمن ماه  به 
حجم ۵۰۰۰متر مکعب جهت آماده سازی شهر برای استقبال از 

مسافرین نوروزی .

واحد خدمات شهری
1-الیه روبی و باز نمودن مسیل رودخانه دهشتر و حوزه شهری 

۲-آماده باش دو دستگاه لودر و یک دستگاه بولدوزر از ۲۵ 
اسفند تا 14 فروردین ۹8 

۳-جمع آوری الستیک های سطح شهر قبل از چهارشنبه آخر 
سال جهت جلوگیری از اتش سوزی 

4-در اختیار گذاشتن سه پایه  بنر تبلیغاتی و تلویزیون شهری 
به دانشگاه علوم پزشکی جهت آگاهی و هشدار نمودن مسائل 

بهداشتی و چهارشنبه سوری 
۵-جمع آوری شاخه و برگ های قبل از چهارشنبه سوری و آماده 

نمودن دو اکیپ از خدمات شهری و فضا سبز جهت جمع آوری 
شاخه و برگ هایی که توسط باد در خیابان ها شکسته می شوند 

6-برنامه ریزی و اقدام جهت جمع آوری منظم روزانه زباله های 
شهری در خیابان ها و معابر مراکز تفریحی و اسکان نوروزی 

ویژه ایام نوروز 
7-الیه روبی پل های عرضی سطح شهر به متراژ4۰۰متر 

8-بکارگیری ۳شیفت کاری )۵صبح-1۲ظهر-۹شب( که نسبت 
به سال قبل 4۲ نفر نیروی کارگری کمتر بود.

۹-مهیا کردن 1۰۰سطل زباله بزرگ و رنگ آمیزی و نقاشی
1۰-توزیع 1۰کیسه زباله ۲۵کیلویی به انجمن های مردم نهاد  

اداره محیط زیست در 1۳ فروردین 
11-توزیع 1۰۰عدد سطل زباله مخصوص کاغذ به مدارس 

جهت فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا
1۲-نظافت روزانه تمامی خیابان های سطح شهر به ویژه مسیر 

گردشگری،ایستگاه استقبال و ارگ قدیم
1۳-جمع آوری زباله بصورت روزانه به مقدار 8۰تن

14-تجهیز و مکانیزاسیون ۵ دستگاه خودروی حمل زباله به 
ارزش 1۰۰ میلیون تومان

1۵-دفن بهداشتی زباله در محل دارستان با بولدوزر
16-اختصاص دو دستگاه موتورسیکلت سیار جهت جمع آوری 

زباله های پراکنده سطح شهر

واحد تاسیسات
1-جمع آوری پایه چراغها ،سطل های زباله و نیمکت های 

قدیمی خیابان یکطرفه و نصب ۳۰عدد نیمکت،۲4عدد سطل 
زباله و ۲4 عدد پایه چراغ جدید دکوراتیو با پروژکتورهای کم 

مصرف
۲-نصب و سرویس برج پرچم واقع در پارک شهدای گمنام 

ونصب ۳عدد پرچم جمهوری اسالمی ایران
۳-تعمیر و سرویس روشنایی پایه چراغهای بلوار خلیج فارس به 

صورت چراغ رنگی با حبابی کامل به تعداد ۲7۰ عدد 
4-تامین روشنایی ایستگاه استقبال به تعداد 1۲عدد پروژکتور و 

کابل کشی کامل
۵-طراحی ،اجرا و نصب تابلو خوش آمدگویی بصورت 

چلینیوم در ایستگاه استقبال              )با عنوان: به سرزمین تمدن 
و فرهنگ شهر نخل و نارنج خوش آمدید(

6-نورپردازی المان های نوروزی در ورودی  و سطح شهر 
با LED ۳6وات رنگی به تعداد۵۰عدد)واقع در اتوبان خلیج 
فارس ،میدان فرمانداری،پارک ۲۲بهمن،ستاد استقبال،ارگ 

قدیم و  سفره های هفت سین(
7-نصب پایه چراغ کوتاه، سرچراغی و المپ در بلوار امام)ره( 
بصورت رنگ پرچم جمهوری اسالمی ایران  به تعداد ۲4۰ عدد

8- راه اندازی آب نماهای میدان فرمانداری و پارک ۲۲بهمن
۹-ترمیم خطوط روشنایی بهشت زهرا)س( ، شامل تعویض 

۵۰عدد المپ ،۵۰عدد ترانس و 1۵۰متر کابل فشار قوی
1۰-رنگ آمیزی دیوارهای پارک یونیسف)واقع در خیابان 

ارگ(
11-نصب پایه چراغ با فنداسیون ،کابل کشی و تامین نور و 

روشنایی کامل زاویه میدان والیت به تعداد 6عدد پایه چراغ 
۹متری همراه کابل و پروژکتور

1۲-نصب پایه چراغ ،کابل کشی و پروژکتور در ورودی ارگ 
قدیم به تعداد 4پایه چراغ،۲۵۰مترکابل و 1۲عدد پروژکتور
1۳-سرویس،روشنایی و نورپردازی  پارکهای ارگ قدیم 

،۲۲بهمن ،شهدای گمنام،الغدیر،یونیسف،بلوارهای سطح شهر 
،خیابانهای اصلی شهر جهت ایام نوروز

14-روشنایی چراغهای تزئین واقع در اتوبان خلیج فارس
1۵-برق رسانی و آماده سازی تلویزیون های شهری  

پارک۲۲بهمن و میدان امام)ره(

سازمان پارک هاو فضای سبز
1-طراحی و اجرای کاشت گل در تمامی سطح شهر از جمله 

بلوار رجایی ، بلوار کارگر ، باهنر ، جمهوری ، فلسطین ، 
خلیج فارس ، ایت اهلل هاشمی و تقاطع های شهرکهای امام و 

رزمندگان در تمامی میادین سطح شهر ، جزیره های سطح شهر 
، اجرای تپه های ورودی شهر به مساحت متر مربع 14۰۰۰ هزار 

متر مربع 
اجرای کاشت گل در پارک های سطح شهر خصوصا پارک ۲۲ 

بهمن ، ارگ ،بهشت زهرا 
۲-اجرای عملیات شمشاد زنی -  چمن زنی اتوبان ها و تمامی 

بلوارها،رفیوژهای سطح شهر )به متراژ ۳۰/۰۰۰متر طول(
۳-هرس تمامی نخیالت و گرد افشانی نخیالت و هرس تعدادی 

از درختان اکالیپتوس سطح شهر 
4-نشا کاری گلخانه های شهرداری جهت کشت گل سطح شهر 

و همکاری با شهروندان جهت مشارکت عمومی 
۵-اجرا و احیاء فضا سبز مقابل حناسایی و اجرای تپه ورودی 

شهر 
6-برگزاری روز درختکاری در پارک ۲۲ بهمن 

7-کاشت نهال در سطح شهر از جمله پارک ۲۲ بهمن ، بلوار 
صاحب الزمان – خ هادی ساعی – چمران – مهداب – باهنر – 

فردوسی – سید جمال الدین تعداد 6۰۰۰ اصله درخت 
8-اصالح و احیاء چمن کاری ها به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع در 
سایت اداری – ابتدای بلوار رجایی – بلوار معلم – انتهای بلوار 

باهنر 
۹-جمع آوری  شاخه های شکسته سطح شهر در چندین مرحله 

بر اثر طوفان 
1۰-الزم به ذکر است که به مدت چند ماه از نگهداری پارک 
۲۲ بهمن به صورت امانی توسط سازمان انجام می شود و قبال 

توسط بخش خصوصی بوده است . 

سازمان آتش نشانی:
اقدامات  انجام گرفته ویژه ایام نوروز:

1-استقرار خودرو بنز 1۹۲1 از تاریخ ۹8/1/1 تا پایان 
تعطیالت نوروزی در محل پارکینگ استقبال شهرداری بم.

۲-حضور به موقع پرسنل آتش نشانی در جهت 
آزادسازی معابر شهری که در اثر طوفان شدید)مورخه 

۹8/1/6لغایت۹8/1/7( مسدود گردیده بودند.
۳-اعزام و استقرار خودرو بنزبا تجهیزات کامل به 

دهبکری)در روز طبیعت(
4-اعزام و استقرار خودرو رنو با تجهیزات کامل به دوراهی 

دارزین)در روز طبیعت(
۵-اسکان مسافرین نوروزی در ایستگاه شماره ۲و۳ به تعداد 

۲۵ خانوار 

حوزه فرهنگی و روابط عمومی
• اجرا و نصب 25 المان و 13سفره هفت سین

• پاکسازی و احیاء خیابان یکطرفه به عنوان خیابان 
ایده آل بم به صورت پایلوت اجرا گردید که در فاز 

اول بم شهر ایده آل اجرا گردید
• پذیرایی از گردشگران با چای و خرما

• راه اندازی کامل ایستگاه استقبال و رادیو استقبال 

• نصب شعار سال ورودی شهر 
• نقاشی و رنگ آمیزی دیوارها در معابر اصلی به 

متراژ 1900 متر مربع
• طراحی و نصب بنرهای ویژه نوروز و تحویل سال 

• افتتاحیه طرح استقبال نوروزی 
• همکاری در برگزاری جشنواره ورزش و بازیهای 

محلی 
• برگزاری جشن رو زپدر در ایستگاه استقبال و 

اجرای آیتم های مختلف 

• برگزاری مسابقات و برنامه های ویژه نوروز در رادیو 
استقبال 

• جمع آوری و کاور کردن کلیه کارهای انجام شده 
• علی رغم افزایش قیمت ها 42 میلیون تومان کمتر 

از سال قبل هزینه شده است 
• تمامی المان ها از هنرمندان بمی استفاده شده است 

) به غیر از میدان فرمانداری (
• باز خورد بیش از 800 پیام تشکر و بیش از 300 

تماس تلفنی تشکر از سطح شهر

گزارش عملکرد حوزه های مختلف شهرداری بم  ویژه ایام نوروز
از بهمن ماه 97 لغایت پایان تعطیالت نوروز 98

سازمان اتوبوسرانی:
1-شستشوی ایستگاه ها و نیمکت های اتوبوس های سطح شهر 

۲-اختصاص دو دستگاه اتوبوس گردشگری در مسیر ارگ 
قدیم جهت بازدید مسافران نوروزی از اماکن تاریخی،فرهنگی و 

قنوات سطح شهر بم و بروات.

واحد ترافیک
1-رنگ آمیزی جداول به متراژ ۳۰/۰۰۰متر  .

۲-خط کشی معابر سطح شهر به متراژ 8۰کیلومتر  .
۳-نصب ۲۰۰مخروطی عالئم راهنمایی و ۵۰۰ چشم گربه ای در 

اتوبان خلیج فارس و آیت اهلل هاشمی  .


