
به گ��زارش طلوع ارگ، عل��ی زینی وند ۲۵ 
اردیبهشت ماه در س��تاد پیشگیری و مقابله با 
کرونای اس��تان از برگزاری مراسم شب های 
ق��در و نم��از عی��د فط��ر ب��ا رعای��ت کامل 

پروتکل های بهداشتی قدردانی کرد. 
وی افزود: »طبق نمودارهای ستاد ملی کرونا، 
کرم��ان جزو اس��تان های با وضع ش��کننده و 
باثب��ات بیماری اس��ت و علی رغم گش��ایش 
برای رده ه��ای ش��غلی ام��ا محدودیت ها به 
ویژه در تجمعات و دورهمی ها باید همچنان 
اعم��ال شود«.اس��تاندار کرم��ان ب��ر نظارت 
کام��ل بر حوزه های امتحانی به لحاظ رعایت 
پروتکل های بهداش��تی تاکی��د کرد و گفت: 
»به ش��خصه از حوزه ه��ای امتحان��ی بازدید 
می کنم و آم��وزش و پرورش ای��ن اطمینان 
را به م��ا داده اند که والدین ب��رای امتحانات 
نگران نباش��ند«. وی ادامه داد: »اگر گزارش 

ع��دم  از  مس��تندی 
پروتکل های  رعای��ت 
بهداش��تی در حوزه ی 
امتحان��ی به ما برس��د، 
می کنیم  ملزم  را  آن ها 
را  ح��وزه  س��ریعا  که 
ضمن  کنن��د،  جابه جا 

اینک��ه خانواده ها مطمئن باش��ند اگر کس��ی 
مشکوک به کرونا باش��د، محل آزمون او با 
دیگران ج��دا خواهد ب��ود«. زینی وند اظهار 
کرد: »برای ش��عب اخذ رای و انتخابات هم، 
فرمانداران زمینه های الزم برای حضور بدون 
نگرانی مردم را فراهم کنند. فاصله گذاری و 
اقالم بهداشتی در اختیار همه باید قرار گیرد«. 
وی، ب��ه فرمانداران تاکید ک��رد تا در بودجه 
امس��ال دوربین ه��ای پای��ش تصوی��ری را با 
جدیت دنبال کنند و گفت: »دوبین های پایش 
تصویری باید جنبه چند وجهی داشته باشند«. 
اس��تاندار کرمان همچنی��ن روز ارتباطات و 
رواب��ط عمومی را تبریک و ب��ه نقش روابط 
عمومی ها در انتقال متقابل خواسته های مردم 
و حاکمی��ت و دولت و ایجاد تعامل واقعی و 
س��ازنده در این زمینه پرداخت. وی از روابط 
عمومی ها خواس��ت تا تجارب ارزشمند خود 
در مقاله ب��ا بیماری را 
مستندس��ازی کنن��د و 
ادامه داد: »این تجارب 
به عنوان اس��ناد علمی 
و تجرب��ی در مقابله با 
بیماری و شرایط کنونی 

باید باقی بماند«.

Email: Tolu_Bam@yahoo.com
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 داانیی

آگهی ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره هشتمین دوره انتخابات 
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

بدینوسیله به اطالع کلیه کادر پزشکی مشمول ماده 4 قانون سازمان نظام پزشکی میرساند هشتمین 
دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در روز جمعه مورخه  1400/04/25 به طور همزمان در سراسر 

کشور برگزار خواهد شد، لذا متقاضیان ثبت نام در هیات مدیره شهرستانهای واجد شرایط میتوانند از 
تاریخ 1400/02/30 لغایت 1400/03/05 با توجه به شرایط ذیل و در دست داشتن مدارک الزم به 

هیات های اجرائی انتخابات شهرستانهای خود مراجعه و ثبت نام نمایند. 

شرایط انتخاب شوندگان هیئت مدیره نظام پزشکی  به استناد ماده 23 قانون سازمان نظام 
پزشکی به شرح ذیل :

1- تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران 
2- نداشتن فساد اخالقی و مالی 

3- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخالق و شئون 
پزشکی

4- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسالم و و فاداری به قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران 

تبصره : اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود 
میباشند. 

5- دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی 
6- عدم عضویت در هیئت های نظارت و اجرائی 

مدارک الزم جهت ثبت نام داوطلبین در هیئت مدیره ها :
1- فتوکپی شناسنامه )تمام صفحات دو نسخه(

2- تصویرکارت ملی
3- 6 قطعه عکس 4*3 

4- تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان نظام پزشکی که برابر اصل شده باشد. 
5- تکمیل پرسشنامه داوطلبی عضویت هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی 

6- تائیدیه 3 سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی 

ستاد مرکزی اجرایی
هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی 

جمهوری اسالمی ایران 

دانشگاه علوم پزشکی بم

وضعیت باثبات شیوع 
کرونا، شکننده است

بم، سرزمین قنات و قامت و قدمت
بررسی مزایا و فرصتهای توسعه کشاورزی چندکارکردی و گردشگری کشاورزی مبتنی بر قنات

در راستای اجرای پروژه کشاورزی چندکارکردی توسط انجمن احیا در بم، در نشستی با حضور محمد برشان مورخ و پژوهشگر قنات، 
سیدمحمد میرلوحی نماینده انجمن احیا در بم، ناهید کمال الدینی دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری و مدرس دانشگاه و بهنام 
خداشناس روزنامه نگار و پژوهشگر توسعه شهری درخصوص جایگاه تمدن قناتی بم در ایجاد فرصتهایی برای توسعه گردشگری 

کشاورزی تبادل نظر شد. گزیده ای از نظرات افراد حاضر در این نشست را در صفحه سوم بخوانید.
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وضعیت باثبات شیوع کرونا در استان کرمان شکننده است
خبر

برگزاری امتحانات نهایی پایۀ 
دوازدهم در ۳۳۰ حوزۀ امتحانی

مرگ دردناک مقنی در قنات 
حسینیه بم

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از افزایش 
دو براب��ری حوزه ه��ای امتح��ان نهایی در راس��تای 
حفظ ش��یوه نامه های بهداشتی در اس��تان خبر داد و 
گف��ت: »امتحانات نهایی پای��ه ی دوازدهم با رعایت 
کامل ش��یوه نامه ها در ۳۳۰ حوزه ی امتحانی در حال 

برگزاری است«.
ب��ه گ��زارش طل��وع ارگ، احمد اسکندری نس��ب 
در حاش��یه ی بازدید از حوزه ه��ای امتحانات نهایی 
پایه ی دوازدهم در ش��هر کرمان، با بیان این  که حفظ 
س��المت دانش آم��وزان مهم ترین ه��دف آموزش  
و پرورش اس��ت، بیان کرد: »تمام��ی مدارس محل 
برگ��زاری امتحان��ات نهایی قب��ل و بع��د از امتحان 
گندزدای��ی و ضدعفونی می ش��وند«. وی با تاکید بر 
این که دانش آموزان قب��ل و بعد از برگزاری آزمون 
در مب��ادی ورودی و خروجی حوزه ه��ا تجمع پیدا 
نکنند، افزود: »حوزه های امتحانی در راس��تای حفظ 
ش��یوه نامه های بهداش��تی افزایش یافت��ه و امتحانات 
نهایی پای��ه ی دوازدهم ب��ا رعایت کام��ل مقررات 
بهداشتی در ۳۳۰ حوزه ی امتحانی در حال برگزاری 
اس��ت«. اسکندری نسب به ش��رکت حدود ۲۶ هزار 
دانش آموز پای��ه ی دوازدهمی اس��تان در امتحانات 
نهایی اش��اره ک��رد و ادامه داد: »با توج��ه به رعایت 
کامل شیوه نامه های بهداشتی در حوزه های امتحانی 

خانواده ها نگران سالمتی فرزندان خود نباشند«.

مقنی ها مردان بزرگ تاریخ  و تمدن ساز بم هستند که 
تا همیشه به آنها مدیونیم. تمدن بم یک تمدن مستمر 
و همیشگی برپایه کشاورزی مبتنی بر قنات است که 

باید آن را آیندگان حفظ کنیم.
ظهر سه شنبه بیست وهشتم اردیبهشت حدود ساعت 
۱۲ طی تماس��ی با آتش نشانی بم مبنی بر ریزش چاه 
قنات حس��ینیه بم ماموران آتش نشانی به محل حادثه 
اعزام ش��دند . مسلم فتحی رئیس سازمان آتش نشانی 
شهرداری بم به خبرنگار طلوع گفت: پس از رسیدن 
ماموران ما به محل حادثه، متوجه ش��دند ۴ مقنی در 
عم��ق ۸۰ متری بوده ان��د که این چ��اه ریزش کرده 
است. وی افزود: از این نفرات، یک نفر فوت و یک 
نفر مصدوم می شود و دو نفر از این حادثه جان سالم 

به در بردند.
وی خاطر نش��ان کرد: تالش ماموران ما بعد از مدتی 
جستجو برای پیدا کردن نفر چهارم بی نتیجه می ماند 
و پس از گذش��ت ساعاتی از حادثه حدودا ساعت ۳ 
عصر و پس از فروکش کردن آب، جسد نفر چهارم 

که مردی میانسال بود توسط مقنی ها پیدا می شود.
گفتنی است طبق گفته اهالی علت این حادثه فوران 
ناگهان��ی آب در دیوارهای قنات بوده اس��ت. فوران 
آب در این قنات سی سال پیش نیز جان یک مقنی را 
گرفته است. قنات حسینیه باغات اسفیکان، پشترود و 
محله حافظ آباد بم را آبیاری می کند اما مادرچاه  آن 

در روستای باغچمک است./طلوع بم

استاندار کرمان گفت: هیچ محدودیتی در واگذاری 
طرح های دس��تگاه های دولتی به بسیج سازندگی با 

نظارت دستگاه ها وجود ندارد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اس��تانداری کرمان، 
اولین جلس��ه کارگروه س��ازمان بس��یج س��ازندگی 
استان ۲۶ اردیبهش��ت ماه به ریاست استاندار کرمان 
و با حضور سردار معروفی فرمانه سپاه ثاراهلل، معاونان 
عمرانی و اقتصادی استاندار، سرهنگ جاللی رئیس 
س��ازمان بسیج سازندگی اس��تان و جمعی از مدیران 
کل در محل سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان 

برگزار گردید.
دکتر علی زینی وند اس��تاندار کرمان در این جلسه به 
نقش محوری بسیج سازندگی طی یک سال گذشته 
در زمین��ه تنظیم ب��ازار، مقابله با کرونا، س��اماندهی 
س��وخت و حمل و نقل اشاره داش��ت و عنوان کرد: 
از توان س��اختار کارگروه بسیج س��ازندگی که در 
باالترین س��طح مقامات اس��تانی تشکل می شود و از 
ظرفیت بودجه، توانمندی و تجربه بس��یج، کارهای 
جهادی در راستای محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال، 

توانمندسازی و غیره باید بهره گرفت.
استاندار کرمان به پروژه های قابل واگذاری در استان 
اشاره داشت و گفت: هیچ محدودیتی در واگذاری 
طرح های دس��تگاه های دولتی به بسیج سازندگی با 

نظارت کامل دستگاه ها وجود ندارد.
دکت��ر زینی ون��د به فعالیت ه��ای بنیاد مس��تضعفان، 
س��تاد اجرایی فرمان ام��ام و کمیته ام��داد در حوزه 
اش��تغالزایی اش��اره کرد و افزود: در نشس��تی که با 
رئیس بنیاد مستضعفان داشتیم، اعالم کردند که بدون 

محدودیت به ما کمک خواهند کرد.
وی اب��راز داش��ت: در ح��وزه اش��تغال روس��تایی و 
اعتب��ارات این زمینه، با توجه به عملکرد کمیته امداد 
و بس��یج سازندگی، اولویت را به مشاغلی که توسط 
آنها اجرایی می ش��وند خواهیم داد. استاندار کرمان 
گفت: تمرکز جدی استان در مشاغل خرد باید باشد، 
ضمن اینکه ساماندهی حاشیه نشینی نیز اولویت است. 
به گفته س��ردار حس��ین معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل 
کرمان، س��ال گذش��ته بیش از ۴ ه��زار و 7۰۰ طرح 
عمرانی با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان در اس��تان کرمان 

اجرا شده است .
وی، اشتغال و کارآفرینی، اجرای پروژه های عمرانی، 
کمک مومنان��ه، جهیزیه، آزادی زندانیان غیرعمد و 
محرومیت زدایی را از اولویت  برنامه های سپاه و بسیج 
برشمرد. دکتر سیدمصطفی آیت اللهی موسوی معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان به تامین اعتبار 
برای ساماندهی گلزارهای شهدای زیر مجموعه بنیاد 

شهید و امور ایثارگران خبر داد.

واگذاری طرح های دستگاه های 
دولتی کرمان به بسیج سازندگی

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

استاندار کرمان گفت: نهاد انتخابات دستاورد خون 
شهداست و به مشارکت باال بستگی دارد، این استان 
به عنوان پایتخت مقاومت اس��المی بیش از همیشه 
برای حفظ دس��تآوردهای انقالب اس��المی تالش 

می کند.

به گ��زارش ایرنا، عل��ی زینی وند روز دوش��نبه با 
حضور در برنامه صبح بخیر ایران ش��بکه یک سیما  
با اش��اره به برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ افزود: استان 
کرمان از اس��تان هایی اس��ت که در همه ادوار در 
انتخابات مش��ارکت باالیی داشته است و همیشه از 

سطح مشارکت کشور باالتر بوده است.
وی تصریح کرد: ما در استان کرمان آمادگی کامل 
برای برگزاری انتخابات را داریم به طوریکه ۲ هزار 
و ۹۸۰ شعبه اخذ رای با ۴۶هزار نفر آماده برگزاری 

انتخابات هستند.
اس��تاندار کرم��ان با بی��ان اینکه زیر س��اخت های 
الکترونیکی مهیا ش��ده اس��ت، تاکید کرد: بخش 
عم��ده ای از فرآینده انتخابات تم��ام الکترونیک 

برگزار می شود و همچنین به لحاظ امنیتی تمام کار 
ها صورت گرفت��ه و اگر همین امروز هم انتخابات 

برگزار شود، ما کامال آمادگی الزم را داریم.
وی با اش��اره به استقبال خوب کرمانی ها در حوزه 
ثبت ن��ام ش��وراها تصریح ک��رد: ۲ ه��زار و ۸۸۱ 
روستای واجد تشکیل ش��ورا با هشت هزار و ۹۶۰ 
کرس��ی شورای روستایی داریم که برای این تعداد 
۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر ثبت نام کردند که نسبت به سال 

های گذشته ۱۱ درصد رشد داشتیم.
زینی وند خاطرنش��ان کرد: ۸۴ شهر و ۴۴۰ کرسی 
در شوراهای شهر استان وجود دارد که ۲ هزار و ۵۶ 
نفر برای رقابت ثبت نام کردند و بیش از ۹۳ درصد 
آنها تایید صالحیت ش��دند و یک رقابت نسبی در 

حوزه شهری شکل می گیرد.
وی تاکی��د کرد: همه این اتفاق��ات نوید انتخاباتی 
س��الم و امن را در اس��تان کرمان می دهد و حدود 
۲ میلیون و  ۲۰۰ هزار نفر واجد ش��رایط برای رای 
داریم که البته منتظر آمار رسمی آن از ثبت احوال 

هستیم.
اس��تاندار کرمان ادامه داد: اس��تان کرمان مفاخر و 
مشاهیر بزرگی دارد که هم تاریخ ساز و هم تمدن 
س��از بودند مخصوصا در جریان انقالب اس��المی 

نقش موثری را ایفا کردند.

وی تصریح کرد: پس از افراد بزرگی همانند شهید 
باهنر و مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، امروزه 
کرمان پایتخت مقاومت اسالمی و نامی آشنا برای 

همه و مورد توجه آزادی خواهان دنیا است.
زینی وند با بیان اینکه اس��تان کرم��ان پهناورترین 

استان کشور است، اظهار داشت: بیش از ۱۸۲ هزار 
کیلومتر مربع وسعت و اقلیمی متفاوت و فرهنگ و 

اقوام متنوع استان گسترده و پر ظرفیتی است.
وی تاکید کرد: اس��تان کرمان بیش از سه میلیون و 
۳۰۰ هزار نفرجمعیت در ۲۳ شهرس��تان، ۸۴ شهر و 
۶۰ بخش دارد و شاید تنها استانی است که به دلیل 

وسعت ۲ اداره کلی دارد.
زینی وند با بیان اینکه کرمان بهش��ت معادن کشور 
اس��ت، افزود: کرم��ان دارای ح��دود ۶ میلیارد تن 
ذخایر معدنی ش��ناخته شده با ۴۲ ماده معدنی است 
و ۳۰ درص��د از فعالیت معدنی کش��ور در کرمان 
صورت می گیرد و همچنین زنجیره کامل فوالد در 
کرمان انجام می ش��ود که سهم استان کرمان تولید 

۱۰ میلیون تن شمش فوالد است.
وی ادام��ه داد: حدود ۲۱ درصد اس��تخراج معادن 
کشور در اس��تان کرمان صورت می گیرد و تقریبا 
۴۰ درص��د ارزش افزوده که در مع��دن انجام می 
شود در کرمان اس��ت، ۴۱ درصد از حقوق دولتی 
که از معادن گرفته می شود از معادن کرمان تامین 
می شود و۱۲ درصد از سهم بازار سرمایه در بورس 

متعلق به شرکت های کرمانی است.

اس��تاندار کرمان گفت: میانگین ب��رق صنعتی که 
ما در کرمان مصرف م��ی کنیم بیش از ۴۰ درصد 
اس��ت که از میانگین دنیا بیشتر و در حوزه صنعت 
بزرگتری��ن خودرو س��ازی بخ��ش خصوصی در 

کرمان و بم است.
وی با اش��اره به وضعیت شهرستان بم پس از زلزله 
گفت: بم تغیرات زیادی داش��ته اس��ت و با وجود 

صنایع، بم را به عنوان شهر صنعتی قابل قبول تبدیل 
کرده اما هنوز آثار آن زلزله وجود دارد و دلیل آن 
هم  این بوده که در یک دوره ای پایان بازسازی بم 
زود اعالم شده و هنوز بسیاری از کوچه های آنجا 

خاکی هستند.
زینی وند با بیان اینکه ۲۲ درصد از باغات کشور در 
کرمان اس��ت، تصریح کرد: در حوزه خرما، پسته، 
گردو و کنجد در زمینه س��طح زیر کشت و تولید 
مقام اول را داریم، کرمان یک اس��تان کش��اورزی 
است و در این سال ها کشاورزی مکانیزه پیشرفت 
کرده اس��ت و ۲ کار در این دولت انجام ش��ده که 
یکی از آنها آبیاری تحت فش��ار و دیگری اهمیت 
به صنعت گلخانه اس��ت که بخش بزرگی از بازار 

را در دست دارد.
استاندار کرمان به ظرفیت باالی گردشگری استان 
اش��اره کرد و گفت: ما نخستین استان در ثبت آثار 
جهانی در ایران هس��تیم و هفت آثار ثبت جهانی، 
7۰۰ آث��ار ملی و هفت هزار اثر فرهنگی س��نتی و 

گردشگری داریم.
وی با اشاره به شیوع گس��ترده کرونا در شهرستان 
قلعه گنج افزود: ب��ا توجه به هم مرزی قلعه گنج با 
بندرعباس ممکن اس��ت بیماران پراکنده باش��ند و 
تعداد بس��تری ها کمتر از پنج  نفر اس��ت، وضعیت 

آنجا  نگران کننده نیست.
زین��ی وند در خص��وص مزرعه و اس��تخراج بیت 
کوی��ن تاکید کرد: مزارع کرمان همگی با مجوز و 
ثبت ش��ده اند و در صورت مش��کل در تامین برق 

شهروندان، برق آن مزارع قطع می شود.

توانمندی های امدادرسانی هالل احمر در زلزله فرضی بم سنجیده شد

مدیرکل میراث فرهنگی: ثبت اشیای تاریخی کرمان در سامانه جام آغاز می شود

مدیرعامل هالل احمر کرمان: 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان 
با اشاره به نقش آفرینی تیم های این جمعیت 
در زلزله فرضی بم گفت: این مانور با هدف 
س��نجش توانمندی و توانمندس��ازی بخش 
های مختلف جمعیت هالل احمر در سطوح 

مختلف برگزار شد.

به گزارش ایرنا، رضا فالح روز دوشنبه در حاشیه 
برگ��زاری ای��ن مان��ور در جمع رس��انه ها افزود: 
س��نجش توانمندی و توانمندس��ازی بخش های 
مختلف جمعیت هالل احمر در س��طوح مختلف 

رکن اساسی در این جمعیت محسوب می شود.
وی اظهار داشت: این مانور به مناسبت گرامیداشت 
روز جهانی صلیب سرخ و هفته هالل احمر مانور 
زلزل��ه فرضی با قدرت ۶.۱ در مقیاس ریش��تر در 
عم��ق ۱۰ کیلومتری زمین با حضور و مش��ارکت 
اعضای س��تاد مدیریت بحران شهرستان های بم، 
ریگان، فهرج و نرماشیر در روستای خواجه نظام 
بم برگزار ش��د. توانمندی های امدادرسانی هالل 

احمر در زلزله فرضی بم سنجیده شد
مدیرعام��ل جمعیت هالل احمر اس��تان کرمان با 
اشاره به اینکه ۱۰۰ نیروی امدادی هالل احمر در 

این مانور فرضی شرکت کردند، خاطرنشان کرد: 
با اعالم وق��وع این زمین ل��رزه فرضی، بالفاصله 
تیم های ارزیاب خانه هالل روستاهای اطراف به 

محل حادثه برای ارزیابی اولیه اعزام شدند. 
وی سرعت، دقت و مهارت را در انجام فرآیندها 
و فعالی��ت امدادی س��ه عامل مهم تلق��ی کرد و 
گفت: پ��س از ارزیاب��ی اولیه تیم های آنس��ت، 
جستجو و نجات و همچنین نیروهای آتش نشانی 
به روس��تای خواجه نظام جهت امدادرسانی اعزام 
شدند. فالح با اش��اره به مصدوم شدن ۱۲ تَن در 
ای��ن مانور عنوان کرد: پنج نفر مفقود ش��دند که 

سه نفر از آنان فوت شده و ۲ نفر توسط نیروهای 
امدادی هالل احمر رهاسازی شدند.

وی همچنی��ن با اش��اره به مش��ارکت و همکاری 
چهار خانه هالل در ای��ن مانور افزود: ۱۲ خانوار 
توس��ط جمعیت ه��الل احم��ر اس��کان یافتند و 
همچنی��ن در این مان��ور ۲۴ دس��تگاه خودروی 

امدادی به کار گرفته شده است.
مانور زلزله فرضی با قدرت ۶.۱ در مقیاس ریشتر 
در منطق��ه خواجه نظام شهرس��تان بم و با حضور 
نیروهای هالل احمر شهرس��تان های بم، فهرج و 

نرماشیر برگزار شد.

میراث فرهنگ��ی، گردش��گری و   مدی��رکل 
صنایع دس��تی اس��تان کرم��ان با اش��اره به ۲۸ 
اردیبهش��ت روز جهان��ی موزه و آغ��از هفته 
میراث فرهنگی گفت: به مناسبت گرامیداشت 
این هفته پروژه ثبت اشیای فرهنگی و تاریخی 
موزه بم و جیرفت در سامانه جام آغاز می شود.

به گزارش ایرنا، فریدون فعالی روز س��ه شنبه 
در جمع خبرن��گاران افزود: »عق��د تفاهم نامه 
اس��تان  میراث فرهنگ��ی  اداره کل  هم��کاری 
کرمان و بیمه ای��ران در زمینه مرمت و احیای 
خانه باغ تاریخی بیمه ایران و رایزنی با فرماندار 
راور ب��رای اس��تفاده از ظرفیت ش��رکت های 
صنعتی و معدنی در ح��وزه مرمت و حفاظت 
از بناهای تاریخی و نشس��ت با رییس دانشگاه 
فرهنگیان کرمان برای عقد تفاهم نامه در زمینه 
مرم��ت مش��ارکتی کوش��ک مدیرالملک از 

اولی��ن برنامه های مد  نظر این اداره کل در هفته 
میراث فرهنگی است.

وی تصری��ح کرد: از ل��واح ثبتی آثار تاریخی 
میراث ناملموس طی س��ال ۱۳۹۱ و الواح ثبتی 
آثار تاریخی منقول ثبت ش��ده طی سال ۱۳۹۹ 
در فضای مجازیه مناسبت هفته میراث فرهنگی 

رونمایی می شود.
و  گردش��گری  میراث فرهنگ��ی،  مدی��رکل 
صنایع دستی استان کرمان اظهار داشت: بازدید 
اعض��ای ش��ورای فنی از کارگاه ه��ای مرمتی 
خانه تاریخی دینیار، کاروانسرای وکیل، خانه 
اوش��یدری و دیگر کارگاه های مرمتی نیز در 

هفته پیش رو انجام می  شود.
وی با اشاره به تقدیر از استادکاران و معماران 
بناهای تاریخی اس��تان کرمان بیان کرد: آغاز 
پروژه مستندس��ازی ۱۵ اثر تاریخی غیرمنقول 
در بخ��ش ماه��ان، طراح��ی و تولی��د کتاب 

الکترونیکی ) Ebook (معرفی بافت تاریخی 
کرمان و همچنین معرفی بناهای تاریخی ثبت 
جهانی در فضای مج��ازی از دیگر برنامه های 

هفته میراث فرهنگی خواهد بود.
فعال��ی با اش��اره ب��ه رونمایی ثب��ت یکهزار و 
۵۰۰قلم ش��ی در س��امانه جام طی سال ۱۳۹۹ 
در فض��ای مج��ازی اف��زود: آغ��از مطالعات 
بافت تاریخی روس��تاهای قاسم آباد رفسنجان، 
بهرامج��رد بردس��یر و باب زنگی رای��ن، ارائه 
مطالعات بافت تاریخی راین توس��ط مش��اور 
میراث فرهنگ��ی  اداره کل  مح��ل  در  ط��رح 
اس��تان کرمان با حضور اعضای ش��ورای فنی 
و برگزاری کارگاه آش��نایی با مستندس��ازی 
و برداش��ت بناهای تاریخی به مناس��بت هفته 

میراث فرهنگی انجام می شود.
وی تاکی��د کرد: افتت��اح اداره میراث فرهنگی 
شهرس��تان کرمان در باغ موزه هرندی کرمان، 

بازدید ازکارگاه شناخت و معرفی دانشجویان 
مقطع کارشناس��ی مرم��ت ابنی��ه و بافت های 
تاریخی دانش��گاه ش��هید باهنر کرمان و آغاز 
پروژه مطالعاتی آسیب پذیری لرزه ای و پایش 
س��المت س��ازه ای و طراحی و ارائه جزئیات 
مقاوم س��ازی دودکش کوره داودی از دیگر 

برنامه های روزهای آینده خواهد بود.

نو آوران بم

حاج آقا عالمه آیت الهی ۱۳5۷
حجت االسالم و المسلمین حال آقا عالمه آیت 
الهی متولد ۱۲۹۳ ش در شهر تفت یزد و فرزند 
مرحوم اس��داهلل از نوادگان آخوند مالاسماعیل 
عقدای��ی ب��ود. وی تحصیالت ح��وزوی را از 
کودکی نزد پدر و عموی خود آغاز کرد، پس 
از آن به حوزة علمیه قم رفت و نزد آیات عظام 
سید محمد تقی خوانس��اری، سید صدر الدین 
صدر، محقق داماد، شیخ مرتضی حائری و امام 
خمینی )ره( ب��ه تحصیل پرداخت. پس از اتمام 
تحصیالت به یزد مراجع��ه کرد و به تدریس و 
تبلیغ مشغول گردید. بنا به توصیه آیت اهلل حاج 
شیخ غالمرضا فقیه خراسانی و مشورت با زنده 
یاد حضرت آیت اهلل بروجردی برای رسیدگی 
به امور ش��رعی مردم به بم آم��د و نزدیک ۵۰ 
س��ال به تبلیغ دین و ارش��اد م��ردم پرداخت و 
حوزه علمیه بم را تاس��یس کرد. پس از انقالب 
اولین نماز جمعه بم را در صحن مطهر حضرت 
امامزاده اسیری برگزار کرد و تا سال ۱۳۶۶ ش 
ام��ام جمعه بم بود که پس از آن حاج فضل اهلل 
ذاکری و بعد حاج علی اصغر عس��گری و حاج 
علیرضا طاحونی بودند و هم اکنون نیز حضرت 
حجت االسالم و المس��لمین حاج قاسم دانشی 

نماز جمعه بم را اقامه می کند.

اولین امام جمعه شهرستان بم

خبر

طرح تشکیل استان کرمان جنوبی 
رسما کلید خورد

امید برای شکل گیری استان 
کرمان جنوبی زیاد است

طرح  تش��کیل اس��تان کرمان جنوبی به مرکزیت 
جیرفت در صحن علنی مجلس اعالم وصول شد.

به گ��زارش طلوع بم به نق��ل از خبرگزاری ایرنا، 
س��یدناصر موس��وی الرگانی عضو هیات رییسه 
مجلس در نشس��ت علنی یکشنبه از اعالم وصول 
ط��رح  های اصالح م��اده ۱۸۴ آیی��ن نامه داخلی 
مجلس ، تش��کیل اس��تان کرمان جنوبی خبر داد. 
ذبی��ح اهلل اعظمی نماینده جیرفت و عنبرآباد نیز با 
اعالم ای��ن خبر گفته به زودی ای��ن طرح به طور 

رسمی در کمیسیون شوراها بررسی خواهد شد.
بهمن ماه س��ال گذشته پس از اینکه دکتر اعظمی 
نماینده جیرفت خبر از تحویل این طرح به هیات 
رییس��ه داد؛ حجت االسالم غضنفرآبادی نماینده 
بم و رییس کمیسیون قضایی مجلس گفته بود که 
این طرح با اصل 7۵ قانون اساسی و ماده ۲۸ قانون 
برنامه شش��م توس��عه )با مضمون کوچک سازی 
دولت( در تضاد اس��ت و در صورت بررس��ی در 
کمیسیون ش��ورا سرنوشت آن مشخص است )رد 

خواهد شد(.
 حاال باید منتظر ماند و دید که روند بررس��ی این 
طرح جنجالی که س��الها محل درگیری و مناقشه 
مردم ش��رق و جنوب اس��تان کرمان و حتی مردم 
پنج گن��ج )فاریاب، رودبار، قلع��ه گنج، منوجان 
بامرکزی��ت کهنوج( با جیرفت و عنبرآباد ش��ده؛ 
آنطور که نماینده جیرفت می خواهد پیش می رود 
یا آنطور که نماینده ش��رق استان پیش بینی کرده 
اس��ت. در بیست سال گذشته برای اولین بار است 
که این طرح جنبه رس��می به خود گرفته اس��ت. 
پس این بار برای همیش��ه سرنوشت این طرح که 
تبعات و جوانب زیاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
و امنیتی دارد روشن خواهد شد و تکلیف بمی ها 
و جیرفتی ها و کهنوجی ها و حتی س��یرجانی ها و 

نمایندگانشان در مجلس روشن خواهد شد. 

ذبی��ح اهلل اعظمی اظهار داش��ت: بر اس��اس گفته 
یکی از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس از بین 
طرح های تاسیس اس��تان های جدید ارائه شده به 
مجلس، طرح استان کرمان جنوبی به خاطر فراهم 
ب��ودن عمده زیرس��اخت ها از جمل��ه ادارات کل 
مستقل، مجموعه شهرستان ها با یک فرهنگ و منبع 
اقتصادی مشترک بهترین شرایط را برای استقالل 
دارد. وی ادامه داد: بنابراین امید برای استقالل این 
منطقه و شکل گیری اس��تان جنوبی کرمان زیاد و 

بیش از سایر طرح هاست.
اعظمی به تشریح  نقاط قوت و ظرفیت ها و قابلیت 
های جنوب اس��تان کرمان پرداخت و  با اش��اره به 
اینکه این اس��تان پهناور ترین اس��تان کشور است، 
تصریح کرد: فاصله مرز شمالی تا جنوبی ترین نقطه 
این استان بیش از ۸۰۰ کیلومتر بوده و از مرکز استان 
تا جنوبی ترین نقطه استان۵۰۰ کیلومتر فاصله دارد.

وی بی��ان کرد: فاصله بین جنوب و ش��مال اس��تان 
کرمان سبب شده تا مردم در دورترین نقطه جنوب 
این اس��تان برای دریافت خدمات مرکز اس��تان با 
مشکل مسافت زیاد و هدر رفت زمان مواجه شوند 
که با اس��تقالل منطقه جنوب کرمان این مش��کل 

برطرف می شود.
اعظم��ی افزود: جن��وب کرمان متش��کل از هفت 
شهرس��تان جیرفت، عنبرآب��اد، کهن��وج، رودبار 
جنوب، منوجان، فاریاب و قلعه گنج، یک س��وم 
پهناورترین استان کشور را با جمعیت یک میلیون 
نفر تحت پوشش قرار می دهد. وی وسعت منطقه 
جن��وب کرمان را ۳۸ هزارکیلومتر مربع اعالم کرد 
و گف��ت: در این منطق��ه ۲۵ اداره کل مس��تقل از 
مرکز استان سالهاست که به مردم هفت شهرستان 
با جمعیت یک میلیون نفر خدمات ارایه می دهند. 
وی ظرفیت کش��اورزی منطقه جنوب کرمان را با 
تولید ساالنه بیش از پنج میلیون تن انواع محصوالت 
کشاورزی و موقعیت جغرافیایی منطقه را از نکات 
مهم برای اس��تقالل این منطقه برشمرد و خواستار 

استقالل این منطقه شد. /ایرنا
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قنات و قامت و قدمت

محمد برشان پژوهشگر برجسته استان کرمان در حوزه قنات 
که عالوه تالیف دهها عنوان کتاب و مقاله س��ابقه برگزاری 
انواع رویدادها و همچنین نقش مهمی در ثبت ملی و جهانی 
قناته��ای ایرانی و قناتهای اس��تان کرم��ان از جمله دو قنات 
اکبرآباد و قاس��م آباد بروات بم داشته است در این نشست با 
اشاره ای به پیشینه و اهمیت قنات در منطقه بم بزرگ گفت: 
تمدن بم صرفاً بر پایه قنات بنا ش��ده اس��ت و اگر قنات نبود 
شهری و تمدنی پا نمی گرفت. شهرهایی مثل کرمان، کاشان، 
یزد، اردس��تان، نایین و بیرجند هم ش��کل نمی گرفتند. نمود 
عینی تمدن قناتی در بم تجلی پیدا کرده است و تمدن بم نماد 
واقعی »قدمت، قامت و قنات« اس��ت. بنابراین آنچه که ما در 
بم می توانیم از آن به عنوان عظمت بزرگ تاریخی یاد کنیم 
تمدن قناتی آن است. تمدن رودخانه نسا در منطقه نرماشیر در 
یک ساحل شکل گرفته و تمدنی رودخانه ای است و با از بین 
رفتن رودخانه آن تمدن نیز رو به زوال گذاش��ت اما شاخص 
مه��م تمدن بم که برپایه قنات و انتقال آب اس��ت، پویایی و 
استمرار ۲۵۰۰ ساله آن است که هنوز ادامه دارد و باید تالش 
کنیم برای نسلهای آینده نیز ادامه داشته باشد و اجازه نابودی 

این تمدن را ندهیم. 
وی اف��زود: تمدن قناتی یعنی موضوع��ی که تمام جوانب را 
دربرمی گیرد. س��ه تمدن قناتی بم، ش��هداد و ش��هربابک را 
در حال ثبت ملی هس��تیم. در اس��تان کرمان بیش��ترین ضربه 
را قنات های ش��هربابک خورده اند علتش هم این اس��ت که 
شرکت مس در دشت خاتون آباد فاجعه زیست محیطی را با 
حفر چاه رقم زد و کل رگهای زمینی را تخلیه و این اثر س��و 
بر روی قناتها گذاش��ته شد. در بقیه جاها هم این اتفاق افتاده 

ولی کمتر.
وی ادامه داد: گس��ترده ترین و متنوع ترین تمدن قناتی ایران 
به نظر بنده تمدن بم اس��ت. اگر دشت دهبکری نبود خبری 
از قناتها هم نبود. س��رریز ته��رود و دهبکری قناتها را پرآب 
کرده است. بم رودخانه دائمی و ریزش های جامد ندارد ولی 
نزوالتی مثل برف در ارتفاعات دهبکری دارد که قناتها را پر 
آب کرده است. تنوع و تعداد قنات های بم را در هیچ کجای 

دنیا نخواهید دید.
 برشان تاکید کرد: در سال ۱۳۶۳ برای اولین بار توسط زنده 
یاد صادق خادمی بمی رییس وقت آبیاری بم در کنفرانس��ی 
به قناتهای بم توجه نش��ان داده ش��د که ج��ا دارد از این مرد 
بزرگ و دلسوز به نیکی یاد کنیم. از آن زمان تا حاال درصد 
بزرگی از قناتهای بم خشک شدند، از بین رفته اند و یا به آنها 

بی توجهی شده است.
 برش��ان در پاس��خ به این س��وال که چه وظای��ف مهمی در 
دوران حاضر برای قناتهای بم بر دوش داریم اظهار داش��ت: 
امروز تمدن قناتی بم در قرن بیس��ت و یکم که به ما رس��یده 
است نه شناس��نامه دارد، نه تدوین و طبقه بندی شده، نه آمار 
، نه وضعیت و نه نقش��ه ای دارد که این عیب بزرگی اس��ت! 
حتی تاریخ ش��فاهی ه��م در مورد قناته��ا نداریم چون حتی 
مُقنی های بزرگ ما هم از بین رفته اند. زوایای تاریک تاریخ 
اگر مغفول بماند برای آیندگان مش��کل ایجاد خواهد کرد. 
تاریخ زندان اندیشه ها نیست بلکه زهدان اندیشه هاست. نباید 
با تاری��خ درآویخت. باید با آن درآمیخت. متاس��فانه در بم 
این کار انجام نش��ده اس��ت ولی در یزد در حال انجام است. 
پس مهمتری��ن و اولویت دارترین کار م��ا باید تدوین تاریخ 
تمدنی و بانک اطالعاتی جامع و کاملی از قناتهای منظر ثبت 
جهانی ش��ده بم باش��د. تدوین تاریخ تمدنی بم برای حاال و 
برای آیندگان است که شامل پیشینه، ساختار، مدار گردشی 
آب، نظام آبیاری، آداب و رسوم و... می شود که هیچ کدام 
تدوین نش��ده اند. برای این کار اولین قدم این اس��ت که آدم 
های عاش��ق را جمع کنید تا ای��ن کار ادامه پیدا کند و بعدها 

این تدوین به درد آیندگان خواهد خورد.
برش��ان در بحث گردشگری قنات منطقه گفت: گردشگری 
قنات همچون طفلی اس��ت نوپا که آن را در هر مس��یری که 
ببرید آن مس��یر تعیین کننده آینده آن اس��ت و در این زمینه 
هرگز موفق نبوده ایم چون اراده ای وجود نداش��ته اس��ت ما 
هنوز نتوانستیم یک کارگروه منظم گردشگری برای قناتهای 

بم خصوصا قنات قاسم آباد و اکبرآباد تعریف کنیم.
برشان خاطرنش��ان کرد: نرماشیر پایگاه اصلی مُقنی گری در 
اس��تان است و بیشترین مقنی های بم در دل نرماشیر بوده اند. 
مقنی هایی که شاهکار بشریت را رقم زده اند. اهرام ثالثه که 
در روی زمین هستند شاهکار نیس��تند بلکه شاهکار بشریت 
قناتهایی هس��تند که در زیر زمین اند. ش��اهکارهای بشریت 
قنات گناباد، قنات دو طبقه اردس��تان و قنات مادین شهداد و 
قناتهای بم است. بنابراین بی توجهی به قنات یعنی بی توجهی 
به ریش��ه یعنی بی توجهی به تاریخ تمدن بشریت و مدنیت و 

جنایتی در حق نسلهای آینده که ما نباید شریک این جنایت 
شویم و باید هرکاری کنیم که تمدن قناتی بم شکوفاتر شود. 
مباحث قنات اندیشه نو و ساماندهی نو و افراد دلسوز و عاشق 
را می طلبد. باید گروهی که در این زمینه تش��کیل می شود 
پشتیبانی شود. )متاسفانه یک روز پس از این نشست در روز 
سه شنبه چهار مقنی در قنات حسینیه در باغچمک گیر افتاده 
ک��ه یکی از آنها درگذش��ت. خبر این این اتف��اق در همین 

شماره طلوع بم منتشر شده است.(

گردش�گری بم باید بصورت 
)پکیج(  جاذبه ها  از  ترکیبی 

عرضه شود

 ناهید کمال الدینی دیگر مهمان این نشس��ت که دانشجوی 
دکتری رش��ته مدیری��ت گردش��گری در دانش��گاه عالمه 
طباطبای��ی، م��درس دانش��گاه و پژوهش��گر گردش��گری 
کش��اورزی مبتنی ب��ر قنات در بم نیز می باش��د در خصوص 
وضعیت فعل��ی گردش��گری در بم گفت: خ��ب حتی اگر 
دوران کرون��ا و تاثی��رات مخرب آن بر گردش��گری را هم 
درنظ��ر نگیریم، گردش��گری بم در وضعی��ت مطلوبی قرار 
ندارد. تصویر رایج در اذهان ش��هروندان بمی این اس��ت که 
در شهری گردشگرپذیر زندگی می کنند، حال آنکه بررسی 
آمار رس��می و مطالعات میدانی این ذهنیت را تایید نمی کند 
و واقعیت این اس��ت که شهرس��تان بم از نظر تعداد مسافران 
ورودی، تعداد گردشگران با اقامت شبانه و گردش اقتصادی 
کس��ب و کارهای مرتبط با گردشگری در وضعیت مطلوبی 

قرار ندارد.
وی اف��زود: طب��ق آمار رس��می و میدان��ی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان کرمان، در سال 
۹7 )آخرین آمار پیش از محدودیتهای کرونا( تعداد مسافران 
خارجی شهرس��تان کرمان قریب به ۳۳ ه��زار نفر بوده و این 
درحالیست که س��هم بم به عنوان یکی از شهرهای شاخص 
تاریخی ایران، تنها ۳ هزار نفر بوده اس��ت. یکی از دالیل این 
تفاوت چش��مگیر و تامل برانگیز این اس��ت که طی سالهای 
اخی��ر رفته رفته برخ��ی برنامه ریزان توره��ا ترجیح می دهند 
که به قصد کاهش اتالف زمان و انرژی مس��افر، برای نشان 
دادن یک بنای خش��تی در اس��تان کرم��ان، بازدید از ارگ 
راین و برای نش��ان دادن کویر و نخل نیز سفر به شهداد را در 

برنامه های تور قرار دهند.
 هم چنین ش��ایان توجه اس��ت که از تعداد مسافران ورودی 
به شهرس��تان کرمان در س��ال ۹۹، حدود 7۵ درصدشان در 
آنجا اقامت ش��بانه نیز داش��ته اند، در حالیکه از همان اندک 
ورودی شهرس��تان بم)۳۰۰۰ نفر(، تنها ۲۰ درصد آنها یعنی 
قریب به ۶۰۰ نفر در سال ۹7 اقامت شبانه نیز داشته اند. گفتنی 
است آمار شهرس��تان کرمان تقریبا هم ارز و معادل آمار کل 
استان است. چون بعید است گردشگری خارجی وارد استان 
ش��ود و به شهرستان و ش��هر کرمان وارد نشود. پس سهم بم 
از گردش��گر خارجی استان حدودا ۱۰ درصد است که رقم 

مطلوبی نیست. 
خانم کمال الدینی دلیل تاکید بر موضوع اقامت مس��افران را 
اهمیت اقتصادی این مس��ئله می داند و اظهار می کند: مطابق 
تعریف رسمی سازمان جهانی گردشگری، گردشگر کسی 
اس��ت که به منظور تفریح یا کار)غیر درآم��دزا(، در مدت 
زمانی بیش از ۲۴ س��اعت و کمتر از یک س��ال، به سرزمینی 
غیر از محل اقام��ت معمول خود برود. همانطور که مالحظه 
می کنید براساس این تعریف، به مسافری که از محلی بازدید 
کرده اما شبی را در آنجا اقامت نداشته باشد، عنوان گردشگر 
ب��ه او اط��الق نمی ش��ود، بلکه از چنین مس��افران ب��ا عنوان 

بازدیدکننده ی یک روزه یاد می شود.
بنابراین با مرور دوباره این تعریف و آمار پیش��تر گفته ش��ده 
متوجه می ش��ویم که عمده مس��افران خارجی وارد ش��ده به 
بم، بازدیدکننده یک روزه هس��تند، نه گردش��گر. در مورد 
گردش��گران داخلی نیز، بم شهری گذری و عموما در مسیر 
چابهار ش��ناخته ش��ده و تقریبا وضع بر همان منوال است که 
گفته شد. به این ترتیب چنان که شاهد هستیم، علی رغم همه 
فرصتها و جاذبه ها، گردشگری سهم ملموسی در درآمدزایی 

اقتصادی و اشتغالزایی در بم بازی نمی کند.
به گفت��ه این پژوهش��گر در ای��ن زمینه نمی توان مس��افران 
داخل��ی و ی��ا برنامه ریزان توره��ا را چندان مقصر دانس��ت، 
زی��را آن تصویری که عمدتا تاکنون از ظرفیتها و جاذبه های 
گردش��گری بم به بازار گردشگری ارائه شده است، محدود 

به ارگ تاریخی بوده است.
خان��م کمال الدینی در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر اینکه راه 
برون رفت از این وضعیت چیس��ت تا در دوران پساکرونا به 
س��مت بهبود وضعیت قبلی برویم اظهار داشت: برای جذب 
گردشگران و برای اینکه آورده اقتصادی داشته باشیم باید بم 
را به صورت مجموعه ای از جاذبه ها و خدمات گردش��گری 
معرفی و عرضه نماییم. به گفته وی این پکیج می تواند شامل 
ارگ تاریخی بم، دش��ت لوت و ریگ یالن، گردش��گری 
قنات و گردش��گری کش��اورزی مبتنی بر قنات در باغش��هر 

جهانی بم باشد.
در حوزه گردش��گری کش��اورزی ب��م در دنیا ک��م نظیر و 
منحصربه فرد است. در محافل علمی و اجرایی گردشگری، 
گردش��گری کش��اورزی را بیش��تر در حوزه روس��تایی آن 
می شناس��ند اما باغش��هر بم این قابلیت را دارد که خدمات و 
جاذبه های اینگونه از گردش��گری را در بستر یک شهر ارائه 

نمایند.
معموال در مطالعات امکان سنجی توسعه گردشگری در یک 
مقصد، س��ه دسته از فاکتورهای مورد انتظار در بخش عرضه 
مورد بررس��ی قرار می گیرد: ۱. زیرس��اخت ها )حمل و نقل، 
آب، برق و...( ۲. خدمات ) آژانس گردش��گری، اطالعات 
گردشگری، خرید، خدمات شخصی، خدمات مالی و ارزی، 
درمانی، پس��تی، امنیت عمومی، اقامت��گاه پذیرایی بومی( ۳. 
جاذبه و س��رگرمی )آبیاری، سوغاتی، آداب و رسوم، چشم 
انداز طبیعی و انسان ساخت، رویدادها(. با مروری بر وضعیت 
این فاکتورها در بم به عنوان یک مقصد عرضه گردش��گری 
کش��اورزی متوجه می ش��ویم که در مقایس��ه با گردشگری 
کشاورزی روستایی، باغش��هر بم در وضعیت بسیار مطلوبی 
قرار دارد چرا که زیرس��اخت هایی مانند دسترس��ی به جاده 
خ��وب، فرودگاه، ری��ل، آب، برق، خدم��ات اینترنتی را به 
بهترین نحو در مقایس��ه با محیط روستا داشته و بستر خدمات 
مورد نیاز گردش��گران مانند ام��ور  بانکی، صرافی، خدمات 

پستی، خرید و ... نیز در این محیط شهری فراهم است.
به گفته وی در زمینه جاذبه ها و س��رگرمی ها نیز در باغش��هر 
بم، جاذبه های گردش��گری کش��اورزی نه فق��ط در مقیاس 
یک مزرعه بلکه در مقیاس��ی به بزرگی یک شهر در اختیار 
گردشگران گذاشته خواهد شد، که این امکانی بسیار ممتاز 

است.
این پژوهش��گر در ادامه افزود: در دنیا مرس��وم اس��ت که به 
دنبال ثب��ت جهانی هر میراث، رونق گردش��گری نیز در آن 

مکان و منطقه روی می دهد و ما باید سعی کنیم از این امتیاز 
ویژه )اما مغفول مانده( یعنی ثبت منظر فرهنگی باغشهر بم به 
عنوان یک میراث جهانی اس��تفاده کنیم. وی یادآور شد: تا 
مدتی پیش از این، محمل قانونی عرضه خدمات گردشگری 
کش��اورزی فراهم نبود ولی در مرداد ماه س��ال ۱۳۹۹، آیین 
نامه صدور مجوز تاسیسات گردشگری کشاورزی از طرف 
وزارت میراث فرهنگی و گردش��گری ابالغ گردید و از این 
پس عالقمندان گردشگری و کشاورزی می توانند برای اخذ 
مجوز فعالیتهای گردشگری برای مزرعه و باغ و... خود اقدام 
نمایند. صدور این مجوزها یکی از تحوالت بس��یار مثبت در 
زمینه گردشگری کشاورزی بوده و مردم و کشاورزان بمی نیز 
می توانند به بهترین نحو از آن استفاده کرده و عالوه بر دیگر 
مزایای کش��اورزی باغات خود، با کمترین سرمایه گذاری، 
درآمد اقتصادی مکملی  نیز به دست آورند. نکته مهم دیگر 
در نتیجه توسعه فعالیتهای گردشگری کشاورزی در باغشهر 
بم، ایجاد احس��اس ذینفع بودن شهروندان از ثبت جهانی این 
میراث بوده و می تواند کمک موثری به همراهی عموم برای 

حفظ پایداری باغشهرشان باشد.
این پژوهش��گر در زمینه س��رمایه م��ورد نیاز ب��رای احداث 
تاسیس��ات گردشگری کش��اورزی، اینطور توضیح داد که: 
اس��تان کرمان بیش��ترین آمار اقامتگاه های  بومی را در کشور 
داراست، در حالی که بم بر خالف سایر شهرستانهای استان 
سهم چندانی از آمار اقامتگاه های بومی ندارد. دلیل این امر نیز 
به از دست رفتن معماری بومی، سازه های قدیمی و خانه های 
بزرگ بر اثر  زلزله ۱۳۸۲ بازمی گردد و چنانکه که می دانید 
هزینه های ساخت و ساز ابنیه جدید با تعرفه های اقامتگاه های 
بومی و مشاهده وضعیت گردش��گرپذیری شهرستان، شاید 
چندان امید و انگیزه ای در ش��هروندان بمی برای ورود به این 
عرصه ایجاد ننموده است. اما صدور مجوزهای گردشگری 
کشاورزی می تواند این خال را پر کند. زیرا یکی از شیوه های 
قابل اجرا در این گونه تاسیس��ات، ارائه خدمات گردشگری 

کشاورزی بدون اقامت )day farm( می باشد.
وی ادامه داد: پتانسیلهای گردش��گری کشاورزی در منطقه 
همچون فرآیندهای کاش��ت، داش��ت، برداش��ت، سوغاتی، 
آداب و رس��وم، چش��م اندازهای طبیعی و انس��ان ساخت و 
رویدادها؛ از جمله ظرفیتهایی هس��تند ک��ه از قابلیت عرضه 
به عنوان جاذبه ها و س��رگرمی های گردشگری کشاورزی به 
مس��افران برخوردارند. همانطور که مستحضرید کشاورزی 
باغی در بم به نحوی است که  در تمام فصول امکان مشاهده 
و مشارکت گردشگران در فعالیتهای کشاورزی وجود دارد. 
مثاًل زمان بودهی درخت خرما، زمان سیس بافی خرما، زمان 
جم��ع آوری و برداش��ت خرمای مضافتی، ه��رس درختان، 
برداش��ت خرمای هلیله ای، جداکردن و انتقال پاجوشها و ... 
همچنین در زمینه جاذبه های آبیاری هم گردشگران می توانند 
از س��ازه قناتها بازدید کنند، در آبیاری مش��ارکت کنند و با 

ارزشهای ناملموس مدیریت توزیع آب در بم آشنا شوند.
این م��درس دانش��گاه بیان داش��ت: همچنین با ارای��ه انواع 
سوغاتی، خوراکی، صنایع دستی مرتبط با  درخت خرما )که 
البته کمرنگ ش��ده(، پته دوزی، شیرینی های مختلف محلی 
نیز می توان کس��ب درآمد کرد. از چشم اندازهای کلی شهر 
هم مثل کوچه باغها، بام بم، ارگ و نمای باغش��هر و آسمان 
ش��ب هم گردش��گران می توانند برای مش��اهده و عکاسی 
اس��تفاده کنند. برگزاری آیین های بومی و حتی سمینارها و 
کنفرانسهای کشاورزی و... نیز از جمله  راهکارهایی هستند 

که می توانند به رونق اینگونه از گردشگری کمک نماید.
خانم کمال الدینی در آخر یادآور ش��د که وجود ظرفیتهایی 
چون گردشگری لوت، گردشگری کشاورزی و گردشگری 
جاذبه ه��ای تاریخی و حتی گردش��گری طبیع��ی در مناطق 
کوهس��تانی و بکر اطراف ش��هر، ش��رایط منحصر بفردی به 
بم داده و اکنون  زمان آن اس��ت که برای توسعه متوازن بم، 
گردش��گری آن را نیز در همه ابع��ادش تقویت کنیم. به این 
ترتیب شهروندان هم از مزایا اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 

رونق گردشگری و ثبت جهانی بم  بهره مند شده و در جهت 
تقوی��ت و حفظ آن به عنوان ی��ک امتیاز ویژه تالش خواهد 

کرد.

معرف�ی پروژه کش�اورزی 
چندکارکردی بم

مجری پروژه: کشاورزی بم 
باید ثبت جهانی شود

مقدمه؛ گفتاری از دکتر حسین محمودی عضو هیات علمی 
دانشگاه شهید بهشتی در فصلنامه ارگانیک- بهار ۹۸: ام�روزه 
نیازمندیه�ای کش�اورزی تغیی�ر کرده اس�ت. این تغییر منجر 
به آن ش���ده اس���ت ت�ا کش���اورزی کارک���ردی چندگانه 
پیدا کن�د ک�ه اس���اس آن پای�داری اس���ت. واح�د تولی�دی 
کش���اورزی ص�رف نظ�ر از تولی�د غ�ذا، آم�اده اس���ت ت�ا 
دیگر خدم�ات مانند گردش�گری، حفاظت از محیط زیس�ت 
و طبیع��ت و آم��وزش را نیز ب���رای حصول ب���ه زندگی با 
کیفی�ت باالتر انجام دهد. کش�اورزان خ�وب و موف�ق، تولی�د 
محص�والت ب���ا کیفی�ت، عملک�رد ب���اال و م�زارع خ�وش 
منظ���ر را توام�ان پیش میبرن�د. بنابرای���ن کارکرد چندگانه 
کش���اورزی، مفهومی اس���ت که در مکتب پساتولیدگری 
نم�ود پی�دا ک�رد که فوای�د و خدم�ات چندگان�ه آن به انس�ان 
و طبیع�ت نف�ع میرس�اند. ای�ن کارکردها میتواند ش�امل س�هم 
کش���اورزی در می�راث فرهنگ�ی و حف�ظ محی�ط زیس���ت 
باش�د. کارک�رد چندگان�ه کش�اورزی ش�امل چه�ار وظیف�ه 
اس���ت که از طری�ق بخش کش���اورزی تأمین میش�ود. این 
فعالیتهای س�بز ش���امل مدیری�ت چش�مانداز و نگه�داری از 
آن، مدیری�ت حی�ات وح�ش، ایج�اد زیس�تگاه ب�رای حی�ات 
وح���ش و رف�اه دام، حفظ تن�وع زیس���تی و بهبودبخش���ی 
چرخه غذایی اس�ت. در س�ایه تهدیدات محیطی روز افزون 
مانند تغییر اقلیم، مکتب پس�اتولیدگری منجر خواهد ش�د تا 
کش���اورزان به فعالیت هایی مانند گردش�گری کش�اورزی 
به عنوان مش��اغل و معیشت مکمل رو آورن�د ک�ه در دوران 
تولیدگ�ری چن�دان م�ورد توج�ه نب�ود. در گس�ترش زندگ�ی 
شهرنش�ینی ام�روز، شهرنش�ینان فرصت کمتری را برای لمس 
طبیعت و گش�ت و گذار در مزارع را دارند ت�ا کش�ت و زرع 
را تجرب�ه کنند. گردش�گری یک�ی از مهمترین کارکرده�ای 

کش�اورزی اس�ت.
سیدمحمد میرلوحی نماینده انجمن احیا و فعال و پژوهشگر 
کش��اورزی چندکارکردی )چندمنظوره( در ادامه این جلسه 
ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص اجرای پروژه کشاورزی 
چندکارکردی در بم و با اش��اره به مقدمه باال )سخنان دکتر 
محمودی( بیان داشت: ما در طراحی فعالیتهای پروژه به موارد 
باال )ذکر شده در مقدمه( توجه داشتیم و سعی کردیم عالوه 
برحفظ ارزش��های کش��اورزی س��نتی بم که از نظام خاصی 
برخوردار اس��ت برای  بعضی از مش��کالتی که اخیرا در اثر 
توس��عه غیرپایدار پدیدار شده اس��ت با کمک جامعه محلی 
چاره اندیش��ی کنیم. یکی از این مس��ائل تک کش��تی شدن 
خرما و تک واریته ای شدن کشت واریته )رقم( مضافتی بود 
به گونه ای که اندک اندک پرتقال و مرکبات بم که از حسن 
ش��هرت در کش��ور برخوردار بود در حال فراموش��ی است. 
همچنین س��ایر خرماهای محلی از جمله کروت، قنداشکن 
و هلیه ای به حاش��یه رفته و کش��اورزان توجی��ه اقتصادی در 
نگهداری این ذخایر ژنتیکی ارزش��مند نمی دیدند. همچنین 
کش��ت گیاهان دارویی و علوف��ه در س��ایه انداز درختان از 
ش��اخصه های نظام کشاورزی باغشهر بم است که باید بر آن 
تاکید شود؛ چون بهره وری استفاده آب را در حد خوبی باال 
نگه م��ی دارد و در برابر تغییرات اقلیم��ی تدبیر قابل توجهی 

قلمداد می شود.
وی اف��زود: حفاظت از تنوع ژنتیکی گیاهان موجود در نظام 
کش��اورزی باغش��هر بم عالوه بر کاهش تاثی��رات تغییرات 
اقلیم��ی این امکان را فراهم می کند که کش��اورزان در برابر 
تغیی��رات آینده که از کم و کی��ف آن آگاهی کامل نداریم 
دست خالی نباشد و از هم اکنون گونه هایی را حفاظت کنند 
که با ش��رایط آینده سازگاری بیشتری نس��بت به گونه های 
رایج امروزی دارند. بنابرای��ن در بهار ۹۹ گونه های مختلف 
آلوئ��ه ورا و مرکب��ات را ط��ی مالقاتهایی که با کش��اورزان 
داش��تیم مورد کش��ت قرار دادیم ولی به علت آغاز ش��یوع 
کرونا امکان برگزاری کارگاه های آموزشی گروهی وجود 
نداش��ت و پروژه دو وبینار یکی جهت شناساندن کشاورزی 
چندکارکردی و دیگری جهت معرفی ظرفیتهای گردشگری 
کشاورزی بم برگزار کرد. رفته ،رفته و با ترویج پروتکلهای 

بهداشتی امکان برگزاری کارگاههای 

طلوع بم - ناهید ذاکری نیا| در راستای اجرای پروژه کشاورزی چندکارکردی در باغشهر بم که  توسط انجمن احیا و حمایت دفتر برنامه های کوچک سازمان ملل SGP/UNDP  )Small Grants Programme( در حال اجرا است، در نشستی با حضور محمد 
برشان مورخ و پژوهشگر قنات، سیدمحمد میرلوحی مجری پروژه، ناهید کمال الدینی دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری و مدرس دانشگاه و بهنام خداشناس روزنامه نگار و پژوهشگر توسعه شهری درخصوص جایگاه تمدن قناتی بم در ایجاد فرصتهایی برای 

توسعه گردشگری کشاورزی تبادل نظر شد.
گفتنی است پروژه کشاورزی چندکارکردی در بم با حمایتهای سازمان ملل و با نظارت دولت ایران توسط انجمن احیا در حال اجرا می باشد و در مدت بیش از یک سال آقای میرلوحی و همکارانش و دیگر دوستداران میراث تمدنی و کشاورزی بم با همکاری تعدادی 
از مسیولین، باغداران و فعاالن کشاورزی بم توانسته است گامهای ارزنده ای را در زمینه ترویج کشاورزی چندمنظوره بردارد. یکشنبه نیز انجمن احیا با همکاری اتاق بازرگانی دفتر بم و دعوت از محمد برشان جلسه ای درخصوص حفظ و توسعه تمدن قناتی بم 

برگزار کرد. یک روز پس از این جلسه ما نیز از آقایان برشان، میرلوحی و خداشناس و خانم کمال الدینی برای هم اندیشی در مورد همین موضوع دعوت کردیم.
در این نشست که در دفتر طلوع بم برگزار شد و بیش از چهار ساعت به طول انجامید بحثهای زیادی درگرفت اما شرحی از گزیده مهمترین اظهارات مهمانان طلوع بم در این نشست را در ادامه بخوانید.

عکس ماهواره ای از دشت جنوبی بم که پر است از چاه قناتهایی که منبع تامین آب کشاورزی شهر بم و حومه آن است. 

بررسی مزایا و فرصتهای توسعه کشاورزی چندکارکردی و گردشگری کشاورزی مبتنی بر قنات

بم، سرزمین قنات و قامت و قدمت

ادامه در صفحه چهار
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طلوع بم - س�عید اف�روغ: محمد بنی 
اسدی شهردار بم در خصوص برنامه ریزی 
عمرانی در س��ال 1400 گفت: طبق برنامه 
ریزی هایی که انجام دادیم آس��فالت را از 
چن��د روز پیش ش��روع کردیم و با جدیت 
آس��فالت کوچه ها را با طرح پرداخت خود 

یاری پیش خواهیم برود.
 وی اف��زود: ق��رار اس��ت مبلغ��ی  اعتبار 

بازآفرینی جهت خرید قیر تامین شود و دو 
برابر این مبلغ را هم شهرداری باید بدهد تا 
قیر  تامین شود. قسمت هایی هم به عنوان 
بافت ناکارآمد وجود دارد که آنها را ممکن 
است بدون پرداخت خودیاری انجام دهیم.

بنی اسدی در خصوص ساماندهی میادین 
سطح شهر یادآور شد: این طرح ادامه دارد 
البت��ه به صورت بهس��ازی کام��ل )میدان 

مهدوی��ت و امام حس��ین( و بقیه میادین 
) آزادی، 1۷ ش��هریور و بسیج( به صورت 
جزئی انج��ام خواهد ش��د. در حال حاضر 
اج��رای 4 رفی��وژ خیابان )شهیدبهش��تی، 
مولوی در س��ید طاهرالدین، ابتدای جاده 
ک��رک و نارتیچ و بلوار مدافعین س��المت 
جلوی بیمارستان پاستور( را شروع کرده ایم 
پیاده روس��ازی هم با سرعت پیش خواهد 
رفت. ادامه بوعلی را در سه فاز تا چهار راه 
دلگشا و از آنجا تا چهارراه لرستانی ها و از 
آنجا به بقیه فاز انجام خواهد شد و خیابان 
جانبازان هم به مزایده گذاشته شده است 
همچنین خیابان مصطفی خمینی و پروین 

اعتصامی را هم در برنامه داریم.
ضلع ش��رقی سجادی هم در یک ماه آینده 
به پایان خواهد رس��ید ام��ا در ضلع غربی 
آن ب��ا معارضات )َمَمر آب( روبرو هس��تیم 
که بالتکلیف مانده اس��ت که اگر به تفاهم 
برسیم ظرف یک ماه آینده به اتمام خواهد 

رسید.
وی در خص��وص س��اخت س��ینما گفت: 
برآورد فهرس��ت بهای 1400، ۹ میلیارد و 
۹00 میلیون تومان )تاسیس��ات و ابنیه آن 
ب��دون تجهیزات( احتمال دارد هفته آینده 
طبق قراردادی س��اخت سینما به سازمان 
همیاری ش��هرداری واگذار ش��ود. احتماالً 

ش��روع به ساخت ساخت سینما از یک ماه 
آینده شروع خواهد شد.

 وی تاکید کرد: در حوزه خدمات ش��هری 
برنامه ری��زی کردیم که مس��احت نظافت 
ش��هری را افزای��ش دهی��م و افزایش 25 
درص��دی روی ق��رارداد فعلی با ش��رکت 
خدمات��ی را قطع��ی کردی��م و در کنار آن 
5 میلی��ون متر مرب��ع را اضافه و در حوزه 
پسماند و مشاغل هم س��اماندهی میادین 

میوه و تره بار را در برنامه داریم.
بنی اس��دی اظهار کرد: در حوزه ش��هری 
هم طرح تفصیلی دو ماه اس��ت که ش��روع 
شده است و قراردادی که با شرکت آمودان 
بسته ش��د نیاز س��نجی در محالت انجام 
و بر اس��اس نیازه��ا برنامه ریزی می ش��ود 
و پتانس��یل ها هم شناس��ایی می شوند تا 
برایش��ان طرح داشته باشیم در بحث طرح 
تفصیلی ن��گاه با حالت معمول��ی متفاوت 
اس��ت این کار با چند رویکرد گردشگری، 
محله محوری و س��رمایه گذاری و تبدیل 
به احسنت کردن امالک دولتی و شخصی 
در حال انجام است که حضور سرمایه گذار 
و خیرین را می طلبد نقش��ه پایه جدید را 
به صورت مدرن در کنار طرح تفصیلی نیز 

انجام می دهیم.

ادامه از صفحه سوم: حضوری در فضای باز فراهم شد 
فضایی را در باغ با الهام گرفتن از سازه های کپری 
که از شاخه های خرما به عنوان سایه انداز استفاده 
می شود ایجاد کردیم و اکثر جلسات هم اندیشی 
و چند کارگاه آموزشی در آنجا برگزار کردیم. 
در کارگاه آموزشی ۱۰ و ۱۱ آبان ۹۹ که بیش از 
۱۰۰ شرکت کننده داشت گوشه ای از امکانات 
مکانیزاسیون باغهای خرما را به نمایش گذاشتیم 
که بخش خ��رد کردن سرش��اخه های خرما که 
از هرس س��الیانه درختان حاصل می ش��ود مورد 
توجه بیش��تری واقع شد و جهت تکمیل زنجیره 
ارزش آن س��ه فعالیت ۱. تهیه کمپوست جهت 
حاصلخی��زی خ��اک ۲. تهیه پال��م پیت جهت 
بس��تر کش��ت گلخانه های هیدروپونیک۳. تهیه 
ی خوراک دام توسط کشاورزان مورد پیگیری 
قرار گرفت. همچنین دوس��تان ما در انجمن ملی 
خرما و اتاق بازرگانی کرمان دفتر بم جهت تهیه 
کاغذ از این ضایعات فعالیتهای خوبی را ش��روع 
کرده اند و اولین نمونه کاغذ آن نیز بیش از یک 

ماه است که ساخته شده است.
آقای میرلوحی ادامه داد: ضمن همکاری یکی از 
اساتید برجس��ته دانشگاههای کشور با پروژه هم 
اکنون برای هر دامدار بمی که مایل به اس��تفاده 
ضایعات درختان خرما در تغذیه دامش��ان باشند 
خدمات علمی و جیره نویسی رایگان ارائه خواهد 
ش��د و دو کارگاه تولیدی سرشاخه خردکن نیز 
در منطقه فعال شده است. در جلسه ی مشترکی 
که بین بخش خصوصی و مسئولین دولتی برگزار 
کردیم خوشبختانه به تاثیرات مثبت این فعالیت 
چه از نظر محیط زیس��تی و زیبایی منظر و چه از 
نظر اقتصادی اذعان داشتند و قول همکاری های 

بیشتر دادند.
در تاری��خ7 دی م��اه ۹۹ ضم��ن فراخوان��ی که 
برای تولید ش��یرینی های سنتی خرمائی صورت 
گرفت ۱7 نفر در کارگاه آموزش��ی مخصوص 
استانداردس��ازی و برندس��ازی این محصوالت 
ش��رکت کردند و ضمن آم��وزش دیدن جهت 
چگونگی کس��ب کد بهداش��تی و جواز کسب 
شیوه های مختلف مشارکت را نیز بررسی کردند 
و ب��ه زودی کارگاه های تولیدی ش��یرینی های 
س��نتی خرمایی راه اندازی خواهند ش��د. کارگا 
ه آموزش��ی ۲۳ اس��فند نیز در مورد تنوع بخشی 
ب��ه واریته های خرما در باغش��هر بم با اس��تقبال 
شهروندان مواجه شد که همکاران شما در طلوع 
بم هم تش��ریف داش��تند. در این کارگاه ضمن 
تبادل دانش بومی در خصوص ظرایف کاش��ت 
نه��ال خرم��ا )ُجن��گ در زبان محلی( کاش��ت 
گونه های مرکبات و گل نرگس صورت گرفت 

تا جبرانی باش��د از عدم امکان کار گروهی سال 
قب��ل. همچنی��ن خرمای مج��ول، پی��ارم، ربی، 
زاه��دی، هلیل��ه ای، قنداش��کن و کروت ضمن 
برشمردن مزیتهای هر یک در این کارگاه کشت 
گردیدن��د. خوش��بختانه این کارگاه آموزش��ی 
باعث ایجاد انگیزه در مشارکت کنندگان شد و 
اکنون ش��اهد احیای باغ های ترکیبی باغشهر بم 
هس��تیم همان طور که باغ های بم را در گذش��ته 

این چنین می شناختیم.
یک��ی از فعالیتهای پژوهش��ی و اجرائ��ی پروژه 
قن��ات های باغش��هر ب��ود که ش��اهرگ حیاتی 
باغش��هر هس��تند و دیروز و امروز  بیش��تر به این 
موض��وع پرداخته ایم و در این جلس��ه با حضور 
استاد برشان و س��ایر همکاران ابعاد مختلف آن 
را بررس��ی خواهیم کرد. پس مش��اهده می کنید 
در اج��رای پروژه الگوس��ازی کش��اورزی چند 
کارکردی  ش��اخص های نظام کشاورزی بم به 
عنوان یک میراث مهم م��ورد توجه قرار گرفته 
اس��ت و اقدام برای ثبت جهانی آن تسهیل شده 
است. حقیقتا نظام کشاورزی شهری بم هم مثل 
ش��اخصه های تاریخ��ی و فرهنگی آن ش��رایط 
بس��یار ن��اب و خاصی حت��ی در س��طح جهانی 
دارد و باید مس��ئولین ارشد استان و بم خصوصا 
مسئولین جهادکشاورزی پیگیر ثبت میراث نظام  
کشاورزی مبتنی بر قنات بم در سازمان خواربار 
و کش��اورزی ملل متحد ) فائو FAO( باش��ند. 
س��ازمانهای مردم نهادی همچون انجمن احیا و 
دیگر فعاالن و دوس��تداران میراث تمدنی بم نیز 

در این زمینه یاری خواهند رساند.
آق��ای میرلوحی تصریح ک��رد: در صورت ثبت 
کش��اورزی بم در نظام میراث کش��اورزی مهم 
 GIAHS )Globally Important جه��ان
 )Agricultural Heritage Systems
مزای��ا، پش��تیبانی و مناب��ع مالی مهمی از س��وی 
س��ازمانهای جهان��ی ب��رای تقوی��ت جای��گاه 
کش��اورزی باغش��هر  بم ارایه خواهد شد و این 
موضوع چیزی شبیه ثبت منظر فرهنگی و ارگ 
بم در سازمان یونسکو است. در ایران شهرهایی 
مثل کاش��ان )کش��اورزی مبتنی بر قنات( مالیر 
)تولید انگور و محصوالت جانبی آن( و  روستای 
سنو )زراعت زعفران مبتنی بر قنات( ثبت شده اند 
. بنظر می رس��د نظام کشاورزی باغشهر  بم تمام  
ویژگی ه��ا و شایس��تگی های الزم برای ثبت در 
جیاس را دارد. پنج ش��اخص مهم که فائو برای 
ثبت در فهرس��ت GIAHS ارایه کرده عبارتند 
از: ۱- امنی��ت غذایی ۲- مناب��ع و تنوع ژنتیکی 
۳- دانش بومی ۴- فرهنگ کشاورزی ۵- تنوع 

منظر.

برآورد هزینه و فایده طرحها و فهم 
مشترک؛ پیش نیاز توسعه پایدار

بهنام خداشناس روزنامه نگار و پژوهشگر توسعه 
ش��هری نیز که در این جلس��ه حضور داشت در 
ادامه س��خنان آقای برش��ان و خانم کمال الدینی 
و آقای میرلوحی با بیان اینکه همیشه نگران این 
بوده ام که طرح های زیربنایی و توسعه ای در هر 
خصوصی از جمله گردشگری بصورت ناقص، 
غیرجامع و بدون یک نگاه آینده نگر خصوصا از 
سوی مسئولین رسمی تدوین و اجرا شوند گفت: 
وقت��ی ک��ه از موضوعات و ایده های ارزش��مند 
مختلف جهت بهبود وضع موجود ش��هر سخن 
به میان می آید می توان همه را زیر چتر مفهومی 
آزموده به نام توسعه قرار داد. هدف مشترکی که 
در نهایت نه تنها رفاه را برای این جامعه و شهر به 
ارمغان می آورد بلکه منجر به رضایت از زندگی 

در این شهر خواهد شد. 
وی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف و مقصد 
نیاز اس��ت درک و همراهی مش��ترکی صورت 
گیرد اما به نظر می رس��د فهم مشترکی از معنای 
این واژه هنوز وجود ندارد و هر کس از ظن خود 
یار آن می ش��ود. بنابراین در ابتدا بایستی تعریفی 
جامع و صحیح از توسعه صورت گرفته و مورد 
توافق باش��د. این اولین قدم ب��رای گام نهادن در 
مس��یر توس��عه اس��ت. با چند مثال می توان این 
موض��وع را باز کرد. مثال آیا یک ش��هر با تعداد 
معاب��ر و کوچه و خیابان توس��عه می یابد یا نحوه 
صحی��ح رانندگی، امنی��ت و آرامش حضور در 
این فضاها و... آیا یک ش��هر با تعداد کارخانه و 
صنایع توس��عه می یابد یا با کیفیت باالی زندگی 
حاصل از کار در این صنایع و احس��اس آرامش 
و امنیت ش��غلی. آیا یک شهر با تعداد ساختمان 
و ماش��ین توس��عه می یابد یا به میزان ش��ادی و 
سالمت جسمی و روانی مردم آن شهر. آیا یک 
شهر با تعداد گردشگر  توسعه می یابد یا با آورده 

اقتصادی و فرهنگی که ماحصل روابط دو جانبه 
با حضور گردشگر اس��ت و تاثیری که بر سطح 
زندگی و فکری دو طرف دارد. در این مثالهای 
اندک می توان مش��اهده کرد ک��ه در کنار همه 
موضوع��ات کمی و کالبدی م��وارد خیلی مهم 
کیفی و غیرکالبدی وجود دارد که توسعه را در 
سطحی گسترده و جامع تر معنا می کند. غفلت از 
این موارد گس��ترده کیفی به تش��بیهی ما را با تن 
ب��ی قلب، عقل و روح��ی مواجهه می کند که نه 
تنها نمی توان هی��چ ارتباطی با آن گرفت و بدان 
احس��اس تعلق و مس��ئولیت داش��ت بلکه از آن 
فاصله گرفته و به دنبال طرد و دفن آن از ذهن و 
واقعیت زندگی خود هستیم و یکی از تظاهرات 

عینی آن مهاجرت است.
خداشناس افزود: اگر توسعه کلی شهر به شکل 
صحیح و همه جانبه ترسیم شده باشد هر برنامه و 
موضوع دیگری می تواند و باید در راس��تای آن 
ق��رار گیرد در غیر این ص��ورت با اقدامات چند 
پاره روبرو می شویم که دستاورد خوبی نخواهد 
داش��ت و در بلند مدت حتی به زیان ش��هر تمام 
خواهد شد. بهتر بگوییم که عقل حکم می کند 
برای اجرای ه��ر طرح و برنامه ای هزینه و فایده 
کرده و اگر با س��نجش صحیح و عقالنی به این 
نتیجه رس��یدیم که در بلند مدت میزان هزینه آن 
اقدام بر فایده می چرب��د با منع چنین اقدامی در 
توسعه شهر خلل وارد نکنیم. به عنوان مثال اگر با 
بررسی صحیح و همه جانبه به این نتیجه رسیدیم 
که نقش گردشگری شهر می تواند بسیار پررنگ 
تر ش��ده و به توسعه ش��هر کمک بزرگی کند، 
طرح جامع و تفصیلی شهر بایستی پیشبینی الزم 
مسیر و معابر گردشگردی، اسکان و کاربری های 
خدماتی و رفاهی، حمل و نقل و  ... را بکند. این 
روزنامه نگار بمی در ادامه پیشنهادات خود را در 

زمینه توسعه بم را در چهار نکته ارایه کرد:
یک: تعریفی جامع و دقیق و عقالنی از توس��عه 

شود و توافق بر آن صورت گیرد.
دو: طرح توس��عه شهری )س��ندهای مختلف به 
خصوص ط��رح در دس��ت اق��دام تفصیلی( بر 
اس��اس این تعریف جامع و مطالعات همه جانبه 
که برخاسته از مشورت صاحب نظران حوزه های 
مختلف اس��ت تدوین ش��ود. سه: س��از و کاری 
ترتیب داده ش��ود که توس��عه ب��ه معنای حقیقی 
خود در یک فرایند با قابلیت ارزیابی، بازخورد، 

اصالح و امکان ارتقا به سطح باالتر قرار گیرد.
چهار: هر اق��دام و برنامه ای که جدای از طرح و 
برنامه توس��عه کلی مطرح می شود در چارچوب 
کلی توسعه همه جانبه شهر ارزیابی شود و بعد از 

آن اقدامی صورت گیرد.

محمد بنی اسدی شهردار بم خبر داد:

بزودی بهسازی کامل میادین مهدویت و امام حسین )ع( آغاز می شود

قابل توجه شهروندان گرامی 

محمد بنی اسدی شهردار بم صبح سه شنبه 28 
اردیبهشت طی نشستی با حضور معاونین و مدیران 

ارشد شهرداری، هادی دریجانی مسئول واحد 
بازرسی شهرداری را با حفظ سمت به عنوان مسئول 

حوزه شهردار منصوب نمود .

به اطالع می رساند کارشناسان مجموعه شهرسازی و نوسازی شهرداری بم به منظور کارشناسی و ممیزی امالک مسکونی وتجاری شهر بم با ابالغ رسمی شهرداری و بهمراه داشتن مجوز با مهر برجسته شهرداری بم به منازل 
و اماکن تجاری مراجعه خواهند نمود لذا خواهشمندضمن درخواست مجوز شهرداری است در این خصوص با کارشناسان همکاری الزم را بعمل اورید.

روابط عمومی شهردار و شورای شهر بم خواهشمنداست برای پرداخت هرگونه عوارض به دایره درامد شهرداری مراجعه فرمایید.


