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هفته انهم

تقدیر از خدمات و تالشهای خانم مهندس مریم خاکپور 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بم توسط دهیاران و 

شوراهای اسالمی روستاهای بخش بروات
تعدادی از دهیاران و مسئولین شوراهای اسالمی روستاهای بخش بروات با مراجعه به دفتر هفته نامه طلوع بم و تحویل نامه ای با 
مضمون حمایت و تقدیر از زحمات و تالشهای خانم خاکپور و با مهر و امضای تعداد زیادی از مسئولین روستاها، خواستار انتشار این 

نامه در طلوع بم شده اند. متن نامه و مهر و امضا و اسامی دهیاری ها و شوراها را در ادامه می خوانید.

بسمه تعالی. در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایران و تالشــهای بی وقفه نماینــده پر تالش و 
مردمی و محبوب شهرســتان های شــرقی استان جناب 
مهندس نیکزادی پناه و فرماندار فهیم و شایسته شهرستان 
دارالصابرین بم بدینوســیله زحمات بی شائبه مدیر محترم 
جهاد کشاورزی شهرستان بم سرکار خانم مهندس خاکپور 
که تا کنون الحق و واالنصاف نقطــه عطفی در کارنامه این 
اداره خدوم در ســنوات اخیرا ایجاد نموده را نتوانســتیم 
از نظر نادیده بگیریم و ندای وجدان ما را بر آن داشــت از 
طرف بخشــدار محترم و دهیاران و شوراهای اسالمی حوزه 
شهرســتان بم که ناظر و واقف به خدمات ارزنده این اداره 
پر تالش با درایت و ســعی یک شیرزن از جنس عامه مردم 
مراتب تشکر و امتنان خود را در خصوص خدمات انجام شده 

ذیل ابراز می نمائیم.
1- تعامل با حوزه تعاون روستایی در خصوص خرید توافقی 

خرما در راستای تثبیت و افزایش قیمت خرما 

2- تالش در خصوص توســعه کشتهای گلخانه ای خصوصا 
هیدروپونیک

3- توســعه و اشــاعه آبیاری نوین و تحت فشار در جهت 
استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف آب 

4- احیا و توسعه دامداری های حوزه شهرستان )دام سبک 
و سنگین( 

5- اصالح و احیای نخیــالت و باغات مرکبات در جهت باال 
بردن راندمان تولید 

6- توسعه و ترویج کشــت گل محمدی زعفران و زرشک 
سایر گیاهان داروهي

7- پیگیری و حمایت از صنایع جنبی و فرآوری و بازرگانی 
خرما با برنامــه ریزی جهت ایجاد مرکز فــراوری خرید و 
صادرات خرما در قالب اجرای طرح پیشنهادی دهکده خرما

8- ارتقای ســطع نظام اداری مدیریت جهاد کشــاورزی 
شهرستان باالبردن سطح بهره وری پرسنل از طریق اعمال 

مدیریت و تعامل و ایجاد انگیزه خدمت در بین همکاران

تقدیر

مهر و امضای نامه ارسالی به دفتر طلوع بم توسط دهیاران و شوراهای اسالمی تعداد 
زیادی از روستاهای بخش بزرگ بروات در حمایت و تقدیر از خانم خاکپور

مهندس محمد قربان زاده 
بخشدار بروات

شورای اسالمی و دهیاری روستای سروند - شورای اسالمی و دهیاری روستای باغ باال 
- شورای اســالمی و دهیاری روستای طرز - شورای اسالمی و دهیاری روستای کروک  
- شــورای اسالمی و دهیاری روستای قادرآباد - شــورای اسالمی و دهیاری روستای 
لطف آباد - شــورای اسالمی و دهیاری روستای روتک - شــورای اسالمی و دهیاری 
روستای عدیم المثال - شــورای اسالمی و دهیاری روستای زوران - شورای اسالمی و 
دهیاری روســتای تاج آباد - شورای اسالمی و دهیاری روستای بندر - شورای اسالمی 
و دهیاری روستای میج - شــورای اسالمی و دهیاری روستای زیل - شورای اسالمی و 
دهیاری روستای قطب آباد - شــورای اسالمی و دهیاری روستای دولت آباد - شورای 
اسالمی و دهیاری روستای حجت آباد - شــورای اسالمی و دهیاری روستای تورنج - 
شورای اسالمی و دهیاری روستای داج - شورای اسالمی و دهیاری روستای آباد چهل 
تن - شورای اسالمی و دهیاری روســتای لجارود - شورای اسالمی و دهیاری روستای 
رودمشــک - شورای اسالمی و دهیاری روستای سرنســا - شورای اسالمی و دهیاری 
روســتای موردان - شورای اسالمی و دهیاری روســتای اسفیکان - شورای اسالمی و 
دهیاری روستای پشترود - شورای اسالمی و دهیاری روستای زیدآباد - شورای اسالمی 

و دهیاری روستای چهل تخم

بخشداری دهبکری شهرستان بم افتتاح شد
با حضور نماینده مجلس، ائمه جمعه، فرماندار بم و معاون سیاسی استانداری کرمان:

مهندس حسن پورباقری به عنوان اولین بخشدار دهبکری انتخاب شد
وی که از مدیران جوان و توانمند شهرستان بم می باشد، متولد 1355 و بیش از 18 سال سابقه کار 

دولتی در فرمانداری شهرستان بم را دارد. آقای پورباقری عضو سابق شورای اسالمی دوره چهارم شهر 
بروات بوده و کارشناس ارشد مهندسی معماری و شهرسازی است.

از دیگر سوابق وی می توان به عضویت در شورای عالی انفورماتیک استان کرمان، ریاست حوزه 
فرمانداری بم، کارشناس فناوری اطالعات و نفوس و مسکن فرمانداری بم نام برد. برای وی در این 

سمت برای خدمتگزاری هرچه بیشتر به مردم بخش دهبکری آرزوی موفقیت داریم. 

گزارش این مراسم در صفحه دوم

پیام تقدیر و تشکر حسن پورباقری بخشدار دهبکری از مردم و مسئولین
به نام خداوند جان و خرد

حمد و سپاس بیکران به درگاه خدای تبارک و تعالی که در دوران با شکوه نظام مقدس جمهوری اسالمی، این کمترین عبد خود را در شمار خدمتگزاران این نظام مقدس قرار داد تا با پیروی از منویات 
مقام معظم رهبری، تدابیر و برنامه های دولت تدبیر و امید و پاسداری از خون شهیدان و حفظ ارزشها، ادای وظیفه نمایم و سپاس فراوان از جناب آقای دکتر فدایی استاندار محترم و معزز کرمان، مهندس 
نیکزادی پناه نماینده محبوب و پرتالش شرق استان در مجلس شورای اسالمی و مهندس شهسوارپور فرماندار فهیم و اندیشمند بم که با حسن نظر و اعتماد خود، بنده را شایسته خدمتگزاری به مردم 
قدرشناس، مومن و نجیب بخش دهبکری دانستند. بر خود وظیفه می دانم با ادای احترام به ائمه محترم جمعه بم و بروات، نماینده مردم شرق استان در  مجلس، معاونین استاندار، فرماندار و معاونین 

فرمانداری بم، اعضای محترم شورای تامین و شورای اداری شهرستان، خانواده معظم شهدا، روحانیت معظم، نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج، دهیاران و شوراهای اسالمی و همچنین اقشار مختلف مردم که 
با حضور در مراسم افتتاحیه بخشداری و معارفه اینجانب و سایر مسئولین و دوستان عزیز که از طریق ارسال پیام های تبریک در فضای مجازی، تماس تلفنی، پیامک و با عناوین مختلف ابراز لطف و محبت 
نموده اند تقدیر و تشکر ویژه نمایم. امیدوارم با تالش و کوشش فراوان و در سایه همدلی با مسئولین محترم شهرستان، بخشداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا و با همکاری و مشارکت 

شهروندان عزیز در اداره امورات، شاهد پیشرفت و ترقی و آبادانی بخش دهبکری باشیم. 
با تشکر 

حسن پورباقری
بخشدار دهبکری شهرستان بم
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ادامه از صفحه اول

جامعه و سیاست

آگهی حصر وراثت

محمد ثمره بهرامی فرزند علی دارای شناسنامه 13 به شرح دادخواست شماره 98/3/286 مورخ 98/05/6 توضیح داده شادروان مریم بهرامی فرزند ماشااله به شناسنامه 466 در تاریخ 98/04/25 در شهر بم فوت شده و وراثت منحصر حین 
الفوت وی عبارتند عبارتست از: 1-علیرضا ثمره بهرامی فرزند محمد  به ش.ش: 10444 فرزند متوفی 2- فاطمه ثمره بهرامی فرزند محمد  به ش.ش: 3100140494 فرزند متوفی

 3-پریرخ صوفی آبادی فرزند علی  به ش.ش: 309  مادر متوفی 4-محمد ثمره بهرامی فرزند علی  به ش.ش: 13 همسر متوفی 5-ماشاله بهرامی فرزند عزیزاله  به ش.ش: 207 پدر متوفی لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد اشخاصی باشد.ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم داردواال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد 

از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
دفتر شورای حل اختالف شماره ۳ شهرستان بم

مقدمات اولیه برای فرمانداری ویژه شدن شهرستان بم نیز صورت گرفته است

در آئین افتتاحیه بخشداری دهبکری محمد صادق بصیری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان عنوان کرد:

محمــد صادق بصیری معاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار کرمان در این مراسم با اشاره 
به فرازهایی از نامه ۵۳ نهج البالغه و سفارش امام 
علی)ع( به مالک اشتر درباره مردم داری افزود: 
ایشان در این سفارش می فرمایند “ای مالک؛ قلب خودت 
را از رحمــت و لطف مردم پر کن و فرقی بین برادر دینی 
و غیــر دینی قــرار مده، چرا که هــر دو مخلوق خدایند و 
از منت گذاشــتن و بزرگ شــمردن کارها نسبت به مردم 

حذر کن”.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور در حوزه داخلی و بین 
المللی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال 
ملکوتی حضرت امام)ره( دو راهبرد ایســتادگی و امنیت 
درحوزه داخــل و همچنین راهبرد ثبات آفرینی در خارج 
کشور و منطقه را به عنوان سیاست ایران در قبال تهدیدات 
و برنامه های دشــمنان معرفی کردند و همه مسئوالن باید 

در این راستا گام برداشته و عمل کنند.
وی با اشــاره به نقش مــردم و همچنین امنیت در توســعه 
مناطــق مختلف تصریح کرد: با تالش های گذشــتگان و 
پیگیــری های مجدانه مســئوالن کنونی باالخره بخشــدار 
شــدن دهبکری به ســرانجام رســید ولــی کار اصلی در 
دهبکری از امروز آغاز می شــود و مســئولین باید خود را 
موظف به خدمت رســانی به مــردم بدانند. وی با تأکید بر 
پتانسیل های مختلف منطقه دهبکری اظهار داشت: توسعه 
و معرفــی جاذبــه های طبیعــی و گردشــگری دهبکری، 
به شــرط حفظ محیط زیســت و توســعه فرهنگی و حفظ 

قداست منطقه باید در اولویت باشد.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: 

توســعه گردشــگری هر منطقه و هر شــهر نتیجــه فعالیت 
افراد بومی آن منطقه اســت که می طلبــد مردم محلی در 
این زمینه آموزش الزم را ببیند و توســعه زیرساخت های 

ارتباطی نیز می تواند به توسعه منطقه کمک کند.
این مقام مسئول با اشاره به ظرفیت های منطقه دهبکری در 
حوزه کشاورزی و دامداری اظهار داشت: کشت زعفران، 
گل محمدی، زرشــک، پرورش دام و طیور، زنبورداری، 
توسعه صنایع دستی و توجه به پتانسیل های گردشگری و 
خانه های بوم گردی از جمله فرصت های مناســب ایجاد 

اشتغال در دهبکری است. 
بصیــری با اشــاره به درخواســت اهالــی منطقــه درباره 
گازرســانی به دهبکــری افزود: بنا به اعــالم نماینده مردم 
شــهرهای شرق استان در مجلس، مقدمات کار گازرسانی 
به دهبکری فراهم شده و ان شاءاهلل این پروژه در ایام هفته 
دولت کلنگ زنی خواهد شــد.  معاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی اســتاندار کرمان همچنین با اشاره به تالش های 
اســتانداری کرمان برای بخشــدار شــدن دهبکری گفت: 
تمامی مقدمات اولیه برای فرمانداری ویژه شدن شهرستان 

بــم نیز صورت گرفته اســت و منتظر تصویــب این قضیه 
در هیأت دولت هســتیم. وی با تأکید بــه ضرورت تأمین 
زیرســاخت ها برای تقســیمات کشــوری جدید تصریح 
کرد: در شــورای اداری استان از همه مدیران می خواهیم 
تا نســبت به ایجاد ادارات و یا دفاتــر نمایندگی در تمامی 

مناطق که قانون اجازه می دهد اقدام کنند.
حبیب اهلل نیکزادی پناه نماینده مردم بم، ریگان، 
فهرج و نرماشــیر در مجلــس در آیین افتتاحیه 
توسعه  اظهار داشت: خواستار  بخشداری دهبکری 
جغرافیایی شهرســتان بم و بازگشــت شــهرهای شمالی و 

مناطق کویری به بم هستیم
بــه گزارش طلوع بــم نیکزادی افزود: توســعه جغرافیایی 
منطقه شرق اســتان و بازگشت مناطق شــمالی بم و کویر 
لــوت به محــدوده جغرافیایی شهرســتان بــم از مهمترین 
خواســته های مــا از دولت اســت.  نیکــزادی  پنــاه با بیان 
اینکــه به علــت بی توجهــی وزارت نیرو امروز ما شــاهد 
از بیــن رفتن اراضــی و باغات مردم دهبکری در حاشــیه 
رودخانه هســتیم، عنوان کرد: پیشــنهاد ســاماندهی چهار 

رودخانه منطقه از جملــه رودخانه دهبکری را ارائه دادیم 
کــه به طــور جدی پیگیر آن هســتیم. وی خواســتار تهیه 
طرح جامــع تفضیلی دهبکری و همچنین ایجاد نمایندگی 
ادارات شــد و خاطرنشــان کرد: ما در زمینه های مختلف 
ار جمله گردشــگری نیازمند زیرســاخت های الزم هستیم 
که باید اعتبارات آن از اســتان  تامین شــود.  نماینده مردم 
بم، ریگان، فهرج و نرماشــیر در مجلس از سرمایه گذاران 
بخش گردشگری و کشــاورزی خواست تا در این منطقه 

مستعد حضور یابند

مدیران باید نشست های خبری برگزار کنند؛ از انتقاد سازنده رسانه ها استقبال می کنیم
اســتاندار کرمان با تقدیر از نقش رســانه های استان در فرهنگ سازی، 
اطالع رسانی و ایجاد اعتماد عمومی گفت: برنامه ریزی برای برگزاری 
نشســت های خبری انجام شــده اســت و ضمن تأکید به مدیران برای 
برگزاری نشست های خبری و پاسخگویی به رسانه ها، از انتقاد سازنده 

و دلسوزانه اصحاب رسانه استقبال می کنیم.

به گزارش روابط عمومی اســتانداری کرمان، محمدجواد فدایی عصر 
امروز 13 مردادماه 98 در نشست هم اندیشی استاندار با مدیران مسئول 
مطبوعات و رســانه های استان کرمان با تشــکر از زحمات رسانه های 
اســتان در زمینه اطالع رســانی، ارتقاء فرهنگ جامعــه و ایجاد ارتباط 
خــوب بین مردم و مســووالن افزود: نقش رســانه در انعکاس خدمات 
دولت به مردم و متقابال انعکاس مســائل و مشــکالت مردم به مسئولین 
و ایجاد اعتماد عمومی بســیار مهم اســت و مســائل مطرح شده توسط 
مدیران مســئول رســانه ها در این نشســت قطعا در برنامه های آینده ما 

تاثیر می گذارد.
وی با تأکید بر برنامه ریــزی برای حمایت از مطبوعات و پیگیری حل 
مســائل و مشکالت مالی و کاغذ اظهار داشــت: کاغذ بحث ملی و در 
حیطه مســئولیت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است و باوجود 
اینکه در حیطه اختیارات اســتانداری نیســت؛ اما استانداری کرمان این 

مشکالت را منعکس و پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به اصل پاســخگو بودن مسئوالن به رسانه ها تصریح کرد: 
اصل بر این اســت که بنده و مدیران دســتگاه ها پاســخگوی رسانه ها 
باشــیم و اگر نشســت های خبری در این مدت برگزار نشــده اســت، 
تعمدی در کار نبوده، ضمن آنکه در این مدت 8 ماه اســتانداری بنده، 
کارهای دیگری قصد بوده انجام شــود، اما به دلیل مشکالت و اتفاقات 

دیگر در استان حتی نتوانستیم آن برنامه ها را پیگیری کنیم.
اســتاندار کرمان با اشــاره به نشســت هفته گذشته رســانه ها با روابط 
عمومی اســتانداری گفت: تصمیم گرفتیم که در شــورای اداری استان 
این فرصت را برای رسانه ها فراهم کنیم که بعضی از سئواالتشان را از 
مسئولین استانی مطرح کنند و این فرهنگ به یک عادت در بین مدیران 

و سایر دستگاه ها تبدیل شود.
فدائی با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری نشست های خبری افزود: 
از نقد و انتقاد ســازنده توسط رسانه ها اســتقبال می کنیم ولی انتقاد با 

تمسخر فرق دارد.
استاندار کرمان با اشاره به صحبت های مسئول نشریه سبزواران و تدبیر 
کرمــان درباره مرز بین محبوبیت و منفوریــت تصریح کرد: بین کار و 
محبوبیــت باید یکی را انتخــاب کرد و محبوبیت و منفــور بودن نباید 
مالک باشــد منتهی معیار این اســت که بین خود و خدا آنچه در توان 
داریم انجام بدهیم و فرد باید مسئولیت را در شرایطی قبول کند که در 

توانش است.
استاندار کرمان ابراز داشــت: معتقدم باید همه جلسات منتج به تصمیم 
گیری و همه تصمیم ها مستند شود و شاید کسی به اندازه من در کشور 
مستندســازی نکرده است و در زمان 7 ســال حضور در سمت معاونت 
عمرانی اســتانداری بیــش از 1000 صفحه صورتجلســه با خط خودم 
نگاشــته ام و در زمان حال به عنوان استاندار کرمان نیز همه جلسات را 
مســتند می کنم که معتقدم یک مجموعه ای از کارهایی انجام شده یا 

نشده است که حتی ممکن است کسی در جریان نباشد.
 فدائی درباره مطلبــی مربوط به موضوع آب دره مورگن و بحث های 
مطرح شده انتقادی از سوی برخی مدیران مسئول مبنی بر انتقال آب از 
حوزه های دیگر برای شــهر کرمان عنوان کرد: اگر قناتی داریم با ِدبی 

40 لیتــر در ثانیه که در مجارت کرمان قرار دارد، باید به همه مطالعات 
آب کرمان شک کنیم!! اما با همه این وجود این ادعای مطرح شده در 
حوزه آب دره مورگن را در جلســه ای با حضور مدیران آب اســتان و 

رسانه ها مورد بررسی قرار خواهیم داد.
وی با اشــاره به اینکه هر کاری بتوانیم برای این اســتان و مردم نجیب 
کرمان انجــام خواهیم داد، گفت: ما نیاز بــه مطبوعات قوی داریم که 
روی پای خود ایســتاده و بــه ارتقاء فرهنگ جامعــه کمک کنند و از 
ســوی دیگر صادقانه در جهت اصالح مدیریت اســتان و بهبود کارها 

فعالیت کنند.
اســتاندار کرمان در ادامه با اشــاره به صحبت های مدیر مسئول نشریه 
روشــنفکری درباره ترویج مطالبه گری در اســتان افزود: مطالبه گری 
باید تعریف شــود و اگر به معنای انعکاس مشکالت مردم و نیازها باشد 
که اســتقبال می کنیم اما اگر به معنای خواســته های غیرکارشناســی و 

تحمیل به دولت باشد، نتیجه بخش نیست.
وی با اشــاره به تذکراتی که در جلســات به مدیران می دهد، تصریح 
کرد: معتقدم اگر مدیری با تذکر اشکاالت را رفع و رفتارش را درست 
کنــد، لزومی نــدارد آن مدیر را تغییــر بدهیم و از ســوی دیگر وقتی 
بخواهیم مدیــری را تغییر بدهیم، نماینــدگان، وزارتخانه و گروه های 
سیاســی نظر دارند و میانگین گرفتن این نظرات کار ســختی اســت و 

معموال وزارتخانه ها به راحتی مدیران را تغییر نمی دهند.
دکتــر فدائی با اشــاره به روند ســخت تغییر مدیــران و اهمیت در نظر 
گرفتن منافع اســتان بیان کرد: چند ماه اســت که می خواهم مدیری را 
در اســتان تغییر بدهم و به این نتیجه رســیده ام که قطعا باید تغییر کند، 
اما احساس می کنیم هنوز برای دوستان ما در وزارتخانه این تغییر مدیر 
سخت است. هر چند در مدت اســتانداری بنده، جاهایی که الزم بوده 

مدیرانــی را تغییر داده ایــم و از طرفی وقتی بخواهیــم مدیری را تغییر 
بدهیم باید فرد بهتری را انتخاب کنیم و باید مطئمن باشیم که این تغییر، 

بهبود ایجاد می کند و به نفع استان است.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان افزود: تذکرات از باب 
این اســت که معتقدم برخی مدیران ســوء نیت ندارند اما آشنا نیستند و 

تذکر می دهیم که تغییر رفتار بدهند و این مسئله محسوس است.
وی تصریح کرد: موفقیت هر سیســتمی به همکاران آن سیستم است و 
یک مدیر باید همکارانی انتخاب کند که کارآیی داشــته و بتوانند کار 

کنند و در غیر این صورت موفق نخواهند بود.
اســتاندار کرمان درباره درســت نبودن اجرای برخی پروژه ها شــهری 
عنوان کرد: احســاس می کنم در همه شــرایط بهترین تصمیم را گرفته 
ایم و در این زمینه می توانیم بحث کنیم و استدالل دو طرف را بشنویم.

وی درباره نتیجه بخش بودن ســفر مقامات کشــوری به اســتان افزود: 
برخی از رفت و آمد مســئوالن به اســتان وظیفه آنهاست و باید برخی 
از مســائل را از نزدیک ببینند و این ســفرها بدون نتیجه نیز نبوده است 
و حداقل در ســفر آقای نوبخت رییس ســازمان برنامه و بودجه کشور 
به  جنوب اســتان کرمان موضوع ساخت 10 هزار واحد مسکونی برای 
محرومان جنوب و شــرق استان مصوب و کار ســاخت آن هم اکنون 

آغاز شده است.
فدائی درباره خروجی ســفرهای اســتاندار بــه تهران نیــز اظهار کرد: 
اعتباراتی که امسال توانستیم در سفرهای وزراء به استان و جلسات بنده 
در تهران بگیریم، ارقام معجزه آوری بوده اســت که به عنوان مثال رقم 
جذب اعتبارات برای یکی از پروژه های آب اســتان در ســال جاری 9 
هزار میلیارد تومان است و حتی مورد تحسین یکی از مدیران اسبق آب 

استان نیز قرار گرفته است

در نشست هم اندیشی استاندار با مدیران مسئول مطبوعات و رسانه های استان:

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139860319082000072 هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ریگان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای احمد سیف الدینی فرزند موسی بشماره

شناسنامه 312 کد ملی 3110868059صادره از بم در ششدانگ باغ واقع در ریگان روستای ناصریه جنب جاده اصلی پالک یک فرعی از 5058  اصلی واقع در بخش 32 کرمان به مساحت 43290.92 مترمربع 
خریداری از مالک رسمی آقای موسی ناصری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد./م الف 22
بهروز برائی نژاد

رئیس ثبت اسناد و امالک ریگان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139860319082000080 هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ریگان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای فخرالدین غالمشاهی فرزند موسی بشماره شناسنامه 100 کدملی 3209908605 صادره از ریگان در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر باغچه واقع در گنبكی -محله حسن آباد - خیابان شهید رجایی پالک 
28 فرعی از 4456 اصلی واقع در بخش 32 کرمان به مساحت 460/45 مترمربع خریداری از مالک رسمی آقای چوپان برجی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد./ م الف 6
بهروز برائی نژاد

رئیس ثبت اسناد و امالک ریگان

آگهی حصر وراثت

فضه بیغم فرزند علی دارای شناسنامه 3110915561 به شرح دادخواست شماره 98/3/317 مورخ 98/05/15 توضیح داده شادروان محمدرضا رشیدی فرد فرزند علی به شناسنامه 4 در تاریخ 92/11/4 در شهر بم فوت شده و وراثت منحصر 
حین الفوت وی عبارتند عبارتست از: 1-بی بی رشیدی یزدکی فرزند فیض اله  به ش.ش: 027 مادر متوفی 2- فضه بی غم فرزند علی  به ش.ش: 483 همسر متوفی

 3-مجتبی رشیدی فرد فرزند محمدرضا  به ش.ش: 3100119371  فرزند متوفی 4-حامد رشیدی فرد فرزند محمدرضا  به ش.ش: 3111447189 فرزند متوفی 5-مصطفی رشیدی فرد فرزند محمدرضا  به ش.ش: 3100013689 فرزند 
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سخن

پیوندهای فرهنگی یزد و بم
پیش درآمد: سده هاســت که بین دو اســتان همسایه ی کرمان و یزد 
مبادالت و مراودات علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برقرار 
است. زمانی افشارهای کرمان در عصر صفوی دایرمدار شهر یزد بودند و 
آثاری از خود برجای گذاشته اند و از سویی محّمدتقی خان بافقی )یزدی( 
حاکم خوشــنام یزد در کرمان با مرّوت و نیكویی فرمانروایی می کرد و با 
پایمردی و پادرمیانی وی مردم کرمان از خشم شدید شاهان قاجاری در 
امان ماندند وگرنه روشــن نبود چه تعداد از مردم آن سامان اسیر پنجۀ 

مرگ می شدند.
یكی از یادگارهای یزدی ها ساخت بنای مسجد جامع مظّفری کرمان در 
زمان حكومت امیرمبارزالدین محّمدمظّفر یزدی سر سلسلۀ آل مظفر در 
حدود سال 750 هجری قمری است و دیگری ساخت حّمام و کاروانسرای 
گنجعلی خان کرمان توّسط سلطان محّمد یزدی معمار، در سده یازدهم 

بوده است.
همواره چند شــهر از کرمان مانند شــهربابک و انار در قلمروی یزد بود 
و از آن ســو بافق، هرات و مروســت زمانی در قلمــروی کرمان بود و با 
اینكه سالهاست مردم انار و شهربابک درحوزۀ سیاسی کرمان هستند، ولی 

همچنان مراودات اقتصادی آنها با شهر یزد است. 
سده هاست مردان نامور اقتصادی یزد، کرمان را بهترین محّل سرمایه گذاری 
انتخاب کرده و در آن دیار ماندگار شدند و برعكس مردانی از کرمان، یزد را 
برگزیدند. هنوز مردم کرمان، خاطره خدمات زنده یادان ابوالقاسم هرندی 
)بانی کتابخانۀ هرندی و چندین کارخانه( و غالمرضا آگاه را از یاد نبرده اند 
که یكی برق را به کرمان آورد و دیگری در سراسر کرمان، جنگلهای پسته 
را برپا ساخت که باعث رونق و آبادانی آن سامان شد. ده ها پزشک یزدی 
در کرمان و ده ها پزشک کرمانی در یزد سكونت دارند و این بده بستانهای 

گوناگون در نزد دیگر همسایگان استان یزد کمتر به چشم می خورد.
گــزارش کامل این پیوندها را یكی از کرمانی های یزدی )میبدی( تبار به 
نام سید محّمدعلی گالب زاده در دو کتاب: »پیوندهای اقتصادی، فرهنگی 
و سیاســی یزد و کرمان« و »تاریخ اقتصاد و تجارت کرمان از هزارۀ نهم 
پیش از میالد« به نیكی نوشته است که جای پرداختن آن در این صفحات 

اندک و وقت کم نیست.
اهل ادب می دانند که در ســده های پیشین چند تن از سخنوران نامدار 
کرمان مانند: خواجو، راقم، ثاقب و راجی به یزد ســفر کرده و چند سالی 
در این دیار زیستند و در برابر، جیحون یزدی به کرمان رفت و در محله ی 
خواجه خضر به خاک سپرده شد و شاعر نام آشنا وحشی بافقی را بسیاری 

یزدی و برخی کرمانی می خوانند.
یكی از پدیده های در خور گفتن، بنیان نخستین چاپخانۀ سربی در کرمان 
و کتابفروشی وابسته بدان به نام گلبهار از سوی آقارضا سعیدی از مردم 
شهر یزد است که ده ها کتاب و نشریه در این چاپخانه و بنگاه انتشاراتی 
گلبهار چاپ شــده و نقش ارزنده ای در شكوفایی فرهنگ کرمان داشته 
است. هنوز هم وابستگان سببی و نسبی آقارضا با نام های سعیدی و اجلّه 

در آن دیار در کار نشر فرهنگ، مردان کوشایی هستند.
 پیوندهای فرهنگی یزد و بم

گالب زاده در آن دو کتاب به گوشه هایی از پیوندهای اقتصادی، فرهنگی 
و علمی اســتانهای یزد و کرمان و مردان باشنده یزدی در بم و بمی های 

باشــنده در یزد اشاره کرده اســت؛ از جمله: آشنایی شاعر نامی و چهرۀ 
ماندگار بم، اســتاد محمود شــاهرخی با عارف نامدار یزد، ســید محّمد 
مجذوب یزدی در بم و راهی شدن به دنبال او به یزد و تحصیل شاهرخی 
در مدرسۀ خان یزد و سپس ازدواج او با دختر مجذوب یزدی و پیشنهاد 
گزینش تخلّص »جذبه« از سوی همان عارف به شاهرخی. )پیوندها، ص 

)51
وجود دکتر عباس افالطونیان از یزدی تباران متولّد بم در دو شهر یزد و 
بم و خدمات گرانسنگ پزشكی و ساخت بناهای پزشكی در این دو شهر. 

)همان،ص97-96(
حضور دکتر جالل نبی میبدی از شاهدان زلزلۀ بم و دکتر عّباس فالحتی 

در بم. )همان، ص99 و 102(
وفــور بازرگانان یزدی مانند حاج احمــد و حاج محمود افالطونیان، حاج 
حسین اکبری، ســخاوت ]دشــتی، حاج محمد یزدانی،[ و غیره در بم. 
)همان، ص118و 172(، حضــور مقّنی های یزدی در بم و احداث قنات 
قنبرآباد توّسط قنبر نامی از اهالی یزد. )همان، ص178-179( و ساخت 
چندین آب انبار توّســط یزدی ها در بم از جملــه آب انبار تدیّن یزدی 

بوسیلۀ استاد علی یزدی. )همان، ص179(.
چنانكه گفته می شــود یزدی ها منشاء رونق اقتصاد کشاورزی و تجارت 
شهر بم بوده اند. به عنوان نمونه ایجاد چندین پارچه آبادی و حفر چاه های 
خالق آباد ریگان و امیرآباد توّسط حاج محّمد یزدانی از مردم خویدک یزد، 
همچنین احیای دو قنات مهدی آباد و فخرآباد بوسیلۀ حاج عبدالحسین 
طاهریان یزدی و نیز ایجاد آبادی هایی بوســیلۀ عیسی و محّمد تدیّن و 

ساخت حسینّیه بوسیلۀ تدیّن از کارهای ماندگار مردم یزد است.
گفته می شــود بین 15 تا 25 در صد مهاجرین بم را یزدی ها تشــكیل 
می دادند که عمدتاً در اواخر دورۀ قاجار و بیشتر از حدود سال 1320 ش 
به آنجا کوچ کرده اند و اکثر آنان  از مردم خویدک و نعیم آباد )آبشــاهی( 
بودند. دلیل این مهاجرت هــم آب فراوان و زمین های بكر و حاصل خیز 
کشاورزی بویژه برای تولید گیاه حنا بود که سده هاست صنعت حناسازی 
و رنگ و وســمه دست یزدی هاســت و گیاه حنا پس از برداشت در بم و 
نرماشــیر به یزد می آمده است. با این وجود نخستین کارگاه حناسابی را 
یزدی ها بوســیلۀ حاج حســن ببران در اواخر دورۀ قاجار و اوایل پهلوی 
دربــم برپا کرد. )این مازاری* رفیع که در زلزلۀ مهیب بم هیچ آســیبی 

ندیده اســت، بوسیلۀ استاد احمد دلجو ساخته شده و به شمارۀ 14309 
در فهرســت میراث ملّی به ثبت رسیده است و اکنون در تملک میراث 
فرهنگی است(. مشابهت های زیادی بین معماری یزد و بم به چشم می 

خورد.
هم اکنون خانواده های چندی مانند: اتابكی، دشتی، صّدیقی، طاهری، علی 
طاهریان یزدی )عضو سه دورۀ شورای اسالمی شهر بم(،کرباسی و یزدانی 
در آن دیــار زندگی می کنند و به نحوی حّتی فرهنگ مردم دیار یزد در 

بم نفوذ کرده است.
حّتی تا سالیان طوالنی آقای عاّلمه آیت اللّهی از مردم مزرعه آخوند یزد، 
امام جمعۀ بم پیش و پس از انقالب اسالمی بود تا اینكه درگذشت. از این 
رو اعتبار و  نفوذ برخی از یزدی ها در ارکان سیاســی-اجتماعی آن دیار 
حّتی در مواقع انتخابات کم از مردم بم نبوده است. هرچند پس از زلزلۀ بم 
و کشته شدن حدود پنجاه هزار نفر از مردم بم، بسیاری از مردم باقی ماندۀ 
بم به شــهرهای اطراف کوچ کردند و عمدتاً روستاییان اطراف، جایگزین 

آنان در  شهر بم شدند.
اکنون از مردم بم، آقایان دکتر محّمد دریجانی، مدیر کّل بیمۀ ســالمت 
اســتان یزد؛ مســعود دهقان دولتی، مدیر کّل سابق پســت استان یزد، 
امیرحســین عبدا... زاده وخانم عبدا... زاده در کار کویرگردی و داریوش 

روشنی، تاجر خرما در یزد ساکن هستند.
اّما به دو نكته فرهنگی در آن دو کتاب آقای گالب زاده پرداخته نشده که 
نخستین  آن،  دانش اندوزی ده ها دانشجوی بمی در دانشسرای راهنمایی 
تحصیلی یزد )مرکز تربیت معلّم شــهید پاک نژاد / دانشگاه فرهنگیان 
کنونی( در سال 1350 ش تاکنون است که با بنیان مراکز آموزش عالی 
گوناگون در یزد مانند: انســتیتو تكنولوژی یزد )آموزشــكده فّنی یزد / 
دانشگاه فّنی و حرفه ای استان یزد( در سال 1352؛ مدرسۀ عالی پورکاج 
در سال1354؛ دانش سرای عالی یزد )دانشگاه  تربیت معلّم یزد( در سال 
1355؛ مرکز تربیت معلّم فاطمۀ الّزهرای یزد در ســال 1365؛ دانشگاه 
آزاد اسالمی یزد در ســال 1361؛ دانشگاه علوم پزشكی در سال 1362 
و ســرانجام با بنیان دانشگاه یزد در سال 1367 این مراودات به اوج خود 
رسید و اکنون هم وجود ده ها دانشجوی بمی در مراکز شصت گانۀ آموزش 

عالی در یزد، خود سند گویایی از این مراودات فرهنگی است.
دومین نكته ای که جای گفتن دارد؛ چاپ و نشر کتاب های نویسندگان و 

شاعران بم در شهر یزد، پس از آن رخداد جانسوز زلزلۀ بم در سال 1382 
اســت که بسیاری از مردان فرهنگی شــهر زیبای بم را از دنیای فانی به 
سرای باقی کشاند و از سال 1382 با چاپ کتاب زینت الدعوات ف ی  ال خ ت وم  
و اذک ار، گردآوری علیرضا یعقوبی با انتشــارات بنیاد فرهنگی–پژوهشی 
ریحانه الرسول به مدیریّت آقای سیدمحّمد موسوی آغاز شد و تاکنون 14 
عنوان کتاب در زمینۀ شــعر و غیره از شاعران و نویسنگان بم با نام های: 
علی اکبر یعقوبی )جهان آشوب(، محّمد ســلطانی، علی علویان، عّباس 
خوش فرمان و حســام الدین توحیدی با عنوان های نغمه های شورانگیز، 
غوغای عشــق، مرثیۀ محّرم، در وادی عشق، نخل نامۀ کجاران، مجموعۀ 
طنز نسیم جنوب و آن روز برفی توّسط انتشارات اندیشمندان یزد به چاپ 
رسیده و کماکان به چاپ می رسد و به رغم بُعد مسافت و نزدیكی بم به 
شهر کرمان که خود دارای بنگاه های انتشاراتی خوبی است، مایۀ شگفتی 
است و این امر شاید ناشی از پیوندهای عمیق مردم این دو سامان باشد 
که ریشــه در ناموری مردان یزد به درستكاری و خوشخویی در نزد مردم 

ایران دارد.
آقای موسوی در خاطرۀ خود می گوید: »هنگام زلزله، کتاب زینت الدعوات، 
تألیف آقای یعقوبی زیر چاپ بود که آن اتّفاق افتاد. صبح، مولّف که بیش 
از 80 درصد خانوادۀ خود را ازدســت داده بود، چند کیلومتر پیاده دویده 
تا به تلفن رســیده بود. دیدم زنگ زد و گفت: آقای موسوی، من زنده ام، 

نگران حساب و کتاب نباش«.
وی در ادامه می گوید: »هیچ بمی با انتشارات ما بدحسابی نكرده و هیچ گاه 
انتشارات از بمی ها چک و سفته نگرفته است؛ حّتی بعضی نوقلمان با پول 
یارانــه کتاب چاپ کرده اند. دلیل این همكاری در مرحلۀ اّول، قرابت های 
فرهنگی و بعد اعتماد طرفین به همدیگر و البته خوی گرم مردم بم بوده 
اســت. بمی ها مثل مردم ســایر نقاط کویری ذاتاً به شعر عالقه مندند و 

مستعّد سرودن شعر هستند«.
 باشــد که با اقدام نیک اخیر و ســفر نمایندگان مردم بم به دیار کهن و 
تاریخی یزد و حضور در شورای شهر یزد، و سفر متقابل نمایندگان شورای 
شهر یزد به بم و اعالم خواهرخواندگی این دو شهر، باب تازه ای از مراودات 
فرهنگی گشوده شود و هم چون سده های گذشته طعم شیرین رطب بم 

در مذاق اهل فرهنگ دیار یزد خوش بیاید.
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حسین مسّرت - نویسنده و پژوهشگر اهل یزد

بانوان بمی نایب قهرمان لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور
افتخار دیگری از سوی دختران استان کرمان:

تیم شــهرداری بم در رقابت های لیگ برتر فوتبال ســاحلی بانوان کشــور بر سکوی دوم ایستاد و 
عنوان نایب قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد.

عرفان امیرخســروی، رئیس کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی هیئت فوتبال استان کرمان گفت: 
در مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر فوتبال ســاحلی بانوان کشــور، شهرداری بم با نتیجه 8 بر ۲ 

پارس دکل گستر اراک را شکست داد و نایب قهرمان کشور شد.
او افزود: این افتخار دیگری از سوی دختران استان کرمان بود که در فوتبال ساحلی به ثبت رسید 
و بدین ترتیب دختران جســور این خطه به مقام نایب قهرمانی لیگ برتر فوتبال ســاحلی کشــور 

دست یافتند.
امیرخسروی تصریح کرد: در آخرین بازی های مرحله نهایی لیگ فوتبال ساحلی کشور، تیم ایمن 
ســنگر گیالن نیز با نتیجه 13 بر 4 شــهدا چلیچه را شکست داد تا با کسب 9 امتیاز از سه دیدار در 

مرحله نهایی قهرمان شود.
او بیان داشت:  شهدا چلیچه هم به مقام سومی رقابت ها دست یافت.

امیرخســروی با بیان این که شــهرداری بم برای اولین بار در این رقابت ها شرکت می کرد، گفت: 
بعد از افتخارآفرینی های مکرر در فصل گذشــته و خانمــی فوتبال کرمان در ایران از مقام اولی و 
دومی نمایندگان فوتبال اســتان در لیگ برتر گرفته تا مقام دوم و چهارم فوتســال، این بار نوبت به 
فوتبال ساحلی رسید و بدین ترتیب با کسب مقام نایب قهرمانی شهرداری بم در لیگ برتر کشور، 

ارزش های فوتبال استان را نمایان تر ساخت.
او با اعالم اینکه عنوان برترین گلزن این رقابت ها به عاطفه رمضانی از شهرداری بم با ۲۲ گل زده 
اختصاص یافت، افزود: نماینده دیگر استان در این رقابت ها کمیل کرمان بود که علی رغم داشتن 

شایستگی به دور نهایی نرسید.
امیرخســروی با اشــاره به اینکه فوتبال ســاحلی در کرمان با حمایت های علی قرایی، رئیس هیئت 
فوتبال اســتان زنده شــده، تصریح کرد: گام های بلندی برای ارتقاء و پیشرفت این رشته در استان 

در حال برداشتن است.



یادداشتی بر پیمان خواهرخواندگی بم و یزد

مقاله ای چشــمگیر  بــا  آقای حسین مســرت 
و بســیار مفیــد و با رجوع بــه چندین منبع و 
مرجع، نگاهی وســیع به ارتباطات گســترده 
میان یزد با استان کرمان به ویژه بم و کرمان 
داشــته و تقریبا حرف ناگفته ای نگذاشته اند؛ 
از ایــن بابت بایــد به ایشــان تبریک گفت. 
همچنین باید به شــورای شــهر و به شهردار 
تبریــک گفت که با چنین گامهایی زیر بنای 
توسعه شهر بم را به طور جدی پی گرفته اند.

گفته هایی می توان بــه میان آورد که ارزش 
پژوهشــی ندارد اما چه بســا روشــنایی های 
ناچیــزی بــر روابــط تاریخــی، اقتصادی و 

فرهنگــی میان بم و کرمان با یزد می افکند.
بنا به اقوال مشــهور و مستند و مستدل، مردم 
ســخت کوش یزد حتــی در آفریقای جنوبی 
در بخشهای گوناگون اقتصادی و در سطوح 
مختلــف از تجارتهای بزرگ تا مغازه داری، 
مردمــی فعــال و موثر هســتند. بنابراین و بی 
تردیــد، رد پای خیلــی از یزدیها را می توان 
در بســیاری از شــهرهای ایران، از کاشان تا 
حتی بازار تهران پی گرفت و مشــاهده کرد.

امــا دلیل ایــن همه اثــرات مثبت چیســت؟ 
خــور  در  موضوعــی  کــه  اســت  بدیهــی 
بررســی های فــراوان اســت و تمــام آن را 
نمی توان به ســخت کوشــی و حسابگری و 

داد. نسبت  اینها  نظایر 
یزد شهری بسیار باســتانی و همیشه با »ایزد« 
و »یزدان« اســت. تاریخی پرفراز و نشیب از 
سرگذرانده و به دفعات در جنگهای ملوک 
الطوایفی ویران شــده و هربار چون ققنوس 

از خاکســتر خــود ســربرآورده اســت. یزد 
با اصفهان -کــه در یکی از درخشــان ترین 
دوره های ایــران در دوره صفــوی پایتخت 
با  بــوده- همجوار اســت. ارتبــاط یزدی ها 
تهران که در دویســت ســال اخیــر پایتخت 
ایــران اســت و همچنیــن رابطــه یزدی هــا 
زرتشــتی و مســلمام با هند و مباحثی از این 
دست همه در رشــد آگاهی های اقتصادی و 
اجتماعی مردم یزد موثر بوده اســت. شرایط 
اقلیمــی نیــز مردمــی قانع، صبور و کوشــا و 

آینده نگر در یزد پرورانده است.
بــاری هر چــه هســت خواهرخواندگی این 
دو شــهر کهن به طــرزی ناگفتــه برپا بوده 
که اینک به طرزی رســمی درآمده اســت. 
این دو شــهر از جهات فراوان اشــتراکات و 
مشــابهت های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی  
زیــادی دارند. بــا ورود به جهــان جدید و 
 افزایــش تحصیلکــردگان بم در رشــته های 
مختلف و  در ورزش و هنر، می توان تاثیرات 
متقابل و خوب میان هر دو شــهر باســتانی را 
به طرزی رســمی و پیگیرتر از قبل ادامه داد.

من از جانــب خودم و دوســتان هنرمند این 
اتفاق را امری بســیار خوشــایند می دانم. به 
دوستان یزدی که به ســبب حضور خیلی از 
خانواده هایی که اصالت یزدی دارند در این 
شــهر و به دوســتان جدید یزدی سالم گفته 

و حضورشان را خوش آمد می گویم.
هــر چند که تعــداد زیــادی از خانواده های 
بمــی، اصالتــا یــزدی هســتند و بیشــتر آنها 
خوشــنام و مردمــدار هســتند و بــه عبارتی 
یزدی ها به نوعی بمی هم محسوب می شوند 
کــه نمونــه خیلــی سرشــناس آن خانــواده 
افالطونیان و شــخص پروفســور افالطونیان 

است.
اینجانــب در مراســم جشــن اخیــر حضور 
فیزیکــی نداشــتم. قســمتی از آن بــه خاطر 
بیماری من بود و بخشــی هم به ســبب همان 
انزواطلبی همیشگی من است. اما شادمانی و 
به ویژه توســعه شــهرم بم، یکی از آرزوهای 
من است و دوباره از فعاالن شورای شهر در 

می کنم. سپاسگزاری  موثر،  چنین  اقداماتی 

محمدعلی علومی
نویسنده و پژوهشگر اهل بم

سخن

استان کرمان نیازمند سرمایه گذاری در احداث هتل های ۴ و ۵ ستاره 

“فریدون فعالی” در دیدار فرماندار شهرســتان بم با اشاره به اینکه مدیریت در صنعت گردشگری 
نیازمنــد روابط بین دســتگاهی و اراده همگانی اســت، افزود: باید با مدیریــت منابع و چگونگی 

استفاده از ظرفیت های موجود گردشگری، به سوی افقی امیدبخش قدم برداریم.
وی با بیان اینکه بهره برداری از پروژه های اولویت دار بخش های مختلف میراث فرهنگی،صنایع 
دستی و گردشگری در دستور کار است، افزود: در حال حاضر تمام تمرکز این اداره کل بر روی 
ســرمایه گذاری در پروژه های شاخص، با همکاری فرمانداران و مدیران مرتبط در شهرستانهای 

مختلف استان کرمان است.
فعالی با بیان اینکه با آغوش باز از ســرمایه گذاران صنعت گردشــگری اســتقبال می کنیم، اظهار 
کرد: به زوی بســته های سرمایه گذاری متنوعی را جهت پیشــنهاد به سرمایه گذاران عالقمند به 
حوزه گردشــگری استان کرمان اماده خواهیم کرد و در تالشیم با حذف بروکراسی اداری زمینه 

هرگونه سرمایه گذاری در این استان را فراهم آوریم.
وی با بیان اینکه رســیدن به اهداف صنعت گردشــگری در برنامه های کالن و راهبردی کشــور 
منــوط به همکاری با بخش خصوصی اســت، تصریح کرد: دولت باید به عنوان سیاســتگذار در 
صنعت گردشــگری تالش کند تا مسیر حرکت را برای بخش خصوصی و سرمایه گذاران هموار 
ســازد زیــرا تنها با همکاری و هماهنگــی بین بخش دولتی و بخش خصوصــی می توان گام های 

بلندتری برای توسعه صنعت گردشگری برداشت.
فعالی با اشــاره به اینکه استان کرمان در بخش های هتل 4 و ۵ ستاره، مراکز سرگرمی و تفریحی 
و همچنین گردشــگری سالمت نیازمند سرمایه گذاری اســت، گفت: این اداره کل با در اختیار 
قرار دادن زیرســاخت های الزم تا زمان اجرای پروژه ها آماده همکاری با سرمایه گذاران بخش 

گردشگری است.
وی خاطرنشــان کرد: شهرســتان بم دارای جاذبه هــای تاریخی و طبیعی فراوانی اســت که همه 
ســاله گردشــگران زیادی رابه ســوی خود ســوق می دهــد و امیدواریم با تهیــه و اجرای طرح 
جامع گردشــگری شرق استان کرمان توســط فرمانداری این شهرستان به اهداف عالی در حوزه 

گردشگری منطقه شرق استان دست یابیم.
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هفته نامه خبری- تحلیلی- سیاسی و فرهنگی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا رحیم نژاد   سردبیر: محمدجواد رحیم نژاد  

مدیر شبکه های اجتماعی:  صادق مالیی   مدیرداخلی و رییس سازمان آگهی ها: سعید افروغ 
چاپ: طاها - کرمان  توزیع کرمان: صانعی

جهت عضویت در کانال تلگرام طلوع بم و دریافت آخرین اخبار و عکس ها و ویدئوی های استان کرمان می توانید بعد 
www.telegram.را در تلگرام جست و جو کنید و یا به آدرس @Toluebam از به روز کردن تلگرام خود شناسه
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:   09210428۳79   

جهت پیگیری و درج در نشریه بفرستید.
نشانی: بم، بلوار امام خمینی )ره( - نبش کوچه 7 )روبروی بم تحریر( 

تلفن همراه: 09۲104۲8379 - 09۲178۲3030
        تلفاکس: 443۲019۵-034 صندوق پستی- بم : 7661111111

به زودی خیابانی به نام بم در شهر 
یزد نام گذاری خواهد شد.

غالمعلی سفید رییس شورای شهر یزد در گفتگو 
با خبرنگار طلوع بم با بیا اینکه شهرهای یزد و بم 
در طول تاریخ زندگیشان به هم آمیخته بوده بیان 
کرد: جشــن حنا بندان در گذشته و زمان سرور و 
شادی ایرانیان از اهمیت بسیار زیادی قرار داشت.

حنــا در آرایــش ،پیرایــش، درمــان، تجارت و 
فرهنگ مردمان یزد و بم تاثیر زیادی داشته است.

وی گفت: منشــأ حیات و زندگی هر دو شــهر با 
حفظ و احیا قنات آمیخته است مردمان این شهر 
ها بــرای حفــظ و نگهــداری آن از هیچ مهمی 

کوتاهی نکرده اند. 
وی ادامــه داد: در زمینــه ســاخت ، احیا و حفظ 
قنات ها در طول تاریخ برای هم گام های موثری 
برداشــته اند. سفید با اشاره به اینکه به دلیل اب و 
هوایی سخت و نوع اقلیم این شهر ها مردمان آن 
به یک سبک معماری خشــتی زندگی میکردند 
افزود: این دو شــهر در طول تاریخ با طبیعت هم 
زیســت شــدند و با نوع معماری خود توانســتد 
شــرایط ســخت اب و هوایی را تحمل و زندگی 

را ادامه دهند.
وی افزود: ارگ بم افتخار ایران و بافت تاریخی 
یــزد نیز ثبت جهانی شــده اســت. این دو شــهر 
افتخارات بیشــمار دیگری را در کنار هم تجربه 

کرده اند که برای حفظ آن نیز کوشا هستند.
امروز بر اســاس همان گذشــته با هم تفاهم نامه 
خواهر خواندگی امضا کرده اند که براساس آن 
درجهت جهانی شــدن فرهنگمان گام بر خواهیم 

داشت.
وی با بیان اینک تفاهم نامه خواهر خواندگی هم 
اکنون مورد امضا قــرار گرفته در صورتی که از 
دیر باز وجود داشته است اظهار کرد: بم و یزد با 

هم یک تاریخی بزرگی را رقم زده اند.
مردمان یزد و بم همیشــه در طــول تاریخ در غم 
و شــادی با هم همراه بودند و این وابستگی دلیل 
محکمی برای نداشــتن احساس غربت انان است 
وی این نوید را داد که به زودی خیابانی به نام بم 

در این شهر نام گذاری خواهد شد.

تریــن  نزدیــک  یــزد"  و  "بــم 
طول  در  ایرانی  خواهرخواندگان 

تاریخ هستند
ونوس عامری عضو شــورا شــهر یــزد در گفتگو 
با طلوع بم بیان کرد: شــهر هــا باید فرهنگ های 
مشــترکی داشــته باشــند که به آنان لقب خواهر 

خوانده اهدا شود. 
بم و یزد نیز نزدیک ترین خواهرانی هستند که در 
ایــران وجود دارد و این امــر در طول تاریخ ثابت 

شده است.
وی با بیان اینکه این دو شهر شالوده های فرهنگی 
مشــترک و  تمدن کهن دارند افــزود: تمدنی که 
بــر یک مبنــا   با فرهنــگ کویر ادغام شــده و با 

درستی،صداقت به هم پیوند زده .
عامری اظهار کرد:حناســایی مظهر وابســتگی ها  
و اشــتراک فرهنگی این دو شــهر از دیر باز بوده 

است.
 خانم عامری در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه 
چشــم انداز ایــن خواهر خوانندگــی را چه گونه 
می بینیــد ادامه داد: فرهنگ  هــا برای آنکه پویا و 

جادوانه شوند نیاز به تبادل دارند.
این تعامالت فرهنگی که در آینده بین این دوشهر 
ایجاد میشــود هم افزایی بین دو نسل و ریشه های 

فرهنگی  عمیق تری ایجاد خواهد کرد
عضو شورا شــهر یزد گفت:این دو شهر  در طول 
تاریخ  زیســت های مشــترک فراوانی داشته اند 
و ایــن نســل گفتمان هــای زیــادی  را در بخش 
تجــارت، اجتماعی ، فرهنگی و گردشــگری  در 
پیش رو دارد.تجربه زلزله بم باعث شد تا مدیریت 

و آمادگی در کرمانشاه بیشتر باشد.

رابطه بین بم و یزد از دیرباز وجود 
داشته است

 جمال الدین عزیزی در نشست هم اندیشی تبادل 
فرهنگی هنری بم- یزد در محل تاالر راه و ماه یزد 
گفت: خوشــحالم که بین یزد و بم رابطه فرهنگی 
برقرار شــده است اما معتقدیم که این رابطه نیز از 

دیرباز وجود داشته است.
شهردار یزد افزود: ارتباطات فرهنگی و هنری بین 
یزد و بم ادامه دارد و سعی داریم در شهرداری در 

تقویت آن تالش کنیم.
وی گفت: نقش شــورای شهر و شهرداری ها در 
امر ســاماندهی و بهینه کــردن خدمات درمانی به 
عنوان نمونه این ارتباط فرهنگی است که می توان 
ســاماندهی مناسبی داشته باشیم و بهترین عملکرد 

را داشته باشیم.
عزیزی بیان کرد: در گردشــگری و توریست نیز 

می توانیم برنامه ریزی مناسبی انجام دهیم.
وی گفت: تالش همه ما برای رضایت مردم است 
کــه از طریق تعامــالت نیز می توانیــم این امر را 

گسترش دهیم.

خواهر  طــرح  اجرایــی  عیــده 
خواندگی بــم و یزد در حدود ده 
ماه پیش مورد تایید شورایی هر دو 

شهر قرار گرفت
منصور عزیز آبادی رییس شــورای شــهر بم در 
گفتگــو با طلوع بــم بیان کرد: پــس از توافقات 
اولیه شــورای شــهر بم در صحن شــورایی یزد 
حاضر و نحــوه اجرایی این طرح مورد اســتقبال 
و رونــد اجرای آن مورد بررســی قــرار گرفت. 
در نخســتین جلســات ، مالک هــا و معیارهای 
مشــترک این دوشــهر مــورد بررســی و در آن 
فرهنگ های مشــترک چندین هزار ســاله مورد 
برســی قرار گرفت. وی ادامــه داد: مراوداتی که 
در گذشته بین این دو شهر وجود داشته در تاریخ 
قبل از اســالم هم به ثبت رسیده و در بخش های 
مختلفی چون معماری، تجارت، فرهنگ، آداب 
و رسوم ادامه پیدا کرده است. عزیز آبادی با بیان 
اینکــه تجار یزدی همیشــه در بم حضــور فعالی 
داشــته اند و امروزه به عنوان کسبه خوش نام بم 
معرف هستند اظهار کرد، تفاهمنامه طرح خواهر 
خوانندگی بم، یــزد در حدود چهار ماه پیش در 
جشــنواره حناسای مورد امضا قرار گرفت و تاثیر 
آن در افزایش گردشــگران نــوروزی به خوبی 
نمایان بود. شهر جهانی یزد وپیشرفت های که در 
بخش گردشگری و ارتباطات موثر در این حیطه 
داشته است توانست سیل گردشگران نوروز 98را 
به شــهر بم افزایــش دهند تا جایی کــه رکورد 
بازدید از ظرفیت های این شــهر شکســته شــد. 
وی بیان کــرد: ما امیدواریــم در ادامه این طرح 
اتفاقات بســیار خوبی به صورت سریالی اجرایی 
شــود . چندین شهر تاکنون به شورای بم پیشنهاد 
خواهر خوانندگی دادنــد که از جمله آن میتوان 
به رشت، کاشــان، قمصر کاشــان اشاره داشت. 
وی با بیــا اینکه 16لغایت 18 مرداد ماه شــورای 
بم مهمان اعضایی شــورایی همدان خواهند بود 
افزود، قــرار اســت در این جلســات تفاهم نامه 
خواهر خواندگی این دوشــهر امضا و بر پایه آن 
بلــوار اصلی در همدان و چندیــن مکان دیگر به 
نام شهر بم، ایرج بسطامی و محمود شاهرخی نام 

گذاری شود.

مــا امروز به عنوان مســؤالن و 
مدیران فرهنگی دو شهر جهانی 
بم و یزد وظیفــه احیا روابط و 
میراث پــدران و  نیاکانمان را 

داریم
مجید جوادیــان زاده” مدیــرکل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی استان یزد در گفتگو با طلوع 
بم بیــان کرد: فضای آشــنا برنامــه ای برای 
بین  بازشناســی روابط فرهنگــی، اجتماعی 
دو شــهر بم و یزد بوده اســت که از گذشته 
های بســیار دور بنا بر ضرورت های اقلیمی 
خــود  تبادالتی در بخش تجــارت ،اقتصاد، 
و فرهنگ داشــته اند.وی گفت: تاریخ ثابت 
کرده ، بین این دوشــهر کویــری همکاری 
و صمیمیت بسیار گســترده ای وجود داشته 
بخصــوص در بخــش تجارت حنــا و تولید 
آن بــه نحویی که زبانــزد  مردمان منطقه نیز 
بوده است. وی با بیان اینکه تبادالت بین این 
دوشــهر تنها در بخش تجــاری نبوده افزود: 
تردد کاروان ها در مسیر بم ،یزد بهترین دلیل 
برای  گســترش فرهنگ و  تســریع در روند 
نوع زندگی مردمان این دوشهر نیز محسوب 
میشود . نتایج این تبادالت را میتوان به خوبی 
در سبک زندگی و رویکردهای اجتماعی و 

فرهنگی مردمان آنها مالحظه کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد 
اظهار داشــت: ما امروز به عنوان مســؤالن و 
مدیــران فرهنگــی این دو شــهر وظیفه احیا 
روابط  و میــراث پــدران و  نیاکانمان خود 
را داریم. در زمانی که فرایند جهانی شــدن 
باعث شده،  تکثیر های فرهنگی از بین برود، 
ایــران و منطقه کویر، نگینــی از تمدن ها و 

فرهنگ های مختلف بوده است.
جوادیان زاده افزود: مســؤالن این دو شــهر 
باید تمام سعی خود را در جهت احیا و حفظ 
گذشــته پر شکوه انجام دهند هرچند در این 
بخش ســهم بزرگــی بــر دوش هنرمندان و 
فعاالن اجتماعی است.هزینه های کشور االن 
باال رفته اســت اما هنوز دیر نشده است باید 

جلسات مسائل روانشناختی را شروع کرد.

در سفر اعضای شورای شهر بم به یزد برگزار شد:

نشست تبادل فرهنگی هنری در پویش فضای آشنا 
دو شهر جهانی بم و یزد

گزارش تصویری از نشست تبادل فرهنگی 
هنری در پویش فضای آشنا


